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يحظر إعادة نسخ أجزاء من المواد الواردة بالمجلة أو إنتاجها ،كليًا أو جزئيًّا ،بغرض التوزيع أو
االستغالل التجاري إال بموجب إذن كتابي من جامعة المرقب.
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قواعد النشر

 - 1يجب أن يتوفر في البحث التحصيل العممي السميم ،والمنيج العممي في التناول واالستنتاج.
 - 2ال يجوز نشر البحوث التي سبق نشرىا في مجمة أو دورية عممية أخرى.

 -3تقدم المقاالت من ثالث نسخ ليتم تقييميا ومراجعتيا ،ويتم في ذلك ا تباع قواعد النشر
المنصوص عمييا في  Chicago manual of styleمع إدخال بعض التعديالت التي

ستذكر فيما يأتي.

التقديم النهائي لممقاالت

 - 0يقدم النص النيائي بعد إجراء التعديالت التي تراىا لجنة المراجعة العممية وىيأة التحرير،
عمى قرص ممغنط ،مع استخدام برنامج الكتابة  ،MS Wordوبنمط  12لمغات األجنبية ،وبنمط

 14لمغة العربية.

 -2تقدم نسخة مطبوعة عمى ورق  ، A4وتكون الكتابة عمى أحد الوجيين فقط ،وتترك مسافة مزدوجة بين
السطور وىوامش كبيرة.

 – 3يراعى عدم استخدام أنماط متعددة وأنماط مختمفة الحجم.

 – 4ال يستخدم ألقاب مثل  Dr.أو Prof.سواء في داخل النص أو الحواشي أو عند كتابة اسم
المؤلف.

 - 5تكون جميع األقواس ىاللية مثل( :

)

 - 6تستخدم عالمات التنصيص المفردة دائما مثل

،

،

 - 7يجب تجنب استخدام العالمات الحركية عند كتابة كممات عربية بالمغة اإلنجميزية.

 - 8تكتب أرقام القرون واألسرات بالحروف ،مثل :القرن الخامس ،األس ةر الثامنة عشرة.
 - 9تستخدم الشرطة الصغيرة بين التواريخ أو أرقام الصفحات ()130-120

البنط

.1يستخدم الخط  simplified Arabic 14لمنص و  simplified Arabic bold 16لمعنوان.
.2يتم تزويد ىيأة التحرير بأي نوع من الخط غيرالقياسي أوالتقميدي عمى قرص ممغنط منفصل.

الحواشي السفمية

- 1تكتب الحواشي حواشي ختاميةً في صفحات مستقمة ممحقة بالنص،وتترك مسافة مزدوجة بين
السطور.
 - 2تكون أرقام الحواشي مرتفعة عن مستوى السطر وال توضع بين قوسين.

 - 3ال يتضمن عنوان المقال أية إشارة إلى حاشية ،واذا كان ىناك احتياج إلدراج حاشية بغرض
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تقديم الشكر وما إلى ذلك يوضع فى العنوان عالمة النجمة* وتكون قبل الحاشية قبل رقم .1
-1

-2

الممخص

يقدم ممخص (بحد أقصى  150كممة ) وذلك فى مقدمة المقال ،ويستخدم الممخص في

استرجاع المعمومات ،ويكتب بحيث يمكن فيمو إذا ما تمت قراءتو منفصال عن نص

المقال.

تقدم ترجمة لمممخص (بحد أقصى  150كممة) بالمغة العربية بالنسبة لألبحاث المكتوبة

بالمغات اإلنجميزية والفرنسية واإليطالية ،وممخص بالمغة اإلنجميزية في حالة األبحاث

المكتوبة بالمغة العربية.

االختصارات

 - 1بالنسبة الختصارات أسماء الدوريات والحوليات يتبع في ذلك:

 اختصارات :
Bernard Mathieu, Abréviation des périodiques et collections en usage
a l’IFAO, 4 éme éd. (Cairo, 2003).

يمكن الحصول عمييا من الموقع

*www.ifao.egnet.net
 - 2يمكن استخدام االختصارات الخاصة بعد أن تذكر بالكامل في العناوين التي يشار إلييا كثي ار
فى المقاالت الفردية ،ويمكن أيضا استخدام الصيغ المقبولة (المتعارف عمييا ) ،مثل
القاموس الطوبوغرافي  MOSS & Porterيكتب ( PMبخط غير مائل) .وتكتب المراجع

األخرى كاآلتي:

 مقال في دورية يكتب المرجع أول مرة :

اسم المؤلف« ،عنوان المقالة» ،عنوان الدورية رقم المجمد ،رقم العدد (التاريخ) ،رقم الصفحة أو

الصفحات.

محمد عبد الستار عثمان« ،دور المسممين في صناعة األقالم» ،دراسات أثرية إسالمية المجمد

الرابع( ،القاى ةر 1991م).194- 172 ،
واذا تكرر يكتب :

عثمان« ،دور المسممين في صناعة األقالم».175 ،
J. D. Ray, ‘The Voice of Authority: Papyrus Leiden I 382’, JEA 85
(1999), 190.
واذا تكرر يكتب:
Ray, JEA 85, 190.

 مقال أو فصل في كتاب لعدة مؤلفين :
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I. Mathieson, ‘Magnetometer Surveys on Kiln Sites at Amarna’, in B. J.
Kemp (ed.), Amarna Reports VI, EES Occasional Publications 10 (London,
1995), 218-220.

واذا تكرر يكتب:

Mathieson, in Kemp (ed), Amarna Reports VI, 218-220.

 الكتب العممية
مؤلف واحد

اسم المؤلف بالترتيب الطبيعي ،العنوان  ،إعداد اسم المعد ،ترجمة اسم المترجم ،الطبعة ،رقم المجلد،
السلسلة (مك ان النشر :الناشر ،تاريخ النشر) :رقم الصفحة أو الصفحات.

حسني نويصر  ،اآلثار اإلسالمية (القاىرة :نيضة الشرق.92 ، )1996 ،

وإذا تكرر يكتب :

نويصر  ،اآلثار اإلسالمية .96-94 ،
E. Strouhal, Life in Ancient Egypt, (Cambridge, 1992), 35-38.

واذا تكرر يكتب :

Strouhal, Life in Ancient Egypt, 35-38.

مؤلفان اثنان – ثالثة مؤلفين

تكتب أسماء المؤلفين بحد أقصى ثالثة مؤلفين على الترتيب:
اسم المؤلف األول ،واسم المؤلف الثاني ،واسم المؤلف الثالث ،ثم تستكمل بقية البيانات كما ذكر للكتاب
المؤلف الواحد

أحمد أمين ،محمد عبد الودود ،أحمد حسين ،العمارة العثمانية في اليونان( ،القاىرة.٩ ،)2014 :

أكثر من ثالثة مؤلفين
اسم المؤلف األول وآخرون ،وتستكمل بقية البيانات كما هو في حالة كتاب المؤلف الواحد

ماجد عثمان وآخرون ،السكان وقوة العمل في مصر :االتجاهات والتشابكات واآلفاق المستقبمية
حتى عام ( ،٠٢٠٢القاىرة :ميريت.٥ - ٢ ،)٢٠٠٢ ،

بدون مؤلف – بدون مكان نشر – بدون ناشر – بدون تاريخ نشر

العنوان  ،الطبعة ،رقم المجلد ،السلسلة (مكان النشر :تاريخ النشر) :الصفحة أو الصفحات.

دور قديمة في دمشق( ،د.م.7 ،)]٩٩-- [ ،.

 سمسمة المطبوعات
W. M. F. Petrie, Hyksos and Israelite Cities, BSAE 12(London,1906), 37
pl. 38. A, no. 26.
واذا تكرر يكتب :
Petrie, Hyksos and Israelite Cities, 37 pl. 38. A, no. 26.

 الرسائل العممية

محمد ددد حمد د د ةز إس د ددماعيل الح د ددداد ،الطرررررراص المصرررررر لعمرررررائر القررررراهرة الدينيرررررة خرررررالل العصرررررر
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العثماني213- 323هر1131- 1511/م (رسالة دكتوراه ،جامعة القاىرة1990 ،م).112 ،

وإذا تكرر يكتب :

الحداد ،الطراص المصر لعمائر القاهرة.125- 120 ،
Joseph W. Wegner, The Mortuary Complex of Senwosrt III: A Study of
Middle Kingdom State Activity and the Cult of Osiris at Abydos (Ph. D. Diss.,
University of Pennsylvania, 1996) 45-55.
وإذا تكرر يكتب :

Wegner, The Mortuary Complex of Senwosrt III, 45-55.

المواد اإللكترونية

 الموقع اإللكترونى
األمم المتحدة،

http://www.un.org/arabic /

 الصفحة اإللكترونية

سميحة فوزي« ،سياسات االستثمار ومشكمة البطالدة فدي مصدر» ،المركرص المصرر لمدراسرات

االقتصادية،

www.eces.org.eg/Downloads/ECESWP68.pdf

 عند اإلشا ةر إلى دوريات عمى اإلنترنت أو أسطوانات  ، CDانظر الفصل الخاص بيذا في
الكتابChicago Manual of Style :

 ال بد من ذكر اسم الكاتب كامال وتفاصيل النشر األخرى ،بما في ذلك عنوان المقال بالكامل
واسم السمسمة ورقم الجدزء عندد اإلشدا ةر إليدو لممد ةر األولدى ،أمدا بعدد ذلدك فيدذكر اسدم العائمدة فقدط
ويذكر العنوان باختصار  ،ويجب تجنب استخدام مصطمحات مثل ibid, op.cit, loc.cit :

عموما.
كما يجب اإلشا ةر إلى رقم الصفحة بالتحديد وليس إلى المقال
ً

 المواد السمعية والمرئية ( الفيديو ،األفالم ،البث)

المندتج .مدادة التصدميم ،صداحب العمدل (أو المخدرج ،يكتدب
اسم العمل ،سدنة اإلصددار فدي البمدد ن

لقب المخرج بحروف كبيرة) ،تفاصيل اإل نتاج (المكان ،اسم المؤسسة أو المنظمة المنتجة)
 مقدمة ابن خمدون ،1999 ،كاسيت صوتي ،أبو ظبي ،المجمع الثقافي.-

الناصر صرال الردين ،1963 ،كاسديت مرئدي ،إخدراج يوسدف شداىين ،القداىرة ،المؤسسدة المصدرية

-

الفقررررص وأصررررولص ،1999 ،قد ددرص مد دددمج ،يوس ددف القرضد دداوي ،سمسد ددمة عمم دداء اإلسد ددالم ،القد دداىرة،

العامة لمسينما.

الشركة اليندسية لتطوير نظم الحاسب.
Birds in the Garden, 1998, Video, London: Harper Videos.

 البرامج ،الحمقات المسمسمة
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اسم البرنامج أو المسمسل ،رقم (أو اسم) الحمقة ،المؤسسة أو المنظمة ال ناقمة لمبدث ،اسدم القنداة،

منتجة) ،تفاصيل تاريخ وتوقيت البث.

العمم واإليمان ،حمقة ( 59العقرب) ،التمفزيون المصري ،القناة األولى المصرية.2003 ،

Yes, Prime Minister, Episode 1, The Ministerial Broadcast, 1986, TV, BBC2, 16

المشاركات والمقاءات الشخصية في البرامج توثق باسم المشارك مثل:

Jan 1986.

T. BLAIR, 1997, Interview, In: Six O'clock News, TV, BBC1, 29 Feb 1997, 1823
hrs.

الصور

 - 1تقددم الصدور واألشدكال ممسدوحة مسدحاً ضدوئيا بدقدة  300نقطدة عمدى األقدل ،وتكدون الصدور
محفوظة في ممفات نوع .TIFF

 - 2ال يزيد حجم الصور عن ثمث حجم البحث.

 - 3تقدم الصور عمى  CDمنفصل ،وال ترسل بالبريد اإللكتروني.

تعميقات الصور واألشكال

 - 1ال بددد م ددن التأكددد م ددن ص ددحة التعميقددات ،وأن تكت ددب فددي ورق ددة منفص ددمة ،وتكددون المس ددافة ب ددين
السطور مزدوجة ،وتقدم عمى قرص ممغنط مع النسخة النيائية لممقال.

 - 2ال ب ددد أن تحم ددل الص ددور والرس ددومات المقدم ددة لمنشد ددر اس ددم الكات ددب ،ورق ددم الص ددورة ،أو الشد ددكل
مكتوباً بوضوح عمى الخمفية أو عمى .CD

حقوق الطبع

 - 1تقدع المسدؤولية عمدى كاتدب المقدال فدي الحصددول عمدى تصدريا باسدتخدام مدادة عمميدة ليدا حددق
الطبع ،وىذا يشمل النسخ المصو ةر من مواد تم نشرىا من قبل.

 - 2أصول البحوث والمقاالت التي تصل إلى المجمة ال ترد أو تسترجع ،سواء نشرت أم لم تنشر.
 - 3ترفق مع البحث سي ةر ذاتية مختص ةر عن الكاتب.

تقدم المقاالت في نسختين (مطبوعة ،والكترونية) إلى :

رئيس تحرير مجمة لبدة الكبرى ،كمية اآلثار والسياحة  -جامعة المرقب  -ليبيا
بريد إلكترونيleptismj@elmergib.edu.ly :
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العائالت الثرية ودورها في إعمار مدينة لبدة الكبرى"عائمة طبحفي
ً
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جـ مال أحمد الموبر
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الخصائص النوعية لمفنون الصخرية في ليبيا

محمد عمي أبو شحمة

47

اآليات القرآنية عمى مسكوكات الخالفة العباسية والفاطمية
توظيف اإلنارة في ا لعمارة وفق المنهج اإلسالمي
الحمام الكبير بمدينة طرابمس القديمة
ّ
من مدن جبل نفوسة " مدينة إتمثيين"
دراسة مقارنة بين مدينة غات الميبية وبعض مدن واحات مصر الغربية خالل العصر اإلسالمي
مالمح الحياة الفكريت في مذينت تاهرث الرستميت ( 296- 161هـ908- 777/م)

فتحية سميمان الصديق

74

فوزية الزرقاني فضل اهلل

87

الهام إبراهيم القرقني

107

سعيد عمي حامد

121

ابراهيم سالم انويجى

132

محمد مصطفى المنتصر
محمود عبد المجيد مجبر
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حنان سالم زريق

176

ابوراوي مصطفى المرخية

207

المخطوطاث والوثائق الليبيت بمكتبت أحمذ بابا التمبكتي بمالي الوثائق الغذامسيت أنمورجا

نصر الدين العربي
خـالد مـرشان

238

تقرير عن أعمال حصر وتوثيق النقوش بمدينة لبده الكبرى ابريل 7102م

فريق من أ .هـ .ت بكمية

265

دراسة تحميمية لطرز المنشآت التجارية في مدينة طرابمس خالل العصر العثماني
دراست أضرار أثر أشكال التجويت الفيزيائيت على مواد بناء المذينت القذيمت طرابلس

اآلثار والسياحة – جامعة
المرقــــب
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تـقــديـــــــــــــــــــم
ا لحمد هلل الذي لواله ما جرى قمم ,وال تكمم لسان ,والصالة والسالم عمى سيدنا محمد ( صمى اهلل
عميو وسمم ) كان أفصح الناس لسانا وأوضحيم بيانا ,أما بعد:

فيسعدنا ويشرفنا أن نقدم لقراء مجمتنا الكرام العدد الثالث حافال كأخواتو بموضوعاتو المختمفة

وعناوينو الشائقة التي حممت بين أسطرىا كل ما ىو ممتع ونافع بإذن اهلل جل في عاله في مجال

اآلثار الكالسيكية واآلثار االسالمية ,ويتضمن ىذا العدد العناوين التالية (العائالت الثرية ودورىا

أنموذجا ,الدرىم العباسي ,الخصائص النوعية لمفنون
في إعمار مدينة لبدة الكبرى "عائمة طبحفي
ً
الصخرية في ليبيا ,اآليات القرآنية عمى مسكوكات الخالفة العباسية والفاطمية ,توظيف اإلنارة في
الحمام الكبير بمدينة طرابمس القديمة ,من مدن جبل نفوسة
العمارة وفق المنيج اإلسالمي ّ ,
"مدينة إتمثيين" ,دراسة مقارنة بين مدينة غات الميبية وبعض م دن واحات مصر الغربية خالل

العصر اإلسالمي  ,مالمح الحياة الفكرية في مدينة تاىرت الرستمية  ,دراسة تحميمية لطرز
المنشآت التجارية في مدينة طرابمس خالل العصر العثماني  ,دراسة أضرار أثر أشكال التجوية
الفيزيائية عمى مواد بناء المدينة القديمة طرابمس  ,تقرير عن أعمال حصر وتوثيق النقوش

بمدينة لبده الكبرى ابريل 7102م).

وبمناسبة صدور ىذا العدد الثالث من مجمة لبدة الكبرى لكمية االثار والسياحة تتقدم ىيأة التحرير

بخالص الشكر لمسادة المحكمين والمجنة االستشارية والمدقق المغوي لممجمة .
والى لقاء في العدد القادم إن شاء اهلل تعالى

ىيأة تحرير المجمة
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العائالث الثريت ودورها يف إعمار مدينت لبدة الكربى
"عائلت طبحفي أمنوذجا"
محمد عمي الدراوي
جامعة المرقب  -ليبيا

Email/ madarawi@elmergib.edu.ly
الممخص/
تعد مدينة لبدة الكبرى من بين أىم مدن أفريقيا الرومانية ،وقد أشارت العديد من النقوش

الكتابية المكتشفة فييا إلى أنيا شيدت خالل القرنين األول قبل الميالد واألول الميالدي نيضة

معمارية كبيرة ،وان اإلنفاق عمى بناء تمك الصروح المعمارية وتزيينيا أخذ أىمية كبيرة من قبل
ألقابا تشريفية
أبناء العائالت الثرية فييا ،حتى إنيم ولمجيوداتيم تمك منحيم زعماء لبدة وشعبيا ً
وفخرية ،وكانت عائمة طبحفي من أبرز تمك العائالت وأشيرىا ،وأكثرىا أىمية في مدينة لبدة إلى
ما يقرب قرن من الزمن ،ما بين القرنين األول قبل الميالد واألول الميالدي ،فقد تصدر عدد من

أفرادىا المناصب اإلدارية والدينية العميا بالمدينة ،مثل :القضاء ،والكيانة ،ىذا كما يتضح من
تمك النقوش ان أصول ىذه العائمة من العنصر المحمي ،وتأثروا بالحضا ةر البونية ،ويظير ذلك

اضحا من اتخاذىم أسماء بونية ،غير أنو وبعد السيط ةر الرومانية عمى المنطقة تأثروا بالحضا ةر
و ً
الرومانية فترومنوا.

00

محمد علي الدراوى __________________________ العائالث الثريت ودورها في إعمار مدينت لبدة الكبرى

مقدمة

ازدىار
ًا
شيدت مدينة لبدة الكبرى خالل القرنين األول قبل الميالد واألول الميالدي
كبير ،وقامت بيا حياة حضرية مزدىرة ،والزال بوسعنا لحوظ ذلك في التوسع السريع
اقتصاديا ًا
ً
لممدينة ،والنشاط المعماري الذي شيدتو من إقامة لصروح معمارية ضخمة ،مثل :المسرح والسوق

والحمامات والكمكيديكوم ،والمعابد ،وتزيين بعضيا اآلخر باألعمدة الرخامية واألعمال النحتية،
حتى أضحت من بين أىم مدن أفريقيا الرومانية وأكمميا.

ىذا وقد أشارت العديد من النقوش الكتابية المكتشفة في مدينة لبدة سواء النقوش البونية

الجديدة منيا أم الالتينية أم ثنائية المغة "بونية/التينية" إلى ان اإلنفاق عمى بناء تمك الصروح أخذ

بعضا
أىمية كبيرة من قبل أبناء العائالت الثرية فييا ،وان تشييدىا جرى عمى نفقة وحساب
ً

ألقابا تشريفية وفخرية من قبل زعماء لبدة وشعبيا ،مثل :مزين
منيم ،ولمجيوداتيم تمك ُمنحوا ً
وطنو ،ومحب الوئام ،ومحب وطنو ،ومحب مواطنيو.
وعميو ستتناول ىذه الدراسة عائمة طبحفي ،وىي واحدة من أىم تمك العائالت التي كان

ليا الدور الكبير واألبرز في األنفاق واألشراف عمى أعمال األعمار والتزيين بمدينة لبدة الكبرى،

ظيور في النقوش الكتابية بالمدينة.
ًا
عمى األقل من حيث األكثر
تعد عائمة طبحفي "תבחפי" -االسم كما ورد في النقوش البونية  ،1-وتابابيوس

" "Tapapiusأوتابافيوس "– "Tapafiusكما جاء في النقوش الالتينية  ،2-من أبرز تمك
العائالت وأشيرىا ،وأكثرىا أىمية في مدينة لبدة إلى ما يقارب قرن من الزمن بين القرنين األول
قبل الميالد واألول الميالدي ،فقد تصدر عدد من أفرادىا المناصب اإلدارية والدينية العميا
بالمدينة ،مثل :القضاء ،والكيانة ،وىو ما يتوافق مع ذكر سالوست " "Sallustمن ان التشريع

والقضاة واإلدارة في لبدة كان بيد أقمية من األثرياء  ،3وذكر أرسطو " "Aristoleبأن عند
انتخابيم ىؤالء القضاة يجب ان يؤخذ في االعتبار الثروة والجدا ةر والنفوذ .4

النقوش:

سنتناول فيما يمي مجموعة من النقوش المختمفة التي شيدت عمى نشاط ىذه العائمة،
واسياماتيا المعمارية الميمة في مدينة لبدة:
 .1نقش عثر عميو قرب الجدار الجنوبي الغربي لمسوق ،والمعروف بالسوق البونيقي

(الموحة ،)2وىو ثنائي المغة بوني/التيني ( 5الموحة ،)1ويرجع تاريخو إلى سنة  8ق.م ،يذكر أن
حنبعل

ابن حممكت طبحفي روفس "חנבעל

בן

חמלכת

טבחפי

רופס =

 "Annobal Imilchonis <Himilco> Tapapius Rufusأقام عمى نفقتو الخاصة كل أو

وكاىنا لمعقيدة اإلمبراطورية.
قاضيا
جزء من مركب السوق ،وأنو كان
ً
ً
08
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 .2نقش ثنائي المغة بوني/التيني ،ويخص شخصية حنبعل السابقة ،عثر عميو في

المسرح ،النص البوني منو يتألف من سطرين  ،6أما الالتيني وجد في ثالث نسخ ( 7الموحات،3

 ،)5 ،4ويعود تاريخو إلى  1أو  2ميالدي ،ويشير إلى قيامو بإنجاز كافة األعمال المتعمقة

ألقابا فخرية وتشريفية،
ببناء المسرح عمى نفقتو الخاصة (الموحة ،)6ونتيجة لجيوده تمك منح ً
مثل :مزين وطنو "מישקל ארצ =  ،"ornator patriaومحب الوئام "מחב דאת חתמת
=  ،"amator concordiaeويالحظ في ىذا النقش تكرار لذكر الوظائف التي يتقمدىا
حنبعل ،والمتمثمة في القضاء والكيانة ،ىذا وبإجراء مقارنة بين النسختين الالتينية والبونية

لمنقش ،يالحظ في األولى حرص حنبعل عمى ذكر لقبو الروماني روفس " "Rufusبعد اسمو

مباشر في إشارة واضحة ل حصولو عمى المواطنة الرومانية ،واندماجو بالثقافة الرومانية ،أما
ًا
ِ
السمو و ِ
اسم أ بيو ومن ثم لقبو في
في الثانية َذكر اسمو وفق العادات والتقاليد الفينيقية من ِذكر

رسالة واضحة عمى تأكيد نسبو لعموم شعب لبدة من العنصر المحمي ،وتجدر اإلشارة إلى أن

لقب روفس" "Rufusورد وفي النقشين بونيين برسم مختمف في كل حالة ،فجاء بصيغة "رافس=
ראפס"  ،8وبصيغة "روفس= רופס" ،9

ىذا وفي ذات المسرح اكتشف نقش التيني آخر يشير إلى قيام سوفينيبعل ""Suphunibal

أبنة حنبعل روسو "  "Annobal Rusoبتكريس معبد لممؤلية كيريس



"( "Ceresاللوحت)7

أعمى مدرجات المسرح  10في سنة 36– 35م زمن بروقنصل أفريقيا كايوس روبيميوس بالندوس

" ،"Caius Rubellius Blandusوالذي عثر بداخمو عمى تمثال من الرخام األبيض ،تظير

ال،
فيو ىذه المؤلية واقفة مستندة عمى رجميا اليسرى بينما الرجل اليمنى تتراجع إلى الخمف قمي ً

وفوق رأسيا تاج ،ويمف جسدىا رداء .11

 .3نقش بوني جديد يتألف من ثالثة أسطر

12

(الموحة ،)8محفور عمى أعتاب باب معبد

روما وأغسطس بالميدان القديم لممدينة ،ويعود تاريخو إلى 19– 14م ،والنقش تمحقو أضرار ،إذ

أ ن السطر األول والثاني منو مفقودين ،وباقي النص مشوه ،ويشير إلى قيام بدممقارت بن
بدممقارت طبحفي "בדמלקרת בן בדמלקרת טבחפי" بتكريس معبد لعبادة روما وأغسطس،
والصرف عمى أعمال بنائو التي شممت الباب البرونزي ،وتغطية األروقة الخارجية ،إضافة إلى
تماثيل أكبر من الحجم الطبيعي تخص روما وأغسطس  ،Roma  Augustusوتيبريوس

 ،Tiberiusوجوليا أغسطا Augusta

 ،Juliaوجرمانيكوس  ،Germanicusوزوجتو

أجريبين  ،Agrippinوأمو انطونيا  ،Antoniaودروسيوس ،وزوجتو ليفيا  ،Liviaوأمو
أجريبينا  ،Agrippinaوالتي اكتشف بعضيا في ساحة المعبد  ،13والممفت ان ىذا المعبد يتشابو

مخططو ومخطط معبد فينوس في روما .14

01

محمد علي الدراوى __________________________ العائالث الثريت ودورها في إعمار مدينت لبدة الكبرى

 . 4نقش التيني (الموحة )9عمى إفريز معبد بالرواق الخمفي لممسرح

15

(الموحة،)10

ويعود تاريخو إلى سنة 42م  ،ويشير إلى قيام ايدبعل ماجنوس ابن تابابيوس (طبحفي)

" "Iddibal Magonis Tapapiusببناء معبد لإللو أغسطس " "Dii Augustiعمى نفقتو
الخاصة

في

العام

الثاني

" ."Quintus Marcius Barea

من

والية

البروقنصل

 .5نقش التيني اكتشف بمنطقة الميناء في لبدة

16

كونتيس

ماركسيوس

باريا

(الموحة ،)11ويرجع تاريخو إلى

62– 61م ،ويشير إلى قيام يتن بعل أرش أبن سابينيوس طبحفي " Ithymbal Arinis filius

وكاىنا ألغسطس ببناء أعمدة ،غير أننا ال نعرف
قاضيا،
 "Sabinus Tapapiusالذي كان
ً
ً
الكثير عن طبيعة ىذه األعمدة؛ نتيجة ل تحطم النقش إلى أجزاء ،كما يوجد نقش بوني جديد آخر

تذكاريا تشريفًا
عثر عميو في شارع المعمد المؤدي لمميناء يشير إلى قيام يتنبعل ببناء مبنى
ً
لخالتو المسماة أرشت بنت يتنبعل "ארשת בת יתנבעל"  ،17وضمن شارع النصر في لبدة

اكتشفت كتمة حجرية كانت جزء من كرسي  ،تحمل نقش بوني جديد ،وىو عبا ةر عن جزء من

اسم سابينيو طبحفي " ...סעבינא תבח[פי ،18 "...أما باقي االسم مفقود ،ربما نفسو يتنبعل أرش
أبن سابينيوس طبحفي ،وربما كان يسجل قيامو ببعض األعمال األخرى.

 .6نقش بوني جديد يمتد عمى شكل شريط طويل عمى ستة مقاعد حجرية

19

(الموحة)12

وجدت في حمامات ىدريان ،والى جانب ىذه المقاعد عثر عمى مقعدين آخرين يحمالن نقش

التيني

20

(الموحة .)13أشار النقش البوني إلى ان ىذه المقاعد الست صنعت عيد القاضيين

عبدممقارت طبحفي עבדמלקרת טבחפי ،وأرش الرب "ארש הפרב" ،والمحازيم "המחזם"



قانددا "קענדדא" = كانديديوس "-  "Candidusبالالتيني  ،-ودنطا "דנטא" = دوناتس

"– "Donatusبالالتيني  ،-وانيا كمفت  133ديناريوس "  ، "Denariusمنيا  80ديناريوس

حصيمة الغرامات المحصمة  ،ويعد ىذا النقش الوحيد من أجمالي النقوش الخاصة بأنشطة عائمة
طبحفي وترد فيو تكاليف العمل .رأى جورجيوا ليفي ديالفيدا " "Levi della vida. Gأن ىذه
المقاعد جرى نقميا من السوق حيث مكانيا األصمي إلى الحمامات خالل عممية الترميم التي

تمت خالل العيد السيفيري  ،21كما رأى كل من رينولدز .ج .م  Reynolds .J.Mوورد بيركنز

Ward Perkinsاحتمال إعادة استعماليا في الحمامات  ،22أما من حيث تاريخ النقش فان

رومانيمي  Romanelliوالميار يرجعا تاريخو لزمن اإلمبراطور ىدريان أو إلى فت ةر الحقة .23

استنتاجات /يتضح من خالل استعراض النقوش السابقة ما يمي:
01
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 -تعد عائمة طبحفي واحدة من أىم العائالت الرئيسة في مدينة لبدة الكبرى ،وانيا عمى

ارتباط وثيق بالنشاط المعماري فييا ،إذ بينت تمك النقوش مدى غنى وثراء ىذه العائمة،

ونفوذىا السياسي ،ومدى تعمق أبنائيا بمدينتيم ،والذي عبروا عنو باإلنفاق والصرف بسخاء

ألقابا تشريفية،
عمى العديد من المشاريع الضخمة بيا ،حتى إ نيم ولمجيوداتيم تمك ُمنحوا ً
مثل :مزين وطنو "מישקל ארצ  ،25 "ornator patria = 24ومحب الوئام "מחב דאת
חתמת

26

=  ،27 "amator concordiaeومحب وطنو " ،28 "amator patriaeىذه األلقاب

البد أنيا منحت ليم من قبل زعماء لبدة "אדרא לפקי" وشعبيا "עם לפקי"******* ،وقد حرصوا
عمى ذكر ألقابيم ىذه التي اكتسبوىا في النقوش الخاصة بمشاريعيم إلى جانب صفاتيم

اإلدارية والدينية.
 -إن أصول ىذه العائمة عمى األغمب محمية أي أنيم من العناصر المحمية ،إذ ان اسم

ووفقا لمقانون الروماني ُيعدون بيريغران "،********"peregrine
بونيا وال
رومانياً ،
ً
طبحفي ليس ً
اضحا من اتخاذىم أسماء بونية ،مثل :حنبعل،
وكانوا متأثرين بالحضارة البونية ،ويظير ذلك و ً
وحممكت ،وعبد ممقارت ،بدممقارت ،وايدبعل ،وأريش ،إال انو وبعد السيطرة الرومانية عمى

ألقابا رومانية********* ،مثل :روفس
المنطقة ترومنوا ،ويتضح ذلك من اتخذىم
أسماء و ً
ً
" ،"Rususماجنوس " ،"Magonisوسابينيوس " ،"Sabinusكما قاموا بنحت أسمائيم وألقابيم

في النقوش الالتينية عمى الطريقة التينية مثل :طبحفي " תבחפי"  تابابيوس"/"Tapapius

تابافيوس" ، "Tapafiusوحممكت "חמלכת"  إميمكونيس " ، "Imilchonisوأرش "ארש" 

أرينيوس " ،"Arinisإن اتخاذ ىذا األسماء واأللقاب إشارة واضحة وصريحة لتحصميم عمى
المواطنة الرومانية********** ،إذ ان من أىم المكاسب التي ُيتحصل عمييا بعد اكتساب المواطنة
اتخاذ أسماء رومانية ،وارتداء المباس الروماني ،فقد ظل حتى القرن الثاني الميالدي ال يمكن

خصوصا
لممتحصل عمى المواطنة الرومانية الخروج إلى الحياة العامة في غير الزي الروماني
ً

التوجا "  ،29 "Tugaففي مبنى الكمكيديكوم " "Chalcidicumبمدينة لبدة الكبرى اكتشف تمثال
من الرخام األبيض يصور شخصية حنبعل روفس باني السوق والمسرح ،وىو يرتدي الزي

طويال يعمو الكتف األيسر وينزل ممتفًا إلى ما تحت
الروماني المتمثل ب ثوب طويل فوقو رداء
ً
اإلبط األيمن .30
 -يبدو أ ن عائمة طبحفي من الفاعمين في تعزيز عبادة اإلمبراطور بمدينة لبدة ،فقد كان

عدد من افرداىا كينة ليذه العبادة ،مثل :حنبعل بن حممكت طبحفي روفس  ،31ويتنبعل أريش

ابن سابينيوس طبحفي  ،32وبدممقارت بن بدممقارت طبحفي ،إضافة إلى قيام بعضيم بتكريس

معبدا
معابد ليا ،مثل :بدممقارت بن بدممقارت طبحفي الذي كرس زمن اإلمبراطور تيبيريوس ً
01

محمد علي الدراوى __________________________ العائالث الثريت ودورها في إعمار مدينت لبدة الكبرى

لروما وأغ سطس ،وصرف عمى أعمال بنائو ،ووضع بو تماثيل تخص األسرة اإلمبراطورية ،33

وقيام ايدبعل ماجنوس تابابيوس ببناء معبدًا آخر ألغسطس خمف المسرح في سنة 42م  ،34رأى

سعيا لكسب
ديفيد ماتنقمي " "Mattingly.Dان من وراء تعزيز ىذه العبادة في لبدة كان ً
العطف اإلمبراطوري .35
 -أما فيم ا يتعمق بتكاليف ىذه األعمال التي أقاميا أو أشرف عمييا أبناء ىذه العائمة ،إال

أ ننا لألسف الشديد ال نعرف عنيا الكثير؛ لعدم وجود شواىد وأدلة عمى ذلك ،باستثناء حالة
واحدة وردت بالنقش المتعمق بصنع الكراسي الحجرية التي وجدت في حمامات ىدريان  ،36ورغم
ىذا يمكننا وضع مقاربات حول تمك التكاليف بشكل عام في ضوء بعض الشواىد األخرى التي
تعود لذات الفترة أو بعدىا بقميل ،ففي سنة 72م نجد أن تكمفة بناء معبد األم العظمى

" "Magna Materفي الميدان القديم من قبل ايدبعل بعمسيم س (بعل شميك) كمفت 200.000
سيستريوس

**********

" ،37 "Sesteriusوفي سنة 94 – 93م بمغت تكمفة بناء معبد –مجيول

بدون اسم  80.000 -سيستريوس ،كرسو أحد قضاة لبدة  ،38في حين بمغت مصروفات تزيين
المسرح باألعمدة والرخام والتماثيل الرخامية نصف مميون سيستريوس ،وذلك في حوالي سنة

145م  ، 39وىناك مبنى آخر غير معروف طبيعتو ،وال تاريخ تأسيسو كمف 40.000

سيستريوس  ،40وفي سنة 174- 173م وصمت تكاليف بناء قوس اإلمبراطور ماركوس أوريميوس
بمبدة  120.000سيستريوس .41

يظير من الشواىد السابقة أن أعمال البناء والتزيين تطمبت تكاليف باىظة ،وعميو البد أن

أيضا ،وىو ما ينبئ عن مدى ضخامة ثروتيا،
مشروعات ىذه العائمة كانت تكمفتيا كبيرة ً
جدا ً
وغيرىا من األسر الثرية األخرى بالمدينة ،وىنا نجد أنفسنا أمام مسائمة ميمة ،وىي ما مصدر

حقيقا ليس في وسعنا وضع استنتاجات قاطعة بخصوص ذلك ،ولكن كما ىو
ىذه الثروات؟.
ً
معموم أن الكثير من المصادر أشارت في العديد من المواضع إلى مدي ثراء مدينة لبدة الكبرى
خالل العصرين القرطاجي والنوميدي ،وصنفت من بين المدن الثرية حتى نياية العصر

غريبا عن مدينة نشطت منذ ظيورىا عمى مسرح األحداث التاريخية
الجميوري  ،42وىذا ليس
ً
كمدينة تبنت العديد من األ نشطة االقتصادية المختمفة التي يأتي في مقدمتيا التجارة والزراعة
والصناعة ،وبرعت فييا ،وداع صيتيا ،وعميو يمكننا الخموص إلى ان بعض عائالت المدينة

استفادت من ذلك ،واستطاعت تكوين ثروات طائمة ،مما عزز موقعيا بالبنية االقتصادية
واالجتماعية ،وبالتالي السياسية بالمدينة ،ليس ىذا فقط ،بل مكنت بعضيا من الحصول عمى
عضوية مجمس الشيوخ الروماني خالل القرن الثاني الميالدي .43
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الحواشي
IPT. 11.2; 21.3; 22.3; 23.1; 24A.2, 24B.2; 28.
IRT. 273 - 319 - 321 – 322 – 323 – 341 - 745.
Sallust, The Jugurthine War, LXXVIII.4.
Aristole, Politices, II.8.
IPT.21:

1
2
3
4
5

''מינכד קעיסר עוגסטס בן אלם רב מחנת פעמת אסר ועטת  .ומינכד פעמאת עסר וארבע ותחת משלת
עסר המשלם פעמאת עסר וחמש .אד[ ר כהנם]  /וזבחם להמינכד קעיסר אדנבעל בן ארש פילנ/ת

ועבדמלקרת בן חנבעל בעל שלם הרשת  .؟) שפטם מתן בן חנא פעל השחם ו [ ]  /חנבעל בן חמלכת
טבחפי רופס שפט זבח אדר עזרם בן ארם [ ]'' .
IRT.319: a) ''[Imperator) Caesar Diui filius) Augustus] con)sul) XI imperator) XIII
tribunicia) potestate) XV pontifex) m[axi]mus
b) Marco) Licinio Marci) filio) Crasso Frugi con)sule) augure procon)sule) patrono
flaminibus) Augusti) Caesaris Iddib[a]le Arinis filio) [. . 3 ο 4. .] one [et. . ?.
.A]nnobalis [ilio) ... 3 ο 4...] on [… 1 ο 2.. su]fetibuus) M[uttun Annonis filio) ...
e) Annobal Imilchonis <correted to in: Himilcho> filius) Tapapius Rufus sufes flamen
''praefectus sacrorum de sua pequ[nia] faciun[dum coe]rauit idem[que] de[d]icauit
6
IPT.24. a. b; KAI.121.
''חנבעל מישקל ארצ מחב דעת התמת זבח שפט אדר  /עזרם בן חמלכת טבחפי ראפס בן ארם בתם
פעל ואיקדש''.
)IRT. 321, 322, 323. ''Imperatore) Caesare Diui filio) Augusto) pontifice) maximo
tribunicia) potestate) XXIV con)sule) XIII patre patriae) / Annobal Rufus ornator
patriae amator concordiae / flamen sufes praefectus) sacrorum) Himilchonis Tapapi
filius) de) sua) pecunia) faciendum) coerauit) / idemque) dedicauit''.
8
IPT.24.a2, b.2.
9
IPT.21.3.
7



ربما نفسو حنبعل ابن حممكت طبحفي روفس ،وان لقبو الروماني طراء عميو تغيير من روفس إلى روسو

 ،RUSO  Rufusفكالىما يعني األحمر ،وانو خص شخصية حنبعل دون غيره من أبناء ىذه العائمة ،إذ لم
نراه في باقي نقوش أبناء عائمة طبحفي.
  كيريس أو سيريس ىي اإللية ديميتر عند اإلغريقي ،وىي إلية األرض ،والمشرفة عمى الزراعة عند الرومان ،كانت
عقيدتي ا دخمت روما في فترات مبكرة .لممزيد أنظر :جفري بارندر ،المعتقدات الدينية لدى الشعوب ،ترجمة إمام
عبدالفتاح إمام ،سمسمة عالم المعرفة ( ،173الكويت ،المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب ،مايو1993م).97 ،
10

IRT.269. ''Cereri Augustae sacrum
C(aius) Rubellius Blandus co(n)s(ul) pont(ifex) proco(n)s(ul) dedic(auit) Suphunibal
'')ornatrix pat[ria]e Annobalis Rusonis d(e) s(ua) p(ecunia) f(aciendum) c(urauit
 11محمود عبد العزيز النمس ومحمود الصديق أبو حامد ،دليل متحف السراي الحمراء بطرابمس( ،طرابمس ،الدار
العربية لمكتاب1977 ،م).70 ،
81
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12

IPT. 22; KAI. 122.

 הליע עוגסטע וגרמעניקס/ حرف) נסכת שאלם עוגס]טס והרםא וטברי עוגסטס וי23  ''[حوالي. 1
/]דרא]סס וענטאניעא [מ גר/[ע אשת ש]גרמעניקס [ליויע אשת ש/ ראסס קעיסר ועגריבינ/וד
עוגסטס/אלם עוגסטס וכסאת שהנסכת לאלם/דראסס ומאסף שהנסכת ש/מעניקס ועגריבינע אם

[ ר/גרםעניקס ושדראסס קעיס/ حرف) שהנסכת לאלם] עוגסטס ומסויאת שהנסכת ש19  أو11[ . 2
ת/גסטס וקדריגע של[גרמעני]קס ולדראסס ק]עיסר [ודלהת שנחשת ומספנ/ת שלטברי עו/]אינ

 סעטרנינא/ .בתצאת מקם נעתר שפטם בעליתן בן חנא ג/צרת המקדש ושערפאת נלקח/]מחערפ[ת וח

''] [ ריקלא/ ובדמלקרת בן בדמלקרת טבחפי.3

13

D.E.L. Haynes, The antiquities of Tripolitania, published by the antiquities,
Museums and archives of Tripoli, (Libya, 1965),. 90.
14
Haynes, The antiquities of Tripolitania, 89.
15
IRT. 273. ''Quintus) Marcius Caii) filius) Barea con)sul) XVuir sacris) faciundis)
fetialis procon)sul) II patronus dedicauit/ Iddibal Magonis filius) Tapapius Lepcitanus
de sua pecunia fecit''.
16
IRT. 341. ''Neroni Claudio diui Claudi filio) Germanici nepoti) Tiberi) Caesaris
pronepoti) diui Augusti) abnepoti Caesarì Augusto) Germanico pontifici) maximo)
tribunicia) potestate) Vili imperatori)? con)suli) HII patri) patriae) / Seruius)
Cornelius Serui) filius) Lemonia tribu) Orfitus [. . e. 8 . .] questor diui Claudi praetor)
urbanus) con)sul) pontifex) sodalis Augustalis procon)sul) patronus dedicauit Publio)
Silio Celere legato … / Columnas et super columnia et super ostia in tribus [. .e. 15 . .]
Ithymbal Arinis filius) Sabinus Tapapius flamen diui Augusti) sufetu [..?..] faciendas
curauit idemque curator pecuniae publicae eas porticus ... ''.
17
IPT.23.
.'' פעלת מעשרת/  הבנא סכר כבד על/  אממ ארשת בת יתנבעל/  סעבינא טינא לאחת/ ''יתנבעל בן ארש טבחפי
. ذكر جوتشايمد ان الكرسي مماثل لتمك المكتشفة في حمامات ىدريان  
A. F. EL Mayer, Tripolitania and Roman Empire, (Tripoli, Markaz Jihad AL Libyan
Studies Centre, 1996), 298.
18

19

IPT. 28.
."... סעבינא תבח[פי..."
IPT. 17; KAI. 130.

 מאת ושלשם/''נפעלא שש הישבם אלא בשת שפטם עבדמלקרת טבחפי וארש ה{פ}רב תמנם דנעריא
 על המחזם אש כנא בהשת הי/נדרם תשע למבענשם אש בצד/ושלש בתם תמנם דנעריא שמנם וכת
[על המח]זם קענדדא ודנטא ישבם ארבע//[ [תמקמ/בנ/עכ/ [ ]א/ ]....[ותמנם דנעריא חמשם ושנם ו
.'' בעל בן חנבעל צדשמר עדימן וחנא בן ארשם יגמעך/פעלא בענשם ערכת אש על המחזם אדנ
20
IRT. 599. ''Iuttaph Domitius sufes) de) sua)/ pecunia) faciendum) curauit)/ Aediles
sua) pecunia) dono) dederunt)''.
. واالىتمام باألسواق،وظيفة تنحصر ميمتيا في الجوانب المالية وجباية الغرامات والضرائب
-El Mayer, Tripolitania and Roman Empire, 176.
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ربما ىذه الشخصية نفسيا شخصية كوينتس سيرفيميوس كانديديوس Quintus Servilius Candidus



التي وردت في أربعة نقوش التينية ،األول منيا ( )IRT.275يعود زمنو إلى ما بعد سنة 79م ،واكتشف في
الميدان القديم قرب معبد ليبرباتر ،ووصف فيو بانو محب وطنو ،ومواطنيو ،ومزين وطنو ،وانو كاىن ،وأشرف
عمى النذر الذي قدمو أحد تجار الرخام لمعبد ليبرباتر .أما النقوش الثالثة األخرى ()IRT.357 – 358 – 359
تشير إلى قيامو بجمب المياه العذبة إلى مدينة لبدة الكبرى وعمى فقتو الخاصة ،وفي نقش بوني جديد آخر
( ) IPT.18يشير إلى قيامو بإقامة نصب ورواق معمد عمى نفقتو الخاص.


عممة فضية رومانية ،استخدمت خالل العصرين الجميوري واإلمبراطوري ،وقيمتيا تغيرت من عصر

آلخر ،ولكنيا خالل عصر أغسطس كان الديناريوس ي ساوى أربع سيستريوس ،لممزيد حول ذلك أنظر:
.B. Matthew, Encyclopedia of the Roman Empire, Revised Edition, Facts On File, Inc
(New Yourk, 2002), 133.
 21عبد الحفيظ فضيل الميار  ،دراسة تحميمية لمنقائش الفينيقية البونية في إقميم المدن الثالث في ليبيا( ،طرابمس،
منشورات جامعة الفاتح2005 ،م).106 ،
IRT. 599.
;P. Romanelli, Leptis Magna, (Roma, 1925), 24

22
23

 الميار ،دراسة تحميمية لمنقائش الفينيقية البون ية في إقميم المدن الثالث في ليبيا.107 ،IPT.24; KAI.121.
IRT. 318 – 321 – 322 - 323 – 347.
IPT.24; KAI.121.
IRT. 321- 323.
IRT.347.
*******

24
25
26
27
28

لم يرد في النقوش المتعلقة بهذه العائلة من منحهم هذه األلقاب الفخرية والتشريفية ،غير انه جاء في نقش بوني جديد آخر

()IPT.27.7

ان زعماء لبدة وشعبها من منح هذه األلقاب.

********البيريغران  peregriniىم رعايا اإلمبراطورية الرومانية من غير المواطنين الرومان أو الالتين ،وكان
األمر مترو ًكا لإلدارة المحمية في المقاطعات لتحديد كيفية معاممتيم ،انظر:
G. Cossette, La romanisation de l'Afrique romaine à travers la diffusion et l'évolution
de la citoyenneté romaine de la république à caracalla, Mémoire présenté à la
Faculté des études supérieures et postdoctorales en vue de l’obtention du grade de
;maîtres ès art, M.A. en histoire, Université de Montréal, 2012, 22
 محمد محسن البرازي ،محاضرات في الحقوق الرومانية( ،المممكة المتحدة ،مؤسسة ىنداوي سي آي سي،2017م).89 – 88 ،
*********

أشار بريمي  Birleyإلى الطرق التي كانت تتبع في اتخاذ أسماء وألقاب رومانية ،الطريقة األولى كان يتم

تب ني أسماء بعض الشخصيات مثل اإلمبراطور أو أحد من نواب القنصل السابقين التي يبدو أنيا كانت مفضمة في
لبدة ،أو تبني أسماء شخصيات ليا رنين تاريخي .أما الطريقة الثانية اختيار أسماء تتشابو في المفظ مع االسم
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محمد علي الدراوى __________________________ العائالث الثريت ودورها في إعمار مدينت لبدة الكبرى

البوني .في حين الطريقة الثالثة كان يتم فييا تبني االسم ال روماني الذي ىو ترجمة لالسم البوني .في حالة لقب
روفس من الممكن ان يكون من النوع األول وىو تبني األسماء التي ليا رنين تاريخي ،لممزيد انظر:
A. R. Birley. "Names at Lepcis Magna", Libyan Studius, Vol.XIX, (1988), 1- 19.
**********عممت السمطات الرومانية عمى ا ستقطاب العناصر المحمية ،ودمجيم في الثقافة والحضارة الرومانية من
خالل منحيم حق المواطنة الرومانية التي ُعدت ترقية اجتماعية وسياسية ،ويأتي ذلك بيدف رسوخ ودوام
سيطرتيم عمى المناطق .عقون محمد العريبي ،االقتصاد والمجتمع في الشمال األفريقي القديم( ،الجزائر ،سمسمة
الكتب األساسية في العموم اإلنسانية واالجتماعية ،ديوان المطبوعات الجامعية2008 ،م) ،ص.273
29

العريبي ،االقتصاد والمجتمع في الشمال األفريقي القديم.274 – 273 ،

 30النمس ،دليل متحف بالسرايا الحمراء بطرابمس.69 ،
31 IPT. 21; IRT.319.
32 IRT.341.
33 IPT.22.
34 IRT. 273.
35
D.J. Mattingly, Tripolitania, (London: The Bath Press, 1995), 52.
36
IPT.17.
**********

فئة نقدية برونزية رومانية ،وىذه الفئة تساوي 3آسات ،أطمق ىذا االسم عمى المسكوكات الرومانية التي

يبمغ قطرىا  22ممم أو أكثر .زياد السالمين ،معجم المصطمحات األثارية الم صورة( ،العين ،دار ناشري لمنشر

اإللكتروني2012 ،م).212 ،

37 IRT.300.
38
IRT.348.
39
IRT.534.
40
IRT.788.
41
R. Duncan-Jones, The Economy of the Roman Empire, Quantitative Studies,
(Cambridge, 1974), 91.
42
Duncan-Jones, The Economy of the Roman Empire. 65.
43
Mattingly, Tripolitania, 199 – 200.
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الدرىم العبـاسي

جمال أحمد عبد الموبر
جامعة المرقب  -ليبيا

Email/drgamalalmober@gmail.com

الممخص
تعتبر النقود في العصر اإلسالمي مصد اًر رئيسا في غاية األىمية من مصادر عمم التاريخ ،

فيي تعد وثائق رسمية وصحيحة ال يمكن الطعن فيما يرد عمييا من كتابات وزخارف والنقود
تشبو المرآة التي تعكس وتبين بجالء كل نواحي الحياة في الدولة التي أمرت بضربيا  ،كالناحية

السياسية  ،واالقتصادية  ،واالجتماعية  ،واألدبية  ،والفنية وغيرىا وىذا ما سوف نوضحو في

دراسة الدرىم العباسي موضوع البحث .

حيث تناول ىذا البحث ظيور أسماء الحمفاء وألقابيم عمى الدراىم وكذلك ظيور أسماء

أولياء العيد عمى الدراىم  ،وأيضا ظيور أسماء الوزراء والوالة والمدن والمأثورات الدينية عمى

الدرىم العباسي ،إضافة الى دراسة الدراىم ذات الطابع اإلعالمي .
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مقدمـة
لقد قمت بدراسة الدرىم العباسي معتمدًا في ىذه الدراسة عمى العصر العباسي األول،

ويشمل ابتداء من عيد الخميفة السفاح إلى عيد الخميفة المعتصم ،واستشيد ببعض دراىم الخمفاء
العباسيين في المرحمة العباسية الثانية ،إذ دعت الضرو ةر لذلك.

والسبب في ذلك أن الدولة العباسية في مرحمتيا األولى تعتبر أزىى واثرى فترة لدراسة

المسكوكات بصفة عامة والدراىم بصفة خاصة.

وقد كان سبب اختياري ليذا الموضوع باعتبار أن الدرىم مادة غنية وثرية بالمعمومات،

وأن الدرىم العباسي يعتبر وثيقة ميمة لدراسة تاريخ الدولة العباسية ،وكذلك لفتح المجال لدراسة
ىذا الموضوع بشكل أكثر شمولية.

لم يختمف الدرىم العباسي عن الدرىم األموي في بداية األمر من حيث الوزن والقياس( .)1
َسأَلُ ُك ْم َعَم ْي ِو
وبعد ذلك أضاف العباسيون لدراىميم مدا اًر تضمن اآلية الكريمة  :قُل اَّل أ ْ
َجًرا إِاَّل الْ َم َو ادةَ ِفي الْقُْرَبى  ،)2 (وفي سنة ( 237ىـ) سك العباسيون دراىميم المغايرة في
أْ
( )3
النصوص لدراىم األمويين حيث أبدلت سو ةر اإلخالص بالعبا ةر (محمد رسول اهلل).
فمقد سك أول درىم عباسي في الكوفة في عيد الخميفة السفاح سنة  237ىـ وكان عمى

النحو التالي( :)4
الوجو:

مركز الوجو :ال إلو إال

اهلل وحده

ال شريك لو
المدار :بسم اهلل ضرب ىذا الدرىم بالكوفة سنة ثنتين وثمثين ومئة.
الظير:
مركز الظير :محمد

رسول
اهلل

المدار :محمد رسول اهلل أرسمو باليدى ودين الحق ليظي هر عمى
الدين

كمو ولو كره المشركون.
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وقد ضرب أول درىم عباسي بمدينة السالم سنة (  246ىـ) في عيد الخميفة المنصور

ويبدو أن الخميفة المنصور قد نقل معو الصناع والفنيين الذين كانوا يعممون بدار الضرب
بالياشمية إلى مدينة السالم حيث ظيرت التأثيرات الفنية والتقنية واضحة عمى الدرىم األول

المضروب بمدينة السالم.

( )5

انظر شكل ()2

وقد تغيرت الدراىم العباسية المضروبة بمدينة السالم سنة ( 247ىـ) ،فقد حممت ثمانية

عشر دائرة صغيرة متكونة من ستة مجموعات كل مجموعة متكونة من ثالث دوائر بشكل

ىرمي ،كما ظير شكل نجمي أسفل مأثو ةر مركز الظير(  ،)6انظر شكل (.)3 ،7

وفي سنة ( 248ىـ) حممت الدراىم المضروبة بالعاصمة (بخ) وتعني جيد ،وفي سنة

بخ) أسفل مأثورة مركز الظير ،واستمرت بالظيور حتى السنة األخيرة من
(بخ ٍ
( 254ىـ) تكررت ٍ
خالفة المنصور ،ىذا بالنسبة لمدراىم المضروبة بالعاصمة(  ،)7انظر شكل (.)5 ،4
ومأثوراتيا كانت عمى النحو اآلتي( :)8

الوجو:
مركز الوجو :ال إلو إال

اهلل وحده

ال شريك لو
المدار :بسم اهلل ضرب ىذا الدرىم بمدينة السالم سنة أربع وخمسون ومئة.

الحمقات:




 

الظير:
مركز الظير :محمد

رسول
اهلل

بخ
بخ ٍ
ٍ

المدار :محمد رسول اهلل أرسمو باليدى ودين الحق ليظي هر عمى الدين كمو ولو ك هر المشركون.
الوزن  709.9غم ،القطر  75جم( .)9

أما بقية الدراىم المضروبة في باقي المدن فقد حممت في أسفل مأثو ةر مركز الظير أسماء

الوالة مثل اسم (الحسن) والي أرمينية ،)10 (.وفي سنة ( 259ىـ) حممت عبا ةر (هلل الحمد).
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التالي:

وقد قمت بدراسة دراىم الخمفاء العباسيين والتطورات التي طرأت عمييا وىي عمى النحو

ظيور أسماء الخمفاء وألقابيم عمى الدراىم
في خالفة الميدي (258ىـ  269 -ىـ) فقد ظيرت عمى الدراىم لسنة ( 258ىـ) اسم ولقب

(الخميفة الميدي)

( )12

انظر شكل (.)7( )6

وفي عيد الخميفة اليادي ( 27.- 269ىـ) فقد حممت الدراىم لقبو واسمو (الخميفة

اليادي)( .)13

أما في عيد ىارون الرشيد ( 293- 27.ىـ) ،حممت الدراىم اسم ىارون ولقبو أمير

المؤمنين ،كما حممت الدراىم العباسية المضروبة في األقاليم الرئيسة والمدن اسم ولقب الخميفة

الرشيد ،كما ظير لقب (المرضي) وىو المقب الخميفة الذي اتخذه لنفسو(  .)14انظر شكل (،9 ،8

.)27 ،22 ،2.

أما في عيد الخميفة األمين ( 728- 293ىـ) فقد ظير اسمو المأمون في العديد من

الدراىم وتمقب (اإلمام المأمون أمير المؤمنين /الفضل).

( )15

أما في عيد الخميفة المعتصم باهلل ( 777 - 728ىـ) ،فقد حممت دراىمو اسمو المعتصم

باهلل في أسفل مأثو ةر مركز الظير.

( )16

أما دراىم الخميفة الواثق باهلل (737 - 777ىـ) ،فقد حممت اسمو الواثق باهلل في أسفل

مأ ثورة مركز الظير.

( )17

أما دراىم الخميفة المتوكل عمى اهلل ( 747 - 737ىـ) ،فقد حممت اسمو المتوكل عمى اهلل

في أسفل مأثو ةر مركز الظير.

( )18

وفي عيد الخميفة المستنصر باهلل ( 348 - 747ىـ) ،فقد ظير اسمو المستنصر باهلل في

أسفل مأثو ةر مركز الظير.

( )19

وفي عيد الخميفة المستعين باهلل ( 353 - 348ىـ) ،فقد ظير اسمو المستعين باهلل في

أسفل مأثو ةر مركز الظير.

( )20

أما دراىم الخميفة المعتز باهلل ( 755 - 752ىـ) ،فقد حممت اسمو ولقبو (المعتز باهلل أمير

المؤمنين) في أسفل مأثو ةر مركز الظير.

( )21

أما دراىم الخميفة الميتدي باهلل ( 756 - 755ىـ) ،فقد حممت اسمو الميتدي باهلل في

أسفل مأثو ةر مركز الظير.

( )22

03

لبدة الكبرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثالث

أما دراىم الخميفة المعتمد عمى اهلل ( 779 - 756ىـ) ،فقد حممت الدراىم المضروبة

بمدينة (سرمن رأي) سنة ( 758ىـ) اسمو (المعتمد عمى اهلل) ،أما دراىمو المضروبة في مدينة

السالم سنة ( 767ىـ) ،فقد حممت اسمو أيضاً (المعتمد عمى اهلل) في أسفل مأثورة مركز

الظير.

( )23

أما دراىم الخميفة المعتضد باهلل ( 789 - 779ىـ) ،فقد حممت دراىمو اسمو المعتضد باهلل

في أسفل مأثو ةر مركز الظير.

( )24

أما دراىم الخميفة المكتفي باهلل ( 795 - 789ىـ) ،فقد حممت دراىمو لقب (المكتفي باهلل)

في أسفل مأثو ةر مركز الظير.

( )25

أما دراىم الخميفة المقتدر باهلل ( 37. - 795ىـ) ،فقد حممت دراىمو لقبو (المقتدر باهلل)

في أسفل مأثو ةر مركز الظير.

( )26

انظر شكل ()26 - 25

وقد ظيرت عمى دراىم الخميفة القاىر باهلل ( 377 - 37.ىـ) اسمو القاىر باهلل في أسفل

مأثورة مركز الظير.

أما دراىم الخميفة الراضي باهلل (379 - 377ىـ  789 -ىـ) ،فقد حممت لقبو (الراضي باهلل)

أسفل ماثو ةر مركز الظير.

( )27

أما دراىم الخميفة المتقي باهلل ( 333 - 379ىـ) ،فقد حممت لقبو (المتقي باهلل) في أسفل

مأثورة مركز الظير.

( )28

أما دراىم الخميفة المستكفي باهلل ( 334 - 333ىـ) فقد حممت لقب الخميفة (المستكفي

باهلل) في أسفل مأثو ةر مركز الظير.

( )29

أما دراىم الخميفة الناصر لدين اهلل ( 677 - 575ىـ) فقد حممت اسمو الخميفة الناصر

لدين اهلل أمير المؤمنين ،كما حممت لقبو الخميفة الناصر (اإلمام أحمد) ومضروب ىذا الدرىم في

نصبين وبدون تاريخ.

( )30

أما دراىم الخميفة الظاىر بأمر اهلل ( 673 - 677ىـ) فقد حممت اسمو (الظاىر بأمر

اهلل) ،)31 (.وقد حممت دراىم الخميفة المستنصر باهلل المضروبة بمدينة السالم ( 6374ىـ) اسمو
(اإلمام المستنصر باهلل أمير المؤمنين).

( )32

ظيور أسماء أولياء العيد عمى الدراىم
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شيدت الدراىم العباسية تطو ًار جديدًا تمثل في تسجيل اسم ولي العيد عمييا وذلك ألول مرة عمى

النقود اإلسالمية ،وكان ذلك في سنة ( 245ىـ) ،حين سجل اسم الميدي محمد ابن الخميفة
المنصور بكتابات مركز ظير الدراىم المضروبة في مدينة الري.

( )33

وذكر في عيد الخميفة اليادي اسم (جعفر) ابن الخميفة موسى اليادي عمى الدراىم

المضروبة بمدينة السالم سنة ( 27.ىـ) بأسفل كتابات مركز الظير ،ويبدو أن الخميفة اليادي قد

قام بحممة دعاية واسعة من أجل لبيعة بوالية العيد البنو جعفر ،وعمى الرغم من ىذه الدعاية

الواسعة إال أن الدراىم استمرت تضرب باسم ( ىرون الرشيد) ،بوصفو ولي العيد الشرعي ( .)34
ومن أمثمتيا درىم ضرب العباسية سنة (27.ىـ).

( )35

ال من لقب ولي العيد المسممين عبارة
كما ظير عمى الدراىم التي تحمل اسم (ىرون) بد ً

(بن أمير المؤمنين) ،وذلك عمى الدراىم اليرونية سنة (27.- 269ىـ).

( )36

وفي عيد الخميفة المأمون قد ظير عمى الدراىم العباسية اسم عمي الرضاء ولياً لمعيد

في السنوات (7.4- 7.7ىـ) في كل من المحمدية ونيشابور ومرو.

( )37

ولم تحمل الدراىم المضروبة بمدينة اسالم اسم ولقب عمي الرضاء ،وربما يعود ذلك ألن

أىل العراق كانوا قد ثاروا عمى الخميفة المأمون سنة ( 7.7ىـ) بسبب إقامتو في مدينة مرو بعيداً

عن العاصمة.

( )38

ظيور أسماء الوزراء عمى الدراىم
لقد ظير عمى دراىم الخميفة اليادي اسم وزيره (إبراىيم) وىو إبراىيم ابن زكوان الحراني

وزير اليادي ،وقد كتب اسمو بمقطعين في أعمى وأسفل مأثورة مركز الظير ،وبذلك يكون الخميفة

اليادي أول من وضع اسم وزي هر عمى الدراىم.

( )39

وفي عيد الخميفة ىارون الرشيد فقد حممت دراىمو اسم وزيره (جعفر) ،وىو جعفر

البرمكي منذ سنة (286- 276ىـ).

( )40

وفي عيد الخميفة المأمون حممت الدراىم المضروبة بمدينة السالم لقب (ذو الرياستين)

وىو لقب وزي هر الفضل بن سيل ،وظير في أسفل مأثو ةر مركز الظير.

( )41

كما حممت دراىم الخميفة المقتدر باهلل عددًا من األسماء واأللقاب منيا (المقتدر باهلل)

و(عميد الدولة) وىو لقب وزير المقتدر باهلل الحسين بن القاسم.

ظيور أسماء الوَّلة عمى الدراىم
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إن ظيور ا سماء الوالة عمى الدراىم ظير في عيد الخميفة المنصور في دراىمو المضربة

بالبصرة سنة ( 246ىـ) فقد حممت اسم والي البصرة (سمم) ،وىم سمم بن قتيبة الباىمي والي

البص ةر لمسنوات (246- 245ىـ).

( )43

كما حممت دراىم الخميفة المنصور في بعض األحيان أسماء والة األقاليم قبل اسم

(عمر) ،ولي تونس أسفل مأثورة مركز الظير درىم ضرب العباسية ( 252ىـ) وىو جعفر عمر

بن حفص الميمبي.

( )44

وقد ظير عمى الدراىم المضروبة (أ ارن) في منطقة أرمينية اسم (الحسن) أسفل مأثو ةر

مركز الظير ،وىو (الحسن بن قحطبة) والي أرمينية.

( )45

كما ظيرت بعض الحروف عمى دراىم ضرب البصرة سنة ( 245- 244ىـ) وىو يرمز

إلى اسم سفيان بن معاوية بن يزيد بن الميمب والي البصرة.

( )46

أما الخميفة الميدي فقد حممت دراىمو أسماء والة المدن التي سك فييا دراىمو)47 ( .

وفقد حممت الدراىم في عيد الخميفة ىارون الرشيد أسماء الوالة ومن تمك األسماء (أسد،

وىو أسد بن يزيد بن مزيد) ،و(يزيد وىو يزيد بن مزيد الشيباني) و(محمد بن يزيد) و(خزيمة بن

خازم) أمير أرمينية (وبشر بن خزيمة) و(سميمن بن األصم) وىو سميمان بن يزيد العامري
و(األمير عبيد اهلل والي أفريقية) و(الفضل ،وىو حاتم) و(نصر ،وىو نصر بن حبيب) والي

أفريقية لمسنوات ( 277 ،274ىـ) ،ومحمد المكي وىو محمد بن مقاتل بن حكيم المكي والي
أفريقية في السنوات ( 283- 28.ىـ) و(عطاء وىو العطاء الكندي والي اليمن) و(صمح ،وىو
صالح بن شيخ بن عما ةر األسدي والي طبرستان).

( )48

و(العطاء بن الغطريف والي اليمن ،وىو خال الخميفة ىارون الرشيد ،و(حماد وىو حماد

البربري والي اليمن) في السنوات ( 296- 284ىـ) ويزيد وىو يزيد بن جرير (القسري البجمي والي
اليمن) ،و(داود وىو داود بن يزيد بن حاتم) و(معاوية وىو معاوية بن زمزم بن عاصم الياللي

والي خراسان سنة ( 28.ىـ) ،و(العالء وىو العالء بن سعيد الميمبي.

( )49

وقد ظير عمى دراىم الخميفة محمد األمين اسم (العباس) وىو العباس بن الفضل ابن

ربيع والذي نصب مشرفاً لدور السك.

( )50

وفي عيد الخميفة المأمون فقد حممت دراىمو الكثير أسماء الوالة منيم (عمر بن يحيى

والي دمشق) وطمحة بن طاىر بن الحسين ،وىرثمة وىو ىرثمة بن أعين.

( )51

وفي عيد الخميفة المقتدر باهلل فقد حممت دراىمو اسم (كثير بن أحمد) وكان يشرف عمى

أعمال سجستان ،و(سبكري) وىو مولى عمرو بن الميث وأصبح واليًا عمى فارس.
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كما ظير اسم موسى بن عيسى العباسي عمى الدراىم وىو والي مصر ،حيث كان ليذا

النظام الجديد صداه في السكة المصرية فأصبح ضرب ىذا النوع من السكة حقًا لموالة والعمال
في مصر وأول من تمتع بيذا الحق عمى بن سميمان ابن عمي العباسي الذي تولى إمارة مصر

سنة (272- 269ىـ).
والدراىم.

( )53

وكذلك يذكر المسعودي :أن المأمون قد نقش اسم (عمي الرضا) عمى الدنانير

( )54

أما في عيد الخميفة المعتز باهلل فقد حممت اسم ولقب ابنو وولي عيده (عبد اهلل بن أمير

المؤمنين).

( )55

وقد حممت الدراىم في عيد الخميفة المعتمد عمى اهلل اسم ولي عيده (جعفر) وىو اسم

الخميفة العباسي المعتمد عمى اهلل (المفوض إلى اهلل) وىو لقب جعفر ولي العيد.

( )56

كما ظير في عيد الخميفة المقتدر باهلل كنية ولي عيده أحمد ابن الخميفة المقتدر باهلل

(أبو العباس بن أمير المؤمنين).

( )57

وقد حممت الدراىم في عيد الخميفة الراضي باهلل (أبو العباس أحمد) كنية ابنو وولي

عيده (أبو الفضل بن أمير المؤمنين).

( )58

ظيور أسماء المدن عمى الدراىم

أول مدينة ظير أسميا عمى الدراىم العباسية ىي مدينة (الكوفة) ،وذلك في سنة

( 237ىـ) في عيد الخميفة السفاح ،وذلك في مدار مركز الوجو.

( )59

ثم ظير بعد ذلك اسم مدينة (السالم) سنة ( 246ىـ) في عيد الخميفة المنصور ،كما

ظيرت مدينة (الري) سنة ( 245ىـ) ،و(العباسية) سنة ( 252ىـ) ،و(البصرة) سنة (- 244
 245ىـ) ،وكذلك مدينة (أرمينية) وذلك في مدار مركز الوجو ،ومن أىم دور السك التي ظيرت

عمى الدراىم في عيد الخميف ة المنصور (أران ،أرد شيرخرة ،أرمينية ،أصطخر ،البصرة ،الري،
العباسية ،كرمان ،الكوفة ،المحمدية ،مدينة السالم ،مرو ،نيسابور ،الياشمية).

( )60

وقد ظيرت مدينة (قصر السالم) في عيد الخميفة الميدي دار لمسك سنة (266ىـ)( ،)61

كما ظيرت في عيد الخميفة الميدي دور سك عمى الدراىم مثل( :أدريبجان ،أرمينية ،أفريقية،
البصرة ،جي ،العباسية ،قصر السالم ،كرمان ،المحمدية ،ىرون أباد ،مدينة السالم،

اليمامة).

( )62

وأىم دار سك ظيرت عمى الدراىم العباسية في عيد الخميفة اليادي ىي( :أران ،أفريقية،

جي ،صنعاء ،العباسية ،كرمان ،مدينة السالم ،اليرونية ،ىرون أباد).
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وقد ظيرت في عيد الخميفة ىارون الرشيد عمى الدراىم المدن اآلتية( :مدينة السالم،

أرادن ،أفريقية ،أرمينية ،البصرة ،الرفقة ،الري ،سجستان ،طبرستان ،العباسية ،كرمان ،المباركة،

أبر شير ،نيسابور ،بخارا ،بمخ ،زريخ ،جرجان ،مرو ،معدن ،باجنيس ،معدن أشاش ،معسكر

الشاش ،ىراة والرميان) ،وكميا نقشت عمى مدار مركز الوجو.

( )64

وفي عيد الخميفة محمد األمين ظيرت أسماء العديد من المدن عمى الدارىم منيا:

(مدينة السالم ،صنعاء ،المحمدية ،سمرقند ،مرو ،ىرات ،نيسابور ،بخارا ،بمخ ،معدن،

باجنيس).

( )65

وظيرت في عيد الخ ميفة المأمون عمى الدراىم العديد من المدن منيا( :مدينة السالم،

البصرة ،دمشق ،الرفة ،سمرقند ،المشرف ،الشاش "،فارس ،فسطاط ،مصر ،الكوفة ،المحمدية،

أصفيان ،مدينة بمخ ،مدينة زريخ ،مرو).

( )66

وقد ظيرت كل من( :مدينة السالم ،وأصفيان ،والشاش) عمى الدراىم العباسية في عيد

الخميفة المعتصم باهلل ،وذلك في المدار األول من مركز الوجو.

( )67

أما الخميفة الواثق باهلل فقد ظيرت عمى دراىمو العديد من المدن منيا( :دمشق ،سرمن

رأي ،مدينة الشاش) ،وذلك في المدار األول من مركز الوجو ،ويعتبر الخميفة الواثق باهلل أول من

ضرب الدراىم بسام ارء عاصمتيم الجديدة.

( )68

أما الدراىم التي ضربت في عيد الخميفة المتوكل عمى اهلل ،فقد حممت أسماء العديد من

المدن منيا( :سرمن رأي ،مدينة السالم ،البصرة ،دمشق ،مرو ،قم ،فارس ،الشاش ،أصفيان،

المحمدية ،مدينة الكوفة) ،وظيرت ىذه المدن في المدار األول من مركز الوجو.

( )69

أما الخميفة المستنصر باهلل فإن دراىمو المعروفة إلى حد اآلن درىم مضروب بـ(سرمن

رأي) سنة ( 748ىـ) ،وتميز بصغر حجمو إذ أن قطره (8ممم) ،وذكروا اسم المدينة في المدار
األول من مركز الوجو.

( )70

أما الدراىم في عيد الخميفة المستعين باهلل ،فقد ظيرت عمييا العديد من أسماء المدن

منيا( :سرمن رأي ،مدينة السالم ،البصرة ،دمشق ،مرو ،قم ،أصفيان ،فارس) ،وذكر اسم

المدينة في المدار األول من مركز الوجو.

( )71

والخميفة المعتز باهلل فنجد أن دراىمو حممت أسماء المدن اآلتية( :مدينة السالم ،سرمن

رأي ،البصرة ،دمشق ،الرافقة ،المعتزية ،وساط ،مصر ،الكوفة ،فارس ،مدينة نصبين).

( )72

أما الخميفة الميتدي باهلل ،فقد حممت دراىمو أسماء المدن اآلتية( :سرمن رأي ،مدينة

السالم ،والرافقة ،وسمرقند).

( )73
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أما الخميفة المعتمد عمى اهلل ،فقد حممت دراىمو أسماء( :مدينة السالم ،وسرمن رأي،

واسط ،والموصل ،بمد الكوفة ،الرافقة ،مصر ،نصبين ،فارس).

( )74

وقد ظيرت عمى دراىم الخميفة المعتضد باهلل أسماء المدن اآلتية( :مدينة السالم ،سرمن

رأي ،البصرة ،الرافقة ،أمد ،الكوفة ،واسط ،األىواز ،تسترمن األىواز ،ونصبين).

( )75

وفي عيد الخميفة المكتفي باهلل ،فإن الدراىم حممت العديد من اسماء مدن الضرب منيا:

(مدينة السالم ،الكرخ ،القصر الفاخر ،سرمن رأي ،الموصل ،واسط ،دمشق ،الرافقة ،أمد،

أصفيان ،األىواز ،فارس ،نصبين).

( )76

أما دراىم الخميفة المقتدر باهلل ،فقد حممت أسماء المدن اآلتية( :مدينة السالم،

سرمن رأي ،البصرة ،الكوفة ،الموصل ،واسط ،سبخار ،حران ،حمبن ،حمص ،الرافقة ،الرحبة،

عمان ،نصبين ،رأس العين ،األىواز ،فارس ،سجتسان ،والمحمدية).

( )77

أما دراىم الخميفة القاىر باهلل ،فقد حممت أسماء المدن اآلتية( :الكوفة ،سرمن رأي،

الرافقة ،الرحبة ،رأس العين ،نصبين).

( )78

أما دراىم الخميفة الراضي باهلل ،فقد حممت أسماء المدن اآلتية( :مدينة السالم ،البصرة،

سرمن رأي ،الموصل ،واسط ،حموان ،الرحبة ،رأس العين ،والرافقة).

( )79

أما دراىم الخميفة المتقي باهلل ،فقد حممت الدراىم العديد من أسماء المدن ومنيا( :مدينة

السالم ،البصرة ،سرمن رأي ،الكوفة ،واسط).

( )80

ونالحظ أن ظيور ىذه المدن عمى الد ارىم كان في المدار األول من مركز الوجو ،كما

نالحظ ىذه المدن الظاىرة عمى الدراىم العباسية منيا ما ىو متواجد أشكاليا ،ومنيا ما يصعب

الحصول عميو ،نحاول إبراز ىذه الصور في المالحق حسب الصو ةر المتاحة بين أيدينا.

ومع ىذا زاد عدد المدن التي ضربت فييا الدراىم العباسية بسبب اتساع رقعة الدولة،

وأحداث دور سك في مدن جديدة أو متطورة مثالً (مصر) لم ترد عمى الدراىم األموية ،ولكنيا

وردت عمى الدراىم العباسية منذ سنة ( 2.8ىـ) ،ومثل ذلك (صنعاء ،والكوفة ،وأنطاكيا ،والرافقة).
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ظيور المأثورات الدينية عمى الدراىم
ِ
س َل
منذ أن سك العباسيون نقودىم ظيرت عمى الدراىم اآلية القرآنيةُ  :ى َو الاذي أ َْر َ
ق لِ ُيظْ ِيَرهُ َعَمى الد ِ
سوَل ُو ِبالْ ُي َدى َوِد ِ
ون ،)81 (وذلك في مدار
ين الْ َح ِّ
ِّين ُكمِّ ِو َوَل ْو َك ِرَه الْ ُم ْ
ش ِرُك َ
َر ُ
( )82
مركز الظير.
وفي سنة ( 299ىـ) عمى يد الخميفة المأمون تغيرت العبارات الدينية المسجمة عمى السكة
ِِ
َم ُر
العربية اإلسالمية ،فظيرت اآلية القرآنية التي أصبحت تميز السكة العباسية ونصيا :لماو ْاْل ْ
ٍِ
ِ
ص ِر الما ِو ،)83 (حيث كتبت في المدار الخارجي عمى
ح ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
ون ِبَن ْ
من قَ ْب ُل َو ِمن َب ْع ُد َوَي ْو َمئذ َيفَْر ُ

مركز الوجو.)84 ( .

الدراىم ذات الطابع اإلعالمي
لقد عثر عمى دراىم عباسية في مدينة (الكاظمية) سنة (2945م) تعود إلى عيد الخميفة

المقتدر باهلل (  37.- 795ىـ) ،حيث تزن ىذه الدراىم ( 303غم) وقطرىا (7.مم) ،ونقش عمى

وجييا صورة فارس ممتطيًا جواده ،والنقش ناتئ والجواد في ىيئة سير ،والى يمين رأس الفارس
نقشت وبخط كوفي كممة (هلل) والى يساره (جعفر) ،وجعفر ىو الخميفة الممقب بالمقتدر باهلل،

والفارس كامل المباس ويمسك بيده اليمنى لجام جواده ،ووضع يده اليسرى عمى قبضة سيفو
المتدلي ،ووضع جسم ووجو الفارس في ىيئة ثالثية األرباع والجواد في ىيئة جانبية ( .)85

أما ظيره فمزين بتصوير ثور بارك وبنقش ناتئ كذلك ،وكتب فوق ظير الحيوان وبخط

كوفي متقن المقتدر باهلل ،ولم يشك أحد من المتخصصين في أن ىذه الصو ةر تمل غير الخميفة
المقتدر باهلل

( )86

انظر شكل (. )27

ومع ذلك فقد ضربت دراىم ذات طابع إعالمي سيئ ىدفيا اإلساءة لشخص الخميفة

بتصويره يشرب الخمر ،وكشخص جالس وبيده كأس شراب ،أو ألة طرب وحولو جاريتات ،أو

صور حيوان كتب حول ىذه ال صور اآلدمية أو الحيوانية اسم أحد الخمفاء العباسيين (المقتدر

باهلل ،والطائع باهلل ،والقائم بأمر اهلل) ،وقد نسب بعض الباحثين والدارسين ىذه النقود إلى الخميفة
نفسو ،إالَّ أن الحقيقة التاريخية أكدت أنيا ضربت من قبل األعداء أو المنافسين الحاقدين

المقربين لمخمفاء أنفسيم ،بعد أن استيانوا بخالفة الع باسية المتمثمة في شخصية الخميفة نفسو.

( )87

انظر شكل ()29- 28

الخاتمـــة
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إن الدراىم من النقود الرئيسة المستخدمة في األسواق مع الدنانير ،وان الدرىم العباسي

لعب دو ًار كبي ًار في تصحيح بعض المعمومات التاريخية عن الدولة العباسية.

وتمكن أىمية الدرىم العباسي في كونو ميداناً واسعاً لدراسة الكنى واأللقاب ،حيث ظير

عمى الدرىم العباسي أسماء الخمفاء وألقابيم ،وكذلك أسماء أولياء العيد ،وكذلك أسماء الوزراء

والوالة والعمال المشرفين عمى دور السك ،وأيضاً حممت تاريخ ومكان السك.

فيذا يساعد الدارس عمى فيم بعض النظم واالتجاىات التي لم تذكر في الكتب

التاريخية ،كما أن الدرىم العباسي يمقي الضوء عمى األحداث السياسية واالجتماعية والعسكرية،

وبذلك يعتبر الدرىم العباسي من الوثائق الميمة لدراسة تاريخ الدولة العباسية.

ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا من خالل ىذا البحث أن الدراىم العباسية شيدت

تطو اًر ميماً في عصر الخميفة (ىارون الرشيد)  ،وألول مرة في العصر اإلسالمي تمثل في قيام
السيدة (زبيدة) (أم جعفر) زوجة الخميفة الرشيد بإصدار دراىم باسميا ،وىذا يدل عمى مكانتيا

الخاصة والرفيعة عند الخميفة.

ونالحظ أن الخم يفة (ىارون الرشيد) ىو أول من ترفع عن مباشرة العيار نفسو ،حيث

عيد بيذا األمر إلى العمال والوالة ،وبذلك تزايد ظيور أسماء الوالة والوزراء والمشرفين عمى

ضرب النقود عمى الدراىم العباسية.

