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مجلة علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن مركز النشر والترجمة
بالجامعة تحت إشراف وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
قواعد النشر في المجلة
القواعد العامة:
 -1تنشر املجل�ة األبح�اث والدراس�ات األكاديمي�ة يف العلوم
اإلنس�انية واإلدارية باللغتني العربية واإلنجليزية ،كام تنرش
مراجعات وعروض الكتب ،وملخصات الرسائل العلمية،
وتقاري�ر املؤمت�رات واملنتديات العلمية ،والنش�اطات ذات
العالقة.
 -2تنشر املجلة البح�وث التي تتوافر فيها األصال�ة واالبتكار،
واتب�اع املنهجي�ة الس�ليمة ،والتوثي�ق العلمي ،مع سلامة
الفك�ر واللغة واألس�لوب ،وأال يكون البحث مس�تلاًّ من
رسالة أو كتاب.
 -3يق�دم الباحث بحثه من ثالث نس�خ مطبوعة مع ملخص ال
تزي�د كلامت�ه عن (  )200كلمة ،ويشترط يف البحث املقدم
باللغة اإلنجليزية أن يدرج فيه ملخص باللغة العربية.
ُ -4يراع�ى أال يزي�د عدد صفحات البحث ع�ن (  ) 30صفحة
م�ن القطع()28×21س�م ،للمت�ن الع�ريب يس�تخدم اخلط
( )Lotus Linotypeمق�اس ( ،)14والعن�وان الرئيسي
للعريب مقاس ( )15عريض ،وللمتن اإلنجليزي يس�تخدم
اخل�ط ( )Times New Romanمق�اس ( ،)12والعن�وان
الرئيسي لإلنجليزي مقاس ( )13عريض ،وكذلك اهلامش
الع�ريب خ�ط ()Lotus Linotypeمق�اس ( ،)12واهلام�ش
االنجلي�زي خ�ط ()Times New Romanمق�اس (،)10
وأن تكون مراجعات الكتب والتقارير والرسائل العلمية يف
حدود (  ) 5صفحات.
 -5يل�زم إقرار الباح�ث اخلطي عند تقديم بحث�ه للمجلة بأنه مل
يسبق له النرش ،وال جيوز له عند قبول بحثه للنرش أن ينرشه
يف وعاء أخر.
 -6ترس�ل البحوث املقدمة ملحكمني متخصصني ختتارهم هيئة
التحرير بش�كل رسي ،وللمجلة أن تطلب إجراء تعديالت
عىل البحث حسب رأي املحكمني قبل اعتامد البحث للنرش.
 -7يب َّل�غ الباح�ث بقبول النرش أو رفض�ه ،وال تُرد أصول املواد
إىل أصحاهبا سواء ُقبلت أم مل تقبل.
 -8ال جي�وز إعادة نرش أبحاث املجل�ة يف أي مطبوعة أخرى إال
بإذن كتايب من رئيس التحرير.
 -9يف حالة نرش البحث ُيمنح الباحث ( ُ ) 5مستلاَّ ت جمانية من
بحثه ،باإلضافة إىل العدد الذي نُرش فيه بحثه.

القواعد الفنية:
 -1ينبغ�ي أن يرف�ق بالعم�ل املراد نرشه خط�اب من صاحبه
يطل�ب فيه نرش العمل ،وأن يش�تمل عىل تعريف خمترص
بالباح�ث م�ن حي�ث :املؤه�ل ،التخص�ص ،العم�ل،
العنوان الربيدي واإللكرتوين.
 -2ينبغي أن تكون اجلداول والرسومات واألشكال مناسبة
للمساحة املتاحة يف صفحات املجلة (18 ×12سم).
 -3تق�دم األعمال املطل�وب نرشه�ا على وس�ائط رقمي�ة
باستخدام برامج ويندوز.
 -4يش�ار إىل املراجع يف املتن بذكر االس�م األخري للمؤلف،
ث�م س�نة النرش بين قوسين مث�ل ( ...... :أب�و حطب،
1412ه�ـ) أو :وي�رى (أب�و حط�ب1412 ،ه�ـ) أن
 ،......ويف حالة االقتباس يذكر رقم الصفحة بعد س�نة
النشر هك�ذا( :أبو حطب1412 ،ه�ـ ،) 79 :وإذا كان
هناك أكثر من مؤلفني للمصدر فيشار إليهم هكذا ( :أبو
حطب وآخرون1412 ،هـ).
 -5ترت�ب املراج�ع يف هناي�ة البح�ث ترتي ًب�ا هجائيا حس�ب
االس�م األخير ،وتكتب كافة املراجع التي اس�تند عليها
البحث ،وإذا كان املرجع كتا ًبا ف ُيتبع يف كتابته اآليت:
اس�م العائل�ة للمؤل�ف ،االس�م األول( .س�نة النشر)
عن�وان الكتاب ،الطبعة ،مكان النرش ،دار النرش ،مثل:
القايض ،يوس�ف1401( .هـ ) سياس�ة التعليم والتنمية
يف اململكة ،ط ،2الرياض ،دار املريخ.
 أما إذا كان املرجع بح ًثا ف ُيتبع يف كتابته اآليت:اس�م العائلة للمؤلف ،االسم األول( ،سنة النرش)،
عنوان البحث ،اسم املجلة ،العدد ،صفحات النرش.
مث�ل :العبدالق�ادر ،علي1413( ،ه�ـ ) ،التعلي�م
األهيل استثامر وإسهام يف تنمية املوارد البرشية ،جملة
االقتصاد ،العدد  234من ص .20– 7
 -6يستحس�ن اختص�ار اهلوام�ش إىل أقىص ح�دٍّ ممكن ،ويف
حال�ة اس�تخدامها تك�ون لتزوي�د الق�ارئ بمعلوم�ات
توضيحية ،ويش�ار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،
ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل يف هنايته.
 -7تكون املالحق يف هناية البحث بعد املراجع.

افتتاحية العدد
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني ،سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني ،وبعد:
فهذا هو العدد الثامن من جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية ،يصدر بعون اهلل تعاىل وتوفيقه مكملاً العام الرابع من
عمر املجلة ،مشتملاً عىل مخسة أبحاث متثل عد ًدا من جماالت العلوم اإلنسانية واإلدارية.

فالبحث األول يف العلوم الرتبوية ،وهو بعنوان« :املامرسات اإلدارية ملديرات رياض األطفال من وجهة نظر

معلامهتن «دراسة ميدانية يف حمافظة املفرق» باململكة األردنية.

والبحث الثاين يف األدب العريب ،حتت عنوان« :الصورة الشعرية بني الوعي اإلنساين ونموذج املقاربة النفسية يف

النقد العريب احلديث».

والبحث الثالث يف علم االجتامع ،ويتحدث عن« :أوضاع املسنني وتقدير حاجاهتم ومشكالهتم  -دراسة

وصفية عيل املسنني بمدينة الرياض».

والبحث الرابع يف الدراسات اإلسالمية ،وهو بعنوان« :األديان اجلديدة يف اليابان  -بحث يف التاريخ والنشأة

والعالقة برتاث اليابان املقدس (الكوجيكي) واألديان األخرى.

وآخر هذه البحوث اخلمسة بحث يف التاريخ اإلسالمي ،يدور حول« :السجون والسجناء باألندلس يف عهدي

بني أمية وملوك الطوائف».

تثمن للباحثني وللمحكّمني جهودهم املشكورة التي أدت يف النهاية إىل استواء
واملجلة إذ تنرش هذه األبحاث ِّ

هذه البحوث عىل صورهتا هذه.

ونظرا لتزايد اإلقبال عىل املجلة فإن هيئة التحرير تدرس – بجد ّية – فكرة إصدار العدد القادم يف جملدين ،أو
ً

حتويل املجلة من نصف سنوية إىل دور ّية تصدر ثالث مرات يف السنة ،واهلدف من ذلك كله هو التعجيل بنرش
وحتفيزا هلم عىل إنجاز املزيد من البحوث
البحوث املقبولة للنرش منذ مدة ليست بالقليلة حتقي ًقا ملصلحة الباحثني
ً
اجلادة ونرشها يف هذه املجلة.

ونسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد للجميع ،إنه و ّيل ذلك والقادر عليه.
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الممارسات اإلدارية لمديرات رياض األطفال من وجهة نظر معلماتهن
دراسة ميدانية في محافظة المفرق
أ .طارق حممد إرشيد

د .سمية حممد الشديفات

مدرسة األبرار  -جامعة آل البيت  -األردن

املستخلص

هدفت هذه الدراس�ة إىل التعرف عىل واقع املامرس�ات اإلدارية
ل�دى مديرات رياض األطف�ال يف حمافظة املفرق من وجهة نظر

معلامهت�ن .وتك�ون جمتمع الدراس�ة م�ن مجيع معلمات رياض
األطف�ال التابع�ة ملديري�ات الرتبي�ة والتعليم يف حمافظ�ة املفرق

والبال�غ عددهن ( )138معلمة ،وقد اش�تملت عينة الدراس�ة
على مجيع أف�راد جمتمع الدراس�ة وذلك لصغر حج�م املجتمع.
وم�ن أج�ل حتقي�ق ه�دف الدراس�ة ط�ور الباحث�ان اس�تبانة
املامرس�ات اإلدارية بع�د مراجعة األدب النظري والدراس�ات

السابقة ،وقد تكونت االستبانة من ( )49فقرة وتم التحقق من
صدقها وثباهتا .وقد توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:

 أن الدرج�ة الكلية للمامرس�ات اإلدارية ملديرات رياضاألطفال يف حمافظة املفرق كانت بدرجة كبرية.

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )α= 0.05بين متوس�طات اس�تجابات أف�راد جمتم�ع
الدراس�ة ح�ول املامرس�ات اإلداري�ة ملدي�رات رياض
األطف�ال وفق� ًا للمتغيرات اآلتي�ة :املؤه�ل العلم�ي
وسنوات اخلربة التعليمية والعمر.

الكلامت املفتاحية :املامرسات اإلدارية ،رياض األطفال

املقدمة

وزارة الرتبية والتعليم  -األردن

Abstract
The study aimed at identifying the administrative
practices of female kindergarten principals in AlMafraq Governorate from teachers’ perspective.
The sample of the study is 138 female kindergarten
teachers who represent all teachers in Al-Mafraq
governorate. To collect the data, a questionnaire of
(49) items focusing on the administrative practices
was developed based on reviewing the related
literature and previous studies. The validity and
reliability of the questionnaire were tested. The results
of the study showed that the level of administrative
practices for female kindergarten principals in
Al-Mafraq Governorate was high. Furthermore,
the results suggest that there were no statistically
significant differences in the administrative practices
among the female kindergarten principals from the
perspective of teachers based on their academic
qualifications, years of experience and age. Several
recommendations were suggested in the light of
results of the study.
Keywords: Administrative practices, kindergartens

أمجع�ت معظم الدراس�ات املع�ارصة عىل أمهي�ة مرحلة

األطفال الذين يلتحقون بربامج التعليم ما قبل املدرس�ة

املدرس�ة ،وعدوها أخصب وأخط�ر مراحل العمر فهي

وزي�ادة إنتاجيته�م كبالغين مم�ا يس�هم يف تق�دم البلاد

الطفول�ة املبك�رة والت�ي يطلق�ون عليها مرحل�ة ما قبل

تؤث�ر يف بن�اء الطف�ل بوصفه�ا مرحلة حاس�مة يف النمو
والتط�ور (حمم�د .)2004 ،وكما تع�د م�ن املدخلات
التنموية املهمة يف تنمية املوارد البرشية مما ينعكس عليها

يف تنمية البالد ،وقد توصلت الدراس�ات الرتبوية إىل أن

يتطلعون إىل االستمرار يف التعليم مما يؤدي إىل نجاحهم
(برهم.)2005 ،

ونظرا ألمهية تربية الطفل يف املرحلة العمرية املبكرة،

فق�د انته�ج األردن مرشوع�ا متكامال للتح�ول الرتبوي

سمية حممد الشديفات وطارق حممد إرشيد  :املامرسات اإلدارية ملديرات رياض األطفال من وجهة نظر معلامهتن  -دراسة ميدانية يف حمافظة املفرق
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نح�و االقتص�اد املع�ريف ،واملتك�ون من أربع�ة مكونات،

وق�د وض�ع اريكس�ون ( )Erickson, 1988ع�دة

م�ن خلال الرتبية ابت�داء م�ن مرحل�ة الطفول�ة املبكرة،

وتش�مل:عملية اختاذ الق�رار ،ومهارة التنظي�م ،ومهارة

وكان املك�ون الراب�ع خمت�ص بتنمي�ة االس�تعداد للتعليم
وتضم�ن :رفع الكف�اءة املؤسس�ية للمؤسس�ات العاملة

يف ه�ذا املجال ،والتنمية املهني�ة ملربيات رياض األطفال،
والتوسع يف رياض األطفال لتشمل املناطق األكثر حاجة

واألق�ل نم�وا ،ونرش الوع�ي والفهم العام بأمهي�ة العناية
هبذه املرحلة العمرية اهلامة (عامد الدين.)2004 ،

معايير ألداء مدي�ر املدرس�ة منه�ا امله�ارات اإلداري�ة،

إدارة الوق�ت ،ومه�ارات االتص�ال ،وإدارة األعمال،
وعالق�ة املدرس�ة باملجتم�ع ،وإدارة األف�راد ،واملصادر

املادي�ة ،وبرنام�ج تطوي�ر املناه�ج وخدم�ات الطالب.

وباإلضاف�ة إىل تلك املعايير فإن مديرة الروضة جيب أن
تل�م إملام ًا كام ً
ال بامليدان ال�ذي تعمل فيه وأن تكون عىل

وتنب�ع أمهي�ة اإلدارة املدرس�ية م�ن جمموع�ة م�ن

وع�ي وإدراك واض�ح بطبيع�ة هذا املي�دان واالجتاهات
الرئيس�ية التي تكونه ،وجتعل منه ميدان� ًا متميز ًا ومتفه ًام

والتحفي�ز ،والتقوي�م ،والتخطي�ط والتنظي�م ،وتوجي�ه

ال�ذي يتم فيه غرس املعلوم�ات واملهارات واالجتاهات

الوظائ�ف وامله�ام األساس�ية ،ه�ي :وض�ع األهداف،
وتوزيع املهام والواجبات ،والقيام بالتوجيه ،والتنسيق،
جه�ود اآلخري�ن ،والرقابة عىل تنفيذ األعمال املختلفة،

واالس�تخدام األمثل للم�وارد البرشي�ة واملادية املتاحة،
واإلشباع الكامل للحاجات والرغبات اإلنسانية داخل

ملس�ؤوليتها اإلدارية والرتبوية ،ألن الروضة هي امليدان

يف عقول ونفوس األطفال (البدري.)2007 ،

ومرحل�ة ري�اض األطف�ال مهما كان�ت أهدافه�ا

وإمكانياهت�ا وجتهيزاهت�ا ل�ن حتق�ق األهداف املرس�ومة
هل�ا إال إذا توف�ر هل�ا مدي�رة واعية على ٍ
قدر م�ن املعرفة

املدرس�ة وخارجه�ا (مصطف�ى .)2002 ،وللإدارة
املدرس�ية أهدا ًفا تضعها نصب عينيها وتسعى لتحقيقها

بحاج�ات وطموحات وآم�ال األطف�ال (وزارة الرتبية

بنا ًء متكامالً ،وتنظيم وتنس�يق األعمال اإلدارية والفنية

عىل مدى وعيها بالنواحي االجتامعية واحلسية والعقلية

من خالل العملية اإلدارية أمهها :بناء ش�خصية الطالب
يف املدرس�ة ،ووض�ع خط�ط التطوي�ر والنم�و الالزمني

للمدرس�ة يف املستقبل واإلرشاف عىل تنفيذ املرشوعات
املدرسية (عبد اهلادي.)1984 ،

والتعلي�م .)2003 ،وتعتمد ممارس�ات مدي�رة الروضة

لطفل هذه املرحلة ،ويتطلب ذلك توافر كفايات متنوعة
لدهيا (اخلطيب وآخرون.)2001 ،

عنرصا ها ًّما من عنارص
وتعد مديرة رياض األطفال
ً

ومن مهام اإلدارة املدرس�ية امله�ام اإلدارية واملهام

العملي�ة الرتبوية ،فه�ي التي يقع عىل عاتقها املس�ؤولية

اإلدارية داخل املدرس�ة :التخطيط ،والتنظيم ،واملتابعة،

األطفال ،و تؤثر عىل مربيات وأطفال الروضة ،حيث أن

الفنية (العامي�رة ،)2002 ،واالهتمام بإنجاز العمليات

واإلرشاف ،والعم�ل على توزي�ع املهام واملس�ؤوليات
واحلف�اظ على القي�م اإلسلامية ،وتوفير االتص�ال
اجلي�د والعم�ل على رب�ط املدرس�ة باملجتم�ع املحلي

(العجمي.)2000،
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الضخم�ة يف تس�يري العملي�ة التعليمي�ة داخ�ل ري�اض

دورها مل يتوقف فقط عىل نقل املعلومات ،فاملديرة اجليدة

ه�ي التي تكون عىل وعي وإملام بجميع ما كُتب عن علم
نفس الطفل والطفولة املبك�رة ،كذلك فإن نجاح املديرة
يف حتقي�ق األه�داف الرتبوي�ة يف ه�ذه املرحل�ة ي�دل عل
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صحة وسلامة الطريق�ة التي تقوم بإتباعه�ا يف اإلدارة،

ملواكب�ة التطورات والتغيرات ،مما ي�ؤدي إىل إجياد قادة

حسن ودقة اختيار الطرق املالئمة وحتقيق جماالت النمو

أفضل.

عىل اعتبار أن املديرة هي الش�خص املس�ؤول األول عن

بش�كل ع�ام ،ويتأثر هبا إىل حد كبري ج�و العمل الرتبوي

(عزوق�ة .)1995 ،فمديرة الروض�ة هي خري من يمكنه
يق�وم جهود
احلكم على أعامل املعلمات ،وهي خري من ّ
الروضة وأثرها يف األطفال والبيئة ومدى انس�جامها مع

اآلباء واألهايل ،ل�ذا تنظم الروضة للحصول عىل أفضل

النتائج املمكنة (حجي وطلبة.)2007 ،

يتوق�ف نج�اح أو فش�ل أي مؤسس�ة تربوي�ة على

املدير ،واملامرسات اإلدارية التي يقوم هبا ،ومن الطبيعي

أن هذه املامرس�ات وم�دى ما حتققه م�ن أهداف ختتلف
م�ن إدارة إىل أخرى ،ويرجع ه�ذا االختالف إىل التباين
بين املديرين يف أنامطهم اإلدارية ،واألس�اليب والطرق
املتبعة ومدى امتلاك املدير الكفاءة واخلربة وخصائص

املامرس�ة الالزمة لطبيعة العمل الذي يق�وم به ،فاإلدارة

الناجح�ة هي الت�ي تدفع بالعاملين إىل العمل ،وبأقىص

طاقاهت�م اإلنتاجي�ة ،ويتم ذلك من خالل ممارس�ة املدير

ل�دوره القي�ادي بتهيئ�ة الظ�روف املناس�بة للعاملين،
وإش�باع رغباهت�م وميوهل�م ،وتوفير احلواف�ز املادي�ة

واملعنوي�ة هلم ،كل هذه جمتمعة تدف�ع العامل إىل اإلنتاج

والرضا عن العمل (الغضاونة.)2000 ،

ول�ذا تعدّ مرحلة ري�اض األطفال مرحلة رضورية

إلعداد األطفال للمس�تقبل ،إذ تنمي اجلوانب اجلسمية
واحلركية واالجتامعية واالنفعالية والعقلية هلم ،وألمهية

ه�ذه املرحل�ة كان الب�د من االهتمام باملامرس�ات التي
تقوم هب�ا مديرة رياض األطف�ال لتمكينها من التخطيط
والتنظي�م والرقابة والتوجيه واخت�اذ القرارات والتقويم

للنه�وض بري�اض األطف�ال واألف�راد على حد س�واء

تربويني منهجهم التخطيط وفق أسلوب علمي ملستقبل

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

ان مش�كلة ه�ذه الدراس�ة تتمث�ل يف حتدي�د واق�ع

املامرس�ات اإلداري�ة الت�ي متارس�ها مدي�رات ري�اض
األطفال يف حمافظة املفرق ،وذلك من خالل اإلجابة عن

األسئلة اآلتية:

 -1م�ا واق�ع املامرس�ات اإلداري�ة ملدي�رات رياض
األطف�ال يف حمافظ�ة املف�رق م�ن وجه�ة نظ�ر
معلامهتن؟

 -2م�ا أثر متغري مس�توى املؤه�ل العلمي ملعلامت
ري�اض األطفال على درجة املامرس�ات اإلدارية
ملديرات رياض األطفال يف حمافظة املفرق؟

 -3م�ا أثر متغري مس�توى س�نوات اخلبرة التعليمية
ملعلمات رياض األطف�ال عىل درجة املامرس�ات
اإلداري�ة ملدي�رات ري�اض األطف�ال يف حمافظ�ة

املفرق؟

 -4م�ا أث�ر متغير العم�ر ملعلمات ري�اض األطفال
على درجة املامرس�ات اإلدارية ملدي�رات رياض
األطفال يف حمافظة املفرق؟

فرضيات الدراسة:

 -1ال توج�د فروق ذات داللة إحصائية عند مس�توى
دالل�ة ( )α= 0.05ملتغير مس�توى املؤه�ل العلمي

ملعلمات ري�اض األطف�ال على درجة املامرس�ات
اإلدارية ملديرات رياض األطفال يف حمافظة املفرق.
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 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة ( )α= 0.05ملتغري مس�توى س�نوات اخلربة
التعليمي�ة ملعلمات ري�اض األطفال على درجة

املامرس�ات اإلدارية ملديرات ري�اض األطفال يف
حمافظة املفرق.

 -3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
دالل�ة ( )α= 0.05ملتغير العمر ملعلمات رياض
األطفال عىل درجة املامرس�ات اإلدارية ملديرات
رياض األطفال يف حمافظة املفرق.

أمهية الدراسة:

أهداف الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إىل:

• التع�رف على واقع املامرس�ات اإلداري�ة ملديرات
رياض األطفال يف حمافظة املفرق.

• دراس�ة واقع املامرس�ات اإلدارية ملديرات رياض
األطف�ال يف جم�االت التخطي�ط ،والتنفي�ذ،
واإلرشاف ،وإدارة الوقت ،وشؤون الطلبة.

• معرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية
يف املامرس�ات اإلدارية ملدي�رات رياض األطفال
يف حمافظ�ة املف�رق تع�زى ملتغري مس�توى املؤهل
العلمي ملعلامت رياض األطفال.

سعت الدراسة للتعرف عىل املامرسات اإلدارية لدى

• معرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية

املؤه�ل العلمي وس�نوات اخلبرة التعليمي�ة والعمر عىل

يف حمافظ�ة املف�رق تع�زى ملتغير س�نوات اخلربة

مدي�رات رياض األطف�ال ،وكذلك معرف�ة أثر متغريات

املامرسات اإلدارية ،وتنبع أمهية الدراسة يف كوهنا:

• من املتوقع أن تلبي هذه الدراس�ة رضورة التكيف
م�ع املتغيرات لتواكب عملية حرك�ة التطوير يف
وزارة الرتبية والتعليم يف جمال رياض األطفال.

• قلة الدراس�ات والبحوث – حسب علم الباحثني
– والت�ي تتن�اول املامرس�ات اإلداري�ة ملدي�رات
رياض األطفال يف األردن.

التعليمية ملعلامت رياض األطفال.

• معرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية
يف املامرس�ات اإلدارية ملدي�رات رياض األطفال
يف حمافظ�ة املف�رق تع�زى ملتغير العم�ر ملعلامت

رياض األطفال.

مصطلحات الدراسة:

• الكش�ف وبطريقة علمية عن املامرس�ات اإلدارية

 -املامرس�ات اإلداري�ة :ه�ي األعامل الت�ي يقوم هبا

حتسين ممارس�ات مدي�رات ري�اض األطفال يف

ط�ورت عىل ش�كل قائم�ة ممارس�ات للوظائف

ملدي�رات ري�اض األطفال ،والذي ق�د يؤدي إىل

مديرو امل�دارس يف أثناء عملهم الرس�مي والتي

املجال اإلداري.

اإلدارية (عامر.)1996 ،

• توفري أداة تربوية تعنى باملامرسات اإلدارية.

• حتقي�ق الفائ�دة للباحثين للقيام بدراس�ات مماثلة
وفقا ملتغريات جديدة.
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يف املامرس�ات اإلدارية ملدي�رات رياض األطفال

ويعرفها عطوي ( )9 :2004بأهنا النش�اط

الذي يعتمد عىل التفكري والعمل الذهني املرتبط

بالش�خصية اإلداري�ة وباجلوان�ب واالجتاه�ات
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الس�لوكية اخلاص�ة بتحفيز اجله�ود اجلامعية نحو

حتقيق هدف مشترك باس�تخدام امل�وارد املتاحة
وفقا ألسس ومفاهيم علمية.

وتعرف بدير ( )16 :2004مفهوم رياض

األطف�ال بأنه مؤسس�ة تعليمية تتعه�د األطفال
للتهيئ�ة ملرحل�ة التعلي�م األس�ايس ،واخلبرات

ويعرفها ابو سمرة وآخرون ()124 :2010

الرتبوية املقدم�ة فيها أكثر تنظي ًام من خربات دور

عىل أداء املديرين أثناء قيامهم بمهامهتم الوظيفية.

م�ن الثالثة وحتى السادس�ة ،ويف ه�ذه الفرتة من

بأهنا جمموعة األنامط السلوكية اإلدارية التي تربز
وتع�رف املامرس�ات اإلداري�ة إجرائي�ا:

جمموع�ة الواجب�ات واألعمال واألس�اليب
اإلداري�ة الت�ي تقوم هب�ا مديرة ري�اض األطفال

للقيام باملهام اإلدارية ،والتي طورت عىل ش�كل

قائمة ملامرساهتا اإلدارية.

 مدي�رة رياض األطفال  :عرفتها اخلثيلة ( :2000 )90بأنهّ ا مس�ؤولة تعني ع�ن طريق جملس إدارة
الروضة ،وهو الذي حيدد الصالحيات املعطاة هلا
وجيب ْ
أن تك�ون مؤهلة تربوي ًا وعلمي ًا وثقافي ًا يف
جماالت اإلدارة الرتبوية ملرحلة الطفولة املبكرة.

ويع�رف ب�ارود ( )15 :2002مدي�رات

الري�اض بأهن�ن الاليت تقع على عاتقه�ن عملية

التخطي�ط والتوجي�ه واملراقبة فيكن مس�ئوالت

عن سير عمليات تربية األطفال هبدف تنشئتهم
حسب األسس الرتبوية السليمة.

 مرحلة رياض األطفال :وتعرف احلريري (:2002 )38ري�اض األطف�ال بأهن�ا مؤسس�ة تربوي�ة
واجتامعية تقوم بتأهيل الطفل تأهي ً
ال سلي ًام لدخول

املرحلة االبتدائية ولكي ال يشعر باالنتقال املفاجئ
من البيت إىل املدرسة ،تارك ًا له حرية تامة يف ممارسة
األنش�طة واكتش�اف قدرات�ه وميول�ه وإمكانيات�ه،

وبذل�ك تس�اعده يف اكتس�اب خبرات جدي�دة يف

املرحلة العمرية من عمر الثالثة إىل السادسة.

احلضانة وتقبل األطف�ال الذين يرتاوح أعامرهم
النمو يتك�ون لدى األطفال االهتمام للكثري من

األم�ور احليوية بالنس�بة هل�م مثل اللع�ب املنظم
وامليول نحو القراءة والكتابة واحلساب ،ويلعب

التش�جيع الذي جيده األطف�ال حوهلم يف رياض
األطف�ال أدوارا منه�ا  :تعوده�م على العم�ل
الفردي واجلامعي والنشاط التعليمي.

وتع�رف بطاين�ة ( )31 :2006ري�اض
األطفال بأهنا مرحلة خاصة باألطفال وتقسم إىل
صفني البستان والتمهيدي ،وترعى األطفال من
س�ن  ٤س�نوات حتى السادس�ة  ،وهي املؤسسة
الرتبوي�ة الت�ي م�ن خالهل�ا حتس�م حي�اة األفراد
واجلامع�ات ويتوقف مس�تقبل األرسة واملجتمع
على مدى االهتامم والنهوض بحاجات األطفال
وإش�باع رغباهتم حتى يؤدي إىل النمو اإلنس�اين
اخلالق ،ويقاس نجاح هذه الرياض بمدى تقدم
العم�ل التعليم�ي فيه�ا  ،فالروض�ة حاجة ملحة
تيرس لألطفال فرص النامء والتعليم وتشكل نواة
الش�خصية يف مجيع جوانبها يف هذه املرحلة إذا ما
أع�دت الظروف والشروط الصحي�ة والرتبوية
املالئمة  ،بام حيقق أهداف هذه الرياض التعليمية.

حدود الدراسة:

 احلدود املوضوعية :متثلت احلدود املوضوعية هلذهالدراس�ة يف معرفة درجة ممارسة مديرات رياض
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األطفال لدورهن يف حتس�ن أداء معلامت رياض
األطفال يف حمافظة املفرق ،وفق املجاالت التالية :
جمال التخطيط ،وجمال التنفيذ ،وجمال اإلرشاف،
وجمال إدارة الوقت ،وجمال شؤون الطلبة.

 احلدود املكانية :تم إجراء الدراسة يف حمافظة املفرق. احل�دود الزماني�ة :ت�م تطبيق هذه الدراس�ة خاللالعام الدرايس 2011 / 2010م

 احل�دود البرشي�ة :ويقص�د به مدي�رات ومعلامترياض األطفال يف حمافظة املفرق.

الدراسات السابقة:

أجرى قواس�مة ( )1992دراسة هدفت إىل حتديد

درج�ة رضا املعلمني واملعلامت عن املامرس�ات اإلدارية
والفني�ة ملديري ومدي�رات املدارس الثانوي�ة األكاديمية

احلكومي�ة يف مديري�ة الرتبي�ة والتعليم لعمان األوىل من

خالل املج�ال اإلداري واملج�ال الفن�ي ،وتكّون جمتمع
الدّ راس�ة م�ن مجيع معلم�ي ومعلامت امل�دارس الثانوية

احلكومي�ة األكاديمي�ة يف مديرية الرتبي�ة والتعليم لعماّ ن

األوىل ،أ ّما عينة الدّ راس�ة فقد تألف�ت من ( )504معل ًام
ومعلمة .وقد خلصت الدّ راسة إىل النتائج اآلتية:

 كان مس�توى الرض�ا للمعلمين واملعلمات ع�نممارس�ات مدي�ري ومدي�رات امل�دارس الثانوية
األكاديمي�ة يف املجال اإلداري أعىل منه يف املجال

الفني.

 ع�دم وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة بيناملتوس�طات احلس�ابية لرضا املعلمين واملعلامت
عن ممارسات مديري ومديرات املدارس الثانوية

األكاديمي�ة يف مديري�ة الرتبي�ة والتعلي�م لعّم�اّ ن
األوىل يف املجال الفني.
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 ع�دم وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة بينمتوس�طات رضا كل من املعلمني واملعلامت عن
ممارس�ات مدي�ري ومدي�رات امل�دارس الثانوية

احلكومية يف مديرية الرتبية والتعليم لعماّ ن األوىل
يف املجالين اإلداري والفن�ي وفق� ًا ملؤهالهت�م
العلمية ولسنوات خربهتم التعليمية.

وهدفت دراس�ة ب�اور ( )Bauer,1993اىل حتديد دور
مدير املدرس�ة قائدا تعليميا كما يتصورها معلمي املدارس
الثانوي�ة يف والية أالباما األمريكية ،وبينت نتائج الدراس�ة
أن نس�بة كبيرة من املعلمين يرون ان ال�دور الرئييس ملدير
املدرس�ة هو قيادة عملية التعليم والتطوير ،وبينت الدراسة
عدم وجود فرق دال إحصائيا يف درجة ممارسة مدير املدرسة
تعزى ملتغريي اخلربة يف التدريس واملؤهل العلمي.
وق�د أج�رى إسماعيل ( )1995دراس�ة هدف�ت إىل

التعرف إىل درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية يف مديرية
ّ
الرتبية والتعليم لضواحي عماّ ن لعمليات التخطيط الرتبوي

الواج�ب القيام هبا .وم�ن أجل حتقيق اهلدف من الدّ راس�ة
ط�ور الباح�ث اس�تبانة اش�تملت عىل عدة جم�االت وهي:
جم�ال اإلرشاف على التنظيم امل�دريس وش�ؤونه اإلدارية،

وحتسين املناهج وتطويرها ،وش�ؤون الطلب�ة ،والعمل مع
املعلم وتنميته مهني ًا ،واالهتامم باملجتمع املحيل للمدرس�ة،
وتألفت عينة الدّ راس�ة من مجيع مديري ومديرات املدارس
الثانوي�ة يف مديري�ة الرتبي�ة والتعلي�م لضواحي عّم�اّ ن ،كام

اشتملت العينة عىل ( )270معل ًام ومعلمة يف تلك املديرية.
وقد توصلت الدّ راسة إىل النتائج اآلتية:

 ان أفضل أداء ملامرسة املديرين لعمليات التخطيطالرتب�وي يف جم�االت الدّ راس�ة كان يف املج�ال
األول (اإلرشاف عىل التنظيم املدريس وش�ؤونه
اإلداري�ة) وأدن�ى أداء ملامرس�ة كان يف جم�ال
(االهتامم باملجتمع املحيل للمدرسة).
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 -ع�دم وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة عن�د

الثانوي�ة ألعامهل�م اإلدارية وخططهم املس�تقبلية

مدي�ري ومدي�رات امل�دارس الثانوي�ة لعمليات

 -وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة ألث�ر اخلربة

مس�توى دالل�ة ( )α= 0.05يف درج�ة ممارس�ة

التخطيط الرتب�وي تُعزى إىل متغريات الدّ راس�ة
(املؤهل واجلنس وعدد سنوات اخلربة).

 ع�دم وج�ود ف�روق بين متوس�طات تقدي�راتمدي�ري امل�دارس ومديراهتا ملس�توى ممارس�تهم
لعملي�ات التخطي�ط الرتب�وي وبني متوس�طات
تقدي�رات املعلمين واملعلامت ملس�توى ممارس�ة

هؤالء املديرين واملديرات لعمليات التخطيط يف

جممل جماالت العمل.

وق�د أج�رى محادن�ة (  )1996دراس�ة هدفت إىل

الكشف عن ممارس�ات مديري املدارس الثانوية للمهام

اإلداري�ة م�ن وجه�ة نظ�ر املعلمين ،ومن أج�ل حتقيق
تكونت من
اهلدف من الدّ راس�ة ط�ور الباحث اس�تبانه ّ

وتك�ون جمتمع الدّ راس�ة م�ن مجيع معلمي
( )78فق�رة،
ّ
ومعلامت املدارس الثانوية احلكومية التابعة ملديرية تربية

ل�واء بن�ي كنانة ،كما تألفت عينة الدّ راس�ة م�ن ()485
معل ًام ومعلمة .وأسفرت الدّ راسة عن النتائج اآلتية:

 أن مدي�ري ومديرات املدارس الثانوية يركزون يفأعامهلم عىل جماالت الش�ؤون اإلدارية وخططهم

من وجهة نظر املعلمني .

حول ممارسة مديري ومديرات املدارس الثانوية

ألعامهل�م اإلداري�ة والفنية و خططهم املس�تقبلية
من وجهة نظر املعلمني.

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر اجلنسحول ممارسة مديري ومديرات املدارس الثانوية

ألعامهل�م اإلدارية والفنية ،وخططهم املس�تقبلية
من وجهة نظر املعلمني.

وأجرى عامر (  )1996دراسة هدفت إىل الكشف

ع�ن املامرس�ات اإلداري�ة ملدي�ري امل�دارس الثانوي�ة يف
وتكون�ت عين�ة الدّ راس�ة
الضف�ة الغربي�ة يف فلس�طني،
ّ
م�ن ( )40مدي�ر ًا ومديرة ،ومن أجل حتقي�ق اهلدف من

تكون�ت من ( )58فقرة
طور الباحث اس�تبانة ّ
الدّ راس�ة ّ

موزعة عىل عرشة جماالت إدارية .وقد أظهرت الدّ راسة
النتائج اآلتية:

 بين�ت الدّ راس�ة ع�دم وج�ود ف�روق ذات دالل�ةإحصائي�ة تُع�زى ألثر كل م�ن املؤه�ل العلمي،
واخلربة واجلنس ،والبيئة (املدن ،والقرى).

 -ع�دم وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة بين

املستقبلية أكثر من تركيزهم عىل جماالت الشؤون
الفنية والشؤون ال ّطالبية واملجتمع املحيل والبناء

متوس�طات مديري امل�دارس غير املتدربني من

 -أن ممارس�ات مديري ومديرات امل�دارس الثانوية

وهدف�ت دراس�ة الدوي�ك ( )2007إىل معرف�ة

بالنسبة للمجاالت األخرى يف العملية اإلدارية.

للكفاي�ات اإلدارية م�ن وجهة نظر معلميه�م ،وتألفت

املدريس.

متوس�طات مدي�ري امل�دارس املدربين وبين

حيث ممارساهتم للمهام اإلدارية.

ألعامهلم ذات الصل�ة باجلانب الفني كانت قليلة

درجة ممارس�ة مديري املدارس الثانوي�ة بدولة الكويت

		  -وجود ف�روق ذات داللة إحصائية ألثر املؤهل

عينة الدّ راس�ة م�ن ( )1035معلام ومعلم�ة ،ومن أجل

العلمي حول ممارسة مديري ومديرات املدارس

طور الباحث اس�تبانه مكونة
حتقيق اهلدف من الدّ راس�ة ّ

سمية حممد الشديفات وطارق حممد إرشيد  :املامرسات اإلدارية ملديرات رياض األطفال من وجهة نظر معلامهتن  -دراسة ميدانية يف حمافظة املفرق

7

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية ،العدد ( ،)8ديسمبر 2015م  -صفر 1437هـ

م�ن ( )50فق�رة موزع�ة عىل مخس�ة جم�االت للكفايات

والتجهي�زات الصفي�ة الت�ي تس�اهم يف إكس�اب الطفل

 -بينت الدّ راس�ة أن درجة ممارس�ة مديري املدارس

متوس�طة ،وأن الوس�ائل والتجهي�زات الصفي�ة الت�ي

معلميه�م ،وأعلى درج�ة ممارس�ة كان�ت ملجال

السمعية غري متوفرة ،وأن الوسائل والتجهيزات الصفية

اإلدارية .وقد توصلت الدّ راسة إىل النتائج اآلتية:

للكفاي�ات اإلداري�ة مرتفع�ة م�ن وجه�ة نظ�ر

الرقابة والتوجيه ،ثم التقييم والتقويم فالتخطيط
فالتنظيم وأخري ًا كفاية اختاذ القرار.

 -وأظهرت الدّ راس�ة عدم وج�ود فروق ذات داللة

إحصائية تُعزى ملتغريي اجلنس واملؤهل العلمي.

 بينما وج�دت الدّ راس�ة وج�ود ف�روق ذات دالل�ةإحصائية تُعزى ملتغري اخلربة ولصالح اخلربة القليلة.

وهدفت دراس�ة الرشيف ( )2007بش�كل رئيس

إىل التع�رف على دور بيئة الروضة يف إكس�اب األطفال

بعض مهارات االس�تعداد للقراءة ،واقترصت الدراسة

عىل بعض مهارات االس�تعداد للق�راءة ،وتكونت عينة
الدراسة من(  )٩روضات حكومية تم اختيارها بطريقة

عش�وائية طبقي�ة م�ن الروض�ات احلكومي�ة يف مدين�ة

الرياض ،كام شملت عينة الدراسة عىل ( )٢١٧معلمة.

أظهرت نتائج الدراسة ما ييل  :أن معلامت الروضة

يطبق�ن األنش�طة الت�ي تس�اهم يف إكس�اب األطف�ال
مهارات االس�تعداد للقراءة البرصية بدرجة عالية ،وأن

معلامت الروضة يطبقن األنشطة التي تساهم يف إكساب
األطف�ال مهارات االس�تعداد للقراءة الس�معية بدرجة

متوس�طة ،وأن معلمات الروض�ة يطبقن األنش�طة التي

تساهم يف إكس�اب األطفال مهارات االستعداد للقراءة
اخلاص�ة باحلديث بدرجة عالية ج�دً ا ،وأن درجة تطبيق
املعلامت ألنشطة االس�تعداد للقراءة للمهارات الثالث

جمتمعة هي درجة عالية .وبالنسبة للوسائل والتجهيزات
الصفي�ة ،أظه�رت نتائج الدراس�ة م�ا ييل :أن الوس�ائل
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مه�ارات االس�تعداد للق�راءة البرصي�ة متوف�رة بدرجة

تساهم يف إكس�اب األطفال مهارات االستعداد للقراءة
التي تساهم يف إكساب األطفال مهارات احلديث متوفرة

بدرج�ة متوس�طة ،وأن الوس�ائل والتجهي�زات الصفية
التي تس�اهم يف إكس�اب األطف�ال مهارات االس�تعداد
للقراءة الثالث جمتمعة متوفرة بدرجة متوسطة.

وأجرى ديراين ( )2008دراس�ة هدفت اىل معرفة

درج�ة ممارس�ات مدي�ري امل�دارس الثانوي�ة يف دول�ة
اإلم�ارات العربي�ة املتح�دة للمه�ام التنظيمي�ة والفني�ة

واإلداري�ة ،كام يراه�ا املوجهون واملدي�رون واملعلمون،
وتكونت عينة الدراس�ة م�ن ( )85موجها م�ن الذكور

واإلناث و( )50مديرا ومديرة و( )700معلام ومعلمة،

وكان�ت أداة الدراس�ة اس�تبانة مكونة م�ن ( )50فقرة،
وبينت نتائج الدراس�ة أن�ه ال توجد فروق بني تصورات

أف�راد عين�ة الدراس�ة لدرجة ممارس�ة املديري�ن ملهامهم
الثلاث تعزى لطبيعة العمل ،بالنس�بة للموجهني بينت

النتائ�ج أن هن�اك فروق�ا يف تصوراهت�م لدرجة ممارس�ة
املديري�ن ملهامه�م التنظيمية والفنية تع�زى ملتغري اجلنس
ولصالح املوجهات ،وبالنس�بة للمديري�ن فقد بينت أن

هناك فروقا يف تصوراهتم لدرجة ممارسة املديرين للمهام

التنظيمية والفنية تعزى ملتغري اجلنس ولصالح املديرات،
وفروق�ا تعزى ملتغير اخلربة ولصال�ح ذوي خربة عرشة

س�نوات فأكثر ،وأما بالنسبة للمعلمني فقد بينت النتائج
أن هن�اك فروقا بين تصوراهتم لدرجة ممارس�ة املديرين
للمه�ام التنظيمية تعزى ملتغري التخصص ولصالح ذوي

التخصص األديب ،وفروقا تع�زى ملتغري اخلربة ولصالح
ذوي خربة عرش سنوات أو أكثر.
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وهدفت الدراس�ة العتيبي ( )2010اىل الكشف عن

بينما بين�ت دراس�ة الدوي�ك ( ،)2007ودراس�ة

دولة الكويت من وجهة نظر املديرات واملعلامت وعالقتها

ملتغير اخلربة ،وأظهرت ّدراس�ة الدويك ( )2007عدم

أب�رز الصعوبات الت�ي تواجه إدارات ري�اض األطفال يف
بفاعلية املديرات ،وتكون جمتمع الدراسة من مجيع مديرات

ومعلمات ري�اض األطف�ال يف الكوي�ت والبال�غ عددهن

( )4568بواقع ( )189مديرة و( )4379معلمة ،وبلغت

عين�ة الدراس�ة ( )90مدي�رة و( )438معلم�ة ،وكان�ت
أدوات الدراس�ة استبانتني األوىل لتحديد الصعوبات التي

تواج�ه إدارات رياض األطفال يف دول�ة الكويت والثانية
لتحديد مس�توى فاعلية املديرات .أظهرت نتائج الدراسة
أن مس�توى الصعوب�ات الت�ي تواجهه�ا إدارات مديرات

رياض األطف�ال يف دولة الكويت من وجهة نظر املديرات

وم�ن وجهة نظ�ر املعلامت كان بش�كل عام متوس�طا ،كام
أظه�رت النتائ�ج أن مس�توى فاعلي�ة مدي�رات ري�اض
األطف�ال يف دولة الكوي�ت من وجهة نظ�ر املديرات ومن

وجهة نظر املعلامت كان بش�كل ع�ام مرتفعا .كام أظهرت
النتائج عدم وج�ود عالقة ذات داللة إحصائية يف الدرجة
الكلي�ة بين الصعوب�ات الت�ي تواجهه�ا إدارات مديرات

رياض األطفال يف دولة الكويت ومستوى فاعلية املديرات

من وجه�ة نظر املديرات وكذلك من وجهة نظر املعلامت.
كما أظهرت الدراس�ة وجود فرق ذي دالل�ة إحصائية بني

املتوس�طني احلس�ابني إلجاب�ات أف�راد عينة الدراس�ة تبعا
ملتغري نوع العمل ،وكان الفرق لصالح املديرات.

ديراين ( )2008وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى
وج�ود ف�روق ذات داللة إحصائية تُع�زى ملتغري املؤهل

العلم�ي .وبين�ت دراس�ة الدوي�ك ( )2007أن درج�ة
ممارس�ة مديري املدارس للكفايات اإلدارية مرتفعة من

وجهة نظر معلميهم ،وأعىل درجة ممارس�ة كانت ملجال

الرقابة والتوجيه.

أما ما يميز الدراس�ة احلالية أهنا حتاول التعرف عىل

املامرس�ات اإلدارية ملديرات ري�اض األطفال يف حمافظة
املفرق من وجهة نظر معلامت رياض األطفال.

الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة

تعد هذه الدراس�ة م�ن الدراس�ات امليدانية ،والتي

تتضم�ن مج�ع البيانات وتبويبه�ا وحتليله�ا ،والربط بني
مدلوالهتا ،والوصول إىل االستنتاجات ،كام استخدمت
االس�تبانة بع�د التأكد م�ن صدقها وثباهتا وس�يلة جلمع

البيانات.

جمتمع الدراسة وعينتها:

تك�ون جمتم�ع الدراس�ة م�ن مجيع معلمات رياض
ّ

وم�ن خالل اس�تعراض الدراس�ات الس�ابقة تبني

األطف�ال التابع�ة ملديري�ات الرتبي�ة والتعلي�م يف حمافظة

لتحدي�د ممارس�ات مديري امل�دارس الثانوي�ة ،كام تبني

س�جالت مديري�ات الرتبي�ة والتعلي�م يف حمافظة املفرق

أن مجيع الدراس�ات الس�ابقة طبقت عىل املرحلة الثانوية
ان دراس�ة كل م�ن قواس�مة ( ،)1992ودراس�ة ب�اور

( ،)Bauer,1993ودراس�ة إسامعيل ( ،)1995ودراسة

عام�ر ( )1996بين�ت ع�دم وج�ود ف�روق ذات داللة
إحصائية تعزى ملتغريي املؤهل العلمي واخلربة.

املف�رق و البالغ عددهن ( )138معلمة ،وذلك حس�ب

يف كل من قس�م ش�ؤون املوظفني وقسم التخطيط للعام

الدرايس  ،2011 / 2010وقد اش�تملت عينة الدراسة
على مجي�ع أف�راد جمتم�ع الدراس�ة وذلك لصغ�ر حجم
املجتمع ،واجلدول (ُ )1يظهر ذلك.
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جدول ( :)1التكرارات والنسب املئوية خلصائص عينة املعلامت حسب املتغريات املستقلة

املتغري

املؤهل العلمي

الفئات

دبلوم متوسط فام دون
بكالوريوس أو أكثر
أقل من  10سنوات

املجموع
العمر
املجموع

أقل من  40سنة

لتحقيق أهداف الدراس�ة استخدمت الدراسة أداة
جلم�ع املعلومات املطلوبة ،وجاءت عىل ش�كل اس�تبانة
لقياس املامرس�ات اإلدارية ملدي�رات رياض األطفال يف
مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة املفرق.

استبانة املامرسات اإلدارية:

لتحقي�ق هدف الدراس�ة تم تطوير أداة املامرس�ات
اإلداري�ة للتع�رف على درجة ممارس�ة مدي�رات رياض
األطف�ال للمه�ام اإلدارية ،وذلك م�ن خالل اخلطوات
اآلتية:

 -1ت�م الرج�وع إىل األدب الرتب�وي والدراس�ات
الس�ابقة املتعلق�ة باملامرس�ات اإلداري�ة الالزم�ة
ملدي�رات رياض األطف�ال ،واطل�ع الباحثان عىل
االستبانات التي استخدمت فيها ،وأفادوا منها يف
الدراسة احلالية ،ومن هذه الدراسات( :املساعيد،
 ( ،)2004قوق�زة( ،)2003 ،سلامة،)2003 ،
( الشديفات ( ،)2007 ،الدويك.)2007 ،

10

138
50

36.2

63.8

138

100

44

31.9

94

 40سنة فأكثر

29

100

88

 10سنوات فأكثر

أداة الدراسة:

98

71

40

املجموع
سنوات اخلربة

العدد

النسبة()%

138

68.1
100

 -2وبع�د اإلطالع عىل تلك الدراس�ات ،ويف ضوء
مش�كلة الدراس�ة مت�ت صياغ�ة الفق�رات ،ث�م

تبويبه�ا وحتدي�د املجاالت والفقرات لالس�تبانة

بصورهتا األولية ،فكان توزيع هذه الفقرات عىل
النحو التايل:

• املجال األول :التخطيط (  14فقرة).
• املجال الثاين :التنفيذ ( 12فقرة).

• املجال الثالث :اإلرشاف ( 11فقرة).

• املجال الرابع :إدارة الوقت ( 13فقرة).

• املجال اخلامس :شؤون الطلبة ( 14فقرة).

 -3ت�م التحقق من ص�دق االس�تبانة وذلك بعرضها
على جمموعة من املحكمني من أس�اتذة اجلامعات
األردني�ة ،فقاموا بتعديل بع�ض الفقرات وحذف
جمموعة أخ�رى من الفقرات ،بحي�ث أصبح عدد

فقراهتا ( )49فقرة ،وزعت عىل املجاالت اخلمسة.

 -4بع�د اعتماد االس�تبانة م�ن جلن�ة التحكي�م ،تم
تطبيقها حلساب ثباهتا.
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صدق االستبانة:

تم عرض االستبانة يف صورهتا األولية عىل جمموعة

من األساتذة املتخصصني وعددهم ( )15حمك ًام يف كلية
العلوم الرتبوية يف جامع�ة الريموك ،وجامعة آل البيت،
واجلامعة اهلاش�مية للتأكد من ص�دق األداة ،وقد طلب

منه�م إب�داء رأهيم يف فقرات االس�تبانة م�ن حيث انتامء
الفق�رة للمج�ال الذي اندرج�ت حتته ،وم�دى وضوح

الفق�رة ،وم�دى ج�ودة الصياغ�ة اللغوي�ة ،وإضافة أي
تعديل أو حذف وأي مالحظات.

وبن�ا ًء على املالحظ�ات والتوجيهات الت�ي أبداها

املحكم�ون ،أجري�ت بع�ض التعديلات على فق�رات

االس�تبانة ،وحذف�ت بعض الفق�رات وأضيفت فقرات
أخ�رى ،واعتمد الباحثان يف ذلك عىل إمجاع ( )%80من
املحكمني ،إذ تم حذف ( )4فقرات من جمال التخطيط،

و ( )2فق�رة م�ن جم�ال التنفي�ذ ،و ( )2فق�رة م�ن جم�ال
اإلرشاف ،و ( )3فق�رات من جمال إدارة الوقت ،و ()4

فقرات من جمال شؤون الطلبة.

وبذل�ك أصبحت أداة الدراس�ة بصورهت�ا النهائية

مكونة من ( )49فقرة ،وقد تكونت االستبانة يف صورهتا

النهائية من جزئني أساسيني:

ويبين ج�دول رق�م ( )2جم�االت األداة وع�دد

الفقرات التابعة لكل جمال.

جدول ( :)2جماالت األداة وعدد الفقرات التابعة هلا
املجال

املجال األول :التخطيط
املجال الثاين :التنفيذ

املجال الثالث :اإلرشاف

املجال الرابع :إدارة الوقت

املجال اخلامس :شؤون الطلبة
املجموع

عدد الفقرات
10
10
9

10
10
49

ثبات االستبانة:

إلجياد ثبات األداة تم حساب معامالت الثبات هلذه

االستبانة بتطبيقها عىل عينة استطالعية ،بلغ عدد أفرادها

( )40معلمة من خارج عينة الدراسة ،عن طريق االختبار
وإع�ادة االختب�ار ) ،(test–retestوبفارق أس�بوعني بني

التطبيق األول والثاين ،هبدف اس�تخراج معامل االرتباط
بين أداء أفراد العين�ة يف التطبيق األول وأدائها يف التطبيق

الث�اين ،وقد ت�م حس�اب معامل ارتب�اط بريس�ون الكيل

 -اجل�زء األول :اش�تمل عىل خط�اب موجه ألفراد

فبلغ ( )0.90لالس�تبانة جلمي�ع جماالهتا ،يف حني بلغت

واملطل�وب منه�م عمل�ه باإلضاف�ة إىل البيان�ات

على ح�دة كما ي�أيت :جم�ال التخطي�ط ( ،)0.84وجمال

عينة الدراس�ة ،يشرح هلم اهلدف من الدراس�ة،
الشخصية.

 اجلزء الثاين :أش�تمل عىل فقرات االستبانة حيثوضع�ت ه�ذه الفقرات على ش�كل مقياس من
ن�وع ليك�رت ذي تدري�ج مخ�ايس ( كبيرة جد ًا،
كبرية ،متوس�طة ،قليلة ،قليلة جد ًا) ،ومتثل رقمي ًا
الرتتيب التايل ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5عىل التوايل.

معاملات الثبات للمجاالت اخلمس�ة هل�ذا املقياس كل
التنفي�ذ ( ،)0.81وجم�ال اإلرشاف ( ،)0.82وجم�ال

إدارة الوقت ( ،)0.88وجمال ش�ؤون الطلبة (،)0.81
وتعد هذه القيم كافية ومقبولة لثبات االستبانة.

وتم كذلك استخراج معامل ثبات األداة باستخدام

اختبار معامل االتساق الداخيل من خالل تطبيق معادلة

كرونب�اخ ألف�ا ) (Cronbach Alphaملج�االت األداة
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وللمقياس ككل ،حيث تراوحت قيم معامل الثبات بني

قي�م معاملات االرتب�اط بطريق�ة اإلع�ادة وقي�م ثبات

وتع�د قيم معامل الثب�ات مقبولة ،واجلدول ( )3يوضح

وللمقياس ككل.

( )0.92 -0.89وللمقي�اس ككل بلغ�ت (،)0.93

االتس�اق الداخيل ( كرونب�اخ ألفا) ملجاالت االس�تبانة

جدول (  :) 3معامل االتساق الداخيل ( كرونباخ ألفا ) وثبات اإلعادة للمجاالت ولألداة ككل
املجال

جمال التخطيط
جمال التنفيذ
جمال اإلرشاف
جمال إدارة الوقت
جمال شؤون الطلبة
األداة ككل

معامل ارتباط كرونباخ ألفا

معامل ارتباط بريسون
0.84
0.81
0.82
0.88
0.81
0.90

إجراءات الدراسة:

قام الباحثان باإلجراءات اآلتية:

 ت�م تطوي�ر أداة الدراس�ة على ش�كل اس�تبانةاملامرس�ات اإلداري�ة والت�ي تكون�ت يف صورهتا

النهائية من ( )49فقرة.

 خماطب�ة اجله�ات الرس�مية يف مديري�ات الرتبي�ةوالتعلي�م يف حمافظ�ة املف�رق للحص�ول على

املوافقات الرسمية الالزمة للقيام بالدراسة.

 حتديد عينة الدراس�ة الت�ي تكونت من مجيع أفرادجمتمع الدراسة وذلك لصغر حجم املجتمع.

0.91
0.89
0.90
0.92
0.90
0.93

احلس�ابية واالنحراف�ات املعياري�ة ملج�االت
وفقرات االستبانة ،واستخدام اختبار(ت).

 يف ض�وء التحليل اإلحصائي لبيانات االس�تبانة،ح�دد الباحث�ان املامرس�ات اإلداري�ة ملدي�رات
ري�اض األطفال م�ن وجهة نظ�ر معلامهتن ،وقد

صن�ف الباحث�ان درج�ة املامرس�ات اإلدارية كام

ييل:

جدول ( :)4درجة املامرسة لكل مستوى من مستويات
االستجابة

 -وزع�ت اس�تبانة املامرس�ات اإلداري�ة على أفراد

التقدير

يس�بق عملي�ة التوزي�ع لقاء م�ع املعني�ات بتعبئة

كبرية

العين�ة م�ن معلامت ري�اض األطف�ال ،وقد كان

االس�تبانة ،بحي�ث وضحت هلن في�ه اهلدف من

الدراسة وكيفية ملء االستبانة.

 -تم تفريغ االس�تبانة ومعاجلتها إحصائي ًا بواس�طة

احلاس�وب ع�ن طري�ق احتس�اب املتوس�طات

12

املتوسط

كبرية جد ًا

5 - 4.20

متوسطة

3.39 - 2.60

قليلة جد ًا

1.79 - 1.00

قليلة

4.19 - 3.40

2.59 - 1.80
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متغريات الدراسة:

تناولت هذه الدراسة املتغريات اآلتية:

اوالً :املتغريات املستقلة وتشمل:

 -1سنوات اخلربة يف التعليم وهلا مستويان:
 -أقل من  10سنوات.

املعاجلة اإلحصائية:

 استخدمت التحليالت اإلحصائية املناسبة واملطلوبةألغراض هذه الدراسة وهي :املتوسطات احلسابية
واالنحرافات املعيارية واختبار(ت).

نتائج الدراسة ومناقشتها:

 10-سنوات فأكثر.

النتائج املتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها :ما واقع
املامرس�ات اإلدارية ملديرات ري�اض األطفال يف حمافظة
املفرق من وجهة نظر معلامهتن؟

 -2املؤهل العلمي ول ُه مستويان:
 دبلوم متوسط فام دون.– بكالوريوس أو أكثر

 -3العمر ول ُه مستويان:
 أقل من  40سنة. 40 -سنة فأكثر.

ثاني ًا :املتغري التابع ويشمل:

املامرس�ات اإلداري�ة ملدي�رات ري�اض األطف�ال:
ويتمثل بتقدي�رات معلامت رياض األطفال عىل مقياس
املامرس�ات اإلدارية ملديرات ري�اض األطفال يف حمافظة
املفرق .

لإلجابة عىل هذا السؤال يف ضوء التحليل اإلحصائي
الس�تبانة املامرس�ات اإلداري�ة وباس�تخراج املتوس�طات
احلسابية واالنحرافات املعيارية ،سيتم عرض املتوسطات
احلسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات معلامت رياض
األطف�ال للمامرس�ات اإلدارية ملديرات ري�اض األطفال
حسب كل جمال من جماالت الدراسة.
املجال األول  :التخطيط

ت�م اس�تخراج املتوس�طات احلس�ابية واالنحراف�ات
املعيارية لفقرات جمال التخطيط كام هو مبني يف جدول (.)5

جدول ( :)5املتوس�طات احلس�ابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املجال األول (التخطيط) لدرجة امتالك مديرات
رياض األطفال للمامرسات اإلدارية من وجهة نظر معلامت رياض األطفال مرتبة تنازليا حسب املتوسطات احلسابية
الرتبة الرقم
1

9

2

8

3

4

4

2

الفقرات
جتمع البيانات الالزمة عن األطفال من أجل توظيفها
يف ختطيط الربامج املناسبة هلم.
تضع خطة الختيار األلعاب الرتبوية التي سيامرسها
األطفال داخل رياض األطفال.

ختصص الوقت الكايف ملهارات احلياة اليومية املامرسة
من قبل األطفال.
حتدد الوصف العام للمهارات والقدرات الالزم
توفرها يف معلامت رياض األطفال.

املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

درجة
املامرسة

3.71

80.0

كبرية

3.67

0.77

كبرية

3.66

0.79

كبرية

3.64

78.0

كبرية
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الفقرات

املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

درجة
املامرسة

5

6

تنظم ورشات تربوية عملية ملعلامت رياض األطفال.

3.61

0.75

كبرية

6

7

توجه املعلامت إلعداد مواد إلثراء األنشطة والربامج.

3.54

67.0

كبرية

7

5

تساعد املعلامت يف وضع خطة سنوية لتنفيذ األنشطة
والربامج بشكل مستمر.

3.49

69.0

كبرية

8

1

3.46

0.75

كبرية

9

10

2.30

0.99

قليلة

10

3

الرتبة الرقم

حتدد األهداف العامة لربنامج رياض األطفال يف ضوء
السياسة العامة للدولة.
تشجع املعلامت عىل تبني األسلوب العلمي عند
تدريس األطفال.

توفر الوسائل التعليمية واألدوات املناسبة لعدد أطفال
رياض األطفال ومستواهم النامئي.

2.25

1.09

قليلة

يبين اجل�دول ( )5املتوس�طات احلس�ابية

داخ�ل ري�اض األطف�ال ،وأن املديرات يأخ�ذن بعني

املتوس�طات بين ( ،)2.25 - 3.71وجاءت الفقرة

اخلطط للربامج واأللعاب الرتبوية اهلادفة ،بينام جاءت

واالنحرافات املعيارية ملجال التخطيط حيث تراوحت

رق�م ( )9التي تنص عىل أهنا « :جتمع البيانات الالزمة
ع�ن األطفال م�ن أج�ل توظيفه�ا يف ختطي�ط الربامج

املناس�بة هل�م ».يف املرتب�ة األوىل وبمتوس�ط حس�ايب
بل�غ ( )3.71وبدرج�ة (كبرية)  ،وانح�راف معياري
( ،)0.80تلته�ا يف املرتبة الثاني�ة الفقرة رقم ( )8التي

تنص على أهنا تضع خط�ة الختيار األلع�اب الرتبوية

الت�ي سيامرس�ها األطف�ال داخ�ل ري�اض األطفال».

بمتوس�ط حس�ايب بل�غ ( )3.67وبدرج�ة (كبيرة) ،

وبانح�راف معياري ( )0.77مما يدل عىل أمهية هاتني
املامرس�تني ملديرات ري�اض األطفال ،وه�ذا يؤكد أن
العم�ل ال�ذي يقوم على التخطيط الس�ليم ي�ؤدي اىل

أفض�ل النتائ�ج فالتخطيط م�ن املهام الالزم�ة للعمل

اإلداري ،وه�ذا يس�تدعي وج�ود خطة عام�ة للعمل

14

االعتبار اخلطوات األولية واملنهجية السليمة يف وضع

الفقرة رقم ( )10التي تنص عىل أهنا «تش�جع املعلامت
عىل تبني األس�لوب العلمي عن�د تدريس األطفال،».

يف املرتب�ة قبل األخرية يف هذا املجال ويف املقياس ككل
وبمتوس�ط حس�ايب بل�غ ( )2.30وبدرج�ة (قليلة)،

وانح�راف معي�اري ( )0.99وق�د يع�ود الس�بب يف
ذل�ك اىل قلة اهتامم مدي�رات رياض األطف�ال بتفعيل

ما تم أخذه يف الربامج التدريبية والتي تعنى بأس�اليب

التدريس.

وج�اءت الفق�رة رق�م ( )3التي تنص على “ توفر

الوس�ائل التعليمي�ة واألدوات املناس�بة لع�دد أطف�ال
رياض األطفال ومستواهم النامئي ،”.يف املرتبة األخرية

يف هذا املجال ويف املقياس ككل وبمتوس�ط حس�ايب بلغ

( )2.25وبدرجة (قليلة) ،وانحراف معياري ()1.09
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وق�د يع�ود الس�بب يف ذل�ك اىل ضع�ف اإلمكاني�ات
املالية لري�اض األطفال والتي متكن من توفري الوس�ائل
واألدوات املناسبة.

املجال الثاين :التنفيذ

تم اس�تخراج املتوسطات احلس�ابية واالنحرافات

املعيارية لفقرات جمال التنفيذ كام هو مبني يف جدول ()6

ج�دول (  :) 6املتوس�طات احلس�ابية واالنحرافات املعيارية لفق�رات املجال الثاين (التنفيذ) لدرج�ة امتالك مديرات

رياض األطفال للمامرسات اإلدارية من وجهة نظر معلامت رياض األطفال مرتبة تنازليا حسب املتوسطات احلسابية
الرتبة

الرقم

الفقرات

1

2

تعمل عىل إرشاد املعلامت من أجل استخدام أنامط
التفاعل الصفي املناسب لألطفال.

2

3

3

10

4

9

5

8

تراعي املرونة عند تنفيذ اخلطط املعدة .

7

4

حتث املعلامت عىل استخدام التعبري الفني واإليقاع يف
احلصة.

8

1

9

5

10

6

6

7

توفر نرشات تربوية معارصة عن األنشطة والربامج
ملعلامت رياض األطفال.

تتعاون مع معلامت رياض األطفال لتنفيذ دروس نموذجية.
تنفذ العمليات اإلرشادية يف عملية تعليم أطفال رياض
األطفال.
تعقد اجتامعات دورية مع أمهات أطفال رياض األطفال.

تتابع آلية تنفيذ اخلطة السنوية من قبل معلامت رياض
األطفال.

تدعم مقدرة املعلامت عىل التواصل اإلجيايب مع أطفال
رياض األطفال.
تساعد املعلامت يف تنفيذ األنشطة الالصفية.

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري

درجة
املامرسة

3.62

1.15

كبرية

3.46

1.03

كبرية

3.42

0.99

كبرية

3.39

1.01

متوسطة

3.36

1.02

متوسطة

3.35

1.09

متوسطة

3.28

86.0

متوسطة

3.19

88.0

متوسطة

2.66

69.0

متوسطة

2.62

0.87

متوسطة

يبين اجل�دول ( )6املتوس�طات احلس�ابية

تن�ص عىل أهن�ا « تعمل عىل إرش�اد املعلمات من أجل

تراوح�ت املتوس�طات بين ( ،)2.62 - 3.62كما

املرتبة األوىل وبدرجة (كبرية) وبمتوس�ط حس�ايب بلغ

واالنحراف�ات املعياري�ة لفق�رات جم�ال التنفي�ذ حيث

يتبين م�ن اجل�دول ان ( )3عب�ارات من أص�ل ()10
عبارات أخذت درجة ممارس�ة إدارية (كبرية) وأما بقية
العبارات وعددها ( )7فقدرت درجة املامرسة اإلدارية

عليه�ا بمتوس�طة ،وج�اءت الفق�رة رق�م ( )2الت�ي

استخدام أنامط التفاعل الصفي املناسب لألطفال ».يف
( )3.62وانحراف معي�اري ( )1.15وهذا يدل عىل
ان مدي�رات رياض األطفال لدهين ق�درات فنية عالية

يف جم�ال اإلدارة الصفي�ة الناجحة ونق�ل هذه القدرات
للمعلمات ،تلتها يف املرتبة الثاني�ة الفقرة رقم ( )3التي

سمية حممد الشديفات وطارق حممد إرشيد  :املامرسات اإلدارية ملديرات رياض األطفال من وجهة نظر معلامهتن  -دراسة ميدانية يف حمافظة املفرق
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تن�ص على أهن�ا  « :توفر نشرات تربوية مع�ارصة عن
األنشطة والربامج ملعلامت رياض األطفال ».بمتوسط

حس�ايب بل�غ ( )3.46وبدرج�ة (كبيرة) ،وبانحراف

معياري ( )1.03وقد يعود الس�بب يف ذلك إىل التزام
مدي�رات ري�اض األطف�ال بالتعليمات واألنظمة التي

تضعه�ا وزارة الرتبي�ة والتعلي�م وما توفره م�ن برامج

ونرشات لكادر رياض األطفال.

املجال الثالث :جمال اإلرشاف

ت�م اس�تخراج املتوس�طات احلس�ابية واالنحراف�ات
املعيارية لفقرات جمال اإلرشاف كام هو مبني يف جدول (.)7

جدول (  ) 7املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املجال الثالث (جمال اإلرشاف) لدرجة امتالك مديرات

رياض األطفال للمامرسات اإلدارية من وجهة نظر معلامت رياض األطفال مرتبة تنازليا حسب املتوسطات احلسابية
املتوسط االنحراف

الرتبة

الرقم

الفقرات

1

9

تشجع معلامت رياض األطفال عىل تشويق األطفال
للموقف التعليمي من أجل تنمية حب االستكشاف لدهيم.

2

2

3

3

4

6

متتلك مهارة تطبيق األساليب اإلرشافية حسب املواقف
املتجددة يف العملية التعليمية داخل رياض األطفال.

5

5

6

7

تدرب معلامت رياض األطفال عىل األساليب احلديثة يف
التدريس.

7

4

8

1

9

8

درجة

احلسايب

املعياري

3.96

0.87

كبرية

3.90

1.13

كبرية

3.89

1.13

كبرية

3.78

1.11

كبرية

3.76

1.13

كبرية

3.74

1.06

كبرية

3.69

1.10

كبرية

توجه معلامت رياض األطفال إلدارة الصف بصورة فعالة3.57 .

1.06

كبرية

حتث معلامت رياض األطفال عىل إتاحة فرص التعلم
الذايت لألطفال.

ترشف عىل الشؤون املالية لرياض األطفال.

تتابع أدوات تقويم أداء أطفال رياض األطفال.

تتقن مهارات إعداد التقارير األدائية وتقديم التغذية
الراجعة ملعلامت رياض األطفال.
توفر وسائل األمن النفيس ألطفال رياض األطفال.

3.03

1.37

املامرسة

متوسطة

يبين اجل�دول ( )7املتوس�طات احلس�ابية

معلامت رياض األطفال عىل تش�ويق األطفال للموقف

تراوحت املتوس�طات بني ( ،)3.03 -3.96كام يتبني

يف املرتب�ة األوىل وبدرج�ة (كبيرة) وبمتوس�ط حس�ايب

واالنحراف�ات املعياري�ة لفقرات جم�ال اإلرشاف حيث
م�ن اجل�دول ان ( )8عب�ارات م�ن أص�ل ( )9عبارات
أخ�ذت درج�ة ممارس�ة إدارية (كبيرة) وعب�ارة واحدة

فق�ط بينت ان درجة املامرس�ة اإلدارية متوس�طة ،حيث

ج�اءت الفق�رة رق�م ( )9التي تن�ص عىل أهنا « تش�جع
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التعليم�ي من أج�ل تنمية ح�ب االستكش�اف لدهيم».

بل�غ ( ،)3.96وانح�راف معي�اري ( ،)0.87تلتها يف
املرتب�ة الثانية الفقرة رقم ( )2الت�ي تنص عىل أهنا :حتث
معلامت ري�اض األطفال عىل إتاحة فرص التعلم الذايت

لألطف�ال ».بمتوس�ط حس�ايب بل�غ ( )3.90وبدرج�ة
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(كبيرة)  ،وانح�راف معي�اري ( )1.13وهذا يدل عىل
أن مديرات رياض األطفال لدهين معرفة عالية باملفاهيم

واألس�اليب الرتبوية والتي تساعد املعلامت يف النهوض
يف رياض األطفال للمستوى املطلوب.

املجال الرابع :جمال إدارة الوقت

تم اس�تخراج املتوسطات احلس�ابية واالنحرافات

املعياري�ة لفق�رات جم�ال إدارة الوق�ت كما ه�و مبني يف

جدول ()8

جدول (  :) 8املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املجال الرابع (جمال إدارة الوقت) لدرجة امتالك مديرات

رياض األطفال للمامرسات اإلدارية من وجهة نظر معلامت رياض األطفال مرتبة تنازليا حسب املتوسطات احلسابية
الرتبة الرقم

الفقرات

1

2

3

4

4

3

تراعي البعد الزمني عند التخطيط للربامج واألنشطة
يف رياض األطفال.

8

ترتب األنشطة التعليمية اليومية حسب أمهيتها.

2

10

حتد من معوقات الوقت لدى معلامت رياض األطفال.

تدرب أطفال رياض األطفال عىل كيفية استغالل الوقت.
توفر أوقات حرة وكافية الكتشاف مواهب األطفال
وقدراهتم.

املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

درجة
املامرسة

3.65

1.34

كبرية

3.65

1.23

كبرية

3.64

1.09

كبرية

3.59

1.24

كبرية

5

9

توجه معلامت رياض األطفال لكيفية إدارة وقت احلصة.

3.55

1.21

كبرية

7

6

تراعي الوقت الدقيق عند إعداد خطة يومية وأسبوعية
وسنوية لرياض األطفال.

2.97

1.32

كبرية

8

7

2.93

1.37

متوسطة

9

5

2.70

1.38

متوسطة

10

1

2.63

1.43

متوسطة

6

تضع قائمة باألنشطة اليومية املطلوب إنجازها داخل
رياض األطفال.

تزيد من اهتامم معلامت رياض األطفال بتنظيم الوقت
داخل الصف.
تنظم الوقت يف مجيع مهام وأعامل رياض األطفال.

3.50

كبرية

1.03

يبين اجل�دول ( )8املتوس�طات احلس�ابية

بمتوسطة ،وجاءت الفقرة رقم ( )2التي تنص عىل أهنا»:

تراوحت املتوس�طات بني ( ،)2.63 -3.65كام يتبني

يف املرتبة األوىل وبدرجة ( كبرية) وبمتوسط حسايب بلغ

واالنحرافات املعيارية لفقرات جمال إدارة الوقت حيث

م�ن اجلدول ان ( )7عب�ارات من أص�ل ( )10عبارات

أخذت درجة ممارس�ة إدارية (كبرية) وأما بقية العبارات
وعدده�ا ( )3فق�درت درج�ة املامرس�ة اإلداري�ة عليها

حتد من معوقات الوقت لدى معلامت رياض األطفال».

( )3.65وانح�راف معي�اري ( ،)1.23تلتها يف املرتبة
الثاني�ة الفقرة رقم ( )10والت�ي تنص عىل أهنا « :تدرب

أطف�ال ري�اض األطفال على كيفية اس�تغالل الوقت».
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بمتوس�ط حس�ايب بل�غ ( )3.65وبدرج�ة (كبيرة)،
وبانحراف معياري بلغ ( )1.34وقد يكون الس�بب يف

ذلك أن مدي�رات رياض األطفال يت�م إعدادهن تربو ًّيا
ومهن ًّيا بام يتالءم مع مرحلة رياض األطفال مما يؤدي إىل

إتقان املامرسات اإلدارية.

املجال اخلامس :جمال شؤون الطلبة

تم اس�تخراج املتوسطات احلس�ابية واالنحرافات

املعياري�ة لفق�رات جم�ال ش�ؤون الطلبة كام ه�و مبني يف
جدول (.)9

ج�دول (  :) 9املتوس�طات احلس�ابية واالنحراف�ات املعياري�ة لفقرات املجال اخلامس (جمال ش�ؤون الطلب�ة) لدرجة امتالك
مديرات رياض األطفال للمامرسات اإلدارية من وجهة نظر معلامت رياض األطفال مرتبة تنازليا حسب املتوسطات احلسابية
الرتبة

الرقم

الفقرات

1

9

2

8

ترتب زيارات ملنازل األطفال للتعرف عىل طبيعة
سكنهم.

3

3

4

5

5

2

6

7

7

8

10
4

توفر مناخ تربوي مناسب لتعلم األطفال.

9

1

توجه معلامت رياض األطفال لتدريب األطفال
عىل التعاون والنظام والتسامح.

10

6

توفر األلعاب املناسبة لألطفال إلشباع حاجاهتم.
تشجع أولياء األمور بمتابعة أطفاهلم يف رياض
األطفال.

تشجع معلامت رياض األطفال عىل الفهم الصحيح
لطبيعة الطفل يف هذه املرحلة.
حتث املعلامت عىل تنمية وعي األطفال االجتامعي
وإكساهبم االجتاهات االجتامعية السليمة.
توفر وسائل السالمة العامة من خالل البطاقة
الصحية للطالب يف رياض األطفال.
تتابع انضباط األطفال يف أوقات الدوام.

تراعي حاجات األطفال الغذائية من خالل مراعاة
التوازن الغذائي فيام يقدم إليهم.

املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

درجة
املامرسة

3.83

1.06

كبرية

3.79

1.18

كبرية

3.72

1.23

كبرية

3.70

1.29

كبرية

3.69

1.15

كبرية

3.66

1.18

كبرية

3.53

1.19

كبرية

3.49

1.39

كبرية

3.31

1.31

متوسطة

3.11

1.37

متوسطة

يبين اجل�دول ( )9املتوس�طات احلس�ابية،

عبارات أخذت درجة ممارس�ة إداري�ة (كبرية) وأما بقية

حي�ث تراوح�ت املتوس�طات بين (،)3.11 -3.83

عليها بمتوس�طة ،وج�اءت الفقرة رق�م ( )9التي تنص

واالنحراف�ات املعياري�ة لفق�رات جم�ال ش�ؤون الطلبة
كما يتبني من اجل�دول ان ( )8عبارات م�ن أصل ()10
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طبيع�ة س�كنهم ».يف املرتب�ة األوىل وبدرج�ة (كبيرة)

حاجاهت�م ».وبدرج�ة (كبيرة) ومتوس�ط حس�ايب بلغ

( )1.06وه�ذا يدل أن وظيف�ة اإلدارة ال تقترص داخل

السبب يف ذلك إىل أن من أساسيات ترخيص وتعليامت

وبمتوس�ط حس�ايب بلغ ( ،)3.83وبانح�راف معياري
ري�اض األطفال فقط وإنام يف إقامة عالقات إنس�انية مع
أولي�اء األم�ور وتوثيق العالق�ة ما بني ري�اض األطفال
واملجتمع املحيل ،تلته�ا يف املرتبة الثانية الفقرة ( )8التي

تنص عىل أهنا  « :توفر األلعاب املناسبة لألطفال إلشباع

( ،)3.79وانح�راف معياري بل�غ ( )1.18وقد يعود
رياض األطفال توفري األلعاب املناسبة للطفل.

ويبين اجل�دول( )10ترتي�ب جم�االت املامرس�ات
اإلدارية ملديرات رياض األطف�ال يف حمافظة املفرق تبع ًا

ألمهيتها.

اجلدول ( :)10ترتيب جماالت املامرسات اإلدارية ملديرات رياض األطفال يف حمافظة املفرق تبع ًا ألمهيتها
الرتتيب

املجاالت

2

جمال شؤون الطلبة

3.58

جمال إدارة الوقت

3.28

1
3
4

5

جمال اإلرشاف
جمال التخطيط
جمال التنفيذ

درجة املامرسة الكلية (املجاالت جمتمعة)

متوسط االستجابة

درجة املامرسة
كبرية

3.70
3.34

3.23
3.43

كبرية

متوسطة

متوسطة

متوسطة
كبرية

ويتض�ح م�ن اجل�دول ( )10أن درج�ة املامرس�ات

من النش�اطات الرتبوية املهمة لتحقيق األهداف املرجوة

للمجاالت جمتمعة كانت بدرجة كبرية وبمتوسط حسايب

املدي�رات لدهي�ن اهتمام بدرج�ة عالي�ة بمامرس�ة املهام

اإلداري�ة ملدي�رات ري�اض األطف�ال يف حمافظ�ة املف�رق

( )3.43ويرى الباحثان أن الس�بب يف ذلك يعود إىل أن
أساسا ملهام
املجاالت التي تضمنتها االستبانة تعد متطل ًبا ً

وعمل املديرات ،وقد يكون ذلك بس�بب حس�ن املتابعة
والرقابة لوزارة الرتبي�ة والتعليم ألعامل ومهام مديرات

ري�اض األطفال ،وتتفق نتيجة هذه الدراس�ة مع دراس�ة

الدويك ( )2007والتي بينت أن درجة ممارس�ة مديري

امل�دارس مرتفع�ة من وجهة نظر معلميه�م .ويتضح من
اجلدول أن أعىل درجة للمامرسة اإلدارية كانت عىل جمال

اإلرشاف وبدرجة (كبرية) ومتوس�ط حس�ايب ()3.70
وق�د يع�زى الس�بب يف ذل�ك إىل أن عملي�ة التوجيه تعد

وتس�هيل تنفي�ذ األعمال وحتس�ينها ،وهذا ي�دل عىل أن
أساس�ا من عمل
اإلرشافي�ة يف أعامهل�ن وهذا يع�د جز ًءا ً
املدير إذ يعترب مرشفا مقيام يف املدرسة ،وتتفق هذه النتيجة

م�ع دراس�ة الدوي�ك ( )2007حيث بينت الدّ راس�ة أن

أعىل درجة ممارسة كانت ملجال الرقابة والتوجيه.

ويالحظ من خالل اجلدول أن أقل درجة للمامرسة

اإلداري�ة كانت على جمال التنفي�ذ وبدرجة (متوس�طة)

وبمتوسط حسايب ( )3.23ولعل السبب يف ذلك يعود

إىل أن غالبي�ة ري�اض األطف�ال ال يوجد هبا مس�اعد أو
إداري بحيث تكون مهمته املتابعة والتنفيذ والتحقق من
التنفيذ حتت إرشاف املدير.
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النتائ�ج املتعلقة بالس�ؤال الثاين ومناقش�تها :ما أثر

متغري مس�توى املؤهل العلمي ملعلمات رياض األطفال

عىل درجة املامرس�ات اإلدارية ملديرات رياض األطفال
يف حمافظة املفرق؟

ولإلجاب�ة ع�ن ه�ذا الس�ؤال ،وللكش�ف ع�ن

الدالل�ة اإلحصائي�ة للف�روق بين متوس�طات

اس�تجابات اف�راد عين�ة الدراس�ة ح�ول املامرس�ات
اإلداري�ة ملديرات ري�اض األطف�ال يف حمافظة املفرق
وفق ًا ملتغري املؤهل العلمي ،تم اس�تخراج املتوسطات
احلس�ابية واالنحراف�ات املعيارية واس�تخدام اختبار

«ت» للمجموع�ات املس�تقلة ،ونتائج اجلدول ()11
تبني ذلك.

جدول ( :)11املتوس�طات احلس�ابية واالنحرافات املعيارية واختبار «ت» للداللة عىل الفروق يف املامرسات اإلدارية

ملديرات رياض األطفال يف حمافظة املفرق تبع ًا ملتغري املؤهل العلمي
املجاالت

املؤهل العلمي

جمال
التخطيط

درجات
املتوسط االنحراف
قيمة «ت»
العدد
احلرية
احلسايب املعياري

دبلوم متوسط فام دون

44

3.33

0.39

دبلوم متوسط فام دون

44

3.27

0.51

دبلوم متوسط فام دون

44

3.69

0.64

دبلوم متوسط فام دون

44

3.21

0.75

جمال شؤون دبلوم متوسط فام دون
الطلبة
بكالوريوس أو أكثر

44

94

3.58

0.69

بكالوريوس أو أكثر

44

94

3.42

0.52

جمال التنفيذ
جمال
االرشاف
جمال إدارة
الوقت

الكيل

بكالوريوس أو أكثر
بكالوريوس أو أكثر
بكالوريوس أو أكثر
بكالوريوس أو أكثر

دبلوم متوسط فام دون

94
94
94
94

3.34
3.22
3.71
3.32
3.58
3.43

0.33
0.55
0.63
0.77
0.79
0.51

الداللة
اإلحصائية*

0.241-

136

0.810

0.475

136

0.635

0.204-

136

0.839

0.746-

136

0.457

0.008

136

0.994

0.201-

136

0.841

* عند مستوى ()α= 0.05

يتضح من اجلدول ( )11عدم وجود فروق ذات

وبالت�ايل قب�ول الفرضي�ة والتي تن�ص عىل أنه ال

اإلداري�ة ملدي�رات ري�اض األطف�ال يف حمافظ�ة املف�رق

( )α= 0.05ملتغير مس�توى املؤه�ل العلم�ي ملعلمات

داللة إحصائية عند مس�توى ( )α= 0.05يف املامرس�ات
على مجيع املجاالت والكيل تع�زى ملتغري املؤهل العلمي
ملعلامت رياض األطفال.
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توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائية عند مس�توى داللة

رياض األطفال عىل درجة املامرس�ات اإلدارية ملديرات
رياض األطفال يف حمافظة املفرق.
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وق�د يع�ود الس�بب يف ذل�ك إىل وض�وح مه�ام

وممارس�ات مديرات ري�اض األطفال م�ن قبل معلامت

رياض األطفال باختالف املؤه�ل العلمي ،وبالتايل فإن
مديرات رياض األطفال لدهين أساليب متعددة يف ضبط

األم�ور اإلداري�ة ،وكذل�ك لدهين مع�ارف ومعلومات

كافي�ة لضب�ط األم�ور اإلدارية ،وحتققت لدهي�ن املعرفة

الكافية حوهلا .وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة كل

من قواس�مة ( ،)1992ودراس�ة باور (،)Bauer,1993
ودراس�ة إسامعيل ( ،)1995ودراسة عامر ( ،)1996
ودراسة الدويك (.)2007

النتائج املتعلقة بالس�ؤال الثالث ومناقشتها :ما أثر
متغري س�نوات اخلربة التعليمية ملعلامت رياض األطفال
عىل درجة املامرس�ات اإلدارية ملديرات رياض األطفال
يف حمافظة املفرق؟

ولإلجابة عن هذا الس�ؤال وللكش�ف ع�ن الداللة
اإلحصائية للفروق بني متوسطات استجابات أفراد عينة
الدراسة حول املامرسات اإلدارية ملديرات رياض األطفال
يف حمافظة املفرق وفق ًا ملتغري س�نوات اخلربة التعليمية ،تم
اس�تخراج املتوس�طات احلس�ابية واالنحرافات املعيارية
واس�تخدام اختبار “ت” للمجموعات املستقلة ،ونتائج
اجلدول ( )12تبني ذلك.

جدول (  :) 12املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية واختبار “ت” للداللة عىل الفروق يف املامرسات اإلدارية
ملديرات رياض األطفال يف حمافظة املفرق تبع ًا ملتغري اخلربة
املجاالت

متغري اخلربة

جمال
التخطيط

أقل من  10سنوات
 10سنوات فأكثر
أقل من  10سنوات
 10سنوات فأكثر
أقل من  10سنوات
 10سنوات فأكثر
أقل من  10سنوات
 10سنوات فأكثر
أقل من  10سنوات
 10سنوات فأكثر
أقل من  10سنوات
 10سنوات فأكثر

جمال التنفيذ
جمال
االرشاف

جمال إدارة
الوقت

جمال شؤون
الطلبة
الكيل

* عند مستوى ()α= 0.05

الداللة
درجات
املتوسط االنحراف
قيمة «ت»
العدد
احلرية اإلحصائية*
احلسايب املعياري
88
50
88
50
88
50
88
50
88
50
88
50

3.33
3.35
3.22
3.27
3.72
3.67
3.24
3.35
3.61
3.54
3.42
3.43

يتضح من اجل�دول( )12عدم وجود فروق ذات داللة

إحصائي�ة عن�د مس�توى ( )α= 0.05يف املامرس�ات اإلداري�ة

0.37
0.32
0.53
0.56
0.63
0.64
0.73
0.80
0.72
0.82
0.51
0.52

0.265-

136

0.791

0.558

136

0.578

0.507

136

0.613

0.770-

136

0.442

0.532

136

0.596

0.099

136

0.921

ملديرات رياض األطفال يف حمافظة املفرق عىل مجيع املجاالت

والكيل تعزى ملتغري اخلربة التعليمية ملعلامت رياض األطفال.
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وبالت�ايل قب�ول الفرضي�ة الت�ي تنص على أنه ال
توج�د فروق ذات داللة إحصائية عند مس�توى داللة
( )α = 0.05ملتغري مس�توى س�نوات اخلبرة التعليمية
ملعلامت رياض األطفال عىل درجة املامرسات اإلدارية
ملديرات رياض األطفال يف حمافظة املفرق.

وق�د يع�ود الس�بب يف ذل�ك لتجان�س املعلامت يف
ري�اض األطف�ال وتكاف�ؤ قدراهت�ن ومهاراهت�ن وه�ذا
ي�دل على تطابق وجه�ات نظرهن يف درج�ة تقديراهتن
للمامرس�ات اإلدارية ملديرات رياض األطفال ،وكذلك
يدل بأن مديرات رياض األطفال لدهين القدرة عىل إدارة
املواقف اإلدارية واالس�تجابة هلذه املواقف بام يتناس�ب
مع طبيعة املوقف ،ولدهين معرفة كافية حول املامرسات
والتطبيقات اإلدارية يف مرحلة رياض األطفال.
وتتف�ق نتيج�ة ه�ذه الدراس�ة م�ع دراس�ة كل من
قواس�مة ( ،)1992ودراس�ة ب�اور (،)Bauer,1993

ودراس�ة إسامعيل ( ،)1995ودراس�ة عامر ( .)1996
بينما ال تتف�ق نتيج�ة هذه الدراس�ة م�ع دراس�ة كل من
الدوي�ك ( ،)2007ودراس�ة دي�راين ( )2008حي�ث
بين�ت وجود ف�روق ذات دالل�ة إحصائية تُع�زى ملتغري
اخلربة.

النتائ�ج املتعلق�ة بالس�ؤال الرابع ومناقش�تها :ما أثر
متغري العمر ملعلامت رياض األطفال عىل درجة املامرسات
اإلدارية ملديرات رياض األطفال يف حمافظة املفرق؟

ولإلجابة عن هذا الس�ؤال وللكش�ف عن الداللة
اإلحصائي�ة للف�روق بني متوس�طات اس�تجابات افراد
عين�ة الدراس�ة ح�ول املامرس�ات اإلداري�ة ملدي�رات
ري�اض األطفال يف حمافظة املف�رق وفق ًا ملتغري العمر ،تم
اس�تخراج املتوسطات احلس�ابية واالنحرافات املعيارية
واستخدام اختبار “ت” للمجموعات املستقلة ،ونتائج
اجلدول ( )13تبني ذلك.

جدول (  :) 13املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية واختبار “ت” للداللة عىل الفروق يف املامرسات االدارية
ملديرات رياض األطفال يف حمافظة املفرق تبع ًا ملتغري العمر
املجاالت
جمال التخطيط
جمال التنفيذ
جمال االرشاف
جمال إدارة
الوقت

جمال شؤون
الطلبة
الكيل

22

متغري العمر
أقل من  40سنة
 40سنة فأكثر
أقل من  40سنة
 40سنة فأكثر
أقل من  40سنة
 40سنة فأكثر
أقل من  40سنة
 40سنة فأكثر
أقل من  40سنة
 40سنة فأكثر
أقل من  40سنة
 40سنة فأكثر

* عند مستوى ()α= 0.05

املتوسط االنحراف
العدد
احلسايب املعياري
0.37
3.33 94
0.43731.0
3.34 44
0.54
3.22 94
0.50954.0
3.27 44
63.0
3.73 94
0.750
0.63
3.64 44
73.0
3.25 94
0.84181.0
3.36 44
70.0
3.62 94
0.913
85.0
3.50 44
51.0
3.43 94
0.037
52.0
3.43 44
قيمة «ت»

درجات
احلرية

الداللة
اإلحصائية*

136

0.663

136

0.611

136

0.454

136

0.402

136

0.363

136

0.970
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يتضح م�ن اجلدول ( )13عدم وج�ود فروق ذات

ملدي�رات ري�اض األطف�ال يف حمافظ�ة املف�رق

اإلداري�ة ملدي�رات ري�اض األطف�ال يف حمافظ�ة املف�رق

الدراس�ة تع�زى ملتغري املؤه�ل العلم�ي ملعلامت

داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05 =αيف املامرسات

عىل مجي�ع املجاالت والكيل تعزى ملتغير العمر ملعلامت
رياض األطفال.

على املجال الكيل للدراس�ة وعلى مجيع جماالت
رياض األطفال.

 -4ع�دم وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة عند

وبالت�ايل قب�ول الفرضي�ة الت�ي تنص على أنه ال

مس�توى ( )0.05 =αيف املامرس�ات اإلداري�ة

( )α= 0.05ملتغير العمر ملعلامت رياض األطفال عىل

على املجال الكيل للدراس�ة وعلى مجيع جماالت

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس�توى داللة

درجة املامرسات اإلدارية ملديرات رياض األطفال يف

حمافظة املفرق.

وقد يعود الس�بب يف ذل�ك إىل أن مديرات رياض

األطفال يعملن عىل إظهار كفاءهتن يف العمل من وجهة

نظر معلامهتن بغض النظر عن متغري العمر لدهين.

خالصة الدراسة

بين�ت الدراس�ة امليداني�ة واقع املامرس�ات اإلدارية

ملدي�رات ري�اض األطف�ال يف حمافظة املف�رق من وجهة
نظ�ر معلامهت�ن ،وإجابات ع�ن مجيع أس�ئلة وفرضيات

الدراسة ،وكانت نتائج الدراسة بصورة خمترصة كام ييل:
 -1إن درج�ة املامرس�ات اإلداري�ة ملدي�رات رياض
األطف�ال يف حمافظ�ة املفرق مرتب�ة ترتيب�ا تنازليا
كان�ت كما يلي :جم�ال اإلرشاف ،جم�ال ش�ؤون

الطلب�ة ،جمال التخطيط ،جمال إدارة الوقت ،جمال

التنفيذ.

 -2إن الدرجة الكلية للمامرس�ات اإلدارية ملديرات
ري�اض األطفال يف حمافظة املف�رق كانت بدرجة
كبرية.

 -3ع�دم وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة عند
مس�توى ( )α= 0.05يف املامرس�ات اإلداري�ة

ملدي�رات ري�اض األطف�ال يف حمافظ�ة املف�رق

الدراس�ة تع�زى ملتغري اخلبرة التعليمي�ة ملعلامت

رياض األطفال.

 -5ع�دم وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة عند
مس�توى ( )0.05 =αيف املامرس�ات اإلداري�ة
ملدي�رات ري�اض األطف�ال يف حمافظ�ة املف�رق

على املجال الكيل للدراس�ة وعلى مجيع جماالت

الدراس�ة تع�زى ملتغير العم�ر ملعلمات ري�اض

األطفال.

التوصيات

 االهتمام بتدري�ب مديرات رياض األطف�ال أثناءاخلدمة من خالل برامج تدريبية قائمة عىل إتقان

املامرسات اإلدارية.

 رضورة التع�اون م�ع اجلامع�ات وعلى األخ�صكلي�ات الرتبي�ة لعم�ل ورش�ات تطبيقي�ة وعقد

دورات تدريبي�ة لتحسين املامرس�ات اإلداري�ة
ملدي�رة ري�اض األطف�ال فيما خيت�ص بالتخطيط
وإدارة الوقت والتنفيذ.

 العم�ل على حتدي�ث الربام�ج التدريبي�ة يف وزارةالرتبية والتعليم ذات العالقة باملامرسات اإلدارية
ملديرة رياض األطفال.
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 -تطبي�ق أداة الدراس�ة احلالي�ة عىل بيئ�ات ومناطق

ري�اض األطفال .بحوث املؤمت�ر األول للطفولة

 -إج�راء املزي�د م�ن الدراس�ات والبح�وث املامثلة

( 12 -11أيار  ،)2005من ص .65 -40

خمتلفة.

بحيث تتناول جوانب أخرى مل تتناوهلا الدراس�ة
احلالية.

املراجع :

 ابو س�مرة ،حممود ،الطيطي ،حممد ،قاسم ،مجيلة،( ،)2010واقع املامرسات اإلدارية لدى مديري
امل�دارس يف منطق�ة الق�دس وعالقته�ا بال�روح

املعنوي�ة للمعلمني ،جملة جامعة القدس املفتوحة

لألبحاث والدراس�ات ،الع�دد الثامن عرش ،من
ص .150 -115

واألرسة ،اجلامع�ة اهلاش�مية ،الزرق�اء ،األردن

 بطاين�ة  ،ن�ور  ) ٢٠٠٦ (.مش�كالت ري�اضاألطفال  ،عامن  ،األردن ،عامل الكتب احلديثة.

 حج�ي ،أمح�د إسماعيل وطلب�ه ،ابته�اج حمم�ود )2007(.إدارة دور احلضان�ة ورياض األطفال
وتطبيقاهت�ا يف اململك�ة العربية الس�عودية ،ط،1

الرياض ،دار الزهراء.

 احلريري  ،رافدة  ) ٢٠٠٢ (.نشأة رياض األطفال،عامن  ،األردن ،مكتبة الصيكان.

 محادنة ،عبد اهلل ساري حسني ( .)1996ممارساتمدي�ري امل�دارس الثانوي�ة للمه�ام اإلدارية من

 -إسماعيل ،حممد ( .)1995درجة ممارس�ة مديري

وجه�ة نظ�ر املعلمين ،رس�الة ماجس�تري غير

لضواح�ي عمان لعملي�ات التخطي�ط الرتب�وي

 -اخلثيل�ة هن�د بن�ت ماج�د حمم�د  )2000(.إدارة

امل�دارس الثانوي�ة يف مديري�ة الرتبي�ة والتعلي�م
املنوط�ة هب�م ،رس�الة ماجس�تري غير منش�ورة،

اجلامعة األردنية ،عامن ،األردن.

 ب�ارود  ،حمم�د (  .) ٢٠٠٢املش�كالت اإلداري�ةوالفني�ة لري�اض األطف�ال التاب�ع للجمعي�ة

اإلسلامية ،رس�الة ماجس�تري (غير منش�ورة )
اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطني .

 البدري ،طارق عب�د احلميد  )2007(.إدارة دوراحلضان�ة وري�اض األطف�ال ،ط ،2عمان ،دار

الفكر.

منشورة ،جامعة الريموك ،إربد ،األردن.

ري�اض األطف�ال ،العني ،اإلم�ارات العريب ،دار

الكتاب اجلامعي.

 اخلطي�ب ،أمح�د وخطي�ب ،رداح وعاش�ور،حمم�د  )2001(.مرشوع� ًا مقرتح� ًا لتطوير أداء
اإلدارات واهليئ�ات املرشف�ة واملربي�ات وأولياء

األمور يف رياض األطفال ،عامن ،األردن.

 الدوي�ك ،ب�در ن�ارص فال�ح (  .)2007درج�ةممارسة املدارس الثانوية التعليمية بدولة الكويت
للكفاي�ات اإلداري�ة من وجه�ة نظ�ر معلميهم،

 -بدي�ر  ،كريمان  ) ٢٠٠٤ (.الرعاي�ة املتكامل�ة

رس�الة ماجس�تري غير منش�ورة ،جامع�ة عمان

 -برهم ،أريج ،)2005( ،دراس�ة حتليلية للمحتوى

 -دي�راين ،حمم�د عي�د ( .)2008درج�ة ممارس�ة

لألطفال ،القاهرة  ،مرص ،عامل الكتب.
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الري�ايض يف املنه�اج الوطن�ي التفاعلي ملرحل�ة

العربية ،عامن ،األردن.

مدي�ري امل�دارس الثانوي�ة احلكومي�ة يف دول�ة
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اإلم�ارات العربي�ة املتح�دة للمه�ام التنظيمي�ة

 -العتيب�ي ،مب�ارك رج�ا ( .)2010الصعوب�ات

واملدي�رون واملعلم�ون ،جمل�ة جامع�ة الش�ارقة

الكوي�ت وعالقتها بفاعلية املدي�رات من وجهة

والفنية واإلدارية كام يراه�ا املوجهون الرتبويون
للعلوم اإلنس�انية واالجتامعي�ة-207 ، )1(5 ،
.242

الت�ي تواجهه�ا إدارات رياض األطف�ال يف دولة
نظ�ر املديرات واملعلامت ،رس�الة ماجس�تري غري

منشورة ،جامعة الرشق األوسط ،عامن ،األردن.

 -سلامة ،رتيبة حممد ( .)2003املامرسات اإلدارية

 -العجم�ي ،حمم�د حس�نني )2000( .اإلدارة

وعالقته�ا بالرض�ا الوظيف�ي وال�والء التنظيمي

 -عزوق�ة ،غدي�ر معتص�م س�ليم ( .)1995حتديد

ملدي�ري امل�دارس الثانوي�ة العام�ة يف األردن
للمعلمين ،اطروح�ة دكت�وراه غير منش�ورة،

جامعة عامن العربية ،عامن ،األردن.

 الشديفات ،وليد ش�فيق ( .)2007درجة ممارسةمعلم�ي املدارس األساس�ية لكفاي�ات االقتصاد
املعريف من وجهة نظر مديري املدارس يف مديرية

الرتبي�ة والتعلي�م لل�واء قصب�ة املف�رق ،رس�الة
ماجستري غري منشورة ،جامعة آل البيت ،املفرق،

األردن.

 الرشيف ،سحر بنت نارص بن عبد اهلل ( .)2007دور بيئ�ة الروض�ة يف إكس�اب األطف�ال بع�ض

مهارات االس�تعداد للقراءة ،دراسة ميدانية عىل
بع�ض الروض�ات احلكومية يف مدين�ة الرياض،

رس�الة ماجس�تري غير منش�ورة ،جامع�ة املل�ك
سعود ،السعودية.

 عامر ،رايق مصطفى سالمة ( .)1996املامرساتاإلداري�ة ملدي�ري امل�دارس الثانوي�ة يف الضف�ة

الغربية ،رس�الة ماجس�تري غري منش�ورة ،جامعة
النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطني.

 عب�د اهل�ادي ،حمم�د أمح�د  )1984(.اإلدارةاملدرس�ية يف جم�ال التطبيق املي�داين ،ط ،1جدة،

دار البيان العريب.

املدرسية ،القاهرة ،دار الفكر العريب.

االحتياجات التدريبي�ة ملديرات رياض األطفال

يف حمافظة عامن .رس�الة ماجس�تري غري منش�ورة،
جامعة الريموك ،إربد ،األردن.

 عط�وي ،ج�ودت  )2004(.اإلدارة التعليمي�ةواإلرشاف الرتب�وي ،أصوهل�ا وتطبيقاهتا ،عامن،
دار الثقافة.

 عماد الدين ،من�ى ،)2004( ،دور النظام األردينيف التقدم نح�و االقتصاد املعريف ،رس�الة املعلم،
وزارة الرتبي�ة والتعليم ،عامن ،)1( 43 ،من ص
.21 -17
 العامي�رة ،حممد حمس�ن ( .)2002مب�ادئ اإلدارةاملدرسية،ط ،3عامن ،دار املسرية للنرش والتوزيع.
 الغضاون�ة ،سوس�ن عط�ا اهلل إبراهي�م (.)2000درجة الرض�ا الوظيفي لدى املعلمين وأثرها يف
أس�اليب معاجلتهم ملش�كالت الطلبة الس�لوكية
داخ�ل غرف�ة الص�ف ،رس�الة ماجس�تري غير
منشورة ،جامعة مؤتة.
 قواس�مة ،حمم�د يوس�ف ( .)1992درج�ة رضااملعلمني عن املامرس�ات اإلداري�ة والفنية ملديري
امل�دارس الثانوية األكاديمية احلكومية يف مديرية
الرتبي�ة والتعليم لعامن األوىل ،رس�الة ماجس�تري
غري منشورة ،اجلامعة األردنية ،عامن ،األردن.
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 قوق�زة ،س�ليامن طال�ب ( .)2003م�دى تواف�رالكفاي�ات التقني�ة التعليمي�ة ل�دى معلم�ي
الرياضيات يف املرحل�ة الثانوية يف حمافظة جرش
وممارستهم هلا من وجهة نظرهم ،رسالة ماجستري
غري منشورة ،جامعة آل البيت ،املفرق ،األردن

 حمم�د ،عواط�ف إبراهي�م  )2004(.أساس�ياتبناء منهج إع�داد معلامت رياض األطفال ،ط،1
عامن ،دار املسرية.
 املساعيد ،أمحد عطا ( .)2004ومستوى املامرساتاإلرشافية للمرشفني الرتبويني وعالقته بمستوى
الكفاي�ات التعليمي�ة وال�روح املعنوي�ة ملعلم�ي
ومعلامت املرحلة األساسية يف املدارس العامة يف
األردن ،أطروح�ة دكتوراه غري منش�ورة ،جامعة
عامن العربية ،األردن.

 مصطف�ى ،صالح عبد احلمي�د  )2002(.اإلدارةاملدرس�ية يف ض�وء الفك�ر اإلداري املع�ارص،
الرياض ،دار املريخ.
 وزارة الرتبية والتعليم  )2003(.جمموعة القواننيواألنظم�ة والتعليمات الرتبوي�ة ،اجل�زء الراب�ع
عرش ،عامن.

املراجع األجنبية:

- Bauer, Louri (1993). The Principals
Role as Instrucional Leaders: Alabama
Teacher and Principals Perceptions,
Unpublished Doctoral Dissertation,
University of Alabama, DAI,Vol.54,
No.4, P.1159-A
- Erickson, J.,W. (1988). Make Principle
Evaluation More Than a Popularity
Contest. The Executive Educator, 10
(2), 10- 19.
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الصورة الشعرية بين الوعي اإلنساني
ونموذج المقاربة النفسية في النقد العربي الحديث
د .حممد ماجد الدخيل

األستاذ املشارك بقسم اللغة العربية وآداهبا  -كلية إربد اجلامعية  -جامعة البلقاء التطبيقية  -األردن

املستخلص

ليس من اهتامم هذه الدراس�ة الوقوف عىل تعريفات مفهوم
الصورة الشعرية املتعددة؛ ألهنا ُأشبعت بالدرس يف املؤلفات
النقدي�ة واألدبية،إنام معرفة خمرج�ات هذه التعريفات ،التي
َأفض�ت إىل اعتبار الصورة الش�عرية معيار ًا نقدي ًا ترس�خ يف
الوع�ي اإلنس�اين إىل ٍ
ح�د م�ا قدي ً
ما وحديث ًا،خصوص� ًا أن

للص�ورة يف املنظور النقدي احلديث وظيفة س�امية ارتبطت
بالنفس املبدعة ،وأماط اللثام عنها قارئ حصيف.

وحاولت هذه الدراسة إثبات وظائفها وقيمتها وأمهيتها

وتُش�كّلها وصياغتها م�ن منظور النقد احلدي�ث ،خصوص ًا

أن ه�ذا العرص هو عرص الص�ورة بكل س�لبياهتا واجيابياهتا

م�ن جه�ة .وإن الصورة الش�عرية هي جمموع�ة تعابري نابعة
من بواط�ن النفس البرشية ا ُملتخيلة ،صاغتها نفس ش�اعرية
بأس�اليب نفس�ية وفني�ة وأس�لوبية وبالغية،وه�ذه النف�س

املبدع�ة تعرض�ت إىل إمه�ال وحمن�ة يف املايض الغاب�ر،إىل أن

تغيرت النظ�رة إليها حتى َغ�دا حمط أنظ�ار القارئ/املتلقي

وم�ا حييط ب�ه من ظ�روف ومالبس�ات ،األمر ال�ذي جيعلنا
َأمام صورة ش�عرية ح ّية ونابض�ة باحلياة،وغدت الصورة يف
حرم النّص نس�خة نفس�ية مجالية ،وهي ابن�ة اخليال الرشع ّية
وتش�كل منظوم�ة الص�ور احلس�ية واإلدراكي�ة والذهني�ة
والبرصي�ة بأنواعه�ا مادة الصورة الش�عرية األساس�ية،ويف
صناعة األدب بعامة وخلوده يف نفوس متلقيه.

عز الدين إسامعيل
وناقشت هذه الدراس�ة بعض أفكار ّ

الت�ي تقربن�ا م�ن دراس�ة الص�ورة الش�عرية م�ن الوجه�ة
التأرخياني�ة النفس�ية وقيمته�ا يف النق�د احلدي�ث م�ن جهة،
وتطبي�ق منطلقاهت�ا النظري�ة على أدبن�ا احلدي�ث واملعارص

وتوضيح معنى الصورة الشعرية وآفاقها.

الكلامت املفتاحية :الصورة الش�عرية ،الوعي اإلنساين ،نموذج
املقاربة النفسية ،النقد العريب احلديث

Abstract

This study does not intend to examine the different
definitions of the concept of poetic image as it
has been widely studied in critical and literary
writings. It rather focuses on the outcomes of these
definitions which introduced the poetic image as a
criterion deeply rooted in human consciousness in
the past and modern times. From modern critical
perspective, the image has particularly been
associated with a supreme psychological function
to be discovered by a brilliant reader.
This study attempts to prove the function,
value and form of the image from modern
critical perspective given the fact the current
age attached considerable significance to it.
The poetic image is a group of expressions
emanating from the inside of the imaginative
human self-formulated in poetic, psychological,
artistic, and rhetorical style. This creative self
was neglected in the remote past but this view
as readers have become more interested in it.
Now we experience a poetic image full of life
;and central to the aesthetic aspect of the text
it is the legitimate offspring of imagination,
representing a group of sensory, perceptual,
cognitive and visual part of the basic poetic text
and production of perpetual literature.
This study investigated some of Izzideen
Ismael’s thoughts to better approach the poetic
image from
historical and psychological
perspectives along with its value in modern
criticism, the application of its theory to our
modern criticism and the explanation of its
meaning and prospects.
Keywords: The Poetic Image, human
consciousness, psychological appropriation
model, modern Arabic criticism, Monarchs
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املقدمة

نقدّ ي�ة  -فمثالً-أحصى عب�د اإلله الصائ�غ اجلهد

-1الوعي اإلنساين بالصورة الشعرية:

إن جه�ود نقادن�ا القدامى ظلت حمف�ورة يف ذاكرة نقادنا
املحدثني واملعارصين يف العصور األدبية التالية خصوص ًا

فيام يتعلق بالصورة الفنية وتشكيلها األسلويب والبالغي
والتأرخي�اين النفسي والفن�ي ،ب�ل إن أصح�اب بع�ض
املناهج النقدية يرون أن «دراسة النص الشعري تكون يف

تبيان الص�ور البالغية الواردة»(ربابعة،)163 :1990،

ذلك أن «الشعر تفكري بالصور» (حممد.)19:1987،

الع�ريب القديم من (255هـ808 -ه�ـ) آراء ثامنية
عشر باحث ًا ،أمجعت على اعتامد الص�ورة الفنية أو

التصوير الش�عري معيار ًا للنقد الشعري واملفاضلة
بني الش�عراء ،وتأسيس ًا عىل ما س�بق ،فعىل الشاعر
العناي�ة بانتقاء م�ادة صوره بدقة ،فب�دون الدقة قد
يك�ون هؤالء الش�عراء حكامء أو فالس�فة .والناقد

اجليد هو الذي ُيمس�ك بمي�زان الصورة وال خيرج

عنها ،ونفى هذا ال�دارس أن يكون اهتامم القدامى

أ) آفاق املفهوم وتعدد الرؤى:

تن�اول الباحث�ون املحدث�ون واملع�ارصون مفه�وم
الص�ورة –وبخاصة بعض الن ّقاد منهم يف حماولتهم
حتدي�د مفه�وم الص�ورة الفني�ة كثقاف�ة قديم�ة
وجدي�دة -إال أن مفهومه�ا االصطالح�ي –لدى

قس�م كبير م�ن ه�ؤالء الباحثين –بقي يع�اين من

بالصورة ثمرة للبيئة اللغوية والكالمية والفلس�فية

الس�ائدة وتأثره�م باليون�ان؛ ألن يف ذل�ك إلغ�اء
للطبيعة االبتكارية للعقل العريب ،مؤكد ًا يف الوقت
ذات�ه عىل أننا ال نجد يف النق�د العريب القديم تعريف ًا
تام� ًا وش�ام ً
ال للص�ورة الفنية فهي إم�ا (وصف أو

اهللهل�ة واالضط�راب واملزاجي�ة ،ب�ل بق�ي رهني

تش�بيه أو اس�تعارة أو تقديم أو تأخري) .فض ً
ال عىل
أننا نج�د يف تعريفاهتم أنواع ًا للص�ورة الفنية مثل:

وتنسجم مع آراء روادها :كاالجتاه أو املنهج النفيس

والذهني�ة ،كما حش�د هذا ال�دارس معظ�م جهود

والتارخيي واإلنثربولوجي والبنيوي والفني اجلاميل

من جه�د بط�رس البس�تاين وحتى ع�ام 1982م،
وأكد من خالل آراء س�بعة ومخسين باحث ًا التفات

اجتاه�ات ومذاهب ومدارس ومناه�ج نقدية تتفق

الص�ورة الس�معية والبرصية والش�مية واللمس�ية

واألس�لويب والبالغ�ي واألس�طوري واالجتامعي

املحدثين واملعارصي�ن يف جم�ال الص�ورة ابت�داء

والثقايف وغريها (الصائغ.)157-107 :1987 ،

ومهما تنوع�ت املنطلق�ات الت�ي ينطل�ق منها
الباحثون يف دراس�ة الص�ورة الفني�ة ،تبقى عنرص ًا

اإلبداعي ،وتش�اهبهم يف تتبع جذوره�ا ووظائفها

اس�تخدام الصورة خيتلف بني ش�اعر وآخر ،كام أن

متعددة ،فبعض الباحثني انطل�ق من ثقافته الرتاثية
مق�ر ًا بام أنجزه العق�ل البرشي ،ومنه�م من انطلق

رئيس� ًا يف الش�عر وأداة م�ن أدوات�ه اإلبداعي�ة عىل
مر العصور ،وليس�ت الصورة شيئ ًا جديد ًا ،ولكن
ّ
الشعر العريب القديم خيتلف عن احلديث واملعارص
يف طرق اس�تخدامه للصورة وفق معايري وضوابط
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الع�ريب ال�ذي تص�دّ ى لدراس�ة الص�ورة كمعي�ار
نق�دي قدي ً
ما وحديث� ًا ،وحش�د يف اجله�د النق�دي

النق�اد املحدثين إىل أمهية الص�ورة الفنية يف النص

وأنامطها وكل ما يتعلق بطبيعتها مدفوعني بقناعات

مدفوع� ًا بثقافت�ه األجنبية ملمح� ًا إىل أثر األجانب
يف نظرة الع�رب للصورة وثمة من نظر إىل الصورة
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فن ًا واقع ًا ،فتلمس طبيعته دون أن يش�غل نفسه بأمر

حت�ذف دون أن يتأثر اهلي�كل املجرد للمعنى ،الذي

واملتتبع للفقرات النصية والبحوث واملقاالت

البلغاء والنقاد عىل أمهية املجاز»(عصفور:1973،

الفني�ة يلمس أن بعض الدراس�ات ما زالت حتاول

الفني�ة كمفه�وم بس�يط وواضح وش�فاف ،وإيامين

نسبها(الصائغ.)157-107 :1987،

واملؤلفات قديمها وحديثها ،التي تناولت الصورة
حتدي�د مفه�وم ش�امل للص�ورة ،ولكنه�ا مل تفل�ح

يف اخل�روج م�ن دائرة الص�ورة البالغي�ة إال بالنظر
للص�ورة كرمز لشيء مطب�وع يف ذهن الش�اعر أو
بيئته االجتامعية.

وانته�ى عب�د اإلله الصائ�غ – بعد اس�تقصاء

جه�ود القدام�ى واملحدثني الع�رب -إىل القول إن
«التصوير الفني الش�عري ،يس�عى إىل تقديم نسخة

جزئي�ة أو كلية للواقع احليس أو الش�عوري كام هتيأ
الشاعر بأسلوب أديب مؤثر .أما الصورة الفنية فهي
نس�خة مجالي�ة تس�تحرض فيها لغ�ة اإلب�داع للهيئة

حتس�نه أو تزينه ،وم�ن هذه الزاوية فحس�ب ،أمجع
 .)358ومم�ا تق�دّ م تتضح رؤيت�ي اخلاصة للصورة
العمي�ق بأمهي�ة أركان العملي�ة اإلبداعي�ة يف ف�ك

مغالي�ق النص األديب بص�وره وأخيلت�ه ومضامينه
واجتاهات�ه (الش�كل واملضمون) من خالل س�طوة
القارئ احلصيف عىل صنيع مبدع بارع.

ب)الوظيفة واخلصائص:

غ�دت الص�ورة الفني�ة للناق�د املع�ارص «وس�يلته
التي يستكش�ف هبا القصيدة ،وموقف الش�اعر من

الواق�ع ،وهي إحدى معاييره يف احلكم عىل أصالة

التجربة (عصفور ،)5 :1973،ومن وظائفها:

احلس�ية أو الش�عورية لألجس�ام أو املعاين بصياغة

 -1الكشف :حيث تتجاوز الصورة فلسفة النظر إىل

فنية بني طرفني مها :املجاز واحلقيقة دون أن يس�تبد

مهمتها التقليدية يف النسخ إىل مهمتها اجلديدة يف

وال ج�دال إذا زعمن�ا أن الص�ورة الفني�ة –

 -2اخلل�ق :تس�عى الص�ورة للتعبير ع�ن عالئ�ق

جدي�دة متليه�ا قدرة الش�اعر وجتربته وف�ق تعادلية

األشياء إىل فلسفة الرؤيا من الداخل ،أي تتجاوز

طرف بآخر» ( الصائغ.)157-107 :1987 ،

التعرية.

كمفه�وم بس�يط غري معق�د  -منتزع من إحس�اس
نفسي عاطف�ي وج�داين تأث�ري ش�اعري ،وحالة
نفسيه ش�عورية و «طريقة خاصة من طرق التعبري،

أو وج�ه م�ن أوجه الدالل�ة ،وتنحصر أمهيتها فيام
حتدث�ه يف معنى من املع�اين من خصوصي�ة وتأثري،
ولك�ن أي ًا كانت هذه اخلصوصي�ة ،أو ذلك التأثري،
فإن الصورة لن تغيرّ من طبيعة املعنى يف ذاته إهنا ال
تغري إال من طريقة عرض�ه وكيفية تقديمه ،ولكنها
–بذاهتا -ال يمكن أن ختلق معنى ،بل إهنا يمكن أن

جديدة وأسامء وصفات جديدة مثل :الشعورية،

الوجدانية ،اإلهيامية.

 -3اجلاملي�ة أو الش�عرية :ال هتتم الص�ورة املعارصة
بالزخرفة وال بالشرح ،ولكنها هتتم بالتعبري عن

احلالة ،وتبتعد عن أن تكون جمرد شكل.

 -4وظيف�ة الص�ورة الش�عرية باعتباره�ا ترمجان� ًا

لألحاس�يس واملش�اعر الباطني�ة ،حي�ث تب�دو
الرؤي�ة يف الظاه�ر ،وال عبرة حينئ�ذ بمخالف�ة
الواقع أو العرف املألوف (السيد،د.ت.) 204:
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واقترح “عدن�ان قاس�م” أف�كار ًا تقربن�ا من

دراسة الصورة الفنية وتطبيقها عىل األدب ،كذلك
األم�ر يف توضي�ح مفهومها االصطالح�ي يف النقد
وخصائصها العامة ،وهي.:

 -1تتمي�ز الص�ورة بأهن�ا كلمات حم�ددة يف معظ�م
األحي�ان ،وتق�وم فيها عالق�ة متبادلة بني أش�ياء
خملوق�ة ،وغالب ًا ما تنتمي إىل عنارص طبيعية ،وإذا
كان م�ن املمك�ن لبعض ه�ذه الكلمات أن متس
شعور ًا ما ،فإن الصورة تصبح أشد حساسية كلام
تع ّلقت بشعور جوهري لدى اإلنسان.

تص�ورات حم�ددة ق�د
 -2تُثير اخلي�ال وتدفع�ه إىل
ّ
تنته�ي إىل درجة كبرية من الرتكيب والتعقيد ،إال
أهن�ا ينبغي أن تعطي إحساس� ًا بما هو ممكن ،وأن
ش�يئ ًا من الرهافة والدقة ونفاذ البصرية كفيل بأن
يضمن القدرة عىل متثلها.

 -3تطلق الذهن نحو آفاق ُعليا من احلرية والتحديد
والتماس املتعة القص�وى يف اس�تخدام الكلامت
التي مل يسبق للغة العقلية حتريرها عىل اإلطالق.

 -4تس�مح بتواكب اإلحساس بام هو عنرصي عابر
وجوهري دائم يف نفس الوقت ،ويتجاوز عندها
الش�عور بالزمان واملكان ،وكلام كانت فريدة غري
مألوف�ة أصحبت أش�د فعالية وق�درة عىل حتديد
مس�طحات الع�روض الذهني�ة وإعط�اء أبع�اد
جديدة ملا يتسنى لإلنسان أن يسيطر عليه.

 -5قد ال تتضح الصورة الشعرية –بل ال تفهم أحيان ًا
إال عىل أس�اس بعض التجارب وبعض قليل من
مالحظة العامل ،فهناك بعض الصور الدقيقة التي
تظل غامضة مل يامرس االحتكاك ببعض مش�اهد
وظواهر الطبيعة ،أي أن لغة الش�عر حلسن احلظ
ال تقبل سوى التعبريات القابلة للتوصيل.
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 - 6ليس�ت الصور جمرد نتيجة حلساس�ية الش�اعر،
بل هي القصي�دة نفسها(قاس�م -278 :1980

.)279

ج) منازل التشكيل وأفياء القيمة(األمهية):

ّ
إن الص�ورة الفني�ة من األس�اليب التعبريي�ة الفنية
التي عم�د إىل اس�تخدامها األدباء قدي ً
ما وحديث ًا ،
«فالص�ورة قديم�ة ِق�دم الش�عر وأنامطه�ا البالغية
حمصورة يف املجاز ،ولكننا قد نصل إىل الصورة عن
غير طريق املجاز أيض ًا (الرباع�ي.»)14 :1980،
وتتجّل�ىّ الص�ورة الش�عرية يف دواوين الش�عراء –
مثلاً -م�ن خلال األس�اليب الش�عرية التي عمد

إليه�ا الش�عراء يف تصوي�ر واقعه�م ومش�اعرهم
وعواطفه�م وأفكاره�م وجتارهب�م اليومي�ة يف كل
املناح�ي واملجاالت «وللصورة الش�عرية أش�كال
خمتلف�ة يس�اير كل ش�كل منه�ا طبيع�ة اجلمال أو

النف�س التي ينش�أ عنه�ا ،فبعض أش�كال الصورة
بس�يط ال يتعدى اإلش�ارات الس�اذجة أو التشابيه

املتناس�بة األج�زاء ،وبعضه�ا معقد ش�ديد التعقيد
كالرم�وز واالس�تعارات الت�ي ال تق�ف عن�د إجياد

عالقات بني أمور متناسبة أو متشاهبة أو متجانسة،
وإنما تتعدى ذل�ك إىل إحداث عالق�ات بني أمور

خمتلف�ة متباع�دة ب�ل بين أم�ور متض�ادة متناف�رة
أيض ًا»(إسامعيل،د.ت.)98:
ولكن م�ن األدباء املحدثين واملعارصين من

جتاوزوا التش�كيل املجازي للصورة ،واس�تعاضوا
عنها بأساليب أخرى كالرمز واألسطورة وغريها،

وهج�روا األش�كال البالغي�ة العربي�ة التقليدي�ة
وتطبيقاهت�ا :كالتش�بيه والتمثي�ل واالس�تعارة
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والكناية واملجاز .إن مثل هذا التجاوز اخلطري مرده

كان -جان�ب من اللغة الش�عرية .ومن جمموع هذه

غربيني؛مما س� ّبب ذاك التش�كيل الش�عري احلداثي
الغ�ريب بغم�وض ش�عرنا الع�ريب املق ِّل�د ،وتعقيده

نطل�ق عليه القصي�دة الش�عرية»(الورقي:1983،

تأثر الش�عراء بمن س�بقهم أو عارصهم من شعراء

وإهبامه ،ونتمثل عىل الركام األس�طوري يف الشعر

الع�ريب احلدي�ث واملع�ارص وغموض�ه وتعقي�ده
وطالس�مه ق�ول ب�در ش�اكر الس�ياب يف قصيدته

«املومس العمياء(الس ّياب،د.ت« :)199 :أنشودة
املطر»

أحفاد «أوديب» الرضير ووارثوه املبرصون

ِ
كأمس ،وباب «طيبة» ما يزال
«جوكست» أرملة

ُيلقي «أبو اهلول» الرهيب عليه ،من رعب ظالل
واملوت يلهث يف سؤال.

إن الس ّياب ضالع يف اسرتفاد األساطري املعمية

يف ش�عره ،وق�د ع�دت إح�دى مرجعي�ات ش�عره
الثقافي�ة؛ مم�ا جعل�ت أغلب ش�عره يصع�ب فهمه
واستيعابه وحفظه يف الذاكرة اآلدمية.

إن م�ادة الصورة األساس�ية هي اللغة –بصفه

خاصة -فالصورة إحدى جوانب اللغة األساسية،

ول�وال اللغ�ة مل�ا تش�كّلت الص�ور والعواط�ف
واألخيلة إذ إن « التجربة الشعرية يف أساسها جتربة

لغة ،فالشعر هو االستخدام الفني للطاقات احلسية

والعقلي�ة والنفس�ية والصوتي�ة للغة .ولغة الش�عر

هي الوجود الش�عري الذي يتحقق يف اللغة انفعاالً
وصوت� ًا موس�يقي ًا وفك�ر ًا ...فالص�ورة الش�عرية

بمكوناهت�ا وأبعاده�ا جان�ب م�ن اللغة الش�عرية،
والص�ورة املوس�يقية بأنغامه�ا وإيقاعاهت�ا وأطرها

الرتكيبي�ة والتش�كيلية جان�ب من اللغة الش�عرية،
والتجرب�ة البرشي�ة كموقف إنس�اين –عىل أي نحو

اجلوانب الثالثة يكتمل لدينا الوجود الشعري الذي

.)16

ل�ذا حتظ�ى اللغة بأمهي�ة كبرية جتع�ل من ذاهتا
أساس� ًا للعم�ل اإلبداع�ي ،وتُعد عض�و ًا فاع ً
ال يف
هنوضه ،فض ً
ال عن دور النقد العظيم يف سبر أغوار
ماهي�ة العم�ل األديب املكتوب�ة ب�ذاك العم�ل (أي
اللغة) ،وهي بمثابة الروح للجسد يف تذوقنا للنص
األديب املكت�وب بحروفه�ا .إن ما يستش�ف يف هذا

املجال الرتابط العضوي املتني بني اللغة والصورة،

م�ن ناحي�ة أهن�ا أداة لتوصيلها للس�امع /للمتلقي

«وال ب�د أن تك�ون ه�ذه اللغ�ة هلا م�ن اخلصوصية
ما يس�مح هلا بالتعامل م�ع مثل هذا النوع من أنواع

التعبري ،فهي انزياح لغ�وي متميز عن لغة اخلطاب

املحمل بإحي�اءات ودالالت متفردة ،حتى
الع�ادي
ّ

ليظه�ر أن العالق�ات اللغوي�ة هي م�رادف للصور
الشعرية»(شديفات .)34 :1977،

إن فلسفة الشعر تعد هيكل التجربة الشعرية،

وه�ذا اهلي�كل يتأل�ف ببواطن�ه دواف�ع مكون�ات

التجربة لدى الش�اعر ،والنتاج املبارش الذي تنتظم

ب�ه نزعات�ه «فأس�لوب الصياغ�ة الذي يس�تخدمه
الش�اعر هو التجربة وهو لغة الشعر ،وكل كلمة يف
هذا األس�لوب بكل ما يتصل هب�ا من إيقاع وصور

ودالالت وموس�يقى ومضمون وجه من التجربة،
وإن مح�ل طمع ًا ومذاق ًا خاص� ًا متباين ًا إال أن قيمتها

يف ذاهت�ا معدومة فالقيمة هنا يف الكلية؛ كلية العمل
الش�عري والنس�يج الش�عري بما يش�تمل عليه من
مفردات لغوية وصور شعرية ومن موسيقى ،ومن
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جتارب برشية ،وجمموع هذا النس�ج الشعري هو ما
م�ن املؤك�د أن الص�ورة اكتس�بت أمهيته�ا يف

م�ن األنحاء ،وهب�ذه الطريقة تف�رض الصورة عىل
املتلق�ي نوع ًا م�ن االنتباه واليقظ�ة ،ذلك أهنا تبطئ

أنس�جتها املرتابطة باحتاد ثنائية الش�كل واملضمون

فرعي�ة غري مب�ارشة ،ال يمكن الوص�ول إىل املعنى

أسميه «لغة الشعر»(الورقي.)75 :1983،

النقد احلديث بوساطة اللغة الشاعرة التي تشكلت

منه�ا« ،وبذل�ك تك�ون القيم�ة الكبرى للص�ورة
الش�عرية يف أهنا تعمل عىل تنظيم التجربة اإلنسانية
الش�املة للكش�ف ع�ن املعن�ى األعم�ق للحي�اة

والوج�ود؛ املتمث�ل يف اخلير واجلمال م�ن حي�ث
املضم�ون ،واملبني بطريق�ة إحيائية مخُ ّصبة من حيث

الشكل»(الرباعي.)14 :1980،

 -وأيض ًا -إن الش�اعر ُيش�كّل ص�وره وأخليته من

رؤيت�ه لعامل�ه الداخلي واملحي�ط ب�ه( اخلارج�ي)،

إيق�اع التقائ�ه باملعن�ى ،وتنح�رف ب�ه إىل إش�ارات

دوهنا»(الرباعي.) 363 :1980 ،

-2الوجهة التأرخيانية النفس�ية والنقدية املعارصة:املبدع
واملتلقي والنص الصوري

أ) موقع املبدع بني حمنة املايض واالنفراج املعارص:

ُأمهل املتكلم(املب�دع) بنواحيه وحاالته أثناء الكتابة

واإللق�اء ،ف�إن «ال�ذي يؤخذ على البالغ�ة هو أهنا
مل ِ
ت�ول يف املقاب�ل ،املتكل�م (املب�دع) العناي�ة الت�ي

«فالش�اعر وه�و ينظم ش�عره ،تتح�د يف جتربته كل

يس�تحقها ،فتم إمه�ال حالته النفس�ية وقت كالمه،
ووضعه االجتامعي الذي قد يرتك آثار ًا واضحة عىل

قادرة عىل بعثه»(الرباعي.)145 :1980،

اإلش�ارات إىل املتكل�م ،كما يف مباح�ث االلتف�ات

منازعه الداخلية س�واء أكانت آتية من العقل أم من
احلس وعندما تولد الصورة تولد مفعمة باالنفعال

سامت أسلوبه .نعم ،قد تظهر لدى البالغيني بعض

وال مندوح�ة لنا من القول إن الصورة مهمة وذات

مثلاً ،لك�ن ه�ذه اإلش�ارات املح�دودة ال تنهض

قيمة يف التعبري األديب ،وإن أمهيتها تكمن يف الطريقة
التي تفرض هبا علينا نوع ًا من االنتباه للمعنى الذي

تعرض�ه ،ويف الطريقة التي جتعلن�ا نتفاعل مع ذلك
املعن�ى ،ونتأثر به .إهنا ال تش�غل االنتب�اه بذاهتا إال

ألهن�ا تري�د أن تلف�ت انتباهن�ا إىل املعن�ى ال�ذي ال
تعرضه ،وتفجؤنا بطريقتها يف تقديمه .هناك معنى
جمرد ،اكتمل يف غيبة م�ن الصورة ،ثم تأيت الصورة
حتتوي ذلك املعنى أو تدل عليه ،فتحدث فيه تأثري ًا
متمي�ز ًا ،وخصوصي�ة الفتة؛ ذلك أهن�ا تعرضه كام

ه�و يف عزلة واكتفاء ذاتيني ،وإنام تعرضه بوس�اطة
سلس�لة من اإلش�ارات إىل عنارص أخرى ،متميزة
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عن ذلك املعنى ،لكنها يمكن أن ترتبط به عىل نحو

دلي ً
لا عىل عناي�ة حقيقية باملتكلم وظروفه النفس�ية
واالجتامعية(أبو العدوس.)179 :1999 ،

ب) سمو السامع أواملتلقي أوالقارئ:

ّ
إن االهتامم بحالة الس�امع أو املتلق�ي أو القارئ يف
النق�د والبالغة القديمة وأثر الصورة فيه يدفعنا إىل
احلكم عىل هذا االهتامم بأن الصورة قد أدت وظيفة

س�امية يف منظوره�م ،كذل�ك إن ع�دم االهتامم به
وإمهاله «أدى إىل مزالق كثرية أمهها :فصل الصورة

ع�ن املعن�ى واعتباره�ا من قبي�ل الزين�ة العارضة،
وجتاه�ل الضرورة الداخلي�ة امللح�ة ،الت�ي تدف�ع
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الش�اعر إىل التفكير ،والتعبري بالص�ورة ورد مجال

ولس�نا نخط�ئ إذا زعمن�ا «أن املب�دع يعتم�د

عىل اخلطاب البالغي يف توجيه أحاس�يس املتلقي،

الصورة إىل جتانس شكيل ،وتناسب منطقي جامد،
يعول يف الفن ،وأخري ًا حتويل الصورة إىل طرائق
ال ّ

والس�يطرة عىل انفعاالته ،وال بد من إعطائه احلرية

.)422وبالتايل أقول إن للصورة قيمة عظيمة وثرية

املس�توى املطلوب يف نمو الصورة ،والدفع هبا جتاه

جام�دة لالس�تدالل املنطقي»(عصف�ور:1973،

فهي « تعمل عىل تنظيم التجربة اإلنس�انية الشاملة

للكش�ف ع�ن املعن�ى األعم�ق للحي�اة والوجود؛
املتمث�ل يف اخلير واجلمال م�ن حي�ث املضم�ون،
واملبن�ي بطريقة إحيائية خمصبة من حيث الش�كل»(

عصفور.) 14 :1973،

املطلق�ة يف االرتق�اء باخلطاب البالغ�ي؛ ليصل إىل

التفاع�ل احلي�وي بين الن�ص واملتلقي»(أبو أصبع

 .)237 :1988،وه�ذا يؤكد قيمة البالغة العربية
القديمة وتطبيقاهتا واستقالليتها ودورها يف معاجلة
النص معاجلة حتليلية.

أما ،وقد تغريت النظرة للمتكلم أو للمبدع يف
نقدنا وبالغتنا العرصية ،وأصبح االهتامم منصب ًا –

ومن احلقائق التي قررها –عز الدين إسماعيل -ما

ي�دور حول�ه ،وهذا جيعلنا أمام صورة ش�عرية حية

من الوجهة التأرخيانية النفس�ية أهن�ا من الوجهات

النص الصوري:نسخة نفسية مجالية
ج) ّ

ّص و الق�ارئ أو برؤية املبدع ملا
باإلضاف�ة -إىل الن ّ

يتعل�ق بأمهية الص�ورة يف النقد احلدي�ث واملعارص

نابض�ة باحلياة يلفه�ا التصوير ال�ذي يعكس جتربة

النقدية التي تُعتمد يف الدراسات التطبيقية للصورة

أكث�ر إحيا ًء بما يتعلق بعن�ارص التجرب�ة ،ووضعت

واملعارص ،نربزها باآليت:

املبدع الش�عورية بصفه خاص�ة ،وصارت الصورة
األس�لوبية-مثالً -بني نصب عينيها دراس�ة النص

وعالقته بمبدعه ورؤيته ،وأثر هذا النص يف نفوس
متلقي�ه على الرغ�م م�ن إن بع�ض االجتاه�ات أو

املذاهب أو املدارس أو املناهج النقدية املعارصة هلا
خصوصياهت�ا ووجهات نظرها ح�ول هذه الركائز
الثالث :النص ،املبدع ،القارئ أو املتلقي.

«نوه النقاد بعالقة الصورة األدبية بعنرص
وقد ّ

التجرب�ة؛ ألهنم رأوه�ا ترتبط بموقف م�ن احلياة،

وت�دل عىل خبرة الش�اعر ونظرته الدقيق�ة ،بذلك
أصبح�ت الص�ورة تنق�ل مش�هد ًا م�ن احلي�اة ،كام

تُلخص خربة وجتربة إنس�انية»(احلمداين:1989 ،
.)38

يف األدب ،ال س�يام يف الش�عر الع�ريب احلدي�ث
 -1إن الش�اعر كثير ًا م�ا يفت�ت األش�ياء الواقعة يف
امل�كان لك�ي يفقده�ا كل متاس�كها البنائي ،وال
يبقى منها إال عىل صفاهتا أو بعض صفاهتا ،سواء
األصلية فيها واملضافة إليها.

 -2إن�ه ينبغ�ي التفريق بين التفكري احلسي والرؤية
البرصي�ة للشيء صحي�ح أن الرؤي�ة رضب من

احلس ،وصحيح أن الصورة املرئية تتمثل للعيان.
لكن التفكري احليس أكثر إيغاالً يف صميم األشياء

من جمرد الوقوف عند سطوحها وأشكاهلا املرئية.

 -3ففي الصورة الشعرية تتجمع عنارص متباعدة يف
امل�كان ويف الزمان غاية التباعد ،لكنها رسعان ما

تألفت يف إطار ش�عوري واحد .وهذا يفرس عادة
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م�ن وجهة التحليل النفيس ب�أن العمل الفني إنام

والش�مية ،والتذوقي�ة ،واللمس�ية .وه�ذه احلقيقة

 -4إن الصورة الشعرية ينبغي أال تنفصل عن التفكري
الش�امل إهنا وإن مل ترتبط فيها املف�ردات املكانية
والزماني�ة ارتباط� ًا منطقي ًا ما يزال ه�ذا االرتباط
– وال ُب�دَّ أن يك�ون -خاضع� ًا ملنط�ق الش�عور
(إسماعيل ،الش�عر الع�ريب املعارص-قضاي�اه
وظواهره الفنية واملعنوية.)166- 153:-

لعنرص اخليال كأحد عنارص العمل األديب ،يف حني

يتم والفنان يف حالة حلم.

نع�دّ ه كاألم ال�رؤوم احلاملة للص�ورة؛ وذلك ألن
التفكير احلسي (إسماعيل )19: 1974،واخليايل

جيعلان املبدع يغدو ويروح يف تش�كيل صوره من
خالل أخيلته وعواطفه وأفكاره واتصاله مع اآلخر

إن نظ�رة –ع�ز الدي�ن إسماعيل -للص�ورة

م�ن جه�ة ،وخربات�ه وخلجاته م�ن جه�ة أخرى.
والشيء الظاه�ر للعي�ان ال يع�د اكتش�اف ًا بارع ًا أو

النفيس لإلبداع األديب ،ففي تش�كيلها يخُ ضع أشياء

املصور عند
إنما اهلدف الدخ�ول يف صميم الشيء
َّ

الش�عرية وألمهيته�ا نابعة م�ن إغراق�ه يف التحليل
الطبيعة لسطوة املبدع يف حرية جتزئة املبدع هلا؛ ألن

العني ترى كل األشياء وبصفة خاصة أشياء املكان،
ولكن امل�كان حيوي كل يشء ،وإن املبدع –كام يراه

ع�ز الدي�ن إسماعيل -يبحث يف تصويره لألش�ياء
الرضوري�ة التي تقوم وتوكل إليها الرؤية الش�عرية

الكامل�ة واملنس�جمة الت�ي تف�رز يف النهاي�ة املعنى
املبتغى.

تص�ور األش�ياء بصورة
ولك�ن ال ضير م�ن
ّ

تكاملية رشيطة أن تس�اعد يف إيصال املعنى املستور
من جهة ،وإحداث األثر يف نفس املتلقي من خالل
رؤي�ة الش�اعر هل�ا م�ن جهة أخ�رى .وربام ُيش�كِّل

الش�اعر ص�ورة معين�ة من م�كان ما بأخ�ذ عينات
ظاه�رة يف ذات امل�كان ،ويرتك أش�ياء أخ�رى ربام

تكون هامة لتقوية التصوير وتأكيد املعنى واإلحلاح
عىل تثبيته يف ذهن املتلقي.

ومل�ا كان�ت الرؤية البرصية رضب� ًا من التفكري

احلسي ،هي التي تظل ش�اخصة لنا ،وهي وس�يلة

الش�اعر يف تع�دد أنامط وأل�وان صوره :الس�معية،
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جتعلن�ا ن�درك أن – ع�ز الدي�ن إسماعيل -يؤط�ر

اخرتاع� ًا فريد ًا ؛ألنه ليس اهلدف النظر بالعني إليه،

تصوي�ره ووصف�ه “وقدي ً
ما كانت وس�يلة الش�اعر
إىل االستكش�اف متثل يف أعلى صورها التعبريية يف

“التشبيه” و “االستعارة(إسامعيل”)143:1974،

ونج�د األعم�ى التطييل(ت525هج�ري) يصف

محام ًا ،كام يف قوله (التطييل:)246: 1963،
ِ
وفــيـه هلــيب نَـار
ــاء
َم ٌ

كالشمس يف ِد ٍ
ِ
َصوب
يمة ت
			
ُ
وأبيـض من حتتـه ُرخــا ٌم
			

كالثلجِ حـني ابتدا يذوب

وه�ذه أمج�ل الص�ورة التش�بيهية وأبس�طها
وصف� ًا للحامم ومليائه الس�اخنة الالهب�ة ،وتصويره

مجال منظره ولونه األبيض الناصع؛ بس�بب نظافته
ورونق�ه وهندس�ته وأناقت�ه ،وظه�ر لون�ه كالثل�ج

األبي�ض الناص�ع الص�ايف حينما يب�دأ ه�ذا الثل�ج

بالذوبان.

وال ب�د للمتلق�ي يف تعامل�ه م�ع الس�ياق أن

يتس�لح باخلبرة الذوقي�ة باإلضاف�ة إىل اإلط�ار
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املع�ريف كي يتحق�ق التلق�ي الس�ليم« ،وعىل ضوء

ه�ذه اخلربة ينظر إىل هذه الص�ورة اجلديدة فيتحدد

مدلوهل�ا لدي�ه ،أي تتح�دد عالقتها باإلط�ار الذي
حص�ل علي�ه من خربت�ه الس�ابقة ،وكذل�ك احلال
عندم�ا نت�ذوق قصي�دة أو حلن� ًا أو أي عم�ل فن�ي

آخر»(سويف.)163:1981،

.)166 :1978،
ال ينبغ�ي التفريق بني التفكير احليس والرؤية

البرصية لليشء –فنحن نش�عر بأن أغلب الش�عراء
يربطون ربط ًا وثيق ًا بين احلس والبرص -ويظهر يف

رأي عز الدين إسامعيل -كأهنام منفصالن ال عالقة

بينهما ،ولكن�ه ينبغ�ي التفري�ق بين التفكري احليس

وتتجّل�ىّ وجه�ة نظ�ر التحلي�ل النفسي -عىل

واخليايل؛ ألن التفكري احليس ُيطلق العنان حلواس�ه

وسيلة من وسائل تش�كيل الصورة ،وبرأيه أن هذا

احلواس جمتمعة أو متفرق�ة ،وطابعها حيس ذهني،

ح�د رأى ع�ز الدي�ن إسماعيل -يف اعتماد احلل�م

احللم جيمع مفردات الص�ورة املعربة عن املكان أو

الزم�ان بطريقة ما ربام يكون فيها روح االلتقاء بأي
صورة كانت .ولكن ربام جتعل هذه احلقيقة مبدعها

يس�تغل الصور التي تكتنفها األس�اطري واخلرافات
واحلكايات الشعبية التي تتناغم مع بعضها البعض

كص�ور ش�عرية .وهذه وس�يلة َي ُّعدها –ع�ز الدين
إسماعيل -منهج� ًا جدي�د ًا يف تش�كيل الص�ورة
الش�عرية ودراستها ،رغم أن هنالك وسائل أخرى

تس�اهم يف تش�كّل الصورة الش�عرية ال تنحرص يف
س�يطرة كابوس احللم عىل املبدعين كلهم ،بل ُيعد
احللم وس�يلة من سلسلة وس�ائل فنية ونفسية عند
التشكّل.

اخلم�س ،بينام التخي�ل واخليال يعتم�دان عىل هذه
التي يستغلها األدباء حسب قدراهتم الفنية.

–عز الدين إسماعيل-
ويف موضع آخر ،قدم ّ
رأي ًا تعمي ً
ما فضفاض ًا –وبالتحدي�د -حينام وصف
حال الشاعر كحالة املضطرب غري الواعي ملا يقوله

م�ن إبداع عن�د تصويره لكل يشء يألف�ه يف حياته،
وربما ندرك�ه نح�ن دون أن نعيش�ه .وكأنه نيس يف

طرح�ه للحقيق�ة الثالث�ة من وجه�ة نظ�ر التحليل

النفيس الذي هيتم باملبدع كعضو ف ّعال يف الكش�ف

عن حالته النفس�ية يف دراس�ة الن�ص األديب ،وهذا

املب�دع خيرج قصيدت�ه وه�و يف حالة احلل�م الدائم
واحلامل غير الواعي وامل�درك إدراك ًا كاملاً ،وهذا

الط�رح يفه�م من�ه يف كل الظ�روف واملالبس�ات

إن احلقيق�ة الرابع�ة الت�ي قررها – ع�ز الدين

احلياتية له ،وم�ا يقابله من تصوير ووصف مبارش،

من جتمع املفردات هي وحدة الشعور ،وهو شعور

دائم ومستمر ويف كل الظروف واملالبسات -جتميع

إسماعيل -ختدم س�ابقتها من حيث اهلدف املنشود
ال ينفص�ل يف خيال الش�اعر ،وإن تم الفصل بينهام
منطقي ًا؛ ألن «يف الصورة الش�عرية يش�كل الش�اعر
الزمان واملكان تش�كي ً
ال نفس�ي ًا خاص ًا يتفق وحالته

الش�عورية املسيطرة»(إسماعيل ،الش�عر الع�ريب
املع�ارص – قضاي�اه وظواه�ره الفني�ة واملعنوي�ة

فهل يس�تطيع املب�دع احلامل-املضطرب ،-وبش�كل
ش�تات أش�ياء الصور الزماني�ة واملكاني�ة وعنارص
تش�كيلها املتباع�دة مكاني� ًا وزماني� ًا ،خصوص� ًا،
ونحن بصدد االستش�هاد –مرات أخرى -ببعض
شعر األعمى التطييل –أو غريه -الذي ّصور واقعه
وعامل�ه ووصفه وصف ًا دقيق� ًا بواقعية صادقة وأمينة
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ال حاملة بش�كل دائم ومس�تمر ،وواعية بالرغم من
حالت�ه النفس�ية املتش�ظية واملتأزم�ة واملتأملة؟ وهل
يستطيع الش�اعر احلامل الالوعي الغارق يف أحالمه

الرقيق�ة مدح األم�راء والقادة واألبط�ال والكرماء
ووصف املعارك واحلروب –عىل سبيل املثال-؟.

إن احلل�م حيتمل الص�دق أو الكذب يف القول

الش�عري املنظ�وم ،ف�أي املواط�ن الش�عرية صدق
التطيلي أو ك�ذب على نفس�ه أو على ممدوحي�ه أو
مه� ًا فردي� ًا ومجاعي ًا يف
قرائ�ه ،خصوص� ًا ،أنه مح�ل ّ

رؤيت�ه وفلس�فته احلزين�ة يف احلي�اة؟ وق�د راوح

التطييل بني حالتني -وعمل هبام يف تصويره :-حالة
احلامل املنتيش املعذب تارة ،وحالة اإلنسان الواقعي

الص�ادق وبنفس�ية متباين�ة بين الف�رح واحل�زن
التشاؤمي تارة أخرى.

يمكن الق�ول إنه من الضروري إضافة عبارة

–ع�ز الدين
قرره�ا
ّ
أخ�رى للحقيق�ة الثالث�ة الت�ي ّ

إسماعيل -وهي :بأن العم�ل الفني إنام يتم والفنان
يف حال�ة حل�م (ال وع�ي) ت�ارة ،وحالة يقظ�ة تامة
وواعي�ة ت�ارة أخ�رى ،وبالت�ايل إن الق�راءة اجلزئية

للص�ورة جتعل الق�ارئ أو املتلقي يف حيرة من أمر
النص ،ويظل النص مبه ًام وغامض ًا ومشتت ًا ال حيقق
صف�ة اجلاملية واإلبداع واللذة الفنية الذوقية ،فمث ً
ال
اإلمعان بالصورة وحتليلها يرتك أثر ًا يف نفس املتلقي

خصوص ًا الصورة اخليالي�ة (بدوي )88 :1958،؛

ألن اخلي�ال ركن أس�ايس يف الص�ورة الفنية احلديثة
واملعارصة «وانفعال املتلقي ناتج عن وجود صور ال

ش�عورية تكمن يف العمل األديب ،وتأيت هذه الصور

من مستويات الالشعورية للعقل»(بريت :1979،
.)17فقال الت ُطييل (التطييل:)44 :1963،

36

ٌ ِ
ــن َأ ْي ٍ
ــن ومن
والنـجــم
حـيــران م ْ
ُ

		

َفلو َهوى أو َعدا جمراه ما ضجر َش َعرا

نالح�ظ أن يف ه�ذا البي�ت الش�عري دور ًا
صور الش�اعر النجم إنس�ان ًا
للخيال املح ّلق ،حينام ّ
كأن�ه ماثل أمام�ه يعيش يف حرية ال يع�رف الطريق

القوي�م ،ومل هيتد إليها ،فهو يف نفس�ية متعبة حلريته
ودهش�ته وضياع�ه ،ف�األَوىل ب�ه أن يس�قط أرض ًا،
أو أن يع�ود إىل جم�راه ومق�ره س�امل ًا .وه�ذه صورة

فنية تجُليّ نفس�ية الش�اعر القلقة واملنقسمة ،وهو ال
جيد س�وى النجم احلريان ُيناجي�ه يف قلقه وضجره

وانقس�اماته واضطرابه .إن النجم والش�اعر س�يان
ال ينامان يتس�امران مع� ًا قلقني مضطربين ،وهذه

الصورة جتعل املتلقي يس�امر مبدع الصورة يف قلقه
وضجره واضطرابه وانقس�امه ،يتح�د معه ويظهر

أنه مسكون فيه.

تصور
وال غراب�ة يف أمهية الصورة الفنية حينام ّ
انفعال املب�دع وا ُملن َفعل منه ،ومل يك�ن املبدع بمنأى

عن الصورة –كام أس�لفت« -فالواق�ع أن الصورة
الش�عرية ق�د تنق�ل إلين�ا انفع�ال الش�اعر (جتربت�ه

الش�عورية) ،ولكنه�ا كذل�ك قد تنقل إلين�ا الفكرة

الت�ي انفع�ل هب�ا الش�اعر .وليس�ت الص�ورة التي
يكوهن�ا خي�ال الش�اعر إالّ وس�يلة م�ن وس�ائله يف
ّ
اس�تخدام اللغة عىل نحو يضمن به انتقال مشاعره

(انفعاالته وأفكاره) إلينا عىل نحو مؤثر»(إسامعيل،
األدب وفنونه.)161:1978،

وه�ذا الرأي أك�ده –عز الدين إسماعيل -يف

قول�ه ...« :ويف ه�ذه احلال�ة نج�د أنفس�نا تنتق�ل
م�ع الش�اعر من يشء يق�ع يف حياته ويعيش�ه ،وقد
يق�ع كذل�ك يف حياتن�ا ونعيش�ه ،إىل يشء ندرك�ه
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يف خف�اء دون أن نعيش�ه ،لكنن�ا نح�س يف كل مرة
بأن ش�يئ ًا ما يلح علينا ويتأكد وجوده»(إسماعيل،

(نس�بة إىل عل�م النف�س) يف درس أدبي�ة الن�ص،
وذلك جعل كالمه خليط ًا من األدب وعلم النفس

واملعنوية.)166 :1978،

إن «الناق�د» قد انتح�ل هوية عامل النف�س والنتيجة
أنن�ا نفتقدمه�ا مع� ًا»( حمم�د130-129 :1990،

الش�عر الع�ريب املع�ارص -قضاياه وظواه�ره الفنية
اهت�م الباح�ث الويل حمم�د» ببع�ض األفكار

والق�رارات الت�ي قدّ مه�ا – ع�ز الدين إسماعيل-

بق�در م�ا يصع�ب تصنيفه ضم�ن ال�درس األديب.

) .إال أنن�ا نج�د يف بعض قراراته وأف�كاره (أي عز

املتعلق�ة بأمهية الص�ورة يف النقد احلديث واملعارص

يقربنا لدراس�ة الصورة
الدين إسماعيل) الثمينة ما ّ

املنهجي�ة العلمي�ة من جه�ة ،ونقد منهج�ه النفيس

قرارات–عز الدين
توجيه السؤال ملن اعرتض عىل
ّ
إسماعيل -وأفكاره ماضي ًا وحارض ًا ،وأقول إذا مل

وتش�كيلها ونعتها بالغم�وض والتعقيد وفقرها إىل
كبقي�ة النقد والعي�ب واملآخذ عىل املناه�ج النقدية

القديم�ة واحلديثة واملعارصة م�ن جهة أخرى ،فال
يتفق مع ما طرحه،فقال معلق ًا« :إذ يمكن لتش�كيل
املكان أن يعكس حركة النفس ،بالش�كل امللحوظ

نفسه يف التشكيل الصويت ،كل هذه الفرضيات غري
قابلة للتصديق وال للتكذيب؛ ألننا بكل بس�اطة ال

نخوض يف أمور ال تس�عف عىل ذلك .وهبذا أمكن
الق�ول إن ه�ذا التن�اول يفتق�ر إىل العلمية»(حمم�د

وتشكيلها يف الشعر العريب احلديث واملعارص ،وأود

–عز الدين إسماعيل -من علم النفس علمه
ينهل ّ

ونظريات�ه ومعاجلته للحاالت النفس�ية عند األدباء
فم�ن أين وكيف س�يطبق املنه�ج التأرخياين النفيس
على األدب؟ إذ ًا ،ال ب�د ألي ناق�د يؤم�ن برضورة
تطبي�ق املنه�ج التأرخي�اين النفسي على األدب أن

يغ�رف من علم النفس األديب أو املناهج التأرخيانية

(التارخيي،واالجتامعي ،والنفسي)؛ لتصوير حالة

،) 1990:163،وربما كان الس�بب ال�ذي دعا –

املبدع وظروفه ومالبس�ات حياته وخرباته وجتاربه

اهتاممه البالغ بحالة املبدع النفسية وظروفه وأحواله

إن حال�ة الفق�ر والع�وز والعم�ى الت�ي نج�د

ع�ز الدين إسماعيل -إىل هذه األف�كار والقرارات

وجتاربه ومالبس�ات حياته ومنش�ئ العمل األديب،

ورؤيته اخلاصة والذاتية للعامل املحيط به.

