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علماء احلرم الشريف :نشر النور والزهر منوذجًا
(الصفحات )381 -371
ملخّص
اهتم المؤرخون على ّ
ّ
مر العصور بمكة ،سووا فوإ اروار رها ،وا ،أا اقا،عأوا ،أا
أحداثأا السياسية اأمرا،أا ،فمكة حاضرة فإ كتب الطبقات اكتوب التواخ

الخاصة .ورغم أن هناك ن ً
شارا لنشر ما رتبط بالبلد األمين ،لكن المجال ااسع
لعمووأ أكبوور خاصووة فووإ ماووال الكتابووات الش صووية عوون مكووة .اموون المأووم
االستفادة مون هو ا المودانات لفأوم الواقوع ال قوافإ ااالهتمواعإ  ،و ا البلود ،فأوو
مأ ّ
عينة مركزة للعالم اإلسالمإ كله .امن تلك المؤلفات ا ،امة كتاب :نشر

النور االزهر فإ توراهم أفاضوأ مكوة ،و ضوم ترهموة ل و ( )106مون علموا مكوة
ً
رهاال انسا ً ا ،االباحث ستأدف انجاز مشووو لدراسوة هو ا الكتواب بالبرنوام
الحاسوبي لي وج منه بالنتا ،المطلوبة فوإ فأوم خلفيوات هو ا المد نوة،بأ العوالم
اإلسالمإ أهمع.

مصادر التاريخ املكي
خبما كانت مد نة مكة من أكثر مدن العالم التإ حظيت بوالتواخ ااالهتموا
بتوودو ن مووا هوور ي و جووو فيأا.االكتابووات التاخ خيووة عوون الموودن اإلسووالمية ً
عموم وا
*  -باحث اأستاذ هامعإ سعود .
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ً
خصوصا ليست على روراز أا أسولوب ااحود .بوأ مكننوا االدعوا بوان هنواك
امكة
أكثر من «هنس كتابي» للتأخ عن المدن العوبية المسولمة .فأنواك موا مكون أن
نسميه تاخ المد نة عبر تاخ سكانأا اهو فون روورا المسولمون ااعتنووا بوه احظيوت

مكوة بالعد ود موون كتوب التوواخ التوإ تناالووت رهواالت اسووكان اماواوخ مكووة
المكرموة .وبعووذ هو ا الكتابووات ودخأ فووإ كتوب التوواخ مبايورة وبعضووأا فووإ

ماوواالت قو بووة م ووأ الماووار االسووير اكتووب ره واالت الحوود ث االطبقووات العلميووة
ً
عموما .لكن مكة حظيت مع ذلك بكتب «تاخ خية» سالت أهوم رهاالتأوا العوأ
كتاب العقد ال مين( .)3اما تالا من مصنفات تاخ خية تواصلت حتى قوون متأخرة
ً
هدا لتنتأإ بنشر النور االزهر( )2اافادة األنا للاار ( )1تم أ ه ا «الجنس الكتابي»

ا ،ووا .افإ ه و ا المتووون التاخ خيووة ا ،امووة ،تووورد أسووما الش صوويات مبو ووة بحسووب
الترتيووب األبجوود لال سووم األول مووع تفاصوويأ عوون سوويرة صوواحبأا ،اتقصوور بحسووب

المتوافر من معلومات.

اهناك ما مكن أن سمى بالساأ التاخ خإ السونو افيوه رصود بوأهم الوقوا،ع

ااألحداث ااألسما ت كر مفصلة فإ كوأ عوا  ،اهو ا النوو مون التسوايأ قود

صورة د نامية حية للوقا،ع ااألحداث التاخ خيوة وخبموا علوأ أسوبابأا المحليوة االداليوة،

مون أم لوة هو ا الكتابوات كتوواب اتحواف الوور ي بأخبووار أ القور ي( )4امووا توال ا موون

كتب على منواله .اكما أاضحنا فونن هو ا الجونس الكتوابي ،مكون أن كوون
ً
ً
اموضوحا لجوانوب تت طوى مسوألة الترهموة لنعيوان مون علموا امفكوو ن
مكمال
افقأا  ،كما هو اهتما الجنس السابق .وبصورة هوانب تفصيلية من حياة المد نة

االهتماعية االسياسية ااالقتصاد ة اال قافيوة مفصولة مون عوا

خور ،امون ثوم فننأوا

توفر معلومات عن التحوالت االتايرات التإ مرت اتمر بأا المد نة.

اهناك هنس كتابي ثالث أتم بالتأخ للسياسة ورهاالتأوا امون ثوم األحوداث
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السياسية فإ حياة المد نة المقدسة ،امن هو ا الكتابوات كتوب غا وة المورا بأخبوار

سوولطنة البلوود الحوورا ( .)6اهنووا نجوود بسو ًوطا للسووياقات ااألاضووا السياسووية التووإ خبمووا
فسرت اهود أي اص معينين أا قيا مؤسسات ما انحو ذلك فإ مكة.