وعند عيد الخميفة المنصور ورد اسم ولي العيد عمى الدراىم العباسية.

ويبدو لنا أن ظيور اسم (داود) عمى دراىم مدينة الري بالرغم من أنو حير بعض
الباحثين؛ ألن (داود) واليًا عمى مصر ،وظير اسمو عمى دنانير مصر ،إالَّ إنو يبدو لنا أن ىناك
تشابو في األسماء ،وخير من تمكم في ىا الموضوع الدكتور (محمد فيمي).

وخير دليل عمى أن الدراىم العباسية تعت بر وثائق ميمة لدراسة تاريخ الدولة العباسية ،فقد

كانت الدراىم تحمل اسم (مدينة السالم) كمدينة لمسك قد وضعت جد لمجدال الذي كان قائماً بيم
المؤرخين في تحديد سنة انتقال الخميفة المنصور من عاصمتو السابقة (الياشمية) إلى عاصمتو

الجديدة (مدينة السالم) ،فبعضيم يذكر سنة ( 245ىـ) ،والبعض اآلخر سنة (247ىـ) ،حتى أن
بعضيم ذكر سنة ( 249ىـ) ،ولكن نجد أن الدرىم العباسي األول المضروب بمدينة السالم يرجع

إلى سنة ( 246ىـ) ،وىكذا حدد ىذا الدرىم تاريخ انتقال الخميفة المنصور إلى عاصمتو الجديدة

(مدينة السالم).

(بخ) وتعني (جيد) ،وذلك سنة
وحممت الدراىم العباسية في عيد الخميفة المنصور كممة ٍ

بخ) ،وذلك في أسفل مأثورة مركز الظير ،واستمرت
(بخ ٍ
( 248ىـ) ،وتكررت في سنة ( 254ىـ) ٍ
بالظيور حتى السنة األخي ةر من خاللة المنصور.
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أما الخميفة الميدي نالحظ أنو أضاف عبارة (صمى اهلل عميو وسمم) بعد (محمد رسول

اهلل) ،كما نالحظ أنو استخدم دراىمو المضروبة سنة ( 269ىـ) في عيد خالفة ىارون الرشيد لم
ينقش أي اسم عمى الدراىم العباسية ما عدا اسم الخميفة ،وذلك ألن الخميفة ىارون الرشيد نصب

السندي بن شاىيك مشرفاً عمى دور الضرب ،بعد أن أعدم جعفر الرمكي في تمك السنة ،وربما
يعود السبب في ذلك ىو خوف السندي من أن يفعل بو ما فعل بجعفر البرمكي.

وان ظيور اسم (عمي الرضا) ولياً لمعيد في السنوات ( 7.4- 7.7ىـ) عمى الدراىم

المضروبة في كل من المحمدية وبيستابور ومرو فقط ،ليو دليل عمى ما ذكرتو المصادر
التاريخية حول تمرد أىل العراق عمى الخميفة المأمون سنة ( 7.7ىـ) ،ربما بسبب إقامتو في مدينة

مرو بعيًا عن العاصمة ،حيث نالحظ عدم حمل الدراىم المضروبة بالعراق ،وخاصة دراىم مدينة
السالم العاصمة اسم أو لقب عمى الرضاء.
وكما سبق وأن ذكرنا أن الدراىم العباسية تمقي الضوء عمى جميع األحداث ،فخير دليل

عمى ذلك بروز اسم حميد عمى الدراىم العباسية المضروبة بالعاصمة مدينة السالم ،وىو حميد
بن عبد المجيد قائد جيوش المأمون لمسنوات (7.4- 7.3ىـ).
وكذلك نجد أن الخميفة الواثق باهلل ىو أول من ضرب الدراىم بسامراء عاصمتيم الجديدة.

ومن الممفت لمنظر أن الخميفة المستنصر باهلل سك درىم اميز بصغر حجمو إذ أن قط هر

(28ممم) ،وقد ضرب ىذا الدرىم بـ(سرمن رأي) سنة (748ىـ).

ونالحظ أن المدن التي ضربت فييا الدراىم العباسية قد زادت ،وذلك بسبب اتساع رقعة

الدولة العباسية ،وأحداث دور سك في مدن جديدة أو متطورة مثالً (مصر) ،لم ترد عمى الدراىم
األموية ،ولكنيا وردت عمى الدراىم العباسية منذ سنة ( 28.ىـ) ،ومثل ذلك( :صنعاء ومكة

وأنطاكيا والرافقة).

ومما تجدر اإلشارة إليو أن ىناك دراىم ذات طابع إعالمي سيئ ىدفيا اإلساءة لشخص

الخميفة بتصوي هر يتعاطى الخمر وحولو الجواري وآالت الطرب ،أو صور حيوان كتب إلى جانبيا

اسم الخميفة مثل( :المقتدر باهلل والطائع باهلل والقائم بأمر اهلل) ،ويبدو لنا واضحاً أنيا سكت من

قبل األعداء أو المنافسي ن الحاقدين المقربين لمخمفاء أنفسيم ،بعد أن استيانوا بالخالفة العباسية
المتمثمة في شخصية الخميفة نفسو.

اْلشكال :
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شكل ( )1أول درىم عباسي مضروب بمدينة السالم  146ىـ في شكل ( )1أول درىم عباسي مضروب بمدينة السالم  147ىـ
في عيد الخميفة المنصور( عن القيسي)111 ،1981 ،

عيد الخميفة المنصور( عن القيسي)111 ،1981 ،

شكل( )3درىم عباسي ضرب بالمحمدية  149ىـ ،في عيد

الخميفة المنصور( عن القيسي)164 ،1222 ،

بخ في
شكل ( )4درىم عباسي ضرب  148ىـ ويحمل كممة ٍ
عيد الخميفة المنصور( عن القيسي)111 ،1981 ،

بخ بخٍ في شكل ( )6درىم عباسي مضروب بمدينة السالم  158ىـ ويحمل
شكل ( )5درىم عباسي ضرب  154ىـ ويحمل كممة ٍ
اسم الخميفة الميدي( عن القيسي)116 ،1981 ،

عيد الخميفة المنصور( عن القيسي)111 ،1981 ،
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شكل ( )7درىم عباسي مضروب بمدينة الكوفة  161ىـ ويحمل

شكل ( )8درىم عباسي ضرب بمدينة السالم  172ىـ منذ عيد

اسم الخميفة الميدي( عن القيسي)164 ،1981 ،

الخميفة ىارون الرشيد ( عن القسوس وطروانة)69 ،1991 ،

شكل ( )12درىم عباسي ضرب بمدينة السالم  179ىـ في

شكل ( ) )9درىم عباسي ضرب بمدينة السالم  171ىـ (عن

عيد الخميفة ىارون الرشيد ( عن القسوس وطروانة،1991 ،

القيسي)113 ،1981 ،

)72
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شكل ( ) 11درىم عباسي ضرب بمدينة السالم 179ىـ في

شكل ( )11درىم عباسي مضروب  174ىـ ( عن القسوس

عيد الخميفة ىارون الرشيد (عن القيسي)195 ،1222 ،

وطروانة)72 ،1991 ،

شكل ( )31درىم عباسي ضرب بمدينة السالم  146ىـ

شكل (31ب) درىم عباسي ضرب بمدينة السالم  194ىـ

في عيد الخميفة المنصور(عن القيسي)111 ،1981 ،

لمخميفة اْلمين ( عن القسوس وطروانة)72 ،1991 ،

شكل ( )31درىم عباسي ضرب بمدينة السالم  145ىـ

شكل ( )31درىم عباسي لمخميفة المقتدر باهلل ضرب بالكوفة

في عيد المقتدر باهلل (عن القيسي)165 ،1222 ،

 179ىـ في عيد الخميفة ىارون الرشيد (عن القيسي،
)195 ،1222
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شكل ( )17درىم عباسي فضي نقش فوق صورة الحيوان

المقتدر باهلل وفوق صورة الفارس هلل جعفر عن (الحسيني
)147:1985،

شكل (  ) 31درىم عباسي نقش عميو المقتر
باهلل عن (الحسيني )148:1985،

شكل ( )31درىم عباسي مضروبة بمدينة السالم  111ىـ نقش عميو اسم الخميفة الطائع باهلل عن (الحسيني

)147:1985،
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الحواشـ ـ ـي:
 1أبو الفرج العشن  ،المسكوكات في الحضارة العربية اإلسالمية ،المؤتمر التاسع لألثار اإلسالمية في البالد
العربية  ،صنعاء298. ،م ،ص.7.5

 2القران الكريم ،سورة الشورى ،اآلية .73

 3ناىض القيسي ،المسكوكات ،جامعة بغداد2987 ،م ،ص.93

 4ناىض القيسي  ،موسوعة النقود العربية اإلسالمية ،دار أسامة ،عمان7...،م  ،ص.46- 45
 5ناىض القيسي ،مرجع سابق2987 ،م ،ص93
 6المرجع نفسو ،ص 93
 7المرجع نفسو ،ص49

 8البكري ،كنز العطفية الفضي ،مجمة المسكوكات ،العدد  ،4د .ت ،ص37
 9البكري ،مرجع سابق ،ص37
 10ناىض القيسي ،مرجع سابق7... ،م ،ص.49
المرجع نفسو ،ص.55

 12المرجع نفسو ،ص.55

 13المرجع نفسو ،ص 57

 14عاطف رمضان ،موسوعة النقود في العالم اإلسالمي2987 ،م ،ص.297

 15ناىض القيسي ،مرجع سابق7... ،م ،ص.63

 16محمد فيمي ،النقود العربية ماضييا وحاضرىا  ،دار الكتب ،القاىرة2965 ،م ،ص.2.7
 17أنيس األبيض ،الحضارة العربية اإلسالمية ،دار جروس ،لبنان2994 ،م ،ص.278
 18المرجع نفسو ،ص .279

 19عبد القديم زلوم ،األموال في دولة الخالفة ،دار العمم ،لبنان2983 ،م ،ص.7.7
 20المرجع نفسو ،ص 7.7

 21ناىض القيسي7... ،م ،ص.84
 22المرجع نفسو ص 84

 23المرجع نفسو ،ص 85
 24أنيس األبيض ،مرجع سابق2994 ،م ،ص.279
 25ناىض القيسي7... ،م ،ص.94

 26عيسى سميمان ،صور من حياة الخميفة العباسي المقتدر باهلل  ،مجمة المسكوكات( ،ب.ت) ،ص
 27ناىض القيسي 7... ،م ،ص.99
 28المرجع نفسو ،ص.2.2
 29المرجع نفسو ،ص.2.3

 30ناىض القيسي 7... ،م  ،ص.2.4
 31المرجع نفسو ،ص.224

 32المرجع نفسو  ،ص.226
33

لبدة الكبرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثالث

 33عاطف رمضان ،موسوعة النقود في العالم اإلسالمي ،مؤسسة الشباب الجامعية ،مصر2987،م ،ص .28.

 34المرجع نفسو ،ص.287
 35نفسو.

 36أنيس األبيض ،مرجع سابق ،ص.279
 37الطبري ،تاريخ األمم والمموك ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم ،المجمد الثامن ،بيروت2966 ،م ،ص.589
 38ناىض القيسي7... ،م ،ص.226
 39ناىض القيسي7... ،م ،ص.93
 40المرجع نفسو ،ص.62
 41المرجع نفسو ،ص.66
 42المرجع نفسو ،ص.96
 43الرجع نفسو ،ص.5.

 44عاطف رمضان ،مرجع سابق ،ص.282
 45ناىض القيسي 7... ،م  ،ص.49

 46عاطف رمضان2987 ،م ،ص.282
 47ناىض القيسي 7... ،م  ،ص.55
 48المرجع نفسو ،ص.6.

 49المرجع نفسو ،ص.62
 50المرجع نفسو ،ص.63

 51ناىض القيسي 7... ،م  ،ص.64
 52المرجع نفسو ،ص.96
 53المرجع نفسو ،ص.96
 54المسعودي ،مروج الذىب ومعادن الجوىر ،تحقيق محمد محي الدين ،ج  ،7القاىرة2967 ،م ،ص.347
 55ناىض القيسي 7... ،م  ،ص.84
 56المرجع نفسو ،ص.86
 57المرجع نفسو ،ص.96
 58المرجع نفسو ،ص.2.2
 59عاطف رمضان ،مرجع سابق ،ص.276
 60المرجع نفسو ،ص.282

 61ناىض القيسي7... ،م  ،ص.54
 62رمضان2987 ،م ،ص.285
 63المرجع نفسو ،ص.288

 64القيسي7... ،م ،ص.6.
 65القيسي7...،م ، ،ص.63
 66المرجع نفسو ،ص.66
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 68المرجع نفسو ،ص.76
 69نفسو.

 70المرجع نفسو ،ص.8.
 71القيسي7... ،م ص.83- 87
 72األبيض2994 ،م ،ص.236
 73المرجع نفسو ،ص.239

 74القيسي7... ،م ،ص.89
 75المرجع نفسو ،ص.9.
 76المرجع نفسو ،ص.93

 77القيسي7... ،م ،ص.96
 78القيسي7... ،م  ،ص.99

 79المرجع نفسو ،ص.2.2
 80المرجع نفسو ،ص.2.3

 81سورة الصف ،اآلية)9( :
 82فيمي محمد2965 ،فجر السكة ،دار الكتب ،القاىرة  ،ص89
 83سورة الروم ،اآلية ()5- 4

 84فيمي محمد2965 ،م ،ص89

85عيسى سميمان ،صور من حياة الخميفة العباسي المقتدر بالميمن درىم صمة باسمو ،مجمة المسكوكات( ،ب.ت)

86عيسى سميمان  ،مرجع سابق ،ص7.
 87الحسيني ،محمد باقر ،النقود العربية اإلسالمية ودورىا الحضاري واإلعالمي ،بغداد2985 ،م ،.ص72
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الخصائص النوعية لمفنون الصخرية في ليبيا
محمد عمي أبو شحمة

جامعة مصراتو
Email/moh.abushahma @art.misurata.aduly

الممخص
يمكن حصر ىذه الخصائص في النقاط اآلتية:
أوالً الخامة :كانت الجدراف الصخرية ىى المادة المستخدمة في تنفيذ األعماؿ الفنية والتي يتـ
اختيارىا بعناية فائقة حتى تتناسب مع الشكؿ المراد تنفيذه عمييا .واستخدمت األلواف المستخرجة

مف المكونات الطبيعية بالمنطقة إلى جانب بقايا الفحـ النباتي والعظاـ المحروقة.
ثانياً األسموب :تميزت منطقة شماؿ إفريقيا بوجود أسموبيف في تنفيذ األعماؿ الفنية الصخرية
ىما :أسموب النقش وىو األقدـ ويتـ باستخداـ أداة حجرية مدببة أو الفؤوس اليدوية ،وأما أسموب

الرسـ والتمويف فقد استخدـ الفناف ألواف متعددة مثؿ األحمر واألصفر واألسود في رسـ الحيوانات
واألشكاؿ البشرية.
ثالثًا الشكؿ :حيث تنوعت األشكاؿ التي ظيرت في الفنوف الصخرية إلى أشكاؿ

حيوانية،

وأشكاؿ أدمية ،وأشكاؿ أقنعة الوجو ،وأشكاؿ تجمع بيف الصفات اإلنسانية والحيوانية ،وأشكاؿ

عبارة عف صفوؼ مف النقاط ،وأشكاؿ تعبر عـ طبعات األيدي ،وأشكاؿ تصور األسمحة،
وأشكاؿ تصور بعض األدوات المستخدمة ،وأشكاؿ تعبر عف األنشطة االجتماعية والثقافية

المختمفة التى مارسيا سكاف عصور ما قبؿ التاريخ.
رابعاً الغرض والمعني :اختمفت اآلراء حوؿ أغراض ومعاني الفنوف الصخرية.
خامساً المضموف :فقد كاف لكؿ عمؿ فني شكؿ ومضموف.

سادسًا السياؽ الثقافي :يتضمف األدوار والمراحؿ التي مر بيا الفف الصخري مف دور الحيوانات
المتوحشة ،ودور الرؤوس المستديرة ،ودور الرعاة ،ودور الحصاف ،ودور الجمؿ.
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مقدمة:
تتناوؿ ىذه الدراسة الخصائص النوعية لمفنوف الصخرية التي تعود إلي عصور ما قبؿ

التاريخ في ليبيا ،وذلؾ مف حيث الخامة المستخدمة في تنفيذ تمؾ األعماؿ ،وأسموبيا الفني
والشكؿ والغرض الذي مف أجمو تكبد الفناف معاناة تصويرىا ،ومضمونيا ،وسياقيا الثقافي.
ومف ىنا فإف اليدؼ الذي تسعى لتحقيقو ىذه الدراسة ىو الكشؼ عف المعايير الفنية التي
يمكف االعتماد عمييا في دراسة الفنوف الصخرية.

ومف أىـ أسباب اختيار الموضوع ىو األىمية الكبيرة التي تمثميا الفنوف الصخرية باعتبارىا

رافداً ميماً لدراسة الفنوف اإلنسانية في الفترات التاريخية الالحقة ،إلى جانب أف تمؾ الفنوف تعد

مف أىـ مظاىر الحضارة الميبية في عصور ما قبؿ التاريخ ،وتعكس المستوى الحضاري لسكاف
ليبيا القدماء ،إضافة إلى التعرؼ عمي األسباب التى دفعت اإلنساف القديـ إلنتاج تمؾ الفنوف.
تقوـ الدراسة عمى تساؤالت عدة منيا :ما نوع المادة المستخدمة في تنفيذ تمؾ الفنوف؟ وما ىو

األسموب المتبع في تنفيذىا؟ وكيفية التعرؼ عمى األنشطة االجتماعية والثقافية التى كانت سائدة
خالؿ عصور ما قبؿ التاريخ؟
ويمكف طرح اشكالية الدراسة عمي النحو اآلتي :إلى أي درجة يمكف التعرؼ عمى الخصائص

التي تتسـ بيا النقوش والرسوـ الصخرية في الصحراء الميبية.

فرد اإلنساف عف سائر المخموقات بما يممكو مف قدرات عقمية متطورة وقدرات خاصة في
يت ٌ
التعبير عف مشاعره وأحاسيسو ،بؿ تعدى ذلؾ حتى شمؿ التعبير عف مشاعر اآلخريف

وأحاسيسيـ ،فاإلنساف يمتمؾ قدرة خاصة في نقؿ الصو ةر غير المرئية مف الذات اإلنسانية وغير
اإلنسانية إلى صورة يمكف إدراكيا بالمشاىدة البصرية ،وغير البصرية ،واستخدـ في ذلؾ وسائؿ
تعبيرية متعددة ،وكاف لألحداث والظروؼ التي عاشيا مف جية ،ولتطوره الحضاري مف جية

أخرى ،أثر في تكويف صورة لذاتو ،ولمنفس البشرية المحبة لمجماؿ وتذوقو ،ومف ثـ فإف مزاولة
اإلنساف لمفف بأي مستوى كاف مف األمور الطبيعية التي وجدت مع اإلنساف في جميع فترات

حياتو ،غير أف أسموب التعبير تغير واختمؼ باختالؼ البيئة ،وتغير الظروؼ والزماف ،ونتج عف

ذلؾ تنوع في األساليب والطرز ،فالفف يتصؿ بكؿ العوامؿ التي تؤلؼ حياة المجتمع دينية،
واجتماعية ،وفكرية.
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ويمكف حصر المعايير التي ُيعتمد عمييا في دراسة الفف الصخري في مرحمة ما قبؿ التاريخ
في الخامة واألسموب  ،الشكؿ  ،الغرض  ،المضموف  ،السياؽ الثقافي.

أولً :الخامة:
كانت األسط الصخرية سواء في المناطؽ المفتوحة أـ داخؿ الكيوؼ والمأوى الصخرية،

ىي المادة التي مارس عمييا فنانو عصور ما قبؿ التاريخ فنونيـ بشماؿ إفريقيا والصحراء

الكبرى ،لكونيا الخامة األكثر توف ًار ،واألوسع انتشا ًار في ذلؾ الوقت ،وتوفرت ليا الحماية مف
الظواىر الطبيعية خاصة األمطار ،ومف المالحظ أنو لـ يتـ استخداـ الكيوؼ العميقة والمتسعة

إال ناد ًار ،ولـ توجد إال في حالتيف فقط باألكاكوس ،وذلؾ في كيؼ وأف أميؿ ،وكيؼ وادي

كيساف ( .1لوحة رقـ )1

وكانت الجدراف تصبغ باأللواف األرضية المخموطة بالغبار واألصباغ النباتية ،لذلؾ ظؿ المدى

الموني مقصو اًر عمى درجات البني ،واألسود ،والرمادي ،واألبيض ،إضافة إلى المغرة الحمراء

والصفراء  ،2ويتـ اختيار الصخور التي ت نفذ عمييا ىذه األشكاؿ الفنية بعناية فائقة ،بحيث تكوف
كتمة واحدة مستطيمة الشكؿ في الغالب ،وتتناسب مع الشكؿ المراد تنفيذه عمييا ،وفي بعض
األحياف يتـ اختيار صخرة ذات سط خشف ،وليا حواؼ حادة تتماشى مع جسـ الحيواف المراد

نقشو عمييا.
أما التمويف فقد كاف يتـ إما بموف واحد ،أو بأكثر مف لوف ،وقد تـ العثور في أحد المواقع

بالجزائر عمى بقايا أحجار الرحى المصنوعة مف الصواف المستخدمة في طحف الصخر الذى
يستخرج منو األلواف ،إضافة إلى العثور عمى بقايا مف ىذه األلواف ،وكاف يتـ استخراج األلواف

خاصة المونيف األحمر والبني مف الرواسب الطبيعية ألكسيد الحديد األحمر ،وكربونات الحديد
المتدرجة مف األصفر إلي البرتقالي ،وقد بينت الكشوؼ األثرية في العديد مف مواقع عصور ما
قبؿ التاريخ وجود عروؽ صخرية تحتوي عمي الموف األحمر بنسبة عالية ،كما تـ الكشؼ عف
بعض الحصى التي ظيرت عميو أثار استعماالت قديمة استخدمت فييا طريقة الحؾ ،وتبيف مف

خالؿ إعادة العممية الحصوؿ عمى غبار ناعـ أحمر الموف يحمؿ نفس مواصفات الموف األحمر
الداكف المستخدـ في تمويف الرسوـ الصخرية .3
إف االستخداـ الواسع ليذا الموف في جميع األدوار التي مرت بيا الرسوـ الصخرية يشير إلى

توفره في الطبيعة ،وامكانية الحصوؿ عميو بكؿ يسر وسيولة ،أما الموف األبيض فيتـ استخراجو

مف مادة الكاوليف ،أو مف أكسيد الزنؾ ،كما يستخرج مف عصا ةر بعض النباتات ،واستخدـ الفحـ
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النباتي والدخاف والعظاـ والدىوف المحروقة في الحصوؿ عمي الموف األسود ،إلى جانب ذلؾ
استخدمت ألواف أخرى مثؿ :األصفر ،واألخضر ،والبنفسجي المتوفرة في الطبيعة ،ويتـ تجييز
ىذه األلواف بطحف حبيبات الصخر أو خاـ الموف في أىراف صغيرة وتخمط ،ثـ يضاؼ إلييا سائؿ

نباتي ،أو الحميب ،أو زالؿ البيض ،أو العسؿ ،أو نخاع العظاـ المطبوخة ،أو أي مادة أخرى

ذات لزوجة عالية ،ولعؿ ىذا ما يفسر لمعاف الصور بعد آالؼ السنيف ،وتعالج األلواف بأصابع

اليد ،أو بالقش ،أو الخشب ،أو فرش صغي ةر مف شعر
الحيواف ( .4لوحة رقـ )2

كما يشير بعض الباحثيف إلى طريقة أخرى كانت مستعممة تتمثؿ في وضع حفنة مف الموف

في عظمة فارغة ُي نفخ مف خالليا مسحوؽ الموف عمى األشكاؿ الفنية التي قاـ الفناف برسميا .5

ثانياً :األسموب:

مف المالحظ أف أكثر المشاىد انتشا اًر في فنوف ما قبؿ التاريخ بالصحراء الكبرى ىي مناظر

الحيوانات ،وربما يكوف سبب ذلؾ عائداً إلى اعتماد السكاف عمى صيد الحيوانات البرية أوالً ،ثـ
استئناسيا في فترات الحقة ،وعمى ىذا يتضمف األسموب الفني مف الناحية الثقافية تنظيـ الواقع

وتنسيقو ،واألساليب التصويرية ،والمستويات المختمفة لمقيـ ،وذلؾ ألف األسموب الفني ميما برزت
فيو شخصية الفناف الفردية ،فيو يمثؿ األسموب المميز لمجماعة ،أو الثقافة التي ينتمي إلييا

الفناف .6
وتتميز منطقة الشماؿ اإلفريقي عامة بوجود أسموبيف يييمناف عمى النقوش والرسوـ الصخرية،

يتسـ األوؿ بمحاكاة الطبيعة ،ويتجو الثاني نحو التجريد والرمزية ،فيناؾ مشاىد واقعية تنبض

بالحياة ،تصور الحيوانات ،ومناظر الصيد والقنص ،والمعارؾ الحربية ،في الوقت الذي وجدت
فيو مشاىد اختزلت تصوي اًر إلى حد يجعؿ مف بعضيا ال صمة لو باألشياء المشار إلييا.
وتتفؽ األشكاؿ الفنية في عدـ وجود إطار معيف يحددىا ،ومف ثـ فيي تفتقر إلى التنسيؽ

والتنظيـ  ،7ويقوـ أسموب تنفيذىا عمى أسموبيف متميزيف ىما النقش والرسـ ،وذلؾ عمى النحو
التالي:

 _ 1أسموب النقش:
ىو أقدـ مف أسموب الرسـ والتمويف عمى الرغـ مف وجودىما معًا في مواقع عدة ،وفي بعض
األحياف ُوجد عمى المساحات الصخرية نفسيا ،وتمت معالجة النقوش بأسموب فني فضفاض
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وخشف ،وبنقوش غائرة ،وتعبر نقوش أقدـ األدوار عف نزعة طبيعية خاصة في تصوير
الحيوانات .8

تقنية النقش:
يتـ النقش فوؽ الصخر الجيري الميف ،أو حجر الجرانيت ،أو حجر الكوارتزيت بواسطة أداة

حجرية مدببة ،تدؽ بواسطة أداة حجرية أخرى ،حيث تـ العثور عمى نماذج مف ىذه العينات في

بعض المواقع ،كما استخدمت الفؤوس الحجرية أو قطع األخشاب المدببة ،وربما استخدـ الرمؿ

المبمؿ كس نف ةر لمسط  ،ويتـ الحفر إما عمى شكؿ حرؼ  Vأو حرؼ  Uويتراوح عمقو ما بيف 22

–  33ممميمت ًار ،مع وجود نقوش ال يتجاوز عمقيا  8- 7ممميمت ًار ،9ويتراوح عرضو مف - 15

 16ممميمت ًار ،10وفي بعض النماذج يصؿ عمقو في الصخر إلى نحو سنتيمتر واحد تقريبًا ،وبعد
أف يتـ الحفر يبدأ في تشذيب الخطوط وتنعيميا مف الداخؿ ،لكى تبيف الظالؿ واظيار جمود

الحيوانات ،كما وجدت بعض النماذج التي ُحفرت بأكمميا حتى ظيرت في شكؿ نحت غائر ،11
مع أف الغالب ىو ترؾ الصخ ةر عمى طبيعتيا دوف صقؿ.
ٍ
عصر آلخر ،ومف فترة زمنية ألخرى ،فكاف
ومف جانب آخر فقد اختمؼ أسموب النقش مف

األسموب األقدـ ىو األسموب الطبيعي الذى تميزت بو مرحمة الصيد ،فقد جاءت الصور بأسموب
ٍ
محاؾ لمطبيعة ،وتمثؿ حيوانات كبيرة الحجـ ،ثـ تطور ىذا األسموب ليصب رمزياً فأصبحت
أحجاـ الحيوانات أصغر حجماً ،كما أف الفناف ال يعطى أىمية كبيرة لموضوع الرسـ كأف يرسـ
القروف ليعبر عف الرأس ،وفي ىذا الجانب يشير بعض الباحثيف إلى وجود فراغ دائـ بيف إدراؾ

الشيء وانجازه  ،12واذا تمكف الفناف بقدرتو الفنية أف يتخطى ىذا الفراغ ،فإنو يتمكف مف رسـ

صورة واقعية تحاكي الطبيعة ،وينج في إنجاز فكرتو ،وبالتالي يكوف النقش مطابقًا لمموضوع،
ولعؿ مف أحسف األمثمة التي تمثؿ ذلؾ النقوش المكتشفة في وادي تشوينت بأكاكوس ونقوش

منطقة تاسيمي  ،وفى عدة مواقع بالمنطقة الشمالية الغربية مف ليبيا مثؿ أبيار مجى وسيدى
الغريب بترىونة ،وودي الخيؿ وطبقة عمى حافة الحمادة الحمراء .13

 2ػ أسموب الرسم والتموين:
عادة ما توجد الرسومات الممونة في المأوى الصخرية والمغارات ،حيث أدرؾ الفناف أىمية

تنفيذ ىذه األعماؿ بأسموب الرسـ والتمويف في أماكف توفر ليا الحماية مف العوامؿ الطبيعية ،إلي

جانب شغميا في نفس أماكف اإلقامة الدائمة لمسكاف؛ فقد ُعثر عمى اآلالؼ مف الرسومات الممونة
في مرتفعات األكاكوس ،وتاسيمي ،ومرتفعات الحجار ،وجبؿ العوينات ،واستخدـ الفناف ألواف

متعددة مثؿ األحمر ،واألصفر ،واألسود ،واأل بيض في رسـ العناصر البشرية ،والحيوانات
00

محمد على أ بوشحمة _____________________________ الخصائص الن وعية للفنون الصخرية في ليبيا

المستأنسة ،والقميؿ جدًا مف األشكاؿ التي تصور حيوانات الصيد ،وقد أُنجزت الموحات بواسطة
مواد ممونة ،تعتمد في طريقة رسميا عمي خطوط بسيطة محددة لمرسـ ،ومف المالحظ أف بعض

صورت
األلواف تُعبر عف بعض المفاىيـ والرموز ،فالموف األبيض يبدو أف لو رمزية دينية حيث ُ
بعض الشخصيات األدمية بحجـ كبير ،ويغطى الموف األبيض أو األبيض المائؿ لمصفرة الشكؿ

بالكامؿ ،كما تبيف مف دراسة العديد مف الموحات التى فُسرت موضوعاتيا عمى أنيا ذات داللة
دينية أف الموف الغالب فييا ىو الموف األبيض ،وقد وجدت نماذج منيا في كيفي واف موىجاج،
وأنشاؿ باألكاكوس .14

ثالث ًا :الشكل:
يعد تحميؿ الشكؿ مف أىـ الركائز التي ٌيعتمد عمييا في تصنيؼ المواد الفنية ،ومف أىـ
العناصر التي تميز الفنوف الخاصة بثقافة معينة ،حيث تبدأ عممية الوصؼ بتناوؿ الشكؿ العاـ،
ثـ دراسة التفاصيؿ الدقيقة التي تتضمنيا المواد الفنية .15

األشكال الفنية التي تضمنتيا النقوش والرسوم الصخرية:
 – 1األشكال الحيوانية:
يعتبر العنصر الحيواني مف أىـ العناصر التي تناولتيا نقوش ورسوـ فف ما قبؿ التاريخ ،بؿ

إنيا سيطرت عمى جميع المراحؿ التي مر بيا ىذا النوع مف الفف ،وقد تعددت ىذه األشكاؿ
واختمفت لتشمؿ الحيوانات البرية ،والبرمائية ،والصحراوية ،وىى عمي النحو التالي:
 الثيراف واألبقار الوحشية.

 الفيمة  ،الزراؼ ،الكركدف ،الغزاؿ ،الوعؿ ،الظباء ،األسود ،الخنازير ،القرود ،التماسي ،
األفاعي  ،أفراس النير ،الطيور والنعاـ ،كالب الصيد ،األبقار المستأنسة ،الكباش والنعاج،
الحمير ،الخيوؿ ،الجماؿ( .لوحة رقـ )3
 – 2األشكال األدمية:
ال بشرية بفئاتيا الثالث ،وتصنؼ عمى النحو التالي:
احتوت النقوش والرسوـ الصخرية أشكا ً
الرجاؿ ،والنساء ،واألطفاؿ  ،وظيرت بعض األشكاؿ بحجـ كبير وعمالؽ ،أو بأحجاـ مبالغ فييا،
وربما كاف لذلؾ غرض ديني أو سحري(.لوحة رقـ )4

08

لبدة الكبرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثالث /ابريل 8102م

 – 3أشكال ألقنعة الوجو:
تضـ ىذه النقوش والرسوـ صو ًار ألقنعة الوجو تأخذ شكؿ رؤوس الحيوانات مثؿ :األبقار

الوحشية ،والثعالب ،وابف أوى.

 – 4أشكال تضم وتجمع بين الصفات اإلنسانية والحيوانية:
ظيرت بعض النماذج تجمع بيف الخصائص البشرية والحيوانية منيا شك ٌؿ يصور كائناً خرافياً
عمالقاً لو رأس حيواف وجسـ إنساف وجد بكيؼ واف أشراؼ بوادي آرياف  ،16وربما ارتبط ىذا
الشكؿ بعبادة األرواح أو آلية الصيد عند سكاف الوادي المعتمديف في حياتيـ عمى الصيد.
 – 5أشكال عبارة عن صفوف من النقاط:
اختمؼ الباحثوف حوؿ دالالت ىذه األشكاؿ فمنيـ مف يرى أنيا تعبر عف أعداد الحيوانات

التي يتـ اصطيادىا ،أو أنيا تعبر عف ممكية عدد معيف مف قطعاف األبقار والماشية المستأنسة،

وقد وجدت نماذج منيا في عدة مواقع بشماؿ غرب ليبيا أىميا موقعي الكميبا بغرياف ،وكيؼ

قصر وادي ميموف  ،17وربما كانت أولى المحاوالت المعبرة عف الكتابة ،ولعميا حممت خصائص
سح رية ،وفي جميع األحواؿ ال يمكف أف تكوف مجرد عناصر فنية جمالية نفذت ليذا الغرض

فقط.
 – 6أشكال تعبر عن طبعات كفوف األيدي:
وىو نوع مميز مف األشكاؿ التي يتضمنيا الفف الصخري حيث قاـ الفنانوف برسـ ظؿ طبعات

كفوؼ األيدي باستخداـ المونيف األبيض واألحمر ،وذلؾ إما برشيا بالفـ ،أو بقطعة مف العظاـ
المجوفة عمى سط الصخور ،أو عف طريؽ تحديد خطوط بالمغرة حوؿ كؼ اليد  ،18ربما كاف

اليدؼ منيا الوقاية مف الشر ،فقد أصبحت أصابع اليد المفتوحة في الفترات التاريخية التالية مف
أىـ الرموز السحرية التي تستخدـ لموقاية مف الحسد ،وابعاد الشر( .لوحة رقـ )5
 – 7أشكال تصور األسمحة:
تعد النقوش والرسوـ الصخرية سجالً حافالً لمختمؼ أنواع األسمحة التي استخدميا إنساف

عصور ما قبؿ التاريخ ،ويمكف تصنيفيا عمى النحو التالي:

القوس والسيـ ،البومرانج أو السيـ العائد ،أسمحة القذؼ ،والي اروات ،والرماح ،والسيوؼ

والخناجر ،والسكاكيف ،والدروع ،والعربات التي تجرىا الخيوؿ ،أو الثيراف( .لوحة رقـ )6
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 – 8أشكال تمثل األدوات المستخدمة في الحياة اليومية:
ال مختمفة يمكف حصرىا في اآلتي:
تشمؿ أنواعًا متعددة وأشكا ً
األوعية واألواني المستخدمة في أغراض مختمفة مثؿ :نقؿ المياه ،وبذر البذور ،واطعاـ

الماشية ،وأواني تخزيف الحبوب وحفظيا ،واألوعية المستخدمة في حمب األبقار ،والسالؿ ذات

األشكاؿ المخروطية ،وكذلؾ األدوات الزراعية كعصا تقميب األرض ،ومناجؿ الحصاد ،وأحجار
الطحف المستخدمة في طحف الحبوب (لوحة رقـ  ،)7وكذلؾ المجاـ المستخدـ في السيط ةر عمى

الماشية واألبقار المستأنسة ،إضافة إلى األطواؽ المستخدمة في تميز الكباش المستأنسة ،وايضاً

المجاـ الخاص بالخيوؿ ،والمستخدـ كذلؾ في ركوب الجماؿ ،وحزاـ السرج أو البردعة ،والحباؿ،

وشباؾ الصيد ،والقوارب ،والمناضد ،والمصاطب ،أدوات الزينة مثؿ :األقراط ،والعقود،
والخالخيؿ( .لوحة رقـ )8

 – 9األنشطة ومظاىر الحياة الجتماعية والثقافية:
أ – نشاط الصيد:

تـ تصنيؼ المشاىد التي تُصور ىذا النشاط إلى مجموعتيف ىما:
المجموعة األولى :يظير فييا الصيادوف فقط ،إما فرادى أو في مجموعات تحمؿ األسمحة،

وت تخذ أوضاعاً تتسـ بالحركة والقوة استعداداً لصيد الفرائس ،أو مطاردتيا( .لوحة رقـ )9

صرف البشري والحيواني معًا،
المجموعة الثانية :تعبر عف مناظر الصيد ،ويظير فييا العن ا
وتتميز بكثافة الرسومات وقوة الحركة والحيوية والنشاط( .لوحة رقـ )13

ب – النشاط الحربي ومواقع القتال:

صورت النقوش والرسوـ الصخرية جانبًا ميمًا مف الصراع المرير ،والقتاؿ الدامي الذى نشأ

بيف الجماعات السكانية المختمفة التي سكنت المنطقة ،وتعاقبت عمييا ،ويبدو أف ىذا الصراع

ارتبط باالحتياجات األساسية الالزمة الستمرار الحياة مثؿ :الطعاـ ،والحصوؿ عمى القدر الكافي

مف حيوانات الصيد ،يضاؼ إلى ذلؾ الصراع حوؿ مناطؽ اإلقامة واإليواء ،وحيازة األرض،
وغير ذلؾ مف مختمؼ أسباب الص ارع  ،ومف خالؿ ىذه المشاىد يمكف تتبع مراحؿ تطور

ال عف تطور أساليب القتاؿ بداية مف اعتماد المحاربيف عمى القوة الجسدية ،ثـ
األسمحة فض ً
االعتماد عمى قوة الحيواف ،واستخداـ العربات الحربية ،ثـ مشاىد التنظيـ العسكري لممحاربيف،

ومف المشاىد التي تصور النشاط الحربي مشيد اكتشؼ بكيؼ واف اشراؼ بوادي آرياف.19

(لوحة رقـ )11
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ح – نشاط استئناس الحيوان ورعاية الماشية واألبقار:

يمكف التعرؼ مف خالؿ المشاىد المصورة عمى التحوؿ المناخي الكبير الذى أصاب المنطقة،

فبعد أف ساد المناخ الرطب بالمنطقة ،وتميزت بغ ازرة أمطارىا ،وانتشرت فييا الحيوانات البرية
الضخمة ،تغيرت الظروؼ المناخية وبدأ المناخ يتجو نحو الجفاؼ ،ف تمكف اإلنساف مف استئناس
الحيوانات التي كانت األبقار أىميا فتحصؿ عمى المحـ والمبف منيا ،إلى جانب استغالليا في

بعض األعماؿ الزراعية البسيطة ،ويمكف تصنيؼ ىذا النشاط عمى النحو التالي:

 أشكاؿ خاصة برعاية األبقار تضـ قطعاف األبقار ،والرعاة حيث يظير بعض الرعاة أماـ
القطيع أو خمفو  ،وفي بعض النماذج ظيرت قطعاف الماشية بدوف العنصر البشري ،وفي
بعض المشاىد يظيرأحد الرعاة وىو يقوـ بإطعاـ إحدى األبقار(.الموحتيف رقمي)13 - 12

 مشاىد تصور عمميات االستفادة مف الماشية مثؿ عمميات حمبيا ،حيث ظيرت سيدة في
مشيد وىي تحمب بقرة.

ج – النشاط الزراعي:

تُصور بعض المشاىد وتؤكد عمى ممارسة السكاف لمزراعة فأحد المشاىد يصور سيدة تحمؿ
وعاء ربما قامت ببذر البذور ،أو رييا بالمياه ،ويبدو أف ىذه السيدة حام ٌؿ لطفؿ ،ومف المعروؼ

أف بعض المجتمعات البدائية الزراعية تسند لممرأة الحامؿ القياـ ببعض األعماؿ الزراعية نظ ًار

لالعتقاد بانتقاؿ الخصوبة منيا إلى األرض الزراعية.

خ – أشكال تصور الممارسات السحرية والعتقاد في القوى الخارقة:

تُصور بعض المشاىد نماذج مف ىذه المعتقدات منيا عمى سبيؿ المثاؿ ما يمي:
 التنكر في شكؿ الحيواف لمحصوؿ عمى صيد وافر نظ اًر لالعتقاد قديماً بأف الحيواف يتمتع
بقوة خارقة أراد اإلنساف أف يمثميا في نفسو أثناء صراع اإلنساف مع الحيواف ،وكاف ىذا

التنكر يتـ كمياً بمعنى أف يتخفى الصياد في شكؿ شبو كامؿ واضعاً قرنيف وبعض الريش
عمى رأسو وذيالً بمؤخرتو ،واما جزئياً بوضع قناع عمى الوجو فقط.

 ظيور بعض الحيوانات وخاصة الثيراف والكباش وىى تحمؿ فوؽ رؤوسيا أشكاؿ دائرية ،ربما
ارتبطت مثؿ ىذه األشكاؿ بعبادة الشمس ،أو عبادة اإللو آموف الذي انتشرت عبادتو في

مناطؽ شاسعة مف شماؿ إفريقيا في الفترات التاريخية التالية.

رابعًا  :الغرض والمعنى:
أكدت المكتشفات التي تعود إلى عصور ما قبؿ التاريخ عمى وجود نقوش ورسوـ فنية
رائعة ،تدؿ عمى مقدرة اإلنساف منذ بداياتو عمى إبراز مكنوناتو الفنية ،وتشيد عمى تطور مداركو
الفنية التي عبر عنيا برسوماتو ونقوشو في مدرسة فنية مفتوحة ،وبينت أعمالو الفنية عف
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خصائص فنية فريدة ،تعكس مظاىر حياة اإلنساف الحضارية والعقائدية ،وقد أجريت العديد مف
الدراسات واألبحاث العممية حوؿ أغراض ومعاني ىذه الفنوف الصخرية بعموـ أشكاليا وأنواعيا،

فيعتقد البعض أنيا تعبر عف فكرة السحر أو ما يعرؼ بالسحر االستعطافي ،فعندما يقوـ الفناف
بنحت صو ةر الحيواف الذى يرغب في صيده فإف ذلؾ يعطيو قوة روحيو تساعده عمى إتماـ عممية

الصيد بنجاح ،ومف جانب آخر تمثؿ جانباً روحياً عند الصياد الذي فشؿ في عممية الصيد ،فقد

ظيرت حيوانات منفصمة وناد اًر ما نراىا مع تشكيالت بشرية ،وكأنيا جاءت لترسـ شعور
الخوؼ ،ومف جانب آخر فإف عمميات الصيد لحيوانات ضخمة مثؿ الفيمة والكركدف وىى

عمميات صعبة وخطيرة لصياد يستخدـ وسائؿ وأدوات صيد بدائية ،كما أف ت نفيذ ىذه النقوش تـ

في أماكف محددة تحديداً دقيقاً توحي بأف الفناف قد اختارىا لتحافظ عمي القيـ السحرية ،ويزداد

فييا تجمييا ،20أوأنيا تمثؿ وسائط رمزية بيف البشر وعالـ األرواح ،فاإلنساف مازاؿ في تمؾ
المرحمة يبحث عف األماف واالطمئناف ،ويطمب االنتصار عمى القوى الشريرة الضارة بحياتو

ومستقبمو ،فقد ارتبطت نقوش المرحمة األولى بعدد مف الدالئؿ السحرية مثؿ سحر الصيد ،وسحر
الخصوبة بيدؼ قنص الحيوانات أو تكاثر أعدادىا

21

.

وربما ارتبطت صور الحيوانات الكبيرة بالعبادة الطوطمية ،خاصة وأف ىناؾ إشارات ترج

انتشار ىذه العبادة في ميثولوجيا وأدياف شماؿ إفريقيا خالؿ العصور التاريخية ،منيا عمي سبيؿ
المثاؿ الديانة المصرية القديمة ،فمف المالحظ أف نقوش الحيوانات الكبيرة تظير دائما بشكؿ

منفرد عف التشكيالت البشرية . 22

وعند تحميؿ الرسوـ التي تنتمي إلى مرحمة الرعي أو الرؤوس المستدي ةر ربما تدؿ عمى التحوؿ

التدريجي نحو مينة الرعي ،وقد يكوف تعبي ًار عف البيئة التي يعيش فييا الفناف ،فقد ظيرت أشكاؿ
متنوعة يمثؿ بعضيا حفالت العبادة في تجمعات قبمية ،ومناظر الرقص نفدت عمى مساحات

واسعة ظير فييا الراقصوف وىـ يرتدوف األقنعة الحيوانية ،والشعر المستعار ،وفي لوحات أخرى
تظير رسومات لمصيد تنـ عف مزاولة اإلنساف ألحد األنشطة االقتصادية ،وىناؾ رسوـ ليا مغزى

ديني واض مثؿ رسوـ الثور الذى يحمؿ بيف قرنيو شكالً بيضاوياً أو دائرياً البد أف لو صمة
بالمعتقد الديني الذى كاف سائداً في الفترات التاريخية الالحقة وخاصة فيما يتعمؽ بعبادة اإللو

جورزيؿ ( )Gurzilالميبي ،حيث مف المحتمؿ أف تكوف مستوطنة قر ةز مق ًار لعبادتو ،وقد اكتشفت

نقوش لو في منطقة ميو الذيب بوادي مرسيط جنوب بمدة مزدة بحوالي 33كـ ،وعمى بعد

حوالي143كـ شماؿ مستوطنة قرزة  ،23كما وجد مشيد أخر بمنطقة اليروج السوداء لثور تشابؾ
قرناه لتظير بشكؿ دائري فوؽ الرأس (. 24لوحة رقـ )14
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ومف جانب آخر وجدت العديد مف الرسوـ البشرية رافعة أيدييا أو راكعة ،مما يعتقد أنيا

تمارس شعائر دينية معينة ،واحدى الموحات أطمؽ الباحث عمييا اسـ الكينة والقرابيف فقد ظير

فييا أحد الكينة بمالبس مزخرفة ،يقود ثوراف ُزخرفت قرونيما وأعناقيما( ،لوحة رقـ  ،)15كما
ظيرت أشكاؿ لكائنات مجسدة ذات رؤوس أو أطراؼ شاذة تتميز عف بقية شخصيات المشيد
بزيادة في حجميا (لوحة رقـ ،)16كما أنيا تعبر عف الحياة اليومية التي عاشيا المجتمع وعف

الواقع الحقيقي ،فقد ظيرت مواضيع الرعي ،والتنقؿ والترحاؿ عمى ظيور الثيراف ،وحمب األبقار

25

 ،ومشاىد متعددة مف الحياة اليومية بمختمؼ أنواعيا ونشاطاتيا التي أضفت عمى رسوماتو روحًا
فنية رائعة جعميا تنبض بالحركة والح ياة ،وكميا تعكس التطور الفكري والثقافي( .لوحات أرقاـ

.)23 ، 19 ، 13 ، 12
ويرج

بأنيا كانت ترتبط بفكرة التعبير عف مباىج الحياة ،أي بمعنى أف ىذه الرسوـ قد

أنجزت بيدؼ تحقيؽ المتعة الخالصة ،وأف تصويرىا تـ بوازع شخصي فيي تحقؽ درجة عالية

أي أىداؼ عممية واضحة
مف المتعة لمف ينقشيا أو يرسميا ،مف ثـ لمف يشاىدىا ،وال تتضمف ٌ
سوى تحقيؽ اليدؼ الخاص بالزينة والزخرفة ،واضفاء الجماؿ عمى الحياة ،وقد استندوا في ذلؾ
عمى عدد مف المظاىر والخصائص التي تميز الفنوف الصخرية ،عمى سبيؿ المثاؿ أف ىذه

الرسوـ تدؿ عمى أف إنساف عصور ما قبؿ التاريخ كاف فناناً حيث قاـ بتقدير األشياء الجميمة،

وأعجب بيا ،فقاـ بإنجازىا نظ اًر لتقديره لمقيـ الجمالية ،وييدؼ مف ذلؾ االستمتاع بالنقوش
والرسوـ فيي تُدخؿ البيجة عمى نفسو عند رؤيتيا  ، 26غير أف ىناؾ العديد مف االنتقادات التي
وجيت ليذا الرأي منيا أف بعض ىذه النقوش والرسوـ نفذت في أماكف يصعب الوصوؿ إلييا
مثؿ األماكف المرتفعة أو داخؿ الكيوؼ المظممة ،وبالتالي فمف الصعب قبوؿ تفسير نظرية الفف
لمفف.

ومف جانب أخر فإف اإلنساف الذي عاش في تمؾ الفترة كاف في صراع دائـ مع الطبيعة

والحيوانات المتوحشة فمف غير المحتمؿ أف يصرؼ جزءاً مف وقتو وجيده مف أجؿ الحصوؿ
عمى رغبة روحية ال تتصؿ بالحصوؿ عمى قوتو وطعامو اليومي.

ومف المالحظ أيضًا أف الفناف قاـ بتنفيذ العديد مف المشاىد فوؽ بعضيا مما يجعميا تتنافي

مع فكرة أغراض الزخرفة والزينة ،إلى جانب أف العديد منيا تتصؼ بالطابع العدواني وىو أمر ال
شعور باالرتياح الذى يمثؿ عنص اًر ميماً مف عناصر
يتسؽ مع اليدؼ مف الزينة أو حتى يعطى
اً

الجماؿ.

وأخي ًار وليس آخ ار ربما كاف تصوير الحيوانات بشكؿ كبير راجع إلي رغبة اإلنساف في

معرفة خصاليا وموطف الضعؼ فييا حتي يسيؿ صيدىا ،وكذلؾ تحديد األدوات التي يمكف
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استخداميا لإليقاع بيا ،كما يمكف الدافع مف وراء رسمو لمحيوانات ىو تعريؼ األجياؿ مف األبناء

واألحفاد بطبيعتيا ،حتي يحذروا منيا مثمما حذر ىو منيا ،أو يستفيدوا منيا مثمما
أفاد . 27

خامساً :المضمون:
ىناؾ ارتباط كبير بيف الشكؿ والمضموف فال يمكف أف يوجد مضموف بال شكؿ ،وناد اًر ما

يوجد شكؿ بال مضموف ،كما يمكف االستعانة بالمصادر المكتوبة والشفيية في تفسير الموحات

الفنية ،وفي حالة عدـ توفر تمؾ المصادر يمكف لمباحثيف تحديد مضموف الرسومات ك ٌؿ حسب
تفسيره الشخصي  ، 28وقرأتو الشخصية لممشاىد ،وىى بذلؾ ترتبط بقدرة الباحث العممية عمى
التحميؿ والتفسير ،وخبرتو العممية في ىذا المجاؿ ،إضافة إلى خمفيتو الثقافية ،وميولو الفنية.
ويرى بعض الباحثيف وجود عالقة خفية تربط بيف السحر واإلنساف وبيف مينة الصيد التي

غرض طوطمي مثؿ
مارسيا عمى الحيوانات  ، 29في حيف يرى آخروف أف بعض الرسوـ ليا
ٌ
ُ
بصمات أو طبعات كفوؼ األيدي ( . 30لوحة رقـ )5
ويذىب آخروف إلى أف ىذه الفنوف تعبر عف أفكار ورموز فمسفية ،فاليد جعمت لمفكرة شكالً

يتبدى خالؿ تصاوير الفناف الصانع ،وتركت ذكرى مطبوعة خالدة تمثؿ السعي وراء الالشعور

وراء خمؽ األشكاؿ التي تكمف وراءىا وظيفة رمزية أكثر منيا عممية

31

 ،فاإلنساف عندما قاـ

بتنفيذ ىذه األعماؿ كاف ييدؼ إلى وجود عالـ مف الرموز وظيفتو تحقيؽ نوع مف الشعور باألماف

والثقة مف أجؿ تحقيؽ صيد وافر ،والعيش ٍ
بأمف وأماف.

ومف ا لباحثيف مف يفسر مضموف ىذه النقوش والرسوـ الصخرية عمى أنيا فف تذكاري ُيصور
أدؽ تفاصيؿ ا لحياة اليومية لمجماعات البشرية التي سكن ت المنطقة في فترة عصور ما قبؿ

32
رموز تمثؿ تعدادًا يجريو الصياد لفرائسو ،وبالتالي فيي
التاريخ  ،ومنيـ مف يرى أف بعضيا ٌ
تنطوي عمى محاولة أولية لمكتابة . 33

وبذلؾ يبدو أف غرض كؿ نقش أو رسـ يتوقؼ عمى شكؿ العمؿ الفني ومضمونو ،حيث ال

يوجد عمؿ فني بدوف شكؿ أو مضموف فيما العنصراف المذاف يتأثراف ببعدي الزماف والمكاف،
فضالً عف تأثيرىما بالخامة واألسموب المتبع في إخراج العمؿ.
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سادس ًا  :السياق الثقافي:
ا ختمؼ الباحثوف والدارسوف لفنوف عصور ما قبؿ التاريخ حوؿ السياؽ الثقافي ليذا الفف

والمراحؿ التي مر بيا ،غير أف أىـ تقسيـ ٌوضع مف جانب اإليطالي فابريتشيو موري يشمؿ
خمس مراحؿ ،ىي عمى النحو اآلتى : 34

الدور األول( :دور الحيوانات المتوحشة)
يمثؿ معظمو صور منحوتة لحيوانات كاممة ضخمة تحتاج إلى مصادر دائمة مف المياه،

واألعشاب مثؿ :الفيمة ،والجاموس اإلفريقي ،والزراؼ ،واألسود ،وتمتاز بأنيا صور منقوشة عمى
الجدراف ،وأف الرسوـ فييا نادرة جدًا ،ويقدر الباحثيف أف تاريخيا يعود إلى مرحمة العصر الحجري

القديـ األعمى( .لوحة رقـ )17

الدور الثاني ( :دور الرؤوس المستديرة)
يقدر العمماء بأف تاريخيا يعود إلى مرحمة العصر الحجري األوسط ،تمثؿ معظمو رسومًا

ممونة وىى تصور رجاالً ذوى رؤوس مستديرة ،وبصغر حجـ الحيوانات ،والموضوع الغالب فييا
ىو مشاىد صيد الحيوانات ،كما ظيرت بعض المناظر التي تمثؿ الطقوس الدينية ،ومشاىد

الرقص ،ومشاىد أخرى غامضة ،وينقسـ إلى مرحمتيف :المرحمة األولى :استخدـ الفناف في تمويف

رسوماتو لونًا واحدًا لتحديد مالمحيا الخارجية ،ثـ قاـ بطالء باقي المنظر بموف آخر غالبًا ما
يكوف األصفر ،أو األخضر ،أو األحمر( .لوحة رقـ )18

المرحمة الثانية :استخدـ الفناف ألواناً مركبة ،تميزت األشكاؿ البشرية المصو ةر بأنيا تحمؿ مالم

زنجية ،وتظير الرسومات بأسموب متدىور ،قياساً إلى الرسوـ في الفترات السابقة( .لوحة رقـ

)19

الدور الثالث( :دور الرعاة)
وىى تمثؿ خميطاً مف الرسومات الممونة ،وقاـ الفناف برسـ أشكاؿ الحيوانات وخاصة الماشية

بأحجاـ صغيرة ،كما تميز ىذا الدور برسـ مشاىد مف الحياة اليومية مثؿ :عمميات الصيد ،وجمع

الحيوانات ،واألنشطة االجتماعية المختمفة داخؿ المخيمات السكنية ،ويبدو واضحًا أف ىذه
المرحمة تتزامف مع بدء تدجيف الحيوانات ،وظيور مالم العصر الحجري الحديث ،كما تميزت
بظيور رعاة مف جنس البحر المتوسط إلى جانب الجنس الزنجي ،وبنياية ىذه المرحمة تنتيي

نقوش ورسومات مرحمة عصور ما قبؿ التاريخ( .لوحة رقـ )23

04
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الدور الرابع( :دور الحصان)
صورت فيو مناظر لمخيوؿ ،ومناظر لعربات تجرىا
وىو الدور الذى ظير فيو الحصاف حيث ُ
الخيوؿ ،وظيرت عدة أساليب في الرسـ منيا أسموب الجري الطائر ،وأسموب الخيوؿ المسروجة،
وفي الفترات األقدـ منيا ظير أسموب يحمؿ تأثيرات مصرية خاصة في أغطية الرأس ،ويغمب

عمى الرسوـ الوضوح والطابع البشري ،ومناظر صيد الوداف والزراؼ( .لوحة رقـ )21

الدور الخامس( :دور الجمل)
وىى المرحمة األخي ةر وتعود إلى فترات زمنية متأخ ةر تظير فييا رسومات الجماؿ

بصور ممونة بأشكاؿ طبيعية ،أما المناظر البشرية فقد نفذىا الفناف بأسموب ىندسي ،ومف

المالحظ أف الجماؿ تظير في ىذه الرسوـ عمى شكؿ قوافؿ لونت بالموف األحمر  ، 35ومع ىنا
بدأت مرحمة االضمحالؿ ونياية الفف الصخري( .لوحة رقـ )22
ويتض

مما سبؽ أف تاريخ النقوش والرسوـ الصخرية يمثؿ الحياة البشرية والحيوانية،

وانتشارىا في ليبيا خالؿ عصور ما قبؿ التاريخ ،وتحمؿ بيف طياتيا الكثير مف الرموز والمعاني ،
التي لـ يتـ الوصوؿ إلي تحميميا وتفسيرىا بشكؿ حاسـ.

النتائج:
_ أف منطقة شماؿ إفريقيا والصحراء الكبرى تضـ مجموعة مف أىـ ما أنج هز فنانو مرحمة ما قبؿ

التاريخ مف النقوش والرسوـ الصخرية.
_ تشترؾ معظـ النقوش والرسوـ الصخرية في العديد مف الخصائص الفنية والنوعية ،باإلضافة

إلى اشتراكيا في األسموب المستخدـ سواء عند استخداـ أسموب الحفر أـ النقش أـ عند استخداـ

أسموب الرسـ والتمويف.

_ تتضمف الفنوف الصخرية الكثير مف البيانات عف األوضاع االقتصادية ،واالجتماعية،

والسياسية ،إضافة إلي بعض الممارسات الدينية ،والجنائزية التي سادت عند الجماعات البشرية
في تمؾ المراحؿ الموغمة في القدـ.
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ممحق الصـ ـ ـ ـ ـور

ال عن:
(الموحة رقم  )1أحد المأوى الصخرية باألكاكوس ،نق ً
https://www.google.com. 22-3- 2017-; 2:45 AM.

(الموحة رقم  )2أىران خاصة لتجييز األلوان ،نقالً عن :جوزيف كى ـ زريو ،المرجع السابق ،ص .28
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ال عن :عز الدين
(الموحة رقم  )3كركدن ــ وحيوان من فصيمة السبعيات (موقع سيدي الغريب  -ترىونة) نق ً
أحمد الفقى الشريف ،المرجع السابق ،ص . 159

ال عن:
(الموحة رقم  )4أشكال أدمية ،من كيف وان اشراف بوادي آريان ،نق ً
Lupacciolu, M., op. cit., pp. 317-323.
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ال عن:
(الموحة رقم  )5طبعات كفوف األيدي ،نق ً
http://www.arabicmagazine.com, 22-3-2017, 2:30 AM.

(الموحة رقم  )6لوحة العربات من موقع قرية تفمفمت بمنطقة درج ،نقالً عن :عزالدين أحمد الفقي الشريف،
المرجع السابق ،ص . 178
55
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(الموحة رقم  )7أداة لطحن الحبوب ،نقالً عن:
http://www.arabicmagazine.com, 12-10-2017, 2:30 AM.

(الموحة رقم  )8المالبس وأدوات الزينة ،مشيد من كيف عين عيدي ،نقالً عن :فابريتشيو موري ،المرجع
السابق ،لوحة  ، 112ص . 222
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(الموحة رقم  )9تمثل المجموعة األولى من نشاط الصيد ،نقالً عن:
http://www.arabicmagazine.com, 22-3-2017, 11:00 AM.

(الموحة  )12مشيد من األكاكوس ،ي مثل المجموعة الثانية من نشاط الصيد ،نقالً عن:
https://www.google.com …22-3-2017; 1:40 AM
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(الموحة  )11تمثل النشاط الحربي ،من كيف وان اشراف بوادي آريان ،نقالً عن:
Lupacciolu, M., op. cit., pp. 317-323.

(الموحة  )23تمثل نشاط الرعي ،نقالً عن
https://www.google.com 22-3-2017; 1:30 AM

55

لبدة الكبرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثالث /ابريل 8102م

(الموحة رقم  )13إطعام الماشية ،نقالً عن:
22-3-2017;1:00 AM

https://www.google.com

ال عن:
(الموحة رقم  )14ثور يحمل فوق رأسو شكل دائري ،نق ً
22-3-2017;1:15 AM

https://www.google.com
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(الموحة رقم  )15تقديم القرابين ،نقالً عن:
22-3-2017;1:20 AM

https://www.google.com

(الموحة رقم  )16كائنات ذات أطراف غريبة ،نقالً عن:
22-3-2017;1:15 AM

https://www.google.com
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ال عن :باول
(الموحة رقم  )17نقش لفيل من وادي عين غميوين ،يعود لدور الحيوانات المتوحشة ،نق ً

جراتسيوسي ،المرجع السابق ،لوحة  ، 42ص. 89

(الموحة رقم  )18المرحمة األولى من دور الرؤوس المستديرة ،نقال عن :باول جراتسيوسي ،المرجع السابق،

لوحة  ، 59ص. 128
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ال عن:
(الموحة رقم  )19المرحمة الثانية من دور الرؤوس المستديرة ،نق ً
https://www.google.com. 22-3-2017 A M1:00

(الموحة  ) 22مشيد من الحياة اليومية يعود لفترة دور الرعاة ،من كيف وان اميل ،نقالً عن :فابريتشيو
موري ،المرجع السابق ،لوحة  ، 86ص . 183
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(الموحة رقم  )21دور الخيول نقالً عنhttps://africanrockart.org/rock-art :

(الموحة رقم  )22مشيد لقوافل الجمال من األكاكوس يمثل دور الجمل نقالً عن:
 3122- 4- 33؛ AMhttps://africanrockart.org/rock-art 2011
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الحواشي
 .1فابريتشيو موري ،تادرارت أكاكوس الفف الصخري وثقافات الصحراء قبؿ التاريخ ،ترجمة عمر الباروني ،فؤاد

الكعبازي ،مركز دراسة جياد الميبييف ضد الغزو اإليطالي ،طرابمس  ، 0422ص . 71

 .2مرجريت ترويؿ ،الفف الزخرفي في إفريقيا أصوؿ التصميـ في الفف اإلفريقي ،ترجمة مجدى فريد ،دار الكاتب
لمطباعة والنشر ،القاىرة (د  -ت) ،ص .05

 .3فابريتشيو موري ،المرجع السابؽ ،ص . 74

. 4جوزيؼ كى ػ زريو ،فنانو العصر الحجري الحديث" ،النقوش الصخرية التي تحمؿ صور معجزة لعصور ما
قبؿ التاريخ في إفريقيا" ،رسالة اليونسكو ،العدداف  ، 881 - 804ىيئة اليونسكو ،القاىرة  ،0444ص .82

" .5نقوش الكيوؼ" ،موسوعة المعرفة ،شركة تراد كسيـ ،جنيؼ  ، 0440ص . 54
6. Levine, M. H., ''Pre Heistoric Art and Ideology'' in Readings in Anthropogy'',
Cuilural Anthropology, vol. 2, 1959, p. 462 .
 .7مرجيت ترويؿ ،المرجع السابؽ ،ص ص . 00 - 01
 .8باوؿ جراتسيوسي ،دليؿ الفف الصخري في الصحراء الميبية ،ترجمة إبراىيـ أحمد الميدوي ،منشورات جامعة

قاريونس ،بنغازي  ، 8112ص . 55

 .9أـ الخير العقوف ،العالقات الحضارية والسياسية بيف مصر وشماؿ إفريقيا منذ أقدـ العصور حتى نياية

األلؼ الثانية قبؿ الميالد(،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة اإلسكندرية ، 0422 ،ص .014
 .10فابريتشيو موري ،المرجع السابؽ.00 ،

 .11جوزيؼ كي – زريو ،المرجع السابؽ ،ص .82
 .12نفسو.
.13

تعرضت ىذه المواقع إلى العديد مف حوادث االعتداء والتدمير ،مما أدى إلى ضياع أغمب المشاىد

والموحات ،حوؿ ىذه المواقع ينظر  :عز الديف أحمد الفقي الشريؼ" ،الفف الصخري في عصور ما قبؿ التاريخ

في المنطقة الشمالية الغربية مف ليبيا "( ،رسالة ماجستير غير منشورة) األكاديمية الميبية ،طرابمس  8101ـ ،ص
ص . 074- 41

 . 14فابريتشيو موري ،المرجع السابؽ ،ص . 70 - 77
15 . Haselberger, H., ''Method of Studying Ethnological Art'', in (Current
Anthropology) , vol. 2, No. 4, The Wenner Gren Foundation Anthropological
Research, Chicago, 1961, p. 346.
 .16وادي آرياف أحد األودية المتفرعة مف وادي تشوينت باكاكوس ،وىو صغير الحجـ يغطى جداره الخمفي ػ

الذي يبمغ طولو اثنا عشر مت اًر رسوـ مختمفة األساليب واألشكاؿ ،لممزيد حوؿ ىذه الرسوـ ينظر :
Lupacciolu, M ., ''Le due nuove Stazioni di arte rupestre Preistorica di I stanan Ie
Uan Ashraf delle ricerche Sul Campo e nel Settore delle Scienze Applicate'' (Libya
Antiqua), vol. xv.xvi, 1978-1979, pp. 317-323.
 .17لممزيد حوؿ ىذه المواقع ينظر  :عز الديف أحمد الفقى الشريؼ ،المرجع السابؽ ،ص ص  40 - 41؛
. 074 - 070
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18. Levine, M. H., op. cit., p. 462 .
19 .Lupacciolu, M., op. cit., pp. 317-323.
 .20فابريتشيو موري ،المرجع السابؽ ،ص . 05
21. Peake, H., and Fleure, H. J., Hunters and Artists, Oxford University Press,
London, 1927, p. 92.; Kennedy, G. E., Paleo-Anthropology, McGraw-Hill, Inc.N.Y.,
1980, p. 364.
لممزيد حوؿ ىذا الموضوع ينظر :سعد الخادـ ،الفف الشعبي والمعتقدات السحرية ،سمسمة األلؼ كتاب
رقـ  ، 722مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة( ،د  -ت) ،ص  2؛ جيمس فريز ،الغصف الذىبي :دراسة في

السحر والديف ،ترجمة بإشراؼ أحمد أبوزيد ،الجزء األوؿ ،الييئة المصرية العامة لمتأليؼ والنشر ،القاىرة ،0440
ص ص.012 – 017

 . 22فابريتشيو موري ،المرجع السابؽ ،ص . 05
23 . Barker,G.W.W.,''Prehistoric Rock Carvings in the Tripolitania pre-desrt'', (Libya
Studies), vol. 17, 1986, pp 69- 84.
24. Paradisi, U., "Arte rupestre nel Harug el Aswed (Fezzan nord-Orientale)'', (Libya
Antiqua),vol. I, 1964,PP. 111-113 .
25. Lupacciolu, M., op. cit., pp. 317-323.
26. Peake, H., and Fleure, H. J., Hunters and Artists, op.cit.,p.92; Rico,T., The Study
of Art,Butler and Tannerltd,London,1974,pp.3-5. Haselberger, Herta, ''Method of
Studying Ethnological Art'',op.cit.,p.354.
 . 27أحمد أميف سميـ ،الداللة التعبيرية لمرسوـ والنقوش لمرسوـ والنقوش خالؿ عصور ما قبؿ التاريخ في
الشرؽ القديـ ،مكتبة اإلسكندرية( ،د  -ت) ،ص .8
28. Haselberger, H., op. cit., p. 345 .
 .29موريس بالنشو" ،مولد الفف" ،ترجمة محمد خميؿ فيمى( ،مجمة سجؿ الثقافة الرفيعة) ،العدد  ،05القاىرة
 0402؛ فرنسوا بوف ،عصور ما قبؿ التاريخ بوتقة اإلنساف ،ترجمة سونيا محمود نجا ،ط  ، 0المركز القومي
لمترجمة ،القاىرة  ، 8105ص .518

 .30سبقت االشارة إلى ىذا الرأي ص  ، 2ولممزيد حوؿ الموضوع ينظر  :ر .ر .ماريت ،السير جوف ىامرتف،
تاريخ العالـ" ،الحرؼ البدائية في السمـ والحرب" ،ترجمة إدارة البحوث بو ازرة المعارؼ المصرية ،مكتبة النيضة

المصرية( ،د  -ت) ،ص . 852

 .31أندريو ليروا جوراف" ،فف حوائط الكيوؼ وكيؼ مارسو اإلنساف" ،رسالة اليونسكو ،العدد  ،055ىيئة
اليونسكو ،القاىرة  ،0448ص .58

 .32شارؿ أندريو جولياف ،تأريخ إفريقيا الشمالية ،تونس ،الجزائر ،المغرب األقصى ،منذ البدء إلى الفت
اإلسالمي ،تعريب محمد مزالى والبشير بف سالمة ،الدار التونسية لمنشر ،تونس  ، 0454ص . 50

 .33ر.ر .ماريت ،المرجع السابؽ ،ص  852؛ فرنسوا بوف ،المرجع السابؽ ،ص . 510
 .34فابريتشيو موري ،المرجع السابؽ ،ص ص . 70 – 54

 .35محمد عمى عيسى" ،الرسػوـ الصخرية الميبيػة في عصر ما قبؿ التاريخ" ،مجمة تراث الشعب ،العدد األوؿ
سنة 0440ـ ،ص . 08
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اآليات القرآنية عمى مسكوكات الخالفة العباسية والفاطمية
( دالالتيا السياسية والمذىبية)
" دراسة فنية نموذجية "
فتحية سميمان مسعود الصديق
جامعة المرقب  -ليبيا

Email/ Algoffran.19752@gmail.com

الممخص
سجمت المسكوكات اإلسالمية أىم األحداث السياسية والدينية لكونيا من أىم مصادر الحضا ةر

والتاريخ اإلسالمي ،وذلك من خالل الكتابات التي سجمت عمييا سواء أكانت آيات قرآنية ،كتابات

عربية ،شعارات مذىبية.

فالمسكوكات اإلسالمية من الناحية الس ياسية تُمثل إحدى إشارات الخميفة ،الحاكم ،السمطان والتي
يحرص عمى اتخاذىا بتوليو عرش الحكم ،ويتم ذلك عن طريق الدعاء لو عمى منابر الخطبة،

وتضرب المسكوكات بإسمو تعبي ًار عن كيانو السياسي ،ومن الناحية الدينية ،والمذىبية فقد حممت
المسكوكات اإلسالمية آيات قرآنية لتوحيد.

وستبين لنا ىذه الدراسة بأن ضرب المسكوكات لم يقتصر عمى كونيا لمتبادل التجاري بل ييدف

من ضربيا سياسياً ومذى بياً باإلضافة إلى الجوانب األخرى ،وتنقسم إلى:

 اآليات القرآنية عمى مسكوكات الخالفة العباسية(  656 – 132ه  1258 - 750 /م ).


اآليات القرآنية عمى مسكوكات الخالفة الفاطمية (  567 - 297ه  1171 – 910 /م).
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مقدمة:
لعبت مسكوكات الخالفة العباسية والفاطمية دو اًر سياسياً ومذىبياً من خالل اآليات القرآنية المنفذة

عمييا ،حيث سارت المسكوكات العباسية في البداية عمى نفس الطراز الذي كان سائداً في العصر

األموي ،من حيث الشكل والوزن والقطر ،باختالف اآليات القرآنية التي سجمت عمى ىذه المسكوكات
حيث تم حذف واستبدال في االقتباس القرآني من بينيا سورة اإلخالص بعبارة " محمد رسول ا﵀ "

عمى ظير المسكوكة العباسية ( الدنانير ) وتسجيل الرسالة المحمدية.

وامتازت المرحمة األولى من المسكوكات الفاطمية بانتقال من الطراز العباسي السني إلى الطراز

الشيعي ،باعتناق الدولة الفاطمية لممذىب الشيعي اإلسماعيمي نسبة إلى إسماعيل بن جعفر بن محمد

بن عمي بن الحسين بن عمي بن أبي طالب.

أو ًال :اآليات القرآنية عمى مسكوكات الخالفة العباسية ( 656 - 132ه1258- 750/م).
 اآليات القرآنية ودالالتيا السياسية عمى المسكوكات العباسية:

سجمت عمى المسكوكات في عيد الخميفة أبو العباس عبد السفاح (  136 - 132ه -749/

 754م )  ،1آيات قرآنية ذات توجيات سياسية ،اآلية قرآنية (  ) 21من سو ةر الشورى ﴿ قل ال اسألكم

عميو أج اًر إال المودة في القربى ﴾ يحمل شعار الثورة العباسية الذي سكيا أبو مسمم الخرساني ،الذي
ظير عمى المسكوكات الرسمية بإسم الخميفة أبو العباس عبد ا﵀ السفاح  ،2وقبل ىذا التاريخ قاموا

جي  3في بالد
بضرب الدراىم في المناطق التي سيطروا عمييا منذ عام ( 127ه  745 /م ) كمدينة ّ

فارس وغيرىا من مدن الضرب التي أصدرت ليم دراىم الثورة ،وكان طراز نقودىم مشابياً لمطراز

األموي التقميدي ،إال أنيم أضافوا إلى حاشيتو الداخمية ىذه اآلية وذلك ليذكروا المسممين عمييم

االمتثال ألمر ا﵀ ونصرة أىل الرسول الكريم ،واليدف من ذلك ىو استقطاب األنصار وتذكر

المسممين بأن عمييم مساعدتيم بصفتيم أقرباء الرسول  لدحر األمويين  ،4وكما استخدم العمويون
ىذه اآلية لتدعيم حقيم في المطالبة بالخالفة ،حيث صارت ىذه اآلية القاسم المشترك عمى نقود

تعبير عن الظمم الذي وقع
ًا
الخارجين عمى الخمفاء األمويين والعباسيين والفاطميين؛ فقد وجدوا فييا
عمييم من الخمفاء مما أدى إلى ثورتيم وتمردىم  5لوحة(.)1
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الوجه

الظهر

لوحة ( )1درىم الخالفة العباسية
عن  :محمد عمر حسين نتو ،النقود اإلسالمية شاىد عمى التاريخ ( ،مكة مكرمة ،فيرسة مكتبة ففيد
الوطنية ،ط1432 ،1ىـ).31 ،
الوجو:

الظير:

المركز :ا﵀ أحد ا﵀

المركز :ال إلو إال

لم يولد ولم يكن

شريك لو

...................................

اليامش الداخمي :قل ال أسئمكم عميو أجراً إال
المودة في القربى

ا﵀ وحده ال

الصمد لم يمد و
لو كفوا أحد

اليامش  :محمد رسول ا﵀ أرسمو باليدى ودين

اليامش الخارجي :بسم °ا﵀  °غير واضح

الحق ليظيره عمى الدين كمو

والجزء من آلية القرآنية (  ) 164من سورة البقرة  القوة ﵀ جميعاً  ،التي سجمت عمى الدنانير

ودراىم الخميفة أبو العباس أحمد المعتمد عمى ا﵀ (  279 - 256ه 892 – 870/م )  6حول كتابات
مركز كل من الوجو والظير بمناسبة انتصاره عمى الزنج والقضاء عمى ثورتيم سنة  270ه .7

واعالنو أن القوة ﵀ جميعا سبحانو وتعالى ىو القادر عمى نص ره من يشاء من عباده ،ومن أمثمة ذلك
الدنانير التي ضربت بالكوفة سنة  276ه ،واألىواز ،والدرىم الذي ضرب في مدينة السالم سنة

 277ه  8لوحة (.)2
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الظير

الوجو

لوحة ( )2درىم عباسي ضرب مدينة السالم 277ه(المعتمد).
عن  :محمد عمر حسين نتو ،النقود اإلسالمية شاهد على التاريخ.44 ،
مركز:

﵀

القوة

الشريك لو

الناصر لدين ا﵀
الموفق با﵀

ا﵀

القوة

ا﵀ وحده

رسول
جميعاً

ال الو إال

محمد

المعتمد عمى ا﵀

جميعاً

مركز:

الوجو:

الظير:

أحمد بن الموفق با﵀
اليامش :محمد رسول ا﵀
.....ولو كره المشركون.

اليامش :بسم ا﵀ ضرب ىذا
الدينر

بالكوة سنة ست وسبعين
ومائتين.

اليامش خارجي :﵀ ألمر
....إلخ

واآلية القرآنية (  ) 130من سورة التوبة  حسبي ا﵀ ال إلو إال ىو عميو توكمت وىو رب العرش

العظيم  ، سجمت ألول مرة عمى نصف درىم الذي قام بضربو الخميفة أبو جعفر ىارون الرشيد (

 193 - 170ه  809 - 786 /م )  9بمناسبة تعيين ابنو محمد األمين وليا لمعيد  ، 10أمثمة لذلك

سجل عمى مركز الوجو  :ال إلو إال ا﵀ – ا﵀
الدرىم الذي ضرب في مدينة السالم سنة  175هُ ،
وحده – الشريك لو واليامش الوجو  :حسبي ا﵀ ال إلو إال ىو عميو توكمت وىو رب العرش العظيم،
ومركز الظير :لولي العيد – محمد – بن أمير المؤمنين ،محمد رسول ا﵀ أرسمو باليدى ودين الحق
ليظي هر عمى الدين كمو لو كره المشركون .11
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الظير:

الوجو:

مركز :لولى العيد

مركز :ال إلو إال
ا﵀ وحده

محمد

الشريك لو

بن أمير المؤمنين

اليامش :حسبي اهلل ال إلو إال ىو

عميو توكـــمت وىو رب العرش العظيم.

اليامش :محمد رسول ا﵀ أرسمو باليدى

ودين الحق ليظيره عمى الدين كمو ولو كره
المشركون.

واآلية القرآنية (  ) 4 - 3من سو ةر الروم سجمت المسكوكات في عصر الخميفة أبو جعفر عبد ا﵀

المأمون (  218 - 198ه  832 - 813 /م )

12

 ﵀ األمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح

المؤمنون بنصر ا﵀  ،ألول مرة عمى دراىم المضروبة بمرو سنة  199ه ،والسبب يرجع إلى
انتصار جيوش الخميفة المأمون عمى جيوش أخيو األمين ،الذي عزلو من والية العيد ،وقتل األمين

عمى يد أخيو المأمون  13وأصفيان وسمرقند والمحمدية ومرو وينسابور سنة  202ه إلى سنة  205ه

والبصرة والمدائن ،ودرىم ضرب مدينة السالم سنة  323ه  /وسنة  325ه وظيورىا عمى الدنانير

منذ سنة  206ه .دينار ضرب فمسطين سنة  298ه ،ودينار ضرب مصر سنة 299ه ،واستمرت
حتى سقوط الخالفة العباسية سنة 656ه  1258 /م ،ودنانير الخميفة العباسي المعتصم با﵀

( 227- 218ه  842-832 /م )

14

بمدينة السالم ،ودنانير الخميفة العباسي الواثق با﵀ ( -227

15
وسر من
232ه 847-842 /م) بمدينة السالم سنة 227ه ،ودراىمو المضروبة بمدينة السالمٌ ،
رأي ،ودمشق والشاش  ،16ودنانير الخميفة العباسي المتوكل عمى ا﵀ (247- 232ه 847- 261 /م

)  ، 17بمدينة السالم وسامراء وصنعاء والبصرة وأرمينية ،سمرقند والمحمدية ومصر والمدينة المتوكمية

18
سر من رأي ،مسكوكات الخميفة العباسي المعتز با﵀( -251
 ،ودنانير مدينة السالم ومصر و ٌ
19
سر من رأي ومد ينة السالم والبصرة وواسط
255ه 869 - 865 /م )  ،ودراىمو المضروبة في ٌ

والرقة ونصيني  ، 20وعمى دنانير الخميفة أبو العباس أحمد المعتمد عمى ا﵀( 279 - 256ه -870/
 892م )

21

الرفقة
ضرب مدينة ا

22

ومصر  ،23وعمى دنانير الخميفة أبو جعفر المنصور المستنصر

با﵀ (  640 - 623ه  1242 - 1226 /م)  24ودنانير الخميفة أبو أحمد عبد ا﵀ المستعصم با﵀

(  656 – 640ه  1258 - 1242 /م)

25

مع اختالف تسجميا عمى المسكوكة  ،حيث نفذت من

أعمى وأسفل كتابات مركز الوجو  ،26مثال لذلك دينار عباسي  :يظير عمى مركز الوجو  :ال إلو إال–

ا﵀ وحده – الشريك لو ،اليامش األول لموجو  :بسم ا﵀ ضرب ىذا الدينر سنة سبع ومئتين ،واليامش

الثاني  :﵀ األمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر ا﵀ ،ومركز الظير :﵀ – محمد –

رسول – ا﵀ ،اليامش الظير :محمد رسول ا﵀ أرسمو باليدى ودين الحق ليظي هر عمى الدين كمو لوحة
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( ،)3ودراىم وفموس الخميفة المنتصر با﵀ 248- 247ه862- 861 /م ،مدينة السالم وسر من رأي
وعمى الفموس منيا فمس ضرب سنة 218ه.