األعم�ى التطيلي عليه�ا جعلت�ه كاملس�تجدي يمد
ي�ده للمعط�ي وللمتص�دق ،ونرص�د هيئ�ة وجهه

واالهتمام بش�خصيته وأثره�ا يف أدب�ه وإخض�اع
الطبيعة املحيطة به لرغباته ،وحاجاته وجعله إنسان ًا

ومالحمه وإعاقته وحركة جسده العاطل عن العمل

كل م�ا توح�ي ل�ه حواس�ه به وم�ا ال توحي�ه يبقى

قوله(التطييل:)65 :1963،

يصور
حامل ًا يغ�رق بأحالمه وهواجس�ه وال وعيهّ ،

مبه ًام؛ ألنه ربام بنفس�ية متوترة ومضطربة ومتشظية
ومأزوم�ة تارة ،أو منتش�ية ومنتفخة وس�عيدة تارة

أخرى.

والس�بب اآلخ�ر ،أنه «كان يقدم كالم ًا نفس�ي ًا

ت�ارة ،ونفس�يته املنكسرة الذليل�ة ت�ارة أخرى ،يف

ُ
َيا غ ُ
َياوز َُر
َيـث َيا
لـيـث َيا َف َّض ُال َ
قمر
كوكب َيا
نجم َيا
		
ُ
ُ
شمس َيا ُ
َيا ُ
ٍ
ملنزلة
أنت الــذي مَل ْ َيـقـدْ جيـش ًا
َ
إالّ َو ُز ْل ِ
واحلرض
ــز ِل عنـها البدو
		
ُ
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إن حالة الفقر والعوز مردمها النقص احلاصل

ب�دء ًا م�ن اعتبارها قديم�ة ِقدم الش�عر وإن أنامطها

وحت�ى ُي ّعوض هذه احلالة اخلاص�ة التي هو عليها
يلجأ للممدوح ش�اكي ًا باكي ًا منكرس ًا متحدي ًا إعاقته

أخرى ،وتكش�ف املب�دع بظروفه وواقع�ه وجتاربه

يف جس�د املب�دع األعم�ى التطيلي بصف�ة خاصة،

اجلس�دية ،وبعاطف�ة رقيقة تليق بإنس�ان ت�ام (غري
ناقص) يف جس�ده ،وهذا التحدي يعده عم ً
ال يومي ًا
كإنسان عادي ،يتكسب بشعره؛ تنمية حلب الظهور

(التعوي�ض) ع�ن النق�ص لالنس�جام م�ع الع�امل
وحتاش�ي ًا لإلعاق�ة والعاه�ة اجلس�دية ،وتتي�ح هذه
الدراس�ة الفرصة للتحليل النفيس لتفسير نفس�ية

(التطيلي) يف ضوء تراكم عقده ومش�اكله النفس�ية

وتفاعالهتا وعاهته اجلس�دية وش�يبه الذي يش�عل
رأسه بغزارة وظروف حياته املعيشية البائسة.

وخربات�ه وأحواله للقراء أو املتلقني أو املش�اهدين

أو املتفرجني بوس�اطة اس�تخدام املبدعني لتقنيات
اللغ�ة الش�عرية وتثوي�ر طاق�ات اللغ�ة الكامن�ة يف

بواطنه�م ورؤاه�م وعواطفه�م ،وق�د تع�ددت
املناه�ج أو امل�دارس أو االجتاه�ات أو املذاه�ب

الفلس�فية النقدي�ة املعارصة يف تن�اول النص األديب

بصوره الفنية والكش�ف النق�دي عنها ،الذي تقدم
يف هذه الدراس�ة ،س�اهم يف إثراء النص وزاده ألق ًا
ونور ًا،واقتحام ًا رشعي ًا لعذريته.

–ع�ز الدي�ن
إن مجل�ة األف�كار الت�ي قدّ مه�ا
ّ

ونج�ده يق�ول معت�ز ًا بمهن�ة الش�عر

إسماعيل  -تصلح إىل حد مقبول لدراس�ة الصورة

وعدَّ الشـعر ِمن َأزكى ٍ
عتاد
ُ ْ
َ ُ

األس�لويب والبالغ�ي والفن�ي كعينات م�ن عينات

(التطييل:)96 :1963،
		

فقد أمسى وأصبح من عيايل

واس�تناد ًا على ه�ذا الق�ول ،إن اخلي�ال م�ادة

الص�ورة األوىل؛ ل�ذا عُ�دّ ت «الص�ورة يف التصور

اجلدي�د ابنة للخيال الش�عري املمتاز ال�ذي يتألف

–عند الش�عراء -م�ن قوى داخلية تف�رق العنارص

وتنشر امل�واد ث�م تعي�د ترتيبه�ا وتركيبه�ا لتصبها

الش�عرية وتش�كيلها التأرخي�ي والنفسي ،وكذلك

نقدن�ا احلدي�ث واملع�ارص يف مقارب�ة الص�ورة
ودراس�تها وتطبيقه�ا عىل األدب بعامة؛ الس�تكناه

صوره وأخيلته وأفكاره ورؤى مبدعيه وفلسفتهم

يف احلياة.
-3اخلامتة:

تتك�ون م�ن
إن الص�ورة الش�عرية –كمفه�وم-
ّ

يف قال�ب خاص حين تريد خلق ف� ّن جديد متحد

جمموع�ة األلف�اظ والعبارات وم�ن ركائزها األساس�ية

ومن الضروري االهتامم بالصورة الش�عرية؛

األديب -وهذه األلفاظ والعبارات نابعة بالدرجة األوىل

منسجم»(الرباعي.)14:1980

ألهن�ا جتلب اهتاممن�ا وتس�تأثر ألبابنا؛ مم�ا جعل هلا
موقع� ًا مميز ًا يف ثقاف�ة احلضارات اإلنس�انية األدبية
والنقدي�ة توضح�ت يف جه�ود املبدعين الدائم�ة
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البالغي�ة حمصورة يف املجاز ت�ارة أو غري املجاز تارة

عنصر اخلي�ال األويل والثانوي –كأحد عن�ارص العمل
م�ن الواق�ع بش�تى أحوال�ه أو الطبيعة اخلالب�ة املحيطة

باملب�دع الظاهرة والثانوية منها ،وتق�دّ م الصور الطبيعية
وغريه�ا باالعتامد عىل اإلحياء والتلميح واإليامء املحيطة
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باملبدع الظاه�رة والثانوية تارة ،وتق�دّ م الصور الطبيعية

وغريه�ا باالعتماد عىل البس�اطة والوض�وح والوصف
املب�ارش –أحيان� ًا -بعيدة ع�ن التقليد احل�ريف ،وأفضلها

الص�ور املتج�ددة والن�ادرة غير املألوف�ة ل�دى ش�عراء

سابقني؛ وبالتايل نرى أن القصيدة الناجحة هي القصيدة
ذات الصور الش�عرية املتج�ددة واهلادفة والعرصية التي
ترصد الواق�ع بصدق وموضوعية ت�ارة ،والطبيعة بكل

موجوداهتا تارة أخرى ،وهذا الطرح ُيمثل رؤية الدارس
احل�ايل اخلاصة ملفهوم الصورة الفنية ووظيفتها العضوية

ومكانته�ا يف موق�ع ثقافة احلض�ارات اإلنس�انية األدبية

والنقدي�ة األصلي�ة وأنامطه�ا وأنواعها وبنيته�ا اهليكلية
واملضمونية:كاملنهج التأرخياين الذي يضم املنهج النفيس
وغريه من جهة،واملناهج :كاألس�لويب والبالغي والفني
وغريها من جهة أخرى.

-6ب�دوي ،حمم�د مصطف�ى1958( .م) كول�ردج،
سلس�لة نوابغ الفكر العريب ،)15( ،القاهرة ،دار
املعارف.

التصور واخليال ،ترمجة
-7بري�ت ،ر.ل1979( .م)
ّ
عب�د الواحد لؤل�ؤة ،املجلد الثال�ث ،بغداد ،دار

الرشيد.

-8التطيلي ،األعم�ى1963( .م) دي�وان األعم�ى
التُطييل وجمموعة من موشحاته ،حتقيق د .إحسان
عباس ،بريوت -لبنان ،دار الثقافة.

-9احلم�داين ،س�امل1989( .م) مذاه�ب األدب
الع�ريب ومظاهره�ا يف األدب الع�ريب احلدي�ث،
العراق ،جامعة املوصل.

-10ربابع�ة ،موس�ى :التك�رار يف الش�عر اجلاهيل-
دراسة أس�لوبية1990(.م) ،جملة مؤتة للبحوث
والدراس�ات ،املجل�د اخلام�س ،الع�دد األول،

املصادر واملراجع

-1إسماعيل ،عزالدي�ن1978(.م) األدب وفنونه،
الطبعة السابعة،القاهرة ،دار الفكر العريب.

-2إسماعيل ،عزالدي�ن( .د.ت) التفسير النفسي
لألدب ،الطبعة الرابعة ،بريوت ،دار العودة.

-3إسماعيل ،عز الدي�ن1978( .م) الش�عر العريب
املع�ارص -قضاي�اه وظواه�ره الفني�ة واملعنوي�ة،

الطبعة الثالثة ،دار الفكر العريب.

-4إسامعيل ،عز الدين1974( .م) الف ّن واإلنسان،
الطبعة األوىل ،بريوت ،دار القلم.

-5أب�و أصب�ع ،صال�ح 1988( .م) حتليل اخلطاب
الع�ريب (بحوث خمت�ارة) ،الطبع�ة األوىل ،عامن،
منشورات جامعة فيالدلفيا.

ص.163

 – 11الرباع�ي ،عب�د الق�ادر1980( .م) الص�ورة
الفني�ة يف ش�عر أيب مت�ام ،منش�ورات جامع�ة
الريموك ،إربد – األردن.

 -12سويف ،مصطفى1981( .م) األسس النفسية
لإلبداع الفني يف الش�عر خاصة ،الطبعة الرابعة،

القاهرة ،دار املعارف.

-13الس�يد ،ش�فيع( .د.ت) ق�راءة الش�عر وبن�اء
الداللة ،القاهرة ،دار غريب.

-14ش�ديفات ،يونس ش�نوان1977( .م) الصورة
وموضوعاهتا يف ش�عر ابن شهيد األندليس ،جملة
“دراسات أندلس�ية” العدد الثامن عرش ،الطبعة
املغاربية للطباعة والنرش واإلشهار،ص.34
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-15الصائ�غ ،عبد اإلل�ه1987( .م) الصورة الفنية
معيار ًا نقدي ًا -منحى تطبيقي عىل ش�عر األعشى
الكبري ،بغداد الشؤون الثقافية.

- 16الع�دوس ،يوس�ف1999( .م) البالغ�ة
واألس�لوبية –مقدم�ات عام�ة -الطبع�ة العربية
األوىل ،عامن ،الدار األهلية للنرش والتوزيع.

-17عصفور ،جابر أمحد1973( .م) الصورة الفنية
يف التراث النق�دي والبالغ�ي عند الع�رب ،دار
املعارف.

-18قاس�م ،عدن�ان1980( .م) األص�ول الرتاثي�ة
يف نق�د الش�عر الع�ريب (دراس�ة نقدي�ة يف أصالة

الش�عر) ،الطبعة األوىل،ليبيا ،منش�ورات املنشأة
الشعبية للنرش والتوزيع واإلعالن.

-19حمم�د ،ال�ويل1987 (.م) حتدي�د الص�ورة

وأمهيتها يف اخلطاب الش�عري ،جملة كلية اآلداب

والعل�وم اإلنس�انية بفاس ،جامعة س�يدي حممد
عبداهلل ،العدد التاسع،ص.196- 163

-20الورقي ،السعيد1983( .م) لغة الشعر العريب
(مقوماهت�ا الفني�ة وطاقاهت�ا اإلبداعي�ة) ،الطبعة
الثانية،القاهرة ،دار املعارف.
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أوضاع المسنين وتقدير حاجاتهم ومشكالتهم
دراسة وصفية على المسنين بمدينة الرياض
د .سليامن قاسم الفالح

د .حسن مصطفى حسن

األستاذ املساعد بقسم العلوم االجتامعية
كلية امللك فهد األمنية

األستاذ املشارك بقسم االجتامع واخلدمة االجتامعية – كلية العلوم االجتامعية
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املستخلص
رغم أن الشيخوخة يف حد ذاهتا ليست مرض يتعني عالجه،
إال أن املسنني حيتاجون إىل رعاية اجتامعية متعددة اجلوانب.
وبخاصة يف ظل ما كشفت عنه اإلحصائيات من زيادة أعداد
املس�نني يف اململكة العربية السعودية ممن بلغت أعامرهم 60
عا ًما فأكثر ،وما متثله تلك الزيادة من انعكاسات عىل التنمية
االجتامعية واالقتصادية .لذا هدفت هذه الدراسة اىل معرفة
أوض�اع املس�نني وحتدي�د احتياجاهت�م ومش�كالهتم بمدينة
الري�اض ،واخلروج بمؤرشات ختطيطيه تس�اعد يف مواجهة
مشكالت املسنني وإشباع حاجاهتم ودجمهم يف جهود التنمية
املجتمعية .واس�تخدم البحث منهجني مها منهج السجالت
اإلحصائية باالعتامد عىل اإلحصاءات الرسمية الصادرة من
وزارة الش�ئون االجتامعية ،الستنباط معلومات عن أوضاع
املس�نني املقيمين ب�دار الرعاي�ة االجتامعية ،ومنهج املس�ح
االجتامعي بالعينة فيام يتعلق بدراس�ة حاجات ومش�كالت
املس�نني املقيمين لدي أرسه�م ،وبلغ حج�م العينة ()150
مس�ن من الذكور واإلناث .وأش�ارت النتائ�ج إىل أن غالبية
املس�نني املقيمني ب�دار الرعاي�ة االجتامعية بمدين�ة الرياض
خالل مدة مخس س�نوات تقع أعامره�م بني  60إيل أكثر من
 80عا ًم�ا ،وغير متزوجين ،ومس�تواهم التعليم�ي متدين.
وكش�فت الدراس�ة عن ع�دد م�ن احتياجات ومش�كالت
املس�نني ،وج�اءت احلاج�ات االجتامعي�ة يف املرتب�ة االوىل
تليها احلاجات النفس�ية ثم احلاج�ات الصحية ثم احلاجات
االقتصادي�ة .وأوضحت النتائج عدم وج�ود فروق معنوية
يف احتياجات املسنني ترجع لبعض املتغريات الديموغرافية،
واالجتامعي�ة (العمر ،احلال�ة االجتامعية ،احلال�ة التعليمية،
احلال�ة الصحي�ة ،الدخ�ل) .ووج�ود ف�روق معنوي�ة يف
احتياج�ات املس�نني وف�ق م�دى تواف�ر خدم�ات الرعاي�ة
االجتامعية .وكش�فت النتائج عن عدد من املش�كالت التي
وأخريا بينت
تواج�ه خدمات الرعاية االجتامعية للمس�نني،
ً
نتائ�ج الدراس�ة عد ًدا م�ن امل�ؤرشات التخطيطي�ة املقرتحة
لتطوير خدمات رعاية املسنني.
الكلمات املفتاحي�ة :أوض�اع املس�نني ،تقدي�ر احلاج�ات
واملشكالت ،وصفية.

Abstract

Although aging in itself is not a disease to be cured,
the elderly need multifaceted social care, especially
in light of their increasing number, particularly
those who are 60+ years old as the statistics revealed
along with its reflections on the social and economic
development. Therefore, this study aims to find
out their conditions and to identify their needs and
problems in Riyadh City so as to report planning
indicators to address their problems and, thus, serve
their needs and integrate them into the community
development efforts.
This study used two methods to collect data; the
official statistical records of the Ministry of Social
Affairs and social survey to identify the needs and
problems of the elderly who are living with their
families. The sample consisted of 150 male and
female respondents. The results indicated that the
majority the elderly residing at the Social Care
facility in Riyadh in five years were 60+ years old,
single, and with low educational level. The study
;also revealed a number of problems among them
with social needs being the most urgent followed
by psychological, health, economic needs. The
results showed no significant differences in their
needs based on such demographic variables as age,
marital status, educational level, health and income.
However, there were significant differences in their
needs based on the availability of social welfare
services. Furthermore, the results revealed a number
of problems facing the social care services offered
to the participants. Finally, the results of this study
showed a number of indicators of planning for the
proposed development of elderly care services.
Hence, the study reported many planning indicators
based on the findings.
Keywords: Social care, social needs, psychological
needs, health, economic needs. Ministry of Social
Affairs, Riyadh City
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املقدمة

ونسبتهم  %8.04من سكان العامل ،وىف عام  1990كان
عدد املسنون  484.722مليون مسن ونسبتهم %9.24

يمر اإلنس�ان خالل حيات�ه بعدد من املراح�ل العمرية
من�ذ كونه طفلاً ضعي ًفا فيش�تد ويصري ش�ا ًبا ثم يبدأ يف

من س�كان العامل ،وىف عام  2020م�ن املتوقع أن تصبح

ختتلف م�ن ناحية عالقاته االجتامعي�ة  .فريى توماس

عىل مس�توى أوروبا فكانت يف عام  1950أعداد املسنني

ً
ش�يخا  ،وكل مرحلة من هذه املراحل
الضعف فيكون

ك�ويل  Thomas Cooleyأن ثم�ة مراح�ل متوالي�ة

يم�ر هبا اإلنس�ان يف عالقاته االجتامعية تب�دأ بالطفولة
التي تس�ودها مش�اعر التهيب واإلحج�ام رغم الرغبة
وإحلاحه�ا ثم الش�باب حي�ث االندف�اع واحليوية نحو

وأخيرا
املش�اركة االجتامعي�ة بحماس وانطالق�ة،
ً
الش�يخوخة والت�ي عندها يفتر احلامس وتق�ل الرغبة
وختمد الدوافع للتفاعل مع اآلخرين( .عثامن والسيد،

.)53-52 :1998

نس�بتهم  %12.93من س�كان العامل .أما أعداد املس�نني
 11.988مليون مس�نًا ونس�بتهم  %11.04من سكان
أوروب�ا ،وىف ع�ام  1990كان ع�دد املس�نني 25.511

مليون مسن ونسبتهم  %17.51من سكان أوروبا ،وىف

عام  2020من املتوقع أن يصبح عدد املسنني 35.411

مليون مس�ن ونس�بتهم س�تصبح  %22.38من س�كان

أوروبا () Josiph Troisi: 20,2000

وإذا انتقلن�ا إىل الدول النامية كام أشير يف خطة فيينا

واضحا،
الدولية للمسنني نجد أن التزايد يف أعداد املسنني
ً

ورغ�م أن الش�يخوخة ليس�ت يف ح�د ذاهتا مرض

ففي ع�ام  1975كان املس�نون يف ال�دول النامية يمثلون

تبق�ى م�ن ق�درات أو ختفف م�ن اآلالم التي ق�د يعانى

 ،%56.5وىف س�نة  2025م�ن املتوقع أن تصبح النس�بة

يتعين عالج�ه إال أهن�ا تتطل�ب رعاي�ة خاص�ة حتفظ ما
منه�ا املس�ن كنتائ�ج اجتامعي�ة فس�يولوجية ال مفر من
وجوده�ا وحدوثها(.إبراهي�م .)178 :2001،مث�ل

تف�رق أصدقائه يف الش�باب وزمالئ�ه يف العمل أو موت
بعضه�م وت�زداد الوحدة االجتامعية بش�دة وم�رارة مع
م�وت أحد الزوجين ليرتك اآلخ�ر وحيد َا بع�د أن فقد
رشيكه يف احلياة (اهلاشمى.)359 :2005،

وتؤك�د منش�ورات األم�م املتح�دة أن�ه يف 2025

س�يزيد عدد املس�نني ف�وق الس�تني يف الع�امل إىل 1121

مليون نسمة( .عىل)293 :2000،

وإذا اس�توضحنا ه�ذه الزي�ادة باألرقام س�نجد أن

نس�بة مس�ني الع�امل تزيد ش�هر ًيا بح�وايل مليون مس�ن،
وطب ًق�ا لتقدي�ر األمم املتحدة ألعداد املس�نني يف العامل يف
عام  1950كان عدد املس�نني  202.310مليون مس�ن
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 %52م�ن مس�ني الع�امل وىف ع�ام  1985كان�وا يمثل�ون
 %71.9من مسني العامل ()Josiph Troisi: 1998,1

وقد كش�فت إحصائي�ة عام 1428ه�ـ 2007 -م

عن زي�ادة أعداد املس�نني يف اململك�ة العربية الس�عودية
مم�ن بلغ�ت أعامره�م  60عا ًم�ا فأكث�ر م�ن 928052
مس�ن من الذك�ور واإلن�اث بنس�بة قدره�ا  %5.3من
إمجايل الس�كان ( 17.5مليون نسمة) (وزارة االقتصاد

والتخطيط)3 :2010،

مشكلة الدراسة:

يف ض�وء ما س�بق فإنه يمكن الق�ول أنه يف ظل هذا

التزاي�د تصبح احلاجة ماس�ة إىل تقديم املزيد من العناية

واالهتمام هبذه الرشحية من الرتكيبة الس�كانية ،وما متثله
تل�ك الزي�ادة م�ن انعكاس�ات على التنمي�ة االجتامعية
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واالقتصادي�ة مما حيت�م االهتامم بقضي�ة الرعاية املتكاملة

املعني�ة هب�م و احلاج�ة إىل تنظي�م العالق�ة بين املس�نني

والقوم�ي والعاملي لتوفري الرعاي�ة الصحية واالجتامعية

أوقات فراغ املسنني (الساملوطى.)35 :2004،

للمسنني ووضع السياسات واخلطط عىل املستوى املحىل

واالقتصادية هلم( .رشيف)19-17 :2000 ،

وخاص�ة م�ع حت�ول املجتمع�ات م�ن البس�اطة إىل

التعقيد مما يصعب عىل املس�ن وقد تربى عىل البساطة أن

يتكيف مع األوضاع اجلديدة ،وال س�يام مع حتول األرس
الكبيرة املمت�دة إىل األرس الصغيرة النووي�ة وانش�غال

األبناء لفترة أطول يف الوظيفة خالل س�اعات اليوم مما
يعزز الش�عور باالغرتاب لدى املس�ن مع انتشار ظاهرة
املساكن الصغرية مما أثر يف عدم إمكانية استيعاهبا المتداد

األرسة إىل جان�ب قل�ة فاعلي�ة اجلامع�ات والعالق�ات
األولي�ة مم�ا يصعب عىل املس�ن التكي�ف مع ه�ذه البيئة

نتيجة إلفرازات التغري االجتامعي والثقايف وانعكاساهتا
س�ل ًبا عىل واقع املس�نني بوج�ه عام( الرشي�دة:2000،

)190-189

وتشير العديد من الدراس�ات إىل أنه نتيجة للعوملة

والتغريات االجتامعية واالقتصادية فقد لوحظ أن هناك
حتولاً تدرجي ًّيا للمجتمع الس�عودي م�ن الروح اجلامعية

للروح الفردية االس�تقاللية وأصبح لكل فرد يف االرسة

عملة فقلة س�يادة اآلباء وضعفت املس�ئولية االجتامعية
وأصب�ح االب�ن هيتم أكثر بنفس�ه وأرسته النووي�ة مما أثر

س�ل ًبا على اآلب�اء خاصة املس�نني منهم الذي�ن حيتاجون

للرعاية (السيف.)120 :2003،

وحيت�اج املس�نون إىل رعاي�ة اجتامعي�ة متع�ددة

اجلوان�ب تتمث�ل يف احلاج�ة إىل تدعي�م العالق�ات م�ع

األرسة واألق�ارب واألصدق�اء واجليران واحلاج�ة إىل
حتسين نظرة املجتمع للمس�نني وعالقتهم هبم واحلاجة
إىل تدعيم العالقات بني املس�نني داخل إطار املؤسسات

ومنظامت الرعاية االجتامعية .واحلاجة إىل تنظيم ش�غل

كام حيتاج املس�نون إىل رعاي�ة اقتصاديه مثل احلاجة
إىل معاون�ة املس�ن عىل املوازن�ة بني م�وارده واحتياجاته
ومنح�ه تيسيرات يف تكالي�ف اخلدم�ات الت�ي حيتاجها
واالس�تعانة يف ذل�ك باجله�ود التطوعي�ة واجلمعي�ات
التعاونية (عبد املحسن)150 :1996،

ول�ذا فان تلبي�ة احتياجات املس�نني هي رضورات
مرتتب�ة على اخلصائ�ص البيولوجي�ة والنفس�ية وطبيعة
العالق�ات االجتامعية املصاحبة ملرحلة الش�يخوخة وإن
إش�باع ه�ذه االحتياج�ات يكف�ل التواف�ق االجتامع�ي
لألف�راد وحتقي�ق األه�داف املجتمعية يف نف�س الوقت.
(حممد.)29 :1998 ،

وقد كشفت بعض الدراسات السابقة التي أجريت
عىل املسنني يف املجتمع السعودي ( عىل نحو ما سيتضح
الح ًقا) ،عن خصائص املسنني االجتامعية واالقتصادية،
ووردت يف بعضه�ا إش�ارات بس�يطة إىل حاجاهت�م و
بعض مش�كالهتم األمر الذي يستدعى إجراء املزيد من
الدراس�ات لتس�ليط الضوء بصورة أكثر عىل أوضاعهم
وتقدير حاجاهتم ومش�كالهتم ،بغية التوصل لتوصيات
تس�اعد يف تلبية حاجاهتم وتقديم احللول التي تقلل من
مشكالهتم االجتامعية والنفسية .

وعلي�ه ف�إن مش�كلة الدراس�ة تتح�دد يف  :حماولة
معرفة أوضاع املسنني املقيمني يف دار الرعاية االجتامعية
بمدين�ة الرياض وحتدي�د احلاجات املختلفة للمس�نني
املقيمين يف أرسه�م (االجتامعي�ة والنفس�ية والصحية
واالقتصادي�ة) يف مدين�ة الري�اض ،وطبيع�ة اخلدمات
الت�ي تق�دم إلش�باعها وم�ا يواجهه�ا م�ن مش�كالت
وصعوبات.
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أهداف الدراسة:

 -5م�ا املش�كالت الت�ي تواج�ه خدم�ات الرعاي�ة
االجتامعية للمسنني؟

هتدف الدراسة اىل:

 -1التع�رف على أوض�اع املس�نني املقيمين يف دار
الرعاية االجتامعية .

 -2معرفة مشكالت واحتياجات املسنني.

 -3حتدي�د تأثري بعض املتغيرات الديموجرافية عىل
حاجات املسنني.

 -4حتديد طبيعة اخلدمات القائمة يف جمتمع الدراسة
للمسنني.

 -5اخل�روج بمؤرشات ختطيطيه تس�اعد يف مواجهة
مش�كالت املسنني وإش�باع حاجاهتم ودجمهم يف

جهود التنمية املجتمعية.

 -6م�ا امل�ؤرشات التخطيطي�ة املقرتح�ة لتطوي�ر
خدمات رعاية املسنني؟

مفاهيم الدراسة:

أولاً  :مفهوم املسنني:

لق�د اختلف مفهوم املس�ن تب ًعا الختالف وجهات

النظر والتخصصات التي هتتم برعايتهم فهناك من حيدد

هذه املرحلة من العمر عىل أس�اس العمر الزمنى وهناك

م�ن حيددها عىل أس�اس اجلوانب اجلس�مية كام أن هناك
من حيددها عىل أساس اجلوانب النفسية أو االجتامعية.

فيعرف املس�نون من املنظور الطبي بأهنم :هم أناس

يمرون بتغيريات بيولوجية تقلل من كفاءة أجهزة اجلسم

تساؤالت الدراسة:

مث�ل جهاز التنف�س واجلهاز اهلضمي وال�دورة الدموية

يف ض�وء األه�داف الس�ابقة طرح�ت الدراس�ة

واجله�از العصبي مع انخف�اض عملية تعويض اخلاليا.

 -1م�ا أوض�اع املس�نني املقيمين ب�دار الرعاي�ة

أيضا بأهنم «األفراد من اجلنسين
ويعرف املس�نون ً

التساؤالت اآلتية:

االجتامعية بمدينة الرياض؟

 -2م�ا احتياج�ات ومش�كالت املس�نني يف مدين�ة
الري�اض؟ وتش�مل تل�ك احلاج�ات :احلاجات
واملش�كالت االجتامعية ،احلاجات واملش�كالت
النفسية للمسنني ،احلاجات واملشكالت الصحية
للمسنني ،احلاجات واملشكالت االقتصادية.

 -3ه�ل يوجد اختالف يف األمهية النس�بية حلاجات
الرعاية االجتامعية للمسنني؟.

 -4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني حاجات
املسنني وفقا لبعض املتغريات الديموجرافية؟.
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(شعالن)13-12 :1991,

مم�ن بل�غ  60س�نة فأكث�ر وتواجههم مش�كالت خمتلفة
صحية واجتامعية ونفسية (بيادى)325 :1998 ,

كما أهن�م م�ن املنظ�ور االجتامع�ي كل م�ن جتاوز

س�ن التقاعد  Retiringوحتول إىل نم�ط اعتامدي يتطلع

إىل مس�اعدة اآلخري�ن أو يعيش عىل نظ�م التأمينات أو

الرعاية االجتامعية( .عثامن والسيد)30 :2000،

واختلف�ت وجه�ات النظ�ر يف تعري�ف وتقس�يم
املسنني فيوجد مثلاً تقسيم هلم إىل( :أغا)430 :1982 ،

الكهل  :وهو من كان يف سن  60إىل ما قبل  75عا ًما وال

زال يس�هم يف جماالت احلياة .والش�يخ :وهو من كان يف
س�ن  75إىل ما قبل  85عا ًما والذى ضعفت مسامهته يف
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احلياة .واهلرم :وهو من كان يف سن  85عا ًما فأكثر وهذا

االجتامعي�ة املنظم�ة ومن ث�م فالرعاي�ة االجتامعية هي

من املائة فأكثر وال زال إما يف كهولة أو شيخوخة ممتدة.

(.)Ronald , 1999

غال ًب�ا ما يكون ملازم الفراش .واملعم�ر  :وهو من بلغ

أداة املجتم�ع التي يس�تخدمها لتحقي�ق أهدافه الكربى

وت�رى وجهات نظر أخ�رى وضع ه�ذا التصنيف

كام تعرف الرعاية االجتامعية  :بأهنا جمموعة اخلدمات

عا ًما .واملسن الكبري من  65إىل ما قبل  75عا ًما .واملسن

(الرتوي�ح -التأمين�ات االجتامعي�ة -الصح�ة العام�ة-

عا ًما فأكثر (.)Maldo, 1987

والتوعية ألفراد املجتمع)( .عبد اللطيف)4 :2001 ،

على النحو التايل :املس�ن املبك�ر من  55إىل م�ا قبل 64
األكرب  75إىل ما قبل  85عا ًما .واملس�ن املتأخر جدً ا 85
ورغ�م املفاهي�م التي حتدد م�ن هو املس�ن فقد اتفق

خبراء األمم املتحدة عىل اعتبار من وصل س�ن  60عا ًما

فأكثر مسنًا (.)International Symposium ,1981:50

ويقصد باملس�نني يف هذه الدراس�ة إجرائ ًيا :كل من

جتاوز عمرهم س�تني عا ًما .املس�نون من اجلنسني (ذكور
أو إناث).واملس�نون على اختلاف مس�تويات التعلي�م

والدخل .واملس�نون القادرون عىل االعتامد عىل أنفسهم
أو غري القادرين .كام يقصد بأوضاع املسنني خصائصهم

االجتامعي�ة مث�ل العم�ر ،وس�بب االي�داع ،واحلال�ة
االجتامعية واحلالة التعليمية ،واملهنة.

ثان ًيا :مفهوم الرعاية االجتامعية للمسنني:

اإلنس�ان ه�و املحور ال�ذى تعمل من أجل إش�باع

حاجات�ه مجي�ع السياس�ات بع�د أن اس�تقرت حقوق�ه
االجتامعي�ة واالقتصادي�ة يف املواثي�ق واالتفاقي�ات

والعه�ود الدولي�ة كما أن السياس�ة االجتامعي�ة هتت�م
بتحدي�د نوعية احلاجات ومن حيتاجها وتلتزم بتوفريها.

(أبو اخلري)240 :2000،

وتع�رف الرعاية االجتامعية بأهن�ا :جهود حكومية

وغير حكومي�ة ملس�اعدة أعض�اء املجتم�ع على أداء
وظيفته�م بكف�اءة أكث�ر كأف�راد مش�اركني يف هياكل�ه

االجتامعية التي تقوم هبا الدولة والتي تشمل توفري برامج

التأهي�ل املهن�ي ل�ذوى العاه�ات -وخدم�ات التش�غيل
أما الرعاية االجتامعية للمسنني فهي :إحدى جماالت

الرعاي�ة االجتامعي�ة العام�ة والت�ي تعنى بتحسين حياة

املس�نني اجتامع ًيا من خالل جمموعة اخلدمات الترشيعية
واإليوائية واالقتصادية والرتوحيية واالجتامعية لتحقيق

حياة أفضل( .عبد اللطيف)63 :2002 ،

ويقص�د بمفه�وم الرعاي�ة االجتامعي�ة للمس�نني

إجرائ ًيا يف هذه الدراسة بأهنا:

 -1تل�ك اخلدم�ات الت�ي تق�دم للمس�نني إلش�باع
احتياجاهتم وحل مشكالهتم.

 -2وتقدم هذه اخلدمات يف صورة خدمات (أولية-
صحية -نفس�ية -اجتامعية -اقتصادية -ثقافية-

دينية -ترفيهية)

 -3كام تقدم هذه اخلدمات من خالل برامج وأنشطة
الرعاية االجتامعية.

 -4وهتدف هذه الربامج واألنش�طة إىل متتع املس�نني
بحقوقهم االجتامعي�ة وإدماجهم يف املجتمع،كام
أيضا إىل االس�تفادة من خرباهتم وجتارهبم
هتدف ً
وحتقيق التوافق بينه�م وبني البيئة املحيطة وذلك

لتحسني نوعية حياهتم.
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ثال ًثا :حاجات املسنني:

هب�م كما هت�دف إىل إدماجه�م يف جمتمعه�م وإتاح�ة كل

احلاج�ات الصحي�ة :احلاج�ة إىل توفير اخلدم�ات

الف�رص املمكن�ة لش�غل أوق�ات فراغهم بش�كل مثمر

لرعايته�م ،احلاج�ة إىل التوس�ع يف مظل�ة الرعاي�ة

مم�ا يس�اعد على اس�تعادة توافقه�م النفسي وتكيفه�م

الطبي�ة واملستش�فيات والعي�ادات واملراك�ز الطبي�ة

الطبي�ة ،احلاجة إىل تعزي�ز الصحة الوقائي�ة عن أمراض

الش�يخوخة ،احلاج�ة إىل توجيه االهتمام بتوفري الرعاية
الصحية كأساس لتحسني حال املسن.

االحتياجات النفس�ية :احلاج�ة للطمأنينة والتحرر
من اخلوف ،احلاجة إىل االس�تقرار والش�عور بالس�عادة،
احلاج�ة إىل جتن�ب اآلالم ،احلاج�ة إىل املعرف�ة والفه�م،
احلاج�ة إىل الق�وة والدف�اع ع�ن ال�ذات ،احلاج�ة إىل
االس�تقالل والش�عور باالعتماد على النف�س ،احلاج�ة
إىل احلامي�ة والرعاي�ة( .الع�دل،)230 :2001 ,احلاج�ة
إىل تقري�ب الفج�وة بين األجي�ال (األج�داد -اآلب�اء-
األحف�اد) ،احلاج�ة إىل توعية ال�رأي الع�ام بأمهية توفري
مناخ نفس�ى مريح لكبار الس�ن ،احلاجة إىل إقناع املس�ن
بتقب�ل الع�ادات والتقاليد ألن ذلك يس�اعد عىل التوافق
الشخيص واالجتامعي (.)Robert, Greene 1998:296

االحتياج�ات االجتامعي�ة :احلاج�ة إىل تدعي�م
العالقات مع األرسة واألق�ارب واألصدقاء واجلريان،
احلاجة إىل حتسين نظ�رة املجتم�ع للمس�نني وعالقتهم
هب�م ،احلاج�ة إىل تدعي�م العالق�ات بني املس�نني داخل
إطار املؤسس�ات املعني�ة هبم ،احلاج�ة إىل تنظيم العالقة
بين املس�نني ومنظامت الرعاي�ة االجتامعي�ة ،احلاجة إىل
تنظي�م ش�غل أوق�ات ف�راغ املس�نني ،احلاجة إىل إنش�اء
دور ومراكز لرعاية املس�نني ،احلاجة إىل توفري اخلدمات
املختلف�ة للمس�نني الذين تتوافر هل�م اإلقامة مع أرسهم
وال يرغبون يف اإلقامة يف دور املسنني.
وعلى ذل�ك جيب توفير رعاي�ة اجتامعي�ة متكاملة

للمسنني هتدف إىل حتسني العالقات االجتامعية اخلاصة
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وبناء كام تعمل عىل إعادة الثقة يف أنفس�هم وىف اآلخرين

االجتامعي( .إبراهيم)182 :2001 ،

االحتياج�ات االقتصادي�ة :يؤث�ر كبر الس�ن على

احلالة االقتصادية حيث ينسحب املسنون من قوة العمل
وبالتايل حيرمون من املش�اركة يف إنتاج السلع واخلدمات
أو فرصتهم العادلة من عائد هذا اإلنتاج .وعىل هذا فإن
االحتياج�ات االقتصادي�ة تتمثل يف :احلاج�ة إىل تطبيق

أنظمة الضامن االجتامعي التي يستفيد منها مجيع املسنني،
احلاج�ة إىل نظ�ام يكف�ل املس�نني للحص�ول على دخل

مناس�ب يتناسب مع الزيادة يف أسعار السلع واخلدمات
وخاص�ة أن تكالي�ف العالج والدواء أصبحت تش�كل

كبريا على اجلان�ب االقتص�ادي يف حياة املس�نني،
عب ًئ�ا ً
احلاجة إىل وضع نظم كفيلة باشرتاك املسنني يف عمليات

التنمي�ة واالس�تفادة بخرباهت�م يف جم�االت ختصصاهتم
م�ع إمكاني�ة إع�ادة تدريبهم على األعامل التي تناس�ب
إمكانياهت�م وقدراهت�م اجلس�مية والعقلي�ة ،احلاج�ة إىل

معاونة املسن عىل املوازنة بني موارده واحتياجاته ومنحه
تيسريات يف تكاليف اخلدمات التي حيتاجها واالستعانة
يف ذل�ك باجله�ود التطوعي�ة واجلمعي�ات التعاوني�ة.
(عبداملحسن.)150 :1996 ،

االحتياج�ات الرتوحيي�ة :ل�دى املس�نني وق�ت ف�راغ

طويل يمكن أن يستخدم ملصلحتهم لنحاول إدخال الرضا
والسرور إىل أنفس�هم ع�ن طريق اإلس�هام يف بعض ألوان

النش�اط املحبب إليه�م والذى يعربون فيه عن مش�اعرهم
ويبرزون فيه مواهبهم وأهم احلاجات الرتوحيية للمس�نني
والتي تتمثل يف :احلاجة إىل الرتويح الذى يستدعى خربات
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امل�ايض ،احلاج�ة إىل ممارس�ة بع�ض اهلواي�ات االجتامعي�ة

نتائجها أمهية دعم املتطلبات اخلاصة بتعليم العاملني مع

والفني�ة والثقافي�ة ،احلاج�ة إىل توفير البدائ�ل الرتوحيي�ة

للمس�نني خاصة يف ضوء التح�والت اجلديدة باملجتمع.

والرتفيهي�ة ،احلاج�ة إىل الن�دوات ذات الصبغة االجتامعية

وخاص�ة يف ح�االت العج�ز الصحي أو فقد رفي�ق العمر.

(.)Rex Skidmore ,Milton ckery 1996 : 129

املبحث الثاين :اإلطار النظري

أولاً  :الدراسات السابقة

توصلن�ا إيل ع�دد كبير م�ن الدراس�ات العربي�ة

واألجنبي�ة الت�ي تناول�ت موض�وع املس�نني ت�م خالهل�ا
تن�اول اجلوان�ب املختلف�ة هل�ذا املوض�وع م�ن زواي�ا

متع�ددة منها م�ا يركز عيل أوضاع املس�نني ومنها ما هيتم
باحتياجاهتم ومش�كالهتم ،ومنها ما يؤك�د عيل العوامل

ونظ�را ألن هذه
املؤث�رة عيل رضا املس�نني ع�ن احلياة(،)1
ً

الدراس�ة س�وف ترك�ز عيل أوض�اع املس�نني وحاجاهتم
فس�نقترص عيل الدراس�ات التي اهتمت بأوضاع املسنني

خمترصا لعدد
عرضا
وحاجاهتم ،وس�نقدم بادئ ذي ب�دء ً
ً
من الدراس�ات األجنبية ،ثم بعد ذلك نتناول الدراسات

الت التي أجريت يف املجتمع السعودي .ومن الدراسات

األجنبية التي اهتمت باملسنني وحاجاهتم دراسة أنجلني

وآخرين( :)Anglin and Others 1991بعنوان “عالقة

أسلوب حياة املسن بالتحوالت الفعلية لضغوط احلياة”

هتدف هذه الدراس�ة إىل التعرف على املتغريات املختلفة

واملؤثرة يف رضا املس�ن عن حيات�ه و حتديد االحتياجات

واملتطلبات التعليمية للعمل مع املسنني حيث أوضحت
( )1انظر عىل سبيل املثال دراسة الردادي ،خلود بنت حممد
( )2011العوامل املؤثرة عىل رضا املسنني عن احلياة ،كلية
العلوم االجتامعية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
ودراسة الصغري ،صالح بن حممد (1431هـ) بعنوان:
املحددات االجتامعية والنفسية واالقتصادية والصحية املؤثرة
بمستوى الرضا عن احلياة لدى املسنني املتقاعدين :دراسة
ميدانية بمنطقة الرياض http//faculty.ksu.edu.sa

املسنني وزيادة االهتامم بالدراسات االجتامعية املستقبلية

ودراس�ة ( )Annalie Barrel, 2000بعن�وان “تقدي�ر

حاجات التغذية لكبار الس�ن يف املواقف الطارئة” هتدف

ه�ذه الدراس�ة إىل الوصول إىل تقدير املس�توى املطلوب

م�ن التغذي�ة لكبار الس�ن وذل�ك يف احل�االت املرضية،
وق�د توصلت الدراس�ة إىل أن هن�اك متطلب�ات للتغذية

لكب�ار الس�ن ،وإن مل تش�بع تؤث�ر على احلال�ة الصحي�ة

وت�ؤدى إىل ح�دوث مش�كالت صحي�ة ،وإن معدالت
التغذي�ة تتناق�ص ل�دى كب�ار الس�ن فتقل لدهي�م الطاقة

وأن�ه م�ن الضروري االهتمام بالتغذية وصحة املس�نني
حتى ال تؤثر عىل حركتهم ونش�اطهم يف احلياة .ودراس�ة

ميش�يل وكمب ( )Mitchell and Kemp 2000بعنوان
“نوعية احلياة يف دور الرعاية” اهلدف من الدراسة حتديد

اجلوان�ب الت�ي تؤثر عىل نوعي�ة حياة املس�ن املقيم بدور
الرعاية .وتوصلت الدراسة إىل حتديد أربعة جماالت تؤثر
عىل نوعية حياة كبار السن املقيمني يف املراكز واملجاالت
ه�ي( :اخلصائص الس�كانية -احلالة الصحي�ة -الرتابط

االجتامع�ي والبيئ�ة االجتامعي�ة -خصائ�ص مراكز دور

الرعاي�ة) .ودراس�ة تيس�تش وآخ�رون Tesch et. Al.,

 (2002بعن�وان “دور العائلة ومس�امهاهتا يف نوعية احلياة

للمس�ن” هدفت الدراسة فحص دور العائلة ومسامهتها
يف نوعي�ة احلي�اة للمس�ن وكذل�ك دور العالق�ات
االجتامعية يف حياهتم .اعتمدت الدراسة عىل املقارنة بني
املسنات يف دول عديدة مثل (النرويج -أملانيا -اسبانيا).

أش�ارت نتائ�ج الدراس�ة إىل أمهي�ة العالقات بني املس�ن

وارست�ه يف حتسين صحة ورضا املس�نات ع�ن حياهتم.
ودراس�ة لي�ك.ج ( )Leek J. 2002بعن�وان “املتغريات

الت�ي تؤثر عىل حياة املس�ن وكيفية وضع برنامج حيس�ن
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م�ن نوعية ه�ذه احلياة” اهلدف من الدراس�ة فحص دور

صحي للمس�نِّني يف اململكة العربية الس�عودية « ،والتي

برنامج ييرس وحيسن من نوعية احلياة .وأشارت الدراسة

ومسنة من خارج الدور االجتامعية .وتوصلت الدراسة

بعض املتغريات التي تؤثر عىل حياة املس�ن وكيفية وضع

إىل أن هن�اك عوامل متعددة تؤثر عىل نوعية حياة املس�ن

مث�ل (ق�در الرعاية الصحي�ة -مدى ضعف�ه اإلدراكي-

الدع�م االجتامع�ي -التناق�ض بين صورت�ه املاضي�ة
وصورته احلالية -ص�ورة الذات -دور العائلة -الوضع
االقتصادي) .وأوصت الدراس�ة برضورة مراعاة كل ما
سبق والتأكيد عىل دور العائلة والدعم االجتامعي لضامن

نوعية حياة أفضل للمسنني.

طبقه�ا عىل عدد من املس�نِّني بلغ عددهم ( )692مس�ن
إيل أن معظ�م أف�راد العين�ة متزوجون والبقي�ة بني أرمل
أو مطل�ق ،وغالبية املبحوثني يس�كنون يف املدن ،و قرابة
نص�ف العين�ة يعان�ون من انخف�اض الدخل الس�نوي،

والغالبي�ة العظم�ى م�ن أفراد عين�ة الدراس�ة مل حيصلوا
عىل أي مؤهل درايس ،ويوجد نس�بة ليست بالكبرية بني

املبحوثني يعانون من مشاكل صحية.

ودراسة جربيل (1992م) حول املشاكل التي يعاين

وم�ن الدراس�ات التي تناولت املس�نني يف املجتمع

منها املسنُّون ودور اخلدمة االجتامعية يف مواجهتها .وقد

رعاي�ة املس�نِّني ودور اخلدم�ة االجتامعي�ة فيه�ا .وت�م

مدين�ة الرياض من غير نزالء دور الرعاي�ة االجتامعية.

الس�عودي دراس�ة اخلمي�س (1409ه�ـ) ح�ول برامج
استخدام منهج دراسة احلالة لعدد عرشين مسن ومسنة

من دار الرعاية االجتامعية بمدينة الرياض ،كام ش�ملت

الدراسة مجيع األخصائيني واألخصائيات بالدار ،إضافة
إىل مخسة من اخلرباء بوزارة العمل والشؤون االجتامعية.
وانتهت الدراسة إىل عدد من النتائج كان من أبرزها:

أجريت الدراسة عىل عينة قوامها ( )85مسنًا ومسنة من

وأظهرت الدراسة أن أهم مشكالت املسنِّني املشكالت
الصحي�ة ،يلي ذل�ك يف األمهي�ة مش�كلة وق�ت الفراغ،

ث�م يلي ذلك املش�كلة
يلي ذل�ك املش�كلة االجتامعي�ةَّ ،

النفس�ية والعقلية ،أما املش�كلة االقتصادي�ة فتمثل آخر

املش�كالت .كما بينت الدراس�ة أن�ه ال يوج�د اختالف

• معظم املس�نِّني أعامرهم يف الفئة ( )70 - 60س�نة

يف نوع املش�كالت بني اإلناث والذك�ور ،وال يف ترتيب

• معظم املسنِّني الذكور ونسبة قليلة من اإلناث كانوا

ودراس�ة ش�ويكة (1414ه�ـ) ح�ول :دور طريقة

مس�توياهتم االقتصادي�ة ف�إن أغلبه�ا منخفضة،

للمس�نِّني ،،وت�م إج�راء الدراس�ة بواس�طة اس�تبانات

وغالبيتهم من األميني.

يعمل�ون قبل التحاقهم بالدار وبمهن خمتلفة ،أما
وحالتهم الزواجية غري مستقرة.

• إن م�ن أبرز أس�باب انضامم املس�نِّني لل�دار احلالة
الصحية للمسن ،وعدم وجود من يرعاه باملنزل،
وتوافر خدمات متميزة بالدار.

ودراسة أبا اخليل (1411هـ) بعنوان « الشيخوخة

ومراكز العناية باملسنِّني يف العامل  -نموذج مركز اجتامعي
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معظم املشكالت من حيث األمهية.

تنظي�م املجتم�ع يف إش�باع االحتياج�ات االجتامعي�ة

للمس�نِّني من داخ�ل دار الرعاية االجتامعي�ة بالرياض،

واستبانة خاصة للمسنِّني خارج دار الرعاية االجتامعية،
إضاف�ة إىل اس�تبانة لألخصائيين االجتامعيين العاملني

مع املس�نِّني .وبل�غ حجم العينة ( )233حالة بني مس�ن
ومس�نة ،وتوصلت الدراس�ة إىل أن املتوس�ط احلس�ايب

ألعامر املس�نِّني الذك�ور ( )71س�نة ،وأن غالبية الذكور
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يعمل�ون بالرع�ي ،وغالبيتهم من املطلقين أو األرامل.

وعلي الرغ�م م�ن أن ه�ذه الدراس�ات قد أش�ارت إيل

ومس�تواهم التعليمي مت�دين ،وأن الغالبي�ة العظمى يف

الزالت قائمة إلجراء املزيد من الدراس�ات نظرا للتزايد

وتبين أن الغالبي�ة العظم�ى ليس هل�م زوج�ات حال ًيا.

حال�ة صحية بين متوس�طة و ضعيفة ،وبينت الدراس�ة

أن لكل من املس�نِّني املس�تفيدين من خدمات مؤسسات

رعاي�ة املس�نِّني ،واملس�نِّني م�ن غير املس�تفيدين منه�ا،
احتياج�ات اجتامعية ونفس�ية وصحي�ة واقتصادية .كام

تبني وجود بعض الصعوبات التي تواجه املس�نِّني حتول
دون إشباع احتياجاهتم كاملة.

أوض�اع املس�نني وحاجاهتم ومش�كالهتم إال أن احلاجة
املطرد هل�ذه الفئة من ناحية وضعفه�ا وحاجتها للرعاية

من ناحية أخرى .إضافة إيل أن الدراسة احلالية ستضيف

للدراس�ات السابقة توصيفها حلاجات املسنني يف جمتمع
ما زالت قيم الرتابط األرسى وااللتزام بقيم اإلسالم يف

رعاية املسن موجودة مع ظهور تدرجيي للنمط احلرضي

يف حياته األرسية من أرسة نووية ورعاية حكومية وأهلية

ودراس�ة الس�دحان ( )1421بعن�وان العق�وق

للمسنني ربام كبديل أحيانا للدور األرسية وأحيانا أخرى
مس�اند َا له وهو املجتمع الس�عودي .كام أنه بالرجوع ايل

وتم تطبيق الدراس�ة عيل املس�نّني املقيمني بدور الرعاية

االجتامعي�ة أو ق�ام بطباعتها مل نجد دراس�ة عن أوضاع

(ختليِّ األبناء عن الوالدين )دراس�ة اجتامعية عيل املسنني

ب�دور الرعاية االجتامعي�ة يف اململكة العربية الس�عودية
االجتامعية والدور اإليوائية باجلمعيات اخلريية باململكة

العربي�ة الس�عودية وبل�غ حج�م العين�ة ( )462مس�ن
ومس�نة منهم ( )277ذكور ،و( )185إناث .وتوصلت
الدراسة إىل عدد من النتائج من أمهها :أن معظم املسنِّني
املقيمين ب�دور الرعاي�ة االجتامعي�ة جت�اوزت أعامرهم

( )70عا ًم�ا ،.وغالبيته�م إما مطلق أو أرمل أو مل يس�بق
له الزواج أصلاً  ،وانتش�ار األمية بينهم ،ومعظم املسنِّني
ثم األعمال احلرفية
كان�وا يامرس�ون األعمال التجاري�ة َّ

ث�م الرع�ي قب�ل دخوهل�م ال�دور ،واتص�ف
واملهني�ةَّ ،

معظمه�م بالضع�ف االقتصادي بش�كل ع�ام ،ويغلب
عليهم الوحدة وعدم وجود من يقوم برعايتهم.
التعليق عىل الدراسات السابقة:

قائم�ة االبح�اث الت�ي نفذها املرك�ز الوطن�ي للبحوث
املس�نني وحاجاهت�م ومش�كالهتم األمر الذي يشير إيل

أمهية دراس�ة هذا املوضوع( .انظ�ر الكتاب اإلحصائي،
وزارة الش�ؤون االجتامعي�ة1434 ،1433 ،ه�ـ ،ص
.)228-224

ثان ًي�ا :النظرية الت�ي انطلقت منها الدراس�ة(النظرية
البنائية الوظيفية)

أك�د راد كليف براون أن عالقة النظم بالبناء عالقة

ذات شطرين:

 -1عالق�ة النظ�ام بأف�راد اجلامع�ة داخ�ل البن�اء
االجتامعي.

 -2عالقة النظام بس�ائر النظم األخ�رى التي تتعلق
بالنسق وبالبناء االجتامعي.

اتض�ح من عرض الدراس�ات الس�ابقة أهن�ا ألقت

فمثًل�اً النس�ق الق�رايب يتألف م�ن عدد م�ن النظم

للمس�نني وأس�باب ابداعهم لدور الرعاي�ة االجتامعية.

األم�وي وهك�ذا .وم�ن جمموع�ة النس�ق القرابي�ة

الض�وء علي اخلصائ�ص االجتامعي�ة واالقتصادي�ة

املتعلق�ة ب�ه كنظ�ام التوري�ث والنظ�ام األب�وي والنظام
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واالقتصادي�ة والسياس�ية والعقائدي�ة وغريه�ا يتأل�ف

بين العن�ارص املكون�ة هل�ذا املجتم�ع و املنظم�ة و البيئة

فكرة الوظيفة التي تطبق عىل النظم االجتامعية تقوم عىل

أنس�اق بينها ارتباط متبادل ويكتس�ب كل جزء معناه يف

البن�اء (إسماعيل ،1982 ،ص .)235كما أك�د عىل أن
املامثلة بني احلياة االجتامعية واحلياة البيولوجية فالوظيفة

هي الدور الذي يؤديه أي نشاط جزئي يف النشاط الكيل
الذي ينتمي إليه .وهكذا تكون وظيفة أي نظام اجتامعي

ه�ي الدور الذي يلعبه يف البن�اء االجتامعي الذي يتألف

م�ن أفراد الناس الذين يرتبطون ببعضهم البعض يف كل
واحد متامس�ك ع�ن طريق عالق�ات اجتامعي�ة حمددة..

(وصفي ،1977 ،ص.)47

املحيطة .وتذهب هذه النظرية إىل أن املجتمع مكون من
ضوء عالقته بالكل ،ويق�وم كل جزء بأداء وظيفة معينة
داخل النس�ق للوص�ول إىل حالة االس�تقرار والتوازن.

(جلب�ي )2001 ،وم�ن هذا املنطلق تعد األرسة نس�ق
ضم�ن النس�ق ال�كيل وه�و املجتم�ع ،حيث يرك�ز هذا

املنظ�ور يف دراس�ته للنس�ق األرسي عىل األج�زاء التي
يتك�ون منها هذا النس�ق يف ارتباطها م�ع بعضها البعض

عن طريق التفاعل والتس�اند الوظيفي مع االهتامم بكل

ورغ�م تعدد أراء العلامء ح�ول مفهوم الوظيفية إال

جزء وعنرص يف النس�ق باعتباره مؤد ًي�ا لوظيفة معينة يف
النس�ق ال�كيل أو معو ًقا ل�ه ،ذلك ألن النظري�ة الوظيفية

حرص “فان دن برج” هذه املفاهيم يف سبع قضايا هي :

طري�ق ابراز وظائفها االجتامعية والت�ي من أمهها تزويد

أهنم جيمعون فيام بينهم عىل بعض القضايا التي تشكل يف
مجلته�ا الصياغة النظري�ة للوظيفية يف علم االجتامع وقد
 -1النظ�رة الكلي�ة للمجتم�ع باعتباره نس�قا حيتوي
عىل جمموعة من األجزاء املتكاملة

 -2رغ�م أن التكامل ال يكون تاما عىل اإلطالق إال
أن األنس�اق االجتامعية ختض�ع حلالة من التوازن
الديناميكي.

 -3أن الت�وازن واالنحراف�ات والقص�ور الوظيفي
يمكن أن يقوم داخل النسق.

 -4حيدث التغري بصفة تدرجيية تالؤمية.

 -5ي�أيت التغير م�ن مصادر ثالث�ة تتمث�ل يف تالؤم
النس�ق وتكيف�ه والنم�و النات�ج ع�ن االختالف
الوظيفي والتجديد واإلبداع.

يف تناوهل�ا لألرسة تس�عي إىل توضيح وجود األرسة عن

أفراده�ا باحتياجاهت�م اجلس�مية والنفس�ية واالقتصادية

واالجتامعي�ة ورعايتهم وإش�باع حاجاهتم( .اخلش�اب،
.)36-34 :1987

االستفادة من النظرية كمنطلق نظري للدراسة احلالية:
اس�تنا ًدا عىل م�ا تم ذكره آن ًف�ا ،نس�تطيع القول بأنه

عندما تستخدم النظرية الوظيفية لفهم موضوع الدراسة
نجد أن األرسة تقوم بتزويد أفرادها املسنني باحتياجاهتم
ورعايته�م باعتب�ار أن األرسة حينما ت�ؤدي وظائفه�ا

بالنس�بة ألفراده�ا ف�إن ذل�ك ي�ؤدي إىل ت�وازن النس�ق

األرسي واس�تمراره وبقائه ،وبالتايل ينعكس عيل النسق

 -6العامل األسايس يف خلق التكامل االجتامعي يتمثل

األكبر وهو املجتم�ع ،فالتغيرات التي حتدثه�ا األرسة

ويف ض�وء ذل�ك ف�إن النظري�ة الوظيفي�ة ت�درس

البيئة املحيط�ة باألرسة الس�عودية وعواملها االجتامعية

يف االتفاق عىل القيم (شتا ،1993 ،ص.)304

املجتم�ع كوح�دة متكاملة ،وتدرس العالق�ات املتبادلة
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االجتامع�ي بالرياض وقد تم افتتاح املركز يف الثاين عرش

دورا مهماً يف تشكيل األرسة وطريقة
واالقتصادية تلعب ً
تعامله�م مع تغيرات احلي�اة ،نتيجة لذل�ك نجد وضع

من شهر رمضان املبارك لعام (1417هـ) ،حيث هيدف

حاجات غري مشبعة وهذا يدل عىل مدى تأثري البيئة عىل

هل�م يف خمتل�ف املج�االت الديني�ة و الصحي�ة و الثقافية

املس�نني اختلف والعناية األرسية به قل�ت واصبح لدية

أنماط األرس .األمر الذي جع�ل من الرضوري انطالق
البحث من هذه النظرية للتعرف عىل هذه احلاجات.

املبحث الثالث :رعاية املسنِّني يف املجتمع السعودي

حيظ�ى املس�ن يف املجتم�ع املس�لم بمكان�ة متميزة،

فقد حث االسلام عىل رعاية املسن وتوقريه واحرتامه،

املركز إىل رعاية أعضائه من اجلنسين و تقديم اخلدمات
و االجتامعي�ة و العلمي�ة ويس�تهدف( :مرك�ز األمير

سلامن.)1 :2013،

 -1رعاي�ة فئ�ة الكب�ار وخدمته�م بأس�اليب عملية
وعلمية حديثة.

 -2توفري خدمات وأنشطة اجتامعية وثقافية وصحية
مميزة.

 -3مس�اندة اآلرس يف رعاية كبارها واستثامر أوقات

ويصف ربنا املراحل الس�نية لإلنس�ان فيقول س�بحانه
للهَّ ا َّل ِذي َخ َل َقكُم ِم�ن َضع ٍ
ف ُث َّم َج َع َل ِم ْن َب ْع ِد
وتع�اىل ﴿ا ُ
ْ ْ ْ
ِ
ِ
ٍ
�و ٍة َض ْع ًفا َو َش� ْي َب ًة ۚ يخَ ْ ُل ُق
�م َج َع َل م ْن َب ْعد ُق َّ
َض ْع�ف ُق َّو ًة ُث َّ
ِ
ي�م ا ْل َق ِد ُير﴾ (ال�روم ،آية  .)54وقال
�اء َ
﴿و ُه َو ا ْل َعل ُ
َما َي َش ُ
﴿و َو َّص ْينَا ا ِ
ان بِ َوالِدَ ْي ِه
إلن َْس َ
تعاىل مؤكدً ا عىل رعاية املسن َ
ُح ْسنًا﴾ (العنكبوت ،آية  .)8وقال تعاىل ﴿إِ َّما َي ْب ُلغ ََّن ِعنْدَ َك
ف َوال َتن ََهرهمُ َ ا َو ُق ْل
ا ْلكِبرَ َ َأ َحدُ همُ َ ا َأ ْو كِلاَهمُ َ ا َفال َت ُق ْل لهَُ ماَ ُأ ٍّ
اخ ِف ْض لهَُ جنَاح ُّ ِ
الرحمْ َ ِة
�ولاً ك َِريماً  َو ْ
ماَ َ َ
لهَُ َم�اَ َق ْ
ال�ذ ِّل م َن َّ
ِ
نيِ
َو ُق ْ
يرا﴾ (اإلرساء ،اآليتان
�ل َر ِّب ْارحمَ ْ ُهَم�اَ َكَم�اَ َر َّب َيا َصغ ً

بتهيئ�ة اإلقام�ة الكريم�ة واملعيش�ة اإلنس�انية الالئق�ة

منا من مل يرحم صغرينا ويعرف حق كبرينًا) رواه أبو داود

واإلن�اث الذي�ن ال تتيسر رعايته�م عن طري�ق أرسهم

وعيل ذلك يق�وم املجتمع الس�عودي بدور كبري يف

 -املس�نون الذين ال عائل هلم وال يستطيعون رعاية

 .)24-23وق�ال رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم (ليس
والرتمذي.

رعاية املسنني ،ويقع عيل األرسة العبء األكرب يف ذلك،
إال أن احلاج�ة أصبحت ماس�ة إىل إجي�اد خدمات رعاية

تقدمها الدولة للمس�نني ،لذلك اهتم�ت اململكة برعاية

املس�ن وشموله بكل س�بل الرعاية بل وتساند الدولة يف
ذل�ك اجلمعيات األهلي�ة ومن املؤسس�ات األهلية التي

ترع�ى املس�نني املقيمني يف أرسه�م مركز األمري س�لامن

الفراغ لدهيم.

 -4املحافظة عىل التواصل بني كبار الس�ن وحميطهم
األرسى واالجتامعي.

 -5متكني أفراد املجتمع من اكتساب املزيد من اخلربة
واملعرفة وتنمية الق�درة عىل التأقلم مع متغريات

املجتمع وإيقاع العرص.

كام قام�ت بإنش�اء دور للرعاي�ة االجتامعية ختتص

والرعاي�ة الصحي�ة الكامل�ة لبعض الفئات م�ن الذكور
الطبيعية وهم:

أنفس�هم أو الذي�ن حتيط هب�م ظ�روف اقتصادية

واجتامعية ال تسمح هلم بالبقاء يف أرسهم.

 املعوقني غري القابلني للتأهيل املهني ممن بلغوا سنالعرشين أو أكثر عدا املكفوفني والصم والبكم.

 يبلغ ع�دد هذه الدور عرشا تقع يف كل من( :مكةاملكرمة – املدينة املنورة – الرياض “مس�نون” –
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الرياض “مس�نات” – حمافظ�ة الطائف – الدمام

– أهبا – حمافظة عنيزة – اجلوف – حمافظة وادي

الدوارس) .باإلضافة إىل قس�مني ملحقني بمراكز
التأهيل أحدمها للذكور بجازان واألخر لإلناث

بالرس.

وس�اعدت الدول�ة على إقام�ة مراك�ز التنمي�ة

االجتامعي�ة واللج�ان االجتامعي�ة األهلي�ة ولق�د كانت
بداي�ة مشروع التنمية باململك�ة عام 1380ه�ـ ،وذلك

بافتت�اح أول مرك�ز للتنمي�ة االجتامعي�ة بالدرعية ،وقد
تعاون عىل تنفيذه كل من وزارة املعارف ووزارة الصحة
ووزارة الزراع�ة ووزارة العم�ل والش�ئون االجتامعية،

ولق�د كان لنج�اح التجربة أثره بحيث تقرر التوس�ع يف
مرشوع التنمية االجتامعية ،وذلك بإقامة عدد من املراكز

يف خمتل�ف مناطق اململك�ة حتى بلغ ع�دد املراكز ()38
مركزا.

واجتهت اجلهود إىل تش�جيع األهايل يف املناطق التي

ال تص�ل إليه�ا خدمات املراكز القائمة إىل تش�كيل جلان

حملية للتنمية االجتامعية تعمل عىل حتقيق األهداف التي
تقوم هبا املراكز وقد بلغ عدد اللجان األهلية االجتامعية
يف عام 1433هـ1434/هـ ( )372جلنة تنمية اجتامعية
وأهلية.

كام شجعت الدولة ممثلة بوزارة الشئون االجتامعية

املواطنين على تنظي�م جهوده�م التطوعية كي يس�دوا
احتياج�ات األف�راد واجلامع�ات يف بيئته�م املحلية .عن

طريق تكوي�ن اجلمعيات اخلريية وه�ي تعمل لتدعيمها

ماديا وفنيا وبام يكفل هلا ممارس�ة أنشطتها بفعالية وكفاءة

متكامل�ة يف ذل�ك مع اخلدم�ات احلكومية الت�ي تقدمها
الدول�ة ملواطنيه�ا بمختلف املناطق يف ش�تي املجاالت.

وم�ن أه�م أعمال اجلمعي�ات اخلريي�ة العم�ل يف جم�ال
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رعاي�ة املس�نني (.الكت�اب االحصائ�ي ،وزارة الش�ئون
االجتامعية1434/1433 ،هـ)

املبحث الرابع :اجراءات الدراسة املنهجية
أولاً  :نوع الدراسة:

تع�د هذه الدراس�ة من الدراس�ات الوصفي�ة التي

تس�تهدف وص�ف أوض�اع املس�نني وتقدي�ر حاجاهت�م
ومش�كالهتم بمدينة الرياض وهى احلاجات االجتامعية
واالقتصادية والصحية والنفسية.
ثان ًيا :منهج البحث وبياناته:

اعتم�د البح�ث منهج ًي�ا على استراتيجية التع�دد

املنهج�ي ،وق�د ت�م اس�تخدام منهجين مه�ا :منه�ج

الس�جالت االحصائية ومنهج املس�ح االجتامعي ،ففيام

يتعل�ق بمنه�ج الس�جالت االحصائية ت�م االعتامد عىل
االحصائي�ات الرس�مية الص�ادرة م�ن وزارة الش�ئون
االجتامعي�ة ،الس�تنباط معلومات عن أوضاع املس�نني
املقيمين ب�دار الرعاي�ة االجتامعية بمدين�ة الرياض ،أما

منهج املسح االجتامعي فقد تم االعتامد عىل منهج املسح
االجتامعي بالعينة لدراس�ة حاجات ومشكالت املسنني

املقيمني لدي أرسهم.

ثال ًثا :اطار املعاينة وعينة الدراسة:

جلن�ة التنمي�ة االجتامعية بح�ي املصي�ف بالرياض

ختدم 1500مسن يمثلون اطار املعاينة وبلغ حجم العينة

( )150مسن من الذكور واإلناث بنسبة  %10من اطار
املعاينة  ،وهى عينه غري عشوائية عن طريق االعتامد عىل
املتاح من املس�نني الذين امكن مقابالهتم وقبلوا التعاون
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م�ع الباح�ث أثن�اء فرتة مج�ع البيان�ات من خلال جلنة

التنمية االجتامعية بح�ي املصيف بالرياض يف الفرتة من
2013/12/1م2014/3/1-م .وقد تم اختيار هذه

العينة غري العش�وائية وذلك ألن االختيار العشوائي غري
ممكن ألسباب من طبيعة املجتمع املبحوث.
راب ًعا :أداة الدراسة:

استخدمت الدراسة اس�تامرة استبار وقد تم عرض

االس�تامرة عىل مخس�ة م�ن أعض�اء هيئة التدريس بقس�م
االجتماع واخلدم�ة االجتامعية كلي�ة العل�وم االجتامعية

جامع�ة اإلمام حممد بن س�عود اإلسلامية بالرياض فيام
يع�رف بالص�دق الظاه�ري  ,وكذل�ك أجرى لالس�تامرة
ص�دق إحصائ�ي باس�تخدام معام�ل ارتب�اط العب�ارة
بالدرجة الكلية وجاء معامل الصدق ( )0.85وهو يبني

أن االستامرة عىل درجة مقبولة من الصدق ،كام تم إجراء

ثبات إحصائي باستخدام معامل الفا كرونباخ لالستامرة

وبل�غ معام�ل الثب�ات ( )0.87وه�و مس�توى مقب�ول
للثب�ات اإلحصائي ومن ثم تتمتع األداة بدرجة مناس�بة

من الصدق والثبات ومن ثم يمكن االعتامد عىل نتائجها
وقد تم تطبيق االس�تامرة يف الفرتة من -2013/12/1

 2014/1/31وقد تم معاجلة البيانات التي تم التوصل
إليها باستخدام برنامج .SPSS

املبحث اخلامس :حتليل البيانات ونتائج الدراسة
أولاً  :أوضاع املسنني:

س�يتم فيام ييل اس�تعراض ألوضاع املس�نني خالل

مخسة أعوام

()2

( )2انظر الكتب اإلحصائية لوزارة الشؤون االجتامعية الصادرة
وف ًقا لألعوام املالية ،1431-1430 ،1429-1428
1434-1433 ،1433-1432 ،1432 -1431هـ.

ع�دد املقيمني ب�دور الرعاي�ة االجتامعية للمس�نني
باململكة وف ًقا لألع�وام من  1429 – 1428إىل 1433
–  1434هـ.

جدول رقم ( ) 1
الذكور

مكان الدار

العدد النسبة

412

الرياض

%20

وادي الدوارس

108

%5

الطائف

276

%14

298

مكة الكرمة

238

املدينة املنورة

189

عنيزة

الدمام

160

اجلوف

112

أهبا

املجموع

213

%15

االناث

العدد

النسبة

ال يوجد

%0

171

%13

311

247

%23

%19

%12

195

%15

%8

83

%6

%9

%11
%6

48

200
70

%4

%15
%5

%100 1325 %100 2006

وباالطلاع عيل اجل�دول رقم ( )1نالح�ظ أن دار

الرعاي�ة االجتامعي�ة بمدينة الرياض حتت�ل املرتبة األويل

يف ع�دد املقيمني وذلك ملدة مخس�ة أعوام بالنس�بة لعدد
املقيمين الذك�ور واإلن�اث ،حي�ث بل�غ ع�دد املقيمني

الذكور  412مس�نًا بنسبة  %21من إمجايل املقيمني بدور

الرعاي�ة االجتامعي�ة يف اململك�ة .كما بلغ ع�دد املقيمني
اإلناث  311مسنة بنسبة  % 23من إمجايل املقيامت بدور
الرعاية االجتامعية باململكة.

توزي�ع احلاالت ب�دور الرعاي�ة االجتامعية س�بب

اإلي�داع خلال األع�وام املالي�ة 1429 -1428ه�ـ،

1434–1433هـ.
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جدول رقم ( ) 2

سبب اإليداع
املجموع
السنوات اجلنس
شيخوخة  +عجز كيل عجز كيل ناقهي مريض املستشفيات النفسية والعصبية أخرى الكيل
 -1428ذكور
 1434إناث

4

197

134

211

20

0

137

يتض�ح م�ن اجل�دول رق�م ( )2أن س�بب اي�داع املس�نني

20

412

311

توزي�ع احلاالت ب�دور الرعاية االجتامعية حس�ب

ل�دار الرعاي�ة االجتامعي�ة يتمث�ل يف النقاه�ة بعد اخل�روج من

السن خالل األعوام املالية 1429 -1428هـ1433 ،

املستشفيات النفسية والعصبية ،يليه الشيخوخة والعجز الكيل.

–  1434هـ.

جدول رقم ( ) 3
اجلنس

السنوات
1434-1428

ذكور

السن

أقل من 50

60-50

70-60

80-70

 80فأكثر

املجموع
الكيل

93

44

71

53

50

311

55

إناث

95

ج�اءت معطي�ات اجلدول رق�م ( ) 3لتوضح أن

غالبي�ة املبحوثين مم�ن تق�ع أعامرهم بين  60إيل 80

فأكثر.

90

128

412

44

توزي�ع احلاالت ب�دور الرعاية االجتامعية حس�ب

احلال�ة االجتامعي�ة خلال األع�وام املالي�ة -1428

1429هـ 1434 – 1433 ،هـ.

جدول رقم ( ) 4
اجلنس

السنوات
1434-1428

ذكور
إناث

احلالة االجتامعية

أعزب

متزوج

مطلق

أرمل

هجر وانفصال

52

6

151

98

4

315

23

53

بالنظ�ر ايل اجل�دول رق�م ( )4نج�د أن الغالبي�ة

العظمي من املسنني غري متزوجني.

20

املجموع الكيل

1

412

311

توزي�ع احلاالت ب�دور الرعاية االجتامعية حس�ب

احلال�ة التعليمي�ة خلال األع�وام املالي�ة -1428

1429هـ 1434 – 1433 ،هـ.
جدول رقم ( ) 5

السنوات

اجلنس

-1428
1434

ذكور

54

إناث

أمي

يقرأ ويكتب

ابتدائي

215

27

30

67

112

22

احلالة التعليمية

متوسط أعيل من املتوسط حاالت مفقودة
1

14

ال يوجد
16

10
9

املجموع
الكيل
412
311
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توزي�ع احلاالت ب�دور الرعاية االجتامعية حس�ب
املهنة خالل األع�وام املالية 1429 -1428هـ1433 ،
–  1434هـ.

ويكشف اجلدول رقم ( )5أن الغالبية العظمي من
املسنني غري متعلمني .األمر الذي يشري إيل تدين املستوي
التعليمي لدي املسنني.

جدول رقم ( ) 6
السنوات اجلنس
-1428
1434

ذكور
إناث

املهنــة

عامل

مزارع

تاجر

موظف

راع

متسبب

طالب

بدون مهنة

0

0

0

0

0

0

10

301

10

25

2

17

يتبين من اجلدول رقم ( )6أن الغالبية العظمي من
املس�نني بدون مهنة وبخاصة املس�نات وهذا أمر طبيعي
نظرا لكرب سنهم.
ً
ثان ًيا :حاجات ومشكالت املسنني:

ترك�ز االهتامم فيام س�بق يف معرفة أوضاع املس�نني
املقيمين يف دار الرعاي�ة االجتامعي�ة يف مدين�ة الرياض،
وتبني من خالل االحصائيات الس�ابقة قلة عدد املقيمني

31

85

0

242

املجموع
الكيل
412

يف دور الرعاية االجتامعية طيلة اخلمس سنوات املاضية،
األمر الذي يؤكد عيل الدور املحوري واالسايس لألرسة
يف رعاي�ة املس�نني والوف�اء بحاجاهت�م ،وعلي�ه وحتقي ًقا
ألهداف الدراس�ة فس�يتم يف هذا اجلزء حتلي�ل للبيانات
املتعلقة بحاجات ومش�كالت املسنني املقيمني يف بيئتهم
األرسية ،وذلك عيل النحو التايل:
 -1املشكالت واحلاجات االجتامعية للمسن
أ ) العالقات مع الزوجة:

جدول رقم (  :) 7توزيع املسنني وفق طبيعة العالقة مع الزوجة ن 150

5

 3ينتابني شعور بعدم أمهيتي عند زوجتي

,71809 2.3667 14.0 21 35.3 53 50.7 76

2

م

العالقات مع الزوجة

 2ختالفني زوجتي يف كل أرائي

,71222 2.4459 12.7 19 29.3 44 56.7 85

الرتتيب

 1كثرت خالفايت الزوجية بعد تقدم السن

االستجابات
ال
إىل حد ما
نعم
%
ك
%
ك
%
ك
,84906 2.0135 34.7 52 28.0 42 36.0 54

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري

1

 4ال أستطيع التفاهم مع زوجتي يف أمور املنزل ,69192 2.3333 12.7 19 41.3 62 46.0 69

3

,76559 1.8667 36.7 55 40.0 60 23.3 35

7

 5أصبحت زوجتي مصدر إزعاج بالنسبة يل ,83076 1.8333 44.0 66 28.7 43 27.3 42

 6شعرت بأين عبء عيل زوجتي

 7شعرت بسوء معاملة زوجتي يل

 8ساءت عالقتي بزوجتي بعد التقاعد

,83495 1.9133 39.3 59 30.0 45 30.7 46

,83495 2.0867 30.7 46 30.0 45 39.3 59

 9شعرت باململ والضيق من احلياة الزوجية ,80882 1.8467 41.3 62 32.7 49 26.0 39

9

6

4

8

 10حتدث مشاجرات بيني وبني زوجتي باستمرار 10 ,78147 1.6733 52.0 78 28.7 43 19.3 29
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بعد االهتمام أو ربام مع تقدم العمر حيدث بني الزوجني

تشري نتائج اجلدول السابق:

ج�اءت أكث�ر املش�كالت م�ع الزوج�ة ( ختالفن�ي

ن�وع من املل�ل الذى يصي�ب العالقة بينه�م ،وىف املرتبة

ذل�ك لع�دم ق�درة الطرفين يف ه�ذا الس�ن على قب�ول

بمتوس�ط ( )2.33ربام قد يرجع ذلك لتقاعده وتفرغه

الثالثة (ال أس�تطيع التفاهم مع زوجت�ي يف أمور املنزل)

زوجت�ي يف كل آرائ�ي) بمتوس�ط ( )2.44وق�د يرجع

وهو ما جيعله يتدخل يف أمور املنزل وتنش�ب اخلالفات،

االختلاف وحتمل اآلخ�ر فيميل كل ط�رف لرأيه ومن

يف حني تأخرت مش�كالت أخرى مثل (ش�عرت بس�وء

ثم تنش�أ اخلالف�ات ،بينام ج�اء يف املرتبة الثاني�ة (ينتابني

معاملة زوجي يل).

