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  أن يكون البحث املقدم ضمن املوضوعات التي تعنى املجلة بنشرها. •

ويتحمل الباحث كامل املسؤولية    ،قدم للنشر ألي مجلة، أو مؤتمر في الوقت نفسهأال يكون البحث قد نشر أو   •

  في حال اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر.

 أن تحتوي الصفحة األولى من البحث على:   •

  باللغة العربية واإلنجليزية. عنوان البحث -

ة، والجامعة التي  -   ، باللغة العربية واإلنجليزية.ينتمي إليهااسم الباحث ودرجته العلميَّ

  البريد اإللكتروني للباحث. -

ص للدراسة في حدود  -
َّ
 ، باللغة العربية واالنجليزية. 12كلمة  وبحجم خط  150ملخ

  الكلمات املفتاحية بعد امللخص. -

  .واإلنجليزية أن تكون البحوث املقدمة بإحدى اللغات التالية: العربية، الفرنسية  •

•  ( على  البحث  عدد صفحات  يزيَد  ال  والجداول  20أن  واملراجع  والرسومات  األشكال  ذلك  في  بما  ( صفحة 

  واملالحق.

ة. •  خالًيا ِمَن األخطاِء اللغوية والنحوية واإلمالئيَّ
ُ
 البحث

َ
  أن يكون

  أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجاِمها على النحو اآلتي: •

( في املتن ، وفي الهامش نفس الخط مع  16( وحجم الخط ) Traditional Arabicالخط ) اللغة العربية: نوع    -

  (.12حجم ) 

( في املتن، وفي الهامش نفس الخط  14( وحجم الخط )  Times New Roman اللغة األجنبية: نوع الخط )   -

  (.10مع حجم ) 

النص الرئيس ي لكن مع تضخيم    نقطة مثلها مثل16 تكتب العناوين الرئيسية والفرعية للفقرات بحجم    -

  الخط. 

  .كل صفحة في نهاية  Microsoft Word أن تكتب الحواش ي بشكل نظامي حسب شروط برنامج •

  أن يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي. •

  بذلك . عند إرسال الباحث ملشاركته عبر البريد االلكتروني، سيستقبل مباشرة رسالة إشعار  •

تخضع كل األبحاث املقدمة للمجلة للقراءة والتحكيم من قبل لجنة مختصة ويلقى البحث القبول النهائي   •

 بعد أن يجري الباحث التعديالت التي يطلبها املحكمون.  

    ال تلتزم املجلة بنشر كل ما يرسل إليها . •

   ترسل املساهمات بصيغة الكرتونية حصرًا على عنوان اجمللة:

social@journals.jilrc.com    
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  :فيها األصالة العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشر التالية
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 االفتتاحية

 

و    الحمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلم، نحمده حمد الشاكرين وأثني عليه بما هو أهله، 

  لنا   وتوضح  الفهم،   بنور   وتكرمنا   الوهم،   ظلمات   من   بها   هللا   يا   تخرجنا   صالة   محمد   سيدنا   على   صّل    للهم ا

م   إنك   نعلم،   وال   تعلم   أنت   إنك   يفهم،   حتى   الشكل 
َّ
 بعد:   أما   وسلم،   وصحبه   آله   وعلى   الغيوب،   عال

" مجلة  تحرير  هيئة  واالجتماعيةيسر  االنسانية  العلوم  بين  جيل  تضع  أن  الثامن    أيدي"،  العدد  قرائها 

 من ناحية املوضوعات ومن ناحية الجهات الناشرة و كذا  78والّسبعين )
ً
(، والذي تضمن عشرة بحوث منّوعة

 تفيده في مساره البحثي و العلمي. 
ً
 علمية

ً
 لغات النشر. نقدمها للقارئ العزيز راجين أن يجد فائدة

توحة لكل مشارك وقارئ يريد االستفادة من هذا الفضاء  وما يسعنا إال القول أن كل أبواب املجلة قريبة ومف

 العلمي. 

 

 

 واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،،

  .مجال بلبكايدرئيس التحرير / 
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  علوم الرتبية بني إشكالية اهلوية وتعقد الظاهرة الرتبوية
Education sciences between the problem of identity and the complexity of the 

educational phenomenon 

 مكناس، املغرب  -املجيد شفيق، األكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية فاسعبد  

Abdelmajid Chafik/ Regional Academy of the Ministry of National Education Fes - Meknes, Morocco 

 

 

 

Abstract  : 

Education sciences, seem to be as an accumulation of a group of scientific disciplines that are only gathered 

around the issues of education, this may make its branches isolated from each other, and hinder the 

inaccessibility of each specialization to others, which. in turn may lead to fragmentation and jeopardization of 

major goals of humanitarian activity centered around education. Therefore,  Is it normal that sciences constitute 

methods, tools and concepts of knowledge ?or is it up to the researcher, especially in the field of educational 

sciences To appeal to a synthetic epistemology that draws from various disciplines?, and thus condemn the 

fragmentary approach that separates the sciences from each other according to a reductionist approach to 

which Reboul  Olivier states that "Sociology is referred to a sociological tendency and psychology to a 

psychological tendency, thus to a reductive dogmatism ". 

   The sciences of education exist in a situation of improvisation and alienation, where epistemological and 

methodological problems affect its identity. In this article we will try to raise the issue of educational sciences 

between the problem of identity and the complexity of the education phenomenon. 

Keywords: educational sciences, open epistemology, educational phenomenon, pedagogy. 
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 ملخص: 

كتراكم ملجموعة من التخصصات العلمية التي ال يجمعها سوى تمركزها حول قضايا التربية، ما قد  تبدو علوم التربية،  

تفتيتها   إلى  ويؤدي  بل  غيره،  إلى  تخصص  كل  نفاذ  عدم  وبالتالي  بعضها،  عن  معزولة  كجزر  تعيش  لها  املكونة  الفروع  يجعل 

التربي حول  املتمركز  اإلنساني  للنشاط  الكبرى  باألهداف  عامة،  واملجازفة  بصفة  العلوم  شكل 
ُ
ت أن  الطبيعي  من  فهل  ة. 

ترصيصات معرفية لكل مناهجها وأدواتها ومفاهيمها أم على الباحث، وخاصة في التربية االحتكام إلى إبستيمولوجية تركيبية  

ة، والذي  تنهل من مختلف التخصصات، وبالتالي إدانة التوجه التجزيئي الذي يفصل العلوم عن بعضها وفق مقاربة اختزالي

ُيحول السوسيولوجيا إلى نزعة سوسيولوجوية والسيكولوجية إلى نزعة سيكولوجوية،  "  Olivier Reboul  قال فيه أوليفييروبول 

 أي إلى دوغمائية اختزالية".

بهويتها.   تمس  ابستيمولوجية ومنهجية  إشكاليات  تعيش  واغترابية، حيث  ارتجالية  في وضعية  التربية  توجد علوم  هكذا، 

 ول في هذا املقال إثارة قضية علوم التربية بين إشكالية الهوية وتعقد الظاهرة التربوية.ونحا

 البيداغوجيا.  –الظاهرة التربوية  – إبستيمولوجية مفتوحة   -علوم التربية  الكلمات املفتاحية: 

 مقدمة : 

و  املجتمع  وحاجيات  الفلسفة  تأمالت  تحكمه  موضوعا  القديمة  العصور  منذ  التربية  والدينية  ظلت  الفكرية  مرجعياته 

واالجتماعية، وعلى مدى تطور التربية شكل تحديد طبيعتها مشكال يواجهه الدارسون والباحثون في املوضوع، فمن جهة يعد  

ت  
ّ
مارس على الطفل، ومن جهة أخرى ظل

ُ
مفهوم التربية مفهوما عاما ومنفتحا على مختلف املمارسات وأشكال التأثير التي ت

و  تربية  اإلجراءات  أمور  يتولى  من  التربية من طرف كل  مارس 
ُ
ت بحيث  منهجية وغير مقننة،  غير  التربية  في  املعتمدة  الوسائل 

 األطفال. 

الزمن، وتطور حياة   التربوي في تجلياته العامة، يكشف التطور الذي عرفته التربية مع مرور  إن استحضار تاريخ الفكر 

وهو ما سيكون له انعكاسا على مفهوم التربية واألسس والقواعد التي يستند إليها    املجتمعات ووضع اإلنسان فكريا واجتماعيا،

 واألساليب املتبعة في التربية. 

مع تطور العلوم، وخاصة خالل القرن التاسع عشر والقرن العشرين، اتجهت العلوم اإلنسانية صوب التقعيد والتأسيس  

والبحث، فظه  الدراسة  في  منهجها  من  ملوضوعها، وتحديد  العديد  أبانت  تتقاطبه مجاالت عدة، حيث  التربية كموضوع  رت 

وتعويض  املربين،  لدى  والخطأ  التجربة  الشك، ومن محاوالت  تقلبات  التربية من  تحرير  في  رغبتها  العلمية عن  التخصصات 

 الخطاب الفلسفي العام عن التربية بخطاب علمي.  
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التربية من طرف ع تبني موضوع  تم  األمر،  بداية  النفس، في  نمو    1لم  لفهم  يمنح مفاتيح معرفية  األخير  بأن هذا  اعتقادا 

كما اعتبرها دوركهايم، فرعا    بيداغوجيا،  -األطفال، وُيتيح معرفة لضبط نموهم وتنميتهم بشكل جيد في إطار ما سمي بالسيكو

التالزمية بين تطور النظام التربوي وحركة املجتمع ككل.  من فروع علم االجتماع، وال يمكن أن يستقل عنه، انطالقا من العالقة  

 باإلضافة إلى محاوالت من تخصصات أخرى، كالبيولوجيا والتاريخ...

هو   وما  بيولوجي،  هو  ما  فيها  يتحكم  العناصر،  ومتداخلة  األبعاد  ومركبة  معقدة  ظاهرة  التربوية،  الظاهرة  أن  صحيح 

قدمه من أدوات ومناهج  سيكولوجي، وما هو سوسيولوجي... ما يجعل 
ُ
الحاجة ماسة إلى االستفادة من مختلف املقاربات، وما ت

لفهم أوضح للظاهرة التربوية. لكن أال ُيمثل ذلك تشكيكا في هوية علوم التربية؟ أو بمعنى آخر، هل يمكن اعتبار علوم التربية  

ها من نتائج العلوم اإلنسانية والبحتة لخدمة القضايا  علما قائم الذات، بالرغم من تعدد مقاربات الظاهرة التربوية، واستفادت

 التربوية؟

إن تحليل عالم النفس للظاهرة التربوية، كما هو الحال بالنسبة لتحليل عالم االجتماع أو املؤرخ أو الفيلسوف، ُيشكل  

ابستمولوجيا بالنسبة لعلوم إضافة نوعية لفهم الظاهرة التربوية في تشابكها وتعقدها. لكن أال يطرح ذلك، مشكال منهجيا و 

التربية؟ خاصة وأن لكل تخصص علمي مقارباته ومرجعياته. أم أن طبيعة الظاهرة التربوية في تعقيداتها وتشابكها، تقتض ي  

وهل ُيشكل هذا التعدد مؤشرا على فقر علوم التربية، املرتبط بعدم قدرتها على رسم مسار    إخضاعها لرؤية متعددة املرجعية؟

 م  مؤشرا على ثرائها وغناها الناتج عن تنوع املقاربات؟ منظم، أ

 أوال: علوم التربية ورهان التأسيس العلمي 

مهاراته   مختلف  ذلك  في  مستثمرا  وأبعادها  عناصرها  بمختلف  الحياة  يواجه  تطوره،  مراحل  مدى  وعلى  اإلنسان،  ظل 

فكريا   اإلنسان  تطور وضع  ومع  استمراريته،  بهدف ضمان  وذلك  التاريخ،  وقدراته،  عبر  املجتمعات  وتغير حياة  واجتماعيا، 

تطورت التربية وتغير مفهومها، بل وتغيرت أسسها وأساليبها، وهو ما سينعكس على معنى التربية وتصور اإلنسان لها، حيث  

طرحه  سيعرف هذا املفهوم تسميات عدة، تعكس كل واحدة منها فهما ومعنى لعملية التربية، وتعكس التعقيد الذي أصبح ي

 موضوع التربية.   

إن تحديد طبيعة التربية، ظل يطرح إشكاالت كثيرة، بالرغم من تعدد التعاريف التي جاء بها تطور التربية، حيث بقي مفهوم  

مارس على النشء، وبقيت إجراءاتها ووسائلها غير  
ُ
ت التي  املمارسات وأشكال التأثير  التربية، مفهوما عاما ومنفتحا على جميع 

 وغير مقننة، ولعل هذا ما جعلها تتغذى من تخصصات علمية متعددة. ممنهجة 

هذا التعقيد، ُيعبر عن التركيب والتداخل الذي يطبع الظاهرة التربوية، والذي يجعل من الفعل التربوي محطة لتداخل  

 علوم كثيرة ومقاربات منهجية متعددة. بل ويُزج بموضوع التربية في إشكاليات معرفية ومنهجية. 

 
تم     https://couua.comاملوقع  االلكتروني،  منشور على  2020أكتوبر  29. فليب ميريو، العلوم التربوية والبيداغوجيا، ترجمة نور الدين البوداللي،1

 . 2021/ 11/06اإلطالع عليه بتاريخ  
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ذا االعتبار العلمي واملنهجي، ُيبين جليا بأن اإلشكال اإلبستمولوجي في التربية يكمن في إشكالية التعريف والتحديد، حيث  ه 

تعددت التعاريف واالصطالحات الدالة على التربية، تبعا للمدارس والتخصصات في نزوعها نحو مقاربة الظاهرة التربوية، وتبعا 

 ه التربية.للتطور التاريخي الذي مرت من

لقد تبلور إذا، مفهوم التربية في ظل التطور الذي عرفته مختلف العلوم اإلنسانية، عبر سيرورة االنتقال من املعنى العام  

للتربية، مرورا باستخدام البيداغوجيا كنظرية علمية، ترتكز على الربط بين التأمل النظري للفعل التربوي واملمارسة التربوية،  

دام علم التربية، أو علوم التربية بصيغة الجمع. فما مدى علمية علوم التربية؟ وما مبرر تعددية علوم التربية؟  وصوال إلى استخ

 وبموجب أية معايير، نقر أننا ُحيال علم مشروع وليس أمام مجرد آراء وانطباعات حول التربية؟  

ابستمولوجية علوم التربية، حيث طرح جاي  أثار عدد من الباحثين خالل ستينات وسبعينات القرن العشرين إشكالية  

سؤاال بهذا الخصوص، عندما نعرف علما من خالل موضوع ومنهج، فهل ُيفهم بالنسبة لعلوم التربية     1Guy Avanziniأفانزيني 

ثير هذا السؤال اإلبستمولوجي منذ مدة مع  
ُ
أن موضوعها مستمد من علوم مختلفة وبواسطة مناهج متعددة؟ وقبل ذلك، أ

في كتابه "البيداغوجيا وعلم االجتماع"، حين نفى أن تكون البيداغوجيا علما للتربية،    2الم االجتماع الفرنس ي إميل دوركهايم ع

 بين كبار الباحثين في هذه الفترة، أمثال: واعتبر هذه األخيرة فرعا من فروع علم االجتماع.
ً

دوركهايم  3وقد استمر النقاش طويال

Durkheim  ، وهوبيرHuber ومياالري ،Mialaret      بالتربية كممارسة التربية، وطبيعة عالقتها  وغيرهم، عن مدى علمية علوم 

 .عملية

هذا الوضع، يعبر عن الجدل القائم حول علمية هذه العلوم، خاصة وأن موضوعها تتقاطبه علوم عدة، كما أن مقارباتها  

بل ويدفع أيضا إلى التفكير في التخصص األم،    ،عالجته للظاهرة التربويةتمتح من تخصصات مختلفة، كل من زاوية اهتمامه وم

كما دافع    Paidologie، أم البيدولوجيا  Binetهل هو علم االجتماع كما اعتقد بذلك دوركهايم، أم علم النفس كما أراد بنت  

 4عن ذلك املنظرون البلجيكيون. 

إلى أن علوم التربية،    5Philippe Meirieuالنقاش، فقد أشار الباحث فليب ميريوودون التركيز على السياق التاريخي لهذا  

تأسست في أروقة الجامعة في ستينيات القرن العشرين، حيث أصبح االعتقاد بداية، بإمكانية تعويض الخطاب العام حول  

بوي، الذي اعتبره البعض علما للتربية.  التربية بخطاب علمي حقيقي يستند إلى علم النفس، وأصبح الحديث عن علم النفس التر 

 
 .   2021/ 16/06تم اإلطالع عليه بتاريخ https://albahito.alafdal.net. عالل خوش، علوم التربية وأسئلة املاهية، منشور على املوقع االلكتروني 1
   87، ص 2014، يناير 58(، العدد 87-77. عالل خوش، علوم التربية وإشكاالتها اإلبستمولوجية، ضمن مجلة علوم التربية )ص ص 2
مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث  . عزيز بوستا، حول الفلسفة والتربية، حوار أجراه معه الباحث عبد هللا بربزي، منشور على موقع 3

https://www.mominoun.com. 2021/  03/06تاريخ  تم اإلطالع عليه ب . 
التربية، ترجمة حسن العمراني، مجلة األزمنة الحديثة )ص ص  Guy Avanzini. جايأ فانزيني  4 ،  4-3(، العدد  27- 24، الوظائف الثالث لفلسفة 

 .24، ص 2011أكتوبر 
 . فليب ميريو، العلوم التربوية والبيداغوجيا، ترجمة نور الدين البوداللي، مرجع سابق.5

file:///C:/Users/1oRs5/IMPORTANTS%20FILES/JiL/JiL%20Mag/مجلة%20جيل%20العلوم%20الانسانية%20والاجتماعية/JiL%20Social%20Issues/مؤسسة%20مؤمنون%20بلا%20حدود%20للدراسات%20والأبحاث%20https:/www.mominoun.com
file:///C:/Users/1oRs5/IMPORTANTS%20FILES/JiL/JiL%20Mag/مجلة%20جيل%20العلوم%20الانسانية%20والاجتماعية/JiL%20Social%20Issues/مؤسسة%20مؤمنون%20بلا%20حدود%20للدراسات%20والأبحاث%20https:/www.mominoun.com
file:///C:/Users/1oRs5/IMPORTANTS%20FILES/JiL/JiL%20Mag/مجلة%20جيل%20العلوم%20الانسانية%20والاجتماعية/JiL%20Social%20Issues/مؤسسة%20مؤمنون%20بلا%20حدود%20للدراسات%20والأبحاث%20https:/www.mominoun.com
file:///C:/Users/1oRs5/IMPORTANTS%20FILES/JiL/JiL%20Mag/مجلة%20جيل%20العلوم%20الانسانية%20والاجتماعية/JiL%20Social%20Issues/مؤسسة%20مؤمنون%20بلا%20حدود%20للدراسات%20والأبحاث%20https:/www.mominoun.com
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لكن سرعان ما تبين أن الظاهرة التربوية أعقد من أن ترتكن للجانب النفس ي فقط، وأنها ظاهرة متشابكة ومتداخلة العناصر،  

 وأن فهمها يقتض ي تعبئة علوم أخرى كعلم االجتماع واألنثروبولوجيا واللسانيات والتاريخ واالقتصاد.

التربوية هكذا، جمعت شعب  الوقائع  مقاربة  بهدف  متعددة ومختلفة،  نشأتها تخصصات علمية  بداية  في  التربية  ة علوم 

وتنوعها،   العلوم  تعددية هذه  نفهم  علميتها. فكيف  والبرهنة لضمان  للفحص  البحوث  ومتكاملة، وإخضاع  متعددة  مقاربة 

 خاصة وأنها تختلف من حيث مناهجها ومفاهيمها؟  

ن استخدام مصطلح علوم التربية بصيغة الجمع، بقدر ما ُيوسع مجال االهتمام بالظاهرة التربوية، بقدر  تجدر اإلشارة إلى أ

ي، وحدود الترابط والتجانس بين فروعه على مستويات املنهج،  
ّ
ما يطرح إشكاالت إبستمولوجية عن هوية هذا العلم املتشظ

 .واألدوات املستعملة، والنتائج

الكبير   الشارع، واألسرة،  يبدو أن االتساع  الحياة؛ في  املمارس في كل ميادين  التي تدرس الفعل التربوي  التربوية  للظواهر 

واملسجد، واملدرسة، ومختلف املنظمات، واملؤسسات، ووسائل االتصال، و)اإلنترنت(، وبين األفراد والجماعات،...إلخ، تدفع  

كن من السيطرة العلمية على موضوعها، دون إهمال ضرورة جمع  في اتجاه استقاللية كل علم من هذه العلوم التربوية، لتتم

لكن أال ُيسقط ذلك علوم التربية مرة أخرى  1نتائجها واستثمارها بشكل متكامل في ظل رؤية فلسفية متماسكة، تخدم املجتمع. 

العالقات بين مختلف التخصصات في كيف يمكن تصور  و   في إشكالية اختزال املركب )التربية( إلى بسيط، واملعقد إلى السهل؟

شكل علوم التربية تراكما لتخصصات يغيب فيها التجانس، وال يوحدها سوى تمركزها حول    مقاربتها للظاهرة التربوية؟
ُ
أال ت

 التربية؟

 ثانيا: علوم التربية: نحو ابستمولوجية تركيبية أو براديغم توليفي للظاهرة التربوية

يش فيه صعب وال ُيحل على املستوى النظري البحت، بالنظر إلى طبيعة التربية، وانفتاحها  في خضم توتر، ال شك أن الع

جائية.
ُ
ففكرة التربية وتطبيقها البيداغوجي مدعوان ألن يتطورا بحسب    املستمر على املمارسة امليدانية وما تفرزه من وضعيات ف

فصلة  
َ
اإلنسانية   Articulationامل الواقعة  بين مقاربة  تنفك تفصل    الجيدة  أن هوة سحيقة ال  اإلنسان، علما  ومقاربة معنى 

 وجتهي النظر هاتين، وأنهما محكومتان بعيش حالة توثر مستديمة.   

هذا الوضع يطرح جدوى اختزال املركب إلى بسيط، واختزال املعرفة في تخصصات معزولة، تظهر أحيانا بمثابة ترصيصات  

 فهم الظاهرة في كليتها. يصعب معها إيجاد التوليفات الضرورية ل

ُيقارب ميشيل دوفوالي السياق،  التربية، باستحضار الجوانب  2Develay Michelفي هذا  اإلبستمولوجي لعلوم  الجانب   ،

 : 3التي ترتكز عليها اإلبستمولوجية، ويرى أن هناك ثالثة طرق لتصور العالقة بين التخصصات املكونة لعلوم التربية، وهي

 
 عزيز بوستا، حوار حول الفلسفة والتربية، مرجع سابق. . 1
 ،منشور على املوقع االلكتروني   2021مارس  27. ميشيل دوفوالي، رهانات علوم التربية اإلبتستمولوجية، ترجمة نور الدين البوداللي، 2

 n.com-lboudlalihttp://www.e   على الساعة الثامنة مساء.  2021/ 11/06تم اإلطالع عليه بتاريخ 
 . نفسه.3
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تعدد - مناهجها    –طريقة  حيث  من  مختلفة،  لتخصصات  تراكما  التربية،  علوم  اعتبار  على  تقوم  تخصصية، 

ومفاهيمها، وهو ما قد يؤدي إلى مقاربات تجزيئية للظاهرة التربوية، وإغفال التكامل والتوليف بين هذه التخصصات لفهم  

 أعمق للوقائع التربوية. 

ربوي من زاوية التحليل التي يقترحها كل تخصص، وهو ما قد  تخصصية، تعتمد على مقاربة الفعل الت  –طريقة داخل   -

منها   الواحدة  جانس 
ُ
ت ال  تخصصية  مقاربات  بين  التكامل  تهدف  الطريقة  وهذه  مختزلة،  مقاربة  نحو  التربوية  بالظاهرة  يُزج 

 األخرى، مما يفتحها على أفق من التعقيد الغير املتناهي.

تنطلق من اعتبار علوم التربية ذات مرجعيات متعددة، تبحث عن    Transdisciplinaireتخصصية    –طريقة فوق   -

شكل من الوحدة، وأن كل تخصص ملزم بقبول عدم تحكمه املطلق في ما يقترحه ملقاربة الظاهرة التربوية، واعتبارها اقتراحات  

 بوية مكانتها. من بين أخرى، قد تصطدم بعدم يقينية االستراتيجية أو املنهج أو التقنية، وأن للممارسة التر 

شكل خليطا من العناصر املتنافرة، وذلك حسب ما إذا  
ُ
يخلص دوفوالي من خالل التصورات الثالث، أن علوم التربية ت

اعتبرناها إما مستقلة بعضها عن بعض، في إطار متعدد التخصصات، وإما في تفاعل كامن في إطار اهتمام داخل التخصصات  

 أو فوق التخصصات.   

املضاعفة، والتي يقصد    –، عن ما يسميه باملقاربة املرجعية  1JacqueArdoinoق، ُيدافع الباحث جاك أردوانو في نفس السيا

، القائمة بين هذه املعارف،  Articulationsبها فن الجمع بين معارف غير قابلة للجمع، وذلك من خالل البحث عن التمفصالت  

 ف املتضادة، ويعتبر أن األولى قابلة للتكامل، بينما الثانية متعارضة. انطالقا من التمييز بين املعارف الضدية واملعار 

،  Complexitéمن خالل ما أسماه بمقاربة التركيب  Edgar Morinوهو التوجه نفسه الذي دافع عنه املفكر إدغار موران

 2ويقصد بها الجمع بين معارف مختلفة ضمن نسيج ُيوحدها.

بير إدغار موران، تطرح عملية التربية ضمن تصور تركيبي، يصل املعارف والتعلمات، بل  فالتربية، بما هي تربية مركبة بتع

وهو ما يستدعي إزالة الحواجز بين التخصصات املعرفية، والتتشبيك    3املعارف بالرغبات واالنفعاالت وبالسياق أو الظروف، 

ليتها وشموليتها. بينها لالستفادة من غنى املناهج واألدوات التحليلية وإيجاد توليفات 
ُ
 لفهم أعمق للظاهرة التربوية في ك

إلى التربية ال   إن ما يميز إذا الظاهرة التربوية، هو كونها ظاهرة ُمركبة، ال يمكن تحليلها وفق براديغم البساطة، فالنظرة 

تستقيم وفق مبادئ التجزيء والفصل واالختزال للواقع، بل تقتض ي مقاربتها بوصفها ظاهرة متميزة ومتصلة ومتشابكة. ومن  

يمكن   املنظور،  تفترض  بمقا  االنتقالهذا  معقدة ومتشابكة،  إلى وضعية  والبساطة  املعيرة  التربوية من وضعية  الظاهرة  ربة 

 
 . 80. عالل خوش، علوم التربية وإشكاالتها اإلبستمولوجية، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .80. نفسه، ص 2
 ، منشور على املوقع االلكتروني  2021فبراير  20ستقبلية، : براديغم جديد لتربية م . عبد الوهاب البراهمي، التربية املركبة عند إدغار موران3

https://anfasse.org 2021/  06/ 05تم اإلطالع عليه بتاريخ . 
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وفق مقاربة نسقية، تستدعي توحيد وتكامل بين املعاني وفق تناسق داخلي يعبر عن خاصية الظاهرة    1استحضار منظور حواري 

 التربوية.

بأن التربية قضية معقدة، تنزح عن كل رؤية أحادية البعد، وكل  يفض ي بنا الوعي بتعدد أبعاد الظاهرة التربوية، إلى اإلقرار  

رؤية متخصصة ومقطعة للظاهرة التربوية هي رؤية فقيرة. لذا فمقاربتها تقتض ي رؤية متعددة األبعاد، وترتكن إلى تعدد املذاهب  

 التربوية بهدف التكامل واالنسجام. 

التربوية تجد قيمتها في هشاشتها، و  الباحث فليب  هكذا، فاملذاهب  العنيد كما عبر عن ذلك  التنميقي  طابعها اإلصالحي 

، وذلك من خالل التفكير املشترك في الظاهرة التربوية وحيثياتها في إطار التعقيد املفترض بين حقائق  Philippe Meirieuميريو 

 2يجب على املربي أن ُيؤلف بينها بشكل متزامن من داخل الفعل حسب فليب ميريو.

ضع املركب للظاهرة التربوية، يعطي شكال غريبا للمذاهب التربوية، فالظاهرة التربوية ليست بحثا عن حقيقة تؤسس  إن الو 

لحكمة )فلسفة بحثية(، كما أنها تبتعد عن البحوث العلمية الدقيقة التي ترتكن إلى الحجة، وهي أيضا ليست وصفات جاهزة  

يسر التصرف بثقة 
ُ
كب للتربية، ما يجعلها تقتات من تخصصات عدة بهدف فهم الظاهرة التربوية في  . هذا الطابع املر 3بسيطة ت

 كليتها، ويفتح الباب أمام املمارسات التربوية اليومية لتعميق الفهم وتجويد املمارسة. 

تشعبها وبالرغم من اختالف وتعدد املقاربات، فإن مختلف الخطابات التربوية ال تقدم ضمانات لفهم الظاهرة التربوية في  

وتعدد أبعادها. فتقلبات الفعل التربوي وعدم يقينيات الوضعيات التربوية، تجعل من علوم التربية، علوما تتغذى من عدم  

  - ،إذ يحرص كل علم من علوم التربية على املساهمة في مشروع ذي ُبعد تربوي 4يقينية يقينياتها كما عبر عن ذلك ميشيل دوفوالي 

، وتبقى املمارسة امليدانية مفتوحة على  -ا األخير من الجمع بين الحاجة والعقالنية والجانب األخالقيبالرغم مما قد يتطلبه هذ

 املستنير، وتسعى إلى فهم أعمق للوضعيات التعليمية وما تطرحه من إشكاالت فجائية.   واالبتكارتجارب تطمح التجديد 

يطبع الظاهرة التربوية، والذي يفرض على املربي الربط بين  في هذا الصدد، يتحدث فليب ميريو عن التعقيد املفترض الذي  

يتحدث فليب ميريو عن اصطالح "بالتزامن"،    5مجموعة من العناصر والتوليف بينها بشكل متزامن من داخل الفعل التربوي. 

حيث يرى أن فهم واقع حال البيداغوجيا يقتض ي التزامن، ويعني به "الفعل أثناء الفعل"، أي التصرف براهنية، بالنظر لقلة  

 .  لذلك على املمارس للتربية أن يعي كونه ال يفهم كل ما يحدث حوله، وأن يحاول بندية تعميق فهمه6فهمنا ما يحدث.

 
جامعة واسط، العدد السابع والثالثون، الجزء األول، تشرين  -التربية. عالء كاظم مسعود، إبستيمولوجية التعقيد عند إدغار موران، مجلة كلية  1

 (678-659، )ص ص 667، ص 2019الثاني 
 . فليب ميريو، العلوم التربوية والبيداغوجيا، مرجع سابق. 2
 . نفسه.3
 . ميشيل دوفوالي، مرجع سبق ذكره. 4
 . فليب ميريو، العلوم التربوية والبيداغوجيا، مرجع سابق. 5
 فسه.. ن6
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فالفهم تحت أفق طرح أو رؤية أو تخصص واحد فقط هو فهم مبتور، ناقص وعاجز. فالثراء والتعدد يشكل تعقيدا قويا  

 1Edgarوصلبا للمعنى، بل ويؤدي في نهاية املطاف إلى فهم أفضل من املقاربة األحادية كما عبر عن ذلك املفكر إدغار موران 

Morinل املقارباتي  التعدد  هذا  وقبول  النظر  .  وجهات  تستوعب  مفتوحة،  ابستيمولوجية  بإيجاد  يسمح  التربوية،  لظاهرة 

، وهي املقاربة التي تسمح لنا بقبول أوامر متناقضة تقدم حول  2املتعددة واملختلفة، أو ما يسميه إدغار موران بـ "ميتا زوايا نظر" 

التربوية، لكن لكل منها مبرراته ومنطقه، وهو ما يسميه فليب التربوي، بهدف فهم    3ميريو  الظاهرة  التزامنية في الفعل  تقبل 

 أعمق. 

 خالصة : 

هكذا، فقد أثارت وال تزال تثير علوم التربية إشكاالت كثيرة، جعلت الخطابات حول التربية تتكاثر وتتناسل، حيث تتبلور  

عناصر املتنافرة أحيانا. وتكشف  املذاهب وتتعدد، مستمدة عناصرها من علوم مختلفة تظهر معها علوم التربية كخليط من ال

أحيانا أخرى عن التناقض املتجدد باستمرار بين نظرياتنا وممارساتنا، بل وتفصح عن الوضع املركب واملعقد للتربية، والذي ال  

ات،  ُيحل على املستوى النظري البحث مهما تعبأت له العلوم، لكنه يختبر نفسه يوميا في التدبير الجماعي للنجاحات واإلخفاق

 4في التجربة والخطأ، وفي حاالت الشك والعشوائية من حاالت الوضعيات التعليمية. 

بين   التقاء  كنقطة  التربية  علوم  ابستيمولوجية  تبدو  دوفوالي،  ميشيل  الباحث  إليه  ذهب  وكما  ذلك،  على  وبناء 

بالطابع املتغير واملتجدد والطامح إلى    ابستيمولوجية العلوم واالبستيمولوجية التطبيقية، فهي إبستيمولوجية مفتوحة، تتميز

 املستنير للفهم والتطوير.  واالبتكار مزيد من املوضوعية، في إطار رؤية فوق تخصصية، تتطلب االجتهاد 

 قائمة املراجع:  

1. ( جاي  العدد  1993أفانزيني  الحديثة،  األزمنة  مجلة  العمراني،  حسن  ترجمة  التربية،  لفلسفة  الثالث  الوظائف   ،)3-4  ،

 .2011الرباط، املغرب، 

عليه في    االطالعتم    (،التربية املركبة عند إدغارموران: براديغم جديد لتربية مستقبلية،20/02/2021البراهمي عبد الوهاب ) .2

- الوهاب - عبد-مستقبلية-لتربية-جديد-باراديغم-موران-عند-املركبة- منشور على الرابط االلكتروني: التربية05/06/2021

 /https://anfasse.orgلبراهميا

3. ( عزيز  التربية،09/03/2017بوستا  و  الفلسفة  حول  بربزي،  (،  هللا  عبد  الباحث  معه  أجراه  في    االطالع تم    حوار  عليه 

الرابط  منشور   ،03/06/2021 على  األبحاث  و  للدراسات  حدود  بال  مؤمنون  مؤسسة  موقع  االلكتروني         على 

https://www.mouminoun.com/articles4847 

 
، 8مقاربة إبستيمولوجية لفهم الفهم عند إدغار موران، ضمن مجلة السراج في التربية وقضايا املجتمع، عدد  -. سارة جديد، نحو إحقاق الفهم1

 .175، ص 2018ديسمبر 
 . 177. نفسه، ص 2
 فليب ميريو، العلوم التربوية والبيداغوجيا، مرجع سابق. . 3
 .8والبيداغوجيا، ترجمة نور الدين البوداللي، ص . فليب ميريو، العلوم التربوية 4

https://www.mouminoun.com/articles4847
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ن، ضمن مجلة السراج  مقاربة إبستيمولوجية لفهم الفهم عند إدغار مورا-( نحو إحقاق الفهم2018جديد سارة )ديسمبر  .4

 ، جامعة الوادي، الجزائر. 8في التربية وقضايا املجتمع، عدد  

5. ( عالل  املاهية، 13/03/2012خوش  وأسئلة  التربية  علوم  في    االطالع تم    (  الرابط 16/06/2021عليه  على  منشور   ،  

 https://albahito.alafdal.net/t308-topicااللكتروني

 ، الرباط، املغرب. 2014، يناير 58خوش عالل، علوم التربية وإشكاالتها اإلبستمولوجية، ضمن مجلة علوم التربية، العدد   .6

7. ( ميشيل  اإلبستمولوجية،27/03/2021دوفوالي  التربية  البوداللي،  (رهانات علوم  الدين  نور  في    ترجمة  اإلطالع عليه  تم 

 http://www.elboudlali-n.comL/2021/03/blog-post_29.htmlور على الرابط االلكتروني،منش11/06/2021

ون،  عالء كاظم مسعود، إبستيمولوجية التعقيد عند إدغار موران، مجلة كلية التربية، جامعة واسط، العدد السابع والثالث .8

 ، العراق. 2019الجزء األول، تشرين الثاني 

9. ( فليب  تم  29/10/2020ميريو  البوداللي،  الدين  نور  ترجمة  والبيداغوجيا،  التربوية  العلوم  في    االطالع(  عليه 

االلكتروني:/فليب11/06/2021 الرابط  على      والبيداغ -التربوية-العلوم-ميريو-،منشور 

https://couua.com/2020/10/29/ 
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 "أمنوذًجااألوروبية  حلة حممد احلجوير"ب الرحلة املغربية: داألنا والغريية يف أ

 The self and the other in Moroccan travel literature: Muhammad al hajwi’s European 

journey as case study 

 أنس الصنهاجي/جامعة ابن طفيل القنيطرة، املغرب د. 

  Anas Senhaji/ University Ibn Tofail/ kenitra/ Morocco 

 

 

 

Abstract : 

    Al-Hajawi's trip to Europe was an occasion to answer the question of the Renaissance, and an opportunity 

to extend the pillars of his reform project, which is based on science, order and economy, using in this project  

the European compass and legal purposes, as anchors to fight the sources of corruption, uproot the nutrients 

of the backward system and disrupt the engines of its production. 

This is in conjunction with the establishment of the rules for the State of institutions, and modern scientific 

thought based on facts and its strict cognitive controls in dealing with issues and developing programs and 

plans. 

 The openness to European civilization does not mean in his project the absolute adoption of its values and 

principles, or the call to consume its model or the desire to alienate and break with the heritage and obliterate 

the identity, but rather to be inspired by the incentives of modernity and the forms of its cultivation in a way 

that suits the state of society and raises its position among nations. 

Keywords: Renaissance, the Self, the Other, Journey. 
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 ملخص : 

الذي       أركان  مشروعه اإلصالحي  لبسط  النهضة، وفرصة  للجواب عن سؤال  مناسبة  أوروبا  إلى  الحجوي  شكلت رحلة 

واالقتصاد والنظام  العلم  على  كمرتكزين  يتأسس  الشرعية،  واملقاصد  األوروبية  بالبوصلة  املشروع  هذا  في  مستعينا   ،

وتعطيل محركات إنتاجها، وهذا بالتعالق مع إرساء قواعد    ، التخلفلتجفيف منابع الفساد واجتثاث مغذيات منظومة  

دولة املؤسسات، والفكر العلمي العصري القائم على حقائق وضوابط معرفية صارمة في معالجة القضايا ووضع البرامج  

الدعوة  الستهالك  على الحضارة األوروبية ال يعني في مشروعه اإلطالقية في تبني قيمها ومبادئه  فاالنفتاح  واملخططات، ا، أو 

ْتَير ه، أو الترغيب في التغريب والقطع مع التراث وطمس الهوية، وإنما استلهام ملحفزات الحداثة وأشكال  ِ  نموذجها ب َبر ه وع 
ْ
ز ئ

 .استنباتها بما يصلح حال املجتمع ويرفع قدر إيالة املغرب بين األمم

 .النهضة، األنا، اآلخر، الرحلة الكلمات املفتاحية: 

 

 تقديم : 

ومن سْبكه النميق الناظم بين  ،  يستمد املتن الرحلي جاذبيته من سردياته املفعمة بالعجيب والغريب والطارف والفريد   

الرحالة املفصح عن ذهنية  الفصيح  واالثارة واالمتاع، ومعجمه  واإلبداع،  الثقافي،   الحبكة  مداخل  وهمومه وخلفيات وعيه 

من الرحلة خامة فكرية مستباحة للحفر في منحنيات أفكارها وآرائها وتمثالتها، وحدود وعيها باألنا واالخر،  ومعطيات تجعل  

ظروف احتدام الصراع مع هذا اآلخر، أو طفق هذا األخير يشكل لألنا هاجسا حضاريا مقلقا   ينما تصدر الرحلة فيخاصة ح

ن يهمهم األمر،  مفتجتهد املشاهد والصور املنتقاة بعناية في بسط معايناتها وتقريبها م  ينذر بزوال توازنها أو تفوقها على الغير،  

محدداعبر   تستلهم  إيديولوجية  بخلفية  عنهما،  تصدر  التي  والبيئة  السياق  من  وموجهاتها  املعارف  خطاب  تها  فيه  تتشابك 

    باملواقف والهواجس بالنواكس ومؤرقات العصر.

ن الرحلة تظل شهادتها ذات قيمة  إعلمي، ف  إنتاج ودون الخوض في حدود الذاتية واملوضوعية التي تظل محط استشكال كل  

وهي مواقف    صراع وظروفه، وتفاعلها مع مجرياته، وتسجيلها ملواقفها املصّرحة أو امللّمحة،معتبرة، بحكم معايشتها لتموجات ال

وتجليات قوالب الفهم والصراع والتعاون القائم بينهما، وحدود قدرتها على  تعكس في عمقها رؤيتها لذاتها وغيرها في اآلن نفسه، 

ي األحكام الجاهزة.  
ّ
 اتخاذ املسافة من الّدارج وتخط

واطا للمشاعر والتأمالت في   تعدو  خ 
ْ
رحلة محمد الحجوي الثعالبي املوسومة بالرحلة األوروبية أنموذجا في هذا الصدد، وان

وإفالسه   وهوانه  ومسببات ضعفه  وأسباب  انحطاطه  لبواعث  وتشخيصا  اآلخر،  بمعايير  األنا  لواقع  وتقييما  والغير،  الذات 

لالنفتاح   الداعية  للرحلة  رارا  وغ  تجربته  الحضاري،  استلهام  خالل  من  جديد،  من  وبعثها  األمة  إصالح  يفيد  بما  الغير  على 

 .ومكتسباته الحضارية، واستقاء ما ال يناصب الثوابت الدينية

وال غرو أن رحلة الحجوي إلى البالد األوروبية شاطرت هّم النهضة مع تجربة رفاعة الطهطاوي، وكأن مطارحته للموضوع    

تحيين لسؤال املعنى، وتصور متقدم ألوليات اإلصالح وآلياته، واستشكال يبني عالقة جديدة مع مسلمات الذات وثوابتها، ويبدو  
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حالة وتدّبراته، حتى بات عنصرا ناّما وهاّما في فكره وتطلعاته، وال جرم أن محك الوظائف  أن هذا االنشغال استبد باهتمام الر 

املخزنية السامية واملكاسب العلمية وتراكمات الخبرة التجارية،  أسهمت بقوة في خط قواعد اإلصالح وتدابيره اإلجرائية، وهي 

ياتها، وفهم املنطق الداخلي املسؤول عن اإلنتاج الّساجي  وظائف ومسؤوليات ساعدت الحجوي على  فْقه بواطن األمور ومجر 

التي من   الكفيلة واملسارات الذليلة  التخلف وبنيته العاهنة، وبواعث  االحتضار الحضاري وواقعه، ورصد املداخل  لنظيمة 

 شأوها إنضاج مشروع اإلصالح وشروطه.   

إلى فرنسا، أعقبتها أخرى إلى إنجلترا رامت السياحة ومعاينة  رحلة سفارية دبلوماسية  وقد انقسمت هذه الرحلة إلى قسمين:   

نواتها    ليست املخطوطة اليتيمة لدى الفقيه الحجوي في أدب الرحلة، بل له  1ومخطوطة الرحلة األوروبية ،  أحوالها العامة ص 

والحجاز وسمت بعناوين    في  وصف  األندلس وبلدان عربية مشرقية حج إليها وعاين أحوالها مثل الجزائر وتونس واألندلس

قبيل:   من  الجزائرمختلفة  برحلة  الزائر  ومسامرة  تونس،  عن  األنس  وحديث  الفيشية،  األندلسية  والرحلة  الرحلة  ، 

ثمرت حين املوازنة مع اآلخر.الرحلة املصرية، والحجازية
ُ
 . وهي رحالت أسهمت في صياغة الوعي بذات الّنحن، واست

مطالعة رحالت سفارية مغربية وعربية َدلَفت على أوروبا، وتلخيص بعضها مثل رحلة  ابن  والحق أن رحالتنا كان شغوفا ب  

وزعم     أنس السائر في اختصار البدر السافر"عثمان املكناس ي إلى إسبانيا ونابولي ومالطة،  املدرجة في مؤلف تحت عنوان: "

حداث نهضة مغربية  تخرجه من غياهب الظلمات إلى نور الحجوي في هذا املؤلف أن رحلة املكناس ي كان بإمكانها أن تسهم في إ

يحيلنا على الفهم أن الرحلة   األمر الذي  املدنية لو أنها كتبت بأدب يسهل فهمه واستيعابه من لدن السالطين وأولياء األمور،  

ا  ما حذا به إلى االجتهاد  بالنسبة للحجوي ال تعدو مجرد وسيلة للتسلية والترويح عن النفس، بل غاية لإلصالح والتنوير، وهذ

ْرز    الفيفي تبسيط أساليب الوصف والتعبير وت
َ
اللغة العاملة و الفظاظة في توصيف ما بدا من السلوك  املوصوم في ثقافته، و غ

وتنغيض   والتنهيض،  اإلصالح  خطاب  ألفق  خدمة  املستعرض  وتطويع   الحضاري  التباين  إلى  والعقد  االنتباه  الحل  أهل 

ى تيميم جهودهم شطر تشييد سبل النهضة  ورسم مساراتها السديدة، فنجده في هذا السياق مغتاظا أسفا على  وتحريضهم عل

حال املغرب الذي يراه مشدودا إلى درك االرتكاس والتخلف،  بنبرة شديد اللهجة ينقشع عنها سؤال الهوية، وتطغى بأسلوب 

 د مداخلها وتأويالتها.   الفت ثنائية التقدم والتخلف، وتنفرج فيها قنوات تتعد

 أوال: الرحالة محمد الحجوي: الفقيه واملصلح املخزني

بفاس، يعود نسبه إلى عترة جعفر بن أبي    1874من شتنبر سنة    22ولد محمد بن الحسن العربي الحجوي الثعالبي في        

، وإلى  1898طالب وزينب بنت علي رض ي هللا عنهما. بعد أن نال شهادة العاملية من جامع القرويين، انبرى لتدريس طلبتها سنة  

 ه بالتدريس والتأليف وارتياد اآلفاق، شغل عّدة مناصب مخزنية سامية من قبيل: جانب عمله بالتجارة والفالحة وانشغال

 .1902أمين ديوانة وجدة سنة 

 نائب السلطان على حدود املغرب مع الجزائر. 

 
 .115/ 4التسلسلي ح محفوظة في املكتبة الوطنية بالرباط، قسم األرشيفات، تحت الرقم  املخطوطة- 1
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 عضو املجلس األعلى للتعليم. 

 .1939-1921و 1914-1912مندوب املعارف )وزير املعارف( ما بين

 رئيس مجلس االستئناف الشرعي.

 1944.1ر العدل سنة وزي

 ولعل من أبرز مؤلفاته: 

 الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي. •

 املحاضرة الرباطية في إصالح تعليم الفتيات في الديار املغربية. •

 التعاضد املتين بين العقل والعلم و الدين.  •

 . املغرب مستقبل تجارة •

 النظام في اإلسالم.  •

 الفتح العربّي إلفريقيا الشمالية.  •

 مختصر العروة الوثقى. •

 .1919الرحلة األوروبية عام  •

 ودفن بفاس.   1956أكتوبر سنة  8توفي بالرباط يوم االثنين  •

وقد حمل الحجوي مشروعا تحديثيا لم يفتر قيد حياته عن الصدع به في معظم املناسبات واملدّبجات التي نافت عن املائة  

ت مي
ّ
، متوسال  في العديد  2دين التعليم واالقتصاد واألصول والتفسير والحديث والسيرة واألدب والتصوفامؤلف، والتي تمط

مها الحضاري، عبر أنابيق ال تقبل عدا  منها القفز باملغرب إلى رحاب النهضة   سنُّ
َ
والتمّدن، بمساعدة  الحماية الفرنسية ومناهج ت

وعلى هذا األساس حاول في مطارحاته التوفيق بين الدين    ما يمكن أن يتناغم مع القيم املغربية و مقاصد الشريعة اإلسالمية،

   3تعاضد متين بين العقل والعلم والدين". د فهناك كما قال: "والدخيل، على اعتبار أن الدين ال يتناقض مع الحداثة والتجدي 

ينبني على استمداد قيم ونظم حديثة ترتكز على النظام والتعليم كنواتين ملشروع    -ظل في تمثله–فالنهوض باملغرب من كبوته  

اإلصالح و التحديث، مسندا هذه املهمة للحماية الفرنسية التي تعهدت القيام بإصالحات بنيوية شاملة، تخرج بها  املغرب من  

 
 . 80الى الصفحة  69، من الصفحة 1995، الجزء الرابع، دار الكتب العلمية، بيروت،  الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالميمحمد الحجوي،  - 1
، مركز التراث  2، تحقيق محمد بن عزوز، سلسلة علماء القرويين، رقم مختصر العروة الوثقى في مشيخة أهل العلم والثقوى محمد الحجوي، - 2

 . 125، ص 2003الثقافي املغربي، الدار البيضاء، دار ابن جزم، 
 . 125، ص 113ت رقم ح محمد الحجوي ، نسخة مخطوط  باملكتبة الوطنية بالرباط، تح - 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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جرى بمشارط نظام االحتالل وقد قّر   ،1شرنقته القرسطوية  
ُ
، بعدما تأكد له  2 في فكره أن ذلك  لن يتسّنى  إال بعملية قسرية ت

بامللموس غياب اإلرادة والهمة من لدن املؤسسة املخزنية وتواطؤها مع الفساد، ويظهر ذلك بجالء من خالل انتقاده الشديد  

وإبرامه   الجهاد  عن  بتقاعسه  ندد  الذي  الحفيظ،  عبد  أزمة  للمولى  تعميق  في  تسببت  والتي  أوروبا  مع  املجحفة  لالتفاقيات 

املغرب، وإغفاله معاقبة املفسدين وتنظيم هياكل الدولة، حيث لفت انتباهه في هذا الشأن من خالل الرسالتين التي بعثهما مع  

الذين يبيعون البال  املنتفعين وأزالمهم  الدكالي من مغبة  د أقساطا وجملة لألجانب  الشيخين الخضر الشنقيطي وأبي شعيب 

وشذاذ اآلفاق، وفي هذا السياق ترجى السلطان إدخال إصالحات دستورية وسياسية تقوي البالد وتجعلها عصية على األجنبي،  

واستنكر في الرسالة األولى إغفال    3كما ناشده الصوم عن إبرام أي اتفاق أو معاهدة مع أوروبا إال بمشاورة األمة وموافقتها، 

الوظائف املخزنية، وممارسة االستبداد على    النهوض املقري والكالوي على  لهيمنة عائلتي  املجال  ما فسح  بالتربية والتعليم، 

وفي هذا    4" باتت بين مطرقة أسد ومنجل ذئب"... فاألسد تسلط على الداخلية والذيب على الخارجية واملالية.الرعية التي "

هللا، ثانيا برفع الحجاب عن أمته والنظر فيما قد أضر برعيته، فقد أضر بها أسد    ننصح موالنا، أيدهالصدد أعرب قائال: "

عت أوصالها ومزقت أحشاءها، ففرقت  
ّ
وذيب)...( وجالت األيدي الضارية في أشالء األمة الفقيرة الضعيفة الجاهلة، وقط

حكام واللعب بالرقاب والدماء، وبيع الوظائف  كلمتها وبغضتها ألميرها وأميرها إليها، كل هذا بالظلم الفادح وعدم انتظام األ 

أمتك   تسترض ي  أن  الشريف  ومنصبك  جدك)...(  في  محبة  عليك  أؤكد  وإني  دونهم)...(  ومن  العمال  رقاب  وبيع  جهارا 

وتستجلب خاطرها وتساملها وتزيل سوء التفاهم بينك وبينها ولو بما يسخط أوربا في الوقت الحاضر، فإن أوربا تعذرك إذ  

 " الفتنة وتحاميت إراقة الدماء وأثبت جانبك لرعيتك، وقلبت سياسة االستبداد واالستعباد بالعدل والشورى أنهيت

وعقب إمهار املولى عبد الحفيظ ملعاهدة الحماية، انتقد الفعل انتقادا الذعا لدرجة أنه حّمل السلطان مسؤولية االستعمار  

واستهجن أيما استهجان استقبال السلطان    5والشغوف بالنهب والسلب،   بسبب سوء تصرفاته، ناعتا إياه بالجاهل واملتعصب 

 6. وكأنهم لم يفقدوا نجال كريما واستقالال عظيما"وحاشيته للجيوش املحتلة وإكرام وفادتها بالحفالت والوالئم، "

وإلحاقه املغرب  بتحديث  "اليوطي"  تعهد  وأمام  واقعا،  أمرا  بات  أن االحتالل  الحجوي  ق 
ّ
توث املتقدمة،    وملا  األمم  بقاطرة 

وتأكيده بأن املغرب محمية وليست مستعمرة، ارتأى أنه ال خيار سوى املراهنة على فرنسا لتطوير البالد وتحديث هياكلها،  

 بعدما خاب رجاؤه في املخزن، وهو األمر الذي شجعه على التعاون مع االحتالل والدعوة إلى ذلك.  