باإلضووافة ا،ووى اهووود العد وود موون الكتابووات التووإ قوودمت تووراهم لموون تولوووا سوودة

الحكم فإ مكة ،لعأ مون أحودثأا موا كتبوه الودحالن حكوا مكوة(،)1االعد ود

من الكتب التإ لم تكتف ب كر االة مكة ا انما أوردت معلومات عون مون ا،وإ

ام ووارة الحو و م وون أار ووانأم ا ،ووى مك ووة( )7ام وون حو و م وون أمووورا الم ووؤمنين االخلف ووا

االسالرين المسلمين على مر التاخ  .وب لك مكون للمطلوع علوى هو ا الكتابوات
التاخ خية أن تزاد بنظرة تفصيلية تؤكود علوى حيو وة هو ا المد نوة احيو وة موا ودور

فيأا،الو أثنا الموسم(.)8

اموون الكتابووات التاخ خيووة مووا مكوون تسووميته الكتابووة التاخ خيووة الشوواملة اموون

أبوزها ما دبجته أقال األررقوإ( )9االفوارأإ( )30انتأوا بالسوباعإ( )33مون توواخ عاموة

للحياة االهتاعية ااالقتصاد ة فإ مكة .القود سوعى العد ود مون األدبوا فوإ مكوة
فإ العقود األخيرة ا،ى تسايأ هوانب ثقافيوة مون حيواة مكوة االمكيوتن غودت ً
أثورا
بعد عين من هؤال الرفيع( )32االسباعإ( )31االماوبي( )34اسواهم.

امكووة حاضوورة بقوووة فووإ العد وود موون التووواخ الخاصووة ،م ووأ كتووب الطبقووات،

وبال ات فإ كتب ربقات الفقأا االمفسو ن .فأناك مدارس علمية هاموة قاموت

اال زال ايعاعأا مستمر بنذن اهلل فإ ه ا العلو اإلسالمية.

القد توافرت فوإ كافوة لاوات العوالم ،امون أبوزهوا العوبيوة ،كتابوات ي صوية

حميمة عن مكة،أسميتأا بأدب الحو اهوإ تودور فوإ فلوك أدب الرحلوة الحاار وة،

صور فيأا أصحابأا رحلتأم (حاأم) ا،ى ه ا المد نة العظيمة .الن نكون مبالاين
ً
ان قلنا ان هو ا الجونس األدبويل ال قوافإ ال وزال ً
هنسوا ماأووال اموا نعرفوه مون أدب
الرحالت هو أقأ القليأ ،و نباإ ب ل هأود كبيرة الكتشاف ما مكن أن قدمه
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ه ا المونام بالمعلوموات .اال قتصور األمور علوى الكتابوة الفصوحى الرفيعوة ،فواألدب
الشووعبإ غنووإ هو ًودا بمووا ذكوور موون أحاسوويس امشوواعر امعلومووات عوون ه و ا المد نووة

الخالدة(.)36

ً
ً
مشوكورا لنشور العد ود مون هو ا
نشوارا
ورغم أن العقود ال ال ثوة الماضوية يوأدت

المدانات التاخ خية فإ ربعات محققة اتقد الفأارس الميسورة للباحوث أا الودارس،

اال أن ه ا الجأود ،مع تقد رنا الكبيور  ،وا ،ال توزال فوإ أول الطو وق االحاهوة ماسوة
ً
هدا لمز د من التبو ب االفأرسة امن ثم تسأيأ توافر المعلومات للباح ين.فكما هوو
معواف ،ه ا المتون التاخ خيوة بالصوورة التوإ كتبوت بأوا تشوكأ فقوط موادة أاليوة
غنيووة ،لكنأووا مووادة أاليووة تتطلووب التحليووأ االسووير االحفوور ااألبحوواث التاخ خيووة التووإ

تنطلق من أسئلة ايكالية ه ا المتون تقد  ،ا المادة العلمية لإلهابة عنأا.

اه ا المعلومات ،تشتكإ و كما هو ااقع الحال فإ حال أ بيانوات أاليوة و و مون
النقص اتضارب المعلومات أا تناقضأا ً
أحيانا .ك لك بوصفأا بيانات أالية الحاهة
ماسة لضبطأا من أهأ الوصول ا،ى ما سمى «بيانات نوعية» مكن اعتمادهوا فوإ
أ تحليووأ .اال مووانع للوصووول ا،ووى ذلووك موون دعمأووا بالنصوووص الووواردة فووإ مظووان
عد وودة أا باإلحالووة ا،ووى الشووواهد الماد ووة اإليوواخ ة انحووو ذلك.وخبمووا كانووت الحاهووة
ماسة من أهأ سرعة الحصول على البيانات االمعلومات ،أن تودخأ فوإ الحاسووب،