ش�عور بعدم أمهيتي عن�د زوجتي) بمتوس�ط ()2.36

وقد يرجع ذلك لتقدم س�ن الزوجة وم�ن ثم التباطؤ يف
رعاي�ة ال�زوج كام كانت يف س�ن مبكرة مما يش�عر الزوج

ب ) العالقات مع األبناء

جدول رقم (  :) 8توزيع املسنني وفق طبيعة العالقة مع األبناء ن 150
ك

%

ك

%

ك

ال

%

الرتتيب

م

العالقات مع األبناء

نعم

االستجابات
إىل حد ما

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري

 1ال يقتنع أبنائي بآرائي فيام يتعلق بمشاكلهم ومستقبلهم 13 ,84146 1.9000 40.7 61 28.7 43 30.7 46

 2ال أحد من أوالدي من يمنحني الرعاية واالهتامم 12 ,81378 2.0467 30.7 46 34.0 51 35.3 53
 3أشعر بالضيق عندما يعارضني أفراد أرسيت

7 ,72710 2.1867 18.7 28 44.0 66 37.3 56

 4أشعر بأن أوالدي ال يقدرونني حق التقدير

9 ,81858 2.1200 28.0 42 32.0 48 40.0 60

 6كثرت خالفايت مع أوالدي بعد التقاعد

14 ,85371 1.8733 43.3 65 26.0 39 30.7 46

 5يواظب أبنائي عيل زياريت يف املناسبات الدينية فقط 11 ,72566 2.0600 23.3 35 47.3 71 29.3 44
 7انقطاع أبنائي عن زياريت يسبب يل الضيق

2 ,68215 2.4667 10.7 16 32.0 48 57.3 86

 9أبنائي غري متفهمني ملشكاليت املالية

6 ,75751 2.3000 18.0 27 34.0 51 48.0 72

 8يلجأ أوالدي حللول مشاكلهم بشكل غري مقنع بالنسبة يل 6 ,71184 2.3000 14.7 22 40.7 62 44.7 67
 10شعرت بفقدان مكانتي بني أفراد أرسيت

4 ,80349 2.4067 20.0 30 19.3 29 60.7 91

 11شعرت بأنني عبء عيل أبنائي بعد التقاعد

3 ,71744 2.4267 13.3 20 30.7 46 56.0 84

 13مل يفكر أحد من أبنائي يف اصطحايب للتنزه

5 ,79148 2.3800 19.3 29 23.3 35 57.3 86

 12أشعر بالتفاف أبنائي حويل عند مريض

1 ,71070 2.5400 12.7 19 20.7 31 66.7 100

 14أبنائي ال يتذكرونني إال عندما حتدث مشكلة

8 ,86929 2.1267 32.0 48 23.3 35 44.7 67

 16تنشب خالفات بيني وبني أبنائي كثريا

11 ,89165 2.0600 36.7 55 20.7 41 42.7 64

 15عالقايت مضطربة بأفراد أرسيت

56

10 ,87278 2.1000 33.3 50 23.3 35 43.3 65
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وىف حني جاء يف املرتبة الثالثة (ش�عرت بأنني عبء

تشري نتائج اجلدول إىل أن:

ج�اء يف املرتب�ة األوىل (أش�عر بالتف�اف أبنائي حويل

على أبنائي بعد التقاعد) بمتوس�ط ( )2.42وذلك ربام

وجود دفء أرسى يف األرسة الس�عودية وأن القيم الدينية

عليه بل ربام اعتاد يف الس�ابق عىل عكس�ه وهو مساعدته

حلاجته ملساعدة أبنائه ماد ًيا ومعنو ًيا وهو ما مل يكن اعتاد

عن�د م�رض) بمتوس�ط ( )2.54وق�د يعبر ذل�ك ع�ن

ه�و هل�م مما يس�بب له هذا الش�عور بعد تقاع�ده يف حني

والثقافي�ة الت�ي حتض على تقدي�ر اآلباء خاصة يف الس�ن

تأخرت مش�كالت أخ�رى مثل (تنش�ب خالفات بيني

املتقدم مازالت هلا وجود واضح يف املجتمع السعودي.

بينام جاء يف املرتبة الثانية (انقطاع أبنائي عنى يسبب

كثريا ،ال أحد من أوالدي يمنحني الرعاية
وبني أبنائ�ي ً

أرس هل�ؤالء األبناء من زوجة وأطفال وعمل وخالفه بام

األرسى الديفء ورعاية املس�ن مازالت حتظى إىل حد ما

واالهتمام مما ق�د يعكس قلة هذه املش�كالت وأن املناخ

يل الضيق) بمتوس�ط ( )2.46وق�د يرجع ذلك لوجود

باهتامم األرسة السعودية).

ال جيعلهم باستمرار مع آبائهم املسنني أو يف زيارهتم وىف
املقابل املس�ن متقاعد وحيتاج دائماً ألبنائه حوله أو أطول
فرتة ممكنة فيتأمل لتأخرهم النسبي عنه.

ج) العالقات مع األقارب.

جدول رقم (  :) 9توزيع املسنني وفق طبيعة العالقة مع االقارب ن 150

أحرص دائام عيل مشاركة أقاريب يف املناسبات
1
االجتامعية
 2أستشري أقاريب يف حل مشكاليت املتعددة

انقطاع أقاريب عن دعويت للمشاركة معهم يف
3
املناسبات االجتامعية
شعرت بعدم وجود أقاريب معي يف املواقف
4
الصعبة

ك

%

إىل حد ما

ك

%

ك

ال

%

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري

الرتتيب

م

العالقات مع األقارب

نعم

االستجابات

,73017 2.4800 14.0 21 24.0 36 62.0 93

4

2.3667 2.3667 8.7 13 46.0 69 45.3 68

7

10 ,69886 2.1467 18.0 27 49.3 74 32.7 49

,73810 2.2133 18.7 28 41.3 62 40.0 60

9

,79832 2.4400 19.3 29 17.3 26 63.3 95

5

,69272 2.5000 11.3 17 27.3 41 61.3 92

3

 8أتبادل الزيارات باستمرار مع األهل واألقارب ,71155 2.5200 12.7 19 22.7 34 64.7 97

2

ال أبدي رأيي يف املواقف االجتامعية خوفا من
5
اصطدامي بأقاريب
 6اسعد أوقايت عند زياريت لألقارب

 7حتدث خالفات بيني وبني أقاريب باستمرار
 9العمل يعطي قيمة لإلنسان بني أقاربه

حيرص أقاريب عيل دعويت للمشاركة معهم يف
10
املناسبات االجتامعية

,70158 2.3800 12.7 19 36.7 55 50.7 76
8 35.3 53 59.3 89

,59787 2.5400 5.3

,74489 2.2867 17.3 26 36.7 55 46.0 69
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ال�دفء وتب�ادل الزي�ارات بين األقارب وق�د يرجع ذلك

يشري اجلدول السابق:

جاء يف املرتبة األوىل (العمل يعطى قيمة لإلنس�ان بني

لتدين املجتمع السعودي والتزامه بالقيم الدينية التي حتض

قيمة املسن عند أقاربه بسبب تدنى نظرهتم وإحساسهم بأنه

زياريت ألقاريب) فربام يؤدى ذلك إلحس�اس املسن باألمهية

عىل صلة الرحم يف حني يف املرتبة الثالثة (أسعد أوقايت عند

أقاربه) بمتوسط  2.54وربام بالتايل فقده يسبب انخفاض

وأهنم مازالوا مرغبون فيهم وهلم أحباء.

ربام غري منتج وليس له مكانة وظيفية ،وجاء يف املرتبة الثانية
تب�ادل الزيارات باس�تمرار مع األهل واألقارب بمتوس�ط
 2.52وربما يعك�س ذلك وجود من�اخ أرسى معقول فيه

د ) العالقات مع الزمالء :

جدول رقم (  :) 10توزيع املسنني وفق طبيعة العالقة مع الزمالء ن 150

 1شعرت بعدم وجود أصدقاء مقربني يل

 2مازلت موضع اهتامم أصدقائي وزمالئي

أشعر بأنني مازلت قادرا عيل تكوين عالقات
3
جيدة مع زمالئي
 4عالقتي مضطربة بزمالئي

أشارك يف األنشطة اجلامعية حتى تزيد عالقتي
5
بزمالئي

ك

%

إىل حد ما

ك

%

ك

ال

%

الرتتيب

م

العالقات مع الزمالء

نعم

االستجابات

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري

7 ,68880 2.0933 19.3 29 52.0 78 28.7 43

10 ,70422 1.9733 26.0 39 50.7 76 23.3 35
8 ,81180 2.0733 29.3 44 34.0 51 36.7 55
9 ,88193 2.0267 37.3 56 22.7 34 40.0 60
7 ,83019 2.0933 30.0 45 30.7 46 39.3 59

 6عالقتي بزمالئي عوضتني كثريا عن أهيل وأقاريب 5 ,73530 2.3600 15.3 23 33.3 50 51.3 77
 7أسعى لتكوين عالقات طيبة مع زمالئي

 8أتبادل احلوار واملناقشة مع زمالئي يف مشكالتنا

1 ,76489 2.5467 16.7 25 12.0 18 71.3 107
4 ,77153 2.4267 17.3 26 22.7 34 60.0 90

 9أهتم بمشكالت زمالئي وأحاول مشاركتهم يف حلها 3 ,72738 2.4333 14.0 21 28.7 43 57.4 86

 10أفضل اجللوس مع زمالئي الستعادة ذكرياتنا

68244 2.4733 12.0 18 33.3 50 54.7 82

 12انقطعت عالقتي بزمالئي القدامى

11 ,80923 1.9467 35.3 53 34.7 52 30.0 45

 11أشعر بعدم رغبتي يف احلديث مع اآلخرين
 13ال أشعر بالوحدة اللتفاف زمالئي حويل

9 ,85880 2.0267 35.3 53 26.7 40 38.0 57
6 ,75084 2.2000 20.0 30 40.0 60 40.0 60

تشري نتائج اجلدول السابق:

جاء يف املرتبة األوىل (أس�عى لتكوي�ن عالقة طيبة مع

زمالئ�ي) بمتوس�ط ( )2.54وق�د يرجع ذل�ك لرغبته يف
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2

االحتف�اظ بعالقات م�ع الزمالء لش�غل وق�ت فراغه بعد
التقاع�د ،بينما ج�اء يف املرتب�ة الثانية (أفض�ل اجللوس مع
زمالئي الس�تعادة ذكرياتن�ا) بمتوس�ط  2.47وقد يرجع
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ذلك لطبيعة ميل املسن يف هذه املرحلة للحديث عن املايض
وكل يشء كان جي�د فيه واألح�داث التي مرت به أكثر من

حديث�ة عن املس�تقبل،يف حني ج�اء يف املرتب�ة الثالثة (أهتم

( )2.43وق�د يرجع ذلك لرغبت�ه يف االحتفاظ بصداقاته
وميله لإلحساس بأنه مازال مؤثر ومفيد لآلخرين.

بمشكالت زمالئي وأحاول مشاركتهم يف حلها) بمتوسط

هـ ) فراغ املسن واستثامره:

جدول رقم (  :) 11توزيع املسنني وفق فراغ املسن واستثامره ن 150

ك

%

إىل حد ما

ك

%

ك

ال

%

الرتتيب

م

فراغ املسن واستثامره

نعم

االستجابات

املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

,75036 2.3067 17.3 26 34.7 52 48.0 72

7

 3أقيض وقت فراغي يف االتصال بزمالئي

,79035 1.8867 37.3 56 36.7 55 26.0 39

12

 5أقيض وقت فراغي يف زيارة أبنائي

,77361 2.2133 21.3 32 36.0 54 42.7 64

 1أشاهد التلفزيون

 2أقرأ الصحف واملجالت والكتب
 4وقت فراغي يشعرين بأنني وحيد
 6أخرج للتنزه لشغل وقت فراغي

 7أقيض وقت فراغي يف زيارة دور العبادة
أقيض وقت فراغي يف زيارة األصدقاء
8
واألقارب يف املناسبات املختلفة

,73079 2.0533 24.0 36 46.7 70 29.3 44
,79888 1.7067 50.7 76 28.0 42 21.3 32
,76979 2.2267 20.7 31 36.0 54 43.3 65

8 23.3 35 71.3 107

,57731 2.6600 5.3

11
13
10
9
2

,58558 2.7067 6.7 10 16.0 24 77.3 116

1

,66974 2.5667 10.0 15 23.3 35 66.7 100

3

,70869 2.4333 12.7 19 31.3 47 56.0 84

6

 12أمارس رياضة امليش ومتارين العالج الطبيعي

,68871 2.2867 13.3 20 44.7 67 42.0 63

8

 14أشرتك يف الرحالت املختلفة

,72664 2.2867 16.0 24 39.3 59 44.7 67

8

 9أستثمر وقت فراغي مع أحفادي

 10أحرض لقاءات اجتامعية وندوات دينية

أقيض وقت فراغي يف األعامل التطوعية
11
لصالح املجتمع
 13أشرتك يف العمل يف اجلمعيات اخلريية

,77477 2.5200 17.3 26 13.3 20 69.3 104

,67094 2.5533 10.0 15 24.7 37 65.3 98

تشري نتائج اجلدول

5

4

يف التردد على دور العبادة) بمتوس�ط  2.66وقد يرجع

ج�اء يف املرتب�ة األوىل (أقىض وقت فراغ�ي يف زيارة

ذل�ك لتدين الش�عب الس�عودي وم�ن ثم فاملس�ن يقىض

( )2.70مما قد يعكس حاجة املس�ن ورغبته يف التواصل

خاصة يف هذا الس�ن ،يف حني جاء يف املرتبة الثالثة استثمر

األصدق�اء واألق�ارب يف املناس�بات املختلفة) بمتوس�ط
م�ع اآلخرين حتى يش�عر بالدفء االجتامع�ي وأنه مازال
مرغوب فيه ،بينام جاء يف املرتبة الثانية (أقىض وقت فراغي

بعض وقته يف العبادة يف املسجد حلاجته للقرب من خالقه

وق�ت فراغي مع أحف�ادي بمتوس�ط  2.56وقد يعكس
ذلك الرتابط األرسى وارتباط وحب املسن لألحفاد.

سليامن قاسم الفالح وحسن مصطفى حسن :أوضاع املسنني وتقدير حاجاهتم ومشكالهتم  -دراسة وصفية عىل املسنني بمدينة الرياض
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جدول رقم (  :) 12ترتيب املشكالت واالحتياجات االجتامعية للمسن
م

املشكالت واالحتياجات
االجتامعية للمسن

س-

ع

2.037

0.3605

0.3968

1

العالقات مع الزوجة

3

العالقات مع األقارب

2.387

فراغ املسن واستثامره

2.314

2

4
5

العالقات مع األبناء

2.205

العالقات مع الزمالء

2.221

تشري نتائج اجلدول السابق:

ج�اءت العالقة مع األقارب يف املرتبة األوىل بمتوس�ط
 2.38وقد يعكس ذلك وجود احتياج لدى املسن للتواصل
م�ع األقارب مع تباع�د بعضهم عنه مما جيع�ل من وجودهم
حاج�ة أولية ,وىف املرتبة الثانية فراغ املس�ن وقد يعكس ذلك

الرتتيب
متوسطة

متوسطة

0.3399

مرتفعة

متوسطة

0.3447

متوسطة

0.3049

اخلامس
الرابع

األول

الثالث
الثاين

وج�ود وقت فراغ يش�عر املس�ن باملل�ل خاصة بع�د تقاعده
وضعف التواصل معه من املحيطني  ,يف حني تأخرت العالقة
مع الزوجة ربام لقوهتا النسبية بحكم العرشة.
 -2احلاجات النفسية:

جدول رقم (  :) 13توزيع املسنني وفق احلاجات واملشكالت النفسية ن150

ك

%

إىل حد ما

ك

%

ك

ال

%

الرتتيب

م

احلاجات واملشكالت النفسية

نعم

االستجابات

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري

 1لدي مكانة مرتفعة يف الوسط الذي أنا فيه 6 ,77318 2.4467 17.3 26 20.7 31 62.0 93
 2أحاول إثبات ذايت

8 ,71218 2.3867 13.3 20 34.7 52 52.0 78

 3أشعر بأنني عديم األمهية يف جمتمعي

14 ,84281 2.1200 30.0 45 28.0 42 42.0 63

 5أتقبل النصيحة من اآلخرين

15 ,82738 2.0000 34.0 51 32.0 48 34.0 51

 4أجد االهتامم والرعاية من أرسيت

18 ,77442 1.7600 44.7 67 34.7 52 20.7 31

 6يستشريين من حويل يف األمور التي ختصهم 16 ,69501 1.9867 24.7 37 52.0 78 23.3 35
 7عندي إمكانيات وقدرات غري مستغلة

17 ,77918 1.9400 33.3 50 39.3 59 27.3 41

 9مازلت قادرا عيل التأثري يف اآلخرين

21 ,71809 1.5667 56.7 85 30.0 45 13.3 20

 8أشعر بأن مسئوليايت قلت بعد التقاعد
 10أشعر بأن الناس يقدرونني حق تقدير
ينتابني شعور بأن قيمتي ومكانتي
11
تضاءلت بعد التقاعد

 12شعرت بفقدان مكانتي بني أفراد أرسيت

60

19 ,66491 1.7533 37.3 56 50.0 75 12.7 19
20 ,76137 1.7467 44.7 67 36.0 54 19.3 29

11 ,78293 2.3333 19.3 29 28.0 42 52.7 79
3 ,70206 2.4800 12.0 18 28.0 42 60.0 90

سليامن قاسم الفالح وحسن مصطفى حسن :أوضاع املسنني وتقدير حاجاهتم ومشكالهتم  -دراسة وصفية عىل املسنني بمدينة الرياض

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية ،العدد ( ،)8ديسمبر 2015م  -صفر 1437هـ

13
14
15
16
17
18
19
20
21

ك
99
أشعر باالستقرار مع أرسيت
أشعر بأن قدرايت وإمكانيايت قلت عن ذي قبل 77
شعرت بعدم جدوى وقيمة احلياة بعد التقاعد 87
شعرت بفقدان مكانتي يف املجتمع بعد تقاعدي 86
105
أشعر باألمن يف حميط أرسيت
67
أعصايب دائام متوترة
60
أتضايق ألقل األسباب
86
أميل إىل العزلة عن اآلخرين
63
أنا كثري القلق

إىل حد ما

نعم

%
66.0
51.3
58.0
57.3
70.0
44.7
40.0
57.3
42.0

تشري نتائج اجلدول إىل:
قد جاء يف املرتبة األوىل بالنس�بة للحاجات النفس�ية
(أش�عر باألم�ن يف حمي�ط أرسيت) بمتوس�ط ()2.64
فإحساس املسن بالضعف االقتصادي والصحي والنفيس
ووق�ت الفراغ بعد التقاعد جيعل�ه يميل لالرتباط باألرسة
أكثر ويسعى لالحتامء هبا ويشعر باألمان يف حميطها.
يف حين يف املرتب�ة الثاني�ة (أش�عر باالس�تقرار م�ع
أرسيت) بمتوس�ط ( )2.58وقد يعكس ذلك التامس�ك
األرسى يف املجتم�ع الس�عودي ورعاية األبن�اء آلبائهم
املسنني وحبهم هلم مما يشعر املسن باالستقرار.

ك
39
47
45
45
37
67
68
48
48

%
26.0
31.3
30.0
30.0
34.7
44.7
45.3
32.0
32.0

ك
12
26
18
19
8
16
22
16
39

ال

%
8.0
17.3
12.0
12.7
5.3
10.7
14.7
10.7
26.0

الرتتيب

م

احلاجات واملشكالت النفسية

االستجابات

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري
,63742 2.5800

,75822 2.3400
,70120 2.4600
,70982 2.4467
,58087 2.6467
,66383 2.3400
,69694 2.2533
,68215 2.4667

,81166 2.1600

2
9
5
6
1
9
12
4
13

يف حين ج�اء يف املرتب�ة الثالث�ة (ش�عرت بفق�دان
مكانت�ي بني أفراد أرسيت) بمتوس�ط  2.48وهذا ما قد
يرج�ع لتقاع�ده وفقد عمله بس�بب خروج�ه للمعاش
وكبر األبن�اء واس�تقالهلم بأرسه�م بع�د زواجه�م ،يف
حين ج�اءت يف املؤخرة (ما زل�ت قادرا علي التأثري يف
اآلخرين) ،وهو ما يعكس شعورة بالضعف وانخفاض
األمهية ومن ثم القدرة عىل التأثري يف الغري.
 -3املشكالت واحلاجات الصحية للمسن
أ ) السكن وارتباطه باجلانب الصحي

جدول رقم (  :) 14توزيع املسنني وفق السكن وارتباطه باجلانب الصحي ن 150

1
2
3
4
5
6

تتوافر التهوية املناسبة يف السكن
ارتفاع سعر السكن املناسب يل
السكن تتوافر فيه اإلضاءة
السكن ضيق وال أجد فيه الراحة
السكن يتوفر فيه اهلدوء
يل غرفة مستقلة بالسكن

ك
78
57
37
35
65
56

%
52.0
38.0
24.7
23.3
43.3
37.3

إىل حد ما

ك
41
68
72
63
42
58

%
27.3
45.3
48.0
42.0
28.0
38.7

ك
31
25
41
52
43
36

ال

%
20.7
16.7
27.3
34.7
28.7
24.0

الرتتيب

م

السكن وارتباطه
باجلانب الصحي

نعم

االستجابات

املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

2.3133
2.2133
1.9733
1.8867
2.1467
2.1333

,79543
,71030
,72303
,75562
,83856
,77431

1
2
5
6
3
4
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ج�اء يف املرتب�ة األوىل (تتواف�ر التهوي�ة املناس�بة يف

السكن) بمتوس�ط  ،2.31رغم ذلك ففي املرتبة الثانية

(ارتفاع سعر الس�كن املناسب يل) ،وهو ما قد يتعارض
م�ع تض�اؤل دخل املس�ن ومن ثم يس�بب ضغ�ط مادى

فيه اهلدوء ثم يتوافر يل غرفه مس�تقله بالسكن واخلامسة
الس�كن تتوافر فيه اإلضاءة وه�ى كلها مؤرشات إجيابية

عن أوضاع السكن.

عليه ربام يف�وق قدراته املالية احلالية ،ثم الس�كن يتوافر

ب) املساعدات الطبية للمسن

جدول رقم (  :) 15توزيع املسنني وفق املساعدات الطبية ن 150

 1أحتاج إىل التمريض

 2أحتاج إىل استخدام أجهزة طبية

 3أحتاج إىل الكشف الطبي الدوري

ال تتوافر الرعاية الصحية املناسبة يف
4
املستشفيات العامة
 5أحتاج إىل الفحوصات واألشعة

ك

%

إىل حد ما

ك

%

ك

ال

%

الرتتيب

م

املساعدات الطبية للمسن

نعم

االستجابات

املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

5 ,77630 2.2733 20.0 30 32.7 49 47.3 71
3 ,79145 2.3333 20.0 30 26.7 40 53.3 80
1 ,76527 2.4600 16.7 25 20.7 31 62.7 94

4 ,85389 2.3200 25.3 38 17.3 26 57.3 86
2 ,85127 2.3467 24.7 37 16.0 24 59.3 89

 6عندي معرفة عن بعض األمراض املنترشة 6 ,83663 2.2267 26.0 39 25.3 38 48.7 73
 7عندي وعي بكيفية التعامل مع األمراض 7 ,74848 2.1533 21.3 32 42.0 63 36.7 55
لدي معرفة باجلهات املختلفة التي
8
تعاونني عند املرض

8 ,75526 1.6733 50.0 75 32.7 49 17.3 26

تشري نتائج اجلدول إىل :

خاصة احلركية أو الس�معية يف هذا السن املتقدم فيحتاج

ج�اء يف املرتب�ة األوىل (أحت�اج إىل الكش�ف الطبي

معه�ا ألجه�زة طبية ،يف حين تأخرت بن�ود أخرى مثل

الس�ن ومن ثم كثرة األمراض وضعف مناعة اجلسم مما

وع�ى بكيفية التعامل مع األم�راض) وهو ما قد يعكس

ال�دوري) بمتوس�ط  2.46وق�د يرج�ع ذل�ك لتق�دم

حيتاج معه للكش�ف ال�دوري ملتابعة احلال�ة ،وىف املرتبة
الثانية أحتاج للفحوصات واألش�عة بمتوسط .2.34

ج�اء أحتاج إىل اس�تخدام أجهزة طبي�ة يف املرتبة الثالثة
بمتوس�ط 2.33وقد يرجع لإلصاب�ة ببعض اإلعاقات

62

(عن�دي معرف�ة ع�ن بعض األم�راض املنتشرة ،عندي
انخفاض الوعى الصحي لدى املسنني وربام يرجع ذلك
النخفاض املستوى التعليمي عند بعضهم.
ج) األدوية املرتبطة بعالج املسن
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جدول رقم (  :) 16توزيع املسنني وفق األدوية املرتبطة بعالج املسن ن 150
م

ك

إىل حد ما

ك

%

ك

%

ال

%

الرتتيب

األدوية املرتبطة بعالج املسن

نعم

االستجابات

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري

 1األدوية غري متوفرة يف أماكن الكشف الطبي 4 ,81584 2.2133 24.7 37 29.3 44 46.0 69

الرعاية الصحية احلكومية ال تتوافر فيها
2
األدوية املطلوبة
 3إجراءات احلصول عىل األدوية جمهد

بعض أنواع األدوية التي أحتاجها غري
 4متوفرة بشكل ٍ
كاف

 5بعض األدوية غري متوفرة يف الصيدليات
 6الصيدليات غري متوفرة يف نطاق سكني

3 ,83288 2.2400 25.3 38 25.3 38 49.3 74
9 ,88345 2.1067 34.0 51 21.3 32 44.7 67
1 ,87980 2.3333 27.3 41 12.0 18 60.7 91
6 ,90796 2.1667 34.0 51 15.3 23 50.7 76
7 ,80335 2.1600 25.3 38 33.3 50 41.3 62

 7اشرتي األدوية عىل حسايب اخلاص وهي مكلفة 2 ,75384 2.2867 18.0 27 35.3 53 46.7 70
 8األدوية غري متوافرة يف كل األوقات

وجد خصم مناسب عىل األدوية خاصة
9
غالية الثمن يف الصيدليات

5 ,79678 2.2067 23.3 35 32.7 49 44.0 66

9 ,81221 2.1067 28.0 42 33.3 50 38.7 58

 10تتوافر الصيدليات التابعة للمستشفيات احلكومية 8 ,83976 2.1133 30.0 45 28.7 43 41.3 62

توضح نتائج اجلدول:

األدوي�ة عىل حس�ايب اخل�اص وه�ى مكلفة) بمتوس�ط

 2.28وه�و م�ا قد يعك�س عدم وج�ود رعاي�ة صحية

ج�اء يف املرتب�ة األوىل (بع�ض أنواع األدوي�ة التي
أحتاجه�ا غري متوف�رة بش�كل ٍ
كاف) وهو م�ا قد يرجع

مناس�بة للمريض املس�ن خاصة مع انخفاض دخله بعد

غري موجودة يف بعض الصيدليات وهو ما يسبب صعوبة

مناس�ب عىل األدوية الغالية الثمن يف الصيدليات) وهو

لوجود أمراض غري منترشة بني املس�نني ومن ثم أدويتها
يف البح�ث عنه�ا ،يف حني جاء يف املرتبة الثانية (أشترى

التقاع�د يف حني تأخرت بنود أخرى مثل (يوجد خصم

ما قد يعكس ندرة حصول ذلك.

جدول رقم (  :) 17ترتيب املشكالت واالحتياجات الصحية للمسن ن150
م

املشكالت واالحتياجات
الصحية للمسن

 1السكن وارتباطه باجلانب الصحي
 3املساعدات الطبية للمسن

 4األدوية املرتبطة بعالج املسن

س-

ع

2.111

0.481

2.223

2.193

0.4856

0.5559

الرتتيب
متوسطة

متوسطة

متوسطة
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تشري نتائج اجلدول السابق إىل أن:

جاءت ترتيب املشكالت واحلاجات الصحية وف ًقا
ملا يىل (املس�اعدات الطبية ،ثم األدوية املرتبطة باملس�ن،
ثم الس�كن املناس�ب) وهى مجي ًعا بمتوس�طات متوسطة
مما يعكس حاجة املس�ن لكل هذه األم�ور التي تنعكس

عىل صحته إجيا ًبا يف حالة توافرها بشكل جيد أو سل ًبا يف
حالة عدم توافرها.
-4املشكالت واحلاجات االقتصادية:
أ ) مالئمة الدخل للمتطلبات

جدول رقم ( :) 18توزيع املسنني وفق مالئمة الدخل ن 150

ك

إىل حد ما

نعم

%

%

ك

ال

ك

%

الرتتيب

م

مالئمة الدخل للمتطلبات

االستجابات

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري

 1يكفيني دخيل لتغطية املتطلبات املعيشية يل ,78364 2.1000 26.0 39 38.0 57 36.0 54

1

,72968 2.0667 23.3 35 46.7 70 30.0 45

3

 2يتناسب دخيل مع املتطلبات املعيشية ألرسيت ,79374 2.0867 27.7 41 36.7 55 36.0 54

 3يكفيني دخيل احلايل

 4يكفي دخيل لنفقات الكشف الطبي
 5يكفي دخيل لتغطية نفقات األدوية

,69192 1.9333 27.3 41 52.0 78 20.7 31
,75972 2.0000 28.7 43 42.7 64 28.7 43

 6يكفي دخيل لنفقات الفحوصات واألشعة ,70651 1.5867 54.0 81 33.3 50 12.7 19

توضح نتائج اجلدول:

جاء يف املرتبة األوىل يكفيني دخيل لتغطية املتطلبات
املعيش�ية يل ،ث�م يتناس�ب دخيل م�ع املتطلبات املعيش�ية
ألرسيت ث�م يكفيني دخيل احلايل وق�د يعكس ذلك رضا
املس�ن وقناعت�ه من ناحي�ة ومناس�بة دخل�ه الحتياجاته
األساسية نسب ًيا من ناحية أخرى ،رغم ذلك فقد تأخرت

2
5
4
6

بنود أخرى مثل يكفيني دخيل لنفقات الكش�ف الطبي،
يكفى دخلي لنفقات الفحوصات واألش�عة وقد يرجع
ذلك الرتفاع تكاليف الرعاية الصحية بام قد يفوقه طاقة
املسنني أو بعض منهم.
ب ) املساعدات املالية

جدول رقم ( :) 19توزيع املسنني وفق احلاجة ملساعدات مالية ن 150

 1أستطيع إدارة شئوين املالية وألرسيت
استفيد من اجلهات واهليئات املجتمعية
2
املختلفة يف احلصول عيل مساعدات مالية
 3أحتاج إىل مساعدات مالية من األرسة

ك

%

إىل حد ما

ك

%

ك

ال

%

الرتتيب

م

املساعدات املالية

نعم

االستجابات

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري

3 ,79866 1.9200 36.0 54 36.0 54 28.0 42
4 ,78510 1.8800 37.3 56 37.3 56 25.3 38
1 ,82264 1.9667 35.3 53 32.7 49 32.0 48

 4سني يعترب ميزة للحصول عيل مساعدات مالية 2 ,83011 1.9533 36.7 55 31.3 47 32.0 48
 5أحتاج إىل مساعدات مالية من خارج األرسة 5 ,74797 1.7600 42.7 64 38.7 58 18.7 28
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جاء يف املرتبة األوىل (أحتاج إىل مساعدات مالية من

مساعدات مالية) فهو يمكن بعض املسنني من احلصول
عىل معاش الضامن االجتامعي مثلاً .

دخ�ل املس�ن بع�د التقاعد م�ع ارتف�اع التكلف�ة خاصة

مالي�ة م�ن خ�ارج األرسة بمتوس�ط  1.76وه�و ما قد

تشري نتائج اجلدول السابق:

األرسة) بمتوس�ط  1.966وقد يرجع ذلك النخفاض

املرتبط�ة بالرعاية الصحية له إلصابته ببعض األمراض،
بينام جاء يف املرتبة الثانية (سنى يعترب ميزة للحصول عىل

بينما جاء يف املرتب�ة األخرية أحتاج إىل مس�اعدات

يعكس عدم رغبة املس�ن يف اللجوء إىل أرسته للمساعدة

بل واجتاه األرس أو األغلب منها لكفالة مسنيها.

جدول رقم ( :) 20ترتيب املشكالت واحلاجات االقتصادية للمسن ن150
املشكالت
واحلاجات االقتصادية

م

 1مالءمة الدخل للمتطلبات

 2املساعدات املالية

س-

ع

1.962

0.5391

1.896

تشير نتائ�ج اجل�دول :ج�اءت مالئم�ة الدخ�ل

ملتطلب�ات احلياة يف املرتب�ة األوىل ثم يف املرتب�ة الثانية أن

املس�ن يف حاجة للمس�اعدات املالية وه�و ما قد يعكس
أن الدخ�ل ٍ
كاف إىل حد ما لكن رغم ذلك حيتاج املس�ن

الرتتيب
متوسطة

متوسطة

0.4292

االول
الثاين

للمس�اعدة الس�تكامل نفقات احلياة والرعاي�ة الصحية

الالزمة له.

ثانيا :ترتيب حاجات ومشكالت املسنني:

جدول رقم ( :)21ترتيب حاجات ومشكالت املسنني ن150
م

مشكالت
واحتياجات للمسن

ع

الرتتيب

 1املشكالت واالحتياجات االجتامعية للمسن

 0.22634 2.2334متوسطة

األول

 3املشكالت واحلاجات الصحية للمسن

 0.42244 2.1758متوسطة

 2املشكالت واالحتياجات النفسية للمسن

 4املشكالت واحلاجات االقتصادية
 5املشكالت واالحتياجات ككل

يشري اجلدول السابق:

إىل أن احلاج�ات واملش�كالت االجتامعية جاءت

يف املرتب�ة األوىل وربما يرج�ع ذل�ك للتقاع�د وفق�د

س-

 0.33267 2.2070متوسطة

الثاين

 0.43763 1.9291متوسطة

الرابع

 0.28823 2.1363متوسطة

الثالث

صحبه الزمالء ،وانش�غال األبناء بأرسهم اجلديدة بعد

الزواج ,يف حني يف املرتبة الثانية املش�كالت واحلاجات

النفس�ية للمس�ن ،وربما يرج�ع ذل�ك لوج�ود وق�ت
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ف�راغ لديه وإحساس�ه بت�دين مكانته بع�د تقاعده وهو

أبا اخلي�ل (1411هـ) ودراس�ة ش�ويكة (1414هـ)

واملش�كالت الصحي�ة يف املرتب�ة الثالث�ة واحلاج�ات

واالقتصادية للمسنني .

توت�را وعدم اس�تقرار .وج�اءت احلاجات
ما يس�بب
ً
إحلاحا
االقتصادي�ة يف املرتبة الثالثة والت�ي قد تعد أقل
ً
بس�بب املعاش�ات والدخول املقبول�ة واجليدة نس�ب ًّيا.

ويتف�ق ذلك م�ع دراس�ة جربيل (1992م) ودراس�ة

من تع�دد احلاج�ات االجتامعية و الصحية والنفس�ية

ثال ًث�ا :تأثير بع�ض املتغيرات الديموجرافي�ة عىل

حاجات املسنني:

جدول رقم ( :)22الفروق املعنوية بني بعض املتغريات الديموغرافية واحتياجات املسن باستخدام
 One-Way ANOVAن 150

املتغريات

مصدر التباين
التباين بني املجموعات

العمر

جمموع
املربعات

80.00

قيمة
متوسط
درجات
احلرية ( )dfاملربعات (ف) F
3

30.00

التباين داخل املجموعات 7012.3

146

املجموع

12.379

149

التباين بني املجموعات

710.0

2

0.426 360.0

احلالة االجتامعية التباين داخل املجموعات 12.307

147

0.084

املجموع

12.379

149

التباين بني املجموعات

0.250

5

احلالة التعليمية

التباين داخل املجموعات 12.129

144

12.379

149

املجموع

املعنوية
Sig

الداللة

50.08

 0.992 0.032غري دال

 0.654غري دال

0.050
0.084

 0.706 0.593غري دال

**دال عند مستوى معنوية0.01.
*دال عند مستوى معنوية 0.05
يشري اجلدول السابق:

إىل عدم وجود فروق معنوية يف احتياجات املسنني

ترج�ع لبع�ض املتغيرات الديموغرافية (العم�ر ،احلالة
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حاج�ات متع�ددة غري مش�بعة بش�كل جيد عن�د أغلب
املسنني مع اختالف خصائصهم.
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جدول رقم ( )23الفروق املعنوية بني بعض املتغريات واالحتياجات املس�ن باس�تخدام  One-Way ANOVAن 150
املتغريات

الدخل

احلالة الصحية

مصدر التباين

جمموع
املربعات

متوسط
درجات
احلرية ( )dfاملربعات

التباين بني املجموعات

0.001

0.000

2

التباين داخل املجموعات 12.378

147

املجموع

12.379

149

التباين بني املجموعات

0.025

2

التباين داخل املجموعات 12.353

147

املجموع

12.379

149

التباين بني املجموعات

4.555

2

مدى توافر
خدمات الرعاية
التباين داخل املجموعات 7.824
االجتامعية
إلشباع احلاجات
379.,12
املجموع

0.084

قيمة
(ف) F

املعنوية
Sig

الداللة

 0.996 0.004غري دال

130.0
0.084

 0.860 0.151غري دال

2.277

147

,053

149

0.000 42.787

دال

**دال عند مستوى معنوية0.01.
*دال عند مستوى معنوية 0.05

خدم�ات الرعاية االجتامعية وق�د يرجع ذلك إىل أن

يشري اجلدول السابق:

بعض املس�نني توفر هلم أعامهلم بعد التقاعد خدمات

إىل ع�دم وج�ود ف�روق معنوي�ة يف احتياج�ات

مناس�بة ،وه�و ما ال يتواف�ر لآلخرين وه�و ما أوجد

املس�نني ترج�ع لبع�ض املتغيرات الديموغرافي�ة

التباين بينهم.

(الدخ�ل ,احلالة الصحي�ة ) وقد يرج�ع ذلك لوجود

حاجات متعددة غري مش�بعة بش�كل جيد عند أغلب

املس�نني م�ع اختلاف خصائصه�م ,.يف حين توجد

ثال ًثا :توافر خدمات الرعاية االجتامعية والصعوبات

فروق معنوية يف احتياجات املس�نني وفق مدى توافر

املرتبطة هبا:

جدول رقم ( :)24توزيع حسب مدى توافر خدمات الرعاية االجتامعية إلشباع حاجات املسن
م
1

مدى توافر خدمات الرعاية
االجتامعية إلشباع احلاجات

ك

جيدة

%

االستجابات
متوسطة

ك

%

ك

ضعيفة

%

املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

الداللة

توافر خدمات الرعاية االجتامعية  0.7391 2.1933 19.3 29 42.0 63 38.7 58متوسطة
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يشري اجلدول السابق إىل:

الفئ�ات األوىل بالرعاية بس�بب انخف�اض دخلها وكثرة

مس�توى رض�اء املس�نني ع�ن اخلدم�ات املتاح�ة

املش�اكل الصحية والنفس�ية واالجتامعية لدهيا .ويمكن

اخلدم�ات وعدم إعط�اء هذه الفئة الرعاي�ة الكافية رغم

القص�ور يف وظائ�ف األرسة يف رعاية املس�ن جيعله أكثر

لرعايتهم متوس�طة وه�و ما قد يرجع لت�دين بعض هذه
أهن�ا متث�ل رشحي�ة ليس�ت قليل�ة يف املجتمع كما أهنا من

احتياجا للمساعدة اخلارجية .
ً

الرتتيب
الثاين

الرتتيب
الرابع
االول

االول
الثالث

عدم وجود
اخلرباء
االجتامعيني
يف
املؤسسات
االجتامعية
ذو اخلربة

92

الثالث

عدم توفر
دور الرعاية
80.6 121
االجتامعية يف
حمافظة املسن

61.3

توفري السكن
املناسب
لكبار السن

89

59.3

82.0 122

الثاين

قلة دخل
املسن

89.3 134

94.6 141

75

الرابع

عدم توفري
بعض
92.6 139
األدوية
3
وخاصة
املهمة
عدم وجود
عيادات
متخصصة
71.3 104
للمسن
4
يف املراكز
الصحية
واملستشفيات

اإلرساع
يف إهناء
معامالت
كبار
السن عند
مراجعتهم
يف مكاتب
الضامن
االجتامعي

الثاين

68.6 103

عدم تفهم
املجتمع
خلدمات
كبار السن

72.6 109

السلع
يف زيادة
مستمرة ال
تتناسب مع
سبل احلياة

الرتتيب

عدم توفري
األقسام
مثل األشعة
2
ـ األسنان
ـ يف بعض
املراكز

81.7 118

ك

%

ك

%

األول

1

عدم تقديم
الرعاية
الصحية
الكاملة

ك

%

صعوبات
مرتبطة
بخدمات
الرعاية
االجتامعية
أماكن
اخلدمات
االجتامعية
بعيدة جدا
عن منطقة
السكن

صعوبات
مرتبطة
باخلدمات
االقتصادية

الثالث

م

الرابع

جدول رقم ( :)25الصعوبات املرتبطة بخدمات الرعاية االجتامعية ن150

صعوبات
مرتبطة
بخدمات
الرعاية
الصحية
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يوضح اجلدول السابق:

أه�م الصعوبات املرتبط�ة باخلدمات الصحي�ة هي :عدم
تواف�ر بع�ض األدوي�ة خاص�ة املهم�ة تليها ع�دم توفير رعاية
صحي�ة كامل�ة ث�م ع�دم وج�ود عي�ادات متخصصة للمس�ن
،بينام جاءت أهم الصعوبات املرتبطة باخلدمات االجتامعية هي
عدم تفهم املجتمع الحتياجات الس�ن وما حيتاجه من خدمات
ث�م ع�دم توف�ر دور الرعاي�ة يف حمافظ�ة املس�ن ثم ع�دم وجود

اخلبراء االجتامعيين يف املؤسس�ات االجتامعي�ة ذوى اخلبرة،
بينام أهم املشكالت املرتبطة باخلدمات االقتصادية هي :ارتفاع
أسعار السلع ثم قلة دخل املسن وتشري كل هذه النتائج لوجود
صعوبات هامة وجادة تواجه حياة واستقرار املسن.
رابعا  :مقرتحاتك بش�أن حتسين وتطوير اإلش�باع
حلاجات املسنني بصورة أفضل.

إنشاء دور
رعاية
اجتامعية يف
كافة أنحاء
البالد

136

تعيني أخصائيني
نفسيني
واجتامعيني
متخصصني يف
دور املسنني

110

الرتتيب
االول
اخلامس

116

الثاين

الرتتيب
األول

تعيني أطباء
متخصصني
نفسيني يف
دور املسنني

توفري خدمات
استشارية
باملراكز
5
الصحية
للمسنني

94

62.6

الثالث

122

82.0

الرابع

توفري خدمات
استشارية
باملراكز
4
الصحية
للمسنني

90.6

73.3

الرابع

76

50.6

77.3

الثالث

إجياد أقسام
باملراكز
 3الصحية تعتني
بأمراض
املسنني

اخلامس

137

91.3

الثاين

146

97.3

حماربة الغالء
زيادة
معاشاهتم من
أجل تغطية
تكاليف
العالج
تقديم
امتيازات مالية
كالتخفيضات
يف اخلدمات
الصحية لدى
رشكات
التأمني +
رشكات
السفر
والسياحة
رصف مبلغ
مايل لتغطية
نفقات
األدوية
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78

88

139

90.6

52.0

58.6

92.6

الثالث

االستمرار
 2يف برنامج
الرعاية املنزلية

اخلامس

وضع برامج
وندوات لكبار
السن تتناسب
مع سنهم

133

88.7

زيادة الضامن
االجتامعي

145

96.6

الرابع

توفري دور
للرعاية
االجتامعية

139

92.6

ك

%

الثاين

ك

%

ك

%

الرتتيب

مقرتحات
إلشباع
م
احلاجات
الصحية
االهتامم
الكايف بكبار
 1السن واملتابعة
الدورية
لصحتهم

مقرتحات
إلشباع
احلاجات
االجتامعية

مقرتحات
إلشباع
احلاجات
االقتصادية

األول

جدول رقم ( :)26مقرتحاتك بشأن حتسني وتطوير اإلشباع حلاجات املسنني بصورة أفضل ن150

69

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية ،العدد ( ،)8ديسمبر 2015م  -صفر 1437هـ

يشري اجلدول السابق:

جاءت أه�م املقرتحات املرتبط�ة بخدمات الرعاية

الصحية  :االس�تمرار يف برنامج الرعاية املنزلية لصعوبة

تنقل املس�ن ،ثم االهتامم الكايف باملسن واملتابعة الدورية
لصحته ،ثم توفري اخلدمات االستشارية باملراكز الصحية

للمسنني.

يف حين ج�اءت أهم مقرتح�ات إش�باع احلاجات

االجتامعي�ة ه�ي توفير دور للرعاي�ة االجتامعي�ة تليه�ا
وضع برامج وندوات لكبار الس�ن تتناس�ب مع سنهم،

ثم إنشاء دور رعاية للمسنني يف كافة أنحاء البالد.

بينما ج�اءت أه�م مقرتح�ات إش�باع احلاج�ات

االقتصادي�ة زيادة معاش الضمان االجتامعي ثم رصف

مبالغ مالية لتغطية نفقات العالج ثم حماربة الغالء.

املبحث السادس :النتائج العامة للدراسة

هدف�ت ه�ذه الدراس�ة اىل معرف�ة أوضاع املس�نني

وحتديد احتياجاهتم ومش�كالهتم ،واخلروج بمؤرشات
ختطيطيه تس�اعد يف مواجهة مش�كالت املس�نني وإشباع
حاجاهت�م ودجمهم يف جهود التنمية املجتمعية .ولتحقيق

ه�ذا اهل�دف فقد تم حتليل البيانات وكش�فت الدراس�ة

عن جمموعة من النتائج أجابت عن تساؤالت الدراسة،
وذلك عىل النحو االيت:

أولاً  :أوض�اع املس�نني املقيمين ب�دار الرعاي�ة

االجتامعية بمدينة الرياض

• نتائج التساؤل األول «ما أوضاع املسنني» ؟

تبني من نتائج الدراس�ة أن غالبية املس�نني املقيمني

بدار الرعاية االجتامعية بمدينة الرياض خالل مدة مخس
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سنوات خالل األعوام املالية -1433 ،1429-1428
1434هـ يتسمون باألوضاع التالية:

 -1أن س�بب اي�داع املس�نني لدار الرعاي�ة االجتامعية
يتمث�ل يف النقاه�ة بع�د اخل�روج من املستش�فيات
النفسية والعصبية ،يليه الشيخوخة والعجز الكيل.

 -2أن غالبي�ة املس�نني ممن تقع أعامره�م بني  60إيل
أكثر من  80عا ًما.

 -3أن الغالبية العظمي من املسنني غري متزوجني.

 -4تدين املستوي التعليمي لدي املسنني.

 -5تبين أن املس�نني الذك�ور عمل بعضه�م يف مهن
خمتلفة أما الغالبية العظمى من املس�نني واملسنات

فهم بدون مهنة وهذا أمر طبيعي لكرب سنهم.

ثان ًي�ا :حاج�ات ومش�كالت املس�نني املقيمين يف

بيئتهم االرسية

• نتائ�ج التس�اؤل الث�اين «ما حاجات ومش�كالت
املس�نني» ؟ وقد جاءت نتائج هذا التس�اؤل وف ًقا
ملا ييل:

احلاجات االجتامعية:

 -1مش�كالت املس�ن م�ع زوجت�ه وج�اءت أكثرها
(ختالفني زوجتي يف كل آرائي) ثم انتابني شعور
بعدم أمهيتي عند زوجتي ثم ال أس�تطيع التفاهم

م�ع زوجت�ي يف أم�ور املن�زل وق�د ترج�ع ه�ذه
املش�كالت لتقاعد املس�ن وبقائه باملنزل لفرتات

طويل�ة م�ع تقدم س�ن الزوج�ة يف نف�س الوقت
فتنشأ بينهم بعض هذه املشكالت،

 -2وجود بعض املش�كالت واالحتياجات املتعلقة
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بعالق�ة املس�ن وأبنائه أكثرها حدو ًثا هي (أش�عر

الدراس�ة إىل أن أه�م املش�كالت واحلاج�ات النفس�ية

أبنائ�ي يس�بب يل الضي�ق ث�م أش�عر بأنني عبء

باالستقرار مع أرسيت ش�عرت بفقدان مكانتي بني أفراد

بالتف�اف أبنائ�ي ح�ويل عن�د مرىض ،ث�م انقطاع
عىل أبنائي بعد التقاعد) وربام يشير ذلك لتباعد
نسبى بني املسن وأبنائه فهو ال حيتاجهم فقط عند

مرض�ه ولكن حيت�اج لل�دفء األرسى وتقارب
األبن�اء الكبير وه�و م�ا ق�د ال يتواف�ر بالش�كل

املطلوب النشغال االبناء بحياهتم.

 -3وج�ود ن�وع م�ن التق�ارب النس�بي بين املس�ن
وأقارب�ه رغ�م ذل�ك فه�و ي�رى (العم�ل يعطى
قيمة لإلنس�ان بني أقاربه) وهو م�ا يعكس تدنى
نظ�ره األقارب ل�ه بعد تقاعده ،ثم ي�رى (أتبادل
الزيارات باستمرار مع األهل واألقارب)

 -4هناك رغبة لدي املس�ن يف توطيد عالقته بزمالئه
فهو يرى (اسعى لتكوين عالقة طيبة مع زمالئي
ثم أفضل اجللوس مع زمالئي الستعادة ذكرياتنا
ثم أهتم بمشكالت زمالئي وأحاول مشاركتهم
يف حلها.

 -5بالنسبة لوقت فراغ املسن فقد جاء استثامره وفق
ما يلى :أقىض وق�ت فراغي يف زي�ارة األصدقاء

واألقارب يف املناس�بات املختلفة ثم أقىض وقت

فراغي يف الرتدد عىل دور العبادة ثم استثمر وقت
فراغي م�ع أحفادي وقد يعكس كل ذلك وجود

فراغ لدى املسن ومعاناته من التقاعد.

 -6ج�اءت ترتي�ب احلاجات االجتامعي�ة تنازليا كام
يىل :العالق�ة مع األقارب ،ثم وقت فراغ املس�ن

واستثامره ثم العالقة مع الزمالء ثم مع األبناء ثم
العالقة مع الزوجة.

احلاج�ات واملش�كالت النفس�ية :تشير نتائ�ج

للمس�ن تنازل ًي�ا .أش�عر باألم�ن يف حميط أرسيت .أش�عر
ارسيت أميل اىل العزلة عن االخرين

املشكالت واحلاجات الصحية للمسن:

 -1جاء ترتيب مشكالت السكن وفق االيت :تتوافر
في�ه التهوي�ة املناس�بة ث�م ارتف�اع قيم�ة املس�كن
املناس�ب ،ثم يتوافر فيه اهل�دوء ،وهي كلها أمور
تشري ملناسبة املسكن لكن إجياره ٍ
غال عىل املسن.

 -2هناك الكثري من االحتياجات الطبية للمسن جاء
أمهه�ا تنازل ًيا :أحتاج للكش�ف الطب�ي الدوري.
أحت�اج للفحوص�ات واألش�عة .أحت�اج إىل
اس�تخدام أجهزة طبية وق�د يرجع ذلك إلصابته
يف هذا السن بالكثري من األمراض.

 -3أن األدوي�ة املرتبط�ة بحاج�ات املس�ن الطبي�ة
جاءت وفق الرتتيب التن�ازيل التايل :بعض أنواع
األدوي�ة التي أحتاجها غري متوفرة بش�كل ٍ
كاف.

أشرتى األدوية عىل حسايب اخلاص وهي مكلفة.
الرعاي�ة الصحية احلكومية ال تتوافر فيها االدوية

املطلوبة.

 -4جاء ترتيب املشكالت واحلاجات الصحية وفق
ما يلى :املس�اعدات الطبية ث�م األدوي�ة املرتبطة
باملسن ثم السكن املناسب.

املشكالت واحلاجات االقتصادية:

 -1أن املس�نني ينظ�رون للدخل وفق م�ا يىل تنازليا:
يكفين�ي الدخ�ل لتغطي�ة املتطلب�ات املعيش�ية.
يتناس�ب دخيل م�ع متطلبات املعيش�ة ألرسيت يف
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حين تأخرت بنود أخرى (يكف�ى دخيل لنفقات

 -1ع�دم وج�ود ف�روق معنوي�ة يف احتياجات املس�نني

الكش�ف الطبي) مم�ا قد يرجع الرتف�اع تكاليف

االجتامعية ،احلالة التعليمية ,احلالة الصحية ,الدخل).

الفحوص�ات واألش�عة ،يكف�ى دخلي لنفق�ات

الرعاية الصحية بام يفوق قدرة املسن املالية.

ترجع لبعض املتغريات الديموغرافية (العمر ،احلالة

 -2توج�د فروق معنوية يف احتياجات املس�نني وفق

 -2أن املس�اعدات املالي�ة للمس�ن ج�اءت وف�ق

م�دى تواف�ر خدم�ات الرعاي�ة االجتامعي�ة وقد

مالية من األرسة س�نى يعتبر ميزة للحصول عىل

بع�د التقاعد خدمات مناس�بة وهو م�ا ال يتوافر

الرتتي�ب التن�ازيل الت�ايل :أحتاج إىل مس�اعدات
مس�اعدات مالية أس�تطيع أدارة ش�ئوين املالية يل

وألرسيت وه�ى م�ؤرشات تفي�د حاج�ة املس�ن
املالية.

 -3جاءت مالئمة دخل املس�ن للمتطلبات املعيشية
يف املرتب�ة األوىل ثم احلاجه اىل املس�اعدات املالية

وهو م�ا يفيد بحاجة املس�ن للمس�اعدات املالية
بشكل نسبى.

يرجع ذلك يف ان بعض املس�نني توفر هلم أعامهلم

لآلخرين وهو ما أوجد التباين بينهم.

• نتائج التس�اؤل اخلامس «ما املشكالت التي تواجه
خدمات الرعاية االجتامعية للمسنني»؟

وقد بينت نتائج هذا التساؤل ما ييل:

 -1أن اخلدم�ات املتاح�ة لرعايته�م متوس�طة مم�ا
يعك�س عدم إعط�اء هذه الفئ�ة الرعاي�ة الكافية
رغ�م أهنا رشحية ليس�ت بالقليل�ة وتندرج ضمن

الفئات األوىل بالرعاية.

• نتائ�ج التس�اؤل الثال�ث» هل يوج�د اختالف يف

-2جاءت أهم هذه املش�كالت املرتبط�ة باخلدمات

جاءت احلاجات االجتامعي�ة يف املرتبة األوىل تليها

 -عدم توفري بعض األدوية وخاصة املهمة.

األمهية النسبية حلاجات للمسنني»؟

احلاج�ات النفس�ية ث�م احلاجات الصحية ث�م احلاجات

االقتصادية,وه�و م�ا ق�د يرج�ع إىل أن الدخول مناس�به
نس�بيا عند بع�ض املس�نني يف حني هو لدي�ه وقت فراغ

وحيتاج العالقات االجتامعية والشعور بعدم فقد األمهية
بعد التقاعد مما جعل احلاجات االجتامعية تليها النفس�ية

تأتى يف مقدمة احلاجات.

• نتائ�ج التس�اؤل الراب�ع «ه�ل توج�د ف�روق ذات
داللة إحصائية بني حاجات املسنني وفقا لبعض
املتغريات الديموجرافية» ؟.

وقد كانت أبرز نتائج هذا التساؤل كام ييل:
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الصحية تنازل ًيا:

 ع�دم وج�ود عي�ادات متخصص�ة للمس�ن يفاملراكز الصحية واملستشفيات.

-3ج�اءت أه�م املش�كالت املرتبط�ة باخلدم�ات
االجتامعية تنازليا:

 -عدم تفهم املجتمع الحتياجات املسن.

 ع�دم توفر دور الرعاية االجتامعية للمس�ن يفحمافظة صامطه .

 عدم وجود اخلرباء االجتامعيني يف املؤسس�اتاالجتامعية.
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 أماك�ن اخلدمات االجتامعي�ة بعيدة عن منطقةسكن املسن.

-4ج�اءت أه�م املش�كالت املرتبط�ة باخلدم�ات
االقتصادية تنازل ًيا:

 -2املتابع�ة الدورية الصحية للمس�ن وبدون مقابل
نظرا ملا يصيبهم من أمراض وىف
أو مقاب�ل رمزي ً
ظل وضع مايل غري جيد هلم بعد تقاعدهم.

 -3توفري مراكز طبية متخصصة للمس�نني بام يساعد

 -الس�لع يف زيادة مس�تمرة ال تتناس�ب مع سبل

يف توفري اخلدمة الطبية املميزة هلم.

 -قلة دخل املسن.

املراكز الصحية املختلفة.

احلياة للمسن.

 الروتني يف إهناء أوراق الضامن االجتامعي. -حاجة املسن للسكن املناسب.

ويف ض�وء م�ا س�بق فإن�ه يمك�ن الق�ول أن ه�ذه

النتائ�ج تتفق مع النظرية البنائية الوظيفية التي تؤكد عىل

أمهي�ة تلبي�ة حاجات املس�نني م�ن منطل�ق أن العالقات
والتأثيرات متبادل�ة بين العن�ارص املكون�ة للمجتم�ع،

فالتغيرات الت�ي حيدثه�ا املس�نني علي االرسة تنعكس
على املجتمع  ،فكلام مت�ت تلبية حاجات املس�نني وحل

مشكالهتم كلام انعكس ذلك عىل توازن النسق األرسى
والنسق األكرب وهو املجتمع السعودي.

توصيات الدراسة

يف ض�وء م�ا أس�فرت عن�ه الدراس�ة م�ن نتائ�ج

وإجابة عىل التس�اؤل الس�ادس املتمثل يف «ما املؤرشات
التخطيطي�ة املقرتحة لتطوير خدمات رعاية املس�نني»؟،

ف�إن الدراس�ة توصلت إىل ع�دد من التوصي�ات والتي
يمك�ن أن تس�هم يف تطوي�ر خدم�ات رعاي�ة املس�نني،

وتس�اعد عيل تلبية احتياجاهتم وحل مشكالهتم ،وذلك
عيل النحو اآليت:

 -1التوسع يف برنامج الرعاية الصحية املنزلية للمسن
لصعوبة تنقل املسن وتردده عىل مراكز اخلدمات.

 -4إجي�اد أقس�ام متخصص�ة بأم�راض املس�نني يف
 -5التوس�ع يف دور الرعاي�ة االجتامعي�ة والنفس�ية
للمس�نني يف خمتلف املناطق السكنية بام يساعد يف
الرعاية االجتامعية والنفسية للمريض.

 -6أقامه ندوات لتوعية املسنني باحتياجاهتم وكيفية
إشباعها.

 -7إم�داد دور املس�نني بما حيتاجها م�ن أخصائيني
نفس�يني واجتامعيين وأطب�اء لتقدي�م خمتل�ف
اخلدمات الالزمة للمسن.

 -8التوس�ع يف معاش�ات الضامن االجتامعي لتش�مل
أكرب نسبة من املسنني املحتاجني إليها مع زيادة قيمة

معاش الضامن ليكفي املسن واحتياجاته املتنوعة.

 -9تغطي�ة كافة نفقات الرعاية الصحية واالجتامعية
والنفس�ية للمس�ن غير الق�ادر م�ن قب�ل الدولة

م�ع مس�امهة مناس�بة يف الرعاية خاص�ة الصحية
للمرىض املسنني.

 -10توفير أندية للمس�نني لش�غل أوق�ات فراغهم
بشكل سليم.

 -11إقامة برامج توعية ألقارب وأبناء املسنني لتوعيتهم
باحتياج�ات املس�ن وس�بل إش�باعها وحاجاهت�م
للدفء االجتامعي والنفيس من األقارب.
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 -12توعي�ة املس�ن بأمهي�ة املشي وممارس�ة بع�ض
الرياضات اخلفيفة لتحسني حالته الصحية.
 -13اس�تخدام وس�ائل اإلعلام املختلف�ة للتوعية
بقضايا املس�نني واحتياجاهتم ومس�ئولية كل من
الدولة واألقارب واملسن يف إشباعها.

 -14تطوي�ر الترشيع�ات املرتبطة باملس�نني بما يوفر
هلم املزيد من احلامية املجتمعية والرعاية الصحية
واالجتامعية والنفسية واالقتصادية.

املراجع

أولاً  :املراجع العربية :

 .1أبا اخلليل ،راشد حممد (1411هـ) الشيخوخة

ومراكز العناية باملسنِّني يف العامل  -نموذج مركز

اجتامعي صحي للمسنِّني يف اململكة العربية

السعودية ،الرياض ،مطابع الرشيف.

 .2إبراهيم ،سيد سالمة ( )2001قضايا ومشكالت
الرعاية االجتامعية للفئات اخلاصة اإلسكندرية،
املكتب العلمي للكمبيوتر والنرش والتوزيع.

 .3أبو اخلري ،أمحد فتحي ( )2000األبعاد السياسية
للرعاي�ة االجتامعي�ة يف ظ�ل متغيرات العصر،
بحث مق�دم (للمؤمتر احلادي عرش ،كلية اخلدمة
االجتامعي�ة ،جامعة القاهرة ،فرع الفيوم)4 -3 ،
مايو  2000م.

 .4إسماعيل ،زكي حمم�د ( )1982االنثروبولوجيا
والفك�ر اإلنس�اين ،جدة ،رشك�ة مكتبات عكاظ
للنرش والتوزيع.

 .5أغ�ا ،كامل الدين ( )1982الكرب ورعاية املس�نني،
املفاهيم واملشكالت ،الندوة العلمية لرعاية املسنني
والدول العربية اخلليجية ،املنامة ،البحرين.
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 .6بي�ادي ،عواط�ف فيص�ل ( )1998العوام�ل
األرسي�ة املؤدي�ة إلي�داع املس�نني دور الرعاي�ة
االجتامعية ،املؤمت�ر العلمي احلادي عرش ،املجلد
األول ،كلية اخلدمة االجتامعية ،جامعة حلوان.
 .7جربي�ل ،ثريا عبدال�رؤوف (1992م) املش�اكل
التي يعاين منها املس�نون ودور اخلدمة االجتامعية
يف مواجهته�ا ،جملة اخلدم�ة االجتامعية ،اجلمعية
املرصي�ة لألخصائيين االجتامعيين ،القاه�رة،
العددان  ،35-34السنة .11
 .8اجللب�ي ،علي (2001م) نظري�ة عل�م االجتماع
االجتاه�ات احلديثة املعارصة ،اإلس�كندرية ،دار
املعرفة اجلامعية.

 .9اخلش�اب ،س�امية (1987م) النظرية االجتامعية
ودراسة األرسة ،القاهرة ،دار املعارف.

 .10اخلمي�س ،أسماء (1416ه�ـ) برنام�ج رعاي�ة
املس�نَّني ودور اخلدم�ة االجتامعي�ة فيها ،رس�الة
ماجستري غري منشورة ،جامعة امللك سعود ،كلية
اآلداب ،الرياض.
 .11الس�دحان ،عبداهلل ن�ارص (1421هـ) العقوق
(ختيل األبناء عن الوالدين) دراس�ة اجتامعية عىل
املسنني املقيمني بدور الرعاية االجتامعية باململكة
العربية السعودية .www.gulfkids.com.
 .12السمالوطي ،إقبال األمير ( )2004اخلدمات
املجتمعي�ة لتنمية املس�نني :بحث مق�دم للمؤمتر
اإلقليم�ي اخلام�س لرعاي�ة املس�نني ،الرعاي�ة
املجتمعي�ة للمس�نني بين احل�ارض واملس�تقبل،
القاهرة 12-10 ،أكتوبر .2004
 .13السيف ،حممد بن إبراهيم ( )2003املدخل إىل
دراسة املجتمع السعودي ،الرياض ،دار اخلرجيي
للنرش والتوزيع.
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 .14ش�تا ،الس�يد علي ( )1993نظري�ات عل�م
االجتامع ،القاهرة ,مؤسسة شباب اجلامعة.

 .15الرشي�دة ،خالد عبد العزيز ( )2000املس�نون
بني القيم الدينية واملتغريات الثقافية واالجتامعية،
املؤمت�ر اإلقليم�ي األول لرعاية املس�نني ،جامعة
حلوان ،القاهرة.

 .16رشيف ،حممد ( )2000رؤية املجالس القومية
املتخصص�ة ح�ول الرعاي�ة املتكامل�ة للمس�نني

يف مصر ،املؤمت�ر اإلقليم�ي الع�ريب األول رعاية
املسنني ،جامعة حلوان ،القاهرة.

 .17ش�عالن ،حمم�د ( )1991م�ن ه�م املس�نون،
ن�دوة نحو رعاي�ة متكامل�ة للمس�نني (القاهرة،
الفترة  5 -3م�ارس ،املرك�ز القوم�ي للبحوث
االجتامعي واجلنائية).

 .18ش�ويكة ،منى بنت حممد (1414هـ) دور طريقة
تنظيم يف إشباع االحتياجات االجتامعية للمسنَّني،
رسالة دكتوراه غري منشورة ،الرئاسة العامة لتعليم
البنات ،كلية اخلدمة االجتامعية ،الرياض.

 .19عبداللطيف ،رشاد امحد ( )2001مهارات العمل
االجتامعي مع املسنني ،القاهرة ،جامعة حلوان.

 .20عبداللطيف ،سوس�ن عثامن ( )2002مرشوع
مركز اخلدمات املتكاملة للمس�نني ،نادى مسنني
جاردن س�يتي ،بحث مق�دم للمؤمت�ر اإلقليمي

الع�ريب الثالث لرعاية املس�نني (اجلودة الش�املة

يف رعاية املس�نني ,القاهرة ,القرتة  28 -27أكتوبر
 2002م.

 .21عبداملحس�ن ،عبداحلمي�د ( )1996اخلدم�ة
االجتامعي�ة يف جمال رعاية املس�نني (القاهرة ،دار

الثقافة للنرش والتوزيع).

 .22عثامن ،عبدالفتاح؛ السيد ،عىل الدين ()2000
اخلدمة االجتامعية والفئات اخلاصة -املس�نون-
(القاهرة ،املعهد العايل للخدمة االجتامعية).
 .23عثامن ،عبدالفتاح؛ السيد ،عىل الدين ()1998
الش�يخوخة واملس�نني ،القاه�رة ،مكتب�ة عين
شمس.
 .24الع�دل ،ع�ادل حمم�د حمم�ود ( )2001فعالية
التواف�ق وإش�باع احلاج�ات النفس�ية يف نقص�ان
الش�عور باالغرتاب ل�دى املس�نني ،بحث مقدم
(املؤمت�ر اإلقليم�ي الع�ريب الثاين نحو ش�يخوخة
أكثر سعادة  6-5مايو2001م.

 .25على ،ماه�ر أب�و املعاط�ي ( )2000اخلدم�ة
االجتامعي�ة وجم�االت املامرس�ة املهني�ة ،جامع�ة
حلوان ،مركز نرش وتوزيع الكتاب اجلامعي.
 .26الكت�اب اإلحصائي الس�نوي إلدارة التخطيط
والتطوي�ر اإلداري (،1433-1429 ،1428
1434هـ) الرياض ،وزارة الشئون االجتامعية.

 .27حممد ،عبدالسلام إبراهيم (1998م) املسنون
ودورهم يف تنمية املجتمع ،اإلسكندرية ،املكتب
العلمي للكمبيوتر والنرش والتوزيع.

 .28مرك�ز األمير س�لامن االجتامع�ي ()2013
التعريف باملركز ,الرياض.
 .29اهلاش�مي ،عب�د احلمي�د ( )2005علم النفس
التكويني ،جدة ،دار املجمع العلمي.
 .30وزارة االقتصاد والتخطيط :مصلحة اإلحصاء
العام�ة واملعلوم�ات ( ،)2010اململك�ة العربية
السعودية :إحصائيات املسنني باململكة ,الرياض.

 .31وصف�ي ،عاط�ف ( )1977األنثروبولوجي�ا
االجتامعية ،بريوت ،دار النهضة العربية للطباعة
والنرش.
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األديان الجديدة في اليابان  -بحث في التاريخ والنشأة والعالقة بتراث اليابان
المقدس (الكوجيكي) واألديان األخرى
د.طارق سليامن البهالل

أستاذ الدراسات اإلسالمية املساعد بكلية العلوم والدراسات اإلسالمية برماح  -جامعة املجمعة

املستخلص

الياب�ان دولة أذهلت العامل بتقدمه�ا وانضباطها ،حيث امتد

ه�ذا إىل كيفية تدين ش�عبها ،فهل يصدق الق�ارئ بأن هناك
 ويف ه�ذا املجتمع املنضبط – عشرات الديانات اجلديدة،ومنذ أول بحث يل عن الديانات اجلديدة فوجئت هبذا العدد

اهلائل ،وعزمت عىل تبع تلك الديانات وماهيتها ودورها يف

صياغة احلياة اليابانية.

ومل تظه�ر لقدام�ى اليابانيين حض�ارات كما كان للهن�ود

أقر بذلك مؤرخوهم ،حيث قالوا :كل ما يف
والصينيني وقد َّ

اليابان من منجزات احلضارة وافد ،لكن اليابان اس�تطاعت

أن تكيفه مع واقعها بحيث اختذ اهلوية اليابانية  ،ويف املجتمع
الياباين القديم قدس�ت الش�مس عىل أهنا اآلهلة (أماترياس)
وأصبحت أساس�ية يف الديانة الشنتوية -سنتعرض لتعريف

هب�ا الحق� ًا -الس�ائدة يف الياب�ان ،والتي متثل عنصر الثقافة
األول ،ثم تولدت اآلهلة األخرى والتي عكس�ت تصورات
اليابانيني لألرض والسامء والزراعة واحلصاد وغريها.

وبق�ي اليابانيون منعزلين ومنزوين ،حتى حلقوا بركب من

جاوره�م ،حي�ث وفد إليه�م الصيني�ون يف البداي�ة ومعهم
الديانة البوذية – كام كانت يف الصني -وبقيت العالقة متأثرة
بينهام ومع تطور الزمن اختلطت العقائد وتشكلت بمفاهيم

كنفوشيوسية بخليط معقد ،لكنهم طوعوه هبويتهم ليصنعوا

ً
بوذي�ة ياباني�ة خمتلفة عن تلك التي وف�دت إليهم  .لتبدأ بعد
تل�ك املرحلة نش�وء األديان اجلدي�دة يف اليابان  ،مس�تلهمة
أصوهل�ا من الديانات األساس�ية يف اليابان ،ومش�كلة واقع ًا

خمتلف� ًا من الناحية الدينية عىل الش�عب الياباين  ،س�نتعرض
لكل ماذكرناه يف هذا البحث وماهي النتائج التي توصلنا هلا

وتوصياتنا ،نسأل اهلل اإلعانة .

الكلامت املفتاحية  :األدي�ان اجلديدة ، ،تراث اليابان املقدس

(الكوجيكي) ،اليابان.

Abstract
Japan has amazed the world with its development
and discipline, where this is reflected in its
religious people. Would the reader believe that,
there are tens of new religions in this disciplined
society. Since the beginning of this research on
new religions, I was surprised to come across
this significant number of religions, therefore, I
have decided to follow up those religions, their
nature and role in the formation of the Japanese
life.
There was no recorded civilization for veterans of
;Japanese as it was for the Indians and the Chinese
this was approved by their historian. Everything
in Japan from the achievements of civilization
are imported, but Japan, adapts it with reality to
Japanese identity. In Japanese old society, the
sun was sanctified as God (Amaterasu) which
have become essential in the Shinto religion
dominant in Japan, which represents the basic
element of culture. Other gods were generated,
reflecting the perceptions of Japanese land and
the sky, planting and harvesting, and others.
The Japanese remained isolated and lonely
until they reached the level of their neighboring
countries, where the Chinese brought Buddhism
to Japan, as it was in China, and the relationship
between them remained influenced and by time
a mixed belief was developed and the concepts
of Confucianism was formed with a complex
mixture. Japanese identity was able to make a
new Japanese Buddhist different from those that
have been imported to them.
Keywords: New Religions, holy Japanese tradition,
Japan
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املقدمة

﴿إن
إن الدين احلق هو دين اإلسلام ،ق�ال اهلل تعاىل َّ
ين ِعنْدَ اللهَِّ الإْ ِ ْسَل�اَ م﴾( .)2وه�ذا إخبار منه تعاىل بأنه ال
الدِّ َ

إن احلمد هلل نحمده ونس�تعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من
رشور أنفس�نا ومن س�يئات أعاملنا ،من هيده اهلل فال َّ
مضل

دين عنده يقبله من أحد س�وى اإلسالم ،فمن لقي اللهّ بعد

ف�إن علماء الرتاث اإلسلامي -وباألخ�ص منهم

ومتث�ل األدي�ان اجلدي�دة بلا ش�ك أح�د أصن�اف

له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده
ال رشيك له ،وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله ،أما بعد:

بعثة حممد  بدين عىل غري رشيعته فليس بمتقبل كام قال
﴿و َم ْن َي ْب َت ِغ َغيرْ َ الإْ ِ ْسلاَ ِم ِدينًا َف َل ْن ُي ْق َب َل ِمنْ ُه﴾(.)3
تعاىل َ

علماء مقارن�ة األديان-الذين أفن�وا حياهت�م يف التعليم
والتأليف ،قد وضعوا ُأ ُسس�ا للدفاع عن احلق ،وتكفلوا

وارتباطاهتا العقائدية وش�عاراهتا ورموزها ،وس�يقترص

وحتري�ف ،ومل خيل عرص من عصور اإلسلام من وجود

تك�ون األديان اجلدي�دة يف دول أخرى جم�ال بحوث يف

ببي�ان م�ا ش�اب األدي�ان والف�رق واملذاهب م�ن زيف
قائ�م باحل�ق ،قام�ع للباطل ،وق�د تاب�ع درب هؤالء يف

عرصنا كوكبة من العلامء والباحثني املتخصصني ،الذين

أت�وا بإضافات نوعية متيزت باملنهجية يف الكتابة ،والدقة
يف املعلومة ،والعمق يف التحليل.