 
دعوة الحق، عدد    "،محمد بن الحسن الحجوي ومندوبية الصدارة العظمى في العلوم واملعارف على عهد الحماية الفرنسيةمحمد اليزيدي، "  - 1

 . 106، ص 2004،  45، السنة 380
العربي، الدار   ، املركز الثقافي-جوي نموذجامحمد بن الحسن الح-سؤال التحديث واالختيار االستعماري في شخصية  إسماعيل الحسني،    - 2

 . 157، ص 2003البيضاء، 
 . 117، ص. 123رقم تحت محمد الحجوي، نسخة مخطوط محفوظة باملكتبة الوطنية بالرباط، قسم األرشيفات،   - 3
الوطنية بالرباط، قسم األرشيفات، تحت رقم  ح  ، مخطوط باملكتبة  الخبر عن دولة املولى عبد العزيز واملولى عبد الحفيظمحمد الحجوي:  - 4

 .     47ص   ،128
 . 186. ص، 2003املركز الثقافي العربي،  الفكر اإلصالحي في عهد الحماية،م.س،  آسية بنعدادة،  - 5
 56...، م.س، ص. لخبرالحجوي، ا محمد- 6
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 ثانيا: أهداف الرحلة  

.  انطلقت عشية األربعاء في الثالث  1919غشت/ آب، سنة    24يوليوز/ تموز إلى    2دامت الرحلة شهرا وعشرين يوما من     

ه، بأمر من السلطان املولى يوسف لحضور حفل انتصار فرنسا في الحرب العاملية األولى، املزمع انعقاده  1337من شوال سنة 

التأم في عشرة أعضاء، ترأسه الوزير األكبر   الوطني للجمهورية الفرنسية، في وفد  من يوليوز، والذي تساوق مع العيد   14في  

. فضرورة حضور وفد يمثل املغرب في هذه  1محمد املقري، وقد كان الحجوي ممثال فيه باعتباره نائبا عن فاس واملغرب الشرقي

داعما للمجهود الحربي الفرنس ي ومشاركا في تحقيق  املناسبة جاء بطلب وتمويل من اإلقامة العامة الفرنسية باملغرب، بصفته 

وهو ما جاء على لسان رحالتنا وهو يصف استقبال الوفد املغربي من قبل رئيس الجمهورية الفرنسية    2النصر على أعدائها. 

ضراء الحرب  ثم أعرب لنا عن سروره بمشاركتنا في حفل النصر وصرح بأن املغرب كما شارك فرنسا في  بقصر اإلليزيه قائال: "

وصدق   اإلدارة  بحسن  وأعوانه  السلطان  ومعونة  البواسل  املغاربة  عساكر  على  وأثني  النصر)...(  سراء  في  سيشاركها 

  3" املحبة

وما إن أنهى الوفد السفاري املهمة املوكولة إليه، حتى عقد الحجوي العزم على السفر إلى انجلترا  التي ظل يهفو إلى زيارتها  

فت أن  من فرط ما سمع ع
ّ
ن عجائبها من أبيه وبعض التجار الذين ارتادوها وصْبوة في إمعان النظر في أحوالها التجارية، والال

السمات   البلدين  بين  املفاضلة  غمرة  في  مستعرضا  الفرنسية،  النظيرة  مع  قارنه  إال  تقليدا  أو  معلما  شاهد  كلما  الرّحالة 

الحضارتين، مجمال تميز  التي  الثقافية  السلوك،    والخصوصيات  ودماثة  الفنون  على مستوى  فرنسا  بتفوق  السياق  هذا  في 

    4وجارتها على صعيد الصناعة والتجارة والعناية بالصحة والبدن 

ة تخلف الذات وتفوق اآلخر في وعي الرحالة محمد الحجوي 
ّ
 ثالثا: عل

 النظام وعاء اإلصالح  -1      

َده الحجوي من نمط النظام املعتمد في  
َ
ش

ْ
أوروبا وخصائصه الفريدة، معتبرا انسيابه في كل مناحي الحياة املياسم السافرة   ان

املدنية   لوجوه  املؤسسة  والعناصر  املكونات  من  باقة  طياته  في  تنتظم  الذي  والنسق  أوروبا،  فيه  ترفل  التي  التقدم  ألسباب 

الحجوي خطاب النظام، موحيا بأهميته كمرتكز  ومعاملها، واملتأمل في متن الرحلة األوروبية يسترعه السياق الذي وظف فيه  

فباريز معدن  أساس ال مندوحة عنه في بعث األمم والنهوض بأوضاعها، وهو ما أعرب عنه في مختلف محطات الرحلة قائال: "

األناقة والكياسة)...(  الذوق الرفيع وأهل  العصرية والنظامات األوروبية)...(" "وأهل  ا""    املدنية  قتدار  أعانهم على هذا 

رجالهم العظماء وسعة معارفهم مع علومهم، وكمال النظام في اإلعمال واألحكام وما فطر عليه أهلها عموما من الشغف  

 
 . 115/ 4وثائق واملخطوطات، الرقم التسلسلي ح ،  املكتبة الوطنية بالرباط ، قسم الالرحلة األوروبيةمحمد الحجوي،   1
 . 166، ص. 2016، املطبعة السريعة،  القنيطرة، رحالة مغاربة في أوروبا بين القرنيين السلبع عشر والعشرينالطيب بياض،  - 2
، مطبعة  12سلة بحوث ودراسات رقم  منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، سل،  أوروبا في مرآة الرحلةسعيد بن سعيد العلوي،    - 3

 . 140النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص. 
 . 115/ 4، م.س، الرقم التسلسلي ح الرحلة األوروبيةمحمد الحجوي ،  4
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وكمال طاعة    ]الشرطة[ولتمام نظام البليس    1شوارع باريز وطرقها غاية في النظافة والنظام)...(" " بالنظام في كل ش يء )...(  

الناس واحترامهم ألوامره فإنه يقف في ملتقى الطرق وال يتكلم وإنما يرفع يده فيقف الصادر والوارد دفعة واحدة ال يتقدم  

 2أحد بقدم حتى كأن بيده كهرباء توقف الجميع وهذا في لندة أكثر منه في باريس" 

تماعي يضبط كل مؤسسات الدولة من  جلوب حياة افالنظام في أوروبا كما فهمه الحجوي هو حس سلوكي تربوي، وأس

النظام السياس ي إلى نظام املرور، في امتثال تام لكل مكونات املجتمع دون تمييز، ومن أجلى صور ذلك املجلس البلدي الباريس ي،  

فتجد  على شأنها العام، "  الذي يعكس أبهة باريس ورونقها الباهر، فال يباهي نظامها التمثيلي والتدبيري إال كفاءة ولباقة القيمين 

 ممن تحته في الرتبة إذ ال يرشح للمناصب الكبار عندهم إال الكبار وليس املراد الكبار  
ً
 ولطفا

ً
 أزيد أدبا

ً
شيخ املدينة مثال

)...( واجمع لك وصف هذا املجلس بان  نقول إنه على قدر عظمة  
ً
 وأخالقا

ً
 وعلما

ً
الجثة أو العمامة أو، أو، بل الكبار قلبا

كما أنه     3فال تقسه ببلدية فاس مثال والقياس في هذا املضمار ال تستقيم  معه املقارنة مع بلديات الوطن "دينة ورفاهيتها"  امل

سلوك التواضع وحسن الضيافة وكرم الوفادة الذي حف به رئيس الجمهورية  يجد غضاضة في التعبير بأسلوب االنبهار على  لم  

واصفا   املغاربي،  الوفد  بالقول:الفرنس ي  باسما    ذلك  اآلخر)...(  بعد  واحدا  قدميه  على  قائم  وهو  الرئيس  على  وسلمنا   "

هاشا)...( ثم ودع الجميع واأللسنة تثني عليه الثناء الجميل وعلى أخالقه الجميلة وتواضعه الزائد حتى يظن الظان أنه  

   " 4ليس رئيس جمهور أمة تعّد بأربعين مليونا ومستعمراتها بستين مليونا.

وهنا ال  وفي غمرة هذه اللهجة امتزجت مشاعر اإلعجاب بالحسرة التي ظلت  الزمة الزبة  ملتن الرحلة ومالزمة له كالقول: "

" مصرا على مواتنة جلد الذات بزر ية تخلفها عن إحراز قصب السبق الحضاري في غفلة مجال لقياس ذلك بما لدينا في املغرب

 ق والظهور، بعدما ظال ردحا من الزمن كفرس ي رهان في ندية وتناظر. وغشمرة، وانسحابها من صراع التفو 

واملطالع ملؤلفات الحجوي يجد فيها صدى ألهمية النظام ودوره في عتق الشعوب من ربقة العتاقة والتأخر، فهو في تمثله  

رشة  
ُ
سقة ال تكتمل أركانها إال باتساع املشارب املعرفية، في ظل سيادة العدالة والقانون، وشيوع َرصافة الترتيب وف

ّ
توليفة مت

ي في مشروعه اجترار نظام السلف وسحب ذيله من جديد، وإنما إبداع نظام منسجم مع  التصفيف والنظافة، وهذا ال يعن

طبيعة العصر وتحدياته، قابل للبلورة والتبييء وفق مقتضيات الزمان والضرورة، في عروة متصلة باالجتهاد  الفقهي  واملقصد  

لقد غاب نجك الحق في سحاب التقليد والتعصب  :"  قائالالشرعي، بما يخدم أفق التمّدن واالزدهار، وفي هذا الصدد أعرب  

افق الزمن الحاضر وتصلح أحكامها ألحوال   املذهبي والسيما في فروع املعامالت البينية على مصالح تليق بزمن مض ى وال تو

في الزمن   دون أحوال وبيئة دون بيئة مع ما تجدد في عصرنا من مبتكرات ومخترعات ونشأت معامالت لم يكن لها نظير 

 
 . 52-50، ص ص  2003بيروت،  سلسلة ارتياد اآلفاق، ، املؤسسة العربية للتوزيع والنشر،الرحلة االوروبيةمحمد الفاضلي،  - 1
 .167.،م.س،  ص أوروبا..سعيد بنسعيد العلوي،  - 2
 . 47م.س، ص   الرحلة األوروبية،محمد الفاضلي،  - 3
 . 140.،م.س،  صأوروبا..سعيد بنسعيد العلوي،  4
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"الكل أن يدخل النظام في كل ش يء    لذا شّدد أن على  2فعامل النظام عّده الحجوي قطب الرحى في التفوق الغربي،  .1"لغابرا

فتخلف املسلمين في اعتقاده ال يرتبط فقط باالبتعاد عن الفهم الصحيح للدين    "    3ليحفظ وقته الذي هو أنفس ما يحفظ". 

أقبح الخصال التي أوردت باإلسالم هو جمود متأخرهم  والفوض ى وغياب النظام، "ف اإلسالمي، بل أيضا بتكلس بنية العبث

عن كل قديم وتفريطهم في حفظ النظام وإهمالهم إصالح األنظمة التي لم تبق مناسبة لألحوال املتجددة وغلبة الوهم على 

املصلحة العامة وصون البيضة  أفكارهم حتى عدوا املحافظة على القديم من فروض الدين... فالدين يقدم فيه حفظ  

وهذا ما جعله يغرو كثيرا بأسس النظام األوروبي ومظهره الديمقراطي، ويدعو بنهم  لتبني نظام يواكب العصر، 4وارتقاء األمة" 

فء لخوض غمار التحديات الراهنة، وهو ما أشار إليه قائال:  
ُ
"إن نظام املجالس  متوافق مع خصوصيات املجتمع املغربي، ك

رية االنتخابية املوجودة في أوروبا وإن لم يكن بعينه عند اإلسالم، لكن كان لهم نظاما كافيا بحاجاتهم الوقتية مناسبا  الشو 

في أجيال   أوجدته تدريجيا  أمم  نتيجة قرائح  بل  يتكون دفعيا،  لم  العصري  العصر، لكون هذا النظام  أمم ذلك  ألفكار 

للتغيير في حياة املجتمعات بمعنى أن أحوال األمم ال تستقر على حال بل تكون مرغمة على  نعم كل نظام قابل  " "5متطاولة.

التجديد حيث تتأثر بالتغيرات الظرفية املحيطة بها وتؤثر فيها )...( نعم كل نظام قابل للتطور بحسب تطور األحوال واألزمان  

 .  6مة في وقت ال يكون صالحا لها وقت آخر" والعوائد واملألوفات وتغير األفكار فكم من نظام يكون صالحا أل 

 التعليم الركن الركين للنهضة والتمكين  -2 

إلى ما حّفته من عناية ملناهج التعليم ومؤسساته   كشف الحجوي أن سر نهضة أوروبا وعلو سهمها يعزا في  املقام األول 

جاالت والتخصصات، وخصته من مباالة للشأن الثقافي  ومحافله العلمية، وما أفردته من اهتمام للعلم والعلماء في مختلف امل

ْبُرغ فيه أوروبا من بذخ حضاري، وما يكتنفها من مأد اجتماعي وثأد في العيش 
َ
بكل أشكاله وصنوفه، معتبرا ذلك جوابا على ما ت

درة على هذا ال  صعيد، فال يضارعها أريم وال  واملعيش، ونماقة في األجواء والعمران وكل ما يعتريها من رقيش، مسّورا باريس الّس 

"إنها ألول املدائن العظمى معارف وفنون جميلة، بل يحق لها أن تعد مدرسة للفنون الجميلة في العالم،  يضاهيها عريم، إذ  

وإنها ألعظم املدائن مدارس ومستشفيات ومتاحف ونواد وعلوم ومطابع وقاعات وصناعات ومالهي ومراسح وحانات. فهي  

رشاقة ومطمح الذوق السليم العالي واالختراع املثمر للمعالي. ولقد أعانهم على هذا وذاك اقتدار رجالهم  بؤرة اللطف وال

العظماء وسعة معرفتهم مع علومهم وكمال النظام في األعمال واألحكام)...( وإتقان كل عمل يأتونه وعلو الهمة في الترفه  

وامل بالعلوم  والهيام  بالكمال  والتظاهر  الجمال  على  وحب  إجباري  عندهم  فالتعليم  العلم،  هو  كله  ذلك  وأساس  عارف 

الرجال والنساء)...( بذلك القدر ارتقى مجموع األمة من الحضيض الذي وقع فيه مجموع األمم الغير متمدنة التي ال يعرف  

 
 . 12، ص  1357، مطبعة الثقافة، سال،  تجديد علوم الدينمحمد الحجوي،  - 1

ألقاها    - 2 كلمة  الحجوي،  سنة  بحضور  محمد  بالرباط  األعيان  أوالد  مدرسة  قسم  1942تالميذ  بالرباط،  الوطنية  باملكتبة  مخطوط   نسخة   ،

 .19، ص 118األرشيفات، تحت رقم ح
 . 56، ص 1928، مطبوعات معهد املباحث العليا املغربية، الرباط،   النظام في اإلسالممحمد الحجوي،  - 3
 .56، م.س، ص النظام في اإلسالم الحجوي، محمد   - 4
 .231، م.س، ص الفكر السامي ... محمد الحجوي،- 5
 . 16املرجع نفسه، ص - 6
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دينة أو قرية أوروبية ترى  غالب أفرادها كتابة وال أدبا وال حسابا وال وال)...( كأهل املغرب االقص ى مثال)...( فكل مدارس م

من   فيهم  وملا  طباعهم  للطف  غيرهم  من  وأدبا  علما  أزيد  باريز  أهل  لكن   )...( عامرة  العلم  ونوادي  املدارس مشيدة  فيها 

وفي    1" القابلية الزائدة عما في غيرهم. ولهذا استبحر العمران في باريز وازداد عدد سكانه وكثرت قصائده من األفاق البعيدة

" وهي آية في االتساع والضخامة)...( وكيف ال يدهش اإلنسان إذا رأى ما  وصفه لخزانة األمة الفرنسية بباريز انبهت قائال:  

ينيف على ثالثة ماليين من الكتب املطبعية وما أناف عن مائة ألف كتاب خطية وقالوا إن العدد أكثر من ذلك)...( وقد  

الكتب التي ألفها علماء أمريكا وهي تعدل بمكتبة القرويين ومراكش معا إال أنها مطبعية.  دخلنا لغرفة فقالوا: هذه فيها  

فقلت في نفس ي: هذه أمة جاءت في الزمن األخير ألف علماؤها هذا العدد من الكتب وما استقلت إال منذ نحو مائة وخمسين  

وخ اثنين  تبلغ  الخزانة  هذه  في  كتبها  املوجودة  اللغات  وإن   )...( لعلم  سنة  هذه  فقيل:  لغرفة  دخلنا  وقد  لغة.  مسين 

 .2املوسيقى، فتأمل 

تازم شرد به الحجوي عن جادة التمييز وملّية التركيز، بيد أنها على  
ْ
ان
َ
واملتأمل في وصف رحالتنا لباريس ومعاملها يحسبها ف

ها فنا وأدبا   َفراهت  روى ل 
َ
وعلما ونظاما وعمرانا وسلوكا، وبقدر ما يجد فيها  الحقيقة شكلت في وعيه آية في الحسن والكمال ال ش

ْسَمل الثياب، فتفرض املقابلة  
َ
جاد وأ  ب 

ّ
َرث

َ
َبر، بقدر ما يستحضر الوطن في أ من أسباب القوة والدعة أجلى الصور وأنظر الع 

بر اآلخر، فال يفت 
ْ
ر كلما طفق يزهو بما صوب  نفسها دون عّي أو مركب نقص، بائحة بُعجرها وُبَجرها على إيقاع يهجو الذات ويك

ل في بالده، بنَفس مفعم بتبكيت األنا وتقريظ اآلخر من قبيل قوله
ُ
:  ناظريه من البدائع واملنجزات األوروبية عن مطابقتها بما َيْمث

سبق  "وهذه الخزانة هي في األصل دار للوزير األكبر للملك لويز الرابع عشر املتقدم، وهي آيه في االتساع والضخامة. وال ي 

إلى وهمك إذا سمعت لفظ دار الوزير أنها كدار الوزير أحمد بن موس ى في فاس أومكناس أو مراكش، بل لو وجمعت جميع  

هذه الديار الثالث في مقابلتها ما وفيتها حقها ألن القباب والصروح هنا ال يوجد لها مثيل في الدور الثالث، بل املقاعد التي  

هذه فيها الكتب التي ألفها علماء أمريكا وهي  وفي السياق ذاته قال: "ير عندنا في املغرب".  جعلت للمطالعين ال يوجد لها نظ 

فما أعظم مدارك البشر إذا كان عائشا في جو صاف يستنشق فيه هواء الحرية املطلق  )...(  تعدل القرويين ومراكش معا

في  املسلمين  ألفه علماء  ماذا  ليت شعري  العلم والتهذيب.  بلبان  املدة  ويتغذى  ملوا كثيرا  وقوله    ؟!. هذه  رفقائي  إن  ثم   "

وضجروا من كثرة ما رأوا وأرادوا الخروج فقلت لهم : ألستم طلبتم رؤية الكتب الخطية فنحن ننتظر وصول املكلف بها؟  

ال أمل في  عجبا لكم : ما حصل ملل ملن ألف آو كتب أو طبع أو سفر أو ادخر أو بنى أو رصف أو جنس وال ملن يرينا ويطلعنا ف

ارتقاء من به داء امللل، فامللل آفتنا العظمى وسبب من أسباب تأخرنا وتقدم غيرنا إنا إذن ملن العاجزين ولو كنتم في ملهى  

  "3ما مللتم 

 
 .53-52، م.س، ص ص الرحلة األوروبيةسعيد الفاضلي،  - 1
 . 133- 132.،م.س،  صأوروبا..سعيد بنسعيد العلوي،  -  2
 . 133- 132ص.،م.س،  أوروبا..سعيد بنسعيد العلوي،  - 3
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من التنبيه إلى أهمية التعليم ووجاهته في القطع مع حالة االنكفاء والنكوز التي   1وال تكاد تخلو مؤلفات رحالتنا ومحاضراته

طت على الواقع املغربي وأّست تطلعاته، داعيا إلى  ت
ّ
تأسيس مدارس عصرية تحافظ على الشخصية املغربية وثوابت األمة،  سل

وهو النهج الكفيل في تصوره على تصيير الحال من الوضارة الى النظارة  ،  2وفي الوقت نفسه تنفتح على علوم الكولونيالي وثقافته

ومن الهوان إلى العنفوان، وال يمل في معرضها من التفطين إلى ضرورة تحديث البرامج واملناهح التعليمية، واالحتفاء باملجالس  

نها حضارة اإلسالم وأزهرت بين ظهرانيها فراقد  واملحافل العلمية والحرص على االعتناء بها، باعتبارها الكنف الذي ربت في أحضا 

" 3بالعلم ارتقت الفالحة والصناعة والتجارة، وبه وصلت الدول أوج املعالي " ومن غيض فيضها قوله:  العلم وأفكار العلماء،

قي الفكري في كل  وغير خفي عن أحد أن منتديات أوروبا هي السبب األكبر  في رقي أفكار أهلها وباملنتديات يبتدئ الر"  قوله:

األمم قبل املدارس بل هي بذور املدارس، وبتلك املسامرات واملحاضرات التي تكون بتلك املنتديات زخرت أوروبا بالعلوم  

 . 4"وعمت الحركة العلمية سائر الطبقات

ليم الكبار و االهتمام  ولم يأل رحالتنا جهدا في توجيه امللتمسات و الرسائل إلى سلطان البالد رجاء فتح مدارس ليلية لتع 

وما 5"   فال أزال أقرع األسماع لعله يحصل اإلسماع ويتحقق األمل.  وفي هذا الشأن قال:"  "بالعلم ورجاالته وتجويد مؤسساته

الفرنسية،   الحماية  عهد  على  التعليم(،  و  التربية  )وزير  املعارف  مسؤولية  تولى  املدارس  حتى  إن  تأسيس  على  رحالتنا  انكب 

مختلف   في  يلقيها  كان  التي  الدينية  والدروس  والخطب  يحضرها  كان  التي  العلمية  املجامع  واستغالل  العصرية،  واملعاهد 

بإرسال   املغاربة  الوجود  املناسبات، إلقناع  لتوطيد  وسيلة  أنها  ذهنهم  في  استقر  بعدما  الحديثة،  املدارس  في  للتعلم  أبنائهم 

الفرنس ي ونشر ثقافته الخليعة ومسخ هوية املغاربة الرفيعة، وفي هذا الصدد أشار إلى الصعوبات التي صادفته في سبيل ذلك  

  6  "وشتائم ممن هم ضد التعليم وهم كثر  وكم تحملت من مصادماتبالقول: "

أما فيما يخص تعليم املرأة فقد كان له قصب السبق في الدفاع عن حقها في التعليم، ليس فقط باعتباره حقا شرعيا من  

حقوقها، بل باعتباره أيضا واجبا دنيويا يساعد بشكل وازن في الحفاظ على الهوية و التسريع من رهان التقدم بخلق مجتمع  

فإلى جانب ما تحفظه املرأة    7ديم برنامج بيداغوجي متنوع يجمع بين العلم وتهذيب األخالق، خالق ومنتج، ولهذا القصد قام بتق

 :مما تيسر من القرآن الكريم، اقترح الحجوي أن تتعلم املرأة ما يلي

 .القراءة و الكتابة و الخط و الرسم  -

 
  راجع مؤلفات محمد الحجوي في املوضوع من قبيل: الفكر السامي في الفقه االسالمي الجزء  األول والثاني. مختصر العروة الوثقى . محاضرة   - 1

طوطة باملكتبة  ،  محاضرة في إصالح التعليم العربي، مخ1931تجديد علوم الدين .  نقد كتب الدراسة للعلوم العربية بافريقيا الشمالية، تونس  

 . 118تحت رقم حالوطنية بالرباط، قسم االرشيفات، تحت عنوان: مستقبل التجارة باملغرب 
 .108..."، م.س، ص. محمد بن الحسن الحجوي محمد اليزيدي،" - 2
 .21، ص  118نسخة مخطوط  باملكتبة الوطنية بالرباط، تحت رقم ح، مستقبل تجارة املغرب محمد الحجوي، - 3
 .19، ص.1938، مطبعة الثقافة، سال،  مختصر العروة الوثقىالحجوي،  محمد - 4
 . 64،م.س، ص. مستقبل تجارة املغربمحمد الحجوي،  - 5
 . 35، ص. 158محمد الحجوي، نسخة مخطوط باملكتبة الوطنية بالرباط، قسم االرشيفات،  تحت رقم ح - 6
 .285...،م.س،  ص. الفكر الساميالحجوي، محمد - 7
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 .ضروريات الحياة من عقائد و عبادات و مبادئ النحو و اآلداب العربية -

 .تعلم الحساب و الجغرافيا و التاريخ و مبادئ العلوم والهندسة العملية -

 .األخالق اإلسالمية تعلما و تخلقا  -

 .تدبير شؤون املنزل و االقتصاد و الرشد في األحوال  -

 .تدبير الصحة والتربية البدنية  -

 .فن التربية لتحسن تربية أبنائها  -

 .ة والفنون الجميلةتعلم حرفة أو أكثر من قبيل الخياط -

ولبلورة هذا البرنامج، طالب الحجوي بتطوير مدارس البنات والرفع من مستواها، وتكوين مدرسات مغربيات مسلمات   

 1يساهمن في ترقية التعليم، الذي يخضع ملنافسة قوية وغير متكافئة من طرف الكنائس واملؤسسات التابعة لها. 

 لتعليم االتجار القويم رهين بالنظام وا-3 

وعلومها، التجارة  أنظمة  بتطوير  إال  تكتمل  لن  النهضة  أضالع  أن  على  رحالتنا  َه  بَّ
َ
شمائل   أ على  ومزاوليها  دارسيها  وإيفاع 

الصدق وقواعد االلتزام، رابطا في هذا السياق بين تقدم أوروبا وإجادتها لشؤون التجارة، وحرصها على تجويد أساليب املتاجرة  

باتوا مضرب املثل في إتقان فنون التجارة، وقبلة للراغبين في النهل من علومها وتجاربها وخبراتها في هذا    وضبط املعامالت، حتى

املشهورون في العالم بمعرفة طرق التجارة وأساليب  املجال، وقد خص بالذكر في هذا املقام تجار االنجليز، ناعتا إياهم ب  "

ما   ذلك  على  وأعانهم  واإلصدار،  الكثير.  اإليراد  العدد  ليباع  القليل  بالربح  والقناعة  املعاملة  صدق  من  تربيتهم  عليه 

ويقولون: القليل في الكثير كثير، وهذه قاعدة مطردة ضرورية. فصدقهم في املعامالت الصدق التام الفائق في غيرهم هو  

ذ أو ترك وال تفاتحه في املهاودة. هذا  الذي مهد لهم االستيالء على معظم تجارة العالم، فاالنجليزي إذا سمى لك الثمن فخ 

في   لهجتهم وعدم خداعهم  الطويلة، مع صدق  اآلماد  بين ظهورهم  فيما سمعنا ممن طال مكثه  الكل  أو  منهم  خلق كثير 

 .  2"التجارة ال في السياسة، فحصلت للعالم بهم ثقة تامة أعانتهم على اتساع متاجرهم مع أقطار العالم

نا أرشد لألواليات الرئيسة التي تؤسس لتجارة عالية الجودة في األداء واملصارفة، واملداخل املحكمة  نفهم مما ذكر أن رحالت

التي من شأوها النهوض بالقطب التجاري والقطاع االقتصادي برمته، وذلك العتباره ركنا ال مندوحة عنه لتشكيل صرح النهضة  

غاربة، طرح الحجوي سؤاال استفهاميا بيانه على الصيغة اآلتية:"  وترصيف مسارها، ففي محاضرة ألقاها في محفل التجار امل

تقدموا ألنه قدمهم  ؟" مجيبا في الوقت نفسه في حوار تداخلت فيه ديالوجيا باملونولوجيا قائال: "فألي ش يء تقدموا وتأخرتم

ثالثة مبادئ رئيسة يتجلى األّول في: " فالتجارة في تصور الحجوي علم قائم الذات يرتكز على  العلم بالتجارة وأخرهم الجهل بها

من محاسبة وإمساك الدفاتر واستعالم عن أحوال السوق في الجرائد  واملجالت  العلم بقواعد التجارة وقوانينها الحديثة"  
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بل تجد منزل كل تاجر نابه منتدى من منتديات األدب والسياسة، فتجد فيه مجالت الشرق    املتخصصة وتقص األخبار.

في حين ينجاب الثاني في: التحلي بحس اللياقة واللباقة في   1"كل كتاب حدث في  االجتماع أو االقتصاد أو غيرهما.  والغرب، و 

االبتياع والتسويق، وحسن األناقة والنظافة في هيئة التاجر واملتجر، وترتيب السلع والبضائع وتنسيقها في إشراقة ورونقة،  

ه وجمال منظره، ثم في منظر  "يبهت طرفك في نضارة املحل وزخرفتومتاجر إنجلترا وتجارها في هذا الشأن مثال يحتذى به، إذ  

البضاعة وتنسيق وضعها: كل جنس مع جنسه ونوع من نوعه)...( وإذا نظرت إلى من يبيع وجدته نظيفا ظريفا ذا كسوة  

". أما الثالث  جميلة ووجه بشوش وأخالق كريمة وتربية حسنة وصبر وحذق، فيكون ساحرا لك فتشتري منه رخيصا وغاليا  

"صدق  ء واإلخالص في املتاجرة، واالجتهاد في الرفع من منسوب البيع وكم املردود، وذلك يتأتى عن طريق  فيتبّدى في: تحري الوفا

  " 2املعاملة والقناعة بالربح القليل ليباع العدد الكثير 

إ علـى  والعمل  األجنبية   اللغات  على  االنفتاح  على   املناسبات  في مختلف  د رحالتنا 
ّ
وك املرتكزات،  تقانها،  وإلى جانب هذه 

والسيما اللغة الفرنسية، وألح من جهة أخرى على ضرورة االهتمام بالتعليم التقني وربط التكوين النظري بالتطبيق، واألخذ  

بالعلوم الحديثة الرياضية منها والطبيعية، وإبداع مناهج تساعد على تكوين التاجر املسلم وتأهيله وصقل مواهبه حتى يصبح  

ر اليهودي و النصراني، وذلك بالعمل على إشاعة مدارس متخصصة في التعليم التجاري، يلقن فيها  قادرا على منافسة التاج

 .3الطالب أدبيات التعامل وأسسها السليمة في املحاسبة وإمساك الدفاتر ومالحظة إيقاع السوق وحركته داخل البالد وخارجها 

بنيوية    املخزن ألسباب  فيه  الذي فشل  اإلصالح  بأن  الحجوي  الحسن  بن  محمد  والوزير  والفقيه  والتاجر  الرحالة  آمن 

املجتمع   بنيات  في  عميقة  إصالحات  إحالل  على  القدرة  فيها  تفّرس  الذي  الفرنسية،  الحماية  في  شروطه  تتوفر  باألساس، 

رار، داعيا إلى إعطاء القوس باريها، والتعاون معها بصدق وإخالص،    ونقل املغرب من َدْيجور االنحدار إلى  4الرجعية،
ْ
خ م 

ْ
نور االش

نجعل يدنا في يدها وأن نصافيها ونتحد معها  وذلك لن يتسنى حتى "  5للقضاء على مسببات النكبة الحضارية وتجاوز آثارها 

ن األمم ، تعاون يفرضه العصر بل يفرضه  حتى ننهض باملغرب من كبوته إلى املستوى الالئق بمجده التاريخي ومكانته بي

   6منطق التقدم والقوة اللذان أصبحا إلى جانب فرنسا الدولة الحامية." 

 رابعا: تمثيل الهوية في اجتراحات الرحلة األوروبية   

الغيرة والحمية وانتفاء    في نظر رحالتنا، عدا غياب وازع  الذي تترف فيه فرنسا ويعكر صفوه  الحضاري  البهاء  لم يخرم 

أف املبالغ فيه، وحلولها في األماكن العامة في وضعيات بذيئة  
ّ
اف  ملفاتنها وتنوقها الش

ّ
سلطان العفة، واستشراء سفور املرأة الش
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لعن ربقة الحياء وتبرجن تبرجا ال يتصور فوقه إال سفاد الحيوانات في الطرق جهرا. فهذا  فقد خ مخلة بالحياء والحشمة "

" هذه املشاهد التي تعادي بيئة الرحالة االجتماعية  1الش يء أفسد األخالق وال تستحسنه وال يقول به طبع وال عقل وال شرع 

العلم واآلداب واأل  الدينية، آَضت جراءها باريز من حاضرة  ْرز واملجون و   2خالق والجمال والفنون)...(وخلفيته  الدَّ الى مرابد 

كعبة الطائفين للتهتك ال التنسك، وركن التفرج والتفسخ ال التبرك، ومرسح التفنن في األزياء الكثيرة والزخارف الوفيرة  "

أن رحالتنا لم تنتبه نوبة فصامية  " والحق  3والرفه البارع والتهتك بدون وازع وترتيل آيات امللذات بالتجويد واملد واإلشباع 

حين قدم مدينة باريز بوجهين متنافرين، في ثنائية تقابل أخالقها الرفيعة/الوضيعة، وتصف الحاضرة بمدينة العلوم/املجون،  

ويشين    وإنما تعمد إثارة هذه املشاهد املغضوضة في ثقافة الرحالة، لصرف اهتمام املتلقي إلى ما ينفع ويعين، والتورع عما يخزي 

ح أن يكون الزائر أو املهتم حاطب ليل وال ساحب ذيل،  فلكل ش يء إذا ما تم  
ّ
لدى اآلخر في تصوره، فليس من الحصافة كما مل

 نقصان، وال يعدو قمر ال يغشاه جانب مظلم.  

الرباني بالحكمة  التي عدها جهال  العمالية،  الطبقة  في  البلشفية  األفكار  راعه سريان  تاجرا،  لزعزعة  وباعتباره  ة ومدعاة 

" إلى  دعوتهم  مستنكرا  االجتماعي،  بامليزان  وإخالال  االقتصادي  اإلرباح  االستقرار  في  املعامل  أصحاب  مع  العملة  مساواة 

فيعتصبون ويمتنعون عن العمل: يّدعون غالء املعيشة فيلبي أصحاب املعامل طلبهم ويزيدونهم في األجور وينقصون من  

 " 4عامل يزيدون ما زادوه للعملة على أثمان البضائع فيتفاحش ارتفاعهاساعات العمل لكن أصحاب امل 

 ة : خالص

اعترف خطاب الرحلة األوروبية  بوصمة  االنتكاسة  التي  تعتور الذات على جميع املستويات، وعمق الهوة الحضارية       

لية  الذي تفصله عن اآلخر بمسافات، هذا االعتراف جاء بناء على االتصال املباشر  
ُّ
ق املسبقات التمث بفضاء اآلخر الذي َصدَّ

إذ تسهم عملية املقارنة واالتصال في مع الغيرية،  ، وهذا ما يؤكد أن وعي النفس ال يحصل إال في تناص  اللرحالة وبّر وعيه به

سلوكا آنس في وعيها إدراكا  تبدي وضعية األنا على حقيقتها، فمن جدل األضداد ينشأ الوعي بالذات، فكلما سلك اآلخر نحوها  

بالتميز والتمايز. وقد شكلت هذه الرحلة لدى الحجوي مناسبة للجواب عن سؤال النهضة، وفرصة لبسط أركان  مشروعه  

، مستعينا في هذا املشروع بالبوصلة األوروبية واملقاصد الشرعية،  اإلصالحي الذي يتأسس على العلم والنظام واالقتصاد

نابع الفساد واحتناك مغذيات منظومة التخلف وتعطيل محركات إنتاجها، وهذا بالتعالق مع إرساء كمرتكزين لتجفيف م

قواعد دولة املؤسسات، والفكر العلمي العصري القائم على حقائق وضوابط معرفية صارمة في معالجة القضايا ووضع  

واملخططات، مشروع  فاالنفتاح   البرامج  في  يعني  ال  األوروبية  الحضارة  الدعوة   على  أو  ومبادئها،  قيمها  تبني  في  اإلطالقية  ه 

ْتَير ه، أو الترغيب في التغريب والقطع مع التراث وطمس الهوية، وإنما استلهام ملحفزات الحداثة  ِ  الستهالك نموذجها ب َبر ه وع 
ْ
ز ئ
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التي الحدود  في  األمم،  بين  املغرب  إيالة  قدر  ويرفع  املجتمع  حال  يصلح  بما  استنباتها  الشرعية    وأشكال  املقاصد  تخالف  ال 

 اإلسالمية.  

 

 قائمة املصادر واملراجع 

 .2003املركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  الفكر اإلصالحي في عهد الحماية،آسية بنعدادة، -1

املركز  ،  -محمد بن الحسن الحجوي نموذجا-سؤال التحديث واالختيار االستعماري في شخصية  إسماعيل الحسني،  -2

 . 2003العربي، الدار البيضاء،    الثقافي

"، مجلة كلية اآلداب والعلوم  نازلة الحماية في نظر الفقيه املغربي محمد بن الحسن الحجوي الثعالبيحميد الصولبي، "-3

 .  2002 -2001، 17و  16مراكش، العددان  اإلنسانية 

 .2016، املطبعة السريعة،  القنيطرة، ع عشر والعشرينرحالة مغاربة في أوروبا بين القرنيين السابالطيب بياض، -4

 .  115/ 4،  املكتبة الوطنية بالرباط ، قسم الوثائق واملخطوطات، الرقم التسلسلي ح الرحلة األوروبيةمحمد الحجوي،  -5

مستقبل التجارة باملغرب  ، عنوانها:  1942تالميذ مدرسة أوالد األعيان بالرباط سنة  بحضور  محمد الحجوي، كلمة ألقاها  -6

 .118نسخة محفوظة في املكتبة الوطنية بالرباط، قسم األرشيفات، تحت رقم ح

 . 1928، مطبوعات معهد املباحث العليا املغربية، الرباط،  النظام في اإلسالم محمد الحجوي،  -7

 ه. 1357، مطبعة الثقافة، سال،    وم الدينتجديد علمحمد الحجوي، -8

 .1995، الجزء الرابع، دار الكتب العلمية، بيروت،  الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالميمحمد الحجوي،  -9

الحجوي،  -10 والتقوى محمد  العلم  أهل  مشيخة  في  الوثقى  العروة  علماء  مختصر  سلسلة  عزوز،  بن  محمد  تحقيق   ،

 .2003التراث الثقافي املغربي، الدار البيضاء، دار ابن جزم،  ، مركز 2القرويين، رقم 

 .113محمد الحجوي ، نسخة مخطوط محفوظة  في املكتبة الوطنية بالرباط، تحت رقم ح  -11

 .123رقم تحت محمد الحجوي، نسخة مخطوط محفوظة باملكتبة الوطنية بالرباط، قسم االرشيفات،  -12

الحجوي:  -13 الحفيظمحمد  عبد  واملولى  العزيز  عبد  املولى  دولة  عن  قسم  الخبر  بالرباط،  الوطنية  باملكتبة  مخطوط   ،

 . 128األرشيفات، تحت رقم  ح 

 . 2003بيروت،  سلسلة ارتياد اآلفاق،  ؤسسة العربية للتوزيع والنشر، ، املالرحلة االوروبيةمحمد الفاضلي، -14

15-" اليزيدي،  الحماية  محمد  عهد  على  واملعارف  العلوم  في  العظمى  الصدارة  ومندوبية  الحجوي  الحسن  بن  محمد 

 .2004، 45، السنة 380عدد  دعوة الحق،   "،الفرنسية

 ، مطبعة النجاح الجديدة، الدارفي أصول الفكر السلفي في املغرب  االجتهاد والتحديث دراسةسعيد بنسعيد العلوي،  -16

 .2001الطبعة الثانية،  البيضاء،



 
 
 
 

 
 

 2021 - سبتمرب -  78العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

33 

منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، سلسلة بحوث ودراسات  ،  أوروبا في مرآة الرحلةسعيد بنسعيد العلوي،  -17

 . 2005، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 12رقم 

 

  



 
 
 
 

 
 

 2021 - سبتمرب -  78العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

34 

  

 

 



 
 
 
 

 
 

 2021 - سبتمرب -  78العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

35 

 

 اهلندسة املدنّية يف احلضارة العربية اإلسالمية
Civil engineering in the Arab and Islamic civilization 

ية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةد.
ّ
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ّ
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Abstract : 

   Through this research, we sought to highlight the importance of engineering science in the Arab and 

Islamic civilization as a developed and developing science, as engineering has developed in the Arab Islamic 

civilization from the theoretical level to the practical level, and this was especially evident in the many and 

varied achievements of civil engineering that invested and embodied engineering theories In many practical 

fields of application, it paid off stress and achieved benefit and prosperity for the developing and prosperous 

Arab Islamic societies. In the first section of this research, we have provided a comprehensive definition of the 

concept of engineering in the Arab and Islamic civilization that proves its ability to develop from theoretical to 

applied and shows its ability to be shaped into material achievements, embodied in particular civil engineering 

through the construction of dams and bridges and the extension of artificial channels that facilitate the 

investment of water In drinking and irrigating crops, civil engineering has also contributed to the construction 

of many buildings that are distinguished by their innovative architectural and decorative techniques, which 

have contributed to the development of urbanization and access to Arab and Islamic societies to an advanced 

stage of well-being and quality of life. 

Keywords: Arab-Islamic civilization - applied sciences - civil engineering. 
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ص
ّ
 :  ملخ

سعينا من خالل هذا البحث إلى إبراز أهّمية علم الهندسة في الحضارة العربية اإلسالمية بوصفه علما متطّورا وناميا، إذ     

ى ذلك خاّصة في 
ّ
تطّورت الهندسة في الحضارة العربية اإلسالمية من املستوى الّنظري إلى املستوى العملّي الّتطبيقي، وقد تجل

ا املدنية  الهندسة  ميادين تطبيقية عملّية  منجزات  في  الهندسية وجّسدتها  النظرّيات  باستثمار  التي قامت  لعديدة واملتنّوعة 

عديدة  دفعت املجهدة وحّققت املنفعة والّرفاهية للمجتمعات العربية اإلسالمية اآلخذة بالّنماء واالزدهار. وقد قمنا في القسم  

م الهندسة في الحضارة العربية اإلسالمية يثبت قدرته على التطّور من  األّول من هذا البحث بتقديم تعريف شامل ملفهوم عل

ل في منجزات ماّدية، جّسدتها خاّصة الهندسة املدنّية من خالل إنشاء الّسدود 
ّ
النظري إلى الّتطبيقي ويبّين قدرته على التشك

رب ورّي  
ّ
الش في  املياه  التي تسّهل استثمار  القنوات االصطناعّية  في والجسور ومّد  املدنّية  الهندسة  املزروعات، كما ساهمت 

والوصول   العمران  تطوير  في   ساهمت  والتي  املستحدثة  والّزخرفية  املعمارية  بتقنياتها  تتمّيز  التي  املباني  من  العديد  إقامة 

 باملجتمعات العربية اإلسالمية إلى مرحلة متطّورة من الّرفاهية وجودة الحياة. 

 الهندسة املدنّية.  -العلوم الّتطبيقّية  -ة العربية اإلسالميةالحضار الكلمات املفتاحّية: 

 

 مقّدمة: 

نحو     تدريجّيا  وتّتجه  والفلسفة،  الّدين  تدريجّيا عن  تنفصل  الث هجرّيا، 
ّ
الث القرن  منذ  اإلسالمية  العربّية  العلوم  بدأت 

ا العديد من  الّتجريب والّتطبيق، فنتج عن ذلك ظهور  القائم على  العملّي  الجانب  الجانب  زت على 
ّ
رك التي  الّتطبيقية  لعلوم 

ارئة في املجتمع العربي اإلسالمي اآلخذ بالّنماء واالزدهار ومنها علم  
ّ
الّنفعّي للمجتمع، وكانت استجابة للحاجات املستجّدة والط

فما   وامليادين.  املجاالت  مختلف  في  اإلسالمية  العربية  الّدولة  تطوير  في  الذي ساهم  املدنّية  علم  الهندسة  تطّور  مظاهر  هي 

الهندسة في الحضارة العربية اإلسالمية؟ وما هي منجزاته املادية املحسوسة؟ وكيف كان أثرها على واقع املجتمعات العربية  

 اإلسالمية؟  

I-  اإلسالمية  مفهوم علم الهندسة في الحضارة العربية : 

َداَزْه، أبدلت األلف األولى بالهاء، والّزاء بالّسين، وأسقطت     
ْ
ن
َ
اف اصطالحات الفنون للّتهانوي: "الهندسة ُمعرُب أ

ّ
ورد في كش

انية فصار هندسة. وفي االصطالح: هو علم يبحث فيه عن أحوال املقادير من حيث الّتقدير، وصاحب هذا العلم  
ّ
األلف الث

 (1)يسّمى مهندسا. 

 
اف اصطالحات الفنون وا1)

ّ
، الجزء  1997، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون،  1لعلوم، )مراجعة: رفيق العجم(، ط  ( محّمد علي، الّتهانوي. موسوعة كش

اني، حرف الهاء، ص 
ّ
 .1744الث
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اني والعشرين من مقّدمته، الخاّص بالعلوم الهندسية، بقوله: "هذا العلم  عّرف ا   
ّ
بن خلدون علم الهندسة في الفصل الث

اتية."
ّ
 والّسطح والجسم، وإّما املنفصلة كاألعداد فيما يعرض لها من العوارض الذ

ّ
(   1) هو الّنظر في املقادير، إّما املّتصلة كالخط

سنه قائال: "واعلم أّن الهندسة تفيد صاحبها إضاءة في عقله، واستقامة في فكره، ألّن براهينها  كما امتدح هذا العلم وأبرز محا 

رتيب، ال يكاد الغلط يدخل أقيستها لترتيبها وانتظامها، فيبعد الفكر بممارستها عن الخطأ، وينشأ  
ّ
ها بّينة االنتظام، جلّية الت

ّ
كل

ه ك 
ّ
أن ان مكتوبا على باب أفالطون: من لم يكن مهندسا، فال يدخلن منزلنا، وكان  لصاحبها عقل على ذلك املهيع. وقد زعموا 

وب الذي يغسل منه األقذار وينّقيه من األوضار  
ّ
شيوخنا رحمهم هللا يقولون: ممارسة علم الهندسة للفكر، بمثابة الّصابون للث

 (         2) واألدران." 

الهندسة، فقال: "وأّما علم الهندسة فالذي يعرف بهذا العلم، علمان: هندسة عملية  مّيز الفارابي بين علم الهندسة ومهنة       

وهندسة نظرية. فالعملية منهما ينظر في خطوط وسطوح، وفي جسم خشب إن كان الذي يستعملها نّجارا، أو في جسم حائط  

)...( إن كان ماسحا. وكذلك كّل صاحب هن بّناء، أو في سطوح أرضين ومزارع  ما تصّور في نفسه  إن كان 
ّ
إن ه 

ّ
دسة عملّية، فإن

في   ينظر  ما 
ّ
إن والّنظرية  العملية.  الّصناعة  لتلك  موضوعه  هي  التي  املاّدة  في جسم  وتدويرا  وتثليثا  وتربيعا  خطوطا وسطوحا 

لذي ال  خطوط وفي أجسام على اإلطالق والعموم، وعلى وجه يعّم جميع األجسام. ويتصّور في نفسه الخطوط بالوجه األعّم، وا

    (3)يبالي في أّي جسم كان. ويتصّور املجّسمات بالوجه األعّم، وال يبالي في أّي ماّدة كانت وفي اّي محسوس كان."

م( عن املعنى نفسه، وزاد عليه بامتداح الهندسة العملية واإلشادة  1010ه/400كما عّبر أبو حّيان الّتوحيدي )توفي نحو  

ه إن سلك الّصنائع بها، فهو نظير حافر األنهار وُمجري األودية  بما تحّققه من املنفعة، بقوله:  
ّ
الّناظر في الهندسة، فإن "وأّما 

العلم   م عنها كالما، فهو 
ّ
املقادير فرضا، ويتكل الحّمامات، ومن قام بمصالح العباد وعمل البالد. وإن سلك من يفرض  وباني 

 (4) العاري عن العمل." 

القياس       استعملوا  الّرياضّيات كعلم مجّرد والهندسة كعلم تطبيقّي، فقد  بين  الوثيقة  العالقة  إلى  الّصفا  انتبه إخوان 

املنطقّي لربط عالقة بين العدد والجسم، فبناء على مقّدمة تعتبر العدد مكّونا من مجموعة من الخطوط، وبالّتالي إذا ضرب  

 في نفسه تحّصلنا على الّسط
ّ
ح، وإذا ضرب الّسطح في أحد طوليه كان منه العمق. واستنتجوا أّن هناك أعدادا تسّمى  الخط

ه عدد مرّبع مجذور، ضرب في اإلثنين  
ّ
مكّعبة ومجّسمة )وهي أعداد مرّبعة مجذورة تضرب في جذورها( ومثال ذلك: أربعة فإن

وعرضه وعمقه متساوية. وقد استنتجوا كذلك  الذي هو جذرها، فخرج منه ثمانية، وهو عدد مكّعب، واملكّعب: جسم طوله  

 
، 2004، دمشق: دار البلخي،  1( ولّي الّدين عبد الّرحمان بن محّمد، ابن خلدون.  مقّدمة ابن خلدون، )تحقيق: عبد هللا محّمد الّدرويش(، ط  1)

اني ص 
ّ
 . 257الجزء الث

 ( املصدر نفسه، الّصفحة نفسها.2)

 . 58  -56، ص 1931إحصاء العلوم، )تحقيق: عثمان محّمد أمير(، مصر: مطبعة الّسعادة، . ( أبو نصر، الفارابي3)

 .  206، 205ه، ص 1301، القسطنطينية: مطبعة الجوائب، 1( الّتوحيدي. أبو حّيان، رسالة في العلوم، ط 4)
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أّن ضرب العدد املرّبع املجذور في عدد أقّل من جذره أو أكثر من جذره، ينتج مجّسمات هندسّية متنّوعة )مجّسم لبنّي، مجّسم  

  (1)بيرّي، مجّسم لوحّي(.