الوجه

الظهر

لوحة ( )3درىم الخميفة العباسي المأمون
www.qudamaa.com
بتاريخ  2017/2/16م 12:00
الظير:

الوجو:

المركز :ال إلو إال

المركز :﵀

ا﵀ وحده

محمد

الشريك لو

رسول

اليامش الداخمي :بسم ا﵀ ضرب ىذا الدينر
سنة سبع ومئتين

ا﵀

اليامش  :محمد رسول ا﵀ أرسمو باليدى
ودين الحق ليظيره عمى الدين كمو

اليامش الخارجي :هلل األمر من قبل ومن بعد
يومئذ يفرح المؤمنون بنصر اهلل

 اآليات القرآنية ودالالتيا المذىبية عمى المسكوكات الخالفة العباسية:
استبدال االقتباس القرآني من سورة اإلخالص بعبارة ( محمد رسول ا﵀ ) عمى الدنانير العباسية

وتسجيل الرسالة المحمدية شعا اًر عمى المسكوكات العباسيين ،يشير إلى كونيم من آل بيت رسول ا﵀

 وأنيم أحق بالخالفة من األمويين ،وأيضاً تذكي اًر لرعاية الدولة بيذه الصمة الكريمة برسول ا﵀ ،
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فيمتزموا بطاعة آل بيت رسول ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمم واالمتثال لحكميم ،كما أنو إعالن لمعمويين
الذين ناصروا دعوة الرضا من آل محمد ،بأن الحكم قد آل إلى بيت رسول ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمم

ممثالً في العباسيين ،فعمييم أيضاً االلتزام بطاعتيم والخضوع لحكميم ،سجمت عمى الدنانير والدراىم
تا ةر في ىامش الوجو وتا ةر أخرى في ىامش الظير ،مثال لذلك دينار يظير عمى مركز الوجو:ال إلو

إال ا﵀ وحده الشريك لو ( التوحيد ) واليامش الوجو  :محمد رسول ا﵀ أرسمو باليدى ودين الحق

ليظي هر عمى الدين كمو ،ومركز الظير :محمد رسول ا﵀ ( رسالة المحمدية ) ،وىامش الظير بسم ا﵀

ضرب ىذا الدينر سنة 132ى ـ  ( 27لوحة .)4

الوجه

الظهر

لوحة ( )4دينار الخالفة العباسية
www.qudamaa.com
بتاريخ  2017/2/16م 12:00
الظير:

الوجو:
مركز:

مركز :ال إلو إال

محمد

ا﵀ وحده

رسول

الشريك لو

ا﵀

اليامش :محمد رسول اهلل أرسمو باليدى ودين

اليامش  :بسم ا﵀ ضرب ىذا الدينر سنةا ثنن

الحق ليظيره عمى الدين كمو ولو كره المشركون.

وثمثين وميو

ثانياً :اآليات القرآنية عمى مسكوكات الخالفة الفاطمية(567- 297ه1171- 910/م).


اآليات القرآنية ودالالتيا السياسية عمى المسكوكات الفاطمية:

وعدال ال مبدل لكمماتو وىو
صدقا
اآلية القرآنية ( )116من سورة األنعام  وتمت كممت ربك
ً
ً
السميع العميم  ،سجمت عمى مسكوكات الخميفة الفاطمي أبى القاسم محمد القائم بأمر ا﵀ (- 322

334ه  945 - 933 /م)  ،28وتم ذلك بعد وفاة الخميفة الفاطمي عبيد ا﵀ الميدي بعام ،حتى تمكن
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من القضاء عمى ثورة طالوت القرشي التي اندلعت ضده في طرابمس  ،29وظيورىا عمى مسكوكات

الخميفة الفاطمي أبو طاىر إسماعيل المنصور با﵀ (  341- 334ه952 - 945 /م)  ،30والخميفة

الفاطمي أبو عمي المنصور الحاكم بأمر ا﵀ ( 411-386ه  1020 - 996/م)  ، 31منيا دينار

ضرب بالقيروان سنة 325ه  ،32يفسرىا الشيعة أنو إذا خمق
ضرب بالميدية سنة 323ه ودينار آخر ُ
ُ
وعدال ال مبدل لكمماتو وىو السميع العميم
اإلمام كتب عمى ساعده األيمن تمت كممت ربك صدقًا
ً

لوحة ( ،)5وأن ا﵀ إذا أحب أن يخمق األمام أخذ شربة من تحت العرش من ماء المزن عطاىا ممكا
فسقاىا إياه فمن ذلك يخمق اإلمام ،فإذا بمد بعث ا﵀ ذلك الممك إلى اإلمام أن يكتب بين عينيو "

وتم ت كممت ربك......إلى آخر اآلية .33

الوجو

الظير

لوحة ( )5دينار فاطمي سنة 332ه.
عن  :محمد عمر حسين نتو ،النقود اإلسالمية شاهد على التاريخ.70 ،

الظير:

الوجو:

المركز :محمد

المركز :اإلمام

أبو القسم

القائم بأمر ا﵀
محمد

ال إلو إ ا﵀

رسول ا﵀

وحده ال شريك لو

أمير المؤمنين
اليامش الداخمي  :بسم ا﵀ ضرب ىذا

اليامش :محمد رسول ا﵀ أرسمو

الدينر  .......سنة........... ........

باليدى ودين الحق ليظيره

اليامش الخارجي :وتمت كممت ربك صدقاً وعد ًال

عمى الدين كمو.

مبدل لكمماتو وىو السميع العميم.

اآلية القرآنية (  ) 53من سورة النساء الجزء األول منيا  فقد آتينا آل إبراىيم الكتاب والحكمة

عظيما  ،سجمت عمى مسكوكات الفاطمية في عيد الخميفة الحاكم بأمر ا﵀
مكانا
وآتيناىم ً
ً
20
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تولى الخالفة سنة(  411 - 386ه  1020 - 996 /م) ،عمى دنانير المضروبة بإسمو عمى اليامش
الخارجي لموجو ،في حين سجمت الجزء األول من اآلية عمى اليامش الخارجي لمظير أم يحسدون

الناس عمى ما آتاىم ا﵀ من فضمو 

35

 ،واآلية القرآنية  أم يحسدون الناس عمى ما آتاىم ا﵀ من

عظيما  يفسرىا الشيعة بأن المقصود بيا
مكانا
فضمو فقد آتينا آل إبراىيم الكتاب والحكمة وآتيناىم ً
ً
بالناس الرسول  وآلو وأن تكون اإلمامو في آل البيت الرسول  فيم الراسخون في العمم
والمحسودون عمى ذلك ،وبالكتاب النبوة ،وبالحكمة الفيم والقضاء وبالممك العظيم طاعة الناس آلل
بيت الرسول .36 

الظير:

الوجو:

المركز :المنصور

المركز :ال إلو إ ا﵀

أبو عمى اإلمام

وحده ال شريك لو

الحاكم أمر ا﵀

محمد رسول ا﵀

أمير المؤمنين

عمى ولى ا﵀

اليامش الداخمي :محمد رسول ا﵀ أرسمو باليدى
ودين الحق ليظيره عمى الين كمو.

اليامش الداخمي  :بسم ا﵀ ضرب ىذا
الدينر  .......سنة...................

اليامش الخارجي :فقد آتينا آل إبراىيم الكتاب

اليامش الخارجي :أم يحسدون الناس عمى

والحكمة وآتيناىم ممكا عظيما

ماآتاىم اهلل من فضمو.

 اآليات القرآنية ودالالتيا المذىبية عمى المسكوكات الخالفة الفاطمية.

سجمت اآلية األولى من سو ةر الفاتحة  الحمد ﵀ رب العالمين  ،عمى دنانير التي ضربت في عيد

الخميفة أبو عبد ا﵀ الشيعي(  298 - 288ى ـ  910 - 900/م)  ، 37تحمل الثناء ﵀ ،وحمد ﵀ وتوحيده،

وذلك بعد نجاحو ي دعوتو المذىبية وقضائو عمى الدولة األغمبية ،مثال لذلك  :دنانير ضربت في

القيروان سنة  296ىــ ،بعد االستيالء عمييا .38

الظير:

الوجو:

المركز :الحمد هلل

المركز :ال إلو إال

محمد

ا﵀ وحده

رسول

الشريك لو

المـو
اليامش :محمد رسول ا﵀ أرسمو اليدى ودين
الحق ليظيره عمى الدين كمو

رب العالمين
اليامش  :محمد رسول ا﵀ أرسمو باليدى
ودين الحق ليظيره عمى الدين كمو
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كما سجمت جزء من اآلية القرآنية (  ) 29من سورة الفتح  محمد رسول ا﵀ والذين معو أشداء،

عمى دنانير الخميفة أبو محمد عبد ا﵀ العاضد لدين ا﵀ ( 567- 555ه 1171-1160 /م)  ،39في

مصر ضرب ت عمى الطراز السني عمى ىامش الخارجي لموجو ،ولم تسجل عمييا العبارات الشيعية بل
كتابات سنية – ( ال إلو إال ا﵀ محمد رسول ا﵀ ) -مما أدى إلى إحياء المذىب السني من جديد،

وبذلك فيي إشا ةر إلى صحابة الرسول  ،وىذه الخطوة األولى إلسقاط الخالفة الفاطمية ،مثال لذلك:

دينار ضرب سنة  564ىـ حيث صدر بواسطة صالح الدين األيوبي واستمرار ظيورىا عمى مسكوكات

السمطان اإليمخاني أو لجايتو محمد خدابنده (716 -702ه 1316 -1304 /م) ،الذي اعتنق

محبا لمصحابة .40
اإلسالم عمى مذىب السنة وكان ً

الظير:

الوجو:

المركز :ا﵀

المركز :عال

اإلمام

غاية

عبد
اليامش الداخمي  :أبو محمد العاضد لدين أمير

اليامش الداخمي :ال الو إال ا﵀ محمد رسول ا﵀

المؤمنين

اليامش الخارجي :بسم ا﵀ الرحمن الرحيم

اليامش الخارجي :بسم ا﵀ الرحمن الرحيم

محمد رسول اهلل والذين معو أشداء.

ضرب ىذا الدينر  .....سنة ............

الحواشي
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 .1من الخمفاء الدولة العباسية في فترة سمطة الخمفاء(802- 088ه288- 477/م).

 . 2عاطف منصور محمد رمضان ،موسوعة النقود في العالم اإلسالمي ( ،القاىرة ،دار القاىرة ،ط،)8117 ،0

ج044،0

؛ فرج ا﵀ أحمد يوسف ،اآليات القرآنية عمى المسكوكات اإلسالمية ( ،الرياض ،مركز الممك فيصل

لمبحوث والدراسات اإلسالمية ،ط 87- 88 ،)8118 ،0؛ محمد باقر الحسيني  ،تطور النقود العربية اإلسالمية( ،
بغداد ،مطبعة دار الجاحظ ،بغداد ،ط.77 ،) 0777،0
ال ،ثم تغير
 .3جي معناه الطاىر ،وقيل أن " وجي" نسبة إلى مموك الجيان وىي جي أف رام بن آزاد وكانوا يعتقدونو رسو ً
بمرور الزمان فصار الفرس يطمقون عمييا اسبيان واسباىان وبعد أن فتح المسممون العرب واستولوا عمييا وغمب

التعريب عمى ألسنة الناس فعربوىا وقالو " اصبيان " أو " أصفيان "  ......لممزيد انظر كي يستريخ ،بمدان الخالفة

الشرقية ،ترجمة بشير فرنسيس – كوركيس عواده ( ،مؤسسة الرسالة ،ط.882 ،)0727 ،8

 . 4نايف القسوس ،خمف الطراونة ،مسكوكات العالمين القديم واإلسالمي( ،عمان ،البنك العربي 77 ،)0770 ،؛

ناىض القيسي ،تاريخ النقود وتطورىا( ،األردن ،دار زىران لمنشر والتوزيع  ،ط 77- 71 ،)8108 ،0؛فرج ا﵀ أحمد

يوسف ،اآليات القرآن ية عمى المسكوكات اإلسالمية 74 ،؛ ناىض دفتر القيسي ،موسوعة تطور المسكوكات والنقود

عبر التاريخ  ( ،عمان ،دار زىران لمنشر والتوزيع ،ط)2013 ،1ج.15 ،2

 .5فرج ا﵀ أحمد يوسف ،اآليات القرآنية عمى المسكوكات اإلسالمية.77- 88 ،
 .6من الخلفاء الدولة العباسية المرحلة الثانية ( الموالي و األتراك)( 887- 802ه777- 28 /م).
 . 7األحداث السياسية التي شيدتيا الخالفة العباسية عمى النطاق الخارجي في خالفة المعتمد عمى ا﵀ الذي قام
بمواجية ثورة الزنج في جنوب العراق واثناء عجزه عن التصدي استنجد بأخيو الموفق طمحة حيث تمكن من القضاء

عمى ثورة الزنج والحركات االنفصالية التي حاولت لالستقالل بأقاليم الخالفة المختمفة .....لممزيد انظر فرج ا﵀ أحمد
يوسف ،اآليات القرآنية عمى المسكوكات اإلسالمية 008 ،؛ ابن األثير ،الكامل في التاريخ ،مجمد السادس ( ،

بيروت ،دار الكتب العممية 887- 880 ،)0724 ،؛ ابن كثير،البداية والنياية (،جيزة ،ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع

واالعالن ،ط)0772 ،0ج 742- 747 ،87؛عاطف منصور محمد رمضان،موسوعة النقود في العالم اإلسالمي 871 ،؛
محمد عمر حسين نتو ،النقود اإلسالمية شاىد عمى التاريخ (،مكة مكرمة ،فيرسة مكتبة ففيد الوطنية ،ط، 0

0788ىـ) 77 ،؛ أبى جعفر محمد بن جرير الطبري ،تاريخ الطبري ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم (،مصر ،دار
المعارف ،ط )0774 ،8الجزء التاسع ، 770- 787 ،ألبى الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد ابن الجوزي ،المنتظم

ي تاريخ المموك واألمم ،تحقيق محمد عبد القادر عطا  ،مصطفى عبد القادر عطا ( ،بيروت ،دار الكتب العممية،

ط)0778 ،0الجزء الثاني عشر.888 ،
 . 8فرج ا﵀ أحمد يوسف ،اآليات القرآنية عمى المسكوكات اإلسالمية008 - 111،؛ عاطف منصور محمد رمضان
،موسوعة النقود في العالم اإلسالمي.871- 877،

 9من خمفاء الدولة العباسية فترة سمطة الخمفاء ( 218- 132ه833- 749/م) .

 .10كانت والية العيد من المشكالت الت ي واجيت الخالفة اإلسالمية منذ أن حول الخميفة األموي معاوية بن أب
سفيان الخالفة من الشورى إلى حكم وراثي ......لممزيد أنظر  ،فرج ا﵀ أحمد يوسف ،اآليات القرآنية عمى المسكوكات

اإلسالمية.87،

 .11فرج ا﵀ أحمد يوسف ،اآليات القرآنية عمى المسكوكات اإلسالمية ،86،عاطف منصور محمد رمضان ،موسوعة
النقود في العالم اإلسالمي.811 ،
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 .12من خمفاء الدولة العباسية فترة سمطة الخمفاء (218- 132ه833- 749/م).

 . 13عاطف منصور محمد رمضان ،موسوعة النقود في العالم اإلسالمي230 ،؛ ناىض القيسي ،تاريخ النقود

وتطورىا70 ،؛ فرج ا﵀ أحمد يوسف ،اآليات القرآنية عمى المسكوكات اإلسالمية91،؛ إبراىيم القاسم رحاحمو ،النقود

ودور الضرب في اإلسالم في القرنين( القاىرة ،مكتبة مدبولي 1999 ،ط55 ،) 1؛ ابن كثير ،البداية والنياية- 70 ،

. 78أبى جعفر محمد بن جرير الطبري ،تاريخ الطبري ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم (،مصر ،دار المعارف،

ط0777،8م) الجزء الثامن.848- 877 ،

 .14من خمفاء الدولة العباسية فترة الموالي والعسكريون األتراك.
 .15من خمفاء الدولة العباسية فترة الموالي والعسكريون األتراك.

 .16شاش  :بالشين المعجمة  :بالري قرية يقال ليا شاش  ،النسبة إلييا قميمة ،ولكن الشاش التي خرج منيا العمماء
ونسب إلييا خمق من الرواة والفصحاء فيي بما وراء النير ثم ماوراء نير سيحون متاخمة لبالد الترك  ........لممزيد

أنظر شياب الدين أبي عبد ا﵀ ياقوت بن عبد ا ﵀ الحموي الرومي البغدادي ،معجم البمدان ( ،دار صادر ،بيروت،

ب  -ت ) ،م 817- 812 ،8؛ ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري ،تاريخ الرسل والمموك ( ،دار المعارف ،مصر،
 88 ،)0777؛ شمس الدين أبى عبد ا﵀ محمد بن أحمد بن أبى بكر البناء الشامى المقدسي المعروف بالشارى،

أحسن التقاسيم ( ،بمطبعة بريل ،مدينة ليدن المحروسة ،ط.87 ،)0717 ،8
 .17من خمفاء الدولة العباسية فترة الموالي والعسكريون األتراك.

 .18أسس المتوكل عمى ا﵀ عاصمة جديدة سماىا " المتوكمية " وأنشاء بيا دا اًر لضرب الدنانير والدراىم وبدأت في
إصدارىا أمثمة لنقود المتوكمية سنة  874ىـ ،عاطف منصور محمد رمضان ،موسوعة النقود في العالم اإلسالمي،
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 .19من خمفاء الدولة العباسية فترة الموالي والعسكريون األتراك.
 .20وىي مدينة عامرة من بالد الجزيرة عمى جادة القوافل من الموصل إلى الشام  ................لممزيد أنظر شياب

الدين أبي عبد ا﵀ ياقوت بن عبد ا﵀ الحموي الرومي البغدادي ،معجم البمدان ،م .877- 878 ،2
 .21من خمفاء الدولة العباسية فترة الموالي والعسكريون األتراك.
الرفِ َق ُة :الفاء قبل القاف ،قال أحمد بن الطيب:الرافقة بمد متصل البناء بالرّقة وىما عمى ضفة الف رات وبينيما مقدار
ّ .22ا
ثالثمائة ذراع ،قال  :وعمى الرافقة سوران بينيما فصيل ،وىي عمى ىيئة مدينة السالم  ........لممزيد انظر شياب
الدين أبي عبد ا﵀ ياقوت بن عبد ا﵀ الحموي الرومي البغدادي ،معجم البمدان ،م .07 ،8

 .23فرج ا﵀ أحمد يوسف ،اآليات القرآنية عمى المسكوكات اإلسالمية.881- 077،
 .24من خمفاء الدولة العباسية ( بني بويو والسالجقة ).

 .25من خمفاء الدولة العباسية ( بني بويو والسالجقة ).

.26عاطف منصور محمد رمضان ،موسوعة النقود في العالم اإلسالمي.874- 877 ،
 .27عاطف منصور محمد رمضان ،موسوعة النقود في العالم اإلسالمي.047 ،
.28من خمفاء الدولة الفاطمية في القيروان.

 .29فرج ا﵀ أحمد يوسف ،اآليات القرآنية عمى المسكوكات اإلسالمية.080- 82 ،
 .30من خلفاء الدولة الفاطمية في القيروان.
 .31من خمفاء الدولة الفاطمية في القاىرة.
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 .32فرج ا﵀ أحمد يوسف ،اآليات القرآنية عمى المسكوكات اإلسالمية.080 - 081 ،
 .33عاطف منصور محمد رمضان ،موسوعة النقود في العالم اإلسالمي.880 ،
.34من خمفاء الدولة الفاطمية في القاىرة.

 .35فمن الطبيعي أن تُسجل اآلية بدءا من ىامش الوجو ثم تستكمل بيامش الظير ،احتمال أن يكون الخطأ من
النقاش في دار السك أم مقصود بأن يكون مسجل في الوجو اسم الخميفة وألقابو....لممزيد انظر عاطف منصور محمد
رمضان ،موسوعة النقود في العالم اإلسالمي 877،؛ فرج ا﵀ أحمد يوسف ،اآليات القرآنية عمى المسكوكات اإلسالمية،

.877

.36عاطف منصور محمد رمضان،موسوعة النقود في العالم اإلسالمي877- 877 ،؛ فرج ا﵀ أحمد يوسف ،اآليات
القرآنية عمى المسكوكات اإلسالمية.87 ،

.37من خمفاء الدولة الفاطمية في القيروان.

.38عاطف منصور محمد رمضان ،موسوعة النقود في العالم اإلسالمي.817- 817 ،
 .39من خمفاء الدولة الفاطمية في القاىرة.

.40عاطف منصور محمد رمضان ،موسوعة النقود في العالم اإلسالمي 772،؛ فرج ا﵀ أحمد يوسف ،اآليات القرآنية
عمى المسكوكات اإلسالمية.878 ،
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توظيف اإلنارة في العمارة وفق المنهج اإلسالمي
دراسة أثرية معمارية فنية
فوزية الزرقاني إبراىيـ فضؿ اهلل
جامعة المرقب  -ليبيا

Email /fadwaalwerfally79@gmail.com

الممخص
ػًام ػف سػدً ال ًينػػة ب يػن اػاف ال سػس وف يستضػيقوف بعي ػاً س ػ ؼ
تطػور اننػارا ابت ً
وؿ ػ ار فػػي ال فػػر ا ػػوي لتخ يػػؼ ػػًا
النخػػؿ فيػػو  ،1واسػػتخًـ الزدػػام ال سػػوف فػػي ال ريػػا
ضػػوم ال ػ س ،إضػػافة إلػػل اس ػػت اؿ الا ػوا

الفػػلي ار فػػي ك ػػالي البيػػو  ،و لػػؾ لس ػػرص س ػػل

ر ة الناس ًاخؿ بيوتيـ ،و نً الرغبة لس فوؿ سل ا ية كوفر ف النور ااف ف و ا بنيػة

ي ػًوف إلػل انارػػار ػف الا ػوا

ف ػػي الواديػ ػػا  ،و لػ ػػؾ ا الدػ ػػة
لوادي ػػا

ف تو.

ال اليػة والنوافػ ال زًودػػة وال ت ػا

ال وًيػػة الضػي ة وال تدػػاو ار

اريػ ػػة تس ػ ػ م بػ ػػًخوؿ الي ػ ػوام وترط ػ ػ

ال ػ ػػاقر ػ ػػاكً راق ػ ػاً ياسػ ػػر ال سػ ػػؿ الن ػػات

ػ ػػف ر ي ػ ػة سػ ػػا ا

كرسػ ػػية و رضػ ػػية ابي ػ ػ ار

ً ل ػػاسة اننػارا فػػي البيػو
وتبػيف الً ارسػػة ايػؼ ال نػػاف ال سػسـ كودػػً سػو ً

ف ف البي

كـ تخري ا

ال ربيا

ال سػ ػػاف ،فيػ ػػي ت طػ ػػي

السػػانية سػوام بػػر

الخ بية ال يطة بنواف ه ،وكودً كً ل اسة إنارا ال سػادً

ف النا ية الوظي ية ب ين ً تضر بد الية البنام.

وتا ؼ الًراسة لنا إف ال ناف ال سسـ استطاع إنتام و ًا

تت ؽ ع

ت ًا

ًينو وكخكقيا

دت ػػو وتسبػػي غرضػػو ػػف يػػن اننػػا ار والتًفقػػة والتيويػػة وال افظػػة سػػل ر ػػة البي ػ

بػًوف كف تخػػًش

التف يـ ال

اري.

كيض ػاً،

اقػً الػػًيف س ػوام ػف نا يػػة الزخػرؼ ال نػػي ال ودػػوً سييػا كو ال افظػػة سػػل

و نػو ػػف ػاًا ن ػػا ال ػاقر انسػػك ية ػػف ال سػادً ،ال ػػًارس ،الخان ػاوا  ،غيرىػػا ،كف يػػزوً

ى ه ا بنية إلل دان
ال ت يزا اسيالي ا

ال سيا

و ال ناًي ؿ بالرريا

ياً وغيرىا ف ال ناسبا

الابي ار والفلي ار ننارتيا خافة في السيالي

الًينية ،وك ر الخس ػام بػ ف تػزوً ال بػاني التػي بنيػ

في يًىـ خافة نيا ال سادً بي ه الت ؼ ل لؾ ت ػنف ال رفيػوف فػي فػنا تيا واسػتخً وا لػ لؾ

كن س ال اًف و اولوا إظيارىا في كد ؿ وكروع فو ار سوام ف ين ال اؿ كو الزخرفة.

مقدمة
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وقػػً اسػػت ؿ ال سػػس وف ال ًي ػػً ػػف ال ػواً لف ػػنا ة ى ػ ه الوسػػاقؿ والو ػػًا

بت نيػػا

ختس ػػة لي ػػا

كسسيا وقوا ًىا التي تسير سييا رػؿ ال ػاًف لفػنا ة الرريػا  ،والزدػام لفػنا ة ال ػااوا ،
لفػػنا ة ال ػػربيا

والخ ػ

وال ػػبابيؾ ،والدػػص وال دػػر والرخػػاـ والتػػي اان ػ

ت ػػر كو تػػن ش

ب ااؿ نباتية وىنًسية واتابية وي ؽ الب ض نيا ب طع ػف الزدػام الفػلي ار ال سونػة لفػنا ة

ال سيا

وال ريا .

اإلنارة في العمارة اإلسالمية
ل ػً قا ػ

ىػ ه ال ػػارا ا ولػػل بديػػوً ال ػػر كساس ػ ػاً رػـ فػػار ًول ػػة واسػ ة ا ردػػام ،يد ػػع

انسػكـ بػػيف ػ وبيا ،وبػػرز إلػل الودػػوً ال ػػف انسػ ػػك ي تخ ػ ا ػػا يناسػػبو ػف ال ػػًيـ وال افػػر
ػػف ا س ػػالي

ون ػ

ال ػ ػػسية الت ػػي اان ػ ػ

إليي ػػا الًول ػػة انسك ي ػ ػػة

ػ ػػزًى ار ف ػػي ا ق ػ ػػاليـ الػ ػ ػػتي ا تػ ػ ػػً

فييػا طػرز فنيػة تختس ػػؼ ب ػػاختكؼ ا قػ ػػاليـ ولانيػا ت ػترؾ فػي الخ ػػطوط ال ا ػة ،وتطػػور

ىػ ه الطػرز ال نيػة بر ايػة ال سػس يف وطب وىػا بطػػابع ًيػنيـ و ان ػقوا فنػًا إسػك يًا ت يػ ًاز ػف غي ػره
ف ال نوف.
اان

ال سااف ا ولل في بًاية ال تم انسك ي ًيًا البساطة ،ول سيػا غالبػاً ػا اانػ

ف ال واً النباتية االبوص وال ف

واللا

ال ي تً و ا

بػو رػـ تػًرم ا ػر إلػل اسػتخًاـ السػبف يػن تػوفره

ا

ا

آًا

دػار فس ػػؿ ب ػػض ال سػااف اان ػ

تبنػل

دار في كساسو والطيف ال ي ي يط

سيػاً لفػنا ة الطػو

السػبف ،ك ػا ػيف تت ػوافر

تبنػػل نيػػا كو تتخػ ب ػػض كدزاقيػػا سػل ا قػػؿ ػواقط ػػف

دػار ،ولس سػاف فػػي انسػكـ ر ػة وقًسػػية وخفوفػية ولي ػ ا اػاف لػو فػػي ال ًينػة انسػػك ية
و روط . 2

وال ع والػن ط ولانػو ت ػنف

ولـ يضؼ ال فر انسك ي يقًا سل واً اننا ار الركن :الزي
في إخرام الوساقؿ التي ت تضنيا وا ًوا التي تبرز بيا النار وت ؿ ف ااف خر .3

وقً ك ير في ارير ف ا ب ان إلل ا في ال ا ار انسك ية ف ت اػـ ًقيػؽ فػي فػاًر

الضوم والًور ال ي ي ًيو فييا ،وكف ال نافر ال

ارية وال واً ال ستخً ة فػي ال بػاني انسػك ية

تختار ب ين ت رر وتت رر بالضوم والظكؿ ان ااساً واناسا اًر وت ً يكً ،واػ لؾ ػا اػاف لنوافػ النػور
الطبي ي ف ًور في ت ًيً قوا اننا ار ًاخؿ ال باني انسك ية . 4فورا(/1ك ) -
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ب  -الشمسيات بجامع الشاه عباس:الشبستان

عن (محمد حمزة الحداد2006 ،،م)

أ  -مشربية بمنزل الست وسيمة
عن (منزل الست وسيمة2005 ،م ،ص)117:

فػ ػػورا ( /1ك -

) توضػ ػػم ًور ال ػ ػواً ال سػ ػػتخً ة فػ ػػي ال بػ ػػاني انسػ ػػك ية والتػ ػػي ت ػ ػ رر وتت ػ ػ رر

بالضوم والظكؿ ان ااساً واناسا اًر وت ًيكً

ويرتبط ال ض وف الخاص بتف يـ ال ساف انسك ي بالت اليـ انسك ية وال اًا

الساقًا

ي تيا ،بف تيا النواا ا ولل لس دت ع انسك ي قاؿ اهلل
التي تختص ب ياا ا سرا وكسسو
ت الي في سورا الن ؿ واهللُ َد َؿ َل ُاـ ِ ْف ُبيوتِ ُاـ َس َاناً ....فال ساف ي تبر و ًا ادت ا ية ً
ين فؿ فييا البنام ف ا س ار التي ت يـ فيو .5

اإلنارة وتأثير المنهج اإلسالمي:

6
الس اوا ِ َوا َْر ِ
ض) سورا النور (اآلية  ،)35والرسوؿ فسل اهلل
نور َّ
النور في انسكـ (:كَهللُ ُ
اىًًا و ب ِّ ًار ون ي ًار وًا ِ يًا إلل ِ
ناؾ ِ
سيو وسسـ نور في قولو ت الل( يا كَُّييا َّ
اهلل
النبِ ُّي إِّنا ك َْر َس ْس َ
َ َُ َ َ َ
بِِع ْ نِ ِو َو ِسراداً ُ ني اًر) ا از ( اآلية .)46
الل(:وا َ لِ َؾ ك َْو َ ْينا إِلَ ْي َؾ رو اً ِ ْف كَ ْ ِرنا ا ُا ْن َ َت ًْري ا الْ ِاتا ُ َوً
 وال رآف نور ،في قولو تَ
اني اف ولَ ِا ْف د سْناه نو اًر نيًي بِ ِو ْف ن ام ِ ْف ِ ِ
ِ
باًنا) ال ورى (اآلية .)52
َ َ ُ
َْ
ََ ُ
ُ َ
 وال ف في طريؽ ال ؽ سل نور و لؾ قولو ت الل(كَهلل ولِ ُّي َّال يف آ نوا ي ْخ ِرديـ ِ ف الظُّسُ ا َِ َ ُ ُ ُْ َ
َُ
الن ِ
ور) الب را( اآلية.)257
إلل ّ
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الْ َ ْوُز الْ َ ُ
ل لؾ اىتـ ال سس وف ب نفر النور في ياتيـ ،وت رؿ ى ا بفو ار واض ة في ال سادً ين

يست ػي نػػور ال ػرآف الاػػريـ بنػور اني ػػاف بنػػور ال ػ س نيػػا اًر ،و فػابيم ال سػػدً لػيكً ،و لسنػػور فػػي
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َت ْفي ً
فالفػكا سػل ال سػػسـ اتػا ٌ وقػو  ،ول ػػً اىػتـ ال سػس وف بالتوقي ػ  ،و سػا الػز ف ،اواقا ػػة
ال ػزاوؿ فػػي ال سػػادً ،وفػػنا ة انسػػطرً والس ػػا ا وانطسػػؽ ػػف النػػور :اني ػػاف وال ػػف وال س ػػـ

والنظاـ والتطور الت ني .8

اإلنارة من الناحية الوظيفية:
إف الضػػوم ا ػػؿ كساسػػي نظي ػػار ال ػػا ار وال اون ػػا

الرقيسػػية لس ب ػػاني وك ػػااليا  ،9ا ػػا وكن ػػو

كى ية اس ة في ت اي نا ع ال ارا  ،10ف ً بر ب ض س ام ال ا ار ك راؿ اوريزيو و ًً يوـ
ال ارا ( ب نو تنسيؽ س ي راقع لسارؿ وا

داـ ال د ة ت ػ

الضػوم) وخسػؽ اهلل ػيف اننسػاف

لتًرؾ وت س بي ه ال نافر وال رابا وت ا كتيا ع الضوم اونة الظؿ والظسيؿ ظي ار ا لواف

وتناس ػ ػ يا وا سػ ػػطم وسػ ػػطو يا ا ػ ػػؿ لػ ػػؾ ي اػ ػػف اننسػ ػػاف ػ ػػف الت ييػ ػػز بػ ػػيف ا
بال راغا

ال ت ًًا ا ىًاؼ وا

ااؿ وا ن اط .11

ػ ػػيام وان س ػ ػػاس

واللرفة ن سيا ي اف كف تتلير ن طام انطباع فراغي ختسؼ دػًاً بوسػيسة بسػيطة وىػي تلييػر

ك داـ و واقع فت اتيا .فت ريؾ الناف ا ف وسط ال اقط إلل الزاوية يلير ال خفية ال ا ة لسلرفة

بر تيا .12

وب ػ لؾ يتض ػػم ل ػػًينا كف الض ػػوم ىػػو ال ا ػػؿ ا ساس ػػي لسر ي ػػة واننػػارا الدي ػػًا وال وز ػػة توزي ػ ػًا

سػسي ًا تػػريم ال ػيف وتزيػػً ػػف ا ػاما اننتػػام وت اػػف ال فػ ـ ػػف اسػػتخًاـ ال بنػل اسػػتخًا ًا ديػػًًا
لوظػاقؼ ت ػًًا وكغػراض ػتل ،وت رػؿ ً ا ػة ي ػػة فػي ال ػف ال
ت ً ا . 13

ػاري الػ ي يت ا ػؿ ػع اننػػا ار

ناخا رً ا
فيض ي سل ال راغا
ريا و ً
دوا ا ً
ً
وال ينػًس ال ػػاري ال سػسـ ييػػتـ بً ارسػة راػػة ال ػ س ب نايػػة سػل الواديػػا
زوايػ ػػا س ػ ػ وطيا بػ ػػاختكؼ تودي ػ ػػو ال بنػ ػػل بالنسػ ػػبة لسديػ ػػا
لسواديا

تب اً لا ية الضوم ال رغو فييا بالًاخؿ.

?1

واخػػتكؼ

ا ف ػ ػػسية ،و ػ ػػؿ ال الدػ ػػة ال كق ػ ػػة
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ا لؾ ييتـ ال ينًس ال

ا

ػػف خ ػػكؿ الزد ػػام ال

اري بتوزيع الضوم الطبي ي بالًاخؿ في تً لي ؿ تسويف ى ا الضوم

ػػؽ بالنوافػ ػ  .وف ػػي ى ػ ه ال ال ػػة ً يظي ػػر الضػػوم ا نف ػػر إظي ػػار يوي ػػة

ااؿ ف ط ولاف ا ا ؿ إبًاع دو ًاخسي خاص.
ف ً ب ن ال

فسسػ تيـ ،وي بػػر

اريوف ال وط في اناقسيـ ف إبًاع يز ًاخسي يتسـ بال يوية ويت ؽ ع

ػا ي ػػه ن وسػػيـ ػف ك اسػػيس .فا

ػ ة الضػػوقية ال ػػا ار خػكؿ الزدػػام ال سػػوف
ااؿ التي تس ط سييا . 14

بالنواف تخترؽ ال ي از (ال راغا ) الًاخسية فتظير يوية ا سطم وا
و ف رـ ود

كف تاوف النظ ار نػً تفػ يـ اننػا ار لس ارغػا

الًاخسيػة وال ػيط الخػاردي بنيػة
ال نيػة والنػوا ي الد اليػة ،كي

سل كساس س ي ىنًسي سسيـ ،ع ا خػ فػي اً تبػار ا سػالي

الد ع بيف الينًسة وال ف في نسؽ وظي ي د الي تاا ؿ .15

وبا تبػار كف ال نػاف فػػي كارػر الػبكً انسػػك ية ي يػؿ إلػػل ال ػ اررا ،و ػ س ى ػ ه ال نػاطؽ قويػػة

ونورىا ساطع يااً ي خ با بفار ،وقػً اػاف سػل ال بػاني كف تتايػؼ ػع ظػروؼ ال نػاف السػاقً،

ل ػ لؾ ف ػػً ا ت ػػً كغسبيػػا س ػػل تس ػػؼ النػػور ػػف فنػػام ا ػػوؼ بوسػػاطة ا ب ػوا

ال ت ػػًًا الواسػ ػ ة

ال تو ػػة ال فػػاريع سي ػػو ط ػواؿ ففػػؿ الف ػػيؼ الطويػػؿ ،و ن ػػً إغكقيػػا يب ػػل لسض ػػوم ن ػ ػػف
ال نور ال وس الد يؿ ال سوف الزدام (ال رية) وال ي ي سو كارر ا بوا

تل الخاردية نيا .16

فاننارا نفر يـ دًاً في ال ارا انسك ية وخافة في ًورىا لت ييز الن سة ف فػراغ آلخػر

ض ف ال بنل الوا ً كو د و ػة ال بػاني ،وقػً سػاىـ التػًرم فػي ال راػة بػيف ال ارغػا
ت او

في ال ستوى بيف ال راغ وال ػراغ الػ ي يسيػو ،ويظيػر لػؾ ػف خػكؿ ت ػاو

ا نفػر توديػػو وت ييػػً ودػػً

وربػط لسػػًخوؿ إلػػل كد ػوام وف ارغػػا

إلػل إيدػاً

اننػا ار وكى يتيػا

كخػرى  17ا ػػا ىػػو ك ػػظ فػػي

د و ػة السػسطاف اللػػوري (910 - 909ىػػ1504- 1503/ـ) يػن ػػاؿ بنػل ال ًرسػة و بنػػل

ك كه ب ين ا تضف ال بنياف سا ة بيني ا ينسدـ سػط يا ػع سػطم

الاتا
ال ًفف والسبيؿ و ّ
وارت اع ال باني ال اورا ب ين تـ ربط فراغي بيني ا .18
ويس

النور والسوف ًو ًار ي ا في ت يؽ د الية فنوف الزخرفة ال

في فنوف ال ربية والزدام ال

ارية انسػك ية ،وبخافػة

ؽ ل لؾ ااف سل ال ناف ال افر لاي ي ؽ توافسو ال ني ع

ترارو الت سيًيً ،وف رناقية الفراع بيف ا فالة وال ًارة ،كف يًرؾ ض وف ى ا التران وفسس تو،

با تبػار كف ال ػػف انسػػك ي ىػػو ت بيػػر ػػف الودػوً ،ود ػوً اننسػػاف والاػػوف ،ولػػيس تفػػوي اًر لي ػ ا

الودوً .19

ىن ػػاؾ ق ػػيـ تراريػ ػػة ت ػػتـ باستخكف ػػيا الدوان ػ ػ

الت ػػايسية لس ػػرًا

ال

اريػ ػػة ،واس ػػتخكص ال ػ ػػيـ

التفػ ي ية التػػي كبػػً تيا يػً اننسػػاف فػػي رفيػة البنػػام ،فال ي ػػة التراريػة ل نافػػر التيويػػة واننػػا ار
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تتضػم فػي إظيػار قػً ار اننسػاف سػل اسػتلكؿ طاقاتػو الخكقػة فػي اسػتنباط وسػاقؿ بيقيػة

سيػػة،

تسػا ً سػل واديػػة الظػروؼ ال ناخيػة ب يػػن يسػيؿ سيػو إن ػػا ىا وت ػليسيا وفػيانتيا ،فال ي ػػة

الترارية لس نام تا ف في توديو ال ياا ا سرية إلل الًاخؿ ب راً ف الخفوفية ع توفير اننارا

و وادية ال تطسبا
وا ت ػً

ال ناخية في ن س الوق .20

ال ػػا ار انسػػك ية فػػي ال فػػوؿ سػػل اننػػا ار الطبي يػػة سػػل الضػػوم ال ػػن اس ػػف

السػ ػ ام ً ،س ػػل انن ػػا ار ال با ػ ػ ار ػ ػػف ال ػ ػ س ل ػػا تس ػػببو ػ ػػف

الا ػوا

ػػاسة الزغسس ػػة ،لػ ػ لؾ اسػ ػػتخً

ال الي ػػة (ال كق ػػؼ) ف ػػورا( )2التػػي ترت ػػع ػػف الس ػػطم ال سػػوي لس بن ػػل وتا ػػوف رب ػػة كو

ر نة ،سط ة كو ىر ية كو سل ىيقة قبػة فػلي ار تلطػل الفػ ف ال سػ وؼ ،ويػتـ وضػع نوافػ

سػل ػػيط رقبتيػا سػػل ىيقػة نواف ػ خ ػبية وغالب ػاً ػا تاػػوف لطػاا بسػػسؾ ل نػع ًخػػوؿ ال
والطيور  .21اؿ()1

شكل( ) 1يوضح قطاع رأسي لتوضيح الممقف لبيت السناري
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ػ ار
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توضح ممقف ألحد قاعات منزل الست وسيمة من الداخل عن( منزل الست وسيمة،

صورة()2

مرجع سابق 2005 ،م ،ص)96:

وت تب ػػر ال كق ػػؼ ك ػ ػػً كى ػػـ ال ناف ػػر ال ي ػ ػ از ف ػػي ال ب ػػاني انسػ ػػك ية خاف ػػة الت ػػي بال نػ ػػاطؽ

ال ارا ،وقً انت ر ى ه الت نية بفو ار وك ػااؿ ت ػًًا ب ضػيا بػًاقي بسػيط وب ضػيا تطػور فػي
وظي تيػػا فػػي ختسػػؼ بسًانػػو اواف اان ػ

نػػاطؽ واس ػ ة ػػف ال ػػالـ انسػػك ي التػػي ات ػ

اختس ػ

تس يتيا ف نط ة إلل كخرى  ،ين ت رؼ في البكً ال ربية باسـ كقؼ اليوام وفي بكً إيراف
باسػـ(الباًدير) وىػػي اس ػػة فارسػية ت نػػي بػػرم الي ػوام كو س ػؼ الي ػوام ،وىػػي ليػا كى يػػة ابي ػ ار فػػي
ال ًف الاري ة السااف .فا بنية ال تكفػ ة ت ػوؿ ًوف الريػات وت سػؿ سػر تيا سػل سػتوى ال ػارع

فتفبم النواف غير ااف ية لتوفير التيوية الكز ة وي اف تف يم ى ا الوضع باست اؿ ال س ؼ .22

الًاخسي ػػة الابي ػ ار والتػػي يدت ػػع فييػػا الاريػػر ػػف

وتػػزًاً ال ادػػة لةنػػا ار الطبي ي ػػة فػػي ال ارغػػا

النػاس رػػؿ ال سػادً ،فاننػػا ار الطبي يػة ىػػي ال فػًر الرقيسػػي لتػوفير النػػور ًاخػؿ ال بنػػي خػػكؿ

سػا ا

النيػار ،وت تبػر اننػا ار الطبي يػة ال ا ػؿ الرقيسػػي ب ػً ػواً البنػام فػي ت ػايؿ ال بػاني ػػف

الًاخؿ والخارم .23
و اان

إ ًى ال اك

الساب ة في كف ال فوؿ سل اننا ار الطبي يػة الديػًا ي ػً ػف

ػؽ

ال بنل إلل الًاخؿ نً ال ادػة إلػل ت سػي و ،فاػاف لةنػا ار الفػنا ية التػ رير ال ػاؿ سػل تفػ يـ

ال باني ين كني

ى ه ال اسة ولـ ت ً ىناؾ

ًًا

لس ؽ ال طسو

لس باني .24

و ل ً ار ي ال ينًس نً التف يـ كقة ارت اع ال بنل و رض الطريؽ و لؾ لتوفير التيوية

واننػا ار الاافيػة ًاخػؿ ال بنػل  ،25وىنػػاؾ ا ػؿ ىػاـ يدػ

كخػ ه فػػي ال سػباف نػً تفػ يـ ال بػػاني

وىػو سػػار ال ػ س ،فػعف ًخػػوؿ النػػور إلػػل ال بنػل وتًفقتػػو وت ػػايؿ الظػكؿ التػػي تس ييػػا ال بػػاني
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ال داورا كو ال بنل ن سو ال راً تف ي و وا ؿ ىا ػة يدػ
بًقي الوظي ة والربا

إضافة إلل ت ر ي هر سل الدوان

والًرد ػػة الت ػػي تبسلي ػػا ن ػػً ػػروقيا و ن ػػً الل ػػرو

ا تسػابيا فضػوم ال ػ س يػ رر سػل

البفرية لستف يـ ،ف و ً روؽ ال س

بانض ػػافة إل ػػل اختكف ػػا

وال فػسية ًبػػً ػػف كف ت خ ػ فػػي ال سػػباف ادػػزم ػػف د و ػػة

ػػًا انن ػػا ار اليو يػ ػػة

ػػاقؽ كساسػػية سػػل ال ينػػًس كو

ال فػ ـ كف يتػ ارىا كرنػام التف ػ يـ  ،26يػن إف اننػا ار الطبي يػة تييػػا ا ػااف ال لس ػة ونفػػؼ
ال لس ة ،وال ا وفة و ال ا وفة ال ظسسة واػؿ فػي ارت ا اتػو ال تنو ػة ،تييػا تنوي ػاً غنيػاً ػف ػًا
اننارا لتناس

ال فػوؿ وكوقػا

تليػ ار

اليػوـ ال ختس ػة ،و ػيف ودػوً النوافػ الخارديػة فيػي تاػوف

فليرا الية تًخؿ الضوم ال ًً لين اس في الػًاخؿ سػل السػطوت البيضػام ال ااسػة،
النواف ال با ار التي تسر البرً وال ر . 27

ب لؾ تابير سا ا

وضػًا

وا ا كنا ًراسة الضوم ف ا ور ال ي ة لاافة ال باني وخافة بالنسبة لس سدً نو يد

كف

ضام في د يع كراانو بضوم يس م ل ػار ال ػرآف الدػالس سػل ا رض بالر يػة الواضػ ة
ياوف
ً
ل ا ي كر فسيس في ال سدً ااف خافػ الضػوم بػؿ كف ال سػدً نػور سػل نػور  ،28ويك ػظ ارت ػاع

كس ؼ ال باني ف الًاخؿ وخافػة ال سػادً فاس ػا زاً ارت ا يػا زاً

وقس

ال ادة لزياًا سا ة فت ا

و ال

اًسػت اًا ػف اننػا ار ال سويػة

اننارا . 29

ػػاري ال سػػسـ سي ػػو ار ػػاا ك ػػريف ارن ػػيف ننػػارا كبنيتػػو ني ػػا ًار ،ا وؿ يتنػػاوؿ سػػل السػ ػوام

ال س ػػااف وا ػػااف ال ا ػػة ،ويخضػ ػػع لس ن ػػاف ،وا ػػر الر ػػاني يتنػ ػػاوؿ ال س ػػااف و ػػًىا ،ويخضػ ػػع
لس ت ًا وال اًا

والت اليً ،ود يع ال باني ت ترؾ في ال ر ار

ب ر ار

ال ناخية وين رً البي

ادت ا ية ت ضي بال افظة سل ر تو ،و زؿ ف فيو ف كنظار اللربام اوا طام رية الت رؾ
اا سة لساانو . 30
إف تخطػػيط ال ن ػػزؿ انس ػػك ي ىػػو س ػػل ال ػػًواـ س ػوام ف ػػي ال ػػرؽ كـ ال لػػر

الًاخؿ .كي كنو فػ

ػف خاردػو ت ا ػاً فػعف ودػً

ود ػػو إل ػػل

فيػو نافػ ا لسيػوام كو النػور اانػ

الدػًراف لػقك تسػتخًـ فػي اًطػكع سػل ػا فػي الػًاخؿ ،و سػل ر ػة كىػؿ البيػ
ال نزؿ في ًاخسو ف س ة لسس ام واليوام .31

فػي ك سػل

فػي ػيف ين ػتم

ولتخ يػػؼ ػػًا الض ػػوم و ب ػػاً د ػػًراف ال س ػػاف ػػف ػ ػ ار ار ك ػ ػ ة ال ػ ػ س ال با ػ ػرا ،ا ػػاف

ي ػػيط بالبن ػػام ػ ػػف ال ػػًاخؿ كروقػ ػػة سػ ػ وفة نط ػ ػ ار تو ػػة ً كب ػ ػوا
الػػًاخسي ،وكب ػوا

اللػػرؼ ونواف ػ ىا الواسػ ػ ة تطػػؿ ػػف خػػكؿ ا روق ػػة سػػل الف ػ ف ن سػػو ،ول ػػًى

الرغبة في ال فوؿ سل ا يا

الاوا

لي ػػا ت ػ ػػرؼ س ػػل الف ػ ػ ف

كوفر ف الضوم ،ااف ف و ا بنية يسد وف إلل انارػار ػف

ال الية والنواف ال زًودة ،وال ت ا

ال وًية الضي ة وال تداو ار في الواديا

32

.

اواف ا ػر فػي الطوابػؽ ال سيػا ً ،يختسػؼ اريػ اًر نػو فػي ا رضػية ،فػالنور ال ػوؿ سيػو يػػًخؿ
كيضاً ف الف ف ،و إ ا ا تسسؿ ػف النوافػ ال سيسػة اًرت ػاع وال طسػة سػل ال ػارع ،فيػو يتسػر
?:
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ػػف خ ػػكؿ تخري ػػا

ال ػػربيا

الخ ػػبية ال يط ػػة بالنوافػ ػ  .والت ػػي كب ػػًع ال رفي ػػوف بتفػ ػػا ي يا

وزخارفيا ،فدام آية في ًقة الفنا ة ،ورّقة ال وؽ .33
ا ػا لدػ ال ػاري ال سػسـ إلػػل اسػت اؿ ض ال ضػاويض ،وىػي فت ػػة فػلي ار فػي ك سػل الدػػًار كو
الس ؼ تسً ضببكطةض ف زدام كو ب ػر قنينػة ويسدػ إلييػا فػي قبػا

ال ا ا (فػو ار  )3للػرض

اننارا ًوف التيوية ،ا ا تطسػؽ اس ػة ضػوي سػل ال ت ػة ال زددػة ال ودػوًا فػي النوافػ الدفػية

(ال سية كو ال رية) .34

صورة ( ) 3توضح استعمال بالط الزجاج بقباب الحمامات لغرض اإلنارة -القاعة الباردة بحمام الجوز بحى
البيازين بغرناطة البانويمو (عصر مموك الطوائف) عن (حمزة الحداد ،مرجع سابق2006 ،م)

وظي تيػػا تدن ػ

وي تبػػر ال ّ ػػاـ ال ػػاـ ػػف ال بػػاني التػػي ت تطس ػ
ُ
لسيػ ػوام ب ػػًخوؿ ال ّ ػ ػػاـ سػ ػوام اػ ػػاف ب ػػر النواف ػ ػ كو ال ن ػػاور كو ال ػ ػػك ق ػػؼ ،وخافػ ػػة ف ػػي الدان ػ ػ

الخػ ػػاص باًسػ ػػت اـ كي ال ُ د ػ ػ ار الًافق ػ ػػة والسػ ػػاخنة ،و لػ ػػؾ
ت ريض ال ست يف له ى .35
فاانػ

نافػػر اننػا ار ال ودػػوًا فػي الو ػػًا

تيػػا ار

الي ػوام ،و ػػًـ السػ ػ ات

اظ ػ ػًا س ػ ػػل رارتػ ػػو الًاخسيػ ػػة و ػ ػػًـ

الًاخسيػة تت رػػؿ فػي ال ت ػػا

ال ل ػاا بالزدػػام

ال اؼ ا بيض كو ال سوف ال ي ي رر الضوم ف ط ًوف اليوام فتاوف اننا ار طبي ية ًوف ػًون

تيا ار اليوام ال ُ ضرا فورا( ،)6- 5- 4وقً ودً النواف ولاف في ال ُ د ار البارًا (ال سم) ف ط
با تباره الدان ال ي ياوف فيو ال س ت ـ اقؿ رضة لضرر تيا ار اليوام ،و ػع لػؾ ف ػً ودػً
ى ه النواف رت ة دًًا إ ا في رقبة ال بة كو فػي ال بػة ن سػيا فػورا(/7ك  ،) -إضػافة إلػل ودػوً

ال ت ا

ال سونة التي سبؽ ان ا ار إلييا .36

;?

فوزية الزرقاني إبراهيم فضل هللا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلنارة في عمارة العصر اإلسالمي

صورة( )4حمام من الداخل -حمب سوريا -نالحظ اإلنارة نها اًر بواسطة البالطاات المطيناة ماع القباة لادخول الناور
والح اررة معاً عن(عبد الرحيم غالب ،مرجع سابق1988 ،م ،ص13:

صورة( )5حمام تركي في اسطنبول خالل القرن الثامن عشر ،نالحظ كيف تتم إضاءتو من خالل الفتحات ذات
عن( المرجع السابق،

البالطات الزجاجية بقباب الحمام
1988م ،ص)134:

<?
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صورة( ) 6أحد غرف الحمام في بيت الست وسيمة توضح اإلنارة خالل النهار من خالل الفتحات المكونة بالقبة
بواسطة بالطة من الزجاج(قمريات) عن(منزل الست وسيمة( ،ب.ت)،ص)82:

(ك)

( )
أ  -ب/الفتحات بقبوات الحجرة الباردة (المشمح) من الحمام

ج  -الفتحات بقبة الحجرة الدافئة من الحمام

=?
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صورة (7أ  -ب -ج) توضح الفتحات المستخدمة لإلنارة داخل حمام درغوث بمدينة طرابمس
القديمة ( تصوير الباحثة ،بتاريخ2007/2/21 ،م)

ونظ ػ اًر ًن ػػًاـ ود ػػوً النوافػ ػ ف ػػي ال ّ ا ػػا وض ػ ؼ انن ػػارا بي ػػا اس ػػتُ س
بال بػػا وال بػ ػوا ًاخ ػػؿ د ػ ار ال ػػاـ ػػًوًا ػػف الدي ػػة الًاخسي ػػة بت ػػايك

فدػام

ىػ ه ال ت ػػا

ال ت ػػا

الف ػػليرا

دف ػػية راق ػػة،

إ ػا ًاقريػػة فػورا(/7م) كو فػي ك ػػااؿ ند يػة فػػورا( )6كو ك ػااؿ د اليػػة

تنو ة ا ا ىو ك ظ ف خكؿ الفور الساب ة .

رغػػـ ل ػػؾ انن ػػا ار

فسػػـ يا ػػف ىنػػاؾ ػػؿ ل ػػاسة انن ػػارا إً بيػ ػ ه ال ت ػػا ال ُ ػػار إلييػػا فاانػ ػ
ضػ ي ة فػي ال ُ دػرا الًافقػػة والسػاخنة ارنػة بالبػارًا (ال ػػسم) انظػر فػورا( ،)5- 4الػ ي تضػػيقو

النواف  ،إضافة إلل لؾ ُي ار إف ب ض ال ّ ا ا اان تُضام ليكً بال وع وال
ا ا في ّ ا ا ا نًلس كو تتًلل السكسؿ ف ال بة وتُ سؽ فييا ال ااوا .37
وت ير ك ً الًراسا

ًانا

السرم
و ُ

ً
إلل كف قا ػة نػزؿ السػناري (بنػي ػاـ 1209ىػػ1794/ـ) ت تبػر رػا ً

ن و ديًا لستوزيع الديً لةنارا ،ين إف ال سا ة ال الة ال ن ا لسضوم إلل سا ة كرضية ال ا ة

تساوي  %20.67وىو رقـ ديً ،ك ا بالنسبة إلل ستوى ػًا اًستضػاما الػ ي تػـ قياسػو في تبػر
رضياً ب ود

اليا .38
ا تتطسبو ال وا ً ال فطسم سييا ً

وب اػـ كف ىنػاؾ ب ػػض الفػسوا

ت سػػؽ بس ػ و قناًيػػؿ الزي ػ

ت ػػاـ لػيكً فاػػاف يدػ

إنػارا ال سػػدً لػيكً ف سػػدً ال ًينػة لػػـ

قبػػؿ السػػنة التاس ػ ة لسيد ػرا (9ى ػػ630/ـ) ف ػػً اػػانوا يات ػػوف قبػػؿ ل ػػؾ

بضوم نار د وع النخؿ التي يوقًونيا لي ه اللاية .39

وفػي السػػنة الساًسػة والر ػػانيف لسيد ػرا (86ىػػ705/ـ) فػػار ى ػ ه ال ناًيػؿ بسوريػػة ت سػػؽ

بسكسؿ ف ال ى

ب سدً بني ك ية في ً ؽ .وقً كىتؾ ال سس وف بزخرفة ال سدً ا ا اىت وا

كيضاً ل ناًيسو وتنانيره .40

واىػػتـ ال سػػس وف لتن ػوير السػػا ا

وف ػ وف ال س ػػادً والطرقػػا

كيض ػًا ،ف ػػر بػػف الخط ػػا ،

سػؽ ال فػػابيم سػػل سػور سػػا ة الا بػػة  .41وً يػزاؿ ف ػ ف ال سػػدً ا ػوي يضػػـ

الرخاـ ي كف ركسيف زخرفيف ف الن اس است ك لةنارا .42

ػػوًيف ػػف

ويػػًخؿ ف ػػي إط ػػار ال ن ػػة والد ػػاؿ إن ػػارا ػ ػوارع ال ًين ػػة وتبسيطي ػػا ،وق ػػً اى ػػتـ بػ ػ لؾ اىت ا ػ ػاً

واضػ اً فػػي ػوارع ال ًينػػة انسػػك ية وسػب
ال رم في قرطبة ضيسير

ار ايسو ت ار

غيرىػػا ػػف ػػًف كوروبػػا فػي ى ػ ا اًىت ػػاـ ف ػػً اػػاف

سل ضوم ال فابيم في الوق

لؾ بسب اقة اـ في وارع لنًف فبات وا ًض .43

>?

ال ي لـ يودػً فيػو ب ػً
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ك ت ؽ ىًؼ ت يف ال ػارا ،ػف رػـ اىػتـ بعنػارا ال ػوارع وال يػاًيف ،فاػاف
ونظ ًار ف اننارا لي ً

ك ،واػ لؾ د يػع الطرقػا  ،44ضو ػ
ال يػًاف الػ ي يطػؿ سيػو ال فػر فػي ًينػة بلػًاً يضػام لػي ً

اننػػا ار ػ ػوارع ًينػػة ال س ػػطاط وال ػػاىرا ،واىػػتـ ال ا ػػاـ بي ػ ا ا ػػر ت ػػل كف الخسي ػػة ال زي ػػز س ػػنة

( 383ى ػ ػػ993/ـ) ك ػ ػػر بعن ػ ػػا ار ال فػ ػػابيم سػ ػػل البي ػ ػػو وفػ ػػي ا س ػ ػواؽ ب ًين ػ ػػة ال سػ ػػطاط ،وف ػ ػػي
سنة(391ىػ1000/ـ) ك ر ال ااـ ب ر اهلل كف تنار ال ناًيؿ في ساقر البسً سل د يع ال واني
وكبوا

البيو والًااايف وال وارع وا زقة ،وااف ال ااـ ينزؿ اؿ ليسة إلل ال ًينة ت ًاً وار يا

و كخطاطيا وكزقتيا ،فتبارى السااف في انناراض  ،45وااف في ًينة ال اى ار وارع س وفة كو طرؽ
ك ونيػا ًار بوسػاطة ال ناًيػؿ كو ال فػابيم ال سيقػة بالزيػ
ببة ً يفؿ إلييا نور ال س ،تنار لي ً

ال ار ال ستخرم ف ب ور ال دؿ والس
اواف اان

. 46

ال فابيم ب رابة كًوا

كيضػاً كرنػام التن ػؿ فػي

اننارا الرابتة فعنيػا اسػتخً

ك كًوا ً لةنارا التي ي سيا ال ارا  ،47و اع استخًاـ ال وانيس التي ت ؿ سل البلاؿ
ال وارع لي ً
ع ال انوسية ك اـ وخسؼ را ال سوؾ في السيؿ.
واػػاف

ػػً بػػف طل ػ انخ ػػيًي ػػف اػػاـ فػػر – ػػف

البلػاؿ فػي السيػؿ ،فاان ػ

ال ػ ة ت ػؿ سػل ػ خ ار البلػؿ وفػراش يراػ

ػػؿ ال ػ ع

ك ا يػػا يست ػ

يػػـ س ػػل

إلييػا ػػف

آونػػة إل ػػل كخ ػػرى يفػػس يا كو يض ػػيقيا  ،48وتا ػػوف الًولػػة ى ػػي ال س ػػقولة ػػف ف ػػاريؼ ال ػ ػوانيس

الخافػػة بعنػػا ار ال ػوارع وا زقػػة وال ػوار يػػن ي ػػيف ل ػ لؾ

وال واري .49

وفػي واسػـ اً ت ػاً

ظاىر اً ت اً

ت تفر سل فت ار

اانػ

تنػار ال ػوارع وال ػم ف وال سػادً بفػور ار ػة وا تبػر لػؾ ػػف

الًينية التي ػيًتيا ال ػًف انسػك ية  ،50و ػف طريػؼ ػا يػ ار كف اننػا ار لػـ

السيؿ ين إنو كضيق

وفوؿ الضوم بنسبة اافية إلييا .51
ود ػ ػػام

ػػاؿ خافػػوف بعنػػا ار ا زقػػة وال ػ ػوارع

ب ض ا زقة وا سواؽ بال سطاط بال ناًيؿ نيا اًر ل ًـ

ال ػ ػ ػػًف الف ػ ػ ػ راوية س ػ ػ ػ وفة ال ػ ػ ػوارع وا زق ػ ػػة ب اػ ػ ػػـ تخطيطيػ ػ ػػا ال

ػ ػ ػػاري وال نػ ػ ػػاف

سػ

بالس ػ ؼ سػػل

الفػ ػ راوي الػ ػ ي ت ػػع في ػػو ػػف ارت ػػاع ًردػ ػػة ال ػ ػ ار ار وسػ ػ وط الض ػػوم ال بي ػػر خاف ػػة ف ػػي ففػ ػػؿ
التػي

الفػيؼ وتػػتـ التيويػػة اوانػا ار ى ػ ه ا زقػػة وال ػوارع ػف خػػكؿ ال ت ػػا
ار ؿ كو سافا  ،ف ي ًينة غًا س ال ًي ة نرى ال وارع وا زقة الضي ة قً س

الخ

وس ؼ النخيؿ ود و و وترا

ال وارع وا زقة ال ظس ة فورا(. )9- 8

فت ا

بسؼ ف

في الس ؼ سل ار ؿ لاي تتـ إنا ار وتيوية ى ه
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صورة( ) 8توضح إنارة الشوارع المسقوفة بالمدن الصحراوية عن طريق خمق الفراغات بالسقف /مدينة
غدامس –ليبيا (تصوير الباحثة ،زيارة ميدانية بتاريخ 2007/5/20م )

صورة( ) 9توضح فتحات اإلنارة والتهوية في سقف الفضاءات الموجودة بشوارع المدن الصحراوية /بمدينة
غدامس -ليبيا (تصوير الباحثة ،زيارة ميدانية بتاريخ 2007/5/20م )
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ى ا بانضافة إلػل كف البيػو فػي ال ػًف الفػ راوية لػـ تتػوفر بيػا فت ػا

كو نوافػ تطػؿ سػل
اللًا سػي

ال وارع إً في الطوابػؽ ال رت ػة و لػؾ ػا يػً و إلػل اًنتبػاه نػً الػًخوؿ إلػل البيػ

ف ين ار ار ودوً ال رايا لس سا ًا في توزيع الضوم الساقط بر ف ف البي إلل دراتو ف

خكؿ ان ااسو سييا ب اؿ كابر .52

ن ػػًر اسػ ػػتخًاـ ال ػ ػػا ؿ و ػ ػػًىا لس واا ػ ػ

ال ػ ػ بية واسػ ػػت ر لػ ػػؾ فػ ػػي ختسػ ػػؼ

كو اً ت ػػاً

ال فور انسك ية ،وقً ا تاً الناس كف ترتبط كفر يـ ال ا ػة والخافػة بعي ػاً ػا يسػتطي وف ػف

كض ػوام ال ػ وع ،ال ػػا ؿ ،ال ناًيػػؿ ،ا نػ ػوار ،الرريػػا

ػػف ل ػوازـ ال ػػرت س ػوام ف ػػي

ت ػػل فػػار

ال رؽ كو ا نًلس وال لر فسيس ف رس وً ناسبة بييدة إً ولوساقؿ اننا ار ًورىا فييا .53
في ال ناسبا

اان

ا

الطابع الًيني وىي ًيًا :ف نيا خػتـ ال ػرآف

اواف ك ظـ اً ت اً
الاػػريـ ،و ػػا ا ػػاف يس ػ ل بسي ػػالي الوقيػػً وىي( سػػتيؿ ردػ ػ

وربو ىكؿ ر ضاف الاريـ كيضًا) و ف ى ه اً ت اً

و نتف ػ و و س ػػتيؿ ػ باف و نتفػ ػ و

خروم ال

ؿ وال دي

الا بػة ،و ت ػً ليسػة السػابع وال ػريف ػف ر ضػاف (ليسػة ال ػًر) ف ك ظػـ اً ت ػاً
وس ا ضوام .54

تنطؽ فييا

إف إنارا ال ا ا

سل دان

اان

إضامتيا تتـ ف طريؽ فت ا

اب ير ف الطرافة فعلل دان

ودوًا بال با

ا سيف كستار
الًينيػة التػي

النواف ال سيسة ال رت ة ،فعف

التي ت سو دراتيا

ين است س

ال وارير الزدادية الخضرام وال نبرية وال افة والزرقام ،ا اًا بناقية في ت ييً ال با

زخرفي د يؿ كيضًا،
آف وا ً .55

ك ا

ب اؿ

اـ الت اسؾ ع ال طيف وال دارا يتيم است باؿ ك ة ال س وًفقيا في

واػػي ً يضػ ػ ي ال

ػػاري ال س ػػسـ بال ػػاؿ ال ػػاـ ،والتخط ػػيط ال ػ ػ لوؼ ،قػػاـ بس ب ػػة اي ػػة ل ػػؿ

اسة اننا ار في ال ناطؽ البارًا ،التي يضطر فييا إلل سػ ؼ الفػ ف ال ا ػوؼ ػاًا ،خافػة

فػػي ال ب ػػاني ال ا ػػة ،اال س ػػادً وال ػ ػًارس وال ا ػػا
ال سػتويا

وا

ػااؿ ،فاان ػ

ا ارػر ارت ا ػًا ،كو فػػي رقبػػا

والخان ػػا

ببػة و سػط ة و ن ػػًرا ،وفػتم النوافػ فػػي ك سػل دػًراف ال ا ػػا ،

ال بػػا  ،56ا ػػا ىػو ال ػػاؿ فػػي ال ًرسػػة الد يػػة بً ػػؽ ( ت ػػؼ

الخط ال ربي الياً) و ناور سدً قرطبػة  ،57وفػي ال سػيا

ضريم ك ً با ا ال ره انسي.

وفي ال سادً ا نًلسية يً

وغيرى ػػا فد ػػؿ ا سػ ػ ؼ ختس ػػة

ب بػة ضػريم فػط ل قػوردي وفػي

ال ناطر ب ضيا فوؽ ب ض ،بتوزيع ىنًسي ػًروس يارػر ػف

ال ت ا وينوع اتسا يا وي ًً ك االيا ويسا ً سل د ؿ ا س ؼ ،ك ظـ ارت ا اً ،وا قواس كارر
او ة ،واليوام كسرع راة والضوم ك ـ انت ا ًار. 58
ا ػا وكف ال

ػػاري ال سػػسـ لػػـ يي ػؿ إنػػا ار ا س ػواؽ وخافػػة تسػؾ ال س ػ وفة خػػكؿ فت ػ ار

و لػػؾ ب ػػؿ فت ػػا

النيػػار

كو ض ػػاوي ب ػ سل السػ ػ ؼ ونك ػػظ ل ػػؾ فػػي الاري ػػر ػػف ا سػ ػواؽ ال نت ػ ػ ار
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بال ػالـ انسػك ي ا ػػا ىػو ال ػػاؿ بسػوؽ الفػنا ا

الرباع وغي هر ف ا سواؽ .فورا ()10

الت سيًيػػة

59

بال ًينػة ال ًي ػػة بطػرابسس وسػػوؽ

صورة( ) 10توضح فتحات اإلنارة الموجودة بسقف سوق الصناعات التقميدية بالمدينة القديمة -طرابمس
الغرب (تصوير الباحثة ،دراسة ميدانية بتاريخ 2007/7/15م)

ا ا ويتضم لؾ في سوؽ الرباع بال ًينة ال ًي ة ب ًينة طرابسس ال كفؽ لدا ع ك ً با ػا

ال ػره ػانسي ،كن ػ ه الػوالي ر ػاف با ػػا السػاقزلي خػكؿ فتػ ار ا ػو (1083 - 1059ى ػػ- 1649 /

1672ـ) ،وىو كوؿ سوؽ لطل في ًينة طرابسس ولو ًا نافػ لطػل بسػ ؼ قبػوي تتوسػطو
سل طوؿ كزقة السوؽ فت ػا

لةنػا ار وىػ ا السػوؽ خفػص لبيػع الػزي الت سيػًي السيبػي الخػاص

بالنسػام والردػاؿ فػورا (/11ك)  ،60وىػ ا ػا نك ظػو كيض ػاً فػي السػوؽ الت سيػً ب ًينػة سػ

(.) /11
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صورة(/11ب) توضح الفتحات التي بالسوق

صورة (/11أ) توضح الفتحات التي بسقف

التقميدي بالمدينة القديمة في حمب.

سوق الرباع بالمدينة القديمة طرابس الغرب.

ال وا ي
.1

ً بف

بً اهلل بف فالم ،ضال رـ النبوي ال ريؼ :ن ومه وتوس اتوض،

(الرياض1999 ،ـ) ،ص ص136 - 97:

 .2ك ً
ال

سي إس ا يؿ ،ضال ًينة ال ربية انسك ية توازف ال وقع والتراي

اري انسك ي( ،الس وًية1985،ـ) ،ص206:

 ،1دا ة ال سؾ س وً،
الًاخسيض ،ال اظ

سل التران

 .3اار فط ل ،ال ًف في انسكـ تل ال فر ال ر اني ،مً( ،2ار طكس ً ،ؽ1997 ،ـ) ،ص729:
.4

ً خسيؿ نايؿ وآخروف ،تاريخ فف ال ارا ،الدزم ا وؿ( ،ال طب ة ا يرية ،فر1943 ،ـ) ،ص 93- 90:
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 .5بً البػاقي إبػراىيـ ،ال نظػ ور ان سػك ي لسنظريػة ال

التخطيطية وال

ارية ،النػا ر راػػز الً ارسػػا

( ػػفر1986 ،ـ) ،ص84:

بً ال زيز اا ؿ ،ض ال ف انسك ي بيف الًيف وانبًاعض ،ال نوف انسك ية ال باً

.6

وا

ارية،

ااؿ وال ضا يف

ال تراة ،ك اؿ النًوا ال ال ية ال ن ًا في استانبوؿ ابريؿ 1983ـً ،ار ال ار ً( ،ؽ1989 ،ـ) ،ص46:

 .7اا ؿ،ض ال ف انسك ي بيف الًيف وانبًاعض ،ال نوف انسك ية ال باً وا

ااؿ وال ضا يف ال تراة ،ص47:

 .8اا ؿ،ض ال ف انسك ي بيف الًيف وانبًاعض ،ال نوف انسك ية ال باً
1989،ؼ ،ص47:

ً بً ال تات بيً ،كسس اننارا ال

.9

ارية( ،دا ة ال سؾ س وً ،الرياض1998 ،ـ) ،ص1:

 .10ستيف ك .راس وسيف ،ان ساس بال ارا ،ترد ة

اً الايالي( ،ال سسة ال ربية لسًراسا

1993ـ) ،ص ص202:

 .11بيً ،كسس اننارا ال

ارية ،ص1:

 .13بيً ،كسس اننارا ال

ارية  ،ص1:

وا

ااؿ وال ضا يف ال تراة

والن ر ،بيرو ،

 .12راس وسيف ،ان ساس بال ارا ،ص ص203:
 .14ي ي

وًه ،الت ايؿ ال

 .15بيً ،كسس اننارا ال

اري ( ،سسة ا ىراـ ،فر1998 ،ـ) ،ص ص88- 87:

ارية ،ص1:

 .16ي ي وزيري ،ال ارا انسك ية والبيقة (،الاوي 2004 ،ـ) ،ص131:
.17

سي كبو غني ة ،ضال رااز انسك ية في كوروباض ،سدؿ ب ون نًوا

س وً ،الرياض 1999 ،ـ) ،ص ص.16- 1:

 .18فالم ل ي فط ل ،التران ال

 .19ف و

ارا ال سادً،

( ،3دا ة ال سؾ

اري انسك ي في فرً ،ار النيضة ال ربية( ،بيرو 1984 ،ـ) ،ص76:

ا اؿ،ضا فالة الت سيًية ا فًر إلياـ لس ًارةض ،ال ربيا

والزدام ال

ؽ في ال الـ انسك ي،

النًوا الًولية ا ولل وؿ ال رؼ اليًيوا في ال ارا انسك ية (،فر1995 ،ـ) ،ص ص207- 193:

 .20إبراىيـ ،ال نظػور ان سػك ي لسنظريػة ال

اريػػة  ،ص109:

 .21وزيري ،ال ارا انسك ية والبيقة ،ص131:

 .22وزيري ،ال ارا انسك ية والبيقة  ،ص ص118- 116:
 .23طكؿ بف

بً الر ف الرًاًي،ضال ايير التف ي ية لةضاما الطبي ية في ال سادًض ،سدؿ نًوا ب ون

ارا ال سادً ،ال دسً الساًس( ،دا ة ال سؾ س وً ،الرياض1999 ،ـ) ،ص ص.25- 13 :

 .24ؾ.و س يريز ،كسس التف يـ في ال ارا ،ترد ة

 .25فط ل ،التران ال

ً بف بً الر ف ال فيف( ،الرياض1999 ،ـ ) ،ص83:

اري انسك ي في فر ،ص75:

 .26ؾ.و س يريز ،كسس التف يـ في ال ارا ،ص81:
.27
.28

ي الًيف سس يني ،ال ارا البيقيةً( ،ار قابس ،بيرو 1994 ،ـ)،ص89:
ً ادً خسوفي،

ارا ال سادًً (،ار قابس ،بيرو  1998 ،ـ)،ص9:

 .29الرًاًي ،ضال ايير التف ي ية لةضاما الطبي ية في ال سادًض ،ص ص.25- 13:
 .30بً الر يـ غال  ،وسو ة ال ارا انسك ية (،بيرو 1988 ،ـ) ،ص57:
 .31فط ل ،ال ًف في انسكـ تل ال فر ال ر اني ،ص50:
01:
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 .32غال  ،وسو ة ال ارا انسك ية ،ص58:
 .33غال  ،وسو ة ال ارا انسك ية ،ص61:
 .34وزيري ،ال ارا انسك ية والبيقة ،ص131:
ً ر اف ،دردا وكرا رىا اًسك ية في ال فر ال ر اني ،دسة ًراسا

.35

ال دسس ا

سل لآلرار( ،ال اىرا1988 ،ـ) ،ص300 :
الً

 ،3إفًار

كررية إسك ية،

ية ً( ،ؽ1986 ،ـ) ،ص227:

 .36نير اياؿ ،ال ّ ا ا
ً خكؼ ،قرطبة انسك ية ،الًار التون سية( ،تونس1984 ،ـ) ،ص ص134- 130:
.37
 .38وزيري ،ال ارا انسك ية والبيقة ،ص132:

 .39فريً ال اف ي ،ال ارا ال ربية في فر انسك ية ،ال دسً ا وؿ( ،الييقة ال فرية ال ا ة ،فر،

1994ـ) ،ص69 :

 .40غال  ،وسو ة ال ارا انسك ية ،ص61:

 .41ال اف ي ،ال ارا ال ربية في فر انسك ية ،ص69 :
 .42بً ال اًر الري اوي ،ال ارا ال ربية انسك ية ،ن و ار و ازرا الر افة ً( ،ؽ1979 ،ـ) ،ص50:
 .43فط ل ،ال ًف في انسكـ تل ال فر ال ر اني ،ص50:

 .44فط ل ،ال ًف في انسكـ تل ال فر ال ر اني ،ص51:

 .45ت ي الًيف ك ً بف سي ال ريزي ،ال وا ظ و اً تبار ب ار الخطط و اآلرار(،ت يؽ

ً زينيـ و ًي ة

ال رقاوي) ،م  ،2اتبة ًبولي( ،ال اىرا 1998 ،ـ) ،ص108:

 .46نافر خسرو ،س ر نا ة ،ترد ة ي ي الخ ا  ،الييقة ال فرية ال ا ة ( ،فر1993 ،ـ) ،ص120:
ً بً الستار ر اف ،ال ًينة انسك يةً ،ار ا فاؽ ال ربية. ( (،ـ)1999 ،ـ) ،ص198:

.47

 .48ك ً بف سي ال س نًي ،فبم ا
1418ـ) ،ص416:
.49

باة ال سو ا

الًولية ،

ل في فنا ة انن ام ،م ،1ال سسة ال فرية ال ا ة( ،ال اىرا،

ً بً الدسيؿ،ض اننارا فاًرىا و ستسز اتيا في ال فور ال ًي ةض،

باة

كرن ال راؽ الر افية.

 .50ال ريزي ،ال وا ظ و اً تبار ب ار الخطط و اآلرار ،ص490:
 .51خسرو ،س ر نا ة  ،ص117:
 .52كخً

ى ه ال سو ا

ف ك ً ال ر ًيف ب ًينة غًا س وىو ا ف فاضؿ فط ل ىاروف  ،زيارا يًانية

بتاريخ 2007/5/5ـ
 .53فط ل ،ال ًف في انسكـ تل ال فر ال ر اني ،ص ص.746 - 745:
 .54فط ل ،ال ًف في انسكـ تل ال فر ال ر اني ،ص748:
 .55غال  ،وسو ة ال ارا انسك ية  ،ص61:

 .56الري اوي ،ال ارا ال ربية انسك ية ،ص204:
 .57غال  ،وسو ة ال ارا انسك ية  ،ص58:
 .58غال  ،وسو ة ال ارا انسك ية  ،ص61:

;01

فوزية الزرقاني إبراهيم فضل هللا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلنارة في عمارة العصر اإلسالمي

 .59ااف يس ل وقع ى ا السوؽ بًار الباروً ،وتـ استخًا و في ا ب ً ا راز لس رطة ،وسدف
 1935ـ كن ا بو سوؽ الفنا ا
ال ى

كنظر،

الت سيًية وك ًر

ق  ،وفي سنة

بو ًرسة لسخزؼ وال خار و ًرسة كخرى لت سيـ فياغة

وال ضة ،وطرؽ الن اس ون ض ال ا ًف ،ويطؿ ى ا السوؽ ب ًخؿ د يؿ سل سوؽ ال ير...لس زيً
ا سواؽ

بال ًينة

ال ًي ة

طرابسس(طرابسس2001،ـ) ،ص47 :

طرابسس،

اتا

فًر

 .60إفًار السدنة ال بية ال ا ة لسر افة وان كـ ،طرابسس
2007ـ) ،ص79:

<01

ف

روع

بؽ ال اضي،

تنظيـ

ال ًينة

ال ًي ة

راة ال طبو ا ( ،بيرو ،
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الحمام الكبير بمدينة طرابمس القديمة
ّ
(دراسة آثريو تحميمية وتوثيقية)
إلياـ إبراىيـ القرقني
جامعة المرقب  -ليبيا

ال ُممخص
الحمامات مف المرافؽ الخدمية التي وجدت في المدف اإلسالمية ،واقتضتيا ضرورة الطيارة والغسؿ
إف ّ
عند المسمـ ،ومف ىنا أضحت ضمف مكوناتيا المعمارية وبرزت فييا أشكاؿ العما ةر والفنوف اإلسالمية  .وىنا

(الحماـ الكبير )
الحمامات وىو
ّ
أتحدث عف مدينة طرابمس الغرب اإلسالمية ،فيذه الدراسة تتناوؿ أىـ ىذه ّ
وما تبقى مف آثار أجزائو ،وذلؾ بدراستيا دراسة أثرية تحميمية وتوثيقية لكونيا لـ تمؽ نصيبيا مف االىتماـ مف
حيث الدراسة والصيانة والترميـ ،لمحفاظ عمييا كونيا مف معالـ المدينة الميمة والتي تعطي صورة واضحة

عف حياة سكانيا لفت ةر ميمة مف تاريخ البالد الميبية وىي فت ةر الحكـ العثماني.
لمحماـ وتصور كامؿ لشكمو الخارجي ،ومكوماتو المعمارية الداخمية بما فييا
وتشمؿ الدراسة الرفع اليندسي ّ
أىـ القاعات الثالث .
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مقدمة
الحمامات؛ ألف بيا يتطير اإلنساف مف الدنس
إف مجيء اإلسالـ وانتشاره في األرجاء زاد مف أىمية ّ

والخبائث ،والعقيدة اإلسالمية أوجبت فرضيتيا لمعبادة ،فال تتـ إال بيا انطالقًا مف قوؿ الحؽ تبارؾ وتعالى :
اغ ِسمُوا وجوى ُكـ وأ َْيِدي ُكـ إَِلى الْمرِاف ِؽ وامسحوا بِرء ِ
َِّ
وس ُك ْـ َوأ َْر ُجَم ُك ْـ إَِلى
يف َآ َم ُنوا إِ َذا قُ ْمتُْـ إَِلى الص َ
َّالِة َف ْ
َيا أَُّي َيا الذ َ
ََ َ ْ َ ُ ُ ُ
ُُ َ ْ َ َ ْ
َّ
َح ٌد ِم ْن ُك ْـ ِم َف الْ َغائِ ِط أ َْو َال َم ْستُُـ ِّ
اء
اء أ َ
الْ َك ْعَب ْي ِف َِوا ْف ُك ْنتُْـ ُج ُنًبا َفاطيَّ ُروا َِوا ْف ُك ْنتُْـ َم ْر َ
الن َس َ
ضى أ َْو َعمَى َس َف ٍر أ َْو َج َ
يدا طَِّيًبا فَ ْام َس ُحوا بِو ُج ِ
يد المَّوُ لَِي ْج َع َؿ َعمَ ْيكُ ْـ ِم ْف َحَرٍج َولَ ِك ْف
وىكُ ْـ َوأ َْيِديكُ ْـ ِم ْنوُ َما ُي ِر ُ
ص ِع ً
اء فَ َتَي َّم ُموا َ
فَمَ ْـ َت ِج ُدوا َم ً
ُ
َّ
ِ ِ
وف  )0(وقولو  " :الطيور شطر اإليماف "( )8فكاف لزاما
يد لِ ُي َ
ُي ِر ُ
ط ِّيَرُك ْـ َولِ ُيتَّـ ن ْع َم َتوُ َعَم ْي ُك ْـ َل َعم ُك ْـ َت ْش ُك ُر َ
وجود مثؿ ىذه المرافؽ ،حيث ما حؿ المسمموف ،وحسب ما توفر مف موارد وامكانيات ،وبذلؾ جاءت متنوعة،

منيا ما ىو عاـ ،ومنيا ما ىو خاص ،وبمغت أعدادًا ىائمة داخؿ المدف اإلسالمية ،وخاصة بالقرب مف

مساجدىا.