بحيث مكون للبواح ين اسوترهاعأا بسوأولة عنود الطلوب مون ناحيوة امراهعتأوا فوإ
العد د من المصادر العلمية ،امن ثم الخووج ببيانات مؤثقة تاخ ً
خيا.
تاريخ مكة الثقايف واالجتماعي:
رغووم اهووود العد وود موون المحووااالت لتقوود م دراسووات تاخ خيووة حد ووة عوون مكووة

المكرمة،لكن مع ذلك بنمكاننا القول ان المكتبة التاخ خية المكيوة لوم تظفور بعود
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ً
نصوصا تست د األساليب التاخ خية الحد ة.
بالدراسات الحد ة التإ تقد لمكة
اعمليووات التحقيووب التوواخ خإ ،بحيووث مكننووا الحوود ث عوون فتوورات تاخ خيووة قد مووة
اأخر ي اسيطية احد ة ،ال تزال منارة باألفكار العامة عن التاخ اإلسالمإ ،اهإ

فإ ذلك افتراضية اليست دقيقة ،تعتمد على يواهد واثا،ق تاخ خية علمية.

باإلضووافة ا،ووى ذلووك ،فوونن الدراسووات التاخ خيووة الكميووة لووم تعوورف رو قأووا بعوود

بشكأ ااضح لمعالجة ه ا النصووص االمتوون التاخ خيوة .فكموا هوو معوواف هنواك

أساليب واسوا،أ علميوة هد ودة تسوعى ا،وى تحو وأ البيانوات االمعلوموات الوواردة فوإ
ً
المتون التاخ خية العامة ا،ى أرقا  ،كإ سأأ تبو بأا امن ثم معالجتأا  .فم ال قود
لنا المؤرخ االباحث األمو كإ فإ التاخ اإلسالمإ المبكر خوبرت بوليه ( :)31دراسات

كميووة عوون فتوحووات بووالد الشووا امصوور ،اعوون رو ووق ه و ا المحووااالت التاخ خيووة
ّ
تمكن من ابراز العد د من األسئلة االقضا ا من ناحية ،اتمكون أ ًضوا مون
الكمية
لفت النظر ا،ى أن عملية األسلمة تمت تدخ جية ،اأاضح كيفية انتشوار اللاوة العوبيوة

اأمور أخر ي عد دة.

اتقد دراسات موونتامو اات ( )37فوإ كتابيوه محمود فوإ مكوةا محمود فوإ

المد نة ااسوت دامه لوبعذ هو ا المتوون االتوراهم لدراسوة الووال ات القبليوة االصوالت
الش صية فإ تفسير بعذ هوانب ما هر ي فإ السيرة النبو ة من ناحية اما تم من
تحوالت فإ المجتمع العوبوي فوإ فتورة الرسوالة .لقود أمودت البيانوات اات بمعلوموات

مأمة الختيار العد د من الفواض اا را .

وباذ النظر عن النتا ،التإ توصأ اليأا هؤال العلموا ،تبقى مسوألة الفا،ودة مون

است دا ه ا البيانات ملحة للتعرف على هوانب عد دة من حياة المكيتن اتاخ

مكة يرفأا اهلل.فأ ا البيانات ال مكون التعاموأ معأوا بوصوفأا بيانوات فرد وة غيور

قابلووة للتووراكم ،أا أن ه و ا المعلومووات عنوود تراكمأووا ال مكوون أن تقوود لنووا صووورة
ً
ً
أكثر غنى اعمقا عما تقدمه من تراهم لنفراد كال لوحدا!
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باإلضافة ا،وى ذلوك فونن أداات تصونيف البيانوات اترميزهوا امون ثوم تحو لأوا ا،وى

بيانووات كميووة أصووبح موون األمووور الميسووورة ،بووأ اهووإ تسووت د بشووكأ ااسووع فووإ

الدراسووات التاخ خيووة .اكمووا أاضووحت فووإ دراسووة سووابقة عوون السوواالت العدليووة
ً
غني وا ً
ونأال ً
اهام وا لكتابووة التوواخ االهتموواعإ اال قووافإ ،مكننووا أن نعيوود
بوصووفأا مو

التأكيد نفسه.بأ اننا نشأد فإ الفترة المتأخرة العد د من الدراسات الرا،دة لبعذ

هوانب حياة المدن :دراسة األعيان أا العلما أا الحياة األسو ة أا هوانوب مون الحيواة
ً
اعتموادا علوى السواالت العدليوة أا كتوب التوراهم .امموا ؤسوف لوه أن
االقتصاد ة
من قومون بأ ا الدراسات هوم فوإ غوالبيتأم مون المستشورقين أا العلموا المحودثين
فلقد اقفوا على العد د من الدراسات التاخ خية التإ قا بأا زمال ؤهم فإ دراساتأم