ما هو البحث   
ّ
ص إخوان الّصفا الغاية والهدف من علم الهندسة في قولهم: "إن

ّ
عن خواّص املقادير ومعرفة حقائقها    لخ

  ". وقد قّسم    (2)التي هي الخطوط والّسطوح واألجسام، وما يعرض فيها من األبعاد والّزوايا واملناسبات التي بين بعضها وبعض 

األشكال  إخوان الّصفا الهندسة إلى نوعين: هندسة عقلّية وهندسة حّسية، واستنتجوا االرتباط الوثيق بين الخطوط والّنقط و 

الهندسّية، إذ من الّنقط تتكّون الخطوط، ومن الخطوط تتكّون الّسطوح، ومن الّسطوح تتكّون األجسام. "الّسطوح هي نهايات  

واعتبروا أّن القدرة على إنشاء وبناء األشكال الهندسية،    (3)األجسام، ونهايات الّسطوح الخطوط، ونهايات الخطوط هي الّنقط."  

مة لدى اإلنسان، بينما هي سلوك جبلّي وغريزّي لدى الحيوان والحشرات خاّصة، واستشهدوا من أجل  هي قدرة مكتسبة و 
ّ
متعل

كل في تخزين  
ّ
ي في مهارة الّنحل في بناء األشكال الّسداسية للخلّية، وفاعلّية وفوائد هذا الش

ّ
اإلقناع بذلك، بحجج حّسية، تتجل

رة العنكبوت في نسج شبكتها باعتماد خيوط طولّية ودائرّية، أثبتت نجاعتها  العسل واملحافظة عليه من الّتلف، وكذلك بمقد

 (4) في صيد الحشرات ومقاومة الّرياح. 

فات         
ّ
راث اليوناني الهندس ّي عن طريق ترجمة املصّنفات الهاّمة في هذا العلم، مثل       مؤل

ّ
استفاد العلماء املسلمون من الت

( و Claude Galienجالينوس  سنة  (،  ) 129لد  وأبلنيوس  )Apuléeم،  )   )5(م( 180  -125(،   )Amoristes))6وأميرستوس 

الث  Héron d’Alexandrieوهيرون اإلسكندري )  )7(ق.م212-ق.م287(،Archimèdeوأرشميدس)
ّ
اني والث

ّ
(، عاش بين القرنين الث

امليالد كتاب  )8(قبل  العربية  إلى  نقل  الهندسة،  في  كتاب  أّول  ويعّد   ،( ألقليدس  الهندسية"  سنة  Euclide"األصول  ولد   ،)

م( للخليفة العّباس ي جعفر املنصور. ولم يكتف العلماء  910-830ه/298-215، وقد ترجمه حنين    بن إسحاق ))9(ق.م300

عل اليونان  علماء  ز 
ّ
رك فلئن  هاّمة.  ونوعّية  كّمية  إضافات  إليها  أضافوا  بل  اليونان  بالّنقل عن هندسة  الهندسة  املسلمون  ى 

الّنظرّية، فقد كّرس العلماء املسلمون جّل اهتماماتهم للهندسة التطبيقّية العملّية، حّتى بلغوا فيها املدى البعيد من املهارة  

ه(، وقد عاش 388  -ه328واإلتقان، ويمكن أن نذكر في هذا اإلطار كتاب "ما يحتاج إليه الّصانع من علم الهندسة" للبوزجاني )

العالم   تناول بعض  هذا  إذ  الّتطبيقّية،  بالهندسة  كتابه هذا  في  اهتّم  والهندسة، وقد  بالحساب  عارفا  وكان    املسائل ببغداد 

 
ن الوفا، ج 1)

ّ
 .52م، ص 2005ه/  1405، إيران: مكتب اإلعالم اإلسالمي، 1( ينظر : إخوان الّصفا، رسائل إخوان الّصفا وخال

 ( املصدر نفسه، الصفحة نفسها.2)

 . 31( م. ن، ص 3)

 . 32م. ن، ص  (4)

 A dd Ms 23391( ينظر : النّجار الهندس ي. أبلنيوس، صنعة الّزامر، )مخطوط(، بريطانيا: املكتبة البريطانّية )مخطوطات شرقّية(، املرجع: 5)

 Or 9649رجع: ثالث أطروحات حول آالت األرغن املوسيقّية، ) مخطوط(، املكتبة البريطانّية )مخطوطات شرقّية(، امل ( ينظر : أميرستوس،6)

 Add Ms 23391)مخطوط(، بريطانيا: املكتبة البريطانّية )مخطوطات شرقّية(، املرجع:  ،( ينظر : كتاب أرشميدس في البنكامات7)

قيلة، )مخطوط(، بريطانيا: املكتبة البريطانّية )مخطوطات شرقّية(، املرجع:    ( ينظر : هيرون، اإلسكندري. 8)
ّ
،  A dd Ms 23390في رفع االشياء الث

رجمة: 
ّ
 م. 1611هـ/  1020تاريخ الت

 . 1916( ينظر : علم األصول الهندسية، كتب إقليدس السّتة وإضافات، )تحقيق: كرنليوس فان دايك(، بيروت: 9)
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ز في مبحثنا هذا على فرع من فروع    )1(الهندسية الحسابّية، وعرضها بطريقة مبّسطة ليسهل على الصّناع فهمها وتطبيقها.
ّ
وسنرك

 ملدنية بتخّصصاتها املتنّوعة. الهندسة التطبيقية، أال وهو: الهندسة ا

II-   :الهندسة املدنّية 

إّن أهّم دليل على تطّور الهندسة املدنّية في الحضارة العربّية اإلسالمية، ما تّم إنجازه عملّيا في املدن اإلسالمية املزدهرة    

والتحّضر الذي تّم بفضل الّتطّور  من قنوات وجسور وسدود ومساجد وقصور وقالع، ويعّد ذلك مظهرا من مظاهر التمّدن  

اإلسالمية   العربّية  الحضارة  في  املدنّية  للهندسة  التطّور  بمظاهر  اإلملام  أجل  ومن  واملتنامي.  املتزايد  والعمرانّي  االقتصادّي 

وثانيا في سنعمل على تجزئة هذا املوضوع إلى فروع وتخّصصات هندسّية دقيقة: إذ سنبحث أّوال في ميدان الّري وجّر املياه،  

 الجسور، وثالثا في املباني واإلنشاءات.

 الرّي وجّر املياه:   -1

 القنوات االصطناعية:  -أ

الحضارة      في  قافي 
ّ
والث والّتجاري  االقتصادي  االزدهار  قّمة  وقرطبة  والقاهرة  كبغداد  الكبيرة  اإلسالمية  الحواضر  لت 

ّ
مث

ا كان املاء هو املاّدة الح
ّ
يوّية للبقاء والّنماء، كان االهتمام بجلبه وتخزينه مطلبا ملّحا ومتزايدا. لذلك سعى  العربية اإلسالمية. ومل

طات مسبقة، إلى إيالء أنظمة الّري وتخزين املياه أهمية قصوى. 
ّ
 مهندسو هذه املدن اإلسالمية التي أنشئت حسب مخط

لمون من خبرات الحضارات الّسابقة في هذا  وجدت منشآت مائّية عديدة منذ العهد الّروماني، واستفاد املهندسون املس   

اني والعمرانّي الهائل الذي عرفته املدن اإلسالمية.  
ّ
املجال، وقاموا بتطويرها واختراع تقنيات مستحدثة، تستجيب للّتطور السك

م لم يضيفوا إلى هذه  "وقد أنشأ املسلمون الّسقايات ) قنوات املياه ( وحافظوا على إخراجها في صورة فخمة، وعلى الّرغم من أّنه

 أّنهم استمّروا في تقديمها بمستوى عال من البناء واالستخدام مع تجميلها بالعديد من الّزخارف  
ّ

املنشآت إضافات جديدة، إال

 )2(املعمارية والفنية، بحيث أصبحت هذه الّسقايات من أروع املنشآت البنائّية في العصر اإلسالمي." 

اني للهجرة( تطوير نظام الّري الّساساني )الفارس ي( الذي كان موجودا في وسط العراق، تّم في العهد العّباس ي )ا  
ّ
لقرن الث

انها في ذروة نمّوها حوالي مليون ونصف نسمة. كما تّم  
ّ
بغاية تلبية حاجات مدينة بغداد الّناشئة من املياه، والتي بلغ عدد سك

ي دجلة والفرات، أضافة إلى توسيع القناة الكبيرة "نهروان" الواقعة غرب  توسيع نطاق شبكة القنوات املبنّية الّرابطة بين نهر 

    (3)نهر دجلة، كما تّمت إضافة نظامين جديدين من القنوات على نهري: العظيم وديالي. 

 
راث  ( ينظر : البوزجان1)

ّ
ي. أبو الوفا محمد، ما يحتاج إليه الّصانع من علم الهندسة، )تحقيق وتقديم: صالح أحمد العلي(، بغداد: مركز إحياء الت

 . 1979العلمي العربي،  

اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا   ،( سامي، محّمد نّوار. املنشآت املائّية بمصر ) منذ الفتح اإلسالمي وحّتى نهاية العصر اململوكي: دراسة أثرّية معمارية (2)

شر، 
ّ
باعة والن

ّ
 .  67، 1999الط

)إشراف: رشدي راشد(، ط  3) العربّية،  العلوم  تاريخ  املدنّية وامليكانيكّية، موسوعة  الهندسة  : دونالد، هيل. بحث حول  ينظر  بيروت: مركز  2(   ،

 . 966، ص 3، ج 2005دراسات الوحدة العربية، 
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انية بالعراق، والتي     
ّ
كما تّم في القرن األّول للهجرة )السابع ميالديا( إنشاء نظام جديد للّري بمدينة البصرة، وهي املدينة الث

املتنامية. وقد وصف   املدينة  راد وفقا الحتياجات 
ّ
باط إلى مركز مدنّي كبير، وقع توسيعه  تحّولت من مخّيم عسكرّي بسيط 

بكات الّضخمة من القنوات املقامة حول    الجغرافّي "االصطخري" خالل
ّ
النصف األّول من القرن الّرابع هجرّيا، بإعجاب هذه الش

املدينة من كّل الجهات. ونتيجة النتقال تقنيات الهندسة املائّية من املشرق إلى بالد األندلس، نّفذت بمقاطعة بلنسّية وعلى  

يمت أنظمة ناجعة للّري بأطراف الّدولة اإلسالمية بآسيا الوسطى وخاصة  امتداد "الوادي الكبير" منشآت مائّية كبيرة. كما أق

لت في شبكة واسعة من القنوات تمتّد على عّدة كيلومترات، تجلب املياه  
ّ
ْد" املعروفة حاليا بـ"أوزبكستان"، وتمث

َ
بمنطقة "َصغ

ا في خصوبة أراضيهما. وقد استعمل املهندسون  من نهر "بزرافشان" إلى املدينتين الكبيرتين سمرقند وبخارى، وكانت سببا رئيسيّ 

املسلمون القنوات املائّية املحمولة على عقود لحمل املياه ونقلها من مكان إلى آخر. وقد بنى الّسلطان صالح الّدين األيوبي قناة  

م. 1157ه/  571لّزلزال سنة  م بمدينة حماة بسوريا، أثناء ترميمه لهذه املدينة بعد أن دّمرها ا1178ه/  574من هذا الّنوع سنة  

(1) 

كان نظام الّري وجّر املياه في الحضارة العربية اإلسالمية يقوم بصورة أساسية على إنشاء سدود في مناطق مختارة بعناية،     

املاء إلى    وانطالقا من هذه الّسدود يتّم إنشاء قنوات رئيسية لرّي الحقول واملزارع التي تحض ى باألولوّية، وقنوات فرعية إليصال

ي املساجد والحّمامات والبيوت والحدائق العاّمة. ويمكن  
ّ
املدن، حيث يقع تخزينها بخّزانات كبيرة، نتطلق منها مجار  مائّية، تغذ

أن نشاهد مثاال محسوسا لهذه الخّزانات املائّية في عصرنا الحالّي بمدينة القيروان بالبالد التونسية، إذ نجد هناك حوضين  

يل" في فترة الفيضان. وقد تّم بناؤهما في سنة  ضخمين متّ 
ّ
صلين فيما بينهما، كانا يستخدمان لتجميع وتخزين مياه "وادي مرج الل

ه، ويعرف الواحد منهما باسم: "الفسقّية"، ويعتمدان نظاما مبتكرا لتصفية املياه، يقوم على انتقال املياه من حوض إلى  248

وائ
ّ
مي والش

ّ
ب. كما كانت توجد العديد من الّصهاريج والخّزانات املائّية بمدينة اإلسكندرية وبجزيرة  آخر حّتى تصّفى من الط

 ( 2)  تنيس بدلتا الّنيل بمصر.

استخدمت تقنية القنوات االصطناعية بشكل واسع في الّدولة اإلسالمية، إذ أثبتت نجاعتها وفاعلّيتها في إيصال املياه في   

ة التي ال تو 
ّ
امن قبل امليالد بأرمينيا وشمال  املناطق شبه الجاف

ّ
جد بها أنهار دائمة الجريان. وهي تقنية قديمة ظهرت منذ القرن الث

ل في مجاري مائّية أفقّية تحت أرضّية، تنقل املياه من املناطق الغنية بها  
ّ
إيران، وقد قام املهندسون املسلمون بتطويرها، وتتمث

ي" ببناء هذه القنوات  إلى املناطق التي تحتاج إليها. ويقوم متخصّ  ْقن 
ُ
صون، يتوارثون أسرار هذه الّصنعة، يسّمى الواحد منهم بـ"امل

وإفريقيا   بإيران  اإلسالمي:  العالم  من  مناطق  عّدة  في  مستعمال  القنوات  هذه  من  كبيرا  جزءا  ومازال  ومّدها،  االصطناعية 

مالية وبالجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية، حّتى و 
ّ
  (3) قتنا الحالّي. الش

 

 
 .71ار. املنشآت املائّية بمصر ) منذ الفتح اإلسالمي وحّتى نهاية العصر اململوكي (، ص ( ينظر : سامي، محّمد نوّ 1)

 . 146 -143( ينظر : املرجع نفسه. ص2)

 . 969، 968( ينظر : دونالد، هيل. بحث حول الهندسة املدنية وامليكانيكية )موسوعة تاريخ العلوم العربية(،  ص3)
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 الّسدود:  -ب

هي عبارة عن جدران ضخمة لحجز املياه وضبط منسوباتها بواسطة بّوابات تسمح بتصريف املاء الّزائد، وتكون الّسدود    

تعّد الّسدود ضرورّية في الّنظام املائّي، فهي تستخدم لتجميع مياه األودية وتخزينها، ثّم تحويلها فيما  و  أحيانا ترابّية دون بّوابات.

بعد إلى شبكة القنوات لكي تستخدم في الّري ومختلف شؤون الحياة. وقد عرفت الحضارات السابقة أهّمية الّسدود وحرصت  

إمبراطورّيتهم، كما شّيد الفرس الكثير من الّسدود في إيران، مثل سّد "نهر    على إنشائها، فقد بنى الّرومان سدودا في جميع أنحاء

سعين مترا، ويبلغ سمكه    520قارون" الذي مازال قائما إلى حّد اآلن ويبلغ طوله  
ّ
مترا، وكذلك سّد األهواز الذي يزيد طوله على الت

مانية أمتار.  
ّ
 حوالي الث

مانية والفارسية بعد صيانتها وترميمها، فقد قاموا كذلك ببناء سدود جديدة، نظرا  لئن استفاد املسلمون من الّسدود الّرو    

اقة. وتتفاوت هندسة هذه الّسدود من سدود ترابّية بسيطة إلى سدود ذات تقنية هندسية  
ّ
إلى احتياجاتهم املتزايدة إلى الّري والط

ظيم" بالعراق، والذي مازالت آثاره باقية إلى حّد اآلن بمنطقة  عالية. ويمكن أن نذكر مثاال على ذلك السّد املقام على نهر "العُ 

مترا. وقد استعملت في بنائه تقنية هندسية إسالمية    15مترا وارتفاعه حوالي    175"جبل حمرين". وهو سّد حجرّي يبلغ طوله  

لت في استعمال أوتاد من الّرصاص للّربط بين الكتل الحجرية للّسد كي يصبح أكث
ّ
ر متانة وتماسكا. كما أنش ئ بمصر  مبتكرة، تمث

راب واألحجار، والتي أقيمت على نهر الّنيل ملنع الفيضانات واالستفادة من مياه  
ّ
في العهد اململوكي العديد من الّسدود املبنّية بالت

 واحد،    )1(الّنيل.
ّ
ول في صف

ّ
رابي من حائط من الخشب مكّون من أوتاد خشبية، وضعت بالط

ّ
وثّبتت إلى بعضها  ويتكّون السّد الت

ف بأفالق الّنخيل التي ترّص فوق بعضها من أجل حماية جسم السّد من أن يأكله املاء، ثّم يمأل ما  
ّ
البعض باملسامير، ثّم تغل

راب. أّما الّسدود الحجرية فكان يستخدم في وضع أساسها املراكب املحّملة بالحجارة، حيث كانت تحضر إلى املوقع، 
ّ
بينهما بالت

 )2(إغراقها لتصبح أساسا للّسد، ثّم يبنى فوقها جسم الّسد باألحجار.ويتّم 

هبي من حكم األموّيين )القرن الّرابع هجريا( بناء العديد من الّسدود الّصغيرة     
ّ
أّما في بالد األندلس، فقد تّم في العصر الذ

( )Azudsاملسّماة  نهر توريا  على  وتقع   )Turia بلنسية مدينة  ينبع من  الذي  "وهي سدود    (  املتوّسط.  األبيض  البحر  في  ويصّب 

متشابهة في بنائها، وهي منخفضة، وجوانبها الّداخلية عمودية، أّما الخارجية فهي مدّرجة، ونواتها مصنوعة من حجارة صغيرة  

م،  متنّوعة ومن املالط، وإنشاءاتها مكسّوة بكتل حجرية ضخمة مثبتة بواسطة املالط. وتوجد في أقنية الّتصريف  
ّ
بّوابات تحك

ة ارتفاعها وشكلها املوّسع، ونظرا لكونها قد نّفذت على أساسات عميقة  
ّ
الّنهر )...( وبفضل قل إلى  تسمح لفائض املاء بالعودة 

روف الّصعبة  
ّ
وصلبة للغاية، فإّن الّسدود املبنّية على نهر "توريا" كانت قادرة على البقاء على امتداد القرون في مثل هذه الظ

 (3) ة." للغاي

 

 
 .160ص  ، نشآت املائّية بمصر ) منذ الفتح اإلسالمي وحّتى نهاية العصر اململوكي (( ينظر : سامي، محّمد نّوار. امل1)

 .  170(  ينظر : املرجع نفسه، ص 2)

 .974، 973ص ،( دونالد، هيل. بحث حول الهندسة املدنّية وامليكانيكّية )موسوعة تاريخ العلوم العربية(3)
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 الجسور:   -2

ببناء      املسلمون  املهندسون  قام  الّصعبة، وقد  بيعية 
ّ
الط والّتضاريس  األنهار  عبر  لالنتقال  فّعالة  الجسور وسيلة  تعتبر 

جسور من مواد متنّوعة، إذ نجد جسورا مبنّية وجسورا خشبّية. قفد وصف لنا املؤّرخ ابن حوقل جسرا مصنوعا من الخشب  

حوالي الخمسة أمتار. كما وصف املؤّرخ "ابن جبير" في نهاية القرن الّسادس للهجرة   يقع على نهر "تاب" بإيران، ويبلغ ارتفاعه 

جسرا عائما مكّونا من مجموعة من املراكب، مثّبتة إلى بعضها البعض بدعائم خشبّية، يربط بين ضّفتي نهر الفرات في مدينة  

ة" بالعراق. واستعملت نفس هذه الّتقنية بمصر، فحين فتح املسل
ّ
ل مون مصر، وجدوا جسرا متكّون من املراكب الخشبّية  "الح 

جزيرة   إلى  الفسطاط  من  يمتّد  الجسر  هذا  وكان  الّتلف،  من  الخشب  لحماية  راب 
ّ
الت وفوقها  واحد،   

ّ
على صف املرصوصة 

فأصلحه  م  824ه/  210الّروضة، ويتكّون من ثالثين مركبا بعرض ثالث قصبات. وقد ظّل قائما حّتى قدوم املأمون إلى مصر سنة  

 (1) وأمر بإنشاء جسور أخرى. 

استعمل املهندسون املسلمون الحجارة واآلجر واملعادن لتشييد جسور ثابتة ذات قناطر، فقد أنشأ صالح الّدين األّيوبي     

الّنيل بمنطقة الجيزة بمصر، واستخدم في بنائه حجارة مأخوذة من األهرامات.1173ه/  569سنة   نهر  كما      )2(م جسرا على 

ي سنة  
ّ
م( جسرا كبيرا ذي قنطرة يقع في مدينة "إدهاج" في منطقة خوزستان، وقد بني في  1283ه/682وصف لنا "القزويني" )توف

م(، على واد متغّير املنسوب )أحيانا جاف وأحيانا أخرى كثير الفيضان(،  977ه/366عهد األمير البويهي أمير الحسن )توفي سنة  

. وقد شاهد الجغرافي "األصطخري" في  )3(مترا، وقد عّزز بناؤه بقضبان رصاصية وبمشابك معدنّية  75وهو جسر يبلغ ارتفاعه  

سنة   )توفي  قفي 
ّ
الث يوسف  بن  الحّجاج  من  بطلب  بني  وقد  بإيران،  تاب"   " نهر  على  آخر  جسرا  للهجرة  الّرابع  القرن  بداية 

امتداد حوالي714ه/90 عل  قنطرة واحدة،  من  الجسر  هذا  ويتكّون  رجال    م(  فإّن  ارتفاعها،  إلى  سبة 
ّ
بالن أّما  ثمانين خطوة، 

 (4) ممتطيا جمال وحامال بيده املرفوعة علما، يستطيع املرور تحتها بسهولة. 

 املباني:  -3

شّيد املهندسون املسلمون العديد من املباني التي تّتصف بالفخامة والّضخامة، سواء في املشرق العربي أو في املغرب العربي  

املثال مسجد قّبة الّصخرة في القدس واملسجد األموي الكبير بدمشق وجامع    بالد األندلس. ويمكن أن نذكر منها على سبيل  أو في

اإلنجازات   أروع  من  "ويعتبر  باألندلس،  قرطبة  وجامع  بغرناطة  الحمراء  وقصر  بإفريقّية   القيروان  بمدينة  نافع  بن  عقبة 

العص  في  اإلسالمية  املعمارية  لوحات خشبّية  الهندسية  من  املتكّون  الّرخامية وسقفه  وأعمدته  بأقواسه  ويتمّيز  الوسيط،  ر 

حة ومصفوفة وبزخارفه الهندسية املنقوشة وامللّونة )...( كما تمّيزت هذه املباني بالفخامة والّضخامة وكثرة الحفر على  
ّ
مسط

  (5) ات التي تنساب منها املياه في أحواض متعّددة." األخشاب وكثرة الّزخارف واألفنية ذات األرضّيات الّرخامية والّنافور 

 
 .  52ص  (،مصر ) منذ الفتح اإلسالمي وحّتى نهاية العصر اململوكي( ينظر : سامي، محّمد نّوار. املنشآت املائّية ب1)

 . 57( ينظر : املرجع نفسه، ص 2)

 آثار العباد وأخبار البالد، بيروت: دار صادر، )د. ت(.    ( ينظر : زكرّياء، بن محّمود القزويني.3)

 .  2004( ينظر : أبو إسحاق، األصطخري. املسالك واملمالك، بيروت: دار صادر، 4)

ق، محمود حّسان. العلوم عند العرب )أصولها ومالمحها الحضارية5)
ّ

 .236، ص (( عطيتو، حربي عّباس وحال



 
 
 
 

 
 

 2021 - سبتمرب -  78العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

43 

املعمارّي        العثمانية نهضة عمرانية كبيرة قادها  الخالفة  في عهد  العاشر هجريا  القرن  كما شهدت مدينة إسطنبول في 

( سنان  هير 
ّ
الهندسية  1588ه/996  -م1489ه/894الش والّصروح  البناءات  من  العديد  أنشئت  فقد  بعده،  من  وتالميذه  م( 

ساع قّبته على كنيسة أيا صوفيا    الفخمة، ومنها مسجد الّسليمّية بمدينة أدرنة، الذي
ّ
بني في عهد الّسلطان سليم وتفّوق في ات

فت كتب لتعليم الهندسة املعمارية  
ّ
رة علما قائم األصول، إذ أل

ّ
بإسطنبول. وقد أصبحت الهندسة املعمارية في هذه الفترة املتأخ

التي تعتمد على الحسابات والقي املعمارية  طات 
ّ
الجمالية  احتوت على قواعد رسم املخط األبعاد  إلى  الّدقيقة، إضافة  اسات 

     (1)والفنية. 

واالجتماعية      الّدينية  بالجوانب  ارتباطا عضوّيا  وترتبط  شاملة،  رؤية حضارية  اإلسالمية ضمن  العربية  العمارة  تندرج 

 في إطار نظرة شمولية عميقة،  
ّ

لتها وأنضجتها روافد عديدة:  واالقتصادية واملناخّية. "ال يمكن فهم العمارة اإلسالمية إال
ّ
فقد شك

ويمكن تصنيف العمارة اإلسالمية إلى أنواع عديدة، مثل العمارة الّدينية التي تعّد من أهّم أنواع    )2(دينّية وحضارّية ومناخّية."

وت والحّمامات،  العمائر اإلسالمية، وقد تجّسدت في املساجد واملدارس والّزوايا، كما نجد عمائر مدنّية تشمل القصور والبي

وكذلك عمائر حربّية مثل القالع واألبراج واألسوار والّرباطات. ويعّد املسجد من أهّم األعمال املعمارية التي تتجّسد فيها روعة  

املآذن والقباب واملحاريب واألعمدة والّتيجان واألروقة، حول أقبية   الهندسة املعمارية اإلسالمية. ومن أهّم ممّيزات املساجد 

 (3) حون الجوامع. وص

راز املعمارّي، املآذن القائمة باملسجد األموّي     
ّ
يعّد بناء املآذن الّسمة البارزة في إنشاء املساجد، ومن أقدم الّنماذج لهذا الط

ة  بدمشق، وهي على شكل أبراج مرّبعة. أّما بإفريقّية فنجد أقدم املآذن قائمة يمدينة القيروان بتونس، وهي مئذنة جامع عقب 

مترا، وقد    31م، وهي على شكل برج مرّبع يبلغ ارتفاعه نحو  728ه/ 247بن نافع، وقد شّيدت في عهد هشام بن عبد امللك سنة  

البلدان   باختالف  مختلفة  أشكاال  القباب  هذه  خذت 
ّ
ات وقد  بقّبة.  العلوّي  ابق 

ّ
الط ويتنهي  متدّرجة  طوابق  شكل  على  بني 

كل ببال 
ّ
 ( 4) د فارس، ومرّبعة ببالد األندلس وإفريقية، وإسطوانية بتركيا. اإلسالمية، فهي: مخروطّية الش

أّما فيما يخّص األعمدة، فقد استعمل املسلمون في البداية األعمدة املنتزعة من املباني الّرومانية، ثّم في مرحلة ثانية،      

ذات   األعمدة  مثل  األعمدة،  من  وممّيزا   خاّصا  طرازا  املسلمون  املهندسون  واملزّينة  ابتكر  حلزونّيا  تضليعا  عة 
ّ
املضل األبدان 

 من الوريقات أو  
ّ
بزخارف نباتّية دقيقة. وتنتهي بتيجان ذات أشكال ناقوسّية أو هرمّية أو دائرّية، ويزخرف تاج العمود بصف

لألقا تبعا  والعقود،  األقواس  من  متعّددة  أنواعا  املسلمون  املهندسون  استعمل  يات.كما 
ّ

الدال أو  اإلسالمية  املقرنصات  ليم 

 (5)املختلفة، إذ ظهرت األقواس نصف الّدائرية، ثّم األقواس املدّببة التي استعملت خاّصة باملسجد األموي بدمشق. 

 
رة، ط 1)

ّ
 . 21، 20، ص2006روت: الدار العربية للموسوعات، ، بي1( ينظر : لطف هللا، قاري. اإلنجازات العلمية للعرب واملسلمين في القرون املتأخ

قافة والفنون واآلداب، 304( يحيى، وزيري. العمارة اإلسالمّية والبيئة، عالم املعرفة، العدد 2)
ّ
 . 24، ص 2004، الكويت: املجلس الوطني للث

 . 66، 65، ص2005القاهرة،  ( ينظر : عبد الحافظ عبد هللا، عطّية. اآلثار والفنون اإلسالمية، 3)

 . 198، ص 2002( ينظر : عّز الّدين، فّراج. فضل املسلمين على الحضارة األوروبية، القاهرة: دار الفكر العربي، 4)

 . 147، 146( ينظر : يحيى، وزيري. العمارة اإلسالمية والبيئة، ص5)
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أساليب     باستعمال  الّداخل،  من  أو  الخارج  من  سواء  املباني،  لتزيين  الّزخرفة  فّن  باستعمال  اإلسالمّية  العمارة  تمّيزت 

ان باألحجار امللّونة وألواح الّرخام والبالطات الخزفّية والفسيفسائّية امللّونة، وكذلك اآلجّر الذي  متنّوعة مثل كسوة الجدر 

ية، كما استخدمت كذلك تقنية الحفر البارز أو الغائر على الجدران. وظهرت تقنية املقرنصات  
ّ
تعمل به زخارف هندسية أو خط

ة أو صفوف من الحنّيات التي تشبه املحاريب الّصغيرة، بعضها فوق بعض،  في الّزخرفة اإلسالمية، وهي عبارة عن نتوءات بارز 

وتكس ى بها الّزوايا واألركان. كما ظهرت كذلك الّزخارف الجّصية بأشكالها الّنباتية والهندسّية. واستفادت الّزخرفة اإلسالمية  

فته توظيفا فّنيا جمالّيا في كتابة نصوص وآيات
ّ
 العربّي، فوظ

ّ
قرآنية، تزخرف بها املساجد واملدارس والّزوايا.    كذلك من الخط

كما يمتاز الفّن الّزخرفّي اإلسالمي بظاهرة تقسيم الّسطح إلى مساحات ذات أشكال هندسية مختلفة، تمأل فراغاتها وحدات  

ية.
ّ
 (1) زخرفّية مستمّدة من عناصر نباتّية أو أشكال هندسّية أو خط

في البناء، فهي تختلف حسب املنطقة الجغرافية التي يتّم بها البناء، وتتنّوع من الحجر  أّما فيما يخّص املواد املستعملة    

وب والخشب. فقد كان الخشب مستعمال بشكل واسع في بالد األندلس، وشّيدت مدينة بخارى تقريبا  
ّ
املنحوت إلى اآلجّر والط

ملسجد األقص ى بالقدس، وهي قّبة ذات بنية خشبّية  بأكملها من الخشب، كما استعملت مادة الخشب في بناء قّبة الّصخرة با

اة بأوراق من رصاص. أّما املباني الّدينية فقد كانت في أغلبها مبنّية من الحجارة املنحوتة ذات الحروف املستقيمة واألسطح  
ّ
مغط

البيوت    املستوية، به  وتبنى  وب 
ّ
الط منه  الذي يصنع  ين 

ّ
الط مثل  أقّل كلفة،  أهّمية من مواّد  األقّل  املباني  تبنى  كانت  في حين 

ين كذلك اآلجّر، ويستخدم  
ّ
وابق التي توجد بشبه الجزيرة العربية ببالد اليمن. ويصنع من الط

ّ
والقباب، مثل البيوت ذات الط

ء العقود والّساللم، كما استعمل اآلجّر كعنصر زخرفّي في املباني، ومنذ القرن الّسادس  كعنصر تكميلي في بناء القناطر، وإنشا

بتأثيرات   شبيهة  تأثيرات  على  للحصول  امللّون،  البرنيق  بماّدة  اآلجّر  طالء  في  لت 
ّ
تمث جديدة،  زخرفّية  تقنية  ظهرت  هجريا 

 (2) الفسيفساء. 

 :  خاتمة

زوا جّل اهتمامهم على الهندسة العملية، نظرا إلى  استنتجنا أّن العلماء املسلمين، تماش    
ّ
يا مع نزعتهم الّتطبيقّية، قد رك

أثر   من  لها  ملا  املدنية،  الهندسة  هي:  بها  اهتّموا  التي  العملية  الهندسة  مجاالت  أهّم  ومن  وتجلبها،  تحّققها  التي  املنافع  كثرة 

ّية في الحضارة العربية اإلسالمية، قد بلغت مستوى متقّدما من  محسوس في الواقع الحياتّي املعيش، وبيّنا أّن الهندسة املدن

الجودة واإلتقان، بفضل الّتطور الحضاري وازدياد مظاهر العمران والتمّدن في املجتمع العربي اإلسالمي، فأنشئت قنوات مائّية  

إل قائما  بعضها  مازال   ، راسخة  وأرسيت سدود  املزروعات،  ورّي  رب 
ّ
الش مياه  لجلب  األنهار  ممتّدة  مياه  لتجميع  اآلن،  حّد  ى 

 والوديان، وأقيمت مساجد وقصور وقالع شامخة، استخدمت فيها تقنيات وأساليب مبتكرة في البناء والّزخرفة.   

 
 .68-66ة، ص( ينظر : عّز الّدين، فّراج. فضل املسلمين على الحضارة األوروبي1)

 .980 -978( ينظر : دونالد، هيل. بحث حول: الهندسة املدنّية وامليكانيكية، )موسوعة تاريخ العلوم العربية(، ص2)
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قاموا    - بل  نظرّيا،  هندسّيا  تراثا  أغلبه  في  كان  الذي  اليوناني،  الهندس ي  راث 
ّ
الت عن  باألخذ  املسلمون  العلماء  يكتف  لم 

إلي  الهندسية  باإلضافة  النظرّيات  استثمار  على  قادرة  تطبيقّية،  عملية  حّسية  هندسة  إرساء  إلى  توّصلوا  حّتى  وتطويره  ه 

 وتجسيدها في منجزات عملّية في مجال الرّي وجلب املياه والبناء العمراني.

ر بالجانب العملي الّتطبيقي للهندسة وبقدرتها على إعم  -
ّ
ار األرض وإصالحها، وذلك من  تمّيز العلماء املسلون بوعيهم املبك

ى في الحرف والّصنائع. 
ّ
 خالل قدرتهم على تبّين العالقة الوثيقة التي تربط بين علم الهندسة والفعل الحرفي الّتطبيقي الذي يتجل

ن تكون  االنتباه إلى العالقة الوثيقة بين الرياضيات كعلم مجّرد والهندسة كعلم تطبيقي، وبالّتالي فإّن الرياضيات يمكن أ  -

ن املهندسين املسلمين من االنطالق  
ّ
منهجا للّتفكير العلمي املنطقي، يكون ضامنا إلتقان إنجاز املنشآت الهندسية، وهذا ما مك

 من مرتكز هندس ي عقلي من أحل الوصول إلى هندسة حّسية عملية تطبيقّية.  

ملنفعة ودفع املجهدة، إلى الّسيطرة على قوى  سعت الهندسة العربية اإلسالمية، في إطار مقصد شرعي يقوم على جلب ا  -

ى ذلك في إقامة الّسدود والجسور ومّد القنوات املائّية.  
ّ
اقة املائّية وقد تجل

ّ
 الطبيعة وتسخيرها لصالح اإلنسان، ومن ضمنها الط

الّد   - بالجوانب  ارتباطا عضوّيا  وترتبط  اإلسالمية ضمن رؤية حضارية شاملة،  العربية  العمارة  ينية واالقتصادية  تندرج 

املدنية والعمارة الحربية. وقد اقتبست من التقنيات   أنواع عديدة: مثل العمارة الّدينية والعمارة  إلى  واملناخّية، وهي تنقسم 

عة  
ّ
املعمارية للشعوب الّسابقة، لكّنها قامت بتطويرها مستحدثة بذلك تقنيات معمارية جديدة، مثل األقواس الحلزونية املضل

 ان الهرمّية أو الّدائرية املتنّوعة واألقواس والعقود ذات األنواع املختلفة.  والّتيج 

تجاوزت هذه املباني واملنشآت الهندسية جانبها الوظيفي إلى مستوى جمالي وفّني راق، وذلك عن طريق استعمال تقنيات    -

املباني سو  تزيين  في  ل 
ّ
ويتمث الّزخرفة،  فّن  في  أساسا  ت 

ّ
تجل مبتكرة،  أشكال  معمارية  باستعمال  الّداخل  أو من  الخارج  من  اء 

ية متنّوعة، تتمّيز بالّتناسق والتناسب.
ّ
 هندسية ونباتية وخط

 املصادر واملراجع:  

 املصادر: 

 A dd Msأبلنيوس. النّجار الهندس ي، صنعة الّزامر، )مخطوط(، بريطانيا: املكتبة البريطانّية )مخطوطات شرقّية(، املرجع:    -

23391 . 

 Addكتاب أرشميدس في البنكامات، )مخطوط(، بريطانيا: املكتبة البريطانّية )مخطوطات شرقّية(، املرجع:    أرشميدس،  -

Ms 23391. 

 . 1916صول الهندسية، كتب إقليدس السّتة وإضافات، )تحقيق: كرنليوس فان دايك(، بيروت: إقليدس، علم األ  -

 Orثالث أطروحات حول آالت األرغن املوسيقّية، ) مخطوط(، املكتبة البريطانّية )مخطوطات شرقّية(، املرجع:    أميرستوس،  -

9649 . 
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قيلة، )مخطوط(، بر   -
ّ
 A ddيطانيا: املكتبة البريطانّية )مخطوطات شرقّية(، املرجع:  اإلسكندري. هيرون، في رفع االشياء الث

Ms 23390 :رجمة
ّ
 م.  1611هـ/ 1020، تاريخ الت

 .  2004األصطخري، أبو إسحاق. املسالك واملمالك، بيروت: دار صادر،   -

د العلي(، بغداد: مركز  البوزجاني. أبو الوفا محمد، ما يحتاج إليه الّصانع من علم الهندسة، )تحقيق وتقديم: صالح أحم  -

راث العلمي العربي، 
ّ
 . 1979إحياء الت

اف اصطالحات الفنون والعلوم، )مراجعة: رفيق العجم(، ط    -
ّ
، بيروت: مكتبة لبنان  1الّتهانوي، محّمد علي. موسوعة كش

 .1997ناشرون، 

 ه.   1301، القسطنطينية: مطبعة الجوائب، 1الّتوحيدي. أبو حّيان، رسالة في العلوم، ط  -

، دمشق:  1، )تحقيق: عبد هللا محّمد الّدرويش(، ط  مقّدمة ابن خلدون ابن خلدون. ولّي الّدين عبد الّرحمان بن محّمد،    -

 . 2004دار البلخي، 

ن الوفا، ج  -
ّ

 م.  2005ه/ 1405، إيران: مكتب اإلعالم اإلسالمي، 1إخوان الّصفا، رسائل إخوان الّصفا وخال

 . 1931إحصاء العلوم، )تحقيق: عثمان محّمد أمير(، مصر: مطبعة الّسعادة،   الفارابي. أبو نصر، -

 كرّياء بن محّمود، آثار العباد وأخبار البالد، بيروت: دار صادر، ) د. ت(.  ز القزويني.  -

 املراجع: 

العصر   .1 نهاية  وحّتى  اإلسالمي  الفتح  منذ   ( بمصر  املائّية  املنشآت  نّوار.  محّمد  ( سامي،  معمارية  أثرّية    ، اململوكي: دراسة 

شر، 
ّ
باعة والن

ّ
 . 67، 1999اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا الط

 .  2005عطّية. عبد الحافظ عبد هللا، اآلثار والفنون اإلسالمية، القاهرة،  .2

ق، محمود حّسان. العلوم عند العرب )أصولها ومالمحها الحضارية .3
ّ

 .( عطيتو، حربي عّباس وحال

 .  2002الّدين، فضل املسلمين على الحضارة األوروبية، القاهرة: دار الفكر العربي،   فّراج. عّز  .4

رة، ط   .5
ّ
 . 2006، بيروت: الدار العربية للموسوعات،  1قاري، لطف هللا. اإلنجازات العلمية للعرب واملسلمين في القرون املتأخ

،  2تاريخ العلوم العربّية، )إشراف: رشدي راشد(،   ط  هيل. دونالد، بحث حول الهندسة املدنّية وامليكانيكّية، موسوعة    - .6

 . 2005بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

قافة والفنون واآلداب،  304وزيري، يحيى. العمارة اإلسالمّية والبيئة، عالم املعرفة، العدد   .7
ّ
، الكويت: املجلس الوطني للث

2004 . 
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  االحتياجات اخلاصة "اإلعاقة البصرية"الّدراسة السوسيولوجية  لذوي 

Sociological study of people with special needs "Visual Impairment" 

 حليمة سالوي/جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر د.

Dr.Halima Slaoui/  University,  Ahmed deraya , Adrar, Algeria 

 

 

 

 ملخص: 

 باعتبارهم فاقدي أهم حاسة وهي حاسة البصر كونها  هدفت دراستنا إلى دراسة  
ً
الواقع السوسيولوجي للمعاقين بصريا

احتياجاته   تلبية  في  كحاجز  يقف  أن  ممكن  العجز  من  نوع  هذا  وبالتالي  ومحيطه،  اإلنسان  بين  التفاعل  عملية  في  مهمة 

ارت إليه بعض اإلحصائيات الحديثة، ورغم  االجتماعية على حد الخصوص، فهم يمثلون شريحة كبيرة في املجتمع وهذا ما أش

ذلك تبقى هذه اإلحصائيات غير دقيقة حول املعاقين وذلك العتبارات منها عدم تصريح بعض األسر بوجود معاق أو الحصول  

املختصين   بالغ من طرف جميع  باهتمام  الفئة  أي هذه  لهذا حظيت  اإلحصاء،  دائرة  يجعلهم خارج  مما  اإلعاقة  بطاقة  على 

ة في السنوات األخيرة وهذا راجع إلى اقتناع املجتمعات باختالف األفراد أن لهم الحق أيضا في الحياة االجتماعية كغيرهم  وخاص

 من أفراد املجتمع بأقص ى ما تمنحه لهم قدراتهم. 

 .اإلعاقة البصرية، الدراسة السوسيولوجية  الكلمات املفتاحية: 

Abstract : 

Our study aimed to study the sociological reality of the visually impaired as they lack the most important 

sense, which is the sense of sight as it is important in the process of interaction between the human being and 

his surroundings, and therefore this kind of disability can stand as a barrier in meeting his social needs in 

particular, they represent a large segment of society and this is what she indicated Some recent statistics, 

however, these statistics remain inaccurate about the disabled, due to considerations including the failure of 

some families to declare the presence of a disabled person or obtain a disability card, which makes them outside 

the Statistics Department. Refer to the conviction of societies with different individuals that they also have the 

right to social life, like other members of society, to the best of their abilities. 

Keywords : visual impairment, sociological study. 
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 مقدمة: 

تعتبر اإلعاقة البصرية وهي التي يفقد اإلنسان فيها  القدرة على اإلبصار، لكن هللا تعالى يعوضه بمهارات وقدرات إذا ما   

لتكيف ووجد البيئة الحريصة واملهتمة به، يستطيع أن يصل إلى ما وصل إليه األسوياء أو أكثر من ذلك،  استغلها وأحسن ا

 وكانوا  
ً
والواقع يشير إلى أن هناك مشاهير العلماء واألدباء والباحثين الذين تحدوا اإلعاقة وتعلموا وصنعوا مجدا وكونوا جيال

 ذا صيت في مجتمعهم، وفي وطنهم بل في العالم. 

ونجد أن جميع الدول التي تسعى لرفع املستوى املعيش ي لشعوبها عن طريق تنمية وتطوير التعليم والتدريب املنهي تشمل  

األشخاص املعاقين في برامجها حيث أن هؤالء املعوقين يعتبرون من املوارد البشرية التي يجب املحافظة عليها وتنميتها ويجب  

متعون بنفس الحقوق واالمتيازات والخدمات واالحترام التي يتمتع بها اآلخرون،  كما تقع  أن يعتبروا جزءا من سكان أي بلد يت

 عليهم نفس املسؤوليات.  

الدراسة:   بكامل حقوقهم، وخاصة على مستوى  مشكلة  يتمتعون  ال  الخصوص  املعاقين بصريا على حد  أن  نجد  حيث 

التكوين والتعليم وذلك بسبب قلة االهتمام والتأطير مما  النسق الفرعي وهو األسرة حيث  قد يتعرضون لإلهمال من حيث  

 يؤدي إلى استفحال األمية في أوساطهم، خاصة في ظل غياب التجسيد الفعلي للقوانين. 

 ،
ً
برغم من    ومن خالل هذا نستشف أن البعد االجتماعي يقف كعثرة أمام هذه الشريحة من املجتمع وهم املعاقين بصريا

 لهذا يجب مواجهته بش يء من التحليل والفهم حتى يتسنى لها تجاوز هذه العقبات. اهتمام بعض الجمعيات، 

؟ وعليه نطرح التساؤل اآلتي :  
ً
اقع السوسيولوجي لذوي االحتياجات الخاصة  املعاقين بصريا  ما طبيعة الو

  : بإعاقأهمية املوضوع  القدر  التي أصابها  الفئة  بتلك  يهتم  بالغة كونه  أهمية  القيام  يكتس ي املوضوع  في  تأثير  لها  ة كان 

الوقوف على   النقص وذلك من خالل  أو  الغموض  التي يشوبها  األمور  أجل توضيح بعض  الوجه األكمل، ومن  بدورهم على 

 باعتبارهم يمثلون نسبة معتبرة من املجتمع  
ً
املشكالت السوسيولوجية التي تواجه الفئات الخاصة وباألخص املعاقين بصريا

 دور للمساهمة في تقدم وازدهار هذا املجتمع وبالتالي يجب أخد األمر بعين االعتبار.  وبذلك هي أيضا لها

أكيد أن لكل دراسة هدف تصبوا إليه فالهدف قد يكون علمي وهو محاولة معالجة موضوع من املواضيع  أهداف الدراسة:  

ة، وبالتالي محاولة تحريك الضمائر لالهتمام  ذات أهمية كبرى في املجتمع كونه يتعلق بفئة غير طبيعية تعاني من إعاقة بصري

بهذه الفئة، أما الهدف العملي الذي تسعى إلى تحقيقه يتجلى من خالل  معرفة طبيعة املعوقات السوسيولوجية وإيجاد حال  

 لها.

املوضوع التي تفرض ذلك  حيث اعتمدنا على املنهج الوصفي باعتباره األنسب واملالئم وذلك نظرا لطبيعة  منهج الدراسة:  

 من وصفه وصفا دقيقا وتحليله سواء على مستوى الكيفي أو الكمي ثم تفسيره وذلك حتى يتم الوصول إلى نتائج وتوصيات. 
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/ ماهية اإلعاقة البصرية 
ً
 أوال

 مفهوم اإلعاقة البصرية و أنواعها: .01

 لقد اختلف تعريف هذا املفهوم بين العلماء:تعريف اإلعاقة البصرية:  . أ 

على أنها عبارة عن "حالة يفقد الفرد فيها املقدرة    إرشاد ذوي الحاجات الخاصة و أسرهمفي كتابه   بطرس حافظفيعرفها  

  1على استخدام حاسة البصر بفاعلية مما يؤثر سلبا في أدائه و نموه".

من   كل  يعرفها  عند    Ashrift zamboneyكما  النمو  أنماط  تغير  أو  تعيق  البصري  الجهاز  في  أو ضعف  "عجز  أنها  على 

   2اإلنسان."

هو الشخص العاجز عن استخدام بصره في الحصول على املعرفة بصفة    إلى أن فاقد البصر   هيئة اليونسكوكما تشير  

 عامة أي يجد صعوبة في ذلك.

إذ ترى أن الفرد الذي فقد أهم حاسة و هي حاسة    ل واحد،من خالل هذه التعاريف نستشف أنها تصب تقريبا في مجا

 البصر والتي بدورها تؤثر على حياته بصورة عامة يعتبر معاق بصريا.

فمن خالل ما تقدم من تعاريف لإلعاقة البصرية يمكن القول أنها عبارة عن حالة يفقد فيها الشخص أو الفرد بصره مما  

صول على املعرفة نتيجة لالعتماد فقط على الحواس األخرى وبالتالي فقدانه للبصر  يؤثر على نموه حيث يجد صعوبة في الح

 سوف يؤثر كليا على أدائه سواء على مستوى امليكرو أو املاكرو. 

هناك نوعان من أنواع اإلعاقة البصرية وهما الفقدان التام للبصر وهو ما يصطلح عليه  أنواع اإلعاقة البصرية:    .ب

النوع   أما  على  باملكفوف  الوقوف  من خالل  النوعان  هذان  ويتضح  للبصر،  فقدان جزئي  أو  البصر  فيسمى بضعف  الثاني 

 التعريف التربوي و القانوني لكل منها.  

 هو شخص يتعلم من خالل القنوات اللمسية أو السمعية.  املكفوف: " التعريف التربوي: •

 هو شخص لديه ضعف بصري شديد بعد التصحيح لكن يمكن تحسين الوظائف البصرية لديه. ضعيف البصر: 

أو أقل في العين األقوى بعد اتخاذ اإلجراءات    20/200هو شخص لديه حدة بصر تبلغ    املكفوف:  التعريف القانوني: •

 درجة.  20التصحيحية الالزمة أو لديه حقل اإلبصار ال يزيد على 

البصر:   شخص  ضعيف  منهو  أحسن  بصر  حدة  من  200/ 20لديه  أقل  لكن  إجراء    20/70و  بعد  األقوى  العين  في 

 3التصحيح الالزم."

 كما نجد في معجم اإلعاقة البصرية أنه يفرق بين إعاقة بصرية خلقية و إعاقة بصرية مكتسبة. 

 
 .217، ص  1،2007، دار املسيرة، عمان، ط: إرشاد ذوي الحاجات الخاصة و أسرهمبطرس حافظ بطرس    1
 . 12، ص2006، 1، دار املشرق الثقافي، عمان، طللمكفوفين و رعايتهم و تعليمهمالتربية العملية فوار خالد:    2
 .  37، ص 2011، 4، دار الفكر، عمان، طمقدمة في اإلعاقة البصريةمنى صبحي الحديدي:   3
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أو في مرحلة مبكرة من عمره و بذلك فهي تحدث قبل أن يتم    إعاقة بصرية خلقية:  • الفرد  و هي التي تحدث مع ميالد 

 التعرف على املدركات و املفاهيم البصرية.  

وهي التي تحدث بعد سن السادسة أي بعد أن يتعرف الفرد على املدركات واملفاهيم البصرية و  إعاقة بصرية مكتسبة:   •

إلعاقة البصرية الخلقية بخبراته و ثرائه فهو ال يجد نفس الصعوبة من حيث التعلم املعرفي و بالتالي فهو يتميز عن صاحب ا

 الحركي. 

 كما يصطلح عليها باإلعاقة البصرية الطارئة وهي التي تحتاج إلى دعم و تقبل اجتماعي أكثر من اإلعاقة البصرية الخلقية.   

 أسباب اإلعاقة البصرية و كيفية الوقاية منها:   .02

 اب اإلعاقة البصرية: أسب .أ 

مثل التشوهات التركيبية    1أي تلك التي تكون فيها "العوامل الوراثية هي الحاسمة في اإلعاقة البصرية" األسباب الوراثية:   •

 في القرنية.