الحمامات مكانًا لمترفيو والتسمية والترويح عف النفس ،وعقد
إضافة ليذا الدور الديني ،فقد كانت ّ
الصفقات التجارية ،وحبؾ الدسائس ،والمؤامرات السياسية ،وليا أيضاً دورىا االجتماعي ،والصحي

واالقتصادي ،وارتبطت بالعديد مف المناسبات االجتماعية خالؿ العيود اإلسالمية المزدىرة ،بداية مف

الممحقة بقصور الخالفة ،واستم ار اًر بالعيد العباسي ،والعيػد
العيداألموي الذي ظيرت فيو ّ
الحمامات الخاصة ُ
الفاطمي ،واأليوبي ،والممموكي.

الحمامات العامة باىتماـ متزايد مف حيث تطور
وبظيور الحكـ العثماني في العالـ اإلسالمي حظيت ّ
ضمت سنة (0550ـ) لمحكـ العثماني ،وبدأ
معمارىا وزخرفتيا في كافة أقاليـ الدولة ،ومف ضمنيا ليبيا حيث ُ
التأثير واضحاً في المعمار الديني والمدني.

الحماـ جاء في خدمة المستحـ ،وتوفير شروط السالمة لرواده مف خالؿ التدرج الحراري
إف تصميـ ىذه ّ
لمحجرات لتوفر
في أقسامو الرئيسة الثالثة (الباردة – الدافئة  -الساخنة) ،والتحكـ في مساحة الحيز الفراغي ُ
لممستحـ الح اررة والبخار الالزميف.

المتبعة
وجاء ط ار هز مشابو لطراز ّ
الحمامات اإلسالمية في العاصمة العثمانية مف حيث األسس والشروط ُ
المستحـ ،وكذلؾ مف ناحية جعميا ضمف مجمعات معمارية ،حيث وجد ىذا التخطيط بكثرة في
لراحة ُ
العاصمة اسطنبوؿ ،والواليات التابعة ليا ،وبذلؾ ظيرت ىذه المباني في ىذه المدينة ذات تأثيرات متنوعة
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الطراز ،وىو خميط ما بيف الطراز المحمي وتأثير خبرات وفنوف الدوؿ المجاورة ،منيا التونسي والمغربي

األندلسي ،وما أتى بو األتراؾ العثمانيوف.

الحمام الكبير
تأسيس
ّ
شيد في فت ةر
(حماـ درغوت) ،وقد ُ
الحماـ الصغير ّ
الحماـ الكبير تميي ًاز لو عف ّ
الحماـ باسـ ّ
ُعرؼ ىذا ّ
حكـ الوالي (عثماف باشا الساقزلي) 0468 - 0461 ( 3ـ ) ،الذي شيد مجمعاً معمارياً ُعرؼ باسـ مدرسة

المجمع مف مدرسة،
عثماف باشا الساقزلي بالقرب مف ميداف السيدة مريـ بالمدينة القديمة ،ويتكوف ىذا ٌ
ومسجد ،وضريح ،ومقب ةر مفتوحة.

الحماـ ( رقـ  ) 86 / 01عمى شارع سوؽ الح اررة نسبة إلى ما يشتير بو ىذا السوؽ مف
يطؿ ىذا ّ
االتجار في مادة الحرير واألقمشة الحريرية ،وىو أكثر شوارع المدينة القديمة ازدحاماً وحركة ،وساىـ في ذلؾ

وقوعو بالقرب مف تقاطع األربع عرصات الشيير بالمدينة.

6

الحماـ ،فيو يقع ف ي زنقة سوؽ الح اررة في الجانب الخمفي مف المبنى ،أي أنو بعيد عف
أما موقد ّ
المدخؿ الرئيس لو ،ويمتاز الحماـ بارتفاع قبتو ،وبزخرفتو ،وأف لو مدخميف في شارعيف مختمفيف يؤدي ِ
كؿ
ّ
منيما إليو ،أما تغذيتو بالماء ،فكانت تتـ بنظاـ جمب المياه عف طريؽ استخداـ الدواب  ،حيث يقوـ بخدمتو
عدد مف العماؿ ،وتذكر المصادر أف آخر فترة استخداماتو كانت في الثالثينات ( 0131ـ ) ،ثـ تحوؿ إلى

سوؽ لمحرؼ التقميدية (أي تعرض لالستخداـ الخاطئ لممبنى) .

5

وقد وجدت لوحة حجرية نقشت عمييا أبيات مف الشعر بالمغة التركية ،وىي حاليا بمتحؼ طرابمس ،شممت
ىذه الموحة اآلتي- :
الحماـ عثماف باشا
 - 0أنشأ ىدا ّ
 - 8ليس بػو عيػب أو نقصػاف

طير جسمو وفؤاده
 - 3مف دخمو ّ
 - 6حفظو اهلل وحفظ عباده أجمعيف
- 5كؿ مف دخمو يقوؿ

 - 4ما أجمؿ نقوشو وزينتو.
 - 6سنة ( 0141ىػ  0451- 0452 /ـ)

4
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الحماـ حتى سنة ( 0215ـ ) ،حيث أظيرت خارطة كوبر وجوده ضمف معالـ المدينة
عمؿ ىذا ّ
6
ت
القديمة ،وأنو لـ ُيقفؿ إال في فترة االحتالؿ اإليطالي ،أما الموقد فقد استُعمؿ مجزرة لذبح اإلبؿ  ،وقد َو َج ْد ُ
ت لحرفة معينة ،أو جانب
صص ْ
أرقاماً أماـ ُ
الغرؼ الصغيرة ( المقاصير ) متسمسمة ،وتبيف أف كؿ ُغرفة ُخ َ

معيف منيا.

2

لمحمام
التخطيط العام
ّ

لمحمام الكبير ،والمسقط أفقي له
شكل(  ) 1الموقع العام ّ
( عن مشروع إدارة وتنظيم المدينة القديمة طرابمس)

الحماـ األصمي حاليًا عبارة عف كتمة بنائية
تبمػغ مساحتو اإلجمالية (801ـ )8والجػزء المتبقي مف مبنى ّ
الحجرة الباردة ( المشمح ) منو ،شكؿ ()0
مربعة الشكؿ تقريبًا أبعػادىا (  1761 x 01ـ ) مثؿ ُ
الحماـ الكبير ،وواجية أخرى تُطؿ
الحماـ عمى شارع سوؽ الح اررة ،ومدخمو الخمفي يقع في زنقة ّ
تُطؿ واجية ّ
عمى زنقة الكاىف أو ( الكالياف ))1(.
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لمحمام الكبير
شكل( )2قطاع راسي
ّ

( عن مشروع إدارة وتنظيم المدينة القديمة طرابمس)

 .1المدخل:
يأتي المدخؿ بعقد نصؼ دائري ،عرض فتحتو (  8713ـ ) وبابو الخشػبي يتكػوف مػف ضمفتػيف

(مصراعيف) عرض الػواحد منيا مت ًار ،وارتفاعػو متراف ،وجػزؤه األسفؿ بدوف زخارؼ ،والعموي بو مشغوالت

حديديػة ،ومدخػمػو ُمييب إذ يبمػغ ارتفاعو (3725ـ) ،وارتفاع فتحػة القوس (25سـ) ،وعتبة الباب بيف القوس
العمػوي ومصراعي البػاب نحو (  85سـ ).

صورة (  ) 1مدخل الحمام الكبير ( 1672 – 1649م )
( تصوير الباحثة)

ويؤدي المدخؿ إلى مجاز (سقيفة) مستطيمة الشكؿ أبعادىا (  8731 x3751ـ ) وأرضيتيا مرتفعة عف

أرضية المدخؿ بنحو (81سـ)  ،وكاف ليذا االختالؼ في االرتفاع دور في تخفيؼ شدة تيار اليواء الداخؿ،
111
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الحمامات األخرى ،ويأتي بالردىة مدخالف في كال الجانبيف بعقديف
خاصة وأف السقيفة صغيرة جدًا ،بخالؼ ّ
(الحجرة الباردة).
مف نوع حذوة الفرس ،ومف الواضح أنيا مداخؿ ُغرؼ صغيرة لممشمح ُ
أما مدخمو مف الجية اليسرى ،فمو مصراعاف مف الخشب ،وىو ُمغمؽ حالياً ،ويبمغ ارتفاعو (8ـ)،
الحماـ سابقًا ،كما يوجد مدخؿ آخر ليذه
وعرضو (15سـ) ،ويبدو أف ىذه ُ
الغرفة كانت خاصة بصاحب ّ
سد في فترة الحقة ،وطمي باألصفر ،وىو نفس طالء
ُ
الغرفة مطؿ عمى وسط ُ
الحجرة الكبيرة الباردة ،وقد ُ

المطؿ عمى الردىة مسدود بدوره ،وبقى إطاره العاـ بار اًز
ُ
الحجرة ،والذي ُنفذ بطريقة عشوائية رديئة ،والمدخؿ ُ
الحجرة
تحدد معالمو وعقده المحموؿ عمى عموديف ، )01(.صورة ( )8في حيف سد المدخؿ المطؿ عمى ُ

الكبيرة ،وبقت معالمو بارزة ،صو ةر ((.)3وجميع ىذه المداخؿ حديثة)

صورة (  ) 3،2األبواب المطمة عمى السقيفة
( تصوير الباحثة)

الحماـ سبع ُغرؼ ،وعشرة مداخؿ تتوزع في المساحة الممتدة بيف ردىة المدخؿ إلى وسط المبنى،
ويشمؿ ّ
شغمت
وىي مف نفس تفاصيؿ المدخؿ السابؽ مف حيث الشكؿ واألبعاد ،وكذلؾ شكؿ عقد حذوة الفرس ،قد ُ
أربع مف ىذه العقود بمشغوالت حديدية ،أما العقود األخرى فقد اندثرت لعدـ االىتماـ بصيانة وتجديد أجزاء

المبنى ،)00(.أما كوشتي الع قد لجميع ىذه المداخؿ ،فيي ذات ارتفاع واحد يبمغ ( 16سـ ) ،ويعموىا شريط

مف البالطات الخزفية داخؿ إطار حجري بارز في مستوى أفقي واحد ،حيث يبمغ عدد بالطاتيا ست بالطات
ال زخرفية بسيطة نوعًا ما ،امتزجت ألوانيا بيف األصفر ،والبرتقالي،
فوؽ كؿ عقد ،وتحمؿ ىذه البالطات أشكا ً

واألحمػر ،والرمادي ،لتُكوف في كؿ بالطة شكال منفردًا عمى أرضية بيضاء الموف( .)08صورة(.)6
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الحمام الكبير
صورة (  ) 4عقود مداخل الغُرف والزخرفة التي تعموها ُ
بالحجرة الباردة في ّ
( تصوير الباحثة)

الغرؼ التي تشمميا ،فيي سبعة ُغرؼ فقط؛ ألف بعضيا لو مدخالف
وتأتي ىذه المداخؿ مخالفة لعدد ُ
منفصالف ،وىي كالتالي- :
الغُرفة األولى :توجد عمى يميف الداخػؿ ،وليا مدخالف منفصالف ُمغمقاف اآلف أبعادىا ( 0721 x 3785ـ).
ال ُغرفة الثانية :كانت في األصؿ تحوي دو ةر مياه ،وىي حديثة اإلنشاء أبعادىا ( 0731x 8785ـ).
ال ُغرفة الثالثة :أبعادىا (  3 x 875ـ ) وليا مدخالف منفصالف.

الحماـ وليا مدخؿ واحد أبعادىا (  8711 x 3ـ ).
ال ُغرفة الرابعة :توجد في ركف ّ
ال ُغرفة الخامسة :أبعادىا (  8785 x 3765ـ ) وليا مدخالف.
الحماـ ،وفي الركف األيسر منو ،وبيا مدخالف ،وعمى األرجح أنيا كانت في
الغُرفة السادسة :توجد في نياية ّ
السابؽ حجرتيف منفصمتيف أبعادىا (  3 x 3ـ ) ،وتـ إزالة الفاصؿ بينيما.

الغُرفة السابعة :وىي حاليًا مقفمة بالطوب اإلسمنتي ،وقد تـ ضميا إلى الخارج مع الحجرة المقابمة لمحجرة
ال تجاريًا)03(.
األولى وأبعادىا (  8745 x 8701ـ ) ،وقد استُغمت مح ً

الحماـ أنو كاف لكؿ ُحجرة مدخالف ،وأسقفيا كانت خشبية ،فبمغ عرضيا مف
ومف التغييرات التي حدثت في ّ
الغرؼ ويبمغ سمكو ( 05سـ)،
الجدار األساسي (3ـ) ،إضافة إلى اإلطار الحجري الذي يبرز فوؽ عقود ُ
بالحماـ؛ ألف الخشب ُيستخدـ
الحج ةر الباردة ( المشمح )
الحجرة تمثؿ ُ
ووجود السقؼ الخشبي يوضح أف ىذه ُ
ّ
الحجرات رطوبة وكثافة ،وبغض النظر عف أف
الحجرة الباردة؛ ألنيا أقؿ ُ
الحمامات عادة ضمف أثاث ُ
في ّ
المقصورات ىي أماكف خاصة لتغيير المالبس ،فقد كاف ليا الدور الك بير ىنا في حماية المستحـ مف تيار
اليواء الداخؿ عبر المدخؿ الرئيس الكبير ،وخاصة أف السقيفة صغيرة الحجػـ وال توجػد بيا ممػرات منكسػرة
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الحج ةر الدافئة في الزاوية الشمالية الشرقيػة ،واستخداـ الخشب في
لتخفيػؼ شػدة التيػار ،ما دعػا مدخؿ ُ
التسقيؼ مف خصائص ومميزات العمائر في المدينة القديمة بطرابمس)03(.
الحمقػة التي كانت فييا الحنايا
وحماـ ُ
حماـ درغوتّ ،
وتستند القبة عمى الجد ارف مباشػرة بخالؼ قباب ّ
الركنية ىي مناطػؽ االنتقاؿ لمقبػة ،فجاءت القبػة ىنا نصؼ دائرية يبمػغ قطرىا (  01ـ ) ،وليا شكؿ ُمميز

لتشمؿ السقؼ بالكامؿ ،ويوجػد في مركزىا فتحة مربعة الشكؿ مسػدودة حاليًا بألواح خشبية كانت خاصة
الحجرة.
بتيوية ُ

بالحجرة الباردة من الداخل والخارج
صورة ( )5القبة وفتحات تهويتها ُ
( تصوير الباحثة)

لمغرفة في
الحجرة ،وأرى أف سبب ذلؾ ىو جعؿ حيز الفراغ ُ
أما سقؼ ُ
الغرؼ ،فمعزوؿ تماماً عف سقؼ ُ
مساحة صغيرة قدر اإلمكاف ،وخاصة أنيا كانت تُستخدـ لتغيير المالبس داخميا واالستراحة فييا بعد

حمامات المدينة؛ ألنو لـ تتـ لو أعماؿ صيانة كاممة،
الحماـ دوف غيره مف ّ
االستحماـ ،وقد اختص بيا ىذا ّ
وأف جزءاً كبي اًر منو تعرض لالنييار ،فبقي بييئتو القديمة ،واستُخدـ فيما بعد محاالت لألشغاؿ اليدوية،
الغرؼ بشكؿ ُمغاير لغرضيا األساسي.
واستُغمت ىذه ُ

()06
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صورة(  ) 6سقف غرف الحجرة الباردة بالحمام
( تصوير الباحثة)

حماـ
وتحتوي القبة عمى أربػع نوافػذ باالتجاىات األربعة معقودة بعقػد نصؼ دائري وكبيرة الحجـ مقارنة بنوافػذ ّ

الحمقػة ،وليا تشبيكات حديدية عدا واحد منيا ،وىي محمية بكتؿ مف البناء ألنيا مفتوحة في جسـ
درغوت و ُ
القبة ،مما دعي لعدـ وجود حنايا الركنية كمناطؽ انتقاؿ بالقبة .صورة(.)6
.

بالحمام الكبير
صورة( ) 7نوافذ الحجرة الباردة
ّ
( تصوير الباحثة)
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وتظير ظمة ليذه النوافذ في أعالىا مف نفس مادة البناء عرضيا نحو (31سـ) ،وبمحيط القبة شكؿ

زخرفي يتمثؿ في بائكة ( ، )05أو كوات ( مصمطة ) ،وغائ ةر بعض الشيء في الجدار تفصؿ بيف كؿ نافذة

لمحج ةر عمى
وأخرى في شكؿ شريط متسمسؿ ،ولكؿ كوة إطار مستطيؿ الشكؿ ،وقد احتوى الجدار الغربي ُ
تسع مف ىذه الكوات ،لمؿء الفراغ الموجود في الجدار ،وتكممة ليذه الزخرفة التي تظير حالياً في حالة جيدة

بعض الشيء)04(،

صورة( ) 8الشكل الزخرفي بمحيط القبة بالحمام الكبير
( تصوير الباحثة)

مادة البناء
الحماـ قد تعرض
تظير واضحة في القبة ،فيي مف اآلجر األحمر ،حيث إف معظـ المالط في ىذا ّ
لمتساقط ،ولـ يبؽ منو إال أجزاء بسيطة ،أما بقية البناء ،فيو مف الحجارة (حجارة رأس الكمب) ،واألرضية

الغرؼ فيي مف البالط الحديث الصنع.
الحجرة ،أـ في ُ
سواء في وسط ُ
الحجرة وتصميميا الفريد يدؿ
الحماـ عام ًة كانا مبمطيف بالرخاـ ،فتخطيط ىذه ُ
وأرى أف ىذه ُ
الحجرة و ّ
عمى براعة الميندس القائـ عمى بنائيا ،فمف يغيب عنو مثؿ ىذا الجانب ،وأىمية ىذه المادة المتعارؼ عمييا
الحماميف اآلخريف بالمدينة ،والمذيف ما زاؿ الرخاـ
الحمامات ،ويؤكد ذلؾ ُحجرات
في أغمب أرضيات
ّ
ّ
()06
بالطيما.

الحماـ حوض حجري صغير عميو نحت بزخارؼ بسيطة ،ومستخدـ كمحبس
وقد بقى مف أحواض ّ
لمنباتات مف ِقبؿ السكاف اآلف ،صورة(.)1
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صورة ( )9الحوض الحجري المتبقي بالحمام الكبير
( تصوير الباحثة)

الغرؼ في شكؿ
الحجرة أيضا شك ً
ال زخرفيًا في الجدار المقابؿ لممدخؿ الرئيس ،بيف مداخؿ ُ
وشممت ُ
طولي معقود مف أعمى بعقد حذوة الفرس ،وىو صغير الحجـ مصمت ،ويحمؿ ذات العقد مف أسفؿ ،وىو

الحجرتاف الدافئة والساخنة ،فمـ يبؽ إال ذكرىما ،والبقية الباقية مف حطاميما الظاىر
أخضر الموفّ ،)02(.أما ُ
خمؼ المبنى حالياً ،صورة (.)01

الحمام الكبير
صورة( )11بقايا الجزء المنهار من ّ
( تصوير الباحثة)
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ولـ يبػؽ مػف المبنى القػديـ إال الميضػأة العاممػة ،والتي أصبحت تابعػة لجامع ابف الطبيب العزي،

()01

لمحماـ في ذات الزقػاؽ ،في حيف أنيا مف ممحقاتو ،ومما يؤكد ذلؾ ،وجودىا بجانبػو مباشػ ةر مف الجيػة
المقابؿ ّ
الغربيػػة ،بينما يقع الجامع في الجية الجنوبية المقابمػة لو.

صورة ( )11الميضأة الممحقة بالحمام
( تصوير الباحثة)
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الحواشي
________________
 .1سورة المائدة ،اآلية.)6( :
 .2صحيح مسمـ ،كتاب الطيارة ،دار الجيؿ ،بيروت2005 ،ـ.
 .3عثماف باشا الساقزلي :ولي وزي اًر عمى طرابمس بعد انفصاؿ مصطفى باشا عف الحكـ في العشريف مف صفر

الخير سنة 9049ىػ9639 /ـ ...لممزيد انظر احمد النائب األنصاري ،المنيؿ العذب في تاريخ طرابمس

الغ رب ،مكتبة الفرجاني  ،طرابمس( ،ب  -ت) ،ص . 363:

ويذكر أنو تولى الحكـ بعد محمد باشا الساقزلي وتوصؿ إلى ىذه المرتبة بعد إغداقو عمى الناس بكثير مف األمور،
 ُمنيا :إلغائو الضرائ ب واعطائو النقود لمجنود وطمب منو السمطاف محمد الرابع والية طرابمس ،وكاف لو بعض

وعرؼ بظممو وغدره ،وكاف مف أكبر طغاة الترؾ ،لممزيد انظر  :ابف
اإلصالحات وتأسيس األسطوؿ البحريُ ،

غمبوف ،محمد ،التذكار فيمف ممؾ طرابمس ومف كاف فييا مف األخيار ،تحقيؽ :الطاىر أحمد الزاوي(،ب -ت) ،ص  /953الزاوي،

الطاىر أحمد :والة طرابمس مف بداية الفتح العربي إلى نياية العيد التركي ،دار الفتح ،بيروت0161 ،ـ ،ص.023 :

الحمامات اإلسالمية ) ،مجمة آثار العرب  ،الدار الجماىيرية لمنشر ،مصراتو ،العدد الخامس،
 .4أبو شويرب  ،عبد الكريـّ (:
9992ـ ،ص ص . 99- 89:
الحماـ الكبير بتاريخ 9998/99/23ـ ،جياز حماية المدف التاريخية بمدينة
 .5روايات شفوية مرافقة لتقرير عف
ّ
الحماـ أكثر مف مرة وأعيد فتحو.
الحماـ الكبير ،وقد أغمؽ ىذا ّ
طرابمس ،مجمد ّ
 .6أتوري روسي ،الكتابات التاريخية والعربية بمتحؼ ط اربمس ،دار النشر والتوزيع ،طرابمس9953 ،ـ ،ص69:
 .7أبو شويرب ،مرجع سابؽ ،ص ص . 99- 89 :
-

لمحماـ سنة (9925ـ) وبعده بفترة تـ إغالقو ،وىو حاليا ُي ستخدـ
وتذكر الروايات الشفوية أف أخر صيانة تمت
ّ
كمسكف إلقامة بعض المواطنيف ،وقد أُلحقت بو العديد مف التشوىات ،حتى سنة (9997ـ) ،حيث آلت
ممكيتو إلى مشروع تنظيـ وادارة المدينة القديمة.

-

الحماـ كثيرة ،واإلقباؿ عميو قميؿ ،إضافة إلى
الحماـ عف سبب تغييره إلى سوؽ أف مصاريؼ
ويذكر صاحب
ّ
ّ
الحماـ مرفقة بالتقرير ،بتاريخ 9998/99/25ـ ،جياز حماية
أنو يحتاج إلى صيانة...روايات شفوية عف
ّ
الحماـ الكبير.
المدف التاريخية بالمدينة القديمة طرابمس ،مجمد ّ

لمحماـ بتاريخ 2007/7/99ـ.
 . 8زيارة ميدانية ّ
 .9زيارة ميدانية لمحماـ بتاريخ 2007/7/99ـ.

لمحماـ بتاريخ2007/7/99 :ـ.
 .90زيارة ميدانية ّ
 .19زيارة ميدانية لمحماـ بتاريخ2007/7/99 :ـ.
 .12زيارة ميدانية بنفس التاريخ.
 لقد ا ستُخدـ عقد حذوة الفرس بقمة في مباني المدينة القديمة طرابمس  ،ففي عقود األبواب والنوافذ كاف العقد النصؼ دائريىو السائد ،وأف وجد مثؿ ىذا العقد في بعض عقود محاريب بعض المساجد بالمدينة مثؿ عقد
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محراب جامع بف مقيؿ ،ومحراب جامع أحمد باشا ،ومنيا ما ىو منفوخ كما في جامع م راد باشا والمستدير كما
محراب شايب العيف ومحراب جامع محمود خازندار  ،والمدبب كما في جامع الناقة وجامع خميؿ وجميعيا تعود
األوؿ.
-

في

لمعيد العثماني

الحماـ عندما
وقد أكد صاحب الرواية الشفي ية "الحاج محمد فرنكة" مواليد (9925ـ) عند سؤالو عمى شكؿ
ّ
لغرؼ ،إضافة إلى وجود دكة رخامية وسطو (رخامة البطف) وذكر أف أحد
كاف يرتاد عميو حيت ذكر ىذه ا ُ

الغرؼ منخفضة قميال عف مثيالتيا وتُعرؼ بػ(الغطوس) وىي خاصة لمعالجة المصابيف باألـ البرد
ىذه ُ
الحماـ الكبير بتاريخ 9998/99/23ـ ،مشروع تنظيـ وادارة
والروماتيزـ  ...لممزيد أنظر تقرير فني عف
ّ

الحماـ الكبير .
المدينة القديمة طرابمس ،مجمد ّ
(الحجرة الساخنة) ،أرى أنيا وجدت في
الحجرة التي تُعرؼ بالغطوس ُ
 وح سب ما ُذكر في الرواية الشفوية عف الدكة وعف ُالحماـ كاف يحتوي عمى جزأيف
الجانب الساخف مف ىذا
الحماـ وليس ما نحف بصدد الحديث عنو حالي ًا ،وىذا ُيوضح أف ّ
ّ

ميميف ( الدافئ والساخف ).

لمحماـ بتاريخ 2007/7/99ـ.
 .13زيارة ميدانية ّ
 وبغض النظر عمى أف الغرؼ ىي أماكف خاصة لتغيير المالبس فقد كاف ليا الدور الكبير ىنا في حمايةالمستحـ مف تيار اليواء الداخؿ عبر المدخؿ الرئيس الكبير وخاصة أف السقيفة صغيرة الحجـ ولـ توجد ممرات

الحجرة الدافئة في الزاوية الشمالية الشرقية.
منكسرة لتخفيؼ شدة التيار ،وذلؾ ما دعا إلى جعؿ مدخؿ ُ
 .14بعد االنتياء مف بناء الحوائط الحاممة لممبنى ُي شرع في عممية بناء األسقؼ الخشبية ويكوف بداية بوضع المونة
الجيرية عمى الوجو العموي لمحائط الحامؿ ،ثـ تُوضع أغصاف الخشب السميكة ذات القطر ( 95- 90سـ)
لمغرفة ،بعدىا تُوضع أغصاف وأوراؽ األشجار مباشرة
تقريباً ،عمى مسافات متقاربة فيما بينيا في االتجاه القصير ُ
فوؽ األغصاف الغميظة بشكؿ معاكس ليا ،وقد يتـ وضع رقائؽ خشبية بدالً مف األغصاف ،ثـ تُوضع طبقة

الم ستخدـ مف أغصاف الزيتوف أو
رقيقة بسمؾ ( 5سـ) ،مف المونة الجيرية لمؿء الفراغات ،وقد يكوف الخشب ُ
الم صنفرة في بناء ىذه األسقؼ إضافة إلى الكمرات
جذوع النخيؿ أو غيرىا ،وقد تُستخدـ العوارض الخشبية ُ
الم صنفرة  ...لممزيد أنظر
الحديدية ،وكذلؾ األقواس الحاممة ليا دور في االستعاضة بيا عف العوارض الخشبية ُ
دراسة لموضع اإلنشائي لممدينة القديمة طرابمس ،مشروع تنظيـ وادارة المدينة القديمة طرابمس ،ص ص.76 - 40 :

 .95زيارة ميدانية لمحماـ بتاريخ 2007/7/99ـ.
 .16زيارة ميدانية لمحماـ بتاريخ 2007/7/99ـ.
 .17بوائؾ :سمسمة مف العقود.
 .18زيارة ميدانية لمحماـ بتاريخ 2007/7/99ـ.
 .19زيارة ميدانية لمحماـ بتاريخ 2007/7/99ـ
ويقاؿ أف باني المسجد أسمو بف طبيب
. 20جامع بف الطبيب العزي :يقع بشارع سوؽ الح اررة (زنقة
الحماـ الكبير)ُ ،
ّ
ويمحؽ بيذا المسجد ضريح أحد العمماء المشيوريف وىو الشيخ مصطفى محمد الماعزي
وىو مف أصؿ تركيُ ،
 ...لممزيد أنظر الزاوي ،مصدر سابؽ ،ص.87:
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من مدن جبل نفوسة  ...مدينة إتمثيين
سعيد عمي حامد
المركز الميبي لممحفوظات والدراسات التاريخية

Email- saidbenhamed@Hotmail.com

الملخص
حظيت المدن األثرية والتاريخية في عديد من دول العالم باالىتمام منذ القرن السابع عشر

لمميالد  ،ولقيت مزيدًا من العناية بعد بداية الحفائر والتنقيبات األثرية المنظمة في القرن التاسع

عشر لمميالد التي قام بيا العديد من األثريين والباحثين  .من المعموم أن المعالم األثرية أو
التاريخية تتضرر نتيجة الحروب وىذا النوع نجد ليا وثائق وصور ورسومات أو تصور ليا في

ذاكرة من عاصروىا  ،وىناك معالم وقرى تختفي وتنيار بفعل ىج ةر أىميا وعدم االىتمام بيا ومع

مرور الزمن تمحى معالميا ومالمحيا األصمية وتصبح أطالال وأكواما من الحجا ةر .

وفي ليبيا ىناك المئات من مدن ما قبل الصحراء شيدت عمى المرتفعات واليضاب في

جبل نفوسة والجبل األخضر أغمبيا أصبح مدنا أثرية ال حياة فييا  ،رغم أن العديد منيا كان ليا

دور في الحياة العممية واالقتصادية في العصر الوسيط ،وال شك أن مثل ىذه المدن األثرية تضم

تراثا معمارياً وتوضح التراكم المعماري والخبرة في تطور فن المعمار المحمي  ،وىي مادة عممية

لمباحثين والدارسين في مجال العمارة والفنون.
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مقدمة

وجبل نفوسة عبا ةر عن سمسمة جبمية تمتد من مدينة الخمس شرق طرابمس بنحو  081كيمو

متر ويتخذ شكال يشبو اليالل حتى يصل إلى مدينة وازن عند الحدود الميبية التونسية لمسافة
تمتد لنحو  011كيمو متر وتعرف بجبال طرابمس ، 1وىي تحصر منطقة سيمية بينيا وبين البحر

المتوسط تعرف بسيل الجفارة  ،وقد عرف الجبل في العيد العثماني بالجبل الغربي تمي ًاز لو عن

الجبل األخضر الذي يقع في شمال شرق ليبيا  .وقد تباينت آراء الجغرافيين والمؤرخين القدامى

في تحديد طولو  .وسأشير إلى بعض تمك اآلراء فيما بعد .

ضم جبل نفوسة كثي اًر من المواقع اإلسالمية األثرية  ،التي يعود تاريخيا إلى قرون مبكرة

من التاريخ اإلسالمي  ،ورغم بقاءىا في زاوية النسيان واإلىمال لفترة طويمة  ،احتفظت لنا بمادة
شيقة في فضاءات العمارة والزخرفة والكتابة األثرية  ،وكانت ىذه دالالت كافية لتسمط بعض

الضوء عمى ما ليذه المنطقة من ماض متفاعل مع حركة التاريخ والعقيدة والحضارة (، 2

الصورتان .) 8 ، 0

خارطة توضح امتداد جبل نفوسة (الصورة رقم ) 1
عن ( خريطة ليبيا الجيولوجية ،إعداد مركز البحوث الصناعية ،ليبيا)
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خارطة توضح موقع إتمثيين ( الصورة رقم ) 2
عن (جون ديبوا  ،جغرافيا جبل نفوسة)

لم تحظ مدن وقرى جبل نفوسة بعناية كبيرة من المؤرخين والجغرافيين العرب القدامى،

ونصوصيم المتعمقة بجبل نفوسة ال تتعدى ذكر موقعو وأطولو وأىم المدن فيو ومنيا مدينتي

شروس وجادو  ،وما أورده أولئك المؤرخون والجغرافيون العرب األوائل " عن التطور المعماري

في ليبيا ال تعيننا في الحقيقة كثي اًر عمى تكوين فكرة واضحة عن األساليب اإلنشائية لممعمار

الديني بصفة عامة  ،ومعمار المسجد بصفة خاصة  ،وكذلك عن تفاصيل ما تحويو المواقع

اإلسالمية المبكرة التي يذكرونيا في نصوصيم " .3

ويمكن القول إن ىناك ظروفا وعوامل تضافرت معًا ساىمت في عدم ذكر الكثير من المدن

والقرى في جبل نفوسة في كتب المؤرخين والجغرافيين العرب القدامى مثل ابن حوقل في كتابة

صورة األرض في القرن الرابع اليجري  /العاشر لمميالد الذي أشار أن جبل نفوسة جبل عال

منيف يكون نحو ثالثة أيام في أقل من ذلك وذكر مدينتي شروس وجادو  ،4والبكري صاحب
كتاب المغرب في ذكر بالد إفريقية والمغرب في أواخر القرن الخامس لميجرة  /الحادي عشر
لمميالد والذي اكتفى بقولو " وأم قرى جبل نفوسة ىي مدينة شروس وىي كبيرة آىمة جميمة ...

وىي أزيد من ثالثمائة قرية آىمة  ...وب ين مدينة طرابمس ومدينة شروس خمسة أيام " ويشير أن
المسافة من طرابمس إلى جبل نفوسة مسي ةر ثالثة أيام وىو عمى ستة أيام من القيروان وأن طولو

من الشرق إلى الغرب ستة أيام ويذكر بأن وسط الجبل ال نخيل والزيتون والفواكو الكثيرة . 5

إن المصادر التاريخية التي أشارت إلى منطقة جبل نفوسة عامة " قد غاب عن سردىا ما

كان ليذه المنطقة من تاريخ وأحداث  ،وىذه إشكالية تتعمق بكتابة التاريخ أكثر منيا بمنطقة

الجبل وغياب ذكرىا في المصادر التاريخية وتبقى حقيقة عزلة الجبل مظي اًر تاريخيا ال جدال فيو

 ،وذلك عائد إلى العوامل السياسية التي أصبح التمذىب الديني جزئية من توجياتيا وأىدافيا ،
وأصبح ىذا األمر من خالل العيود المتعاقبة التي اتسمت بحكم األمويين والعباسيين واألغالبة

والفاطميين ويبدو  ...أن ىذه العزلة كانت محصورة بشكل كبير في الحرااك السياسي  ،أما
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ظاىرة االنفتاح في المجالين الثقافي وال فني بين جبل نفوسة وما يحيط بو من مناطق القا ةر
األفريقية وكانت مساىمة تجار القوافل والدعوة إلى اعتناق المذىب األباضي األثر الفعال الميم

6

لقد ساىمت التضاريس الجغرافية ووعو ةر المسالك بو إلى عزلة الكثير من مدن و قرى جبل

نفوسة فمم تطأىا أقدام الرحالة فيي ال تقع في طريق الحج أو القوافل فالكثير منيا تربض عمى
سفوح الجبل أو في قيعان األودية  ،وبحكم موقعيا في المنطقة المتاخمة لمصحراء " عمى أن
العائق الرئيسي لمتحرك في مناطقو ال عالقة لو بالتضاريس ولكن توفر المياه ىو الذي يحدد

االستيطان واستغالل األرض  " 7فالمستقرون بو يعتمدون في حياتيم عمى ما تجود بو السماء
من أمطار ومعدالتيا متذبذبة من منطقة إلى أخرى  ،وما يحويو من مصادر مياه والمتمثمة في

العيون الطبيعية المنتش ةر بو.

مدينة إتمثيين :

حدد ابن خمدون في كتابو العبر الشروط الواجب توفرىا في المدينة فقال  " :المدن قرار

تتخذه األمم عند حصول الغاية المطموبة من الترف ودواعيو  ،فتؤثر الدعة والسكون  ،وتتوجو

إلى اتخاذ المنازل لمقرار ولما كان ذلك لمقرار والمأوى  ،وجب أن يراعى فييا دفع المضار

بالحماية من طوارقيا  ،وجمب المنافع وتسييل المرافق " بإحاطتيا باألسوار أو تكون حصينة أما

عمى ىضبة متوعرة من الجبل  ،واما باستدارة بحر أو نيربيا إضافة إلى طيب اليواء والسالمة

من األمراض  ،ويقصد بجمب المنافع وفرة الماء  ،وطيب المرعى ووفرة الشجر لمحطب والبناء

. 8 " ...

ومدينة إتمثيين تنطبق عمييا ىذه الشروط التي حددىا ابن خمدون  ،فأىميا أثروا االستقرار

فييا نظ ًار لموقعيا الذي يوفر ليم الحماية فيي عمى لسان جبل  ،حصينة مع طيب اليواء ووفرة
الماء والحطب من الوادي الذي يحمل اسميا والذي تشرف عميو .

ومدينة إتمثيين لم تحظ باىتمام من المؤرخين وكتاب السير لمنطقة جبل نفوسة أمثال

الشماخي (ت  382 .ى0088 /م ) في كتابو السير وال عند محمد بن مقرين البغطوري (ت  .بعد

 033ى ) في كتابو سير مشائخ جبل نفوسة  ،أو الوسياني ( القرن  6ى  08 /م ) في سيره
وغيرىم إذ اىتم ىؤالء المؤرخون بالجانب السياسي والديني لجبل نفوسة إال أن العمارة والفنون لم

تحظ باالىتمام من قبميم وان وردت إشارات إلى المدن فيي مقتضبة ال تعيننا في معرفة معمارىا
وفنونيا ورغم احتواءه عمى " عشرات من المدن والقرى العامرة  ،والمزارع الكبيرة  ،وغابات

الزيتون وأشجار التين والفواكو األخرى  ،وترى القرى والمدن منتشرة في أخراج الزيتون والنخل

التي تكتنفيا من أطرافيا  ،وترى الجبل لخصبة وكثرة أشجاره  ،ومدنو العامرة  ،وجد أىمو في

التجارة  ،وكثرة نشاطيم محل الغنى في طرابمس الجميمة  ،ومعدن الثروة في المغرب األدنى .
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ومع غناىم في المال كثرة الصالح فييم  ،وشيوع الورع والتقوى في طبقاتيم  ،وشجاعتيم البالغة

 ،ونبوغيم في العمم وك ثرة العمماء عندىم . 9الذين حازوا نصيبا من الدراسة والبحث في كتب
السير التي تتعمق بجبل نفوسة .

ومدينة إتمثيين مدينة في ثوب قرية يوحى موقعيا العام أن الياجس األمني كان مسيط اًر

عمى مؤسسييا إذ بنيت عمى حافة جبل وىو عبارة عن لسان صخري يشرف عمى أودية عميقة

من ثال ث جيات وال يمكن الوصول إلييا إال من ظاىر الجبل ومن الجية الشرقية فقط واحكاما

في الحماية فقد سدت ىذه الجية بجدار ظير القصر الذي يبمغ ارتفاعو نحو  0أمتار ليؤدي

وظيفة السور لمحماية (الصو ةر رقم . ) 1

المنظر العام لممدينة (الصورة رقم )3
(تصوير الباحث)

وقد بني بحجارة متوسطة الحجم ميذبة إال أن عوامل الزمن أدت إلى انييار إحدى

حجرات القصر األرضية المستندة إلى سور القصر الخارجي في وقت ما مما يسمح لمزائر حديثا

من الولوج عبرىا إلى داخل المدينة  .وكان األىالي في السابق قد نحتوا في الجبل في الناحية

الغربية من ا لجبل مسمكا ىذبوه ينحدر من المدينة إلى الوادي وىو الذي كانوا يستعممونو لمصعود

إلى المدينة أو النزول منيا إلى بطن الوادي حيث عيون المياه ومزارعيم ومراعييم ( .الصو ةر رقم

)1
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جزء من المسمك الذي يربط المدينة بالوادي(الصورة رقم ( )4تصوير الباحث)

ويشير جون ديبوا في كتابو جغرافيا جبل نفوسة أن المسجد والقصر المتجاوران في العادة

يشيران إلى قمب القرية ومآثرىما ىي وحدىا التي تيم الجماعة من بين األطالل المتراكمة  ،وقد

يضاف إلييما أحيانا برج دفاعي منتصب إما فوق القصر أو وسط البمدة "  ، 10إال أن ىذه
المعطيات ال تنطبق عمى مدينة إتمثيين فقصرىا وجامعيا غير متجاورين مما يعطي فريضة أن

الجامع بني في فت ةر متأخرة عن القصر .

يستوقف الزائر إلى إتمثيين ذلك البناء الكبير العتيق ،إنو قصرىا الذي التصقت بو مبانييا

طمبا لمحماية واألمن  ،وىو قد اكتسب شكال شبو دائري أجبرت الطبوغرافيا المعماريين والبنائيين
ليأخذ ذلك الشكل وأعطت ليم الفرصة إلظيار ميارتيم وخبراتيم التي اكتسبوىا في البناء ،

وتحفو من الجيتين اليميني واليسرى ىوة عميقة  (.الصورتان .) 6 ، 0

قصر إتمثيين من الجهة اليمنى (الصورة رقم )5

قصر إتمثيي ن من الجهة اليسرى (الصورة رقم )6

(تصوير الباحث)
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وسد ظير القصر المسان الصخري الذي يؤدي إلى المدينة ليؤدي وظيفتين  :األولى

حمايتيا من أي طارق من نقطتيا الضعيفة  ،والثانية أنو قصرىا الحصين الذي أعد لتخزين

القمح والشعير والتين الجاف وزيت الزيتون وغيرىا  ،وىو بذلك محورىا االقتصادي فيو
المصرف الغذائي ألىميا تحفظ فيو أقواتيم  ،وىو سوقيم الذي يتعاممون فيو بالمقايضة فيما

بينيم ،وىو مكان وجود بعض حرفييم وممتقى رجاليم ومنتداىم .

وتظير أطالل القصر الذي يبدو مدخمو واضحا مجموعة من الغرف المنيا ةر التي استغمت

لحفظ المواد الغذائية المختمفة  ،وال يمكننا تحديد عدد حجراتو التي سقفت عمى شكل قبوي
واستعممت في بناء المواد المتوفرة محميا من حجارة صغي رة وجبس  ،وتتوسطو ساحة استغمت

ألداء أغراض مختمفة  ،وتظير من خالل األجزاء المنيارة زخارف ىندسية عبارة عن معينات

ومثمثات وكف اإلنسان ون جوم خماسية وسداسية وىي الزخارف التي انتشرت في المباني في جبل
نفوسة في ليبيا وكذلك في جبل دمر بتونس لتشابو فن العمارة والزخرفة ومواد البناء في البمدين

 (.الصورتان ) 2 ، 1

مدخل قصر إتمثيين(الصورة رقم )7

بقايا من القصر(الصورة رقم ( )8تصوير الباحث)

من المالحظ أن الطبوغرافيا كما أشرنا سابقاً أنيا تحكمت في بناء القصر وكذلك المدينة

التي امتدت إلى الغرب من القصر وحصرت بين ثالث ىوات عميقة تشرف عمى األودية
المحيطة بيا مما أدت إلى وجود مسارب عمى يمين وشمال المدينة مغمقة في حين كان الطريق

الرئيسي يربط ما بين القصر والمدخل الرئيسي لممدينة والذي ىو عبارة عن مسمك صخري وعر
ىذب عمى حافة الجبل يمكن منو الوصول إلى المدينة من الوادي التي يحتوي عمى مزارع
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األىالي ومراعييم والعيون التي يجمبون منيا الماء لشربيم وسقى حيواناتيم وساىمت في تغذية

بطون الوادي بالماء ف استغموىا لمزراعة ويحتمل أن تكون ىناك مواجن نحتت في الصخر لحفظ

مياه األمطار في المدينة ونظ اًر لالنييارات الكبيرة في المدينة فمم نستطع أن تتبين أي منيا .

عمى مسافة من القصر وعمى يمينو يوجد جامع المدينة وىو متوسط الحجم وقد انيارت

جدرانو وعقوده ولم يبق منيا إال أطالل  .ويبدو أنو سقف عمى شكل قبوي وال تزال معالم

المحراب واضحة  (. .الصورتان ) 01 ، 3

جامع إتمثيين(الصورة رقم ( )11تصوير الباحث)

مدخل الجامع (الصورة رقم )9

في الجية المقابمة لمجامع يوجد بناء يدل مظيره أنو سقف بقبة ولعمو أحد أضرحة

األولياء بيا وقد انيارت القبة وبقى محيط الضريح واضح المعالم ( .الصو ةر رقم )00

آثار قبة بالمدينة(الصورة رقم ( )11تصوير الباحث)
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وتنتشر أطالل البيوت أمام القصر وال نستطيع تحديد مالمحيا العامة  ،ومن المحتمل أنيا

شبيية بيوت المدن والقرى المنتشرة في جبل نفوسة ومباني المدينة وقصرىا من الطراز المحمي

والذي يمكن أن نطمق عميو العمارة التمقائية التي ساىم المعماريون المحميون فييا بتراكم الخبرة

 ،واالستفادة من المواد المحمية المتوفرة في المنطقة كالحجارة الصغيرة والجبس وجذوع األشجار
والنخيل فساعدتيم في إيجاد عمارة محمية عمى أن مدينة إتمثيين استعممت في بناءىا الحجا ةر
الكبي ةر خاصة في أسوار المدينة وبناء قصرىا بحجا ةر ميذبة (.الصورة رقم )08

جدار القصر إتمثيين الغربي(الصورة رقم )12
(تصوير الباحث)

ومن الناحية الثقافية لم تشر المصادر إلى عمماء ينتمون إلى ىذه المدينة  ،وان وجدوا فييا

فمعميم نسبوا إلى المدينة الكبي ةر نالوت العتبارىا من ممحقاتيا .

لم تمكننا المصادر والمراجع التاريخية بأية معمومات عن مدينة إتمثيين لتحديد تاريخيا

والروايات الشفوية المتد اولة بين بعض أىالي نالوت أنيا ىجرت منذ نحو  111سنة ولكن ال
يوجد دليل يؤيد ذلك  ،ويشير ديبوا أن الغالبية من النفوسيين لجأت إلى تونس ومن الصعب اليوم

العثور عمى آثار دالة عمى ذلك سيما وأن اليج رة الطواعية أو االضطرارية لم تتوقف أبداً فمنذ

القرن السادس عشر شد ا لنفوسيون الرحال إلى تونس وبالضبط إلى العاصمة بحثا عن فرص
العيش التي ال يوفرىا ليم جبميم  ...والثابت أن النفوسيين أمدوا منذ زمن بعيد جارتيم تونس

بأعداد متفاوتة من المياجرين كأنيا لم تنضب يوما ما

المجتمع التونسي .
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وقد انصير الكثير من الوافدين في
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وحسب ما أورده المؤرخون فإن ىناك تدىو ًار في األوضاع االقتصادية لجبل نفوسة ولكن "

ال نعرف متى بدأ تدىور األوضاع في الجبل  .ففي القرن الخامس عشر نقل الحميري عن
اإلدريسي بشكل أساسي  ،ولم يصف لنا ليون األفريقي إال نياية عممية التدىور واالنحدار،

فالشعير القميل الذي ينتجو ا لجبل ال يكفى نصف سكانو  ...لقد كان ىناك نزوح كبير لقبائل
نفوسة نحو تونس"

12

ويحتمل أن الظروف االقتصادية الصعبة أجبرت أىل مدينة إتمثيين عمى

النزوح إلى تونس فيم أقرب إلييا من غيرىم من سكان الجبل وأصبحت المدينة خاوية عمى

عروشيا مع مرور الزمن .وقد دبت الحياة في وادي الثمث في العقود األخيرة وقام األىالي
بزراعتو بأشجار الزيتون والتين واستغاللو لزراعة الحبوب (.الصورتان ) 01 ، 01

مزرعة حديثة بوادي الثمث (الصورة رقم )14

وادي الثمث (الصورة رقم )13

(تصوير الباحث)

لعل الحفريات األثرية والمقيات التي سيعثر عمييا  -أن قامت حفريات عممية بيا  -ستعطينا

بعض األدلة والمعمومات عن تاريخ ىذه المدينة وأىاليا في الفترات التاريخية المختمفة .
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دراسة مقارنة بين مدينة غات الميبية وبعض مدن واحات مصر الغربية خالل
العصر اإلسالمي
إبراىيم سالم انويجي
جامعة المرقب  -ليبيا

Ibrahimenwije1964@gmail.com

الممخص

تعد ىذه الدراسة ميمة لموقوف عمى مدى االرتباط والتوافق والتطابق في التصميم

والتخطيط العمراني لنماذج من العما ةر التقميدية الموجودة في مصر مع مدينة (غات) بميبيا ،ولقد
وقع االختيار عمى بعض المدن الصحراوية في (الواحة الداخمة) في صحراء مصر الغربية

والممثمة في بمدتي (القصر) و (بالط) كأحد أنماط العمارة التقميدية في واحات صحراء مصر

الغربية ،باعتبار أنيم يشتركون جميعاً في العديد من الظروف المناخية والجغرافية ،ومعاص ةر

لمدينة (غات) من الناحية التاريخية.

الواحات المصرية قديمة  ،وقد ذكرىا ابن حوقل المتوقي في أواسط القرن الرابع اليجري

حوالي سنة  =:9م ،حيث يقول> " وأما بالد واحات فإنيا كانت بالد معمورة بالمياه واألشجار
والقرى والناس فمم يبق بيا ديار وال مخبر وكان من ظيرىا إلى بالد السودان بالمغرب عمى
الطريق التي كانت من مصر إلى غانة ،وانقطعت وكان ال يخمو من جزائر النخل وآثار الناس
بيا إلى يومنا ىذا ثمار كثيرة وغنم وجمال قد توحشت فيى تتوارى ولمواحات غير طريق إلى
المغرب فمنيا الطريق اآلخذ إلى فزان في ضياع من صعيد مصر في حد النوبة نحو ثالثة أيام

في مفازة ولم يزل السفر عمييا إلى دولة أحمد بن طولون المتوفى سنة  7;9ىـ <<8م"( .)1
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مقدمة

إن بداية العصور اإلسالمية بالواحات كانت فترة إىمال ونسيان من حكام ووالة مصر

ولكن السكان وحركة اليجرة سواء من الواحات أو إلييا كانت قائمة  ،ويشيد عمى ىذه اليجرة أن

ىناك آثا اًر إسالمية بقرية (القصر) بالداخمة تعود إلى عام  99ىجرية لتؤكد أن قبائل الجزي ةر

العربية ىاجروا إلى الواحات منذ ذلك العيد وأن الكثير من أحفادىم مازالوا يعيشون حتى اآلن
بالواحات ويحتفظون بالكثير من المخطوطات التاريخية النادرة التي تحتاج إلى توثيق ورعاية

لمحفاظ عمييا.

وتقع الداخمة إلى الغرب من النيل بنحو  799كم  ،ويمتاز منخفض الداخمة بأنو مفتوح

من الشرق والجنوب ،ويصعب تبين الحافة الغربية المتداد الرمال ،أما الحافة التي تحده من
الشمال والشمال الشرقى فتبدو عمى ىيئة جرف ىائل شديد االنحدار ،وتتجو عموما من الشرق

إلى الغرب في انتظام ،وتقع الداخمة ضمن اإلقميم الصحراوى الذى يتميز باالرتفاع الكبير في

معدل درجة الح اررة فيتراوح بين  ،9 7; ،9 79ودرجة الح ار ةر في الصيف تصل فال االرتفاع إلى
حوالى  9 88مئوية ،والتى تقع في نطاقيا مدينتى القصر وبالط محل الدراسة المقارنة.

ونجد في المدن الصحراوية التأثير المباشر والفعال لممناخ ،كما كان لو األثر في تخطيط

الشوارع ،وتح ديد اتجاىاتيا ،وتشابيت ىذه التأثيرات مع معظم المدن اإلسالمية ،والتى تقع في

نفس الظروف المناخية الحارة فتالصقت المبانى ،وتدرجت الشوارع ،وأصبح الفناء عنص ًار رئيسيًا
في تخطيط التكوينات المعمارية ،وأخذت الواجيات والمظالت وعناصر التيوية األخرى أنماط

متشابية ،فتكررت أمثمتيا في المدينة اإلسالمية ( .)2

اء
يستدل من المصادر التاريخية ،أن الواحات الداخمة كانت أكثر واحات مصر الغربية ثر ً
وعمرانا بل وأكثرىا سكانًا ،وتميزت معظم قراىا بإقامتيا عمى أعمى ىضبة مرتفعة لتحصينيا
وزيادة مناعتيا ،وتميزت بإحاطتيا بما يشبو السور تفتح بو عدة بوابات عامة من الجانب الشرقي

والغربي والشمالي والجنوبي  ،بحيث تربطيا بكل ما يحيط بيا من بمدان مجاو ةر أو دروب وطرق،
والى جانب ىذا نجد أثر العوامل البيئية التي كان ليا دورىا في اتخاذ اليضاب إلقامة ىذه

البمدان ،والتى من بينيا البعد عن فوران المياه الجوفية ،وحماية المنشآت وشبكة الطرق من زحف

الرمال ،والتى تؤدى في كثير من األحيان إلى طمر المزروعات وقنوات المياه واخفاء معالم
الطرق ،إلى جانب أن المرتفعات تتميز باعتدال مناخيا  ،وكل ىذا كان اليدف منو التغمب عمى

المشكالت المناخية القاسية في المناطق الصحراوية( .)3
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جذبا لمسياح .وتحتوي ىذه الواحة عمى
تعتبر الواحات الداخمة أكثر الواحات المصرية ً
أكثر من  999ينبوع ساخن مثل بئر طرفاوي وبئر الجبل إلى جانب المساكن المبنية من الطوب
وبقايا من مدن يعود تاريخيا إلى القرون الوسطى مثل قريتي القصر وبالط( .)4
 - 1مدينة بالط اإلسالمية:

تقع مدينة بالط ما بين قرية تنيدة وىي أول قرى الداخمة وقرية عزبة الشيخ مفتاح ،وتمتاز

قرية بالط بالجو الصحراوي اليادئ والطبيعة الخالبة والخض ةر الرائعة ومساكنيا القديمة والحديثة،

وبمدة بالط بيا أكثر من عزبة ( قرية صغيرة تابعة ليا ) منيا " عزبة البشندي " وتقوم الزراعة
فييا عمى اآلبار الفرعونية والرومانية  ،حيث تمتمك تقريبا كل أسرة عين لممياه والزراعة ،تقوم

عمييا بزراعة األرز والقمح والشعير والذرة والخضروات باإلضافة إلى بساتين الفاكية ونخيل

التمر.

وبمدة بالط بيا أكثر اآلثار الفرعونية بمدينة الداخمة  ،ففييا صور ورسومات اإلنسان بعد

أن عرف الزراعة وأستأنس الحيوان حيث تصور النخمة وحيوانات الركوب.

وتقع ىذه المدينة اإلسالمية القديمة عمى بعد  79كيمو متر إلى الشرق من مدينة موط

مركز الداخمة ،يتوسط مدينة بالط الحالية مدينة بالط اإلسالمية ،وتعد من أىم المدن اإلسالمية
الباقية بالواحة الداخمة ،وىي عبارة عن قرية تقع فوق رابية مرتفعة ومبنية من الطوب المبن،
عبارة عن شارع مستدير رئيسى  ،شارع داير البمد ،يتفرع منو حارات ودروب وأزقة  ،شوارعيا

ضيقة ومسقوفة من خشب الدوم والنخيل ومقسمة إلى شوارع لمعائالت تحمل عمي بواباتيا نقوش
عمي الخشب تحدد اسم العائمة وتاريخ البناء وآيات من القران الكريم ،وتضم ىذه القرية اإلسالمية

القديمة مجموعة من األعتاب الخشبية التي تعمو واجيات المنازل محفورة بالحفر البارز ،وأقدم

تاريخ مدون عمييا66:7ىـ وأحدث تاريخ 6597ىـ.

ويميز ىذه البمدة طراز معماري خاص بنيت عمى شكل حارات كل حارة تخص عائمة

وتغمق بباب كبير ويوجد بيا مالقف ىواء بالطرقات ،وشوارع ىذه القرية مسقوفة ومغطاة تمامًا

حيث يتم السير في شارع ذو سقف من البيوت ذات الدورين والثالثة المصنوعة من الطوب

المبن ،والشوارع المسقوفة أسفل تمك المنازل بالخشب والطوب المبن ،لوقاية المارة من ح ار ةر
الصيف الحارقة وتنخفض درجة الح اررة في ىذه الشوارع المسقوفة إلى أكثر من عشرين درجة

مئوية عن الشوارع الغير مسقوفة ،والصور أرقام ( )6;9 > 69:تبين بعض األجزاء من المدينة.
 - 2مدينة القصر اإلسالمية :
تقع بمدة القصر عمى بعد  55كم شمال مدينة موط وىى أول األماكن التي استقبمت القبائل
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اإلسالمية عند وصوليا الواحات سنة  99ىجرية ،وبيا بقايا مسجد من القرن األول اليجري

وازدىرت في العصر األيوبي ،وكانت عاصمة الواحات ،وبيا قصر الحاكم ،ويعود إليو أصل

التسمية ليذه البمدة ،وأحدي مداخل القصر اإلسالمية القديمة المسماة (بالحصن)  ،ومأذنو لبقايا

مسجد وىى مكونة من ثالث طوابق بارتفاع  56مت اًر كما يوجد بيا عدة مساجد من العصر
التركى والممموكى وىناك بوابة عمى شكل معبد لإللو تحوت مستخدمة مدخل ألحد المنازل

.وىناك اعتقاد بأن القرية (مدينة القصر) ترجع إلى العصر االيوبي ،ولكن الحقيقة أن األعتاب

التي تعمو واجيات المنازل بالمدينة تحمل في طياتيا تاريخ إنشاء أو تجديد المبنى ،وكان أقدم

عتب يرجع إلى سنة  :58ىـ ،وىذا التاريخ يرجع إلى بداية العصر العثماني ونياية العصر
الممموكي"( .)5

وتقع مدينة القصر عمى مسافة  79كيمو مت ار من مدينة الداخمة ،وأطمق عمييا أىميا اسم

«القصر» لكونيا مشيدة عمى مبنى كالقصر يرجع تاريخو إلى العصر الروماني ،وىي تعتبر من
أقدم المدن اإلسالمية بالوادي الجديد ،وتتكون المدينة األثرية من منازل ومساجد وحارات ،تيدم
بعضيا ،إال أن عدداً ال بأس بو من مبانييا ما زال قائما يواجو تحديات الزمن.

قد شيدت مدينة القصر القديمة خالل السنوات األخيرة ترميمات معمارية استيدفت

الحفاظ عمى الكثير من مبانييا ،وأبرزىا مبنى المحكمة ومئذنة الشيخ نصر الدين وطاحونة عمي

ميدي المبنية من الطوب المبن ويعموىا سقف من عروق النخيل ،وأشجار السنط مغطاة بجريد

النخيل يمييا طبقة من الطين.

من أىم التخطيطات المعمارية التي تتميز بيا المدينة حا ةر الحبانية وتتميز بعدة منازل،

وبوابتيا مصنوعة من خشب السنط المقوى ،بطول وعرض  6;5×579سم .وبالرغم من عمر
المدينة الطويل ،فيي ما زالت تحتفظ بمبانييا من الطوب المبن.

وبمدة القصر ىي الرابعة عشر من قرى طريق الداخمة ،وىي تقع ما بين قرية بيدخمو

وقرية عزب القصر ،وقرية غرب الموىوب ،تمتاز بجوىا الصحراوي الحار نيا ار والمعتدل ليال،
تعتمد عمى الزراعة مثل زراعة األرز والقمح والخضروات والبقول والفواكو مثل البمح ،وتقوم
بتربية المواشي مثل األبقار والماعز والخراف والدواجن ،والحمير ،والحصان وتتوفر ليا الحشائش
عن طريق الزراعة ،مثل زراعة البرسيم والبرسيم الحجازي والذرة العويجة والشعير وتجفيف

األعالف مثل مخمفات التمور واألرز والبرسيم الحجازي كعمف لممواشي ،وتعتمد في الزراعة عمى
اآلبار والعيون الرومانية والفرعونية واآلبار الحديثة ،وكانت معروفة كذلك منذ العصر الفرعوني،

وىي قرية مسورة أي بيا سور فرعوني وبيا أكثر اآلثار الفرعونية والرومانية واسالمية بمدينة
الداخمة ،حيث يوجد بيا (قرية المزوقة) وبيوت فرعونية وبقايا قباب ومساجد ومحاكم إسالمية( .)6
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وتخطيط المباني في القصر اإلسالمية من حيث التنظيم في البناء يرجع إلى ما ىو سائد

ومتبع في تخطيط المدن اإلسالمية في ذلك الحين ومن أكثر األشياء التى يتعجب منيا الزائر

وىى أن درجة الح اررة تكون في القصر القديمة اقل بحوالى  9 67مئوية عن خارج القصر
القديمة وىذا الشيء إن دل فإنما يدل عمى مدى قدرة سكان ىذه القرية الذين تمكنوا من تسخير

الطبيعة لصالحيم رغم قمة اإلمكانيات ،والصور أرقام ( )56 > 6تبين بعض األجزاء من المدينة.
العوامل المناخية المؤثرة في بمدتي بالط والقصر:

ال في تخطيط التكوينات المعمارية ،كما كان لو األثر في تخطيط
أثر المناخ تأثي ار مباش ًار وفعا ً

الشوارع ،وتحديد اتجاىاتيا ،وتشابيت ىذه التأثيرات في معظم بمدات الواحات المصرية.

والواحات يغمب عمى طبيعتيا الكثبان الرممية  ،واليضاب الصخرية تتخمل بعضيا  ،وأيضا بيا

المن اطق ذات الطبيعة الرسوبية ذات التربة الخصبة ،إلى جانب التالل الرسوبية من الطمى والتى
تم استخداميا منذ آالف السنين في إقامة المنشآت في ىذه الواحات  ،حيث استخدم سكانيا ىذه

الرواسب الطينية في صناعة قوالب الطوب المستخدم كمادة بناء أساسية لدييم في تشييد

عمائرىم  ،وأيضا كمادة رابطة ليذه القوالب الطينية
أ .درجة الحرارة:

من أىم ما يميز النطاق الصحراوى في مصر ىو ارتفاع درجة حرارتو عمى مدار العام،

وكان عمى السكان ضرورة التكيف والتأقمم معو ،ولقد انعكس ذلك عمى اختيارىم واستخداميم

لمواد البناء المتوف ةر في البيئة المحيطة.

ولقد استخدم الطوب المبن في البناء مما لو تأثير في تخفيف درجة الح اررة ويمطفيا ألنو

يمتص درجة الح اررة ببطئ شديد ،ويساعد في تحقيق ذلك زيادة سمك الجدران باألبنية ،وىكذا

استعمل سكان الواحات الطوب المبن كممطف حرارى لمتخفيف من شدة ح ار ةر الشمس( .)7

واستخدام سكان الواحات لمطوب المبن كممطف حرارى تخفيفا من شدة الح اررة التي تتميز

منطقة الواحات من شدة اإلشعاع وصفاء السماء وندرة الغيوم ،وذلك نتيجة طبيعية  ،حيث ان

درجة البخر بالواحات قميمة جدا نظ ار النعدام المسطحات المائية ،وقمة الزراعات واتساع

المسطحات الرممية المحيطة بالواحات ،والتى تمتص الح اررة الساقطة عمييا ،وبالتالى اختزانيا،
وتصاعد اإلشعاع الحرارى منيا ،وخالل فصل الصيف تصل درجة الح اررة في الغالب ما بين

 9 89 – 9 89م في الظل ،وانخفاضيا ليال.

ولعل استخدام السكان نظام النسيج العمراني المتضام كأحد الحمول لمتغمب عمى درجة

الح اررة  ،وذلك بتجميع مبانى المدينة  ،مما ينتج عنو تقميل تعرض األسطح الخارجية ليذه
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المبانى ألشعة الشمس المحرقة ،وتظميل المبانى لما جاورىا من مبان أخرى ،ومن ثم أصبحت

الطاقة الحرارية النافذة إلى داخل المبنى محدودة

( )8

ب .الرياح:

تعد الرياح أحد عناصر المناخ اليامة والمؤث ةر بشكل كبير عمى التشكيل المعمارى في

المدن الصحراوية بشكل عام ويتعاظم أثرىا في الصحراء المصرية خاصة وأن الرمال

تشغل حوالى  ، % 7:وتعد الغرود الرممية بيا أخطر األشكال الرممية التي تيدد العمران( .)9

ويذكر سعد عبد الكريم (  ،)10أنو تفاديًا لمشكمة زحف الرمال التي يحركيا الرياح عمى سكان

ال كاليضاب يشيدون بيا مراكزىم االستيطانية
الواحات ،وقع اختيارىم عمى المناطق المرتفع قمي ً
لتفادى زحف الرمال التي تؤدى مع مرور الوقت إلى ردم وتدمير الطرق ،ولقد لجأ السكان كذلك

إلى جعل النوا فذ قميمة وذات أحجام صغيرة ،ويغمب عمييا بصفة عامة أن تفتح عمى الداخل،
ومطمة عمى األفنية الداخمية في حالة وجودىا ،وذلك لممساىمة في الحد من خطورة الرياح،

وكذلك حل مشكمة التسرب الحرارى ،ومما ال شك فيو أن الرياح واتجاىاتيا وسرعتيا كان ليا دور

في توجيو شبكة الطرق وتعرجيا ،وما يغمق عمييا من بوابات في بداياتيا ،وذلك لمنع زحف
الرمال عمى الطرق الداخمية والمساكن التي عمى جانبييا.
ج  .الرطوبة واألمطار:

لعل طبيعة المنطقة الصحراوية التي تتواجد بيا واحات مصر الغربية (بمدتى القصر

وبالط) واالرتفاع العظيم في درجة الح اررة ،ووجود معدل تبخر يفوق بشكل كبير معدالت سقوط

األمطار" مما نتج عنو التدنى الفائق في نسبة الرطوبة  ،وباتت ال تتعدى ( )%8في كثير من
األجزاء"( .)11

وبالنسبة لألمطار نجد أن طبيعة اإلقميم الصحراوي يتميز عادة بالجفاف ،وأن معدل

السقوط السنوي لألمطار بمنطقة الواحات منخفض جداً ،وقد ال يتجاوز(6سم  )7في كثير من

المناطق ،وقد ال يسقط نيائيًا في بعض المناطق األخرى ،وعمى الرغم من تدنى معدل سقوط
األمطار عمى الواحات ،فإن أمطاره ال تخضع لنظام محدد ،فنجدىا تنيمر بشدة وبطريقة فجائية،
ولفترات قصيرة في بعض المناطق المحددة ،وتتحول إلى سيول انقالبية عنيفة ،عالوة عمى ذلك

نجد أن الغطاء النباتي في الصحراء يعد خفيفاً مما يزيد من نسبة تسرب المياه إلى باطن

األرض(  . )12وقد اتخذ سكان واحة الداخمة بعض الحمول المعمارية لمتغمب عمى التأثيرات المناخية
ببمدتى بالطا ولقصر ،منيا>

 - 1لياسة (بياض) األسطح الخارجية لممبانى:

يتكون البياض الخارجى لممبانى المعرضة ألشعة الشمس والمطر عادة من الطين المخموط

بالتبن والماء ،ويتم تخميره لعدة أشير مع الحفاظ عمى رطوبة الخميط بزيادة الماء باستمرار،
031

لبدة الكبرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثالث /ابريل 8102م

وذلك حتى يتحمل التبن ويسود لون الخميط ويصبح شبييًا بمون القار ،وكذلك يخرج منو رائحة
عفونة المادة العضوية الموجودة في الخميط وىى التبن ،وىنا يصبح قوام الطين المخمر ناعم

كالزبد ،وتكون مقاومتو لمماء أشد  ،وعزلو لمح ار ةر أكبر.
 - 2لياسة األسطح العموية:

تستخدم ا لمياسة العموية عمى أسطح البيوت لعدة أىداف منيا العزل الحرارى ،وكذلك

لتيذيب السطح العموى لممنزل ليكون صالحاً الستخدامو في الحركة والجموس ،وكذلك ليكون

السطح الخارجة غير مسامى ويتسرب منو المياه.

 - 3التسقيف:
وعادة يتم تسقيف األسطح العموية من المبانى من خشب الزيتون ،أو أنصاف جذوع
النخيل  ،حيث ترص أفقياً بين الجدارين الحاممين ،وفي اتجاه البحر الصغير ،وبينيما مسافات
متفاوتة من ( 59- 59سم)  ،ثم يوضع فوقيا مباشرة فرش من الخوص غير المضفور ،الذى
يجرد عادة من الجريد ،ومن ثم يوضع الطين فوقيا  ،ويدك باألقدام ،ويترك حتى يجف ،وبعد
ذلك توضع طبقة من الطين المخمر بالتبن ،ويسوى عمى شكل طبقة صمبة تمنع نفاذ الماء( ،)13
نتيجة الصفات التي اكتسبيا الطين المخمر لعدة أشير.
ولقد شاع استخدام خشب النخيل في تسقيف المبانى والمنشآت في واحات مصر  ،نظ اًر
لكثرتو ووفرتو بيا ،فقد استحسن سكان الواحة أخشاب النخيل في أعمال البناء والتشييد وفي
صناعة بعض قطع األثاث ،وقد ساعدت طبيعة ىذا الخشب الرخوة عمى سيولة قطعو وشقو
إلى نصفين ،واستخدامو في عمل األسقف ،وقطعو عمى ىيئة ألواح لصنع مصاريع األبواب
وما يمزم حركة العمران( .)14
المقارنة بين عمارة (غات) بميبيا وعمارة واحات صحراء مصر الغربية (بالط والقصر)( )15
وجو المقارنة

الموقع

عمارة الصحراء الميبية (مدينة غات)

عمارة واحات مصر الغربية – واحة الداخمة (بالط والقصر)

تقع واحة الداخمة في صحراء مصر الغربية عمى حوالى

تقع غات في اقصى الجنوب الغربى من ليبا عمى حدود

 ;99كم الى الجنوب الغربى من العاصمة القاىرة .

الجزائر ،تبعد عن العاصمة طرابمس بمسافة  67:9كم.

تقع الداخمة عمى خط طول = 9 5شرقا ،وخط عرض

تقع عمى خطى  9 69شرقاً 9 59 ،عرضاً شماالً
التضاريس

المناخ

(= )9 59- 5شماالً

نشأت المدينة عمى السفح الجنوبي لجبل كوكمن ،وترتفع



متر.
المدينة عن ما يجاورىا بحوالي ً 79


تقع في اإلقميم الصحراوي الحار الجاف.



تصل درجة الح اررة صيف ًا إلى =9 7=9م ،حتى شير

مستوى سطح البحر.


أغسطس ،ثم تنخفض تدريجياً خالل فصل الخريف
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منخفض يحيط بو اليضاب (ـ9 )6ـ )58متر تحت
شديد الجفاف طول السنة ،حار جاف صيف ًا ،شديد

البرودة شتاء ،قارى صحراوى ،يتميز بقمة األمطار

وندرتيا عمى مدار العام.
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فتصل إلى 9 7;9:م في سبتمبر وأكتوبر ،وفي



درجة الح اررة تصل  9 89مئوية صيفاً ،والصغرى



عيون وأبار ،ويندر سقوط األمطار



العربية في جميع واحات مصر الغربية

الشتاء ال تقل عن=9 55.م خالل شير فبراير.

المياه
المغة
الدين

 عيون وأبار ،ويندر سقوط األمطار

صفر ،والرياح محممة بالرمال.



المغة العربية  ،باإلضافة إلى الميجة المحمية الغاتية



مسممون سنة عمى المذىب المالكى





عادات وتقاليد عربية متوارثة ،ومن منطمق الدين



 -الطارقية

العادات

االسالمى ،ولعل أىميا تجاور األىل واألقارب،

والتقاليد

والكرم ،وحسن الجوار ،والخصوصية المتمثمة الحفاظ



وحسن الجوار ،والخصوصية المتمثمة الحفاظ عمى ستر

النساء.


تتمثل في العديد من المنشآت مثل المساجد الجامعة،
الكتاب لتحفيظ القرآن الكريم وتعميم القراءة والكتابة

والزوايا المرتبطة بالطرق الصوفية ،والمحضرة لتحفيظ

ومبادئ الدين  ،والطواحين ،وعصارات الزيوت،

القرآن الكريم وتعميم القراءة والكتابة ومبادئ الدين ،

العمارة

عادات وتقاليد عربية متوارثة ،ومن منطمق الدين

اإلسالمي  ،ولعل أىميا تجاور األىل واألقارب ،والكرم،

عمى ستر النساء.

تتمثل في العديد من المنشآت مثل المسجد الجامع

مسممون سنة عمى المذىب المالكى والشافعى

والحوانيت ،والمقاعد كأحد المنشآت االجتماعية وخاصة

وكذلك المنشآت االجتماعية  ،وتقع المقابر عمى

في عمارة القصر ،والى حد ما في عمارة بالط ،وتقع

مجاورة لسور المدينة.

الجبانة عمى مقربة من بمدان الواحات.


استخدم في واحة الداخمة الطوب (المبن) واألحجار في
حالة بعض األساسات وبعض خزانات الفضالت

والمراحيض ،وفي نسبة قميمة استخدم في الواجيات



الطوب المبن ،الطين ،الحجر الجيرى ،الرمل
والجبس ،جزوع أشجار األثل والبرنبخ.

مواد البناء

ببمدة القصر.


كان الطين يستخدم كمادة لحام لربط المداميك والطوب

ببعضو ،وكان يستخدم أيض ًا كمالط لتكسية الجدران
سواء من الداخل أو الخارج.



استخدام الطالء بالجبس والجير.



تستخدم الحجارة  ،ومادة الربط بمونة الطين والرمل ،



في فترة متأخرة استخدم الطالء بالجير بالمون األبيض

واألزرق ،وخشب النخيل وجريد ه ،وخشب السنط أو
خشب الزيتون.
األساسات



والوصول إلى األساس حتى منسوب يعمو سطح

األرض بقميل.

األحجار أو الطوب المبن.
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بالقصر كانت األساسات غير عميقة ،وكانت من
في بالط تكاد تكون األساسات منعدمة.
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تابع :المقارنة بين عمارة (غات) بميبيا وعمارة واحات صحراء مصر الغربية
(بالط والقصر)

وجو

عمارة الصحراء الميبية

عمارة واحات مصر الغربية – واحة الداخمة

المقارنة

(مدينة غات)

(بالط والقصر)



تبنى الحوائط في الغالب من

الطوب المبن من خالل خميط من



بسمك ما بين  11:11سم  ،ويقل سمكيا كمما

الرمل والطين الذى يأتى معظمو

الحوائط

ارتفعت الى أعمى ،حيث يصل في داير

من التربة السبخة المجاورة لمدينة

السطح الى حوالى  01سم  ،ويبنى بطريقة

غات ،وتبمغ أبعاد الطوب


أساليب
البناء
لمجدران











 08×81×31سم.
يعجن الطين بالماء ويخمط معو قش
أو أعشاب محمية ،وينقع في الماء
ويظل رطباً لمدة تتجاوز األشير
ويصنع من ىذا الخميط الطوب
المبن.
أساسات الجدران من قطع من
الحجارة.
سمك الجدار يعتمد عمى أبعاد قوالب
الطوب المبن عمى ىيئة مداميك
متكررة.
األسوار سمكيا أقل من الجدران
ويبنى عمى شكل سيف.
مونة المحام من الطين والرمل
والجبس سريع الشك.
يتم تمميط الجدران من الداخل والخارج
بالطين األممس الناعم والذى يتم

التمميط

الطوف ،ويتم لحام الطوب ببعضو بالطين.



مداميك باسم (أدى وشنادى) وذلك عن طريق
وضع القالب بطولو في مدماك ثم يعموه مدماك

يوضع فيو القالب بعمق الجدار ،ويكون بنظام

مدماكين بطول القالب يعموىا مدماك عكسي،
وىكذا.






غالب ًا تكون المداخل صغيرة وال يصل

تماسكو.


والرمل ،والذى يخمر في عدة أيام حتى يتعفن

ويصير أممس ،وعند جفافو يكون مقاوما لمتآكل
وعدم اكتساب الح اررة بسيولة.


ارتفاعيا إلى ارتفاع قامة اإلنسان ،



ولكن

تختمف

اتجاىات

فتحات
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صغيرة غالبا وال يصل ارتفاعيا إلى ارتفاع قامة
اإلنسان  ،فيما عدا نسبة قميمة من مداخل

فيما عدا نسبة قميمة.

مداخل المنازل ال تكون أمام بعضيا

يتم مالط الجدران الداخمية بطبقة من الطين

األممس الناعم المخموط بن سبة من القش

الجبس من الداخل.

المداخل

ويتم لحام القوالب ببعضيا بواسطة لحام من

مونة الطين المخموط بالقش والتبن لزيادة

شير أو أكثر.

المنشآت الدينية تممط بطبقة من

يتم رص قوالب الطوب المبن متجاورة بسمك

ثالثة الى اربعة قوالب لمجدار ،حيث يتم بناؤىا

تخميره في عدة أيام وقد تصل إلى

والتكسية

جدران حاممة وفواصل (قواطيع) بين الوحدات

القصر.


المداخل في بالط صغيرة منخفضة وتتميز بانيا
منكبة مع مداخل المنازل التي تقابميا.

إبراهيم سالم انويجي ـــــ دراسة مقارنة بين مدينة غات الليبية وبعض مدن واحات مصر الغربية خالل العصر اإلسالمي

المداخل حفاظاً عمى الخصوصية



منازل القصر ليا مدخالن  ،ومدخل واحد في



خشبية بسيطة من خشب السنط والنخيل ،



ارتفاع الباب في الغالب يتناسب مع ارتفاع

وستر النساء.



مصنوعة

من

أخشاب

صناديق

الشاى القديمة ،وكذلك من جزوع
أشجار األثل والبرنبخ ،في ألواح

األبواب

مشقوقة بطريقة بدائية .وليا مصراع

غالبية منازل بالط.

وجود مصراع واحد.

قامة اإلنسان ،ونسبة منيا البد من االنحناء

واحد وارتفاعو يتناسب مع ارتفاع

عند الدخول من خالليا.

قامة االنسان.


تتميز

بقمة أعدادىا ،

وصغر

مساحتيا بالنسبة لمجدران ،ومرتفعة



الجد ران الخارجية ،وغالبا ما تفتح تحت السقف

فوق رؤس المارة في الشوارع واألزقة،

مباشرة في المستوى االرضى ،وتتميز بانيا

وقريبة من السقف.



منكبة مع نوافذ المنازل المقابمة ليا
حفاظاً عمى الخصوصية.

النوافذ


اكبر حجما في الطوابق العميا.


الرممية،

والتيوية.