التاخ خية عن أوخوبا اخالفأا.العأ مدرسة الحوليات ،وبال ات كموا هوو الحوال فوإ
كتابووات مؤسسووأا فردنانوود بواد ووأ ( )38اكتاباتووه عوون البحوور األبوويذ المتوسووط ،أا

كتاب وات هووواتين ( )39عوون هنيووز العوواهرة اموون ثووم كتاباتووه عوون الحيوواة االهتماعيووة

ااالقتصاد ة ليأود مصور امون حوو ،م مون األم لوة المشوأورة االرا،ودة عون امكانيوات
ً
اأحيانا المعلومات المتناثرة .ان عملية اعادة التبو ت
اعادة الفا،دة من البيانات األالية
ً
االتصنيف امن ثم خبط ه ا البيانات ببعضأا فتح آفاقوا ااسوعة اكبيورة لمز ود مون
التحليأ امن ثم اإلهابوة علوى أسوئلة كبور ي كوان عتقود لفتورة متوأخرة ً
هودا أنوه ال
توهوود معلومووات أكيوودة لإلهابووة عنأووا ،اموون ثووم مووال الووبعذ للت مووين أا اصوودار

أحكا انطباعية.

و وضح لنا هارلود موتسكإ ( )20فإ دراسة حد ة ،كيوف أن الدراسوة الكميوة
ً
ودال اآرا انطباعيووة اسووتمرت ً
قوان وا ،عنوودما عووال
التفصوويلية ،مكوون أن تحسووم هو
مسألة مساهمة بعذ الموا،إ فإ تأسيس علم الفقه ،اكو لك دحوذ ا را القا،لوة
ً
بتوأثير الفقووه الواموانإ عبوور النصوار ي االيأووود علوى الفقووه اإلسوالمإ ،انطالقوا موون دور
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مزعو لبعذ الموا،إ .اكانت المعالجة متميزة بالدقة ااألناقة االبسارة ً
معا ،لكنأا

فوق كأ ذلك حاسمة.

نشر النور والزهر يف تراجم أفاضل مكة مصدر لدراسة دور العلماء:
نسعى فإ ه ا المداخلة لتقد م كتاب الشي عبداهلل مورداد أبوو الخيور ،قاضوإ

مكووة االمتوووفإ عووا  ،3141نشوور النووور الزهوور فووإ تووراهم أفاضووأ مكووة ،اكيووف أنووه

باست دا أساليب التاخ الكمية مكن تحو أ ه ا المصودر التواخ خإ ا،وى مونام
ً
تخصيصا من القون العاير ا،ى القون
معلومات ها عن أعمال علما الحر المكإ

الرابع عشر.

االوونص ال و

سوونعالجه هنووا هووو المختصوور الو

ً
قووا بتبو بووه اتحقيقووه كووال موون

محموود سووعيد العووامود اأحموود علووإ ،القوود تووم التحقيووق عوون م طورووة للكتوواب
بمكتبةالشووي عبوودالوهاب الوودهلو  ،و حتووو الكتوواب علووى تووراهم ( )106علمووا

من علما مكة المكرمة امن بين هؤال ( )10سيدة! و نتمإ هؤال العلما األفاضأ

ا،ى الم اهب الفقأية األخبعة اتعود أصو ،م اإلثنية ا،ى كافة األعراق اإلسوال مية ،فأوم
ً
ً
اهنوب وا واسو ًوطا بووأ اأقاصووإ
موون العوورب ااألفارقووة اموون كافووة أصووقا آسوويا يوورقا
هنوبأا اك لك الحال فإ أفو قيا!

االكتاب قد تراهم م تصورة عون هوؤال العلموا  ،اتتفواات التوراهم المقدموة

موون حيووث المووادة المقدمووة اموون حيووث التفاصووويأ التووإ قوود تقوود  ،وو ا العووالم عوون
ً
غيرا،لكن اهماال هناك انتظوا فوإ تقود م معلوموات أساسوية عون الجميوع .احتوى
ً
نفيد من هو ا المعلوموات أا باألصوح البيانوات األاليوة ،سوعينا ا،وى تحد ود ( )34مودخال
للمعلومات قمنا بنعداد البرنام الحاسوبي لترميزها ا ادخا ،ا فيه.