البيئية: • االقتصادي    األسباب  املستوى  انخفاض  خالل  من  ذلك  و  البصرية  اإلعاقة  في   
ً
سببا  

ً
أيضا البيئة  تعد  حيث 

واالجتماعي والثقافي والتعليمي مما يؤثر بصورة أو بأخرى على الوعي الصحي العام باملجتمع، وكذا البيئة الصناعية التي تسبب  

وهذا ما تثبته    ،   2تكون مسؤولة إلى حد كبير عن كف البصر"   بعض حاالت التسمم بالرصاص أو اإلشعاعات أو املفرقعات قد

 تجارب رقان التي مازالت إلى حد اآلن.

و هذه األسباب بدورها يمكن تقسيمها إلى أسباب مرضية غير معدية وهي التي تبدو في أعمار ما بعد    األسباب املرضية:  •

شبكية وغير ذلك من األمراض التي يمكن أن تؤدي في  سن الخمسين، حيث نجد فيها حاالت ضمور العصب البصري وتلون ال

 الرمد الصديدي بأنواعه الرمد الغشائي الحاد  
ً
نهاية إلى الفقد التدريجي للبصر. أما أسباب مرضية معدية وهي التي تشمل مثال

 و الرمد املخاطي الصديدي و عتامة القرنية.  

رمد الحبيبي، املاء األبيض ...إلخ، باإلضافة إلى اإلصابات والحوادث  وهكذا نجد أن العين معرضة لألمراض مثل التراخما، ال 

 التي تتعرض لها العين من أهمها الصدمات الشديدة للرأس وهذا ما يؤدي إلى انفصال في الشبكية أو تلف في العصب البصري.   

 وهناك من يقسم أسباب اإلعاقة البصرية على أساس معايير أخرى و هي :" 

 : و هي العوامل الوراثية كإصابة األم الحامل ببعض األمراض مثال .امليالد "الوالدة"أسباب ما قبل  ▪

 و هي نقص األوكسجين و الوالدة املتعسرة.  أسباب أثناء عملية الوالدة: ▪

 .3و هي زيادة نسبة األوكسجين املعطي للطفل واإلصابات الناتجة عن الحوادث" أسباب بعد الوالدة:  ▪

باختالف األمراض   البيئة والعمر واملكان وأيضا  باختالف طبيعة  البصرية تختلف  اإلعاقة  ومن خالل ذلك نستشف أن 

 املنتشرة في تلك البيئة.      

 
  2001،  1يرة، عمان، ط، دار املساستراتيجية التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصةخير سليمان شواهين، سحر محمد عريفات و آخرون، :      1

 . 180، ص 
النجا أحمد عز الدين، عمرو حسن أحمد بدران:  أ  2 ، مكتبة  اإلعاقات الذهنية و الحركية والبصرية و السمعية  ذوو االحتياجات الخاصةبو 

 . 202، ص 2003، 1اإليمان املنصورة، ط
 . 203أبو النجا أحمد عز الدين، عمرو حسن أحمد بدران، املرجع السابق، ص 3
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ل فإنه يتأثر بالعوامل الوالدية أو امليالدية التي تؤثر في األم أثناء مرحلة  حيث نجد "أن رحم األم ما هو إال بيئة ينشا فيها الطف

 ومن بينها: إصابة األم مثال بفقر الدم، كبر سن األم أو األب، الحمل املتكرر، تعرض األم الحامل لإلشاعات والتلوث.  1الحمل"

معرفة كيفية الوقاية منها وذلك نظرا الستفحالها بشكل  بعد الحديث عن اإلعاقة البصرية يتم اآلن  كيفية الوقاية منها:   .ب

كبير في أوساط املجتمع بل العالم كله، وهكذا نجد أن أي مجتمع ال يكاد يخلو من فئة ذوي االحتياجات الخاصة وباألخص  

 املعاق بصريا وللحد منها كما ذكرنا آنفا يجب مراعاة ما يلي: 

 الفيتامينات و خاصة فيتامين أ.  التغذية الصحيحة و تناول كميات كافية من  -

 التثقيف في أمور األغذية و الصحة و أحوال املعيشة. -

 وابتعادهم عن األمراض الجرثومية.  -
ً
 وكميا

ً
 العناية الفائقة بالحوامل وذلك من خالل تغذيتهم بشكل جيد نوعيا

 حماية املواليد الجدد بوضع املرهم املناسب.  -

 التلقيح ضد األمراض السارية  -

 .   2األطفال إلى املركز الصحي عند حدوث احمرار بالعين" تحويل  -

إن الوقاية من حدوث الفقدان للبصر أو الضعف يعتبر في غاية األهمية ألن اإلدراك املبكر لهذا األمر، ومعالجته في وقت 

اإلعاقة  حدوث  من  للوقاية  واألنسب  املهمة  اإلجراءات  إتباع  يجب  عليه  و  املشكالت،  تفاقم  يمنع  استخدام    مبكر  فمثال 

العدسات الطبية، التداوي بالعقاقير والجراحة...إلخ كل هذه األمور من شأنها أن تحد من عواقب الضعف البصري وهكذا  

العين وسالمتها ألن تقديم الخدمات الطبية والتربوية  الكفيلة لحماية  نجد أن هناك ضرورة ملحة من أجل إتباع اإلجراءات 

الالزمة تعتبر بمثابة وقاية، ألن "الوقاية ليست مسؤولية األطباء فقط أو الجهات الصحية الرسمية،  واالجتماعية والتأهيلية  

 . 3إنما مسؤولية األسرة والفرد واملجتمع كله" 

03  :
ً
 . أعراض وخصائص املعاقين بصريا

اقة بصرية والتي اختلف  هناك مجموعة من األعراض التي تشير إلى احتمال وجود مشكلة إع   - أ. أعراض اإلعاقة البصرية:

الباحثين في تحديدها حيث نجد كل باحث ركز على جانب معين منها وأغفل الجوانب األخرى في حين نجد الجمعية العاملية  

لطرق الوقاية من اإلعاقة البصرية قامت بحصر هذه األعراض في قائمة من أجل أخذها بعين االعتبار وتتمثل هذه األعراض  

 فيما يلي: 

يفرك عينه باستمرار، يغمض إحدى عينيه، يقرب كثيرا من الش يء عند النظر إليه، لديه صعوبة   "األعراض السلوكية:  •

في القراءة أو في عمل يتطلب النظر عن قرب، يرمش عينيه أكثر من املعدل الطبيعي، يطبق جفونه أو يبعدهما عن بعضهما،  

 األشياء القريبة أو البعيدة.تغطية إحدى العينين عند القراءة أو رؤية 

 احمرار العينين، الحول، اإلحساس بتنميل في العين باستمرار.  انتفاخ الجفون والتهاب الجفون، األعراض الظاهرية:  •

 
 .294، ص 2009، 1، دار النهضة العربية، بيروت، طسيكولوجيا الفئات الخاصة دراسة في املوهبة و العجزعبد الرحمان العيسوي:  1
 .  181خير سليمان شواهين، سحر محمد عريفات و آخرون، املرجع السابق ، ص 2
 . 49منى صبحي الحديدي، املرجع السابق، ص  3
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حكة في العين و الشعور باأللم، حرقة في العين، الشعور بجرح في العين، الصداع بعد  األعراض عن طريق الشكوى:   •

 1الدوخة عند القراءة أو الكتابة، شعور بوجود ش يء خشن أو رمل في العين."   عن قرب أو الغثيان،إنجاز عمل يتطلب جهدا 

تفضيل الواجبات واألنشطة التي ال تتطلب التعامل مع العين    " ازدواجية في الرؤيا أو غشاوة الرؤية،باإلضافة إلى ذلك نجد 

كثرة التعرض للسقوط أو االصطدام، الخلط بين    أو القراءة،  عدم االهتمام باألنشطة البصرية مثل النظر  مثل االستماع،

 .2األشياء والحروف واألرقام املتشابهة" 

:    خصائص . ت
ً
بصريا البيئية  املعاقين  الظروف  وفي  وأسبابها  أنواعها  وفي  البصرية  اإلعاقة  درجة  في  لالختالفات  نظرا 

 واالجتماعية طبيعة الخدمات التربوية والتأهيلية والنفسية التي تقدم للمعاق. املحيطة باملعاق بصريا مثل االتجاهات األسرية  

ومن الصعب أن نحدد خصائص معينة يمكن أن تنطبق على جميع املعاقين بصريا وذلك ألنهم ليسوا مجموعة متجانسة   

 خصائص وهي كما يلي:ولكن العديد من الدراسات التي تناولت هذه الفئة من املعاقين قد ألقت الضوء على بعض ال

بطء معدل سرعة القراءة سواء بالنسبة للبرابل، أو الكتابة العادية، أخطاء في القراءة الجهرية،  "الخصائص األكاديمية:   - أ

 .3انخفاض مستوى التحصيل الدراس ي"

الدرجات العلمية  ويالحظ أن هذه السمات ال توجد عند كل املعاقين بصريا فهناك العباقرة منهم والذين حصلوا على أعلى  

كاملاجستير والدكتوراه والذين شغلوا وظائف مرموقة كاألستاذية في الجامعات واملناصب الوزارية ومنهم من يقرض الشعر،  

 ومن يؤلف الكتب، وحتى منهم من يحقق البطوالت الرياضية العاملية والتاريخ حافل بهذه البطوالت. 

قارنة بين الطالب املعاقين بصريا إلى أن العديد من املعاقين بصريا  أشارت بعض الدراسات املالخصائص العقلية:"   - ب

و أكدت بعض الدراسات أن ذكاء املعاقين بصريا أقل من ذكاء أقرانهم املبصرين،    يكون أداؤهم في اختبارات الذكاء حسنا نسبيا، 

بصريا حيث   املعاقين  ذكاء  قياس  إلى صعوبة  راجعا  النتائج  هذه  في  السبب  يكون  التي  وقد  واملقاييس  االختبارات  أن معظم 

 . 4تستخدم لقياس الذكاء تتعامل مع فقرات تحتاج إلى قدرة بصرية"

النفسية:   - ج أو  واالنفعالية  االجتماعية  الخصائص  الخصائص  حول  والبحوث  الدراسات  من  العديد  أجريت  لقد 

االجتماعية   املشاكل  هذه  في  السبب  وأن  واالنفعالية  أفعال  االجتماعية  وردود  ناحية  من  البصري  القصور  هو  واالنفعالية 

 اآلخرين من ناحية أخرى. و من أهم الخصائص التي تميز املعاقين بصريا ما يلي: 

 السلوك الُعَصابي، التبعية، االنطواء واالنبساط، الغضب

على الرغم من ذلك ال يستطيع    غياب البصر ال يعتبر حاجزا كبيرا أمام نمو اللغة والكالم، ولكن   الخصائص اللغوية:  -د

 فاقد البصر متابعة اإليماءات و اإلشارات التي يستخدمها املبصرون.             

 
 .44 - 43ذكره، ص ص فواز خالد، مرجع سبق  1
 . 44نفس املرجع، ص    2
 .300 – 299عبد الرحمان العيسوي، مرجع سبق ذكره ، ص ص   3
 .301نفس املرجع، ص   4
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الدراسات   معظم  عليها  أجمعت  والتي   
ً
بصريا املعاقين  بعض  منها  يعاني  التي  والكالم  اللغة  اضطرابات  أنواع  أهم  ومن 

 1ر باإليماءات والتعبيرات الوجهية والجسمية." والبحوث ما يلي: "االستبدال، العلو، النبرة، القصو 

 وكذا القصور باتصال العين مع املتحدث، اللفظية، قصور في التعبير. 

/ ماهية
ً
  ثانيا

ً
 االجتماعية للمعاقين بصريا

01. :
ً
 التأهيل االجتماعي للمعاقين بصريا

 املثال ال الحصر: يعرف بعدة تعريفات نذكر منها على سبيل  تعريف التأهيل االجتماعي: 

 .2أنه "عبارة عن مجموعة من الخدمات تهدف إلى مساعدة الفرد على التكيف والتفاعل بشكل ايجابي مع املجتمع"  

أيضا هو"عبارة عن عملية التنشئة االجتماعية للمعوق الذي يعاني من ازدواجية اإلعاقة وشدتها بحيث ال يمكنه االستفادة  

 .3العمل" من التأهيل املنهي ومزاولة  

كما يعرف بأنه "إعادة تكيف املعوق مع املجتمع الذي يعيش فيه عن طريق تسهيل الوسائل التي تساعده على االنخراط في  

املجتمع وإعطاؤه الثقة ومساعدة املعوق على حل مشاكله الفردية الناتجة عن اإلعاقة والعمل على إيجاد التوافق بين املعوق  

 . 4العالقات وتسهيل تقبل املجتمع له والتعامل معه على أنه فرد طبيعي يؤدي دورا معينا في الحياة"  وأسرته ومساعدته في تكوين 

كما يقصد به كذلك"عملية اإلعداد والتوجيه والتدريب والتشغيل واملتابعة املستمرة املترابطة التي تؤدي إلى تقديم خدمات  

 .5مناسب واالستقرار فيه"مهنية مما ييهئ للمعوق فرصة الحصول على عمل 

ومن خالل ذلك نستشف أن مصطلح التأهيل االجتماعي يقصد به االهتمام بالفرد املعاق بصفة عامة بحيث يتم إعداده  

 من جميع الجوانب االجتماعية مما يسهل اندماجه في مجال العمل.

استغالل كل طاقاته وقدراته وإمكانياته ومن ثمة تحويله  أما الهدف من عملية التأهيل االجتماعي للمعاقين يكمن في محاولة  

من قوى معطلة إلى قوى فعالة من خالل إدماجه في ميدان العمل بحيث يتناسب مع مؤهالته وقدراته وبالتالي تتوفر له فرصة  

دي هذا إلى انحراف  الكسب واالستقرار ومن ثمة تزداد القوة اإلنتاجية في املجتمع، ألنه إذا لم تكثف هذه الجهود سوف يؤ 

 توجيه.  الكثيرين منهم وذلك نتيجة الخوف والقلق من طرف الفئات العاملة بسبب انتشار املعوقين في املجتمع دون رعاية أو

 
 . 305عبد الرحمان العيسوي، مرجع سبق ذكره ، ص  1
 . 100،ص 0072، 1، مؤسسة الوراق، عمان، ط رعاية و تأهيل ذوي االحتياجات الخاصةمروان عبد املجيد إبراهيم:  2
 77، ص2006، 2، دار الفكر، األردن، طتأهيل ذوي االحتياجات الخاصةنايف بن عابد الزراع:  3
 .78نفس املرجع، ص4
 .36ص  1،2005، املكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، ط التأهيل املجتمعي لذوي االحتياجات الخاصةمحمد سيد فهمي:  5
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...إلخ فالكل   لهذا نجد الحركة الديمقراطية نادت بتكافؤ الفرص واملساواة بين األفراد بغض النظر على جنسهم ولونهم 

املجتمع ومن ثمة فعليهم   جزء من النسق االجتماعي األكبر وهو على وجه الخصوص يعتبرون أعضاء أو سواسية، فاملكفوفين

 واجبات ولهم حقوق يتمتعون بها وهذا ما أشارت إليه البحوث والدراسات الخاصة بهذا املجال ومن بينها: 

 "أن الكفيف كمواطن له كامل الحقوق التي لغيره من املواطنين.  •

 ر على أن ينتج وأن يساهم مع اآلخرين إذا ما كيف وشّجع ووّجه.أن الكفيف قاد •

 عن تكيفه وتوجيهه ليس من جانب الشفقة بل واجب عليه. •
ً
 أن املجتمع يعتبر مسؤوال

        1تمكينه من االستغالل واالعتماد على النفس." أن الهدف من أي نوع من الخدمات التي تقدم للكفيف هو •

وقين هي "واجب أخالقي وإنساني تفرضه القيم الدينية واإلنسانية املختلفة وواجب تفرضه طبيعة  كذلك نجد أن رعاية املع

وهذا من بين املبادئ التي تفرض الخدمة االجتماعية، وعليه فالخدمات التي يعمل    2التكافل االجتماعي وحق الفرد على املجتمع"

تمثل في "توفير الفحص والعالج الطبي في العمليات الجراحية وتوفير  املجتمع على توفيرها من خالل برنامج رعاية املكفوفين ت

العدسات والنظرات الالزمة لفقد البصر والتي تقدم لهم باملجان في حالة عدم القدرة على دفع نفقاتها وكذلك االستشارة في  

والتشغيل" املنهي  والتدريب  املنهي  والتوجيه  البصر  بفقدان  املتصلة  هذا  3املشكالت  لذوي  كل  استقاللية  ضمان  أجل  من 

 االحتياجات الخاصة. 

وعليه" فدور الخدمة االجتماعية اتجاه هذا الكفيف الذي يعاني من ضغوط ذاتية أو نفسية وضغوط بيئية سواء كانت  

سيا  مادية أو اجتماعية، ولتخفيف أثر هذه الضغوط نستطيع اللجوء إلى طرق الخدمة االجتماعية الثالث التي تلعب دورا رئي

 .4في تحقيق التكييف االجتماعي للكفيف"

 وذلك من خالل ما يلي: طريقة خدمة الفرد:  •

 "اإلعداد االجتماعي للكفيف وهو األساس الذي ينبني عليه دراسة وتشخيص وعالج مشكالته. (1

 مساعدة الكفيف في تقبل إعاقته دون تهوين أو تهويل ومساعدته على التكيف مع الظروف البيئية. (2

 االهتمام باكتشاف الحاالت التي تحتاج لرعاية في مرحلة مبكرة حتى ال تتفاقم مشكالتها.  (3

املساعدة في تقديم الخدمات التشغيلية كتوظيف الكفيف في املصانع وتتبع حالته حتى يستقر في حياته االجتماعية   (4

 .5الجديدة" 

الجماعة:   • خدمة  يكتسب  طريقة  أن  يستطيع  الكفيف  العضو  أنشطة  إن  خالل  من  والخبرات  املهارات  من  العديد 

امللكية الجماعية والتعاون   القيادة والتبعية وتحمل املسؤولية والنظام واحترام  الجماعة ومن أمثلة ذلك نجد التدريب على 

 والتنافس البناء.

 
 . 110محمد سيد فهمي، نفس املرجع، ص  1

 39نفس املرجع، ص    2 
 . 114نفس املرجع، ص  3

 . 116نفس املرجع،ص  4 
 . 117محمد سيد فهمي، املرجع السابق،ص  5
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وطرق الوقاية من اإلصابة    حيث يتم تعريف املواطنين بأهمية رعاية هؤالء املكفوفين ومشكالتهمطريقة تنظيم املجتمع:    •

 باإلعاقة وإجراء البحوث العلمية لتحديد برامج الرعاية وكل هذا يساهم في تحقيق التكّيف بين الكفيف واملجتمع.  

األخصائي        جهود  فيها  تتضافر  متخصصة  ديناميكية  عملية  بمثابة  تعد  للمعوقين  االجتماعي  التأهيل  فعملية  إذن 

الطبيعي واألخصائي النفس ي واملنهي بصورة متكاملة يعملون بروح الفريق الواحد حيث الفرد املعاق    االجتماعي وأخصائي العالج

كما أنه ال يتوقف عند حدود املعاق بل يتجاوز ذلك إلى مساعدة أسرهم سواء من الناحية املادية أو املعنوية    هو محور العمل، 

ذلك أنها تعمل على تقديم مساعدات مالية خاصة إذا كان الفرد املعاق    ومحاولة تغيير وجهة نظرهم نحو اإلعاقة، باإلضافة إلى

 بسبب اإلعاقة.  
ً
 ألسرة وفقد عمله أو أصبح عاجزا

ً
 معيال

تنظيم حياتهم واستغالل   تأهيل األفراد ومساعدتهم على  برنامج إلعادة  االجتماعي هو  التأهيل  "أن  القول  وبالتالي يمكن 

   1سلوكهم واستعداداتهم لالندماج والتكّيف والعمل في البيئة االجتماعية "   القدرات والجوانب االيجابية في

قبل الحديث عن نظرة املجتمع للمعاق بصريا سوف نتحدث عن الدور املنوط به    نظرة املجتمع للمعاقين بصريا:  .02

فراد املعاقين بصريا جزءا من  أي املجتمع اتجاههم حيث نجد له دورا مهما فهو أيضا يتحمل جزءا من املسؤولية باعتبار أن األ 

قدراتهم   استثمار  درجة  إلى  بهم  الوصول  يمكن  ثمة  ومن  متكافئة  فرص  لهم  إتاحة  يتم  بحيث  املجتمع  وهو  األكبر  النسق 

 وإمكاناتهم لزيادة اإلنتاج وتتمثل واجبات املجتمع نحو الفرد املعاق في تقديم كافة املساعدات لهم وذلك من خالل:  

 "الوقاية الصحية الشاملة.  -

 توفير الخدمات االجتماعية.  -

 توفير كافة الخدمات املهنية.  -

 توفير اإلمكانيات واألجهزة واألدوات. -

 االعتراف بذوي االحتياجات الخاصة كمواطنين.  -

 إتاحة فرصة التعليم وإنشاء مدارس خاصة لذوي االحتياجات الخاصة.  -

    2". متابعة كل تطور مستحدث في مجال املعاقون  -

لكن رغم ذلك نجد أن معظم املجتمعات تقريبا تنظر إلى املعاق نظرة دونية على أنه "قوة معطلة وذلك منذ أقدم العصور  

وحل محلها    على خالف اليوم حيث تغيرت تلك األفكار إلى درجة ما،3وأنهم عالة على املجتمع ويستنفذون طاقاته دون وجه حق" 

 باملعاقين والعمل على ضمان حقوقهم. االهتمام إلى حّد ما 

 
 .102مروان عبد املجيد إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص  1
 . 34أبو النجا أحمد عز الدين، عمروحسين أحمد بدران، مرجع سبق ذكره، ص   2
 .41عمر عبد الرحيم نصر هللا، مرجع سبق ذكره،  ص   3
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 هذه النظرة أي نظرة املجتمع وردود فعله نحواملعاق "تزيد من تعويقه فالسخرية واالستهزاء والنظرة السلبية  
ً
كما أن أحيانا

ي يعيش  وعدم احترام كرامة املعاق وإهمال دوره واحتقاره كلها عوامل تزيد من اغتراب الفرد املعاق عن النسق االجتماعي الذ

 ومن ثمة نجد أن هذه النظرة تؤثر على املعاق بصريا ذاته ثم أسرته مما يؤدي به أحيانا إلى العزلة.1فيه"

.
ً
 في نظر املعاق ولكن املجتمع هو الذي يعتبر معيقا

ً
 وبالتالي نستنتج أن اإلعاقة ليست مشكلة أحيانا

ب .03 للمعاقين  التفاعل االجتماعي والعالقات االجتماعية  أي مؤسسة مهما    صريا:طبيعة  في  العامل املعاق بصريا  إن 

كانت نجده مضطر لعملية التفاعل االجتماعي وكذا تكوين عالقات سواء مع املدير أو مع الزمالء وهكذا نجد أن القدرة على  

"التكييف االجتماعي تعتبر "قدرة مرهونة بمواقف اآلخرين واتجاهات أفراد املجتمع الذي يعيش فيه الشخص املع
ً
،  2اق بصريا

إلى املعاناة من حيث صعوبة التوافق   باإلضافة إلى ذلك نجد الشخص الذي يفقد بصره خالل حياته أي إعاقة طارئة يميل 

 وبالتالي عملية التفاعل االجتماعي تعتبر أمر  
ً
والتكييف والتفاعل مع اآلخرين بشكل أكثر من الشخص الذي يولد معاقا بصريا

مل أو خارجها إال أن املعاق بصريا نجده يحتاج إلى وقت أطول لربط الكلمة باملعنى ونظرا لوجود القدرة  ضروري سوء في بيئة الع

السمعية لدى هذه الفئة فإن القدرات اللغوية ال تتأثر بشكل كبير، ويتصف بعض املعاقين بصريا بوجود بعض املشكالت في  

ارات غير اللفظية وقلة الوعي الخاص لتكيف الكالم وتؤدي عدم استعمال الضمائر، ومشكالت في استعمال اإليماءات واإلش

، ويتضح أكثر في عالقات اجتماعية داخل  3القدرة على اإلبصار إلى محدودية األنشطة واالختالطات والتفاعالت االجتماعية"

ات التواصل تقوم على عمليتين  ميدان العمل سواء كانت مع املسؤولين أي املدير واملشرف املباشر أو مع زمالء العمل ألن مهار 

 هما اإلرسال واالستقبال بحيث ترتبط العملية األولى أي اإلرسال بالقدرة على التعبير عما يدور داخل الفرد.  

أما العملية الثانية فترتبط بالقدرة على فهم املعلومات التي يحصل عليها الفرد، وبالتالي فنقص في حاسة البصر أو فقدانه  

طبيعة املعلومات التي تأتي عن طريق هذه الحاسة، كما نجد تباين شديد في طبيعة اإلعاقة البصرية، وهذا ناتج عن  يؤثر على 

"درجة اإلعاقة أو زمن اإلعاقة وتباين في درجة ونوعية املعلومات والخبرات التي يكتسبها املعاق بصريا والتي تؤثر بدورها على  

نجد عوامل أخرى من شأنها أن تؤثر على عملية التواصل وهي قوة الحواس املتبقية لدى   باإلضافة إلى ذلك 4مهارات التواصل" 

 هذا الفرد، الخبرات السابقة، درجة الذكاء، طبيعة الخدمات التي تقدم للمعاقين بصريا...الخ. 

سبب إلى غياب ونقص  ومن ثمة فمن الصعوبات التي يواجهها املعاقين بصريا هي صعوبة عملية التفاعل االجتماعي ويعود ال

التي لها دور مهم في تكوين السلوك االجتماعي، ومن ثمة فالطفل الذي تكون لديه إعاقة وراثية أي منذ   البصرية  املعلومات 

والدته يتأثر بغياب البصر بينه وبين أمه ألن طبيعة هذه االستجابة تختلف بين الطفل املعاق بصريا والطفل املبصر، فهنا  

رؤية أمه ومن ثمة ال يستطيع تقليدها وعليه فالفرد املعاق بصريا عندما "يغضب أو يفرح أو يندهش فإن  الطفل يعجز عن  

 .5مالمح وجهه قد ال تدل على ذلك وهذا يؤدي إلى ضعف االتصال مع اآلخرين املبصرين"

 
 . 101مروان عبد املجيد إبراهيم، املرجع السابق، ص  1
 . 211أبو النجا أحمد عز الدين، عمروحسين أحمد بدران، املرجع السابق، ص    2
  . 192ص2010، 1،  دار الفكر، عمان، طإرشاد ذوي االحتياجات الخاصة وأسرهميحاني وآخرون: سليمان طعمه الر  3
 .286عبد الرحمان العيسوي، مرجع سبق ذكره، ص  4
الشيخ:     5 كامل  نحواملعاقينكمال  املجتمع  اتجاهات  تنمية  املعاق بصريا   www.gulfkids.com   2005،16/02/2015  بصريا،  سيكولوجية 

22h00.  
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ا وخاصة املكفوفين يعانون من  وبالتالي فعملية االتصال تؤثر على العالقات االجتماعية للعمل باعتبار أن املعاقين بصري

صعوبات في عمليتي التفاعل االجتماعي واكتساب املهارات االجتماعية، ويرجع ذلك إلى غياب أو نقص املعلومات البصرية التي  

 تلعب دورا في كبير في تكوين السلوك االجتماعي الذي يتم من خالل التقليد واملحاكاة.   

 صع
ً
 وبة في عملية التفاعل االجتماعي، مما قد ينعكس على طبيعة العالقات االجتماعية. لهذا فقد يواجه املعاقون بصريا

بصريا:   .03 املعاقين  عمـل  وبالتالي أهميــة  واالجتماعية  النفسية  الحاجيات  إلشباع  وسيلة  يعتبر  العمل  مفهوم  إن 

حوافز أخرى تنبع من طبيعة املجتمع نفسه،  فالحاجات املادية ال تعتبر الحافز اإلنساني الذي يدفع الفرد للعمل، وإنما هناك  

كما أن الفرد ال يعمل من أجل إشباع حاجاته الشخصية فقط وإنما هناك حوافز غير مادية كثيرة ترتبط بالبناء االجتماعي  

 الذي يعيش فيه الفرد وقيمه. 

 فهو يمثل قمة العم
ً
 لية التأهيلية وذلك من حيث: أما فبما يخص ذوي االحتياجات الخاصة وباألخص فئة املعاقين بصريا

 "تحقيق الذات وما سيتبعه من أثار إيجابية اجتماعية ونفسية.  -

 كسب دخل يضمن حد معين من الطمأنينة ويؤمن مستوى معين في الحياة.  -

 املساهمة في عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية وبناء االقتصاد الوطني.  -

   1االقتصادي للمعوقين في جميع األنشطة الحياتية." املساهمة في عملية االندماج االجتماعي و  -

كما كشفت البحوث النفسية واالجتماعية "بأن الشخص العاطل عن العمل تتضاءل نظرته لنفسه، ويرى حياته عبئا ال  

على طائل من ورائه، ومجرد وجود ال قيمة له وال أهداف أمامه، كما أنه يفقد أمنه وثقته بنفسه وسرعان ما ينعكس ذلك  

 اآلخرين، فهم في نظره قد أهملوه إن لم يكونوا قد كرهوه وعادوه وقد يؤدي ذلك إلى عدوان نحوهم أو سلوكه ومشاعره نحو 

 من الضغوط والتوتر الذي يمر فيه  
ً
 يلجأ إلى االنحراف أو اإلدمان لعله يجد في ذلك مخرجا

ً
الهروب منهم لالنزواء عنهم وأحيانا

 عن تعاسته وبأسه"وقد يلجأ إلى الهروب من ا
ً
 معبرا

ً
، كما نجد في هذا الصدد أولئك الذين كانوا يتمتعون بحاسة  2لحياة كليا

البصر ثم فقدوها إثر حادث ما، ونتيجة لهذا نجد بعض املعارضة من طرفهم إلى العودة إلى العمل، وذلك خشية أنهم إذا فعلوا  

 .3إعانات عن اإلصابة"  بالحصول على تعويضات أوذلك فقد يكون لذلك آثار سلبية على مطالبهم 

ومن ثمة فإن العمل بالنسبة للمعاق يساعده في تحقيق ذاته ونموه النفس ي واالجتماعي السليم وكسب دخل يضمن له  

في  مستوى معين من املعيشة واملساهمة في عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية لبلده إضافة لذلك فهو يعمل على إدماجه 

 مختلف مناحي الحياة. 

اآلتية:   األهداف  لها  يحقق  فهو  جدا  مهم  العمل  أن  يرون  املكفوفين  الجامعيون  حول  أقيمت  التي  الدراسة  ومن خالل 

 للفرد كما يسمح باالتكال على الذات وتحقيق الذات باإلضافة إلى تأمين حاجات شخصية  
ً
 ماديا

ً
"الحصول على راتب يمثل دخال

 
 . 90، ص 2005، 2، دار الفكر،عمان، طالتأهيل املنهي للمعاقين يوسف شبلي الزعمط:  1
 .109 -108مروان عبد املجيد إبراهيم، مرجع سبق ذكره،  ص  2
 .85يوسف شبلي الزعمط، املرجع السابق، ص  3



 
 
 
 

 
 

 2021 - سبتمرب -  78العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

58 

عال وإقامة  أووأساسية  جدد  أشخاص  ولقاء  املنزل  من  للخروج  الوحيد  املكان  أي  اآلخرين  مع  أشخاص   قات  على  التعرف 

 1مبصرين وإقامة معارف وصداقات جديدة واالنفتاح على العالم واالبتعاد عن هموم اإلعاقة ومشاكلها"

 من خالل دمج منهي كي يقبل الفرد في
ّ
قالب املجتمع، فيتوجب عليه قبل كل    كما "أن عملية الدمج االجتماعي ال تتحقق إال

ش يء حمل بطاقة عامل، إذ يسهم في إعطاء هوية الفرد وتحديدها، إذن بالعمل يصبح لديه مركز ومكانة اجتماعية يتعرف عن  

 . 2ذاته من خالل عمله" 

ومن خالل ذلك يتضح أن العمل ضروري بالنسبة لفئة املعاقين بصريا فهو بالنسبة لهم مصدر الوجود اإلنساني، الكرامة،  

االستقالل وهو الذي يفتح لهم آفاق عدة ويحقق لهم رغباتهم وبالتالي فهو يحقق مكانة اجتماعية وهي امليزة التي يبحث عنها  

 يا. األسوياء فما بالك فئة املعاقين بصر 

والحياة   الدخل  حيث  من  أنفسهم  على  واالعتماد  باستقاللية  العيش  يمكنهم  ال  الحقيقة  في  بصريا  املعاقين  األفراد  إن 

املستقلة إال إذا وجدوا ألنفسهم مهنة تمكنهم من تغطية ذلك العجز وهو العيش باستقاللية، فمن خالل العمل الذي يحقق  

ومن ثمة فالعمل بالنسبة    3إلطار االجتماعي املناسب وهو"مصدر لبناء الثقة بالنفس"لهم االستقالل واالستقرار ويضعهم في ا 

ضرورة اقتصادية، فالحصول على راتب يساعد على تحقيق حاجاته األساسية ومن ثم الحصول على استقاللية   للمعاقين هو 

تماد على املبصرين في مساعداتهم في مختلف  مالية. وهكذا نجد أن هذه الفئة تواجه مشكالت منها التبعية وذلك من خالل االع

 على الغير" 
ً
 واعتمادا

ً
 .  4مناحي الحياة إذ تؤكد الدراسات أن املعاقين بصريا "أكثر تبعية

وعليه فسمة االعتمادية التي يواجهها املعاق بصريا تجعل منه شخصا اتكالي إذ أنه أحيانا يؤدي إلى تقدير الذات وذلك من  

 بالعمل والتمرد لتبعية اآلخرين" خالل تلبية كل احت
ً
 .5ياجاته وتحقيق رغباته من جهة، ومن جهة أخرى "يشعر أيضا

إلى محاولة الحصول على استقاللية واالعتماد على نفس وكذا مكانة       املعاق بصريا يسعى  القول بأن  وفي األخير يمكن 

 اجتماعية رغم إعاقته. 

 خاتمة:

 نستشف أنه بعدما كان ينظر للمعاقين  من خالل هذه الدراسة السوسيولوج 
ً
ية لذوي االحتياجات الخاصة املعاقين بصريا

وهي عالة على املجتمع؛ تستهالك دون أن عطاء وكانوا يعدون نفايات بشرية    نظرة غير إنسانية أي أنهم مخلوقات بشرية ناقصة،
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املنظور األخالقي عّد  فقد وصلت في بغض الحاالت إلى محاولة القضاء عليهم بوسائل   مختلفة كالقتل والحرق، لكن  بظهور 

 املعوقون مخلوقات تثير الشفقة والعطف اإلنساني. 

وبذلك استطاعوا هؤالء املعاقون بصريا أن يرفعوا شعار التحدي ويتعلموا ويتأهلوا ويقتحموا عالم الشغل وبه حصلوا   

ي خدمة أسرهم و خدمة املجتمع إال أن محدودية مجاالت العمل و  على أجور مكنتهم من تسديد احتياجاتهم بحيث ساهموا ف

 اقتصارها على قطاعات تقليدية تجعل هذه املجاالت ال توازي تطلعات العاملين املكفوفين و لذلك نقترح ما يلي: 

 توسيع مجال تشغيل املعاقين بصريا و إدراج تخصصات جديدة في مراكز التكوين املنهي.  ✓

 منصب دائم و أجر مقبول نوعا ما لتلبية احتياجاتهم الخاصة. حصول املعاقين على   ✓

 قائمة املصادر واملراجع:

اإلعاقات الذهنية والحركية والبصرية    ذوو االحتياجات الخاصةعمرو حسن أحمد بدران:   أبو النجا أحمد عز الدين، .1

  .2003، 1، مكتبة اإليمان املنصورة، طوالسمعية

 . 1،2007، دار املسيرة، عمان، طالحاجات الخاصة وأسرهم: إرشاد ذوي بطرس حافظ بطرس .2

، دار املسيرة،  إستراتيجية التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصةخير سليمان شواهين، سحر محمد عريفات وآخرون:   .3

 . 2001، 1عمان، ط

 .2010، 1ط،  دار الفكر، عمان، إرشاد ذوي االحتياجات الخاصة وأسرهم سليمان طعمه الريحاني وآخرون: .4
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  إسهامات بيت ابين اإلمام يف احلركة العلمية باملغرب اإلسالمي يف العصر الوسيط من خالل كتب الرتاجم

The Contributions of the House of the Imam's Sons to the Scientific Movement in the 

Islamic Maghreb in the Middle Ages through Biographies 

 الجزائر، الشلف، د.نعيمة بوكرديمي/جامعة حسيبة بن بوعلي 

Dr. Naima Boukeredimi/University Of Chlef , Algeria 

 

 

 ملخص: 

الفترة الزيانية ظاهرة البيوتات العلمية، التي أنجبت مجموعة  من أهم املظاهر التي شهدتها الحاضرة العلمية تلمسان خالل  

كبيرة من العلماء األفذاذ واألجالء، الذين استطاعوا من خالل ما تمتعوا به من رصيد علمي كبير وثقافة واسعة من اإلسهام في 

العلمية التلمسانية بيت ابني اإلمام    الحركة العلمية وتنشيطها بتلمسان خالل هذه الفترة املعنية بالدراسة، ومن هذه البيوتات

الذي ارتأيت أن أتطرق له في هذه الدراسة التي جاءت موسومة بـ: إسهامات بيت ابني اإلمام في الحركة العلمية باملغرب اإلسالمي  

 في العصر الوسيط من خالل كتب التراجم. 

ة العلمية باملغرب اإلسالمي خالل العهد الزياني   فما هو هذا البيت؟ ومن هم علماؤه؟ وأين تجلت أهم إسهاماته في الحرك

 من خالل كتب التراجم؟ 

البيوتات العلمية، ابني اإلمام، تلمسان الزيانية، املغرب اإلسالمي، اإلسهامات في الحركة العلمية من    :الكلمات املفتاحية

 خالل كتب التراجم. 

ABSTRACT:   

During the Ziani Era, Tlemcen had witnessed one of the most important manifestations that was the 

phenomenon of Scientific Houses. In fact, these houses had produced a large group of great scientists who were 

able through their considerable scientific background, knowledge and a wide culture to contribute and 

revitalize the scientific movement in Tlemcen during this period of study. Among these scientific houses, the 

present paper aims at highlighting the House of Imam’s sons, though which it attempts to aswer the following 

questions: What is this house? Who are its scientists? And how did they contribute to the scientific movement 

in the Islamic Maghreb during the Zayani Era. 

Keywords: scientific houses, Imam’s sons, Tlemcen Ziani, Islamic Maghreb; contributions to the scientific 

movement through biographies. 
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 مقدمة: 

إن تاريخ املغرب األوسط الذي يشهد للدولة الحمادية واملرابطية واملوحدية بإرث حضاري وفكري وافر ليشهد هو اآلخر  

ي  للدولة الزيانية التي جاءت من بعدهم ببصمة حضارية بارزة، جسدتها تلك البيوتات أو األسر العلمية التي تميزت بها، والت 

ساهمت في إثراء الحياة الفكرية بتلمسان من خالل ما أنجبته من العلماء األجالء الذين ساهموا تدريسيا وتأليفيا في جعل هذه  

العلماء   العالم اإلسالمي، حيث قصدها  املدينة حاضرة علمية ليس على مستوى املغرب األوسط فحسب، بل على مستوى 

فيوضات علمائها وعطاءاتهم في كافة امليادين املعرفية، ومن هذه البيوتات العلمية    وطلبة العلم من كافة األصقاع للنهل من

 نذكر بيت ابن اإلمام املعني بهذه الدراسة. 

 التعريف ببيت أوالد اإلمام:  -1

وجه   على  الفقهي  الجانب  في  التفكير  وعمق  والتحصيل،  العلم  بغزارة  علمائها  اشتهر  التي  البيوتات  من  البيت  هذا  يعد 

 2، كما عرف بأبناء اإلمام 1وص، وملع اسمهم في سماء الحضارة اإلسالمية مشرقا ومغربا وقد عرف هذا البيت بأوالد اإلمامالخص 

 .3وابنى اإلمام

إن بيت أوالد اإلمام كان في زمانه بيت علم وصالح، وال زال كذلك لحد اليوم، فهو من البيوتات الراسخة في العلم والشامخة  

 .4أهله على حب العلم، فحصوله على كبار العلماء والشيوخفيه، نشأ 

تلمسان   سماء  زينوا  الذين  والشيوخ  العلماء  فحول  كبار  البيت  هذا  أنجب  فقد  التراجم،  كتب  به  تطلعنا  ما  وحسب 

 بإسهاماتهم الحضارية مشرقا ومغربا وهم كاآلتي: 

 سنأتي بترجمته فيما بعد.  5م( 743/1342إمام املدرسين أبو زيد عبد الرحمن بن اإلمام)ت -

 ، سنأتي بترجمته فيما بعد. 6م( 749/1348اإلمام املدرس أبو عيس ى بن  اإلمام) -

العالم إبراهيم بن عبد الرحمن بن اإلمام، هو أبو سالم إبراهيم بن عبد الرحمن بن اإلمام الفقيه الحافظ بن العالمة   •

بعلوم جمة، له فتاوى نقلها عنه كل من املازوني في نوازله، والونشريس ي  أبي زيد، ورد ذكره عند ابن مريم بصورة مقتضبة، عرف  

 .9بفاس  8( ودفن باب الجيزين797/1394، ارتحل إلى  فاس وبقي بها إلى أن وافاه أجله سنة)7في معياره، عاش بتلمسان 

 
 . 499، ص1، م1972حمدي، دار التراث للطباعة والنشر، القاهرة، ابن فرحون، الديباج املذهب، تحقيق محمد األ - 1
 . 178، ص1، ج2004، 1التنبكتي، كفاية املحتاج ملعرفة من ليس في الديباج، تحقيق علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، ط- 2
 . 123، ص1986ئر، ابن مريم، البستان في ذكر األولياء والعلماء بتلمسان، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزا- 3
صبرينة محجوب عرايبي، نماذج من البيوتات العلمية الصغرى بتلمسان)العهد الزياني( بيت الشريف، بيت أوالد اإلمام، مذكرة ماستر، شعبة  - 4

 .52، ص2015/ 2014التاريخ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 
 . 47، ص2004، بيروت، 1الطنجي، دار الكتب العلمية، ط عبد الرحمن بن خلدون، رحلة ابن خلدون، تحقيق محمد بن تاويت- 5
 . 47نفسه، ص- 6
م، أطروحة دكتوراه في التاريخ الوسيط بقسم التاريخ بجامعة  16هـ/10م إلى القرن 13هـ/7نصر الدين بن داود، بيوتات العلماء بتلمسان من القرن - 7

 .134، ص2009/2010تلمسان، 
الجيسة، وهي إحدى أبواب مدينة فاس في الجهة املقابلة للوادي، ويعرف هذا الباب اليوم باب الحمراء،ينظر نصر الدين  باب الجيزين ويعرف باب  - 8

 . 134بن داود ، املرجع نفسه، ص
 . 48عبد الرحمن بن خلدون، الرحلة، املصدر السابق، ص - 9
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، 1بابن اإلمام وهو بكنيته أشهر   العالم محمد بن اإلمام، وهو محمد بن يحي أو إبراهيم بن عبد الرحمن التلمساني الشهير

الحفيد  مرزوق  ابن  أقران  أحد  اعتبر  عالمة،  عالم  العارفين    2إمام  وتاج  البلغاء،  صدر  شيخنا  التنس ي:"  الحافظ  فيه  قال 

وأعجوبة الزمان، نشأن بتلمسان وأخذ عن علمائها، ثم رحل إلى تونس، ومنها نحو القاهرة ومنها إلى البقاع املقدسة ودمشق  

فعلم الناس فضيلته وأجلوه، وقال عنه    3ود بعد هذه املرحلة إلى بلده، ويشتغل بالتدريس، خاصة وأنه كان عاملا باملعقول ليع

 .4املقريزي أنه كان صاحب فنون عقلية ونقلية

األخوين من أهل   وفي هذا الصدد ذكر بن خلدون في التاريخ الكبير بشأنهما ما يلي:"ابنا اإلمام كان  5كان أبوهما إماما ببرشك 

، ولذلك اشتهر هذا البيت بهذه الخطة أو اإلمامة الصغرى،  6برشك من عمالة تلمسان، أكبرهما أبو زيد وأبوهما إمام برشك"

 .7والتي قال عنها ابن خلدون أنها أرفع الخطط الدينية كلها 

 نسب بيت أوالد اإلمام:  -2

لنسب هذا البيت، وإنما ذكرت من ذلك التنس ي البرشكي التلمساني، فالتنس ي  لم تشر املصادر التاريخية ومنها كتب التراجم  

نسبة إلى مدينة تنس بحكم أنها كانت مدينة كبيرة، والبرشكي نسبة إلى مدينة برشك الصغيرة، وهي من املدن القريبة من تنس،  

 .8شكي التلمسانيوهي من مدن اإلقليم الشرقي الخاضع للدولة الزيانية، فجاءت النسبة التنس ي البر 

 التعريف باألخوين)أوالد إمام( من خالل كتب التراجم:  -3

 التعريف بعبد الرحمن بن اإلمام:  -أ 

تتفق معظم كتب التراجم على أنه هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد هللا بن اإلمام املكنى أبو زيد األخ األكبر، بالنسبة لتاريخ  

(،  683/1284مت بترجمته لكن باعتبار أن تاريخ الرحلة نحو تونس كان بعد سنة)ميالده مجهول، لم تشير له املصادر التي اهت

وفي الغالب يكون سن الرحلة في حدود العشرين سنة، فاألرجح إن تاريخ ميالده يكون مع العقد الثاني من النصف الثاني من  

 .9م13القرن السابع الهجري /

 
 . 168، ص2001، 1ار األبحاث للترجمة والنشر، طالقرافي، الديباج املذهب وذيوله، توشيح الديباج وحلية االبتهاج، د- 1
، 1م(، كنوز للنشر والتوزيع، ط16- هـ10م/13-هـ7نصر الدين بن داود، الحياة الفكرية والتعليمية تلمسان من خالل علماء بني مرزوق من ق)- 2

 . 168، ص2011
 . 102- 101املرجع نفسه، ص ص- 3
 .168القرافي، املصدر السابق، ص  - 4
هي- 5 بعشرين   برشك  غربا  شرشال  مدينة  عن  تبعد  تراب،  سور  وعليها  البحر،  ضفة  على  وهي  تل،  على  الرومان  بناها  وصغيرة  قديمة  مدينة 

ميال)35ميال) وستون  ستة  شرقا  تنس  عن  وتبعد  وأهلها  105كلم(،  والكتان،  والشعير  التين  خاصة  كثيرة  خيرات  ذات  مزارع  بها  كانت  كلم( 

، كانت تصدر منتوجاتها نحو الجزائر فبجاية وتونس. ينظر: الحسن الوزان، وصف إفريقيا، ترجمة محمد حجي ( بحياكة األقمشة14يشتغلون)

 .68، ص1، ج1983، بيروت، 2ومحمد األحضري، دار الغرب اإلسالمي، ط
 . 274، ص2011ر، ، الجزائ1أحمد بابا التنبكتي، نيل االبتهاج بتطريج الديباج، دار األبحاث للترجمة والنشر والتوزيع، ط- 6
 . 274، ص 1984عبد الرحمن بن خلدون، املقدمة، مكتبة دار املدينة املنورة للتوزيع والنشر الدار التونسية للنشر، - 7
السلطان األكبر، مؤسسة جمال  - 8 أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي  في  العبر وديوان املبتدأ والخبر  عبد الرحمن بن خلدون، 

 . 228-223، ص 1979والنشر، بيروت،  للطباعة
 .129نصر الدين بن داود، بيوتات العلماء، املرجع السابق، ص- 9
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خ املالكية بتلمسان، اإلمام العالمة األوحد وهو أكبر األخوين املشهورين  ذكرهما ابن فرحون في الديباج قائال: أبو زيد، شي

 .2م(1342هـ/743توفي سنة ) 1بأوالد اإلمام التنس ي البرشكي التلمساني 

 التعريف بعيس ى بن اإلمام:  - ب

وإنما اكتفت وأشارت    هو أبو موس ى بن محمد بن عبد هللا بن اإلمام، لم تذكر لنا املصادر التي اهتمت بترجمته بتاريخ ميالده

إلى أن عيس ى يكون األخ األصغر من عبد الرحمن، تشارك مع أخيه الرحالت العلمية مغربا ومشرقا واشتغال معا أيضا، عرف  

 .3باإلمامة واالجتهاد املطلق كأخيه 

 : نشأتهما وتكوينهما العلمي -4

األولية املبادئ  وأخذ  القرآن،  حفظ  حيث  برشك،  بمدينة  اإلمام   ابنا  ومدرسا    نشأ  إماما  باعتباره  أبيهما  عن  للتعليم 

 .4للمدينة

وحسب ما تفيدنا به كتب التراجم، فهما ينحدران من أسرة كانت تعرف بالعلم والصالح واإلمامة، فقد روى لنا يحي ابن  

نت له قطعة أرض  خلدون نقال عن تقاة أن جد العاملين عبد الرحمن أبو زيد وأبا موس ى عيس ى كان من أولياء هللا األبرار كا

يغرسها خضرا ملعاشه، فعمد إليها في إحدى الليالي لصان لحفر اللفت فأوثقتهما أرضها وأصبحا عبرة للسراق، ومهما يكن من  

صحة هذه الرواية فاملعروف شرعا أن الصالحين قد تكون لهم كرامات حدثت فعال أم هي من نسج التصور الصوفي الذي كثيرا  

 .5راجم، فالبديهي واملعروف عن هذا البيت أنه بيت صالح وتقوى وعلم ما تتحدث عنه كتب الت

التحصيل واالستزادة   في  طلبا  تونس  الحاضرة  إلى  موس ى عيس ى، رحال  الرحمن وأبا  زيد عبد  أبا  اإلمامين  والد  مقتل  بعد 

عصرهم الذين برزوا في حقول  العلمية على كبار علمائها األفداد، حيث تتلمذ خالل مرحلة حصيلهم على نخبة منن علماء  

تنمية مواهبهم   في  كبير  لهم فضل  وكان  املعارف،  من  العربية وغيرها  والحديث واللغة  الفقه وأصوله  كعلم  متنوعة  معرفية 

 وتكوينهم العلمي واملعرفي ومن بين الشيوخ الذين تتلمذ عليهما ابن اإلمام نذكر: 

اعة الهواري الفقيه العالم، أخذ عن أئمة املشرق واملغرب ومنهم  هو أبو يحي أبو بكر بن القاسم بن جم ابن جماعة: -

 .6( 712/1312ابن دقيق وعنه أخذ ابن السالم وابن اإلمام وغيرهم، له تآليف في البيوع توفي سنة)

هو أبو العباس أحمد بن موس ى األنصاري الشهير بالبطريني التونس ي، شيخ تونس وعمدة أهل التحقيق  البطريني:   -

 .7( 710/1310( وتوفي عام)668/1270الفقيه الراسخ والقارئ املسند مولده كان عام )

 
 .253ابن فرحون، املصدر السابق، ص- 1
 . 45نصر الدين بن داود، بيوتات العلماء، املرجع السابق، ص - 2
 .45صبرينة محجوب عرايبي، املرجع السابق، ص- 3
 .127ات العلماء، املرجع السابق، صنصر الدين بن داود، بيوت - 4
 .86، ص1966، تونس 2الزركش ي، تاريخ الدولتين املوحدية والحفصية، تحقيق محمد ماضور، املكتبة العتيقة، الزيتونة، ط- 5
 . 145ابن مريم، املصدر السابق، ص- 6
 . 82املصدر نفسه، ص - 7
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بتلمسان عن جماعة منهم محمد بن أحمد بن قاسم    السطي: - القاهرة، أخذ  نزيل  سدي أحمد بن خاتم السطي، 

م الباجي مولده في جمادى  العقباني ومنهم بن الجالب، وحضر بتونس عند إبراهيم الخضرمي، وقرأ بطرابلس الغرب على إبراهي 

 .1هـ851الثانية

هو أبو الحسن علي بن عبد الرحمن اليفرني الشهير بالطنجي الفقيه الحافظ عالم الفرائض والحساب له  الطنجي:   -

 .3باإلضافة إلى ابن العطار واملرجاني2( 734/1333تقييد على املدونة، توفي سنة)

ة مليانة، ثم دخولهم ملدينة تلمسان مع محمد بن منديل الذي أثنى عليهم لدى  وبعد عودتهما إلى الجزائر، وإقامتهم بمدين 

(رحال في عهد السلطان أبو تاشفين عبد الرحمن األول إلى املشرق، ولقي  706/1307السلطان الزياني أبو حمو موس ى األول )

القزويني وعال أمثال  بهم، واخذوا من علومهم من  احتكوا  الذين  القونوي والحجار عدد كبير من علمائه  الدين  ، وفي هذا  4ء 

الصدد قال تلميذهما اإلمام املقري: "كان رحال في شبابهما من بلدهما تلمسان إلى تونس فأخذ بها عن ابن جماعة وابن العطار  

مير املؤمنين وهو  والبطرني، وتلك الطبقة وأدركا املرجاني من أعجاز املائة السابعة، ثم ورد في أول املائة الثامنة بتلمسان على أ

محاضر لها وفقيه حضرته يومئذ أبو الحسن على بن يخلف التنس ي ورحل الفقيهان إلى املشرق في حدود العشرين وسبعمائة،  

على   البخاري  وسمعا  التلخيص  صاحب  القزويني  الجالل  أيضا  ولقيا  له،  نظير  ال  بحيث  وكان  القونوي،  الدين  عالء  فلقيا 

 .5الحجار" 

اإل  انتفع  تكوينهما  وهكذا  في  املشرق اإلسالمي  وبالد  تونس  اتجاه  بها  قام  التي  العلمية  الرحالت  من هذه  اإلمام  ابني  خوان 

ونبوغهما العلمي، حيث أخذ بمنهج الشيخ محمد بن سليمان السطي والشيخ علي بن عبد الرحمن اليفراني املشهور بالطنجي  

 .6املختص في الفرائض والحساب 

 اء العلماء فيهما:مكانتهما العلمية وثن -1

به سواء داخل   الذي حضو  التكوين  العلم واملعارف بسبب ذلك  في  اإلمام من غزارة وتنوع  ابنى  به األخوين  تميز  ملا  نظرا 

أثنى عليهم العلماء ونوهوا بعلمهم وفضلهم وشهدوا لهم   أو خارجها في باقي حواضر املغرب واملشرق اإلسالمي، فقد  تلمسان 

اء كانوا مشايخا أو تالمذة، فقد خصهما بالذكر ابن فرحون في ديباجه قائال:" أبو بالدرجة الرفيعة العديد من معاصرهم سو 

، أما عيس ى بن اإلمام فقد  7زيد شيخ املالكية بتلمسان العالمة األوحد أكبر األخوين املشهورين بأوالد اإلمام التنس ي البرشكي 

شريس ي ما يلي:" وأما بنوا اإلمام فال عالهم طبقة الشيخان  ، وقال عنهما العباس الون8روى عنه قال عنه:"جامع أشتات املعارف" 

 
 . 404، ص2009الرجال، تحقيق وتعليق عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ابن القاض ي املكناس ي، درة الحجال في عزة أسماء - 1
 . 236التنبكتي، نيل االبتهاج، املصدر السابق، ص- 2
 .236املصدر نفسه، ص- 3
 . 236املصدر نفسه، ص - 4
 .45صبرينة محجوب عرايبي، املرجع نفسه، ص- 5
- 24، ص  2007ف، تقديم محمد رؤوف القاسمي الحسني، وزارة الثقافة العربية ، الجزائر،  أبو القاسم الحفناوي، تعريف الحلف برجال السل- 6

25 . 
 .16التنبكتي، املصدر السابق، ص - 7
 .25الحفناوي، املصدر السابق، ص- 8



 
 
 
 

 
 

 2021 - سبتمرب -  78العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

66 

الراسخان لعاملان املفتيان الشقيقان الفقيهان العالماتان آخر صدور أعالم املغرب بشهادة أهل اإلنصاف شرقا وغربا أبو زيد  

 .1والعالمة النظار آخر النظر وجامع أشتات املعارف أبو موس ى ابن اإلمام 

العلمي الكبير الذي تمتع به أثنى عليهما محمد بن منديل الكناني، عند األمير الزياتي أبو حمو موس ى    ونظرا لهذا الرصيد 

األول، فاستقبلهما وسر بلقائهما وقربتهما إليه، واتخذهما ضمن رجال خاصته، وبنى لكل واحد منهما منزال وأسس لهما مدرسة،  

في األوسط،  باملغرب  تشيد  التي  األولى  املدرسة  في    وهي  ذلك  وكان  اإلمام،  أوالد  مدرسة  باسمها  عرفت  وقد  عهده،  بداية 

، وقد كانت تدرس بها العلوم الدينية والنحو واآلداب والعلوم االجتماعية والعقلية  2(، وبها انتصب للتدريس710/1310سنة)

 .3بنوع من التعمق والتفصيل بطرق ومناهج جديدة، اختص بها ابنى اإلمام دون غيرهم 

وقد تخرج بهما كثير من العلماء األجالء، وهما من ناظر شيخ اإلسالم ابنى تيمية وظهر عليه وكان ذلك من أسباب محنته،  

خصهما اإلمام املقري بالذكر قائال:" وكان يذهبان إلى االجتهاد وترك التقليد، وحسبك ما صار لهما من الصين باملشرق، وملا  

الطلبة وتناظرت مع بعضهم أتى إلّي بعض املغاربة فقال لي: إن مكانك في النفوس مكين    حللت ببيت املقدس، وعرف مكاني من 

...فما أنت عند هؤالء   إليهما وقل سمعت منهما  ابنى اإلمام، فإن سئلت فانتسب  وقدرك عندهم رفيع، وأنا أعلم آخذك عن 

 .4الناس إلى خليفتهما... 