وتعمل

عمى

اإلضاءة

تم تغشيتيا تغشية خشبية او بنائية ،وقد يمد

بداخميا قواطع خشبية أفقية وراسية ،وقد يتم

وجود طاقة أو فتحة سماوية في

غرفة المعيشة تفتح نيا اًر وتغمق عند
سقوط األمطار أو ىبوب العواصف

تتميز عادة بصغر مساحتيا ،وقمة أعدادىا في

سدىا بالبناء او القماش في فصل الشتاء،

وتترك مفتوحة صيف ًا.



النوافذ تكون منكبة مع نوافذ المنازل المواجية
ليا كانعكاس دينى وحفاظا عمى الخصوصية.

تابع :المقارنة بين عمارة (غات) بميبيا و عمارة واحات صحراء مصر الغربية
(بالط والقصر)

وجو المقارنة

وحدات
المنزل

مكوناتو

وحدات
المستوى
األرضى
وحدات

الطابق األول

عمارة الصحراء الميبية

عمارة واحات مصر الغربية – واحة الداخمة (بالط

(مدينة غات)

والقصر)


 وحدة االستقبال (المربوعة).

 الفناء المكشوف  -حجرات معيشة
مطبخ – مرحاض  -سطح عموى –
الحظيرة في بعض المنازل ،السمم .



الحواصل (مخزن).



الفناء المكشوف(بالقصر) والعموى ببالط.



السمم.

لتخزين الغالل.
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وحدة االستقبال (المضيفة – المربوعة).



الحواصل (مخزن).



الفناء المكشوف (بالقصر) والعموى ببالط.



 حجرات المعيشة ، ،أحيان ًا حجرة

حجرات معيشة –مطبخ

–

مرحاض  -سطح عموى –

الحظيرة .


 االستقبال  ،المرحاض ،المخزن،

وحدة االستقبال (المضيفة – المربوعة).



حجرات معيشة صيفية نيا اًر ،وشتوية ليالً.

حجرات معيشة (مضيفة) في القصر وبالط –

مطبخ ويكون غالبا مكشوف  -المرحاض ويقع بين
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المستوى األرضي و األول – فناء عموى في
بالط.



في حالة وجوده فان مكوناتو ال تختمف عن
الطابق األول ،وغالباً ما يوجد ىذا المستوى في

وحدات

منازل القصر ،أما بالط غالبا ما يمثل ىذا

 في حالة وجودة فإن مكوناتو ال

الطابق

المستوى السطح ،وغالب ًا ما يحاط بداير قد يصل
ارتفاع طابق كامل وخاصة بالقصر ،بينما في

تختمف عن الطابق األول،

الثانى

بالد فيحاط السطح بداير بارتفاعات متباينة ما
بين ارتفاع طابق وارتفاع ما بين  21:011سم.


السطح

 ويحاط بسياج أو سور ارتفاعو فوق

عدة أقسام تفصل بينيا حوائط ،حيث يحتوى عمى

متوسط قامة اإلنسان ،وكذلك يوجد

عدة حجرات ،ويكون ارتفاع الداير بما ال يزيد عن

الحبوب.

فيصل ارتفاعو إلى  21سم ،وفي بعض المنازل

بو الكمار ،ومكان مخصص لرحى

 011سم وخاصة في القصر ،بينما في بالط
يستخدم السطح لألغراض المنزلية والنوم صيفاً.



دورة المياه
(المرحاض)

يمثمو ما يعمو الطابق الثانى ،وقد يكون مقسماً إلى

عبارة عن مرحاض بسيط ،حيث يستعمل االرتفاع

 يقع بين الدور األرضى والدور

أسفمو لعمل خزان لمفضالت التى يتم التخمص

األول ،عبارة عن مرحاض بسيط،

منيا عن طريق فتحة في الجدار المطل عمى

حيث يستعمل االرتفاع أسفمو لعمل
خزان لمفضالت  ،يغمق عميو باب

الشارع.


يفتح عندما يراد التخمص من تمك

قد يبنى ىذا الخزان بالحجر ،ويالحظ عدم وجوده
في نسبة من منازل القصر ،بينما ال يخمو منزل

في بالط منو تقريب ًا ،والبعض يحتوى عمى

الفضالت.

مرحاضين.


انتشرت بصفة رئيسية في ىذه العمارة العقد

المستقيم ،والذى لم يكن سوى لوح من خشب
 انتشرت العقد النصف دائري المبنى
العقود

النخيل أو السنط يوضع أعمى فتحة األبواب أو

من الطوب المبن والطين أو الحجارة

في البائكات التي تحمل األسقف في

النوافذ .


الجوامع والزوايا .

كذلك عرف العقد نصف الدائري في بعض
المداخل الرئيسية لممنازل في بمدتى القصر

وبالط.



عرف العقد المزدوج في عمارة القصر.

تابع :المقارنة بين عمارة (غات) بميبيا و عمارة واحات صحراء مصر الغربية
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(بالط والقصر)

عمارة الصحراء الميبية

وجو المقارنة

القباب

عمارة واحات مصر الغربية – واحة الداخمة
(القصر – بالط)

(مدينة غات)



لم تعرق القباب في العمائر الدينية أو



يغمب عمييا البساطة ،وتكون مسطحة



بالقصر وبالط ،وانتشرت بصفة خاصة فيما

المدنية.

السقوف

يعمو األضرحة.


ومسقوفي في غالبيا بفروع من أشجار

األثل والمبرنبخ ،وغالبا ال يممط السقف من

خشب النخيل وجريده أو ربما نبات الغاب

من الطين والرمل والجبس لزيادة تماسكيا.

مباني بالط والقصر.

في بالط ،ويتم تمميطو في نسبة كبيرة من



لممدي نة سور يحيط بيا من جميع الجيات،

المنازل التي عمى أطراف اليضبة ،بحيث

وبوابات متعددة لمدخول والخروج من منيا

تتالحم مكونة ما يشبو السور الذى يمتف

ارتفاعو بارتفاع المساكن المجاورة لو والتى

(أسوار وبوابات)

حول البمدة.


يتم فتح عدة بوابات عمى الجيات المختمفة



كانت المداخل تغمق ليال لتأمين المستوطنين



انتشار الدروب الداخمية (البوابات الفاصمة)



كان لمساباطات التي تعمو الطرق الداخمية

تكون جزء منو في بعض األحيان.



كانت البمدان تشيد عمى اليضاب المرتفعة،
وكان التحصين يتم بواسطة تالحم ظيور

وفق الجيات األصمية األربعة ،والسور
أسموب التحصين

بسيطة مسطحة يغمب عمييا انيا من خشب

النخيل وجريده في مبانى القصر ،ومن

أسفل ولكن يممط من أعمى سطحو بمونة



عرفت القباب في عمارة الواحات الداخمة

أبواب المدينة تقفل مع أخر ضوء نيا ًار،
وال تفتح إال في الصباح ،ويوجد أسفل
المداخل مصاطب طينية لجموس حراس

لمخروج والدخول منيا.
وعدم دخول الغرباء.

والتى كانت تغمق ليال أيضا.

البوابات.

دورىا الميم في الدفاع في حالة وقوع ىجوم
خارجى.


تتميز بالتوائيا وضيقيا في األزقة ،وعدم
تناسبيا عمى ما يطل عمييا من مبان.



شبكة الطرق

الطرق الرئيسية أوسع من الحوارى واألزقة
وتتناسب مع حركة المارة.



تميزت

بتسقيف

نسبة منيا كمعالجة

مناخية ،ولزيادة مساحة المنازل ،ولمتظميل
لممارة من أشعة الشمس.

الخاتمة:
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تتميز بالتوائيا وضيقيا ،وعدم تناسبيا عمى
ما يطل عمييا من مبان.



تميزت بتسقيف نسبة منيا بالساباطات

كمعالجة مناخية ،ولزيادة مساحة المنازل،
وقد كانت الساباطات ذات نسبة كبيرة في
شمال بمدة بالط.
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من خالل الدراسة المقارنة بين بعض المدن الصحراوية المصرية ومدينة غات الميبية

يتضح لنا أن لمعوامل المناخية تأثيرات مباشرة  ،وليا دور فاعل في تخطيط تمك المدن ،وكذلك

في ظيور أسموب التخطيط المتضام لمتكوينات المعمارية ،إلى جانب تخطيط الشوارع وتحديد

اتجاىاتيا وفقاً التجاىات األصمية واتجاه الرياح في مدينة غات بميبيا ومدينتى القصر وبالط
بمصر ،ونجد أن>

 .0ىناك تشابو في المناخ الصحراوى الذى يجمع بين مدن الدراسة المقارنة سواء المصرية
او الميبية.

 .8درجات الح اررة بينيما متشابية وتتراوح بين . 1 11 >11

 .3تيب عمى مدينة غات الرياح القبمية الحارة الجافة التي تيب من ناحية الجنوب خالل

فصل الربيع وبداية فصل الصيف ،بينما تيب الرياح الشمالية في الشتاء ،بينما نجد

الرياح التي تيب عمى مدينتى القصر وبالط تكون محممة بالرمال.

 .1تعتمد مدينة غات وبمدتى القصر وبالط عمى الم ياه الجوفية المتمثمة في العيون واآلبار
كمصدر رئيسي لعمميات الزراعة ومياه الشرب.

 .1مواد البناء المتاحة بمدينة غات تمثمت في الحجر الجيرى الصمب والطوب المبن
والجبس والطين والرمل والتسقيف بفروع أشجار األثل ،أما في مدينتى القصر وبالط

استخدمت التربة الطينية الرمم ية والطوب المبن ،واستخدام جذوع وسعف النخيل في

التسقيف.

 .1اعتمدت عممية البناء في مدن الدراسة المقارنة عمى الخبرات المحمية ألىل البمدة.

 .1تأثر أسموب البناء في مدن الدراسة بالمؤثرات الدينية اإلسالمية ،والعادات والتقاليد
العربية المتوارثة ،وما يحثنا عميو الدين الحنيف من مراعاة حقوق الجار  ،والخصوصية

والحفاظ عمى ستر النساء.

 .2استخدام عنصر المدخل المنكسر في المنازل في مدينة غات وكذلك مدينتي القصر
وبالط ،بحث يكون سات ًار لمن داخل المنزل عن عيون المارة في الشارع.

 .3نظام فتحات النوافذ في مدن الدراسة عالية عن عيون الما ةر وأعمى من متوسط ارتفاع
قامة جسم اإلنسان ،وكذلك األبواب لممنازل ال تكون مواجية لبعضيا البعض لتحقق

الخصوصية لكل منزل وحجب أىل المنزل عن عيون جيرانيم.

ممحق الصور
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صورة رقم ()1

مدينة القصر األثرية من الخارج ويظير بيا أجزاء من السور الذى يحيط بالمدينة
(تصوير الباحث)

صورة رقم ()2
جامع الشيخ نصر الدين ويظير فيو المئذنة وقبة المسجد (مدينة القصر)
وبعض الدرج الذى يرتقى إلى المدخل الرئيسى لممسجد
(تصوير الباحث)
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صورة رقم ()3

مدخل المدرسة األميرى وعمييا لوح خشبى محفور
يوضح من قام بتجديد ىذه المدرسة وتاريخيا (مدينة القصر)
(تصوير الباحث)

صورة رقم ()4
جامع الشيخ نصر الدين من الداخل
ويظير فيو المحراب والمنبر المبنى من الطوب والطين(مدينة القصر)
(تصوير الباحث)
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صورة رقم ()5

أحد األعمدة الحاممة لمسقف في جامع الشيخ نصر الدين من الداخل (مدينة القصر)
(تصوير الباحث)

صورة رقم ()1

جامع الشيخ نصر الدين بمدينة القصر ويظير فيو المحراب
والسقف المسقوف بخشب النخيل وجريده (مدينة القصر)
(تصوير الباحث)

011

لبدة الكبرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثالث /ابريل 8102م

صورة رقم ( )8مئذنة جامع الشيخ نصر الدين بمدينة القصر ،والمبنية بالطوب المبن (مدينة القصر) (تصوير
الباحث)

صورة رقم ( )9المدخل الرئيسى لمدينة القصر (تصوير الباحث)

صورة رقم ()11
أحد الشوارع في مدينة القصر وجدران البيوت يظير فييا طريقة البناء ورص الطوب المبن
(تصوير الباحث)
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صورة رقم ()12

مدينة بالط ويظير بيا األسوار أو الدروات عمى أسطح المنازل،
وأيضا بعض البيوت يوجد بعض الحجرات عمى أسطحيا (مدينة القصر)
(تصوير الباحث)

صورة رقم ()13
مئذنة الشيخ نصر الدين وىى تتبع نمط مآذن العصر األيوبى ولكنيا ترجع لمعصر العثمانى( .مدينة القصر)
(تصوير الباحث)
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صورة رقم ()14

أحد المداخل ويظير بيا الموح الخشبي الذى يؤرخ لتاريخ بناء المبنى وصاحبو ومن بناه،
ويظير كذلك مدى براعة البنائين وكيفية االستفادة من إمكانيات البناء بالطوب
بشكل زخرفي متميز (مدينة القصر)
(تصوير الباحث)

صورة رقم ()15

منظر يوضح التعدد في بناء الطوابق بالمدينة والتى قد تصل إلى أكثر من ثالث
والجزء األوسط من الصورة يظير البناء أعمى الجزء المسقوف
في أحد الشوارع الرئيسية (مدينة القصر) (تصوير الباحث)
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صورة رقم ()16
طاحونة غالل قديمة ويظير بيا األجزاء الرئيسة ومكان وضع الغالل وكذلك ذراع الدفع أو اإلدارة والذى يدفع
بواسطة الدواب أو الماشية (مدينة القصر)
(تصوير الباحث)

صورة رقم ()17

أحد الشوارع الرئيسة الواسعة بالمدينة (مدينة القصر)
(تصوير الباحث)
010

لبدة الكبرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثالث /ابريل 8102م

صورة رقم ()18

مجمس يظير فيو مصاطب مبنية بالطوب المبن يتجمع فييا بعض أىالى البمدة (مدينة القصر)
(تصوير الباحث)

صورة رقم ()19
مدينة بالط اإلسالمية والتي يظير فييا طريقة بناء المساكن المتضام
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الممخـص:

تعػػد يدة ػػه ت ػػرسرت ا ر ػػتيةه أك ػػل ا يػػدف اة ػػميةه ا ي ػػتغره اػػس ا ي ػػرب ا ك ػػط ػػف

ا خماػػه ا عسر ػػةه ا ػػس ا ي ػػرؽ كهػػد أ ػػرو س ػػذو ا يدة ػػه كرك ػػس اة ػػر يةػ ػ ا ػػركط كا يغكي ػػرت
ريدة ه اة ميةه يير عؿ ي ر

رحرن سرس انر س ةر ه أئيت ر اس ا تغطرب ا ػرس ك رػب ا تسػرع

كخرصه أ ر إسرضةه ا يذسب حةث ـ ةفرؽ سةف ا يذاسب اة ر ك ـ ةكػف س ػرؾ تعصػب سػؿ كر ػت

ا دك ه ا ر تيةه دك ه دؿ كحؽ ككرف ا رع كا دةف كا عرـ عررسر كهد هريت ضه ريةػه كسةػ ةر

اػػس تػػرسرت إذ ك ػػدت ا رضػػةه ا خصػػسه كا سةئػػه ا ةػػدة ر يػػك كا تطػػكر كهػػد هػػديت سػػذو ا د ار ػػه

ا يتكاضػعه سعػض تفرصػػةؿ ا حةػرة ا فكرةػػه اػس يدة ػػه تػرسرت ككصػرت إ ػػل سعػض ا تػػرئ كهػد تػػـ
تغ ةي ر ح سير تطرست طسةعت ر إ ل ا تر س:

 _1سذة

رااةه كتررةخةه.

_2دكر ا ئيه ا ر تيةةف اس ازدسرر ا حةرة ا فكرةه.
 _3يراكز ا تعرةـ كا تعرـ سترسرت.

 _4ا عركـ كا ترج ا فكرم سترسرت.
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مقدمة:

ترسرت سس إحدل ا يدف اة ػميةه ا تػس كػرف ػر طرسع ػر ا ييةػز كألرسػر ا ي ػـ ا ػس أكؿ

رصػيه ري ػرب ا ك ػػط اػس ا ع ػػد اة ػميس ازدسػػرت اة ػر ا حةػػرة ا فكرةػه كا لغراةػػه س ػكؿ ػػرـ

ػت

ػػط تطػػكر حضػػررم اػػس ا كا ػػب ا يخترفػػه كػػرف يػػف أسرزسػػر ا تػػرج ا عريػػس كا فكػػرم كتطػػكر

ا عرػكـ يػف خػمؿ االستيػػرـ ا سػر ت ستحصػةر ر كةت

ػػد ذ ػؾ اػس ي ظكيػه يتكريرػػه تسػدأ يػف ا

ػ ةر

ال إ ػل اهت ػرت ا كتػب
إ ل ا ي ر د كا كترتةب يرك نار سر رحمت ا عريةه كتسردؿ ا اكػرر كا عرػكـ كصػك ن

ك رس ػ ػػر ريدة ػ ػػه مكا ػ ػػرت ا يكتسػ ػػرت حتػ ػػل صػ ػػررت يدة ػ ػػه تػ ػػرسرت يغصػ ػػد طرسػ ػػه ا عرػ ػػـ كا يفك ػ ػػرةف
كا يعري ػػةف كا سػ ػػرحلةف ككػ ػػؿ اكر ػػت ا حةػ ػػرة ا فكرةػ ػػه ا ػػس تػ ػػرسرت تػ ػػرج ي يك ػػه كايػ ػػؿ يتداخرػ ػػه
كيتسرة ه ير سةف ةر ةه كاهتصردةه كي تيعةه.

ايػرسس ا عكايػػؿ ا تػس كر ػػت كرات تفعةػؿ ا حركػػه ا عريةػػه اػس تػػرسرت ا ر ػتيةه كسػػؿ كػػرف

ألئي ػػه ا ر ػػتيةةف دكرا ػػس إزدس ػػرر ا عر ػػكـ كتطكرس ػػر كي ػػردل ت ػػرلةر ا تع ػػدد ا ي ػػذسسس ر ػػل ا حرك ػػه

ا فكرةه ةحركؿ ا سرحث رض سذا ا يكضكع كاة رسه ف سذو ا ت رؤالت اس يتف ا سحث كتدكةف

ا ترئ كذ ؾ يف خمؿ اتسرع ا ي

يسرحث رئة ةه كخرتيه.

أو ًال :نبذة جغرافية وتاريخية:
تغػ يدة ػه تػػر سرت اػس ا

ا تحرةرس د ار ه ا تررةخ يغ يرن سذا ا سحث إ ل يغديػه كأرسػ

ػػه ا رسةػه يػػف ا تػؿ ا ازئػػرم كتسعػد  340كػػـ ػف ا عرصػػيه

ا زائرةػه ا حر ةػػه كتيتػػرز سك ػػكد ر ػػره سرةػػه تعػػرؼ سر ػػـ يرتفعػػرت تةػػررت كسػػس تتفػػركت اػػس

ارتفر ر ير سةف (1000ـ – 1200ـ) رل ي تكل طح ا سحر كسذ ؾ ةككف يكهع ر سةف سرؿ
أطرػػس ة عر ػػر ت ػػرؼ رػػل ػكاحس سػػمد ا ي ػػرب كتتك ػػط ر ييػػر عر ػػر ػػدةدة ا سػػركدة حت ػػل إف
ا

رااةةف أط سك اس حدةل ـ ف ذ ؾ كهر كا سر ر سرد دةد ا سرد كا ػلر حتػل أف ا ػيس هرػل يػر

ترل اس يرئ ر.1

ايكهػ ػ ت ػػرسرت ا

اراػ ػػس ا ػػتراتة س ي ػ ػػـ ا ػػس ي طغ ػػه ي يػ ػػه ك ة ػػه اهتصػ ػػردةرن ا ػػس ت ػ ػػت ر

سي ار ة ػػر ا ر ػػعه كلركات ػػر ا ز ار ةػػه ا يت ك ػػه كةر ػ ذ ػػؾ كلػ ػ ةر يصػػردر ا ية ػػرو اة ػػر كخص ػػكسه

ترست ر.2

كسس ي طغه ت ررةه ي يه سةف يدف ا ي رب اة ميس يف خمؿ يكهع ر ر ؼ ا ذكر
رةه ا كا عه عؿ ي ر حرغه كصؿ ير سةف ت ررة ا سحر كت ررة ير

مكا راا ر رل ا ي طغه ا
كرات ا صحرات كسك ير عر ر تحتؿ يكر ه ت ررةه كسة ةر اس سمد ا ي رب اة ميس ككؿ سذو
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ا عكايؿ اال تراتة ةه يػف ػكاحس يخترفػه ػرسيت اػس أف تكػكف يدة ػه تػرسرت ييةػ ةز ػف ظةرات ػر

يف يدف ا ي رب كسك ير عؿ ا ر تيةف ةختررك ر رصيه دك ت ـ.3

كا تس

دت ازدسر انر كتطك انر كسة انر سةف دكؿ ا ي رب اة ميس حتل أ ر ت يل راؽ ا ي رب.4

كيدة ه ترسرت يدة ه يحص ه دان كسػس صػعسه ا ي ػرؿ كا كصػكؿ إ ة ػر ظػ انر تضررة ػ ر

ا طسةعة ػػه س ػ ػػر ك ػػكرسر ا عػ ػػر س كأرسعػ ػػه أسػ ػكاب سػ ػػرب ا ص ػػفر كسػ ػػرب ا ي ػ ػػرزؿ كس ػػرب ا ػ ػػد س كسػ ػػرب

ا يطرحف.5

ة يػ أ رػػب ا يصػػردر رػػل أف يدة ػػه تػػرسرت يدة ػػه كسة ػرة خصػػسه كلة ػ ةر ا س ػػرتةف ا تػػس

تضػـ ليػر انر يخترفػه رسةػػؾ ػف ا ت ػررة ا رائ ػه س ػػر اغػد كر ػت يغصػد ا ت ػػرر يػف ي ػرطؽ ا ػػرؽ

كا رب.6
كػرف

كهد ا تيعت يغكيرت ا حضر ةر كا رهس اس يدة ه ترسرت يف سةئه كيةرو كأةػدم ريرػه كيػر

ات كر ػت يػف أ ػػؿ
ػة ةر أئيػه ا دك ػه ا ر ػتيةه ا ح ػ ه دكر اػس يغصػد ا ػرحمت ا يخترفػه ػك ن

ا ت ػػر ةر أك ا عر ػػـ ك ا يعرا ػػه ا ػػذم راج ػػكه ر ا ػػس ت ػػرسرت كا ح ػػدةث ػػف يدة ػػه ت ػػرسرت ا ر ػػتيةه

يػػرتسط سر حركػػه ا خرر ةػػه ا ػػس سػػمد ا ي ػػرب اة ػػميس كا تػػس عسػػت دك انر ي يػ ػرن اػػس تررةخ ػػر حت ػػل

ي تصؼ ا غرف ا راس ا

رم.7

اس أحكا ر ا ةر ةه كاالهتصردةه كاال تير ةه استسرع ا ي ررسه يذسب ا خكارج راعكا رـ ا عصةرف
رل ا يكةةف كيف سعدسـ ا عسر ةةف اكر ت ا تة ه ظ ػكر كةر ػرت ي ػتغره كا تػس يػف أسرزسػر هةػرـ

ا دك ػػه ا ر ػػتيةه اػػس ا ي ػػرب ا ك ػػط رػػل ة ػػد يؤ ػ ػ ر سػػد ا ػػرحيف س ػػف ر ػػتـ ػ ػ ه 861س ػ ػ -

777ـ ككر ػػت ي فص ػػره رئة ػ ػرن ا ػػس ا ي ػ ػػرؿ ا ةر ػػس كاةدارم ػػف ا حكػ ػػـ ا يرك ػػزم اة ػ ػػميس

يتخػذة يػػف ا يػػذسب ا سرضػػس ي ر ػرن اػػس حكػػـ ا دك ػه ا ر ػػتيةه سػػدأن يػػف خػػمؿ ا عرصػػيه تػػرسرت
كا حركـ ا يرغب سرةيرـ كا ذم رب رةط ا طرس ا دة س اس حكيط دك تط.8

ككػػرف ةطرػػؽ رػػل حكػػرـ ا دك ػػه ا ر ػػتيةه ا ئيػػه ي ػ إيػػرـ كسػػذا ا رغػػب ةطرػػؽ رػػل ا ح ػػركـ

ك رػػل ا ػػةخ ا عػػر ـ س ػػريكر ا ػػدةف كا ي ػػذسب ا سرضػػس ال ةحص ػػر اةيريػػه ا ػػس أ ػ ةر كاح ػػدة ك ك ػػف
أ ةػرف يدة ػػه تػػرسرت أك أف ةحصػػركسر اػػس ا سةػػت ا ر ػػتيس كػػس ال ت را ػ ـ ا غسرئػػؿ ا سرسرةػػه اػػس

ا حكػـ كاةيػػرـ سػك ا ػػذم ة ػةر أيػػكر ا دك ػػه ا دة ةػه كا د ةكةػػه كة ػر دو اػػس ذ ػؾ ير ػػه ا ي ػػريةف

ك ػ عرض ػػدكر س ػؤالت ا ئي ػػه اػػس ا حةػػرة ا فكرةػػه الحغػ ػرن أيػػر ػػف تػػررةخ س ػػرت يدة ػػه تػػرسرت اغ ػػد
اخترػؼ ا يؤرخػكف اػس ذ ػؾ ك كػف ا صػػح يػر ذكػ ور سػف ػدارم اػػس أف ا ػركع اػس س رئ ػر كػرف ػ ه

(868سػ ػػ777/ـ) كسػ ػػك ا تػ ػػررةخ ا ػ ػػذم تؤةػ ػػدو ركاةػ ػػرت ا سرض ػػةه ك ػ ػػؿ ا يػ ػػؤرخةف كةتفػ ػػؽ ي ػ ػ
ا حداث اس سمد ا ي رب اة ميس.

ػ ػػةر

كسذا ال ةدؿ رل أف ترسرت ـ تكف يك كدة اس ا رسؽ يف هسؿ ذ ؾ ا تررةخ ا س يدة ه

هدةيه تعكد رعصر ا ركير س كأ ئت يدة ه ترسرت اة ميةه رل يغرسه يف ا يدة ه ا غدةيه كهد
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رك س اس اختةرر يكهع ر االحتةرطرت ا ي ةه ا يخ ترفه حتل أف يكه ا يدة ػه كػرف ك ةػد ا ظػركؼ
ا تػػس ر ػػت ر ا دك ػػه ا ر ػػتيةه اػػس ترػػؾ ا فت ػ ةر حة ػػث كػػرف يكهع ػػر ية ػزات ي ػػر سعػػدسر ػػف خط ػػر
ا عسر ػةةف سر تسررسػر تغػ اػس ي طغػه داخرةػه كػذ ؾ يػف يةزات ػر أ ػر يحرطػه سغسرئػؿ ت تيػس ريػػذسب

ا ةرضس ة عؿ ي ر اس يريف ف س يرت ا يخر فةف كا ي ركئةف كةتيةػز يكهع ػر س ػل اهتصػردم
تيتعػت سػط ا ي طغػه كتحػدث

ػرااةةف يػف خػمؿ يكهع ػػر كرسط ػر سػةف ا ي ػرطؽ ا صػػحراكةه

ػػط ا

كا ي رطؽ ا سرةه كا رحرةه يير عر ر سكاسه ت ررةه سمد ا ي رب.9

كػػؿ ا ية ػزات ا يػػذكك ةر كر ػػت يػػف أ ػػسرب سغػػرت كازدس ػػرر يدة ػػه تػػرسرت اهتصػػردةنر ك ةر ػػةنر

ترت ػػب رة ػػط ضػ ػػه اكرة ػػه الزاؿ صػ ػػداسر ة ػػذكر حت ػػل ا ف اغػ ػػد ض ػػرت تػ ػػرسرت رص ػػيه ردك ػ ػػه
ا ر يةه إ ل رةه غكط ر تة ه ظركؼ يرت س ر ا ي طغه ككؿ كخمارت سةف ا ر تيةةف أ ف ـ

يير أدل إ ل غكط دك ت ـ

ه 696سػ.81

ثانياً :دور األئمة الرستميين في ازدهار الحياة الفكرية:
يػف ي طرػػؽ إدراؾ أئيػه س ػػس ر ػػتـ أف ا حفػرظ رػػل ا ػػرةعه اة ػميةه كتر ػػةخ ا يػػذسب
ا سرضػس كيعتغداتػط اػػس أذسػرف ا ػػرس ػف طرةػػؽ ا عرػـ كا يعراػه يػػف ا ػةط ةر سػػر غكة كاػرض ذ ػػؾ
رة ـ كأف ا ر سه اس االتسرع كاتسرع أ ركب اةه رع سك ا يلؿ.88

كسذ ؾ حظةت ترسرت س صةب كسةر اس ا حةرة ا فكرةه سر ي رب ا ك ط كا ي رب

اة ميس سصفه ريه حةث تعتسر يف أسـ ا يراكز ا لغراةه اس ا ع د اة ميس كا تس كر ت

يغصػد ا عريػػرت كطرسػػه ا عرػػـ ػػت ذ ػػؾ ػػف استيػػرـ كالة ا يػػر سػػر عرـ كأسرػػط حتػػل أف س ػؤالت ا ئيػػه

كػر كا يػف كسػرر ا عريػرت كا يفكػرةف كهػد ػررككا اػس رهػس ا حركػه ا عريةػه يػف خػمؿ ت ػةع ـ كحػػل ـ
رل طرب ا عرـ اغد أ دهكا ا يكاؿ رل ا عريرت كاػس ػرات ا كتػب ك رس ػر تػرسرت كػذ ؾ مكاةفػرد

ا طرسػه اػس رحػمت ريةػه كس ػرت ي اركػز ا عرػكـ يػػف يكتسػرت ككترتةػب كي ػر س ريةػه ييػر كػرف ػػط

ا لػر ا يسر ػػر اػس ازدسػػرر ا عرػكـ كا ت ػػررسر

ةرسر يف ي رطؽ كيدف ا ي رب اة ميس.86

ػػرسـ ذ ػؾ اػػس رهػس ا حةػػرة ا فكرةػه اػػس تػػرسرت دكف

ككرف ا تركةز يف هسؿ ا ئيه ا ر تيةةف رل ا عركـ ا ر ةه كذ ؾ يف أ ؿ تر ةخ ا دةف

كتعر ةيط ك ر ا ر ه ا عرسةه سةف ا سرسر كذ ؾ ا تركة

ريذسب ا سرضس اس ترؾ ا ي رطؽ اغد

أهريكا ا ي ر س كا حرغرت ا عريةه اس ا ي ر د ك ةرسر ةرغكف اة ر ا دركس كةتدار كف ا عركـ

ا ر ةه كا ر كةه رل ك ط ا خصكص اغد ذكر أسك زكرةرت اس كترسط ةر ا ئيه كأخسررسـ هرئمن:

"كرف ا سةت ا ر تيس سةت رـ اس ا ك ط يف ا صؿ كا فغط كا تف ةر ...رـ ا حك
كاة ػراب كا فصػػرحه ك رػػـ ا ػػكـ"

83

كسػػذا ةؤةػػد يػػر ذكر ػػرو اػػس استيػػرـ ا ئيػػه ا ر ػػتيةةف سػػر عرـ

حتل رل ا صعةد ا خصس كداخؿ ا سةت ا ر تيس هسؿ ا ي تي ا ترسرتس كأف ا عرػكـ ا ػر ةه
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كا ر كةػه كر ػت يحػط استيػري ـ ظػركؼ اهتضػت ر طسةعػػه ا يرحرػه اػس ا ي تصػؼ ا لػر س يػف ا غػػرف

ا كؿ ا

رم.

ككير تيت اة ررة إ ل يدة ه ترسرت رل أ ر يف أسـ ا يراكز ا لغراةه ا كسرل اس ا ي رب

كيغر رعريرت ةر
اة ميس كدار رعرـ ًّا

ذ ؾ سر در ه ا ك ل دكر ا ئيه ا ر تيةةف اس س رت

ا حةرة ا فكرةه كا لغراةه سصفه ريه اغد كر كا رل رأس ريرت ترسرت اس تحصةؿ ا عرـ كا يعراه

حتل أ ـ يف أكرسر ا عريرت سؿ ككر ت يف ركط اةيريه كرئر ه ا دك ه ا عرـ.84

كهد كرف االستيرـ سر حةرة ا فكرةه ة يؿ كؿ ا ي رطؽ ا ترسعه ردك ه ا ر تيةه كيف أسي ر سػؿ

فك ه.85

غد كرف سد ا رحيف سف ر تـ /أكؿ ا ئيه ا ر تيةةف كيؤ س ا دك ه ا ر ػتيةه يػف كسػرر

ا عريرت اس صرو ككرف ةغضس أكهرت ا ار ط اس ا درس كا تدرةس كا تر ةؼ.86

افػس ا كهػػت ا ػػذم كػرس اةػػط

ػػدو يكا ػه ا

سػػرت ا داخرةػػه يتسعػنر اػػس ذ ػػؾ ةر ػه ا ت ػػريح ي ػ

ػػرطر ط سػػةف هسرئػؿ ا سرسػػر ا تػػس دخرػػت

ة ار ػط يك ػنر استيريػػط ت ظػةـ ػػؤكف سػػمدو حةػػث ات ػ

تحػػت كالئ ػػط كحيرةت ػػط كي ػػف سة ػػر هسةر ػػه فك ػػه ا سرسرةػػه ك ػػرد ا ي ػػف كا ػػمـ ا ػػس كري ػػؿ ا دك ػػه

87
ػػط كػػرف رػػل ر ػػب كسةػػر يػػف ا عر ػػـ
ا ر ػػتيةه حةػػث ػػرؾ اةي ػػرـ ػػسةؿ ا عػػدؿ كاة ص ػػرؼ
م " :يػر كحػل سػد ا ػرحيف سػف ر ػتـ يػر كحػػل
كا عيػؿ كا عػدؿ كا زسػد كسػذا يػر أكػدو اسػف ا صػ ةر هػرئ ن

يف أيكر ا رس ير يرز ور كأح ف ةرتط ك رس اس ي

دو ألريره كا ضعةؼ ال ةخرؼ اػس ا

كيه الئـ اطرر ذ ؾ اس أطراؼ ا رض ي رره ر كي ررس ر" .88

كسذا ةعكس خصةه اةيرـ ا كرع ك ريط مكاحغرهط رحؽ حةث كرف ال ة ةد سرأم مكا ير
ة ركر أسؿ ا رأم كا ظر اس ي رس ا كرل ار ت رت ةرتط اس ا ي رؽ كا ي رب ككلر أ صر ور

حتل أف إسرضه ا سصرة سعلكا ط سلمله أحيرؿ يف ا يكاؿ ت

ةعرن كترةةدان ط ك يذسسط

89

ك غػد ا ػتطرع اةيػرـ سػد ا ػرحيف سػةف ر ػتـ ا رهػس سدك تػط إ ػل أ رػل ا ي ارتػب كتكطةػد أركر ػػر

س ةر تط ا حكةيه اغد تح ت اس

ػدو أحػكاؿ ا ر ةػه ك ػةدت د ػرئـ ا دك ػه ك ػـ ا رخػرت كتك ػ

ا عي ػراف ك ر ػػت ا س ػػرتةف كا تصػػرحت ا ارضػػس كأ رة ػػت ا

ػػرر كزر ػػت ا ػػمؿ كسػػذ ؾ ه ػػكم

االهتصرد ك رل رف ا ر تيةةف ك رصيت ـ ترسرت يير عؿ ا كاكد ةرتك ر يف يخترؼ ا هطػرر

حةػػث ازدسػػرت ا حركػػه ا ت ررةػػه كاالهتصػػردةه سصػػفه ري ػػه ييػػر عػػؿ ذ ػػؾ ة ػ عكس إة رس ػرن ر ػػل
ا سةئ ػػه ا عريةػ ػػه ا ػػس تػ ػػرسرت ي ػ ػ ت ػػكار ا يػ ػػف كا يػ ػػرف ك ػػسؿ ا ارحػ ػػه ا يخترفػ ػػه ا ت ػػس كػ ػػرف مئيػ ػػه

ا ر ػتيةةف ا ػدكر ا يسر ػر اة ػر ك رػل أر ػ ـ ا يؤ ػػس سػد ا ػرحيف سػف ر ػتـ ا ػذم اسػتـ سر حركػػه
ا عريةه كا فكرةه أةير استيرـ حتل رل ا صػعةد ا خصػس اغػد أحػؼ كترسػرن اػس تف ػةر ا غػرف كيػر

كر ت ط حرغه اس ا ي

د ةتك ل ا تدرةس اة ر س ف ط. 61
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كسػذا ةػػدؿ رػػل استيريػط سػػر عرـ كا يعراػػه خرصػه ا عرػػكـ ا ػػر ةه كيػف ا يمحػػظ أف س ػػرت

يدة ه ترسرت كا حةػرة ا ةر ػةه ػـ لػؤلر رػل ا حةػرة ا فكرةػه كا لغراةػه سػؿ عػؿ يػف تػرسرت هر ػدة

كيركز ة تغسؿ ا عريرت يف يخترؼ أصغرع ا رض.
كي يؿ ا غكؿ إف

د سد ا رحيف سف ر تـ يؤ س ا دك ه ا ر تيةه رؼ ازدسر انر ريةرًّ كظؿ

كذ ؾ إ ل كارتط كتكحل سعدو اس ط سد ا كسرب ( 618 - 878ق) ا ذم كصؼ سر ط أحد
68
ا عػػرراةف سعرػػكـ ا ػػدةف كا ػػد ةر ككػػرف يحي ػػكد ا يلػػرؿ ككػػرف يريػػرًّ اػػس ي ػػرئؿ ا فػ ػرائض

ككػرف يػػف ا عريػػرت ا ر ػتيةةف كيػػر اػػس أسػػؿ سةتػط كهػػد أك ػػل اةيػػرـ سػد ا كسػػرب استيري ػنر سػػر يراكز

ا ترسعه ترس رت ك ر ا عرـ كا يعراه اة ر كيف أسي ر سؿ فك ه ا تس يكث اة ر س
ا ػرس س ػػرؾ كهػػد أ ػػؼ كترسػػط (ي ػػرئؿ فك ػػه ا سػػؿ)

ةف سعرـ

ػػط ػػئؿ اػػس سػػذو ا ي ػػرئؿ يػػف هػػسر ـ

66

كا كتػػرب ا ي ػػذككر ةػػدؿ ر ػػل اصػػرحه اةي ػػرـ كضػػرك ط ا ػػس ا عرسةػػه ك ركي ػػر ك ػ از ةر ري ػػط كأسػ ػكاب

كترسط تدؿ رل يؽ ا يط كتسصرتط اس ا عركـ ا دة ةه.63
ك غد كر ت

رة سد ا كسرب كترسةتط دكر كسةر اس خصةتط ا عريةه اغد أخذ ف كا دو

حيةد ا خصرؿ ك يةؿ ا خمؽ كتعرػـ

كا فرر ةه كا سرسرةه.64

ػط ا كلةػر يػف ا عرػكـ اغػد كػرف ر يػنر يتغ ػنر ر ػه ا عرسةػه

كيػر كر ػت عسػػد ا كسػرب صػمت ريةػػه سعريػرت ا سرضػةه سر ي ػػرؽ اة ػميس ا ػذةف كػػر كا

ةزكدك ػػط سر يؤ فػ ػػرت حت ػػل أ ػ ػػط أ ػ ػػس يكتس ػػه ي يػ ػػه اػ ػػس ت ػػرسرت تحػ ػػكم ا كلةػ ػػر ي ػػف

ا ي رهةه.65

ػ ػػخ ا كتػ ػػب

كير كرف اةيرـ سد ا كسرب طكاؿ اترة حكيط ردالن سػةف ا ر ةػه ا ػتطرع تكحةػد ا ي ػريةف

اس إهرةـ تر سرت ا ر تيةه اصررت ير رن رعريرت كدا انر طرب ا عرـ كا يعراه.

تك ل يف سعدو اس ط أارح ( 658 – 618سػ) ا ك اةيرـ ا فغةط ا عر ـ ا سررز ط يعراه ريره

اغ ػػد س ػػرزسةف ػ ػػرئر ا ر ػػتيةةف ا ػ ػػذةف كر ػ ػكا ف ػ ػ ـ يةعػ ػرن د ار ػ ػػه ا عر ػػكـ ككػ ػػرف ةس ػػدع اػ ػػس إدارة

ا رطرت ا عريةه س ف ط.66

حةث رؼ س فط سر عرـ كي ر ه ا عريرت كهد ا ت ر سر عدؿ كا

ر ه كهكة ا ر د

67

كير أ ط سرت اس رـ ا سرر (ا ح رب) كا ريه (ا فرؾ) يسر رن ظةيرن كتيةز دكرو
سر عدؿ كا طير ة ه.68

كةذكر أف اةيرـ أارح كرف يف ا دسرت كةدؿ رل ذ ؾ يػر تركػط يػف أ يػرؿ أدسةػه تػ ـ ػف
تسصرة اس ا دب ككرف ط هصةدة ُّ
ةحث اة ر طرستط كة ع ـ رل ا عرـ ةغكؿ اة ر:
ةرةؾ أ خرص ـ ركحرن كاسػر ار

ا عرـ أسغل سؿ ا عرـ لػر انر
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ير يرت سد هضل يف ذاؾ أك طر ار.69

حتل مكاف يرت دك رـ كدك كرع

ك طكؿ حكـ اةيرـ أارح دك ور اس ازدسػرر دك تػط اغػد س ػل ا غصػكر كا ػتعش االهتصػرد حتػل

أصسحت ترسرت يف أ ل ا يدف اس ا ي رب كاة رسر حرالن يير ا عكػس رػل ا حةػرة ا فكرةػه ا تػس
كر ت يحط أ ظرر ا ر تيةةف حةف سرت اةيرـ أارح خي ةف

ه تك ل يف سعد اس ط أسكسكر ا ذم ـ

تت ػػركز ات ػ ػ ةر حكيػ ػػط ا ػػلمث ػ ػ كات ك ػ ػػـ ت ػ ػ ب ا يص ػػردر ا تررةخةػ ػػه

ا صػ ةر

31

ةػدؿ رػل خصػةتط ا عريةػه حةػث ةغػكؿ

ػ ػػط كلةػ ػ نار كيػ ػػر ذك ػ ػرو اسػ ػػف

ػط" :كػرف ػيحنر كةحػب ا داب كا

كأخسرر ا يرضةف" كاس سذا د ةؿ رل يعراتط سر ر ه ك ركي ر ك رـ ا تررةخ كارك ط.
تػػك ل ي ػػف سعػػدو أخ ػػرو أسػػك ا ةغظ ػػرف ( 688 – 668سػ ػػ) كةػػذكر ا ػػيرخس

38

ا

ػػعرر

ػػط ي ػػف أك ػػل

ػػسرب الختةػػر ور سػػك ا عرػػـ كا ػػكرع كأف أكؿ ي ػػر ظػػر اةػػط سػػك تعػػدةؿ ا ي رصػػب ي ػػتحغة ر كأف

ا ي ر د يرت اس دو ير ةعكس خصةتط ا عريةه كاستيريط سر حةرة ا فكرةه كخرصػه إذا را ػر
أف سذا اةيرـ كرف ي كسرًّ رل ركـ ا دةف كتر ةؼ ا كتب ككر ت ط دة ر رئؿ يك ه ري ريةف
ةحل ـ رل يؿ ا خةر كةذكرسـ سر ةكـ ا خر كاس سذا د ةؿ رل كر ػط كتغػكاو كاط تػط كيعراتػط

ستفرصةؿ ا رع ا ح ةؼ

36

ككر ت دار تع سر عريرت ةتدار كف كةغرأكف كةتحدلكف اس يتكف ا عرـ

كسرت اس ا عرـ يسر رن ظةيرن كأ ؼ كتسرن كلةرة.33

كخمصه ا غكؿ :إف اةيرـ أسس ا ةغظرف يحيد سف أارح كرف ر يرن رةمن استـ س ؤكف

ا ر ةه ريه كسر عريرت ك ري ـ خرصه كةعد صرحب يؤ فرت ي يه اس ترؾ ا فت ةر كتك ل يف

سعدو اس ط أسس حرتـ ةك ؼ ( 694 – 688سػ) كسك ردس ا ئيه ا ر تيةةف ا ذم هرؿ

ط

ا يرخس 34أ ط "اةيرـ ا يرسر كا سحر ا زاخر ا عر ـ ا ذاكر" كسذ ؾ ا تيعت اةط خصرؿ أ ماط
ا يذككرة يف ت
دو

ة رعرـ كأسرط كير يرت اس صر ا ي ر د كايتألت سر فغ رت

35

د رهس كازدسرر لغراس ك ريس كسك ا طرس ا ذم يحةز ا دك ه ا ر تيةه كأ

كس ذا كرف

ر ا عريرت

حتل أف رصيت ـ ترسرت كر ت هسره ا عرير ت كطرسه ا عرـ ير عػؿ ا عرػـ كأسرػط ةػذكر سػذكر يدة ػه
ترسرت كأئيت ر ا ر تيةةف.

ثالثاً :مراكز التعميم والتعمم بتاهرت:

ريؤ رت ا تعرةيةه دكر كسةر اس ا رط ا لغراس كا فكرم اس ا ي رب ا ك ط اس ا ع د

ا ر ػػتيس حة ػػث حظ ػػت س ػػذو ا ي ارك ػػز سر رة ػػه ا ئي ػػه ا ر ػػتيةةف كي ػػر تي ػػت اة ػػررة كذ ػػؾ سس ػ ػػرت

ا ي ػر د كا كترتةػب كتر ػةس ا يكتسػرت ا عريػه كا خرصػه ك رػب ا لعريػرت رتػدرةس ك غػدت ي ػر س
كحرغرت ا درس تدرةس ا عركـ ا يخترفه.
أ ) المساجــد:

ةرتسط تررةخ ا تعرةـ كا ترسةه اة ميةه سر ي ر د ارتسرطرن كلةغرن اغد كر ت تعغد اة ر حرغرت

ا درس ككر ت اس ا ر ب تدكر حكؿ ا عركـ ا دة ةه كا ر كةه
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ك غد عب ا ي

د دك انر يسر انر اس

محمد مصطفى المنتصر
محمود عبدالمجيد مجبر ________________________ مالمح الحياة الفكرية في مدينة تاهرت الرستمية

ت ةط ا حركه ا لغراةه اس ترسرت ا ر تيةه حةث ةعد يرك ناز ي يرًّ اس تفعةؿ ا رط ا عريس كترغس

ا عركـ ذا حرص ا ر تيةكف رل ا حفرظ رةط كك ط ذك يكر ػه اػس فػكس ا ي ػريةف كةعتسػر أسػـ
يؤ ػػه تعرةية ػػه ا ػػك ة ػػيؿ ي ارح ػػؿ ا تعر ػػةـ ا يخترفػػه ا ػػس ا دك ػػه ا ر ػػتيةه كة ػػؤدم دك انر تلغةفة ػػرًّ
كتعرةيةػرًّ ككيػر سػك يعػركؼ اػلف أكؿ يػػر ةغػرـ ػد س ػرت ا يدة ػه سػػك ا ي ػ د ا ػري كسػك يػر اعرػػط
سػػد ا ػػرحيف سػػف ر ػػتـ

ػػد تر ػػةس دك تػػط كس ػػرت رصػػيت ر 37ت ػػرسرت ا تػػس كر ػػت ا ي ػػر د اة ػػر

دةػدة كيت ك ػػه ست ػػكع ا يػػذاسب كا فػرؽ اة ػػميةه ككيػػر تيػػت اة ػر ةر اػػلف كالة ا يػػر ا ر ػػتيةةف

تك كا ي رـ ا تدرةس اس ا ي ر د سر ف ـ أحةر نر كير اعؿ سد ا رحيف سف ر تـ.38

ي ػػر ل ػػرؼ ػػف ا دك ػ ػػه ا ر ػػتيةه ا حرة ػػه ا فكرة ػػه كا دة ةػ ػػه ار ػػـ ةغيػ ػ ا يخ ػػر فةف ريػ ػػذسب
ا سرضػس اكر ػت ػـ سةػكت ـ كي ػر دسـ ا خرصػه ا تػس راػكا س ػر يػف خػمؿ ت ػيةرت ر يلػؿ ي ػ د
ا كػػكاةةف أك ا سص ػػرةةف كهػػد ت ك ػػت ا حرغ ػػرت ا تػػس كر ػػت تعغػػد ا ػػس ي ػػر د تػػرسرت ح ػػب تع ػػدد
ا يػذاسب كا فػػرؽ ي ػػر ا ير كةػه كا يعتز ػػه كا ػػةعه كهػد أا ػػح ا ر ػػتيةكف ا ي ػرؿ عغػػد ا ي ػػرظرات

ا عريةه ك ر رت ا دؿ ا طكةره ا تس كرف ريرت ا سرضةه ا ر تيةةف طرانر اة ر كهد ات يت سذو
ا ي ػػر س سػ ػػر رطؼ كا دب يي ػػر عر ػ ػػر تكػ ػػكف ح ػػرا ناز رسحػ ػػث كاكت ػ ػػرؼ ا ي ػػرئؿ كحرك ػ ػػر مكا حػ ػػرؽ

ا طرؼ ا خر سر ح ه.39
كةر

ذ ؾ إ ل رخرت ا سرد كح ف ة ةر أس رئ ر كا يف كا عدؿ ا ذم ر ط ا ي تي

ـ كغر رت ردرس كا عسردة هريت سدكر

ا ترسرتس كيف ا ئيه ا ر تيةةف ا ذةف حك ت ي ر

ا ي ػر د أسػك ا ةغضػرف يحيػد سػف أارػح ايػف حسػػط رعرػـ كد يػط إةػرو عػؿ ي ر ػط كر ي ػ د طرئفػػه

ةصركف كأخرل تغ أر ا غرف ك ةرسر ةتدار كف اس ا كف ا عرـ.41
ب – الكتاتيب:

ا كترتةب يفرد سر ا كلتحرب كسك يكض ا تعرةـ ةتعرـ سط ا صسةه

48

أ ػكاع ا تعرػةـ ا

كتعتسر ا كترتةب يف أ ر

ر ػػس اػس ا عصػػر ا ك ػةط كػػرف ا ت ػررسر اػس ا ي ػػرب يػ هػػردة ا فػتح اة ػػميس

ك ػرة ا يػدف اة ػميةه اسعػػد اختطػرط ا غةػركاف أكؿ يػػر أ ػركا ا ػدكر كا ي ػػر د ا تفتػكا سعػدسر إ ػػل
(كتح نرسر) س ةط ا س رت ة تيعكف اةط غراتة ا غرف.46
تعرةـ ا صسةرف ارتخذكا يحمًّ ل
سذا ةدؿ رل أف ا كترتةب كر ت يف يكك ػرت ا يدة ػه اة ػميةه ػد ػرت ر مكاف ػـ تكػف سػذو
عدد يف ا صسةرف ة رؼ رةػط يعرػـ ةػتعرـ اة ػر

ا كترتةب دا انر كسةرة مكا ير سك يكرف يتكاض ةت
ا ر ػ ػػئه ا غػ ػ ػراتة كا كترس ػ ػػه ك ا غػ ػ ػػرف كا ر ػ ػػه ا عرسة ػ ػػه كه ػ ػػد ةتعريػ ػ ػػكف ا ح ػ ػػرب كا ػ ػػعر كا خسػ ػ ػػرر

كا تررةخ.43

كيػ ػػف استيػ ػػرـ ا دك ػ ػػه ا ر ػ ػػتيةه سػ ػػر عرـ كأسر ػ ػػط إ ػ ػػرئ ر ا كترتةػ ػػب تػ ػػدرةس ا تميةػ ػػذ ككػ ػػرف أئي ػ ػػه

ا ر تيةةف رل رأس ا يدر ةف س ذو ا كترتةػب ارةيػرـ سػد ا كسػرب ترغػل ا عرػـ رػل ةػد أسةػط سػد
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ا رحيف سف ر تـ ك يؿ سك أةضنر اس ا تدرةس اةير سعد حةث تخرج رل ةدو ا كلةر يف ا طرسه

يف ضي ـ اس ط أارح.44

كهد اصؿ ا كترب ف ا ي

د

سسةف رئة ةةف سير:

 - 8إف ا كترب كرف تعرةـ ا صسةرف ا ذةف ـ ةسر كا ف ا ر د كا ي
رل ط ررة تريه.

د السد أف ةككف ا طر ب اةط

 - 6ةدرس اس ا كترب ا عركـ ا دة ةه ا سحله سخمؼ ا ي د ا ذم ت ك ت اةط ا عركـ.45

ككر ت طرةغه ا تدرةس اس ا كترب تغرةدةه حةث كرف ا تريةذ ةكتب ير ةيرةط رةط ا ةخ اس كح

يف خ ب كسعد حفظط ةيحل ا ركح ركترسه رةط ي ةر أخرل ككر ت سذو ا طرةغه يتسعه اس أر رت

ا دك ه ا ر تيةه.46

كال از ػػت س ػػذو ا طرةغ ػػه يتسع ػػه تحفػ ػػةظ ا غ ػػرف ا ك ػػرةـ ا ػػس سعػ ػػض ا ي ػػر د كا كترتة ػػب ا ػػس ا عػ ػػر ـ

اة ميس حتل ا كهت ا حرضر.

ككيػر تيػت اة ػر ةر اػلف دكر ا كترتةػب ة ت ػس سسرػػكغ ا تريةػذ ػف ا ر ػد كة تغػؿ سعػدسر إ ػل يرحرػػه

تعرةيةه أخرل كسس ا حرغرت اس ا ي ر د كسس ا يرحره ا تس تعغب ا يرحره االستدائةه.47

كسذ ؾ عست ا كترتةب دكر ا تر ةس اس حةرة ا طر ػب ا عريةػه تس ػل رة ػر ي ارحػؿ تعرةيةػه الحغػه
ةصؿ اة ر ا طر ب أ رل ا يراتب ا عريةه كا لغراةه.

ج – المكتبــات :ا ػػت ر ا ئيػػه ا ر ػػتيةةف سرهت ػػرئ ـ ا كتػػب ا ي ػػرهةه كيػػر ا ػػت ركا سر تػػر ةؼ ا ػػس
يخترػػؼ ا ػػكف ا عر ػػـ كةظ ػػر ذ ػػؾ ي ػػف خػػمؿ مهػػت ـ ا كلةغ ػػه سػػر ي رب كا ي ػػرؽ اة ػػميةةف ال
ةير يف ا كاحس ا عريةه كا لغراةه كا تس يف سة ر ا غةركاف كارس كيصر كس داد كا سصرة.48
كس رت رل ترؾ ا عمهرت ا لغراةه ي ا يدف اة ميةه زادت حركه

خ ا كتب ك غر ر يف

ا ي ػرؽ إ ػل ا ي ػرب كيػػف ذ ػؾ يػر اعرػط اةيػػرـ سػد ا كسػرب حػةف أر ػػؿ أ ػؼ دة ػرر إ ػل ا سص ػ ةر
ت ترم س ر ا كتب ا أركا أف ة تركا س ر كرهرن كةغكيكا س خط كسعلكا ط سر

م.49
أرسعةف ي ن

خ ا تس زادت ف حيؿ

اكر ػ ػػت ا ػ ػكاة ا ك ػ ػػل تكػ ػػكةف ا يكتسػ ػػه ا تػ ػػس ا ػ ػػت رت اةيػ ػػر سعػ ػػد اػ ػػس تػ ػػرسرت سر ػ ػػـ (يكتسػ ػػه

ا يعصػكيه) ا تػػس تػػذكر ا يصػػردر أ ػػر ضػػيت ح ػكا س لمليرئػػه أ ػػؼ يص ػ ؼ ا ػس يخترػػؼ ا ػػكف
ا عرـ كسس رل رار سةت ا حكيه اس س داد كأف أ رب كتب ا يعصكيه يف تر ةؼ ريرت كأئيػه

ا يػذسب ا سرضػػس يػ ك ػػكد كتػب أخػػرل اػس ي ػػرالت يخترفػه

51

يركس ة خ ر ف يدك ه أسس ر ـ ا خر ر س سي ر دة أختط.58

866

كي ػػر ا يدك ػه ا تػػس هػرـ ا ػػةخ
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ك ػـ ةسغػل ألػػر ريكتسػه ا يعصػػكيه اغػد ذكػػرت ا يصػردر أ ػػط سي ػرد دخػػكؿ ا فػرطيةةف إ ػػل

ترسرت هريكا سحره ر خرصه ا كتب ا تس ر مهه سر يذسب ا سرضس

ا ةعس ريذاسب ا خرل.

56

كسذا ةعكس يدل ا عدات

ك غػد ك ػدت سعػض ا لػرر ريعصػكيه تعرغػػت اػس يكضػك ر سر رةرضػةرت كا عرػكـ كا فرػؾ كا د ػػه

كا طػب كيػر ك ػػدت يكتسػه أخػرل اػػس سػؿ فك ػه راػػت (سخ از ػه فك ػه) كسػػس سيدة ػه ػػركس

يركز ا سؿ.53

كسػػذ ؾ تية ػػزت ا حةػػرة ا فكرة ػػه اػػس ت ػػرسرت سر ػػرط كا حةكة ػػه كاال ػػتغرار كاالزدس ػػرر كسػػك ا عك ػػرس
ررخرت االهتصردم كاال تغرار ا ةر س خرؽ سةئه ريةه عؿ يف ترسرت تضرسس حكاضر ا عر ـ

اة ميس كس داد كدي ؽ كهرطسه ككر ت يركز إ عرع حضررم ي ـ كي كر.

رابعاً :ازدهار العموم والنتاج الفكري لمعمماء:
غػػد كػػرف ألكضػػرع ا ةر ػػةه سػػر ي رب اة ػػميس ككػػؿ كك ػػكد يػػذاسب ػػدة ال ػػةير ا ػػس
ا دك ه ا ر تيةه كسر تحدةد اس يدة ه ترسرت رصيه ا ر تيةةف ك كد ا عريرت ا يتيلره اس ا ئيه
أ ف ـ ط سر ت ا لر اس ازدسرر ا عركـ كتطكرسر ال ةير ا غرةػه ي ػر كا يتيلرػه اػس رػكـ ا ػرةعه

سر در ه ا ك ل حةث ايترزت ا دك ه ا ر ػتيةه س ػ ازرة اة تػرج ا عريػس اػس ا عرػكـ ا ػر ةه يتضػي رن

ا ر ػػه ك داس ػػر كيػػر ك ػػرف تعػػدد ا ي ػػذاسب ػكع ي ػػف ا ت ػػراس س ػػةف يعت غة ػػر ا ت ػػس كر ػػت تعغ ػػد سةػ ػ ـ
ا ي ػرظرات ييػر عػػؿ ا سحػث ا عريػػس رػل أ ػػدو كسػذا يػف أسػػرز يظػرسر ا تطػػكر ا فكػرم كا عريػػس

ةسراز إيكر ةرت ـ ا فغ ةه كا عريةه اس ا دارع ف رائ ـ كأاكررسـ ا يذسسةه مكاه رع ا طرؼ ا خر.
إف ا ت ػريح ا يػػذسسس ا ػػذم ػرؼ سػػط ا ئيػػه ا ر ػتيةةف س ػػل هر ػػدة أ ر ػةه حرةػػه ا فكػػر
كسػػك يػػر ػ

ا حركػػه ا عريةػػه اتعػػددت كت ك ػػت ا ي ػػرظرات ككر ػػت يػػف أ ػ ر ا ي ػػرظرات ا ت ػػس

احتضػ ت ر تػرسرت ترػػؾ ا تػس دارت سػةف اةسرضػػةه كا يعتز ػه ككػرف يكضػػك ر ةػدكر حرػك يكاضػػة

ا فغط إ ل ر ب رـ ا كمـ كا ر ه ك غػد كػرف ترػؾ ا ي ػرظرات لػرر إة رسةػه إذ أ ػ يت اػس ظ ػكر

يؤ فرت

دت

كد ا عريرت كا فغ رت اس حركه ا تر ةؼ.54

ا تس ػػرت ذخ ػ ػ نار طػ ػػمب ا عرػ ػػـ كا عريػ ػػرت أ ف ػ ػ ـ رػ ػػل يػ ػػر ا عصػ ػػكر كةيكػ ػػف تغ ػ ػػةـ ترػ ػػؾ

ا ي كدات كير ترتب رةط إ ل ار ةف رئة ةةف؛ ركـ غرةه ك غرةه كر تر س:
أوالً :العموم النقمية:

أ) التفسيـر :إف يف ضركرات ا ـ ا دةف كأحكريط ا ـ يعر س ا غرف ف طرةؽ تف ةرو كا ـ

يعر ةط ف زك ط سر ر ه ا عرسةه ال ةع س أف كؿ ا عرب ةفغ كف أحكريط كيعر ةط ا ك كترب ي زؿ
يف ا

سحر ط كتعر ل يع زة اس يعر ةط كأحكريط ا صر حه كؿ زيرف كيكرف كذ ؾ اس ا تف ةر

تسةف سعض يعر س ا كريرت ا تس تخترؼ

د ا عرب اس ا تعير ر يف يكرف خر كذ ؾ ات رع
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رهعه ا دك ه كدخكؿ ا

ر ـ كا يكا س كسـ ا ي ريكف يف

ةر ا عرب عؿ ا تف ةر ضركرة

حتيةه افس ا ي رب اة ميس ا ذم رؼ تر ةس دكؿ ككةر رت ي تغره ي ر ا دك ه ا ر تيةه

ا تس تظـ ي تيعرن سرسرةرن اس طرسط كرف زاينر رل ا عريرت تسةةف ا يعر س ا غر ةه ر رس ف طرةؽ
ا تف ةر كت ةؿ ا يرن كيعراه يحتكاسر تردةه ا فركض ا دة ةه سصكرة صحةحه ا ت ردان رل أحكرـ

ا غرف ا كرةـ.55

ك غػد ا ػت ر ػدد يػف ا عريػرت اػس ا دك ػػه ا ر ػتيةه س سػك ـ اػس رػـ ا تف ػةر يػ ـ :يحيػػد

سف ةر س ا دركرس ا فك س ا يعركؼ سرسف أسس ا ي ةب رش ير سةف (651- 611سػ864- 885/ـ)
سػػك أحػػد أ ػػمـ فك ػػط ا ػػتد رو اةيػػرـ سػػد ا كسػػرب سػػف س ػػد ا ػػرحيف ة ػػرظر ا يعتز ػػه ا كاص ػػرةه

ةترسرت كذ ؾ يعراتط ا عيةغه سيعر س ا غرف ا كرةـ.56

سػكد سػف يحكػـ ا ػكارم ا ك ار ػس كػرف أسػػكو يحكػـ ا ػكارم هرضػس تػرسرت اػس

ػد اةيػػرـ

أارػػح س ػػف س ػػد ا كس ػػرب (658- 618س ػػ878- 863/ـ) كس ػػك أ ػ ػ ر يف ػػر رغػػرف ػػرؼ ا ػػس ا دك ػػه
ا ر تيةه تداك تط ا يصردر اةةرضةه ك ةرسر.

ترغل سكد سف يحكـ تعرةيط اس تػرسرت ككػرف ةف ػر ا غػرف ا كػرةـ سر يػرلكر يػف ا هػكاؿ كةت ػ اػس

تف ػ ػػة ور لير ة ػ ػػه ػ ػػركط :يعرا ػ ػػه ا يك ػ ػػس كا ي ػ ػػد س ا ر ػ ػػخ كا ي ػ ػػكخ ا تغ ػ ػػدةـ كا ت ػ ػػرخةر ا يغط ػ ػػكع

كا يكصكؿ كا خرص كا عرـ كاةضيرر كا ر ه ا عرسةه أ ؼ كترسرن اس ا تف ةر اةط أرس أ زات.57

ةمحػظ يػدل استيػػرـ ا ر ػتيةةف سعرػـ ا تف ػػةر كضػركع سعػض ا يف ػػرةف اػس تف ػةر ا غػػرف

كذ ؾ ررد رل ا يخر فةف يف خمؿ ا ي رظرات ح ب ير تـ سةر ط.
ب – الفقــه:

يػػف ا تػػرئ ا تػػس ترتس ػػت ػػف حرةػػه ا فك ػػر مكاا ػػرح ا ي ػػرؿ أي ػػرـ ا يػػذاسب ا يخترفػػه كل ػلػر
ا تػر ةؼ كتعػػدد ا يػدك رت ا فغ ةػػه كػػؿ ح ػب يذسسػػط كة ػػد ذ ػؾ يػػر هر ػػط سػف ا ص ػ ةر ..." :كيػػف

سر سرػد يػػف اغ ػر اةسرضػػةه ك ةػػرسـ يػف ا كػػكاةةف كا يػد ةةف (ا ير كةػػه) ػػـ ةطرػب سعض ػ ـ سعض ػنر كال

ة عل سعض ـ سسعض… إال أف ا فغ رت تسرحلت ا ي رئؿ اةير سة ر كت ػرظرت كا ػت رت كػؿ ارهػه

أف تعرـ ير خرفت ر اة ر صرحست ر…".58

ككير كر ت تغرـ ا ي رظرات اػس سػرهس اػركع ا يعراػه كػرف ا فغ ػرت ة ػترككف اػس ترػؾ ا ي ػرظرات ييػر
ألػرل ا عرػكـ ا فغ ةػه اػس ا يػذاسب ا يخترفػه كر ير كةػػه كا ح فةػه كا ةرضػةه حةػث ةتفػؽ سعضػ ـ اػػس

ي رئؿ كةخترفكف اس أخرل.59

كيػػف أسػػرز ا فغ ػػرت اةي ػػرـ سػػد ا كسػػرب س ػػف سػػد ا ػػرحيف ا ػػذم أ ػػؼ كترس ػنر ػػيرو (ي ػػرئؿ

فك ه) كير تيت اة ررة كا ذم ة ةب اةط ف أ ئرت ـ ا تس سر ت لم ليرئه ؤاؿ كةر

ا كـ ا كسةر ا ذم هرأو يف ا كتب ا ي ػرهةه ا تػس
ركـ حتل أ ط

دير اػرغ ي ػر هػرؿ( :ا حيػد

ذؾ إل

ػخت ػط كيػر تػـ سةر ػط إضػراه إ ػل يػر ترغػرو يػف

ا ػذم ري ػس كػؿ يػر اة ػر يػف هسػؿ ك ػـ أ ػتفد ي ػر
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ير

إال ي ر تةف كهةؿ لمله ك ك ئرت

ست اة ر هةر نر)
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كاػس ذ ػؾ د ةػؿ رػل ػعه ريػط

اس ا عركـ ا دة ةه كاغ ط اس ا ي رئؿ ا يخترفه كيف ريرت ا ةرضةه ا ػذةف تفغ ػكا اػس ا ػدةف ػر ـ
ةعرؼ سرسس سةدة ا

رج ا ذم رؼ

ط ا كرع كا ر كع إ ةط اس ي رئؿ ا خمؼ.68

كيػف ا فغ ػرت ا يعتسػػرةف – يحكػـ ا ػكارم يتػػكاس (658سػػ878/ـ) اغةػط كهرضػػس يػف سػػؿ

ا كراؽ ة ط اةيرـ أارح سف سد ا كسرب هرضةرن رل ترسرت رؼ
ةكف

دو ارؽ سةف أيةر كيريكر كال ةخ ل اس ا حؽ كيه الئـ.66

ط أ ط ػدةدان اػس ا حػؽ ارػـ

كيػػف ا فغ ػػرت ا سرضػػةه أةض ػنر يػػركس سػػف اػػتح ا ي ػػرك س ا فك ػػس ا ػػذم ةعػػد يػػف أس ػػرز

اغ ػرت ص ػرو تػك ل ا غضػػرت س سػػؿ فك ػه اػػس

ػػد اةيػرـ ةك ػػؼ سػف يحيػػد سػػف أارػح كا ػػذم هػػرـ

سر ت ػػرخ يدك ػػه أسػػس ػػر ـ ا خر ػػر س حة ػػث هػػرـ سر ت ػػرخ ر كأسيةت ػػر

أسيةه يدك ه ح كف

د ا ير كةه اس ا ي رب.

كيف ا فغ رت ا يغػرسةف

ػػد اةةرضػػةه تض ػػرسس

ػد ا ئيػه ا ر ػتيةةف يحيػكد سػف سكػر ك ة ػل سػف ار ػرس ا ػتعرف

س ير اةيرـ أسك ا ةغضرف م ت ر ةر اس أيكر ا دةف كا ةر ه.63

ك تخرص يير سؽ سةر ط أسيةه ا فغط كيكر تط اس ترسرت ك د أئيت ر يير عػؿ ا فغ ػرت

ة يكف سر رل ا يراتب اغد كرف ـ ا لر ا كسةر اس حةرة ا ي تي ا ترسرتس ك ر تط.
 – 3الحديــث:

ا تيد اةةرضةكف اس ا ي رب كي ـ ا ر تيةكف رل يؤ فرت ا حدةث ا ي رهةه كخرصه

اةةرضةه ي ر كهد كر ت ا سص ةر سر عراؽ ي د سذا ا يذسب ك ركيط اغد كرف ا ي ررسه ةح كف

إ ة ر طرب ا عرـ كي ـ اةيرـ سد ا رحيف سف ر تـ يؤ س ا دك ه ا ر تيةه كهد ك دت كتب

ا حدةث ا ي رهةه ف طرةؽ ارت

خ ي ر ككذ ؾ ا رحمت ا عريةه رد ار ه كا ت مب ا كتب

كيف أ ر كتب ا حدةث ا ي رهةه ا تس ا ت رت اس سمد ا ي رب كترب ا ي د السف ا حسةب

كذ ؾ ا ري ا صحةح دك ط اةيرـ ا رسة ك رؼ سر يط كترب ا رسة ا ذم أك ل اةةرضةه استيريرن
سط.64

ك غد ك د ريرت ا حدةث يف ةر اةةرضةه اس ترسرت س كؿ هسكؿ كيػ ـ يحػدث ا ير كةػه

أسك سد ا رحيف سكر سف حيرد سف يؾ سف إ ير ةؿ ا ز رتس ا ترسرتس كسك أةضرن أدةب

ك ر ر . 65كسذا ةدؿ رل ا سةئه ا عريةه ا ةدة اس ترسرت اكرف اغ رئ ر كيحدلة ر ـ ركـ
يك ك ةه يعت سةف ركـ يخترفه.

كه ػػد ذك ػػرت ا يص ػػردر سع ػػض ركاؽ ا ح ػػدةث يػ ػػف اتس ػػرع ا ي ػػذسب اةةرض ػػس ك ةػ ػ ور ا ػػس تػ ػػرسرت

ا ر تيةه.

 – 4عمم الكـالم:
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راػػط سػػف خر ػػدكف رػػـ ا ك ػػمـ سغك ػػط" :س ػػك رػػـ ةتضػػيف ا ح ػػرج رػػل ا عغرئ ػػد اةةير ةػػه سر د ػػه

ا عغرةػه كا ػرد رػل ا يستد ػػه ا ي حػراةف اػس اال تغػػردات ػف يػذاسب ا ػػرؼ كأسػؿ ا ػ ه"

66

ا خػكض اػس ا ي ػػرئؿ ا فر ػفةه ا تػس تخػػص ا عغةػدة كةعتيػد رػػل ا ػدؿ اػس ا ػػدارع

كاةه رع.

ا ػػك

ػر سر ح ػػه

كيف أسـ ا ي رئؿ ا تس ةسحل ر سذا ا عرـ سك هضةه خرؽ ا غرف كةتضػح ركاج سػذا ا عرػـ

م" :ا تيعػت ا يػػه
اػس تػرسرت يػف خػمؿ ر ػر ه اةيػرـ يحيػد سػف أارػح اػس ي ػر ه خرػؽ ا غػرف هػرئ ن
رل أف ا غرف كمـ ا كال ةخرك سذا ا كمـ أف ةككف ةئرن أك ةس س ست ةخترؼ اةط ا يخر فكف

كة ػرزع اةػػط ك ػػك صػػح أ ػط ػػةس س ػػست سطػػؿ أف تكػػكف ر ػؿ ا
ألػررت ػػدالن كسة ػ انر اػػس

ػػرتت س ػػست"

67

سػػذو ا ي ػػر ه

ػػد صػػرحس ر ككر ػػت يػف ا يحػػركر ا رئة ػػه ا تػػس ةػػدكر رة ػػر ا كػػمـ اػػس

ا ي رظرات ا فغ ةه ا كميةه.
اس

يف أ ر ا عريرت اس رـ ا كمـ ي دم ا فك س ا ك ةكم يتكال (896سػ888/ـ) رش

د اةيرـ سد ا كسرب كرف يتيك نر يف اال تدالؿ كا سرسرف رؼ سس ار تط اس اف ا ي رظرة

 . 68كيف ا عريرت ا ي كرةف اس رـ ا كمـ سد ا سف ا ريطس ككرف رةه اس رـ

ا كػػمـ حة ػػث كػػرف ة ػػرد رػػل ا ف ػػرؽ كة غ ػػد يغػػرالت ا يستد ػػه ح ػػب ه ػػكؿ ا ػػيرخس يع ػػت س ػػةف

اة سرضةه كا يعتز ه ي رظرة كرف سد ا سف ا ريطس طرارن اة ر.69
 – 5المغة العربيــة:

تعتسػر ا ر ػػه ا عرسةػػه ا ر ػػه ا ر ػػيةه اػػس ا دك ػه ا ر ػػتيةه ا ػػس ػػه ا ػػدركس ا خطػػب

ا ي ػكا ظ ا ي ر ػػةر رر ةػػه كهػػد تعرة ػػت ػػه ا سرسػػر ي ػ ا ر ػػه ا عرسةػػه

ػػر ػػه ا عريػػه إال أف

تعػر ةـ ا ػػدةف ت ػتك ب اتغػػرف ا عرسةػه ا ػػس ػػه ا غػرف كا حػػدةث اغػد كػػرف االستيػرـ سر ر ػػه ا عرسةػػه
ضركرة يرحه ي تي ا ي رب ككؿ ك ةس اس يدة ه ترسرت اح ػب اغػد أتغ كسػر كسر ػكا اة ػر إ ػل
ر ب ت ـ كيف رير ا ر ه ا عرسةه سترسرت ة كد سف هرةش ا ترسرتس كرف ةػتغف ػرت ػدة إ ػل

ر ب ا عرسةه كأسك يحيد سػد ا سػف يحيػد ا حػكم يتػكال (318سػػ961/ـ) كػرف سرر ػنر اػس رػكـ
ككترب اس ا عركض.71
ا ر ه ك ط يؤ فرت اس ا ر ه
ه
أير ا دب اغد

دت ترسرت اس ا ع د ا ر تيس ضه أدسةه كا عه اس طرةعت ـ ا ئيه

ا ر ػتيةةف أ ف ػ ـ كي يك ػه يػػف ا دسػرت كا ػػعرات ا ػذةف كك ػكا حركػه اكرةػػه يتيةػ ةز يػػف خػمؿ يػػر
ت ػكاتر ػ ـ يػػف خطػػب ككص ػػرةر كر ػػرئؿ تػػدؿ رػػل ػػيك اك ػػرم كرهػػس أدسػػس كيلػػؿ سػػذو ا ر ػػرئؿ
تصدر ف ا ئيه ر ةت ـ كر ر ه اةيرـ أارح ا تس ةد ك اة ر تغكل ا كيخر فتط ك ف ا عر اغد

حظةت ترسرت سي يك ه كسة ةر يف ا عرات ا ذةف

طكا ا حركه ا فكرةه ي ـ أحيد اتح ا يعركؼ

سرسف ا خراز ا ترسرتس هرضس ترسرت ك ر رسر كيف عرات ترسرت سكر سف حيرد ا ترسرتس ط عر

كلةر ا ت رت ط هصةدة رلرت اس ط يطرع ر:
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سكةػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت رػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل ا حسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه إذا تك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكا

اة ػ ػ ػ ػ ػ ػػر

ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك أ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػس سركػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت سك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكا رة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر

ػ ػ ػ ػ ػ ػػرس سغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؤؾ ك ػ ػ ػ ػ ػ ػػرف ذخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ نار

 – 6التاريــخ:

طت حركه ا تدكةف ا تررةخس اس

كاغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدؾ كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكل ا كةػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرد كةػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر

78

د ا دك ه ا ر تيةه كيف أ ر ا يؤرخةف ا ذةف

رة كا ا يراحؿ ا خة ةر يف ا دك ه ا ر تيةه اس ر ا ص ةر اغد ك د سترسرت حكا س 671سػ دكف

أخسرر ا ئيه ا ر تيةةف يعتيدان رل ا ركاةرت ا فكةه كتيةز تررةخط سر س رطه كهد أ رد سدكر
ا ئيه ا ر تيةةف ر ـ اختما ـ اس ا يذسب ار رب ا يصردر ت ةر أ ط كرف ير كةرن أ ؼ كترسرن
سر ي ـ كسك (أخسرر ا ئيه ا ر تيةةف) كسك يصدر رئة س ردك ه ا ر تيةه حةث أ ط

ؿ أ رب

ككرف تررةخ ا دك ػه ا ر ػتيةه اػس ي يرػط ي صػسرن رػل ػةرة ا ر ػكؿ صػرل ا

رةػط ك ػرـ

ا حداث ا تس كهعت اة ر.76
كت ار ـ ا صحرسه رضس ا

ـ.73

ثانياً :العموم العقمية (التطبيقية):
م كػػؿ ا عرػكـ إال أف االستيػػرـ تفػػركت
يػر ػػرؼ ػف تػػرسرت أ ػػر كر ػت يرك ػ ناز ريةػنر ػػري ن
سةف ترؾ ا عركـ ا رتت ا عركـ ا تطسةغةه اس ا يرتسه ا لر ةػه سعػد ا عرػكـ ا دة ةػه كا دسةػه إال أف يػر
ةػدؿ رػل تػداكؿ ا عرػكـ ا تطسةغةػػه كاضػح كصػرةح ةت

ػد اػس ا كػػـ ا رئػؿ يػف ا كتػب ا ػذم اهت ػػرو

ا ي تيػ ا تػػرسرتس كأئيتػط سيكتسػػه ا يعصػكيه تحػػكم أكلػر يػػف لمليئػه أ ػػؼ كتػرب كك ػػدت يكتسػػه

أخرل اس سؿ فك ه رات سخ از ه فك ه كر ت ري ةر س تل أ كاع ا كتب.74

كيػػف ا عر ػػكـ ا تطسةغةػػه ا ػػس تػػرسرت ا ر ػػتيةه ر ػػـ ا ح ػػرب ا ػػذم اهتضػػتط ا ظ ػػركؼ كارت ػػسط

سر حركه ا ت ررةه سترسرت كا فرائض ا دة ةه ا تس ت تك ب ا ح رب ارةيرـ أارح كأختػط كػرف يػر

يعراه كا عه سر ح رب كا فرؾ ار يعريمت ا ت ررةه ا تس ترسط تػرسرت سر ي ػرطؽ ا خػرل تتطرػب

يرةه ا عد كا ح رب ك مهه ا ح رب أةضرن سر فرائض كر يكارةث السد اةط يف ا ح ػرب ة ػرؿ كػؿ

كرةث صةسط كذ ؾ يرةه ح رب سةت ا يرؿ كت ظػةـ فغػرت ا دك ػه مكاحصػرت سعػض ا ػرائح اػس
ا ي تي كر فغرات كتحدةد يتطرسرت ـ يف ا طعرـ كا صدهرت.75

أير رـ ا فرؾ أك ير ةعرؼ سر ت ةـ اغد استـ سط ا ر تيةكف كرستيري ـ سر ح رب ف

حركػػه ا غكاا ػػؿ ا ت ررة ػػه ػػر مه ػػه س ػػر كـ ا ػػس ي ػػةرت ر ػػةمن ك ػػذ ؾ سع ػػض ا ح ػػرسرت أل ػ ػ ر
ا غيرةػه ا يرتسطػه س ػعرئر دة ةػه كػر ح ك ػ ر ريضػرف كيرخػص استيػرـ ا ر ػتيةةف سر فرػؾ يػػر كرد
ف أحدسـ اس ترسرت هك ط" :يعرذ ا أف تككف
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كس ػػذ ؾ ةتضػ ػػح أف ت ػػرسرت ا ر ػ ػػتيةه ض ػػيت أسػ ػػـ ا عر ػػكـ كأ رس ػ ػػر ا ػػس ا فت ػ ػ ةر هة ػػد ا سحػ ػػث

كا ييتدة يف ي تصؼ ا غرف ا لر س إ ل أكاخر ا غرف ا لر ث ا

رم.