اه ا المداخأ أا المتايرات بلاة العلو الو اضية تشمأ :اسم العالم اتاخ ميالدا

امكان المويالد ،تواخ الوفواة امكانأوا ،اللقوب ،الكنية،المو هب ،قا،موة المصونفات
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ألفأا ،العلو التإ تعلمأا ،العلوو التوإ قوا بتدخ سوأا ،أيوأر أسوات ته كموا ورد

فإ المتن ،أيأر تالمي ا كما ورد فإ المتن ،أعماله العامة ،أهم الصفات التإ ايتأر
ً
اأخيرا سفراته.
بأا

بطبيعووة الحووال قوود تايووب فووإ المووتن بعووذ ه و ا المتايوورات أا قوود ال تنطبووق علووى
المتوورهم لووه لكوون بحسووب ارالعنووا علووى تووراهم الكتوواب كووان هنوواك ً
حرصوا موون
المؤلف على ذكر كافة ه ا البيانات .القد عملنا على اعوداد البرنوام الحاسووبي
ً
على ادخال كافوة التفاصويأ الممكنوة،لكن بشوكأ معيواخ  ،فمو ال قود نكتفوإ
فوإ ذكوور االسووم باالسووم الو بوواعإ فقووط .افوإ حالووة عوود توووافر هو ا المعلومووة فنننووا
سنسعى ا،ى اكمال النقص من مصادر أخور ي ،افوإ حالوة تقود م معلوموات أروول
ً
نكتفووإ بأخبعووة أسووما فقووط! افووإ حالووة عوود توووافر معلومووة مووا،م ال عوود تقوود م
الم هب أا اللقب أا الكنية فنننا نسعى ا،ى توفيرها مون مصوادر أخور ي ،ان أمكون،

افإ حالة عد توافرها سنترك ذلك بدون بيانات.
أما بخصوص المصنفات ،فنن المؤلف ً
غالبا ما قد معظم مصنفات المترهم له،

اهإ فإ مااالت علمية عد دة،لو ا فونن البرنوام مصومم علوى ذكور كوأ عنووان

لوحدا ثم اإليارة ا،ى العلم ال

نتموإ اليوه :فقه،توحيود ،تفسوير ،أدب ،نحوو ،سويرة

(تاخ ) ،تصو اف ،امن ثم قد نستعين بالكتاب نفسه فوإ اكموال موا قود ونقص

فإ أسما األسات ة أا الطالب.

القد كانت لبعذ العلما مشاركات مأمة فإ الحياة االهتماعية أا السياسية

القد أخ نا بأ ا المعلومات اقمنا بتبوبيأا ا،وى نشوارات م تلفوة تعكوس موا كوان
جووو فووإ السوواحة الفكو ووة االسياسووية العامووة .اك و لك و كر المؤلووف بعووذ

الصفات الش صية للمترهم  ،م ،عرفوا بأا على نطاق ااسوع فوإ األاسوال المكيوة
أا العالم اإلسالمإ أبوزتأا لتوضيح األداار ال قافية االسياسية لعلموا الحور الشوو ف
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على المستو تن الش صإ االعا .

أمووا رحووالت اسوووفرات هووؤال العلمووا وو و اهووإ سووفرات قووا بعضووأم بأووا فقوووط،

فكانووت مأمووة للتعوورف علووى يووبكات العال قووات العلميووة االسياسووية  ،ووؤال العلمووا

ال ن كانوا تنقلون بين أارانأم التإ الداا فيأا امكة اعبرها ا،ى أهزا م تلفوة
ً
من العالم ،كا هو حال العد د من العلما الحضارمة م ال.
ً
ً
ً
مووهزا لموا مكون أن
انظرا ألن المشوو فإ مراحله األالية،فنننإ سوأقد اصوفا
ً
حققوه المشوووو بوونذن اهلل للدراسووات المكيوة التاخ خيووة .أاال قمنووا بنعووداد أداة همووع
ً
المعلومووات اهووإ وو كما ذكرنووا وو فووإ ( )34موودخال بحسووب مووا أوردنووا موون تفاصوويأ.
اسيقو فو وق البحوث بندخوال هو ا المعلوموات فوإ الحاسووب ثوم مراهعوة البيانوات

التإ تم ادخا ،ا للتأكد من صحتأا امطابقتأا لماورد فإ المتن األساس ،اه ا عرف

باختيار هودة البيانات من حيث الصدق اال بات.

بعد ذلك سنتمكن من الحصول على بيانات تفصيلية عن المترهم  ،م بشوكأ

عا من حيث سنوات الميالد االوفاة اتور عأم على الم اهب الفقأية اقا،مة بألقابأم

اكنيوواتأم اغيوور ذلووك موون معلومووات .لكوون ه و ا المعلومووات مووا هووإ سوووي فأرسووة

للبيان ووات ال ووواردة اتبو ووت اترتي ووب  ،ووا،لكن اهوده ووا ا ن بأووو ا الص ووورة المنظم ووة
االرقمية سيساعدنا بونذن اهلل علوى اإلهابوة علوى العد ود مون األسوئلة ،مون خوال ل موا
عوورف بالمقاخبووات االمقووابالت بووين البيانووات  Crosstabulationاهووإ أمووور سووألة