 املهام التي توالها ابني اإلمام:  -2

نظرا ملا اشتهر به ابنى اإلمام من العلم واملعارف في مختلف التخصصات والسيما في مجال الفقه توافد عليهم    التدريس: -أ

والجهات النواحي  كل  من  والتحصيل  العلم  الثامن  5طلبة  القرن  بداية  مع  بالجزائر  العلمي  مشوارهما  بداية  كانت  وقد   ،

 .146الهجري/

 طريقة التدريس عند ابني اإلمام:  -1

ارة، فبعدما كانت طريقة التدريس املنتشرة في املغرب األوسط في العهد الزياني هي طريقة اختيار كتاب معين في صنف  ولإلش

العلم املراد دراسته، حيث يقوم الطالب قراءة الكتاب، ويتولى الشيخ مهمة الشرح والتحليل للطالب، تغير األمر مع ابني اإلمام،  

التدريس، وهي التدريس بالطريقة الحوارية التي نقالهما من تونس إلى تلمسان بالسؤال    حيث انتهج هؤالء طريقة جديدة في

والجواب، فكان بذلك لهما كل الفضل في التأسيس إلعمال الفكر للمسائل الفكرية ملختلف املواد حتى ال يكون االقتصار على  

 .7علمية تحت إشراف وتوجيه األستاذ  الحفظ فقط، وهذا الحوار والتحليل بتنشيط الطالب للوصول  استنتاجات 

 

 
 .160نصر الدين بن داود، بيوتات العلماء، املرجع السابق، ص- 1
، نصر الدين بن داود، بيوتات العلماء، 138، ص1975، السنة  26بني زيان، محلية األصلية، العددعبد الحميد حاجيات، الحياة الفكرية في عهد  - 2

 . 160املرجع السابق، ص
 . 25- 24الحفناوي، املصدر السابق، ص- 3
 . 352، ص 2، ج2002عبد العزيز فياللي، تلمسان في العهد الزياني، موقع للنشر والتوزيع، الجزائر، - 4
 .48، صبرينة محجوب عرايبي، املرجع السابق، ص160د، بيوتات العلماء، املرجع السابق، صنصر الدين بن داو - 5
 . 352عبد العزيز فياللي، املرجع السابق، ص- 6
 .48، صبرينة محجوب عرايبي، املرجع السابق، ص160نصر الدين بن داود، بيوتات العلماء، املرجع السابق، ص- 7
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 املواد املدرسة:  -2

أما فيما يخص املواد التي أشرف على تدريسها، فحسب ما تذكره كتب التراجم، التي اهتمت بترجمة سيرتهم على أنهم قد  

أنهما اختصا في علوم الفقه واألصول   الدينية واللغوية والعقلية، لكن يبدو  العلوم  والتفسير والحديث فكان  درسا مختلف 

 .1إقبال الطلبة عليهما كبير 

 

 طلبتهما:  -3

 من بين الطلبة الذين تتلمذوا عليهم، وكان لهم الفضل في اإلشراف على تخرجهما نذكر: 

هو أحد أساتذة عبد الرحمن بن خلدون واملقري ولسان الدين    م(:1356/ 757أبو عبد هللا محمد بن إبراهيم اآلبلي)  -

إلى تلمسان  باملغرب األوسط، وهناك عكف على   انتقلت عائلته  بن الخطيب، أصله أندلس ي من مدينة آيلة في األندلس ثم 

ج، ولقي كثيرا من  تحصيل العلوم وتدريسه مخالفا في ذلك اتجاه أبيه وأعمامه الذين احترفوا الجندية رحل إلى املشرق، وح

، 2العلماء ثم عاد ثانية إلى تلمسان ثم اندمج في طبقة العلماء بمجلس السلطان أبي الحسن املريني بفاس وظل هناك إلى أن مات 

اإلمام العالمة املجتمع على إمامته، أعلم خلق هللا بفنون املعقول، قال عنه تلميذه املقري"هو اإلمام نسيج وحده ورحلة وقته  

، أما عن شيوخه، فقد ذكر تلميذه املقري قائال:"أخذ بتلمسان عن أبي 3قيام على الفنون العقلية وإدراكه وصحة نظره" في ال

 .4الحسن التنس ي وابنى اإلمام...."

" ومنه شيخ العلوم العقلية، أبو عبد هللا محمد بن إبراهيم األبلي، أصله من  :وقد أكد ابن خلدون ذلك في رحلته قائال -

ن، وبها نشأ، قرأ كتب التعاليم وحّدق بها وأظله الحصار الكبير بتلمسان أمام املائة السابعة فخرج منها وحج ولقي إعالم  تلمسا

املشرق يومئذ، فلم يأخذ عنهم ألنه كان مختلطا بعارض عرض في عقله، ثم رجع من املشرق وأفاق وقرأ املنطق واألصليين على  

، وجاء إلى تلمسان 5وكان قرأ بتونس مع أخيه أبي زيد عبد الرحمن على تالميذ ابن زيتون   الشيخ أبي موس ى عيس ى ابن اإلمام،

 .6بعلم كثير من املعقول واملنقول 

هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن القرش ي شهر باملقري،  م(:  1358هـ/759أبو عبد هللا محمد املقري )ت -

نشأ ودرس بها حيث عكف على دراسة القرآن الكريم ببيته فحفظه على الروايات    ولد بتلمسان في عهد أبي حمو موس ى األول، 

السبع ودرس مختلف العلوم النقلية والعقلية، وقد اعتبر اإلمام املقري من أبرز علماء املدرسة املالكية فقد قارن بين فروع  

القواعد، وكان يقدم خالصة عمله النقدي  املذاهب وناقش من سبقه في مقاصد الشريعة وقواعدها وأحكامها وربط الفروع ب

ألقوال الفقهاء، فكانت له مواقف اجتهادية في حدود املذهب املالكي، أما عن أشهر الشيوخ الذين تتلمذ عليهما اإلمام املقري  

تلمسان إلى تونس فأخذ  "كان رجل في شبابهما من بلدهما  7فنجد ابني اإلمام الذين قال عنهما من خالل ما ورد في كتب التراجم

 
 . 64، ص1985الجراب في عاللة االغتراب، تحقيق أحمد مختار العبادي، دار النشر املغربية، الدار البيضاء، لسان الدين ابن الخطيب، نفاضة - 1
 . 236التنبكتي، نيل االبتهاج، املصدر السابق، ص- 2
 . 237-236التنبكتي، نيل االبتهاج، املصدر السابق، ص - 3
بابن زيتون ويكنى أبا القاسم، رحل إلى املشرق، وأخذ عن علمائه، رجع إلى تونس فتولى  هو ابن زيتون، هو القاسم بن أبي بكر بن مسافر اشتهر  - 4

 . 362، صبها اإلفتاء والقضاء،وهو أول من أظهر تأليف فخر الدين الرازي بتونس، حيث كان يقرأها، ينظر: التنبكتي، نيل االبتهاج، املصدر السابق
 . 41- 40صدر السابق، ص صابن خلدون عبد الرحمن، رحلة ابن خلدون، امل- 5
 . 236التنبكتي، نيل االبتهاج، املصدر السابق، ص- 6
 .236املصدر نفسه، ص -7
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عن ابن جماعة وابن العطار البطرني...ورحل الفقيهان إلى املشرق فلقيا عالء الدين الفنوني والجالل القزوني صاحب التلخيص  

 .2م( 1359هـ759، توفي بفاس في آخر محرم)1وسمعا البخاري على الحجار، وقد سمعت أنا عليهما"

م ونشأ بها وتعلم من علمائها،  1310هـ/710ولد بتلمسان سنة    م(:1370هـ/ 771أبو عبد هللا الشريف التلمساني)ت -

 .3م( 1370هـ/711تفرغ للتعليم في املدرسة اليعقوبية إلى أن توفي)

قال عنه عبد الرحمن خلدون في رحلته: "اإلمام العالم الفذ، فارس املعقول واملنقول، صاحب الفروع واألصول أبو عبد هللا  

، ثم روى عبد الرحمن  4ريف الحسني، ويعرف بالعلوي نسبة إلى قرية من أعمال تلمسان تسمى )العلويين(محمد بن أحمد الش

ابن خلدون في رحلته عن نشأة وعلم وشيوخ أبو عبد هللا الشريف التلمساني قائال:" نشأ هذا الرجل بتلمسان وأخذ العلم عن  

واألصول والكالم، ثم لزم شيخنا أبا عبد هللا اآلبلي وتضلع من معارفه،   مشيختها، واختص بأوالد اإلمام، وتفقه عليهما في الفقه 

، ومارس أبو عبد هللا الشريف التلمساني التعليم بمدارس تلمسان، وساهم في  5فاستبحر، وتفجرت ينابيع العلوم من مداركه"

 .6تخريج علماء كثيرون منها 

ااإلفتاء-ب إلمام مهمة االفتاء بحكم ما تمتعوا به من علوم فقهية في مجالس  : إلى جانب مهمة التدريس، فقد تولى ابني 

السالطين الزيانيين، ومن نماذج تلك الفتاوى ما ذكره لنا اإلمام املقري تلميذهما رحمه هللا حيث قال:" شهدت مجلسا بين يدي  

 .7م ال إله إال هللا" السلطان أبي تاشفين عبد الرحمن موس ى قرئ فيه عن أبي زيد بن اإلمام حديث"لقنوا موتاك

فقال له األستاذ أبو إسحاق ابن حاكم السلوي، هذا امللقب محتضر حقيقة ميت مجازا، فما وجه ترك محتضركم إلى  

 موتاكم، واألصل الحقيقة؟ 

إنما يكون   الش يء  أن  القرافي:  التنقيح، فقلت دعم  به، وكنت قرأت على األستاذ بعض  يقتنع  لم  زيد بجواب  أبو  فأجابه 

حقيقة في الحال مجازا في االستقبال مختلفا فيه في املاض ي، إذا كان محكوما به إذا كان متعلق الحكم كما هنا فهو حقيقة  

مطلقا إجماعا، وعلى هذا ال مجاز، ال يقال احتج عليه بما فيه نظر، ألن ال نقول:"أنه نقل اإلجماع وهو أحد األربعة التي ال  

 .8ذكره هو، بل نقول أساء حيث احتج في موضع الوفاق يطالب له مدعيها بالدليل كما 

 
 . 162، نصر الدين بن داود، بيوتات العلماء، املرجع السابق، ص147املصدر نفسه، ص- 1
م(، 15-13لسابع الهجري إلى القرن التاسع الهجري)علوي مصطفى، تلمسان من خالل كتب الرحالة والجغرافيين املغاربة واألندلسيين من القرن ا- 2

 .274، ص 2015أطروحة دكتوراه في التاريخ الوسيط، جامعة الجياللي اليابس، سيدي بلعباس، 
 .70ابن خلدون، الرحلة، املصدر السابق، ص- 3
 . 70املصدر نفسه، ص- 4
 . 70املصدر نفسه، ص- 5
 . 274علوي مصطفى، املرجع السابق، ص - 6
 .59اوي، املصدر السابق، صالحفن- 7
 . 59املصدر نفسه، ص- 8
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ثم إنا سلمني نفي اإلجماع، فلنا أن نقول ذلك إشارة إلى ظهور العالمات التي يعقبها املوت عادة، ألن تلقينه قبل ذلك إن لم  

ى االختصار ملا فيه  يدهش فقط يوحش، فهو تنبيه على محل التلقين، أي: لقنوا من تحكمون بأنه ميت أو نقول: إنما عدل إل

 .1من اإلبهام 

العقباني - عثمان سعيد  العقباني أبو  بلقب  اشتهر  وقد  التلمساني،  التجيبي  العقباني  محمد  بن  هو سعيد  ولد 2:   ،

، كان يجالس كبار العلماء ويأخذ عنهم ومنهم ابني اإلمام فبرز بتحصيل وفير، ونال املنزلة العليا  3( 1320هـ/720بتلمسان سنة)

،  4اصريه من العلماء الفقهاء، كما اصطفاه خلفاء بني زيان وبني مرين على حد سواء، تولى عدة مناصب عليا منها التعليم بين مع

 .7م( 1408هـ/811توفي سنة) 6، كما تولى اإلمامة والفتوى 5والقضاء حتى أصبح قاض ي املغرب اإلسالمي 

محمد من حسن اليحصبي املعروف بابن الباروني واليحصبي نسبة  : هو أبو عبد هللا محمد بن  أبو عبد هللا اليحصبي -

لبني يحصب، ولد ونشأ بتلمسان، وأخذ عن علمائها ومنهم ابني اإلمام، ثم انتقل إلى مدينة الجزائر، وقد انفرد بمعرفة مختصر  

ريخ وفاته، غير أن ابن فرحون  ابن الحاجب الفقهي وله عليه شرح، حاز رئاسة العلم بالجزائر، لم تشير مصادر ترجمته إلى تا 

م(، مما  1360هـ/761ذكر في نهاية ترجمته قائال: "وهو باقي الحياة نفع هللا به، وكان فراغ ابن فرحون من تأليف الديباج سنة )

 .8يعني أن اليحصبي توفي بعد هذه السنة" 

 آثارهم العلمية)مؤلفاتهم( -ج

أفذاذ خالل مرحلة الطلب والتحصيل وما وصولوا إليه من درجة االجتهاد   بالرغم من أن ابني اإلمام قد تتلمذ على يد أئمة

أن املصادر   في أحيان أخرى، إال  أقرانهم من كبار علماء عصرهم، وتفوقهم عليهم  بين  بلغوه من مكانة  العلمي، وما  والنبوغ 

ن فرحون صاحب الديباج املذهب الذي  التاريخية، وفي مقدمتها كتب التراجم لم تحدثنا عن تأليف لهما، باستثناء املؤلف اب

ذكر أن لهما تصانيف عديدة دون أن يذكر أسمائها، ما عدا القول بأن أبا زيد عبد الرحمن له شرح مختصر ابن الحاجب  

 .9الفرعي 

م  ولعل السّر والسبب من وراء ذلك يعود إلى كثرة أسفارها من جهة، وعدم استقرارهما، واستنفاد كل أوقاتهما في التعلي 

 والتدريس والوعظ واإلرشاد. 

م قد شابها كثير من الدخن وقد  14كما يبدو أن حركة التأليف في العهد الزياني في النصف األول من القرن الثامن الهجري/

العلم الشرعي   التأليف الرديئة التي غمرت الحياة الثقافية وساهمت في إفساد  الجد بكثرة  العالم اآلبلي وتلميذه املقري  ندد 

 
 .59الحفناوي، املصدر السابق، ص - 1
 . 344،  ص1ابن فرحون، املصدر السابق، م- 2
 . 344،  ص1املصدر السابق، م - 3
 .52السابق، ص، صبرينة محجوب عرايبي، املرجع 48نصر الدين بن داود، الحياة الفكرية والتعلمية، املرجع السابق، ص- 4
 . 204التنبكتي، نيل االبتهاج، املصدر السابق، ص- 5
 . 79نصر الدين بن داود، الحياة الفكرية والتعلمية، املرجع السابق، ص - 6
 . 205التنبكتي، نيل االبتهاج، املصدر السابق، ص - 7
 . 51صبرينة محجوب عرايبي، املرجع السابق، ص. 161نصر الدين بن داود، الحياة الفكرية والتعلمية، املرجع السابق، ص - 8
 . 62املرجع نفسه، ص - 9
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وترقيتهما  خا السواء  والتعليم على  التأليف  منهجية  الصريحة إلصالح  الدعوة  هذا  تنديدهما  وراء  من  الهدف  كان  صة، وقد 

 .1وتصفيتهما مما علق بهما من تراكمات الجهل الذي تحول بمرور الزمن علما مضافا إلى العلوم الصحيحة 

مصادرها اكتفى الناس بما هو مجرد، ونقل ما قاله العلماء أو لم  وعوض أن تستنهض العزائم في إرجاع العلوم النقلية إلى  

يقولوه ونتج عن هذا االبتعاد، أن أصبحت التآليف غشا كسمينها، ال فرق بينهما، بل صار يؤخذ من كتب املسخوطين كما  

 .2يؤخذ من كتب املرضيين 

عن مؤلفاتهم وتصانيفهم، فقد أجمعت كتب    ومع ذلك فبالنسبة البن اإلمام فالش يء مختلف فبالرغم من سكوت املصادر

، وقد استطاعوا أن يفيدو بعلومهم  االطالعالتراجم والسير على أن ابني اإلمام كانا على درجة عالية في العلم والثقافة وسعة  

رب األوسط  ورصيدهم املعرفي أجياال كثيرة من الطلبة والعلماء في املغرب واملشرق اإلسالميين وتخطوا بسمعتهم أصقاع املغ

 .3واألدنى واألقص ى إلى األندلس وبالد املشرق 

 وفاتهما:-د

م(، ودفن بمسقط رأسه في برشك بينما بقي  1341هـ/741توفي العالم أبو زيد عبد الرحمن ابن اإلمام في منتصف رمضان)

لجهوده في التدريس والتعليم  أخوه أبو موس ى عيس ى األصغر منه مالزما للسلطان املريني أبي الحسن لعدة سنوات أخرى مواصال  

 .4م( 1347هـ/748بكل من فاس وتلمسان، كما سار معه في حملته على بالد تونس)

وملا شعر أبي موس ى عيس ى بن اإلمام بالكبر والعجز، طلب من السلطان أن يأذن له بالعودة والرجوع إلى أوالده الصغار  

لمسان، والتحق بمسقط رأسه قريته برشك وبقي بها إلى أن توفي بمرض  الذي خلفهم وراءه بتلمسان، فأذن له وعاد حينها إلى ت

 .5م(، مخلفا ورائه ابنه أبا محمد عبد هللا بن عيس ى 1949هـ/749وباء الطاعون في شوال عام )

 خاتمة:

كبيرة ومجهودات في إن ما ينبغي قوله في األخير بخصوص هذا البيت العلمي، هو أن بفضل ما تمتع به ابنا اإلمام من إرادة  

أو   علمائها  استفادتهم من  نفسها من خالل  تلمسان  داخل  الحياة سواء  في مختلف مجاالت  واملعارف  العلم  سبيل تحصيل 

خارجها من خالل رحالتهم العلمية إلى كل من تونس وبالد املشرق، استطاعوا هؤالء العلماء أن يصبحوا بدورهم من العلماء  

كونوا ألنفسهم بيتا علميا أصبح يضاهي بمكانته العلمية البيوتات العلمية األخرى في تلمسان وحتى  األجالء والعظماء، وأن ي

 خارجها شهد لهم في ذلك كبار العلماء في حياتهما وحتى بعد مماتهما. 

 

 

 
 .294، ص2011، الجزائر، 1عبد الجليل قريان، التعليم بتلمسان في العهد الزياني، جسور للنشر والتوزيع، ط- 1
 . 294املرجع نفسه، ص- 2
، صبرينة محجوب  24-23، ص ص1، ج2009لنشر والتوزيع، الجزائر  يحي بوعزيز، أعالم الفكر والثقافة في الجزائر املحروسة، دار البصائر ل- 3

 . 62عرايبي، املرجع السابق، ص
 . 237التنبكتي، نيل االبتهاج، املصدر السابق، ص - 4
 .237املصدر نفسه، ص- 5
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    ثقايف-تعاونيات الصيد البحري باملغرب ودورها االقتصادي والسوسيو

  خالل فرتة احلماية منوذًجاتعاونية الصيادين األهالي بسوس 

Fishing cooperatives in Morocco and their economic and socio-cultural role: The local 

fishermen’s cooperative in Souss during the French protectorate era as a model 

 جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، املغرب/مصطفى الزعير ط.د.

PhD student Mustapha Ezzair/Hassan II University of Casablanca,  Morocco 

 

 

 

Abstract: 

     Cooperatives were one of the means employed by the French protectorate authorities in Morocco to 

develop the economic sectors and integrate Moroccans into the colonial economy. The marine fishing sector 

gained an important share of cooperatives due to the richness of the Moroccan coasts and rivers in fish 

resources. On top of those cooperatives was the local fishermen’s cooperative in Souss which was the first 

cooperative in the field of marine fishing in Morocco during the era of the French protectorate. It was founded 

in 1934 in anzkan, the outskirts of the city of Agadir and played an economic and socio-cultural role in the 

region during the thirties and forties of the twentieth century. It affected various aspects of the life of Souss 

fishermen in particular and the population in general. 

   This article seeks to highlight the importance of the local fishermen's cooperative in Souss during the 

French protectorate and its multiple roles, in addition to the major transformations it brought about in the 

region in various fields. 

Key words: cooperative, local fishermen, protectorate, fish, protection, Agadir 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 2021 - سبتمرب -  78العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

74 

 : ملخص

تعد التعاونيات إحدى الوسائل التي وظفتها سلطات الحماية باملغرب لتطوير القطاعات االقتصادية ودمج املغاربة في         

الكولونيالي املغربية    ،االقتصاد  السواحل واألنهار  بفعل غنى  التعاونيات  من  مهم  بنصيب  البحري  الصيد  وقد حض ي قطاع 

، تعد أول تجربة في مجال الصيد البحري باملغرب زمن الحماية،  الصيادين األهالي بسوس  على رأسها تعاونية،  بالثروات السمكية

أكادير،إب  1934تأسست سنة   مدينة  اقتصادية وسيوسيو  نزكان ضواحي  أدورا  الثالثينات    -لعبت  املنطقة خالل  في  ثقافية 

 صة والسكان عامة. انعكست على مختلف جوانب حياة صيادي سوس خا ، واألربعينات من القرن العشرين

وأدوارها  ،  يسعى هذا املقال إلبراز األهمية البليغة التي حضيت بها تعاونية الصيادين األهالي بسوس خالل فترة الحماية        

 إضافة للتحوالت الكبرى التي أحدثتها باملنطقة في شتى املجاالت . ، املتعددة 

 .  األهالي ، سوس ،  األسماك ، الحماية، أكاديرالتعاونية، الصيادين : الكلمات املفتاحّية 

. 

 

 : مقدمة

التي        الفروع االقتصادية  الحماية  الفرنسية    حظيتيعتبر قطاع الصيد البحري أحد  باهتمام بالغ من طرف سلطات 

السمكيةباملغرب   بالثروات  وأنهاره  سواحله  غنى  القطاع  بفعل  لتطوير  املتخذة  التدابير  من  الهائل  الكم  في  جليا  ذلك  برز   ،

  ، من أهمها إنشاء التعاونيات وعلى رأسها تعاونية الصيادين األهالي بسوسوتشجيع املغاربة على ممارسته واستهالك عائداته،  

ات الحماية، وقد غدت منذ إنشائها  بإنزكان ضواحي مدينة أكادير بدعم من سلط  يعود تأسيسها إلى ثالثينات القرن العشرين 

وجهة ملختلف صيادي املنطقة من أجل االنخراط فيها واالستفادة من مزاياها العديدة، فأضحت بذلك محركا أساسيا لعجلة  

 وركيزة أساسية في حياة صيادي املنطقة خاصة والسوسين عامىة.  التنمية االقتصادية واالجتماعية وحتى الثقافية بسوس،  

اول من خالل هذا املقال التعرف على تعاونية الصيادين األهالي بسوس من خالل إبراز ظروف نشأتها واألهداف  سنح    

املنشودة التي سعت إلى تحقيقها، كما سنتوقف عند النتائج التي خلفتها بمنطقة سوس إضافة إلى عوامل ضعفها ونهايتها. وذلك  

ما هي الدوافع األساسية التي فرضت    ؟و تعريف تعاونية الصيادين األهالي بسوسما ه  : من خالل اإلجابة على التساؤالت اآلتية

وأخيرا ماهي عوامل     ؟إلى أي حد استطاعت  تحقيق األهداف املسطرة  ؟نشدت التعاونية تحقيقها التي ماهي األهداف  ؟إنشائها 

 ؟ فقدانها ألهميتها وتبديد مكانتها

 .تعريف تعاونية الصيادين األهالي بسوس. 1   

  تعد التجربة التعاونية األولى باملغرب زمن الحماية في مجال الصيد البحري، أنشئت من طرف صيادي منطقة سوس،        

سهم بقيمة    448مقسمة على    فرنك  11200أولي بلغ   شركة تعاونية  مجهولة االسم برأسمال  ، على شكل  19341نونبر    10في  

 
 : وأيضا  .3ص  1950يونيو ، 20، 7879جريدة السعادة، عدد .1 
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بناءا على مبادرة من السلطات العسكرية ومساندة  أسست    ،1بمدينه إنزكان قرب أكاديرمقرها الرئيس ي    ،فرنك لكل سهم  25

غشت    11الذي تم تطبيقه باملغرب بمقتض ى ظهير    1867يوليوز    24، وبموجب قانون  2مصلحة املالحة التجارية والصيد البحري 

 .   3دعم مالي ومعنوي من السلطات املحلية ب حظيت، 1922

أساسية         املتوفرين ثالث شروط  املغاربة  الصيادين  التعاونية  البلوغ   :ضمت  الصفات الجسدية   أولها  التوفر على  أي 

سوس مع أسرته، ثالثهما االلتزام بملكية سهما واحدا   الضرورية لالنخراط في مجال الصيد البحري، ثانيها االستقرار بمنطقة

نسحاب من في  أو أكثر، و الذين عبروا عن الرغبة في االنخراط سواء بصفة فردية أو جماعية ملدة غير محددة مع إمكانية اال

 .  4أي وقت لكن شريطة أن ال يؤثر ذلك سلبا على السير العادي للتعاونية وال يضر بمصالحها 

أشرف على تسيير إدارة التعاونية مدير منتدب بمساعدة مسير يسهران على اإلشراف على مختلف الجوانب التنظيمية         

ات ومعدات الصيد في سجل التعاونية،  ومراقبة سجل مداوالت  التي تتمثل في تسجيل املصاريف واملداخيل الخاصة بمنتج 

املجلس العام، وكذلك سجالت القبول، االنسحاب والفصل، وسجل أسماء األعضاء وحصة كل منهم، كما يشرفان على تسلم  

 .5األسماك و بيعها 

حرفيين الصيادين األهالي بسوس  تحمل اسم الشركة التعاونية لل  1941أضحت تعاونية الصيادين األهالي بسوس سنة         

 .SCAPIS"   6"املعروفة اختصارا ب 

 التعاونية.  . عوامل تأسيس2     

ساهمت العديد من العوامل في تأسيس تعاونية الصيادين األهالي بسوس أهمها معاناة العديد من ساكنة  املنطقة         

البؤس والفقر بفعل قلة فرص العمل وتزايد عدد العاطلين، إضافة إلى تعاقب سنوات الجفاف خالل الثالثينات من القرن  

  السكان خاصة الشباب نحو املدن الساحلية على غرار موغادور، أسفي، الدار ، خلف هذا الوضع نزوح  العديد من  7العشرين

 
-Bulletin Economique du Maroc, volume 2, N7, janvier 1935, p 49.  
1 - Ray joanny,   Sur les cotes du sous : pêche maritimes et coopérative indigène, L’Afrique française : bulletin mensuelle du Comité 

de l’Afrique française et du Maroc, quarante sixième Année, N 12, décembre 1936, p 640. 
2-Lavergne  J,  Le Poisson au Maroc, industries des pêches et industries dérivées, (deuxième et troisième partie), Revue de 

géographie marocaine, volume 22, Année N1,  Mars 1938,  p42.  
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5- Ibid.,  p50-51. 
6-Jean Mothes, Le développement et l’évolution du mouvement coopératif en milieu autochtone marocaine (1934-1950), Bulletin 

Economique et Social du Maroc, volume 12, N 45, 1er trimestre 1950, P 269. 
7- Bulletin Economique du Maroc, 1935, op.cit, p 49. 
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البيضاء والرباط، بينما اضطر بعضهم إلى الهجرة  للعمل في مصانع أوربا من أجل كسب لقمة العيش، مما أثر سلبا على الفالحة  

 .1التي تعد النشاط الرئيس ي للسكان

على سلطا        الصعبة  الوضعية  من  فرضت هذه  نوع  وتحقيق  األوضاع  تأزم  من  للتخفيف  إجراءات  اتخاذ  الحماية  ت 

التوازن، عن طريق تخصيص مبالغ مالية مهمة و توفير مراكز إليواء الفقراء املدقعين وتوزيع كميات من الحبوب على الجائعين،  

رأس  على  السكان  مساعدة  في  بدورها  لناحية سوس  األهلية  االحتياطية  الجمعية  ساهمت  بالبذور  كما  بمدهم  الفالحين  هم 

 .2والقروض العينية والنقدية لتنمية فالحتهم وتحسين ظروفهم االقتصادية واالجتماعية 

القطاع              لكن هذه التدابير لم تكن كافية لتحسين الظروف السيما في ظل  توالي سنوات الجفاف، مما زاد في تأزم 

ن هذا الوضع الصعب الحظ أحد ضباط األمور األهلية ذو دراية كبيرة باملنطقة الفالحي واستمرار سوء أوضاع السكان، إبا 

املنطقة بأنواع سمكية عديدة، برز ذلك جليا في الوضع املزري   املغاربة على الصيد البحري رغم غنى  إقبال السكان  ضعف 

يمارسون الصيد إال أحيانا ، فقد كان  لقوارب الصيد بمختلف نقط مراكز املنطقة، تعزى حالتها الكارثية لكون الصيادين ال  

هذا القطاع معيشيا يمارسه عدد قليل من الصيادين لتلبية حاجيات أسرهم  فقط وتزويد بعض األوروبيين بمدينة أكادير،كما  

 أنه لم يكن يدر مبالغ مالية مهمة.

  يحظى ة للسكان خاصة أن هذا األخير  يرجع هذا العزوف إلى  هيمنة الفالحة وتربية املاشية على األنشطة االقتصادي      

إضافة إلى نشوب العديد    ،3بمساعدات رسمية وتسهيالت من سلطات الحماية، وكذلك حاجة الصيد ملعدات ووسائل متعددة

بينهم  االنسجام   وغياب  الصيادين  بين  الصراعات  الثانية  ،4من   املرتبة  يحتل  ثانوي  اقتصادي  قطاع  يظل  بعد    مما جعله 

السيما في املناطق  الداخلية   ،كان السكان في أمس الحاجة إليه6نتج عن ذلك إهمال مصدر أساس ي للثروة والغذاء   5الفالحة

 . 7لسد رمق الجوع خاصة في  أوقات الجفاف 

أولى           بمحاولة  البحرية  والتجارة  املالحة  بمساعدة مصلحة  األهالي  إدارة مصلحة شؤون  قامت  الوضع  هذا  لتحسين 

ملساعدة الصيادين على إصالح قواربهم وبناء قوارب جديدة، وعملت على دعم ثمن السمك الطري واململح واملجفف ليصبح في 

الفقيرة الفئات والسيما  في  كم ،8متناول جميع  والفقراء  الجائعين  على  اململح  السمك  بتوزيع  األهلية  األمور  قامت مصلحة  ا 

 
1 -A gruvel, Le Port d’Agadir et la région du Sous , considérés au point de vue de la pêche industrielle, Sociétés d’éditions 

géographique, Maritimes et coloniales ,Paris, 1927, p16. 
 . 1ص  ،1935يناير  26  ،4200عدد  جريدة السعادة، ، -2
 . نفسه -3

4 - Ray joanny,  sur les cotes du sous : pêche maritimes et coopérative indigène, op.cit, p 640. 
  .1ص  ،1935يناير  26 ،4200عدد  جريدة السعادة ، -5

6 - Bulletin Economique du Maroc, 1935, op.cit,  p 49.  
7- Ray joanny,  sur les cotes du sous : pêche maritimes et coopérative indigène, op.cit, p 640. 
8 -  Bulletin Economique du Maroc, 1935, op.cit, p 49. 
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مختلف ضواحي املنطقة حيث حض ي بإقبال كبيرا ملا وجدوا فيه من مزايا وفوائد غذائية مهمة تفوق مختلف األطعمة األخرى  

 .1ر من جهة ثانيةمن جهة، وكذلك بفعل قدرتهم على االحتفاظ به  ملدة طويلة دون أن يطاله أي تغيي

انعكست هذه التدابير إيجابا على مختلف جوانب القطاع حيث تزايد االستهالك السمكي وأضحت  األسعار معقولة،             

البحري   الصيد  ممارسة  على  اإلقبال  وثيرة  ارتفعت  لذلك  مربحة،  بأسعار  منتجاتهم  بيع  على  قدرتهم  جليا  للصيادين  وبدا 

د باملنطقة في غضون سنتين إلى ثالث سنوات، تزامن ذلك مع تحسن وسائل النقل واملواصالت بين  وتضاعف عدد قوارب الصي

املنطقة وشمال املغرب حيث أضحى العديد من التجار األوربيين يقتانون السمك من أكادير وينقلونه عبر شاحنات وسيارات  

الدارالبيضاء،   مراكش،  خاصة  باملغرب  املدن  مختلف  نحو  سريعة  غرار  خاصة  على  املغرب  خارج  أخرى  ومناطق  فضالة، 

 . 2واهران 

نتج عن هذا االنتعاش والتطور املهم ارتفاع مداخيل وأرباح الصيادين بشكل قياس ي، لكن هذا األمر لم ينعكس على       

باك، ولم  معدات ووسائل الصيد، إذ لم يستغل الصيادون جزء من إيراداتهم في إصالح وصيانة أدوات الصيد من قوارب وش

يكن همهم تطويرها، يعزى ذلك مليلهم للنشاط الفالحي على حساب الصيد البحري، فقد ظل هاجس الفالح أقوى من هاجس  

الصياد  وظلت معظم أرباحهم ومداخليهم تستثمر في املجال الفالحي سواء في شراء قطع أرضية فالحية أو قطعان ماشية أو  

فنتج عن ذلك استغالل الوسطاء للوضع حيث أثقلوا     3وطقوسهم وأعيادهم الدينية،   يصرفونها في مختلف أفراحهم العائلية

 . 4كاهل الصيادين بالديون وجعلوهم يعملون لديهم بأجور زهيدة مما مكنهم من تحقيق أرباح طائلة على حسابهم 

بة للصيادين بل استفاد  منها فقط  ولم تعط أكلها بالنس لقد  ظهر بوضوح أن مختلف هذه التدابير املتخذة غير مجدية       

الوسطاء ، فكان من الضروري البحث عن صيغة أخرى وحل بديل إلنعاش قطاع الصيد البحري لدى املغاربة وتشجيعهم على  

  .5ممارسته بشكل كبير ومستمر بغية ضمان التجديد املستدام ملصايد الصيد باملنطقة واإلصالح املستمر لوسائله

ال        البحري  في هذا  الصيد  لتحسين  املغاربة  السمك  لإلنتاج تضم صيادي  تعاونية  تأسيس شركة  تبلورت فكرة  سياق 

   .6بساحل جنوب مدينة أكادير، حملت اسم تعاونية الصيادين األهالي بسوس

جارب أخرى،  لم تكن هذه التجربة مغامرة غير محسوبة العواقب بالنسبة لسلطات الحماية، بل كانت نتاج لنجاح ت          

فقد أبانت الشركات التعاونية عن أهميتها الكبيرة في العديد من املستعمرات الفرنسية التي تأسست بها، وأسفرت عن نتائج  

حسنة، فظهر جليا أن الشركات التعاونية أفضل وأنجع وسيلة عصرية ملواجهة الفقر وتعويد املغاربة على الطرق العصرية  

 
 . 1ص  ،1935يناير  26 ،4200عدد   جريدة السعادة، - 1

2 - Bulletin Economique du Maroc, 1935, op.cit, p 49. 
3 - Ibidem.   

  .1ص  ،1935يناير  26  ،4200عدد   جريدة السعادة،-4 
5 - Bulletin Economique du Maroc, 1935, op.cit, p 49. 
6 - Revue Nord Sud, N 29, 1937, p 61. 
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ر عاداتهم االقتصادية شيئا فشيئا نحو حب التوفير وتنمية الشعور االجتماعي فيهم تحت إشراف  لإلنتاج وتحفيزهم على تغيي 

 .1ومراقبة الشركات التعاونية 

 .التدابير التحضيرية لتأسيس التعاونية. 3    

إلى           اتخاذ اإلجراءات  اتخذت مديرية الشؤون األهالي صاحبة الفكرة الخطوة األولى لتأسيس التعاونية، حيث بادرت 

املؤسسات واملصالح   كل  موافقة ومساعدة  في وقت وجيز جدا على  الوجود، فقد حصلت  إلى حيز  التعاونية  الالزمة إلخراج 

 املتدخلة في إنشاء مثل هذه املبادرات التي رحبت بالفكرة ورأت فيها بادرة جيدة.

فرنك لتغطية تكاليف إنشاء التعاونية    35000مهمة بلغت    قدمت مصلحة املالحة البحرية والصيد البحري منحة مالية       

بإنزكان يضم مكتب   بناء مقر للتعاونية  العقارات موافقته على  لنقل األسماك، من جهته قدم قسم  وشراء شاحنة صغيرة 

 ومؤسسة تجارية.

كشك لبيع األسماك في السوق   تعهدت مصلحة اإلدارة البلدية بإنزكان الحصول على ترخيص من بلدية أكادير لبناء           

  .2البلدي للمدينة بهدف توفير مكان لبيع منتجات صيد أعضاء التعاونية  يوميا عبر مزاد علني 

استفادت الشركة التعاونية من مساعدة الحكومة لها من أجل مساعدة وانقاد منطقة سوس ومواجهة الفقر املنتشر          

مبالغ الحكومة تخصص  السمك وتوزيعه على    بها،  فقد صارت  التعاونية لتجفيف وتمليح  مالية سنوية تضعها رهن إشارة 

 . 3الفقراء و املحتاجين 

واملصالح املركزية إلنشاء هذا املشروع ذات النفع لفائدة األهالي في    لقد سارعت مختلف اإلدارات من نقطة املراقبة           

أخد جميع األطراف من مديرين ومنفذين على عاتقهم إنجاز هذا املشروع في    هذا املجال العملي الذي يعد جديدا باملغرب، إذ

أحسن الظروف  ملا سيحققه من منافع مادية ومعنوية ستعود بالنفع على الجميع في املستقبل القريب، مما ساهم في تدليل  

 .4كل الصعوبات والعراقيل التي تقف عائقا أمام تحقيق املشروع 

ار الوضع القانوني املناسب للشركة التعاونية عالقة في ظل غياب أي تشريع قانوني خاص بتعاونيات ظلت مسألة اختي       

التجارية   الشركات  الساري على  العام  الفرنس ي  القانون  الفالحية من جهة، و صعوبة تطبيق  التعاونيات  اإلنتاج غير تشريع 

راءات  وصعوبات عديدة يصعب على مؤسس ي الشركات ومديرها  املتسم بالتعقد والتشعب الكبير من جهة ثانية، إذ يتميز بإج

القيام بها. لكن رغم ذلك فبدل وضع تشريع خاص بتعاونيات اإلنتاج والسيما الصيد تم اختيار القانون الفرنس ي رغم صعوبته  

  .5بار الشرع والعرف في ظل غياب بديل عنه إلى حين تشريع قانون خاص بتأسيس مثل هذه الشركات التعاونية يأخذ بعين االعت 

 
 .1ص  ،1935يناير  62  ،4200عدد  جريدة السعادة، - 1

2 - Bulletin Economique du Maroc, 1935, op.cit, p 49. 
  .2، ص 1936غشت   8،  4367جريدة السعادة، عدد  -3
 .  2-1ص  ،1935يناير  26 ،4200عدد   جريدة السعادة، -4
    نفسه.-5
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وهكذا تقرر إنشاء الشركة التعاونية للصيادين األهالي بسوس في شكل شركة مجهولة االسم غير محدودة رأس املال         

الذي   ،19221غشت    11املطبق بموجب الفصل األولى من ظهير    1867يوليوز   24وال عدد األعضاء بموجب القانون الفرنس ي  

التي يدفع بعض أعضائها رأس املال الالزم بدون أن يشتركوا بتدبير شؤونها ال  إن الشركات   "ورد فيه املجهولة االسم هي 

يمكن أن تتألف باملنطقة الفرنسوية بإلياتنا الشريفة إال حسب الشروط املبينة بالقانون الفرنس ي املؤرخ برابع وعشرون  

 ."2كل ما يتعلق بسير شؤونها وانحاللها  ...وتجري عليها مقتضيات القانون املذكور في 1867يوليوز سنة 

 .أهداف التعاونية.  4   

التوقعات عاليا، برز        تعددت أهداف تأسيس تعاونية الصيادين األهالي بسوس، حيث كانت التطلعات كبيرة وسقف 

 :ذلك  في

أسرة من السكان األهالي في منطقة سوس التي تتسم بالفقر وقلة    500ضمان مورد رزق كافي ومنتظم لحوالي    :اجتماعيا        

 .4والرفع من استهالك  املغاربة لألسماك بغية إيجاد حل لتصريف فائض اإلنتاج  ،3املوارد وذلك في أفق قريب جدا 

محاولة تجريب صيغ جديدة من العمل باملغرب تتمثل في التعاونيات التي تعد شكل من أشكال العمل الجماعي    :ثقافيا      

وتلقين املغاربة   ،5غالبية سكان املغربالتضامني يسمح بتحسين وضعية صغار املنتجين وخاصة سكان األرياف الذين يشكلون  

 . 6األهميته لغذائية للسمك الطري و املعلب، إضافة ملعرفة خصائص تكاثره بغية الحفاظ عليه 

الشركاء وبيعها، إضافة لالهتمام    :اقتصاديا      التي يصطادها  الثروات السمكية  مراقبة صيد األسماك واملحافظة على 

، وتنمية نشاط الصيد البحري لدى املغاربة في منطقة غنية باألسماك، ناهيك  7بمصائد األسماك باملنطقة  وخاصة تاسرجال 

ون منهم األسماك بأسعار ال تتناسب مع املجهودات الكبيرة  عن تخلص الصيادين من الوسطاء الذين يستغلونهم حيث يشتر

 .8التي يبذلونها 

إضافة   ،9توفير معدات الصيد األساسية للصيادين من أسالك، خيوط، حبال، صنانير، فلين ومجاديف    :لوجيستيكيا      

نية التي تعيد بيعها للصيادين في  للوقود والدهون والطعوم بأسعار منخفضة وذلك عن طريق شرائها بالجملة من طرف التعاو 

 
1 -Jean Mothes, Le développement et l’évolution du mouvement coopératif en milieu autochtone marocaine (1934-1950), op.cit, 

P 269. 

  2- الجريدة الرسمية، عدد 487، 29 غشت 1922، ص984.
3 - Bulletin Economique du Maroc, 1935, op.cit, p 50. 

 . 2، ص 1936غشت  8،  4367جريدة السعادة، عدد -  4
5 - Bulletin Economique du Maroc, 1935, op.cit, p 50. 
6-Lavergne J, Le Poisson au Maroc, industries des pêches et industries dérivées, op.cit,  p 42.  
7 -Ibidem.  

 .1ص  ،1936غشت   8، 4367عدد  جريدة السعادة،-8
9- Bulletin Economique et social du Maroc, La société coopérative des pêcheurs indigènes du sous, Volume 3, N 13, Juillet 1936, 

p216. 
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بالتعاونية  ربح صغير قدره  1متجر خاص  مع  التكلفة  10  %،  تمنحها بسعر  بمساعدة مصلحة شؤون  لبناء قوارب  إضافة   ،

 .2للصيادين املغاربة الذين ال ينتمون للتعاونية 10%ألعضائها وبربح 

 .3منح قروض للصيادين بفوائد منخفضة  :ماليا      

ي مقابل هذه األهداف املنشودة كان على الصيادين املنخرطين االلتزام بعدة التزامات  لعل أهمها تسليمهم منتج الصيد  ف      

كامال للتعاونية باستثناء الكمية الالزمة إلطعام أفراد عائلتهم،  تشمل منتجات الصيد البحري كل األسماك التي استلزم صيدها  

واد   ن ذلك املنتجات السمكية التي تم صيدها على خط الساحل أو السمك املصطاد مناستعمال قارب أو أكثر، يستثنى م

 .4سوس سواء باستعمال القارب،  إضافة إلى االلتزام بعدم إلحاق األذى والضرر بالتعاونية

 . نتائج التعاونية. 5  

، أبانت هذه التجربة عن فوائد  1934انطلق عمل الشركة التعاونية األهلية لصيادي السمك بسوس ابتدءا من دجنبر          

   عديدة وواضحة في ظرف وجيز .