الخاتمـــة

يػػف خ ػػمؿ ي ػػر ػػسؽ د ار ػػتط ةيك ػػف ا غ ػػكؿ  :أف يدة ػػه تػػرسرت ا ر ػػتيةه اة ػػميةه ا ػػس ا ي ػػرب
ا ك ػػط ػػرسيت ا ػػس تر ػػةخ يس ػػردئ حضػػررةه ا ػػس ا غػػر ةف ا ل ػػر س كا لر ػػث ا

ػػرةةف تيلرػػت ا ػػس

إ رزات رل ا ي تكل ا فكرم سيدة ه ترسرت ك ةرسر يف ا حكاضر اة ميةه اس ا ي رب

دت

ي طغه ا ي رب ضه اكرةه ك ةه كر ت ايتداد رحركه ا عريةه اس ا ي ػرؽ اة ػميس كيػر حػدث
اػػس ا ي ػػرب ي ػػف تط ػػكرات اكرة ػػه ذات أسع ػػرد يذسسة ػػه ةعك ػػس ا رض ػػةه ا خص ػػسه ا ت ػػس ي ػػت اة ػػر
ا تةررات ا يذسسةه ا غرديه يف ا ي رؽ كهد

رة ا كةر رت ا ي تغره سر ي رب كا تس يف سة ػر ا دك ػه

ا ر تيةه ك رصيت ر يدة ه ترسرت ككرف يف ا طسةعس أف ةداا كؿ يػف سػذو ا كةر ػرت ػف ك ػكدو

سر ك ػرئؿ ا يخترفػه كا تػس أخػذ ا ر ػب ا فكػرم ي ػػر ه ػطنر كسةػ نار اػس ظػؿ ا ت ػراس ا عريػس كا لغػػراس

سةف سذو ا حكاضر ال ةير اس ظؿ االختمؼ ا يذسسس يير أدل إ ل استيرـ كسةر سر ر ب ا فكرم

كازدسرر اس ا حركه ا عريةػه اػس سػذو ا حكاضػر كتر ة ػرن رػل يػر تػـ سةر ػط كيػر ػسؽ د ار ػتط ةيكػف
ا كصكؿ ر ترئ ا تةه:

 )1كػػرف ػكالة ا يػػر ا ر ػػتيةف دكر يسر ػػر اػػس ا حةػػرة ا فكرةػػه يػػف خػػمؿ ت ػ ةع ـ رعيػػؿ كأسر ػػط
كهةردت ـ ذا ا ت راس اس ا كهت ا ذم كر كا اةط أ ف ـ ريرت يك ك ةكف.

 )2ارتس ػػرط ا ض ػػه ا فكرة ػػه ا ػػس ا ي ػػرب ا ك ػػط ست ػػرسرت كس ػػس ا يرك ػػز ا ةر ػػس كاالهتصػ ػػردم
كا لغراس.

 )3ا ت ػريح ا ػذم كػػرف ػدل ا ر ػتيةةف كهسػػك ـ ريػذاسب ا خػػرل عػؿ يػف تػػرسرت هسرػه رعريػػرت
كا فغ رت يف يخترؼ ا هطرر عغد ا يرتغةرت كا ي رظرات.

 )4غد كرف ا تعرةـ اس ترسرت رل يخترؼ ا ي تكةرت ال ةعرؼ هةكدنا كال يراحؿ يرةه رسةؾ
ف رب ا كتب مكا رت ا يكتسرت مكا رت ا كترتةب كا ي ر د ا تس تعغد اة ر حرغرت ا درس
كصكالن إ ل سةكت ا يرات ا تس كر ت تعغد س ر ا يرتغةرت كا ي رظرات اس ا عركـ ا يخترفه.

 )5ا صػ ػػمت ا عريةػ ػػه سػ ػػةف تػ ػػرسرت كا ي ػ ػػرؽ اة ػ ػػميس ييػ ػػر أتػ ػػرح ا تسػ ػػردؿ ا لغػ ػػراس سػ ػػةف ا ي ػ ػػدف
اة ميةه اس ا ي رؽ كا ي رب.

ا حكا ل
______________________
 .8ا غزكة س لرر ا سمد كأخسرر ا عسرد دار صردر سةركت ص.896
 .6يخترر ا ح ر س يك ك ه (لغراه ا يدف ا زائرةه) دار ا حكيه 6117ـ ج 4ص.686
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.3ا ػ ػرةؼ أسػ ػػس سةػ ػػد يحيػ ػػد س ػػف سػ ػػد ا
ا يطسك رت ا ريعةه 8983ـ ص.61

 .4ةرهكت ا حيكم

رب ا دةف أسس سد ا

ا غػ ػػررة ا ارةغةػ ػػه ك زة ػ ػرة ا ػػد س تػ ػػح :إ ػ ػػير ةؿ ا عرسػ ػػس دة ػ ػكاف
يع ـ ا سرداف دار صردر سةركت 8998ـ ج 6ص.8

 .5ةرهكت ا حيكم ا يصدر ف ط ص.8
.6ا سكرم أسس سد ا

ا ي ر ؾ كا يير ؾ دار ا كترب اة ميس ا غرسرة ص.67

 .7يحيكد إ ير ةؿ سد ا رازؽ ا خكارج اس سمد ا ي رب دار ا لغراه ا ي رب ص.5

.8إسراسةـ سحرز ا دك ه ا ر تيةه د ار ه اس ا كضرع االهتصردةه كا حةرة ا فكرةه ا غدارة ا زائر 8993ـ ص.78
.9يحيد ة ل ا حرةرم ا دك ه ا ر تيةه سر ي رب اة ميس دار ا غرـ ا ككةت 8987ـ ص.97
.81

ػػكدت سػػد ا ك ػرةـ ةك ػػؼ ا عمهػػرت ا خرر ةػػه ردك ػػه ا ر ػػتيةه ا يؤ ػػه ا ػػكط ةػػه ركتػػرب ا زائ ػػر 8984ـ

ص.38

.88
.86

يحيد رس دسكز تررةخ ا ي رب ا كسةر يؤ
ػ ػػد ا

يحيػ ػػد رةرػ ػػس اال ػ ػػعرع ا فكػ ػػرم اػ ػػس

ص.81

.83
.84
.85

ا ير

أسس زكرةرت أحيد

ه تركا ت ا لغراةه 6181ـ ص.369
ر سػ ػػه كا ر ػ ػػتيةةف ر ػ ػػر ه ير

ػ ػػتةر ا ازئػ ػػر 6118ـ

ةر ا ئيه كأخةررسـ تح :إ ير ةؿ ا عرسس ا يكتسه ا كط ةه ا زائر 8979ـ.

يحيد رس دسكز ا ير

ا رسؽ ص.336

سؿ فك ه :ةغػ اػس إهرػةـ طػراسرس
ا رسؽ ص.68

ػيس س ػذا اال ػـ

ػسه إ ػل هسةرػه فك ػه ا سرسرةػه

ػكض ا ػرهركم

.86

يحيد رس دسكز ا ير

.87

راسح سكترر ا ي رب ا عرسس تررةخط كحضررتط ا ركه ا كط ةه ر ر ا زائر ص.36

.88
.89

ا رسؽ ص.53

اسف ا ص ةر ا يصدر ا رسؽ ص.35

ػػد اةسرضػػةه اػػس ػػيرؿ أارةغةػػر اػػس يرحرػػه ا كتيػػرف ا ردف

ػػكض خرفةػػرت ا ػ ظـ اال تير ةػػه كا ترسكةػػه

ص.81

.61

ا ػػدةب ة ػػل ا حكا ض ػػر كا ي ارك ػػز ا لغراةػ ػػه ا ػػس ا ازئ ػػر ا ػػس ا ع ػ ػػد ا ك ػػةط ي ػػكرات ا يرك ػػز ا ػ ػػكط س

.68

أسك زكرةرت ا يصدر ا رسؽ ص.65

رد ار رت كا سحث ا زائر 6117ـ ص 34كذ ؾ يحيد دةكز ا ير

.66
.63
.64

ا رسؽ ص.336

اسف ا ص ةر ا يصدر ا رسؽ ص.45
يحيد رس دسكز ا ير

ا رسؽ ص.336

ػػكدت س ػػد ا كػ ػرةـ ةك ػ ػػؼ ا عمه ػػرت ا خرر ة ػػه ردك ػػه ا ر ػ ػػتيةه يؤ

ػػه ا كت ػػرب ا ازئػ ػػر 8984ـ

ص.64
.65

تػػردسةس سةفةك ػػل ا يؤرخػػكف ا سر ض ػػةكف اػػس أارةغة ػػر ا ػػير ةه تر ي ػػه :يػػرسر كرةي ػػر ػرار دار ا ػػرب

اة ميس سةركت 6111ـ ص.41
.66

ا ير

.67

أسك زكرةر ا يصدر ا رسؽ ص.89

.68

ف ط ص.846

ا يرخل سد ا كاحد ا ةر تح :أحيد ا ةرحس ا يكتسه ا كط ةه ا زائر ج 6ص.867
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.69
.31
.38
.36
.33
.34
.35
.36
.37
.38

يحيد رس دسكز ا ير

ا رسؽ ص.635

اسف ا ص ةر ا يصدر ا رسؽ .68
ا يرخس ا يصدر ا رسؽ .889
كدت سد ا كرةـ ةك ؼ ا ير

ا رسؽ ص.64

أسك زكرةر ا يصدر ا رسؽ ص.98

ا يرخس ا يصدر ا رسؽ ص.663
اسف ا ص ةر ا يصدر ا رسؽ ص.887
إسراسةـ سحرر ا ير

ا رسؽ ص.675

إسراسةـ سحرز ا ير

ا رسؽ ص. 675

ا در ة س أحيد عةد طسغرت ي رئخ ا ي رب تح :إسراسةـ طمل ج 8ص.48

.39

اتحة ػػه ه ػػركاز ا حة ػػرة ا حض ػػررةه ا ػػس ا ازئػ ػػر ا ر ػػتيةه ر ػػر ه ير

.41

ا در ة س ا يصدر ا رسؽ ج ص.83

ص.879

.48

ػػتةر ة ػػر ي ػ ػكرة ا ازئػ ػػر 6186ـ

ا فةركزة ػ ػػردل ا غ ػ ػػريكس ا يح ػ ػػةط تحغة ػ ػػؽ :أ ػ ػ ػػس ا ػ ػػريس كزكرة ػ ػػر ػ ػػرسر دار ا ح ػ ػػدةث ا غػ ػ ػػرسرة 6118ـ

ص.8396
.46

يحيد سف ح كف داب ا يتعريةف تحغةؽ :ح ف سد ا كسرب تك س8976ـ ص .33

.43

أحيد اؤاد ا سكائس ا ترسةه اس اة مـ دار إحةرت ا كتب ا عرسةه ا غرسرة 8955ـ ص.56

.44

ا يرخس ا يصدر ا رسؽ ص.866

.45
.46
.47
.48
.49
.51
.58
.56
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59

إسراسةـ سحرر ا ير

ا ير

ا رسؽ ص.677

ف ط كا صفحه.

إسراسةـ س رز ا ير

ا رسؽ ص.681

ة ل ا حرةرم ا دك ه ا ر تيةه سر ي رب اة ميس دار ا عرـ ا ككةت 8987ـ ص.636

ا يرخل ا يصدر ا رسؽ ص 846كذ ؾ :ا در ة س ا يصدر ا رسؽ ج 8ص.56
يحيد رس دسكز ا ير

ا رسؽ ص.336

ا در ة س ا يصدر ا رسؽ ج 8ص.363
ا يصدر ف ط ج 8ص.95
ة ل ا حرةرم ا ير

يحيد رةرس ا ير
يحيد رةرس ا ير
سحرز إسراسةـ ا ير

ا رسؽ ص.637

ا رسؽ ص.81
ا رسؽ ص.88
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دراسة تحميمية لطرز المنشآت التجارية في مدينة طرابمس خالل العصر العثماني
1329-958ه1911-1551 /م
حنان سالم زريق

جامعة المرقب  -ليبيا

Falconlibya @ hotmail.com

الممخص
يتناول ىذا ال بحث حصر وتسجيل وتحميل طرز المنشآت التجارية في مدينة طرابمس القديمة
خالل العصر العثماني(1329-958ه1911-1551 /م) ،المتمثمة في األسواق والفنادق مع
إبراز الخصائص المعمارية الممي ةز لمعمارة التجارية في طرابمس ،والتي اتسمت في مجمميا بأنيا

صدى لنظيراتيا الموجودة في تركيا ومصر وكذلك البيوت (األحواش)،والزوايا ،والبيمارستان

(المستشفيات) ،من خالل معرفة التخطيط األصمي وما ط أر عمييا من تعديالت جوىرية،
ومعرفة الطرز الجديدة والعالقات التجارية الوطيدة بين طرابمس ومدن الشمال اإلفريقي والمدن

اإليطالية ،والظروف المناخية والجغرافية والتأثيرات األندلسية التي جاءت إلى طرابمس عبر
ىج ةر الصناع األندلسيين إلييا.
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مقدمة

لقد كان لموقع مدينة طرابمس الجغرافي الممتاز  ،واتخاذىا مرك از لحكم المناطق

المجاورة من قبل الدول المتعاقبة عمييا منذ أقدم العصور ،دوره في تنوع الموروث الحضاري

لممدينة ،مماجعل مدينة طرابمس تزخر بكثير من المواقع والمعالم التاريخية اليامة وان كان
تعاقب وتراكم الحضارات والدول المختمفة عمى المدينة ذاتيا  ،قد جعل طابع العيود الحضارية
القريبة إلى زمننا الحالي ىوالغالب عمى نمط معمار المدينة ،ىذا الطابع الذي يحمل سمات

المدينة العربية اإلسالمية إبان العصر العثماني ،ومن أىم الموروثات الحضارية التي تميزت

بيا المدينة القديمة طرابمس  -المنشآت التجارية خالل العصر العثماني  ،باعتبارىا من المعالم

التاريخية االقتصادية اليامة في مدينة طرابمس الغرب ،وذلك من خالل دراسة تحميمية لطرز
المنشآت التجارية ونظيراتيا الموجودة في تركيا ومصر وسوريا وبعض مدن الشمال اإلفريقي

وتظير ىذه العالقة في التأثيرات المعمارية والزخرفية بالمنشآ ت التجارية في مدينة طرابمس
في العصر العثماني.

أوالً  .األسواق
تعد األسواق أحد المظاىر الرئيسة لمنشاط التجاري ،حيث يتم من خالليا تصريف المنتجات
ووصوليا إلى مستيمكيا إذ يتعامل فييا شتى أصناف الناس من زراع يأتون بصحبة منتجاتيم

لبيعيا أو صناع أو تجار يعرضون سمعيم كوسيط بين المنتج والمشتري ،فاألسواق تمعب بذلك

دو اًر ميما في تحديد ميزان العرض والطمب ألي سمعة سواء كان ذلك ببيعيا أو شرائيا.
فاألسواق ظاىرة حضارية ىامة ذات عالقة وثيقة بالنشاط التجاري ،وتعد أقدم النظم
االقتصادية ،ألنيا تشتمل عمى حاجات األفراد سواء كانت ضرورية أم كمالية.

1

ومع إشراقة نور اإلسالم في عيد الرسول _صمى اهلل عميو وسمم كانت األسواق أحد العوامل
الم يمة في تكوين المدينة اإلسالمية وكانت أىمية السوق تزداد مع أىمية موقعو بالنسبة
لممسجد الجامع ،فالمالحظ أن األسواق التي نشأت بالقرب من المساجد الجامعة كانت أكثر

رواجًا من تمك التي نشأت بعيدة عنيا

2.

وتتمتع طرابمس بموقع جغرافي  ،تاريخي ،اقتصادي ىام ،حيث كانت ذات مركز تجاري ىام
منذ األلف األولى ق.م فيي تعد واحدة من أقدم البوابات التي تتدفق منيا ثروات أفريقيا إلى

أوروبا من يورنو وكانو ووادي دارفور ،وقد تطورت مدينة طرابمس من مركز تجاري بسيط إلى

مدينة ع امرة استقر فييا العديد من األجناس في حقب مختمفة فطرأت عدة تغييرات عمى المدينة
في ىذه الحقب األمر الذى كا ن لو األثر الفعال في انتعاش وازدىار التجارة والصناعة في
بعض األحيان وركودىا وجمودىا في أحيان أخرى في مختمف النواحي المعمارية والصناعية

والتجارية.
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وحيث إن المدينة ذات موقع استراتيجي فريد فقد كان ليا النصيب األكبر من ىذا االزدىار
فأصبحت مدينة عامرة باألىالي الذين بدأوا يمارسون حرفيم المختمفة "كالنسج والصباغة

والصياغة الذى ادى إلى استقرارىم ىناك وبناء الحوانيت التي ازدادت بزيادة نسبة األىالي

وزيادة مواردىم المالية والتي أصبحت مثل األسواق.

3

وعرف ذات السوق بمسميات مختمفة وذلك تبعًا لنوعية النشاط التجاري الذى تخصصت فيو
حوانيت ىذا القسم ولكنيا مسميات لسوق واحد كما في سوق المشير والذى يعرف من بداية

سوق الفخار حيث تخصصت مجموعة من الحوانيت لبيع األدوات الفخارية لطبخ الطعام وأواني

حمل الماء ،وكذلك امتداد ونياية سوق المشير يبدأ سوق آخر عرف باسم النجا ةر ثم الحدادة ثم

الحمودجية وأيضا سوق الفرامل والترك.

وى ذه الظ اى ةر توج د ف ي مص ر ،فنج د ش ارع المع ز يع رف بأسماء مختمف ة ف ي أقس امو مني ا س وق
الفحامين والنحاسين والسكرية والشربين والخيامية وغيرىا.

وظ اى ةر األس واق ف ي المدين ة القديم ة م ن الظ واىر االقتص ادية واالجتماعي ة والثقافي ة الت ي أث رت
ت أثي اًر كبي اًر عم ى الجوان ب السياس ية والتاريخي ة لممدين ة عم ى م ر العص ور ،فاألس واق معم م م ن

المعالم اليامة ووجو من أوجو المدينة الحيوية .4

وتنقس م أس واق ط رابمس إل ى ن وعين الن وع األول وى و ال ذى يق ام ف ي األم اكن الفض اء الخالي ة

ويع رف أح يان ا باس م المك ان ال ذى تق ام في و س وق الرحب ة أو الم واد الت ي تب اع فيي ا كس وق الغ نم
ومن ىذا التنوع أيضا أسواق أسبوعية أو شيرية.

أما النوع الثاني فيي األسواق الثابتة والتي ليا صفة اإلنشاء والبناء وعرف بداخميا العديد

من األسواق المنسوبة إلى التجارات  ،5كسوق العطارين والفرامل و الرباع الجديد (المفة) والحرير
والنجارة ،والكتب والحمقة والبنادق ولم تقتصر عمى البيع فقط بل زاول بعضيا ىذه المينة.

ى ذا إل ى جان ب بع ض األس واق الت ي نس بت إل ى إح دى الفئ ات أو أح د األش خاص مث ل س وق

المشير وسوق القويعة والترك ،ىذا إلى جانب بعض األسواق التي نسبت إلى المين أو الحرف

مثل القزدا ةر والصياغة والطباخة والحمقة.

وى ذا التخص ص ف ي األس واق ل م يك ن ف ي ط رابمس والشمال اإلفريق ي بص فة عام ة ولي د العص ر

العثماني وانما يرج ع إل ى العص ر األم وي ف ي عي د الخميف ة األم وي ىش ام ب ن عب د المم ك ،وال ذي
ُيعد أول من نظر في تنظيم أسواق التجا ةر والصناعة في المدن اإلسالمية الكبرى وأمر بترتيبيا.
وك ان م ن ض من ى ذه الم دن الت ي ش مميا ى ذا التنظ يم مدين ة القي روان عاص مة إفريقي ة ،فت ذكر

المص ادر أن س ماط  6مدين ة القي روان ك ان متص الً فيي ا جمي ع المت اجر والص ناعات ،وك ان ى ذا
التنظيم بأمر الخميفة ىشام بن عبد الممك في حدود عام 120ى 738/م.
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وف ي العص ر العباس ي ق ام األمي ر يزي د ب ن ح اتم الميمب ي ال ذي ت ولى إم ا ةر إفريقي ة ع ام 156ى /
773م بترتيب أسواق القيروان ،وأمر بأن يكون لكل أىل صناعة مكان ،ومنذ ذلك الح ين عم ى
أساس النظامين المتقدمين ،نظمت أسواق المدن اإلفريقية التي أحدثيا العرب في ال بالد الس يما

في عيد الدولة األغمبية . 7

وتنقسم األسواق بطبيعة األمر إلى قسمين ىما :

القسم األول :يتمثل ىذا القسم في معامل لمصناعات اليدوية ويشتغل فييا أربابيا بتحويل المواد

األولية إلى منسوجات صناعية.

القس م الث اني :يش مل أس واق البي ع المع دة لع رض المص نوعات المحمي ة أو المجموب ة م ن داخ ل
القط ر أو خارج و ،ويتك ون ى ذا القس م م ن دك اكين متالص قة ومتقابم ة يفص ل بيني ا مم ر ،وأم ام

رصيف الدكاكين توجد مصطبة قصي ةر تمتد عمى ناحيتي السوق كان يجمس عمييا الشاري .8

وكانت دكاكين القسم األول المخصصة لمتصنيع ىى أفسح رقعو من دكاكين البي ع ،ألن العم ل
فييا يتطمب التوسعة لنصب أنوال النسيج ،ونشر المواد األولية بعد صبغيا وتجفيفيا .9

وبالنسبة لمقسم الثاني من األس واق وال ذي يض م الحواني ت المع دة لع رض الس مع التجاري ة وص منا

منيا نمطين:

الننمط األول  :ى و نم ط بس يط مكش وف عب ا ةر ع ن مم ر مكش وف تف تح عم ى جانبي و الحواني ت،
ومن ىذا النمط سوق المشير والنجارة ،والحدادة ،والقزدارة ،والحمقة.

النمط الثاني :

لو ىيئتا ن ىيئة بسيطة تشبو النمط األول ولكنو مغطى باألسقف الخشبية وعمى جانبيو مجموعة

الحوانيت وسوق الفرامل والترك والطباخة والحرير ،وىيئة مركبة تتمثل في تغطية الممر باألقبية
سواء أقبية ترتكز مباش ةر عمى واجية الحوانيت ،وذلك في األس واق الت ي يتس م الممرالرئيس ي بي ا

بأنو ضيق غير متسع ،ومن ىذه األسواق سوق الرباع القديم وسوق القويعة.

أو أقبية ترتكز عمى بائكات جانبي ة تتق دم ص فوف الحواني ت وى ذه البائك ات لي ا وظيف ة معماري ة
تقوم بتقميل المساحة األرضية المخصصة لمتغطية باألقبية حتى يتمكن المعمار من تغطية ىذه

المساحة المطموبة بالقبو وذلك بشكل ناىض ح تى يضمن لو البقاء واالستمرار ألن و ل و ل م يمج أ

إلى ذلك الحل المعماري لما تمكن من التغطية بالقبو ،ولو استطاع سوف تصبح أقبيتو ض حمة

قابمة لمسقوط والتيدم سريعاً.

ومن الفوائد المعمارية أيضا ليذه البائكات تخفيف األحمال العموية لبعض األرباع السكنية التي

وجدت فوق أجزاء من ىذه األسواق المغطاة مثل سوق الرباع القديم.

وى ذه التغطي ة المقبي ة م ن ش أنيا تس ييل إزال ة وتص ريف مي اه األمط ار ،والحماي ة م ن ش مس
الص يف ،ولكني ا عمم ت أيض ا م ن جي ة أخ رى عم ى تقمي ل اإلض اءة داخ ل ى ذه األس واق ،ولك ن
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المعم ار ق ام بف تح مجموع ة م ن المن اور وى ي مس احات مربع ة ف ي ى ذه األقبي ة ،ث م وض ع أعم ى

ىذه المناور فوانيس يفتح بيا نوافذ ،ومن ثم يستطيع التحكم فييا بالفتح أو بالغمق وىذه الفوانيس

تعمل بالتالي عمى إضاءة وتيوية المكان من جية أخرى حيث تقوم فتحة المالق ف بتجدي د دورة

اليواء داخل ىذه األسواق المغطاة ويأتي إغالق ىذه الفوانيس بنوافذ من باب حماية السوق من

دخول مياه األمطار إلى داخل السوق.

وىن اك عنص ر آخ ر س اعد عم ى بق اء واس تمرار ى ذه األقبي ة وى و أن المعم ار ك ان ي دعم ى ذه
األقبي ة بمجموع ة م ن العق ود المستعرض ة ف ي ب اطن القب و لتعط ي ل و ت دعيم فض الً ع ن أقبي ة

الحواني ت الت ي كان ت عمودي ة عم ى القب و الرئيس ي وم ن ث م تعم ل ى ي األخ رى ب دورىا عم ى
تدعيمو.

وىذه ا لتغطية بصفة عامة من شأنيا توفير الجو المالئم لكال الط رفين الت اجر والمش ترى

وايج اد مك ان آم ن طقس ياً لمقي ام باألنش طة التجاري ة وم ن ث م ضمان اس تمرار ى ذا النش اط عم ى

مدار العام.

وافتق ر المعم ار الطرابمس ي إل ى حنك ة المعم ار المص ري ف ي ع دم اس تغاللو الط ابق األرض ي
ل بعض المنش آت الت ي تف تح أبوابي ا عم ى المم ر الرئيس ي لمس وق مم ا تس بب ف ي ض ياع ى ذه

المساحة التي تش رف بي ا ،فض ال ع ن أن و س اعد ب ذلك عم ى محاول ة االس تغالل م ن قب ل التج ار
لذلك المكان وذلك كما في واجية مسجد محمد باشا ( ش ائب الع ين) والت ي حول ت الناف ذة الثالث ة

عم ى يس ار ال داخل لممس جد م ن الم دخل ال ذى يص ب ف ي المس جد مباش رة ،إل ى ح انوت وك ذلك

الح ا ل ف ي مس جد أحم د باش ا الق ره م انممي اس تغمت بائكت و الت ي يط ل بي ا ال رواق ال ذي يتق دم
الم دخل ،عم ى س وق المش ير ف ي ع رض البض ائع عميي ا فض الً ع ن التع دي عم ى ى ذا ال رواق

بإقامة حانوتين في الزاوية الشمالية منو.

ى ذا باإلض افة إل ى اقتص ار أج زاء كبي ةر م ن ى ذه األس واق عم ى ط ابق واح د وى و المس تغل

كحواني ت ،وك ان م ن الممك ن إنش اء مب اني عموي ة معمق ة عم ى ى ذه الحواني ت كم ا ف ي العم ا ةر
المصرية اإلسالمية .وربما يرجع ذل ك إل ى أن ى ذا الط راز ال ذي بن ى وفق و ى ذه األس واق ل م يك ن

في موطنو يعموه طوابق عموية ،ىذا من جية ،ومن جية أخري أن ظروف مدينة القاى ةر القديمة

وضيق المساحات ا لمتاحة ىي التي فرضت عمى المعمار ىذه المعالجة.

وعند تحميل تخطيط ىذه األسواق نجد أنيا خططت عم ى غ رار منش آت تركي ة عثماني ة عرف ت
باسم البادستان واالراستا ،أما البادستان فيرج ع بداية ظيو هر إل ى العص ر الس مجوقي ،وق د اش تقت
ىذه المفظة من كممة البز الفارسية األصل( )bezوال تزال ىذه الكمم ة مس تخدمة حت ى الي وم ف ي
تركي ا لمدالل ة عم ى ن وع مع ين م ن النس يج القطن ي والص وفي( ،وس تان) وى ى الموض ع والمح ل

والمك ان ،وعم ى ذل ك تعن ى الكمم ة ف ي األص ل الب ازار أو الس وق المخص ص لبي ع المالب س
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وبالتالي ظير مص طمح بزس تان أو بزارس تان وتعن ى ب إزار المالب س وق د حرف ت كمم ة البزازس تان

إل ى البادس تان ف ي الق رن 11ى 17/م ،وعم ى ذل ك ف إن مص طمح البادس تان يطم ق عم ى ج زء أو
قسم من البازاز (السوق) ك ان يخص ص لبي ع المالب س ،ب ل أن بع ض الخان ات الت ي خصص ت

لمغ رض نفس و عرف ت أيض ا بالبادس تان ،10وتخط يط البادس تان يتك ون م ن مس احة مس تطيمة لي ا

م داخل مح ددة معق ودة وتغط ى ى ذه المس احة األروق ة المتقاطع ة وعب ر بائك ات بعق ود موازي ة
وعمودي ة مم ا يسيل إيج اد مس احات مربع ة ف ي الس قف تسمح بالتغطي ة باألقبي ة (المتقاطع ة) أو
القباب ،ويمتف حول جدران ىذه المساحة المستطيمة مجموعة الحوانيت.

ومن أشير وأبدع ىذه النماذج بادستانأدرنة شكل( )1والذي يرجع تاريخ إنشائو إلى عصر جمبي

س مطان محم د (824 – 816ى 1421- 1413/م) وق د وق ف ريع و عم ى المس جد العتي ق ف ي
أدرن و ويتك ون م ن مس احة مس تطيمة مغط اة ب  14قب ة وق د اص طفت عم ى الج انبين مجموع ة

الحجرات بواقع  12حج ةر بكل ضمع م ن األض الع الطولي ة ،أم ا العرض ية فيح وى ك ل ض مع 6
حجرات ويغطى الحجرات أقبية ويمتف حول البادستان من الخ ارج م ن األرب ع جي ات مجموع ة

الحوانيت ،ويفتح البادستان أربعة أبواب محورية

11

ويوج د أيض ا ف ي اس تانبول ثالث ة بادس تانات أقيم ت خ الل عص ر الس مطان الف اتح (- 855

886ى 1481- 1451/م) .وى ى البادس تان الق ديم ،وص ندل بادس تان ،وجمط ة بادس تان . 12
ويتمثل البادستان في أسواق طرابمس في سوق الرباع الجديد (المفة) ووظيفة ىذا السوق الخاصة
بيع المالبس.

عدل في التخطيط فمم يجعل المساحة الوس طى المغط اة باألروق ة ذات مس احة
غير أن المعمار ّ
أرض ية واح دة وانم ا جعمي ا عم ى ثالث ة أقس ام ،وحت ى يس تطيع أن يف تح أكب ر ع دد م ن الحواني ت
يع وض بي ا المجموع ة الت ي م ن المف روض أن تك ون عم ى واجي ة الس وق كم ا ف ي البادس تان

التركي والذي دعاه ليذا التع ديل أن المس احة المتاح ة والت ي رغ ب المنش س ف ي اس تغالليا لكوني ا
قريب ة م ن منطق ة األس واق والنش اط التج اري المزدى ر ليس ت ذات واجي ات ح رة ،وم ن ث م كان ت
ىذه المعالجة والتي تمثمت في أن ينشس مجموع ة حواني ت مس تدي ةر ف ي الوس ط والت ي م ن ش أنيا

زي ادة ع دد الحواني ت ،وأيض ًا تقمي ل المس احة المغط اة باألقبي ة ،وف تح مم رات تص ل ب ين ى ذه
األروقة الثالث.

غي ر أن عناص ر البادس تان واض حة وى ى األوج و المتقاطع ة المغط اة باألقبي ة المتقاطع ة

التي ترتكز عمى البائكات الجانبية التي تحمل عقود موازية وعمودية ،وكذلك توجد أربعة مداخل

صريحة ومحورية .وقسم من حوانيت الواجية يشرف بيا عمى سوق الصياغة.
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أي أنو يمكن القول في ىذه المعالجة بأن المعمار جمع فييا بن ى البادس تان وبن ى اآلراس تا الت ي

سيأتي الحديث عنيا ،وذلك في اصطفاف الحوانيت الداخمية .وبذلك فقد أخذ األروقة المتقاطعة

من البادستان واصطفاف الحوانيت بشكل مستقيم من اآلراستا.

أما اآلراستا فذات طراز مختمف وقد تبنى م ن الحج ر ،أو م ن اآلج ر ،وغالب ًا م ا تس قف باألقبي ة

،وأحيانا بالقباب ،وفي أحيان ا أخ رى تبن ى بالخش ب وف ي ى ذه الحال ة يك ون الش ارع ال ذي يتوس ط

الحوانيت يترك مكشوفاً ،وقد تبنى مستقمة أو تمحق بغيرىا من العمائر ،من أبدع النماذج الباقية

تم ك الممحق ة بالمجمع ات المعماري ة ،وم ن أمثمتي ا مجم ع س وكممو محم د باش ا ف ي ل ولى بورغ ار

956ى 1549 /م ،وش ارعيا أو المم ر الرئيس ي ينتم ي إل ى الن وع غي ر المس قوف والقس م األكب ر

مني ا يمت د عم ى خ ط مس تقيم  ،13وى ى محص و ةر ب ين المدرس ة والج امع وب ين الخ ان .14ومني ا

اآلراس تا الممحق ة بمجم ع الس مطان م راد الثال ث بأدرن و 1004- 982ى 1595- 1574/م ،15

واآلراستا الممحقة بمجمع السميمية في أدرنة شكل ()2

أم ا اآلراس تا الممحق ة بمجم ع الوال دة الجدي د ف ي اس تانبول الش كل(  )3فتع د أب دع وأروع النم اذج

الباقي ة ،وق د اش تيرت من ذ أواخ ر ق 11ى 17/م باس م الس وق المص ري ،وج اء تخطيطي ا عم ى
ىيئ ة ح رف

)(L

،وتش تمل عم ى أربع ة م داخل كبي ةر رئيس ة وم دخمين ف رعيين ،والش ارع ال ذي

يتوسطيا اتخذ نفس ىيئتيا وىو مسقوف بسقف مقبى يرتفع فوق مستوى الجدران ،تصطف عمى

الج انبين الحواني ت والت ي يبم ع ددىا  82حانوت اً إض افة ل  18ح انوت توج د عم ى ج زء م ن

واجيتو أيضاً ،وتشتمل ىذه اآلرستا عمى مربعة الصالة عند نقطة اتصال الشارعين ببعضيما

16

وم ن النم اذج الممحق ة بالخان ات آراس تا غ ازي خس روبك ف ي س راييفو ح والى 947ى 1540/م
الممحقة بخان TASLIشكل(  )4وتتك ون م ن الحواني ت المص طفة عم ى ج انبي المم ر الرئيس ي أو

الش ارع باإلض افة لحواني ت الواجي ة،

الطولي والعرضي.

17

ونص ل إل ى ال داخل عب ر الم داخل الت ي فتح ت بالض مع

ومن النماذج المستقمة آراستا أدرنو المعروف ة بب ازار عم ى باش ا 977ى 1569/م وق د بناى ا قوج و

معم ار س نان ويبم طولي ا 300م وتش تمل عم ى  6م داخل تفض ي إل ى المم ر الرئيس ي ال ذي
تصطف عمى جانبيو الحوانيت 18شكل ()5

وتتمثل اآلراستا في أسواق طرابمس في سوق الترك ،والعطارة ،والرباع القديم ،الصياغة ،والحمقة
،والطباخة والحرير ،والمشير والقزدارة أي جميع األس واق الت ي تتك ون م ن مم ر رئيس ي أو ش ارع

مكشوف أو مغطى ،وتصطف عمى جانبيو الحوانيت بشكل منتظم ،ويدلنا ىذا التخطيط المتفق
م ع نظي هر الترك ي العثم اني عم ى أن ى ذا الط راز واف د عم ى العم ا ةر الميبي ة ف ي ى ذه الفت ةر أي أن
واض ع التصميم ى و مين دس ترك ي ،أو أكث ر ،أم ا ال ذى ق ام بعممي ة البن اء فك ان م ن المعم اريين
المحميين الذى بني وفق طراز بيئتو وما تحوييا من مواد الزمة لعممية البناء والتشييد.
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وعمى ضوء المقارن ة ب ين تخط يط وط راز المس اجد العثماني ة ف ي تم ك المدين ة والت ي ترج ع ل نفس
الف ت ةر مث ل ج امع أحم د باش ا الق ره م انممي ومحم د باش ا ش ائب الع ين نج دىا تتب ع ط راز المس اجد
العثماني ة ف ي مدين ة بورص ة ،أي أن م ن وض ع تصميميا ى و اآلخ ر مين دس ترك ي .وم ن ىن ا
نالحظ اتجاه الوالة العثما نيين إلى الطراز الس ائد ف ي مق ر الخالف ة ،وتنفي ذه ف ي األقط ار الم ولين

عمييا.

ثانيا :الفنادق

عرف ت األقط ار اإلس المية نم ط م ن العم ائر المتعمق ة بالنش اط االقتص ادي وى و الن زل ،أو مق ر
إقام ة التج ار وبض ائعيم ،وتم ك المنش آت أقيم ت ف ي مح ط الرح ال واألم اكن الخاص ة بم رور
القوافل ،أي أنيا كانت بمثابة محطات تجارية سواء خارج المدن أو داخميا.

غي ر أن ى ذا الن وع م ن المنش آت ق د ع رف بأس ماء مختمف ة ف ي مختم ف البم دان ،وم ن أبرزى ا

مصطمح خان ،قيسارية ،فندق ،تيم ،دار التجار ،دار البطيخ ،كروان سراي ،وغيرىا . 19

وق د تنب و المقدس ي إل ى أن مسميات المنش آت التجاري ة ى ي م ن األش ياء الت ي يختم ف فيي ا أى ل
األق اليم ،ف ذكر مني ا ف ي مقدم ة كتاب و أحس ن التقاس يم ف ي معرف ة األق اليم "فن دق ،خ ان ،ت يم ،دار
التجار" عالوة عمى ما أورده في ثنايا كتابو من مصطمحات أخرى .20

ومن ثم فيي منشآت تتفق في وظيفتيا ،وىى كوني ا مك ان ينزل و التج ار لإلقام ة ،وأيض ا لع رض
بض ائعيم الخاص ة ،وأيض ا تتف ق ف ي الوح دات المعماري ة الت ي يق وم عميي ا تخط يط الفن دق والت ي

سأعرضيا الحقاً.

ال عن النصوص األثرية الباقية.
وىذا األمر تعكسو كتابات الرحالة فض ً

أما األمر األول وىو الكتابات والتي تعد أحد المنابع والمصادر اليامة في ش تى المج االت

التاريخي ة والحض ارية ،والت ي ض مت مش اىدات عام ة تش مل ك ل م ا يمك ن أن يق ال ع ن البم د

الم ازر م ن س ائر نواحي و العمراني ة والجغرافي ة واالجتماعي ة والسياس ية واالقتص ادية وغيرى ا .وق د
تض منت ى ذه الكتاب ات العدي د م ن المص طمحات الخاص ة بغالبي ة أنم اط العم ا ةر والعم ران ف ي

األقط ار اإلس المية المختمف ة ،والت ي م ن بيني ا المنش آت التجاري ة ،والت ي وردت بمص طمحات

مختمفة.

ومما لو داللتو في ىذا الصدد أيضا أن ىذه المصطمحات تك اد تك ون متطابق ة ،الس يما إذا ك ان
الرحال ة مش رقي ويق وم بزي ا ةر ألقط ار المغ رب العرب ي فنج ده يص ف ى ذه المنش آت وف ق

المص طمحات المش رقية ،والعك س عن دما يك ون الرح ال مغرب ي يص ف ى ذه المنش آت وفق اً

لممصطمح المغربي السائد في بمده.

ل م يقتص ر األم ر عم ى ذل ك ب ل أن و ف ي أحي ان كثي ةر ك ان الرحال ة ال يكتف ي باإلش ا ةر إل ى

المص طمح المت داول والش ائع ف ي بم ده فحس ب ،وانم ا ك ان يش ير أيض اً إل ى م ا يقابم و ف ي ال بالد
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األخ رى أثن اء زيارت و لي ا س واء ك ان متفق اً مع و أو مختمف اً عن و أو مرادف اً ل و؛ ومني ا الرحال ة

المغربي ابن بطوطة حيث يذكر" وبكل منزل  -أي مرحمة – منيا فندق وىم يسمونو الخان ينزلو
المسافرون بدوابيم وبخارج كل خان ساقية لمسبيل وح انوت يش تري من و المس افر م ا يحت اج إلي و

لنفسو ودابتو".

ال ف ي المغ رب
ويستدل من ىذا النص عمى أن مصطمح الفندق الذى كان وال ي زال ش ائعًا ومت داو ً
يرادفو ويقابمو في مصر مصطمح الخان الذى كان متداوالً بمصر في وقت زيارة ابن بطوطة ليا

في عام 726ى 1325/م ،.وىو ما يتفق مع ما ورد في النصوص التأسيسية لممنشآت التجاري ة
التي ترجع إلى ىذه الفت ةر ،ومن أبرزىا منشأة قوصون بشارع الجمالية قرب باب النص ر ،والت ي

ل م يتب ق مني ا س وى م دخميا الرئيس ي المس جل عمي و اس م ى ذه المنش أة بص يغة "أم ر بإنش اء ى ذا
الخان المبارك" ويؤرخ ىذا الخان بعام 736ى 1335/م أي بعد زيا ةر ابن بطوطة بم ا يق رب م ن

عشر سنوات 21أي أن الخان في المشرق اإلسالمي يعادل كممة الفندق في المغرب اإلسالمي

22

ى ذا م ا ورد ف ي كتاب ات الرحال ة ،وى و م ا تؤك ده المص ادر التاريخي ة فض الً ع ن النص وص

التأسيس ية الباقي ة ،فنج د فن دق القرقن ي 1273ى 1856/م ،وال ذي يق ع ف ي س وق الص ياغة ،أي

داخل أسوار مدينة طرابمس نقش بنصو التأسيسي مصطمح الخ ان "ف إن م ررت بي ذا الخ ان…" ،

وفندق الينشيري 1301ى 1884- 83/م نج د نص و التأسيس ي ينع ت المنش أة بمص طمح فن دق..
أقام ىذا الفندق…" وىو يقع بسوق الترك أي داخل أسوار المدينة أيضاً.

وبما أن كال المنش أتين ليم ا نف س التخط يط بعناص هر التقميدي ة ،ف ال ف رق ب ين المص طمحين فيم ا
يتعم ق بمنش آت ط رابمس ف ي ى ذه الفت رتين العثم انيتين الس يما وأن الف ارق الزمن ي ل يس كبي ر

بينيما ،غير أن ىذا المصطمح األخير لم يكن لو صفة االنتشار في المغرب بق در م ا كان ت ل و

في المشرق.

وج اء موق ع ى ذه الفن ادق ف ي مواق ع مناس بة لمقي ام بوظيفتي ا األساس ية ،فج اءت داخ ل أس وار

المدين ة القديم ة بج وار األس واق الرئيس ة ب ل وتف تح م داخميا عميي ا ،م ن ىن ا س يل عم ى التج ار

اإلقامة في مكان قريب من الحوانيت المخصصة لعرض بضائع الحوانيت ،فضالً عن استخدام
بع ض الحواص ل ف ي ى ذه الفن ادق لتخ زين البض ائع ،وى ي ف ي ذات الوق ت قريب ة م ن المين اء

الرئيسي لطرابمس ،أي قريبة من البحر ،ومن ثم تسيل عممي ة نق ل التجارلبض ائعيم القادم ة م ن
البحر وتخزينيا لبضائعيم لحين عرضيا.
وظيفة الفندق:

م ن المع روف أن ط رابمس كان ت من ذ الق دم نقط ة انط الق ىام ة ف ي مج ال التج ا ةر نح و

أفريقيا ،ولموقعيا أىمية عظمى بوصفيا أقصر الطرق باتجاه السودان ودواخل أفريقيا ،ولذا من
الطبيعي أن تصبح المدينة من أكبر المستودعات لمبضائع التي تجمبي ا القواف ل كالع اج ،وري ش
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النعام ،والجمود ،والبخور ،وبعض المنسوجات ليعاد تصديرىا عن طريق البحر إلى أوروبا ،وفي
الوق ت نفس و تق وم ط رابمس أيض ًا بتص دير البض ائع المس توردة م ن أوروب ا إل ى أفريقي ا ،والس يما

المنس وجات القطني ة ،والمالب س الص وفية ،والمنادي ل الحريري ة ،والش اي ،والقي وة ،والس كر،

والمرايا…الخ . 23

ولم ا كان ت ط رابمس ى ي ىم زة الوص ل الطبيعي ة ب ين أوروب ا وأفريقي ا 24فم ن الب دييي أن تحظ ى
المدين ة بفن ادق كبي ةر لتخ زين البض ائع ،أو بيعي ا ،والت ي تنق ل إليي ا بواس طة الس فن ع ن طري ق

البح ر ،أو ع ن طري ق قواف ل الجم ال وق د ت رك لن ا الرحال ة األلم اني المش يور

ىنريش بارث” “HeinrichBarthخ الل رحمت و الت ي ق ام بي ا م ن المغ رب إل ى مص ر س نة1263ى /

1846م وص فاً إلح دى القواف ل القادم ة م ن غ دامس وكان ت المدين ة ق د اس تعدت الس تقباليا قب ل

س اعات ،وى ى تت ألف م ن أل ف جم ل محمم ة ب التبر ،والمؤل ؤ ،والزعف ران ،والتواب ل ،وري ش النع ام
والعبيد والعاج ،وقد سدت ىذه القافمة كل طرق المدينة لبضع ساعات .25

ويتضح من مذكرات األوربيين الذين زاروا طرابمس وغيرىا من واليات الدولة العثمانية في أوقات

مختمفة بأن جمي ع الس فن والقواف ل التجاري ة الت ي تقص د المدين ة ت وزع حمولتي ا عم ى الفن ادق بع د
استيفاء الرسوم المقر ةر من قبل دائ ةر الجمارك الواقعة خارج أسوار المدينة .26

ويجس اختيار الفندق عمى حسب ن وع البض ائع الت ي يحممي ا الت اجر ،أي وف ق التخص ص ،ألن
بع ض الفن ادق متخصص ة ببي ع ن وع واح د م ن البض ائع كفن دق الزى ر ال ذى كان ت تجم ع في و

األحمال الثم ينة الفواحة من الزىور وتبعث إلى استا نبول الستخالص عطرىا  27وفندق الحص ر

الذي كان يودع فيو تجار تاورغاء وتاجوراء الصناعات الشعبية من الحصائر  28والمض فورات

29

فض الً ع ن مجموع ة أخ رى اش تيرت بتجمي ع وتس ويق الس مع والمنتج ات ك الزيوت والس من

واألردية . 30

ويفض ل بع ض تج ار القواف ل ام تالك أح د فن ادق المدين ة عم ى س بيل االس تثمار ،أو لتخ زين
بض اعة وس مع التج ار اآلخ رين ،وم ن أى م فن ادق ط رابمس الت ي تحم ل أسماء مالكي ا م ن تج ار

القوافل فندق زميت (الضفايري)  ،31أو عمى أساس عرقي كفندق عمي القره م انممي ال ذى أص بح

ف ي وق ت م ن األوق ات خ اص بالبنادق ة ،وك ذلك فن دق ال دروز ال ذي اخ تص ب إيواء الجن د ال دروز

ممن أحضرتيم اإلدارة التركية في العصر العثماني الثاني . 32

وق د ش ممت وظيف ة الفن دق الن واحي الميني ة ،والتجاري ة ،والس كنية ،فمعظمي ا يق وم مق ام الن زل
والسوق التجارية في آن واحد ،حيث يك ون الط ابق األرض ي مع د لن زول القواف ل ،فيتس ع لجمي ع
البض ائع ،أم ا الط ابق العم وى فيس تخدم ع ادة لس كن المس افرين والتج ار يقيم ون في و إل ى ح ين
تصريف البضائع الت ي تع رض عم ى تج ار المدين ة بوس اطة السماس رة وال داللين ،ال ذين لي م دور

كبي ر ف ي ترويجي ا ،وىن اك طريق ة أخ رى لع رض البض ائع وبيعي ا بالجمم ة بس وق الت رك
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المتخص ص باألقمش ة والمالب س ق دميا لن ا الرحال ة كاوبرع ام1313ى 1895 /م "وح ين يج رى
الم زاد العمن ي ف إن المشيد يك ون مثي ر لالىتم ام "إذ ي ركض النس اجون ف ي الس وق ،وى م يحمم ون
(البرقان) الجرود عمى أكتافيم ،ويصرخون معمنين آخر العطاءات".

وبعيدا عن التجا ةر أقام األتراك في القرن السابع عشر الميالدي عدة فنادق خاصة ب إيواء ج يش

اإلنكشارية.

وتفتقر فنادق طرابمس إلى الخدمات الضرورية بسبب خمو غرفيا من األثاث سواء كانت موائد،

وأسرة ،أو كراسي ،ومقاعد "فحين يصل المسافر الغريب ي نفض رج ل م ن أى ل البم د الغب ار ع ن
أرض الغرف ة ،ث م يف رد حص ي اًر وى ي األث اث الوحي د ،ث م ينص رف وتص بح الغرف ة تح ت تص رف

ذلك القادم الغريب".

ومن المعتقد أن بع ض الن زالء ف ي ى ذه الحال ة يض طرون إل ى جم ب فرشيم معي م وم ا يحتاجون و

م ن ل وازم تعي نيم عم ى اإلقام ة ،كم ا ى ي الح ال ف ي أغم ب فن ادق الم دن الت ي دارت ف ي فم ك
اإلمبراطورية العثمانية كبغداد والموصل وحمب .33

وى ذه المالحظ ة تنطب ق عم ى العدي د م ن الم دن ف ي الش مال اإلفريق ي ،ومني ا مدين ة ف اس الت ي

وصفيا الحسن بن محمد الوزان بأنيا تحتوى عمى مائتي فندق بنيانيا في غاية اإلتقان ،إال أنيا
تمث ل سكنا كريي ًا لخموى ا م ن األس ةر والف رش فص احب الفن دق ال يق دم لمش خص المس تأجر س وى

غطاء وحصي هر ينام عمييا .34

وم ن الب دييي أن يك ون لمخ ان أو الفن دق نظ ام يف رض م ن قب ل اإلدا ةر الت ي يش رف عميي ا ع ادة
ُ
36
الق ّيم 35وتس مية بع ض المص ادر العربي ة بالخ اني (حص اًر عم ى الخ ان) ويك ون مس ؤوالً عم ى
سالمة التجار وحماي ة البض ائع ،وف ي بع ض األحي ان يك ون مس ؤوال عم ى حف ظ األم وال ال س يما
ف ي الخان ات الت ي ت وافرت فيي ا أم اكن إلنج از بع ض األعم ال المص رفية حي ث ي ودع التج ار
أمواليم كما ىى الحال في خانات مصر37 ،وسماسرة صنعاء . 38

ولما كانت معظم الفنادق في المدينة العربي ة ممك ا لم والة والحك ام أو التج ار ذوي النف وذ وأن

يك ون لمفن دق أو الخ ان مت ولي مس ؤوالً ع ن حس اباتو بوص فو وك يالً ش رعياً ين وب ع ن ص احبو

األصمي ،وفي حالة كون الفندق وقفاً عمى مؤسسة دينية أو مدنية فإن وظيفة المتولي ىو توزيع

ربح الفندق بموجب ما جاء في ن ص الوقفي ة ويب دو أن لممت ولي ميم ة أخ رى ى ى مراقب ة المبن ى
والمحافظ ة عمي و في و المس ؤول ع ن ترميم و وص يانتو وى و اآلم ر بالص رف بع د موافق ة الجي ات

المعنية طبعا . 39

وم ن الطبيع ي أيض اً أن يك ون لمفن دق ح ارس أو ب واب يسير عم ى حماي ة الن زالء وبض ائع

التجار من المص وص والمحت الين ويحك م غم ق األب واب ل يالً وال يسمح بال دخول إل ى الفن دق قب ل
آذان المغرب كما ال يسمح منو قبل آذان الفجر

40
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يترك وا ل و عن د المغ اد ةر بع ض الي دايا أو النق ود

41

ويق وم الح ارس أو كم ا يس ميو الطرابمس يون

(عساس الفندق) بمطالبة النزيل بأج ةر الكراء عند مغادرتو الفندق . 42

ومادمت أتحدث عن الوظيفة البد من اإلش ا ةر إل ى أن فن ادق ط رابمس ق د تغي ر اس تعماليا ابت داء
من أوائل القرن العشرين بسبب توسع النشاط التجاري الذي تطمب أسواقا جديدة تفي باحتياجات
التج ار فض ال ع ن الرغب ة ف ي اإلقام ة بالفن ادق الحديث ة بوص فيا ت ؤدى خ دمات متمي ةز فش غمت

حجراتي ا وأروقتي ا وص حونيا بالحاك ة والخي اطين ،وبعض يا اخ تص بص ياغة المع ادن الثمين ة

واألحجار الكريمة

43

 ،ليس ىذا فقط بل أصبحت بعض الفنادق خ الل فت ةر االح تالل اإليط الي

مدارس لتعميم الحرف والصناعات المحمية وبعضيا تحول إلى مقاىي ومح الت تجاري ة متنوع ة

،وبعضيا تحول إلى أماكن لوضع النفايات . 44

وميم ا يك ن م ن أم ر فق د ق در الب احثون  45ع دد الفن ادق القائم ة ف ي مدين ة ط رابمس ف ي أواخ ر

العص ر العثم اني بخمس ين فن دقاً ،وال عج ب ف ي ذل ك إذا ص دقنا المعموم ات ال واردة ف ي تقري ر
أحمد راسم باشا( 1314- 1299ى 1896- 1881/م ) بخصوص أحوال والية طرابمس والمرفوع

إل ى األس تانة ع ام (1309ى  1891/م) وق د اس تعرض في و أى م اإلنج ازات العمراني ة ف ي عي ده

،ومني ا عش رين فن دقا ش يدت م ن قب ل األى الي والتج ار

46

ويب دو أن الكثي ر مني ا ق د ازل أثن اء

االح تالل اإليط الي نتيج ة لتوس يع الش وارع ،وف تح أخ رى جدي دة ،واإلىم ال ،ومش اريع اإلم الء

الحض ري ع الوة عم ى التق ادم وك وارث الطبيع ة ،م ع ذل ك يس تطيع الزائ ر مش اىدة أمثم ة مازال ت

شاخص ة ف ي المدين ة القديم ة يرب و ع ددىا عم ى خمس ة عش ر فن دقا معظمي ا ش يد ف ي - 12

13ى 19- 18/م  ،غير أن ى ذه النم اذج ل م تك ن بمن أى ع ن أعم ال التجدي د واإلض افة والتخري ب
التي غيرت معالميا األصمية كالً أو جزءاً.

تخطيط الفنادق:

وج اء تخط يط ى ذه المنش آت التجاري ة بش كل يس مح مع و بحري ة االنتق ال والتح رك داخ ل

المبنى فضال عن القي ام بوظيفت و األساس ية وى ى السكن واقام ة التج ار س واء م ن أى ل ال بالد أو

التج ار األجان ب ،وأيض ا س يولة تخ زين البض ائع ال واردة إلي و وعرض يا ،وك ذلك االتس اع ال ذي
يتناس ب م ع ع دد التج ار الق اطنين ف ي ىال ة ى ذا الفن دق ،واض افة لممت رددين عم ييم م ن ال داللين

والسماسرة أو وسطاء البيع والشراء.

وبن اء عم ى ى ذا التخط يط ال ذى يخ دم تم ك المتطمب ات يمك ن تقس يم فن ادق مدين ة ط رابمس

والتي عرضنا ليا من حيث الوظيفة إلى قسمين أو نمطين ،قسم مخصص لمسكنى واإلقامة فقط

،وقسم مخصص لمسكن والتجارة.
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أما القسم األول فاتسمت وحداتو بالقصور عمى الناحية العممية فقط من حيث تأديتو ليذه

الوظيفة ،فجاءت الم داخل صغي ةر مباش رة ،ويغم ق عم ى ى ذه الم داخل أب واب خش بية صغي ةر م ن
دلفت ين وى ى مرتبط ة بالوظيف ة القاص ةر عم ى دخ ول وخ روج أش خاص فق ط .وتف تح عم ى دى اليز
طويم ة ض يقة .ث م ج اءت الص حون ب الرواق المح يط بي ا والبائك ة ،وم ن خم ف ال رواق توج د

المس اكن والت ي تتس م ب أن م داخميا يجاورى ا نواف ذ الس يما المس اكن الت ي ل يس لي ا أش راف عم ى
الواجيات الخاصة بالفندق وتقتصر ىذه المساكن أحيانا عمى طابق واحد كفندق مادي حسان.

غير أن ىناك بعض الفنادق التي وجد ليا مداخل منكس ةر ومن ثم فيي دىاليز وليست دركاوات

كفن دق أب و دلغوس ة وذل ك ألن ى ذا الفن دق ك ان مخص ص فق ط إلقام ة التج ار ف ي الط ابقين
األرضي والعموي وىو ما تؤكده النوافذ التي تجاور مداخل مساكن الطابق األرضي الت ي تفص ح
عن وظيفة ىذه الحجرات.

أما بالنسبة لمدىميز المنكسر الموجود في فندق بعيش و والينش يري فال يمك ن الت رجيح أني ا

كانت لنفس السبب السابق ،وذلك لكون ىذان الفن دقان ق د أص ابيما الكثي ر م ن التع ديالت الت ي

غيرت تخطيطيا السيما مدخميما ومن ث م ى ذا االنكس ار ال يع ود لفت رة اإلنش اء .وان كن ت أرج ح
أن وظيفتيم اقتصرت عمى السكن واإلقامة فقط وذلك لصغر حجميم ا ،وين درج فن دق الطول وني

في القسم األول ،ال ذي اخت زل في و المعم ار ال رواق المح يط بالص حن لصغ هر وك ذلك ق ام بإض افة

صحن ثاني آخر إلى الخمف من األول ،وذلك حتى يقوم بعمل واجي ات جدي دة داخمي ة لمس اكن

ىذا الفندق لكونو محاط باألبنية من جيتيو الطوليت ين ومن ثم نجد أن مساكن الط ابق األرض ي

أغمبيا يوجد بيا نوافذ بجوار مداخميا.

وأيض ا اخت زل ى ذا ال رواق األرض ي ف ي فن دق الغدامس ي لص غر مس احة الص حن ،ونف س

األمر في فندق سيالة.

وى ذه االخت زاالت لعنص ر ال رواق األرض ي ببائكت و وى و أح د العناص ر اإلنش ائية اليام ة ف ي
تخط يط الفن ادق جع ل المعم ار يفك ر ف ي حم ول معماري ة بديم ة لتأد ي ة نف س وظيف ة ى ذا العنص ر

المخت زل ،فم ا ك ان من و إال أن جع ل الممش ى العم وي مقتط ع م ن المس احة المخصص ة لممس اكن

وم ن ث م جع ل واجيت و المش رفة عم ى الص حن بالبائك ة ت أتي عم ى حاف ة ج دران الص حن األرب ع
وذل ك كم ا ف ي فن دق أب و دلغوس ة ،أو أن يق وم بعم ل ممش ى عم وي يرتك ز عم ى أعم دة خش بية

بسيطة كما في فندق سيالة ،أو أن يجعل ىذا الممشى معمق بين ضمعين بحيث يم ّكنو من أداء
وظيفتو ،وىى الوصول إلى المساكن العموية ،وذلك ىو الذى نفذه في فندق الغدامسي.
أما القسم الثاني وىو المخصص لمسكن والتجا ةر فيتميز بمداخل كبي ةر متسعة ميزىا المعمار بأن
جعميا معقودة بعقود نصف دائرية كبي ةر ويي تم بواجيتي ا فيزخرفي ا بزخ ارف مختمف ة وم داخل ى ذا

القسم تتميز بأنيا تكاد تتفق في ىذه الييئة المعمارية.
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ويغم ق عم ى ى ذه الم داخل أب واب خش بية ض خمة والت ي م ن ش أنيا زي ادة تحص ين المك ان

وقت إغالقو لتأمين ساكنيو وما يوجد بو من البضائع ،ومن ثم تتسم بالصالبة ،حيث تصنع من
كتل خشبية قطع واحدة تشد إلى بعضيا البعض عبر عوارض خشبية داخمية ،ويخمو ىذا النوع

من األبواب عادة من اإلطار الخشبي الذي تغمق عميو الظمفتين ،ويغمق كل من المصراعين أو
الظمفت ين بكاللي ب حدي د خاص ة تص نع محمي اً لي ذا الغ رض يثب ت اح دىما بط رف المص راع م ن
جية الجدار واآلخ ر عم ى شكل حمق ات مثبت ة ف ي البن اء ،والكاللي ب تعم ل عم ل المفاص ل الت ي
بواسطتيا يتم تحريك المصراعان.

وظير عنصر الخوخة وىو الباب الصغير في أحد مصراعي ىذا النمط م ن األب واب ،وك ان

يستخدم وقت إغالق الباب الكبير والذي يصعب فتح و وغمق و كمم ا أراد أح د أن ي دخل أو يخ رج

لمفندق ،لذلك وجد ىذا الع نصر في ك ل أب واب فن ادق ى ذا القس م الخ اص بالسكن والتج ارة ،وى ذا
العنصر من شأنو أيضا التحكم في دخول ومرور األش خاص لكون و يسمح بم رور ش خص واح د

،ومن ثم التعرف عمى ىويتو ،ووجيتو ،ومتطمباتو قبل الدخول إلى الفندق.

وارت بط بكتم ة الم دخل غرف ة تف تح م دخميا عم ى درك اه ال دخول وكان ت مخصص ة لمح ارس أو

الشخص الذي يقوم بمراقبة المكان ومن ثم يكون قريبًا من مدخل الفندق حتى يسيل عميو القيام
بيذه الميمة .وكذلك وجد بالدركاه الدرج الصاعد الذى يؤدى لمطابق العموى كما في فندق الزى ر

وزميت (الضفايري) والحواص والفوانيس.

وم ن ث م أض حت ى ذه الم داخل الض خمة التس عة والمعق ودة م ن جي ة أخ رى ،عمم اً عم ى

وظيفة الفندق الجامعة عمى اإلقامة والتجا ةر متمثم ة ف ي التخ زين والع رض والقي ام بعممي ات البي ع

والش راء ،عك س ل و كان ت ى ذه الم داخل ض يقة وتف تح عم ى دى اليز طويم ة ،وم ن ث م تص بح ى ذه
الفنادق مخصصة لإلقامة والسكن فقط ،حيث ال تتسع مداخميا إال لألشخاص دون الدواب التي
تحمل البضائع.

وتفتح ىذه المداخل عمى دركاوات مستطيمة متسعة وذات أسقف مرتفعة تغطى بأقبية حتى

تتحمل األدوار العموية نتيجة التساعيا .كما يفتح بيذه الدركاه أيضًا مدخل بسمم صاعد لمطابق

العم وي حت ى يسيل لممت رددين أو الق اطنين الط ابق العم وى بسيولة ال دخول والخ روج دون إعاق ة
ىؤالء من الشاغمين لمطابق األرضي.

وتفض ي ى ذه ال دركاه إل ى ص حن الفن دق ،وى و ص حن كبي ر حت ى تتس ع ل دواب القواف ل وتس يل
ميمتي ا ف ي ان زال حمولتي ا ،ونتيج ة التس اع ى ذه الص حون وج دت العناص ر المعماري ة المرتبط ة
بو ،وىو الرواق الداير ،وواجيتو المتمثمة في البائكة ،ومن وراء ىذا الرواق توجد الحجرات التي

أصبحت ىنا كحواصل لمتخزين ،أو حواصل لمتجا ةر ،ومن ثم لزم جعميا في ىذا الطابق .وتتسم
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حواصل الطابق األرضي بوج ود م داخل فق ط لكوني ا تس تخدم لمتج ا ةر وأحيان اً ت أتي طاق ة صغي ةر
أعمى مداخميا لمتيوية ،من فنادق ىذا القسم فندق القرقني والزىر وزميت والخواص والطوبجية،

وى ذا ال تقس يم يؤك ده ى ذا االتف اق المعم اري  -الس يما  -ف ي الم داخل وأيض ا ف ي التخط يط وتوزي ع
الوح دات ومعالج ة توزيعي ا داخ ل المنش أة وى و م ا ن راه ف ي فن دق زمي ت ،وفن دق الزى ر ،حي ث

التش ابو إل ى ح د كبي ر ف ي التخط يط ،وى و تش ابو يحم ل مع و ت رجيح ب أن يك ون المين دس ال ذي

وضع التصميم واحد ،وىو تصميم معد ومالئم لتمك الوظيفة.

وك ذلك تش ابو ال تخط يط والعناص ر المعماري ة ب ين فن دق القرقن ي والزى ر ،وي رجح أيض اً أن يك ون
واضع التصميم واحد ،ف التخطيط والعناص ر المعماري ة لي ذا القس م م ن الفن ادق والخ اص باإلقام ة
والتجارة يكاد يكون موحد صالح لتأدية الوظيفة المنوط بيا.

ويمك ن إجم ال التخط يط الع ام ف ي اش تمال الفن دق عم ى ط ابقين وواجي ة بس يطة يف تح بي ا ف ي
المستوى السفمى مجموعة من الحوانيت التي تستغل ريعيا مع الدخل الناتج من عممية استئجار

التجار لممساكن في الصرف عمى المنشأة وصيانتيا ،ورواتب العاممين بيا.

وبالواجي ة م دخل معق ود يفض ي ل دركاه ى ي مغط اة بقب و متق اطع أو نص ف دائ ري ،وعم ى أح د
جوان ب ال دركاه يوج د ال درج الص اعد لمط ابق العم وي ،وعم ى جان ب ال دركاه كان ت توج د حج ةر أو
اثن ين تس تغل إح داىما إلقام ة ح ارس الفن دق والق ائمين عم ى إدارت و ،واألخ رى تس تغل لغ رض

وظيفي داخل الفندق كبيت لمقيوة.

وتفض ي ال دركاه لمص حن األوس ط المكش وف ال ذي يعتب ر ى و مح ور التخط يط وال ذى اتخ ذ ف ي
الغالب الشكل المستطيل ويتوسط بعضيا فسقية أو فوارة السيما في فنادق السكن فقط.

ويحيط بيذا الصحن من ثالث أو أربع جيات رواق يشرف عم ى الص حن ببائك و معق ودة بعق ود

نصف دائرية أو حدوية .وتوجد خم ف ال رواق الحواص ل ف ي الط ابق األرض ي والت ي لي ا م داخل
تفتح عمى الرواق؛ وىى حواصل مقبية سيمة المراقبة والغمق والتيوية . 47

أما الطابق العموي فتردد لألرضي ،حيث استغل سقف الرواق كأرضية لمرواق العموي الذي تطل

عمي و مس اكن ى ذا الط ابق ،وال ذي يط ل رواق و عم ى الص حن أيض ا ببائك ة معق ودة بعق ود نص ف

دائرية ،وتفتح مساكن ىذا الطابق عمى الداخل بم داخل ويجاورى ا نواف ذ وأحيان ا كان ت تف تح ى ذه

النواف ذ عم ى الواجي ات .وك ان يغم ق عميي ا حج اب مع دني خارجي ًا ،ومص راعين م ن الخش ب
داخمياً.
كم ا اش تمل الفن دق عم ى المراف ق الرئيس ة والض رورية مث ل بي وت الخ الء ،وأحيان اً حمام ات

صغي ةر ف ي بعض يا ،وذل ك لك ون ى ذه الفن ادق توج د ب القرب م ن الحمام ات العام ة ف ي المدين ة.
وجاء تخطيط بعض ىذه الحمامات الممحق ة بالفن ادق بتخط يط مصغر لمحمام ات العام ة ،حي ث
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نجد الثالث وحدات -البارد والدافس والساخن  -تتفرع من بعضيا البعض ،وذل ك كم ا ى و الح ال

في فندق سيالة والطوبجية ،والبعض اآلخر جاء تخطيطيا بسيط.

ال عن بعض األحواض
أما عن مصدر المياه داخل ىذه الفنادق فكانت ىي اآلبار الجوفية فض ً

والصياريج الصغيرة.

ويمح ق بي ا ك ذلك مط ابخ ولك ن ال يوج د ن ص ع ن كيفي ة تق ديم الطع ام لمق اطنين ف ي فن ادق

ط رابمس ،وربم ا ك ان يس مح لمس اكن أن يطي و لنفس و م ا يري د أو أن ىن اك م ن يع د ل و الطع ام

مقابل أجر أو أن يشتري ىو الطعام ويقدمو لمطبا خ كما في بعض فنادق مدينة فاس

48

ك ذلك وج د ف ي ى ذه الفن ادق بي وت لمقي وة ص غيرة ،كان ت تش غل حي ًاز م ن المج از و جانب ًا م ن
الصحن

49

.أما فيما يتعمق بإصطبالت الدواب من الجمال والجياد فمم يظير بتخطيطيا مساحة

خصصت ليذه الوظيفة ،ومن المحتم ل ك ان لي ا أم اكن خاص ة بي ا خ ارج منطق ة األس واق وذل ك
حتى ال يتأذى من مخمفاتيا قاطني الخان ،السيما وأنو يقع بداخل المدينة.

وأصول تخطيط الفنادق ف ي المغ رب واألن دلس ش رقية ، 50وى ى مقتبس ة م ن تخط يط الخ ان

المش رقي وال ذى ك ان يبن ى ف ي خ ارج المدين ة أو داخمي ا،

51

وك ان ي دعم ب أبراج ف ي واجيات و ول و

م دخل وحي د ،ويتك ون المبن ى ف ي ال داخل م ن ع دة طواب ق تمت ف ح ول ص حن أوس ط مكش وف
والطابق األرضي عادة يتكون من حواصل لحفظ وتخزين التجارة ،في ح ين خصص ت الطواب ق
العموية إلقامة التجار ،وكان يمحق بو مسجد أو مصمى .52

وأ برز نماذج ىذه الخانات ما بني في األناضول في عصر السالجقة ،وىذه الخانات بنيت عمى
مراحل الطرق في أواسط آسيا من شرق العالم اإلسالمي حتى األناضول ،أي طريق الجزء الذى
ربط شرق آسيا بالبحر المتوسط.

وم ن أب رز نم اذج ى ذه الخان ات م ا بن ي ف ي األناض ول ف ي عص ر س الجقة ال روم ،وعرف ت ف ي

بداي ة األم ر باس م ال ربط لكوني ا مح ط الرح ال ،وأم اكن لم رابط دواب القواف ل ،ث م س اد مص طمح

خ ان وتنقس م خان ات األناض ول إل ى نم ط بس يط م ن وح دة واح دة ،يتك ون م ن ص حن مكش وف

ويمتف من حول الصحن ظمة ذات بائكة واألضالع الداخمية لمرواق توجد لمحج رات ولي ا س قف

مقبى مثل خان إغدير ،وخان ماىي وأال ار.53

أما النمط السائد فيو المركب المكون من وحدتين وحدة صغيرة مغط اة ،وح دة أكب ر مكش وفة بي ا

الص حن ،وحول و ال رواق والحج رات ،ومن و خ ان كرتموتب و ش ير 54وق ره ط اى خ ان ،وس اري خ ان،
خان السمطان بقيصريو ،وارتق خان ،وآق خان وخانون خان وغيرىم .55

واس تمرت ى ذه الخان ات أيض ًا ف ي األ ناض ول ف ي العص ر العثم اني ،ول م يخ رج تخطيطي ا ع ن
الطراز التقميدي وتشتمل غالبا عمى طابقين أرضي وعموي ،واألرضي يتوسطو ص حن مكش وف

تمتف حولو األروقة غالباً وبدونيا أحياناً ،وتشغل األضالع الداخمية لتمك األروقة الحجرات التي
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تغطى بالقباب أو األقبية ،ويتقدم غرف الطابق العموي رواق لذلك  ،56ومن أشير ىذه الخانات

الوال دة خ ان ف ي اس تانبول ش كل ( )6وى و خ ان مرك ب م ن ثالث ة أقس ام  ،57وخ ان رس تم باش ا
بأدرنو .58

وقد عرف أىل الشام ىذه المنشآت باسم الخان59 ،وذلك قب ل ق  5ى 11/م عم ى ح د ق ول

اب ن بطوط و واب ن جبي ر ،وانتش رت ى ذه التسمية ىن اك بينم ا ي ذكر اب ن منظ ور ف ي قاموس و "أن
الفندق في مصر عند أىل الشام يساوى الخان" ،وىو فارسي معرب ،والتي ينزلي ا التج ار والت ي
توجد في الطرق والمدائن"  .60وأورد ابن جيبر العديد من أسماء ىذه الخانات في رحمتو . 61

كما عرف الشام أيضًا مصطمح آخر لممنشآت التجارية وىي القيساريات  ، 62وىي من المنشآت
التجارية التي من المرجح أنيا تشبو في تخطيطيا الفندق .
فقد ذكر ابن جبير أن قيساريات الموصل كانت كبي ةر كالخان العظيم  ،تحتوي عمى مداخل عدة

عميي ا أب واب حدي د تغم ق ل يالً وف ي داخمي ا أس واق فرعي ة ،وف ي ظاىرى ا مح الت تجاري ة وفيي ا
بيوت لمسكن .63

كم ا أش ار اب ن دقم اق ال ي قياس ر الفس طاط أني ا تش بو الخان ات أو الفن ادق م ن حي ث

التصميم فتخطيطيا مرب ع  ،أو مس تطيل م وزع عم ى ط ابقين  ،بن ي الط ابق األرض ي عم ى شكل

حوانيت متجاو ةر تفتح عمى صحن واس ع ،ولي ا حواني ت أخ رى ف ي ظاىرى ا تنف تح عم ى األس واق
المج او ةر ويش غل ص حن القيس ارية ف ي بع ض األحي ان بمص اطب يس تخدميا أص حاب المي ن

الخدمية البسيطة كالخي اطين أو غي رىم  ،أم ا الط ابق العم وي فيك ون ف ي الع ادة مخصص اً لسكن

التجار الغرباء . 64

و عرفت أيضاً ىذه المنشآت التجاري ة ف ي مش رق الع الم اإلس المي مص طمح (ت يم) ،والت ي تعن ي
خ ان التج ار بمغ ة أى ل خراس ان

65

 ،وم ن أش ير المنش آت الت ي عرف ت بي ذا المص طمح خ ان

مرج ان ف ي بغ داد وال ذي يق ع بج وار المدرس ة المرجان ي ة وانش ائو أم ين ال دين مرج ان منش ىء
المدرسة و تم تشييده في سنة 760ى 1358 /م وجاء نصو التأسيسي بصيغة" أمر بإنش اء ى ذا

الت يم المب ارك وال دكاكين".........

66

 ،وتخطيط و ى و تخط يط الخان ات والفن ادق باس تثناء أن و

مغطى لذلك عرف باسم خان االرتمة وتعني الخان المسقوف ،ويتألف م ن ط ابقين،
ال يوجد بو الرواق األرضي.

67

غي ر أن و

وعرفت ىذه المنشآت التجارية في إي ران باس م كرف ان س راي (أوكروانس راي) وم ن نماذجي ا كرف ان

سراي عباسي في أصفيان ،.68

ثم عبرت إلى غرب العالم اإلسالمي بالشمال األفريقي واألندلس ،وكان الفندق في األندلس

بناء إلقامة التجار الغرباء ،فضالً عن تخزين بضائعيم وبيعيا وكان يسمى بأسماء ما يباع فيو

م ن بض ائع أو باس م ص احبو .وتخطيط و يتك ون م ن مبن ى مس تطيل أو مرب ع ،يتوس طو ص حن
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مكش وف ،يمت ف م ن حول و ب األربع جي ات بالط ة ،أو مم ر تط ل عم ى الص حن ببائك ة معق ودة
ومحمولة عمى أعمدة أو دعامات  ،69وأحيانا أوتار خشبية دون العقود وتت وزع غ رف الفن دق م ن
وراء ىذه الممرات أو األروقة ،ويخصص الطابق األدنى من الفندق لممخازن واإلصطبالت ،أما
العم وى فيش تمل عم ى مس اكن اإلقام ة  .ويمك ن الص عود لمط ابق العم وي م ن درجت ين وج دران

الفندق الخارجية خالية من أي منفذ وذلك لتجنب السرقات . 70

أما المدخل فكان يتخذ شكل عقد حدوة فرس أو منكسر ويزخرف واجي ة الم دخل ،ويم ي الم دخل

درك اه تعموى ا غرف ة الفن دقي وى ي غرف ة م زودة بناف ذة تط ل عم ى الم دخل حت ى يس تطيع ى ذا
الشخص أن يراقب منيا عممية نقل البضائع . 71

أسرة لمنوم ،بل كان النزالء ينامون عمى حصر يمدىم بيا الفندقي ،كما
ولم يكن بفنادق األندلس ّ
يم دىم باألغطي ة الالزم ة ،وك ان عم ى الن زالء أن يش تروا طع اميم م ن الخ ارج  ،72ول م يتب ق م ن
فنادق األندلس سوى فندق واحد ىو المعروف بفندق الفحم بغرناطة

73

ومن ثم ال يوجد فرق كبير بين فن ادق األن دلس وب ين ط رابمس ،والت ي تعتب ر األخي ةر امت داد لي ا،

وتسير عمى نفس التخطيط بوحداتو المعمارية الثابتة.

أما المغرب فقد عرف ىذا النوع م ن المنش آت وي ذكر حس ن ال وزان أن مدين ة ف اس تح وي م ائتي

فن دق فخم ة البني ان ،فبعض يا يك ون فس يح ج داً مث ل الت ي تق ع بج وار الج امع الكبي ر ،وتت ألف

كالىم ا م ن ثالث ة طواب ق ويح وي بعض يا مائ ة وعش رين غرف ة ،وال بعض اآلخ ر أكث ر م ن ذل ك
وتتجيز كميا ببرك ماء ،وبمراحيض مع بالوعاتيا لتفري األقذار . 74

ومن ىذا الوصف يتضح أن فنادق المغ رب ال تخ رج ع ن تخط يط فن دق الفح م األندلس ي وال ذى
يرج ع بن اءه إل ى النص ف األول م ن ق  8ى 14 /م بن اء عم ى مقارنت و بالفن ادق المعاص ةر ل و

بالمغرب كما يوجد في الفنادق المرينية في فاس  75مثل فندق التطرانييى بف اس ،وفن دق اسكور
،76

بسال

وبذلك يكون التخطيط واحد.

وم ن ث م ج اءت فن ادق ط رابمس وف ق التخط يط الع ام لي ذه المنش آت التجاري ة ف ي المغ رب

واألندلس ،ولكن بعناصر معمارية وزخرفية تعكس سمات عما ةر طرابمس في العصر العثماني.

وان ك ان ىن اك العدي د م ن الوح دات الت ي تعت ب ر اس تمرار لنظيرتي ا األ ندلس ية ف ي عم ا ةر المغ رب
لكون العالقات بينيم وثيقة الصمة طوال العيد اإلسالمي فبدأت الت أثيرات األ ندلس ية تتس مل إل ى
بالد المغرب األقص ى ،ث م أخ ذت تش تد ف ي عي د مم وك الطوائ ف ودولت ي الم رابطين والموح دين،

وشممت كل بالد المغرب ،وانتي ت ىذه التأثيرات بسقوط غرناطة حيث ىاجر عدد كبير من أىل

األن دلس إل ى ب الد المغ رب واس تقروا ف ي م دن يعمروني ا ويغرس ون فيي ا ب ذور حض ارتيم
األصيمة .76
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وى ذه الت أثيرات تتجم ى ف ي عق ود ح دوة الف رس كعق د الم دخل الخ اص بفن دق الطوبجي ة وعق ود
المساكن التي تفتح عمى األروقة األمامية في بعض الفنادق مثل فندق ميزران والزىر.

وتعك س الت أثيرات المغربي ة األندلس ية أيض ا الكس وة الخزفي ة ببالط ات ال زليج وال ذي انتش ر
استخدامو في الشمال اإلفريقي بشكل كبير السيما في العصر العثماني.

أما في مصر قمب ووسط العالم اإلسالمي فق د عرف ت مص طمح الخ ان كم ا س بق ال ذكر غي ر أن
المصطمح الذى ساد وانتشر فيو مصطمح وكالة ،وىو لقب اختصت بو مصر فقط

77

 ،والوكالة

جاءت من وكيل الرجل الذى يقوم ب أمره واس تخدم ى ذا المف ظ ف ي مص ر مرادف اً لكمم ات القيس ارية

أو الفندق أو الوكالة والخان والوكالو عبا ةر عن مباني محاطة بأسوار كب ي ةر منيعة وفييا حج رات

كثي رة ص غي ةر لس كن التج ار ومخ ازن لمبض اعة  78وى و م ا تؤك ده كت ب المص ادر التاريخي ة مث ل
المقريزي الذي نص عمى ذلك في خططو "أن وكالة قوصون في معنى الفندق أو الخان" .79

ومنيا نص المحبي والذى أمدنا بنص عمى قدر كبير من األىمية "والوكال ة اس م لمخ ان كم ا ى و
المعروف في عرف المصريين…"

وعرفت مصر بناء الوك االت من ذ فت ةر مبك ةر ،وكث ر بنائي ا ف ي العص ر الممم وكي الزدى ار حرك ة
التجارة .وأشير أمثمة ذلك العصر وكال ة الس مطان الغ وري والت ي تمث ل األس اليب المعماري ة لبن اء
تم ك المنش آت ف ي ذل ك العص ر،

80

حي ث تتك ون م ن خمس ة طواب ق ،وص حن مكش وف مس تطيل

محاط برواق معقود يشرف عمى الصحن ببائكة ،وىذه البائكة تستوعب طابقين ويصعد لمط ابق
الث اني عب ر مم ر خش بي معم ق عن د بداي ة أرج ل العق ود وم ن الط ابقين يم ثال حواص ل البض ائع

 ،أما الطوابق الثالثة الباقية فتشتمل عمى مساكن التجار.

وزادت أعداد الوكاالت في العصر العثماني ويكفي أن ندلل عمى ذلك بوجود عشر وكاالت من
ىذا العصر ،أي في ق  12 – 10ى 18- 16/م .ومنيا من يتب ع تخط يط وكال ة الغ وري ،ومني ا

م ن يتب ع التخط يط البس يط م ن ص حن وحواص ل ف ي الط ابق األرض ي ومس اكن يتق دميا ش رفة

معمقة عمى كوابيل كما في وكالة جمال الدين الذىبي 81شكل( . )7

وعرف ت مص ر أيض اً مص طمح الفن دق من ذ وق ت بعي د ابت داء م ن العص ر المغ ولي حت ى نياي ة
العص ر العثم اني ،فنج د الخالف ة الفاطمي ة ف ي مص ر ق د وافق ت لمتج ار األوربي ين وخاص ة
اإليطاليين منيم أن ينشئوا فنادق ليم . 82

ويذكر الرحالة ابن جبير أسماء ثالثة فن ادق ك ان ق د ن زل بي م بمص ر أ ثن اء رحمت و إل ى الحج از،
األول فن دق الص غار باإلسكندرية ،والث اني فن دق اب ن الثن اء بمص ر القديم ة ،والثال ث فن دق اب ن

العجم ي بق وص ،وف ي العص ر الممم وكي كث رت تم ك الفن ادق ف ي الثغ ور المص رية دمي اط

واإلسكندرية ،وقوص ،وطريف الحج ،وأصبحت الفنادق أكثر تخصصاً لسمعة بعينيا وبم ع دد
الفنادق بمصر  41فندق تقريبًا . 83
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ووجد لكل جالية أجنبية فندق باإلسكندرية ،كما نصت عمى ذلك المعاىدات واالتفاقيات التجارية
التي أبرمت مع السمطة الممموكية.