امتعووارف عليأووا عنوود المختصووين ،ك و لك سووتمكن موون التعوورف علووى مشووارات

األسما االكتب التإ قا هؤال العلما بتصنيفأا أا دراستأا ،كما سنوضح.
ً
فم ال سنتمكن من خال ل معرفة تواخ الوفيات وخبطأا بمتايرات أخر ي معرفوة
ً
معلومووات فووإ غا ووة الطرافووة ااألهميووة .فمو ال بووالوبط بووين تووواخ الوفيووات االمو هب
ً
ً
واهوودا فوإ عقوود
انتشارا
الفقأإ ،مكننا معرفة أ علما الم اهب كانوا األكثر
ً
م تلفة فإ الحر الشو ف ً
عموما .بمعنوى مو ال بنمكاننوا عون رو وق هو ا التوواخ
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فإ كأ قون :العاير ،الحاد عشر ،ال انإ عشر ،ال الوث عشور ،الرابوع عشور معرفوة

الحر كم كان عدد علما السادة األحنواف ،الشوافعية ،المالكيوة ،الحنبليوة ،فوإ

هؤال العلما .
ً
اانطالقا من ذلك مكننا تقد ر تبعات ذلك الفكو وة االسياسوية االعلميوة اأثور
ذلووك علووى التفاعووأ االتنووافس بووين هووؤال العلمووا  .بووأ مكننووا أن نقوودر األموور حتووى
بحسب العقود امن ثوم معرفوة هو ا األعوداد فوإ تفااتأوا بوين فتورة اأخور ي امون ثوم

امكانيووة تفسووير ذلووك بحسووب توواخ مكووة امووا اقووع فيأووا موون أحووداث أا النظووا

السياسووإ السووا،د اكو لك نوعيووة التوودخالت الخارهيووة االسياسووية الداليووة ،خاصووة

اأننا نتناول حقبة كان االستعمار اتدخله معواف فإ أحوال العالم اإلسالمإ!

و مكننوا فعووأ الشووإ نفسووه بخصوووص العال قوة بووين مو هب المتوورهم لووه انوعيووة

المصوونفات اتووإ ألفأووا اك و لك التووإ تعلمأووا أا قووا بتدخ سووأا،امن خووال ل المقارنووات

مكننا التعرف على اهتما علما الم اهب المختلفة العلمية ،بحيث مكننا اإلهابوة
ً
اهتماما بالدراسوات الفقأيوةو اموا
على أسئلة م أ :هأ كان األحناف أكثر العلما

هووإ أهووم المصووادر العلميووة التووإ قبلووون عليأووا عبوور القوووونو امووا هووإ المصوونفات التووإ
ً
صووونفوهاو بوووأ مكننوووا اهمووواال الوووبط بووين نوعيووة الكتووب المصووونفة أا المدخاسووة أا
المدرسة بحسب توواخ الوفيوات ،لتقود ر فتورات االنتعواك الفكوو أا انحسوارا فوإ
حيوواة الحوور الشووو ف العلميووة امحاالووة تفسووير ذلووك بحسووب الظووواف السياسووية

اال قاقية ااالقتصاد ة السا،دة آن اك على المستو تن المحلإ االدا،إو

و مكننووا الوووبط بووين اللقووب االكنيووة االموو هب لمعرفووة الخلفيووات االهتماعيووة

ااإلثنية  ،ؤال العلما .هأ األحناف فإ غالبيتأم من يبه القارة ا ،ند وة واسوط آسويا

ااألناضووولو هووأ السووادة الشووافعية موون الوويمن ا اندانيسويا امصوور اهكو ا .االعمووأ
على معرفة دال الت ذلك على المستوي االهتماعإ اال قافإ .بأ ً
أحيانوا قود تسواعدنا
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البيانووات نفسووأا و و كمووا اهوودت و و ا،ووى أنووه داخووأ الم و هب الواحوود هنوواك تفاصوويأ
تسوووووتحق الدراسوووووة االتفصووووويأ .فمووووو ًال بوووووين الشوووووافعية نجووووود ً
نوعوووووا موووون تقسوووويم

العمأ.فالسادة العلو ون من الشافعية الحضارمة الشافعية من غير السادة العلو تن
ا ،وووى الفق وووه االقض وووا نافس وووأم ف وووإ ذل وووك الش وووافعية المص وووو تن ،أم وووا الش وووافعية

األندانيسوويتن فووننأم أتمووون فووإ الاالووب بدراسووة اتوودخ س اللاووة ااألدب العو بووي.
اهك ا نجد اذن تفاصيأ مكن أن تفسر د ناميات االهتمامات التإ قو العلما

بتدخ سأا ااالهتما بأا.

أمووا الوووبط بووين المتوورهم  ،ووم اأسووات تأم فوونن ه و ا الوووبط سيسوواعد هو ًودا علووى

التعرف على ما مكون أن سومى سال سوأ العلموا امدارسوأم ،اهوإ سوتمكن مون
ّ
اإلهابة عن من علم منوهو وبوبطأوا بالمو هب مكننوا اإلهابوة عموا اذا كوان التعلويم
مقتصو ًورا فووإ ماووال معرفووإ أا كافووة المجوواالت المعرفيووة داخووأ م و هب ااحوود أ
أكثرو!