حققت التعاونية نتائج إيجابية ظهرت جليا مباشرة بعد تأسيسها، حيث بلغت كمية األسماك املصطادة   : ارتفاع اإلنتاج

فرنك   700ألف و  21كيلوغرام، اقتنت الشركة التعاونية مجموع اإلنتاج بمبلغ    69374حوالي    1935نبر لسنة  خالل شهر دج

بسعر مبدئي حددته التعاونية ملدة محدودة يأخذ بعين االعتبار إمكانية إعطاء الصيادين أجور مناسبة كافية لسد حاجيتهم،  

ن يقوم بتوزيعه على أسواق االستهالك أو تقوم بتوزيعه بنفسها، تجني وراء  ثم أصبحت الشركة التعاونية بدورها تبيع املنتوج مل

فرنك، يعد هذا الرقم أقل ربح شهري للشركة ألن شهر دجنبر أقل شهور الصيد    7200ذلك ربحا مهما بلغ مجموعه  خالل شهر  

  86400معيارا فقد وصلت األرباح السنوية    بفعل الظروف املناخية والبحرية غير املواتية ملمارسة الصيد، وإذا أخدنا هذا الشهر 

فرنك وزع بمقتض ى قوانين الشركة كما    42000فرنك فظل ربح صافي    44500فرنك أخذت منها قيمة النفقات البالغة حوالي  

 : يلي

والنصف األخر على أصحاب األسهم فان كل رئيس يملك ستة أسهم وكل   318قسم النصف على الصيادين وعددهم         

 .5فرنك 105فرنك وكل بحار  295ر يملك سهما واحدا وعلى هذا األساس حقق كل رئيس بحا

كيلوغرام من األسماك توزعت    1.090000حوالي    1935واصلت التعاونية ارتفاع اإلنتاج إذ بلغت حصيلة الصيد سنة       

 :حسب األنواع كاآلتي

 

 
1- Lavergne. J, Le Poisson au Maroc, industries des pêches et industries dérivées, op.cit,  p  42.  
2- Bulletin Economique du Maroc, 1935, op.cit, p 50. 
3- Bulletin Economique du Maroc, La société coopérative des pêcheurs indigènes du sous, 1936, p 216. 
4- Bulletin Economique du Maroc, 1935, op.cit, pp 50-51. 

 .1ص  ، 1935يونيو  29، 4247عدد  جريدة السعادة ، - 5
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 1935تعاونية سنة كميات وأنواع السمك املصطاد من طرف ال: 1جدول 

 الكمية بالكيلوغرام  نوع األسماك 

 605000 بالوميت

 245000 تاسرجال 

 80000 أسماك أخرى زرقاء

 160000 السمك الناعم 

Bulletin Economique du Maroc, La société coopérative des pêcheurs indigènes du sous, 1936, op.cit, p 216. 

فرنك للكيلو غرام يمثل هذا املبلغ ضعف    0.30فرنك بمتوسط    365000مكنت هذه الكميات من الحصول على مبلغ     

 .2طن 1712إلى  1938ارتفعت الكمية املصطادة في سنة  في حين.1السنوات املاضية 

أصبحت التعاونية تتوفر على زبناء قارين ومنتظمين، يتمثلون أوال في باعة سوق أكادير وثانيا في   : لة بيع املنتجاتسهو 

لبيع جميع كميات السمك نظرا الرتفاع   لم تكن كافية  املنافذ  ايداوتنان، لكن هذه  إلى  تارودانت  الضواحي من  باعة أسواق 

 1936من املنتوج عبر شاحنات سريعة إلى العديد من املدن املغربية، بلغ سنة    اإلنتاج، لذلك أصبحت التعاونية ترسل جزء

األسماك بالجملة واملصنعون   حمولة للدارالبيضاء، كما قامت التعاونية بعقد اتفاق مع تجار   90حمولة ملراكش و  11حوالي  

ث شاحنات إلى مراكش و الدارالبيضاء  بمجموعة من املدن ينص على توريد كميات كبيرة من األسماك بشكل يومي، وصلت لثال 

 .3خالل فترات الصيد املكثف 

لم تكتفي التعاونية باملنافذ الداخلية بل قامت بالبحث عن منافذ خارجية، فقد عملت على تصدير منتجاتها اململحة         

الفرنسية الغربية  إفريقيا  والسيما  العالم  أنحاء  مختلف  بامللح   إلى  املشبع  السمك  يصدر   ، الفرنسية  االستوائية  إفريقيا  و 

الدولية، كما أضحت التعاونية تصدر دقيق السمك عالي الجودة، استخدم سمادا نتجت عنه  بمواصفات عاملية تحترم املعايير  

  .4نتائج فعالة على اإلنتاج الفالحي

 
1, p 217.op.cit, La société coopérative des pêcheurs indigènes du sous, 1936, Bulletin Economique du Maroc - 

2-Jean Mothes, Le développement et l’évolution du mouvement coopératif en milieu autochtone Marocaine (1934-1950), op.cit,  

p 269. 
3- Bulletin Economique du Maroc, La société coopérative des pêcheurs indigènes du sous, 1936, op.cit, p 217. 
4- Revue Nord Sud, N 35, Aout 1938, p 65 . 
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ه    بلغ  التعاونية وتزايد رقم معامالتها،  أرباح  ارتفاع  الخارجية من  أو  الداخلية  املنافذ سواء  األخير فرنك  مكن تعدد  ذا 

سمك طري، سمك مملح، و دقيق  : ليه التعاونية عن طريق بيع األسماك بأشكال متعددة،تحصلت  ع 1937سنة 1270937,7

 : السمك، وفي أسواق متعددة،  يتضح ذلك من خالل الجدول األتي

 بالفرنك  1937رقم معامالت التعاونية خالل سنة   : 2جدول 

 الغوانوا  السمك اململح  السمك الطري  نوع املنتج 

 

وجهة  

البيع  

والقيمة  

 املالية 

 7938,5 املغرب 26249,75 املغرب 191187 أكادير

 

 81519 التصدير 21900 التصدير 907300 مراكش أسفي 

   41204,8 تاغروست 891744 الدارالبيضاء

 178902,95 املجموع  89444,55 املجموع  1092035 املجموع 

 1270937,7 املجموع 

Bulletin Economique du Maroc, volume 5, N 20, avril 1938, p125. 

أدى ضمان بيع إجمالي الصيد والحصول على الثمن فورا  األمر الذي كان غائبا قبل تأسيس التعاونية من تحقيق رض ى       

 . 1أعضاء التعاونية  من رياس صيادون على الخدمات التي تقدمها 

الصيادين      أوضاع  ظ  :تحسن  لطاملا  إذ  املشترين  تسلط  من  التعاونية  تأسيس  قبل  الصيادون  رحمتهم   عانى  تحت  لوا 

يدفعون لهم جزءا من األسعار ويظل جزء أخر إلى حين، وكان الباعة مضطرون للصبر على األداء في غياب أي بديل خاصة في  

ظل ضعف عدد الزبناء لدرجة أنهم لم يتمكنوا في العديد من املناسبات من بيع أسماكهم أو جزء منها مما يضطرهم لرميها في 

ال يؤدون للصيادين إال أجور زهيدة جدا مما يجنونه من أرباح.  لكن األمر تغير كليا،   -أرباب القوارب -اسكما كان الري  البحر،

فقد عرفت وضعية املنخرطين تحسنا كبيرا خاصة الصيادين باملقارنة مع الرياس، ومكنت التعاونية الصيادين من بيع جميع  

 .2املنتوج املصطاد وجني أرباح مهمة

لقد أدى تحقيق األرباح بفعل التعاون في صيد األسماك وبيعها إلى إدراك املغاربة أهمية وفوائد    : د املساهمين ارتفاع عد    

هذا املشروع وجعلهم ينخرطون من تلقاء أنفسهم فيه ويغيرون نظرتهم وسوء ظنهم اتجاه التعاونية خاصة أنها توافق في مبادئها  

 
                                                                                                                                                   2.ص ،1936غشت   4367،8عدد  جريدة السعادة،-1
 .1ص   ، 1935يونيو   4247،29عدد  جريدة السعادة ،-2
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غاربة القائمة على التضامن والتعاون والتآزر الذي بفضله يمكن املحافظة على ثروات  ونتائجها التقاليد والعادات القديمة للم

 . 1البالد وتنميتها وتأهيل  املغاربة  في امليدان االقتصادي بغية تحقيق األهداف املنشودة 

  50بحريا و  268رئيسا و  50منهم    318مامجموعه    1935سنة   ونتيجة لذلك بلغ عدد  الصيادين املساهمين في الشركة    

، في حين  19363عضو سنة    368وارتفع عدد أعضاء التعاونية ل  .2قارب موزعة على أربعة مرافئ تاغزوت تامنارت أورير وأكادير

 . 19384سنة   1610بلغ عدد املنخرطين 

الصيادين        ثقافة  امل:تغيير  والغاية  املنشود  الهدف  إلى  الوصول  من  التعاونية  إنشاء  كان  مكن  فقد  إنشائها  من  رجوة 

فالحون، إذ لطاملا أهملوا صيد األسماك في أغلب األحيان واهتموا ب    %80صيادون و  %20الصيادون قبل تأسيسها يعتبرون  

بالقطاع الفالحي، لكن اليوم انعكست اآلية رأسا على عقب فقد أضحوا صيادين أكثر منهم فالحين وأصبح بعضهم يركب البحر  

 .5ال يمنعهم من ذلك سوى سوء األحوال الجوية وهيجان البحر للصيد يوميا و 

أضحت التعاونية توزع مساعدة مالية على الصيادين في مختلف املناسبات خاصة    :تزايد الحس االحساني التضامني    

فرنك على    2000،كما قامت بتوزيع مبلغ  19356فرنك بمناسبة عيد األضحى لسنة    4950الدينية كعيد األضحى، حيث وزعت  

، إضافة لذلك أضحت تمنح مساعدات نقدية على الفقراء في مناسبات  1936البحارة الصيادين بمناسبة عيد األضحى لسنة

  7مختلفة. 

أدى نجاح التعاونية ملحاولة تجريب تجارب أخرى في مختلف املجاالت االقتصادية    :اعتبار التعاونية نموذج يحتدى به     

جماعات والشركات األهلية، وسنت قوانين وتشريعات تتضمن قواعد وأسس سهلة التطبيق إلنشاء وذلك بمساعدة مصلحة ال

شركات تعاونية في املغرب بغية تحسين أوضاع املنتجين الصغار وخاصة سكان البوادي الذين يشكلون الغالبية العظمى من  

تعاونية من بينها    67ما مجموعه     1950ددها سنة   ، مما نتج عنه ارتفاع عدد التعاونيات بشكل كبير، بلغ ع8سكان املغرب 

  .9تعاونيتين للصيد البحري 

 
 . 2ص ،1935يناير  26  ،4200عدد   جريدة السعادة،-1

2 -Jean Mothes, Le développement et l’évolution du mouvement coopératif en milieu autochtone marocaine (1934-1950), op.cit,  

p 269. 
 .  2ص ،1936غشت  8  ،4367عدد  جريدة السعادة،-3

4 -Jean Mothes, Le développement et l’évolution du mouvement coopératif en milieu autochtone marocaine (1934-1950), op.cit,  

p 269. 
 . 1ص  ،1936غشت  8  ،4367عدد  جريدة السعادة،-5
 .2ص  نفسه،-6

7- Bulletin Economique du Maroc, La société coopérative des pêcheurs indigènes du sous, 1936, op.cit, p 216. 
 .2ص  ،1935يناير  26  ،4200عدد   جريدة السعادة،-8
 .3ص  ،1950يونيو 20، 7879جريدة السعادة، عدد -9
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مكنت تعاونية الصيادين األهالي من صيد كميات كبيرة من السمك، بيعت بأسعار مناسبة خالل    : انخفاض األسعار    

 .1مختلف فترات السنة 

 الصعوبات   .6

النتائج،           أمام تحقيق مزيد من  التعاونية عراقيل عديدة أعاقت مسار تطورها ووقفت حاجزا  التجربة  واجهت هذه 

صعوبة تأقلم املغاربة مع الصيغة املعتمدة في التعاونية غير املناسبة لهم، حيث اعتادوا على العمل الخاص ، إضافة    أهمها

هم بفعل قلة تجربتهم في هذا املجال، مما فرض عليهم الخضوع  ملدة سنوات لسلطة  لعدم قدرة الصيادين على إدارة تعاونيت

ومراقبة العديد من املصالح  على غرار مصلحة شؤون األهالي ومصلحة التجارة البحرية والصيد البحري وحرمهم االستفادة  

 ،2لتعاونية واملستمدة من القانون الفرنس ي من بعض مزايا وايجابيات التعاونية، ناهيك عن صعوبة تطبيق القوانين املسيرة ل

إضافة لذلك عانت التعاونية صعوبة إيجاد منافذ لتصريف اإلنتاج السمكي للتعاونية نظرا الرتفاع الكميات املصطادة وخاصة  

ب  ، السيما في فصل الصيف حيث يصبح الصيد غزيرا في مختلف نقط الصيد باملغر 3أسماك بالوميت وتاسرجال األقل طلبا 

   4مما يؤثر سلبا اإلقبال على أسماك منطقة سوس . 

سنة،     13التعاونية بمكانة مهمة في اقتصاد مدينة أكادير خاصة وسوس عامة ملدة تصل    حظيتفقد   لكن رغم ذلك،     

أكادير خالل السنوات املوا في  بالشباك  الصيد بمراكب  لية  تمكنت خاللها من تدريب جيل كامل من الصيادين، لكن تطور 

وأصبحوا   معها  العمل  عن  أعضاؤها  تخلى  حيث  للتعاونية،  القاضية  الضربة  بمثابة  كان  الثانية  العاملية  للحرب  مباشرة 

، لينتهي األمر  1948يشتغلون مع مالكي السفن واملصبرين في عين املكان، مما أدى إلى توقف جميع أنشطة التعاونية في أكتوبر

 .5ديد نشاطها بحلها  في ظل غياب حلول إلعادة تج

 خاتمة : 

إيجابية            أثار  الحماية، خلفت  البحري بمغرب  الصيد  في مجال  األهالي بسوس تجربة مهمة  الصيادين  تعاونية  تظل 

باملنطقة على كافة الجوانب االقتصادية، االجتماعية والثقافية ، وشجعت على إنشاء عدة تعاونيات سواء في قطاع الصيد أو  

 13ة أخرى، لكن رغم كل نجاحتها خالل الثالثينات واألربعينيات من القرن العشرين فإن عمرها لم يتجاوز  مجاالت اقتصادي

سنة بفعل التحوالت السريعة التي عرفها قطاع الصيد باملغرب، والتي عجزت التعاونية عن مواكبتها، لكن نهاية التعاونية لم  

 
 . 1ص  ،1936غشت  8، 4367عدد  جريدة السعادة، -1

2 - Bulletin Economique du Maroc, 1935, op.cit, p 50. 
3 - Bulletin Economique du Maroc, La société coopérative des pêcheurs indigènes du sous, 1936, op.cit, p 217. 

 . 1ص  ،1936غشت  8، 4367عدد  جريدة السعادة، -4
5-Jean Mothes, Le développement et l’évolution du mouvement coopératif en milieu autochtone marocaine (1934-1950), op.cit,  

p269. 
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بل تواصل بطرق أكثر عصرنة  وبدينامية جديدة بفعل دعم سلطات    تكن املحطة األخيرة في ازدهار الصيد بمنطقة سوس، 

 .1الحماية، فتولد عن ذلك  أنشطة مرتبطة به أهمها صناعة التصبير التي شهدت طفرة في املنطقة 
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  (1881 -1860) 19االنتحار واملنتحُرون يف مدينة تونس خالل النصف الثاني من القرن 

Suicide and suicides in the city of Tunis during the second half of the 19th century  (1860-1881 )  

 البشير رازقي/مدرسة الدكتوراه )كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس( محمد   د.

Dr. Mohamed Bechir Rezgui/ Doctoral School 

(Faculty of Human and Social Sciences of Tunis) 

 

 

 

Abstract:  

Suicide represents a silent cry for a socially absent group, which has long been silenced and many social and 

religious stereotypes have been produced around it. The concept of suicide refers a necessity to the self and 

subjectivity. In this article, after studying and taking stock of daily police reports kept in the Tunisian National 

Archives, we tried to study the phenomenon of suicide in a city during the second half of the 19th century 

(1860-1881). We raised for discussion a basic problem that permeated the entire article: What is the 

relationship of the economic, social and political crisis that Tunisia has witnessed to the spread of suicide in the 

community of Tunis? 

During this study, it became clear to us the organic relationship between the spread of the phenomenon of 

suicide and the comprehensive crisis experienced by the Tunisian country during the nineteenth century, this 

crisis casting its shadows on the people of the province and effectively contributed to the spread of the 

phenomenon of suicide. The population lived through severe political, social, and economic crises that 

established the logic of force and coercion, as the state relied on the logic of coercion, whether through heavy 

taxation or military violence with ordinary residents, and the method of confiscation with state agents. 

Keywords: 19th century. Tunis. suicide. crisis. Security Reports. 
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  :ملخص

نتجت حولها صور نمطّية عديدة اجتماعيا  
ُ
ُمغّيبة اجتماعّيا، طاملا ُوصمت وأ ل االنتحار صرخة صامتة لفئة 

ّ
ودينّيا.  ُيمث

ُيحيل مفهوم االنتحار ضرورة إلى الذات والذاتّية، حاولنا خالل هذا املقال بعد دراسة وجرد التقارير اليومية للشرطة املحفوظة  

القرن   النصف الثاني من  (. وطرحنا  1881  -1860)  19في األرشيف الوطني التونس ي، دراسة ظاهرة االنتحار في مدينة خالل 

لت كامل املقال:  للنقاش إشكالّية أساس
ّ
ما هي عالقة األزمة االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي شهدتها البالد  ّية تخل

 التونسية بانتشار ظاهرة االنتحار في مجتمع مدينة تونس؟ 

ونسّية خالل  تبّين لنا خالل هذه الدراسة العالقة العضوّية بين انتشار ظاهرة االنتحار واألزمة الشاملة التي عاشتها البالد الت

ان  
ّ
القرن التاسع عشر، هذه األزمة ألقت بظاللها على أهل اإليالة وساهمت بفعالّية في انتشار ظاهرة االنتحار. عايش السك

أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية حاّدة أّسست ملنطق القّوة واإلجبار، حيث اعتمدت الدولة على منطق اإلجبار سواء من  

ان العاديين، وأسلوب املصادرة مع أعوان الدولة خالل الجباية الثقيلة
ّ
 .أو العنف العسكري مع السك

 . مدينة تونس. انتحار. أزمة. التقارير األمنية. 19القرن  الكلمات املفتاحية: 

 

 مقّدمة: 

ل االنتحار صرخة صامتة لفئة ُمغّيبة اجتماعّيا 
ّ
نتجت حولها صور نمطّية عديدة اجتماع1ُيمث

ُ
يا ودينّيا.  ، طاملا ُوصمت وأ

فمصطلح   والذاتّية.  الذات  إلى  ضرورة  االنتحار  مفهوم  الالتيني    Suicideُيحيل  الّضمير  من  الجذر  suiُمشتّق  من  وأيضا   ،

cid/caedere   ويعتبر االنتحار ممارسة حميمّية بامتياز، فهو قرار األنا تجاه نفسها. قّمة الحرّية من ناحية،  2أي ضرب وقتل .

ل االنتحار مصدرا  ومن ناحية أخرى أق
ّ
نصت لهؤالء الّناس، ومث

ُ
ص ى درجات العنف تجاه النفس، ولهذا نحتاج تاريخّيا أن ن

الّروح  وتعالي  وسمّو  الشرف  ذروة  ناحية  من  فهو  املتناقضة،  االحكام  إلصدار  اآلثام  3أساسّيا  كّل  منبع  أخرى  ناحية  ومن    ،

 . Tabou5ن املحّرمات  ، بل ُعّد االنتحار م 4والشرور بل والخروج من الّدين

 
1 Jean-Claude Delgènes, Michel Debout, Suicide, un cri silencieux : mieux comprendre pour mieux prévenir, Le Cavalier Bleu, 

Collection : Idées reçues, Paris, 2020. 
2 Van Vyve Maurice. « La notion de suicide ».  Revue Philosophique de Louvain. Troisième série, tome 52, n°36, 1954. pp. 593- 

618, p.593 
3 Bernard Stevens. « Éthique et suicide au Japon ». Revue Philosophique de Louvain. Quatrième série, tome 101, n°1, 2003. pp. 

71-79 ; René Duchac. « Suicide au Japon, suicide à la japonaise ». Revue française de sociologie, 1964, 5-4. pp. 402-415. 
كتاب(،    4 في  )قراءة  العمل"  العاطل عن  التونس ي  الشباب  لدى  ات 

ّ
الذ بحرق  "االنتحار  لحمامد،  ودراسة  عمراناملهدي  لألبحاث  العربي  املركز   ،

 . 196 -189، صص.2018، شتاء 23/6السياسات، العدد 
5 Valérie Munier, « Quelques réflexions autour du tabou et du suicide », Cahiers de psychologie clinique, 2004/1, n° 22, pp.171-

184 
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ونفسّية وثقافية  واقتصادية  اجتماعية  أسباب  بين  االنتحار  أسباب  عن  1تنّوعت  العاملية  الصحة  مة 
ّ
منظ أخبرت  فقد   ،

  19و  15وُيعّد االنتحار رابع سبب للوفاة عند األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين    .ألف شخص سنوّيا  700انتحار أكثر من  

الدخل، وتقع  77وتقع    .عاًما املتوّسطة  أو  الدول األكثر فقرا  في  في  77%من حاالت االنتحار  العالم  في  االنتحار  %من حاالت 

أهّم  لالنتحار  عديدة  واستخدمت طرق  الدخل،  واملتوسطة  املنخفضة  األسلحة  البلدان  واستخدام  الشنق  وبعدها  السّم  ها 

 .2النارية

انتحار   ارتبط مصطلح    Suicideأخذت كلمة  بالثورة الصناعّية حيث لم تكن    Suicideمعاني عديدة عبر العصور، فقد 

. 41733، وأّول ظهورها في فرنسا مثال كان سنة  18و  17ُمستخدمة خالل العصر الوسيط، وأصبحت متداولة فقط خالل القرن  

ات نفسها 
ّ
 .4وارتبط نشأة هذا املصطلح ببداية نشأة مكانة الفرد والحرية الفردّية حّتى تجاه الذ

ص  5تتعّدد أسباب االنتحار وأماكنه وأدواته وسّن االنتحار 
ّ
. فنجد من فّسر ارتفاع حاالت االنتحار إلى علمنة املجتمع وتقل

الدينّية  املعتقدات  أسب6تأثير  أحال  من  وهناك  وأخرى  .  النفسية..(  األزمات  املرض،  )الفقر،  ذاتية  أسباب  إلى  االنتحار  اب 

 .7اجتماعّية )أزمات اجتماعّية وأخالقية واقتصادية وسياسّية وعائلية...(

التونس ي،   الوطني  األرشيف  في  املحفوظة  الضبطية  اليومية ملجلس  التقارير  بعد دراسة وجرد  املقال،  حاولنا خالل هذا 

لت  1881 -1860) 19االنتحار في مدينة خالل النصف الثاني من القرن  دراسة ظاهرة  
ّ
(. وطرحنا للنقاش إشكالّية أساسّية تخل

ما هي عالقة األزمة االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي عايشتها البالد التونسية خالل الفترة قيد الدرس  كامل املقال:  

 نس؟ بانتشار ظاهرة االنتحار في مجتمع مدينة تو 

 
1 Philippe Courtet (Sous la direction), Suicide et environnement social, Donod, Paris, 2013 
2 https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/suicide . 
3 Schmitt Jean-Claude. « Le suicide au Moyen Âge ».  Annales. Economies, sociétés, civilisations. 31ᵉ année, N. 1, 1976. pp. 3-28, 

p4. 
4Ibidem. 
5Revue française de sociologie, 1997, 38-4. Numéro spécial: Le suicide un siècle après Durkheim. 
6Baudelot Christian, Establet Roger, « Suicide : l'évolution séculaire d'un fait social ».  Economie et statistique, n°168, Juillet-Août 

1984. Numéro spécial: Sociologie et statistique. pp. 59-70 
7Mucchielli Laurent, Renneville Marc, « Les causes du suicide : pathologie individuelle ou sociale? Durkheim, Halbwachs et les 

psychiatres de leur temps (1830-1930) ». Déviance et société. 1998 - Vol. 22 - N°1. pp. 3-36 
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نسّجل من التقارير اليومية ملجلس الضبطّية تعّدد حاالت االنتحار، وتنّوع   االنتحار: حّل أخير أو صوت من ال صوت لهم 

خبرنا الوثائق عن عالقة متينة بين محاوالت  رجال،    30نساء و  8، منهم  1أساليبه، حيث نجد ثمانية وثالثين محاولة انتحار فاشلة
ُ
ت

والصعوبات النفسّية للفاعلين االجتماعّيين، ففي نازلة نموذجّية وموحية نجد الرجل العربي بن الحاج عمر املغربي  االنتحار  

الجواني "وقع بعقله اختبال )أي جنون( وكثر به ذلك أفض ى الحال الى قيدوا له يديه بحديد خشية قتل نفسه ألنه تارة يخنق  

 . 2أحد األيام ميتا ببئر املنزل "سبب موته الغرق...ووجدوا يداه موثوقتان"  روحه وتارة يريد ذبح نفسه"، وقد ُوجد في

توّزعت أسباب اإلقدام على االنتحار بين من هو مصاب بـ"الجنون" ومن هو غاضب، ومن هو خائف، وآخر "مخمور"، كما  

، أو بسالح ناري مثل  4"موس حجامة"   ، ومن يضرب نفسه بآلة حاّدة مثل 3تنّوعت محاوالت االنتحار بين من يرمي نفسه في بئر 

ه األسفل و حّرك آلة صرخها )كذا: أي ضرب بالرصاص( بإبهام رجله " 
ّ
، 5رجل "وضع فم البندقة )كذا: أي البندقّية( تحت فك

  وهناك من "يخنق" نفسه مثل "الشوشانه )املرأة السمراء( خديجة عتيقة الدار الكريمة وضعت محرمه برقبتها وربطتها بشجرة 

ا سئلت عن سبب فعلتها قالت  
ّ
ق نفسها"، وقد تّم انقاذها ومل

ّ
كاينة )كذا: كائنة( قرب الفسقية )حوض املاء( املذكورة وأرادت تعل

. والشوشان حمده بن نصر تشاجر مع زوجته الشوشانه تحفه  6أّنها "اشتد غيضها فأرادت صلب نفسها لتستريح من الدنيا" 

ة سرواله"   . وآخر7وهو مخمور "وصلب نفسه" 
ّ
ق نفسه في مرحاض داره "بتك

ّ
. ونجد من يشرب السّم مثل املرأة بحرية بنت  8عل

 
+  70166+ 69010+  68091، عدد الوثيقة 9. امللف الفرعي. 423. امللف عدد 121السلسلة التاريخية. الصندوق عدد األرشيف الوطني التونس ي، 1

عدد  70316+  70171+  70169 الصندوق  التاريخية.  عدد  121السلسلة  امللف  الفرعي.  423.  امللف  الوثيقة    ،10.  عدد 

عدد  70484+70489+ 70473 الصندوق  التاريخية.  عدد  121السلسلة  امللف  الفرعي.  423.  امللف  الوثيقة  11.  عدد   ،1  +

، عدد  13. امللف الفرعي.  423. امللف عدد  121+ السلسلة التاريخية. الصندوق عدد    70815+70793+70753+70693+70645+70528+ 70798

، السلسلة التاريخية. الصندوق  71771، عدد الوثيقة  15. امللف الفرعي.  423. امللف عدد  121تاريخية. الصندوق عدد  ، السلسلة ال71338الوثيقة  

. 423. امللف عدد 121، السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 72112، 71907، 71811، عدد الوثيقة 15. امللف الفرعي. 423. امللف عدد 121عدد 

الفرعي.   الو 17امللف  الصندوق عدد  72426،  72287ثيقة  ، عدد  التاريخية.  السلسلة  امللف عدد  121،  الفرعي.  423.  امللف  الوثيقة  18.  ، عدد 

، السلسلة التاريخية.  72897،  72869،  72810، عدد الوثيقة  19. امللف الفرعي.  423. امللف عدد  121، السلسلة التاريخية. الصندوق عدد  72549

. 423. امللف عدد  121، السلسلة التاريخية. الصندوق عدد  73054،  72983، عدد الوثيقة  20. امللف الفرعي.  423. امللف عدد  121الصندوق عدد  

الفرعي.   الوثيقة  21امللف  الصندوق عدد  73359، عدد  التاريخية.  السلسلة  امللف عدد  121،  الفرعي.  423.  امللف  الوثيقة  22.  ،  73733، عدد 

. امللف 121، السلسلة التاريخية. الصندوق عدد  74126، عدد الوثيقة  24. امللف الفرعي.  423. امللف عدد  121السلسلة التاريخية. الصندوق عدد  

، عدد الوثيقة 27. امللف الفرعي.  423. امللف عدد  121، السلسلة التاريخية. الصندوق عدد  74526، عدد الوثيقة  26. امللف الفرعي.  423عدد  

، السلسلة التاريخية. الصندوق عدد  74961، عدد الوثيقة  28. امللف الفرعي.  423. امللف عدد  121وق عدد  ، السلسلة التاريخية. الصند74886

 .1278ربيع األول   3، 3491دفتر ، 1277، 1جمادى  13، 3466دفتر ، 75800، 75715، عدد الوثيقة 30. امللف الفرعي.  423. امللف عدد 121
 .72273الوثيقة عدد  17.امللف الفرعي. 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد األرشيف الوطني التونس ي،  2
 .68091،عدد الوثيقة 9. امللف الفرعي. 423. امللف عدد 121السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 3
 .70473،عدد الوثيقة 10لفرعي. . امللف ا423. امللف عدد 121السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 4
 .71907،عدد الوثيقة 16. امللف الفرعي. 423. امللف عدد 121السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 5
 .70645،عدد الوثيقة 11. امللف الفرعي. 423. امللف عدد 121السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 6
 .70753، عدد الوثيقة 11امللف الفرعي.  .423. امللف عدد 121السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 7
 .71811، عدد الوثيقة 15. امللف الفرعي. 423. امللف عدد 121السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 8
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. ونجد  1مصطفى الحنفي "طعمت )أي سّممت( نفسها...وجدوها تتأّوه، فسقاها الطبيب دواء القيء فقذفت جوانح ذباب الهند" 

يد محمد املرصاوي "من يرمي نفسه من سطح املنزل مثل امرأة "رمت بنفسها من أعلى سطح دا   .2ر الج 

برز أيضا املجنون من خالل محاوالت االنتحار الفاشلة مثل حالة امرأة "رمت بنفسها في بير...طلعوها حية إال أنها رأسها  

مدموغ و عينها مضرورة و سنيها )أسنانها( طايحة )كذا: أي سقطت( و مشاشة ركبتها العظم ظاهر منها...أتى زوجها و كتبت  

. و" سالم بن علي شوشان ...رما بنفسه ببير...قرب باب سعدون ألنه واقع بعقله خبال، أرسله  3أنها مصابة بالجنون" سجلة ب

. و"رجل واقع بعقله بعض خلل...ضرب نفسه  5. وامرأة "بها خبال بعقلها و أرادت أن ترمي نفسها بالبير" 4املجلس للمارستان" 

. أما أحمد الورشفاني فقد "وقع له بعقله االختبال...شنق نفسه في السدة الكاينه  6حينه"بفرد صغير على فم قلبه فمات من  

 .7)الكائنة( ببيته ...وجدوه  معلق من رقبته بمرشانه وهو بين السدة و األرض" 

رجال    40العنف بين  . ويتوّزع عدد مرتكبي هذا النوع من  8من ناحية أخرى تمّدنا الوثائق باثنين وأربعين عملّية انتحار ناجحة

"أخذ خدمي وضرب بها   وقد تنّوعت عملّيات االنتحار بين االنتحار بسالح حاد مثل رجل وامرأتين، منهم تسعة يهود تونسّيين.
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، وآخر " ضرب نفسه بفرد  2، وآخر "رمى بنفسه في البير مات من جينه" 1نفسه تحت البّزول فسقط من حينه مّيتا ال روح فيه" 

، ومن  4، أو تناول السّم أي "شرب القّتال"3قلبه فمات من حينه وهو بداره مفرد، والدته خرجت لقضاء حاجة"صغير على فم 

ر الفار"
ّ
ر  5أنواع السموم تناول "سك

ّ
، ويضع الشخص دواء الفأر في الطعام أو في الشراب مثل رجل انتحر حيث وضع "سك

نق نفسه مثل رجل "صلب نفسه بزيتونة بسانية الجربي...أخذ محرمة  . ونجد من ينتحر عن طريق ش6الفار وشربه مع الخمر" 

، و محمد القريتلي عثر عليه مّيتا "بداخل حانوته...جعل حصيرة على باب الحانوت من  7من امرأة وذكر أنه يريد صلب نفسه"

ارة الباب العليا وربطه بعنقه ووضع كرس ي تحت رجليه وشنق نفسه...وبلغن
ّ
ا أنه رجل فقير يسئل الناس  داخل وربط حبل بسك

، كما أّن الحاج صالح  8شيئا في بعض األوقات وتعتريه سوداء أحيانا، وقد حمل للمارستان للتجهيز على عادة الفقراء أمثاله"

بير الّدار "  الكتاتني من تونس " وجد ببيت مؤنة الدار  9الحرارفي "شنق نفسه بداره...وجدوه مشنوقا بحزامه بعود  ، وحسن 

قا به في مسمار خشن، فعل ذلك لنفسه بنفسه" امل
ّ
. ورجل وجدوه "شانق نفسه بعمامته  10ذكورة مّيتا مصلوبا بحبل بجيده معل

الحبل بشّباك الغرفة مثل سجين عمد "الى  11في ساق سريره" أّما عندما يكون اإلنسان في السجن فهو يشنق نفسه بربط   ،

 .12نفسه" شّباك بسجن الدريبة وربط به كشطته وشنق 

في عقله"  )أي مجنون(  ه "مهتوع 
ّ
انتحر ألن الجنون مثل رجل  أي  النفسّية  أسباب االنتحار نجد األمراض  أهّم  أو  13ومن   ،

ه تشاجر مع  14بسبب "مرض السودى"، وهي السوداء أي االكتئاب 
ّ
، أو االنتحار بسبب املشاحنات العائلّية مثل رجل انتحر ألن

، وآخر " تشاجرت  زوجته وزوجة والده ... فاستغاض )أي الغيض( من ذلك  15حقه من أّمه" أّمه، أي "بسبب الغيض الذي ل 

. والغضب من أهّم أسباب االنتحار، فقد وجد قريقي )يوناني( قتل نفسه "بالصانتا 16فقام وجذب خدمي وضرب به نفسه"

 
 . 70125، عدد الوثيقة 9. امللف الفرعي. 423. امللف عدد 121السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 1
 . 70237، عدد الوثيقة 9. امللف الفرعي. 423. امللف عدد 121السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 2
 . 70343، عدد الوثيقة 9. امللف الفرعي. 423. امللف عدد 121السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 3
 . 70499ة ، عدد الوثيق10. امللف الفرعي. 423. امللف عدد 121السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 4
 . 73268، عدد الوثيقة 20. امللف الفرعي. 423. امللف عدد 121السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 5
 . 73812، عدد الوثيقة 22. امللف الفرعي. 423. امللف عدد 121السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 6
 . 141عدد الوثيقة  ،15. امللف الفرعي. 423. امللف عدد 121السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 7
 . 72387، عدد الوثيقة 17. امللف الفرعي. 423. امللف عدد 121السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 8
 . 72615، عدد الوثيقة 18. امللف الفرعي. 423. امللف عدد 121السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 9

 . 72624، عدد الوثيقة 18فرعي. . امللف ال423. امللف عدد 121السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 10
 . 74010، عدد الوثيقة 23. امللف الفرعي. 423. امللف عدد 121السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 11
 . 74074، عدد الوثيقة 24. امللف الفرعي. 423. امللف عدد 121السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 12
 . 73987،عدد الوثيقة 23. امللف الفرعي. 342. امللف عدد 121السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 13
 . 70478،عدد الوثيقة 10. امللف الفرعي. 423. امللف عدد 121السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 14
 . 73268،عدد الوثيقة 20. امللف الفرعي. 423. امللف عدد 121السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 15
 . 71237،عدد الوثيقة 13. امللف الفرعي. 423امللف عدد . 121السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 16
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. وعدد كبير من املنتحرين كانوا  1قه غيظ" قرب قرطاجّنة، وكتب على كّفه انه قتل نفسه حين لح  (Saint Louisلويز )كنيسة  

 .2مخمورين. 

ف للجاليات األوروبّية: شملت ظاهرة االنتحار التونسّيين فقط؟
ّ
 يمكن لنا أن نتساءل هنا في ظّل الحضور املكث

 وعالقتهم بظاهرة االنتحارles protégésاألوروبيون وأهل الحماية

مجلس   تقارير  خالل  من  "أهل  استطعنا  من  وأفراد  أوروبيون  أفراد  بها  قام  انتحار  محاوالت  عشرة  إحصاء  الضبطّية 

 الحماية"، خمس محاوالت انتحار ناجحة، وخمس محاوالت انتحار فاشلة. 

  .محاوالت االنتحار الناجحة1

ث ُوجد "ميتا ال روح فيه،  حي 1863جويلية  21بن لياهوا األنبروزوا أحد رعايا إيطاليا على االنتحار في أقدم اليهودي ابراهم 

وسبب موته هو أنه عمد الى فرد طبانجه )مسدس ناري( معمرا بحب الرصاص صرخه على نفسه...والسبب الداعي له الى ذلك  

الرجل عمر بن علي السوفي حماية    1868وُوجد في شهر جويلية  4على طبعه".   3( mélancolie)أي مرض الكآبة    هو غلبة السوداء 

 5" في الطريق، "فشهر )أخرج( سبولة )سالح حاد(من حزامه وضرب نفسه بها على كلوته، فسقط ميتا من حينه". فرنسا "مخمورا

"ميتا ال روح فيه"، و" أفاد البحث أنه كان يخدم بالشمند    1873وُعثر على رجل يوناني من محميي القنصل الفرنس ي في أكتوبر  

رد من عمله(، فاغتاظ من جراء ذلك...وضع فير )السكك الحديدية( يدفع التذاكر باملرس ى، ف
ُ
أخرجوه من تلك الخدمة )أي ط

لف ريال ليتزوجها، فأمنعه  أفرد صغير ففيه )أي في فمه( وصرخه...ثم بلغني أيضا ان املذكور كانت امرأة أعطته خمسة عشر 

( من محميي القنصل  Livourneليفروني ). وأقدم يهودي  6فاغتاظ لذلك و فعل بنفسه ما ذكر"  ,أخيه من ذلك، فتزوجت غيره

، وُعثر عليه "ملقى ميتا قرب الطريق وحذوه فرد صغير من غير عمارة و بيده جرح  1877جويلية    10اإليطالي على االنتحار في

  من أثر الكسكس ي و فمه مجروح أيضا من أثر ذلك...تأمله الطبيب فبان بالكاشف ان ذلك الفعل الواقع به ال يكون إال أنه 

بكنيسة القّديس    1874ماي    12. وقتل رجل يوناني تحت حماية القنصل اإلنجليزي نفسه في7فعل بنفسه وال من فعل فاعل" 

 يده"أنه قتل نفسه حين لحقه غيظ". 
ّ
 8لويس بقرطاج و ُوجد مكتوبا على كف

 
 . 75281،عدد الوثيقة 29. امللف الفرعي. 423. امللف عدد 121السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 1
 . 70642،عدد الوثيقة  11. امللف الفرعي. 423. امللف عدد 121السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 2
محمد الهاللي و عزيز لزرق )إعداد و ترجمة(.    :لـ"الغم و السويداء" هو شعوره  "بالتهديد غير الواضح". ينظر  من أهم أسباب تعرض اإلنسان    3

 . 46، ص 2009، دار توبقال للنشر، املغرب، العنف
 . 74439وثيقة عدد   26.امللف الفرعي.602امللف.  55. السلسلة التاريخية. الحافظة.4
 . 74766وثيقة عدد   27.امللف الفرعي.602مللف. ا 55السلسلة التاريخية. الحافظة. 5
 . 75445وثيقة عدد.  29.امللف الفرعي.602امللف.  55السلسلة التاريخية. الحافظة.6
 . 75584وثيقة عدد.  29.امللف الفرعي.602امللف.  55السلسلة التاريخية. الحافظة.7
 .  75281وثيقة عدد. 29الفرعي..امللف 602امللف.  55السلسلة التاريخية. الحافظة.8
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دهما حماية فرنسا واآلخر حماية  نالحظ أنه من ضمن املنتحرين نجد يهوديان تحت حماية القنصل اإليطالي. ويونانّيان، أح

مرات(، واألسلحة الحاّدة )مرة واحدة(، وعملية    3كما تبّين استخدام األسلحة النارية )  .انجلترا. إلى جانب جزائري حماية فرنسا

 .االنتحار األخرى لم نجد في الوثائق السالح الذي تم استخدامه فيها

مثلما ورد في أحد الوثائق "كتب في كفه انه قتل   ، فنجد أسبابا نفسية،أما عن أسباب إقدام هذه األطراف على االنتحار

او قتل نفسه حين "غلبت السوداء على طبعه"، أو قتل نفسه حين كان "مخمورا". دون إغفال األسباب    ,نفسه حين لحقه غيظ"

هي أهم أسباب اإلقدام على عملية االنتحار  ويتبّين لنا أن الظروف النفسية واملادية  .املادية، مثل انتحار الرجل املطرود من عمله

 1من خالل الحاالت التي تعرضنا لها. 

 .محاوالت االنتحار الفاشلة2

وقد أنقذوه األطباء  بعد أن "ذبح نفسه"،  1867أقدم رجل يهودي من الحماية الفرنسّية على محاولة انتحار في شهر مارس 

  2سألوا عائلته( عن سبب ذبح نفسه، فذكروا انه واقع له اختبال في عقله".   و"خيطوا )أي أخاطوا( له الجرح...وملا سيلوا )أي

أكتوبر   في شهر  فرنسا،  تحت حماية  الطرودي  مسعود  بن  الرجل سعد  بقرب سيدي  1868وحاول  بسبولة  نفسه  "ضرب   ،

، ومثلها من الجهة  منصور و هو مخمور غالب...تأمل منه الطبيب فوجد تحت صرته من اليمين  ضربة فوق قفص الشعر نافذة

ذبح   1880سبتمبر    29وحاول نّجار مالطي تحت الحماية االنجليزّية يوم    3.اليسرى" وذكر الطبيب أنه "ضرب نفسه بنفسه"

نفسه، "فوجده الطبيب مذبوحا جرحا خفيفا و بجنبه عدة جرحات...فسألوه عن الفاعل به ذلك، فأجاب بأنه اغتاظ على  

 4بحديد". نفسه ففعل بها ما ذكر وحده

ه "بينما النصراني أندريه أحد رعايا الفرنسيس ماكث بحانوته بسيدي    1871جويلية    8وورد في أحد التقارير األمنّية بتاريخ  
ّ
أن

إذ أتته والدته وجعلت تحاوره بالكالم فأخذته حماقة في كالمها )أي غضب من كالمها(، أفض ى به الحال أن عمد إلى   املرجاني،

فرد طبانجه )مسّدس( معمر بحب الرصاص وصرخه )أطلق الّنار( على نفسه بنفسه، أصابته منه رصاصة أسفل أذنه اليسرى  

 
     ألخذ فكرة عن عالقة االنتحار بالظروف املادية والنفسية للمنتحر ينظر :1

Article. « Suicide », ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS, Paris 1985, Corpus :17, pp.356-360,p.359+360. 

فيصل عبد القادر يونس. املجلس الوطني   ترجمة: ،سيكولوجيا السعادةوألخذ فكرة عن عالقة العمل والبطالة باالكتئاب. ينظر : مايكل أرجايل،  

  إلى   49"العمل والبطالة". من ص. . ينظر  خاصة الفصل الثالث:1993، جوان  175للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، سلسلة عالم املعرفة، عدد  

، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب. االكتئاب: اضطراب العصر الحديث: فهمه وأساليبه وعالجه. ينظر  أيضا:عبد السّتار إبراهيم،  87ص.

عدد. املعرفة،  عالم  نوفمبر.239الكويت، سلسلة  السابع1998،  الفصل  خاصة  ينظر   من ص  :.  الحياة".  وأحداث  النفسية  إلى    115"الضغوط 

 . 135ص
 . 74677وثيقة عدد  26.امللف الفرعي.602امللف.  55السلسلة التاريخية. الحافظة. 2
 . 74786 وثيقة عدد 27.امللف الفرعي.602امللف.  55السلسلة التاريخية. الحافظة.3
 . 75715وثيقة عدد   30.امللف الفرعي.602امللف.  55السلسلة التاريخية. الحافظة.. 4
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عمار بن احمد بن سالم الجريدي حماية فرنسا، مع أبيه "وقوي به    كما تشاجر1نه "غير مضرور". أ"إال   فسكنت ولم تظهر

 2التغيظ )أي غضب كثيرا( إلى أن جذب سبولة من حديد و ضرب بها نفسه ضربة أسفل صرته من جانبه األيمن". 

 
ّ
ه من ضمن خمسة محاوالت انتحار فاشلة نجد أربعة منها استخدم فيها سالح حاد )السبولة مثال(، ووظ

ّ
ف السالح  نالحظ أن

الناري مرة واحدة فقط )عكس محاوالت االنتحار الناجحة حيث أستعمل السالح الناري ثالثة مرات ومرة واحدة سالح حاد.(،  

أما عن أسباب اإلقدام    .كما الحظنا أّن أربعة أشخاص من ضمن خمسة أقدموا على محاولة االنتحار هم تحت حماية فرنسا

أحد املقدمين على محاولة االنتحار "واقع له اختبال في عقله" واآلخر "مخمور"، وآخر"اغتاظ  على محاولة االنتحار، فنجد أن 

أقدم على محاولة االنتحار بعد أن تشاجر   وأخيرا عمار الجريدي وهو تحت حماية فرنسا،  على نفسه"، وآخر تشاجر مع والدته.

 مع والده و "قوي به التغيظ".

م  فيما يخص  هنا، سواء  القول  األساس ي  يمكن  الدافع  هي  النفسية  إن األسباب  الفاشلة،  أو  الناجحة  االنتحار  حاوالت 

"غلبة   لإلقدام على هذا الفعل، ونجد مصطلحات موحية ومعبرة على الحالة النفسية املتدهورة لضحايا هذا النوع من العنف،

ل نفسه حين لحقه غيظ"، "قوي به التغيظ"،  السوداء على طبعه"، "اغتاظ على نفسه ففعل بها ما ذكر"، "كتب في كّفه أنه قت

وهذا ما تؤكده أيضا بعض الدراسات، فإذا "استثنينا املختلي العقل ومدمني الكحول،    .إلى جانب محاولتي انتحار في حالة سكر

على مواجهة  فإن اإلنسان السوي ينتحر عن وهن في عزيمته، أو عن يأس، أو تجنبا لآلالم"، فاالنتحار "يدل على أننا ال نجرؤ  

 .3الحياة بأعبائها ومصائبها وخيباتها، و ال على تحمل وطأة مسؤوليتنا"

نالحظ أيضا أنه من ضمن عشرة أشخاص حاولوا االنتحار، نجد ستة منهم تحت حماية فرنسا، مع شخصين تحت حماية  

ا  محاوالت  في  النارية  األسلحة  عادة  فت 
ّ
ُوظ كما  إنجلترا،  تحت حماية  )ايطاليا وشخصين  الناجحة  مرات(، عكس    3النتحار 

 مرات(.     5مرات من جملة  4محاوالت االنتحار الفاشلة حيث استخدمت عادة األسلحة الحادة.)

 : نموذج املديونّية والجنون 19محاولة في فهم أسباب االنتحار في مدينة تونس خالل النصف الثاني من القرن 

عليه َدْيٌن "اغتاظ    1874حّل أخير وهو االنتحار، مثل حالة رجل في شهر ديسمبر  التجأ عدد أصحاب الّدين إلى   املديونّية

ر الفار )أي ُسّم الفئران( وشربه مع الخمر...مات بسبب ذلك"
ّ
. ونعثر في وثيقة أخرى بتاريخ أول أكتوبر  4من ذلك واشترى سك

ها منه" على رجل "مستغاظ على نفسه" خنق نفسه بكشطته ألنه "اشترى   1860
ّ
 .5كّروسة من صاحبها ولم يدفع ثمنها وافتك

 
 .  74961وثيقة عدد. 28.امللف الفرعي.602امللف.  55السلسلة التاريخية. الحافظة.1
 . 74526وثيقة عدد.  26.امللف الفرعي.602امللف.  55السلسلة التاريخية. الحافظة.2
 . 34-33، ص.1986، منشورات عويدات، بيروت، الجريمةماركيزييه، جان 3
 .73812، عدد الوثيقة 22عدد . امللف الفرعي 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 4
 .1277، ربيع األول 3464دفتر عدد  5
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على فهم جانب من    1تساعدنا ظاهرة الّدين التي تفاقمت خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر في البالد التونسّية 

. حيث نالحظ ارتفاع  2د جوانب نفسّية الفاعلين االجتماعّيين، خاّصة في ظّل األزمة االقتصادّية واالجتماعّية التي عاشتها البال 

ريال(" فرهنت    300نوازل "الّرهن" مثل نازلة "املالطي جوان بن ماليح حماية االنقليز له دين على املرأة هنونه بنت محمد الغربي)

خبرنا الوثائق4. وعادة ما يكون "الرّهان" أوروبّيا أو يهودّيا 3"رسم دارها...ورهنت...حوايج ملبوس نسوة ومصوغ"
ُ
بـ"يهود   ، حيث ت

بالّرهن( بحوم   )يستغلون  رّهانة  الفرنسيس )فرنسا( صاروا  )إسبانيا( ومن حماية  السبنيول  و...ومن حماية  من رعايا سّيدنا 

املسلمين بالحلفاوين بين الديار...أعلمنا علّي جنابكم حيث العادة جرت برهن املنقوالت في األسواق وفي حوم اليهود وليس الرهن 

. كما "تكاثر دخول اليهود لديار املسلمين بدعوى أّن لهم ديونا يستخلصونهم ... ويخش ى  5وصا بين الديار"بحوم املسلمين خص 

 .6من ذلك وقوع الهرج" 

وشملت ظاهرة الّدين الناس العادّيين إلى جانب األعيان وأعوان الدولة، مثل عامل جربة "املرحوم الحاج عمر بن الحاج  

ي علي
ّ
، و"س ي محمد الشاذلي العصفوري تغّيب  7ريال   8952.95ه ديون لحميده بن قاسم بن عّياد تقّدر بـ  محمد اللوغ الجربي توف

، وعند  9، وعدد كبير من أعيان الدولة يلتجؤون للمركانتّية )التّجار األوروبّيون( ألخذ الّدين"8وعليه ديون كثيرة لرعايا األجانب"

دينين وتسّمى هذه العملّية "التعرقيل"،  العجز عن دفع الدين تقوم الدولة عن طريق أعو 
َ
انها باإلشراف على مصادرة أمالك امل

الدولة على سياسة "التتريك" و"املحاصصة"، ويعني ذلك مصادرة األمالك ثّم محاسبة أصحاب  10أي املصادرة  ، كما تعتمد 

ف املذكو 
ّ
ر في دفع ما عليه، ونشرت مازلته باملجلس  الّدين، مثل اليهودي هويد هشطبون الصبابطي "مطلوب إلى عدة أنفار...توق

املختلط وحكم املجلس بتتريكه )تفليسه( ومحاصصة املداينّية )أصحاب الدين( في ما يباع من حانوته، دخلت جميع املداينّية  

  . ويعتمد الدين وطريقة خالصه على الفائض، حيث نسّجل في بعض نوازل الّدين أن قيمة الفائض 11تحت حكم املجلس..."