وال ش�ك أن احلاج�ة إىل هؤالء الباحثين املواكبني

لواقعهم تزيد كل يوم ،موازا ًة مع ما يش�هده عرصنا من
انفتاح ثقايف وتقني ،إضافة إىل س�هولة السفر إىل اخلارج

والتواص�ل م�ع البل�دان األخ�رى ،والن�اس بطبيعته�م
كارهون ملا ألفوا ،مولعون باجلديد وبالغريب ،يقول ابن
اجل�وزيَ :ي َ�ر ْو َن العجيب كالم الغريب وق�ول القريب
فال يعجب

(.)1

إن ه�ذا اإلعجاب األعرج والتقلي�د األعمى لكل
واف�د ،يقتيض من العلماء والباحثني مزي�دا من االعتناء
ببي�ان العقي�دة الصحيح�ة الناصع�ة ،وم�ا يضا ُّده�ا من
العقائد املنحرفة واألديان الناشئة والفرق الضالة ،ويأيت
ه�ذا البح�ث مس�امهة من الباح�ث يف إضاف�ة جهد من
جه�ود أولئك الذي�ن ُي َبصرِّ ون الن�اس باحلق من خالل
بيان الباطل ،وكام قيل :بضدها تتبني األشياء.
( )1األلويس ،نعامن بن حممود (1401هـ) جالء العينني يف
حماكمة األمحدين ،مطبعة املدين :القاهرة ،ص. 183/1
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األدي�ان الضال�ة الت�ي ينبغ�ي بياهن�ا وإب�راز معتقداهت�ا

جمال هذا البح�ث عىل األديان اجلديدة يف اليابان عىل أن
املس�تقبل-إن شاء اهلل ،-ولعل اهلل ييرس للباحث ما أقبل

عليه ،ويبلغه مناه.

ال حتت�اج الياب�ان إىل التعري�ف هب�ا ،فم�ن من�ا ال

يعرفها؟ بل من منا ال يوجد يف حميطه يشء من صناعاهتا؟

فق�د أذهل�ت الع�امل بتقدمه�ا وصناعاهت�ا ،خاص� ًة بعد

نكبتها املش�هورة يف قنبلة هريوش�يام( ،)4وقد استعاضت

ع�ن اخلس�ارة العس�كرية بالتف�وق الصناع�ي والتقني،
وأصبح�ت اآلن رق ً
ما صعب� ًا يف ع�وامل امل�ال واألعامل،
حت�دث الناس وأس�هبوا يف مقارنة ما عنده�م بام عندنا:
املدارس اليابانية مقارنة بمدارس�نا ،اإلدارة ،والصناعة،

والدق�ة ،وأخلاق الف�رد ،وروح الفري�ق ،وغريه�ا من
املب�ادئ والقيم اإلجيابية التي لس�نا بص�دد البحث فيها،

خلروجها عن جمال بحثنا.

( )2سورة آل عمران :آية رقم .19
( )3سورة آل عمران :آية رقم .58
( )4مدينة يابانية اشتهر اسمها بعد إلقاء القنبلة الذرية األمريكية
يف احلرب العاملية الثانية عليها وعىل مدينة أخرى تسمى
ناجازاكي فترضرت املدينتان ترضر ًا كبري ًا يف وقتها وعىل
اثرها استسلمت اليابان (موقع عمدة مدينة هريوشيام عىل
االنرتنت.)http://www.city.hiroshima.lg.jp(:
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م�ا نحن بص�دده اآلن ه�و ما ال يعرف�ه الناس عن
مفه�وم الدين ،ومنزلت�ه عند ذلك الش�عب ،وعن تراثه
املق�دس ،وكي�ف تط�ور إىل األدي�ان اجلدي�دة والت�ي
أصبح�ت س�مة من سمات املجتم�ع الياب�اين يف العرص
احل�ارض ،فهل يصدق القارئ بأنه توجد يف هذا املجتمع
املتق�دم عشرات الديان�ات اجلدي�دة؟ وإذا اس�تغرب
الق�ارئ ذل�ك فلي�س بِدْ ع�ا يف اس�تغرابه ،فق�د كان من
دواع�ي كتابتي هل�ذا البحث أنني ُفوجئ�ت كثريا بالعدد
اهلائ�ل للديانات اجلديدة يف الياب�ان ،فعقدت العزم عىل
تتبع تل�ك الديانات وماهيتها وتارخيها الديني وعالقتها
بالرتاث الياباين املقدس واألديان األساسية األخرى.
ورغ�م أن املص�ادر مل تكن كافية ومتوفرة بالش�كل
املطلوب ،لكن م�ا هو موجود باللغات املتوفرة واملتاحة
أعط�اين دافع� ًا معنوي ًا وحرص ًا ش�ديد ًا للغ�وص يف هذا
املجال –نسأل اهلل اإلعانة.-

وال ب�د يف البداي�ة –كما ه�ي الع�ادة يف البح�وث
العلمي�ة -م�ن ذك�ر منه�ج البح�ث وأهداف�ه وخطت�ه؛
ليكون خارطة يهُ تدى هبا.
 -1مشكلة البحث:

يف ض�وء االس�تعراض املتق�دم يف املقدمة ،ويف ظل
احلاج�ة لبي�ان تلك األدي�ان اجلديدة؛ ملعرفته�ا وجتنبها،
املهتمين واملتخصصني يف
وال�رد عليه�ا ،كان لزاما عىل
ِّ
مقارن�ة األدي�ان إفرا ُد ه�ذا املوضوع بالدراس�ة ،خاصة
إذا علمن�ا أن يف تناول�ه ،والكتاب�ة حول�ه :إضافة نوعية
للمكتب�ة العربية التي خلت  -عىل حد علمي  -من مثل
ه�ذه البحوث املتخصص�ة ،وهلذا متت صياغة املش�كلة
بالتساؤل الرئييس اآليت:
ماهي األديان اجلديدة يف بالد اليابان؟ و ما عالقتها

برتاثها املقدس وغريها من الديانات؟

وال ش�ك بأن ه�ذا التس�اؤل الرئييس تن�درج حتته
جمموع�ة م�ن التس�اؤالت الفرعي�ة الت�ي تمُ ث�ل املباحث
والفروع التي شكَّلت هيكلة البحث الرئيسية.
 -2منهج البحث:

اتبع�ت املنه�ج االس�تقرائي التحليلي ،واعتمدت

املراجع األصلية األجنبية منها والعربية؛ وكذلك املراجع

الوس�يطة ،واملوس�وعات األجنبي�ة والعربي�ة كذل�ك،

واملواق�ع اإلليكرتوني�ة املوث�وق هبا ،والتي ق�د تكون يف
ه�ذا البح�ث مراجع أصلي�ة ،خاص ًة أثن�اء احلديث عن
األديان اجلديدة بحكم أهنا حديثة ومتجددة.
 -3أهداف البحث:

للبحث جمموعة من األهداف هي كاآليت :

أ) اس�تعراض األدي�ان اجلدي�دة يف الياب�ان؛ لغرض
تعريف الق�راء بضالالهتا وحتذيرهم منها ألجل

جتنبها.

ب) دع�م اجله�ود الدعوي�ة الت�ي تبذهل�ا املنظمات
واألف�راد لنشر الدي�ن اإلسلامي يف املجتم�ع

الياب�اين م�ن خلال توفير م�ادة غني�ة بطبيع�ة
اعتقاداهتم وتصوراهتم اخلاطئة عن الدين

ج) دع�وة الباحثين وحتري�ك مهمه�م للبح�ث يف
ه�ذا املجال؛ حيث بدأ تس�ليط الض�وء عىل تلك

األدي�ان وغريه�ا يف العصر احلدي�ث؛ نتيج�ة ملا
حتمله من اعتقادات هي يف جلها استعادة للاميض

الوثني.

د) التع�رف على القي�م الس�ائدة للطوائ�ف املكون�ة
للمجتم�ع الياب�اين والتلمس ملبادئه�ا االجتامعية
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-تل�ك الت�ي ال ختال�ف رشعن�ا احلنيف-والت�ي

وملا كان دارس األديان يف أي أمة من األمم أو عرص

املحافظة على الوحدة الوطني�ة ملجتمعها لقرون

تل�ك األديان ،رأينا أن�ه من الضروري أن نتحدث عن
تاري�خ الياب�ان قدي ًام وحديث ًا ،إضاف� ًة إىل تاريخ الدين يف

كان هلا إس�هام يف الواقع احلضاري لش�عوهبا ويف
طويلة دون تفكك.

هـ) تزويد املكتبة العربية ببحث مقابل موس�وعات
وكتب كثرية يف اللغات األجنبية.

 -4خطة البحث:

لتحقيق ما ذكرناه فإن هذا البحث يتوزع يف جمموعة

مباحث ،يس�بقها مقدمة وتليها خامتة ،وقد قسمتها عىل

النحو اآليت:

 -املبحث األول :اليابان وتاريخ الدين فيها.

 -املبحث الثاين :الديانات األساسية يف اليابان.

 املبح�ث الثال�ث :الديان�ات اجلدي�دة وأس�بابنشوئها.

 املبح�ث الرابع :تعداد األديان اجلدي�دة يف اليابانوعالقتها برتاثها املقدس (الكوجيكي) وعالقتها
باألديان األساسية وفيام بينها.

نسأل اهلل اإلعانة والتسديد.

املبحث األول :اليابان وتاريخ الدين فيها.

تش�تهر الياب�ان يف التاري�خ املع�ارص بأم�ور لع�ل

م�ن أبرزه�ا س�قوط القنبل�ة الذرية الت�ي تع�رف بقنبلة
هريوشيام ،ذلك احلدث الذي شكَّل هناية احلرب العاملية
الثاني�ة  ،وكان له أثر كبري يف حياة اليابانيني ،فصار دافعا

هل�م للس�بق والتمي�ز يف املج�ال الصناعي والتقن�ي .أما
الياب�ان القديمة فلم تكن هبذه الص�ورة فقد بقيت أزمنة
غابرة منزوية عىل نفسها يف حضارة متواضعة.
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من العصور بحاجة إىل السياق التارخيي الذي نشأت فيه

اليابان.

أوالً :اليابان القديم واحلديث (:)5

مل يبدأ التدوين يف اليابان إال يف هنايات القرن السابع

امليلادي عندم�ا اس�تورد الياباني�ون نظ�ام الكتاب�ة م�ن
جارهت�م الصني ،وكانت أول تدوينة ُس�جلت هي كتاب

(الكوجيك�ي) وقائ�ع األش�ياء القديم�ة ،وق�د ظهر هذا

يف الع�ام (712م) وق�د اختلط فيه الديني واألس�طوري
والتارخيي ،وعاشت حالة انزواء لعرشات السنني وهناك

حقبة كبرية من تارخيها قد ال يعرف عنها أحد شيئا ،لكن
ما تم معرفته عن التاريخ الياباين القديم هو:

أ) عصر جوم�ون ( :)Jomon Periodeع�رف ه�ذا
العرص عموم ًا األحجار املسطحة ،وصناعة اخلزف
ونح�ت التامثي�ل ل�دواع ديني�ة ،ومر ه�ذا العرص
بمراحل متعددة نعرض هلا بصورة خمترصة:
 -1املرحل�ة األولية/االبتدائي�ة Incipient/

) :)Initial Stageوالت�ي امت�دت إىل
ماقب�ل(4000ق.م) ،وه�ي كما أوضحه�ا

( )5هذا املطلب اعتمد املراجع اآلتية :
أ) رايشاور ،أدوين (1989م) اليابانيون ،ترمجة ليىل اجلبايل،
املجلس الوطني للثقافة والفنون :الكويت ،ص-57
.72
ب) طقوش ،أ.د حممد وزمالؤه (2011م) موسوعة
احلضارات القديمة ،دار النفائس:بريوت ،ص 495
ومابعدها.
هـ) مظهر ،سليامن (2000م) قصة الديانات ،املجلس
االعىل للثقافة :القاهرة  ،ص. 233
ح) ال”كوجيكي” وقائع األشياء القديمة ،الكتاب الياباين
املقدس ( 1999م) ترمجة :حممد عظيمة ،دار الكنوز
األدبية:بريوت ،ص 50ومابعدها.
ض) موقع وزارة اخلارجية اليابانية اإللكرتوين .www.mofa.go.jp
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هودس�ون :املرحلة التي تل�ت ذوبان األهنار
اجلليدي�ة يف أعق�اب هناي�ة الفترة اجلليدي�ة
األخيرة (من�ذ ح�وايل 12000س�نة)-عىل
حس�ب كالم�ه ،-والت�ي نت�ج عنه�ا ارتف�اع
مس�تويات س�طح البح�ر ،وفص�ل البراري
الياباني�ة من أرخبي�ل الرب األس�يوي وكانت
مواقع جومون ترتاوح من هوكايدو إىل جزر
ريوكيو(.)6

 -2املرحل�ة املبك�رة والوس�طى (Early and

 :)Middle Stageوالت�ي متت�د إىل ماقب�ل
(1500ق.م( ،)7وفيه�ا ح�دث االنفج�ار
الس�كاين وانتشرت احل�رف اجلدي�دة:
كالبس�تنة ،والسيراميك اخلش�ن ،وش�هدت
هذه الفترة تطور ًا يف تصمي�م املنازل لدرجة
رصف األرضيات بالبالط (.)8

 -3املرحل�ة املتأخ�رة أو النهائي�ة (Late and

 :)Final Stageوالتي متتد من (1500ق.م)

إىل (300ق.م)– ش�هدت ه�ذه الفرتة نزوح

مس�توطنني جدد جلبوا معهم تقنيات جديدة

يف زراع�ة األرز الرط�ب و تعدي�ن الربون�ز
واحلديد ،فضلا عن األنامط اجلديدة للفخار

متهيد ًا لظهور ثقافة (يايوي .)9( )Yayoi

(Hudson, M.J. (1999)  Ruins of Identity: Ethnogenesis )6
in the Japanese Islands. Honolulu: University of
Hawai`i Press
(Matsui, A. and M. Kanehara (2006) The Question )7
of Prehistoric Plant Husbandry During the Jomon
.)Period in Japan. World Archaeology 38(2
(Crawford, G.W. (1992) «The Transitions to )8
Agriculture in Japan.» In Transitions to Agriculture
in Prehistory, edited by A.B. Gebauer and T.D.
Price, pp. 117-132. Madison: University of
.Wisconsin Press
(:Imamura, K. (1996) Prehistoric Japan )9
New Perspectives on Insular East Asia. Honolulu:
University of Hawai`i Press

ب) عصر ياي�وي ( :)Yayoiوهو يمت�د من (300

ق.م) إىل ( 300م)  ،وق�د ع�رف ه�ذا العصر

باالتص�ال م�ع الصين وه�و أول اتص�ال م�ع
اخل�ارج ،وم�ن خالل�ه اس�توردوا الزراع�ة،
وتعلم�وا بع�ض الصناع�ات ،فعرف�وا صناع�ة

األرز -الزراع�ة األه�م يف الياب�ان إىل يومن�ا
هذا ،-وصناعة النس�يج ،واستخدموا اجلرارات

الزراعية ودخول الديانة البوذية ،وعليه فقد نش�أ
يف املجتمع األغنياء ،والفقراء.

ج) عرص كوفون ( ،)Kofunوش�هدت هذه املرحلة
دخ�ول الكتاب�ة م�ن الصين عبر كوري�ا ع�ام

(405م) ،ووصول الديانة البوذية إىل اليابان عام
(522م) ،ووردت بع�ض التنظيمات والرشائع

التي يف أصلها من الصني حتى إن االس�م نفس�ه
صيني ومعناه بلد الش�مس الطالع�ة )،)Je-Pen

لتب�دأ بعدها مرحل�ة االنفتاح الياب�اين عىل العامل
حي�ث بدأت تتش�كل حياة خمتلفة على اليابانيني
م�ن ناحية الدي�ن أو احلض�ارة  ،وأغلب املؤلفني

يقفون عند ه�ذا التاريخ يف العامل القديم الياباين؛
حيث تظهر لقدامى اليابانيني حضارات دينية كام

أقر بذلك مؤرخوهم،
كان للهنود والصينيني وقد َّ
حي�ث قال�وا :كل م�ا يف الياب�ان م�ن منج�زات
احلضارة وافد ،لكن اليابان اس�تطاعت أن تكيفه

مع واقعها بحيث اختذ اهلوية اليابانية(.)10

وم�ع اجلي�ل الت�ايل ظه�رت جمموع�ة م�ن املجددين

اليابانيين الذي�ن قبض�وا على مقالي�د األمور يف

البلاط اإلمرباط�وري وعملوا بص�ورة متزايدة

على تطوير ما تم نقله م�ن الصني من تكنولوجيا

( )10طقوش ،أ.د حممد وزمالؤه (2011م) موسوعة
احلضارات القديمة (امليرسة) ،ص .496
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ومؤسس�ات واس�تمرت جه�ود اليابانيين لنقل

التكنولوجي�ا الصينية يف أوج قوهت�ا طوال مائتي

ع�ام أخ�رى ومل تأخ�ذ يف التض�اؤل إال يف القرن

 -1هوكايدو.

التاس�ع ونتيجة حركة النقل ه�ذه حتولت اليابان

 -2توهوكو.

تك�ون عض�وا كاملا يش�ارك يف أرق�ى حضارة

 -4تشوبو وهي تشمل ثالثة مناطق فرعية وهي:

أهلها ألن
م�ن منطقة قبلي�ة متخلفة إىل مس�توى ّ
عرفها الع�امل القديم بحضارة النموذج الصيني-

الت�ي كانت قد بدأت تثبت للعامل يف ذلك الوقت

أن الصين هي زعيمة أكث�ر دول العامل تقدما عىل
املستوى السيايس واالقتصادي(.)11

أم�ا الياب�ان احلديث�ة فه�ي دول�ة مكون�ة م�ن عدة

جزر يقدر عددها ب ( )3000جزيرة ،وهي عىل شكل
أرخبي�ل طول�ه ( )3000ك�م ،أربعة منها رئيس�ية وهي

املش�هورة (هونش�و – شيكوكو – كيوش�و – هوكايدو)
وج�زر الياب�ان مقس�مة إداري� ًا م�ن قب�ل احلكوم�ة عىل

( )43والي�ة و( )4بلدي�ات مس�احتها اإلمجالي�ة تبل�غ

( )881,369ك�م ،ويبل�غ إمج�ايل تع�داد س�كاهنا قراب�ة
( )130ملي�ون نس�مة وعاصمته�ا طوكي�و ،ويش�كل
الياباني�ون ح�وايل ( )% 99,4م�ن الس�كان ,والكوري�ون

( )%,5وم�ا تبقى ( )% ,1من جنس�يات خمتلفة .ويعيش
أكث�ر من ( )%79من الس�كان يف املدن الكربى ،والباقي
يف الق�رى واألري�اف ،ويعم�ل ( )%35من الس�كان يف

الصناع�ة ،بينام يعمل( )%27منه�م يف الزراعة ،أما باقي
الس�كان فيعملون يف التج�ارة واملهن احل�رة ،إضافة إىل

املوظفين يف الدوائ�ر احلكومي�ة للدول�ة واملؤسس�ات
اخلاص�ة( .)12وتش�كل الياب�ان أعجوبة العصر احلديث

م�ن ناحية تفوقه�ا الصناعي والتقني مما ال يس�مح جمال
( )11رايشاور ،أدوين ( 1989م) اليابانيون ،ترمجة  :ليىل
اجلبايل ،ص . 61
( )12مقال منشور يف موقع (استار تايمز) ويمكن استعادته من
الرابط اآليت.http://www.startimes.com/?t=3683522 :
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البح�ث بالغ�وص فيه؛ ملا فيه من االس�تطراد .وتنقس�م
اليابان من الناحية اإلدارية إىل ثامن مناطق وهي(: )13

 -3كانتو.

– وكوريكو.

 -كوشينيتسو.

 -توكائي.

 -5كانسائي.

 -6تشوغوكو.
 -7شيكوكو.

 -8كيوشو .وهذا ما توضحه اخلريطة التالية ( :انظر
ملحق الصور )1-1

ومم�ا ال ش�ك فيه أن التحول الس�يايس الذي ش�هدته
الياب�ان بعد هزيمتها بنهاية احلرب العاملية الثانية وما تالها
من إص�دار لدس�تور جديد ينظ�م مب�ادئ وطريقة احلكم
يف الدول�ة ودخول�ه حي�ز التطبيق يف ماي�و (م )1947كان
له أثر كبري وارتباط وثيق بالنجاح الذي ش�هدته وتش�هده
الياب�ان الي�وم؛ حيث ن�ص الدس�تور الياب�اين اجلديد عىل
مبادئ ترتبط بقي�ام وتطور املجتمع املدين والعدل واحلرية
واملس�اواة واحلق يف اخلصوصية الش�خصية وحق الفرد يف
املش�اركة السياس�ية واحلري�ة الدينية ،كام س�مح بتس�جيل
املؤسسات الدينية رس�مي ًا بعد أن كانت الشنتوية والبوذية
مه�ا املس�موح هبام؛ فنصت م�واده عىل ع�دم ختصيص أي
مبالغ للمؤسس�ات أو اجلمعيات الدينية أو أي مجعية
خريية أو تعليمية ما مل تكن تابعه للسلطة العامة( .)14

(Masaru (May 2001). «Municipal ،Mabuchi )13
Amalgamation in Japan». World Bank

( )14ترمجة املادة  85من الدستور الياباين احلايل (موقع رئيس الوزراء
الياباين عىل شبكة االنرتنت. ) http://japan.kantei.go.jp :
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ثاني ًا :تاريخ الدين يف اليابان(: )15

مل تظه�ر لقدامى اليابانيني حض�ارات دينية كام كان

أق�ر بذلك مؤرخوه�م ،حيث
للهن�ود والصينيين وقد َّ
قالوا :كل مايف اليابان من منجزات احلضارة وافد ،لكن

اليابان استطاعت أن تكيفه مع واقعها بحيث اختذ اهلوية
اليابانية( ،)16ويف املجتمع الياباين القديم قدست الشمس

وعليه وبقراءة فاحصة-من خالل املراجع -يمكن

أن نقسم تاريخ الدين يف اليابان إىل املراحل الزمنية اآلتية:

أ) ماقبل القرن السادس امليالدي  :هذه الفرتة مل تكن
موثقة تارخيي� ًا غري ما ورد بكتاب (الكوجيكي)،

حيث يصور بجالء ما عليه تلك احلقبة التارخيية؛

حي�ث عب�ادة مظاه�ر الطبيع�ة وتقديس�ها وآهلة
األسلاف ،ومل يكن هناك ف�رق بني اإلله والبرش

عىل أهنا اآلهلة (أماترياس) وأصبحت أساسية يف الديانة
الشنتوية-س�نتعرض للتعري�ف هبا الحق ًا -الس�ائدة يف

والطبيع�ة واآلهل�ة ،وجمموع�ة ه�ذه االعتقادات

اآلهل�ة األخ�رى والت�ي عكس�ت تص�ورات اليابانيين

يعرف هلا تاريخ وال مؤسس ،وخالل هذه الفرتة

الياب�ان ،والت�ي متث�ل عنصر الثقافة األول ،ث�م تولدت
لألرض والسامء والزراعة واحلصاد وغريها.

وبق�ي الياباني�ون منعزلين ومنزوين ،حت�ى حلقوا
برك�ب من جاورهم ،حيث وفد إليه�م الصينيون( )17يف

البداي�ة ومعهم الديان�ة البوذية –كام كان�ت يف الصني-
وبقيت العالقة متأث�رة بينهام ومع تطور الزمن اختلطت
العقائد وتش�كلت بمفاهيم كنفوشيوسية ،بخليط معقد
لكنه�م طوعوه هبويتهم ليصنعوا بوذي ًة يابانية خمتلفة عن
تلك التي وفدت إليهم.
( )15هذا العرض اعتمد عىل جمموعة مراجع هي كالتايل:
إبراهيم ،د .سمري عبداحلميد (2001م) اإلسالم واألديان
يف اليابان ،مكتبة امللك عبدالعزيز :الرياض ،ص -31
 .168ب  -بارندر ،جفري (1996م) املعتقدات الدينية
للشعوب ،كتاب مرتجم  :أ.د إمام عبدالفتاح إمام وزميله،
مكتبةمدبويل:القاهرة .371-367 ،ج  -أ.س ميغوليفسكي
(2005م) أرسار اآلهلة والديانات ،ترمجة ،حتقيق :حسان
خمائيل اسحق ،دار عالء الدين:دمشق ،ص  189ومابعدها
صفحات متفرقة .د  -توكاريف ،سريغي (1998م) األديان
يف تاريخ شعوب العامل ،ترمجة  :د أمحد فاضل ،األهايل للطباعة
والنرش :دمشق ،ص  . 288-281ح -مظهر ،سليامن
(2000م) ،قصة الديانات ،ص 257-235
( )16طقوش ،أ.د حممد وزمالؤه (2011م) موسوعة احلضارات
القديمة (امليرسة) ،ص .496
( )17الواقع أن اليابانيني تعلموا عن الصينيني منذ وقت مبكر
كيف يفلحون األرض ويزرعون األرز ويربون احليوانات
وينسجون ،كام تعلموا منهم الكتابة والفنون والعقائد انظر :
مظهر،سليامن (2000م) قصة الديانات ،ص.246

تشكل جذور واعتقادات الديانة الشنتوية التي مل
مل تكن الديانة منتظمة أو ذات عقائد مكتوبة ،إىل
تاريخ دخ�ول البوذية لليابان يف القرن الس�ادس

للميالد حيث اعتنقها اليابانيون ،وليس اعتناقهم

هل�ا إال وجها من أوج�ه تأثرهم بالثقاف�ة الصينية
الواف�دة الت�ي جلب�ت معه�ا بالتأكي�د معتقدات
جديدة وهذا م�ا يمكن وصفة بأنه املرحلة الثانية

من تأريخ الدين باليابان.

ب) مع بداية القرن الس�ادس للميالد :تشري املصادر
إىل أن انفت�اح اليابانيني كان م�ع الصينيني والذين

بطبيع�ة احل�ال كان�ت لدهي�م البوذي�ة بمذهبه�ا

(املاهي�ان) مقاب�ل املذهب اآلخر الب�وذي والذي
انترش يف (رسي النكا) و ُيؤرخ هذا تقريب ًا يف العام
(552م)- ،وربما يحُ�دد تاريخ آخر قريب منه يف

بع�ض املصادر-وق�د كانت البداية م�ع التواصل

الصين�ي والك�وري م�ع الياب�ان؛ حيث أرس�لت
جمموع�ة م�ن اهلداي�ا إىل إمرباطور الياب�ان ،وكان
من ضمنها متثال بوذا ،ويبدو من املصادر التارخيية

أن كوري�ا كانت بذات القدر م�ن احلرص يف نرش
البوذي�ة يف اليابان حتى إن ه�ذه القصة تروى عن
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حاك�م كوريا أيض ًا ،ولكن يبدو أن اليابانيني كانوا
أكثر محاس� ًا لتبنِّي األف�كار الصيني�ة ،متوقعني أن

ح) م�ع بداية القرن الس�ابع إىل الثالث عرش للميالد
تقريب� ًا :بع�د ه�ذا التغلغ�ل احلاد ب�دأت مراحل

التبن�ي أن�ه يف ع�ام (645م) قس�مت الياب�ان إىل

(ن�ارا) يف الع�ام م�ن (741-710م) تأسس�ت

تبنِّ َيه�ا سيس�هم يف ق�وة اليابان ،وم�ن مظاهر هذا
مقاطعات ومناطق وق�رى ،وكل مقاطعة حيكمها
حاك�م مس�ؤول أم�ام اإلمرباط�ور تأس�ي ًا بالنظام
املركزي اإلمرباط�وري الصيني ،وقد كانت هناك

أحداث ونزاع�ات تارخيية أش�ارت إليها املصادر

متقلبة للبوذية ففي زمن تأس�يس العاصمة مدينة
املعاب�د الوطني�ة ،واعتبرت البوذي�ة أداة م�ن
أدوات محاية الدولة وال يفهم من هذا أن العقائد

الشنتوية انتهت! ال ،بل كانت متارس مع البوذية
جنب ًا إىل جنب ،فعىل س�بيل املثال :عندما اكتشف
الذهب عام (749م) أقيمت االحتفاالت و ُقدم

يف قب�ول البوذي�ة كدي�ن جديد -مل أش�أ أن أدخل
يف تفاصيله�ا مكتفي� ًا بالنتيج�ة -بعدها اس�تقرت

الش�كر لآلهل�ة الوطني�ة وكان منها آهلة الش�نتو،

وال�ذي مات وه�و معتن�ق البوذي�ة ،كان ذلك يف

اقتصادي�ة فأعطي�ت األرايض واإلقطاع�ات

البوذي�ة بع�د اعتناق اب�ن اإلمرباطور (بيداتس�و)

ع�ام (574م)  ،وازدهرت البوذي�ة يف هذه الفرتة
خاص�ة يف عهد اإلمرباطورة (س�وئيكو) وقدرت
املعابد يف عام (623م) بحوايل ( )46معبد ًا بوذي ًا،
و( )816راهب� ًا ،و( )569راهب�ة ،وإذا كان�ت

البوذية قد استقرت يف هذه الفرتة وازدهرت ،فإن
الكنفوشيوس�ية كانت ح�ارضة جنب ًا إىل جنب مع
البوذية وكالمها قادمتان من الصني.

وخلال ه�ذه الفترة متتع�ت البوذي�ة بمميزات
ونش�أت بعض الطوائف البوذية يف هذا الوقت،

ونتيجة هلذا؛ تس�لطت البوذية بنفوذ زاحم نفوذ
اإلمرباط�ور ،ف�أراد اإلمرباط�ور االنتق�ال إىل

(هيي�ان) مدينة (كييوتوا) احلالية وذلك يف الفرتة
من عام (749م)إىل (1158م) وبدأ اإلمرباطور

حي�دد عدد املعابد بنفس�ه ،وكذلك عدد الرهبان،
وبطبيع�ة احلال ظه�رت تعاليم جدي�دة توافق ما

ه�ـ) مع بداية القرن الس�ابع للميلاد :من هنا بدأت

أراده اإلمرباطور اجلديد وتبعتها مدارس جديدة
أيض� ًا ،منها البوذية اخلاص�ة ،وطائفة (التنداي)،

هلا م�دارس خاص�ة ،ودخلت الدوائر الرس�مية

ويلخص أح�د الباحثني تل�ك الفرتة وعالقة

مالم�ح بوذي�ة خمتلف�ة ع�ن البوذي�ة الواف�دة من
الصين ،واصطبغ�ت بصبغ�ة ياباني�ة ،و ُأنش�ئت
والبلاط الياب�اين ،فف�ي ع�ام (604م) ،تش�كل

دس�تور (ش�وتوكو) الش�هري ال�ذي أدرج يف
م�واده األف�كار الصيني�ة س�واء البوذي�ة منها أو

الكنفوشيوس�ية على أس�اس أن األم�ور الدينية
ش�أن من ش�ؤون البوذية ،واألمور الدنيوية شأن

من شؤون الكنفوشيوسية.
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وطائفة (الشنجون) ،وطائفة (تاتشيكاوا).

البوذي�ة م�ع الش�نتوية بأن�ه حين اختلط�ت عقائد
الش�نتو بعقائ�د البوذي�ة ،وقب�ول رهب�ان البوذي�ة

بآهل�ة الش�نتو؛ ص�ارت إله الش�مس الوطني�ة (أما
تريساسو) نظري ًا إلله الكون البوذي (فايروتشانا)،

بينام صار (هاتشمان) إله احلرب يف الش�نتو رشيك ًا

لإلله البوذي (بودهاتسفا) ،ثم بدأ االجتاه إىل خلط
العقيدتين مع� ًا يف عرص (نارا) ،واخت�ذ هذا االجتاه
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ش�ك ً
ال واضح ًا يف بوذي�ة الصفوة من�ذ بداية القرن

حصل عىل خات�م التنوير عاد للياب�ان ليبني أول

التاس�ع امليالدي حني قالت فكرة (الشنجون) بأن

معبد (للزن) يف جزيرة (كيوشو) يف اليابان ،وقد

رم�زان للك�ون ،وظهر وكأن الش�نتو ومقدس�اهتا
صارت متثل جزء ًا من معتقدات اليابانيني بينام متثل

بحامية الوطن بش�عار (نرش عقيدة الزن من أجل

الكون ينقسم إىل قسمني ،وعىل هذا األساس وضع

البوذية اجلزء اآلخر ،وتم التعبري عن هذا املصطلح

شنتو الثنوية (ربيو شنتو) وكانت هذه مرحلة هامة

يف تطوير العقيدتني يف اليابان ،كام جتدر اإلشارة إىل
أن احت�اد أو اندم�اج البوذية والش�نتو مل يكن كام ً
ال

عند أي مرحلة ،وظلت اآلهلة الوطنية تلقى بظالهلا

ن�ال محاي�ة املقاتلني (الش�وجن) ،ورب�ط عقيدته
محاي�ة الوطن) ،وجاء من بع�ده (دوجن) ليكمل

مسيرته واألخير أل�ف رس�الة بعن�وان (تعاليم
عام�ة عن الزن) ،وأس�س معبد ًا ش�هري ًا يس�مى
(اهيي جي) أي :معبد السلام ،ال�ذي يعد اليوم
املركز الرئييس لطائفة السوتو) ،وربام كانت الزن
أكث�ر العقائ�د أث�ر ًا على املجتمع الياب�اين؛ حيث
يعد (موس�وكوكوش) املعل�م الكبري ،وهو الذي

بدرج�ة أو بأخرى ،ومع هناية عصر (هييان) ،عام
(1155م) تقريب� ًا ،بدأ تش�كيل نظ�ام كامل متميز

أسس مراس�م تناول الش�اهي ،التي تعني لدهيم

داخل معبد بوذي حتت اسم (جيون جي) ومل يكن

الطبيعة ،من أجل إدراك فهم وإدراك املقدس).

لكل منهام ففي عام (1272م)ُ ،بني مزار (جيون)
األم�ر بعجي�ب أن يس�يطر الرهب�ان البوذيون عىل
املزارات الش�نتوية؛ ألنه ال مانع عندهم من ممارسة
عقيدتني مع ًا حتت سقف واحد.

ض) يف الق�رن الثال�ث عشر للميلاد :يف الق�رن
الثال�ث عشر حتول�ت العاصم�ة إىل (كاماكورا)
وظ�ل املركز الثق�ايف يف (كيوتو) وب�دأت البوذية
تأخذ منحى جديد ًا وهو الش�عبوية وتقوده طبقة
املقاتلين (الش�وجن) وكان ذل�ك ردة فعل عىل

البوذي�ة اخلاصة وبوذية (التنداي) و(الش�وجن)
االرس�تقراطية ،وهن�ا ظه�ر مذه�ب (ال�زن) أو

(بوذية ال�زن) ( )ZENيف بدايات القرن الثالث
عىل يد (أيس�اي) والذي كان ينتمي إىل أرسة من
رهب�ان الش�نتو يف مقاطعة (أوكايام�ا) وقد قىض

ش�بابه داخل طائفة (التنداي) ثم زار مراكز الزن

يف الصني ،وتأثر بام رأى هناك وادعى أن مذهب

ال�زن يف البوذي�ة هو األصل�ح يف اليابان ،وحيث

(إجي�اد جترب�ة معينة م�ن خالل التواج�د يف حميط
غ) يف بداي�ات الق�رن الراب�ع عرش إىل الس�ادس عرش
للميلاد :ويف بداي�ات القرن الراب�ع عرش جاءت

بوذي�ة (نترشي�ن) وال�ذي ق�ال :ب�أن النج�اة م�ن

االنحط�اط والتفس�خ الزمن�ي تكم�ن يف (س�وترا
اللوت�س) ،واللوت�س طبق� ًا لتل�ك العقي�دة يعني

وحداني�ة األجس�اد الثالث�ة لب�وذا :التح�ول

(نريماناكاي�ا) ،النعيم أو التمتع (س�امبه جاكايا)،

والقانون(ده�ر ماكاي�ا) ،وب�دأ بتبجي�ل القان�ون،
مؤك�د ًا على التعل�ق القوم�ي ،وزاد م�ن عدائ�ه

للمذاه�ب البوذي�ة األخرى حتى وص�ل به األمر
إىل الع�داء م�ع احلكوم�ة فنفته إىل جزي�رة (أيزو)،
وهن�اك تفرغ لدراس�ة (لوتس س�وترا) ،ورأى أنه

معلم عرصه املقدس ،وقد كتب بحثه الشهري فاتح

العين و أوض�ح في�ه ثالثة ن�ذور :عم�ود اليابان،

عيون اليابان ،الوعاء األكبر اليابان .ومن املمكن
وص�ف العقيدة النترشية بأهنا دين قومي ،فقد قرر
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جمموع�ة م�ن املب�ادئ أحده�ا أن اليابان ه�و البلد

إللقاء بعض املح�ارضات عن الكنفوشيوس�ية.
ويف ع�ام (1868م) ُأعل�ن أن الش�نتو دي�ن

وم�ع كل ماج�رى ف�إن بوذي�ة (ال�زن)
ظل�ت حمتفظة بعالقاهت�ا مع احل�كام ،وازدهرت
األعامل التجارية مع الصني بس�ببهم ،وازدهرت
الدراس�ات الصيني�ة بمعاب�د (ال�زن) ،واألعامل
األدبي�ة والفكرية فقد كانت بي�د الكهنة (الزن)،
وبال ش�ك ف�إن طائف�ة (ال�زن) يف الفترة ماقبل
القرن السادس عرش كانت ذات نفوذ وسيطرة.

(طوكوج�اوا) ،وطب�ع التاريخ الياب�اين وهدمت

الوحي�د الذي جيب أن تعل�م فيه هذه العقيدة وهو

الوحيد الذي جيب أن تنترش فيه هذه العقيدة.

ك) يف بدايات القرن الس�ادس عرش للميالد :خالل
ه�ذا الق�رن ظه�رت النرصاني�ة عبر جمموع�ة
مبرشي�ن نص�ارى وجدوا أمامهم ش�عبا بس�يط ًا
متساحم ًا ،فقبل النرصانية يف البداية عىل أهنا شكل
مامر
من أش�كال البوذية ولعل هذا بس�بب كثرة َّ
عليه من املذاهب البوذية املختلفة واملتالحقة ،ثم
ما لبثت النرصانية أن ُقمعت قمع ًا مهين ًا ألسباب
متع�ددة .ويف أواخ�ر هذا القرن ش�هدت البوذية
يف ظ�ل رصاع�ات بني الرهب�ان واحل�كام تذبذب ًا
ٍ
طاحن بني (توياناجا)،
وسقوط ًا مؤقت ًا بعد رصا ٍع
(هيديويش) انتهى بانتصار (طوكوجاوا اياسوا)
م�ن أتب�اع (هيدي�و يش) ،ونقل�ت العاصم�ة إىل
(إيدو طوكيو) يف األرض اإلقطاعية التي حصل
عليه�ا س�ابق ًا وازدهرت ه�ذه املدين�ة وتطورت
ونم�ت نمو ًا رسيع� ًا ،وأصبح�ت إىل عاملنا اليوم
من أرقى عواصم العامل .

للدول�ة عندم�ا بدأ اجتاه فرع (ميت�و) داخل أرسة
بع�ض املعابد البوذية ،وأخرج�ت (الكوجيكي)

للدراس�ة والشرح وأصبح�ت الش�نتو حم�ور
االهتامم الس�يايس ،و ُأبع�دت البوذية عن املرسح

العام ،وقد كانت يف عهد اإلمرباطور (ميجي) يف
القرن التاسع عرش (1867م) يف أضعف فرتاهتا.

ع) يف الق�رن التاس�ع عشر للميالد :أصدر دس�تور
(ميج�ي) الش�هري 1889م قانون�ا يطل�ق حري�ة
األديان ،وقبل ذلك تم هدم بعض املعابد وتفريغ

القصر اإلمرباطوري م�ن متاثيل الديان�ة البوذية
اف�ق هذا مع تأس�يس
وم�ن م�زارات الش�نتوَ ،تر َ
ٍ
بفترة ص�در
اهليئ�ة احلكومي�ة للش�نتو وبعده�ا
مايس�مى بمرس�وم الفصل ،الذي ت�م من خالله

قط�ع الصالت الرس�مية بين البوذية والش�نتو،
وبدأ االضطهاد واالعتداء عىل املزارات البوذية،

واجت�ه الناس بع�د ذلك بدع�م إدارة (ميجي) يف
إدارته للدولة بإعادة القديم ولكن بروح العرص،
وخل�ف ه�ذا االنحط�اط للبوذي�ة رغب�ة عارمة

للمؤسسة البوذية يف إعادة نفسها بعد املجد الذي

فقدته خالل (طوكوجاوا) ،وقد أعادوا تأس�يس
عالقاهتم مع الش�نتو عرب (الش�نتو الثنوية) .وقد
نادت احلكومة بجعل الشنتو دين ًا وطني ًا ودعمت

و) يف الق�رن الس�ابع عشر إىل التاس�ع عشر

ه�ذا االجتاه بالدع�اة الذين أرس�لتهم إىل خمتلف

الكنفوشيوس�ية والش�نتو وحل�ق الضرر بوضع

وم�ن أهم ما س�جل يف ه�ذا الق�رن دخول
اإلسلام األرايض الياباني�ة بص�ورة معلن�ة

للميلاد :منذ القرن الس�ابع عشر ظهرت أمهية
البوذية يف اليابان بل واستخدمت بعض معابدها
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ورس�مية()18؛ حي�ث ﻛﺎﻧﺖ هن�اك بعث�ة ياباني�ة
إىل مصر بع�د اتفاق م�ع بريطانيا عليها لدراس�ة
تطبي�ق القان�ون يف مرص ،وكذل�ك ﺑﻌﺜﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ
اﻟﱵ أرﺳﻠﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻌﺜﺎﻤﱐ إﱃ اﻟﻴﺎﺑﺎن
ﻋﻰﻠ اﻟﺒﺎﺧﺮة آل ﻃﻐﺮل ﻋﺎم 1890م وﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﺳﺘﺎﻤﺋﺔ ﺷﺨﺺ ﻛﺎﻧﺖ أول اﺗﺼﺎل
دﺑﻠﻮﻣﺎﻲﺳ ﺑﲔ اﻟﻴﺎﺑﺎن ودوﻟﺔ اﳋﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
ٍ
ﻹﻋﺼﺎر
وﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﺒﺎﺧﺮة ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻮدهت�ا
ﻳﻨﺞ ﻣم�ن
ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻮاﻃﺊ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ وﱂ ُ
كان�وا عىل متنه�ا إﻻ اﻟﻘﻠﻴﻞ ،وق�د ﺳﺎﻋﺪ اﻷﻫﺎﱄ
اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﻮن ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اإلنق�اذ ،وأﻣﺮ اﻹﻣﱪاﻃﻮر
ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻟﻨﻘﻠﻬﻢ إﱃ ﺑﻼدﻫﻢ ،و ُدﻓﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﰲ
منه�م ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن َﻏ َﺮ ِق اﻟﺒﺎﺧﺮة ،ثم
توال�ت الرحالت والتواص�ل الثقايف املتبادل بني
اليابان والدول اإلسالمية(.)19
( )18هذا اليعني أنه التوجد جتارب أشخاص اعتنقوا اإلسالم
ولكن تبقى عىل الصعيد الشخيص
( )19من املمكن الرجوع إىل هذه املراجع يف فهم تاريح اإلسالم
يف اليابان حيث متثل كتب ًا غنية وزاخرة بأحداث ضمن
عرشات الصفحات-1:نخبة من أساتذة جامعة تاتشوك
(2006م ) تنكا آيبيه رائد الدراسات اإلسالمية يف اليابان
ورحالته إىل اجلزيرة العربية وبلدان آسيا ،ترمجة سمري
عبدالرمحن & سارة تاكاهاشا  ،من منشورات مركز امللك
فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية -2 .إبراهيم ،
أ.د سمري عبداحلميد (2010م) فهم اإلسالم يف اليابان،
مكتبة امللك عبدالعزيز :الرياض ،ص  27ومابعدها
 -3.إبراهيم ،أ.د سمري عبداحلميد (1421هـ) اإلسالم
واألديان يف اليابان ،ص  329ومابعدها  .ومامن شك بأن
دخول اإلسالم يف اليابان كان متأخر ًا ومل ينترش كام انترش
يف دول أخرى ،وتشري املصادر إىل مايسمى مؤمتر طوكيو
الديني والذي أقامه إمرباطور اليابان ميجي وقد وجه
الدعوة فيه إىل السلطان عبداحلميد –رمحه اهلل -إلرسال
علامء يرشحون اإلسالم للشعب الياباين ،حيث أصبح هذا
املؤمتر انطالقة للدعوة اإلسالمية يف األرض اليابانية ،فقد
توارد عليها علامء من مناطق متناثرة من العامل اإلسالمي،
وقد شارك يف هذ املؤمتر ورصد أحداثه الرحالة املرصي
عيل بن أمحد اجلرجاوي –رمحه اهلل -صاحب جريدة
اإلرشاد املرصية يف عام 1906م يف كتابه :الرحلة اليابانية .

ظ) يف الق�رن العرشي�ن للميلاد :ومع بداي�ة القرن
العرشي�ن أو قبل�ه بقليل ب�دأت الطوائف الدينية
تكث�ر بسب�ب التع�ارض والرغب�ة يف التوفيق بني
خمتل�ف املذاهب واألدي�ان –إضاف�ة إىل أسباب
أخ�رى – بأسالي�ب ودع�وات ربما تك�ون ه�ي
األخرى سقطت يف التناقض.

وه�ذه الطوائف واحلرك�ات الدينية هي جمال بحثنا
ودراستنا الت�ي سنتناوهلا يف مبحث الديانات اجلديدة يف
اليابان.

املبحث الثاين :الديانات األساسية ( )20يف اليابان:
 -1الديانة الشنتوية:

كلم�ة ال�ـ (شنتو) تتكون من لفظين (شن) و (تو)
وتكتب بالياباني�ة ( )神道ومعناه�ا :طريق اآلهلة ،وهي
متث�ل الديان�ة القديمة واألساسي�ة ،ويعتربوهنا جزءا من
تراثه�م الثق�ايف ،ومل تنترش خ�ارج اليابان ،ب�ل ال ُيعرف
هل�ا مؤس�س ،وال تاريخ حمدد ،ب�دأت بعب�ادة األرواح،
ثم ق�وى الطبيعة،فتطورت إىل احرتام األجداد والزعامء
واألبطال ،ثم إىل عبادة اإلمرباطور (امليكادو) الذي يعد
من نسل اآلهلة-كام يزعمون. )21( -
ويمثل(الكامي) حمور االعتقاد الشنتوي ،والذي يعني

بأنه مجيع األشياء الت�ي تستحق التبجيل والتعظيم ،وتبعث

على الرهبة؛ ألهنا فوق املألوف ،وهي كلمة موجودة باللغة
الياباني�ة حيث تعني (كامي) أعلى أو فوق ،واملقطع األول
(كا) هو تعبري عن الدهشة من الشيئ املثري(.)22

( )20نقصد باألساسية هنا األديان الرئيسية التي دان هلا الشعب
مر العصور ،ومنها تشكلت املعتقدات التي
الياباين عىل َّ
وفرت البيئة الدينية املناسبة لألديان اجلديدة
( )21انظر بترصف  :سحمراين ،أ .د أسعد (2012م) ترمجان
األديان  ،دار النفائس :بريوت ،ص.136
( )22انظر بترصف  :بارندر ،جفري (1996م) املعتقدات الدينية
لدى الشعوب  ،ترمجة  :إمام عبدالفتاح إمام وآخر ،ص.372
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ويمث�ل كت�اب (الكوجيك�ي) الكت�اب الياب�اين

املق�دس حمضن املعتقدات الشنتوي�ة ،ويرجع تدوينه إىل
ع�ام (712م) ،وتتوف�ر ل�دي نسخة مرتمجة أش�ار إليها

بعض الباحثين يف حديثهم عن الشنتوي�ة ،ترمجها حممد

عطية ،ويقع يف ( )335من القطع املتوسط(.)23

أ) فعل التطهر واالغتسال (هاراي .)Harai

ب) القرب�ان (شينس�ن  ،)Shinsenويك�ون من
احلب�وب أو الشراب أو امل�ال أو غصن� ًا م�ن
شجرة (السكاكي).

ج) طقوس الصالة (نوريتو -4 .)Noritoالوليمة

أوالً :معتقدات الديانة الشنتوية وأفكارها الرئيسية:

الرمزي�ة (ني�وراي  ،)Neoraiداللة عىل تناول

عقي�دة الشنت�و ،وهي عنده�م تتميز من خلال متثاهلا ،

قطرات من مخر األرز املقدس (ميكي ،)Miki

كما أرشن�ا ف�إن الشمس تع�د املرتكز األب�رز واألهم يف
وتسمى( :أما ترياس) ومتلك أخ ًا ذكر ًا يقال له (سوسا)

الطع�ام م�ع كام�ي .وق�د تشتم�ل على رشق
ويقدم�ه الكاه�ن أو الكاهن�ة م�ن ال�ـ

وهكذا فإن العقيدة الشنتوية مزيج من مقدسات ساموية

(ميك�و  ،)Mikoويمكن جلامع�ة املتعبدين أن

اإلش�ارة إليه-والحدود لـ(الكامي) ،فاليابانيون ُع ِّل ُموا

التي يوجد منها مخس وثالثون رقصة تعرب عن

وأرضي�ة ،صاحب الفعل فيها كله�ا (الكامي) –سبقت
يف األزمن�ة الغاب�رة بأهن�م مدين�ون بحياهت�م وسعادهتم
ورفاهيته�م للمحسنين األربع�ة ويرم�زون لذل�ك

بــــ�ـ (يش أون  )shi on -وه�ي( :السماء واألرض،
والوال�دن ،واحلاك�م ،والشوج�و) واألخيرة يقصدون

هب�ا (مجي�ع الكائنات والت�ي تشمل احليوان�ات والطيور
والنبات....ال�خ) وعلى ذلك يدرك الياباني�ون تقيليدي ًا

فض�ل الطبيعة عليه�م واملجتمع وسائ�ر إخواهنم البرش

( .)24وطق�وس الشنت�و ليس�ت معق�دة ،فهي ت�ؤدى يف
هياكل-بي�ت العبادة يف الشنتوي�ة -طبيعية حتت شجرة

(سكاك�ي ) Sakakiتك�ون يف داخله�ا ،ويشك�ل معبد
َ
(آيس  )ISEعىل املحيط اهلادي وهو املعبد األكرب ورمز

وح�دة الياب�ان وتراثها .وتتضم�ن عنارص العب�ادة عند
الشنتو ما ييل:

األساطري القديمة.

وتتجه اهلياكل نحو اجلنوب ،وأحيان ًا نحو الرشق،

ألن الشمال والغ�رب مناط�ق غير حمظوظ�ة ،وعندم�ا
يقترب املتعبد من اهليك�ل يمر عرب الـ( :ت�وري )Torii

بوابة اهليكل التي تشب�ه بوابة املنزل ،وهي مطلية باللون
األمح�ر ،والطريق بعد البوابة ممل�وء بأشكال وبمصابيح

م�ن احلجر ،وحي�رس اهليكل كلب�ان كوري�ان أو أسدان

صيني�ان باستثن�اء هيك�ل (اإلن�اري  )Inariاملخص�ص
حلق�ول األرز التي حيرسها متثال الثعلب رسول (كامي)

ورمز اخلص�ب ،ويسري املتعبد بمجرد أن يتخطى البوابة
األوىل عىل قدميه ،ويغسل يديه وفمه من ماء نبع طبيعي
يف جممع اهليكل ،أو من حوض ماء حمفور يف الصخر ،ثم
يصفق ،ذكر ًا كان أم أنثى ،وهو حمني الرأس إجالالً أثناء

توسالته ،ويمكن أن يكت�ب التوسل عىل ورقة ويعلقها

( )23الكوجيكي “وقائع األشياء العظيمة” الكتاب الياباين
املقدس(1999م) ،ترمجة حممد عظيمة ،دار الكنوز
األدبية:بريوت .
( )24انظر املصدر السابق  :سحمراين ،ص ،139وكذلك بترصف:
مظهر،سليامن (2000م) قصة الديانات ،ص.236
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تطلب تأدية الرقصة املقدسة للمعبد (كاجورا)

عىل إحدى أشجار (السكاكي) املقدسة.

أم�ا العب�ادة يف املن�زل فتك�ون من خلال (كامي ـ

(رف كام�ي) أو (اإلل�ه على
دان�ا  ،)Kami-Danaأو ّ
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ال�رف) وه�و هيك�ل املن�زل ،و ُت َق�دَّ م القرابين صباح� ًا

ومس�اء ألل�واح اهليك�ل وأرواح األسالف مع� ًا ،حيث
ينحن�ي املتعب�د بع�د مراس�م الوض�وء أم�ام اهليك�ل
ويصف�ق بيديه مرتين ،ثم ينحني يف صم�ت ملدة دقيقة.

وختل�و ديانة الشنتو من الصور .أم�ا الرموز فهي وفرية،
وأكثرها شيوع� ًا املرآة ،التي تربطها األساطري بـ( :اإلهلة

أماترياسو  Amaterasuإهلة الشمس) .إضافة إىل رمزي
السيف واجلوهرة.

ومم�ا سب�ق يمكن لن�ا أن نقول ب�أن الشنتوي�ة تتجه

للع�امل الدنيوي وإضف�اء قدسية عىل النظ�ام االجتامعي
والسي�ايس ،حي�ث اخلض�وع لإلمرباط�ور بلا قي�د أو

رشط ،فه�و سلي�ل اآلهل�ة ،بفع�ل (الكام�ي) ،والقصر
اإلمرباط�وري ه�و مك�ان مق�دس ،وتقدي�س الطبيع�ة
واحليوان�ات ألهن�ا مص�ادر ال�رزق ،هل�ذا ك�ان التأثير
السي�ايس على (الشنتوي�ة) ،فف�ي عصر مضى أهل�ت

الدول�ة ،وعن�د هزيمة الياب�ان يف احلرب العاملي�ة الثانية

أسق�ط الدي�ن م�ن قبضتها ثم أص�در قان�ون جديد قرر
حري�ة التدي�ن وأن ال تق�وم الدول�ة ب�أي نش�اط ديني،
وربما كانت هذه هي بداي�ة النزعة العلامني�ة يف املجتمع

الياب�اين لتتحول الشنتوية إىل طق�وس تقليدية يف مراسم
الوفاة وال�زواج تؤدى يف األغلب يف املن�زل وقليل منها

يف اهلياك�ل الطبيعي�ة ،وحتولت بعض املناسب�ات الدينية
اجلامهريية إىل جذب سياحي وتسلية(.)25

( )25انظر بترصف يف املراجع اآلتية :سحمراين ،أ .د أسعد
(2012م) ترمجان األديان ،ص ،146-144و بارندر،
جفري (1996م) املعتقدات الدينية لدى الشعوب  ،ترمجة
 :إمام عبدالفتاح إمام وآخر  ،ص ،377-375و ماكاتو،
أمني (2007م)األديان يف اليابان بني املايض واملستقبل ،دار
الكتب العلمية:بريوت ،ص  .107-101و توكاريف،
سريغي (1998م) األديان يف تاريخ شعوب العامل ،ص
 286ومابعدها.

 -2الديانة البوذية(:)26
ِ
ِ
ث�م
كان�ت البوذ ّي� ُة يف أصله�ا فلسف� ًة أخالق ّي� ًةَّ ،
ُع�رف أيض� ًا باس ِم:
اتخُّ�ذت فيما بع�دُ دين� ًا وضع ّي� ًا ،وت
ُ
ْ

«ب�ودا دهارم�ا» ( )Buddha Dharmaأو (ب�ودا ْدهام�ا
ِ
اللغة السانسكريت ّي ِة:
 ،)Buddha Dhammaوتعن�ي يف
ظه�رت يف ِ
ِ
ِ
املستنير” .وقد
الشخص
“تعالي�م
اهلند بعدَ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اخلامس َ
امليالد
قبل
القرن
الديان�ة الربامه ّي ِة اهلندوس ّي ِة يف
ِ
ٍ
شخص
ومؤس�س البوذ ّي ِة
عقائده�ا.
بكثري م�ن
متأث�ر ًة
ٌ
ُ
يدع�ىِ :
(سدْ هارتا ْجواتام�ا ،(Siddhartha Gautama
ُ
ِ
التخلص من نظا ِم
بلقب« :بوذا» ،وق�د أرا َد
رف
وق�د ُع َ
َ
ِ
ِ
َ
بني
وإحالل
اهلن�دويس،
الطبق�ات يف املجتم ِع
املس�اواة َ
ِّ
ّ ِ
ِ
مع
متيزت حيا ُت ُه بالتواض ِع
الناس؛ وهلذا فقد
ْ
والتقشفَ ،
ِ
أنه َ
األغنياء (27و.)28
كان م َن
وق�د كان لنشأة (بوذا) وحيات�ه التقشف ّية واستنارته

قص�ة طويل�ة ،اختذه�ا أتباع�ه مرحل�ة مهم�ة وملهم�ة
يف تعالي�م الديان�ة البوذي�ة أمهه�ا األسئلة األربع�ة التي
ُ لمِ
لمِ
لمِ
لمِ
املوت؟ وما
ُ
امل�رض؟ َ
أثاره�ا َ :ال�والدةُ؟ َ اهلر ُم؟ َ
وكيف يكا َف ُح؟
أسب�اب ذلك ك ِّله؟ ومن أي َن ه�ذا األملُ؟
َ
ُ
ِ
وأوصلتْ� ُه تساؤالتُ� ُه وتأمالتُ� ُه ْ
ينظر إىل احلي�اة نظر ًة
أن َ

( )26متت االستفادة من صياغة هذه النقطة ومراجعتها من ما
دونته يف كتايب (شعارات األديان ورموزها) وهو كتاب
منشور من قبل اجلامعة ،حيث تعرضت فيه لشعارات
الديانة البوذية ورموزها.
ِ
(ُ )27ول�دَ ألبو ْي ِ
َ
�ن كان�ا يسكن�ان قري�ة «كبيالفاست�و»
( )Kapilavastuومه�ا م�ن قبيلة «ساكي�ا» ( )Sakyaيف
ِ
ِ
الناحي�ة الرشقي ِ
ِ
الطبق�ة الكشرت ّي ِة يف
اهلن�د ،ومها م�ن
�ة من
ّ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ضياع
أصحاب مال وج�اه وهلام
الديان�ة اهلندوس ّي�ة ،وكان�ا
ٌ
َ
وقصور شاهق� ٌة .أ ّما والدُ ُه ف ُيدع�ى« :سودهودانا»
فسيح� ٌة
ٌ
( ،)Suddhodanaوأم�ا والدتُ� ُه فتدع�ى« :ماي�ا»
ِ
وحس�ب ِ
البع�ض أهنما يف ع�ا ِم  563ق.م
رأي
(.)Maya
َ
أنجب�ا طف ً
ال أسميا ُه« :سدهارت�ا» ( .)Siddharthaانظر:
شلبي ،أمح�د (2000م) ،أديان اهلن�د الكربى -اهلندوسية،
اجلينية ،البوذية ،مكتبة النهضة املرصية :القاهرة ،ص.131
ِ
ُ
ِ
شعوب
تاريخ
األديان يف
( )28توكاريف ،سريغي (1998م)،
العاملِ ،ص.465
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ِ
وجحي�م ،فرأى أن
عذاب
بر أنهَّ ا ك ّلها
ٌ
ٌ
متشائم� ًة؛ إذ اعت َ
ِ
َ
ش�ك َّ
لإلنسان أال يولدَ  .وال َّ
أن (سدهارتا) يف
األفض�ل
ِ
ِ
ِِ
املنترشة
تأثر بالفلسف�ات ِاهلندوس ّي ِة
نظرته املتشائم�ة قد َ
ِ
ِ
الراه�ب (سدهارت�ا) إىل م�ا
عصر ِه ،إىل أن وص�ل
يف
األربع) ،وهي :األمل ُ موجو ٌد،
(احلقائ�ق السامي َة
سمى:
َ
َ
ُي ّ
ٍ
ٌ
ِّ
وعامل ،إع�دا ُم األملِ ،الوسيل ُة
سبب
لك�ل يشء من األملِ ٌ
إلعدا ِم األملِ.
الطريق
اكتش�ف
وم�ن هنا ا ّدع�ى (جوتاما)( )29أنه
َ
َ
ِ
الت�ي ِ
ُ
�ص هبا من
�ف هب�ا
يوق ُ
اإلنس�ان أمل َ احلي�اة ،ويتخ ّل ُ

ُ
ِ
وه�ي عند ُه
وين�ال هب�ا (النرفان�ا ،)Nirvana
التناس�خ،
َ
ِ
ِ
طلق عليه
ادعاء هذا
االكتشاف ُأ َ
السع�اد ُة األبد ّي ُة .وعندَ
ِ
ِ
وباللغة البال ّي ِة:
باللغ�ة السانسكريت ّي ِة
لق�ب بوذا ،ومعنا ُه
ُ
ُ
املتنو ُر.
العارف
ُ
املستيقظ ،والعامل ُ ّ
ِ
الوقت ِ
ِ
ُ
ومن�ذ َ
انتشرت الديان� ُة البوذ ّي ُة
فق�د
ذل�ك
ِ
ِ
ِ
ِ
جبال
طريق
اهلن�د ،وعربت شامالً ع�ن
أنحاء
يف معظ� ِم
ِ
ِ
واليابان ،ووصلت
الصني والتيب�ت وكوريا
اهلماليا إىل
جنوب� ًا إىل رسيالنكا وتايالند وبورما وكمبوديا وفيتنام،
ٍ
ِ
ِ
والواليات
أنحاء من أوروبا
بعض
وانترشت فيام بعدُ يف
ْ
ِ
املتحدة وأسرتاليا.

ِ
َ
جتدر اإلشار ُة إىل َّ
انتشار البوذ ّي ِة
الفضل يف
أن
وهن�ا ُ
ِ
يع�و ُد إىل (آشوكا) ال�ذي َ
ظه�ور بوذا بحوا ْيل
عاش بعدَ
الزمان  .تولىّ (آشوكا) احلكم يف ِ
ٍ
ِ
قرنينْ ِ
اهلند
ونصف من
َ
ِ
األمري( :شاندراغوتبا)  ،ولكنَّه
ع�ا َم 273ق.م بعدَ جدِّ ِه
يق�ول ديورانت( :م�ا يلب�ث ِ
ِ
ُ
احلرب
اشمأز م�ن
أن
كما
َّ
َ
وم�ال إىل البوذ ّي ِة واج�د ًا فيها ضالتّ� ُه فاعتن َقها
والق�و ِة،
ّ
ٌ
وألقاب كثري ٌة منها« :جوتاما»
ألفاظ
أطلقت عىل «بوذا»
()29
ْ
ٌ
ِ
الراهب ،و”ساكيا”«بوذا» (Sakya
أي
()Gutama
ُ
ِ
ِ )Muni
ُ
ُ
قبيلة «وتتاكاتا»،
واملنعزل من
املتبتل
أي
ُ
ص .انظر:
«وتتاكاتا» ( )Tatakataأي
البالغ أو املخ ّل ُ
نومسوك ،عبد اهلل (1420هـ1999-م) ،البوذي ُة تارخيُها
وعقائدُ ها وعالق ُة الصوف ّي ِة هبا ،مكتبة أضواء السلف:
الرياض ،ص.88
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ِ
وعم�ل عىل ِ
َ
نرشه�ا ،وأعل َن َّ
فتوح ُه م�ن َ
الوقت
ذلك
أن َ
ِ
ُ
لقب( :يادايس) أي
ونرشه�ا متّخذ ًا َ
ستكون يف سبيلهاَ ،
ٍ
قوانين ِ
َ
املح�ب التّقي يف ِّ
وأرسل
وشفقة،
ذات حل ٍم
ظل
َ

وسيلان واإلمرباطوري ِ
ِ
َ
�ة
كشمير
البعث�ات الدين ّي� َة إىل
ّ
َ
وجبال اهلمالي�ا ،فتحو ِ
اليوناني ِ
ِ
َ
بذلك من
لت البوذ ّي� ُة
�ة
ّ
ّ
املذاهب اهلند ّي ِة إىل ٍ
ِ
ٍ
عاملي)(.)30
دين
مذهب من
ٍّ

وأفكارها الرئيس ّي ُة:
معتقدات البوذ ّي ِة
ُ
ُ
ِ
للديان�ة البوذي ِ
ِ
العقائ�د وسأحتدّ ُ
ث
�ة جمموع� ٌة م�ن
ّ
ِ
ٍ
العقائد البوذ ّي ِة ،وهي كاآليت:
أهم
باختصار عن ِّ
ِ
ِ
الديانات
معظ�م باحث�ي
يق�ر
ُ
 -1قض ّي� ُة األلوه ّي�ةُّ :
ِ
يتح�دث ِ
اإلل�هْ ،بل حتّ�ى إ َّن ُه َ
ْ
َّ
كان
عن
أن ب�وذا مل
ٍ
َ
وأس�س
نق�اش عن� ُه ()31؛
الدخ�ول يف
يتحاش�ى
َ
مب�ادئ فلسفي ٍ
ٍ
أس�س
�ة ،وعلى
مذه َب� ُه على
َ
ّ
أخالقي ٍ
�ة ،وعىل هذا األساس يمك� ُن أن ُي َ
قال يف
ّ
ِ
ِ
ِ
ب�دأت أص ً
ال عىل ي�د بوذا
تعري�ف البوذ ّي�ة :إهنا
ْ
ِ
اخت�ذت الصبغ� َة الدين ّي َة عىل
ثم
مذهب� ًا فلسف ّي� ًاَّ ،
أتباع ِ
ي�د ِ
ِ
فأس�اس النظا ِم ال�ذي وض َع ُه
�ه الحق ًا.
ُ

ُ
العم�ل ال العقيدةُ؛ وعلى هذا فليس يف
هو
ب�وذا َ
ُ
يص�ح ْ
يوصف
أن
القلي�ل الذي
تعالي� ِم ب�وذا إال
َ
ُّ
ٍ
ٍ
ِ
رياضات
بعب�ادات وال
يأمر
بالعقي�دة ،كام أن�ه مل ْ
ِ
ِ
وك�ان ُّ
َ
التدريب
إحلاح ِه منص ّب� ًا عىل
كل
تقشف ّي ٍة،
()32
أن َ
غير َّ
إمهال بوذا لإلل�ه مل ُير ْق
األخالق�ي َ .
ِّ
عن اإللهِ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ألصحابِ ِه ،وألتباعه من بعده ،فبحثوا ِ
واجتهوا لب�وذا ِنف ِ
انقسم
سه فألهَّ و ُه وعب�دو ُه .وقد
َ

( )30ول ديورانت (1988م) قصة احلضارة .ترمجة الدكتور:
زكي نجيب حممود .دار اجليل :بريوت.102/3 ،
( )31انظر :شلبي ،أمحد (2000م) ،أديان اهلند الكربى
اهلندوسية ،اجلينية ،البوذية ،مكتبة النهضة املرصية:القاهرة ،ص.162
( )32املصدر السابق :ص.،167
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البوذ ّي�ون يف رؤيتهم لبوذا على مذهبينْ ِ ( )33مها:
ُ
األول (مهايان  :)Mahayanوأصحاب
املذهب
ُ

يرون َّ
َ
ليس إنسان ًا حمض ًا ،بل
ه�ذا املذهب
أن بوذا َ
جتسدت ِ
إن روح ِ
فيه.
اإلله قد
ْ
َّ َ

واملذه�ب الث�اين (هيناي�ان :)Hinayan
ُ
ِ
َ
َ
وصل
يعتق�دون ببرش ّي�ة ب�وذا ،وأن�ه
وأصحاب�ه
ِ
ٍ
ِ
اإلنس�ان ،وق�د
مرحل�ة
مرحل�ة أسم�ى م�ن
إىل

ِ
ونحت البوذ ّي َ
�ون بعدَ َ
ذلك
االعتبار،
ألهَّ و ُه هب�ذا
َ
ِ
ِ
الشعوب
للعبادة متأثري َن بم�ن حولهَ م من
متثا َل� ُه
ٍ
ِ
َ
انتشار
الت�ي كان�ت
التامثي�ل .وبع�دَ
يومئ�ذ تعبدُ
ِ
ٍ
البوذي ِ
خضعت
اهلن�د
خارج
متفرق�ة
�ة يف أنح�اء
ْ
َ
ّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
الشع�وب وتقاليدها ،وحينئ�ذ دخلتْها
لع�ادات
عب�ادات الفي َل ِ
ِ
فانح�درت إىل
وأرواح املوت�ى
�ة
ْ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلل�ه( ،)34كام أن
إنكارها
األوث�ان نتيج� َة
عب�ادة
ِ
عقيدة
وغريه�ا يف
شارك�ت اهلندوس ّي� َة
البوذ ّي�ة
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ويسمي البوذ ّي َ
باللغة
التثليث
ون عقيد َة
التثليث.
ّ
البالي ِ
�ة باس ِم( :راتنا ت�ري  ،)Ratna Triومعنا ُه:
ّ
ُ
ُ
أ-مؤسس
هو:
الثالث .وه�ذا
اجلواهر
ُ
الثالوث َ
ُ
البوذي ِ
)ب-تعالي�م
�ة( :الب�وذا The Buddha
ّ
ُ
بوذا ورشائ ُع� ُه( :الدهارما .)The Dharmaج-
َ
والقديس�ون( :السانغه�ا The
أصح�اب ب�وذا،
ُ

.)Sangkha

ِ
ُ
املسيحي،
بالتثليث
ني شبي� ٌه
وتثلي�ث البوذ ّي َ
ِّ
إ ْذ ُ
َ
الثالث :البوذا،
اجلواهر
�ون( :إن
يقول البوذ ّي َ
َ
ِ
وهي
والدهارم�ا ،والسانغها،
ُ
ختتل�ف يف األسامء َ
ِ
احلقيق�ة يش ٌء واح�دٌ  ،وال َ
ف�رق بينَه�ا فك ُّله�ا
يف

( )33فوزي ،حممد محيد(1991م)،عامل األديان بني األسطورة
واحلقيقة ،منشورات مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية :ليبيا،
ص.201
( )34انظر :نومسوك ،عبد اهلل (1420هـ1999-م) ،البوذية
تارخيها وعالقة الصوفية هبا ،ص.166

ِ
ِ
والكرامة) .وقدما ُء ومتأخرو
العظمة
متساوي ٌة يف
ِ
َ
القول(.)35
يقولون هبذا
ني
البوذ ّي َ

ِ
ُ
ُ
القانون
اجلزاء (كارما  :)36( )Karmaهذا
قان�ون
-2
هو إلاّ
ال�ذي ُ
�ون ويعتقدو َن ُه م�ا َ
يقول ب�ه البوذ ّي َ
قبله�م .تنص ِ
امت�داد مل�ا قا َله اهلن�دوس من ِ
هذه
ُّ
ُ
ُ
ٌ
ِ
العقي�د ُة على َّ
قائ�م على
إهل�ي
ٌ
أن نظ�ا َم الك�ون ٌّ
ِ
ِ
ِ
سيق�ع ال حمال َة إ ّما
العدل الذي
املح�ض،
الع�دل
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
القادمةَّ ،
وأن جزا َء
احلياة
احلارضة أو يف
احلياة
يف
يكون يف ٍ
ٍ
حياة أخ�رى ،بمعنى َّ
ُ
اخلري يأيت
حي�اة
أن َ
ِ
باخلريَّ ،
بالرش ...الخ.
الرش يأيت
ِّ
وأن َّ
ُ
(سمسارا  :)SAMSARAالتناسخ
-3
تناسخ األرواحِ َ
َ
حسب
وذلك
الروح تفنى وتنتهي
ني:أن
عن�دَ البوذ ّي َ
َ
ُ
ِ
ِ
والعام�ل ،ونُق�ل عن ب�وذا أنه َ
ق�ال( :أال يا
السب�ب
ِ
ُ
بحدوث
حت�دث إال
الروح ال
إخ�ويت ،تفك�روا ،إن
َ
ِ
ليس�ت
بفن�اء سببِه�ا ،إهن�ا
سببِه�ا ،وال تفن�ى إال
ْ
ِ
ُ
العوامل
حس�ب
حت�دث ،وتفنى
شيئ� ًا خال�د ًا ،وإنام
َ
ِ
ِ
واألسباب) .وقد أدى هذا ُ
القول
القول بالبوذ ّي ِة إىل
ِ
ِ
ِ
بالفناء
بعقيدة النرفانا ( ،)Nirvanaأي
املطلق(.)37

ِ
إنجيل بوذا
اطلعت عىل
( )35املرجع السابق ص ،178وقد
ُ
ِ
فوجدت فيه جمموع ًة من النصوص التي تؤكدُ هذه
املرتج ِم
ُ
ِ
ِ
أشخاص بوذا
حتت عنوان
العقيد َة وتدعو
األتباع إليها َ
َ
ِ
ِ
الثالثة ،ومن تلك النصوص« :ح ّق ًا لقد أحسنتم يف الكال ِم أيهّ ا
ِ
ِ
الرأي بينَنا َ
حول معنى ديننا؛
خالف يف
األخوةُ .ليس هناك
ٌ
ٍ
ٍ
يملك ثالث َة أشخاصُّ ،
َ
ُ
وكل شخص له أمه ّي ٌة
املغبوط
ألن
ِ
ٌ
متساوية بالنسبة لنا» .إنجيل بوذا (مرتجم للعربية) ،ترمجة
الفقري سليامن ش َّيا(2004م) .دار احلداثة :بريوت ،ص.224
( )36كلمة سنسكريتية معناها :العمل .انظر :زكار ،سهيل
ِ
ِ
والعقائد
للديانات
املوسوعي
املعجم
(1418هـ)1997،
ُّ
ُ
ِ
ِ
ِ
والفرق والطوائف والن َِّح ِل يف العامل ،دار الكتاب
واملذاهب
العريب :دمشق ،692/2 ،وانظر :شلبي ،أمحد ()2000
أديان اهلند الكربى ،ص.59
( )37انظر :الندوة العاملية للشباب اإلسالمي (1420هـ).
املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة،
 ،728/2وانظر :يف الفرق بني اهلندوسية والبوذية يف عقيدة
التناسخ ،انظر :نومسوك ،عبد اهلل (1420هـ1999-م)،
البوذية تارخيها وعقائدها وعالقة الصوفية هبا ،ص.226
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عقي�دة «النرفان�ا» (:)Nirvana
-4
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اللذة
وللحصول عىل
املولد،
تكرار
للهرب من
ِ
ِ
ِ
الدائمة ،فق�د َ
قال البوذ ّي َ
ون
والسعادة
الصادق�ة
َ
وص�ل إىل
بالنرفان�ا الت�ي تعن�ي أن الف�ر َد ق�د
ِ
بتطهري ِ
ِ
ِ
نفس ِه،
الروح�اين
الصفاء
درجات
أعلى
ِّ
ِ
ِ
ِِ
ويرو َن َّ
أن
وبالقض�اء عىل مجي� ِع رغباته املاد ّي�ةْ .
اإلنس�ان نفس�ه من ِر ِ
ِ
بق�ة الكارم�ا ،ومن
إنق�ا َذ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
الرغبات،
بقضائ�ه على
يك�ون
املول�د،
تك�رار
ِ
ِ
ِ
والشر .وبنا ًء عىل
اخلير
عمل
وبالتوق�ف ع�ن
ِّ
ِ
ِ
باإلنس�ان وهو
فال�روح خاص� ٌة
األول
املعن�ى
ُ
ح�ي ،وبن�ا ًء على املعن�ى الث�اين ،ف�إن النرفان�ا
ٌّ
ِ
ِ
ِ
احلياة عىل
والتخلص من ه�ذه
بامل�وت
مرتبط ٌة

ِ
()38
ْ
احلقيق�ة
ه�ي يف
أن ال يع�و َد إل ْيها .والنرفان�ا َ
اهل�دف األسم�ى ِّ
ب�وذي ،وهل�ذا جعل�وا
لك�ل
ُ
ٍّ
ِ
الطريق ذو الثامين
لتحصيله�ا طرق ًا عد ًة ؛ فهناك
ُ
ِ
ٍ
ثلاث مراحل(.)40
قسمت إىل
شعب( )39الت�ي
ْ
ِ
وهذه النرفانا عىل حالتينْ ِ (.)41

( )38انظر :شلبي ،أمحد (2000م) ،أديان اهلند الكربى
اهلندوسية ،اجلينية ،البوذية ،ص.154ُ
السليم،
( )39وهي :النظر ُة السليم ُة ،والني ُة السليم ُة ،والقول
ُ
ُ
والرتكيز
السليم،
والفكر
الطيب،
والعيش
السليم ،واجلهدُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ٍ
السليم .اإلدراك السليم .بترصف  :املصدر السابق،
ُ
ص.156
ِ
َ
مراحل :األوىل تتضم ُن
ثالث
الشعب السابق َة إىل
( )40قسموا
َ
َ
َ
احلالل .والثانيةُ
َ
الطيب ،والعيش
السليم ،والعمل
املنطق
َ
َ
َ
الرياضة النفسي ِ
ِ
ُ
الطيب،
ن
وتتضم
ة
ة
مرحل
هي
اجلهدَ
َ
ُ
َ
َ
السليم .واملرحل ُة الثالث ُة هي
والرتكيز
السليم،
والفكر
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
والقرار
واملعرفة ،وتتضم ُن النظر َة السليم َة،
التنور
مرحل ُة
َ
السليم.
َ
ِ
ِ
ِ
( )41األول :الفنا ُء شب ُه التا ِّم ،وهو فنا ُء القديس يف حياته .ويف
ِ
جسم ُه مل ْ
غري تا ٍّم؛ َّ
يزل ح ْي ًا،
ألن
َ
هذه احلالة ُيعت ُ
رب فناؤ ُه َ
ِ
ِ
ِ
نفس ُه
واللباس
وحيتاج إىل الطعا ِم
ُ
والسكن والدواء ،وأما ُ
حتتاج شيئ ًا ألهنا فاني ٌة ومنطفئ ٌة .الثانية :الفنا ُء التا ُّم وهو
فال
ُ
ِ
القديس بعدَ أن َ
نال النرفانا املزعوم َة؛ ألن ُه يف هذه
موت
ُ
ِ
ً
ً
احلالة ال يبقى منه يش ٌء ،سوا ٌء كان جسام أو روحا عىل حدِّ
ِ
زعمهم .انظر :املصدر السابق ص.266
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ومما سبق وغريه يتضح لنا أن الديانة البوذية مل تكن

حبيسة مولده�ا فقد عربت احلدود إىل ال�دول املجاورة

ومنه�ا أرض الياب�ان باعتقاداهت�ا املتشاهب�ة م�ع الديان�ة
ِ
وجوه
يعالج بعض ًا من
استطاع بوذا أن
اهلندوسية ،حيث
َ
َ
ِ
ِ
الطبقي
الديانة اهلندوس ّي ِة ،ومن ذلك النظا ُم
القص�ور يف
ُّ
ِ
وق�ع يف تشاؤ ٍم من
فأس�س فلسفتَ� ُه عىل املساواة ،ولكنه َ
َ
ِ
احلي�اة فأصبح�ت يف ِ
نظ�ر ِه عذاب� ًا وجحي ً
ما .وبال ٍّ
شك
ِ
بالفلسفات اهلندي ِ
ِ
املنترشة يف وقتِ ِه .وليس
�ة
تأثر
ّ
فإن� ُه قد َ
العقائ�د البوذي ِ
ِ
�ة إال إعاد ٌة ملا علي�ه الديان ُة اهلندوس ّي ُة؛
يف
ّ
ُ
اهلن�دوس ،وإن
والتناس�خ ،مه�ا مم�ا اعتق�دَ ُه
فـالكارم�ا
ُ
اختلف�ت البوذي ُة معه�م يف بعض ِاجلزئي ِ
ونستطيع
�ات.
ُ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
تل�ك العقائ�دَ مل ْ
الذه�اب إىل أن َ
مرضية
نتيج�ة
تصل إىل
َ
ِ
ِ
الواضح ،فهربوا ووقعوا فيام
بالتناقض
فأحس أصحابهُ ا
َّ
ِ
ِ
االنطالق،
عقي�دة
ه�و أشدُّ  .فأ ّم�ا اهلندوس ّي ُة فهربت إىل
ِ
ِ
ِ
عقيدة
النجاة ،وأ ّم�ا البوذ ّي ُة فإىل
عقيدة
وأ ّم�ا اجلين ّي ُة فإىل

النرفانا.