بأ وباإلمكان التعرف على مدي استمراخ ة حلقة أا سلسلة تعليمية عبور الزموان،

ااإلهابوة عون الكيفيووة التووإ تووواتر فيأووا هو ا السلسوولة موون العلمووا  ،امووا هووإ العوامووأ
التاخ خية :االهتماعية أا السياسة التوإ حالوت أا سواعدت علوى االسوتمرار ،افوإ هو ا
الخصوص تصبح العوامأ الداخلية االخارهية مأمة فإ فأم ما جو على السواحة

العلمية الفكو ة االتفاعالت المستمرة بين ه ا ا فاق.

أما مأا العلما اهإ ا ان كانت محدادة فإ معظم األحيوان بمأوا تدخ سوية

أا قضووا،ية أا لعووب بعووذ األداار فووإ الحيوواة السياسووية اال قافيووة المحليووة ،لكوون فووإ
بعذ األحيان قد تأخ يكأ سفارات للتدخأ فإ سياسات بعذ الودول العوبيوة

أا اإلسالمية .فنن ه ا المأا ستوضح األداار التإ لعبأوا العلموا فوإ حيواة ماوتمعأم

اتأثيرهم فيه اأهمية ه ا التأثير .فكما هو معواف للعد د من هوؤال العلموا روالب

امو دون من أصحاب المأون االتاوار اهوؤال شوكلون بشوكأ موا همأوور الم قفوين
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فإ تلك الفترات التاخ خية امن المفيد معرفة المعلومات لفأم امعرفوة موا جوو علوى

الساحة الفكو ة ااالهتماعية المكية.

أمووا أسووفار العلمووا ايووبكات العالقووات فيمووا بيوونأم فننأووا ان خبطووت بالم و هب

االكنية فننأا ستوضوح ماواالت التوأثير السياسوإ اال قوافإ  ،وؤال العلموا فوإ حيواة
األمة آن اك ،اك لك خبما قدمت لنا معلومات عن أداارهوم فوإ معوارك االسوتقال ل

االتحو ر من خبقة االستعمار .ك لك توضح م أ ه ا االرتبارات مدي التداخأ بين

مدرسووة الحوور الشووو ف مووع غيرهووا موون موودارس فكو ووة فووإ العد وود موون األ قطووار
اإلسالمية اأهمية ذلك فإ معرفة ادراسة الحركة العلمية االفكو ة العامة.

أما ما قدمه كتاب نشر النور االزهر عن الفاضالت مون علموا الحور الشوو ف

فننووه شووكأ صووفحة ناصووعة امشوورفة موون تاخ خنووا العلمووإ ااالهتموواعإ تسووتحق
ً
اإليووادة االف وور .فلقوود توووافر فووإ المسوواد الحوورا امكووة اهموواال زموون كانووت فيووه
حلقووات علووم ادرس للموورأة ،القوود توصوولت بعضووأن ا،ووى مسووتو ات رفيعووة موون العلووم
ً
االمعرفة ،اهعلت مؤرخا م أ السيد عبداهلل مرداد أبو الخير ضع ّ ،ن مكانة امنزلوة
فإ تراهمه لعلما اأفاضأ مكة.وبطبيعة الحال خبط هؤال النسا من حيث تواخ

الوفيات أا الم هب أا الكنية سيسواعد علوى معرفوة أ المو اهب عنيوت بتعلويم المورأة
اتشايعأا على النبوغ االتبو وز اكو لك أ الخلفيوات اإلثنيوة ،هوأ للعوبيوات دور أ

كأ الدور لاير العربوان اهود الطبو ات وبأ ا الزخم دل اضوافة ا،وى كوأ ذلوك
على اهود تقاليد عا،لية خبما امتدت لفووق فإ يأن تعلم المرأة ورقيأا.

أمووا معرفووة مووا اهتمووت الموورأة بتعلمووه اتعليمووه اأيووأر التالميو ااألسووات ة فوونن هو ا

االرتباروات تمكننووا مون ابووراز افأوم مووا مكون أن نسووميه المدرسوة النسووا،ية المكيووة.

اكيف أن أاضا المرأة فإ القوون الماضية و على قلة المعلومات المتوافرة و لوم كون
ً
كله هأال اأمية كما هو سوا،د ،وخبموا مز ود مون البحوث االتنقيوب سيكشوف عون
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تفاصيأ أاسع اأكبر عن المرأة اأداارها العلمية االفكو ة المختلفة.