في املائة رغم أّن "الخارج في املعاملة بواحد في املاية )كذا: املائة(...اليهودي املذكور يعامل الناس بخمسين    50وصلت إلى حدود  

 .12في املاية وهذا لم يكن عادة والخارج باملعاملة واحد في املاية" 

 
،  من خالل محاضر محاكم الجنايات واألحكام العرفّية  1864إلى    1861االقتصاد واملجتمع في اإليالة التونسّية من  إبراهيم بن جمعة بلقاسم،    1

 . 185 -178، ص 2002كلّية العلوم االنسانّية واالجتماعّية بتونس، 
: مثال عن التحّوالت االجتماعّية وحركّية املجتمع  1881و   1868ألمجد بوزيد، "مديونّية األهالي لدى املرابين والتّجار األجانب بجهة األعراض بين  ا  2

ة التاريخية املغربّيةفي عالقاته باملجتمع والسلطة"، 
ّ
 . 52  -45، ص1994، 74، العدد املجل

 .70894، عدد الوثيقة 12. امللف الفرعي عدد 602امللف عدد . 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 3
 .75667، عدد الوثيقة 30. امللف الفرعي عدد 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 4
 (.1298)صفر 75740، عدد الوثيقة 30. امللف الفرعي عدد 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 5
 .75350، عدد الوثيقة 29. امللف الفرعي عدد 602. امللف عدد 55التاريخية. الصندوق عدد السلسلة 6
 .71550، عدد الوثيقة 14. امللف الفرعي عدد 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 7
 .74311 ، عدد الوثيقة25. امللف الفرعي عدد 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 8
 .72698، عدد الوثيقة 18. امللف الفرعي عدد 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 9

 .75150، عدد الوثيقة 28. امللف الفرعي عدد 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 10
 .75576، عدد الوثيقة 29الفرعي عدد . امللف 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 11
 74167، عدد الوثيقة 25. امللف الفرعي عدد 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 12
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"األعراب" إلى مدينة تونس، ومن هنا تّم استغالل فقر  برزت بشّدة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ظاهرة نزوح  

ق  
ّ
العلّي في أّن كّل من يأتي من العروش باإلذن من الحضرة العلّية فيما يتعل الفئة إلقراضهم املال، حيث "صدر اإلذن  هذه 

ب عليه دينا ألربابهم وراموا غرمائهم غصبهم على الخالص، ال يطالبو 
ّ
 بعد رجوعهم  بشؤونهم، وكان البعض منهم مرت

ّ
ن بذلك إال

. ومن أهّم أسباب تفاقم ظاهرة الدين هو كثرة الضرائب املدفوعة للدولة، حيث نجد مثال "ابن املرحوم السيد  1من الحاضرة" 

ألف ريال ليدفعها لجانب    15حسن املقرون ذكر لنا أن عّمه س ي أحمد خاطبه بمحضر والدته بأنه يريد بيبع من التركه بمقدار  

ي" البايلي
ّ
املتوف بقبل  دت 

ّ
تخل لكونها  على  2ك  جبروا 

ُ
وأ للحرفّيين  املعيش ي  املستوى  في  التاسع عشر  القرن  في  األزمة  رت 

ّ
أث كما   .

ألف للقريقي )اليوناني( باسيلي من    22الدخول في منظومة الّدين مثل حالة "محمد طلحه التاجر بسوق القوافي مدين برياالت  

 .3تحت يده رّب الدين دار وعلّو، مع جار وعلّو ومخزن..."  رعايا اإلنقليز )إنجلترا(، ورهن

 الجنون 

الحماية   تحت  يهودي  حالة  مثل  االنتحار  محاولة  على  "املجانين"  من  عدد  إقدام  على  األمنّية  التقارير  من  عدد  في  نعثر 

الحديد وخرج يطوف باألزقة"  الفرنسّية "يسّمى حوته بسيس، مهتوعا )مجنونا( في عقله وله مدة مثقال بالحديد بداره فقطع  

رقبته"  "جرح  حاد  بسالح  نفسه  ضرب  عينها  4ثم  و  مدموغ  رأسها  أنها  إال  حية  )بئر(...طلعوها  بير  في  "بنفسها  امرأة  ورمت   .

وامرأة "بها  .  6. والرجل" سالم بن علي شوشان...رما بنفسه ببير )بئر(" 5مضرورة...أتى زوجها و كتبت سجلة بأنها مصابة بالجنون" 

. و"رجل واقع بعقله بعض خلل...ضرب نفسه بفرد صغير على فم قلبه فمات من  7خبال بعقلها و أرادت أن ترمي نفسها بالبير" 

. أما أحمد الورشفاني فقد "وقع له بعقله االختبال...شنق نفسه في السدة الكاينه )الكائنة( ببيته ...وجدوه  معلق من  8حينه"

 .9طعة قماش( وهو بين السدة و األرض" رقبته بمرشانه )ق

التاسع عشر بصفة ملحوظة من خالل مدونتنا املصدرية، فقد أحصينا   القرن  ايالة  حالة    162برزت ظاهرة الجنون في 

يهوديا ويهودّية واحدة، وفي حدود عشرة أوروبّيين، والعدد الباقي من أهل االيالة. أما الفئة    17نساء، و   10جنون، من ضمنهم  

،    10م استخدام عدة مصطلحات للتعبير عن هذه الظاهرة مثل " واقع بعقله خلل"  العمرية لهذه الفئة فأغلبهم كهول، وقد ت 

 
 .72865، عدد الوثيقة 19. امللف الفرعي عدد 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 1
 .73407، عدد الوثيقة 21. امللف الفرعي عدد 602امللف عدد . 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 2
 .74474، عدد الوثيقة 26. امللف الفرعي عدد 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 3
 . 70815الوثيقة عدد  12.امللف الفرعي. 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 4
 . 68091. الوثيقة عدد 602. امللف عدد 55دوق عدد السلسلة التاريخية. الصن5
 . 69010. الوثيقة عدد 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 6
. 55+ السلسلة التاريخية. الصندوق عدد  71171و ينظر  أيضا و. 70169. الوثيقة عدد  602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 7

 .1الوثيقة عدد  11. امللف الفرعي. 602امللف عدد 
 . 70343. الوثيقة عدد 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 8
 . 72825الوثيقة عدد  19.امللف الفرعي. 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 9

 . 69096+  69072. الوثيقة عدد 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد    10
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. وقد تّم التعامل مع املجنون في الفترة املدروسة بقسوة، مثل حالة عسكري  3، و"بها جنون" 2و"مختبل في عقله"   1و" مهبول" 

ي...بوراية املكحلة على رأسه حتى سال دمه"  ن الضبطية من ناحيتهم وجدوا اليهودي هوده في الليل  . كما أعوا4ضرب رجل "ُبَهال 

. ويمكن أن  6، أي مقيد بالحديد. و"ولد "وقع له اختباال بعقله...هو اآلن مثّقل بالحديد في داره"5وهو مجنون " وقد كان محدد" 

ييز بسكر أو جنون الى أن  " الحكم في القانون يسجن من خرج عن حّد التمُيسجن املسجون، وهذا ما بّينته أحد الوثائق حيث 

. ومن اإلجراءات التي تم  8يهودي "مهتوع في عقله" معتقل في سجن الضبطية وقد تم تقييده بشباك السجن"، مثل حالة  7يفيق"

. و نالحظ من خالل أحد  10، وهذا  اإلجراء عادة ما يقوم به مجلس الضبطية 9التعامل بها مع املجنون هو إرساله "للمارستان"

اليهود"الوثا ملارستان  فأرسل   " يهودي مجنون  ضرب رجال  نجد  الخاص حيث  مارستانهم  لليهود  أن  املريض  11ئق  أما طعام   .

إلى  12باملارستان فعادة ما تتكفل به عائلته إلى التكّية مثل حالة املرأة دولة بنت محمد التومي فقد "أرسلت  النساء  رسل 
ُ
. وت

لت بالحديد ببيت بالدار  
ّ
ل
ُ
. و"املجانين" األوروبيون يمكن أن  13املذكورة وكان بالبيت معها امرأة أخرى مختلة العقل"التكية...غ

يتم ترحيلهم إلى بلدانهم، مثل "نفر فرنساوي )فرنس ي( وقع له اختبال بعقله طلب القنصل توقيفه باملستشفى العسكري إلى  

 . 14أن يركبه في الفابور الفرنساوي" 

"املجنون" لصعوبات عدي ينايشوا  تعّرض  و هم  مهبول   " يهودي  أخذوا يالحقون  أطفال  مثل  ستة  اليومّية  الحياة  في  دة 

. و"التحديد" تقنية  16، رجل آخر سجن باملارستان و خصصت له سلسلة "موثوق بها بالحايط )كذا: الحائط("15)املشاغبة( فيه" 

مؤملة لم يسلم منها الرجل املريض وال املرأة، بل نالحظ أن املشرف على عملية التحديد ليس سلطة العائلة فقط بل السلطة  

الدينية أيضا، ففي أحد الوثائق نجد أن اليهودي بنيامين اشتكى باليهودي لياه بن يعقوب صرفاتي "مدعيا عليه أنه عنده يهودية  

قع بعقلها و كان حّددها األحبار و سّيبها وجعلت هرجه بالدار وكسرت املواعن )أدوات املطبخ( مطالبا له بردها كما  امرأة وا

 
 . 70001. الوثيقة عدد 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 1
 68079. الوثيقة عدد .602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 2
 . 70028. الوثيقة عدد 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 3
 . 72089الوثيقة عدد  16.امللف الفرعي. 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 4
 . 69072. الوثيقة عدد 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 5
 . 74013. عدد الوثيقة 23. امللف الفرعي  602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 6
 . 71034. عدد الوثيقة 13. امللف الفرعي. 602 . امللف عدد55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 7
 .71046الوثيقة عدد . 13.امللف الفرعي. 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 8
 . 69092. الوثيقة عدد 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 9

 نفس الوثيقة. 10
 . 68079. الوثيقة عدد 602امللف عدد . 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 11
 . 70062. الوثيقة عدد 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 12
 . 71836الوثيقة عدد  15.امللف الفرعي. 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 13
 . 75651الوثيقة عدد  30.امللف الفرعي. 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 14
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. إذا تقنية " التحديد" رغم قسوتها إال أنها كانت خاضعة التفاق املجتمع عليها ورضائه بها. وهذا دليل أيضا على النبذ  1كانت"

لعقلي من الفضاء العائلي، أي الحيز الخاص، ومن الحيز العام، و استخدام هذه التقنية  واإلقصاء الذي تعرض له املريض ا

هدفها ُمدارات وإخفاء املريض قدر اإلمكان عن أعين املجتمع  فأحمد بن محمد الورشفاني "وقع له بعقله االختبال" وقد أمر  

فحفظوه"  بالحديد  "بحفظه  أهله  الضبطية  بمعلو 2مجلس  وثيقة  وتمّدنا  عثمان  .  أن  نجد  حيث  األطروحة،  هذه  د 
ّ
تؤك مات 

النوري "واقع بعقله خبال" وأراد قتل ابنه فلما أراد مجلس الضبطية حمله و "تحديده" باملارستان "طلب أخيه أن يحدده بداره  

 .3أستر، فتمكن من ذلك"

مكان   وليس  للـ"املجانين"  باعتباره سجن  معه  التعامل  تّم  املارستان  أّن  إذا  "املرأة  نالحظ  أّن  مثال  نجد  استشفاء، حيث 

ل  4صالحة بنت خميس" اشتكت بزوجها العربي العوني "مدعية أنه وقع بعقله خلل و أساء لها تريد سجنه باملارستان" 
ّ
. إذا ُيمث

باملارستان  املجنون عبئا يجب التخلص منه حتى ولو كان ينتمي الى العائلة وهو عبارة عن عار يجب إبعاده عن األعين وسجنه  

و "تحديده" ال مداواته. إذا من خالل نظرة أهل االيالة للمريض العقلي نالحظ اقتناعهم بصعوبة مداواة هذا النوع من املرض  

وغياب شبه كلي لديهم للدور العالجي الذي يمكن أن يقوم به املارستان، هذا مع ترك وظيفة املداواة هلل، وهذا ما نستشفه في 

 .5وضع مجنون باملارستان "إلى أن يعافيه هللا" أحد الوثائق حيث 

 خاتمة : 

تبّين لنا خالل هذه الدراسة العالقة العضوّية بين انتشار ظاهرة االنتحار واألزمة الشاملة التي عاشتها البالد التونسّية خالل  

ان    القرن التاسع عشر، هذه األزمة ألقت بظاللها على أهل اإليالة وساهمت بفعالّية في انتشار
ّ
ظاهرة االنتحار. عايش السك

أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية حاّدة أّسست ملنطق القّوة واإلجبار، حيث اعتمدت الدولة على منطق اإلجبار سواء من  

ان العاديين، وأسلوب املصادرة مع أعوان الدولة
ّ
 .6خالل الجباية الثقيلة أو العنف العسكري مع السك

ع مؤسسة املجتمع والعائلة والجماعة الدينّية والدولة سواء من خالل الرفض أو عدم االندماج  يتشابك فعل االنتحار م

والتأقلم التحّمل  على  القدرة  القرن  7وفقدان  من  الثاني  النصف  خالل  أوروبا  حالالت    19.شهدت  لعدد  ملحوظا  صعودا 

. 18698منتحرا سنة    5547منتحرا، وصوال إلى    0504من    1860االنتحار، فقد ارتفع عدد املنتحرين في فرنسا مثال خالل سنة  

رت املجتمعات الغربّية بانعكاسات الثورة الصناعية مثل ترّسخ الفردانّية واالغتراب ومكننة وسائل اإلنتاج وتحّوالت مهّمة  
ّ
تأث

 
 . 70066. الوثيقة عدد 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 1
 . 72825الوثيقة عدد  19.امللف الفرعي. 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 2
 . 70464. الوثيقة عدد 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 3
 . 69016. الوثيقة عدد 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 4
 .1الوثيقة عدد  11.امللف الفرعي. 602. امللف عدد 55 السلسلة التاريخية. الصندوق عدد5

6Sadok Boubaker, « Négoce et enrichissement individuel à Tunis du 17e siècle au début du 19e siècle », Revue d’histoire moderne 

et contemporaine, 2003. N°4, pp.29 – 62. P :53 – 54 
 .509  -470، ص.2011، ترجمة: حسن عودة، الهيئة العامة السورّية للكتاب: وزارة الثقافة، دمشق، االنتحارإيميل دوركايم،  7
 . 15 -14نفس املرجع، ص.8
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. منطق األحداث كان ُمغايرا في البالد التونس ي، حيث  1على مستوى العائلة مع ترّسخ العائلة النووّية على حساب العائلة املمتّدة 

من البالد  مالي   عانت  بفساد  األزمات  هذه  واشتّدت  والديمغرافي،  واإلنتاجي  والوبائي  املناخي  منها  تقليدية  اقتصادية  أزمات 

مع سنة   أفض ى  انسداد سياس ي  مع  املجتمع،  أطراف  كل  ل 
ّ
تخل ل    1881واجتماعي 

ّ
مث إذا  التونس ي.  للبالد  احتالل فرنسا  إلى 

مكتوما ُحصر، حسب طبيعة املدونة املصدرية وهي تقارير أمنّية، في إطار    االنتحار صوتا من أصوات أزمة اإليالة وإن كان صوتا 

ان مدينة تونس، منهم "املجنون" واملديون والغاضب،  
ّ
 أخيرا ونهائّيا لعدد من سك

ّ
ل االنتحار حال

ّ
مهّمش ي املجتمع. ولهذا فقد مث

 طريقة خالص وهروب من واقع أليم.
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 التأريخ من خالل كتب الّنوازل الفقهية:"املعيار املعرب" للونشريسي منوذًجا

History through The books of  Nawazil doctrines "AL Miayar Al Mouarib " for Al-

Wancharisi Model 

 املغرب د.العربي بنرمضان العياط/جامعة سيدي مـحمد بن عبد هللا، 

Dr. Larbi Ben Ramdan Layat/University Sidi Mohamed Ben Abellah/Morocco 

 

 

 

abstract: 

Nawazil books are usually viewed as a special material for studying the jurisprudential aspects, but in fact, 

the books of nawazil are a fertile cultural and civilizational heritage that can be exploited in the interpretation 

of many important historical events witnessed by the Islamic West during the medieval era.  It is considered 

one of the important historical evidence that a researcher in the history of the Islamic West can cite, as it 

contains a set of historical data that a study of the history of the Islamic West cannot dispense with, in order to 

unveil a set of historical events specific to this western part of the Islamic world. 

 And our choice of the Nawazil Encyclopedia “The Expressed Standard” for one of the pillars of the Maliki 

jurists during the medieval era, Abi Al-Abbas Ahmed bin Yahya Al-Wonsharisi, as a subject of study, falls within 

the framework of elucidating some of the issues raised, whether political, economic or social, through 

jurisprudential calamities, and thus bypassing the classical understanding of the mechanisms of the Islamic 

West  during the studied period. 

Keywords: the Islamic West - jurisprudential calamities - the Arabized standard - Al-Wancharisi. 
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 ملخص: 

في حقيقة    الفقهية، لكن  الجوانب  مادة خاصة لدراسة  أنها  النوازل على  إلى كتب  ينظر  ما  ، تعتبر كتب  األمرعادة 

الغرب   التي شهدها  الهامة  التاريخية  األحداث  العديد من  تفسير  في  استغالله  يمكن  ثقافيا وحضاريا خصبا  موروثا  النوازل 

اإلسالمي   الغرب  تاريخ  في  للباحث  يمكن  التي  الهامة  التاريخية  الشواهد  من  تعتبر  فهي  الوسيط.  العصر  خالل  اإلسالمي 

إلماطة   االستشهاد بها، كونها تحوي جملة من املعطيات التاريخية التي ال يمكن لدارس تاريخ الغرب اإلسالمي االستغناء عنها،

 يخية الخاصة بهذا الجزء الغربي من العالم اإلسالمي.  اللثام عن مجموعة من األحداث التار 

واختيارنا للموسوعة النوازلية "املعيار املعرب" ألحد أعمدة فقهاء املالكية خالل العصر الوسيط، أبي العباس أحمد   

االقتصادية    السياسية منها أو بن يحيى الونشريس ي كموضوع للدراسة، يدخل في إطار استجالء بعض القضايا املطروحة سواء

 أو االجتماعية من خالل النوازل الفقهية، وبالتالي تجاوز الفهم الكالسيكي آلليات الغرب اإلسالمي خالل الفترة املدروسة. 

 الونشريس ي. -املعيار املعرب-النوازل الفقهية -الغرب اإلسالميالكلمات املفتاحية: 

 

 مقدمة: 

غني عن ما يسمى باملصادر الدفينة أو املصادر الالإرادية كما أطلق  ال يمكن للباحث في تاريخ الغرب اإلسالمي أن يست 

املحدثين الدارسين  أحد  املصادر  (1) عليها  إلى جانب  التي ال يمكن تجاوزها  الهامة  املصادر  تعتبر من  الفقهية  النوازل  ، فكتب 

إلى األحداث   النوع من املصادر يتطرق  أن هذا  الرغم من  الغربي. فعلى  في جزئه  للعالم اإلسالمي خاصة  للتأريخ  الكالسيكية 

البحث في ثناياها ال يخل من العثور على معطيات تاريخية قد   والحياة اليومية للناس في جانبها الفقهي الديني املحض، غير أن

تساعد الباحث أو املؤرخ على ملء البياضات التي أغفلتها املصادر التقليدية. وتأتي أهمية النوازل في التأريخ مع ظهور االتجاهات  

ا إلى عدم االقتصار على األحداث السياسية وتعاقب  التي دعت  إلى  الحديثة لكتابة التاريخ  لحكام والدول، وتوجيه االهتمام 

دراسة الحياة االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات. كما تأتي أهمية النوازل الفقهية بالنسبة للغرب اإلسالمي خالل العصر  

لفقهية  الوسيط، تبعا لألحداث املختلفة واملتسارعة التي شهدها هذا املجال الجغرافي من العالم اإلسالمي، وما كثرة النوازل ا

خالل هذه الفترة إال دليال على ذلك، وبالتالي فاملخزون املعرفي لهذه األخيرة وما تختزنه من معطيات يساعد على دراسة مختلف  

أبحاثه التاريخية الخاصة بالغرب   إليها والنهل منها في  الذي يفرض على املؤرخ الرجوع  املعامالت واألحداث التاريخية، الش يء 

أن الفقهاء في فتاويهم ال يعيرون أي اهتمام للبعد التاريخي،   برز أهمية أخرى على مستوى الجانب املنهجي، ذلكاإلسالمي. وهنا ت

كما أن الباحثون واملؤرخون ليس لديهم تكوينا فقهيا، وبالتالي أصبح من الضرورة ظهور جانب منهجي يجمع بين الجانبين حتى  

 ل إلى الحقائق التاريخية التي تنفرد بها هذه األخيرة. يتمكن الباحث في النوازل الفقهية من التوص 

 
، 1993، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط،  ، املصادر العربية لتاريخ املغرب من الفتح إلى نهاية العصر الحديثمحمد املنوني  -1

 .129- 128ص: 
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 أوال: التعريف بالكتاب وصاحبه:

 التعريف بمؤلف الكتاب:  -1

الونشريس ي،  يحيى  بن  أحمد  العباس  أبي  الفقيه  في كون  أحد  يجادل  بالغرب  يعد ال  املالكية  املدرسة  أعمدة  أحد 

في مقدمتها املوسوعة النوازلية "املعيار املعرب"،   في مجال الفقه اإلسالمياإلسالمي، يتضح ذلك جليا من خالل مؤلفاته العديدة  

ه، شكل الونشريس ي علما من أعالم مالكية هذا القرن. فقد  10ه/مطلع ق9فإلى جانب فقهاء املالكية الذين اشتهروا خالل ق

بطة بالجوانب االقتصادية واالجتماعية  شهد الغرب اإلسالمي خالل هذه الفترة مجموعة من األحداث السياسية والوقائع املرت

التي تزامنت مع فترة حكم الدولة املرينية باملغرب األقص ى التي شهدت صراعات سياسية داخلية خطيرة وعدم استقرار في  

السلطة، كما تعرضت الدولة لسلسلة من الهجمات الصليبية على املستوى الخارجي، ناهيك عما ساد في أوساط املجتمع من  

ت مرتبطة بالغش والتدليس شكلت مثار أسئلة عديدة استفتي فيها الفقيه أحمد بن يحيى الونشريس ي. فمن هو الفقيه  تصرفا

 الونشريس ي؟ 

اسمه أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريس ي، جزائري األصل، ولد بجبال ونشريس وهي سلسلة  

ه 834، وال يعرف على وجه التحديد تاريخ مولده، وقد رجحه العلماء في سنة  (1)جبلية تعتبر األكثر ارتفاعا في غرب الجزائر

الثمانين سنة1508ه/914انطالقا من تاريخ وفاته سنة   .نشأ ودرس بمدينة تلمسان دار العلم والعلماء  (2) م، عن عمر ناهز 

عبد هللا محمد بن العباس كما يشهد بذلك  تتلمذ على يد مجموعة من علماء املالكية املرموقين في مقدمتهم أبو   و والفقهاء

. وال يمكن  (3) الونشريس ي نفسه، حيث ينعته بشيخ املفسرين والنحاة العالم على اإلطالق شيخ شيوخنا أبو عبد هللا بن العباس

الل املصادر  الغموض الكثير من جوانبها. ويبدو من خ للباحث في حياة هذا الهرم املالكي أن يلم بجميع تفاصيل حياته حيث يلف

التي تعرضت لحياة الونشريس ي أن شخصيته أثرت بشكل كبير على مجريات حياته، ذلك ملا بلغ أشده هاجر إلى مدينة فاس  

وقد جاء هذا االنتقال إلى مدينة فاس نتيجة هجرة قسرية بسبب النهب الذي تعرضت له دار فقيهنا الونشريس ي   واستوطنها،

طرف خدام أحد سالطين بني عبد الواد الذين كانوا يحكمون تلمسان آنذاك، إذ شهدت في عهدهم  وأصبح مهددا في حياته من  

الدولة فسادا اقتصاديا وصراعا كبيرا على السلطة انتقده الونشريس ي بشدة مما عرضه لنقمة أعوان السلطة الحاكمة. وإن  

شارة إلى السلطان الذي وقعت في عهده املحنة، فإن  سكتت املصادر التي ترجمت لفقيهنا الونشريس ي قديمها وحديثها عن اإل 

في عهد   الواقعة حدثت  إلى كون  يشير  للدراسة،  نموذجا  أخذناه  الذي  الكتاب  مقدمة  في  للمؤلف  ترجمته  محمد حجي عند 

 
 له العديد من األسماء، على سبيل املثال ال الحصر:   ترجمت -1

 .55-50، 1976، تحقيق محمد حجي، دار املغرب للتأليف والترجمة والنشر، الرباط، فهرسةأحمد املنجور، 

 . 207، ص:5، ج1988، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيباملقري، 

، 1954، تحقيق: جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء،  االستقصا ألخبار دول املغرب األقص ى أحمد بن خالد الناصري،  

 . 165، ص:4ج
، تحقيق: الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، دار ابن حزم، الكإيضاح املسالك إلى قواعد اإلمام أبي عبد هللا مأحمد بن يحيى الونشريس ي،    -2

 .9، ص:2006بيروت، 
 . 178: ، ص1976، تحقيق محمد حجي، الرباط، وفيات الونشريس ي ضمن مجموع ألف سنة من الوفياتالونشريس ي،  -3
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ريس ي للقاء هذا الحادث املؤلم فرصة مناسبة للفقيه الونش . ولربما عند كل نقمة نعمة، فقد كان (1)السلطان أبي ثابت الزياني

فازداد تبحرا في مجال الفتوى والتدريس   (2) أحد الفقهاء املالكيين الذائع الصيت أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا اليفرني املكناس ي

، وهي (3)والتأليف بمدينة فاس. ومما يدل على مكانته العلمية والفقهية اإلشارة الفريدة التي أوردها ابن عسكر الشفشاوني

تبحره وكثرة اطالعه وحفظه وإتقانه أكد على  الذي  ابن غازي  الشيخ  العلماء، وهو  ، (4) عبارة عن شهادة ألحد معاصريه من 

فيه» قال  الذي  املنجور  أحمد  العالم  الفقه  وكذلك  تدريس  على  أكب  لكنه  العلم...  فنون  في  مشاركا  الونشريس ي  وكان 

. والدليل على ذلك هو حمل كرس ي املدونة السمه بفاس، ولشهرته وذيوع صوته لقب باإلمام الحافظ وحافظ اإلسالم  (5)فقط« 

 . (6) وبعالم املغرب وحافظ املغرب

أهم أعماله في الفقه املالكي أصوله وفروعه "األسئلة واألجوبة" واألجوبة املشهورة ب "املسائل القلعية" و"إيضاح من   

املسالك إلى قواعد اإلمام مالك"، لكن يعتبر كتاب "املعيار املعرب" أهم وأكبر موسوعة نوازلية ألفها الونشريس ي وشهدها تاريخ  

 الغرب اإلسالمي. 

 "املعيار املعرب":  التعريف بكتاب -2

يعتبر كتاب "املعيار املعرب والجامع املغرب في فتاوي أهل إفريقية واألندلس واملغرب" للونشريس ي من أهم ما كتب في    

النوازل الفقهية في الجهة الغربية من العالم اإلسالمي، إذ يشكل وعاء مهما لكثير من علماء املذهب املالكي وآثارهم، فضال عن  

مصدرا مهما ال يمكن االستغناء عنه  (7) يعد في نظر العديد من املهتمين قيمته العلمية والفقهية والتاريخية والحضارية، لذلك

»فهذا كتاب سميته باملعيار  لسد الفراغات املوجودة في تاريخ املغرب الوسيط. أما مؤلفه فقد عرفه في مقدمة الكتاب بقوله: 

املغرب عن ف ما  املعرب والجامع  إفريقية واألندلس واملغرب، جمعت فيه من أجوبة متأخريهم ومتقدميهم،  تاوي علماء 

من خالل هذا التعريف يعتبر املعيار كتابا جامعا ألهم فتاوي علماء املغرب األقص ى  .  (8) يعسر الوقوف على أكثره في أماكنه« 

ء أقطار الغرب اإلسالمي من رحلته إلى فاس واستفادته واألوسط واألندلس وإفريقية، فقد جاء اإلمام الونشريس ي بفتاوي علما

من املكتبة املهمة آلل الغرديس ي بنفس املدينة، خاصة النوازل الفقهية الخاصة بأهل فاس واألندلس، كما استفاد أيضا من  

 
الزيانية خالل النصف  -1 ثابت محمد املتوكل، من حكام الدولة  أبو  الزياني  به السلطان  ه، تميز عهده بكثرة االضطرابات  9الثاني من ق    يقصد 

ى  السياسية والتدخالت الخارجية، مما أدى إلى خلق معارضة قوية من طرف العلماء، ومن بينهم الونشريس ي الذي تعرض لتعسفه ومن تم فراره إل

 فاس.
 ص.  585، 2015بيروت،  ، دار ابن حزم،مجالس الحكام والقضاةمحمد بن عبد هللا بن محمد اليفرني املكناس ي،  -2
، 1976، سنة  2، تحقيق محمد حجي، طدوحة الناشر ملحاسن من كان باملغرب من مشايخ القرن العاشرمحمد بن عسكر الحسني الشفشاوني،  -3

 . 46-45دار املغرب للتأليف والترجمة والنشر، ص: 
  . 47ابن عسكر، ن.م.س، ص:-4
 .50، ص: 1976دار املغرب، الرباط، أحمد املنجور: فهرسه، تحقيق محمد حجي،  -5
 نفسه. -6
 .98محمد املنوني، ن.م.س. ص:  -7
،  1، تحقيق محمد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، طاملعيار املعرب والجامع املغرب عن فتاوي أهل إفريقيا واألندلس واملغربالونشريس ي،    -8

 .1، ج1981
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ونوازل يحيى بن  (1)وانيخالل اطالعه على ما كتبه علماء املغربين األوسط واألدنى من نوازل، كنوازل أبي القاسم البرزلي القير

 .(2) عمران املغيلي

وقد كان الغرض من تأليف املعيار كما جاء على لسان صاحبه، هو تجميع أكبر عدد من فتاوي علماء الغرب اإلسالمي    

يمة  خالل العصر الوسيط، بل أكثر من ذلك عمل الفقيه الونشريس ي على تصنيفها والتعليق عليها...، وهو ما جعل املعيار ذو ق

مرجعية كبرى كانت سندا لفقهاء املالكية املغاربة سواء على املستوى العلمي أو القضائي نظرا للحضور الفعلي واملعنوي القوي  

 للفقهاء في مجاالت عديدة.  

التعريف   إطار  في  نشير  أن  أو   باملؤلف بقي  أشخاص  كانوا  الجهات سواء  من  العديد  اهتمام  إلى كونه شكل محط 

 ا إن دل على ش يء فإنما يدل على مكانة وأهمية كتاب "املعيار املعرب" لصاحبه الونشريس ي. مؤسسات، وهذ 

 منهجية الونشريس ي في املعيار: -3

في شكل     الجمع واالستقراء والتكرار، حيث جمع مسائله  بين  الونشريس ي منهجية تجمع  لقد سلك أحمد بن يحيى 

أبواب فقهية لتفادي التناثر الذي تعرفه بعض املسائل والتقريب فيما بينها بطريقة موجزة وميسرة خاصة في بعض القضايا  

ذهب املالكي التي تستمد أجوبة املسائل الفقهية من القرآن الكريم  االجتماعية، كما اعتمد في أجوبته على أصول وقواعد امل

 والسنة النبوية الشريفة والقياس وإجماع علماء املسلمين. 

على كثرة األحداث التي شهدها الجناح   ومن الخصائص املميزة لكتاب املعيار ما اشتمل عليه من كثرة املسائل التي تدل  

عت بطابع محلي متأثرة باملؤثرات الوقتية، الش يء الذي فرض باب االجتهاد الستنباط األحكام  الغربي من العالم اإلسالمي وطب 

. فاملطلع على كتاب املعيار يكتشف أن فقيهنا الونشريس ي  (3)الشرعية من خالل استقراء النصوص الفقهية ومقارنتها وتأويلها

يلة، دليلنا في ذلك وجود العديد من العبارات واملفردات التي  يثبت أسماء املفتين ونصوص املسائل املطروحة إال في حاالت قل

 ترتبط بالعامية املتداولة بين أفراد املجتمع دون تدخل أو تصرف من طرف الفقيه حفاظا على األمانة العلمية. 

لق  وتعتبر خاصية تكرار الفتاوي من خصائص منهج الونشريس ي في عرضه للمسائل، وذلك العتبارات عديدة قد تتع  

بالفتوى املكررة الشتمالها على مسائل تهم جوانب فقهية متعددة، كما قد يتعلق األمر بعدم انتباه املؤلف إلى إثباتها في مناسبة  

 
وي   -1

َ
ي: يعتبر   شهيرال القيرواني أبو القاسم بن أحمد الَبل ه، يعد كتابه من الفتاوى الكبيرة، ظل  841من أبرز فقهاء الفقه املالكي توفي سنة  بالُبْرُزل 

كما جاء على لسانه في  مصدرا من املصادر املعتمدة للكثير من كتب الفقه والفتاوى ، فهو موسوعة فقهية بمعنى الكلمة ، وهي مسائل اختصرها  

النور التونس ي ، وغيرهم ، إضافة إلى ما جمعه عن أئمة مغاربة وإفريقيين   رشد ، وابن الحاج ، والحاوي ملحمد بن عبدمقدمة كتابه، من نوازل ابن  

جامع منازل األحكام ملا نزل من القضايا باملفتين  " الشديد على ذكر املصادر التي نقل عنها أدركهم وأخذ عنهم ، أو ممن نقل عنهم، مع حرصه ممن

 . 2002، 1، تحقيق محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، طوالحكام، أو نوازل البرزلي"
يعد من العلماء األفذاذ الذين استطاعوا أن يحتلوا مكانة عالية في أوساط العلماء وأيضا في الفكر اإلسالمي العربي واإلفريقي  أبو عمران املغيلي،    -2

ما خالل  من  السواء،  حد  الفقه   على  املنطق،  علم  التفسير،  علوم  اللغة،  علوم  منها  التي  املعارف،  من  عديدة  جوانب  مست  مؤلفات  من  فه 
ّ
أل

 . والتصوف، من أهم مؤلفاته "الدرر املكنونة في نوازل مازونة" 
 . ، ن.م.س 1"، جاملعيار املعربينظر  مقدمة كتاب " -3
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سابقة نظرا لكثرة املسائل وتعدد مصادرها وجنوح املؤلف إلى التعليق ومنهج املقارنة حيث يشير في كثير من املسائل إلى مؤلفاته  

 من الفقهاء املتقدمين.   أو مؤلفات غيره

الذي نظر إلى املسائل املطروحة بعين ناقدة وبتبصر   وقصارى القول يعتبر الونشريس ي أحد فقهاء املالكية األفذاذ  

 كبير، يتدخل فيقبل ويرد ويرجح ويضعف.  

 ثانيا: أهمية كتاب املعيار املعرب للونشريس ي: 

 من الناحية التاريخية:  -1

التاريخ من العلوم اإلنسانية األساسية لدراسة املجتمعات من الناحية التاريخية والسياسية واالجتماعية،  يعتبر علم    

ومن هنا جاءت أهمية الكتب التاريخية نظرا الرتباطها بشكل مباشر باألبعاد الثالثة األساسية لعلم التاريخ. وإذا كانت هذه  

األحداث تسلسل  من  تجعل  التقليدية  للتاريخ  االستغرافيا  وامللوك محورا  الدول  في جوانب  (1) وتعاقب  بياضات  تترك  فإنها   ،

عديدة من الحياة العامة للمجتمعات. لذا وجب على الباحث في التاريخ العودة إلى مكنونات كتب النوازل الستخراج املعلومات  

ي خالل العصور الوسطى عن كتب النوازل ألن  التي غفلت عنها املؤلفات الكالسيكية، وال محيد للباحث في تاريخ الغرب اإلسالم

التأليف في هذا املجال. ويعتبر كتاب املعيار املعرب للونشريس ي نموذجا معبرا عن هذه   الفترة شهدت طفرة نوعية من  هذه 

التاريخ مشتال مهما يسمح بالبحث في مواضيع جديدة تتجاوز مواضع التاريخ  التآليف، حيث يوفر للباحث في    األصناف من 

الكالسيكي إلى دراسة البنيات العامة للمجتمع. فاملسائل من الناحية التاريخية تقدم صورة عامة عن الوضعية التي عاشتها  

أو االجتماعية... وعلى   الغرب اإلسالمي خالل العصور الوسطى سواء من الناحية األمنية أو البنيات االقتصادية  مجتمعات 

يار للونشريس ي سقوط فريضة الحج خوفا من أخطار الطريق مما يدل على غياب األمن  سبيل املثال ال الحصر، جاء في املع

التي عاش  الفقيه الونشريس ي وانعدام االستقرار خالل املرحلة  الذي دفع(2) فيها  الش يء  املالكية إلى اإلفتاء بسقوط   ،  بفقهاء 

هرة الرباطات التي انتشرت بشكل واسع في هذه الفترة  فريضة الحج خوفا على النفس واملال. كما تشير هذه املسائل أيضا إلى ظا

الذي تمثل في تقديم اإلعانة وإيواء املحتاجين، ناهيك عن دورها وأهميتها في فض   أدوارا متعددة، كالعمل اإلحساني  ولعبت 

 النزاعات، فضال عن دورها الجهادي.

 من الناحية السياسية:  -2

للونشريس ي صورة واضحة ملجموعة من الجوانب السياسية التي شهدها الغرب اإلسالمي خالل  تعطي النوازل الفقهية   

العالم   بين دول  التوتر  من  نوعا  والتي شهدت  العصر  هذا  ميزت  التي  الدولية  العالقات  بينها طبيعة  الوسيط، ومن  العصر 

وتعسفاتهم ضد من خالفهم الرأي. ويعتبر الفقيه  اإلسالمي والدول املجاورة. كما تقدم املسائل صورة واضحة عن ظلم الحكام 

 
، منشورات كلية اآلداب، الدار البيضاء،  م(15-12ه/ ق  9 - 6اريخ الغرب اإلسالمي )من قالنوازل الفقهية واملجتمع، أبحاث في تمحمد فتحة،  -1

 .20، ص: 1999، 1ط
 .434- 433، ص:1، جاملعيار املعربلونشريس ي، ا -2
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إلى درجة هدم منزله مما دفعه إلى الهجرة نحو    (1) الونشريس ي مثاال واضحا في هذا املضمار، حيث تعرض لتعسف حكام بني زيان

ة بالوضعية  مدينة فاس. كما يمكن التقاط بعض اإلشارات السياسية من املالحظات التي وردت في مؤلف الونشريس ي واملتعلق

 السياسية املضطربة التي شهدتها بعض الجهات من الغرب اإلسالمي.

والتي تعتبر أول تمرد على الدولة األموية    (2) فقد أشار الونشريس ي إلى حادثة التمرد التي قادها "عمر بن حفصون" 

العديد من املصادر   التاريخية التي وردت في  إلى بعض هذه  (3) التاريخيةباألندلس، مستندا في ذلك على اإلشارات  . فبالرجوع 

الفترة أوضاعا ال تبعث على االرتياح، ابن الخطيب دولة   املصادر يتضح جليا أن بالد األندلس عاشت خالل هذه  إذ وصف 

والثوار في دول بني أمية متعددون، شقيث بهم امللوك وتنغصت بهم  األمويين غداة الثورة التي قادها ابن حفصون قائال: »

إلى مساملتهم تارة ومحاربتهم تارة أخرى« الخ وقد ربط ذلك بأسباب عديدة ساهمت في تمديد عمر هذه  .  (4)لفاء واضطروا 

الثورات واالستقالالت، منها ما هو طبيعي كمنعة البالد وحصانة املعاقل، ومنها ما هو بشري مرتبط بقوة وبأس وتحالف العرب  

ما هو اقتصادي مرتبط بتردي الوضعية االقتصادية لبالد األندلس خالل فترة منتصف   واملغاربة واملولدين مع النصارى، ومنها

م(، حيث شهدت البالد فترات من  886-م852ه/273-ه238مخاصة فترة حكم األمير محمد بن عبد الرحمن األوسط)9ه/3ق  

،فاستغل عمر بن حفصون الوضعية  (5) القحط واملجاعة ترتب عنها هالك الكثير من السكان وهجرة نفر كبير منهم ملساكنهم

االقتصادية املتأزمة للمولدين وما تعرضوا له من تعسف وتعصب من طرف الحكام، وهو ما يعكسه خطاب عمر بن حفصون  

»طاملا عنف عليكم السلطان وانتزع أموالكم، وحملكم فوق طاقتكم، وأذلكم العرب واستبعدتكم، وأنا   للمولدين بقوله

 .كل هذه العوامل وغيرها هيأت األوضاع للثورة على الدولة األموية باألندلس. (6) «وإخراجكم من عبوديتكم  أريد أن أقوم بثأركم

الكالسيكية    املصادر  إلى  الطوائف، فبالعودة  للونشريس ي بعض اإلشارات حول عصر  الفقهية  النوازل  كما أوردت 

الفرقة واالنقسام بعد اختالل دعوة بني أمية. فقد أشار املراكش ي  للغرب اإلسالمي يتضح جليا أن بالد األندلس شهدت نوعا من  

في معجبه إلى أن بالد األندلس عاشت تشرذما سياسيا خطيرا حيث استقل كل متغلب على جهة معينة من بالد األندلس وتحكم  

 
م. للمزيد من التفاصيل يرجع 886- م852ه/273-ه238خاصة في عهد الحاكم الزياني األمير محمد بن عبد الرحمن األوسط الذي حكم ما بين    -1

 .343م، ص: 1990ه/1411، تحقيق اسماعيل العربي، دار اآلفاق الجديدة، الدار البيضاء، املقتبس في تاريخ األندلس:ابن حيان ابو مروان، ـل
األندلس ستة  ينحد  -2 إلى  املغرب ورجع  إلى  البالد، سافر  بجنوب  مالقة  بالقرب من  الزراعة  امتهنت  الثورة على  270ر من أسرة قرطبية  تزعم  ه، 

 األمويين باألندلس بمعية مجموعة من الساخطين على بني أمية، وتمكن من هزيمة عاملها عامر بن عامر على مدينة رية. 

 . 173- 148، ص:2، جملغربالبيان اابن عذاري املراكش ي، 
 كابن الخطيب وابن القوطية وابن حيان واملراكش ي.  -3
، 1، تحقيق ليفي بروفنسال، مكتبة الثقافة الدينية، طأعمال األعالم فيمن بويع قبل االحتالم من ملوك اإلسالمابن الخطيب لسان الدين،    -4

 . 36- 35: ، ص2004
 . 76ابن حيان، ن.م.س. ص:-5
 نفسه. -6
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ية على الساحة السياسية خالل ق  املرابط (1) فيها وتقاسموا ألقاب الخالفة فيما بينهم، وقد استمر ذلك إلى حدود ظهور الدولة

 . (2) م11ه/5

 من الناحية االقتصادية: -3

يعتبر كتاب "املعيار املعرب" للونشريس ي معين ال ينضب، فباإلضافة إلى غناه من حيث اإلشارات التاريخية والسياسية   

نوع اإلنتاج وطرق ووسائل االستغالل  يعتبر وثيقة تاريخية مهمة يمكن من خاللها االطالع على الوضعية االقتصادية، من حيث  

بالغرب اإلسالمي خالل العصر الوسيط. فمن حيث اإلنتاج الفالحي تطلعنا بعض املسائل باملعيار عن أنواع املنتوجات الرائجة  

والبقل.    آنذاك وفي مقدمتها القمح الذي كان من املواد األساسية للعيش، إضافة إلى مجموعة من املواد األخرى كالزيتون والتمر

كما تشير املسائل إلى بعض أنواع الصناعات التي شكلت عصب الحياة ولعبت دورا مهما في اقتصاد األهالي كصناعة الجلود  

 .(3) وصناعة الذهب وصناعة الخمور والحرير

كانت تنتج  وتجدر اإلشارة إلى أن كل هذه األنشطة االقتصادية كانت تقليدية بسيطة تعتمد على العمالة املحلية، كما   

أما على مستوى التداول، تقدم لنا املسائل "باملعيار املعرب" العديد من   ملا يكفي من حاجة مجتمع الغرب اإلسالمي آنذاك.

الصور عن بعض القضايا التجارية املتعلقة بالبيع والشراء من قبيل شروط البيع وتوثيقه بحضور اختصاصيين والعيوب في 

املسائل أيضا إلى مجموعة من صور التعامل مع الحوانيت املكتراة وأجورها، كما يستشف من هذه  كما تشير   املادة املباعة،

وتلفت   النوازل معلومات هامة تخص النقود والعملة التي كانت متداولة بين أهل املنطقة كالدرهم والدينار ونصف الدينار، 

ة، وأن هذه األخيرة )العملة العبادية( كانت أدنى في العيار وأقل  هذه النوازل االنتباه إلى وجود عملة الذهب املرابطية والعبادي

 .(4) في الوزن. كما تضمنت هذه النوازل الفقهية أيضا العديد من أسماء األوزان كاملثقال والعيار واملكيال

واملتمثلة في العديد من  إضافة إلى ذلك تضمنت املسائل جملة من الصور واألشكال املتعلقة بالتوزيع، كالشركة مثال   

املسائل كشراء دار مثال بين شريكين أحدهما حاضرا واآلخر غائبا، كما تقدم لنا املسائل نماذج من توزيع إنتاج رأس املال،  

وتبرز لنا   فالرأسمال إما أمن يكون نقدا كالدرهم والدوالر ونحوهما وإما أن يكون وسائل إنتاج من معامل وسيارات ونحوهما.

الونشريس ي نماذج أخرى من توزيع اإلنتاج وهو ما يعرف باإلجارة. كما تطرقت النوازل أيضا إلى جانب ذي أهمية كبرى    نوازل 

ويتعلق األمر بالجانب املعماري ومساهمته في انتعاش االقتصاد اإلسالمي، حيث تعطينا فكرة عن املواد املستعملة فيه آنذاك  

 كاآلجر والحص ى ومواد أخرى. 

 

 

 
 . 106-105، ص:1978،  7، تقديم الدكتور ممدوح حقي، دار الكتاب، الدار البيضاء، طاملعجب في تلخيص أخبار املغربالواحد املراكش ي،  عبد  -1
 . 554- 552. ص: 201: ، ص9، ج6للونشريس ي، ن.م.س. ج املعيار املعرب -2
 . نفسه -3
 .96: ، ص1، ج1432، 1الدراسات والبحث العلمي دار املنهاج، جدة، ط، تحقيق مكتب إحياء علوم الدينأبو حامد الغزالي،  -4
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 لناحية االجتماعية: من ا  -4

يعتبر مجال التربية والتعليم من املجاالت املرتبطة ارتباطا وثيقا باملجتمع، لذلك أولي اهتماما كبيرا من طرف القائمين   

عليه ومن تم تطلب إصدار مجموعة من الفتاوي التي أطرت العملية التعليمية التعلمية برمتها، فتحولت تلك النوازل إلى تراث  

م في الغرب اإلسالمي يعالج كل القضايا والجوانب املتعلقة بالتربية والتعليم من خالل مقاصد الشريعة اإلسالمية  نوازلي مه

أوال، ثم من خالل العرف السائد في مجتمع الغرب اإلسالمي ثانيا. لقد شهد الغرب اإلسالمي خالل العصر الوسيط العديد من  

ة والتعليم، فجاءت النوازل الفقهية انعكاسا طبيعيا لهذه الحركية لتعالج مختلف  األحداث املتسارعة املتعلقة بمجال التربي

الغزالي   سماها  كما  التربية  أو صنعة  بحنطة  املتعلقة  املعلم  القضايا  ألن  الصناعات،  أشرف  وهي  التعليم صنعة،  "مهنة 

ونفسه" اإلنسان عقله  في  ما  وأشرف  ونفوسهم،  البشر  عقول  في  له(1) متصرف  ونظرا  الوقائع .  كانت مختلف  األهمية  ذه 

واألحداث املستجدة في ميدان التربية والتعليم محط اهتمام االجتهاد الفقهي الذي تعرض ملختف الركائز التي ينبني عليها مجال  

 التربية والتعليم مستندا على األصول األساسية للتشريع اإلسالمي الكتاب والسنة. 

مع حث الفقه اإلسالمي على إلزامية التعليم والحق في التعلم ورغب فيه، فقد أورد  وألهمية التعليم ومكانته في املجت  

الونشريس ي في معياره جوابا البن سحنون حول تعليم الصغار ودرجة منزلته التي تضاهي منزلة الحج والجهاد والرباط بل أعظم  

. وقد استند الفقه املالكي في حكمه  (2) انوا في حالة عسرةدرجة من ذلك في األجر، وذلك بغية حث األولياء على تعليم األبناء ولو ك 

الذكور فقط بل تعدى ذلك  الصغار  تعليم  الدعوة عل  التعليم والتعلم، ولم تقتصر  نبوية شريفة تحث على  أحاديث  على 

يؤمن جانبه من عفة  ليشمل اإلناث أيضا، وقد حدد الفقه اإلسالمي في ذلك مجموعة من الشروط منها أن يكون املعلم ممن  

 . (3) وطهارة نفس وحسن السمعة وأن يكون متزوجا

 ومن أهم الركائز األساسية التي تناولها الفقه اإلسالمي بالدرس والتحليل:

، حيث تعرض االجتهاد الفقهي ملجموعة من الجوانب املتعلقة باملعلم، كقضية أخذ األجرة على تعليم القرآن  املعلم 

الكية على إجماع أهل املدينة الذين أفتوا بجواز اإلجارة على تعليم القرآن، معللين ذلك بقلة الوازع الديني  والتي اعتمد فيها امل

مما قل معه الورع والتقوى، كما أفتوا أيضا بجواز التبرعات والهدايا املوجهة للمعلم من طرف اآلباء إن كان القصد منها التبرك  

هي ما يتعلق بالتزامات املعلم أثناء ممارسته لعملية التدريس خاصة فيما يتعلق بالجانب  بحملة القرآن. ولم يغفل الجانب الفق

التأديبي حيث وقعت نوازل في بعض أخطاء التأديب فاجتهد الفقهاء لبيان الحكم الشرعي فيها، خاصة األخطاء التأديبية املؤدية  

  إلى عاهة معينة فكان جواب الفقه

لصبيان سواء من القوة والضعف، فمنهم من يخاف فيرده أقل الضرب، ومنهم من جرمه  األدب غير مصور، وليس كل ا »

أشد من غيره، فيكون أشد، فحال الصبيان مختلفة، فيوقع به من العقوبة ما يستحقه مما ال يخاف معه موت وال مرض،  

 
 . 114:  ، ص1972، تونس، 2، ط، آداب املعلمينمحمد ابن سحنون -1
 .251: ، ص8، ن.م.س.جاملعيار-2
 .268-267: ، ص2، ن.م.س.جاملعيار-3
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فاالتجاه العام في قضايا التأديب كان  .(1) فإن قدر موته فال قود، فتحسن الدية على العاقلة، وإن أصاب عينه فعليه ديتها« 

 هو امليل نحو الرفق واللين بدل النزوع نحو القوة والشدة. 