وبعد وصول البوذي�ة إىل اليابان يف القرن السادس
امليلادي( )42حص�ل ن�زاع دين�ي وسي�ايس بينه�ا وبين

الشنتوي�ة ،وبام أن البوذي�ة كانت أكثر قوة م�ن الشنتوية
تفوقت عليها ،األمر الذي اضطرها للتعاون مع البوذية
والتمازج معها ،فعىل سبيل املثال :كان املوتى يدفنون يف
اعتق�اد اليابانيني ،إىل أن جاءت البوذية التي حترق جثث
املوت�ى ،فأحرق الياباني�ون جثث موتاه�م  ،وأصبحت
املعاب�د الشنتوي�ة مليئ�ة باألصن�ام البوذي�ة ،والعك�س
صحي�ح ،حاولت بع�ض األحداث السياسي�ة( )43تغيري
هذا التامزج ،لكنها فشلت ،وقد ظهر هذا التامزج يف حياة
( )42يؤرخ دخول البوذية عندما عقد حاكم مملكة كورية صغرية
حتالف ًا مع حاكم ياماتو . Yamato
( )43كمثل انقالب «مييدزي» عام 1867م ،حيث أعاد سلطة
امليكادو واعرتف بالشنتوية كدين رسمي ،ألهنا هي التي
تقدس السلطة اإلمرباطوية  ،وعمل حينها امليكادو إىل
حرض البوذية .
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الشعب أكثر( .)44وعىل الرغم من أن دخول البوذية كان
من طريق كوري�ا إىل اليابان ،فإن استمرار التواصل كان
م�ع الصني ،فلهذا يمكن القول ب�أن البوذية اليابانية هي
خلي�ط من التص�ورات الطاوي�ة والكنفوشيوسية ،ومن
املالح�ظ أن البوذي�ة دخل�ت الياب�ان ومل خت�رج منه ،إال
أن البوذي�ة اليابانية ختتلف عن البوذي�ة اهلندية والصينية
يف كثير م�ن التعاليم ،ولكن التسامح سائ�د بني البوذية
الياباني�ة والشنتوية ،وهلذا نرى الناس يف اليابان ينتقلون
م�ن هيكل بوذي إىل معب�د شنتوي دون حرج ،والعقائد
الت�ي يعتنقه�ا الفرد الياب�اين العادي مزيج م�ن الشنتوية
والكنفوشيوسية والبوذية(.)45
 -3الديانة الكونفوشيوسية:

الكنفوشيوسي�ة ول�دت يف أرض الصين
وترعرع�ت فيه�ا ،وه�ي كما البوذية تنتس�ب باسمها
إىل فيلسوفه�ا كنفشي�وس ،ويعن�ي املعل�م بالصيني�ة،
وق�د ول�د كنفوشي�وس يف من�اخ سادت في�ه املدارس
الفلسفي�ة ،لتج�د فلسفت�ه مناخ� ًا خصب� ًا ،ول�د
كنفوشي�وس ع�ام (551ق.م) - ،يف الع�ام ال�ذي بدأ
في�ه اتصال اليابان بالصني كام سنتع�رض له يف حديثنا
ع�ن معتق�دات الكنفوشيسية -وينح�در كونفيشوس
من أرسة أرستقراطي�ة ،وكان مؤدب ًا ومعل ًام ألبناء تلك
الطبق�ة ،فق�د علمه�م فن�ون احلي�اة ،وكتاب(الوثائق
التارخيي�ة) وكت�اب (األغ�اين) ،ع�اش يتي ً
ما ،فعمل يف
الرع�ي ،وتزوج يف مقتبل عم�ره قبل العرشين ،ورزق
بولد وبنت ،لكنه ف�ارق زوجته بعد سنتني من الزواج
لعدم استطاعتها حتمل دقته الشديدة يف املأكل وامللبس
( )44توكاريف ،سريغي (1998م) األديان يف تاريخ شعوب
العامل ،ص  284ومابعدها .و ماكاتو ،أمني (2007م)
األديان يف اليابان بني املايض واملستقبل ،ص.108
( )45الندوة العاملية للشباب اإلسالمي(1420ه) املوسوعة
امليرسة لألديان واملذاهب املعارصة.748/2 ،

واملشرب ،تلق�ى علوم�ه الفلسفي�ة عىل ي�دي أستاذه
الفيلسوف (لوتس ) Laotseصاحب النِحلة الطاوية،
حي�ث كان يدعو إىل القناع�ة والتسامح املطلق ،ولكن
كونفوشي�وس خالفه فيام بع�د داعي� ًا إىل مقابلة السيئة
بمثله�ا وذل�ك إحقاق� ًا للع�دل ،وعندم�ا بل�غ الثاني�ة
والعرشي�ن م�ن عم�ره أنش�أ مدرس�ة لدراس�ة أصول
الفلسف�ة ،وقد تكاث�ر تالميذه حتى بلغ�وا ثالثة آالف
تلمي�ذ ،بينه�م ح�وايل ثامنني شخص� ًا عليه�م أمارات
الذك�اء ،تنقل يف عدد من الوظائف فقد عمل مستشار ًا
لألمراء والوالة ،وعينّ قاضي ًا وحاك ًام ،ووزير ًا للعمل،
ووزي�ر ًا للعدل ورئيس� ًا للوزراء يف سن�ة ( 496ق.م)
حيث أق�دم حينها عىل إعدام بعض ال�وزراء السابقني
وع�دد من رج�ال السياس�ة وأصح�اب الشغب حتى
ص�ارت مقاطع�ة (ل�و) نموذجي�ة يف تطبي�ق اآلراء
واملب�ادئ الفلسفي�ة املثالي�ة التي ينادي هب�ا ،رحل بعد
ذلك (كنفوشيوس) وتنقل بني كثري من البلدان ينصح
احلكام ويرشدهم ويتصل بالن�اس يبث بينهم تعاليمه
حا ًّث�ا هلم عىل األخالق القويمة ،أخري ًا عاد إىل مقاطعة
(ل�و) فتفرغ لتدريس أصدقائه وحمبي�ه منك ًّبا عىل كتب
األقدمين ّ
يلخصها ،ويرتبها ،ويضمنها بعض أفكاره،
وحدث أن مات وحيده الذي بلغ اخلمسني من عمره،
وفقد كذلك تلمي�ذه املح ّبب إليه (هووي) فبكى عليه
مر ًا ،مات يف سنة ( 479ق.م)بعد أن ترك مذهب ًا
بك�ا ًء ّ
استمر حتى منتص�ف القرن العرشين
رسم ًّي�ا وشعب ًّي�ا
ّ
احلايل .)46( .ولقد أنشأ كونفشيوس نظام ًا أخالقيا-كام
يزع�م -وخال�ف الع�ادة الصينية يف الكتاب�ة اجلامعية،
وبدأ بكتابة الكتب اخلمسة ،وهي :
( )46انظر بترصف :بارندر ،جفري ( 1996م) املعتقدات
الدينية لدى الشعوب ،كتاب مرتجم  :أ.د إمام عبدالفتاح
إمام وزميله،ص .320وانظر أيض ًا  :شهراين ،د.نارص
فالح (2011م) الكنفوشيوسية ماضيه ،حارضها ،موقف
اإلسالم منها ،مركز امللك فيصل للدراسات والبحوث :
الرياض ،ص .122
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أ) كتاب الشعر أو األغاين.

للشمس والقم�ر ،والكواك�ب ،والسحاب،

ج) كتاب التغري والتحول.

ب) املالئكة:إهن�م يقدس�ون املالئك�ة ويقدمون
إليها القرابني.

ب) كتاب التاريخ.

د) كتاب الطقوس.

هـ) كتاب حوليات الربيع(.)47

كما أنه أل�ف الكت�ب األربع�ة وهي :الكت�ب التي

مدونني فيها أقوال أستاذهم
ألفها كونفوشيوس وأتباعه ِّ
م�ع التفسير ت�ارة والتعلي�ق أخ�رى ،إهن�ا متث�ل فلسفة

كونفوشيوس ذاته وهي:

أ) كتاب األخالق والسيايس.

ب) كتاب االنسجام املركزي.

ج) كت�اب املنتج�ات ويطل�ق علي�ه اس�م إنجيل
كونفوشيوس.

د) كت�اب منسي�وس :وهو يتألف م�ن سبعة كتب،
ومن املحتمل أن يكون مؤلفها منسيوس نفسه.

معتق�دات الكنفوشيسي�ة وأفكاره�ا الرئيسي�ة :إن

معتق�دات الكنفوشيوسي�ة تقوم عىل عب�ادة إله السامء أو
اإلل�ه األعظ�م وتقديس املالئك�ة ،وعب�ادة أرواح اآلباء
واألجداد ،وهي التصورات واملعتقدات الصينية القديمة

قبل جميئ كونفوشيوس ،عىل نحو التفصيل اآليت:

أ) اإلل�ه :يعتق�دون باإلل�ه األعظ�م أو إل�ه
السماء( )48ويتوجه�ون إلي�ه بالعب�ادة،
ويعتقدون-أيض� ًا -بأن للأرض إهلا ،كام أن

( )47رافع ،ساهر ( )2011مبادئ كونفشيوس اخلمسة ،العاملية
للكتب والنرش:مرص ،ص 26
( )48ويطلقون عليه (تيان) وهو اإلله األسمى الذي حيكم
العامل –يف زعمهم-وهو يف أصله مصطلح صيني يشري إىل
السامء ،انظر :زكار ،سهيل (1997م) املعجم املوسوعي
للديانات والعقائد واملذاهب والفرق والطوائف والنحل
يف العامل.275/1 ،

94

واجلبال ..لكل منها إله (.)49

ج) أرواح األج�داد :يق�دس الصيني�ون أرواح
أجداده�م األقدمين ،ويعتق�دون ببق�اء
األرواح ،والقرابين عنده�م ه�ي عبارة عن
موائد يدخلون هبا الرسور عىل تلك األرواح
بأن�واع االحتف�االت واملوسيق�ى ،ويوجد يف
كل بيت معبد ألرواح األموات وآلهلة املنزل.

ويف الكنفوشيوسي�ة بع�ض العقائ�د والتص�ورات

حاهل�ا كح�ال األدي�ان األخ�رى ،وسنع�رض هل�ا هن�ا
خمترص ًا ،عىل النحو اآليت :
أ) نب�وة كنفوشي�وس ج�رى خلاف يف ذل�ك
بين العلماء الصينيين وخاص�ة املسلمين

منه�م( ،)50واحلقيق�ة أن�ه مل ي�رد نص ال يف
كتبن�ا وال كتبه�م يصرح بأن�ه نب�ي ،ومل يدَّ ِع
هو ذل�ك ،وخالص�ة القول بأهن�ا تلميحات

وتوقع�ات من أصحاب�ه الذين يعتق�دون أنه
ِ
السامء هلم ليقوموا
تفوي�ض
من الذين ُو ِه ُبوا
َ
بإرش�اد الن�اس وهدايتهم ،فقد ك�ان مداوم ًا
( )49انظر يف هذه املادة كامل ًة إال مامتت اإلشارة بشكل مستقل
ماييل  :شهراين ،د.نارص فالح (2011م) الكنفوشيوسية
ماضيها ،حارضها ،موقف اإلسالم منها ،ص،236
الندوة العاملية للشباب اإلسالمي (1420هـ) املوسوعة
امليرسة يف األديان واملذاهب املعارصة . 748/2،و
سحمراين ،د.أسعد (1999م) الشنتوية و الكنفوشيوسية،
دارالنفائس:بريوت  ،ص 55ومابعدها.
( )50مثل (داود وانغ دأي يو) صاحب كتاب :املعرفة الكربى
اإلسالمية ،والذي يؤيد بأن كنفوشيوس نبي ،بينام العامل
الصيني صالح يانغ جني شيو ،يرى عدم ذلك  ،انظر يف
بحث هذه القضية والتفصيالت فيها  :شهراين ،د.نارص
فالح (2011م) الكنفوشيوسية ماضيها ،حارضها،
موقف اإلسالم منها 248 ،ومابعدها.
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على إقامة الشعائر والطق�وس الدينية ،وكان

املقدس�ة الكنفوشيوشي�ة ،وه�ي حتتوي عىل

ب) اجلن�ة والن�ار :ال يؤمن�ون هبما ،وال يؤمنون
بالبع�ث أصلاً ،إذ ّ
منص�ب على
مهه�م
ّ
إن َّ

وحول األرواح وتعاليم العامل اآلخر ...الخ،

يعبد اإلله األعظم.

إصالح احلياة الدني�ا ،وال يسألون عن مصري

األرواح بع�د خروجه�ا م�ن األجس�اد .وقد
ٌ
تلميذ أستاذه كونفوشيوس عن املوت،
س�أل

فق�ال( :إنن�ا مل ن�درس احلي�اة بع�د ،فكي�ف

نستطيع أن ندرس املوت).

ج) اجلزاء والثواب :يكونان يف الدنيا فقط.

د) القض�اء والق�در  :يعتق�دون بذل�ك ،ف�إن
تكاث�رت اآلثام والذنوب ك�ان عقاب السامء
هلم بالزالزل والرباكني.

هـ) احلاكم ابن للسامء :فإذا ما قسا وظلم وجانب
العدل ف�إن السامء تس ّلط علي�ه من رعيته من
خيلعه ّ
ليحل حم ّله شخص آخر عادل.

و) األخلاق  :هي األم�ر األسايس الذي تدعو
إلي�ه الكونفوشيوسي�ة ،وه�ي حم�ور الفلسفة
وأس�اس الدي�ن ،وه�ي تسع�ى إلي�ه برتبي�ة

الوازع الداخيل لدى الفرد ليشعر باالنسجام
ال�ذي يسيطر عىل حياته النفسي�ة مما خيضعها
للقوانين االجتامعي�ة بشك�ل تلقائ�ي .ومم�ا

أثير ح�ول الكونفوشيوسي�ة م�ا ش�اع م�ن
رأي خ�اص يف أوس�اط املثقفين الصينيين

املعارصي�ن ورسى ه�ذا إىل غريهم يقول بأن
الكنفوشيوسية ليس�ت دين ًا وإنام هي منظومة
فلسفي�ة م�ن جه�ة ومن جه�ة أخ�رى قانون

ألخالق الفرد والدولة ،ومن الطبيعي أن نفند
هذا الرأي بأنه لي�س صحيح ًا ،فعداد الكتب

اعتق�ادات بتص�ورات حول م�اوراء الطبيعة

كما أن كنفوشيوس ورد عنه أنه يؤدي بنفسه
وبكل إخلاص الطق�وس الديني�ة وحيرص
عىل ذلك وبال انقط�اع ،إضافة إىل تأليهه بعد

موته؛ حيث أق�ام اإلمرباطور آنذاك صلوات
ديني�ة يف تأبينه ،وقد أحىص يف الصني يف بداية
الق�رن العرشين ع�دد املعابد املقام�ة تكريس ًا

لكنفوشي�وس حيث بلغ�ت ( )1500معبد،
ويمك�ن وصف الكنفوشيسي�ة بأهنا دين ذي
ميزات خاصة ،فهي إلباس رشعي للطقوس

العائلي�ة العشائرية الصيني�ة التقليدية القائمة
يف الصين منذ الق�دم وكنفوشي�وس مل ُي َع ِل ْم
أي ٍ
يكرر بثب�ات ماحيتاجه
أم�ر جديد وكأن�ه
ُ
للتطبيق منها(. )51

أم�ا دخ�ول الكنفوشيوسي�ة فقد دخل�ت إىل اليابان

يف العص�ور املبك�رة بــــع�د ميلاد الكونفيش�وس يف
الع�ام ( 551ق.م) ,،وبداي�ة طواف�ه يف املقاطعات مبرش ًا
بمعتقدات�ه ،ووصل�ت الكنفوشيوسي�ة للياب�ان جنب� ًا إىل

جن�ب مع عن�ارص احلض�ارة الصيني�ة املختلف�ة ،وتتمثل

يف االعتق�اد بأس�اس احلكومة األخالق�ي ،والرتكيز عىل
العالقات املتداخلة بني األفراد ،والوالء للحكام واآلباء،

واإليمان بالتعلي�م والعم�ل الش�اق ،وه�ذه االعتقادات

الراسخ�ة ه�ي التي تدف�ع ،الياب�اين إىل التف�اين يف العمل

من ناحية ،وتقب�ل العلم احلديث ،واملفاهيم العرصية من
ناحي�ة أخرى ،ومعظ�م اليابانيين يعتبرون الكونفوشية
شك ً
لا م�ن أشكال الفك�ر السي�ايس ،والتعالي�م .ويرى

( )51توكاريف ،سريغي 1998( ،م) األديان يف تاريخ شعوب
العامل ترمجة  :د أمحد فاضل ،ص. 270
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(أدوي�ن رايش�اور) ب�أن الكنفوشيوسي�ة هل�ا تأثير يف
اليابانيين أكث�ر من تأثري أي ديان�ات تقليدية أخرى وهي

تكم�ن حت�ت السطح حي�ث تتمث�ل يف االعتق�اد بأساس
احلكومة األخالقي والرتكيز عىل العالقات املتداخلة بني
األفراد والوالء للحك�ام واآلباء واإليامن بالعلم والعمل
الش�اق ،وهذه االعتق�ادات الراسخة هي التي تقف وراء

تقب�ل الياب�اين الشديد املخلص للعل�م احلديث واملفاهيم
العرصية للتقدم والنمو واملبادئ األخالقية العالية(.)52

اإلنجليزية ( )New Religionأو كام يف اللغة اليابانية

(شين شوكي�و  ،)Shin shukyoكما وسنع�رض
أسباب نش�أة ما يسمى باألدي�ان اجلديدة وخصوص ًا
يف اليابان.

املبح�ث الثالث :األديان اجلديدة يف اليابان وأس�باب
نشوئها.

بع�د أن تعرضن�ا بالشرح يف املبحثين السابقين

ماذكرناه هنا هو عرض خمترص شامل عن الديانات
واالجتاه�ات الرئيسي�ة يف الياب�ان ،وعموم ًا ف�إن الديانة

أن نتع�رف عىل األديان اجلديدة ،وهذا ما سنعرض له

نج�د يف ك�ل مك�ان معاب�د (الشنت�و) واملعاب�د البوذية،

اجلزء من البحث يعتبر صلب البحث وأساسه ،وبال

مهرجان�ات إىل م�زارات إىل الرفوف الت�ي توضع عليها

اآلهل�ة إىل اهلياكل البوذية يف املن�ازل إىل حفالت الزواج

ونحرره من الناحية اللغوية والرشعية واالصطالحية
ألن�ه عادة م�ا يكون مفه�وم املصطل�ح مفتاح� ًا لفهم

من الطقوس الدينية اخلاصة بالرحالت والسفر ،وبرغم
كل هذا فهناك من حقائق قد تكون غريبة نوع ًا ما :فعىل

الرسمية عنها يف اليابان قبل أن نعرض لعالقتها برتاث

م�ا زال�وا ينضم�ون إىل هيئة ديني�ة أو أكث�ر وال يعتربون

مبحث مستقل.

لألديان األساسية يف اليابان القديم واحلديث ،بقي لنا

يف الياب�ان ترس�م ص�ورة مضطرب�ة ومشوش�ة ،حي�ث

بص�ورة مستفيضة يف هذا املبحث وال�ذي يليه ،وهذا

وتتداخل امل�ؤرشات الدينية يف حياة معظم اليابانيني من

ُع�رف باملصطلح
ش�ك فإن�ه م�ن املناس�ب بداي�ة أن ن ّ

عىل طريقة عقي�دة الشنتو إىل اجلن�ازات البوذية وغريها

سبي�ل املثال هن�اك ٧٠ (:إىل ) ٨٠ %من اليابانيني الذين

أنفسهم ملزمني بأية ديان�ة ،وما زال معظم األخالقيات

اليابانية تنبع من الكونفوشية التي مل يعد أحد ينتمي إليها
الي�وم أو م�ن املسيحية الت�ي يعتنقها أقل م�ن ( )%1من

تع�داد الشعب الياباين ،أما العادات الشعبية الدينية فهي

نابع�ة يف معظمها من ديانة الشنتو التقليدية ومن البوذية

التي ال يؤمن هبا إال قليل من اليابانيني.

وسنتع�رض يف املبح�ث التايل ملصطل�ح األديان

اجلدي�دة من الناحي�ة الرشعية وملفه�وم مرادفه باللغة
( )52إبراهيم،د.سمري عبداحلميد (2001م) اإلسالم واألديان
يف اليابان ،ص . 287
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مايعني�ه هذا املصطل�ح ،ثم سنذكر بع�د ذلك أسباب
ودواعي نشوء األديان اجلديدة عموم ًا واإلحصائيات

اليابان املق�دس (الكوجيكي) وبني بعضها البعض يف

أوالً :مفهوم مصطلح األديان اجلديدة:

إذا قسمن�ا ه�ذا املصطل�ح إىل قسمين (األدي�ان)

و(اجلدي�دة) ؛ فاألدي�ان :مج�ع دي�ن ،والدي�ن يف اللغ�ة

بمعنى :الطاعة واالنقياد .والدين يف االصطالح العام:

م�ا يعتنقه اإلنس�ان ويعتقده ويدين به م�ن أمور الغيب
والشه�ادة ،ويطل�ق كذل�ك على الدين (املل�ة) ومجعه:

(ملل) ،ويف االصطلاح الرشعي هو :التسليم هلل تعاىل
واالنقياد له ،والدين ه�و ملة اإلسالم وعقيدة التوحيد
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التي هي دين مجيع املرسلني من لدن آدم ونوح إىل خاتم
ِ
لكلمة
النبيين حمم�د  -صلى اهلل عليه وسلم ، -كما أن
الدِّ ِ
ين مع�اين أخرى متقاربة ،منها اإلسال ُم لقوله تعاىل:
ين ِعنْدَ اللهَِّ الإْ ِ ْسَل�اَ ُم﴾ ) آل عمران )19:وبعد
﴿إِ َّن الدِّ َ

األدي�ان البدعي�ة مثلاً ،وبما أن فلسف�ة املصطلح الذي

نح�ن بصدده هو وص�ف زماين ال نوع�ي فاملعنى الذي
يعطيناه اجلديد غري البدع�ي ،فاجلديد هو وصف لزمان

ال حلادث فهذا احلادث قد يكون قدي ًام قبل مئات السنني،
ولك�ن بأية حال لن يكون جديد ًا ،فالفرق بني الوصفني

أن ج�اء اإلسالم فلن يقبل اهلل من الناس دينا غريه ،قال
﴿و َمن َي ْب َت ِغ َغيرْ َ ا ِ
إل ْس َ
لا ِم ِدينًا َف َل�ن ُي ْق َب َل ِمنْ ُه
اهلل تع�اىلَ :
سرِ
ِ ِ ِ
ين﴾ (آل عم�ران ،)85:وقال
َو ُه َ
�و فيِ اآلخ َ�رة م َن الخَْ ا ِ َ
ِ
ت َع َل ْيك ُْم
ُ�م َو َأتمْ َ ْم ُ
�و َم َأك َْم ْل ُ
تعاىل ...﴿:ا ْل َي ْ
ت َلك ُْم دينَك ْ
يت َلك ُُم ا ِ
اض ُط َّر فيِ خَ ْ
إل ْس َ
ال َم ِدينًا َف َم ِن ْ
م َم َص ٍة
نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
ِ
ِ ٍ
يم ﴾ ) املائدة .)3:أما
ور َّرح ٌ
َغيرْ َ ُمت ََجانف لإِّ ِ ْث ٍم َفإِ َّن اللهَّ َغ ُف ٌ

املوسوع�ات احلديثة العاملية فق�د أشري إىل هذا املصطلح

مبتكر ،أو مستحدث ،وهو خالف القديم(.)53

مجي�ع أنحاء الع�امل عىل مدى الق�رون العدي�دة املاضية،

اجلديد فقد اجتمعت قواميس اللغة عىل تعريفه بأنه كل

واض�ح .وم�ع أن كثير ًا م�ن قوامي�س العربي�ة أشارت

-على اختلاف ختصصاهت�ا واهتامماهت�ا-إىل تعريفات

وتعرضت هلا إال أنني
لبعض األديان واملذاهب اجلديدة
ْ
مل أقف عىل من عرف هذا املصطلح أو تعرض له .أما يف
يف املوسوع�ة الربيطاني�ة :بأهن�ا حركات ديني�ة نشأت يف

أم�ا إذا أردن�ا تعري�ف مصطل�ح األدي�ان اجلدي�دة

ويرم�ز هلا بــــ�ـ) ،)55((NRMsوهي توف�ر استجابات

كت�ب مقارن�ة األدي�ان منه�ا( ،)54فق�د ال نجد ل�ه ذكر ًا،

) (NRMsمتث�ل اعتق�ادات متج�ذرة يف بع�ض األديان

كعب�ارة غير جمزأة يف كت�ب الرتاث اإلسالم�ي وخاصة

مبتك�رة لظروف العامل املعارص ،عىل الرغم من أن معظم

س�وى ما إذا أردن�ا أن ندخل معنى البدعة فيه فقد يكون

القديمة .ويشري إليها البعض بأهنا حركات دينية جديدة

مصطل�ح رشعي أطلق عىل كل ما ابت�دع يف دين اهلل من

م�ا يكون هلا مكانة هامشي�ة يف الثقافي�ة الدينية يف البالد

التعس�ف أن أجعل�ه مقاب ً
ال ملعن�ى اجلديد فق�ط ،فنقول

وأغل�ب املؤلف�ات واملوسوع�ات أش�ارت إليه�ا بأهن�ا

ه�ذا معن�ى مقاب ً
ال له ،وبحك�م أن مصطل�ح البدعة هو

أق�وال أو أفع�ال ،وق�د ورد النص به واضح� ًا؛ فإنه من

( )53انظر بترصف ً
كال من  :ومنها ماورد باملرجع  :الفريوز
أبادي (بدون) القاموس املحيط  ،مؤسسة الرسالة ،مادة
(اجلديد)  .وانظر أيض ًا :العقل  ،د.نارص و القفاري ،
د.نارص (1413هـ) املوجز يف األديان واملذاهب املعارصة،
ص  ،10وانظر أيض ًا  :اخللف ،د.سعود (1418هـ)
دراسات يف األديان ،اليهودية والنرصانية ،دار أضواء
السلف ،ص .11
( )54مثل الفصل يف امللل والنحل البن حزم األندليس ،الفرق
بني الفرق  ،امللل والنحل للشهرستاين  ،وغريها كثري،
أما املوسوعات املشتهرة احلديثة فمثل  :موسوعة األديان
امليرسة التي أصدرهتا دار النفائس  ،أو املوسوعة امليرسة
يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة التي أصدرهتا
الندوة العاملية للشباب اإلسالمي.

أو أصول عرقية هلا خلفيات دينية أو نظرة روحية ،ودائ ًام

الت�ي تنش�أ فيها ،وق�د تكون ج�ز ًءا من دين أوس�ع

(.)56

ظهرت من�ذ بدايات القرن املايض ،وربما أشارت أيض ًا

تل�ك املوسوع�ات إىل مصطلح آخر ه�و العرص اجلديد
) (new ageويقص�د هبا احلركات الروحانية التي متيل

إىل الفلسف�ة ،وأغل�ب ما ظهرت يف املجتم�ع األمريكي
ويف ستين�ات القرن العرشين وقد تستوحي أفكارها من

( )55اختصار للجملة اآلتية New Religion Movements :

( )56انظر املوسوعة الربيطانية النسخة اإلليكرتونية عىل الرابط

http://global.britannica.com/EBchecked/
اآليت:
topic/1007307/new-religious-movement-NRM
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أديان قديمة( .)57وأغلب التعريفات التي اطلعت عليها

االستخ�دام ،متام� ًا مث�ل اللفظ (كام�ي) ال�ذي يعني به

تدور يف هذا املعنى وإن كانت بعض املصنفات حتاول أن

الياباني�ون (اإلل�ه) أو (الرب) وقد يعن�ي (اآلهلة) فعادة

األساسي�ة يف التعري�ف أو غريه مع�ارصة وجديدة فهي

تشم�ل (ب�وذا) وإل�ه الديان�ات الساموي�ة .لك�ن الناظر

تض�ع هلا بصمة ،ويمكن لن�ا أن نخلص إىل أن املعطيات
حي�ة ونشأهت�ا جدي�دة ،وإن كانت جذوره�ا ترضب يف
املايض وتعترب عند معتقدهيا أهنا بدائل لألديان الكربى،

ويمكننا أن ندون تعريف� ًا نابعا من وجهة النظر الرشعية
هل�ذه األديان واملذاه�ب ،فنقول إهن�ا( :معتقدات باطلة

ما يلمحون يف حديثهم ع�ن (الكامي) إىل كيانات عدة،
للواقع جي�د أنه –أي اللفظ شين شوكيو-يعني كيانات
دينية جديدة عديدة(.)58

ثاني ًا :أسباب نشأة األديان اجلديدة يف اليابان وغريها:

مبتدع�ة نش�أت حديث� ًا هل�ا أص�ول وج�ذور يف األديان

م�ا م�ن ش�ك يف أن�ه توج�د أسب�اب لنش�وء تلك

أم�ا يف الياب�ان –موض�وع دراستنا-ف�إن مصطلح

وم�ن وجهة النظ�ر اخلاصة ومن خالل ق�راءة متفحصة

ونظ�ر ًا الفتقاد اللغة اليابانية لصيغ�ة اجلمع فإنه يصعب

التي تؤدي لنشأة األديان اجلديدة يف بلدان العامل املختلفة

 ) shukyoيعن�ي كيان�ا ديني� ًا جديد ًا واح�د ًا أو جمموعة

حديثن�ا عن تلك األديان كل عىل حدة-خصوص ًا ،وفيام

( )57جملة اإلسكندرية العدد  415العدد األول وخالل الفرتة التي
قمت بإعداد هذا البحث أطل علينا بحث متميز يف فنه ،عني
هبذه احلركة (حركة العرص اجلديد) من تأليف الدكتورة  :هيفاء
بنت نارص الرشيد  ،ومن منشورات مركز التأصيل للدراسات
والبحوث 2014م يف قطع متوسط من  650صفحة تقريب ًا كام
أنه من املناسب هنا أن أسوق الفرق بني حركة العرص احلديث
 New Ageوبني األديان اجلديدة New Religion
 Movementsعىل نحو ماتفضلت به الدكتورة هيفاء
الرشيد يف كتاهبا آنف الذكر-بترصف -ص:27-27
أ) يشتمل الدين يف االصطالح عىل العقائد والعبادات
ونظام حمدد حيتكم إليه األتباع وهذا بخالف ما تؤمن
به حركة العرص اجلديد بأهنا التؤمن بطريق واحد
للنجاة وال تقدم منهج ًا واضح ًا حمدد املعامل .
ب) بالنسبة للدين البد أن يكون هناك مؤسس وقائد
ملهم  ،وهذا مااليتوفر بحركة العرص اجلديد التي
عادة ماتكون خليط ًا من املرجعيات املختلفة .
ج) أن الديانات تتضمن نوع ًا من الطقوس والعبادات
التي يقصد هبا التقرب لكائن مقدس  ،وهذا اليتصور
إال بتباين العابد واملعبود وهو معنى مفقود يف العقائد
الباطنية التي تتبناهاحركة العرص اجلديد .

 -1حاج�ة اإلنسان إىل التدين عموم� ًا ،وبالتايل عىل

القديمة).

(شين شوكي�و  )shin shukyoيعن�ي األدي�ان اجلديدة
لغوي� ًا معرف�ة م�ا إذا ك�ان اللف�ظ (شين شوكي�و shin

م�ن الكيانات الديني�ة اجلديدة إال إذا نظرن�ا له يف سياق
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الديان�ات فكثرهتا يف بلد وانحساره�ا يف آخر له أسبابه،

يف مراج�ع البحث( )59أستطي�ع أن أسوق أهم األسباب
عموم ًا ويف اليابان-التي سنتعرض لتفاصيلها يف معرض

ييل أهم تلك األسباب العامة:

قدر الف�راغ الروحي اجلبيل املوج�ود يبدأ برحلة
البح�ث عن س�د حاجات�ه العاطفي�ة والروحية،

من خالل اعتناق دين َّما ،وغالبا ما يتأثر بالديانة
السائ�دة يف حميط�ه ،وم�ن الطبيع�ي أن تستميل�ه
الديانات اجلديدة املنحرفة.

 -2تستغ�ل األديان اجلديدة امليل بمنطقية يف خماطبة
الن�اس وبساطة التنظيم وسهولة االنتامء لإلغراء

يف االنضواء حتت رعايتها.

( )58كاميhttp://ar.wikipedia.org/wiki /
( )59لعل كتاب “املعتقدات الدينية للشعوب” ملؤلفه بارندر،
جفري (1996م) من أهم تلك املراجع التي ساقت أسباب ًا
لنشوء األديان اجلديدة .
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 -3اهتمام األديان اجلديدة بالقي�م الدنيوية أكثر من
اهتاممها باحلياة بعد املوت ربام كان أحد األسباب
والرتكي�ز عىل األسباب التي جت�ذب األفراد مثل
حتسني الذات وحتقيق السعادة.

 -4قد تظهر األديان اجلديدة بمظهر املناوئ للسلطة
واملتم�رد على الواق�ع ،فتظه�ر النزع�ة اإلنسانية

التواق�ة للحري�ة ،وبالتايل قد يك�ون القائد امللهم
هنا مرغوب ًا لدى األتباع.

 -5ظه�ور الضع�ف السي�ايس أو املواق�ف ذات
األح�داث اجلسيم�ة والذي عادة م�ا خيلف آثار ًا
نفسي�ة سيئ�ة جيع�ل الن�زوح إىل تفسيرات غير
تقليدي�ة لدى األف�راد أم�ر ًا وارد ًا وحمتم ً
ال فتنشأ

العقائ�د والتص�ورات والت�ي تشك�ل يف النهاي�ة

أديانا.

 -6تع�رض الديان�ة األساسي�ة للتطوي�ر والتجديد
جيع�ل اخل�روج م�ن تعاليمه�ا وتصوراهت�ا أم�ر ًا
سهالً ،ربام هذا يظهر بشكل جيل يف اليابان حيث
الديانة اليابانية أصبح�ت خليط ًا ومزجي ًا من عدة
عقائد وافدة ،وبالتايل فنشوء تصور منحرف عن
السائد أمر طبيعي بحكم أن األصل غري محُ ْكم.

املبح�ث الراب�ع :تع�داد األدي�ان اجلدي�دة يف اليابان
وعالقته�ا برتاثه�ا املق�دس
(الكوجيك�ي) وعالقتها باألديان
األساسية وفيام بينها.

تشك�ل األديان اجلديدة أرقام� ًا متواضعة أمام بقية
األدي�ان إال أهنا يف تصاعد ملح�وظ ومستمر ،ويالحظ
بأن هن�اك عالقة طردية بني املناطق الت�ي تنتهج العلمنة
أساس� ًا حلكمها وبني نسبة االنتش�ار للديانات اجلديدة،

فالياب�ان وال�دول الغربي�ة عموم� ًا ه�ي مناط�ق واسعة
االستيع�اب ملثل ه�ذه الديانات اجلدي�دة ،وقد أشار إىل
ه�ذا (خوسيه كازانوف�ا) ( )60يف كتابه األدي�ان العامة يف
الع�امل احلديث ،حيث قال :وقد ظه�رت اليابان كأرض
توف�رت فيه�ا األسباب – منه�ا األسباب الت�ي ذكرناها
مسبق ًا -النتشار تلك الديانات اجلديدة بجميع تشكالهتا
وأصوهل�ا ،وإن كان من الصعب جد ًا التفريق بينها وبني
األدي�ان األساسية يف كثري م�ن األحيان؛ وذلك ملا يوجد
م�ن ترابط فيما بينها لدرج�ة أن بعض ًا منه�ا يكاد يكون
مذهب� ًا أو فرع� ًا للبع�ض اآلخ�ر وكذلك حلداث�ة تاريخ
الياب�ان ،فاملتتبع لتاريخ اليابان جي�د أن تارخيها املكتوب
ليس ضارب ًا يف الق�دم إذا ما قورن بالتاريخ الصيني فكام
ذك�ر الربوفيس�ور (إدوارد جوف�ري) يف مؤلفه (ديانات
الع�امل :م�ن العرص القدي�م إىل العرص احل�ارض)( )61فإن
تاري�خ الياب�ان امل�دون ب�دأ يف الق�رن اخلام�س امليالدي
فق�ط مم�ا جيعل م�ن الصع�ب التفريق بين ما ه�و قديم
وم�ا ه�و جديد من األدي�ان .ولكن بالرج�وع إىل بعض
املراجع مثل دلي�ل الديانات اجلديدة الصادر من جامعة
أكسفورد( ،)62وكتاب اإلسلام واألديان يف اليابان(،)63
وكتاب األديان يف تاريخ الشعوب( ،)64واملوقع الرسمي
ل�وزارة اخلارجي�ة الياباني�ة( ،)65فإن�ه يتض�ح لن�ا جلي� َا
( )60خوسيه كازانوفا (2005م) األديان العامة يف العامل احلديث،
ترمجة قسم اللغات احليةوالرتمجة يف جامعة البلمند:لبنان ،ص
 319وفيه السياق كام ً
ال واملعروض هو حتليل النوافق عليه
من ناحية رشعية ،لكن ماهيمنا هو االستشهاد بام ذكرناه .
( )61صدر يف سلسلة “عامل املعرفة” التي يصدرها املجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب بالكويت عام  1993بعد أن متت
ترمجته وتغيري عنوانه إىل “ املعتقدات الدينية لدى الشعوب”
(Christopher Partridge (1989), New religions: A )62
.Guide: Oxford University Press
( )63إبراهيم ،د .سمري عبداحلميد (2001م) اإلسالم واألديان يف
اليابان (من مراجع البحث)
( )64توكاريف ،سريغي (1998م) األديان يف تاريخ شعوب العامل،
(من مراجع البحث)
(www.mofa.go.jp )65
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أن األدي�ان األساسي�ة القديم�ة ه�ي الشنتوي�ة والبوذية
والكونفوشية وما سوى تل�ك األديان الثالثة فهو يعترب
يف قائم�ة األديان اجلديدة والت�ي تدعى بمصطلح (شني
شوكي�و  .)shin shukyoوتارخيي ًا تعتبر احلرب العاملية
الثانية هي الفاصلة بني األديان القديمة وظهور اجلديدة
يف الياب�ان ألن بعده�ا ح�دث حتوي�ر عق�دي كبري –كام
ت�م بيانه سابق ًا-؛ حي�ث تضمن الدست�ور اجلديد الذي
ت�م اعتامده بعيد اهلزيم�ة اليابانية يف الع�ام 1947م مبدأ
احلري�ة الدينية م�ع حق تسجيل اهليئ�ات الدينية املستقلة
ونشر املعتق�دات الت�ي تؤم�ن هب�ا أي هيئة ديني�ة يف آن
واح�د( )66األمر ال�ذي فتح الباب على مرصاعيه لبداية
ظه�ور مذاه�ب جديدة ال تق�دس اإلمرباط�ور ،وبروز
فِ َ�رق ومجاعات ال تع�رف عن مب�ادئ الكونفوشية شيئ ًا
وال تدي�ن بالبوذية وال الشنتوي�ة ،مما جعل منها أديان ًا أو

( )66بارن�در ،جف�ري (1996م) املعتق�دات الديني�ة
للشعوب ،ص370

املؤسسة الدينية
نينبو شينكيو

Nenpō-shinkyō

ريوكاي
(الصداقة الروحية)
Reiyū-kai

املؤسس
أوقورا رجيان

Ogura Reigen
)(1886-1982

كوبو كاكوتارو

Kubo Kakutarō
)(1892-1944

حرك�ات دينية جدي�دة .وقد حدد أح�د األدلة الرسمية
يف الياب�ان عدد تلك األديان اجلدي�دة واحلركات الدينية
املسجل�ة رسمي ًا يف البالد بما يفوق الثالثامئ�ة يف العدد.
( )67ويتض�ح هذا من خالل اإلحصائيات التي قامت هبا
مراك�ز البحث املتخصصة يف هذا املج�ال مثل إحصائية
(شيامزون�و) الت�ي أعده�ا يف الع�ام (2004م) ضم�ن
بح�ث ل�ه بعنوان (أشه�ر احلرك�ات الديني�ة اجلديدة يف
اليابان احلديث)( .)68وفيام ييل عرض ألسامء املؤسسات
الديني�ة املمثلة ملعظم األدي�ان اجلديدة يف اليابان بحسب
إحصائية شيامزونو املذكورة يف الفقرة السابقة(:)69
(Christopher Partridge (1989), New religions: A )67
Guide: Oxford University Press
(Shimazono, Susumu (2004): From Salvation to )68
Spirituality: Popular Religious Movements in
235-Modern Japan. Trans Pacific Press. pp. 234
( )69املرجع السابق وانظر أيض ًا http://en.wikipedia.org/ :
wiki/Japanese_new_religions#cite_ref-4

عدد األتباع
تاريخ التأسيس
عام 1954

عدد األتباع
عام 1974

عدد األتباع عام
1990

153.846

751.214

807.486

1925
1924

ميكي توكوهارو

Perfect Liberty Kyōdan

Miki Tokuharu
)(1871-1938
Miki Tokuchika
)(1900-1983

سيوشو نويل

Taniguchi Masaharu
)(1893-1985

1930

Makiguchi
Tsunesaburō
)(1871-1944
Toda Jōsei
)(1900-1956

1930

مثالية ليربيت

Seichō-no-Ie

سوكا جاكاي

Sōka Gakkai

100

3.202.172 2.477.907 2.284.172

1946

1.259.064 2.520.430 500.950
2.375.705 1.461.604

838.496

17.736.757 16.111.375 341.146
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عدد األتباع عام
1990

عدد األتباع
1974 عام

عدد األتباع
تاريخ التأسيس
1954 عام

835.756

661.263

373.173

679.414

296.514

400.720

417.638

املؤسس

املؤسسة الدينية

1935

Okada Mokichi
(1882-1955)

سيكاي كوسيكيو

155.500

1936

Itō Shinjō
(1906-1956)

172.671

1936

Okano Shōdō
(1900-1978)

1938

Naganuma Myōkō
(1889-1957)
Niwano Nikkyō
(1906-1999)

1950

Sekiguchi Kaichi
(1897-1961)
Sekiguchi Tomino
(1905-1990)

بوسشو قونينكاي كيودان
تينشو كوتاي جنجكيو

6.348.120 4.562.304 1.041.124

2.196.813 1.210.227 352.170
439.011

386.062

89.374

1945

Kitamura Sayo
1900-1967)

513.321

483.239

404.157

1947

Rikihisa Tatsusai
(1906-1977)

962.611

673.913

515.122

1950

Miyamoto Mitsu
(1900-1984)

826.022

59.493

500.000
206.606

500

1948

Inaii Sadao (19061988)

1951

Goi Masahisa
(1916-1980)

1954

Kiriyama Seiyū
(1921-)

Sekai Kyūsei-kyō

شينيوين

Shin’nyoen

كودو كيودان

Kōdō Kyōdan

ريتشو كوسيكاي

Risshō Kōsei-kai

Bussho Gonenkai
Kyōdan

Tenshō Kōtai Jingū-kyō

زينرينكيو

Zenrin-kyō

مايوجيكاي كيودان

Myōchikai Kyōdan

أوياما نيزونمكوتو شنجي
كيوكاي

Ōyama Nezunomikoto
Shinji Kyōkai

بايكو شنكوكاي

Byakkō Shinkō-kai

أقونشو

Agon-shū

761.175

1954

Hase Yoshio (1915- رياه نوهيكاري كايوكاي
1984)
Reiha-no-Hikari Kyōkai

100.000

1958

Takamori Kentetsu
جودوشنشو شنرانكاي
(1934-)
Jōdoshinshū Shinran-kai

97.838

101

1959

Okada Kōtama
(1901-1974)

سيكاي ماهيكاري

Sekai Mahikari Bunmei
Kyōdan
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املؤسسة الدينية

املؤسس

سوكو ماهيكاري

عدد األتباع
تاريخ التأسيس
عام 1954

عدد األتباع
عام 1974

عدد األتباع عام
1990

1978

501.328

Ōnishi Tama
)(1916-1969

1961

900.000

Takahashi Shinji
)(1927-1976

1969

981.,12

Shinji Shūmei-kai

Koyama Mihoko
)(1910-

1970

Nihon Seidō Kyōdan

Iwasaki Shōkō
)(1934-

1988:
440.000

1974

69.450

Sūkyō Mahikari

هنبوشني

Honbushin

ضوء اإلله

God Light Association
Sōgō Honbu

شينجي شوميكاي

نيهون سيدوكايودان
كاجاكو كينكيوجو

Extra-SensoryPerception Kagaku
Kenkyūjo

)Ishii Katao (1918-

1975

16.000

Fukunaga Hōgen
)(1945-

1980

70.000

Yamato-no-Miya

Ajiki Tenkei
)(1952-

1981

5.000

Ōmu Shinri-kyō

Asahara Shōkō
)(1955-

1984

Worldmate

Fukami Seizan
)(1951-

1986

30.000

Happy Science

Ōkawa Ryūhō
)(1956-

1986

1989:
13.300
1991:
1.527,278

هونوهانا سانبوقيو

Ho-no-Hana Sanpōgyō

ياماتو نوميا

أومو شنريكيو
ولدمت

علم السعادة
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ونتط�رق يف اجل�زء التايل من ه�ذا املبحث إىل تلك
األدي�ان اجلدي�دة يف تأرخيه�ا ونشأهت�ا والعالق�ة برتاث
الياب�ان املق�دس (الكوجيكي) واألدي�ان األخرى ،وقد
اخترت م�ن إحصائي�ة شيامزونو فق�ط الطوائ�ف التي
تأسس�ت بعد عام (1925م) وت�م تسجيلها بعد إعالن
(1945م) ال�ذي تضم�ن –بحس�ب م�ا ورد يف كت�اب
حتدي�ات التاري�خ واملستقب�ل :تأملات حضاري�ة(-)70
توجيه�ات عملي�ة لفس�خ ع�رى التحال�ف بين الدولة
الياباني�ة والشنتوية( .)71وأضف�ت إىل هذه القائمة بعض
الطوائ�ف التي مل تشملها ملا هلا من انتشار واسع يظهر يف
كثرة عدد األتباع املسجلني .ومن هنا نعرض ألهم تلك
الديان�ات اجلديدة التي نشأت يف تل�ك األرض اليابانية
فكان�ت أمهها وأوسعه�ا انتش�ار ًا مرتبة بحس�ب تاريخ
نشأهتا ،وهي كاآليت:
 1تنريكيو 1883( Tenrikyم)
2

كونكو كيو 1859( Konkō-kyōم)

4

ريوكاي )1925( Reiyū-kai

6

سوكا جاكاي 1930( Soka Gakkaiم)

 3أوموتو 1892( Omotoم)

 5سيتيش نو يل 1928( Seicho-No-Ie-م)
7

12
13

زينريكيو 1947( Zenrinkyم)

ماكويا 1948( Makuyaم)

 14ماهيكاري
15
16

1959( Mahikariم)

شينجي شوميكاي Shinji Shūmei-kai
(1969م)

سوكيو ماهيكاري Sukyo Mahikari

(1978م)
كفوفو نو كاجاكو Kfuku-no-

17

1986(Kagakuم)

18

أوم شنريكيو 1995( Ōmu Shinrikyōم)

 -1تنريكيو 1838( )72( Tenrikyōم):

تأسس�ت هذه الديانة ع�ام 1838م ،عىل يد إمرأة

تدع�ى (ميك�ي  )Mikiواس�م عائلته�ا (نكيام�ا
 ،)Nakayamaوه�ي عن�د أصح�اب الديان�ة

ابن�ة عرصه�ا ،فيتحدث�ون ع�ن صلته�ا باملعاب�د
البوذي�ة ،والسيام معبد )اجل�ودو شنشو) وهياكل

سيكاي كيوسايكيو Sekai Kyuseikyo

الشنتو ،وعن اهتاممه�ا باحلج إىل ) (Iseوتوسلها

 1936( Shin’nyoenم)

وفج�أة تلبسه�ا الكامي ،وهي تق�ول :بأهنا عندما

(1935م)

 8شينيون

 9ريتشو كوسيكاي 1938( Risshō Kōsei-kaiم)
10

بريفكت اليربيت كويدان Perfect Liberty
11
 1946( Kyōdanم)

تنشو كوتاي جنقكيو Tenshō Kōtai Jingū-kyō

(1945م)

( )70جدع�ان ،فهم�ي ,كرك�ي ،خال�د ( ، )2006حتديات
التاري�خ واملستقبل :تأمالت حضاري�ة  ،مؤسسة عبد
احلميد شومان :عامن ،ص .212
(Shimazono, Susumu (2004): From Salvation )71
to Spirituality: Popular Religious Movements
235-in Modern Japan. pp. 234

باإلل�ه (ياماب�ويش )Yamabushi؛ لشف�اء ابنها،

( )72انظر املراجع اآلتية:

-B.Benjamin (1997)The Illustrated Encyclopedia
of Active New Religions, Sects, and Cults, p287.
-P.Christopher& M.Godon (2004)New Religion
A Guide ,p222.

وانظ�ر أيض ًا املوقع اإللكتروين للديانة عىل الرابط اآليت :

http://www.letusreason.org/Cults6.htm

وانظر املوسوعة الربيطانية عىل الرابط اآليت :

http://global.britannica.com/EBchecked/
topic/587488/Tenrikyo
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أصبح�ت وسيطة تكلم م�ن خالهلا الكامي واختذ

واجلدي�ر بالذك�ر أن ع�دد اإلن�اث املنتميات

وه�ذا الكام�ي جعلته ميك�ي مرادف ًا ل�ـ (تسوكي

أعضاء ه�ذه الديانة إىل نكران الذات والبعد عن

أسماء عدة (كوم�ي ،توكو ،تايش ،ن�و ميكوتو) ،
 ))73(Tsukiوتلاه كامي احتد م�ع الشمس )(Hi

ثم تعاقب الكامي على شكل أزواج ،كان آخرها
(إزاناج�ي  )Izanagiو (إزانامي  )Izanamiومها

اخلالقان األوالن-حس�ب اعتقادهم -يف الرتاث

املق�دس الياب�اين( . )74ولقد أرغمت ه�ذه الديانة

اجلدي�دة يف ع�ام 1945م إىل التقارب الشديد مع
الشنتوية الرسمية الياباني�ة ،وهكذا بدأت اجلهود

لتوحي�د اآلهلة لتكون إهل ًا واحد ًا باسم (تسوكيهي

 )Tsukihiوسم�ي أيض� ًا باس�م ( تن�ري أو ن�و

ميكوت�و  )Tenri o no Mikotoواعتبر الكام�ي
األزواج الباقية بي�د (تسوكيهي) وليس هلا وجود

مستقل( .)75ومن تعاليم هذه الديانة أن كل مالدى

اإلنسان من نعم كاللمس والبرص والشم والذوق

وغريه�ا كله�ا ودائع أودعه�ا اهلل ل�دى اإلنسان،

وعلي�ه بن�اء عىل ذل�ك أن يعي�د تل�ك الودائع إىل

صاحبه�ا معرتف� ًا باجلمي�ل ،وأم�ا الذه�ن فيجب
تطهريه مما ق�د يعلق به من أتربة لعدة عوامل هي:
الغضب ،البخل ،الطمع ،االشتهاء ،التكرب

(.)76

( )73إله القمر -كام يزعمون-
( )74انظر الكوجيكي (1999م) “وقائع األشياء القديمة :
الكتاب الياباين املقدس ،ترمجة وتقديم /حممد عضيمة،
دار الكنوز األدبية بريوت ،ص ،102وانظر أيض ًا إىل
حديث املرتجم يف مقدمته ص .24
( )75انظر  :بارندر ،جفري (1996م) املعتقدات الدينية لدى
الشعوب ،ص  . 396وانظر أيض ًا زكار ،سهيل (1997م)
املعجم املوسوعي للديانات والعقائد واملذاهب والفرق
والطوائف والنحل يف العامل .266/1 ،وكذلك معجم
الديانات .308/3
( )76إبراهيم،د.سمري عبداحلميد (2001م) اإلسالم واألديان
يف اليابان ،ص . 227

104

هلذه الديانة مرتفع بشكل ملفت لالنتباه ،ويدعو

الغطرسة والكراهية واجلشع واألنانية ،كام تدعو
ه�ذه الديانة إىل القيام بأعمال تطوعية عىل سبيل

نكران الذات وليس حبا يف الظهور .ويقدر عدد

أعضاء ه�ذه الديان�ة بمليوين شخ�ص يف العامل،
مليون ونص�ف منهم يف اليابان ،كما أن هلا عددا
كبريا من املعابد تدار حمليا يف اليابان

.

()77

ومم�ا سب�ق يظه�ر أن ه�ذه الديان�ة جتدي�د ملا

علي�ه يف التراث الياب�اين املق�دس؛ حي�ث اآلهلة
وتعددها والكام�ي وتلبساته ،واملحور األسايس
العتق�اد األتب�اع ينحصر يف (ميك�ي) الكاهن�ة

ملهمة األتباع ،متلبسة الكامي ،مؤلفة النصوص
املقدسة بأنواعها والتي كتبت يف الفرتة بني عامي

(1866م) و(1882م) ،ومعبده�ا يف مدين�ة

(تنري) ،أصبح مرق�د األسالف وموضع اخللق
–كما يزعم�ون . -وفيام ييل تصوير ملعبد الديانة

ومؤسسه�ا وشعاره�ا الرسم�ي( :انظ�ر ملح�ق
الصور ) 2

 -2كونكو كيو 1859 ( )78(Konkō-kyōم):

بدأت ه�ذه الديانة عىل يد فالح بسيط اشتهر

باسم (  ،)Kon Ko Dajinيف عام 1859م ادعى

بأنه (أيك�ي اجلامي  )Ikigamiأي الكامي احلي،
( )77املرجع السابق ،ص .227
( )78انظر :بارندر ،جفري (1996م) املعتقدات الدينية لدى
الشعوب ص  ، 398وانظر أيض ًا :

-Hexham,Irving (2002) pocket dictionary new
religious movements,p69.
-B.Benjamin (1997)The Illustrated Encyclopedia
of Active New Religions, Sects, and Cults, p161.
-http://www.konkokyo.or.jp/eng/bri/index.html
-http://en.wikipedia.org/wiki/Konko-kyo
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وزع�م بأنه الكام�ي األعظم وأنه أص�ل الكون،

وأن على البشر أن يقوموا بواجبه�م نحوه ،وأن
وجوده يعتمد عل البرش.

ويف ديان�ة (كونك�و كي�و) أو (كونك�و) -كام

يطل�ق عليها (جف�ري بارندر) بأهن�ا ديانة املعدن
النقي-يفسر ك�ل يشء كما جي�ري يف الرتاب�ط

العمي�ق بينهام ،حيث يقول�ون بأنه ال يوجد يشء
حتت الشمس اسمه الالعالق�ة ،ويف هذه الديانة

ينظ�ر للك�ون بأن�ه اجلس�م الرئيسي لإلل�ه ،وأن

معاناة الكون بسبب جتاهل الفرد(.)79

وباختص�ار يتضح مما سب�ق أن هذه الديانة ما

هي إال ن�وع من الديانة الشنتوي�ة ،ولكن بصبغة

عرصي�ة ،فهي حتمل ت�راث الياب�ان املقدس ،مع

تركيزه�ا عىل اإلله الواح�د واحلي�اة الطيبة وأهنا
عالق�ة طردي�ة بحسب عالق�ة اإلنس�ان مع هذا
اإلله ،ويقدر ع�دد أتباعها بحوايل ()600000
تقريب� ًا ،كما يشير إىل ه�ذا د .سمير عبداحلميد
(.)80وفيما ييل تصوير ملعب�د الديانة ومؤسسها

وشعارها الرسمي( :انظر ملحق الصور )3

 -3أوموتو 1892( Omotoم):

تأسست عام 1892م ،بواسطة :السيدة (ناو
ديفوتيش) ،والتي زعم�ت بأنه تلبسها (الكامي)
يف ع�ام 1892م ،وظن بأهنا ُجنت ،وخالل تلك
الفترة ب�دأت بكتاب�ة نص�وص مقدس�ة تسم�ى
(أفوديساك�ي  )Ofudesakiق�ام بتفسريها زوج
ابنتها ويدع�ى (دجويش أو نيساب�ور Deguchi

 )Onisabuث�م أصب�ح قائد ًا للديان�ة بعد موهتا،

( )79انظر :بارندر ،جفري (1996م) املعتقدات الدينية لدى
الشعوب ص  ، 398إيراهيم  ،د.سمري عبداحلميد
(2001م) اإلسالم واألديان يف اليابان  ،ص228
( )80املرجع السابق .

وعلى الرغم مم�ا حققه من نجاح يف ت�ويل القيادة
الديني�ة للديان�ة ،ف�إن ه�ذه القي�ادة مل تسل�م من
منغص�ات ،فقد ك�ان مطاردا من جه�ة احلكومة
مطلوب�ا لالعتق�ال .وق�د انتعش�ت ه�ذه احلركة
بعد احل�رب العاملي�ة الثانية وتم إع�ادة تنظيمها.
وق�د أعطت أوموتو هنض�ة للعديد من احلركات
اجلديدة مثل (سيك�اي كيوساي كيو) و (سايكو
نو يي وانانايكو).

وتشك�ل النص�وص املقدس�ة الت�ي كتبته�ا
(أفوديساك�ي) قصص� ًا من عامل اخلي�ال ،وحدوث
ك�وارث هل�ذا الك�ون ،وبعده�ا ظه�ور املخل�ص،
وحت�دث شارحها (دج�ويش ) بأنه ه�و ذلك املنقذ

املخلص .

وال شك أن مؤسيس هذه الديانة يدعون أهنم

يع�ودون هبا إىل الشنتو حيث عقيدة الكامي ،لكنها

خلط�ت اعتق�ادات مل ت�أت هب�ا الشنتوي�ة وتراثهم
املقدس –الكوجيكي ،-فقد يكون تعدد اآلهلة ،هو

السمة األبرز بانتامئه لذلك الرتاث ،لكن اعتقادهم

ب�أن (نيسابور) قد أصبح يستضي�ف روح مريوكو

– يف اعتقاده�م أن�ه ب�وذا املنتظر -وه�ذه عقيدة مل

يغ�ب عنها تأثير النرصانية ،وعىل ه�ذا فقد أصبح
(نيساب�ور) اإلله واملخلص مع ًا ،وه�ذا ما دعاه إىل
أن يتنبأ بحدوث كوارث للعامل ستعصف به ،متهيد ًا
لقيادت�ه الع�امل ،فهو يرى أن العامل قب�ل قيادته يم ِّثل

النظام القديم ،وأن اململكة القادمة هي التي سيتوىل

ه�و قيادهتا ،ولقد زاد االعتق�اد بصحة هذا الكالم
بع�د اعتقال احلكومة ل�ه يف ع�ام (1935م) وكأن

هذا هو الكارثة التي ستسبق جميء اململكة(.)81

( )81انظر :بارندر ،جفري (1996م) املعتقدات الدينية لدى
الشعوب ،ص 399وأيض ًا :إبراهيم،د.سمري عبداحلميد
(2001م) اإلسالم واألديان يف اليابان ،ص  231وانظر أيض ًا :
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ويمك�ن تلخي�ص جمموعة م�ن التعاليم التي

سوري�ا ،ويتس�اءل د .سمير عبداحلمي�د يف كتاب�ه
(ويبقى السؤال املحري دائ ًام :هل أعلن زعيم الطائفة
()82
إسالمه حق ًا ،وهل األتباع كذلك ؟

خال�دة ،وهناك عامل روحي ينتق�ل إليه البرش ،وأن

بالبع�د ع�ن اخلراف�ات وتع�دد اآلهلة ،وق�د يكون

تدع�و هل�ا ه�ذه الديان�ة باميلي  :اإليمان بوج�ود
خال�ق واح�د ،وأن مجيع سكان الع�امل عبيد لذلك

اخلال�ق ،احلي�اة ال تنتهي عىل ه�ذه األرض بل هي
الع�ودة لإلله تك�ون بالتأمل والذك�ر ،وأن العمل
على حتسين أوضاع الع�امل رضورة حت�ى تتحسن

األح�وال االقتصادي�ة ،ووج�وب االحترام بين
األجن�اس والرتكي�ز على التفاه�م بين الشعوب

ورضورة وج�ود لغ�ة واح�دة تك�ون لغ�ة اتصال
روحي بني بني البرش.

وق�د حاول�ت ه�ذه الديان�ة يف مسريهت�ا أن

تستقط�ب أع�دادا جدي�دة وحت�اول التجدي�د يف
الفكر الديني الياباين الذي تعلق ببعض اخلرافات،

وإن كان�ت قائم�ة على معتق�دات الشنت�و املليئ�ة
باخلرافات.

وتُص�در ه�ذه الديانة جملة باس�م (حمبة البرش)
تنشر فيه�ا موضوع�ات متعلقة بالدي�ن ،وسبق أن
طرح�ت مواضي�ع تتعلق باإلسلام ،مث�ل اجلهاد،
وحكمة حتريم اخلمر وغريه من املوضوعات ،ولقد
زار زعي�م الديان�ة احل�ايل دمش�ق ضم�ن برناجمهم
إلقام�ة عالق�ات م�ع الطوائ�ف الديني�ة يف الياب�ان
وخارجه�ا ،وألقى خطبة له يف مسج�د أيب النورين
وأعل�ن فيها ب�أن اعتقاداهت�م يف مجلته�ا التتناىف مع
اإلسلام ،وفاج�أ احلضور بنطق�ه الشهادتني وسط
هتلي�ل احلض�ور ث�م ذه�ب للعم�رة بصحب�ة مفتي
-B.Benjamin (1997)The Illustrated Encyclopedia
of Active New Religions, Sects, and Cults, p216.
-P.Christopher& M.Godon (2004)New Religion
A Guide ,p223.

وانظر أيض ًا املواقع اإللكرتونية للديانة عىل الرابط اآليت:

http://www.oomoto.or.jp/http://en.wikipedia.org/wiki/Oomoto-
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ومما سبق يظهر أن هناك نزعة دينية منذ البداية

تطور الفكر الديني ل�دى الديانة نتيجة طبيعية هلذا
املب�دأ حتى وصلوا إىل اإلعالن ب�أن اخلالق واحد،

خل�ق اإلنسان وك�ل يشء يف الك�ون ،لكن من هو
هذا اخلالق؟ أهو وثني :هذاحقيقة اعتقادهم ،وهم

م�ن جه�ة أرادوا جتدي�د الفكر الديني ل�دى عقائد

األسلاف (الشنت�و) لكنه�م سقط�وا يف تناقضات

بين الشنتوية والبوذية واملسيحي�ة ،وإن كان غالب
الكت�اب يعترب جذورها من الشنتوية لوجود عقيدة
الكامي التي أسس�ت هلذه الديانة ،وهنا يظهر جلي ًا
حاج�ة الن�اس للتوحي�د وأن�ه فطري وهل�ذا كانت

عاطف�ة زعيمه�م جياش�ة عندم�ا أعل�ن أن عقائ�د
ديانته ال تتعارض مع اإلسالم –وهذا غري صحيح
من خالل ما أوردناه-لكن متاشي ًا مع تصوره فإهنم

جنحوا للتوحيد الذي يتسم به اإلسالم الصحيح ،

وأس�أل اهلل أن يكون إسالمهم قائ ً
ما إىل اآلن ،وقد
حاول�ت البحث عن صح�ة ذلك فلم أج�د جواب ًا
واضح ًا يف هذا املوضوع.

واملالحظ أن الفرق التي خرجت من األوموتو
حت�اول كل فرق�ة أن تعالج موضوع ًا َّم�ا ،لكنها تتفق
يف مب�دأ التلفي�ق ال�ذي أش�ار إليه يف غري م�ا موضع

الباح�ث (جف�ري بارن�در) ،فكل طائقة هل�ا نظام أو
فك�ر خمتل�ف وإن اتفق�ت يف األصول(.)83وفيما ييل

( )82بترصف من  :إبراهيم،د.سمري عبداحلميد (2001م)
اإلسالم واألديان يف اليابان ،ص . 232-230
( )83بترصف من  :بارندر ،جفري (1996م) املعتقدات الدينية
لدى الشعوب  ،ترمجة  :إمام عبدالفتاح إمام وآخر  ،ص.
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تصوي�ر ملعبد الديانة ومؤسسه�ا وشعارها الرسمي:
(انظر ملحق الصور )4

 -4ريوكاي : )1925( Reiyū-kai

طائف�ة (ريوك�اي) ومعناه�ا (الصداق�ة

الروحية) ،أسسها عابدان بوذيان مها (كاكوتارو

كوب�و  )Kakutarō Kuboو (كيم�ي كوت�اين
 (Kimi Kotaniع�ام 1925م ،ومعظ�م أتباعها

وفيام ييل تصوير للمرك�ز الرئييس للمنظمة يف

طوكيو ،وص�ورة فوتوغرافي�ة ملؤسسيها وشعارها
الرسمي( :انظر ملحق الصور . ) 5

 -5سيتيش نو يل 1928(-Seicho-No-Ieم) :

تعن�ي بي�ت النم�و ،أسسه�ا (تانيجوتشي

ماساه�ارو) سن�ة 1928م ،انتشرت بع�د احلرب
العاملي�ة الثاني�ة ،وقد تأث�رت بديان�ة (األوموتو) ،

م�ن الطبق�ة املثقف�ة وغالب� ًا م�ا يكون�ون أعضاء

وتوصف بأهنا فلسفة دينية توفيقية مرتبطة بالطبيعة

للوطنيين غير احلزبيين ،ول�ذا فهي تعتبر ثاين
أكبر منظم�ة مؤثرة سياسي ًا يف الياب�ان ،ومن أهم

إهل�ا حقيقيا واحدا وماعداه باط�ل ،والوجود احلق

يمك�ن أن يشاهد من خلال عدة طرق ،فيمكن أن

بوذا الفطرية(.)84

وعيسى يف املسيحية ،وهكذا .

يف منظم�ة (املؤمت�ر الياب�اين) الواجه�ة الرئيسي�ة

اعتقاداهتا أن كل الناس –بزعمهم-لدهيم طبيعة
ه�ذه الطائف�ة الديني�ة أقرب للبوذي�ة إليامهنم

بطبيع�ة ب�وذا الفطري�ة غري أهن�م خيالفوهن�ا يف عدم

وج�ود الكهنة ويتفق�ون مع (الشنتوي�ة) يف ممارسة
بع�ض الطق�وس االحتفالي�ة وخيتلف�ون معه�ا يف

كوهنا تؤمن باألساطري( )85كام يظهر يف األرقام التي

عرض�ت يف إحصائية الباحث شيامزون�و فإن عدد
أتباعه�ا يف ازدي�اد مستمر ،وتسع�ى لالنتشار حملي ًا
وعاملي ًا وذلك يظهر يف دعوهتا لتعديل نظام التعليم

ليحتوي بعض ًا من مبادئها وتعاليمها(.)86

(Komoto Mitsugi: The Place of Ancestors in the )84
New Religions: The Case of Reiyûkai-Derived
Groups. In: Inoue Nobutaka, New Religions,
Contemporary Papers on Japanese Religion
2, Institute for Japanese Culture and Classics,
Kokugakuin University 1991. ISBN4-905853-00-1

( )85انظر :سحمراين ،د.أسعد( )1999من قاموس األديان:
الشنتوية  ،الكونفوشية ،ص.11
(Narusawa Muneo, «Abe Shinzo: Japan’s New )86
Prime Minister a Far-Right Denier of History»,
The Asia-Pacific Journal, Vol 11, Issue 1, No. 1,
January 14, 2013

واألرسة ،واألج�داد ،وتن�ص تعاليمه�ا ب�أن هناك

يكون (الكام�ي) يف الشنتوية ،و(بوذا) يف البوذية ،

يق�دس أتب�اع الديان�ة قواعد احلي�اة ويؤمنون
بالنمو اخلالد –كام يزعمون-وأن احلياة يف اإلنسان
ال تع�رف شك�ل امل�وت ،وأن احل�ب ه�و أس�اس
احلي�اة وكلامت احلب واإلط�راء هي القوة اخلالقة،
وترك�ز عىل التغريات الطبية التي جيب أن تطرأ عىل
اإلنسان وعىل اجلان�ب املضيئ من املوجود ،وهلذه
الديان�ة وأتباعها حضور ب�ارز يف اإلعالم ،يميزهم
ع�ن باقي الديانات ،ويقدر أتباعها بأكثر من مليون
ونصف(.)87

( )87املعلومات شحيحة وليست كباقي الديانات ،ولقد حاولت
التوفيق واملزاوجة بني كل ماورد يف املراجع :
بارندر ،جفري (1996م) املعتقدات الدينية لدى
الشعوب ،ص402-401
إبراهيم ،د.سمري (2001م) اإلسالم واألديان يف اليابان،
ص .236
P.Christopher& M.Godon (2004)New Religion A
Guide ,p237.
B.Benjamin (1997)The Illustrated Encyclopedia
of Active New Religions, Sects, and Cults, p260.
واملوقع العاملي للديانة /http://www.seicho-no-ie.org/eng :

وكذلك ماور يف املوسوعة املجانية الوكيبيديا الرابط اآليت :

http://en.wikipedia.org/wiki/Seicho-no-Ie
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وإضاف�ة إىل م�ا ذك�ر يمك�ن أن نق�ول إن

ه�ذه الديان�ة التي أش�ارت بعض املراج�ع إىل أهنا
خرجت من رح�م (األوموتو) وقد أوضحنا أثناء
احلدي�ث عنها بأهن�ا كان�ت ذات نزع�ة دينية نحو
التجدي�د الفك�ري الدين�ي ،والغ�رض م�ن ذلك

ه�و العي�ش بواقعي�ة وتقدي�س احلي�اة والطبيعة،
والتوفي�ق بين الديان�ات ،وربما كان هن�ا أوضح

يف ه�ذه الديان�ة؛ حيث رصح�وا بأن اإلل�ه واحد
ق�د ي�رى يف البوذي�ة بشك�ل ويف النرصانية بشكل
خمتل�ف ،وكذا بالشنتوية ديان�ة اليابانيني األصلية،

وه�ذا تناقض –ربما يكون ه�ذا التناقض متكررا
ل�دى مجيع الديان�ات اجلدي�دة باليابان-لكن هذا

مل يعفه�م من التأم�ل يف املعابد املنتشرة واخلاصة
هبم يف طوكيو بما يسمونه (برج النور) وهناك يتم

رؤي�ة العقل اإلهل�ي وهناك خترج (النمب�ا) أمواج
الرغب�ة الروحية –وهذا اعتقاده�م الذي مل أفهمه

لكنه يعبر بجالء عن تناقض – وتق�رأ (السوترا)
ويقولون بأهنا ذات قوة فعالة يف حتقيق اإلنسان يف

وضعه احلقيقي(.)88

واملالح�ظ أن ه�ذه الطائف�ة خرج�ت م�ن

األوموت�و حماول�ة جتدي�د بع�ض تعاليمه�ا لتكون
أقرب للواقعية وبالتايل ه�ي أقرب للكونفوشيسية
مع اتفاقها مع طائفة األوموتو يف مبدأ التلفيق الذي

أشار إلي�ه الباح�ث (جف�ري بارندر)(.)89وفيام ييل

تصوير ملعبد الديانة ومؤسسها وشعارها الرسمي:
(انظر ملحق الصور )6

( )88جمموعة قراءات يف املراجع املشار إليها سابق ًا .
( )89بترصف من  :بارندر ،جفري (1996م) املعتقدات
الدينية لدى الشعوب  ،ترمجة  :إمام عبدالفتاح إمام وآخر،
ص.402

108

 -6سوكا جاكاي :)90( Soka Gakkai

تأسس�ت السوك�ا جاك�اي ع�ام 1930م،

وه�ي تعن�ي (مجاعة خلق القيم) وه�ي حركة دينية

ياباني�ة جدي�دة انح�درت من مذه�ب (نيتشريين)

البوذي(.)91

قام�ت يف البداي�ة على ي�د مؤسسه�ا (ماكي
ج�ويش تسونسي�ا )Makiguchi Tsunesaburo
كمذه�ب يف الرتبي�ة يسته�دف خل�ق قي�م اخلير،
واجلمال ،واملنفعة،لكن�ه م�ع أصغ�ر أتباع�ه وق�ع
حتت تأثري مجاع�ة (نيترشين شو) ،واألخرية مجاعة
صغيرة ،ولكنه�ا زعم�ت أهن�ا املمث�ل الرشع�ي
الوحي�د لتعلي�م القدي�س نرشي�ن ،وزعم�ت بأن
املعب�د ) (Mandalaيف ) )Daisekijiه�و املعب�د
الوحيد الذي أنش�أه (نيترشين) ،وبدأت بمحاولة
االجت�اه نحو النزع�ة القومي�ة يف معتقداهتا وإثبات
ذل�ك ،والتعبري عن الوع�ي القوم�ي الياباين ،وقد
تك�ون هذه أحد أه�م األسباب الت�ي جعلت هذه
الديانة تكون ذا عدد كبري من ناحية االتباع .
( )90انظر املراجع اآلتية :

-B.Benjamin (1997)The Illustrated Encyclopedia
of Active New Religions, Sects, and Cults, p270
-P.Christopher& M.Godon (2004)New Religion
A Guide ,p238.
-Hexham,Irving (2002) pocket dictionary new
religious movements,p104

وانظر أيض ًا املوقع اإللكرتوين للديانة عىل الرابط
اآليت  /http://www.sgi.org :وانظر املوسوعة
الربيطانية عىل الرابط اآليت http://global.britannica. :
،com/EBchecked/topic/552747/Soka-gakkai
وإىل موسوعة الويكي بيديا عىل الرابط اآليت http://:
 en.wikipedia.org/wiki/Soka_Gakkaiوانظرأيض ًا:
أ.د عبدالفتاح إمام (بدون) معجم ديانات وأساطري العامل،
مكتبة مدبويل.266/3:
( )91مؤسس الطائفة اليابانية التي حتمل اسمه ،وحتمل أحيان ًا سم
(هوكي-شو ( )Hokke-shuطائفة اللوتس) ،زكار،
سهيل(1997م) املعجم املوسوعي للديانات والعقائد
واملذاهب والفرق والطوائف والنحل يف العامل.892/3،
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كما أهن�ا اجته�ت يف معتقداهت�ا إىل احل�د م�ن

من خالل االعت�زاز بالرتاث القومي وهو من جهة

والتوس�ع ،فه�ي تعل�ق أمهية كبرية على احلوار بني

ماحاول�ت جتنبه (السوكا غاك�ي) ،ومن املامرسات
ْ
اليومية للمؤمنني هب�ذه الديانة ترانيم يومية صباح ًا

الغل�و لألف�راد ،وبذلك أتاحت الفرص�ة لالنتشار
األتب�اع ،وأمهية التعليم يف خلق القيمة اجلديدة بني
اإلل�ه وتابعي�ه ،وتصرح (سوكا غاك�اي) بوجود
( )13مليون منتسب هلا )10( ،ماليني منهم داخل

اليابان(.)92

كما اشته�رت بعالقته�ا القوي�ة م�ع ح�زب
كوميت�و اجلدي�د( ،)93كما أسست (سوك�ا غاكاي)

العاملية كفرع (لسوكا جاكاي) عام 1975م ،وهي
نشيط�ة ج�د ًا يف إدارة بع�ض اجلمعي�ات واملنشآت
واملستشفيات .
ويتض�ح مم�ا سب�ق أن ه�ذه الديان�ة ذات تأثر

واض�ح بمذه�ب (نترشين) الب�وذي والذي أسس

منهجه عىل حماربة الشرور االجتامعية ،والطوائف
األخ�رى ،والسلط�ات ،وألجل هذا نُف�ي مع كتبه

مرتين ،وادع�ى أتباع�ه أن�ه جتسي�د (لبوساتس�و

جوغيو) وهو حواري قديم لبوذا –كام يزعمون،-
وإضاف�ة النزع�ة القومي�ة م�ع ه�ذا االجت�اه جع�ل

الديان�ة جتع�ل احلوار أس�اس اعتقاده�ا ،واالهتامم

بالعم�ل األخالق�ي واالجتامع�ي ،وهل�ذا كسب�ت

مبن�ي على تقديس األشخ�اص لكن يب�دو أن هذا

ومس�ا ًء م�ن أج�ل ني�ل الربك�ات العظيم�ة –كما
يعتقدون.)94(-

وه�ذا يع�د أح�د أه�م األسب�اب الت�ي أرشنا

إليه�ا يف سب�ب نش�وء األدي�ان اجلديدة وه�و امليل
إىل الواقعي�ة والش�وق إىل احلري�ة والت�ي ذهبت إىل
ضده�ا الشنتوية حيث تقدي�س األشخاص وتألية

اإلمرباطور.