وقد وصفت المصادر الفنادق بالوكاالت ومن ذلك فندق الوكالة بالروضة ،وفندق قوصون

وى ي المنش أة الت ي عرف ت بالثالث ة مص طمحات أكث ر انتش ا اًر لي ذه المنش آت التجاري ة فنص يا
التأسيس ي نعتي ا باس م الخ ان  ،ث م اش تيرت بع د ذل ك باس م وكال ة قوص ون ،ويؤي د ذل ك م ا أورده
الم ؤرخ المقري زي ف ي خطط و بقول و" :ى ذه الوكال ة ف ي معن ى الفن ادق والخان ات…" 84ث م ذكرى ا اب ن
دقماق باسم فندق قوصون ،والذى كان ينزل فيو التجار الشاميون ببضائعيم . 85

وفي ضوء ذلك فالفندق أيضا ىو مرادف لموكالة المصرية ،وىو ما يؤك ده التش ابو ف ي التخط يط
والوحدات المعمارية عمى الفنادق المغربية والطرابمسية خاصة والوكاالت المصرية.

وىذا التشابو يتضح في العصر العثماني ،والذي شيد ازدى ا اًر تجاري اً ممحوظ اً ب ين م دن الشمال
األفريق ي والت ي م ن بيني ا مص ر  .وم ن ث م كان ت ىن اك عالق ات حض ارية مختمف ة ب ين البم دين

وذلك يرجع بطبيعة الحال إلى قرب المسافة ،فضال عن عامل ىام أخر وىو استقرار العديد من

الجالي ات القادم ة م ن الش مال االفريق ي بمص ر ف ي تم ك الفت ةر ،الس يما ف ي م دن الس احل مث ل

اإلسكندرية ،ورشيد ،وفوه ،ودمياط ،حيث كونت تنظيمات داخمية ،وعاشوا حياة أشبو بتمك التي

عاشوىا في بالدىم.

ومن ثم كان ىناك العديد من أوجو التالقي بين مصر ،والشمال االفريقي والتي من بيني ا مدين ة

ط رابمس ،وى ذه الوج وه متع ددة مني ا االجتم اعي والثق افي والسياس ي غي ر أن م ا يعنين ا ى و أوج و
التشا بو من النواحي الحضارية واألثرية  ،وىو ما ينعكس في تمك المنش آت التجاري ة و المتمثم ة

ف ي الوك اال ت  ،حي ث وج دت وك االت عدي دة س يطرعمييا المغارب ة س يط ةر كامم ة س وء أف راد أم

جماعات ،وأصبح البعض منيا ينسب إلى تجار المغاربة ،وأبرز األمثمة لمداللة عمى ذلك وكالة
الزيت بحي بوالق ،والتي كانت بمثابة منظمة متكاممة لتصنيع الزيت وتجارتو.

وىناك نموذج آخر يتمثل ف ي وكال ة الم اوردي بخ ط الفح امين لكوني ا ضمت مجموع ة كبي هر م ن

تج ار المغارب و مث ل الخواج ة محم د الكي ن ،والخواج ة الح اج أحم د ال دىوني ،كم ا سميت بع ض

الوك االت بأس ماء أص حابيا أو تج ار بي ا وى م م ن المغارب و مث ل وكال ة الش رايبي بالغوري ة
والمراكشي بشارع مرجوش كما كانت ىناك وكالة المغاربو بخط طولون

86

غير أن ما يعنينا ىو تمك الوكاالت الت ي ق ام بإنش ائيا التج ار المغارب ة ف ي مص ر وأطمق ت

عميي ا الوث ائق الخاص ة بي ا فض الً ع ن النص وص التأسيس ية مص طمح الوكال ة ب رغم أن منش ئيا

من الجالية المغربية ،ومن ثم ال فرق بين المنشأتين ،وانما ىو اختالف مصطمح ويتأكد ذلك في

ال عم ى ذل ك بوكال ة عب د الب اقي ج وربجي
ض وء المقارن ة ب ين تخط يط المنش أتين وأس وق مث ا ً
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باإلس كندرية 1171ى 1758/م ،والت ي تن دمج م ع جامع و المعم ق عم ى قس م م ن حواص ل ى ذه

الوكالة.

وعن د عق د مقارن ة ب ين تخط يط ى ذه الوكال ة وب ين الفن دق بعناص هر الت ي عرض تيا ف ي النم اذج
ال ع ن توزي ع بع ض
الباقي ة بط رابمس ،أج د التق ارب الش ديد والمتمث ل ف ي التخط يط الع ام فض ً
الوح دات .فالوكال ة تتك ون م ن ط ابقين ولي ا واجي ة واح دة أس تغل قسميا الس فمي ش كل(  )8ف ي

عم ل حواني ت ،أم ا العم وي كنواف ذ لمس اكن الط ابق العم وي ،ولي ا م دخل معق ود بالعق د النص ف

دائري ،والذي يغمق عميو المصراعان الخش بيان ،ويتس م األيم ن منيم ا بوج ود خوخ و ،ث م يفض ي
الم دخل إل ى درك اه مس تطيمة ،قس م س قفيا إل ى مس احتين عب ر عق د وس طى يرتك ز عم ى كتف ين
بارزين في الجانبين ويغطى كل مساحة قبو متقاطع

87

وكان يفتح عمى الدركاة مدخل يتوصل منو إلى السمم الصاعد لمطابق العموي غير أن ىذا

المدخل سد حالياً وحول الى حانوت يقع عمى يسار المدخل إلى مدخل بس مم ص اعد .ف ي ح ين
أن النص الوثائقي يحدد الوصول إلى ىذه البيوت كان عبر باب يقع بدىميز الوكالة .88

ث م تفض ى ال دركاه إل ى الص حن المس تطيل المكش وف وال ذى يمت ف م ن حول و رواق يش رف عمي و

م ن خ الل بائك و معق ودة بعق ود مدبب ة ترتك ز عم ى أعم دة ،ويغط ي س قف ال رواق أقبي ة متقاطع ة
وم ن خم ف ال رواق توج د الحواص ل المس تطيمة والت ي غطي ت بأقبي ة ،89وبالنس بة لمحواص ل

الموجودة باألركان فكان ت معالجتو لمداخميا أيضا متشابية وذلك عبر دىاليز.

أما الطابق العموي فتخطيطو جاء تردد لمطابق األرضي كم ا ف ي الفن ادق م ن حي ث وج ود

ال رواق المش رف عم ى الص حن ببائك و ،وال ذي يوج د م ن وراءه المس اكن الخاص ة باإلقام ة ش كل

()9

أم ا م ن حي ث تخط يط المس كن فج اء مختم ف ع ن نظي هر ف ي الفن ادق ،وذل ك لكون و يتب ع نظ ام

الطبق ة الس كنية وف ق الط راز المص ري والت ي تتك ون م ن دركات و ،وأب واب ،وممح ق ،وحج رات،

ويفتح عمى الدركاة بيت خالء ،وسمم صاعد لمطابق الثالث.

وى و نظ ام الطبق ة الس كنية ال ذى وج د ف ي تخط يط الوك االت ف ي العص ر الممم وكي ،وأيض اً ف ي

طبقات المتصوفة في العصر الممموكي الجركسي.

ول م يقتص ر األم ر ف ي ى ذه الوكال ة عم ى ى ذا التخط يط ،وانم ا ح دث لي ا إض افة ف ي فت ةر الحق ة

تتمثل في إضافة صحن ث ان تمت ف حول و رواق م ن ث الث جي ات ،يش رف عم ى الص حن ببائك ة

وم ن و ارئي ا الحواص ل ،ث م الط ابق العم وي وال ذي تط ل بنواف ذىا عم ى ى ذا الص حن الث اني ،أم ا
مداخل مساكن الطابق العموى فتفتح عمى دىميز خمفي يمتف من ورائيا.

011

حنان سالم زريق ـــــــــــــ ـ دراسة تحميمية لطرز المنشآت التجارية في مدينة طرابمس خالل العصر العثماني

ومن ثم أصبح ليذه الوكالة صحنان ،وىي بذلك تش بو نف س المعالج ة ف ي فن دق الطول وني وى ي
إيجاد صحن ثان لزيادة ع دد المس اكن وذل ك ف ي حال ة الرغب ة ف ي توسعة الوكال ة ،وم ن ث م زي ادة

دخل الفندق أو الوكالة لمصرف من ريعو.

ونفس التخطيط تقريباً وج د ف ي أح د الوك االت المن دثرة ،والت ي أث ارت وثيق ة الوق ف الخاص ة بي ا
لتخطيطيا ،وىى وكالة الحاج إبراىيم تربانو باإلسكندرية .90

فضالً عن أنو يمكن مقارن ة ازدى ار مدين ة ط رابمس الس احمية ف ي العص ر العثم اني بنظي هر ال ذى
وج د ف ي مدين ة رش يد المص رية الس احمية ،الس يما ف ي االزدى ار ال ذي حظي ت ب و المدين ة ف ي
النشاط التجاري والذي انعكس ىو اآلخر عمى المنشآت فكثرت الوكاالت والبيوت والتي استغمت

طوابقي ا الس فمية أيض ا كوك االت  ،ولك ن ى ذه البي وت ك ان أش رافيا عم ى الخ ارج ول يس عم ى
الداخل مثل الفنادق.

ولق د شيدت مدين ة رش يد تزاوج اً عظيم ا ب ين الفن ون العثماني ة والمص رية والمغربي ة ،وذل ك ألني ا
كانت الميناء األقرب إلى استانبول  ،وأن الثراء الفني والمعماري ليذه المدينة يدل داللة واضحة

عمى مدى التطور االقتصادي والفني والمعماري في العصر العثماني .91

ول م يقتص ر األم ر ف ي التش ابو ب ين المنش آت ال تجاري ة المص رية ف ي العص ر العثم اني والت ي

اشتيرت وعرف ت باسم الوكاالت عمى تمك الوكاالت التي وجدت بأم اكن تجم ع لمجالي ة المغربي ة

كاإلسكندرية ،أو رشيد ،أو دمياط.

وانما وجد ذلك التش ابو أيض اً م ع بع ض وك االت الق اى ةر ف ي العص ر العثم اني مث ل وكال ة جم ال
ال دين ال ذىبي والت ي يرج ع ت اريخ إنش ائيا إل ى ع ام 1045ى 1635/م وتتك ون م ن ثالث ة طواب ق

،وممحق بيا سبيل ومكتب لمسبيل.

ويف تح بالواجي ة المطم ة عم ى ش ارع المقاص يص المتف رع م ن ش ارع المع ز ل دين اهلل ح انوتين

،باإلَضافة لممدخل المعقود بالعقد الموت ور ،وال ذي يغم ق عمي و المص راعان الخش بيان واأليم ن ب و
الخوخو ،ثم الدركاه المقسمة من حيث التسقيف ،فيو قبو نصف اسطواني متقاطع ومنيا إل ى
الصحن المستطيل ،ونقل المدخل المؤدي لدرج الطابق الث اني م ن ال دركاه إل ى الزاوي ة الجنوبي ة

من الصحن ،ويمتف حول الصحن الحواصل ،ثم الطابق الثاني والذي تفتح مساكنو عمى ممشى
عموي معمق عمى كوابي ل حجرية ويحيط بالممشى سياج خشبي . 92

أيض ا م ن حي ث معالج ة
وىي بذلك التخطيط تقترب من الفنادق الصغي ةر مث ل فن دق الغدامس ي و ً
الممشى العموي الذى يتقدم المساكن وجعمو معمق .وكذلك األمر في فندق سيالة.

ول يس معن ى انتش ار مص طمح وكال ة اختف اء لمص طمح خ ان كماوج د ف ي النص وص التأسيس ية
لبعض المنشآت التجارية في صعيد مصر مثل خان الشناق ةر 1264ى 1847/م . 93

017

لبدة الكبرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثالث /ابريل 8102م

في ذه المص طمحات المختمف ة ى ي عم م عم ى منش أة واح دة ،وى ي المنش أة التجاري ة المع دة لن زل

التجار وبضائعيم وىو ما أكدتو النصوص التاريخية واألثرية الباقية.

وأكدت الوثائق أيضا تطابق المصطمحات ،فمنيا وثيقة ذكرت " ويعرف ى ذا الفن دق اآلن بخ ان
بي ادر…"

94

وم ن ث م بي ا اخ تالف ب ين ى ذه المص طمحات فكمي ا يقص د بي ا تم ك المنش أة التجاري ة

الخاصة بإقامة التجار وبضائعيم.

وارتبط ت الفن ادق باألس واق ،وم ن ث م كث رت م ع ازدى ار وانتع اش النش اط التج اري ف ي منطق ة
األس واق ،وذل ك لس د حاج ة أع داد التج ار المتزاي دة عم ى ى ذا الس وق فالعالق ة ب ين األس واق
والفنادق عالقة مترابطة ومتداخمة كالىما تعتمد وظيفتو عمى اآلخر.

وك ان م ن نتيج ة كث ةر الفن ادق بمدين ة ط رابمس أن ك ان ىن اك ت أثير م ن تخطيطي ا عم ى تخط يط

المن ازل ،فج اء تخطيطي ا معتم دًا عم ى ص حن مكش وف يمت ف م ن حول و ال رواق المط ل عم ى
الصحن ببائكة ،ومن ورائو توجد الحجرات والمالحق ،وكذلك الطابق العموي شكل (.95 )10

كذلك وجد صدى ليذا التخطيط في تخطيط المدارس مثل مدرسة عثمان باشا ،وأحمد باشا القره

م انممى 96وان ك ان ى ذا الط راز ى و ذات و الموج ود ف ي تركي ا ش كل ( .)11أى ىن اك وح دة ف ي
التخطيط بين المنشآت التي تقوم بوظيفة السكنى.

ويقترب كذلك تخطيط الزوايا المشيدة في ليبيا خالل العصر العثماني من فنادقيا ألني ا

ت ؤدي ف ي بع ض األحي ان الوظيفي ة نفس يا ،إذ شممت وظيف ة الزاوي ة الن واحي الديني ة والتعميمي ة

والسكنية ،وأص بحت ف ي العص ور المت أخ ةر تتك ون م ن مب ان واس عة موزع ة ح ول الص حن ،مني ا
المس جد وأروق ة ،وقاع ات لم درس ،وق راءة األذك ار ،وخ الوي يس كنو الط الب م زودة بجمي ع
المستمزمات الضرورية من فرش ،وأدوات ،فضالً عن المخازن لحفظ المؤن واألثاث .

وتمح ق ب بعض الزواي ا دور لمض يافة مفتوح ة عم ى ال دوام الس تقبال ال زوار والفق راء وأبن اء الس بيل

دون أي أ جر  ،بل يقوم بتقديم الطعام الذي يأتي عن طريق واردات الوقف وتبرعات المحسنين
وعادة ما تتوفر في ىذه األبني ة مراف ق أخ رى مكمم ة كالميض أة والحمام ات ،وتحف ر ف ي ص حونيا

آبار وصياريج " مواجن  ،لتخزين مياه األمط ار واألمثم ة عم ى وج ود الزواي ا ف ي ليبي ا كثي رة ج داً
ولم ا كان ت فن ادق مدين ة ط رابمس قديم ة ق دم األس واق والتج ا ةر ف إن تأثيرى ا ق د امت د إل ى الم دارس

س واء المس تقمة كمدرس ة عثم ان باش ا الس اقزلي المبني ة ع ام1046ى  1653 /م أو الم دارس
الممحق ة بالمجمع ات المعماري ة مث ل مجم ع أحم د باش ا القرم انمي1150ى  1737 /م ومجم ع

قورجي1249ى  1833 /واألخي ةر تخطيطيا يعتمد عمى صحن مربع الشكل محاط برواق ينف تح
عمى الصحن بعقود نصف دائرية ترتك ز عم ى أعم دة حجري ة ذات تيج ان جميم ة وم ن المالح ظ

أن ال رواق ال ذي يح يط بالص حن مس قوف بأقبي ة نص ف دائري ة وق د ش غمت زواي اه األربع ة قب اب
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ص غي ةر وخم ف ال رواق م ن الجي ات األربع ة حج رات م ن ط ابقين ذات أبع اد مختمف ة بعض يا
استخدم لمدرس وبعضيا خالوي العتكاف الطالب وىي مسقفة بأقبية.

وتق رب ى ذه النيض ة المعماري ة الت ي ح دثت ف ي ط رابمس ف ي العص ر العثم اني بنظيرتي ا الت ي

ح دثت ف ي نف س العص ر ف ي مدين ة دمش ق ،والت ي ش يدت ف ي ذل ك العص ر خان ات كثي ةر بس بب

تزايد النشاط التجاري وانتظام قوافل الحج القادمة إلى دمشق ولقد أحدث فييا ىذا الموسم نشاطاً

اقتصادياً ممحوظاً وك ان يس تعد ل و أى ل التج ارة والمي ن ط وال الع ام ،وأكث ر الخان ات الت ي توج د

حالي ا م ن آث ار العص ر العثم اني ،وى ي موزع ة داخ ل المدين ة القديم ة ف ي المرك ز التج اري
المحصور بين أسواق مدحت باشا والبزورية والحرير والقمبقجية والخياطين . 97

وم ن أش ير ى ذه الخان ات خ ان الخي اطين  ،والحري ر  ،وس ميمان باش ا ،والمرادي ة ،والح رمين،

والزيت وغيرىا  ،98غير أن أشيرىا ىو خان أسعد باشا وسط سوق البزورية الشيير ،وال ذى يق ع
جن وب الج امع األم وي  ،99وتخطيط و يش بو تخط يط الفن ادق م ن حي ث الص حن والحواص ل

والرواق المطل بالبائكة

100

.

ى ذا باإلض افة لتش ابييا أيض ا م ع ط رابمس ف ي األس واق المكش وفة والمغط اة مني ا عم ي س بيل

المثال سوق الحميدية والسميمانية والسالح والخياطين وسوق مدحت باشا و الحرير .101

األشكال:

شكل ( )1مسقط افقي لبادستان ادرنو(عن الحداد،
العمارة اإلسالمية)

شكل ( )3مسقط افقي لآلراستا الممحقة بمجمع
الوالدة الجديد بإستنبول (عن )Goodwin

شكل ()2مسقط افقي لآلراستا الممحقة بمجمع
السميمية في أدرنة (عن الحداد ،العمارة اإلسالمية)

شكل ( )4مسقط افقي لآلراستا غازي خسرو بك

الممحقة بخان  TASLIفي سراييفو(عن الحداد،
العمارة اإلسالمية)
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دراسة أضرار أثر أشكال التجوية الفيزيائية عمى مواد بناء ال مدينة القديمة بطرابمس
أ بوراوي مصطفى المرخية
جامعة المرقب – ليبيا

Email/ aborawi 1977@ gmail. com

الملخص:
ييدف ىذا البحث الى دراسة احدى أنواع التجوية الفيزيائية التي تسبب أضرار في مواد البناء

بشكل عام و المباني األثرية بشكل خاص ،والتي تعرف بالتجوية الفيزيائية او (الميكانيكية) ،وقد

تم دراسة ىذا النوع من التجوية عمى مواد بناء مباني مدينو طرابمس القديمة ،والمتمثمة في الكتل

الحجرية ذات المنشئ الطبيعي،

وكذلك تحديد العوامل المساعدة مثل (التقشر و التذبذب

الحراري و تأثير ألوان الصخور) في حدوث مثل ىذا النوع من التجوية ،ىذا باإلضافة الى

تصنيف أنواع ىذه األضرار وفق تصنيف (فزنر  )2004/2002وتوثيقيا بالصور والخرائط من

خبلل الزيارات الميدانية داخل المدينة القديمة ،وتحديد مدى انتشار ىذه االضرار بأنواعيا
المختمفة ،و درجو شدتيا وضعفيا عمى جميع الصخور التي تم استخداميا كمواد بناء في جدران

المباني المختمفة داخل المدينة.
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مقدمة:
تعد مدينو طرابمس القديمة من أ ىم المعالم األثرية الباقية لنا كشاىد عمى العديد من

الحضارات المختمفة التي مرت عمى ليبيا ،والتي تبدا من العيد الفينيقي وتنتيي بالعيد اإليطالي،
وقد شيدت مدينو طرابمس القديمة العديد من التغيرات ،والتي شممت طريقو البناء و التخطيط و

استخدام مواد البناء.

تعتبر ىذه المدينة المرآة التي تعكس لنا مدى التطور الحاصل في العما ةر بشكل عام والعمارة

اإلسبلمية بشكل خاص ،باعتبار اغمب المباني الموجودة حاليًا داخل سور المدينة ىي إسبلمية
ثم بناؤىا في الفت ةر العثمانية ،استخدمت فييا مواد بناء اغمبيا محمية ذات تكوينات الطبيعية ،مثل
الصخور وخمطات المونة (المادة المحمة) ،ونتيجة لطول الفترة الزمنية عمى انشاء ىذه المدينة

من الطبيعي ان تتعرض جميع المباني الى العديد من عوامل التمف سواء كانت طبيعية أم
بشرية .الذي ييمنا في ىذا البحث االضرار الطبيعية وتحديدا التجوية الفيزيائية(الميكانيكية)،

والتي ليا تأثير مباشر او غير مباشر عمى مواد بناء المدينة والتي سوف نتحدث عن اسباب
حدوثيا ،وانواعيا ومدى انتشارىا داخل المدينة القديمة.

أهداف الدراسة:
تُركز الدراسة الحالية عمى تحقيق جممة من األىداف ،تتمثل بتشخيص عوامل التمف
الناتجة من التجوية الفزيائية(الميكانيكية) والتي شممت عوامل التجوية التابعة لتصنيف

( )Fitzner-2002/2004وكما يمي:

 .1تحديد العوامل المساعدة لمتجوية الفيزيائية (الميكانيكية)
 .2تقدير شدة آثار تمف التجوية الفيزيائية.

 .3تصنيف آثار التمف الناتج من التجوية الفيزيائية.
الطرق العلمية المستخدمة في الدراسة:
وتتمخص الطرق واألساليب العممية التي استخدمت ضمن مجال ىذه الدراسة في اآلتي:
 .1نظام األلوان القياسي ()Munsell colour system

تعتمد ىذه الطريقة في وصف ألوان القطع الصخرية الطبيعية ،كأحجار وصخور مواد بناء

المدينة.

الطريقة المستخدمة في الدراسة الحالية ىي طريقة استخدام مخطط األلوان القيـاسي الذي قدمتـو

الجمعـية الجيولوجيـة األمريكية والمستنـد عمى نظـام ألوان ( )Munel Colours Systemلسنة

1991م معتمدة عمى دراسات ألكثر من ( )1300عينة صخرية مختارة جمعت من الواليات

208

لبدة الكبرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثالث 8102م

المتحدة وتم طباعة ألوان ىذه الصخور عمى مخططات منسل التي استخدمت كأساس الختيار

األلوان  1شكل (.)1

شكل ( )1مخطط منسل موضحا عميه اتجاهات زيادة التشبب المبوني وااضباءة وهبو األسباس البخال مبن خ لبه
يبتم تنببنيو لببون النبخور (الموسببوعة العربيببة العالميببة)ل وخلبن مببن خ ب ل مقارنببة ألبوان المخطببط م ب لببون

النخرة المدروسة شكل ( )2بغية تحديد رتبتها المونية.

تسـتند الخطــوة األولـى لقيــاس األلـوان عمــى تحديـد درجــة الصـخور المونيــة مـن حيــث شــدة

اإلضـاءة ،ولكـل درجـة لونيــة عشـ ةر درجـات لونيــة ثانويـة ويأخـذ قـيم ىــذه الـدرجات المونيـة الثانويــة
تغيـ ًار فــي معــدل التشــبع المــوني باتجــاه م ـوازي التجـاه عقــارب الســاعة ليعبــر رقــم ( )1عمــى المــون

الـداكن ،والـرقم ( )9عمـى المـون الفـاتو ،وعنـدما ال يكــون ىنـاك تغيـ ًار فـي الـدرجات المونيـة الثانويــة

سـيكون التعامـل مباشـ ةر بـاأللوان األبـيض واألسـود ،ويتضـمن مقيـاس األلـوان القياسـي (الكـر ومــا -

 )Chromaالـذي يمثــل درجـة التشــبع المـوني ،وىــذه تتـراوح مــا بـين درجــة ( )6- 0لمعظـم األل ـوان
الشائعة ،وبالتالي سيكون الوصف الموني عمى أساس مخطط األلوان القياسـي مسـتند عمـى معـدل

التشبع الموني وشدة اإلضاءة .2

لقـد تم استخدام ىذا المخطط ألواني لمنسل في وصف الطبيعة المونية لعينات مختا ةر من

الص ــخور المسـ ــتخدمة كمـ ـواد بنـ ــاء داخ ــل مدينـ ــة ط ـ ـرابمس القديم ــة ،مـ ــن خ ــبلل المقارنـ ــة الميدانيـ ــة

شــوىد عمــى المبـاني المســتيدفة شـكل ( )2فــي الد ارسـة الحاليــة مــع
المسـتمرة بــين لـون كــل نمـوذج ُ
مخطط ألوان منسل ،كما في الشكل (.)1
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شكل ( ) 2تحديد الرتبة المونيبة لمكتبل النبخرية المسبتخدمة كمبواد بنباء دبي المدينبة القديمبة عببر مقارنتهبا مب
مخطط منسل لأللوانل ومن ثم تحديد شدة االضاءة والتشب الموني لكل عينة من العينات المدروسة.

الزيارات الحقلية :تعددت الزيارات الميدانية التي استيدفت العديد من المباني داخل المدينة
القديمة ومحاولة تحديد الرتب المونية لمصخور من خبلل النظر مباشرة الى ألوان الصخور

المستخدمة في الجدران الخارجية لممباني الى جانب استخدام مخطط منسل كما ذكرنا سابقًا:

خارطة شكل (.)3

شكل ( )3خارطة لمباني والعقارات المدروسة ضمن حدود المدينة القديمة بطرابمس
( عمل الباحث باستخدام برنامج .)Surfer8
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العوامل المساعدة لمتجوية الفيزيائية (الميكانيكية):
تختمف وتتنوع أضرار المباني األثرية الناتجة من التجوية بشكل عام باختبلف الظروف

التي توجد بيا أو تقع تحت تأثيرىا ىذه المباني .تنقسم العوامل المسببة لظيور األضرار عمى

المباني األثرية إلى عوامل خارجية وداخمية ،والمتمثمة بالتجوية التي من ضمنيا التجوية الفيزيائية

(الميكانيكية) ،والتي عرفت بتعريفات عدة من بينيا التعريف الذي يقول بانيا ،عبا ةر عن عممية
تحطيم وتفتيت الصخور بدون إحداث أي تغير كيميائي بيا  ،3وقد ارتبطت ىذه العممية الطبيعية
بعدة عوامل أخرى مساعدة وىي التذبذب الحراري والتقشر واختبلف ألوان الصخور (أوما يعرف

بالتغير الموني) وىي عمى النحو اآلتي:
التخبخب الحرارال

تتعرض أسطو الصخور الخارجية المستخدمة في بناء جدران مدينة طرابمس األثرية

القديمة لتأثيرات الطقس وألشعة الشمس المباشرة ،والتي بسببيا تمتص وتختزن طاقة حرارية
عالية بفعل األشعة تحت الحمراء نتيجة لعجز مواد البناء بصفة عامة عن التوصيل الحراري،

ويؤدي اختزان ىذ ه الطاقة الحرارية العالية إلى ارتفاع ممحوظ في درجة حرارتيا ،غير أنو وعمى
مدار ساعات النيار يتسرب جزء كبير من الح اررة المختزنة إلى أسطو الطبقات الخارجية ليذه
األسطو وببطء إلى الداخل ،وعندما يأتي الميل وينقطع المصدر الحراري المتمثل بالشمس

تنخفض درجة ح اررة أس طو صخور البناء الخارجية لتصبو أبرد من الداخل لكونيا تفقد حرارتيا

سريعاً نتيجة التصاليا المباشر باليواء البارد  .وعمى ىذا النحو تظير بوضوح استجابة أسطو

صخور البناء الخارجية المستخدمة في الجدران من حيث إ نيا تختمف كثي اًر عما ىو عميو الحال

مع داخل الصخور المستخدمة في البناء .4

ويترتب عمى تعرض المباني األثرية لعامل التذبذب الحراري لفترات زمنية طويمة كما ىو الحال

أ.

في مدينة طرابمس القديمة إلى تكوين أضرار مختمفة عمى أسطو المباني األثرية تتمثل بما يمي:

الضعف الشديد بين ترابط الحبيبات المعدنية المكونة لمسطوح الخارج ية ألسطو الصخور
المستخدمة في بناء جدران منازل المدينة القديمة؛ نتيجة الختبلف مكوناتيا المعدنية في
تعامميا الحراري بارتفاع أو انخفاض درجة ح اررة السطو ،ويترتب عمى ذلك تفكك ىذه

الحبيبات المعدنية ،بفعل التمدد واالنكماش الذي يصاحب االرتفاع واالنخفاض في درجة

ب.

الح اررة ،ومن ثم تعريتيا بفعل عوامل أخرى كالرياح والعواصف .5

ضعف درجة التماسك بين أسطو صخور الجدران الخارجية لممدينة القديمة والجزء الداخمي

من الصخور ذاتيا ،نتيجة لمتباين العالي الختزان الطاقة الحرارية بين الميل والنيار ،حيث
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يترتب عمى ذلك انفصال األسطو واحدة تمو األخرى ،وقد يؤدي تكرار حدوث ىذا النمط من
التمف لفترات زمنية طويمة ليس فقط إلى تشويو أسطو المباني األثرية وضياع ما قد يكون

ج.

عمييا من نقوش وكتابات ،بل ربما إلى اختبلل توازن الوحدات المعمارية ذاتيا .6

ضعف التماسك بين مبلط الحوائط وخاصة إذا كان من النوع المصقول والممون قميل
المسامية ،وبين أسطو الجدران المكشوفة نتيجة الختزانو لطاقة حرارية عالية ،حيث يترتب

عمى ذلك انفصال كتل من المبلط عن أسطو الجدران إما عمى ىيئة كتل كبي ةر الحجم إما

د.

عمى ىيئة قشور تنفصل تباعًا مع مرور الزمن .7

تشقق وتقشر الطبقات الخارج ية لؤلسطو المكشوفة من جراء حدوث تحوالت طورية لمحبيبات
المعدنية المكونة ليذه األسطو؛ لبلرتفاع الكبير في درجة حرارتيا نتيجة لتعرضيا ألشعة

الشمس المباشرة ويحدث ىذا النمط من التمف عادة في األحجار النارية والمتحولة وفي مبلط

الحوائط .8

التقشر
يقصد بتقشر الصخور انفصال األجزاء الخارجية من الصخور المستخدمة في جدران

مباني المدينة عمى شكل قشور ،ويرجع سبب التقشر لعمميات التمدد واالنكماش ،ودرجة التجانس
في التركيب المعدني ،ويزداد ىذا التمدد عمى األسطو الخارجية لممباني األثرية لتعرضيا المباشر

لمشمس ،كما يحدث التقشر عندما يقل ضغط الحمل المسمط عمى المباني السفمية التي تتكون من

طابقين أوأكثر ،وبتالي تزداد عمميات التقشر  ،9وىذا ما لوحظ في مباني مدينة طرابمس القديمة
التي كانت قبل انييارىا مكونة من طابقين أو ثبلث طوابق فتظير عمييا بعد انييارىا أضرار

واضحة ناتجة من التقشر كم ا إن إعادة استخدام قطع من مواد البناء األثرية في المدينة القديمة
التي سبق وان تعرضت إلى إجياد سيعرضيا حين استخداميا في مباني ذات الطابق الواحد إلى

عدم إطالة عمر المبنى حيث ستظير أضرار التقشر في وقت سريع عمى تمك القطع المعاد
استخداميا كونيا قد سبق وتعرضت إلى إجياد كبير.

مما سبق ستظير عمميات التقشر كإحدى عوامل التجوية الفيزيائية المتمثمة بالعامل الحراري

يعرض أسطو المباني األثرية لفعل التسخين والتبريد المتواليين ،فعندما تتعرض أسطو
الذي ّ
المباني لح اررة مرتفعة تباعًا لسقوط أشعة الشمس الشديدة عمييا أثناء النيار  ،ثم تتعرض لمبرودة
السريعة أثناء الميل ينتج عن ذلك تكوين شقوق عمى أسطو المباني وخاصة في المناطق

الضعيفة ،وباستمرار حدوث ىذه العممية يوماً بعد يوم تتج أز الصخور المبنية منيا جدران المباني
وتتفتت إلى أجزاء صغيرة ،ونتيجة لتوالي حدوث التسخين والتبريد عمى أسطو المباني يتفتت
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السطو عمى ىيئة قشور سطحية تتآكل فييا الحجارة من أعمى إلى أسفل بالتدريج ،ويشتد أثر

ىذه العممية عندما يتميز مناخ المنطقة بارتفاع المدى الحراري اليومي والفصمي .10

تأثير المعادن المكونة لمنخور:
إن ألوان الصخور ىو نتاج ألوان المعادن المكونة ليا والنسيج الذي ينظميا والعوامل التي

تعرضت ليا ،كما أن لون المعدن ىو نتاج التركيب الكيميائي والبيئة التي يتكون فييا ،وأن ليذه

المعادن ألوان مختمفة ،منيا ما ىو داكن المون ،ومنيا ما ىو عكس ذلك ،وعمى ضوء ىذا نبلحظ

أن الصخور ذات المعادن القاتمة تمتص الحرارة بصورة أسرع من المعادن الباىتة ،وربما يساعد
ىذا عمى وجود اختبلف في تمدد أجزاء الصخور المستخدمة في جدران المباني داخل المدينة

باعتبار أن المعادن تختمف عن بعضيا من حيث التركيب والنشأة والمون وعامل التمدد

واالنكماش ،مما يؤدي إلى تكوين ضغوطات صغي ةر داخل الصخور ،ومن ثم تحدث كسور دقيقة
في الجدار ،من المحتمل أن يصاحب ذلك تفتت حبيبي .11وىذا ما ثمت مبلحظتو عمى الصخور
المستخدمة كمواد بناء في المباني األثرية داخل المدينة شكل ( .) 4
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شكل ( )4خارطة توضح توزي الرتب المونية حسب الشدة والضعو دي تركيز األلوان النخور.

بعد أن تم التعرف عمى التجوية الفيزيائية والعوامل المساعدة ليا وميكانيكيتيا أصبو مـن

الضروري معرفة أنواع ضرر ىذا النوع مـن التجويـة والوقـوف عمـى انتشـاره ،وشـدتو الظـاى ةر عمـى
المباني األثرية في مناطق مدينة طرابمس القديمة ،وقد تم تصنيف أضرار التجوية الفيزيائية عمى

المباني إلى عدة أنواع ،وذلك حسب تصنيف (  ) Fiznarلسنة 2002ف
 .1الفقدان الرقائقي )) Back weathering due to loss scales

213

12

عمى النحو اآلتي:
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ُعرف ىذا النوع بالتجوية الخمفية الناتجة بسبب فقدان قشرة الصخور عمى ىيئة قشور تم

مشاىدتيا

13

عمى بعض أجزاء المباني المعرضة لعوامل التمف الفيزيائية ،حيث إن درجة الضرر

من ىذا النوع يتراوح إجماالً ما بين الشديد والمعتدل .شكل (.)5

شكل ( )5خارطة توضح توزيعات أضرار التجوية الخمفية الداخمية والناتجة من دقدان األجزاء القشرية لمكتل
النخرية المستخدمة كمواد بناءل أكثر األضرار شدة تنحنر دي الجزء الجنوبي الغربي وأقمها تنحنر بالشمال

الشرقي.

مـن الخارطــة الســابقة فــي شــكل ( )5يتضــو أن الضـرر منتشــر فــي بعــض مبــاني المدينــة

وخاصــة عم ــى األس ــطو الخارجي ــة لممب ــاني حي ــث أنيــا معرض ــة لعوام ــل التم ــف الطبيعي ــة المتمثم ــة
بالتجوية الفيزيائية أكثر من ا لجدران الداخمية لممباني ،كما أن ىناك مناطق في المدينة لم يبلحظ

فييا وجود أضرار من ىـذا النوع شكل (.)6
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شكل ( ) 6مشاهدات من أثبر التجويبة الفيزيائيبة عمبى واجهبة أحبد مبباني المدينبة القديمبة بطبرابمسل وهبي الفقبد

الرقائقيل (تنوير الباحث).

لـم يـرتبط ضــرر التجويـة الخمفيــة بتركيـب صــخري معـين؛ وليــذا السـبب لــوحظ فـي أن ـواع

مختمفـة ومتنوعـة مــن صـخور المدينــة ،فقـد لــوحظ عمـى صــخور المدينـة الجيريــة والجيريـة الفتاتيــة

وكـذلك عمــى صــخور الرخـام (  )Marbleالممي ـ ةز لقــوس مـاركوس ،وممــا تجــدر اإلشـا ةر إليــو شــيوع
ىــذا النــوع مــن األضـ ـرار فــي الحجــر الجي ــري الفتــاتي ،والعائــد لمكاش ــف صــخور تكــوين قرق ــارش،
الشـائع االنتشـار قـرب المدينـة وعمـى طـول سـاحل البحـر القريـب مـن المدينـة القديمـة .يبلحـظ مــن

الخارط ــة شـ ــكل ( )5أن أكث ــر األض ـ ـرار ش ــدة تتركـ ــز فـ ــي الجان ــب الغربـ ــي والجن ــوبي الغربـ ــي مـ ــن
المدينـة ،حيــث منــاطق ( )8، 9والجــزء الجنــوبي الغربــي مــن المنطقــة ( )10والجــزء الشــمالي مــن

المنطقـة ( )6ف ـي حـين تجــد أقـل األض ـرار شـدة تنحصــر فـي المنطقــة الجنوبيـة الشــرقية والشــمالية
الشرقية ،أما األضرار المعتدلة الشدة فقد توزعت في المنطقة الوسطي والشرقية والشمالية الشـرقية

شاممة المناطق ( )،5،6،11،12وأج ازء من مناطق (.)8، 4، 10

 . 2التشظي والتفتت ( ) Back Weathering due to loos of crumbs/ splinbers

يعرف ىذا النوع من التجوية بأنيا فقدان في الفتات أو الشظايا في الصخور ،وتحديداً

تمك المعرضة لمتجوية الفيزيائية عمى أسطو المباني الموزعة داخل المدينة القديمة بكل مناطقيا

ال ما بين الشديد والمعتدل
اإلدارية ،حيث إ ن درجة الضرر من ىذا النوع من التجوية يتراوح إجما ً

شكل (.)7
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شكل ( )7خارطة توضح توزيعات أضرار شدة التجوية الخمفيبة الناتجبة مبن تفتبت وتشبظي السبطح الخبارجي
لمكتل النخرية المستخدمة كمواد بناء دي المدينة.

بالنظر في الخارطة شكل ( )7نجد أن ىذا الضرر منتشر في الجزء الشمالي بشكل كبير

عمـى األسـطو الخارجيـة لتمـك المبـاني أكثـر ممـا ىـو عميـو الحـال فـي األسـطو الداخميـة ليـا ،وربمـا
يكون السبب في ذلك ىو أن الجدران الخارجية لممباني ىي األسطو األكثر عرضة لمجـو وألشـعة

الشـ ــمس المباش ـ ـ ةر أكثـ ــر مـ ــن األسـ ــطو الداخميـ ــة وخاصـ ــة فـ ــي المبـ ــاني المسقوف ـ ــة .تنحصـ ــر أكثـ ــر

األضرار شدة في الجزء الشمالي والشمالي الغربي واجراء من الوسط وأقميا بالجنوب ،شكل (.)8

شبكل ( )8واجهبة أحبد جبدران المبباني الخارجيبة حيبث ي حبظ أثبر التجويبة الفيزيائيبة با لتشبظي والتفتبت (تنبوير
الباحث).

يبلحــظ م ـن الخارطــة فــي شــكل ( )7أن اضـ ـرار التجويــة الفيزيائيــة بالتشــظي والتفتــت ل ــم

يشمل نوع معين من الصخور المستخدمة في المدينـة كمـواد بنـاء لممبـاني ولـذلك نجـده منتشـر فـي

أغمب مناطق المدينة حيث لـوحظ أثـره عمـى الصـخور الجيريـة الفتاتيـة والصـخور الجيريـة والمـذان
يعتبران من أكثر الصخور استخدامًا في مباني األثرية داخل المدينة وخاصة في منطقـة رقـم ()5

وقــد تركــز ىــذا النــوع مــن التجويــة بشــكل ممحــوظ عمــى المبنــى التــاريخي المعــروف باس ــم (ح ــوش

روزاريو) .تتركز أكثر األضرار شدة ليذا النوع من التمف في الجزء الشمالي والشمالي الغربـي مـن
المدينــة القديمــة حيــث المنــاطق (  ) 7 ، 5وجــزء كبيــر مــن المنــاطق ()4،8وبعــض األج ـزاء م ــن

المنطقــة رقــم ()11فــي حــين نجــد أقــل األض ـرار شــدة تنحصــر فــي الجــزء األوســط ،والجنــوبي مــن
بل م ــن الج ــزء الش ــمالي الشــرقي ،حي ــث المنطق ــة (  ) 6والج ــزء الجن ــوبي ،والجن ــوبي
المدينــة ،وقم ــي ً

الغربــي شاممـ ــة الجنــوبي الش ــرقي مــن المنطق ــة (  ،) 4وبــذلك انف ــرد ىــذا الن ــوع مــن الض ــرر عم ــى
المبــاني الســكنية الواقع ــة فــي الج ــزء الشــمالي م ــن صــخور دور المدين ــة ،وكــذلك الح ــال فــي الج ــزء
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الش ــمالي الغرب ــي م ــن الس ــور الخ ــارجي لممدين ــة والمح ــاذي لمنطقت ــي (  ) 8، 7وى ــي تعتب ــر أكثـ ــر
المناطق عرضة لمعوامل الطبيعية المتمثمة بارتفاع وانخفاض درجات الح اررة.

 .3دقدان قشرة السطح الخارجي لمنخور ( )Back weathering due to loss of crusts
انتشـر ىــذا

النـوع مـن الضـرر

بنســب متفاوتــة مــن

حي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة

المدينـ ـ ـ ــة القديم ـ ـ ـ ــة

عم ــى كافـ ــة منـ ــاطق

جي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

والض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعف مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

مـن جيـة أخـرى،

منطقــة إل ــى منطق ــة

أن أث ـ ـ ـ ــر ى ـ ـ ـ ــذا

حي ـ ـ ـث نش ـ ـ ــاىد

عم ـ ـ ــى أسـ ـ ـ ــطو

الضـ ــرر ي ـ ــزداد

المبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني

الخارجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة،

المباش ـ ـ ةر أكثـ ــر

فتـ ـ ـ ـ ـ ـ ةر ممكنـ ـ ـ ـ ـ ــة

لمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمس

المعرض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ى ـ ـ ــذه الش ـ ـ ــمس

سـ ـ ـ ـ ـواء كانـ ـ ـ ـ ــت

فص ــمية ،عمـ ــى

يومي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أو

عكس من المناطق المغطـاة أو الواقعـة فـي الظـبلل فنجـد الضـرر ضـعيف وضـعيف جـداً ،خارطـة

شكل (.)9

شكل ( )9خارطة توضح توزيعات شدة التجوية الخمفي ة الناتجة من دقبدان القشبور مبن السبطح الخبارجي لمكتبل

النخرية المستخدمة كمواد بناء دي المدينة.

تـزداد شـدة ضـرار التجويـة الفيزيائيـة المتمثمـة فـي فقـدان قشـ ةر السـطو الخـارجي لمصـخور

نحـو الشـمال الغربـي والجنـوب الغربـي .لـم يـرتبط ىـذا النـوع مـن الضـرر بنـوع معـين مـن الصـخور

المست خدمة كمواد بناء في جدران المباني األثريـة داخل المدينـة ،شكل (.)10
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شكل ( ) 11دقدان قشبرة السبطح الخبارجي عمبى واجهبة أحبد المبباني المدينبة القديمبة بطبرابمس الناتجبة مبن ثبر
التجوية الفيزيائية وهي (تنوير الباحث).

نجـد أن أكثــر األضـرار شــدة تنحصـر فــي الجانـب الشــمالي الغربـي والجنــوبي الغربـي مــن

المدينة حيث شغل جزء من منطقـة ( )7والجـزء منطقـة ( ،)9فـي حـين نجـد ان األضـرار المعتدلـة

انحصـرت فـي معظـم منـاطق المدينـة كمـا الحــال فـي الجـزء الشـمالي والجنـوبي شـاممة منــاطق (،4

 )12 ،11 ،8 ،6 ،5وج ــزء كبيـ ــر م ــن منطقـ ــة ( )7 ،9أمـ ــا ع ــن المنـ ــاطق التـ ــي ك ــان فييـ ــا شـ ــدة
الضرر ضعيفة فانحصرت في الجزء الجنوبي الشرقي شاممة أجزاء من مناطق (.)13 ،12 ،10

من خبلل المشاىدات الحقمية نبلحظ أن أقل األضرار كانت منحصرة في الجزء الجنوبي

الشـرقي مـن المدينـة ،وربمـا السـبب فـي ذلــك أن ىـذه المنـاطق تعتبـر أكثـر المنـاطق اىتمامـا حيــث

بل عمـى أنيـا تعتبـر أكثـر مسـاحة مغطـاة
توجد فييا عدد كبير من المساجد والمحبلت التجارية فض ً
وخاصـة االزقـة بـين المحـبلت التجاريـة ،ومثـل ىــذه المنـاطق تتمقـي الكثيـر مـن الصـيانة واالىتمــام

القاضي بإضعاف أضرار التجوية فييا.

 . 4التثمم والتكوير ))Rounding and notching

يعــرف ى ــذا الن ــوع م ــن الض ــرر أحيانـ ـًا بالشــحذ أو الص ــقل حي ــث ت ــم مبلحظت ــو عم ــى أس ــطو

المبـاني األثريـة داخـل المدينـة القديمـة وقـد تراوحـت درجـة الضـرر إجمـاالً مـا بـين شـديد وضــعيف،
(.)11

خارط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل
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شببكل ( )11خارط بة توضببح توزيعببات شببدة أض برار التجويببة والناتجببة مببن تببثمم وتكببور السببطح ا لخببارجي لمكتببل

النخرية المستخدمة كمواد.

لقـد ظيـر أثـر ىـذا الضـرر عمـى معظـم منـاطق المدينـة القديمـة ،وقـد لـوحظ بشـكل واضـو عمــى

أسطو المباني بمختمف أنواعيا ،شكل (.)12

شكل ( ) 12التثمم والتكوير الناتج من أثر التجوية الفيزيائية والدال ي حظ بشكل واضح عمى جدار أحد المباني

المدينة القديمة بطرابمس (تنوير الباحث)

بالنظر في الخارطة شكل ( )11نبلحظ ان أكثر األضرار شدة تركزت في معظم مناطق

المدينة من الشمال إلى الجنوب قد شممت مناطق ( )11 ،9 ،7 ،4،5في حين نجد أقل

األضرار شدة وىي المعتدلة تنحصر في الجزء الشمالي الشرقي شاممة أجزاء من مناطق (،12

 )13وجزء كبير من منطقة ( ،)6كما نجد أن أقل األضرار شدة والذي وىو الضعيف ،منحصر
في الجزء الجنوبي الشرقي من المدينة حيث منطقة (.)12،13

من خبلل مبلحظة ىذا النوع من الضرر نجد أنو كمما اتجينا نحو الشرق يقل الضرر

وقد يكون

السبب في ىذا عدم تعرض ىذا الجزء إلى أشعة الشمس الشديدة بعكس الجية الغربية لممدينة

التي تكون معرضة ألشعة الشمس في أغمب ساعات النيار.
 .5التجوية السنخية (الشبيه بخ يا النحل) ()Alveolar Weathering
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ُعـرف  ،Rothertوآخــرون ىــذا النــوع مــن التجويـة الفيزيائيــة (بالتجويــة الســنخية) وىــي عمــى
شــكل خبليــا النحــل ،ونبلحــظ ىــذا النــوع مــن الض ــرر عمــى الصــخور فــي بدايــة األمــر عبــا ةر ع ــن
تمركزات لبقع ممحية ،والتي بدورىا ستسمط ضغوط تسبب في تفتت السطو القريب منيا مع تقادم

الزمن ،لتزداد شدة تركيز ىذه األمبلح في الطور الخامس ،وىو ما ستصل إليو الكتـل الصـخرية،

شكل (.)13

شكل ( ) 13نموخج يوضح ميكانيكية التجوية الفيزيائية عمى النخور بأطوارها الخمس
)(E. ROTHERT Stone properties and weathering induced by

إن سـبب ىـذا النـوع مـن الضـرر يرجـع إلــى تشـقق أو الفقـدان الجزئـي لغـبلف الخـارجي لمصــخور

نتيجــة لئلجي ــاد الميك ــانيكي الن ــاتج مــن ارتف ــاع وانخف ــاض أش ــعة الشــمس ،وال ــذي ين ــتج عن ــو تم ــدد

وانكمــاش المعــادن الموجــودة فــي الص ــخور  ،14حيــث إن درجــة شــدة ى ــذا النــوع مــن الضــرر عم ــى
أسطو المباني والسـور الغربي من الداخل والخارج لممدينـة يتراوح إجمـاالً ما بين الشديد والمعتـدل،

خارطة شكل (.)14

شبكل ( )14خارطبة توضبح توزيعبات شبدة أضبرار التجويببة الشببيهة بخ يبا النحبلل والظباهرة عمبى أسبطح الكتببل
المستخدمة كمواد بناء ي حظ انخفاض درجة شدة هخا الضرر كمما توجهنا باتجبا الشبمال الشبرقي مبن المدينبة
القديمة.
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مــن المبلحظــات الميدانيــة بمنطقــة الد ارســة يتضــو جمينــا أن ضــرر التجوي ـة الفيزيائيــة الشــبيو

بخبليــا النح ــل قــد أث ــر عمــى أس ــطو الج ــدران التــي تك ــون فييــا الص ــخور مكشــوفة ألش ــعة الش ــمس
المباشـ ـ ةر دون وج ــود حـ ــاجز مث ــل المـ ــبلط أو غيـ ـ هر يمنـ ــع وص ــول ح ـ ـ ار ةر الش ــمس إلـ ــى داخ ــل ىـ ــذه

الصخور ،شكل (.)15

شكل ( )15يوضح أثر التجوية الشبيه بخ يا النحل عمى مواد بناء لبعض المباني بالمدينة القديمة
(تنوير الباحث).

كمـا نبلحــظ أن أثــر ىــذا الضــرر اقتصـر عمــى نــوع معــين مــن الصـخور المســتخدمة كم ـواد بنــاء فــي

جـدران المبـاني داخـل المدينــة ،وخاصـة السـور الغربــي الخـارجي لممدينـة ،عمــى عكـس األضـرار الســابقة

التــي نبلحظي ــا عمــى أنـ ـواع مختمفــة م ــن الص ــخور وبــدرجات مختمف ــة ،حيــث تمث ــل ىــذا الن ــوع بص ــخور
الكالكرنيـت التــي تعكــس النـوع األكثــر اســتخداما وشــيوعا فـي المدينــة القديمــة ،والتـي تعــود إلــى صــخور

مكاشــف تكــوين قرقــارش  ،حي ــث تركــزت أكثــر األضـ ـرار شــدة فــي الجانــب الش ــمالي الغربــي وأكثــر م ــن
النصــف الجن ــوبي لممدين ــة ،حي ــث المن ــاطق ( )13 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7وأجـ ـزاء بس ــيطة م ــن المن ــاطق

الجنوبية ( ) 5،12في حين نجد أقل األضـرار وىـي المعتدلـة مركـ ةز فـي الجانـب الشـمالي لممدينـة شـاممة

لمناطق ( )6 ،4وأجزاء كبي ةر من مناطق (.)5،12

 . 5التجوية المعتمدة عمى تركيبة النخر

)structure

األنبمي ( Weathering out dependent on stone

ُعرف ىذا النوع من التجوية عمى أنيا التجوية الخارجية المعتمدة عمى تركيبة الحجـر (Fitzner
 ، 15 )2004وتحديداً تمك المعرضة لمتجوية الفيزيائية ،والتي نبلحظيا منتشرة عمى أسطو جدران
المباني داخل المدينة القديمة .شكل (.)16
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شكل ( )16يوضح أث ر التجوية الفيزيائية عمبى جبدار أحبد المبباني وهبي التجويبة المعتمبدة عمبى تركيببة النبخر

األنمي (تنوير الباحث).

بالنظر في خارطة شكل ( )17نبلحظ أن درجة الضرر من ىذا النوع يتراوح إجماالً ما بين

الشديد والمعتدل ،خارطة شكل (.)17

نبلحظ ان أثر ىذا الضرر متركز في النصف الشمالي من المدينة القديمة أكثر من النصف
الجنوبي الذي نبلحظ فيو األضرار المعتدلة والضعيفة ،كما أن ىذا النوع من الضرر لم يشمل
نوع معين من الصخور المستخدمة في جدران المباني األثرية داخل المدينة ولذلك نجده موزع في

مناطق مختمفة داخل المدينة القديمة.

شبكل ( )17خارطببة توضببح توزيعببات شببدة أض برار التجويببة الخارجيببة المرتبطببة بمببا تحتويببه الكتببل المسببتخدمة
كمواد بناء من تراكيب وبني رسوبيةل والتي تزداد شدتها شماال.

222

لبدة الكبرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثالث 8102م

تتركـز األض ـرار الشـديدة فــي النصـف الشــمالي مـن المدينــة حيـث المنــاطق 7 ،6 ،5 ،4

واألجـ ـزاء الش ــمالية م ــن منـ ــاطق ( ،)8 ،12،11أم ــا ع ــن األضـ ـرار المعتدلـ ــة فكان ــت ف ــي النصـ ــف
الجنـوبي شـاممة المنــاطق ( )13 ،10 ،9واألجـزاء الجنوبيـة مــن منطقتـي ( )12 ،11كمـا نبلحــظ
أث ـ اًر لؤلض ـرار الضــعيفة ف ــي الجــزء الجنــوبي الش ــرقي مــن منطقــة ( .)10وم ــن خــبلل انتشــار ى ــذا

الضـرر داخـل المدينــة القديمـة ،والـذي انحصــر فـي جـزئيين شــمالي وجنـوبي ،نبلحـظ أن المنــاطق
الشمالية تكاد تكون مفتوحة من الجية الشرقية المطمة عمى البحر مباشرة ،حيث تأتي إلييا الرياح

القوي ــة ،والش ــمالية الغربي ــة تك ــون معرض ــة ألش ــعة الش ــمس الش ــديدة أغم ــب أوق ــات الني ــار ،وى ــذان

الع ــامبلن الريـ ـاح والش ــمس ليم ــا الت ــأثير المباشـ ــر عم ــى أس ــطو المب ــاني األثري ــة ،بعك ــس النصـ ــف
الجن ــوبي م ــن المدين ــة ال ــذي يحمي ــو م ــن جيـ ــة الش ــرق ج ــزء م ــن السـ ـرايا الحمـ ـراء وبع ــض المبـ ــاني
الحديثة ،أما من جية الجنوب الشرقي فتوجد المحبلت التجارية و اغمبيا مسقوفة الممرات ،وليذا

فـإن احتمـال تــأثير الضـرر النـاتج مــن التجويـة الفيزيائيـة يضــمحل تحـت ىـذه الســقوف فيمـا نجــده
عمى أشده في أسطو ىذه األبنية .

 . 6تجويبة مكونببات النبخر الغيببر المقاومبة لمتجويببة (
)components

Weathering out of stone

وى ــي إحـ ــدى أشـ ــكال التجويـ ــة الفيزيائيـ ــة التشـ ــكيمية او التضاريسـ ــية ( )Relief_weatheringوفييـ ــا

تتش ــكل كت ــل البنـ ــاء الحجري ــة بالمدين ــة بسـ ــبب فع ــل عمميـ ــات التجوي ــة التفاض ــمية (

Selective

 ) weatheringعمـى المكونـات الصـخرية األقــل مقاومـة لعوامـل التجويـة مثــل وجـود العقـد الصــخرية
بمختم ــف أنواعيـ ــا ضـ ــمن الكتـ ــل الصـ ــخرية لم ـ ـواد البنـ ــاء المسـ ــتخدمة يبلحـ ــظ أن جميـ ــع األض ـ ـرار

بدرجاتيا الشديدة والمعتدلة والضعيفة انتشرت في اتجاىات مختمفة من المدينة القديمة ،وان درجة
ال ما بين الشديد والمعتدل والضعيف ،خارطة شكل (.)18
الضرر من ىذا النوع تتراوح إجما ً

توضبببببببببببببببببببببببح

شبكل ( )18خارطبة

الخارجيبببببببببببببببببة

توزيعات شدة أضبرار التجويبة
المرتبطة بالتركيب النخرال لمكتل الحجرية المستخدمة كمواد بناء بالمدينة القديمة.
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من الخارطة شكل ( )18نبلحظ أن ىذا الضرر لم يشمل نوع معين من الصخور

المستخدمة كمواد بناء في جدران المدينة القديمة ،وبـذلك نجده بدرجات متفاوتة في بعض مناطق

المدينة القديمة ،حيث نجد إن أكثر األضرار شدة انحصرت في الجزء الشمالي والشمالي الغربي

شامـمة منطقتي ( ،)7 ،5وأجزاء بسيطة من منطقتي ( ،)4في جية الغرب و ( )8من جية
الجنوب الغربي.

أما األضرارالمعتدلة فنجدىا انحصرت في الجزء الغربي من المدينة القديمة حيث المناطق

( ،)9 ،8وأجزاء كبيرة من منطقة ( ،)11 ،10 ،4أما بالنسبة عن لممناطق ( )12 ،6فكان

الضرر محصور في أجزاء بسيطة من ناحية الغرب في حين نجد األضرار الضعيفة مترك ةز في

جية الشرق من المدينة شاممة منطقة رقم ( )13وأجزاء كبيرة من منطقتي ( )12 ،6ونصف

منطقة ( )11تقريباً ،وكما ذكرنا سابقاً تعتبر المنطقة الشرقية والشرقية الجنوبية أكثر جية من
المدينة القديمة حماية من عوامل التمف الطبيعية مثل الشمس والرياح .شكل (.)19

شبكل ( )19أثببر التجويببة الفيزيائيببة عمببى أحببد النبخور المسببتخدمة دببي السببور الغربببي دببي المدينببة
القديمة بطرابمس وهي تجوية مكونات النخر الغير المقاومة لمتجوية (تنوير الباحث).

 .7زالة لمكونات النخرية )(clearing out of stone components

يعتبر ىذا الضرر احدى اشكال التجوية الفيزيائية المتمثمة في فقدان مادة الصخر وىـو أحـد

اشــكال التجويــة التشــكيمية او التضاريس ــية أيضــا ( )weathering Reliefحيــث يتشــكل بواس ــطة

الصــخر عم ــى ىيئــة مكون ــات ص ــخرية مت ارصــة ب ــار ةز الــى الخ ــارج مث ــل حبيبــات الحص ــى وقط ــع
المتحجرات وكذلك العقد الصخرية وذلك نتيجـة لفعـل عمميـات التجويـة التفاضـمية ( Fitzner et

 )alg2004شكل (.)20
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شبكل ( )21يوضبح أثبر التجويبة الفيزيائيبة وهب ي زالبة لمكونببات النبخرية عمبى جبدار أحبد المبباني عمبى يسببار
الشكل وعمود من الرخام من قوس ماركس عمى يمين الشكل بالمدينة القديمة بطرابمس (تنوير الباحث).

من خبلل مبلحظة ىذا النوع من الضرر بمختمف مناطق المدينة القديمة تم رصد ىذه األضرار من
حيث الشدة والضعف من جية وت حديد أماكنيا من جية أخرى ،ىذا باإلضافة إلى أن ىناك مناطق
أيضاً ضمن مساحة المدينة لم تبلحظ فييا أي ضرر من ىذا النوع ،خارطة شكل (.)21

بالنظر الى الخارطة شكل ( )21نبلحظ ان أكثر األضرار شدة تنحصر في الجزء الشمالي من

المنطقة ( ،)5وأجزاء من منطقتي ( )8 ،7في حين األضرار المعتدلة كانت منتش ةر في أغمب مناطق
المدينة من الشمال وحتى الجنوب ،شاممة بذلك مناطق ( )13 ،11، 9،10وأجزاء كبي ةر في الشمال

الغربي من منطقتي ( )6 ،4أما عن األضرارالضعيفة نجدىا في الجية الشمالية الشرقية ،حيث أجزاء

كبي ةر الشمالية الشرقية من منطقتي ( )6 ،4أجزاء صغي ةر من مناطق (.)7 ،5 ،12

شكل ( )21خارطة توضح توزيعات شدة أضبرار التجويبة الخارجيبة الناتجبة مبن تفتيبت وتكسبير لوازالبة المكونبات
الخارجية لسطح الكتل النخرية المستخدمة كمواد بناء بالمدينة القديمة.

 . 8االنفنال القشرال الرقيق ( )Scale due to tooling of the stone surface

ىذا الضرر يتبع المجموعة الثالثة ألضرار التجوية الفيزيائية من تصنيف ( Fitzner et

 )al2004والتــي أطم ــق عميي ــا مص ــطمو مجموعــة التجوي ــة االنفص ــالية ( ،)Detachmentى ــذه
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المجموعة من اضرار التجوية الفيزيائية (االنفصالية) تتميز بانفصال قطع صخرية مسطحة كبي ةر

الحجم في اتجاه موازي لسطو الصخر وليس موازي الي من أسطو التراكيب المكونة لمصخر.

وفــي ىــذا النــوع االنفصــالي القشــري الرقيــق يح ــدث انفصــال قشــور رقيقــة مــن كتــل احجــار البن ــاء

وكذلك الصخور نتيجة لتجوية سطو الصخر (.)2004 etal Fitzner

حيث تراوحت درجة ىذا الضرر إجماالً ما بين الشديد والضعيف ،خارطة شكل (.)22

شكل ( )22خارطة توضح توزيعات شدة أضرار التجوية الناتجة من التقشير ألسباب نناعيةل يعود هخا النوع
لى مجموعة أضرار التجوية الثالثة ظهرت هخ األضرار دي أقنى شدتها دي كادة مناطق المدينة باستثناء

أجزاء من مناطق (5ل  8ل7ل 11ل .)11

كان أثر ىذا الضرر منتشر فـي جميـع منـاطق المدينـة القديمـة بشـكل كبيـر لدرجـة مبلحظتـو عمـى

األسطو الخارجية والداخمية لتمك المباني ،شكل ( .)23ىذا النوع من األضرار لم يشمل نوع معين من

الصــخور المس ــتخدمة ف ــي المب ــاني داخ ــل المدين ــة ب ــل وجــد منتش ـ ًاـر ف ــي أغم ــب المن ــاطق .ترك ــزت أكث ــر

األضرار شدة في المناطق ( )13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،4،6واألجزاء الشمالية من منطقتي ()8 ،7
أما األضرار المعتدلة فكانت منحصرة في الجية الشمالية من المدينـة القديمـة شـاممة الجـزء األوسـط مـن

منطقة ( )5وأجزاء الشمالية الغربية من مناطق ( )7،8و في الجزء الجنوبي من المدينة حيث المناطق
(.)10،11

226

لبدة الكبرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثالث 8102م

شكل ( )23أثر التجوية الفيزيائيبة عمبى الواجهبة األماميبة ألحبد المبباني داخبل المدينبة القديمبة بطبرابمسل وهبي
انتشار داخل المدينة (تنوير الباحث).
ا
االنفنال القشرال الرقيق وهو من أكثر األنواع

 .9التفتت الحبيبي والقشرال ( )Granular disintegration into sand to single flakesوىو
يتبع ايضاً المجموعة الثالثة االنفصالية من تصنيف ( )2004 al et Fitznerوفيو تنفصل

الكتل الصخرية سواء الطبيعية في الحقول أم المستخدمة كمواد بناء عمى ىيئة حبيبات في حجم

الرمل أو عمى ىيئة رقائق منفردة.

نبلحظ أن أثر ىذا الضرر قد انتشر عمى أسطو المباني الخارجية بالمدينة القديمة والتي

تكون معرضة بشكل مباشر ألشعة الشمس والعوامل البيئية األخرى المباشرة مثل الرياح واالمطار

دون حاجز من المبلط أو غيره بشكل واضو ،وقد تراوحت درجة شدة ضرر ىذا النوع من
التجوية الفيزيائية ما بين الشديد والمعتدل ،خارطة شكل (.)24

شكل ( )24خارطة توضح توزيعات شدة أضرار التجويبة الناتجبة مبن التفتبت والترقبق الرممبيل والبخال يظهبر دبي
كادة مناطق المدينة القديمة بطرابمس.
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شبكل ( )25أثبر التجويبة الفيزيائيبة عمببى واجهبة أحبد المبباني داخبل المدينببة القديمبة بطبرابمسل بواسبطة التفتببت

الحبيبي والقشرال (تنوير الباحث).

مــن خــبلل الد ارســة الميدانيــة يتضــو ان ىــذا النــوع م ــن الضــرر قــد تركــز عمــى نــوع واحــد م ــن

الصخور المستخدمة كمواد ناء في جدران المباني وىي أحجار االوليـت (  ،)Ooliteوالتـي تسـبب

فـي انييــار المبــاني األثريـة بشــكل ســريع .شـكل ( ،)25بــالنظر فــي الخارطـة شــكل ( )24نبلح ـظ

األضرار الشديدة قد انتشرت بشكل كبير في المدينة القديمة شاممة أغمب المناطق،8 ،5،7،4( ،

 )،13 ،10،11،12 ،9وأج ـزاء صــغي ةر م ــن منطقتــي ( )12،6ف ــي حــين نج ــد األض ـرار المعتدل ــة
تنحصر في منطقتي (.)6،12

 . 11التفتبت الحبيببي المتغيبر لبى قشبور مفبردة:

Cranular disintegration into grus) to

)single flakes

وىو أحد اضرار التجوية الفيزيائية التابع لممجموعة الثالثة من تصنيف ()2004 al et Fitzner
ويعتبر كذلك أحد اشكال التجوية التـي تتغيـر فييـا الحبيبـات الـى قشـور والتـي تنفصـل عـن الكتـل
الصخرية لمواد البناء.

لقــد انتش ــر ىــذا الن ــوع مــن الض ــرر فــي جمي ــع منــاطق المدين ــة القديمــة بش ــكل كبيــر وب ــدون

استثناء وبنفس درجة الشدة وقد كانت درجة ضر هر شديدة .خارطة شكل (.)26

شكل ( )26خارطة توضح توزيعات أضرار التجوية الناتجة مبن انفنبال األ سبطح المكونبة لمنبخور المسبتخدمة
كمواد بناء دي المدينة القديمةل عمى هيئة حبيبات تتغير الى قشور.
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مـن خـبلل الد ارسـات الميدانيــة يتبـين أن ىـذا الضــرر قـد أثـر بشـكل واضــو عمـى المبـاني وخاصــة
التي لم تحض بأعمال صيانة أم ترميم منذ بنائيا شكل (.)27

شبكل ( )27أثببر التج ويبة الفيزيائيببة عمبى واجهببة قبوس مبباركوس داخبل المدينببة القديمبة بط برابمس وهبي التفتببت
الحبيبي المتغير لى قشور مفردة (تنوير الباحث).

 .11اال نهيار او التفتت المتحول لى تقشرات منفردة ) (Crumbling to single scale

وىو أحد أنواع التجوية االنفصالية التابع لممجموعة الثانيـة مـن تصـنيف (al et Fitzner

 )2004وىـو ايض ـًا أحــد اشــكال التجويــة االنيياريــة او التفتتيــة وفيــو تنفصــل كتــل احجــار البنــاء
الصخرية في شكل قطع صخرية متراصة كبي ةر الحجم وذات اشكال غير منتظمـة (et Fitzner

 )2004 alشكل (.)28

شبكل ( )28أثببر التجويبة الفيزيائيببة عمببى واجهبة أحببد المببباني داخبل المدينببة القديمببة بطبرابمس وهببي االنفنببال

المتحول لى تقشرات منفردة (تنوير الباحث)

يبلحـظ ان ىــذا الضــرر لــم يفــرق بــين أنـواع الصــخور المســتخدمة فــي جــدران المبــاني داخــل

المدينـة ،وبـذلك نجـده منتشـر فـي جميـع منـاطق المدينـة والتـي تـراوح تراوحـت درجـة شـدة ضـرره مــا
بين الشديد والمعتدل ،خارطة شكل (.)29
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شكل ( )29خارطة توضح توزيعات أضرار التجوية الناتجة من تفتت وانفنال قطب النبخور الكبيبرة عمبى شبكل
دتات والتي قد تتحول لى قشور.

نبلحظ أن ىذا الضرر يزداد شدة كمما اتجينا نحو الغرب والجنوب ومناطق الوسط ويقل

من حيث الشدة كمما اتجينا نحو الشمال الشرقي والشمال ،وبذلك تركـزت أكثـر األضـرار شـدة فـي
الغـرب ومـا ةر بجميــع منـاطق المدينــة حتـى الجنــوب حيـث المنــاطق (،)13 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7

وأجزاء كبي ةر من منطقتي ( )12،5في حين نجد األضرار األقل شدة وىي المعتدلة قد تركزت في
الجزء الشمالي والشمال الشرقي من المدينة حيث المناطق ( ،)6،4والنصف الشمالي الشرقي من

منطقة (.)5

 . 12تجويبة الترققبات المفبردة المتحولبة لبى تقشبرات مفبردة

(single flakes to single

)scales

وىو أحد اضرار التجوية الفيزيائية االنفصالية من المجموعة الثالثة من تصنيف (et Fitzner

 )2004 alويعتبر أحد اشكال التجوية الترققية ( )Flkingحيث تنفصل منو كتل الصخور عمـى
ىيئة ترققات صغي ةر ونحيفة في اتجاه موازي لسطو الصخر ،شكل (.)30

شكل ( )31أثر التجوية الفيزيائية عمى واجهبة أحبد المبباني مبن األعمبى داخبل المدينبة القديمبة بطبرابمسل وهبي

تجوية الترققات المفردة المتحولة لى تقشرات مفردة (تنوير الباحث).
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لم يتم مبلحظة ىذا النـوع مـن الضـرر بشـكل كبيـر وشـديد داخـل المدينـة القديمـة رغـم أن ىـذا النـوع مـن
الضــرر يمك ــن تواج ــده عم ــى الص ــخور الرممي ــة الت ــي تعــد أكث ــر اس ــتخداما ف ــي مب ــاني المدين ــة القديم ــة،

(الحجــا ةر الرممي ــة) خارط ــة ش ــكل ( ،) 31نبلح ــظ م ــن الخارطــة أن ى ــذا الن ــوع م ــن الض ــرر انقس ــم إل ــى

قسمين :قسم معتدل يشمل المناطق () 8 ،7 ،6 ،4،5وأجزاء كبي ةر من مناطق ( ، )12 ،11 ،9وجزء
صـغير مـن منطقـة ()13الواقـع فـي الشـمال ،وقسـم ضـعيف نبلحظـو فـي الجنـوب والجنـوب الشـرقي مــن
المدينـة القديمــة بالمنـاطق ( )10،13وأج ـزاء صــغي ةر مـن منطقتــي ( )12 ،11وكــذلك فـي جيــة الشــمال

الشرقي من المدينـة في منطقتي (.)6 ،5

شكل ( )31خارطة توضبح توزيعبات شبدة أضبرار التجويبة الناتجبة مبن انفنبال الرقبائق المفبردةل وبشبكل مبوازال
لسطح النخرة.

 . 13تجوية الشقوق الغير مرتبطة يبنى النخر

)(Fissures independent of stone structure

تعد تجوية الشقوق الغير مرتبطة ببنية الصخر احد االضرار التابعة لمتجوية الفيزيائية

والتي تتبع المجموعة الرابعة لمتجوية الفيزيائية حسب تصنيف ( )2004 al et Fitznerوالتي

تعرف بالشقوق (  )Fissuresفي ىذا النوع من الضرر نجد أن الشقوق التي تعمل عمى تجوية

الصخر ال تعتمد عمى الظواىر التركيبية لمصخر مثل التطبق والتورق و االلتواء وغيرىا يعتبر
ىذا النوع من الضرر من أخطر األضرار الناتجة عن التجوية الفيزيائية التي من الضروري أن

تستدعي اىتمام القائمين عمى الصيانة والترميم بحيث تُعطي ليا األولوية عن ما سبق من
األضرار المشاىدة داخل المدينة ،وقد تكون ىذه األضرار المتمثمة بالشقوق عمى درجة من
الخطورة قد تؤثر في عمر المبنى وتسبب في انييا هر كما ىو الحال داخل مدينة طرابمس القديمة،

شكل ( )32حيث تم مشاىدة ىذا النوع من الضرر في أكثر المباني داخل المدينة ،وبدرجات

متفاوتة من حيث الشدة والضعف.
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شبكل ( )32أثبر التجويبة الفيزيائيبة عمبى واجهبة أحبد المب باني مبن األعمبىل وبعبض مبن األقبواس داخبل المدينببة

القديمة بطرابمسل وهي تجوية الشقوق الغير مرتبطة يبنى النخر (تنوير الباحث).

ينتج ىذا الضرر عمى األسطو الخارجية لممباني ىـو نتيجـة لفـرق اليبـوط النـاتج لحركـة الميـاه

تحــت األساســات والميــل الش ــديد أو االلت ـواء النــاجم م ــن إنشــاء مبنــى ع ــال مجــاور أو حفــر ب ــدون

أساسات والتآكل والتفتت الذي يحدث فـي األحجـار مـع تقـدم فـي عمـر المبنـى ،أو نتيجـة األمـبلح

والرطوبـة وعــدم صــيانة توصــيبلت الصــرف الصــحي ىــذا باإلضــافة إلــى انييــار مبنــى يكــون فــي
منتصف مجموعة من المباني مما يؤدي إلى خمخمة المباني المجاورة وضعف الرباط بين الجدران
الخارجيـة لتآكـل المبـاني ممـا يـؤدي إلـى ظيــور الشـقوق عمـى األسـطو الخارجيـة لممبـاني ،وىـذا مــا

ينطبـق عمـى أغمـب مبـاني المدينـة القديمـة ،وتتـراوح األضـرار ىـذا النـوع مـا بـين الشـديد والمعتــدل،

خارطة شكل ( ،)33وقد تركزت أكثرىا شدة في أغمب مناطق المدينة شاممة بذلك مناطق(،5 ،4

 )9،6في حين نجد األضرار المعتدلة قد تركزت في بعض المناطق شاممة مناطق ( )7ونصف

منطقتي ( )13 ،12وأجزاء قميمة من مناطق (. )8،10،11

من المبلحظ أن ىذا النوع ال يفرق بين مبنى قديم وحديث أو نوع معين من الصخور.

شكل ( )33خارطة توضح توزي األضرار الناتجة من التشققات الحديثة العهد والغير مرتبطة ببنية النخر.
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 .14تجوية التحدب والتقعر () Concave and convex deformations
يتبع ىذا الضرر تجوية الشقوق والتشوه (  )Fissures difermionالتابعة لممجموعة الرابعة

لتصـنيف () 2004 al et Fitznerوفييــا تنتنــي ش ـرائو الكتـل الحجريــة والصــخرية لمبنــاء نتيجــة
عمميات التشوه المرن (  )Plastic deyormahonوخاصة عمى شرائو صخور الرخام()Marble

( )2004 al et Fitznerالش ـك وأن ج ــدران المب ــاني األثري ــة والمش ــيدة ف ــي أزم ــان س ــابقة داخ ــل

القديمة كانت تمثـل الجـزء الكامـل مـن المبنـى (إضـافة لؤلساسـات األرضـية) ،والتـي تسـتمقي فوقيـا

الجـوائز الحديديـة والسـقوف ،وكـل أجـزاء الييكـل اإلنشـائي لممبـاني كانـت بوضـعيا الطبيعـي الـذي
يسـاعدىا عمــى القيــام بوظيفتيــا  ،وظيورىــا بــالمظير المبلئـم كوحــدة إنشــائية منســجمة متبلئمــة مــع

ظرفيـا االســتعمالي والبيئــي واالجتمـاعي ،وبســبب عــدم وجــود البرنـامج الصــحيو لمصــيانة الدوريــة
(الوقائية) ليذه المباني فقد تظير عمييا بعض التشوىات والتصدعات ،التـي يمكـن أن تـؤدي إلـى

توقـف ىـذه المبـاني األثريـة عــن القيـام بوظيفتيـا ،ومـن ضـمن ىــذه التشـوىات ىـي مـا تظيـر عمــى

أسطو الجدران بشكل متحدب وأحياناً مقعر التي يجب أن تكون قائمة عمى األرضيات والسقوف.

شكل (.)34

شكل ( )34ظاهرة التحدب (أ)ل والتقعر(ب)ل التي تم مشاهدتها خ ل الدراسات الميدانيةل (تنوير الباحث).

ومن العوامل التي تساعد عمى ظهور مثل هخ التشوهات نخكر االتي:

-1

التبـدل فـي نسـيج التربـة كيميائيـاً أو فيزيائيـاً أو إنشـائياً ممـا يولـد ىبوطـًا فـي بعـض أج ـزاء
الجدران في داخل التربة يتبعو تشوه محدبًا أو مقع ًار في واجياتيـا وقـد يـزداد بمـرور الـزمن

-2

تغيـر مقـدار التحميــل (غيـر المحسـوب) عمييــا ،بحيـث تكـون عرضــة لضـغوط أعمـى ممــا

ليؤدي إلى انييارىا.

احتسبت عميو عند اإلنشاء.

233

أبوراوي مصطفى المرخيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة أضرار أثر أشكال التجوية الفيزيائية على مواد بناء مدي نة القديمة بطرابلس

-3

التمدد الحراري لمواد غير متجانسة ضمن نسيج الجدران وىذه تتعرض لمتغير في درجات

حـ اررة يوميـًا وموسـميًا تمـددًا وانكماشــا بشـكل غيـر متـوازن ،وينــتج عـن ذلـك عـدم التجــانس
بين المادة البلحمة (الرابطة) ،والحجا ةر المكونة ليـا ،أو بـين المكونـات اإلنشـائية لمجـدران

-4

وبين كسوتيا.

قد تحدث التشوىات بسبب الرطوبة المؤدية إلى التمدد والمحدثة لئلجيـادات الكبيـ ةر التـي
تحــدث بــين ج ــدران المبــاني الحجري ــة واألج ـزاء الداخميــة ،وبص ــفة خاصــة عن ــد تبمــل ى ــذا

السطو بالماء.

وتوجد أسباب أخرى تؤدييا ظروف المباني المحيطة العالية والتي شيدت في أوقات

الحقة بالقرب من المباني األثرية تؤدي إلى خمخمة في أرضية المواقع التراثية ،وىنالك أسبب

أخرى يمكن لميندس الصيانة دراستيا من خبلل مراقبة لنتائج الزيارات الدورية ،وتسجيل التغيرات

والتشوىات التي تحصل عمى المباني األثرية وتبلفي حدوث انييارات فييا من خبلل الصيانة
الوقائية وىي المحبذة في مجال المباني األثرية ،ألن الصيانة العبلجية ،قد تبدل من طبيعة

المبنى وأصالتو ،واضافة مواد ال تمثل شكل وطبيعة المبنى الحقيقي وال تمثل قيمتو التراثية.

لقد ظير أثر ىذه األضرار واضو عمى بعض مباني المدينة القديمة والتي تعتبر في

غاية األىمية والخطورة ،حيث تراوحت درجة شدتيا ما بين الشديد والمعتدل لمتشوىات المحدبة،

والمقعرة خارطة شكل ( )35وخارطة شكل ( )36عمى التوالي.

شبكل ( )35خارطبة توضببح توزيعبات األ ض برار الناتجبة مببن االنثنباء المحبدب النبباتج ببدور مببن التشبويه المببرن
ألسطح جدران الكتل النخرية المستخدمة كمواد بناء دي المدينة القديمةل ويبدو أن معظم المنطقة متضررة.
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بالنسبة لؤلضرار المحدبة

تركزت أكثر األضرار شدة في معظم المناطق بالمدينة في

حين انحصرت األضرار المعتدلة في األجزاء الشمالية من المناطق ( )7،5 ،4فقط .أما بالنسبة
ألضرار التشوىات المقعرة فقد كان تأثيرىا بشكل متكافئ عمى المدينة بين الشدة واالعتدال

خارطة شكل ()36

شكل ( )36خارطة توضح توزي األضرار الناتجة من االنثناء المقعر الناتج ببدور مبن التشبويه المبرن ألسبطح
جدران الكتل النخرية المستخدمة كمواد بناء دي المدينة القديمةل تبنخفض هبخ األضبرار نحبو الشبمال والشبمال
الغربي.