كما تناول الفقه املالكي أيضا املتدخلين في ميدان التربية والتعليم، فبالرجوع إلى نوازل الفقيه الونشريس ي املتعلقة   

ى أهم املؤسسات التعليمية آنذاك، كما تشير بشكل ضمني إلى أهم  بالتربية والتعليم نعثر على إشارات عديدة تسلط الضوء عل

 املتدخلين في الشأن التربوي والتعليمي وما يتعلق بها ومنها: 

ويعتبر من أهم املؤسسات التعليمية في العصر الوسيط إلى جانب املدرسة، لذلك تناولت بعض النوازل    املسجد: 

الت بين دورها  املؤسسة وميزت  بن سحنون)تالفقهية هذه  الفقيه محمد  العباداتية. فقد سئل  ه( عن  519عليمي ووظيفتها 

مساجد بلدة اتخذها قوم لتعليم الصبيان لدرجة أن بعض املساجد لم تعد تؤدي وظيفتها على الوجه األكمل بسبب ارتفاع  

يها األرزاق، والذي سألت  لم يجعل هللا املساجد ليكتسب فعدد الصبيان، وما قد يترتب عنهم من نجاسة للمكان فأجاب »

عنه ووصفته، الواجب على تلك البلدة أن يمنعوا مساجدهم من مثل هذا...وال يضروا باملسلمين فإن كان املعلم أبى فلينزع  

ويجب أن ال يؤدب فيها الصبيان، فإنهم ال يتحضون من  . كما نهى ابن عبدون عن ذلك بقوله: »(2) «الصبيان من عنده آباؤهم

 . (3)النجاسات بأرجلهم وال من ثيابهم، فإن كان وال بد ففي السقائف« 

تعتبر من أهم املؤسسات في ميدان التربية والتعليم لذا أوالها املجتمع اإلسالمي أهمية كبرى، ومما يدل  املدرسة: و 

ي نوازله مسألة تتعلق بتحبيس  على ذلك هو وقف األمالك بمختلف على أنواعها على املدارس التعليمية، فقد أورد البرزلي ف

. ومما يدل على  (4) الكتب واشترط صاحبها أن يمنح الطالب املستفيد كتابا بعد كتاب، إال إذا كان الطالب ممن يؤمن جانبه

أهمية ومكانة املدرسة باعتبارها مؤسسة لتربية الناشئة وتعليمها ما جاء في إحدى النوازل الفقهية التي تعرضت ملسألة إصالح  

»أن مدرسة   املدرسة وتعارضها مع مصلحة الطالب، حيث تم تقديم مصلحة املدرسة على مرتبات الطلبة. فقد أورد الونشريس ي

احتاجت إلى إصالح، وكذلك الريع املحبسة عليها، فلم تف مداخيل األمالك املحبسة على املدرسة من حمام وحوانيت  

" فأراد غير الطلبة أن يكون اإلصالح على  قرئين والطلبة والقائمين عليهاوأرحى وغير ذلك بإصالح املدرسة وصرف مرتبات امل

كاهل الطلبة وحدهم ويستوفي غيرهم مرتباتهم، وقد وجه السؤال إلى أعيان فقهاء فاس وتلمسان فأجابوا بأجوبة تتفق على  

 . (5)"أن يقدم اإلصالح على املرتبات، وأن الطلبة أحق بالتفضيل إن كان« 

الفقه اإلسالمي أهمية كبرى ملختلف املتدخلين في ميدان التربية والتعليم آنذاك، حيث نعتر في املعيار على  كما أولى   

 مجموعة من النوازل التي تؤكد على الدور الفعال للمعنيين بقطاع التربية والتعليم ومنها: 

 
 .37-36، ص:7للونشريس ي، ن.م.س.ج املعيار املعرب -1
، تحقيق ليفي بروفنسال، مطبعة املعهد ضاء والحسبة، ضمن ثالث رسائل أندلسية في آداب الحسبة واملحتسبرسالة في القابن عبدون،    -2

 . 24، ص: 1955الفرنس ي لآلثار الشرقية، القاهرة، 
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منذ  األسرة:    التعليمي  للشأن  العام  التدبير  في  األسرة  انخرطت  في لقد  االنخراط  من خالل  ذلك  ويتجلى  القديم، 

استئجار معلم للصبيان خاصة في املراحل األولى من مراحل التعليم، حيث كان من املفروض على أولياء األمور البحث عن معلم  

املتعلمين من  تعليم عدد  األجرة مقابل  اتفاقا على  معه  للنهوض  (35) يعقدون  رئيسيا  األسرة طرفا  اعتبرت  هنا  بالعملية  . ومن 

التعليمية التعلمية وشريكا أساسيا لتدبير الشأن التعليمي بالغرب اإلسالمي خالل العصر الوسيط. وعلى هذا األساس ال يمكن  

 النهوض بقطاع التربية والتعليم في مجتمعاتنا املعاصرة دون إشراك آباء وأولياء طالب العلم. 

لتي طرحت باملجتمع والتي احتاجت إلى فتوى من طرف الفقهاء،  كما عالجت النوازل الفقهية مجموعة من القضايا ا 

ومنها استغالل املؤسسات التعليمية من طرف غير طالب العلم ألغراض شخصية. فجاءت أجوبة الفقهاء دقيقة ومحددة وهو  

ا فوق، وشرط  منع من كان بهذه الصفة ووضعوا شروطا الستغالل املؤسسات التعليمية، منها شرط السن وهو عشرون سنة فم

طلب العلم واملواظبة عليه إال لضرورة املرض أو ما شابه ذلك من األعذار، كما حددوا عدد السنين ملستغلي املدارس في عشر  

لم تحبس لذلك، وإنما  » سنوات  للعبادة ألنها  انقطع  املدرسة من  لم تظهر نجابته وجب طرده، كما ال يجوز سكنى  فان 

، أو بقراءة العلم مع عبادة ال تشغله عن القيام بما قصده املحبس عن العكوف على دراسة  حبست ملن يتعبد بقراءة العلم

العلم وشبهها من حضور مجالس العلم، كما أن ربط املريدين ال يسكنها من يشتغل بمدارسة العلم، إال أن يكون ذلك في  

 .(1)أصل التحبيس وهللا املوفق« 

ى املنشآت الحبسية والدور الفعال الذي لعبته في مجال التربية والتعليم.  كما سمحت النوازل الفقهية بالتعرف عل 

وهنا نشير إلى أن الوقف شكل ركيزة أساسية خالل العصر اإلسالمي الوسيط في شتى املجاالت، خاصة فيما يتعلق بالوقف  

أهمي اإلسالمي  الفقه  أواله  فقد  ونظرا ألهميته  إليه.  املنتمية  واملؤسسات  التعليم  هذه  على  اتخاذ  عدم  على  فأكدوا  كبيرة  ة 

املؤسسات لغير طلب العلم، كما أكدوا على ضرورة الحفاظ على مقاصد الواقفين. ومن هذا املنظور يعتبر فقه النوازل فقها  

للحياة يعكس صورة املجتمع املغربي بخصوصياته التربوية التعليمية واالجتماعية، بل يمكن استغالل هذه النوازل الفقهية  

 اصة نوازل الونشريس ي في إغناء الدراسات املتعلقة بالجوانب التربوية واالجتماعية. خ

 خاتمة:

الغرب    لدراسة مجتمع  تجاوزها  يمكن  التي ال  الهامة  التاريخية  الشواهد  من  الفقهية  النوازل  تعتبر  القول  خالصة 

اإلسالمي خالل العصر الوسيط، حيث عالجت مجموعة من القضايا االجتماعية واالقتصادية التي طرحت باملجتمع آنذاك،  

لمسائل املطروحة، مستنبطين ذلك من تنوع األصول التشريعية ومراعين في حيث تجند فقهاء املالكية إليجاد األجوبة املالئمة ل

ذلك أعراف وتقاليد املجتمع اإلسالمي، فجاءت كل األحكام الفقهية مالئمة لواقع املجتمع آنذاك، بل يمكن استغالل العديد 

والتعلي التربية  بجانب  يتعلق  فيما  خاصة  اآلن  املعاصرة  القضايا  بعض  معالجة  في  الفقهية  منها  األحكام  لواقعية  ونظرا  م. 

وارتباطها بقضايا املجتمع فقد ازدهر ميدان التأليف الفقهي النوازلي من طرف فقهاء املالكية، مما أهلهم الحتالل مركز ذي  

أهمية قصوى ضمن النسيج االجتماعي ملجتمع الغرب اإلسالمي خالل العصر الوسيط. كما ساهمت غزارة التأليف في تثبيت  

 
 . 266-262: الونشريس ي، ن.م.س.ص -1
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إلى  الف قه املالكي بمجال الغرب اإلسالمي، ومن ثّمة أصبحت مهمة اإلفتاء من الخطط الدينية املهمة التي تنبني عليها الدول 

جانب خطة القضاء، مما ساهم في ظهور العديد من املفتين في أهم وأكبر حواضر الغرب اإلسالمي. واالطالع على املعيار املعرب  

عديد من مظاهر الحياة الدينية واالقتصادية واالجتماعية للغرب اإلسالمي خالل العصر  للونشريس ي يسمح بالتعرف على ال

 الوسيط، كما يسمح بالتعرف على الدور الكبير الذي لعبه فقهاء املالكية في مجال تأطير املجتمع.

 قائمة املصادر واملراجع:
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  بني الضرورة النقدية وهاجس الوقوع يف مطب األحكام القيمية البحث السوسيولوجي يف العامل العربي:

Sociological Research in the Arab World: 

Between Critical Necessity and Obsession to Falling into the Hump of Value Judgments 

 ، الجزائر 1لونيس ي/جامعة باتنة د.ريم 

Dr.Rim Lounissi/University of Batna 1 , Algeria 

 

 

 

 : ملخص

والتمحيص    للمالحظة  الدراسة  محل  الظواهر  إخضاع  السوسيولوجي  البحث  في  واملنهجية  العلمية  الضرورة  تستدعي 

والنقد، غير أن الكثير من الباحثين يقعون في فخ األحكام املسبقة عند تحليلهم ملختلف الظواهر االجتماعية، وعليه جاءت 

اع الظواهر للنقد العلمي املوضوعي بعيدا عن الذاتية وتأكيدا لضرورة  هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على ضرورة إخض 

 تمكن الباحث السوسيولوجي من فنون االستدالل املنطقي من خالل العلية وتقديم الحجج والبراهين البالغة والبليغة. 

 : بحث سوسيولوجي، ضرورة نقدية، موضوعية، أحكام قيمية، ذاتية. الكلمات املفتاحية

 

Abstract:  

    The scientific and methodological necessity in sociological researchcalls for subjecting the studied 

phenomena to observation, scrutiny and criticism. However, many researchers fall into the trap ofprejudging 

when analyzing various social phenomena. Therefore, thisresearch paper aims to highlight the necessity of 

submitting phenomena to objective scientific criticism away from subjectivity and emphasizing on the 

necessity of allowing the sociological researcher to use the logical reasoning arts through causality and 

presenting rhetoric and eloquent arguments and proofs. 

Keywords: Sociological Research - Critical Necessity – Objectivity - Value Judgments – Subjectivity . 
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 مقدمة: 

م الطبيعية في كون هذا األخير يبدأ من  يتحدد الفرق بين البحث العلمي في العلوم االجتماعية والبحث العلمي في العلو     

منطلقات ومسلمات ثابتة ليصل إلى نتائج وحقائق ثابتة أيضا يمكن تعميمها خارج اإلطار الزمكاني الذي وجدت فيه، بيد أن  

البحث االجتماعي متغيرة يتعسر   في  الثبات فاملنطلقات والنتائج  باستحالة  يتميز  العلوم االجتماعية  في  لم  –البحث  نقل  إن 

البحث    -يستحيل على  )أي  عليه  يقع  ما  عليه  فيقع  االجتماعي  البحث  من  جزء  السوسيولوجي  البحث  أن  وبما  تعميمها، 

االجتماعي(؛ وبالنظر للخصوصية التي يتميز بها البحث السوسيولوجي فإن أكثر األمور التي تحتاج إلى معالجة هو النقد الذي  

لم االجتماع ألنه يستفز فكر الباحث ويحفزه على التحليل املنطقي، فال يمكننا فهم  يشكل مركز ثقل املنظومة املعرفية في ع

الوقائع االجتماعية وتذوقها تذوقا حقيقيا بمعزل عن معرفة أسباب وظروف حدوث الواقعة االجتماعية الستشراف مستقبلها  

علمية بعيدة عن األحكام القيمية والتمحور حول  والتنبؤ بنتائجها وهو ما ال يتم تحصيله إال من خالل نظرة نقدية موضوعية و 

الفكري   الذات، لتجنيبه االنسداد  الباحث  بنية فكر  في  لها موقعا  تأخذ  أن  السوسيولوجي البد  البحث  في  النقدية  فالنظرة 

تعيش في زمان قل والجفاف املعرفي وفي هذا الصدد يقول الدكتور "علي زيكي"بأنه من نتائج "االنسداد الفكري أن الناس باتت  

، وهو ما ذهب إليه أيضا رواد مدرسة فرانكفورت  1فيه التعجب أو انعدم تماما، طاملا أن كل ش يء فيه أصبح معروفا ومألوفا"

الجماهيرية  أدورنوكـ الثقافة  الجامدة  املؤسساتية  حولت  "لقد  قال:  حيث  الجماهير  ثقافة  ورتابة  النقد  غياب  هاجم  الذي 

  Ubiquityياالت تتجاوز حدود ضبط النفس وتوازنها. فالتكرارية، والتطابق مع الذاتية، واالنتشار الكلي الحديثة إلى وسيط لخ

 2للثقافة الجماهيرية، الحديثة، تنحو نحو جعل ردود األفعال آلية، وإضعاف قوة املقاومة الفردية."

 تحديد مفاهيم الدراسة:  -1

 تعريف البحث العلمي والبحث السوسيولوجي:  1-1

على أنه: "محاولة الكتشاف املعرفة أو التنقيب عنها أو تنميتها   ثريا عبد الفتاح ملحسجاء تعريف البحث العلمي عند       

، وفي تعريف آخر ُينظر للبحث العلمي على أنه "أسلوب علمي موجه الستعراض  3أو فحصها وتحقيقها بتقص دقيق ونقد عميق"

ية من أجل الخروج بمعالجات موضوعية ملشكلة محددة بغية تحقيق غايات علمية  حقائق معينة يستند إلى افتراضات منطق 

 4مطلوبة"

 
 . 40، ص 2011، 17. العدد  مجلة دراسات في العلوم االجتماعية واإلنسانيةعلي : العلوم االجتماعية شعوذة القرن العشرين.  زيكي -1
الثقافي  أيزابرجرأرثر:     -2 الرئيسية–النقد  للمفاهيم  مبدئي  ط-تمهيد  األعلى .  1.  املجلس  القاهرة:  رمضان.  وبسطاويس ى  وفاء  إبراهيم  ترجمة: 

 .84، ص 2003للثقافة، 
مداخلة مقدمة ضمن أعمال املؤتمر الدولي التاسع  ابريعم سامية: معوقات البحث العلمي في العالم العربي واالستراتيجيات املقترحة لتطويره.  -3

 . 2، ص 2015. الجزائر، ملركز جيل البحث العلمي 
العربية.    -4 في الدول  به  النهوض  العلمي ومتطلبات  مجلة الغري للعلوم االقتصادية عودة بشير هادي والجوارين عدنان فرحان: عوائق البحث 

 . 75، ص 2016، 38. العدد 13. املجلد واإلدارية
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محاولة        إلى  الباحث  تدفع  معينة  بمشكلة  إحساس  على  ينطوي  العلمي  البحث  أن  نجد  السابقة  التعاريف  من خالل 

عميقا للوصول إلى معالجات موضوعية    اكتشاف حقيقتها باالستناد على فرضيات يتم من خاللها تقص ي الحقائق ونقدها نقدا 

 للمشكلة املدروسة. 

 أما البحث السوسيولوجي فهو:    

: "االستقصاء املنظم، واملنضبط واالمبريقي، والنقدي للفروض التي توضع بشأن بعض العالقات التي  بوب ماتيوز حسب  

منظم، وموجه يتبع فيه الباحث االجتماعي    على أنه: "نشاط علمي  عبد الحميد بوطة، وعرفه  1يفترض وجودها بين الظواهر"

التي   القوانين  عن  والكشف  وتفسيرها  املدروسة  االجتماعية  الظاهرة  معرفة  إلى  الوصول  أجل  من  العلمي،  املنهج  خطوات 

ها  تحكمها والتنبؤ بمآالتها، وهو عملية دورية تبدأ بتحديد املشكلة وإعطاء الفروض، ثم تصميم البحث وجمع البيانات وترميز 

 2وتحليلها وصوال إلى التعميم."

الظواهر          العلمية عند دراسة  الحقائق  إلى  للوصول  العلمي يسعى  البحث  السوسيولوجي شأنه شأن  فالبحث  وعليه 

 االجتماعية بخطوات علمية منظمة تحليلية ونقدية، للوصول إلى نتائج يمكن تعميمها. 

 تعريف النقد:   1-2

نقد الش يء ينقده نقدا إذا نقره بأصبعه كما تنقر الجوزة... وفي حديث أبي الدرداء  <<: جاء في لسان العرب  اللغةالنقد في       

أي إذا عبتهم عابوك وإذا تركتهم تركوك، إذا فالنقد هنا هو تبيان العيوب  >>3قال: إن نقدت الناس نقدوك وإن تركتهم تركوك

 وإبرازها. 

فيقصد بالنقد: "فن الحكم، أي الفصل بين األشياء والحقائق التي يختلف حولها ووضعها موضع التساؤل.    ااصطالحأما       

،وبالتالي فهو أسلوب 4وهو بهذا أحد أهم القابليات العقلية في االختبار والحكم التي يملكها اإلنسان والتي تجنبه الخطأ والظالل"

ه أو إلغائه، وفي السوسيولوجيا يعني النقد:"ذلك التوجه الذي يتناول املفكر أو  عقلي يتم من خالله رفض ش يء ما بهدف تعديل

الباحث من خالله مجموعة قضايا تشكل إطارا نظريا لنقد النظام االجتماعي القائم أو الكشف عن تناقضاته بحثا عن نظام 

 .5اجتماعي تنتفي فيه هذه املتناقضات"

 

 
، ص 2019، 23. العدد 19. املجلد مجلة اإلحياء. -دراسة تحليلية–عقون فاروق وبوقرة كمال: الفجوات املنهجية في الدراسات السوسيولوجية  -1

748 . 
 . 748عقون فاروق وبوقرة كمال، مرجع سابق، ص  -2
 .334. مادة )ن ق د(. بيروت: دار صادر، ص 1. طلسان العربابن منظور:  -3
النقد.    -4 ملفهوم  والفلسفية  والثقافية  االجتماعية  األصول  إبراهيم:  إيالفالحيدري  العدد  مجلة   .7040،  2020  ،: vue http://elaph.com

06/09/2020 à 17:42 
جميل:    -5 أحمد  العوملةحمودي  عصر  في  املمكنة  التربوية  التطبيقات  اليساري:  )الراديكالي(  النقدي  http://m.ahewar.org .  االتجاه 

vue06/09/2020 à 18:06 . 

http://elaph.com/
http://m.ahewar.org/
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 تعريف املوضوعية:  1-3

تنفيذها بشكل موضوعي وليس  تعرف املوض    تم  العلمي كافة قد  البحث  أنها الخاصية حيث تكون "خطوات  وعية على 

شخص ي متحيز، مما يقتض ي على الباحث أن يترك مشاعره وآرائه ومعتقداته وأفكاره جانبا حتى ال تؤثر على النتائج التي يمكن  

العلمي"التوصل إليها بعد تنفيذ مختلف املراحل أو الخطوات املقررة   البحث السوسيولوجي تعني  1للبحث  ،هذا عموما. وفي 

 املوضوعية: 

"دراسة الظاهرات واملشاكل االجتماعية كأشياء خارجة ومستقلة عن الباحث. ألنها تمثل إحدى القواعد الرئيسية للروح        

املعرفة   منبع  تمثل  بذلك  وهي  والواقع،  التجربة  وسلطة  العقل  بسلطة  إال  تعترف  ال  فكريا  استقالال  تتضمن  التي  العلمية 

وضوعية إلغاء  كل االعتبارات اإليديولوجية، العاطفية، االنفعالية وتحاش ي التعصب ألي  ، وبهذا املعنى تستلزم امل2العلمية"

والقيام   الدراسة،  الظواهر محل  املسبقة حول  واألحكام  البديهيات  كل  وإنكار  بعينه  ديني، سياس ي، فكري  كان  اتجاه سواء 

 بالنقد املوضوعي من خالل املحاججة وتقديم البراهين الصادقة. 

 البحث السوسيولوجي في املجتمع:  أهمية  -2

 يعمل البحث العلمي عموما على تحقيق مجموعة من األهداف على املستوى االقتصادي واالجتماعي في املجتمعات، أهمها:   

 العمل على االستغالل األمثل للموارد االقتصادية )طبيعية، مادية...(. -

 ال البشري.الرفع من معدل اإلنتاجية من خالل االستثمار في رأس امل -

 املساهمة في التطور التكنولوجي وما يصاحبه من تطور اقتصادي. -

املعيش ي وبالتالي   - املستوى  في  في معدل األجور وارتفاع  التعليمي لألفراد وما يصاحبه من تحسن  الرفع من املستوى 

 تحقيق الرفاه االقتصادي ألفراد املجتمع. 

 من رفع في معدل أعمار أفراد املجتمع.   تحسين مستوى وجودة الخدمات الصحية وما يصاحبه -

أما بالنسبة للبحث السوسيولوجي فتنبع أهميته من أهمية السوسيولوجيا في حد ذاتها، باعتبارها العلم األكثر ارتباطا      

فهم   إلى  فالسوسيولوجيا تسعى  تعترضهم، وعليه  التي  املتنوعة واملشكالت  املجتمع وأنشطتهم  اليومية ألفراد  بالحياة  وصلة 

 ل للقضايا واملشكالت التي تؤرق أفراد املجتمع. الواقع االجتماعي برمته وإيجاد حلو 

اقع البحث السوسيولوجي في الدول العربية  -3  والتحديات التي يواجهها:  و

 3هناك مجموعة من املحددات التي تعبر عن واقع البحث العلمي عامة والسوسيولوجي خاصة في الدول العربية أهمها:     

 
. الجزائر: املكتبة الجزائرية بوداود،  1. طأسس منهجية البحث العلمي في العلوم االقتصادية وإدارة األعمالأوسرير منور وبوعافية رشيد:    -1

 .36، ص 2011
 .29، ص 2006. عمان: دار الشروق، املدخل إلى علم االجتماعالغزوي فهمي سليم وآخرون: -2
 .بتصرف 80شير هادي والجوارين عدنان فرحان، مرجع سابق، ص عودة ب -3
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في ذلك إلى ميل البحوث الجامعية إلى الجانب األكاديمي أكثر من ميلها  : ويعود السبب  ضيق نطاق البحوث العلمية -

إلى الجانب التطبيقي، نتيجة صعوبة الحصول على املعلومات والبيانات املتعلقة بالبحوث التطبيقية وذلك راجع لإلجراءات  

 لوبة بحجة السرية.البيروقراطية التي تفرضها املؤسسات الرسمية وامتناع بعضها عن إعطاء املعلومات املط

: حيث يتم اختيار  عدم وجود استراتيجيات واضحة في مجال البحث العلمي تكون لديها أهداف ووسائل واضحة -

البحوث العلمية وفقا لخطط تعد من قبل املراكز البحثية والجامعات، قد ال تتناسب مع الواقع وال تعالج املشكالت والتحديات  

يؤكد حالة االنعزال والقطيعة بين املؤسسات العلمية من جهة واملؤسسات الحكومية واملجتمع  التي يواجهها املجتمع، وهو ما  

 من جهة أخرى. 

كبير - بشكل  الحكومي  التمويل  على  والدراسات  البحوث  مراكز  أهم  اعتماد  من  العلمية  البحوث  تمويل  يعتبر   :

(، بينما تبقى  %90-80لى عاتق الحكومات بنسبة )محددات واقع البحث العلمي والسوسيولوجي في الدول العربية حيث يقع ع 

 مشاركة القطاع الخاص في دعم البحث العلمي ضعيفة جدا. 

الباحثين - لدى  العلمي  البحث  مهارات  تحديد  ضعف  البحث،  موضوع  اختيار  في:  أساسا  املهارات  هذه  وتتعلق   :

ضعف الرغبة البحثية الجادة لدى الباحثين في  املشكلة وعدم الخلط بين األهداف واألهمية، ووضع خطة البحث، فضال عن 

أكاديمية   تبقى مجرد بحوث  بحيث  لها،  املناسبة  الحلول  توفير  املدروسة ومحاولة  للمشكلة  الحقيقية  األسباب  التحري عن 

 للحصول على شهادات وترقيات كما سيتم توضيحه الحقا. 

 الدول العربية مجموعة من التحديات أهمها:  نتيجة هذا الواقع يواجه البحث العلمي السوسيولوجي في       

أول مشكلة تواجهها البحوث السوسيولوجية في العالم العربي: هي غياب املسعى الجاد والدافع الحقيقي للبحوث التي       

مسعاها   وليس  الوظيفية،  للترقية  أو  ووظيفة  شهادة  على  الحصول  بغرض  إعدادها  يتم  أكاديمية  بحوث  فهي  إنجازها،  تم 

 لحقيقي إيجاد الحلول للمشكالت املجتمعية والتنبؤ بمستقبلها للتمكن من التحكم في نتائجها. ا

 عزوف الجهات الرسمية عن األخذ بنتائج البحوث واالستعانة بها لحل املشكالت املختلفة التي تناولتها هذه الدراسات.    

واقع اجتماعي مغاير تماما له خصائصه املختلفة كلية عن  تقليد البحوث األكاديمية الغربية التي تم إعدادها لتفسير      

 الواقع االجتماعي العربي. 

 باإلضافة إلى مجموعة التحديات التالية:     

االعتقاد في غربية العلم وهو "اعتقاد إيديولوجي أفرزته أيديولوجية القرن التاسع عشر حيث تحول إلى قناعة ترسخت في  

، ناهيك عن عدم االهتمام بالعلم  1أنفسهم وكذلك عقول الساسة وأصحاب القرار لديهم."العقول، عقول املثقفين العرب  

والبحوث العلمية، ضعف التقنية وعدم مالءمتها ملتطلبات التنمية، ضعف اإلنفاق الحكومي على األبحاث وعدم توفر املناخ  

 العلمي الداعم لإلبداع. 

 

 

 
 .5ابريعم سامية، مرجع سابق، ص  -1
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 السوسيولوجي: أهمية النقد في البحث  -4

تتمظهر الضرورة النقدية في البحث السوسيولوجي من خالل وظيفة الباحث السوسيولوجي ذاته، فمنذ "سنوات عدة      

يدور نقاش حاد في املجتمع اإلنساني حول الدور املناسب ملا يجب أن يقوم به علماء االجتماع. فهناك من يتساءل هل يجب  

حظاتهم وتحليالتهم لألحداث االجتماعية، وبناؤها حيادية؟ أم يتعرضون إلى تقييمها ونقدها  على علماء االجتماع أن تبقى مال 

 .1بصورة أخالقية؟"

بتعريف، وإنما       إليه  اإلشارة  يمكن  "ال  والذي  االجتماع ودوره  في موضوع علم  للتفكير  تقودنا  السؤال  هذا  اإلجابة على 

بالعمل النقدي وبرفض تصديق جميع التفسيرات، ابتداء من التعقيل الذي يسوغ الفاعل به أفعاله، حتى املعنى املتجسد في  

 .2ا يكون عن أن تصبح محملة باملقاصد" املقوالت اإلدارية، التي تبدو أبعد م

وعليه يجب علينا رفض كل البديهيات والعموميات املنتشرة عن املجتمع، وأن "ننبذ بقوة التقسيمات الخاطئة التي تؤدي  

االستقرار   السياسية، وشروط  الحياة  ومبادئ  االقتصادية،  والقوانين  الثقافة،  وماهية  العمل،  طبيعة  التساؤل عن  إلى  بنا 

وهذا ما يضرب    3الجتماعي. ألن في هذا عددا من الحيل عن نظام األشياء، في سبيل منع التحليل السوسيولوجي من الظهور"ا

والوقائع  املجتمع  عن  املسبقة  واألحكام  البديهيات  كل  إنكار  من  والبد  كان  لذا  املحك،  في  ويضعها  السوسيولوجيا  علمية 

 لمية موضوعية. االجتماعية، والنظر إليها نظرة نقدية ع

 البحث السوسيولوجي بين النقد املوضوعي والذاتية:  -5

نوه العديد من علماء السوسيولوجيا إلى ضرورة تجنب األحكام القيمية التي تهدد البحث السوسيولوجي وتقوده إلى نتائج      

حث فيه على دراسة الظواهر   الذي  مغلوطة، وهذا ما ذهب إليه إيميل دوركايم حينما وضع قواعده عن املنهج السوسيولوجي

 االجتماعية كأشياء والتخلص من كل البديهيات واألحكام املسبقة،  

حينما ميز بين "حكم القيمة واالرتباط بالقيم: يتضمن حكم القيمة    ماكس فيبركما أكد عليه عالم االجتماع األملاني       

ا يجب أن يلغى في السوسيولوجيا في حين أن االرتباط بالقيم  عرض قبلياته وتقويم أفعال الغير انطالقا مبادئه الخاصة وهو م 

، فاملوضوعية العلمية تعني "موقف وحكم، وال يمكن أن تكون امتناعا  4يمكنه، على العكس، توجيه عالم االجتماع في مسعاه." 

الحكم املوضوعي حكم  عن اتخاذ موقف، أو توقفا عن إصدار حكم، بل تدل لفظة املوضوعية على محتواها داللة مباشرة، ف

 5قد التزم باملوضوع املحكوم عليه."

لكن هذه األحكام يجب أن تدعم بحجج تؤكد صدقها ومصداقيتها للتمكن من إقناع املتلقي باألفكار املطروحة فاملدركات      

يقع فيه الباحث هو  العادية للباحث ال يمكن أن تكون مبررا بل يجب عليه أن يقدم حججا دامغة تدعم مزاعمه، غير أن ما  

 
 .30الغزوي فهمي سليم وآخرون، مرجع سابق، ص  -1
 . 224، ص  2015. الدار البيضاء: املركز الثقافي العربي،  1. ط-شروط التكوين وآليات إنتاج املعرفة–الخطاب السوسيولوجي  محسن مصطفى:    -2
 .242املرجع نفسه، ص  -3
 . 33، ص 2015. ترجمة: جديدي محمد. الرباط: دار األمان، 1. طالدروس األولى في علم االجتماعريتور فيليب:  -4
 .57، ص 2003. القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، عرض نقدي ملناهج البحث–املوضوعية في العلوم اإلنسانية قنصوة صالح:  -5
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مصيدة األحكام الذاتية بدل املوضوعية واالستدالل الزائف واملغالطات التي تعبر عن "خطأ منطقي؛ حيث يرتكب املرء مغالطة  

حينما تعجز األسباب املقدمة أو املقبولة لدعم زعم معين عن تبرير تقبلها. وقد ترتكب املغالطة في حالتين: عندما يقرر املرء  

ي أن  الحجة  إما  هذه  بطرح  نفسه  هو  يقوم  عندما  أو  به،  يقبل  ال  أو  عليه  طرحت  مغلوطة  حجة  أساس  على  بالزعم  قبل 

 1املغلوطة."

مما سبق، يتضح أن املوضوعية املطلقة معيار صعب التحقيق لذا كان لزاما على الباحث السوسيولوجي أن يستعين     

 2سبية في البحث السوسيولوجي، والتي يمكن تحديدها فيما يلي:ببعض الوسائل الوقائية لتطبيق مبدأ املوضوعية الن

 دائما من أن وضعه لألشياء التي يالحظها مطابق ملا هي عليه في الواقع. الدقة: ونعني بها أن العالم يتأكد -

منها ميتة لكانت    %90التحديد: أي تعيين درجة معينة للش يء املالحظ. فإذا قلنا أن جميع أشجار الغابة ميتة أو أن   -

 مالحظتنا دقيقة ومحددة أيضا.

ومقارنتها   - بعد  فيما  إليها  الرجوع  يمكن  حتى  بدقة  مالحظاتهم  تسجيل  إلى  دائما  العلماء  يلجأ  الدقيق:  التسجيل 

 بمالحظات غيرهم وهم ال يعتمدون على ذاكرتهم بل يستخدمون أجهزة للتسجيل الدقيق في مختلف املجاالت. 

 ية متعلقة باملشكلة املدروسة. وضع فرضيات تجريب -

 االستفادة من أدبيات ونظريات ونتائج البحوث السابقة.  -

 توضيح املفاهيم االجتماعية املتعلقة بموضوع الدراسة.  -

أدبيات   - مستخدما  الدراسة  فرضيات  ورفض  دعم  في  واملوضوعية  الحيدة  على  املبني  العلمي  التحليل  استخدام 

 دعم تحليله بحقائق علمية ونظرية في مجال علم االجتماع.ونظريات على االجتماع من أجل  

 :خاتمة

لقد أثار موضوع النقد العلمي املوضوعي العديد من النقاشات بين العلماء من مؤيدين للموضوعية املطلقة إلى القائلين     

باعت السوسيولوجي  البحث  في  النقد املوضوعي(  )أي  الرغم من ضرورته  املوضوعية، فعلى  باره داللة على مصداقية  بنسبية 

ورصانة البحث ونتائجه، إال أنه وكما سبق الذكر يبقى مطلبا صعب التحقيق بصفة مطلقة فمشكلة األحكام القيمية تبقى  

 هاجسا يؤرق الباحثين السوسيولوجيين ملا تتميز به الظواهر االجتماعية من خصوصية في التناول والتحليل. 

 قائمة املراجع: 

مداخلة مقدمة ضمن أعمال  معوقات البحث العلمي في العالم العربي واالستراتيجيات املقترحة لتطويره.  ابريعم سامية:   .1

 .2015. الجزائر، املؤتمر الدولي التاسع ملركز جيل البحث العلمي

 . مادة )ن ق د(. بيروت: دار صادر.1. طلسان العرب ابن منظور: .2

. الجزائر: املكتبة  1. طالعلمي في العلوم االقتصادية وإدارة األعمالأسس منهجية البحث  أوسرير منور وبوعافية رشيد: .3

 .  2011الجزائرية بوداود، 

. ترجمة: إبراهيم وفاء وبسطاويس ى رمضان. القاهرة:  1. ط- تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية–النقد الثقافي   أيزابرجرأرثر: .4

 .2003املجلس األعلى للثقافة، 

 
 .381، 2015. ترجمة: جميل عصام زكريا. القاهرة: املركز القومي للترجمة، 1. ط-دليل مختصر–التفكير النقدي تريس ي بويل وجاري كمب:  -1
 .32الغزوي فهمي سليم وآخرون، مرجع سابق، ص -2
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كمب: .5 وجاري  بويل  النقدي  التف  تريس ي  القومي  1. ط-دليل مختصر–كير  املركز  القاهرة:  زكريا.  ترجمة: جميل عصام   .

 . 2015للترجمة، 

جميل: .6 أحمد  العوملة حمودي  عصر  في  املمكنة  التربوية  التطبيقات  اليساري:  )الراديكالي(  النقدي  .  االتجاه 

vue06/09/2020 à 18:06 http://m.ahewar.org . 
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The Flood Myth in the book " kanzaldarar & Jamiealgharr " by Al-Dawadari (died:737 

AH/1336 AD) a comparative  reading  

  م( قراءة مقارنة 1336هـ/737كنز الّدرر وجامع الغرر للدواداري )ت:أسطورة الطوفان يف كتاب 

Prof. Osama Kadhim Omran  Altaie • Zainab Mohammed Obaies/University of   Babylon –Iraq 

العراق ، أ.د. أسامة كاظم عمران الطائي• زينب محمد عبيس/جامعة بابل  

 

 

 

 ملخص: 

اكتشاف األدلة التاريخية للطوفان من خالل االعتماد على الروايات اإلخبارية التي تبناها  تسعى هذه الدراسة إلى   

" وجاءت هذه الدراسة مقارن ونقد النص، لغرض تفكيكه وإعادة بناءه من جديد،  كتاب كنز الدرر وجامع الغرر الدوادري في "

الدواداري املتعمقة في أحداث موغلة في القدم؛إذ ابتدأ  ملعرفة مدى البعد املنطقي فيه واستخراج القيمة الروائية لكتابات  

إلى   امليال  النموذجي  الدواداري بطابعها  روايات  امتازت  املؤلف،  الكون وحتى عصر  وتنظيم  الخلق  إلى قصة  باإلشارة  تاريخه 

ن ذلك سيسرع استيعاب  التشذيب واالختصار بشكل يتأقلم مع متبنيات منهجه التاريخي القائم على مبدأ االيجاز، العتقاده بأ

  و كان ذلك واضًحا في دراسته للطوفان، أفرز  
ً
 ونزوال

ً
  في مادته صعودا

ً
القراء ملادته بأقصر الطرق والوسائل، فكان متباينا

التي تمظهر بعضها بمظهر األسطورة والخيار وغلب على   الدواداري  التي ساقها  األحداث  في فك رمزية  نتائج أسهمت  البحث 

 لبعد زمان ومكان الدواداري من األحداث التي يرويها. بعضها اآلخر
ً
 عدم الضبط واملوضوعية؛ نظرا

 الطوفان؛ األسطورة؛ الدواداري، كنز الدرر وجامع الغرر؛ التاريخ. الكلمات املفتاحية: 
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Abstract : 

 This study seeks to discover the historical evidence of the beneficiaries by relying on the news accounts 

adopted by Al-Dawadari in "in the book "kanzaldarar  &  Jamiealgharr" The Flood as a comparative 

model,criticism of the text for the purpose of deconstruction and reconstruction, in order to become aware of 

the extent of the logical dimension by extracting the deep narrative value of the writings of Al-Dawadari that 

appeared in antiquity. Where the author's history begins with a reference to the story of creation and the 

organization of the universe and up to the author's era, Al-Dawadari's narration is characterized by its 

exemplary nature, which tends to shorten the text in a manner consistent with the historical method based on 

the principle of brevity, but he believes that this will speed up the readers' understanding of the material. in the 

shortest possible way. And it differs “in its material, up and down,” and that was clear “in his study of the flood, 

and The search is over results that contribute to deciphering the events presented by al-Dawadari, some of 

which were manifested by the emergence of legend and choice, while others were dominated by a lack of 

discipline and objectivity because of “time and place.” 

Key words:The flood ; Myth;Al-Dawadari ;kanz aldarar & jamie algharr ;history . 

 

Introduction 

Abu Bakr bin Abdullah bin Aybak Al-Dawadari, who died (737 AH / 1336 AD), is considered one of the 

historians of Egypt in the Mamluk era, but he did not gain wide fame among the historians of his time. As the 

historical and men’s sources did not provide sufficient translation and adequate information about the life of 

Al-Dawadari, he has many works in history and literature, and his book (Kinz Al-Durar and Jami’ Al-Gharar) is 

considered one of the important books in Islamic history in general, and the history of Egypt and the Mamluk 

era in particular. His book included nine parts, each part of which deals with the study and treatment of a 

specific period, and this historical treasure remained hidden for a long time until these nine parts were achieved 

and published, in the sixties of the last century by a group of European orientalists, and Germans in particular, 

and researchers The Arabs, and the studies for this book are still few in their first steps and are still craving 
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compared to other historical records, including our attempt, and we believe that it contains intellectual and 

cultural resources that need to be addressed in the other parts of the book. 

The sources of Islamic heritage provided an important material for ancient history in its various dimensions, 

which affected the motivation of historians towards keeping pace with proposals to accommodate the 

prevailing ideas and perceptions that together formed a very close picture of strengths and weaknesses. of 

historical fragments.  

Providing readers with a mixture of stereotypes, particularly from ancient Arab history, motivating 

researchers to explore and deconstruct their internal structure vertically while being “harmonic” in a way that 

is  

consistent with modern scholarly premises in textual criticism and reconstruction. This is evident in the 

introductions to the philosophical vision rooted in the texts of Al-Dawari in his book "Kinz Al-Daraar and Jami 

Al-Ghar" in the news of the flood as a model that was subject to a comparative study and criticism. 

The legend of the flood 

Abu Bakr al-Dawadari (737 AH / 1336 AD) briefly depicted the scene of the flood, when he was talking 

about Noah bin Lamek bin Mutushaleh bin Akhnokh bin Yared bin Mahlael bin Qainan bin Anoushbin Sheth 

bin Adam1. The main question we ask is, did the Flood happen in a particular place on Earth? Or does it include 

the whole earth? In other words, was it global? Or did it include the people of Noah only? To answer these 

questions, we first mention Al-Dawadari’snarration about the flood, and how he answered us about these 

questions, as he gave a long narration. 

  Noah continued to call them to God Almighty, and they did increase in arrogance and killed a group of 

those with him, and at that time he despaired of them, so he ordered the work of the ark, and Noah. He took 

up the work of astronomy. He carried the rest ofthe creatures, and the water flooded the earth. 

The most important notes on Al-Dawadari’s novel: 

Al-Dawadari did not specify the area of the flood, although it appears from the context of his words when 

he stated: The flood did not reach China or India that he does not acknowledge its universality, but rather took 

it to a wide geographical area outside the borders of modern Iraq, where he said: “God Exalted be raised  the al-

 
1-  Al-Dawadari, kanzaldarar&Jamiealgharr,The first edition, Issa Al-Babi Al-Halabi Press, Cairo, V. 2, p 71.  
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Bayt al-Ma’moreduring the days of the flood”1 .Al-Dawadari gave a place for the ship to dock on Jabal Al-Judi, 

which he emphasized that it was within the borders of Iraq in Mosul. Rather, he specified the location with 

great accuracy, saying: “Between it and the Tigris is eight leagues"2It appears that Al-Dawadari was confident 

that the flood had begun and ended in Iraq, where he said: Al-Judi is the one on whom the ark was anchored, 

and beneath it is a village called Eighty, in which Noah lodged. The first village built on the face of the earth was 

named after the flood, and it is one of the works of Mosul ، Al-Dawari's last opinion on the (Iraqi Flood) was 

supported by most of the commentators and historians, and they went to what Al-Dawarimentioned that the 

ship settled on Jabal Al-Judi in Mosul While Ibn Battuta mentioned in the atmosphere of his trip to Iraq, that in 

Kufa is a small mosque, which is the place from which the Tannour escaped during the flood of Noah, and in 

its back outside the mosque there is a house they claim is Noah’s house, it is said that it is the site of the 

construction of Noah’s Ark3 And in a hadith on the authority of Imam Jaafar bin Muhammad al-Sadiq: that the 

enlightenment was in the country of Kufa4 ,so he said: “Al-Judi is the mountain on which Noah’s ark rested 

while he was in the Euphrates”5Kufa It is clear to us that Al-Judi is not as Al-Dawadari went to, who confirmed 

that it is part of the land of Mosul, with a large number of historians. 

Al-Dawadari did not specify the period in which the flood occurred - Dr. Osama Al-Taieconcluded based on 

the historical data and conclusions he mentioned in his book, that the flood occurred in (6000 BC. M) that this 

year represents a stage called (the prehistoric era) within the era The mineral stone in a historical role known 

as (Hassuna House) (6000 _ 5250 BC).6 

Texts about the flood were found in the recorded records of ancient Iraq, from the Sumerian7:It is one of the 

oldest legends, and it came on a Sumerian tablet, it was not in sound condition, the first thirty-seven lines were 

broken, it was discovered in the city of Nefer (Nippur) by the researcher Arno Poebel "in 1914 AD, its summary: 

that the gods decided The annihilation of mankind with the events of the devastating flood ... Then the god Enki 

- the god of water and the god of wisdom - disclosed the secret of the flood to "Ziusudra", a pious man who 

 
2- Al-Dawadari, kanzaldarar&Jamiealgharr, V. 1, p 61 . 
3- Al-Dawadari, kanzaldarar&Jamiealgharr,, V. 2, p131 
1-  Ibn Battuta, The Journey of Ibn Battuta, Cairo, V. 1, p. 167 . 
2_  Al-KulayniMuhammed bin Yaqoub, Al-Kafi, Iraq, 1969, vol. 8, p. 281. 
3_ Abu Jaafar ibn al-Hasan al-Tusi, Kitab al-Amali, Iraq, 1965, vol 2, p. 43.  

4- Osama Al-Tai, The Book of Hisham bin Muhammad Al-Kalbi and His Thought, Iraq, 2013, p. 276. 

5- Samuel Noah Kramer, A Book of Sumer Tablets, B Cairo, 1965, p. 251. 
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fears the gods and devote himself to serving them in humility and reverence. He was told by "Enki" is what the 

gods planned in their assembly, that the assembly of the gods ordered to send the flood and ordered him to 

build a large ship and take in it a seed of every living thing so that life would continue after the flood, the whole 

storm came at once, and with it the torrents of the flood rushed Over the face of the earth for seven days and 

nights, torrents engulfed the land, and storms pushed the giant boat over the great waters, and the land was 

sprinkling water, the flood that destroyed the country ended, King Ziusudra prostrated before (Utu) and the 

king sacrificed a bull and a Shah1, and Babylonian2This legend depicts the mechanism by which hurricanes and 

storms began, and the flood lasted for six days, and the rest of the human race caused its effects, except for 

(Utnapishtim) and those with him, then the sea calmed down and the storm subsided, then the ship landed on 

Mount Nasir, which prevented it from moving after a week, and from there Utnapishtim released a dove to 

search for land, but it quickly returned to him. He returns the ball with a swallow, but also returns without 

finding land, and the third time he released a crow that flies into the sky without returning, Utnapishtim 

concludes that he found dry land and that the water receded, then Utnapishtim released all the passengers of 

the ship, and (Enlil) rewarded him with immortality, he and his wife3. 

Dr. TahaBaqirmentioned: "The many similarities between the events of the flood mentioned in the Torah - 

which most historians, including al-Dawadari, referred to” And the flood mentioned in the exploits of some 

ancient nations, there is no doubt that it goes back to one event, which is the flood that the stories of ancient 

Iraq mentioned as the place  of that  event”4 . 

Many ancient peoples have legends about the Flood. The outlines of the Sumerian Flood myth begin  and 

the Babylonians And the Torah in Genesis  And moved with the Phoenician ships to Greece, the Greek myth 

tells us that the chief of the gods "Zeus or Jupiter" (Lord of Heaven and  Earth)5 He grumbled about the scenes 

of blood shed among humans, so he decided to destroy the earth, as a rainstorm fell on the ground that 

continued in its violence for a long time, and the continuous heavy rain. The rain flooded the plains, hills, and 

forests, and none of the men was ready, except for Deucalion and his wife, Pyrha  . As they did not participate 

 
1- Khazal Al-Majidi, Maton Sumer, p. 187-191; Kramer, from the Sumer tablets, p. 251_261; Hook, Myths in Mesopotamia, 

pp. 18-20; Khalil Saeed, Landmarks of Mesopotamia Civilization, p. 168. 
2- Samuel Henry Hooke, Myths in Mesopotamia, Baghdad, 1968, p. 37. 
3-Al-Sawah, Firas, The First Adventure of the Mind, p. 161; Stephanie Daly, Myths from Mesopotamia, p. 137-149. 
4-  TahaBaqer, Introduction to the Literature of Ancient Iraq, Baghdad, 1976, p. 173. 
5-  JurjiZaidan, Summary of the History of Greece, Egypt, 2012, p. 18. 
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in the crimes that were committed and lived in peace and integrity, they were warned before the flood, and 

when the waters began to burst, Deucalion had to draw from his shelter an ark prepared for such a flood, and 

called his wife, and the waters stopped after 9 days, and the couple felt That is by loneliness, so Hermes, the 

messenger of the gods, told them to go to a valley containing large amounts of rocks and to throw stones with 

their hands, so that they would turn into human beings1. 

 As for the end of the flood, Al-Dawadaridepicted it for us in accordance with the Iraqi legends and 

the Torah, as he mentioned: “God the Most High sent a good wind to dry the earth”2 and agrees with what came 

in the Iraqi legends: “Then the sea calmed down and the storm subsided”3.  

Al-Dawadari said: "Then Noah sent the crow to look and did not return to it... Then he sent the dove and it 

returned to him, and its legs had been dyed with mud... .. So it returned to him with olive leaf green in its beak, 

and it was said: It was From the grass of the earth” 4This Al-Dawadarinovel suggests to us the extent to which 

the legend of the flood was influenced by historians with the legends of ancient civilizations, as it came in the 

Babylonian legend of the flood, Utnapishtimreleased a dove to search for land, but it soon returns to him, he 

returns the ball with A swallow, but it also returns without finding land, and the third time it releases a crow 

that flies in the sky without returning, Utnapishtim infers that it has found land and that the waters have 

receded5. 

Result and Discussions 

1. This study came from reading and deconstructing the sayings of Al-Dawadari in his book specialized 

in this study and a special part of it in the flood and comparing them with the myths of ancient civilizations. 

2. Taking the sample that was used to review the foundations and standards adopted by Al-Dawari in 

the archive of topics, then put forward ideas and visions within his texts that need careful review. That is why 

the title of this research: The Legend of the Flood in Akhbar al-Dawadari (737 AH / 1336 AD) - a comparative 

reading 

3. According to these data, the legend of the flood has Sumerian roots, and passed to the Babylonians, 

then the Canaanites and from there to the Hebrews, and then became accessible to historians. ancient peoples. 

 
1-James Baldwin, Stories of Greek Mythology, 2011, pp. 74-78. 
2-  Al-Dawadari ,part 2, p  71 
3-TahaBaqer, The Gilgamesh Epic, Baghdad, 2008, p. 23. 
4-  Al-Dawadari , part 2, p  77 . 

5Nael, The Epic of Gilgamesh, p. 225.   - 
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4. One flood occurred, but other civilizations took it, and changed the name of the hero ofthe flood, to 

suit the circumstances. 

5. The use of civilizations that dealt with the myth of the Flood as a means to the extinction of the 

human race also shows us that the surviving person, who is responsible for building life on Earth after the Flood, 

is a local and symbolic hero for these peoples, as the name "Noah" is the character who survived. From the 

flood in the literature of peoples and religions, and it is known to historians as well as in the Torah, while in the 

Epic of Gilgamesh the hero was Ziusudra and others, and according to these legends, the hero had previous 

knowledge of a natural disaster, and that this disaster needs a special means of salvation. 

6. The research resulted in results that contribute to deciphering the events presented by al-Dawwari, 

some of which were manifested in the emergence of the legend, while others prevailed lack of discipline and 

objectivity due to “time and place." 

Conclusion     :   

1. Abu Bakr bin Abdullah bin Aybak Al-Dawadari (737 AH / 1336 AD) is considered one of the 

historians of the Mamluk era in Egypt, but he did not gain wide fame among the historians of his time, and from 

the notes on everyone who translated for him, their participation in not providing accurate information about 

year of his birth, and therefore some of them do not hesitate to openly admit their inability to provide useful 

information in this regard. 

2. The book (kanzaldarar &Jamiealgharr) is one of the important books in history. His book included 

nine parts, each part of whichisconcerned with studying and dealing with a specific period. This historical 

treasure remained hidden for a long time until these nine parts were achieved and published, in the sixties of 

the twentieth century. The past was developed by a group of European orientalists, and Germans in particular, 

and Arab researchers, and the studies for this book are still few in their  

first steps and still afew compared to other historical blogs, including our attempt, and we believe that it 

contains intellectual and cultural resources that need to Treatment in other parts of the book . 

3. Flood myths are common across a wide range of cultures, extending back into Bronze Age and 

Neolithic prehistory. These accounts depict a flood, sometimes global in scale, usually sent by a deity or deities 

to destroy civilization as an act of divine retribution. 

4. often in an act of divine retribution. Parallels are often drawn between the flood waters of these 

myths and the primaeval waters which appear in certain creation myths, as the flood waters are described as a 

measure for the cleansing of humanity, in preparation for rebirth. Most flood myths also contain a culture hero, 

who "represents the human craving for life". 
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