وفيما يلي تصوي�ر للمرك�ز الرئيسي للديان�ة

ومؤسسه�ا وشعاره�ا الرسم�ي( :انظ�ر ملح�ق

الصور )7

 -7سيكاي كيوسايكيو 1935( Sekai Kyuseikyoم) :
تأسس�ت ه�ذه الديان�ة املسماة (العقي�دة

التبشريي�ة ،أو إنق�اذ الع�امل) ع�ام (1935م) يف

الياب�ان؛ على ي�د (موكيتشي أوك�ادا) ،والذي قد

انش�ق ع�ن فرق�ة (األوموت�و) وادعى أن�ه يملك

ق�درة غير طبيعي�ة حي�ث تضم�ن جسم�ه لؤلؤة
صغيرة ،والنور يشع م�ن هذه اللؤل�ؤة ،وأن هذه

ح�ب األتب�اع وزاد عدده�م على ه�ذا األس�اس،
وه�ذا يعط�ي انطباع� ًا واضح� ًا بحاج�ة الناس إىل

الق�وة يستطي�ع نقله�ا لآلخري�ن ،إذا م�ا أعطاهم

الشنتوي املقدس لألشخاص ،وإن كان ثمة اتصال

رجل النور –حسب زعمهم-وأصبحت هذه هي

الواقعية وق�د تكون ردة فعل واضح�ة جتاه االجتاه

( )92انظر :املرجع السابق ،ص ،502و بارندر ،جفري
(1996م) املعتقدات الدينية لدى الشعوب ،ص ،405
األديان يف اليابان بني املايض واملستقبل  ،ص  .166وانظر
أيض ًا بترصف  :إبراهيم ،د.سمري (2001م) اإلسالم
واألديان يف اليابان ،ص .240
( )93حزب سيايس يف الربملان الياباين ،ويقال له  :حزب احلكومة
النظيفة .

تعاويذ خاصة يف ورق�ة مكتوب عليها (هيكاري)

شغله�م الشاغ�ل فبالنور ال�ذي يشع م�ن اللؤلؤة
واملنقول لسائ�ر الناس نقت�ل البكترييا واألمراض

املعدي�ة وكذل�ك الفق�ر وأضافوا احل�روب كذلك

( )94انظر :إبراهيم ،د.سمري (2001م) اإلسالم واألديان يف
اليابان ،ص .241
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بق�درة (كان�ون  ))95( kannonليتح�ول الع�امل
األريض إىل جنة أرضية.

ومم�ا سب�ق وم�ن خلال ق�راءات متفرق�ة يف

مراج�ع أش�ارت هل�ذه الديان�ة بشيء م�ن الذك�ر

القلي�ل ف�إن اعتقاداهت�ا تتمرك�ز ح�ول مب�دأ اجلنة
على األرض ,أو كام يقال عنه�ا باليابانية (جوراي),

وه�ي طريقة التواصل مع اهلل م�ن خالل استيعاب

ض�وء اهلل يف جس�د شخص آخر ،لغ�رض الشفاء،
وه�م هبذا يعتقدون أن الن�ور اإلهلي حل بزعيمهم

(موكينتشي) وروح�ه ه�ي مص�در الشف�اء وحل
األزمات التي متر بالعامل (.)96

وكما تق�دم ذك�ره عن�د حديثن�ا ع�ن فرق�ة
(األموتو) فإن ِ
الف َرق التي خرجت من هذه الطائفة
بما فيها ه�ذه الفرقة حت�اول كغريها م�ن الطوائف

أن تعال�ج موضوع ًا ما لكنها تتف�ق يف مبدأ التلفيق

الذي أشار إليه يف غير ما موضع الباحث (جفري

بارن�در) ،فك�ل طائقة هلا نظام أو فك�ر خمتلف وإن
اتفقت يف األصول(.)97

ويالح�ظ التأث�ر بالبوذية وعقي�دة التنور التي

حصلت لبوذا ولكن بيشء من التحريف ومن جهة
( )95كانوا يدعون أنه بوذا املنتظر صاحب الرمحة – بحسب
زعمهم -بخالف معتقد البوذية (الباحث)
( )96انظر :

-P.Christopher& M.Godon (2004)New -Religion
A Guide ,p247.
_-http://shinto.enacademic.com/659/Sekai
Kyusei-kyo://ar.wikipedia.org/wiki/
- h t t p : / / w w w. b r i t a n n i c a . c o m / E B c h e c k e d /
topic/533037/Sekai-Kyusei-kyo
_-http://en.wikipedia.org/wiki/Sekai-ichi
Hatsukoi

وانظر أيض ًا  :بارندر ،جفري (1996م)املعتقدات الدينية
للشعوب ،ص ،401-400اإلسالم واألديان يف اليابان
ص .237-236
( )97انظر بترصف  :املصدر السابق  ،ص.
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أخرى اجتهت إىل تقديس األشخاص كام الشنتوية.

وفيما يلي تصوي�ر ملعب�د الديان�ة ومؤسسه�ا

وشعارها الرسمي ( :انظر ملحق الصور )8

 -8شينيون  1936( Shin'nyoenم):

طبق� ًا للموق�ع الرسم�ي للمنظمة على شبكة

اإلنرتن�ت ف�إن (شيني�ون  )Shin'nyoenتعن�ي:

حديق�ة احلقيق�ة بال ح�دود ،وأحيان ًا ينط�ق اسمها

م�ن جزئين (شيني�و-إن  )Shinnyo-enويف هذه

احلال�ة تعني احلقيقة الت�ي ال تتغري أو بمعنى حقيقة
األشي�اء ،وق�د أسس�ت لتك�ون امت�داد ًا أو جتديد ًا

لطائف�ة (فرنانا) البوذية ،أسسه�ا (إيتو شينجو Itō

 )Shinjōيف الع�ام 1936م لتك�ون بمثابة الواصلة

أو الواسط�ة بني الديانة البوذية والديانات األخرى

يف العامل.

وتق�وم تعالي�م منظم�ة (شينيون) على أربعة

()98
دائما
مب�ادئ أساسي�ة ه�ي :الديان�ة البوذي�ة ً
ح�ارضة.وأن مجي�ع الكائن�ات متتلك طبيع�ة بوذا.

وأن هن�اك أملا لك�ل شخ�ص يمك�ن أن حيق�ق
السكين�ة .وأن هذه السكينة ه�ي حلظة تتميز بدوام

نعيم النقاء الذايت.

تسع�ى (شينيون) لنرش تعاليمه�ا حملي ًا وعاملي ًا

فق�د وصل ع�دد أتباعها بحس�ب موقعها الرسمي
إىل أكثر من مليون تابع منترشين يف عدد من الدول

يف آسيا وأمريكا وأروبا .
()99

وفيام ييل تصوير ألحد معابد الطائفة ،وصورة

فوتوغرافي�ة ملؤسسه�ا وشعاره�ا الرسم�ي( :انظر

ملحق الصور )9

( )114( )98موقع الديانة عىل شبكة االنرتنت:

www.shinnyoen.org
(http://en.wikipedia.org/wiki/Shinnyo-en#Teachings )99
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 -9ريتشو كوسيكاي 1938( Risshō Kōsei-kaiم) :

تأسست طائف�ة (ريتشو كوسيك�اي Risshō

 )Kōsei-kaiيف الع�ام 1938م على ي�د مؤسسيها
(ناقانوم�ا مايوك�و  )Naganuma Myōkōو
(نك�و ني�واين  (Nikkyo Niwanoاللذي�ن
كان�ا عضوي�ن يف طائف�ة علامني�ة مشه�ورة تسم�ى
(ريوك�اي  ،)100() Reiyūkaiوتعني(:الصداق�ة
الروحي�ة  ، ( Spiritual Friendshipوقد انسلخا
منه�ا الحق� ًا لغ�رض إنشاء تنظي�م إلحي�اء تعاليم
بوذا( .)101وتعترب املنظمة متعصبة جد ًا لتعاليم بوذا
لكنه�ا ختتلف مع الديانة البوذية يف عدم االقتناع بام
يسم�ى بالتناس�خ ) .)102((reincarnationوتؤمن
()103
الطائفة باحلقائق النبيلة األربع وهي:
-حقيقة املعاناة والقلق).(dukkha

 -حقيقة أصل املعاناة ).(dukkha

-حقيقة وقف املعاناة ).(dukkha

 -10تنشو كوتاي جنقكيو Tenshō Kōtai Jingū- kyō

(1945( )104م) :

تأسست هذه الديان�ة عام 1945م عن طريق

زوج�ة فلاح تدع�ى (كيتام�ورا ساي�و)  ،يف قري�ة

بمحافظة (ياماجوتيش) يف جنوب اليابان  .و بدأت
يف دعوهت�ا بالشوارع؛ حي�ث ترفع شعارات وترتل

تراني�م تعني أن اهلل – من خالل تلبس الكامي هبا-

سوف ينق�ذ األرواح وهيبها اخلالص ،ولعبت عىل
وتر القومية اليابانية ،ثم تطور أمرها فصارت تدعو

الن�اس م�ن بيتها  ،وتط�ورت دعوهت�ا وادعت أهنا

منقذة البرشية ،وتشري بعض املراجع إىل أهنا ادعت
أهنا املسيح تارة و بوذا تارة أخرى ،كام ادعت أيض ًا
أن رسالته�ا تتمثل يف تأسي�س مملكة اهلل فعرفت بام
يطل�ق عليها (املقدسة العظيم�ة Ogami Sama

) ،ومن اعتق�ادات هذه الديانة أن اهلل منح اإلنسان
ك�ل م�ا يف مملكت�ه ،وأن�ه سوف يسترد م�ا منح يف

حقيق�ة الطري�ق امل�ؤدي إىل وق�ف املعان�اة).(dukkha

النهاية ومملكة اإلنسان هي ظل ململكة اهلل احلقيقية؛
وعلى هذا االعتقاد فإهنم يعتق�دون أيض ًا :أنه رغم

 )Kōsei-kaiلنشر تعاليمه�ا داخلي� ًا وخارجي� ًا
حيث بلغ ع�دد املعابد واملراكز التابعة هلا حتى عام
(2010م) ع�دد ( )240كنيس� ًا ومرك�ز ًا تنترش يف
( )20دولة ،ويتردد عليها أكثر من ( )6.5مليون
عضو مسجل.

رحي�م غف�ور ،إال أن هذا يوجب على اإلنسان أن

وتسعى منظم�ة (ريتشو كوسيك�اي Risshō

وفيام ييل تصوير ألحد املواقع املقدسة للطائفة،
وص�ورة فوتوغرافية ملؤسسيها وشعارها الرسمي:
(انظر ملحق الصور )10

(ABkai%http://en.wikipedia.org/wiki/Reiy%C5 )100
(Tamura, Yoshiro (2001). Japanese Buddhism: A )101
.Cultural History. Kosei Publishing. p. 203
(http://rk-world.org/dharma.aspx )102

( )121( )103املرجع السابق

فس�اد اإلنسان ف�إن اهلل سينقذ مملك�ة اإلنسان ألنه
يقضي حياته يف العبادة؛ حت�ى تكون روحه جديرة

باململك�ة املقدسة ،فالعب�ادة اليومية رضورية وعىل
( )104انظر:

-Benjamin (1997)The Illustrated Encyclopedia of
Active New Religions, Sects, and Cults, p288.
-Christopher& M.Godon (2004)New Religion A
Guide ,p252.
-K.Sayo(1961 ) Contemporary Religions in Japan,
p26-42.

وانظر أيض ًا املوقع اإللكرتوين للديانة عىل الرابط اآليت :

_http://shinto.enacademic.com/827/Tensho
kotai_jingu-kyo
 :يتآلا طبارلا ىلع ةيناطيربلا ةعوسوملا رظناو
http://global.britannica.com/EBchecked/
topic/587499/Tensho-Kotai-Jingu-kyo
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اإلنس�ان أن ينزع من نفسه جذور الشيطان  :الندم،

الرغب�ة ،والكراهية ،الغ�رام ،العشق ،ويتحقق هذا

ع�ن طريق :الشجاعة ،اإلخالص ،الصالة (ترانيم

خاص�ة يناجي هبا اهلل ليحقق ع�امل السالم واألمن،
وخيلع ج�ذور الشيط�ان ،وتنته�ي الرتاني�م برتتيل

اسم لوتس (لوتس سوترا)

(. )105

هل�ذه الديانة ف�روع يف ه�اواي وكاليفورنيا يف

الواليات املتحدة ويف بعض البلدان يف العامل.

ويالحظ يف هذه الديانة انعكاس مدى احلاجة

إىل الدي�ن ولك�ن بشك�ل واقع�ي يشب�ع رغب�ات
اإلنس�ان الياب�اين ال�ذي ع�اش يف ظ�ل معتق�دات
خرافي�ة ،ه�ذه النزع�ة ربما كان�ت إح�دى سامت

األدي�ان اجلديدة ،إضافة إىل معتق�د اخلالص(.)106

وفيما ييل تصوي�ر إلحدى ص�االت العب�ادة وهي

مكتظة باألتباع ،وصورة مؤسس الطائفة وشعارها

الرسمي ( :انظر ملحق الصور )11

 -11بريفكت اليربيت كويدان Perfect Liberty Kyōdan

( 1946م) :

منظم�ة (بريفك�ت اليبريت كوي�دان Perfect

( Liberty Kyōdan؛ ترتج�م حرفي�ا إىل احلري�ة
املثالي�ة ،وتأسست يف العام  1946م عىل يد شخص
يدع�ى (ميك�ي توكوه�ارو  )Miki Tokuharالذي
ك�ان كاهن� ًا يف طائف�ة أوباكو-ثال�ث أكبر طائفة يف
مدرس�ة زي�ن البوذي�ة ،-وتلق�ى احرتام� ًا كبير ًا من
املؤسسات العاملية كاألمم املتحدة نسبة لتبنيها نظرية
األمن العاملي .وليس لدى هذه الطائفة كتاب مقدس

( )105انظر بترصف  :إبراهيم ،د.سمري (2001م) اإلسالم
واألديان يف اليابان ،ص. 234
( )106معتقد نرصاين يعني التحرير الروحي واألبدي الذي
يمنحه اهلل للذين يقبلون رشوط التوبة ( انظر جملة الرتاث
األرثدكيس –العدد العارش (http://www. )2014
. orthodoxlegacy.org
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ولكن لدهيا تعاليم ألفها (ميكي) يف سبتمرب 1947م
وأصبح�ت ه�ي األص�ل( ،)107وتتب�ع (الشنتوية) يف
مراس�م ال�زواج والبوذي�ة يف اجلنائ�ز( ،)108ويؤم�ن
أتباعه�ا ببع�ض املب�ادئ ،من أمهه�ا :ب�أن احلياة هي
الفن ،وأن البرش سواسية ،وحب النفس واآلخرين،
وأن السالم العاملي هو كل يشء ،والتعبري عن الذات،
فإن الرب يظهر من خالل الذات ،وأن صورة فقدان
ال�ذات ه�ي الغضب ،والتوازن يف مسيرة احلياة بني
العقل واملادة ،فكل يشء يتقدم ويتطور.

بالنظ�ر إىل جدول إحصائي�ة شيامزونو( )109نجد
أن ع�دد أتباعه�ا متأرجح فقد تضاع�ف مرتني ما بني
الع�ام (1954م) والع�ام (1974م) ث�م تناق�ص إىل
النصف ما بني عام (1974م) وعام (1990م) وربام
كان ذلك بسب�ب عدم جاذبية مبدأ احلفاظ عىل األمن
العامل�ي نتيجة التدخ�ل الغريب يف العديد م�ن البلدان
اآلسيوي�ة .وفيما يلي تصوير ألح�د املب�اين التذكارية
التابع�ة للمنظم�ة ،وص�ورة فوتوغرافي�ة ملؤسسه�ا
وشعارها الرسمي( :انظر ملحق الصور )12

 -12زينريكيو Zenrinky

()110

(1947م) :

ه�ذه الديانة اجلدي�دة ذات أساس من الديانة

الشنتوية اليابانية ،وق�د تأسست عام 1947م ،من
(PL« .)1996 ,11 Church of Perfect Liberty (July )107
.02-11-2007 History». Retrieved

( )108انظر  :حيي ،د.عبداهلل( بدون ) املسلمون يف اليابان ،ص
27 – 26
( )109مصدر سابق (إحصائية شيامزونو)
( )110انظر :

- Japanese Journal of Religious Studies for
Religion and Culture, K. Axel (2012), Nanzan
Institute,Religious Organizations and Politics
after the Aum Attack,p86.

وانظر الرابط اآليت فهو أغنى شيئ ًا وجدته عن تلك الديانة :

http://eos.kokugakuin.ac.jp/modules/xwords/
entry.php?entryID=688

كام يمكن النظر أيض ًا عىل صفحة الديانة يف موسوعة الويكي
بيدياhttp://en.wikipedia.org/wiki/Zenrinkyo :
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قبل (ريكيهيسا تاتسوساي ،)Rikihisa Tatsusai
وبع�د وفات�ه بعرشين عام� ًا قضاها ابن�ه (تاتسوسا

وه�ذا جيسد التوجه األسايس الدين�ي لـ (ماكويا)،

الن�اس م�ن املعاناة ،وأق�ام مقر العب�ادة الرئييس يف

الوصف للوجود اإلهلي يف احلياة اليومية ،ومن هنا

وقال (تاتسوس�ا  )Tatsusaiإنه كرس نفسه
حصر ًا للوص�ول إىل طري�ق اخللاص م�ن خالل

هن�اك عالق�ة وثيق�ة ترب�ط ه�ذه الطائف�ة

بالصهيونية إذ باستمرار ترسل أعضاءها إلرسائيل

الطريق�ة الصحيح�ة للحف�اظ على تأدي�ب العقل

مراكز صهيونية تعليمية يبلغ عددها ( )270مركز ًا

 )Tatsusaiيف العب�ادة ث�م ادعى أنه املخلص لكل

والية (فوكوكا).

الوع�ظ واخلطب .ومن أه�م تعاليم�ه الرتكيز عىل
خلال ممارسة احلي�اة اليومية ،ومن مب�ادئ ديانته:

أن العق�ل ه�و خالق مصير الشخ�ص ،وأن احلياة

ه�ي ورشة عمل لتحديد املصير ،وال يتغري املصري

إال عندم�ا يتغري العق�ل ( ،)111وعندم�ا تويف يف عام

 ،1977واجه�ت الطائف�ة مسأل�ة الدف�ن ،فاتفقوا
عىل بناء القاع�ة التذكارية املقدس�ة (،)Goreiden

والت�ي تم االنتهاء من بنائها يف عام 1982م لتكون
ه�ي مق�ر الطائف�ة الرئييس.وفيام ييل تصوي�ر ملعبد
الديانة ومؤسسها وشعارها الرسمي( :انظر ملحق

الصور )13

 -13ماكويا 1948( )112(Makuyaم) :

ماكوي�ا ومقره�ا يف مدرس�ة الكت�اب املقدس

يف طوكي�و ،وه�ي حرك�ة دينية يف الياب�ان تأسست
يف ع�ام 1948م من قب�ل (ابراهام يك�رو تيشيام) ؛

لفه�م حقيق�ة الدي�ن الداخيل من الكت�اب املقدس
أو (احل�ب من الروح القدس) كما يقول (تيشيام).

و وماكويا تعادل باليابانية كلمة ) (mishkanوهي

الكلم�ة التي تشير –بالعربي�ة -إىل املعبد اليهودي

(http://eos.kokugakuin.ac.jp/modules/xwords/ )111
entry.php?entryID=688

( )112انظر املوقع اإللكرتوين الرسمي للديانة عىل الرابط اآليت:
http://www.makuya.or.jp/eng/index.htm

املقدس ،حيث الرضيح املشيد للقاء اهلل واإلنسان،

وال�ذي ب�ه يؤك�دون على أمهي�ة اللق�اء ،م�ع فائق
تأيت فكرة الرضيح املقدس ،واملعبد املقدس.

للتعلي�م فيما يسمى ب�ـ (كيبوت�ز  ) Kibbutzوهي

منتشرة يف دول�ة الكي�ان الصهيوين املحت�ل لدولة
فلسطين( )113وقب�ل ح�رب 1967م( )114أرسلت

الطائف�ة ع�دد ( )900عض�و لالنضمام للمراك�ز

الصهيوني�ة وعن�د ان�دالع احلرب أمره�م مؤسس
الطائف�ة بالبق�اء يف إرسائي�ل ومساع�دة املقاتلين
الصهاينة حتى النهاية.

وفيما يلي ص�ورة فوتوغرافي�ة ملؤسسه�ا

وشعارها الرسمي( :انظر ملحق الصور )14

 -14ماهيكاري (Mahikari ) 1959

()115

:

املاهيك�اري ه�ي ديان�ة يابانية جدي�دة وكلمة

ماهيك�اري مركَّب�ة م�ن قسمني مه�ا ( :م�ا) وتعني

بالياباني�ة (صحي�ح)( ،هيك�اري) وتعن�ي (ضوء)
(8D_Teshima%http://en.wikipedia.org/wiki/Ikur%C5 )113
أيضا باسم نكسة حزيران وهي احلرب التي
( )114تُعرف ً
نشبت بني دولة الكيان الصهيوين (إرسائيل) وكل من
مرص وسوريا واألردن بني ( 10-5يونيو عام 1967م)
وأفضت الحتالل إرسائيل كال من سيناء وقطاع غزة
والضفة الغربية واجلوالن.
( )115انظر املراجع التالية :

-B.Benjamin (1997)The Illustrated Encyclopedia
of Active New Religions, Sects, and Cults, p176.
-P.Christopher& M.Godon (2004)New Religion
A Guide ,p257.
-http://www.mahikari.org/
-http://en.wikipedia.org/wiki/Mahikari
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فتصبح كلمة ماهيكاري معناها (الضوء الصحيح)،
وتشير إىل جمموعة م�ن الديان�ات اليابانية اجلديدة

(شينشوكي�و) الت�ي أسسه�ا (يوشيك�ازو أوك�ادا)
(1974-1901م) وق�د ق�ام يف ع�ام (1959م)

بإنشاء مؤسسة دينية تدعى ( :لوكي هيثي يوكوشو

طوم�ي ن�و ك�اي) ويف سن�ة (1963م) أصبح�ت

تسم�ى باسم آخر وهو (سيكاي ماهيكاري بونمي
كيودان).

لق�د استم�دت (املاهيك�اري) عل�م الك�ون

والقي�م والطقوس م�ن ديانة ياباني�ة جديدة أخرى

وه�ي (سيكاي كيوسيكيو) والتي هي بدورها تتأثر

كثيرا بال�ـ (أوموتوك�و) وهي م�ن أق�دم الديانات
الياباني�ة اجلديدة التي حتتوي عىل عنارص من الشنتو

(الرتكي�ز على النقاء ،اإلش�ارة إىل اآلهل�ة والتبجيل
لإلمرباطور) والبوذية (االعتقاد بالتناسخ) والديانة
التقليدية اليابانية (تأليه الزعيم ،معجزة الشفاء).

وحس�ب الوثائ�ق الرسمي�ة للامهيك�اري

الت�ي تق�ول بأن أتب�اع ه�ذه الديانة ه�م (الليفيت)
احلقيقيين ،وقد ذك�ر (أوك�ادا) بأن اليه�ود فقدوا
أفضليته�م عن�د اهلل عندم�ا سمحوا بتدمير هيكل

سليمان ونتيج�ة لذلك تعرض�وا ملعان�اة كبرية عرب
التاري�خ .فبدالً م�ن أن ُيدَ مروا هنائي�ا أبقى اهلل عىل
جمموعة منهم تدعى (الليفيت) وادعى أوكادا أهنم

كانوا عب�ارة عن قبيل�ة يابانية وذك�ر أن (الليفيت)

ه�م محاة املقدسات اليهودي�ة والقبيلة األكثر رعاية
وتفضي ً
لا م�ن اهلل ،فأتب�اع املاهيك�اري حالي�ا هم
اخلل�ق اجلدي�د ألرواح (الليفي�ت) ألهن�م ه�م من

حيم�ي املقدس�ات اليهودية وهم شع�ب اهلل املختار

حسب قول (أوكادا).

114

ويتضح هنا جلي ًا تأثر هذه الطائفة الدينية بعقيدة
شعب اهلل املخت�ار ليكتمل اخللط العجيب يف العقائد
حي�ث تأث�رت بالشنتوية والبوذية ث�م اليهودية وهذه
واح�دة من أهم سمات الديانات اجلدي�دة يف اليابان
وهو اخللط احلاصل يف االعتقادات ،وبني الديانات.

ويقدر ع�دد أتب�اع املاهيكاري بجمي�ع طوائفها
يف الع�امل بح�وايل ( )1.1ملي�ون ويرتك�ز تواجده�م
باألخص يف اليابان وتوجد أقليات صغرية هلم يف عدد
م�ن البلدان .وفيام ييل تصوير ملعبد الديانة ومؤسسها
وشعارها الرسمي( :انظر ملحق الصور )15

 -15شينجي شوميكاي  1969( Shinji Shūmei-kaiم):
تأسست منظمة (شينج�ي شوميكاي Shinji

 )Shūmei-kaiوالت�ي ع�ادة م�ا خيتصر اسمها إىل
(شوم�ي  ) Shumeiيف الع�ام 1970م على ي�د
(كيوم�ا ميهوك�و  )Koyama Mihokoالذي كان
عاب�د ًا بوذي ًا يتبع قانون ب�وذا الذي يسمى (شووبو
 (shouboث�م زع�م يف بداي�ة دعوته لدين�ه اجلديد
يف الع�ام  1969م أنه اتص�ل روحي ًا بعيسى املسيح
(عليه السلام) وموسى (عليه السلام) وأنه أنعم
عليه بالبوذية(.)116

ويزعم مؤسس (شينجي شوميكاي) أن هناك

آهل�ة تنري الكون وعىل رأسه�ا إله غيبي يسمى-عىل

زعم�ه)Great God of the Macrocosm( -
يعن�ي إله الك�ون العظيم ،والك�ون يف عقيدهتم هو

شك�ل من أشك�ال الرب ويمك�ن للشخص –عىل
حس�ب ضالهل�م-أن يص�ل إىل درجة (ع�امل كامل
احلقيق�ة) م�ن خلال طه�ارة النف�س ،)117(.كما

(http://en.wikipedia.org/wiki/Shinji_Takahashi# )116
Practical_activities_as_a_religious_leader

(Takahashi, Shinji (1973). Kokoro no Genten (Origin )117
of the Heart). SAMPOH Publishing Co., Ltd.
.pp. Shingyou section, near end
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يؤمن�ون أن هناك حياة أخرى حقيقية حيث يتحول

يف الياب�ان م�ن ط�رف (كيش�و أوك�ادا) وه�ي ابنة
(يوشيكازو أوكادا) مؤسس ديانة املاهيكاري.

الثالث�ة وهي العني التي ترى ما ال تراه العينان ولذا

بمدين�ة تاكاياما بمحافظة جيف�و باليابان كام يوجد

(شينج�ي شوميك�اي) حائ�رة بين قب�ول البوذي�ة

مث�ل أمريك�ا ،وأورب�ا ،واسرتاليا ،وكذل�ك اهلند،

كل شخص بع�د موته للعامل ال�ذي يناسب وضعه

وسلوك�ه قب�ل موت�ه( ،)118ويؤمنون بوج�ود العني

ه�م يرسموهن�ا على جبهته�م ( ،)119وتب�دو طائفة

يوج�د املق�ر الرئيسي للسوكي�و ماهيك�اري

هل�ا عدة مق�رات فرعي�ة يف العديد م�ن دول العامل،

واتب�اع تعالي�م النرصانية وي�رى مؤسسه�ا أن ك ً
ال

ولكل جتمع من ه�ذه التجمعات موقع خاص عىل

ص�ارت رسمية ث�م أصبح�ت أديان� ًا( ،)120ويظهر

ومن أهدافهم-التي رصحوا هبا  -إنشاء سامء

من البوذية والنرصانية كانتا نتاج نظريات أكاديمية

أن هل�ا عالق�ة يف كثير من طقوسه�ا بطائف�ة (علم

السع�ادة) ( )121التي عرضنا هل�ا بالتفصيل سابق ًا يف
هذا املبحث .وفيام ييل تصوير ألحد معابد الطائفة،

وصورة فوتوغرافية ملؤسسه�ا وشعارها الرسمي:

(انظر ملحق الصور )16

 -16سوكي�و ماهيك�اري )122(Sukyo Mahikari
(1978م)

(السوكي�و ماهيك�اري) هي واح�دة من أهم
ف�روع ديانة املاهيك�اري وهي ديان�ة يابانية جديدة
شينشوكي�و؛ وقد تم إنشاؤه�ا يف يونيو سنة 1978

(http://en.wikipedia.org/wiki/Shinji_Takahashi# )118
Principles_that_Takahashi_preached
(Saraswati, Swami Satyananda Saraswati )119
(2001).Kundalini Tantra. Bihar, India: Yoga
.Publications Trust
وانظر أيض ًاhttp://en.wikipedia.org/wiki/Third_eye:
(http://en.wikipedia.org/wiki/Shinji_Takahashi# )120
Principles_that_Takahashi_preached
(http://en.wikipedia.org/wiki/Shinji_Takahashi# )121
God_Light_Association

( )122انظر :

-B.Benjamin (1997)The Illustrated Encyclopedia
of Active New Religions, Sects, and Cults, p2281.
-P.Christopher& M.Godon (2004)New Religion
A Guide ,p257.
وانظر أيض ًا /http://www.sukyomahikari.or.jp :

وكذلك صفحة الديانة عىل صفحة موسوعة الويكي بيديا :

http://en.wikipedia.org/wiki/Sukyo_Mahikari

األنرتنت .

روح�اين يقابل احلضارة املوجودة عىل األرض عىل

حسب قوهلم.

ويقدر عدد أتباع السوكيو ماهيكاري يف العامل

قراب�ة املليون حس�ب خمتل�ف التقدي�رات ويوجد

الع�دد األكرب منهم يف اليابان كما أن هلم وجودا يف
عدد من الدول عرب العامل.

وفيما يلي تصوي�ر ملعب�د الديان�ة الرئييس من

الداخ�ل واخلارج باإلضافة إىل مقر ومعبد السوكو
مهيك�اري يف الياب�ان يف تاكايام�ا ،بجيف�و( .انظ�ر

ملحق الصور )71

 -17ك�ويف ن�و كاجاك�و Kōfuku-no-Kagaku

(1986( )123م) :

تأسست يف اليابان ي�وم  6أكتوبر عام 1986م
باسم العلوم السعيدة ،وهي ديانة روحية جديدة ،من
قبل (ريوهو أوكاوا) ،وقد أصبحت العلوم السعيدة
منظمة دينية رسمي�ة يف اليابان يف عام 1991م ،ويف
الواليات املتح�دة األمريكية كانت العلوم السعيدة
منظمة غري ربحية منذ عام 1994م.

( )123انظر :

-B.Benjamin (1997)The Illustrated Encyclopedia of
Active New Religions, Sects, and Cults, p262.
-http://www.happy-science.org/en/
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ويف ع�ام 2008م ،ت�م تغيري االس�م الرسمي

أم�ا اسمه�ا فهو مشتق م�ن الكلم�ة السنسكريتية

والت�ي ترمجته�ا احلرفي�ة (عل�م السع�ادة) لتصب�ح

الياباني�ة وتعني الدين احلقيقي أو احلقيقة املطلقة،

للمجموع�ة اإلنجليزي�ة م�ن الياباني�ة الالتيني�ة
باإلنجليزي�ة :العل�وم السعي�دة ،وق�د ك�ان اسمها

الساب�ق باإلنجليزية السعادة البرشية والتي هلا اسم

(أوم) وترم�ز إىل الك�ون و (شنريك�و) م�ن اللغة
وقبل حادثة اهلجوم عىل قط�ار األنفاق كان يقدر
ع�دد أتباع هذه الديانة بخمسني ألفا ،منهم عرشة

رشكة نرش وتوزيعها ال تزال حتمل اسمها (أي اسم

أالف يف الياب�ان وأربع�ون ألف�ا يف دول خمتلف�ة

وهلا نجاحات يف بعض الدول األفريقية ،مثل

أع�ادت ه�ذه الديان�ة تنظي�م نفسها وتبن�ت اس ًام

السعادة البرشية).

أوغن�دا ويلحظ قوة الدعاي�ة التبشريية هلذه الديانة

يف شوارع تلك البلدان( . )124وفيام ييل تصوير ملعبد
الديانة ومؤسسها وشعارها الرسمي( :انظر ملحق

الصور )18

 -18أوم شنريكيو (1995( )Ōmu Shinrikyōم):

خاصة يف روسي�ا االحتادية ،ويف ع�ام (2000م)
جديد ًا هو (أليف  ، )Alephويقدر عدد أعضائها

حالي ًا يف اليابان بـ ( )1650عضوا(. )127

لق�د ب�دأت ه�ذه الديان�ة بواسط�ة شخ�ص

يدع�ى :بـ (شوك�و أسهارا) ،وهو معل�م لليوغا يف

مدين�ة طوكي�و ،وذلك عىل شك�ل جمموعة صغرية

عرفت ه�ذه الديانة اليابانية اجلديدة بحادث

م�ن طلبة اجلامع�ات واملهتمين بتعل�م التأمل عن

مدين�ة طوكيو ع�ام ( ،)1995ه�ذا اهلجوم الذي

جدي�دة ،ولد ع�ام ()1955م باس�م (ماتاساموتو

اهلجوم بغاز السارين املميت عىل قطار األنفاق يف

أدى إىل مقتل ( )12شخصا وإصابة اآلالف(،)125

وق�د اكتش�ف الحق�ا أن أتب�اع ه�ذه الديان�ة ق�د

خطط�وا هلجوم أكبر وأوسع باستخ�دام غازات
شديدة السمي�ة( ،)126ويعود تأسيس ه�ذه الديانة

اجلديدة إىل منتصف الثامنينات من القرن املايض،

( )124انظر التقرير الصحفي من خالل الرابط اآليت :

Muhumza, Rodney (July 10, 2012). Huffington
Post «Happy Science, Controversial Religion
From Japan, Succeeds In Uganda». Associated
Press. Retrieved November 5, 2012

( )125هناك فيلم وثائقي عملته قناة اجلزيرة يف قناهتا الوثائقية،
وفيه مقابالت وحتليالت وصور حقيقية لتلك الديانة
وأتباعها ،وأظن من خالل ما قرأت وشاهدت أن هذا
العمل من أكثر األعامل –التي تناولت هذه الديانة-
متيزا ،وجتده عىل الرابط اآليت :

h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v
hi1sM4w5oO4
( )126انظر http://en.wikipedia.org/wiki/Aum_Shinriky :
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طري�ق اليوغ�ا قب�ل أن ينتقل هبم إىل طريق�ة وديانة
شي�زاوا) وكان يع�اين من إعاقة ح�ادة يف نظره منذ

الوالدة ،فالتحق بمدرسة خاصة للمكفوفني لكافة
املراح�ل الدراسي�ة وبعد خترجه م�ن املدرسة تعلم
الط�ب التقلي�دي الصيني ،واهت�م بدراسة األديان

وممارسة اليوغا ،حيث انضم إىل مجاعة يابانية بوذية

باسم(أكون شو  (Agon Shuوالتي تعنى بمامرسة

اليوغ�ا والطقوس البوذي�ة التقليدي�ة( )128ويف عام

(1986م) ب�دأ )شوك�و أسهارا) بتأسي�س طائفته
اجلدي�دة ومجع األتباع واملريدي�ن ،كام سافر يف هذه

( )127انظر املراجع اآلتية يف احلديث عن هذه الديانة :

Hexham,Irving (2002) pocket dictionary new.religious movements,p20
B.Benjamin(1997)The Illustrated Encyclopedia.of Active New Religions, Sects, and Cults,P23

( )128ملزيد من املعلومات عن هذه اجلامعة ،انظر املوقع الرسمي
اآليت http://www.agon.org/us :
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السن�ة إىل اهلن�د والتبت لدراس�ة اليوغ�ا والتعاليم

يربز أث�ر النرصانية واضح ًا يف عقي�دة هناية العامل

من قادة البوذية التبتية ،وأدعى آنذاك أنه قد حصل

الع�امل ستكون بحرب نووي�ة عاملية ستنهي احلياة

البوذي�ة من منبعها والتقى ب )الدالي الما) وعدد

عىل احلقيقة املطلق�ة فغري اسمه وبدأ التبشري الفعيل
بديانته اجلديدة.

لدى اتباع (أوم شنريكو) حيث يعتقدون أن هناية

البرشي�ة باستثناء أتباع الطائف�ة ،وقد تنبأ (شوكو

أسه�ارا) ب�أن ه�ذه احل�رب العاملي�ة ستب�دأ عام

وتعتقد الطائفة بمزي�ج من التنجيم واليوغا

1997م  ،ولتحقي�ق نبوءته فإن�ه أمر أتباعه بشن

تأث�رت ببع�ض املعتق�دات النرصاني�ة .وينظ�ر

وق�د تبن�ت ه�ذه الديان�ة جمموع�ة م�ن رموز

والتعالي�م والكتاب�ات البوذي�ة والطاوي�ة ،كما

أتب�اع ه�ذه الديان�ة بن�وع م�ن القداس�ة إىل أحد
آهل�ة البوذي�ة )سامنتاهب�ادرا )Samantabhadra

اهلجوم بالغازات لتعجيل هذه احلرب(.)131

اليوغ�ا والديان�ة اهلندوسي�ة ،ومثاهل�ا أقنع�ة رأس
الفي�ل ) )Ganeshوالت�ي ك�ان يرتدهي�ا األتباع يف

إل�ه احلقيق�ة املطلق�ة وال�ذي يرم�ز إىل التأمل يف

طقوسهم ،وأحيانا ارتدوا أقنعة متثل رأس (شوكو

اسه�ارا) أن�ه جتسي�د وحل�ول لإلل�ه اهلن�دويس

اهلندي�ة وإطال�ة شعوره�م وبعض األتب�اع ارتدوا

الديانات واملعتق�دات البوذية ،كام ادعى (شوكو

(شيفا)(.)129وي�رى (شوكو اسهارا) أن الديانات

أسه�ارا) ،كام ح�رص األتباع على ارت�داء األزياء
قلادات متث�ل صندوق�ا صغيرا م�ن السريامي�ك

وإن كان�ت جله�ا تق�ود إىل احلقيق�ة إال أهن�ا ال

أو جمسما للنج�وم( .)132وفيما ييل تصوي�ر للمركز

بد أن يعك�س طبيعة املجتمع املحي�ط به ،وبرأي

هجوم غاز السارين ال�ذي اهتم به أتباع الديانة –مل

تتناسب م�ع املجتم�ع احلديث ،فالدي�ن برأيه ال

(شوك�و اسه�ارا) فإن البوذية ه�ي أفضل الطرق
للوص�ول إىل احلقيق�ة ل�ذا فإن�ه اخت�ار لديانت�ه

جمموع�ة م�ن الكتاب�ات البوذي�ة وأض�اف إليه�ا

الرئيسي للديانة عندما اجتاحه رجال البوليس بعد
أجد غريه -وص�ورة مؤسسها وشعارها الرسمي:

(انظر ملحق الصور )19

مقتطف�ات م�ن الطاوي�ة واليوغ�ا .كام ويبرز أثر
النرصاني�ة بادعائ�ه أنه هو املسي�ح املنتظر والذي

ج�اء لتحمل خطايا العامل ،وأن�ه يستطيع ختليص

أتباع�ه من ذنوهبم ومنحهم الق�وة الروحية ،وإذا
ك�ان رشب دم املسي�ح له داللة رمزي�ة يف الديانة
النرصانية ،فإن أتباع هذه الديانة جعلوا رشب دم

(شوكو أسهارا) جزءا من طقوسهم ( ،)130كذلك
( )129انظرJames R. Lewis, Jesper Aagaard Petersen, :
156 Controversial New Religions, p

( )130انظر  :املرجع السابق ص .173

(http://en.wikipedia.org/wiki/Aum_Shinriky )131
(http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/easia/aum.html )132
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النتائج والتوصيات:

فيام يلي بعض النتائج تتبعها بعض التوصيات التي

توصلت إليها من خالل بحثي هذا-سائ ً
ال اهلل عز وجل
أن ينفعني واملسلمني هبا ،وهي عىل النحو اآليت:

 -1الياب�ان القديمة مل تكن بالزخم الذي نراه حالي ًا،
فمن تتب�ع واستقىص تارخيها جيد أهنا بقيت أزمنة

غاب�رة منزوي�ة ،منغلق�ة على نفسه�ا يف حضارة
متواضع�ة ،ال تلفت انتب�اه الباحثين ،وهلذا فإنه

م�ن الضروري مل�ن أراد أن يفهم واق�ع األديان
يف الياب�ان أن يل�م بتاري�خ الياب�ان يف القدي�م،
ول�ذا ُأويص الباحثين عموم� ًا ،وطلاب العلم

خصوص� ًا ،واملهتمين بتاري�خ الشع�وب بوج�ه
أخ�ص أن ُي ْث�روا املكتب�ة العربي�ة ببح�وث تركز

خلط ولب�س شديدين ملعني النب�وة الذي جاء به

اإلسالم حتى اليوم .ويشكل فهم اليابانيني لإلله
والنب�وة أحد أهم املعضالت العقدية التي تواجه
الدعاة ،ولذا أنصح بالرتكيز عىل املنشورات التي

تركز عىل تبصريهم بحقيقة هذين األمرين.

 -4األديان األساسية الثالثة يف اليابان هي الشنتوية
وه�ي الديان�ة األصلي�ة الوحي�دة كما أرشن�ا إىل
ذل�ك ث�م البوذي�ة الواف�دة م�ن الصين وكوريا

ث�م الكونفوشوسي�ة ذات الكت�ب السبع�ة وهي
كذل�ك واف�دة م�ن الصين ،وال خيف�ى أن مجي�ع
األديان اجلدي�دة تشكلت يف كثري م�ن معتقداهتا
ومفاهيمه�ا وأفكارها الدينية والفلسفية من هذه

الديانات الثالث سوى األديان الساموية الثالثة.

على تاريخ اليابان القديم بما جييل الصورة ويفي

 -5مجي�ع األدي�ان يف الياب�ان ما ع�دا الشنتوية تعترب

 -2تأخ�ر التدوي�ن يف الياب�ان ،مقارنة م�ع جاراهتا،

أقر بذلك
ديني�ة كام ك�ان للهنود والصينيني وق�د َّ

امليلادي ،وذل�ك حني است�ورد الياباني�ون نظام

منج�زات احلضارة وافد ،لكن اليابان استطاعت

بالغرض.

فلم يبدأ التدوين فيها إال يف هنايات القرن السابع

الكتاب�ة من جارهتم الصين ،وكانت أول تدوينة

ُسجلت ه�ي كتاب (الكوجيكي) وقد اختلط يف
هذا الكتاب الديني واألسطوري والتارخيي.

 -3ال ُيع�رف الكثري عن نشأة الدين قدي ًام يف اليابان،
فقضي�ة اإلل�ه ال�ذي يرم�ز ل�ه ب (الكام�ي) ال
ُيعرف مرجعه ومنشؤه ،وأما قضية النبوة فبعض

اليابانيين أخذوا هذه الفك�رة من خالل تعرفهم
على شخصية ام�رأة كانوا يعتربوهن�ا نبية جاءت

بديان�ة ( تينري ) فهي املؤسسة األوىل التي قامت
بإرساء أصول هذه الديانة اعتقاد ًا منها أن الوحي

م�ن (اإلله) ن�زل إليه�ا  ،األمر ال�ذي جعلهم يف
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دخيلة  ،حيث مل تظهر لقدامى اليابانيني حضارات

مؤرخوه�م ،حي�ث قالوا :ك�ل م�ا يف اليابان من
أن تكيف�ه م�ع واقعها وتصبغه هبويته�ا اخلاصة ،
فالبوذية وف�دت إليهم من الصني وكوريا بسبب
إعجاب اإلمرباطورية اليابانية بالنموذج املركزي
اإلمرباطوري الصيني مما جعل اليابانيني يتأثرون
بكل ما لدى الصينيني آنذاك واستمر تأثرهم هبم

حتى اليوم  ،ومع تط�ور الزمن اختلطت العقائد
وتشكلت بمفاهيم كنفوشيوسية ،لكن اليابانيني

حرص�وا على أن تك�ون بوذيتهم ليس�ت نسخة
طبق األصل من تلك البوذية التي وفدت إليهم.

 -6الدستور الياباين اجلديد الذي تم اعتامده بعد انتهاء
احلرب العاملية الثانية  ،كفل احلرية الدينية  ،مما فتح
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الباب عىل مرصاعيه أمام األديان اجلديدة لإلعالن
عن نفسها وتسجي�ل واجهاهتا رسمي ًا ،واحلصول

عىل سجالت املواليد التي غالب ًا ما تكون حمدودة
اخلانات واخليارات للوالدين.

عىل الدعم احلكومي للقيام بأنشطتها ،وهذا املناخ
يعترب مشجع ًا للدعوة اإلسالمية والدعاة املسلمني

لدرج�ة أن كثيرا منه�م ال يستطيع اجل�زم بالدين

التي ترغب يف إقامة أنشطة دعوية يف اليابان.

يف ال�زواج ،والبوذي�ة يف اجلنائ�ز ،ويش�ارك يف

واملنظامت الدعوية املوجودة يف اليابان  ،واجلهات

 -7مصطل�ح األديان اجلديدة هب�ذا الرتكيب مل أقف
علي�ه يف كتب الرتاث اإلسالم�ي ،وخاصة كتب
مقارن�ة األدي�ان ،أم�ا يف املوسوع�ات احلديث�ة

العاملي�ة فقد أشري إىل ه�ذا املصطلح يف املوسوعة
الربيطاني�ة :بأهن�ا حرك�ات دينية نش�أت يف مجيع

أنحاء الع�امل عىل مدى الق�رون العديدة املاضية،
ويرم�ز هل�ا بـــــــ�ـ ) ،(NRMsوه�ي توف�ر
استجابات مبتكرة لظروف العامل املعارص ،أما يف

 -9معظم اليابانيني يطبقون طقوس ًا من أديان متفرقة،

الذي ينتمي إليه! فمثال جتده يتبع طقوس الشنتوية

االحتف�االت الدينية يف ع�دد من األديان اجلديدة،

وه�ذا يشير إىل ضعف االنتماء الدين�ي أو إىل قلة
االهتامم بالدين لدى الشعب الياباين عموم ًا.

 -10شكل�ت األديان اجلدي�دة يف الياب�ان عالقات
معقدة ومرتابطة مع بعضها البعض ومع األديان

األساسي�ة ويمك�ن لن�ا استنت�اج بع�ض النتائج
املهمة يف هذا الصدد عىل النحو اآليت:

 -11هن�اك عالق�ة وثيق�ة بين األدي�ان اجلدي�دة

اليابان –موض�وع دراستنا-فإن األديان اجلديدة

واألديان األساسية.

ك�ل ما سوى األديان األساسية الثالثة (الشنتوية
والبوذية والكونفوشوسية)  ،وليس دقيق ًا القول

بينها.

تسمى (شين شوكيو  )shin shukyoويقصد به

بأن مصطل�ح األدي�ان اجلدي�دة يف اليابان (شني

شوكيو )shin shukyoيعود إىل كيان ديني واحد
كام يرى بعض الباحثين ،فالواقع يقول إنه يعني

جمموع�ة من الكيان�ات الديني�ة املتفرقة ،واخللط
احلاص�ل كان سببه افتق�اد اللغ�ة اليابانية لصيغة

اجلمع.

 -8األرق�ام التي تشير إليها العديد م�ن الدراسات
املسحي�ة بتبعي�ة أكث�ر م�ن  %80م�ن اليابانيين

للديانة الشنتوية والبوذية والكونفوشيسية  ،بينام
يتب�ع أقل م�ن  %20األدي�ان األخ�رى اجلديدة،
ه�ذه األرق�ام تعترب غير واقعية؛ ألهن�ا اعتمدت

 -12هن�اك عالق�ة وثيقة بين األديان اجلدي�دة فيام
 -13يشك�ل التأثر األغلب بطق�وس عقيدة الرتاث
الدين�ي املق�دس يف الشنتوي�ة وامل�دون يف كتاب

(الكوجيكي).

 -14مل يمن�ع التأث�ر املشار إليه سابق� ًا من أن تشكل
بع�ض الديان�ات خليط�ا م�ن عقائ�د البوذي�ة
والكونفوشيسية أو حتى النرصانية واليهودية.

 -15تظهر نتائج املقارنة بين انتشار األديان اجلديدة
يف مقابل األديان التقليدية واألساسية :أن األديان
اجلدي�دة ال ي�زال تابعوها ِق َّلة ،لكنه�م يف تصاعد

ملح�وظ ومستم�ر ،ويالح�ظ ب�أن هن�اك عالق�ة
طردي�ة بين املناطق الت�ي تنته�ج العلمن�ة أساس ًا
حلكمها وبني نسبة االنتشار للديانات اجلديدة.
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اجلدي�دة يف اليابان عىل فك�رة وجود إله “عظيم”

وعىل عكس املسيحية التي متثل الغرب املعتدي-كان مقبوالً عندهم ،وقد نشط الدعاة يف ثالثينيات

الغي�ب أم يف ع�امل الشه�ادة؟ ،ويف كيفية تشكله:

طوكيو،وكان�ت أخالق الشع�ب الياباين السمحة

 -16يوج�د شبه إمج�اع واتفاق عقدي بين األديان
بينما ختتل�ف يف حقيق�ة ه�ذا اإلل�ه :أه�و يف عامل
أه�و ض�وء ينتق�ل من شخ�ص “إل�ه” لشخص

آخ�ر أم هو روح تتناس�خ أو أنه برش تطهر وتنقى

فتأل�ه؟ ،وختتلف كذلك يف تأثيره يف اخللق :أهو
خالقهم أم والدهم أم مندمج مع خلقه؟.

القرن امل�ايض وقاموا بإنشاء أول ثالثة مساجد يف

خري عون هلم ،فه�ي تتفق يف معظمها مع ما يدعو
إلي�ه اإلسالم كالصدق واألمانة واملسئولية ،فعىل
الدعاة واملنظمات الدعوية أن يتنبهوا بأن األرض

اليابانية ال تزال خصب�ة للدعوة اإلسالمية؛ وهلذا

 -17انتش�ار األديان اجلديدة يف املناطق احلرضية أكثر

وج�ب أن يستفي�دوا م�ن طبيع�ة األرض وأهلها

واحدة من احتياجات تلك األديان لالنتشار.

إف�اد ُة دع�اة اإلسلام وإطالعهم على املعتقدات

منها يف املناطق الريفية مما يعزز مقولة أن املدنية هي

 -18رغ�م أن بعض األديان اجلدي�دة تؤمن بوحدة
مص�در مجي�ع األدي�ان وبالت�ايل ال ي�رى أتباعها
ضاللاً يستل�زم اإلزالة مثل طائف�ة علم السعادة

“ كوفوكو نو كاغاك�و ”Kōfuku-no-Kagaku

إال أن معظ�م األديان اليابانية -أساسية كانت أو

واعتقاداهتم ،وال شك أن من أهداف هذا البحث

السائ�دة يف الياب�ان ،الت�ي تغذهيا خمتل�ف األديان
واملذاهب ،ففي هذا البحث زاد وعُدَّ ة هلم .

 -20السم�ة الغالب�ة عىل معظ�م األدي�ان يف اليابان
أهن�ا مساملة وتدعو للسلم واألم�ن العاملي إال أن
بعضه�ا جلأ إىل العن�ف والقتل اجلامع�ي لتحقيق
األه�داف وتلبية املطالب اخلاصة ،وأوضح مثال

جدي�دة -تسعى لنرش تعاليمها عىل نطاق واسع؛
حملي� ًا وس�ط املجتمع�ات الياباني�ة ،وخارجي ًا يف

عىل حوادث العنف الديني يف اليابان هو اهلجوم

حت�ى أصبحت إح�دى الديان�ات اليابانية ثالث

الذي نفذته (أوم شنريكي�و )Ōmu Shinrikyō

شتى بالد الع�امل؛ يف األمريكتني وأفريقيا وأوربا،
أكرب طائفة -من حيث عدد األتباع -يف الربازيل
وه�ذا يع�زز الق�ول ب�أن الدي�ن ين�زع لالنتش�ار

والفلسفة جتنح لالنزواء والعزلة.

بغاز السارين املميت عىل قطار األنفاق يف طوكيو
يف الع�ام (1995م) والذي أرشنا إىل تفاصيله يف
معرض حديثنا التفصييل عن الديانة املذكورة.

 -21تشك�ل املراجع اإللكرتونية ع�دد ًا ملحوظ ًا يف

 -19وص�ل اإلسلام إىل الياب�ان متأخ�ر ًا مقارن�ة

البح�ث وذل�ك حلداثة ه�ذه الديان�ات ،وافتقار

جي�وش الياب�ان باملجتمع اإلسالم�ي املوجود يف

الغ�ريب يف الكتابة احلديثة على النرش اإللكرتوين
األق�ل كلفة واألوسع انتش�ار ًا؛ إضافة إىل انتهاج

باألدي�ان الداخلية األخرى ،وذل�ك بعد احتكاك
اجل�زء الشاميل من الصني عندما احتلته اليابان قبل

احل�رب العاملي�ة األوىل ،فاعتنقه بع�ض جنودها،

ورغ�م تأخ�ر دخ�ول اإلسلام إىل الياب�ان إال أنه
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السجون والسجناء باألندلس في عهدي بني أمية وملوك الطوائف
حممد عىل د ُّبـور
دَّ .

أستاذ التاريخ اإلسالمي املشارك بجامعتي القاهرة وأم القرى

املستخلص
حت�اول ه�ذه الدراس�ة معاجل�ة موض�وع السج�ون والسجن�اء يف
األندل�س يف عه�دي بني أمي�ة ومل�وك الطوائف ،كاشف� ًة النقاب
ع�ن العديد م�ن اجلوانب الت�ي ظلت جمهول�ة لكثري م�ن الباحثني
املختصين هب�ذا املجال؛ فقد كان لندرة امل�ادة التارخيية املوجودة يف
كبري يف إمهال دراستها ،فبقي
املصادر-باإلضافة إىل
ٌ
غموضها-أثر ٌ
غامضا ،خاصة فيام يتعلق بأسامء السجون ومواقعها،
هذا املوضوع ً
وطرق إدارهتا وتنظيمها ،وأوضاع السجناء فيها وطريقة معاملتهم،
وأهم اخلدمات التي يمكن أن تُقدَّ م إليهم.
وق�د دعان�ا ه�ذا إىل رضورة اإلحاط�ة باملصادر الت�ي اهتمت
باحلدي�ث ع�ن السج�ون ،وحماول�ة قراءهت�ا بدق�ة ،ومجع م�ا تناثر
فيه�ا من معلومات ،ورب�ط بعضها ببعض يف حماول�ة لرسم صورة
واضح�ة عن السجون وتنظيامهتا يف األندل�س خالل الفرتة الزمنية
املحددة هلذا البحث.
واستطاعت الدراسة أن تتوصل إىل ثالثة أنواع من السجون يف
األندل�س ،منها :أوالً :السج�ون املركزية ،وكان بعضها مستق ًّ
ال أو
مف�ر َد البناء ،وبعضها اآلخر ملح ًقا بقرص اإلمارة أو اخلالفة ،ثان ًيا:
السج�ون الطارئ� ٌة وهي األماك�ن املختلفة التي تُستخ�دم للحبس
والسجن–غير السجون التقليدية املعروف�ة -مثل بعض حجرات
دارا من الدور املحروسة ،وأحيانً�ا احلاممات ،ويندرج
القصر ،أو ً
أيضا اإلقام َة اجلربي�ة ،ثال ًثا :سجون احلص�ون والقالع ،فقد
معه�ا ً
املنشآت العسكرية عىل سجون مرفقة هبا.
اشتملت
ُ
كما تعرف�ت الدراس�ة على طريق�ة إدار ٌة السج�ون وتسيريها
وتفقده�ا وإصلاح شأهن�ا ،وكشف�ت ع�ن العدي�د م�ن األنظم�ة
املتعلق�ة هبا مث�ل :وج�ود السجانين أو املوكَّلني بالسجن�اء أو َمن
ُيعرف�ون بالرقباء ،واملراحل الت�ي يمر هبا املقبوض عليه حتى يصل
ُ
التشهير والفضيحة ،ثم
التكبي�ل والتقييد ،ث�م
إىل السج�ن مث�ل:
ُ
ٌ
ورج�ال اختصوا
التعذي�ب باستخدام آالت تسم�ى (العصافري)،
بتعذيب املساجنيُ ،يعرف كل منهم باسم (الضاغط).
أيضا العديد من اخلدمات املهمة والرضورية
ورصدت الدراسة ً
اخلدم�ات املعيشية،
الت�ي كان�ت تُقدَّ م للسجن�اء يف األندلس ،مثل:
ُ
واخلدم�ات الكتابية والتعليمية ،وتثقيف السجناء من غري األعالم،
وتقدي�م أدوات النظاف�ة الشخصي�ة ،والسامح بزي�ارة السجناء ،ثم
أخريا ترسيح السجناء والعفو عنهم يف مناسبات خمتلفة.
ً
الكلمات املفتاحي�ة :األندل�س ،السج�ون ،السجن�اء ،الرقب�اء،
التعذيب ،الترسيح ،بنو أمية ،ملوك الطوائف
حممد عىل د ُّبـور :السجون والسجناء باألندلس يف عهدي بني أمية وملوك الطوائف
َّ

Abstract
This paper studies the prisons and prisoners in
Andalusia during the period of the Umayyad rule
and Sectarian Monarchs. The subject is very vague
because of the rarity of studies and researches in
this field. It is very difficult to pick up information
on the names of prisons, their management and
place, the conditions of prisoners, and the prisons
services.
Despite the rarity of references, I have made an
effort to get access to relevant sources and attempted
to study them carefully to collect information to
clearly illustrate the organization of Andalusian
prisons during the aforementioned period.
The study found out three types of prisons in
Andalusia. First, there were central prisons, which
were either separate buildings or attached Caliphate
palaces. Second, there were emergency prisons
which were places of different types used for
;detention, including palace rooms and bathrooms
this type also applies to house arrest. Third, there
were fort and castle prisons which were part of the
military facilities.
The study also found out how prisons were
managed and maintained. The study revealed that
the employment of jailors and the detention rules,
including tying, shackling, defaming, disgracing
and torturing. Special torture tools known as Asafeer
were used by men assigned to torture prisoners,
each one was known as Dhaghit
The study also identified some important services
offered to the prisoners in Andalusia such as
sustenance, education and cleaning stuff; visits were
allowed and prisoners with released and forgiven on
different occasions.
Keywords: Andalusia, prisons, prisoners, jailers,
torture, release, Umayyad, sectarian
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املقـدمة

السج�ون ه�ي إح�دى املؤسس�ات العقابي�ة الت�ي تسع�ى
الدولة من خالهل�ا إىل توقيع العقوبة عىل َمن يستحقها ،أو
إىل ردع اجلن�اة للحيلولة دون اإلس�اءة إىل املجتمع وهتديد
األم�ن فيه ،لكن ه�ذا ال يعني أن كل َم�ن ألقي يف السجن
يستح�ق العقوبة من وجه�ة النظر الرشعية ،ب�ل قد يكون
السب�ب وراء سجن البعض هو الرصاع السيايس واملنافسة
السياسي�ة لالستيالء على احلكم ،أو انتق�اد البعض لنظام
احلك�م القائ�م واإلش�ارة إىل تقصير اخلليف�ة أو األمري يف
واجباته جتاه رعيته ومملكته ،فيكون سبب سجنه هو خالفه
م�ع السلط�ة احلاكم�ة وأجهزهت�ا األمنية ،كام ق�د يتعرض
البعض للسجن بسبب الوشايات والسعايات املغرضة.
وق�د انتشرت السج�ون عىل امت�داد رقع�ة الدولة
اإلسالمية ،للحاجة إليها لتنفيذ العقوبات التي يستحقها
بعض األف�راد أو اجلامعات املخالفة اخلارجة عىل النظام
الع�ام للدول�ة ،أو امله�ددة لألم�ن االجتامعي ،ل�ذا فقد
ضمت املدن اإلسالمية سجونًا خمتلفة لتلك األغراض.

لك�ن جت�در اإلش�ارة هن�ا إىل أن مهم�ة ه�ذه املؤسسة
التأديبي�ة ق�د تتغري بتغير األنظم�ة السياسي�ة ،فتتحول من
مؤسسة إصلاح وتأديب إىل مؤسسة تنكيل وتعذيب ،وقد
يستخدمه�ا بع�ض والة األم�ر أداة لقم�ع كل م�ن يعارض
سياسة الدولة من قريب أو من بعيد ،فقد يسجن إىل جانب
املجرم الوزير والوايل والقايض وأصحاب املكانة والرشف.
ونتيج�ة للرصاع�ات السياسي�ة واالجتامعي�ة يف
األندل�س ازداد اخلصوم وكث�رت اخلصومات ،وتعددت
املشاكل وتفاقمت األزمات بني املاملك املتنازعة واملتنافسة
فيام بينها ،فوضعت السجون وازدادت أمهيتها ،وخصص
احل�رس حلراس�ة املسجونين ،وبدأت املص�ادر يف تسليط
الضوء عىل تلك املؤسسة وإن كان خافتًا بصورة كبرية.

وملفه�وم السجن يف أذهان الن�اس صورة ال يمكن
أن تتغير أو تتط�ور إىل األفضل رغم تط�ور احلياة ،فهو
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يف املجتمعات البدائية واملتحرضة مكان احلجز واحلرص
والتقيي�د ،وربما القت�ل ،ومن هن�ا فإن السج�ن كبناء ال
يشك�ل موض ًعا ذا قيمة حيرص املؤرخ�ون واجلغرافيون
على وص�ف تصاميمه ،وال يع�د املساجني فئ�ة تستحق
البحث يف أخبارها ،باستثناء املشاهري منهم.

وهذا ه�و السبب وراء ندرة امل�ادة التارخيية املتاحة
يف املص�ادر األندلسي�ة ع�ن السجون ،ورغ�م ندرة هذه
امل�ادة إال أهنا كانت متنوعة ومتعددة ،وكان النوع األول
منه�ا عبارة ع�ن ملحات ع�ن سجن ش�ارك مساجينه يف
األح�داث السياسي�ة ،أو ك�ان ذك�ره رضور ًة يقتضيه�ا
عرض سرية املشاهري من السجناء.

أم�ا الن�وع الث�اين فيتمث�ل يف التعري�ف بالسج�ن
حيزا يف بن�اء املدن وختطيطه�ا ،استدرك
كموض�ع أخ�ذ ً
املؤل�ف ارتباطه بام حوله من أبني�ة فعرفه بشكل موجز،
ولكنه عىل قدر كبري من األمهية.

متناثرا،
وج�اء الن�وع الثال�ث م�ن امل�ادة التارخيي�ة
ً
وغامضا ،اقتضى التحليل والتخمين والقدرة
مبت�ورا،
ً
ً
على التوظيف يف املكان املناسب ،وهذا النوع هو األكثر
شيو ًعا يف املصادر األندلسية وغريها.

إن شك�ل وحج�م امل�ادة التارخيي�ة املوج�ودة يف
املصادر-باإلضاف�ة إىل غموضه�ا -أثر بشكل كبري يف
إمه�ال دراستها ،فبقي موض�وع السجون يف األندلس
جمه�والً للكثريين ،خاصة فيام يتعل�ق بأسامء السجون
ومواقعه�ا ،وط�رق إدارهتا ،وأوض�اع املساجني فيها،
وه�ذا يدعون�ا إىل رضورة اإلحاط�ة باملص�ادر الت�ي
اهتم�ت باحلدي�ث ع�ن السج�ون ،ورضورة قراءهت�ا
بدق�ة ومجع م�ا تناثر فيها من معلوم�ات وربط بعضها
ببع�ض يف حماولة لرسم ص�ورة واضحة عن السجون
وتنظيامهت�ا يف األندل�س خالل الفترة الزمنية املحددة
هلذا البحث.
واهلل املستعان،،،،،
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املبحث األول:أنواع السجون األندلسية ومواقعها

األندل�س -كغريه�ا م�ن أقالي�م الدولة
عرف�ت
ُ
َ
السجون( )1كوسيل�ة للتأديب والعقاب
اإلسالمي�ة-

وال�ردع للمجرمين ،وأحيانً�ا لالنتقام م�ن اخلصوم
ُ
السجون يف عاصمة
واملعارضين ،وقد وجدت ه�ذه

السجن بكرس السني :وهو املوضع أو
( )1السجون مجع مفرده ِّ
املكان الذي تنفذ فيه األحكام عىل األشخاص املذنبني ،حيث
يتم اعتقاهلم ملدة معينة ،أو مؤبدة ،أو لتنفيذ عقوبة اإلعدام،
والسجون غال ًبا أماكن حرجة ضيقة ،وليس من لوازم السجن
أو احلبس اجلعل يف بنيان خاص ُم َعدٍّ لذلك ،بل الربط
حبس ،وقد أفرد احلكام
جل ْعل يف البيت ٌ
بالشجرة ٌ
حبس ،وا َ
املسلمون أبنية خاصة للحبس ،وعدوا ذلك من املصالح
املرسلة .انظر :املوسوعة الفقهية -إصدار وزارة األوقاف
والشئون اإلسالمية-طباعة ذات السالسل-الكويت -ط ،2
 1409هـ 1989 /م ،283-282 /16 ،مادة ((حبس)).
(س َج َن) وهو احلبس،
والسجن بفتح السني مصدر َ
َّ
السجن (املصدر) ،ومن هؤالء
عرف َّ
وقليل من الفقهاء َمن َّ
ابن تيمية (ت  728هـ 1327 /م) ،والكاساين (ت 875
هـ 1470 /م) ،والسرَّ ُ وجي (ت  710هـ 1310 /م)؛ قال
ابن تيمية« :هو تعويق الشخص ومنعه من الترصف بنفسه»
انظر :جمموع الفتاوى-مجع وترتيب :عبد الرمحن بن حممد بن
قاسم وساعده ابنه حممد -مطبوعات جممع امللك فهد لطباعة
املصحف الرشيف-املدينة املنورة 1425 ،هـ 2004 /م،
 .398 /35وانظر :ابن القيم :الطرق احلكمية يف السياسة
الرشعية -حتقيق :نايف بن أمحد احلمد-مطبوعات جممع
الفقه اإلسالمي بجدة -دار عامل الفوائد للنرش والتوزيع-
مكة املكرمة -ط  1428 ،1هـ ،ص  ،269فقد ذكر التعريف
ومل ينسبه لشيخه ابن تيمية وهو له كام هو واضح.
وقال الكاساين« :هو منع الشخص من اخلروج إىل أشغاله
ومهامته الدينية واالجتامعية» .انظر :بدائع الصنائع يف ترتيب
الرشائع-دار الكتاب العريب-بريوت -ط  1982 ،2م.174 /7 ،
مانع من السعي
مقر ٌ
وعرفه الرسوجي فقال« :واحلبس ٌّ
يف البالد» .انظر :أدب القضاء -حتقيق :شيخ شمس العارفني
صديقي بن حممد ياسني-دار البشائر للطباعة والنرش
والتوزيع -بريوت -ط  1418 ،1هـ 1997 /م ،ص .159
ويف كالم ابن تيمية وغريه ما يفيد أن الربط بالشجرة
َسجن ،واجلَ ْع َل يف البيت أو املسجد َسجن ،وعليه فليس من
خاص معدٍّ لذلك،
لوازم السجن الرشعي اجلعل يف بنيان
ٍّ
ولك َّن ذلك ال يدل عىل عدم مرشوعية اختاذ سجن معني معدٍّ
لذلك ،قال أبو بكر بن العريب (ت  543هـ 1148 /م):
«اإلمساك واحلبس يف البيوت كان يف صدر اإلسالم قبل أن
يكثر اجلناة ،فلام كثروا ُ
وخيش قوهتم اتخُّ ذ هلم سج ٌن» انظر:
اجلامع ألحكام القرآن.456 /3 ،

الدول�ة ،كما انتشرت يف معظ�م امل�دن األندلسي�ة،
خاص هب�ا ُينسب إليها ،وقد
سجن
فك�ان لكل مدينة
ٌّ
ٌ
يك�ون يف املدينة الواحدة أكث�ر من سجن ،وقد أمدتنا
املصادر بعدد من أسامء السجون األندلسية ومواقعها
ُ
ويشء م�ن تنظيامهتا املعامري�ة واإلدارية وطريقة بنائها
وحصانته�ا وإحكامه�ا ،وم�ن خلال ه�ذه املصادر
عرفن�ا ثالثة أنواع من السج�ون يف األندلس ،نذكرها
فيام ييل:

أوالً :السجون املركزية:

و ُيقص�د بالسج�ون املركزي�ة تل�ك السج�ون التي

تق�ع يف ح�ارضة الدول�ة اإلسالمية يف األندل�س ،وهذه
احل�ارضة كانت–غال ًبا -مدينة قرطب�ة (،)2()Córdoba

حت�ى ص�دور قرار إلغ�اء اخلالف�ة األموي�ة يف األندلس

سنة  422هـ 1030 /م ،بعدها بدأت تظهر عىل مرسح
األحداث ع�دة حوارض أخرى كان لك�ل منها سجوهنا
اخلاصة هب�ا -كام سنبني -أما احلارضة العظمى (قرطبة)

فقد عرفت عد ًدا من السجون العامة والرئيسة ،وتنقسم

هذه السجون إىل قسمني:

أ) السجون املستقلة أو مفردة البناء.
ب) السجون امللحقة بالقرص.

( )2قرطبة ( :)Córdobaقاعدة األندلس وأم مدائنها ،تقع عىل
هنر الوادي الكبري ( )Guadalquivirيف اجلزء اجلنويب من
إسبانيا ،وهي عاصمة مقاطعة قرطبة ،حيدها من الشامل مدينة
ماردة ( ،)Méridaومن اجلنوب مدينة قرمونة (،)Carmona
ومن الغرب مدينة إشبيلية ( ،)Sevillaوهي يف سفح جبل
مطل عليها يسمى جبل العروس ،اشتهرت بالعمران
واحلضارة ،وقد سقطت هنائ ًّيا يف أيدي النصارى سنة 633
هـ 1235 /م .انظر :ياقوت احلموي :معجم البلدان/4 ،
 .325-324ذكر بالد األندلس ملؤلف جمهول ،ص  20وما
بعدها .الرشاطي وابن اخلراط اإلشبييل :األندلس يف اقتباس
األنوار ويف اختصار اقتباس األنوار ،ص -179 ،77-76
 .180اإلدرييس :نزهة املشتاق .579-574 /2،احلمريي:
صفة جزيرة األندلس ،ص .158-153

حممد عىل د ُّبـور :السجون والسجناء باألندلس يف عهدي بني أمية وملوك الطوائف
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م�ن شاط�ئ النهر املج�اور للامء ،وك�ان رسداب

وسنتحدث عن كال النوعني فيام ييل:

أ) السجون املستقلة أو مفردة البناء:

و ُيقص�د هبذا النوع من السجون تلك التي كان هلا
ٌّ
ٌ
مستقل بعيدٌ عن قرص اإلمارة أو
خمصوص
مك�ان حمد ٌد
ٌ
قريب من�ه لكنه ليس ملح ًق�ا به وال يشكل
اخلالف�ة أو
ٌ
ج�ز ًءا منه ،ومن أه�م هذه السجون املستقل�ة أو مفردة

البناء:

 -1سجن قرطبة :يقع هذا السجن بالقرب من قرص

قرطبة الذي اختذه األمري األموي عبد الرمحن بن
معاوي�ة (األول /الداخ�ل) ( 172-138ه�ـ/

مق�را إلمارت�ه ،وعندم�ا حت�دث
 788-756م) ًّ
ابن األبار عن ه�ذا السجن ذكر أنه كان مالص ًقا

للقصر ،ويصل بني السجن وهن�ر الوادي الكبري
رسداب اتخُّ ِ َ
�ذ للمساجين
()Guadalquivir
ٌ

ينته�ي هب�م إىل اجل�زء املنخف�ض م�ن شاط�ئ

النه�ر ليستخدم�وه للطه�ور والوض�وء وقض�اء
حوائجهم ،والرقباء يتابعوهنم وال يغفلون عنهم

حلظ�ة طيلة خروجهم إىل النه�ر ،يقول ابن األبار
ٍ
يومئ�ذ
حل ْب�س
يف احلل�ة السيراء“ :وك�ان أه�ل ا َ
ينزل�ون إىل النه�ر األعظ�مُ -ق ْربهَ�م -للطه�ور
والوضوء ،على رسداب اتخُّ ذ هلم حتت األرض؛
�ق القرص ،على ِ
ٍ
اهل ْبط،
إذ ك�ان مكان�ه
يومئذ لِ ْص َ
والرقب�اء عليه�م”( ،)3و ُيفه�م م�ن ه�ذا أن اسم
ِ
(اهل ْب�ط) ك�ان ُيطلق على ذلك اجل�زء املنخفض
( )3ابن األبار :احللة السرياء-حتقيق :د .حسني مؤنس– دار
املعارف– القاهرة– ط  1985 –2م .351 /2 ،ابن األثري:
الكامل يف التاريخ-حتقيق :أبو الفداء عبد اهلل القايض -دار
الكتب العلمية– بريوت -ط  1407 ،1هـ 1987 /م،
 .257 /5د .سامل بن عبد اهلل اخللف :نظم حكم األمويني
ورسومهم يف األندلس-منشورات اجلامعة اإلسالمية
باملدينة املنورة-عامدة البحث العلمي-اإلصدار رقم -51
ط 1424 ،1هـ 2003 /م.893 /2 ،
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ويؤكد ابن ع�ذارى عىل هذا املوقع للسجن
ٍ
يومئذ
فيق�ول يف البي�ان املغرب« :وك�ان السجن
خي�رج الن�اس من�ه إىل النهر ملا يكون م�ن احلاجة
وضوحا
م�ع املوكلين هب�م»( ،)5ثم يزي�د األم�ر
ً

وحتدي�دً ا عندم�ا يتكل�م عن ه�روب أيب األسود
حمبوسا يف
حمم�د بن يوسف الفهري ،حي�ث كان
ً
ه�ذا السج�ن بأمر األمير عبد الرمح�ن الداخل،
واستط�اع أن خيط�ط لله�روب باالتف�اق م�ع
ف�رج ،وحيدد ابن ع�ذارى مكان
م�وىل له اسمه ُم ِّ
اللق�اء فيق�ول« :وك�ان خيتل�ف إليه م�وىل اسمه
ُم َف ِّ�رج ،يقضي حوائج�ه ويلقاه على النهر حتت
القنطرة»()6؛ إذ متكن أبو األسود من التمثيل عىل
املوكَّ�ل به يف السجن أنه أعمى وأجاد التمثيل إىل
أن انطلت حيلته عليه فهرب(.)7
وبما أن السجن�اء كان�وا يستخدمون حافة
النه�ر للطه�ارة والوض�وء ،فم�ن الطبيع�ي أن
يك�ون املكان عراء ،يفتق�ر إىل يشء يسترت خلفه
َم�ن أراد قضاء حاجته ،وه�ذا أمر متعمد ،لكي

( )4ابن األبار :احللة السرياء ،351 /2 ،حاشية رقم .1
( )5ابن عذاري :البيان املغرب -حتقيق ومراجعة :ج .س .كوالن
وأ .ليفى بروفنسال– الدار العربية للكتاب– بريوت– ط ،3
1983م .50 /2 ،
( )6ابن عذارى :البيان املغرب .50 /2 ،ابن األثري :الكامل يف
التاريخ.258-257 /5 ،
( )7ابن األبار :احللة السرياء .351 /2 ،ابن عذاري :البيان
املغرب .50 /2 ،مؤلف جمهول :أخبار جمموعة يف فتح
األندلس-حتقيق :إبراهيم اإلبياري-دار الكتاب املرصي/
القاهرة ودار الكتاب اللبناين /بريوت -ط  1410 ،2هـ/
 1989م ،ص  .92النويري :هناية األرب يف فنون األدب-
حتقيق :د .أمحد كامل زكي-مراجعة :د .حممد مصطفى زيادة-
اهليئة املرصية العامة للكتاب-القاهرة 1980 ،م.349 /23 ،
عنان :دولة اإلسالم يف األندلس-العرص األول-القسم
األول (من الفتح إىل بداية عهد النارص)-مكتبة اخلانجي–
القاهرة -ط  1417 ،4هـ 1997 /م ،ص .190

حممد عىل د ُّبـور :السجون والسجناء باألندلس يف عهدي بني أمية وملوك الطوائف
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وهب�ذا يتأكد لنا أن هذا السجن (أو احلبس)

تسه�ل عملية املراقبة( ،)8وق�د أكد ابن حيان أن
السجن�اء كان�وا يغش�ون ه�ذا املوض�ع من غري
سترة( ،)9األم�ر الذي جع�ل الفقيه أب�ا عبد اهلل
حمم�د بن عبد السلام اخلشن�ي (ت  286هـ/
 899م) يأنف من هذه الصورة ،وبسببها مل يذق
الطعام طيلة ثالثة أي�ام ،وهي املدة التي قضاها
يف السج�ن ،وبذل�ك مل يضط�ر إىل الذهاب إىل
هذا املكان(.)10

ك�ان مالص ًق�ا لقصر اإلم�ارة ،على مقرب�ة من
املسج�د اجلام�ع ،مط ًّ
لا مبارشة عىل هن�ر الوادي

الكبير ،قري ًب�ا م�ن قنط�رة قرطب�ة ،وق�د اعتبره

أستاذن�ا الدكت�ور حممود عيل مك�ي أحد حبسني
كبريي�ن يف قرطبة ،والثاين هو سجن ا ُمل ْط َبق الذي
سيأيت احلديث عنه بعد قليل(.)12

ويتضح من ه�ذه األوصاف أن هذا احلبس

أسامء هذا السجن يف املصادر:

ه�و السجن الع�ام (العموم�ي) يف قرطبة ،ولعله

تع�ددت اإلش�ارات إىل ه�ذا السج�ن يف

هو احلبس الذي أراده ابن حوقل عندما ذكر أثناء

املصادر بعدة أسامء ،منها:

حديث�ه ع�ن قرطب�ة ( )Córdobaأن احلبس يقع

 -س�جن العام�ة :ذكره هب�ذا االسم امل�ؤرخ ابن

بالق�رب من املسج�د اجلامع ،يق�ول“ :ومسجد

ع�ذاري وه�و يتحدث ع�ن اقتح�ام حممد بن

جامعه�ا جليل عظي�م يف نفس املدين�ة ،واحلبس
منه قري�ب”( ،)11فقرص اإلمارة بقرطبة ٌّ
مطل عىل

هشام ب�ن عبد اجلبار امللق�ب باملهدي لقرطبة

ضف�ة هنر ال�وادي الكبري وعىل القنط�رة ،كام كان

سن�ة  399ه�ـ 1009 /م ،إلخ�راج َم�ن فيه

الضفة األخرى للوادي الكبري.