اهك ا فنن عملية تكميم البيانات مكن أن تسواعد علوى فوتح آفواق هد ودة

ااإلفووادة القصوووي موون بيانووات فرد ووة متقطعووة مازأة.نأمووأ أن نووتمكن موون اتمووا

مشووواعنا هو ا ،الو ال تقووف فووإ رو قووه سوووي بعووذ الصووعاب الماليووة االفنيووة التووإ
نرهو أن نتااوزها فإ القو ب.آملين بعرضنا المتواضع ه ا أن نكون قد أبوزنا ً
هانبا
من هوانب خدمة تراث مكة،اأملنا أن تتوسع المشاخ ع لتشمأ الموسوعات الكبر ي

فإ تاخ مكة كالعقد ال مين.

اهلوامش:
 3و تقإ الد ن محمد بن أحمد بن علإ المكإ الفاسإ (تحقيق فؤاد سيد امحمود الطناهإ) العقد ال موين
فإ تاخ البلد األمين،القاهرة :مطبعة السنة المحمد ة.3912 ،

 2و أبو اخبر عبداهلل بن أحمد المكإ مرداد (تحقيق ااختصار اترتيب محمد سعيد العامود اأحمد علوإ)،
نشر النور االزهر فإ تراهم أفاضأ مكة من القون العاير ا،ى القون الرابع عشر،هدة :عالم المعرفة.3981 ،
 1و عبوداهلل المكوإ غار ،نبو ة مون كتواب افوادة األنوا بو كر أخبوار البلود الحرا ،نسو ة مكتبوة هامعوة
الملك سعود ،رقم .782
 4و النام عمر بن محمد بن ا ،ايمإ المكإ بن فأد (تحقيق ماموعة من الباح ين) ،اتحاف الور ي بأخبار
أ القر ي ،مكة :مركز البحث العلمإ التابع لجامعة أ القر ي.3989 ،
 6و العوز عبودالعز ز بون عمور بون محمود ا ،ايومإ المكوإ بون فأود(،تحقيق فأويم يولتوت) غا وة المورا بأخبوار
سلطنة البلد الحرا  ،مكة:مركز البحث العلمإ التابع لجامعة أ القر ي.3989 ،
 1و أحمود ر نوإ الدحالن،مصور ،3826،اانظور كو لك مسواعد بون منصوور،هدول أمورا مكوة احكامأوا،
مكة :مكتبة النأضة الجد دة. 3918 ،
 7و أحمود بون علوإ تقوإ الود ن المقو وز (تحقيوق هموال الشويال) الو هب المسوبوك فوإ ذكور مون حو مون
الخلفا االملوك ،القاهرة :لجنة التأليف االترهمة االنشر.3960 ،
 8و اسماعيأ حقإ هاريلإ أورو د (ترهمة خليأ موراد) ،أمورا مكوة فوإ العأود الع موانإ ،هامعوة البصورة،
.3986
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ثقافتنا

●

ً
نموذها
علما الحر الشو ف :نشر النور االزهر

 9و محمد بن عبداهلل المكإ األررقإ (تحقيق ريد الصالح ملحس) ،أخبار مكة اما ها فيأا من ا ثوار،
مكة :دار ال قافة.3916 ،
 30و محمد بن اسحاق بن الفواس المكوإ الفوارأإ (تحقيوق عبودالملك بون دهوي ) ،أخبوار مكوة فوإ قود م
الدهر احد ه ،مكة:مكتبة النأضة الحد ة.3981 ،
 33و أحمد السباعإ ،تاخ مكة المكرمة ،مكة :الناد األدبي.3979 ،
 32و محمد عمر رفيع ،مكة فإ القو ن الرابع عشر ا ،او ،مكة:الناد األدبي.3983 ،
 31و السباعإ ،مرهع سابق.
 34و محمد علإ ماوبي،تاخ مكة،هدة :تأامة .3986
ً
 36و هناك العد د من الكتب التإ تناالت ررفا من الحيواة اليوميوة لمكوة اتقاليودها منأوا موا كتبوه :حسون
عبوود الحووإ قووزاز ،أهووأ الحاوواز  ،هوودة :مطبعووة المد نووة 3994،اعبووداهلل الخطيووب ،كيووف كنوواو ،القوواهرة:
المطبعة العلمية،3912 ،اغيرها كثير.
16- R. Bulliet, Conversion to Islam. Harvard University Press, 1975
 37و مونتامو اات ،محمد فإ مكة اك لك محمد فإ المد نة صيدا :المكتبة العلمية.3918 ،
18- Femand Braudel, La Mediterranee et Ia monde meditrraneen a I'epoque de philippe II, UPF.
1966.
– 19- S.D. Goitenen, A Mediterranean Society, Vols, University of Calofornia Press, 1967
1988.
"20- harold Matzki, "The role of non –Arab Converts in the Development of Early Islamic Law
Jouranl of Islamic Law and Society, vol. 6.No (3), 1999, pp.293-217.
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