وتركزت األضرار المقعرة األكثر شدة في منطقة ( )13ونصف منطقة ( )11أما عن األضرار
المعتدلة فقد شممت منطقة ( ،)7ونصف الشمالي من منطقة (.)11
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الخاتمة:

أسيمت عوامل التمف الميكانيكي في تضرر المباني داخل المدينة ،حيث تعد الكسور او
الشقوق من أ ىم اشكال التجوية الفيزيائية الميكانيكية التي تزيد من شدة ىذه االضرار.

أوضحت دراسة تحميبلت الرتب المونية لمصخور المستخدمة كمواد بناء داخل المدينة القديمة
انخفاض الرتب المونية ،ومن تم اشتداد عتمتيا كمما توجينا غرب المدينة القديمة ،والعكس
صحيو تجد تركز األلوان الفاتحة في المناطق الشرقية من المدينة ،ويترتب عمى ذلك زيادة

امتصاص الح اررة في الجزء الغربي أكثر مما ىو الحال في الجزء الشرقي ،ينتج عن ذلك

احتمالية َّ
أن تأثير الح اررة في الجزء الغربي أكثر مما عميو من الجزء الشرقي من المدينة،

وىذا ا لتوزيع لمرتب المونية متفق من حيث طبيعة ضرره مع توزيعات الشقوق ،وبالتالي يتجمى
لنا شدة تضافر تأثير العوامل المناخية وعوامل التمف الميكانيكي عمى المناطق الغربية

والجنوبية القريبة من المدينة أكثر مما ىو عميو الحال من المناطق الشمالية والشمالية
الشرقية لممدينة.

التوصيات:
من التوصيات التي يقترحيا الباحث من خبلل ىذه الدراسة:

 .1ضـرو ةر التعمــق فــي حســابات التمــف الميكــانيكي ،وذلــك مــن خــبلل تســميط الضــوء عمــى الحــد

األقصـى المسـموح بـو لبلىتـزاز ط بقـًا لحالـة المبـاني األثريـة فـي المنـاطق المختمفـة مـن المدينـة
القديمة ،ومن ثم وضع تصور لنظام حماية مقترح لمباني داخل المدينة.

 .2إجـ ـراء د ارسـ ــات تفصـ ــيمية عمـ ــى االىت ـ ـزاز النـ ــاتج عـ ــن اعمـ ــال البنـ ــاء التـ ــي تسـ ــتخدم الي ـ ـ اززات
الميكانيكيـة لغـرض الحفـر ولتعميـق اساسـات األبنيــة الحديثـة المحيطـة بالمدينـة القديمـة والتــي

من شأنيا خمق اىت اززات في األرض واألبنية،

 .3إجراء الصيانة الدورية لممباني المتشققة ومعالجة تمك الشقوق والفجوات الناتجة مـن تـأثيرات
حرارية في فترات متفاوتة لتبلفي تفاقم خطو ةر تمك التشققات والفجوات.

 .4محاولــة اســتخدام األلـ ـوان التــي تعمــل عم ــى انعكــاس اشــعة الش ــمس لطــبلء الجــدران الخارجي ــة
لممباني ،وخاصة تمك التي تتعرض ألشعة الشمس لفترات طويمة خبلل النيار.
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الممخص

إف الكثائؽ كالمخطكطات كيؼ كاف مضمكنيا كنكعيا كحجميا ىي التي تحفظ تاريخ األمـ

كمعارؼ اإلنسانية ،كمف ثـ نقميا لؤلجياؿ القادمة ،كاعتبار األمـ بالكثائؽ كالمخطكطات إيذاف كعنكاف
عمى إدراكيا لقيمتيا كأىميتيا ،كمف ىنا يأتي االىتماـ بالكثائؽ القديمة كالمحافظة عمييا التي ال تزاؿ

تحتفظ بتاريخ األمة كمعارفيا.

الكثائؽ الميبية شأنيا في ذلؾ شأف بقية الكثائؽ العربية المتكاجدة في المكتبات كالخزائف في كثير

مف بمداف العالـ ،فكاف بذلؾ لتمؾ الكثائؽ الميبية " الغدامسية " دكرىا في نشر العمـ كالمعرفة في مدف
افريقيا فيما كراء الصحراء التي كصمت إلييا ،كما أسيمت في تشييد صرح مكتبة أحمد بابا التمبكتي

بمدينة تمبكتك بدكلة مالي.

كمكتبة أحمد بابا التمبكتي كاحدة مف آالؼ الخزائف التي تحتفظ بالكثائؽ الغدامسية التي كانت

تتداكؿ فيما بيف تجار مدينة غدامس كتجار مدينة تمبكتك  ،كمف خالؿ الكثائؽ التي اطالعنا عمييا

مف مكتبة آؿ البخارم كالمحفكظة في مكتبة أحمد بابا بمدينة تمبكتك  ،كما أدلى بو الدكتكر الدالي

الذم زار ا لمكتبة كعايف تمؾ الكثائؽ الغدامسية كما تتعرض لو مف نيب كسمب  ،يسمط ىذا البحث
الضكء عمى فت ةر تاريخية ميمة منذ تأسيسيا أباف فترة أحمد بابا التمبكتي إلى يكمنا ىذا ،كقد حددت
الدراسة إشكالية مفادىا مف ىك مؤسس مكتبة أحمد بابا التمبكتي في مالي ؟ كما ىي أىـ الكثائؽ
الميبية " الغدامسية " المحفكظة بالمكتبة ؟ كما ىي العالقة التي كانت سائدة بيف مدينة تمبكتك

كغدامس ؟ ككيؼ ىي كضعية تمؾ الكثائؽ بمكتبة أحمد بابا التمبكتي؟

اعتمدت ىذه الدراسة عمى مجمكعة مف الكثائؽ الميمة مف أرشيؼ مكتبة آؿ البخارم  ،كأخرل

مف أرشيؼ مركز ا لبحكث كالدراسات األفريقية  ،باإلضافة لبعض المصادر كالمراجع المتنكعة

مستخدمنا المنيج الكصفي التحميمي كذلؾ لدراسة مختمؼ الجكانب حكؿ مكتبة أحمد بابا التمبكتي في
تمؾ الفترة كالتغيرات التي رافقتيا حتى الكصكؿ إلى أدؽ كأعـ النتائج مف خالؿ استعراضنا لكافة

الجكانب لتمؾ الكثائؽ.
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مقدمة

إف الكثائؽ كالمخطكطات كيؼ كاف مضمكنيا كنكعيا كحجميا ىي التي تحفظ تاريخ األمـ

كمعارؼ اإلنسانية ،كمف ثـ نقميا لؤلجياؿ القادمة ،كاعتبار األمـ بالكثائؽ كالمخطكطات إيذاف كعنكاف

عمى إدراكيا لقيمتيا كأىميتيا ،كمف ىنا يأتي االىتماـ بالكثائؽ القديمة كالمحافظة عمييا التي ال تزاؿ

تحتفظ بتاريخ األمة كمعارفيا.

كالكثائؽ الميبية شأنيا في ذلؾ شأف بقية الكثائؽ العربية المتكاجدة في المكتبات كالخزائف في كثير

مف بمداف العالـ ،فكاف بذلؾ لتمؾ الكثائؽ الميبية " الغدامسية " دكرىا في نشر العمـ كالمعرفة في مدف
أفريقيا فيما كراء الصحراء التي كصمت إلييا ،كما أسيمت في تشييد صرح مكتبة أحمد بابا التمبكتي

بمدينة تمبكتك بدكلة مالي.

تحتفظ مكتبة أحمد بابا التمبكتي بآالؼ الخزائف التي تحكم عدة كثائؽ كمخطكطات متعددة

المكاضيع ،كمف أبرز تمؾ الكثائؽ ،الكثائؽ الغدامسية التي تكشؼ عف ما كاف يتداكؿ فيما بيف تجار
مدينة غدامس كتجار مدينة تمبكتك  ،كمف خالؿ الكثائؽ التي اطالعنا عمييا مف مكتبة آؿ البخارم

كالمحفكظة في مكتبة أحمد بابا بمدينة تمبكتك  ،كما أدلى بو الدكتكر اليادم الدالي األستاذ بجامعة

الزاكية الذم زار المكتبة كعايف تمؾ الكثائؽ الغدامسية كما تتعرض لو مف نيب كسمب كاىماؿ ،يسمط
ىذا البحث الضكء عمى فترة تاريخية ميمة منذ تأسيسيا إباف فترة تكلي شؤكنيا أحمد بابا التمبكتي

إلى يكمنا ىذا ،كقد حددت الدراسة إشكالية مفادىا مف ىك مؤسس مكتبة أحمد بابا التمبكتي في مالي
؟ كما ىي أىـ الكثائؽ الميبية " الغدامسية " المحفكظة بالمكتبة؟ كما ىي العالقة التي كانت سائدة

بيف مدينة تمبكتك كغدامس؟ ككيؼ ىي كضعية تمؾ الكثائؽ بمكتبة أحمد بابا التمبكتي؟ .

اعتمدت ىذه الدراسة عمى مجمكعة مف الكثائؽ الميمة مف أرشيؼ مكتبة آؿ البخارم ،كأخرل مف

أرشيؼ مركز البحكث كالدراسات األفريقية ،باإلضافة لبعض المصادر كالمراجع المتنكعة .مستخدميف
المنيج الكصفي التحميمي كذلؾ لدراسة مختمؼ الجكانب حكؿ الكثائؽ الغدامسية بمكتبة أحمد بابا

التمبكتي في تمؾ الفترة كالتغيرات التي رافقتيا حتى الكصكؿ إلى أدؽ كأعـ النتائج مف خالؿ

استعراضنا لكافة الجكانب لتمؾ الكثائؽ.

اوال :ا لتعريف بمكتبة أحمد بابا التمبكتي ومؤسسيا وأحمد بابا وأىم مؤلفاتو بالمكتبة:
أ  -التعريف بالمكتبة ومؤسسيا:
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تعكد المبادرة األكلى في إنشاء مكتبة أحمد بابا التمبكتي بمدينة تمبكتك

( )1

إلى العالمة أحمد بف

عمر بف محمد أقيت التمبكتي(  ،)2فيك مف أىؿ تمبكتك ككلد بيا عاـ  6541ـ كىك جد ألحمد بابا

ال خالصنا متكرعنا عمى السنة كالمركءة  ..فقييا نحكينا
التمبكتي الذم كصفو بأنو  ":كاف خبي نار فاض ن

لغكيان عركضان محصالن بارعان حافظان معتنيان بتحصيؿ العمـ كنسخ كتبو ،كتب بخطو عدة دكاكيف كثي ةر

كجمع كثي انر مف الفكائد كالتعاليؽ
الكبير

( )4

( )3

 ،كيتضح مف ىذا النص أنو كاف معاص انر لحكـ األسكيا محمد

كمساىمان في إثراء الحياة الثقافية كالفكرية في عيده فيك مف أفذاذ العمماء المتمكنيف مف

المغة العربية كالنحك

( )5

.

أما في مجاؿ العمـ ،فقد كضح لنا البرتمي صاحب كتاب فتح الشككر في معرفة أعياف عمماء

التكركر ىذه الناحية قائالن  " :اعتني بالعمـ طكاؿ عمره ،فكتب كتبان عديدة بخطو مع فكائد كثيرة كترؾ
نحك سبعمائة مجمدنا أخده عف جده ألمة الفقيو اندغ محمد كعف خالو الفقيو المختار النحكم  ..تكفي

رحمو اهلل ..عاـ ثالثة كأربعيف كتسعمائة عف نحك ثمانيف سنة

( )6

."..ثـ تكلى مف بعده اإلشراؼ عمى

جمع المخطكطات كالكثائؽ كتصنيفيا فيما بعد في مكتبة آؿ التمبكتي  ،أحمد بابا التمبكتي  ،كالذم
نحاكؿ في ىذه الدراسة تسميط الضكء عميو كتكضيح أىـ مؤلفاتو العممية كالتي عرفت فيما بعد ىذه

المكتبة العممية بمكتبة أحمد بابا التمبكتي .
كالمكتبة عبارة عف بناء تـ تشي يده في كسط مدينة تمبكتك كقد تـ بناء غرفة كبيرة تحتكم عمى

تسعة آالؼ مخطكطة  ،مف أقدـ المخطكطات المكجكدة بيا ترجع إلى القرف السابع لميجرة

( )7

كاآلف

تحكلت المكتبة إلى مركز أحمد بابا التمبكتي  ،الذم أسس عاـ 6791ـ  ،بمباد ةر مف "اليكنيسكك" ،

كشرع في العمؿ رسمينا عاـ 6799ـ بدعـ مالي مف دكلة الككيت ،كقد تحكؿ ىذا المركز منذ يكليك

عاـ 6777ـ  ،إلى معيد أحمد بابا لمدراسات العميا ك البحكث اإلسالمية  ،فيحتكم اليكـ عمى""61
الفان مخطكط تقريبان

( )8

 ،كيعد أحد أغنى المراكز ك أكبرىا مف حيث التكثيؽ في إفريقيا جنكب

الصحراء  ،فمف ىك أحمد بابا التمبكتي ؟

ب – التعريف بأحمد بابا التمبكتي وأىم مؤلفاتو :
أحمد بابا التمبكتي ىك أحمد بابا بف كدالة بف مكي بف نيؽ بف لؼ بف يحي بف تشت بف تنغير

بف جيرالي بف النج بف أبي بكر الصنياجي المساني السكداني التكركرم التم بكتي  ،كلد في تمبكتك

عمـ 6441ـ(  ، )9كنشأ فييا  ،كاف نتاجان طبيعيان لمحركة الثقافية التي انتظمت في عيد األسكيا محمد

الكبير ،فقد كاف أفراد أسرتو مف الذيف احتضنيـ األسكيا كشمميـ برعايتو ،كينتمي أحمد بابا إلى أس ةر
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اشتغمت بالعمـ كالتدريس كالقضاء ،فتعمـ عمى يد جده الحاج أحمد كأبيو الحاج أحمد بف أحمد ،حيث
تمقى عمى أ يدييـ المبادئ األكلى لمعمكـ اإلسالمية ،كقد عرفو السعدم بككنو  ":العالـ العالمة فريد

دىره ككحيد عصره البارع في كؿ فف مف فنكف العمـ ..فجد كاجتيد في بداية أمره بخدمة العمـ
كشيدكا لو أشياخو بالعمـ  ،كفي الغرب اشتير أمره كانتشر ذكره كسمـ لو عمماء األمصار الفتكل

ككاف قاضيان عند الحؽ كلك كاف مف أد نى الناس كال يداىف فيو كلك لؤلمراء كالسالطيف

( )10

"..

كألؼ ما يزيد عمى مائة مؤلؼ  ،كتتممذ عمى يديو عدد مف الطالب  ،منيـ عبد الكاحد السجمماسي

مفتي مراكش
بفاس

( )13

( )11

 ،ك أبك العباس قاضي مكناس

( )12

 ،كأبك القاسـ بف النعيـ الغاتي قاضي الجماعة

،كما درس عميو عبد الرحمف السعدم ،كمصطفى بف أحمد بف محمكد بف أبي بكر بغيغ

كغيرىـ م كث أحمد بابا سنتيف بمدينة مراكش  ،ثـ غادرىا إلى بالد تمبكتك يكـ األحد الحادم
كالعشركف مف رمضاف عاـ 6115ـ  ،كتكفي أحمد بابا في تمبكتك بعد أف قضى عشريف سنة مف
حياتو في التعميـ بعد رجكعو مف منفاه كذلؾ سنة  ، 6169كقيؿ في سنة  6161ـ

( )14

.

كيتضح مف خالؿ ما كرد  ،أف دكر أحمد بابا في إرساء جذكر الحضارة العربية اإلسالمية في

السكداف الغربي كاف فعاالن كايجابيان كما إطالؽ اسمو عمى مركز الكثائؽ كالمخطكطات المكجكدة

حاليان في تمبكتك إال دليالن عمى دكره المتميز في إثراء الحياة العممية كالثقافية في مالي كمجتمع
السكداف الغربي .

كاف الشيخ أحمد بابا – كما قدمنا – يغرؼ في عمكمو مف بحر  ،كذلؾ بفضؿ ما استفاده مف

دراستو كتحصيمو مف العمماء الكبار في مراكش كفاس كمكناس  ،كمف ادامتو النظر في المراجع

كالمضاف المختمفة طيمة حياتو التي كظفيا لمتكثيؽ ككتابة المخطكطات كالتنقيب كالم ارجعة  ،فكاف
بيذا التحصيؿ متنكع المعارؼ في عمكـ اآللة كعمكـ المقاصد  ،متعدد الطاقات كالقدرات  ،كقد شيد

لو معاصركه مف العمماء في المغرب كأفريقيا  ،كمف ىذا المنظكر نحب أف نعرض آثاره كمؤلفاتو

كالتي مف أىميا :

أ  -جمب النعمة كدفع النقمة بمجانبة الكالة الظممة

( )15

 ،اعتمد فيو أحمد بابا عمى مؤلفات عمماء

األندلس كالمغرب خاصة كشماؿ أفريقيا كالمشرؽ العربي عامة ،مما يعكس لنا مدل التكاصؿ العممي
بيف عمماء أفريقيا كالعرب المسمميف ،كسعة اطالع المؤلؼ حيث ألؼ ىذا الكتاب كىك في دكلة

سنغام اإلسالمية عاـ  779ىػ  6411 -ـ .
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ب  -نيؿ االبتياج بتطريز الديباج

( )16

 ،كيعد ىذا المخطكط معممو بيبميكغرافية ميمة لطبقات أعياف

المذىب المالكي في جنكب الصحراء الكبرل كشماليا  ،فقد ترجـ فيو الثنيف كثمانمائة شخصية  ،بدأ

بإبراىيـ بف عمي بف فرحكف  ،كختـ بسكر مكسى الجرائي .
ج  -معراج الصعكد إلى نيؿ مجمكب السكد

( )17

،كما يسمى أيضا "الكشؼ كالبياف في مجمكب

السكداف" ،فرغ أحمد بابا مف تأليفو يكـ 6164 - 6- 7ـ  ،رد فيو المؤلؼ عمى رسالة بعثت مف تكات
إلى فقياء السكداف  ،بشأف العبيد المجمكبيف مف بالد السكداف الذم تقرر إسالـ أىمو كقد استنار

أحمد بابا بآراء بعض عمماء المذ ىب المالكي في شماؿ أفريقيا ليرجح بذلؾ مكقفو مف المسألة ،
كتمدنا ىذه المخطكطة بمعمكمات قيمة عف إمبراطكرية سنغام كعف تاريخ اعتناؽ اإلسالـ  ،كما
تفيدنا بالمستكل العممي ك الفقيي الرفيع الذم كاف عميو أحمد بابا التمبكتي  ،كالجدير بالمالحظة أف

ىذه المخطكطة قد ترجمت جزئينا إلى المغة الفرنسية كاإلنجميزية  ،كقد كانت عنكاننا لرسالة ماجستير
بجامعة الجزائر لمطالب رشيد بف عيسى ناقشيا عاـ 6796ـ

( )18

.

د  -تحفة الفضالء ببعض فضائؿ العمماء  ،تكجد عدة نسخ منيا متناث ةر في العديد مف دكؿ العالـ :
نسختاف بالرباط بالخزانة الحسنية تحمؿ األكلى رقـ  4415كخطيا كاضح كالثانية خطيا ردئ ك

تتككف مف  67كرقة  ،في الكرقة الكاحدة أكثر مف  14سط نار  ،أما بالنسبة لمخزانة العامة بالرباط

فتحمؿ رقـ  :6156د  ،كخطيا كاضح نكعان ما  .كتكجد كذلؾ نسخة بمركز أحمد بابا التنمبكتي
بمدينة تنمبكتك كتتألؼ المخطكطة مف مقدمة كثالثة فصكؿ كخاتمة  .كلممخطكط أىمية بالغة حيث
بيف لنا مدل انتشار اإلسالـ ك الثقافة العربية في إفريقيا كما بيف المخطكط مدل إسياـ عمماء إفريقيا

فيما كراء الصحراء في التراث اإلسالمي ،كما أف اعتماد المؤلؼ عمى مصادر مغربية في تأليفو قد

تجدر العالقات الثقافية بيف منطقة إفريقيا فيما كراء الصحراء كشماؿ إفريقيا .

كما نشير إلى دكره البارز خالؿ العشر سنكات التي قضاىا في المغرب األقصى حيث خمؼ نتاجان

عمميان ك فكريان ،كتقاطر عميو طالب العمـ مف كؿ حدب كصكب لحضكر دركسو كاالستفادة مف

عمكمو ك أفكاره  ،عندما جمس لمتدريس في جامع الشرفاء كمف بيف الكتب كالمدكنات التي قاـ
بتدريسيا ":مختصر خميؿ  ،كتحفة الحكاـ  ،كجمع الجكامع لمسبكي  ،كتسييؿ ابف مالؾ  ،كألفية

العراقي  ،كحكـ العطاني  ،كالجامع الصغير لجالؿ الديف السيكطي  ،كالصحيحيف  ،ك ازدحـ عميو

األعياف ك المشايخ ك أجاز لمكثير منيـ  ،كاشتير أسمو في العالـ اإلسالمي  ،كانتشر ذك هر كاعترؼ
لو العمماء في مختمؼ األمصار بالفضؿ فأسندت إليو الفتكل فقد كاف كقافا عند الحؽ ال يخاؼ في

ذلؾ لكمة الئـ  ،كما تخرج عمى يديو عدد كبير مف العمماء نذكر منيـ عمى سبيؿ المثاؿ :
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الرجراجي  ،مفتي مدين ة فاس  ،كالقاضي أبا القاسـ ابف أبي نعيـ الغساني  ،كأبا العباس أحمد
القاضي صاحب جذكة االقتباس  ،كقد قاؿ فيو تمميذه أبكعبداهلل يعقكب المراكشي  ":لـ ألؽ بالمغرب

أثبت منو ك ال أكثؽ كال أصدؽ  ،كال أعرؼ بطريؽ العمـ

( " )19

 ،أضؼ إلى ذلؾ إجازاتو لبعض

عمماء المغرب كمنيـ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر  :الخطيب أبي زيد بف الكقاد التممساني الخطيب.

بجامع الكبير بتاركدانت

( )20

كغيرىا مف المؤلفات العممية األخرل كالتي نذكر منيا- :

6ػ مرآة التعريؼ

 .2نيؿ األمؿ

 .3تحفة الفضالء

 .4الدر النادر

 .5غاية اإلجادة

 .6التحديث كالتأنيس

 .7النكت المستجدة

 .8النكت الوفية بشرح األلفية

 .9المنيج المبيف

 .01درر الكشاح

 .00اإلبداء كاإلعادة

 .02ترتيب جامع المعيار

 .03المقصد الكفيؿ

 .04جمب النعمة

 .05كسيمتي شفيعي

 .06الآلليء السندسية

 .07جكاب عف القكانيف

 .08مركاح الركاة

 .09إرشاد الكاقؼ

 .21شرح صغرل السنكسي

 .20تنكير القمكب

 .22المطمب كالمأرب

 .23ضمائؿ اإلزىار

 .24منور الخالك في شرح بيتي ابن مالك

 .28جواب عن القوانين

 .29تنبيو الكاقؼ

 .31إمتاع األسماع

 .30فتح الفرد الصمد

 .32مسائؿ إلى عمماء مصر

 .33أنفاس العمؽ

 .34أفياـ اسمع

 .35الزند الكارم

 .36فتح الرزاؽ

 .25غاية األمؿ

 .26فتح المجي في مسألة ىي  .27درر السمكؾ

 .37شرح الصدر

 .38الممع في اإلشارة

 .39منف الرب الخميؿ

 .41معراج الصعكد

 .40رسالة في التصكؼ

 .42عيف اإلصابة في حكـ طابو

 .43نزكؿ الرحمة

 .44أجكبة األسئمة األربعة

 .45جكاب عف ثالثة أسئمة

 .49كفاية المحتاج

 .51جزء في تكفير الكبائر  .50رسائؿ نثرية مكدعة في المكتبة

 .46فتح القدير

 .52نشر العسير

 .47المسك اإلثم إلى معرفة ىمم

باألعماؿ الصالحة

 .53الدر النظير

 .48أجكبة األسئمة المصرية
الجزائرية

( )21
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ثانيا :أىم الوثائق الميبية " الغدامسية " بمكتبة أحمد بابا التمبكتي وعالقة مدينة غدامس

( )22

بمدينة بتنمبكتو :
أ  -أىم الوثائق الغدامسية بمكتبة أحمد بابا :
إذا أراد الباحث الكقكؼ عمى أماكف كجكد المخطكطات كالكثائؽ في مالي يجدىا في مكتبة

أحمد بابا التي ازدىرت في مدينة تمبكتك كداع صيتيا كأبيرت كنكزىا التاريخ ية العمماء في جميع

أرجاء العالـ  ،كتعد مكتبة أحمد بابا نمكذجنا لممكتبات المكجكدة في منطقة السكداف الغربي بمفيكميا
التاريخي ،حيث تكافرت عمى إرث عممي ككـ مف المعارؼ اإلنسانية  ،ال يزاؿ ينتفع بو إلى كقتنا

الحاضر ،العديد مف الباحثيف كطالب العمـ كمنيا الكثائؽ الغدامسية التي انتقمت عبر فترات تاريخية
مختمفة إلى مختمؼ مناطؽ أفريقيا فيما كراء الصحراء  ،حيث ال تكاد تخمك خزانة مف الخزائف إال

كبيا بعضان مف ىذه الكثائؽ بحكـ التكاصؿ العممي كالثقافي كالتجارم بيف مدينة غدامس كمناطؽ

كمدف افريقيا فيما كراء الصحراء كخاص نة مدينة تمبكتك كالتي شكمت القكافؿ التجارية كالتجار  ،كقكافؿ
الحجيج كتنقؿ العمماء بيف غدامس كتمبكتك ركافده االساسية  .كسأعرض عميكـ مجمكعة الكثائؽ
كالرسائؿ الميبية المحفكظة بمكتبة أحمد بابا التي تضـ عددان مف الكثائؽ كالمراسالت لتمؾ الفترة ،

كالتي تمكنا مف الحصكؿ عمييا دكف ترتيب  ،كذلؾ بسبب ضياع أكائؿ كأكاخر أغمب الكثائؽ
كتعرضيا لمتمؼ نتيجة عكامؿ البيئة  ،كعدـ تكفر اإلمكانيات المناسبة لحفظيا كتخزينيا .
أ .موضوعات الوثائق الغدامسية بالمكتبة :
تنكعت مكضكعات الكثائؽ الغدامسية بمكتبة أحمد بابا ا لتمبكتي  ،لكف يغمب عمييا الكثائؽ

التجارية التي كانت تتداكؿ ما بيف تجار غدامس كتنبكتك كالتي أخذت مكقعنا متقدمنا بسبب جيكد
التجار انجي غالـ عيسى بف احميد الغدامسي  ،كالحاج محمد نجـ  ،كعثماف محمد بف عمي

الغدامسي  ،كالصيت الكبير الذم تركتو رسائميـ المتبادلة مع أمير المؤمنيف الشيخ سيد أحمد البكام
 ،كمكالم جنجي الشريؼ  ،ك محمد بف سيد عمر الرقادم  ،كصديؽ بف عثماف  ،كالمختار الحاج
عمي بف الحاج محمد عمكش البميمي  ،كعمر بف نابك  ،كما ضمت الخزائف الكثير مف الكثائؽ

التجارية األخرل نظ نار لخبرة الغدامسييف في ىذا المجاؿ .
ب .أماكن الحفظ :
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تكزعت الكثائؽ الغدامسية في خزائف بعض األشخاص كالبيكتات  ،لكف أغمب الكثائؽ الغدامسية

تكجد في مكتبة أحمد بابا التمبكتي في تمبكتك  ،كراجع ىذا ألىميتيا كككنيا ىذه األخيرة عاصمة

الثقافة في السكداف الغربي ألكثر مف ستة قركف  ،ككانت تضـ جالية كبيرة مف الغدامسييف  ،كالى
يكمنا ىذا مازاؿ يكجد حي بمدينة تمبكتك يسمى بحي الغدامسية كقد ذكر لنا الدكتكر الدالي حكؿ

طريقة حفظيا بالمكتبة  ":بإنيا محفكظة في صناديؽ حديدية كميممة كمعرضة لمتمؼ كالنيب مف قبؿ

االكركبييف"( .)23

ج  .حجم الوثائق الغدامسية :
أغمب الكثائؽ الغدامسية في مكتبة أحمد بابا التمبكتي مف خالؿ العينة المدركسة مف الحجـ

الصغير " انظر المالحؽ " ألنيا في معظميا عبارة عف مراسالت تجارية  ،كليذا جاء جميا في كرقة

أك اثنيف فقط .

د .أىم الوثائق الغدامسية بالمكتبة :

 .6كثيقة صادرة مف أمير المؤمنيف الش يخ سيد أحمد البكام بف الشيخ محمد الكنتي في التساكم
بيف الغدامسييف كأىؿ تمبكتك تحث رقـ . 6154

 .6رسالة مف مكالم ج نجي الشريؼ إلى انجي غالـ عيسى الغدامسي تحث رقـ . 61116

 .1رسالة مف سيدم محمد بف سيد عمرالرقادم إلى عيسى بف احميد الغدامسي تحث . 16111

 .5رسالة مف أحمد البكام بف عيسى الغدامسي إلى انجي غالـ عيسى الغدامسي تحث رقـ
. 61161

 .4رسالة مف مصطفى بف حمد إلى انجي غالـ الغدامسي تحث رقـ . 1116

 .1رسالة مف صديؽ بف عثماف إلى انجي غالـ عيسى الغدامسي تحث رقـ .1651
 .9رسالة مف أحمد البكام بف عيسى بف احميد الغدامسي إلى انجي غالـ عيسى الغدامسي تحث
رقـ . 1691

 .1رسالة مف أحمد البكام بف عيسى بف احميد الغدامسي إلى انجي غالـ عيسى الغدامسي تحث
رقـ . 61116

 .7رسالة مف أحمد البكام بف عيسى احميد الغدامسي إلى انجي غالـ تحث رقـ . 1696

 .61رسالة مف المختار الحاج عمي بف الحاج محمد عمكش البميمي إلى عيسى احميد تحث رقـ
. 1651
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 .66رسالة مف محمد متيفا بف الحاج محمد بف مكسى البخارل إلى الحاج محمد ناجـ – تحث
رقـ .1651

 .66رسالة مف البركة سيد مكالم البخارم بف مكالم عبد الرحمف إلى عيسى بف احميد الغدامسي
– تحث رقـ . 1611

 .61رسالة مف المختار عمي بف الحاج محمد عمكش الب ميمي إلى عيسى بف احميد الغدامسي –
تحث رقـ . 1617

 .65رسالة مف عيسى بف احميد في غدامس إلى غالـ انجي في تمبكتك .

 .64رسالة مف أبي بكر بف طالب إلى أخيو السيد عيسى حميد – تحث رقـ . 1796

 .61رسالة مف محمد بف متيفا بف الحاج محمد البخارم إلى عيسى بف احميد الغدامسي تحث رقـ
. 1619

 .69رسالة مف محمد بف لعبيد بف بمحاج التكاتي إلى عيسى بف احميد الغدامسي – تحث رقـ
. 1611

 .61رسالة مف عبد الرحمف الكريـ إلى عيسى حميد الغدامسي – تحث رقـ .61641
 .67رسالة مف عمر بف نابك الى انجي عيسى بف حميد – تحث رقـ . 1646

 .61كثيقة ككالة بف احميد بف محمد الشعكاني الغدامسي – تحث رقـ . 66111

 .66رسالة مف عيسى بف احميد إلى عثماف محمد في غدامس – تحث رقـ . 1616

 .66رسالة مف أبي بكر ابف سيدم محمد طالب إلى عكض عيسى أحمد الشعكاني تحث رقـ
. 1641

 .61رسالة مف عثماف بف محمد إلى عيسى بف احميد الغدامسي – تحث رقـ .1694

 .65رسالة مف قاسـ بف متيفا بف أحمد الغدامسي إلى متيفا بف أحمد الغدامسي –تحث رقـ
. 1116

 .64رسالة مف عمي عمكش بف الحاج أحمد بف الحاج محمد مزم إلى عيسى بف أحمد الغدامسي
تحث رقـ . 1614

 .61رسالة " أمانة مف الحاج عثماف بف محمد بف عمي الغدامسي " تحث رقـ .1614

 .69رسالة مف الحاج محمد الصديؽ الغدامسي إلى عيسى احميد الغدامسي تحث رقـ . 1697

 .61رسالة مف الحاج محمد الصغير الحاج عبد اهلل إلى عيسى بف احميد الغدامسي تحث رقـ
. 1696
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 .67رسالة مف عمي بف الحاج عمكش البميمي إلى عيسى بف احميد الشعكاتي تحث رقـ 1611

.

 . 11رسالة مف عمي بف الحاج عمكش البميمي إلى عيسى بف احميد الشعكاتي تحث رقـ . 1696

 .16رسالة مف محمد عبد القادر بف الحاج عيسى بف احميد الغدامسي في تنبكت -تحث رقـ
. 1691

 .16رسالة مف متيفا مف غدامس إلى عيسى بف احميد في تمبكت – تحث رقـ . 1617

 .11رسالة مف عبد القادر بف الحاج التكاتي إلى السيد عيسى بف احميد – تحث رقـ . 1611
 .15كثيقة مف أبي بكر بف طالب إلى أخيو السيد عيسى احميد – تحث رقـ . 1611

 .14كثيقة مف عيسى بف احميد الغدامسي إلى انجي غالـ عيسى – تحث رقـ .1696

 .11رسالة مف الحاج عبد القادر بف سعيد الحاج محمد بف أب جكدة في غدامس إلى عيسى بف
احميد الغدامسي في تمبكتك – تحث رقـ 66191

( )24

.

مف خالؿ تتبعنا لمكثائؽ التي كانت تتداكؿ ما بيف تجار مدينة غدامس كمدينة تنمبكتك
المحفكظة بمكتبة أحمد بابا نالحظ مدل االرتباط الكثيؽ بيف مدنية غدامس بأفريقيا فيما كراء
الصحراء سياسينا كاقتصادينا كثقافينا حيث كانت مدينة غدامس الميبية بكابة أفريقيا ،ككاف اقتصاد
مدينة تمبكتك يعتمد اعتمادنا كمينا عمى مدينة غدامس ،ككاف لؤلسر الغدامسية أمثا ؿ أسر البخارم
كأكالد بميؿ كاألنصارم دك انر بار انز في نيضة تمبكتك كجاك فشيدكا المنارات العممية كالمساجد التي ما
زالت إلى يكمنا ىذا  ،ك كذلؾ كانت المصنكعات الغدامسية التي تصدر إلى تنمبكتك قد فاقت
نظيراتيا في إتقاف الصنعة فكانت الجمكد الغدامسية مف أجكد أنكاع الجمكد في تمؾ الفترة

( )25

كيبدك

أف تجار طرابمس كغدامس كانكا مف أكثر التجار ترددان عمى مدينة تمبكتك  ،حيث كانكا يجمبكف
السمع مف بالدىـ  ،كمف ثـ تكزع في األقاليـ األخرل كتشمؿ ىذه السمع عمى المنسكجات كاألحذية ،
كيتـ مقايضتيا بالذىب كالصمغ كالعاج كريش النعاـ كالبخكر

( )26

.

وكذلك نستنتج من خالل ىذه المراسالت عدة أمور - :

 - 6إف دكر التجار الميبييف ك العرب لـ يقتصر عمى مجاالت التجا ةر كاألنشطة االقتصادية

فحسب  ،بؿ تعداىا إلى التبشير بالديف اإلسالمي كتعميؽ الصالت الثقافية بنشر المغة العربية .

 - 6ازدىار العالئؽ التجارية بيف تمبكتك كمدينة غدامس ك بيف دكؿ الشماؿ األفريقي
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المعاصرة في أياـ االسكيا محمد الكبير  ،قد جعمت المغة العربية تنتشر – بصك ةر منتظمة – في ىذه

ال عف العادات
المنطقة اإلفريقية  ،كذلؾ ألنيا أضحت لغة التخاطب في المعامالت التجارية فض ن

كالدينية

( )27

.

 - 1يتضح مف ىذه الكثائؽ أف الغدامسييف كانكا قد سيطركا لفت ةر طكيمة عمى أسكاؽ تجا ةر
القكافؿ القادمة مف طرابمس كالمتجو إلى غات ككانكا إلى تكات كتمبكتك األمر الذم جعؿ مف

الغدامسييف مف التجار األغنياء .

 - 5ظمت غدامس في غاية األىمية حيث ارتبطت تجاريان بمدينة تمبكتك كجاك كأغادس
فصارت محطة ميمة بيف طرابمس كبالد السكداف الغربي

( )28

.

 - 4جميع المراسالت التجارية التي تمت بيف تجار تمبكتك كتجار غدامس كانت تبيف مدل الكد
كالمحبة كالطمأنينة فيما بينيـ .

 - 1الديباجة التي كانت تكتب بيا ىذه المراسالت ديباجة إسالمية  ،ككميا تبدل بالبسممة كالصالة
كالسالـ عمى سيدنا محمد عميو السالـ .

 - 9احتكت ىذه الرسائؿ عمى األكضاع االقتصادية لمدينة غدامس كمدينة تمبكتك .

 - 1كضحت الرسائؿ نظاـ التعامؿ بيف التجار مف بيع البضائع كأنكاعيا كتحديد أسعارىا .

 - 7احتكاء الرسائؿ عمى أمكر دينية كنصح كارشاد اثر في أىالي البالد مما جعميـ يسيركف عمى
نيجيا اإلسالمي .

 - 61بينت المراسالت أىمية حرفة الكراقيف  ،ككذلؾ تأليؼ الكتب اليامة كذلؾ عمى نمط ما كاف
قائمان في مصر كالمغرب العربي كقتئذ

( )29

.

ثالثا :وضعيـ ة المخطوطات والوثائق الميبية " الغدامسية " بمكتبة أحمد بابا :

تمثؿ الكثائؽ كالمخطكطات جزءا كبي نار مف الذاكرة الكطنية الميبية  ،كتمعب دك نار أساسينا في

الحفاظ عمى اليكية الثقافية الميبية  ،كتسيـ بشكؿ كبير في تكجيو كارساء قكاعد الدكلة الميبية .

كعمى الرغـ مف أىمية ىذه الكثائؽ كالمخطكطات الميبية المكجكدة بمكتبة أحمد بابا التمبكتي ،

إال أنيا تكاجو أكضاعان صعبة مف أتالؼ كضياع كسرقة بعضيا مف قبؿ ضعاؼ النفكس مف
القائميف عمى ىذه المكتبة كبيعيا لؤلكركبييف الذيف يصكلكف كيجكلكف في بمداف أفريقيا فيما كراء

الصحراء  ،ناىيؾ عف تعرض نسبة كبي ةر منيا إلى التمؼ ألسباب طبيعية  ،بعكد بعضيا إلى نكعية
الكرؽ الذم يتأثر بالرطكبة كبالح ار ةر كالغبار  ،باإلضافة إلى العكامؿ الطبيعية  ،ىناؾ ككارث تتسبب
في أتالؼ ىذه الكثائؽ كالمخطكطات  ،كالفيضانات  ،كالحرائؽ  ،كالعكاصؼ  ،كالحركب ،
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كالصراعات كتبقى القائمة طكيمة  ،كحكؿ كضعية ىذه الكثائؽ كالمخطكطات يحدثنا الدكتكر الدالي
الذم زار المكتبة كشاىد الكثائؽ بقكلو  ":تمثؿ ىذه الكثائؽ الميبية بمكتبة أحمد بابا التمبكتي أىمية

كبي ةر في حياة الشعب الميبي  ،باعتبارىا تمثؿ تاريخ ليبيا كتراثيا  ،كمف ىذا المنطمؽ فإنيا تمثؿ مادة

أساسية لمد ارسيف في مجاؿ التاريخ كاآلثار  ،كىناؾ كثائؽ كمخطكطات ليبية كعربية ال تزاؿ محفكظة
لدل أشخاص في تمبكتك  ،كيخشى أف يساء استخداميا بحيث تصبح في مف ال يقدر أىميتيا

كقيمتيا  ،مف ىنا كاف لزامان عمى المؤسسات العممية الميبية أف تجرم بحثان مكثفان لمكصكؿ إلى

األشخاص كاألسر التي بحكزتيا تمؾ الكثائؽ كالمخطكطات  ،كالحصكؿ عمييا بأم ثمف  ،كالتي
تتحمؿ المؤسسات العممية كالبحثية كالمكتبات كمراكز المعمكمات مسؤكلية مباشرة لمحفاظ عمى ىذه

الكثائؽ كالمخطكطات  ،كرعايتيا كصيانتيا بكؿ الكسائؿ الممكنة  ،كما تتطمب أف تتاح لمباحثيف

كالد ارسيف لالستفادة مف ىذه الكثائؽ كالمخطكطات في بحكثيـ  ،كما ال يخفى عمينا كجكد القراصنة
المتخصصيف في سرقة الكثائؽ كالمخطكطات كبيعيا في السكؽ السكداء  ،ك كثي نار ما تفاجأت بعض
الدكؿ أف ىناؾ مخطكطات ككثائؽ تخصيا تعرض في مكتبات كمراكز كمتاحؼ في دكؿ آخرم كىذا

ما يقكـ بو األكركبييف في الدكؿ األفريقية"( .)30

أما عف دالئؿ الكثائؽ الغدامسية المكجكدة بمكتبة أحمد بابا التنمبكتي فقد تحصمنا مف مكتبة آؿ

الدالي بعض الكثائؽ المنسكخة مف مكتبة أحمد بابا كالتي تفيد كتؤكد مدل العالقة التي كانت سائدة

فيما بيف تجار غدامس كتنمبكتك .

فعمى سبيؿ المثاؿ ىذه الرسالة التجارية ألحد تجار تنبكتك مكجو إلى تاجريف مف غدامس كىما

الحاج محمد بف أحمد كمحمد مغبكر يقكؿ ليما  ":الحمد هلل كصمى اهلل عمى محمد كسمـ  :زماـ ما

عممنا في غارب عزـ فنؼ  ،فأكلو ما ذكره الحاج محمد بف با أحمد كمحمد مغبكر الغدامسياف ،
أربعمائة حجرة  ،مائتاف حج ةر مف الحاج محمد بف با أحمد  ،ثـ مائتا حج ةر مف محمد مغبكر متاعؾ

 ،كستقؼ عمى براءتيما مف العدد الذم ليما  ،كأما الذم حممت أنا فأكلو عشريف حجر متاع  ،كتقكـ

عمى ساؽ الجد كاالجتياد فتطمب لنا فيو الذىب القميؿ عمى كؿ حاؿ  ،ثـ أيضنا إحدل عشرة حجرة

لكلدؾ المختار  ،كأما عديمتو

( )31

فمازاؿ مع الباع  ،كىذا العدد قبضو مف بضاعتو التي عند كزف ،

ثـ أيضان ستة عشر أحجا ار لكلدؾ ككرد كىك الذم حصؿ لي في قيمتو تاريتو

( )32

مكتكب عمييا

أسماؤىـ ثـ خمسة عشر أحجار لكف قؿ مكتكب عميو اسمو  ،ثـ خمسة أحجار تصؿ بيد زكجتنا ،
ىـ أربعة منيا مف الباقية في العاـ الماضي  ،كالكاحدة  ...ثـ خمسة أحجار متاع ضيفنا أحمد

القاطف في بمدة ككر

( )33

تصؿ بيد عبنا بيد  ،ثـ أربعة أحجار متاع نقا خادمتنا  ،تصؿ بيد مكتكب
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عمييا اسـ نقا  ،ثـ ثمانية أحجار متاع ابنتي صحيح  ،ثـ اثنى عشر أحجار تصؿ بيد اإلماـ  ،فعف

متاع حاكلت لمتاع  ،ثـ أربعة أحجار متاع تاف تاف

سبعكف حجر متاع بػيد  ،ثـ حجرتاف

كاألخرل بما ينفعني .

( )35

( )34

بنت ىكل تصؿ بيد مما زكجتنا  ،ثـ

مع فندمككا ابناتي معو

( )36

ليشترم احدىما بالمالحؼ

( )37

،

يكشؼ نص الكثيقة السابق ة عف متاجرة ألحد تجار تنمبكتك مع تاجريف مف غدامس كىما

الحاج محمد أحمد كمحمد مغبكر بمادة السكر كالذم كاف عمى ىيئة قكالب تميؿ إلى السمراء كيطمؽ

عميو عندىـ باألحجار  ،كتكزيع ىذه األحجار فيما بينيـ كالن حسب ما ىك مصرح بو بالكثيقة باسمو

كنصيبو  ،كلـ ينسى في ذلؾ االكالد كالزكجة كالخدـ كالضيكؼ كاإلماـ  ،أما المالحؼ التي ذكرت
في ىذه الكثيقة فالمقصكد بيا الزم المحمي الذم تمبسو النساء في المناطؽ الصحراكية مثؿ تنبكتك

كجني كأقدز كغيرىا .
كبالتمعف اكثر في نص الكثيقة السابقة لمتاجر التنبكتي إلى تاجريف مف غدامس يتضح لنا عدة

أمكر منيا  :أف الم غة التي كتبت بيا ىي المغة العربية مع استخداـ لبعض المصطمحات األفريقية
التي سببت في غمكض المفيكـ في الكثير مف المناسبات  .أف محمد مغبكر كىك تاجر غدامسي ،

امتيف جؿ أىمو حرفة التجا ةر في مدينة تنبكتك منذ القرف التاسع اليجرم \ الخامس عشر الميالدم ،
كاف ليـ دار في حي الغدامسية بتنبكتك كتعرؼ إلى يكمنا ىذا بدار عائمة مغبكر  ،كيقاؿ أنيـ أكؿ

مف قاـ ببناء حي الغدامسية ىناؾ  ،كلدييـ عائمة في مدينة غدامس تعرؼ إلى يكمنا ىذا بعائمة

مغبكر  ،كىذا داللة عمى قكة التكاصؿ كالتقارب كالتصاىر كاالنصيار فيما بيف سكاف المدينتيف –
ال عف األكزاف كاألحماؿ
غدامس كتمبكتك  ، -ككذلؾ ذكر أنكاع البضائع المتمثمة في األحجار  ،فض ن
لؤلمتعة التي كانت سائدة  ،كأخي انر يتبيف مف ىذه العممية التجارية تحديد قيمة األحجار لؤلشخاص
ال حسب حصتو كاسمو مرفؽ بالكثيقة .
المذككريف في الكثيقة ك ن

كفي مكتبة آؿ البخارم طائفة صغيرة مف المراسالت التجارية كالعممية كالشخصية ليا دالالتيا

كأىميتيا لما فييا مف معمكمات كأحداث  ،كما تكضحو مف عالقات بيف غدامس كتمبكتك  ،ثما

تعرضو فييا مف أنكاع البضائع المتبادلة  ،كصيغ التكثيؽ .

كىذه احدل ىذه الكثائؽ نعرضيا في دراستنا ىذه  ،كالتي تبيف جكانب مف الصالت التجارية المتينة

التي كانت سائدة فترة الدراسة  ،كىي رسالة مف أبكبكر جنحي الشريؼ مف غدامس إلى انجي غالـ

عيسى في تنبكت تحت رقـ "  " 61116بمكتبة أحمد بابا التمبكتي :
النص ":
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الحمد هلل كحده كصمى اهلل عمى مف ال نبي بعده فإنو مف المكرـ كالفاضؿ مكالم أبكبكر جنجي
الشريؼ إلى األخ المكرـ كالحبيب انجي غالـ عيسى حميد الغدامسي ألؼ سالـ عميؾ كرحمة اهلل

تعالى كبركاتو كعمى جميع األىؿ كافة صغي انر ككبي انر أما بعد فمكجبو إليؾ اعمـ بأني اطمب منؾ أف

تكف معينان ليسي في طمب خيار الممح كقضاء حاجتو جميعان كتعجيمو إلي عاجالن بغير ثكاف جزاؾ

اهلل خي انر ثـ نبيف لؾ أيضا إذا عزـ ىسي عمى السفر إلينا فاجعؿ معو قكامؾ أمينان الذم يقبض لؾ

دينؾ الذم بقى لؾ عندم كمكف في يده براءتي كليأتيني بو معو كأف لـ يأتي معو لـ ادفع لو الديف
قط كالبراءة أشد عمي مف الديف ثـ اعمـ أف الشقة التي اشتريت منؾ أف كاف عندؾ مثؿ ذلؾ تطمبو ك
أال فاسئؿ لي عثماف أف كاف عنده يشتريو كما حممني عمى سؤالكـ إال أني لـ أحب أف اشتريو مف

غيركـ لكال ىك في ىنا شقة كثير كنسمـ عمى ىسي كنبيف لئف أف ال يربط اسمو قط كاف كجد خيار
الممح في التبديؿ فميفعؿ ذلؾ كمطمكب منو التعجيؿ  ،كاتبو أحمد سالـ يسمـ عميؾ فانو كنياية كعمي

عثماف بف محمد غاية"

( )38

.

كاذا كاف لنا مف إضافة فيي أف ىذه الكثيقة التي بيف أيدينا تعزز العالقات التجارية كتبادؿ السمع
فيما بيف تجار غدامس كتنبكتك  ،كتعد دليؿ كاضح عمى انتعاش تمؾ الحركة في القرف الخامس عشر

ما بيف تجار المدينتيف .

تطرقت ىذه الكثيقة إلى الصالت التي كانت تربط غدامس بتنمكتك  ،مكضحة لنا االسمكب

الرائع الذم كاف سائدا فيما بيف التجار كبداية كتابة الرسائؿ بالصالة عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ
 ،كىذا بدكره ساعد كثي ار في تسييؿ عممية التبادؿ التجارم بيف غدامس كتمبكتك كمدينتيف مختمفتيف

في اإلنتاج .
أف الكثيقة المخطكطة كجدت في تنبكتك دليؿ عمى صمة كاتبيا بيذه البالد .كذلؾ كضحت ىذه
الكثيقة ال تجارية تجا ةر الممح التي كانت سائدة كالتعامؿ بالديكف فيما بيف التجار في المدينتيف .

الخاتمة

في نياية ىذا السرد المكجز عف الكثائؽ كالمخطكطات الغدامسية الميبية كالعربية بمكتبة أحمد

بابا التمبكتي بمالي كالذم ال ندعي فيو الكماؿ يمكف ذكر النتائج التالية التي تكصمنا إلييا مف خالؿ

ىذه الدراسة:

 - 6الكثائؽ ك المخطكطات المكجكدة بمكتبة احمد بابا التمبكتي ترجع إلى القرف السابع لميج ةر
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 ،كبيذا تعتبر مف الكنكز الثمينة بالمكتبة .

 - 6شخصية احمد بابا تعتبر مف الشخصيات العممية الفذة كالذم ساىـ في إرساء جذكر الحضا ةر
اإلسالمية في منطقة السكداف الغربي .

 - 1كجكد الكثائؽ كالمخطكطات الميبية بمكتبة أحمد بابا التمبكتي داللة عمى التكاصؿ االقتصادم
كالتجارم الذم كاف سائدا في تمؾ الفت ةر ما بيف تجار مدينة غدامس كتمبكتك .
-5

تعرض أغمب المخطكطات كالكثائؽ لمتمؼ كالسرقة كالنيب مف ق بؿ االكركبييف  ،كالذيف

يحاكلكف شراء الدمـ دكف رادع كنقميا إلى دكليـ .

 - 4تفيد ىذه الدراسة أف غدامس بمكقعيا الذم تتمتع بو قد أىميا باك انر أف يككف ليا دكر في تقكية
الركابط التجارية بينيا كبيف تجار مدينة تمبكتك  ،كذلؾ لعدـ كجكد الفكاصؿ الطبيعية كالمستنقعات أك

الجباؿ بينيا كبيف تمبكتك  ،فالصحراء لـ تكف حاج ناز بينيما ابدنا .

 - 1برزت مدينة غدامس كمدينة اقتصادية ىامة في ليبيا  ،حيث أنيا تتمتع بمكقع جغرافي
استراتيجي ىاـ  ،مكنيا مف أف تقكـ بدكر مميز في تجا ةر القكافؿ كنقؿ البضائع كتأمينيا .

ولذلك نأمل من الدولة الميبية والدول العربية واإلسالمية العمل عمى :

 - 6عمى الدكلة العربية كاإلسالمية دعـ مكتبة أحمد بابا التمبكتي كاالىتماـ بيا كالمحافظة عمييا
كالعمؿ عمى تصنيفيا كتحقيقيا .

 - 6ضركرة القراءة العميقة لتاريخ العالقات التجارية بيف غدامس كتنمكتك  ،كلذلؾ فيي بحاجة لممزيد
مف البحكث كالدراسات لمعرفة تاريخ العالقات التجارية بينيما .

 - 1أف أغمب الدراسات أغفمت الجانب االقتصادم ككاف تركيزىا عمى الجكانب السياسية كاالجتماعية

 ،كعميو يكصي الباحث الميتميف بدراسة ىذه الرقعة الجغرافية أف يكلكا ىذه المنطقة جانبان كبي انر مف
اىتماماتيـ  ،كذلؾ لمكشؼ عف الكثير مف الكثائؽ كالمخطكطات التي تغطي العديد مف الثغرات في

ىذا الصدد  ،كذلؾ لما لمجكانب االقتصادية مف أىمية في حياة الشعكب .

 - 5تزكيد مكتبة أحمد بابا لممخطكطات كالكثائؽ بالمعمكمات كآالت التقنية الحديثة في مجاؿ العناية
بالكثائؽ كالمخطكطات .

 - 4العمؿ عمى التصدم لمباحثيف الغربييف الذيف يقكمكف بسرقة كشراء المخطكطات الثمينة مف
مكتبة أحمد بابا بكؿ الكسائؿ المتاحة .

 - 1مساعدة الدكؿ العربية كاإلسالمية في عممية الترقيـ لممخطكطات كاعادتيا إلى شكؿ أقرب إلى
أصميا بدكف أم إضافات بطريقة فنية ال تؤثر عمى محتكاىا العممي .
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 - 9تشجيع الطالب كالباحثيف الميبييف عمى التعرؼ عمى ىذه الكنكز الميبية المدفكنة كذلؾ عف طريؽ
ترجمتيا كتحقيقيا كمعرفة مصطمحاتيا .

 - 1تنظيـ لقاءات كندكات حكؿ المخطكط العربي في دكؿ أفريقيا عامة كفي مالي كمكتبة أحمد بابا
التمبكتي خاصة .

 - 7إصدار النشرات العممية المتخصصة في أخبار المخطكطات العربية في أفريقيا فيما كراء
الصحراء .

كأخي نار نقر بأف الظركؼ الراىنة تمزمنا بكشؼ النقاب عف ىذا التراث الميبي كالعربي المخطكط في
ال ،الستجالء حقائقو  ،حتى نستأنس بيا
جميكرية مالي بمكتبة أحمد بابا التمبكتي  ،دراسة ك تحمي ن
في مكتباتنا كجامعاتنا كمعاىدنا العممية  .كاهلل كلي التكفيؽ

نماذج من الوثائق الغدامسية المستخدمة في البحث
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وثيقة صادرة من أمير المؤمنين الشيخ سيدا احمد البكاي بن الشيخ محمد الكنتي في التساوي بين الغدامسيين
وأىل تنبكت تحت رقم  0646 -مكتبة احمد بابا التمبكتي  .المصدر  ،اصالح البخاري
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رسالة من موالي جنجي الشريف إلي انجي غالم عيسي الغدامسي تحت
التنبكتي ،المصدر السابق نفسو.
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رسالة من احمد البكاي بن عيسي بن احمد الغدامسي إلي انجي غالم عيسيي الغدامسي – تحت رقم  8276ـ
مكتبة احمد بابا التنبكتي  .المصدر السابق نفسو.
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رسالة من احمد البكاي بن عيسي بن حميد الغدامسي إلي انجي غالم عيسي الغدامسي – تحت رقم  01380ـ
مكتبة احمد بابا التنبكتي .المصدر السابق نفسو.
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رسالة من المختار الحاج عمي بن الحاج محمد عموش البميمي إلي عيسي حميد تحت رقم  8246ـ مكتبة احمد
بابا التنبكتي.المصدر السابق نفسو.
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رسالة من البركة سيد موالي البخاري بن موالي عبد الرحمن إلي عيسي بن احميد الغدا مسي تحت رقم  8238ـ
مكتبة احمد بابا التنبكتي.المصدر مركز البحوث والدراسات األفريقية.
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رسالة من المختار عمي بن الحاج محمد عموش البميمي إلي عيسي بن احميد الغدامسي تحت رقم  8239ـ
مكتبة احمد بابا التنبكتي .المصدر السابق نفسو.
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رسالة من محمد بن لعبيد بن بالحاج التواتي إلي عيسي بن احميد الغدامسي تحت رقم  8236ـ مكتبة احمد بابا
التنبكتي.المصدر  ،اصالح البخاري  ،مصدر سابق.
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الحكاشى :
تقع مدينة تمبكتك شماؿ شرؽ العاصمة المالية باماكك  ،كتبعد عنيا بحكالي  6111كـ عمى الحافة الجنكبية

1

لمصحراء الكبرل يعرؼ بمنحى نير النيجر ،كقد تأسست في القرف الخامس اليجرم عمى أيدم قبائؿ مقشرف كقد
كصفيا المختار بف حمد بقكلو " إنيا قاعدة السكداف الضاربة في البحر كالبر الجامعة بيف السكد كالحمر  "...كقد

مدحيا عبد الرحمف السعدم بقكلو (( :لـ يسجد عمى أديميا قط لغير الرحمف ))  .مثمث تمبكتك ممتقى الحضارة
العربية األفريقية ككانت بيا مكتبة أحمد بابا الت مبكتي كجامعة سنكرم التي كانت تضاىي مثيالتيا جامعة الزيتكنة
كالقركييف كاألزىر لممزيد انظر :أحمد بابير األركاني  ،السعادة األبدية في التعريؼ بعمماء تمبكتك البيية  ،دراسة

كتقديـ  ،اليادم المبركؾ الدالي ،منشكرات جمعية الدعكة اإلسالمية ،طرابمس 6116ـ  ،ص ص ، 14 – 15 ،

ككذلؾ انظر :المختاريف أحمد بف المختار  ،رسالة إلى أمير المؤمنيف الشيخ أحمد بف أحمد مخطكط بمكتبة اليادم

الدالي  ،كرقة . 6

ال  ،صالح نا  ،محافظا عمى السنة
الحاج أحمد جد أحمد بابا التنبكتي ،كاف عمى درجة عالية مف الخمؽ  ،فاض ن

2

مالزما لقراءة مدائح الرس كؿ صمى اهلل عميو كسمـ  ،كما كاف فقييا  ،نحكي نا  ،لغكيا  ،عركضيا  ،درس العمـ عمى جده

ألمو كخالو الفقيو مختار  ،أدل فريضة الحج عاـ  171ق \  6515ـ  ،كاجتمع بالسيكطي كخالد االزىرم  ،ثـ رجع

إلى بالده  ،تكفى ليمة الجمعة مف ربيع الثاني  ،عاـ  756ق \  6414ـ  .لممزيد انظر  :أحمد بايير األركاني ،
السعادة األبدية  ،في التعريؼ بعمماء تنبكت البيية  ،دراسة كتقديـ كتحقيؽ اليادم المبركؾ الدالي  ،منشكرات جمعية

الدعكة اإلسالمية  ،طرابمس  ، 6116 ،ص . 14
جميمة امحمد التكيتؾ  ،مممكة سنغام اإلسالمية في عيد اآلسكيا محمد الكبير 6571ق – 6461ـ  ،منشكرات

3

مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية  ،طرابمس 6771 ،ـ  ،ص . 611

االسكيا الحاج محمد سكداني األصؿ مف قبيمة سراككليا ىاجر أجداده مف الجنكب المكريتاني الحالي حينما

4

اضطربت األمكر في مممكة غانا الكثنية عند نياية القرف الح ادم عشر الميالدم كاستقركا حكؿ نير النيجر األكسط
حيث تصاىركا كانصيركا في قبيمة سنغام  .لممزيد انظر  :محمد عبدالكريـ المغيمي  ،أسئمة األسقياء كأجكبة المغيمي

 ،تقديـ كتحقيؽ عبدالقادر زبادية  ،الشركة الكطنية لمنشر  ،الجزائر  6795،ـ  ،ص . 61

جميمة امحمد الت كيتؾ مممكة سنغام اإلسالمية في عيد االسكيا محمد الكبير  ،مرجع سابؽ ،ص . 617

5
6

المرجع السابؽ  ،ص .617

شبكة المعمكمات اإللكتركنية  ،مكقع غكغؿ  ،البحث في مادة أحمد بابا التمبكتي .

7

Timbuktu libraries, Journee du livre consacree au manuserits de Tombouctou , p. 1.
9

8

احمد بابا التمبكتي  ،مصدر سابؽ  ،ص.66

10
11

عبدالرحمف السعدم  ،تاريخ السكداف  ،طبعة ىكداسي  ،انجي 6717 ،ـ ،ص.14

مراكش بالفتح ثـ التشديد كضـ الكاؼ كشيف معجمة ،أعظـ مدينة بالمغرب كأجمميا ككاف أكؿ مف اختطيا يكسؼ

بف تاشفيف الممقب بأمير المسمميف ،في حدكد عاـ 591ىػ 6199ـ ،ككاف مكضع مراكش قبؿ ذلؾ يشكؿ خطكرة عمى
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القكافؿ التجارية  ،فكاف إذا انتيت القكافؿ إلييا قالكا  :مراكش كمعناه بالميجة المحمية  :أسرع المشي كقد أرسمت

مراكش أفكاج نا مف الدعاة الفاتحيف إلى أفريقيا كلعب ىؤالء دك ار بار از في نشر اإلسالـ كالثقافة العربية في ربكع أفريقيا
فيما كراء الصحراء .لممزيد انظر :شياب الذيف أبك عبد اهلل ياقكت الحمكم ،معجـ البمداف ،المجمد  ،1دار صادر،

بيركت 6797 ،ـ  ،ص .9
12

كصفيا الحسف الكزاف بقكلو  :مكناس مدينة كبيرة أسستيا قبيمة مكناسة قسمت با سميا كتبعد عف فاس بنحك ستة

ال  ...تقع مكناس في سيؿ بديع جدنا كيمر بالقرب منيا نير صغير ...تنتج ثما نار ممتازة السيما السفرجؿ
كثالثكف مي ن

كالرماف الغريب حجمان كجكدة إذ ال نكاة لو  ،لممزيد انظر  :الحسف الكزاف  ،كصؼ أفريقيا  ،مصدر سابؽ  ،ص

. 665
13

فاس مدينة مغربية يرجع تأسيسيا إلى عاـ 676ىػ 111 -ـ  ،ككانت مف المدف العممية ،احتضف رحابيا جامعة

القركييف التي تعتبر منارة مف منارات العمـ في العالـ ،أدت دك نار رائدنا في نشر اإلسالـ كالثقافة العربية بمنطقة أفريقيا

فيما كراء الصحراء فكانت المناىج المغربية تعج بيا مثؿ م ؤلفات القاضي عياض في جامعة سنكرم كالمقرم  ،كعبد

القادر الفاسي ،ككانت جامعة القركييف ترسؿ كفكدان مف عممائيا في مختمؼ فركع المعرفة  ،لممزيد انظر :محمد بف

السالؾ التنكاجيرم  ،فكائد مف غابر األخبار في تاريخ الدكؿ كأصكؿ االنتساب  ،مخطكط بمكتبة اليادم الدالي ،

كرقة رقـ  ، 61ككذلؾ عمى الجرناتي ،خبر زىرة في بناء مدينة فاس " المطبعة الممكية  ،الرباط  6719 ،ـ ،ص 67

.

14
15
16

احمد بابا التمبكتي مصدر سابؽ  ،ص 64

مخطكط مركز أحمد بابا تمبكتك  ،تحت رقـ . 911

ألفو في مراكش عاـ  6114ق6471ـ .

17

ألفو في تمبكتك عاـ 6161 – 6165ـ  ،مخطكط بمركز أحمد بابا التمبكتي تحت رقـ 1517ـ .

18

أحمد بمعراؼ التكني  ،إزالة الريب كالشؾ كالتفريط في ذكر المؤلفيف مف أىؿ التكركر كالصحراء ك أىؿ شنقيط ،

تحقيؽ اليادم المبركؾ الدالي  ،الشركة العامة لمكرؽ كالطباعة  ،مطابع الكحدة العربية  ،الزاكية 6116 ،ـ ،
ص.11
19

أحمد بمعراؼ التكني  ،إزالة الريب كالشؾ كالتفريط في ذكر المؤلفيف مف أىؿ التكركر كالصحراء ك أىؿ شنقيط ،

المصدر نفسو  ،ص .17
20

مخطكط بالخزانة العامة بالرباط  ،تحت رقـ "."1176

21

إصالح محمد البخارم  ،مرجع سابؽ  ،ص ص . 664 ،665 ، 661

22

تقع مدينة غدامس إلى الجنكب الغربي مف مدينة طرابمس  ،كقد ارتبطت بعالقات تجارية بعدد مف المدف

السكدانية منيا تمبكتك  ،كجاك  ،كجني  ،كاقدز  ،فصارت محطة في بداية الطريؽ عبر المنطقة الكسطى مف
الصحراء الكبرل  ،ككاف حي الغدامسية في مدينة تمبكتك مف أرقى األحياء بالمدينة كقاؿ عنيا مكسى السعدم ":
إنيا بمد بالمغرب ضاربة في بالد السكداف "  ،لممزيد انظر  :زىكر البساتيف  ،مخطكط بمكتبة اليادم المبركؾ الدالي

 ،كرقة رقـ  ، 14اطمعنا عميو .
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مقابمة أجراىا الباحث مع الدكتكر اليادم المبركؾ الدالي  ،بمدينة طرابمس  ،بتاريخ 6161- 61- 6ـ.

23

إصالح محمد البخارم  ،المرجع السابؽ مف ص  ، 657إلى. 111

24
25

عامر بف عمي الشماقي  ،كتاب اإليضاح  ،مطبعة الكطف العربي  ،بيركت  ، 6791 ،ص .91

26

احمد التمبكتي  ،مخطكطة  ،أىمية التاريخ  ،رقـ  ، 6511تمبكتك  ،مركز أحمد بابا  ،كرقة . 61 – 5

27

السر أحمد سيد العراقي "،انتشار المغة العربية في بالد غربي أفريقيا عبر التاريخ "  ،دراسات أفريقية  ،الخرطكـ

6714،ـ  ،ص .611- 616 :
28

محمد بف عبداهلل المكاتي كيكنى بأبي عبداهلل " ابف بطكطة " ت  997ق رحمة ابف بطكطة  ( :تحفة النظار في

غرائب األسفار )  ،تعميؽ كتقدي ـ عمي المنتصر الكتاني  ،دار صعب  ،مؤسسة الرسالة  ،بيركت  ،ج، 6797 ، 6
ص . 917
29

جماؿ زكريا "،الركابط العربية األفريقية قبؿ حركة الكشكؼ الجغرافية " ،العالقات العربية األفريقية  ،دراسة

تاريخية لآلثار السمبية لالستعمار ،المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ  ،القاىرة 6799 ،ـ  ،ص.54
30

مقابمة أجراىا الباحث مع الدكتكر اليادم المبركؾ الدالي  ،مصدر سابؽ .

31

اسـ يطمؽ بالحسانية عمى األحماؿ كاألمتعة التي تحمؿ عمى االبؿ مف بضائع كامتعة .

32

كممة تعني  :تبيف أنو .

33

ككر بمد ة تقع إلى الشماؿ الشرقي مف مدينة تنبكت  ،تبعد عنيا حكالي 111كـ  ،كتعتبر مف أقرب المحطات

34

أىؿ الصحراء ليـ رمكز ككممات معينة في رسائميـ  ،لربما ترمز إلى شيء معيف .

التي كانت تستريح فييا القكافؿ المتجو إلى تنبكت.
35
36
37
38

يقصد بيا السكر .

يعني  :الذم بناتي معو .

المالحؼ تمؾ األزياء التي ترتدييا النسكة في المناطؽ الصحراكية .

اصالح محمد البخارم  ،مرجع سابؽ  ،ص ص .611 – 614
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تقرير عن أعمال الحصر والتوثيق لمنقوش الكتابية بمدينة لبده الكبرى ل كمية اآلثار
السياحة  -جامعة المرقب لمعام الجامعي  2017 - 2016م
مجموعة من أعضاء ىيأة التدريس والمعيدين
بكمية اآلثار والسياحة – جامعة المرقب

قام فريق كمية اآلثار والسياحة بجامعة المرقب الخمس بأعمال الحصر والتوثيق لمنقوش

الكتابية بمدينة لبده الكبرى األثرية ،حيث ضم ىذا الفريق طالب السنة الرابعة بالكمية بجميع

االقسام وكذلك المعيدين ومشرفين من اعضاء ىيئة التدريس بالكمية ،وبقيادة رئيس قسم اآلثار

الكالسيكية بالكمية.
أسماء المشرفين:

االســـــم

ال صفة

م

-1

د .مصطفى عثمان الحوات ( رئيس الحفرية )

رئيســـاً

-2

أ.عبد الحميد ناجي مركوب ( نائب رئيس الحفرية ) 1

نائب األول

-3

أ.الصادق محمد الدزيري ( نائب رئيس الحفرية ) 2

نائب الثاني

-4

د .محمد عبد اهلل القطوس

عضو

-5

د.جمال أحمد الموبر

عضو

-6

د.محمد عمي الدراوي

عضو

-7

د.حميدة محمد أكتيبي

عضو

-8

د.حنان سالم زريق

عضو

د .عمران أحمد الشريف

عضو

أ.محمد مصطفي الخازمي

عضو

-9
- 10

862

مجموعة من أ .هـ .ت بالكلية ـــــ تقرير عن أعمال الحصر والتوثيق للنقوش الكتابية بمدينة لبده الكبرى للعام الجامعي  8102 - 8106م
- 11

أ.عباس رجب عبد الرحيم

عضو

- 12

أ.فتحية سميمان الصديق

عضو

- 13

أ .معمر محمد عبد الرحيم

عضو

- 14

أ.حنان مفتاح الغول

عضو

- 15

أ.مريم عمي الشريف

عضو

- 16

أ.أم العز سعيد الشافعي

عضو

- 17

أ.ماجد عبد اهلل أبو خطوة

عضو

- 18

أ.عبد العزيز الديراوي

عضو

- 19
- 20

رمضان معمر روبو
صالح عبد السالم الممتوي

عضو

أكرم مسعود بشينو

عضو

مصطفى إدريس الربيقي

عضو

- 21
- 22

عضو

وييدف ىذا العمل إلى تد ريب الطالب عمى اعمال توثيق وتسجيل النقوش االثرية ورصد

االضرار التي تتعرض ليا ومحاولة وضع اقتراحات لحمايتيا وحفظيا ،اذ تعد النقوش األثرية من أىم

المصادر التاريخية بوجو عام ،ألن أكثر ما وصل إلينا عن الحضارات القديمة من كتب المؤرخين ال
يكفي الستقراء صورة واضح ة عن الماضي ،وذلك أما لندرتيا أو لتناقض ما جاء فييا أو الختالط

الحقائق التاريخية فييا بالقصص واألساطير ،وتعتبر النقوش ايضا سجالً تاريخياً حياً لتمك الحضارات

القديمة التي كشفت لنا الكثير من الحقائق التاريخية الثابتة عن حياة تمك الشعوب وثقافاتيا القديمة.

نظ ًار لألعداد الكبيرة ل منقوش الكتابية بمدينة لبده الكبرى وأىميتيا وبعد التشاور مع مراقبة

آثار لبده بالخصوص جاء ىذا العمل التوثيقي ،لتجسيده ميدانيا في حصر وتوثيق ىذه النقوش ،وقد

تم تقسيم الطمبة المشاركين بيذا العمل إلى أربع مجموعات ،وكانت كل مجموعة بإشراف ثالثة

أعضاء ىيئة تدريس ومعيد.

بدأت أعمال الحصر والتسجيل يوم السبت الموافق  2017/4/7في حدود الساعة 0330

صباحا ،حيث قام رئيس فريق التوثيق والتسجيل وأعضاء ىيئة التدريس بالكمية بإعطاء شرح مفصل
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عن كيفية تعبئة النموذج الذي جيزه لذلك (مرفق نسخة من النموذج) كطريقة ترقيم نموذج خاص
لكل نقش ،وطريقة تحديد موقع النقش سواء بواسطة  ،GPSوأيضًا اسم المبنى الذي يتواجد بو ،وأخذ

األبعاد ،وكيفية الوصف المتمثمة في نوعية ولون حجارة النقش ،والمغة المكتوب بيا ،وحصر عدد
األسطر وعدد األحرف وأحجاميا ،ووصف النقش ىل مكتمل او غير مكتمل ،وكذلك توضيح النقش

مرمم او غير مرمم ،و ما ط أر عمى النقش من أضرار بشرية أو طبيعية ،وابراز آراء واقتراحات

أعضاء المجموعة لحفظ او صيانة النقش ،وكذلك رسم النقش عمى ورق شفاف ،وتصوي هر بوضوح،
بحيث يكون كل نموذج مرقم وممحق بو رسم وصو ةر لمنقش.
قد قام كل فريق بتعبئة ال بيانات الخاصة بكل نقش وفق ما ىو بالنموذج ،وتم توزيع

مجموعات الفريق عمى بعض المباني والمعالم بمدينة لبده وىي3


شارع الكاردو بالمنطقة الممتدة من قوس سبتيميوس سيفيروس الى ما بعد البوابة البيزنطية

وبداية منطقة الميدان القديم ،بما في ذلك (بجوار البوابة البيزنطية  -بجوار قوس تراجان -

بجوار قوس طيبيريوس)

 الميدان القديم (كنيسة الميدان القديم ،معبد ىرقل ،معبد روما وأغسطس ،المجمس البمدي
"الكوريا")

 معبد فالفيو

 مبنى الكميكيديكوم
 السوق البونيقي

 مبعد االباط ةر المؤليين
 المسرح

 وأخي ار نقشين بإحدى حجرات حمامات ىادريان.

وقد الحظ فريق التوثيق والحصر اختالف النقوش بمدينة لبده من حيث 3
 شكل القطعة الحجرية الذي نقشت عميو الكتابات ،إذ أن بعض النقوش كانت عمى كتلحجرية مربعة او مستطيمة ،او عمى ىيئة إفريز ،و أحيانًا عمى ىيئة قاعدة ،و أحيانًا أخرى
عمى ىيئة لوحة حجرية ،ووجدت ايضا بعض النقوش عمى اجزاء من اعمدة او عوارض.

 مكان وجود النقش ،حيث ان بعض النقوش كانت باألرضيات ،ونقوش اخرى كانت عمىكتل موضوعة بمنتصف المبنى او احد زواياه ،ونقوش اخرى عمى أفاريز عموية لبعض

المباني ،ووجدت أيضًا نقوش عمى الحجا ةر التي بجدران بعض المباني.
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 نوع ولون حجارة النقوش ،حيث اختمف نوع وتنوع حجر النقوش من رخام الى الحجر الجيريوالكمسي والرممي ،وكذلك فإن ألوان ىذه الحجارة كانت تختمف باختالف نوع الحجر ومكوناتو

من ابيض الى رمادي فاتح ومتوسط وغامق الى بني فاتح ومتوسط وغامق .

 لغة الكتابة ،فقد تعددت لغة كتابة النقوش من االغريقية الى البونيقية الى الالتينية ،كماوجدت ايضا نقوش كتابية نصية ونقوش كتابية مصحوبة برسم.

 نقوش مرممة ونقوش غير مرممة ،فبعض النقوش تم اجراء عمميات ترميم وصيانة ليا فيفترات مختمفة ،والبعض االخر لم يسبق ترميميا .

 نقوش مكتممة ونقوش غير مكتممة ،إذ ان بعض النقوش وجدت عبارة عن اجزاء متجاو ةريكمل بعضيا البعض ،سواء كانت تمثل كأجزاء نقش واحد أو أكثر من نقش ،وبعضيا

االخر كان ينقصو جزء من نقش او بعض الحروف او بعض االسطر ،أو ان الكتمة التي

عمييا النقش جزء منيا مفقود.

 نقوش في مكانيا االصمي ونقوش ليست بمكانيا االصمي ،إذ أن عمميات التنقيب والترميموالتنظيف التي مرت بمدينة لبده جعمت بعض النقوش تنقل من مكانيا لمكان مجاور او

قريب من موقع اكتشاف النقش.

 عوامل تمف طبيعية وبشرية تيدد بعض النقوش ،وىذا االمر غاية في االىمية ،الن بعضالن قوش تحتاج عمميات ترميم مستعجمة بسبب نمو النباتات بشقوقيا ،او وجودىا في اماكن
تجمع المياه ،او وجود لون اسود يغطي النقش بسبب العامل الطبيعي ،او الن بعض زوار

مدينة لبده يصعدون عمييا أو يمشون فوقيا بسبب قمة الوعي بأىميتيا.

وقد بمغ مجموع النقوش التي وقع حصرىا وتسجيميا من فريق الكمية حوالي  173نقش ،البعض
منيا يمثل مجموعة اجزاء لنقش واحد ،وقد اختمفت من حيث النقاط التي سبق ذكرىا ،وتوزعت

من حيث مواقع تواجدىا في المباني والمعالم التي سبق اإلشارة إلييا ،وانتيى العمل ليذا الموسم
عمى أن يستكمل حصر وتسجيل النقوش الكتابية المتبقية في المدينة في العام الجامعي القادم

2010- 2017م.

كمية اآلثار والسياحة  .جامعة المرقب
المجموعة رقم (

)

أعمال حصر وتوثيق النقوش بمدينة لبده الكبرى .ابريل 2017 .م
نموذج تسجيل بيانات نقش (
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رقم تسجيل النقش
الـــــــــموقع
لغة النقش
عدد األسطر
عدد الحروف
نقش مصحوب برسم /غير مصحوب برسم
نوع الحجر
لون الحجر
الطول

مقاسات النقش

العرض

حــــالـــــة الــنــقـــش
مكتمل  /غير مكتمل
التوضيح:
مرمم  /غير مرمم
التوضيح:
الوصف
اىم المشاكل ومظاىر التمف التي يتعرض ليا
النقش

عمميات الحفظ والترميم والصيانة المقترحة
أي معمومات أخرى

كمية االثار والسياحة  .جامعة المرقب
المجموعة رقم ()4

أعمال حصر وتوثيق النقوش بمدينة لبده الكبرى .ابريل 2017 .
نموذج تسجيل بيانات نقش ( ) 4بشارع الكاردو
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االرتفاع

السمك
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رقم تسجيل النقش

()4
N 32 38 225

تقع في الجية المقابمة لمبني الكالكـديوم
الـــــــــموقع

E 14 17 482

في الجية الشرقية لشارع الكاردو
لغة النقش

المغة الالتينية

عدد األسطر

سطر واحد واغمبيا تتكون من سطرين

عدد الحروف

 42حرف

نقش مصحوب برسم /غير مصحوب برسم

غير مصحوب برسم

نوع الحجر

حجر جيري

لون الحجر

بني غامق

مقاسات النقش

الطول

العرض

157.4م

 204سم

االرتفاع

السمك

حــــالـــــة الــنــقـــش
مكتمل/

غير مكتمل
التوضيح:

غير مكتمل

توجد بعض الحروف مفقودة

مرمم  /غير مرمم
الوصف
اىم المشاكل ومظاىر التمف التي يتعرض ليا النقش
عمميات الحفظ والترميم والصيانة المقترحة

غير مرمم
ىو عبارة عن نقش موجود عمى افريز مستطيل الشكل يقع في الجية
المقابمة لمكمكيديوم .
بقع المونية سوداء وصفراء تأكل عوامل ميكانيكية مناخية واجماال طبيعية.
يتطمب النقش ان تجري لو عمميات تنظيف وصيانة بصفة دوريو لمحفاظ
عميو ألطول فترة ممكنو؛ او نقمو لممتحف أو المخزن.
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النقـش ()4

كمية االثار والسياحة  .جامعة المرقب
المجموعة رقم ()3

أعمال حصر وتوثيق النقوش بمدينة لبده الكبرى .ابريل 2017 .م
نموذج تسجيل بيانات نقش ( )40
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رقم تسجيل النقش

اعمى خشية المسرح  ،االحداثيات GPS
الــموقع

ʺN 32° 38ʹ 315
ʺE 014° 17ʹ 434

لغة النقش

التينية

عدد األسطر

سطر واحد

عدد الحروف

 17حرف

نقش مصحوب برسم /غير مصحوب برسم

غير مصحوب برسم

نوع الحجر

رخام

لون الحجر

أبيض

مقاسات النقش

الطول

العرض

االرتفاع

السمك

 3.37سم

 70سم

 9متر

 50سم

حــــالـــــة الــنــقـــش
مكتمل
/

غير مكتمل

غير مكتمل
التوضيح :فقد أجزاء في الناحية الشرقية العميا

غير مرمم

مرمم  /غير مرمم
التوضيح:
الوصف

اىم المشاكل ومظاىر التمف التي يتعرض ليا النقش
عمميات الحفظ والترميم والصيانة المقترحة
أي معمومات أخرى

عبارة عن قطعة مستطيمة الشكل محمولة عمى أعمدة وفي أعمى النقش
توجد زخرفة البيضة والسيم .

يوجد بو تشققات في منتصف العارضة
يتوجب تدعيمو وتقويتو بأسرع وقت تفاديا لسقوطو.
/
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النقـش ()40
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