اجلرائ�م ،حي�ث كان�ت قوت�ه هب�م واعتماده

من اللص�وص والسفلة والغوغاء وأصحاب

مواجه�ا للمسج�د اجلامع بقرطب�ة؛ أي يقع عىل
ً
( )8د .سامل بن عبد اهلل اخللف :نظم حكم األمويني ورسومهم يف
األندلس.894 /2 ،
( )9ابن حيان :املقتبس يف أخبار بلد األندلس-حتقيق :د /عبد
الرمحن عيل احلجي– نرش وتوزيع دار الثقافة -بريوت،
 1983م ،ص .255
( )10ابن حيان :املقتبس -حتقيق :د /عبد الرمحن عيل احلجي،
ص  .255وكان سبب سجنه أنه ملا أدخل إىل األندلس كتاب
(الناسخ واملنسوخ) أليب عبيد من روايته-ومل يكن دخلها قبل
ذلك -أنكر عليه الفقهاء ذلك وأكثروا عليه ،وأهنوا شأنه إىل
حممد بن حارث صاحب السوق ،فأمر بإحضاره وهنره وجادله
فلم يفهم عنه صاحب السوق شي ًئا ،وأمر بسجنه ،فلام علم
األمري حممد ( 273-238هـ 886-852 /م) بذلك ضحك
وأمر بإطالقه واعتذر إليه وأذن له بنرش علمه ،فكان هلذا املوقف
أثر عظيم عىل الفقيه املذكور ،حيث كان-بعد ذلك-إذا جلس
لإلسامع ابتدأ القارئ عليه بالدعاء لألمري حممد ،وإذا فرغ ختم
به ،وفعل ذلك طوال حياته .انظر :ابن حيان :املقتبس -حتقيق:
د /عبد الرمحن عيل احلجي ،ص .254-250
( )11ابن حوقل :صورة األرض-منشورات دار مكتبة احلياة
للطباعة والنرش–بريوت 1992،م ،ص .108

عليه�م ،يق�ول اب�ن ع�ذاري« :وأرسل حممد

للوق�ت َم�ن كسر سج�ن العام�ة ،فانطل�ق
مجي�ع َمن ك�ان في�ه م�ن اللص�وص والذعار
ٍ
حمم�د
وأصح�اب اجلرائ�م ،وسارع�وا إىل
فاستعان هبم»(.)13

( )12يقول د .حممود عيل مكي« :كان يف قرطبة حبسان كبريان،
واحد عىل مقربة من املسجد اجلامع بشهادة اجلغرايف الرحالة
ابن حوقل الذي زار األندلس يف أيام عبد الرمحن النارص
خالل القرن الرابع اهلجري /العارش امليالدي ،والثاين هو
املطبق....وكان يف نفس مبنى قرص اخلالفة إال أنه كان يف
جوف األرض ،وكان سجن املطبق هو املعدّ للسجناء مدى
أيضا اسم
احلياة ،ويبدو أنه هو نفسه الذي كان ُيطلق عليه ً
«الدويرة» (تصغري الدار) .انظر :ابن حيان :املقتبس -حتقيق:
د .حممود عيل مكي ،ص  ،325حاشية رقم  279للمحقق.
( )13ابن عذاري :البيان املغرب.56 /3 ،

حممد عىل د ُّبـور :السجون والسجناء باألندلس يف عهدي بني أمية وملوك الطوائف
َّ
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 -س�جن العامرية :وقد ذك�ره ابن اخلطيب هبذا

االسم ،حيث قال عن ابن عبد اجلبار وإثارته

ب�ن سعيد بن إبراهيم بن قي�س؛ ألنه علم أنه

حيركه�م على العامري�ة،
نفسه�ا« :وجع�ل ِّ

وأنش�أ قصي�دة يف ذل�ك ،فنص�ب ل�ه الوزير

للعام�ة واستعانت�ه هب�م يف احلادث�ة السابق�ة
وخياطبه�م بوج�ه قيام�ه واحتساب�ه ،وب�ادر
بكسر سج�ن العامري�ة ،وفي�ه اللص�وص
والذعار وأرباب اجلرائم ،)14(»...وال ندري

ه�ل ح�دث تصحيف بين كلمت�ي (العامة)
املؤر َخينْ ِ (ابن عذاري
و(العامرية) عند أحد ِّ
وابن اخلطيب) أم أن هذا السجن كان معرو ًفا

بعدة أسامء؟!.

 -س�جن العام�ة املع�روف بالعامري�ة :حي�ث

وجدنا أح�د املختصني بالدراس�ات اآلثارية
األندلسي�ة جيمع بني االسمني هل�ذا السجن،

فذكر أنه سجن العامة املعروف بالعامرية(.)15

 -س�جن قرطبة :وقد سمى هبذا االسم باعتباره

السج�ن الرئي�س يف قرطب�ة ()Córdoba
واملخص�ص ألغلبي�ة فئ�ات الشع�ب ،وق�د

ذكرت�ه النص�وص هب�ذا االس�م يف حادث�ة
مشاهبة للحادثة سالفة الذكر ،حيث تكررت
حادث�ة كسر سج�ن قرطب�ة وف�رار السجناء

من�ه ،وبالتحديد يف النصف الث�اين من القرن
الثال�ث اهلج�ري /التاس�ع امليلادي ،عندما

وزير
الوزير
َس َج� َن
هاش�م بن عبد العزي�زُ -
ُ
ُ
األمير حممد بن عب�د الرمحن الث�اين (-238

( )14ابن اخلطيب :أعامل األعالم-القسم الثاين-حتقيق وتعليق:
أ .ليفي بروفنسال -دار املكشوف-بريوت -لبنان -ط ،2
 1956م ،ص .110
( )15د .السيد عبد العزيز سامل :قرطبة حارضة اخلالفة يف
األندلس-مؤسسة شباب اجلامعة-اإلسكندرية 1997 ،م،
.110 /1
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الشاع�ر مؤمن
 273ه�ـ 886-852 /م)-
َ

شم�ت به عندم�ا وق�ع الوزي�ر يف أرس الروم
حبائ�ل السعاي�ة حت�ى أودعه سج�ن قرطبة

املذكور ،وحاول الشاع�ر أن يتشفع بكل َمن

له كلم�ة ومكانة عند الوزير ،وكذلك بالنظم
والنث�ر ،لك َّن َّ
كل ذلك مل يجُ�ده نف ًعا ،ومل ُيفده

شي ًئ�ا ،ومل�ا كرس أه�ل سجن قرطب�ة السجن
وفروا منه رغ�ب الشاعر املذكور عن الفرار،
وظن أن ذلك يخُ ِّلصه.
وملا ج�اء الوزير–بعد حادث�ة اهلروب-

لتفقد السجن ومعاينة َمن فيه والنظر يف أمره،

خ�رج إلي�ه الشاع�ر يستعطفه ويطل�ب عفوه
السج َ
ان
فل�م يلتفت الوزي�ر إليه ،ب�ل أوىص
َّ
بإيص�اد باب السجن يف وجه�ه ،فقتله اليأس
بعد ستة أيام ،حيث لقي حتفه سنة  267هـ/

 880م .
()16

أيضا هبذا االسم،
كام ذكره ابن ع�ذاري ً
فذك�ر أنه يف سنة  282ه�ـ 895 /م خرجت
إشبيلي�ة ( )17()Sevillaع�ن الطاع�ة ،فقبض

( )16انظر :ابن سعيد املغريب :املغرب يف حىل املغرب–حتقيق:
د .شوقي ضيف– دار املعارف– القاهرة  -ط  ،4د.ت/1 ،
 .133-132د .إحسان عباس :تاريخ األدب األندليس،
عرص سيادة قرطبة-دار الثقافة  -بريوت-ط  2منقحة
ومزيدة 1969 ،م.173 /1 ،
( )17إشبيلية ( :)Sevillaمن كربى املدن األندلسية ،بل عروس
مدن األندلس ،وتعني األرض املنبسطة ،وهي أول عاصمة
اختذها املسلمون يف األندلس قبل قرطبة (،)Córdoba
وتقع عىل هنر الوادي الكبري ( )Guadalquivirإىل اجلنوب
الغريب من مدينة قرطبة ،وقد اشتهرت برشف البقعة وطيب
األرض .انظر :البكري :جغرافية األندلس وأوروبا ،ص
 .107الرشاطي وابن اخلراط اإلشبييل :األندلس يف اقتباس
األنوار ويف اختصار اقتباس األنوار ،ص  .102ياقوت

حممد عىل د ُّبـور :السجون والسجناء باألندلس يف عهدي بني أمية وملوك الطوائف
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ا ُمل َّط ِّ�رف ب� ُن األمير عب�د اهلل على مجاعة من
زعامئها وأودعهم س�جن قرطبة ،وأوثقهم يف
إبراهيم ب ُن َح َّجاج وخالدُ ب ُن
احلدي�د ،منهم:
ُ
الشذوين ،وملا رجعوا
خلدون واب ُن عبد امللك
ّ
إىل الطاع�ة وأدوا اجلباية املطلوبة عاد ا ُمل َّط ِّرف
فأطل�ق رساحهم من الس�جن املذكور ،يقول
ابن عذاري« :وفيها (يعني يف سنة  282هـ/
 895م) أت�ت جباب�ة إش�بيلية ،وعندما أتت
�ق (يعن�ي :ا ُمل َّط ِّ�رف) اب� َن َح َّج�اج واب َن
َأ ْط َل َ
خلدون
والشذوين من سجن قرطبة»(.)18
ّ

حلس�ن النواي�ا وحس�ن الطاع�ة وع�دم النك�ث

والرج�وع إىل التم�رد والعصي�ان والث�ورة م�رة
أخرى ،ومقابل التصالح مع األمري أو اخلليفة.

وعن هذا الس�جن وموقعه مل نجد إال إشارة

وحيدة رصحية– فيام وقفنا عليه من مصادر-عند
اب�ن القوطية يف كتاب�ه (تاريخ افتت�اح األندلس)

وه�و يتح�دث ع�ن الوزي�ر أمي�ة بن عيس�ى بن
(مر) بدار
ُش�هيد ،فيقول“ :فمن أخباره أنه خطر َّ

الرهائ�ن املج�اورة لباب القنط�رة” ،وهو يقصد
باب القنطرة املؤدي إىل قنطرة قرطبة املقامة فوق

 -الس�جن القدي�م :وق�د ُع�رف هب�ذا االس�م

هنر الوادي الكبري ،وذكر أنه كان يف هذا الس�جن

ونظرا
باعتباره أقدم س�جون قرطبة وأعتقهاً ،

آنذاك رهائن لبني قيس(.)20

ألمهيت�ه فقد نُس�ب إليه ربض م�ن األرباض

وليس لدينا ما يس�اعدنا على اجلزم بأن دار

الغربية التسعة يف قرطبةُ ،عرف باسم (ربض

الرهائن كانت س�جنًا مس�تق ً
ال عن السجن العام

الس�جن القديم)( ،)19فال ش�ك أنه مع اتساع

بقرطبة ،خاصة أهنام يقعان يف موقع واحد تقري ًبا،

احل�ارضة أو املدن األندلس�ية وزي�ادة كثافتها

فكالمه�ا قريب من قنطرة قرطب�ة املقامة عىل هنر

الس�كانية يتم استحداث سجون جديدة تفي

ال�وادي الكبير ،فهل كان�ت دار الرهائ�ن جز ًءا

بالغرض املطلوب منها.

من س�جن قرطبة العام ،لكنها خمصصة للرهائن

 -2دار الرهائ�ن :يتض�ح م�ن خلال مس�مى ه�ذا

فقط؟ أم أهنا كانت سجنًا مستق ً
ال قري ًبا من سجن

خمصص�ا للرهائن الت�ي يقدمها
الس�جن أنه كان
ً

قرطبة العام أو جماور ًة له؟

الث�وار واخلارجون عن طاع�ة الدولة يف األقاليم

 -3حب�س ال�دم :ذكر امل�ؤرخ املرشق�ي ابن األثري

وامل�دن واحلصون البعيدة عن حارضة اإلمارة أو

اسًم�اً غري ًبا ألحد س�جون قرطبة دون أن حيدد
موقع�ه يف املدينة أطلق عليه اس�م (حبس الدم

اخلالف�ة ،وكان هؤالء الرهائ�ن ُيقدَّ مون كإثبات
احلموي :معجم البلدان .195 /1 ،ذكر بالد األندلس
ملؤلف جمهول ،ص  .63-60اإلدرييس :نزهة املشتاق/2 ،
 .541احلمريي :صفة جزيرة األندلس ،ص  .22-18ابن
الكردبوس :تاريخ األندلس ،ص .139-138
( )18ابن عذاري :البيان املغرب.125-124 /2 ،
( )19انظر :ذكر بالد األندلس ملؤلف جمهول -حتقيق وترمجة:
لويس مولينا -املجلس األعىل لألبحاث العلمية-مدريد،
 1983م ،ص  .33املقري :نفح الطيب .466 /1 ،د .السيد
عبد العزيز سامل :قرطبة حارضة اخلالفة يف األندلس/1 ،
.179

بقرطب�ة) ،وذك�ر أن بزيع موىل أمي�ة بن األمري
حمبوس�ا
عب�د الرمحن بن معاوية بن هش�ام كان
ً

في�ه ويف رجلي�ه قي�د ثقي�ل ،وذلك س�نة 202

ه�ـ 817 /م( ،)21وق�د تابع�ه عىل ذل�ك ونقله
( )20ابن القوطية :تاريخ افتتاح األندلس ،ص .106
( )21ابن األثري :الكامل يف التاريخ.414 /5 ،
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عنه املؤرخ املرشقي شهاب الدين النويري(،)22

قصيرة بحي�ث ال تسم�ح باستح�داث سجن

ال�ذي يوض�ع في�ه أصح�اب اجلرائ�م ،خاصة

ولك�ن من خالل بع�ض املعطيات يظهر أنه

التي وجدناها عند اب�ن األثري عن هذا السجن

حجم�ه ،وبذلك ال يصلح أن يكون سجنًا عا ًّما،

وربما يكون املقصود هبذا االسم ذلكم السجن
جرائ�م القتل ،وألن هذه هي اإلشارة الوحيدة

واسم�ه الغري�ب -فإنن�ا مل نجد ه�ذا االسم يف
املص�ادر األندلسي�ة -فق�د يك�ون املقص�ود به

سج�ن قرطبة الع�ام -سابق الذك�ر -فقد كان
خمص ًص�ا للذع�ار
ه�ذا السج�ن– كما رأين�اَّ -
وأصح�اب اجلرائ�م واللص�وص ،وإال فق�د

يكون سجنًا آخر م�ن سجون قرطبة مل تكشف
عنه املصادر.

سج�ن آخ�ر؛ إذ إن اسم�ه أوالً ي�دل على صغر
فض ً
ال ع�ن أن ابن القوطية ع�اد وذكر قصة تؤيد
هذا االستنتاج ،وهي قصة الوزير صاحب املدينة

«أمية بن عيسى بن شهيد» عندما استخلفه األمري
حمم�د بن عبد الرمح�ن الث�اين ( 273-238هـ/

 886-852م) عن�د خروج�ه إىل بعض مغازيه،
وك�ان على سط�ح القصر أح�د أوالد األمير،
وعندما ح�اول هذا الولد مغ�ادرة السطح هدده

ب) السجون امللحقة بالقرص:

و ُيقصد هب�ذه السجون تلك السجون املرفقة بقرص

اإلمارة أو اخلالفة مبارش ًة أو كانت تُشكِّل جز ًءا أساس ًّيا

منه ،وكان من أهم هذه السجون:

 -1حب�س الدوي�رة :الدويرة ُمص َّغر ال�دار ،وهو
واح�د من السجون املشه�ورة يف قرطبة ،ذكره

اب�ن القوطية أثناء حديثه عن فرتة ُحكم األمري

الربضي ( 206-180ه�ـ-796 /
حلكَ�م
ا َ
ّ
 822م)( ،)23ويرى الدكتور السيد عبد العزيز

س�امل أن (حب�س الدوي�رة) ه�و نف�س احلبس
القدي�م الذي كان أبو األسود حممد بن يوسف
الفهري سالف الذكر قد ُسجن به ،وحيتج عىل
ذل�ك بأن الفرتة الزمني�ة الفاصلة بني األمريين

عب�د الرمح�ن الداخل وحفي�ده احلكم الربيض
( )22النويري :هناية األرب.372 /23 ،
( )23ابن القوطية :تاريخ افتتاح األندلس–حتقيق :إبراهيم
اإلبياري–دار الكتاب املرصي /القاهرة ودار الكتاب
اللبناين /بريوت -ط  1410 ،2هـ 1989 /م ،ص .72
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جديد(.)24

الوزير ابن شهيد بأنه سوف يضع قيود احلديد يف
رجلي�ه ويلقي به يف (حبس الدويرة) حتى يرجع
والده(.)25

وه�ذه القصة تؤكد أن (حبس الدويرة) غري

احلبس القديم؛ إذ إنه يقع يف القرص ،فض ً
ال عن أنه

من املستحيل وضع ولد األمري مع بقية املساجني

من أصحاب اجلرائم يف السجن العام(.)26

خمصصا
ويب�دو أن (حب�س الدوي�رة) ك�ان
ً

حل َّج�اب والفقه�اء
لعلي�ة الق�وم كال�وزراء وا ُ
والندم�اء وغريهم ممن يتصل�ون مبارشة بالقرص
خاص�ا بأبن�اء البي�ت األموي ،أو
أو الدول�ة ،أو ًّ

بع�ض الرهائن م�ن ذوي املكان�ة السياسية؛ فقد
سج�ن فيه األمري احلك�م الربيض جمموع ًة خاصة
( )24د .السيد عبد العزيز سامل :قرطبة حارضة اخلالفة يف
األندلس.218 /1 ،
( )25ابن القوطية :تاريخ افتتاح األندلس ،ص .99
( )26د .سامل بن عبد اهلل اخللف :نظم حكم األمويني ورسومهم
يف األندلس.895 /2 ،
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م�ن الفقهاء الذي�ن ثاروا ض�ده( ،)27كام ذكر ابن

وحبسا يف حب�س الدويرة
ومط�رف بن موس�ى ُ
بقرطبة»(.)31

القاس�م وعبد امللك وعب�د العزيز أبن�اء العباس

امللك أحد والة الثغ�ر األعىل ،فقد حامت حوله

حيان أن األمري حممد بن عبد الرمحن الثاين عندما

توىل اإلمارة كان أول أمر أصدره هو اإلفراج عن

أيض�ا حييي ب�ن حممد ب�ن عبد
وحب�س في�ه ً
ُ

املرواين؛ إذ كان�وا مسجونني يف (سجن الدويرة)

شبه�ات اخلروج على أمري املؤمنين عبد الرمحن

( 300-275ه�ـ 912-888 /م) أخاه القاسم

 321ه�ـ 933 /م ،حي�ث وش�ى ب�ه فرت�ون بن

األمري عب�دُ اهلل بن حممد
( ،)28كذل�ك حبس في�ه
ُ

الن�ارص ( 350-300ه�ـ 961-912 /م) سنة

ب�ن حمم�د؛ حي�ث اهتم�ه بالتدبير للقي�ام عليه،
فحبس�ه أوالً يف (دار البنيقة)-وسي�أيت الكلام

حمم�د عن�د الن�ارص بذلك ،ث�م اكتش�ف النارص

دسيس�ة فرت�ون ب�ن حممد ،فأم�ر بالقب�ض عليه،

عنها-ثم نقله منها إىل حبس الدويرة(.)29

ومحل�ه مك َّب ً
لا إىل الدويرة سن�ة  327هـ938 /

م ،وكت�ب إىل ال�وزراء يأمرهم بإخ�راج حييي بن
ِّ
وح�ل الكبل عن�ه وإحضاره
حمم�د م�ن الدويرة

أيضا
كام يبدو أن هذا السج َن كان ُيستخدم ً
حلب�س الرهائ�ن يف بعض األحي�ان ،فقد حبس
َ
(فرتون
في�ه اإلما ُم حممد ب�ن عبد الرمحن الث�اين
و(مط�رف ب�ن موسى) مل�ا ثارت
ب�ن موس�ى)
َ
رسقسط�ة ( )30()Zaragozaض�ده وأعلن�ت
خلع الطاع�ة ،فأخذمها رهينتين لقبول الصلح
معهما ومع أهل رسقسطة ،يقول العذري« :فلام
غزا اإلم�ام حممد الثغر ارهت�ن فرتون بن موسى
( )27انظر :ابن القوطية :تاريخ افتتاح األندلس ،ص .73-72
( )28ابن حيان :املقتبس من أنباء أهل األندلس-حققه وقدم له
وعلق عليه :د /حممود عيل مكي -منشورات املجلس األعىل
للشئون اإلسالمية -جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي -القاهرة،
 1415هـ 1994 /م ،ص .120
( )29انظر :ابن عذاري :البيان املغرب.151-150 /2 ،
( )30رسقسطة ( :)Zaragozaهي قاعدة الثغر األعىل ،وتقع
يف شامل رشق األندلس عىل ارتفاع  184م عن سطح البحر،
أيضا:
وتقع عىل الضفة اليمنى لنهر إبرو ( ،)Ebroوتسمى ً
املدينة البيضاء ،وسقطت يف أيدي النصارى سنة  512هـ/
 1118م عىل يد ألفونسو األول (( )Alfonso Iاملحارب
مركزا ملقاطعة تسمى
 ،)Elbatalladorومتثل حال ًّيا
ً
باسمها .انظر :العذري :نصوص عن األندلس ،ص .22
ذكر بالد األندلس ملؤلف جمهول ،ص  .71-70الرشاطي
وابن اخلراط اإلشبييل :األندلس يف اقتباس األنوار ويف
اختصار اقتباس األنوار ،ص  .188 ،80اإلدرييس :نزهة
املشتاق .554 /2 ،احلمريي :صفة جزيرة األندلس ،ص
 .98-96ياقوت احلموي :معجم البلدان.212 /3 ،

م�ع البوابني إلي�ه ،حيث عينه عام ً
لا عىل بربشرت

( )32()Barbastroوالقرص وأقاليمهام(.)33

آخ�ر حيم�ل نف�س املسم�ى
وهن�اك
ٌ
حب�س ُ

(سج�ن الدويرة) أنش�أه اخلليفة احلكم املستنرص

( 366-350ه�ـ 976-961 /م) سن�ة 361
ه�ـ 972 /م يف ال�دار املنسوبة للسقائني بالقرب

م�ن (سج�ن الزه�راء)( ،)34ولعل�ه السج�ن
( )31العذري :نصوص عن األندلس من كتاب :ترصيع األخبار
وتنويع اآلثار والبستان يف غرائب البلدان واملسالك إىل مجيع
املاملك-حتقيق :د .عبد العزيز األهواين-منشورات معهد
الدراسات اإلسالمية يف مدريد -د.ت ،ص .34
(َ )32ب ْر ُب ْشترَُ ( :)Barbastroمن أمهات مدن الثغر األعىل
فائقة احلصانة واالمتناع ،تقع عىل بعد نحو  60كم شامل
رسقسطة ( )Zaragozaعىل أحد فروع هنر اإلبرو
( )Ebroبني مدينتي الردة ( )Léridaورسقسطة ،وتعد
من أعامل َب ْربِ َطانِ َية ( ،)Barbitaniaوهي قريبة من مدينة
وشقة ( )Huescaالتي تقع إىل الشامل الغريب منها .انظر:
ياقوت احلموي :معجم البلدان .371-370 /1 ،البكري:
جغرافية األندلس وأوروبا ،ص  .92ابن الكردبوس :تاريخ
األندلس ،ص  ،72حاشية رقم .6احلمريي :صفة جزيرة
األندلس ،ص .41-39
( )33العذري :نصوص عن األندلس ،ص .72
( )34ابن حيان :املقتبس -حتقيق :د .عبد الرمحن احلجي ،ص .88
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ال�ذي ابتن�اه احلك�م يف مني�ة الزه�راء وفي�ه أم�ر

قصر قرطبة( ،)38ويذكر ليف�ي بروفنسال أن هذا
احلب�س ك�ان يقع حت�ت األرض يف القصر ،وأنه
خمصص�ا ملن حك�م علي�ه باإلع�دام( ،)39أو
ك�ان
ً
ك�ان ُمعدًّ ا للمحكوم عليهم بالسجن املؤبد مدى
احلياة(.)40

أفل�ح صاح�ب اخليل واحلش�م ،فص�در منهام ما
يستوجب العق�اب ،فأطلع اب ُن أفلح اخلليف َة عىل

أنه كان يف قرطبة حبسان كبريان ،واحد عىل مقربة

بحب�س جعف�ر وحيي�ي ابني علي بن مح�دون بن
األندلسي– وكان�ا متهمين بالتشي�ع -مل�ا ظهر
منهام من جف�اء واستخفاف بحق اخلالفة املعظم

شأهن�ا ،وكانا يف جملس لعقد صفق�ة بيع عبيدهم
لصال�ح اخلليفة وقبض ثمنهم بحض�ور زياد بن

ذل�ك فأم�ره «بالع�ود إىل املجل�س ،وإهانة جعفر

وحيي�ى وأشياعهما بام يسوؤمه�ا ،ومحلهام راجلني
م�ن مكاهنام إىل سجن الدوي�رة بمنية الزهراء ،فتم

من املسجد اجلام�ع بقرطبة ،وهو سجن قرطبة-
ال�ذي سب�ق احلدي�ث عن�ه -والث�اين ه�و ا ُمل ْط َبق
املذك�ور هنا ،و َي ُظ ُّن أن هذا السجن ربام هو نفسه
الذي ك�ان ُيطلق علي�ه اس�م (الدويرة)-تصغري

ذلك عليهام ،وقامت من�ه قيامتهام[ ]...فمكثا فيه

أيضا فيام سبق-لكن-
الدار(-)41الذي حتدثنا عنه ً

أرب�ع وستني بعده�ا»( ،)35ثم أطل�ق رساحهام بعد

خمصصا لعلية القوم
رأينا أن حبس الدوي�رة كان
ً

وصدرا من سنة
بقية سنة ثالث وستني وثالثامئة،
ً

ذلك(.)36

 -2س�جن املطب�ق( :ا ُمل ْط َب�ق) -بض�م املي�م وسكون
السجن ألن�ه ُأ ْطبِ َق
الط�اء وفتح الب�اء املوح�دةِّ -
على َمن في�ه ،وبعضهم يفت�ح املي�م( ،)37وهو من
أشهر سجون قرطبة عىل اإلطالق ،وهو السجن
الذي يقام حت�ت األرض أو يف جوف األرض يف
حرم قرص اخلالفة نفس�ه ليكون قري ًبا من احلاكم
ال�ذي ُيشرف علي�ه بنفس�ه أحيانً�ا ،أو للحاجة
إىل التكت�م والرسي�ة يف عمليات احلب�س والقتل
بعي�دً ا ع�ن أعني العام�ة ،وكان يق�ع داخل مبنى

( )35اب�ن حي�ان :املقتب�س -حتقي�ق :د .عب�د الرمح�ن احلج�ي،
ص.172-171
( )36اب�ن حي�ان :املقتبس -حتقيق :د .عب�د الرمحن احلجي ،ص
 .173أ .حمم�د عب�د اهلل عنان :دولة اإلسلام يف األندلس-
العصر األول-القس�م الثاين-اخلالف�ة األموي�ة والدول�ة
العامرية ،ص .500
( )37دوزي :تكمل�ة املعاج�م العربية-ترمج�ة :د .حمم�د سلي�م
النعيمي-مراجع�ة :مج�ال اخلي�اط-دار الشئ�ون الثقافي�ة
العامة-بغداد 1993 ،م.22 /7 ،
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ويرى أحد املختصني بالدراسات األندلسية

كما ذكرنا-من خلال بعض املعطي�ات التارخيية
حل َّج�اب والفقهاء والندماء وغريهم
كالوزراء وا ُ

خاصا
ممن يتصلون مبارشة بالقرص أو الدولة ،أو ًّ
بأبناء البيت األموي ،أو بعض الرهائن من ذوي

املكانة السياسية.

وق�د اشتهر ع�ن (سجن ا ُمل ْط َب�ق) أنه سجن
السجين َ
الليل م�ن النهار،
مظل�م ال َيع�رف فيه
ُ

( )38ذك�ر الدكت�ور /السي�د عب�د العزيز س�امل أن ه�ذا السجن
أيضا بسجن (العامرية) ،لك�ن من خالل تشابه
ك�ان ُيع�رف ً
النص�وص ال�واردة عن�د اب�ن ع�ذاري وابن اخلطي�ب يتبني
بجلاء أن السج�ن الذي ُاطل�ق عليه سج�ن (العامرية) هو
سج�ن قرطب�ة العام وليس سجن (املطب�ق) ،كام أن أوصاف
املؤرخني تثبت اختالف مكان السجنني .انظر :ابن عذاري:
البي�ان املغ�رب .56 /3 ،اب�ن اخلطي�ب :أعمال األعلام-
القس�م الث�اين ،ص  .110د .السيد عب�د العزيز سامل :قرطبة
حارضة اخلالفة يف األندلس.219 /1 ،
(L. Provencal: Histoire de L› Espagne Musulmane- )39
.Paris, 1950, T. III, p. 159

( )40اب�ن حي�ان :املقتب�س -حتقي�ق :د .حمم�ود علي مكي ،ص
 ،325حاشية رقم  279للمحقق.
( )41اب�ن حي�ان :املقتب�س -حتقي�ق :د .حمم�ود علي مكي ،ص
 ،325حاشية رقم  279للمحقق.
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ذك�ر ذلك اب�ن األبار وهو يتح�دث عن القايض

وك�ل َمن يعرف أنه ُيس�اق إىل سجن ا ُمل ْط َبق

( )42()Valenciaعند الثورة عىل املرابطني ،حيث

احلاجب أبو احلسن جعفر بن عثامن املصحفي ملا
ُامر ب�ه إىل سجن ا ُمل ْط َب�ق «ودع أهله وولده وداع

يعرف أنه سيسجن فيه حتى املوت ،وهذا ما فعله

أيب عبد امللك مروان بن عبد العزيز الثائر ببلنسية

«سج�ن يف بي�ت مظلم مطب�ق كان ال
ق�ال عن�هُ :

الفرقة»( ،)47كام كان متأكدً ا أنه سيموت يف سجنه

يع�رف النه�ار في�ه م�ن اللي�ل ،)43(»...ووصف

ه�ذا ،يقول اب�ن ع�ذاري« :وكان م�ن هالكه يف

ابن اخلطيب عمقه حت�ت األرض وكثرة رساديبه
وش�دة إحكام غلقه بقول�هُ « :م ْطبق عميق ال َق ْعر،

حمبسه هذا عىل يقني»(.)48

ُم ْق َفل املسلكَ ،حريز ال ُق ْفل»(.)44

كام كان هذا السجن ُيعدُّ من أضيق السجون

وي�رى الدكتور السي�د عبد العزي�ز سامل أنه

وأصعبه�ا يف قرطبة ،فقد ك�ان من أسباب حبس

األمر كذلك فيكون إنشاؤه قد تم قبل سنة 210

السجن زمن املنصور حممد بن أيب عامر (-368

السنة مات مالك بن القتيل يف (املطبق)(.)46

وحبسه يف زمن اخلليفة عبد الرمحن النارص ،فدعا

استح�دث زم�ن الدول�ة األموي�ة( ،)45وإذا كان

احلاج�ب جعف�ر ب�ن عثمان املصحف�ي يف ه�ذا

ه�ـ 825 /م؛ إذ إن اب�ن حي�ان ذك�ر أن�ه يف هذه

( )42بلنسي�ة ( :)Valenciaمدين�ة كبيرة م�ن امل�دن األندلسي�ة،
تق�ع يف رشقي األندل�س قرب ساحل البح�ر األبيض املتوسط
عىل ُبع�د  4كم منه ،وحتدها طليطل�ة ( )Toledoمن الغرب،
وطرطوش�ة ( )Tortosaم�ن الشامل ،ومرسي�ة ()Murcia
م�ن اجلن�وب ،وه�ي رشق�ي قرطب�ة ( ،)Córdobaورشقي
تدمير ( ،)Teodmiro/ Tudmirوكان�ت متث�ل قاع�دة
مهمة م�ن قواعد األندلس خالل احلك�م اإلسالمي؛ إذ تتبعها
عدة م�دن وأقاليم وقرى وحصون ،وه�ي خمصوصة بخصوبة
الرتب�ة وكثرة األهن�ار واجلن�ان واملحاصيل واألزه�ار ،وتتميز
بصناعة النسي�ج وحركة التجارة الواسع�ة ،وقد سقطت هنائ ًّيا
يف أي�دي النص�ارى عىل يد خايم�ي الث�اين ( )Jaime IIملك
أراغون ( )Aragónسنة  636هـ 1238 /م .انظر :البكري:
جغرافي�ة األندلس وأوروبا ،ص  .127العذري :نصوص عن
األندل�س ،ص  .20-17اب�ن الكردب�وس :تاري�خ األندلس،
ص  ،84حاشي�ة رقم  .2ياقوت احلموي :معجم البلدان/1 ،
 .490اإلدريسي :نزهة املشتاق .556 /2 ،ابن سعيد املغريب:
املغرب يف حىل املغرب .299-297 /2 ،ابن األبار :التكملة،
 .640 /2ابن اخلطيب :اللمحة البدرية ،ص .96 ،82 ،47
( )43ابن األبار :احللة السرياء.225 /2 ،
( )44اب�ن اخلطيب :اإلحاطة يف أخب�ار غرناطة -حتقيق :أ .حممد
عب�د اهلل عنان-مكتبة اخلانجى -القاهرة -ط 1395 – 1هـ
 1975 /م.106 /3 ،
( )45د .السي�د عب�د العزي�ز س�امل :قرطب�ة ح�ارضة اخلالف�ة يف
األندلس.219 /1 ،
( )46ابن حيان :املقتبس -حتقيق :د .حممود عيل مكي ،ص .77

 392ه�ـ 1002-978 /م) دع�وة رجل ظلمه
عليه هذا الرجل أن يميته اهلل يف أضيق السجون،

وه�و سج�ن ا ُمل ْط َب�ق ،ف�دارت األي�ام دورهت�ا
وحتقق�ت دع�وة الرجل ،يق�ول احلاجب وهو يف

سجنه« :ومل أزل أرتقب ذلك يف السجن»(.)49

ومن خالل النصوص يتبني لنا أنه كان هناك

ثالثة سجون هبذا االسم:

سج�ن املطب�ق يف قرطب�ة ،وفي�ه ُحبس عبد

امللك بن هشام الريض بن عبد الرمحن بن معاوية،
حيث نكبه أبوه يف حياته وسجنه يف ا ُمل ْط َبق ،وبقي

مسجونً�ا فيه سبعة عرش عا ًما ،وقيل :تسعة عرش
عا ًم�ا( ،)50إىل أن م�ات يف حي�اة أخي�ه احلكم بن

( )47انظر :اب�ن عذاري :البيان املغرب .270 /2 ،املقري :نفح
الطي�ب من غص�ن األندلس الرطي�ب وذك�ر وزيرها لسان
الدين اب�ن اخلطيب -حتقيق :د .إحسان عباس-دار صادر–
بريوت-ط  1388 ،1هـ 1968 /م.601 /1 ،
( )48ابن عذاري :البيان املغرب.270 /2 ،
( )49ابن عذاري :البيان املغرب.270 /2 ،
( )50انظر :ذكر بالد األندلس ملؤلف جمهول ،ص .121
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هشام (الربيض)( ،)51وك�ان سبب سجنه ما ثبت

وسج�ن يف ا ُمل ْط َب�ق م�ع
و ُطل�ب اب�ن اإلفليلي ُ

وزج�ه إىل السجن ،فبق�ى يف سجنه أعوا ًما
علي�ه ِّ

كما ذك�ره اب�ن حي�ان وه�و يتح�دث ع�ن

ل�دى أبي�ه من تآم�ره عليه ،فلم يتردد يف القبض
طويلة حتى تويف سنة  198هـ 813 /م بعد وفاة

أبيه»(.)52

أيضا اللغوي
وك�ان من نزالء هذا السجن ً

أح�داث سن�ة  220ه�ـ 835 /م ،حيث ذكر أنه

هل�ك يف هذا السجن يف السن�ة املذكورة جمموعة

األدي�ب أبو القاسم إبراهي�م بن حممد بن زكريا

من زعماء املتمردي�ن يف طليطل�ة ()Toledo
مم�ن ُقبض عليهم أيام احلكم بن هشام (الربيض)

هتمة يف دينه أيام األمري هشام بن احلكم املرواين

الث�ورة فيها ،واستن�زل بعض زعامئه�ا فأودعهم

الزهري ،املع�روف بابن اإلفليلي ،حيث حلقته
(املؤي�د) ( 399-366ه�ـ1008-976 /

م) يف مجل�ة َم�ن تُت ِّب�ع من األطب�اء يف وقته كابن

عاص�م( )53والشبانيس( )54واحلماَّ ر( )55وغريهم،

( )51انظ�ر :ابن ح�زم :مجهرة أنس�اب العرب-حتقي�ق وتعليق:
عب�د السلام حمم�د ه�ارون-دار املعارف-القاه�رة-ط
-5سلسل�ة ذخائر الع�رب ( ،)2د.ت .95 /1 ،رسائل ابن
ح�زم األندليس-حتقيق :د .إحسان عباس -املؤسسة العربية
للدراس�ات والنرش -بيروت -ط  2منقحة 1987 ،م/2 ،
.60
( )52ذك�ر بلاد األندلس ملؤلف جمه�ول ،ص  .121ابن األثري:
الكام�ل يف التاريخ .289 /5 ،النويري :هناية األرب/23 ،
 .355عنان :دولة اإلسالم يف األندلس -العرص األول ،ص
.228
( )53مل أهتد إليه.
( )54اب�ن عاصم الشبانيس هو قاسم بن حممد القريش ،املعروف
بالشبانسي ،شاعر أديب يف الدول�ة العامرية...كان قد ُقرف
فسجن،
(اتهُّ�م) وشهد عليه عن�د القضاة بام يوج�ب القتلُ ،
وكتب إىل املنصور بن أيب عامر بقصيدة طويلة يستعطفه فيها
ويسأل�ه التثب�ت يف أمره وحق�ن دمه ،فرق ل�ه ونظر يف ذلك
بما أدى إىل خالصه .انظر :احلميدي :جذوة املقتبس يف ذكر
والة األندلس-ال�دار املرصية للتأليف والرتمجة– القاهرة –
املكتبة األندلسية ( 1966 –)3م ،ص  ،330-329الرتمجة
رق�م  .767الضب�ي :بغي�ة امللتم�س يف تاري�خ رج�ال أهل
األندلس-حتقي�ق :إبراهي�م اإلبي�اري-دار الكتاب املرصي
بالقاهرة ودار الكت�اب اللبناين ببريوت -ط  1410 ،1هـ/
 1989م ،ص  ،588الرتمجة رقم  .1300دوزي :املسلمون
يف األندلس -ترمجة وتعليق وتقديم :د .حسن حبيش -اهليئة
املرصية العامة للكتاب -القاهرة 1994 ،م.149 /2 ،
( )55احلَّم�اَّ ر هو أبو عثمان سعيد بن فتحون بن مك�رم التجيبي،
م�ن أهل قرطب�ة ،ويعرف باحل ر ،امت ِ
ُحن م�ن قبل املنصور
ُ
ْ
َّم�اَّ
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املذكورين(.)56

()57

عندم�ا فتحه�ا سن�ة  199ه�ـ 814 /م وسحق

ب�ن أيب عام�ر حمنة أدت إىل سجنه مدة .انظ�ر :بغية امللتمس،
ص  ،233الرتمج�ة رق�م  .478اب�ن عب�د املل�ك املراكشي:
الذي�ل والتكمل�ة ،بقي�ة السف�ر الرابع–حتقي�ق :د .إحس�ان
عب�اس– دار الثقافة–بريوت -د.ت ،ص  ،41-40الرتمجة
رقم  .94ابن صاعد األندلسي :طبقات األمم-نرشه وذيله
باحلوايش وأردفه بالروايات والفهارس األب :لويس شيخو
اليسوعي–املطبعة الكاثوليكي�ة لآلباء اليسوعيني -بريوت،
 1912م ،ص .69-68
( )56انظ�ر :اب�ن بسام :الذخرية ،القس�م األول-املجلد األول-
حتقي�ق :د .إحسان عباس-دار الثقافة-بريوت 1417 ،هـ/
 1997م ،ص  .282اب�ن سعي�د املغ�ريب :املغ�رب يف حلى
املغ�رب .72 /1 ،ياقوت احلموي :معج�م األدباء-حتقيق:
د .إحس�ان عب�اس-دار الغ�رب اإلسالمي-بريوت-ط ،1
 1993م ،ص  ،123الرتمجة رقم .34
( )57طليطل�ة ( :)Toledoمدين�ة أندلسي�ة عريق�ة يف الق�دم
تق�ع على بع�د  75ك�م م�ن العاصم�ة اإلسباني�ة مدري�د
( ،)Madridوتقع عىل مرتفع منيع حتيط به أودية وأجراف
تاج�ه ( ،)Tajoوحييط وادي
عميق�ة ،تتدف�ق فيها مياه هن�ر ُ
مها بذلك يف حصانتها
ُ
تاج�ه بطليطلة من ثالث جه�ات مسا ً
ومنعتها ،واسم طليطلة تعريب لالسم الالتيني “توليدوث”
( ،)Tholedothوك�ان العرب يسموهنا (مدينة األمالك)؛
ألهن�ا كان�ت دار مملك�ة القوط ومق�ر ملوكهم ،وه�ي مركز
جلمي�ع بالد األندل�سَّ ،
وقل م�ا ُي�رى مثلها إتقانً�ا وشامخة
ُبني�ان ،وكان�ت أول امل�دن األندلسي�ة سقو ًط�ا يف أي�دي
النص�ارى ،حي�ث أخذوها سن�ة  478ه�ـ 1085 /م ،عىل
ي�د ألفونسو السادس ( )Alfonso VIملك قشتالة .انظر:
الرشاطي وابن اخلراط اإلشبييل :األندلس يف اقتباس األنوار
ويف اختص�ار اقتب�اس األن�وار ،ص  .151ياقوت احلموي:
معج�م البل�دان .40-39 /4 ،ذك�ر بلاد األندلس ملؤلف
جمهول ،ص  .48-47اإلدرييس :نزهة املشتاق-551 /2 ،
 .552احلمريي :صفة جزيرة األندلس ،ص .135-130
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سجن املطبق بقرطبة ،يقول ابن حيان عن أحدث

كما َسجن في�ه األمري عبد اهلل ب�ن حممد ك ًّ
ال

بن بلدس ،وعب�د الرمحن بن ُصبيح ،وأصحاهبم
الطليطليون يف ا ُمل ْط َبق بقرطبة»(.)58

اهلل ب�ن أمي�ة وسعيد ب�ن وليد الشام�ي وأمحد بن

هش�ام بن األمري عب�د الرمحن وموس�ى بن حممد

حكم ال َغ َـزال (ت قري ًبا من سنة  250هـ864 /

شعب�ان سنة  284هـ 9 /م�ن سبتمرب سنة 897

م�ن أخي�ه هشام وم�روان بن عبد املل�ك بن عبد

ه�ذه السنة« :وهل�ك إبراهيم ب�ن عقبة ،وحرب

بن زيـاد ،وذلك يـوم اخلميس لست خلـون من

كما ُسج�ن ب�ه الشاع�ر املعـ�روف حييي بن

م .
()61

م) ،حيث كان قد توىل قبض األعشار-الرضائب
املفروض�ة عىل األرايض من قب�ل الدولة-ببالط

كذل�ك الفقي�ه أبو حمم�د عبد اهلل ب�ن سعيد

م�روان يف زم�ن األمير عب�د الرمحن ب�ن احلكم

ب�ن خريون بن حم�ارب القرطب�ي ،املعروف بابن
املحتشم ،تويف بسجن ا ُمل ْط َبق بقرطبة منكو ًبا سنة

( 238-206هـ 852-822 /م) ،لكنه ترصف
يف األم�وال والطع�ام ترص ًفا سي ًئ�ا ،واتهُّ ِ َم بتبديد

 403هـ 1012 /م(.)62

األم�وال ،ومل�ا طولب هبا امتنع ع�ن األداء ،فأمر

وعندم�ا ت�وىل املستكف�ي باهلل اخلالف�ة سنة

فحم�ل إليه يف الكبل (القيد) ،ثم
األمري بسجنهُ ،

 414ه�ـ 1023 /م قب�ض على مجاع�ة من بني
عمه وحاشيته وأودعهم ا ُمل ْط َبق بقرطبة ،منهم أبو

سيق إىل قرطبة ،حيث ُسجن بمطبقها(.)59

وم�ن أشهر نزالء هذا السجن الوزير هاشم

حمم�د عيل بن أمحد بن حزم الفقيه املعروف ،وأبو

حمم�د ( 275-273ه�ـ 888-886 /م) ،ومن

قب�ض عليه�م وسجنه�م؛ خشية تأليبه�م الناس

املغيرة عب�د الوهاب بن ح�زم ابن عم�ه ،حيث

املنذر بن
األمير
ب�ن عبد العزي�ز ،عندما سجن�ه
ُ
ُ

عليه بسبب سياسته الرعناء(.)63

ه�ذا السج�ن كت�ب الوزي�ر هاش�م إىل جاريت�ه

«ع�اج» ع�دة أبي�ات يص�ف فيه�ا ه�ذا السجن

وسج�ن املطب�ق يف مدين�ة الزه�راء ،وق�د
ُسج�ن ب�ه الفقيهان أبو عبد املل�ك أمحد بن حممد
ب�ن عبد الرب القرطب�ي وأبو عمر أمحد بن عبد اهلل
بن سعي�د األموي ،املعروف بابن العطار ،ويقال
ل�ه صاحب الوردة ،حيث كانا قد اهتام بالتآمر مع
أيب حمم�د عب�د اهلل بن الن�ارص الذي اهت�م بدوره
بالتدبير لقتل أبيه النارص وأخيه احلكم املستنرص

ومناعته ووحشته ،كان أوهلا:

وإين عـداين أن أزورك مطبق

		

وباب منيـع باحلديد مضبب

()60

( )58ابن حيان :املقتبس -حتقيق :د .حممود عيل مكي ،ص .215
( )59انظ�ر :ابن دحية :املط�رب من أشعار أهل املغرب -حتقيق:
أ .إبراهي�م اإلبي�اري ود .حام�د عب�د املجي�د ود .أمحد أمحد
بدوي -مراجعة :د .طه حسني -دار العلم للجميع للطباعة
والنشر والتوزيع-بريوت-لبنان -د.ت ،ص  .136فاضل
فتح�ي حمم�د وايل :الفت�ن والنكب�ات اخلاص�ة وأثره�ا يف
الشع�ر األندلسي -دار األندلس للنشر والتوزيع-حائل/
السعودية -ط  1417 ،1هـ 1996 /م ،ص .35
( )60انظر :ابن األبار :احللة السرياء .140 /1 ،مؤلف جمهول:
أخبار جمموعة يف فتح األندلس ،ص  .132فاضل فتحي حممد وايل:
الفتن والنكبات اخلاصة وأثرها يف الشعر األندليس ،ص .47-46

( )61انظ�ر :اب�ن حي�ان :املقتب�س يف تاري�خ األندلس–حتقي�ق:
ملتشور أنطونيا-باريس 1937 ،م ،ص .122
( )62اب�ن بشك�وال :الصل�ة -حتقي�ق :إبراهي�م اإلبي�اري– دار
الكت�اب املرصي بالقاهرة ودار الكتاب اللبناين ببريوت– ط
 1410 ،1هـ 1989 /م ،400 /2 ،الرتمجة رقم .579
( )63انظ�ر :ابن بس�ام :الذخرية ،القس�م األول -املجلد األول،
ص .436
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ألخذ اخلالفة لنفس�ه( ،)64وعند القبض عىل عبد
اهلل ب�ن النارص ُو ِجد عنده يف تلك الليلة الفقيهان
املذكوران ،حي�ث كانا بائتني عندهُ ،فأخذا وحمُ ال
إىل الزه�راء حرضة أمري املؤمنين بأسفل قرطبة،
فأم�ر النارص بسجنهام ،ث�م ما لبث أن علم برباءة
اب�ن العطار من ه�ذه املؤام�رة ،فعفا عن�ه؛ إذ إنه
ت�ويف بعدها بسبع سن�وات ،أي سن�ة  345هـ/
 956م( ،)65بينما ثبت�ت التهم�ة على الفقيه ابن
حرض
عب�د البر ،وعل�م النارص أن�ه هو ال�ذي َّ
ول�ده وزين له اخلروج علي�ه؛ لطمعه يف أن يتوىل
قضاء اجلامعة ،فق�رر معاقبته يوم عيد األضحى،
إال أنه أصبح ميتً�ا يف السجن ،وقيل :إنه ُخنق يف
السجن ،وذلك سنة  338هـ 950 /م(.)66
كما ُسجن ب�ه الفقيه أب�و عبي�د اهلل قاسم بن

جلبريي ،حي�ث حلقته هتمة م�ع مجاعة من
خل�ف ا ُ

العلماء بالقي�ام عىل هشام املؤي�د وصاحب دولته
اب�ن أيب عامرُ ،فأم�ر به وهبم إىل ا ُمل ْط َب�ق بالزهراء،
( )64قي�ل« :بايع�ه أكثر أهل قرطب�ة عىل القي�ام باخلالفة لفضله
ودين�ه وأدبه وكرم�ه ومجعه لعلوم شتى م�ن الفقه واحلديث
واللغ�ة والشعر واحلس�اب والطب ،بايعه الن�اس عىل إنكار
ج�ور أبيه وإقدامه على سفك الدماء ،فوص�ل األمر إىل أبيه
قب�ل استحك�ام أمره ،فحبس�ه أيا ًما ،وقتل ك�ل َمن آزره عىل
ذل�ك ،فلام أت�ى عيد األضحى أمر به ُفأخ�رج إىل املصىل ،ثم
صرُ ع و ُذب�ح بين يدي�ه» .انظر :ذك�ر بالد األندل�س ملؤلف
جمهول ،ص .162-161
( )65انظر :ابن الفريض :تاريخ علامء األندلس -حتقيق :د.
بشار عواد معروف-دار الغرب اإلسالمي– تونس -ط ،1
 1429هـ 2008 /م ،95-94 /1 ،الرتمجة رقم .158
( )66ابن األبار :احللة السرياء .208-207 /1 ،وانظر :ابن
الفريض :تاريخ علامء األندلس -حتقيق :د .بشار عواد
معروف ،82-82 /1 ،الرتمجة رقم  ،120حيث ينقل
عن الرازي قوله يف الفقيه ابن عبد الربُ « :غمس يف قصة
العاق عبد اهلل بن النارص» .القايض عياض :ترتيب املدارك
وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك -ضبطه
وصححه :حممد سامل هاشم -دار الكتب العلمية -بريوت-
ط  1418 ،1هـ 1998 /م.95 /2 ،

140

فبق�ي ب�ه نح�و عشرة أع�وام( ،)67ويق�ول اب�ن
حمبوسا
الف�ريض« :وتويف سنة  371ه�ـ 981 /م
ً

يف ُم ْط َبق الزهراء ،وهو ابن اثنتني وستني سنة»(.)68

أيضا الشاعر أبو عمر يوسف بن
وسجن به ً
ُ
هارون الكن�دي ،املعروف بالرم�ادي (ت 403
ه�ـ 1012 /م) على يد احلك�م املستنرص بسبب
أشع�ار ك�ان ينظمه�ا ه�و ومجاع�ة م�ن الشعراء
يتبارون فيها هبجاء اخلليفة ،وانتقاد دولة اخلالفة
وأهلها ،ويتعرضون فيها ألعراض الناس(.)69
كما ُسجن به احلاجب أب�و احلسن جعفر بن
عثامن املصحفي كام أرشنا آن ًفا ،يقول ابن عذاري
ع�ن مصيره بع�د حماكمت�ه يف جمل�س املنص�ور
حمم�د بن أيب عامر« :فُص�رُ ِ ف إىل حمبسه يف ُم ْط َبق
الزهراء ،فكان آخر العهد به»(.)70
وقد تكون سج�ون املدن األخرى غري ُم َؤ َّم ٍنة
بشكل ٍ
كاف أو غري حمكمة ،فيضطر اخلليفة إىل نقل

انظر :القايض عياض :ترتيب املدارك.189-188 /2 ،
()67
( )68اب�ن الف�ريض :تاريخ علماء األندلس (حتقي�ق :بشار عواد
معروف) ،472-471 /1 ،الرتمجة رقم .1075
( )69انظر :احلمي�دي :جذوة املقتبس ،ص  .372ابن بشكوال:
الصل�ة ،969 /3 ،الرتمج�ة رق�م  .1503املق�ري :نف�ح
الطي�ب .38 /4 ،بروكلمان :تاريخ األدب العريب -نقله إىل
العربية :د .عب�د احلليم النجار -دار املعارف بمرص– د.ت،
 .120-119 /5أ .حمم�د عب�د اهلل عن�ان :دولة اإلسالم يف
األندلس-العصر األول-القس�م الثاين-اخلالف�ة األموي�ة
والدول�ة العامري�ة ،ص  .492-491فاض�ل فتح�ي حممد
وايل :الفت�ن والنكبات اخلاصة وأثره�ا يف الشعر األندليس،
ص .90-88
( )70اب�ن عذاري :البيان املغ�رب .269 /2 ،ابن سعيد املغريب:
املغ�رب يف حىل املغ�رب .201 /1 ،عب�د الواحد املراكيش:
املعج�ب يف تلخي�ص أخب�ار املغرب-حتقي�ق :حمم�د سعيد
العري�ان -منش�ورات املجلس األعىل للشئ�ون اإلسالمية-
جلن�ة إحياء التراث اإلسالمي /الكت�اب الثالث-القاهرة-
د.ت ،ص  .70النوي�ري :هناي�ة األرب .403 /23 ،عنان:
دولة اإلسالم يف األندلس-العرص األول ،ص  .530فاضل
فتحي حممد وايل :الفت�ن والنكبات اخلاصة وأثرها يف الشعر
األندليس ،ص .83-77
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السجناء إىل سجون احلارضة الكربى ،حدث ذلك
سنة  362هـ 972 /م عندما قام صاحب الرشطة
العلي�ا قاسم بن حممد بن طملس باخلروج يف كتيبة
م�ن اخلي�ل إىل مدين�ة إشبيلي�ة ( )Sevillaللقبض
على قوم من جمرمي أهله�ا الذين فتقوا السجن هبا
وعص�وا السلطان ،وك�ان السلطان ق�د أمر عامله
عليها بضمهم إىل السجن لكثرة ختليطهم (إثارهتم
للشغ�ب) واخلوف منهم ،فلما أعيا اخلليفة أمرهم
أرس�ل صاحب الرشط�ة العليا لتتبعه�م والقبض
عليهم ،فقبض عليهم مجي ًعا وأحرضهم إىل قرطبة،
فسجنوا يف ُم ْط َبق الزهراء(.)71

وسج�ن املطب�ق يف مدين�ة الزاه�رة ،وه�و
املنصور ب ُن أيب عامر كات َبه
السجن الذي َس َج َن فيه
ُ
الشهري أبا م�روان عبد امللك اجلزيري يف
الشاعر
َ
َ
يشء عت�ب عليه فيه ،وص�ادر أمواله ،ثم مل يلبث
أن عف�ا عن�ه ور َّد عليه ماله ،يق�ول ابن بسام عن
حمنة هذا الشاع�ر« :وعتب عليه املنصور وسجنه
يف ُم ْط َب�ق الزاه�رة ،واستعطفه برسائ�ل وأشعار
ع�دة فلم يسم�ع منه ،ثم صفح بع�دُ عنه....ورد
عليه ما كان اعتقل من ماله»(.)72
أيضا الشاعر أبو عبد
ووضع يف هذا السجن ً
املل�ك م�روان بن عبد الرمحن بن م�روان بن عبد
الرمحن النارص ،املعروف بالرشيف الطليق( )73أو

الطليق القريش( ،)74حيث كان قد اهتم بقتل أبيه،
وثبتت عليه التهمة ،فسجنه املنصور بن أيب عامر،
( )71انظ�ر :ابن حيان :املقتبس -حتقيق :د .عبد الرمحن احلجي،
ص .170
( )72اب�ن بس�ام :الذخيرة ،القس�م الرابع ،املجل�د األول ،ص .47
وانظر :املقري ،نفح الطيب .66 /4 ،ابن سعيد املغريب :املغرب
يف حلى املغ�رب .321 /1 ،فاض�ل فتح�ي حمم�د وايل :الفت�ن
والنكبات اخلاصة وأثرها يف الشعر األندليس ،ص .109-108
( )73ابن سعيد املغريب :املغرب يف حىل املغرب.191 /1 ،
( )74ابن بسام :الذخرية ،القسم األول-املجلد األول ،ص .563

وق�د ُسجن وهو ابن ست عرشة سنة ،ومكث يف
السجن ست عرشة سنة ،ثم أطلق من سجنه(،)75
فغلب عليه لقب الطليق ،وعاش بعد إطالقه من
السج�ن ست عرشة سنة أخرى ،ومات قري ًبا من
األربعامئة(.)76

كما ُسجن يف السجن نفسه ( ُم ْط َبق الزاهرة)
م�ع الرشيف الطليق يف الفترة نفسها الشاعر أبو
عب�د اهلل حممد بن مسعود الغساين البجاين ،وكان
ق�د ُق ِ
ف عن�د املنصور ب�ن أيب عام�ر بالرهق يف
�ر َ
فسجن مع الرشيف
دين�ه ،أو نُسب إىل الزندق�ةُ ،
الطلي�ق ،وبعد أن خ�رج الطليق من معتقله ،بقي
حمبوسا مدة أخ�رى إىل أن خرج من
اب�ن مسعود
ً
سجنه ،ومات بعد ُمدَ ْيدَ ة(.)77
وتثب�ت النصوص أن عقاب الوزراء وأكابر
كثريا ما
رج�االت الدول�ة مل يك�ن شخص ًّيا ،ب�ل ً

( )75ل�و كان الطليق املذكور قد ُسجن وهو ابن ست عرشة سنة
يف بداي�ة عه�د املنصور ب�ن أيب عام�ر سنة  368ه�ـ978 /
م ،ومك�ث يف السج�ن س�ت عشرة سن�ة أخرى ،ث�م خرج
م�ن سجن�ه ،فيكون تاريخ خروجه سن�ة  384هـ 994 /م،
ثم ع�اش بعد إطالقه م�ن السجن ست عشرة سنة أخرى،
فيك�ون تاريخ وفات�ه سنة  400ه�ـ 1009 /م ،أو قري ًبا من
األربعامئة كام ذكر أغلب من ترمجوا له.
( )76انظر :احلميدي :جذوة املقتبس ،ص  ،343-342الرتمجة
رقم  .799الضبي :بغية امللتمس ،ص  ،614-613الرتمجة
رق�م  .1347ابن األب�ار :احللة السيراء.221-220 /1 ،
عب�د الواح�د املراكشي :املعج�ب ،ص  .285د .إحس�ان
عباس :تاريخ األدب األندليس 223 /1 ،وما بعدها.
( )77ذك�ر ابن بسام يف الذخيرة -القسم األول-املجلد األول ،ص
 -564-562ونق�ل عن�ه اب�ن سعي�د يف املغ�رب-191 /2 ،
 -192أن�ه خرج من سجنه سنة  379هـ 989 /م ،وهو تاريخ
ال يتف�ق مع ما استنتجناه من تاريخ خروج الطليق من السجن،
وهو سنة  384هـ 994 /م) ،فإذا كان ابن مسعود البجاين ظل
حمبوس�ا بع�د الطليق مدة أخرى ،فال يك�ون خروجه سنة 379
ً
ه�ـ 989 /م كام ذكر ابن بسام ووافقه ابن سعيد ،ولعل التاريخ
الذي ذكراه ( 379هـ) حدث فيه تصحيف بني السبعة والتسعة
لتقارهبما ،وربام ك�ان التاريخ الصحيح خل�روج ابن مسعود من
السج�ن ( 397ه�ـ 1006 /م) ،خاص�ة أن�ه يقترب مم�ا ذكره
املؤرخون اآلخرون من أن الطليق مات قري ًبا من سنة أربعامئة.
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اختذ صف�ة العقاب اجلامع�ي ،إذ كان�ت التصفية
والسج�ن يلحقان بأرست�ه وبمقربيه ،فقد ُسجن
أيض�ا أوالد الوزير عيسى بن سعيد
هبذا السجن ً
املع�روف باب�ن القط�اع بع�د أن قتل�ه املظفر عبد
املل�ك بن أيب عام�ر ( 399-392هـ-1002 /
 1009م) سن�ة  397ه�ـ 1006 /م ،يق�ول ابن
«وس َج َن أوالد
بسام عن عبد امللك بن أيب عامرَ :
بم ْط َبق الزاهرة»(.)78
عيسى األكابر ُ

ويظه�ر م�ن النص�وص أن سج�ن ا ُمل ْط َب�ق
ك�ان عبارة ع�ن جمموعة م�ن البي�وت (الغرف)
تشب�ه السجن االنف�رادي يطلق عليه�ا مسميات
خمتلف�ة حسب نوع العقوب�ة املوقعة عىل السجني
وشدهت�ا ،ومنها بيت ُيعرف ب�ـ (بيت الرباغيث)
املنص�ور حممدُ ب ُن
يف سج�ن املطب�ق ،وفيه َس َج َن
ُ
احلاج�ب جعف�ر بن عثمان املصحفي،
أيب عام�ر
َ
حيث قال ابن عذاري عن موته هبذا السجن« :فام
لبث يف السجن إال أيا ًما ،و ُأخرج ميتًا ،وأسلم إىل
أهل�ه ،فقي�لُ :قتل خن ًقا يف البي�ت املعروف ببيت
الرباغيث يف ا ُمل ْط َبق.)79(»....

 -3سجن دار البنيقة(( :)80دار البنيقة)( )81أحد
السج�ون املعروفة يف قرطبة ،ويب�دو من النصوص

( )78ابن بسام :الذخرية ،القسم األول -املجلد األول ،ص .128
( )79انظر :ابن عذاري :البيان املغرب.270 /2 ،
( )80البنيق�ة هي قطعة م�ن الشقة ختاط بجانب القميص ،والبنيقة هي
لبنة القميص التي ختاط فيها األزرار .انظر :الزبيدي :حلن العوام-
حتقي�ق :د .رمض�ان عب�د التواب-مكتب�ة اخلانجي-القاهرة -ط
 2000 ،2م ،ص  .213-202دوزي :املعج�م املفص�ل بأسماء
املالب�س عند الع�رب -ترمج�ة :أك�رم فاضل-منش�ورات وزارة
اإلعالم-بغ�داد 1971 ،م .79-78 ،وربما ك�ان ه�ذا السج�ن
جم�اورا لدار خمصص�ة لصناعة نوع معني م�ن املالبس أو تطريزها
ً
فنُس�ب إليها .بينام جعل الدكتور السي�د عبد العزيز سامل (البنيقة)
الت�ي ُينسب إليها ه�ذا السجن اصطالح أثري معماري ُيقصد به
فراغ مثلث الشك�ل يظهر يف العامرة اإلسالمية يف مواضع خمتلفة.
انظر :قرطبة حارضة اخلالفة يف األندلس.405 /1 ،
( )81يسمي�ه الدكت�ور السيد عب�د العزيز س�امل (دار النقيقة) ،ولعله
تصحيف .انظر :قرطبة حارضة اخلالفة يف األندلس.219 /1 ،

142

أن�ه كان من ملحق�ات قرص اإلم�ارة بقرطبة ،حيث
تك�ررت عب�ارة( :دار البنيق�ة م�ن القصر) ،وفي�ه
األمري عب�دُ اهلل بن حممد ول�دَ ه حممدً ا ،حيث
�س
َح َب َ
ُ
ك�ان أخ�وه ُم َ
ف قد أش�اع عنه «أن�ه خياطب ابن
�ر ٌ
ط ِّ
حفص�ون ويداخل�ه ،ويداهن�ه على القيام على أبيه
ويواصله»(.)82

أيضا أخاه
�س فيه
األمري عب�دُ اهلل بن حمم�د ً
كما َح َب َ
ُ
القاس�م بن ٍ
حممد؛ حيث اهتمه بالتدبري للقيام عليه« ،فلام
َ َ
كث�ر بذل�ك الرف�ع إلي�ه ،وتتابع الكلام فيه علي�ه ،رأى
بمقتضى الرئاس�ة ،وحك�م التدبري والسياس�ة أن حيبسه

يف دار البنيق�ة م�ن القصر حتى يكشف من ه�ذا األمر،

فمنع الن�وم هنالك،
ث�م نقله منه�ا إىل حب�س الدوي�رةُ ،
فأرسل�ت ل�ه أم�ه ُم ْر ِقدً ا لذل�ك ،وأمرت�ه أن يقسمه عىل
ثالث�ة أيام ،فشرب اجلميع يف يوم واح�د ،فأصبح رهن
ِ
احلماَ م (املوت)(.)83
ثان ًيا :السجون الطارئة:

و ُيقص�د هبا تلك األماك�ن األخرى–غري السجون

بعض الشخصيات
التقليدي�ة املعروفة -التي يحُ بس فيها ُ

العام�ة م�ن ذوي املكان�ة يف الدولة ،فقد ك�ان األمري أو
اخلليفة إذا سخط عىل أحد رجاالت دولته بسبب إمهاله
أو نح�و ذل�ك ،فل�م يك�ن– يف أغلب األحي�ان -يبعث

ب�ه إىل السج�ن الع�ام املعروف ،ب�ل يتم سجن�ه يف أحد
األماكن األخرى؛ وهذا املكان قد يكون بيتًا من البيوت،
أو حج�رة من حجرات قرص اإلمارة أو اخلالفة أو حمَ َّا ًما

م�ن احلاممات أو غير ذلك م�ن األماكن غير التقليدية
الت�ي تُستخدم لتوقي�ع العقوبة عىل بع�ض الشخصيات
بحبسهم وسجنهم مع تشديد احلراسة عليهم.

( )82انظر :ابن عذاري :البيان املغرب.150 /2 ،
( )83انظر :ابن عذاري :البيان املغرب.151-150 /2 ،
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القصر»( ،)87إىل أن قتله أخوه ا ُمل َّط ِّ�رف ب ُن عبد اهلل
سنة  277هـ 890 /م دون الرجوع إىل أبيه(.)88

 -1احلبس يف قرص اخلالفة أو يف حجرة من حجراته:
ح�دث ه�ذا يف فترة مبك�رة م�ن تاري�خ اإلمارة
األموي�ة يف األندل�س أثن�اء الصراع بين عب�د
الرمحن بن معاوية (األول /الداخل) وآخر والة
األندلس يوسف بن عبد الرمحن الفهري ،فعندما
متت اهلدنة والصلح بينهام اشرتط اب ُن معاوية عىل
يوسف أن يرهتن ابنيه عبد الرمحن أبا زيد وحممدً ا
أبا األس�ود ،فواف�ق يوسف الفه�ري رشيطة أال
حبسا مجي ً
ال معه يف قرص قرطبة حتى
حيبسهما إال ً
هتدأ األمور ،فإذا صلحت ر َّدمها(.)84

األمري أبو
وحبس يف القرص كذلك حتى ُقتل
ُ
ُ

حمم�د عبد اهلل بن عبد الرمح�ن النارص ،حيث كان

ق�د بايع قو ًم�ا عىل قتل والده عب�د الرمحن النارص
وأخي�ه احلكم املستنرص ويل العه�د وأخذ اخلالفة

لنفس�ه ،فلما علم أب�وه الن�ارص بذل�ك واكتشف
املؤامرة ومدبرهيا ،أرسل يف الليل بمن قبض عليه

وعرف الوزراء بخربه ،وكشف
وحبسه يف القرصَّ ،

هل�م ع�ن مؤامرت�ه ،وأعلن تبرأه من�ه ،وأخربهم

كما لبث كُلي�ب بن عبد الرمح�ن الداخل يف
السج�ن بداخل القرص ستًّا وعرشين سنة ،وكان
أخوه األمري هشام هو الذي سجنه(.)85
أيض�ا م�ع األمير أيب القاس�م
وح�دث ه�ذا ً
حمم�د بن األمري عبد اهلل بن حمم�د ،حيث كان أكرب
أوالد أبي�ه وخليفت�ه إذا غ�اب ع�ن حرضت�ه وويل
عه�ده ،كام كان وال ًيا عىل إشبيلية ( )Sevillaألبيه،
لكن�ه خالف أب�اه وخرج عليه وه�رب إىل عمر بن
حفصون اخل�ارج على األمويني ،فانض�م إليه ،ثم
م�ا لبث أن وق�ع يف يد أبي�ه فحبس�ه يف القرص(،)86
ويق�ول اب�ن خل�دون« :حبسه أب�وه ببع�ض ُح َج ِر

( )84انظر :مؤلف جمهول :أخبار جمموعة يف فتح األندلس ،ص .86
( )85انظ�ر :اب�ن سعيد املغريب :املغرب يف حلى املغرب.40 /1 ،
وجدي�ر بالذكر هنا أن�ه وردت إشارة يف مجهرة أنساب العرب
الب�ن حزم ج�اء فيها أن من بني أوالد عب�د الرمحن بن معاوية
الداخ�ل( :مسلم�ة ب�ن عب�د الرمحن ب�ن معاوي�ة) ،املعروف
بـ( ُك َل ْي�ب) ،وإليه تُنسب (أرحى ُك َل ْي�ب) بقرطبة عىل الوادي
الكبير ،ووصف�ه ابن ح�زم بأن�ه (الكات�ب) ،وقال إن�ه عقبه
انقرض سنة  422هـ 1031 /م .انظر :مجهرة أنساب العرب
الب�ن ح�زم ،ص  .94 ،6-5ويشري ابن حيان إشارة تؤكد أنه
خ�رج من سجنه وعمل بالكتابة لألمري عبد الرمحن بن احلكم
(ت  238ه�ـ 852 /م) م�ن غير أن يرتس�م باخلط�ة .انظر:
املقتبس البن حيان -حتقيق :د .حممود عيل مكي ،ص .170
( )86انظر :اب�ن األبار :احللة السيراء .368-367 /2 ،عنان:
دولة اإلسالم يف األندلس-العرص األول ،ص .348

ذبحا بيده يوم
بالقب�ض علي�ه ،ثم ما لبث أن قتل�ه ً

األضح�ى سن�ة  339ه�ـ 950 /م ،وقتل كذلك

مجيع أصحابه الذين تواطئوا معه عىل ذلك(.)89
َ

وجل�أ اخلليف�ة احلك�م املستنصر إىل نف�س
اإلجراء عندما سخ�ط عىل اخلازن أمحد بن حممد
اب�ن خال أبيه النارص لدي�ن اهلل ألمر أنكره عليه،
فأم�ر بعزله ع�ن اخلزان�ة وحبسه يف بي�ت العامل
بفصيل باب اجلنان( )90من قرص قرطبة ،وذلك يف

( )87تاري�خ اب�ن خلدون املسم�ى ديوان املبت�دأ واخلرب يف تاريخ
الع�رب والربب�ر وم�ن عارصهم م�ن ذوي الش�أن األكرب-
ضب�ط املتن ووضع احلوايش والفه�ارس :أ .خليل شحادة-
مراجع�ة :د .سهي�ل ذك�ار– دار الفك�ر للطباع�ة والنشر
والتوزيع -بريوت 1421 ،هـ 2000 /م.176 /4 ،
( )88اب�ن األب�ار :احلل�ة السيراء .368-367 /2 ،تاري�خ ابن
خل�دون .176 /4 ،اب�ن األثير :الكام�ل يف التاري�خ/5 ،
 .476النويري :هناية األرب.396 /23 ،
( )89انظ�ر :اب�ن األب�ار :احلل�ة السيراء .207 /1 ،ذك�ر بلاد
األندل�س ملؤل�ف جمه�ول ،ص  .162-161اب�ن سعي�د
املغ�ريب :املغرب يف حىل املغ�رب .188 ،186 /1 ،املقري:
نف�ح الطي�ب .583 /3 ،بينما يذكر ابن ح�زم يف سبب قتله
أن�ه «اتصل بأبيه عنه أن�ه ينكر عليه سوء سريته وجوره فقتله
لذلك» .انظر :مجهرة أنساب العرب.102 /1 ،
( )90ب�اب اجلن�ان :ب�اب معروف م�ن األب�واب اجلنوبية لقرص
اإلم�ارة بقرطبة ،ويطل على هنر الوادي الكبير وعىل مقربة
الرب�ض أو صح�راء الرب�ض ،وك�ان با ًب�ا خلف ًّي�ا ُيفضي إىل
حدائق القرص كام يظهر من اسمه.
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شهر املحرم من سنة  364هـ /أكتوبر سنة 974
حمبوسا إىل أن عفا عنه اخلليفة(.)91
م ،ومل يزل
ً
كام عاقب املظفر عبد امللك بن أيب عامر أحد

املتهمين بالقي�ام عليه وهو هشام ب�ن عبد اجلبار

ب�ن النارص لدين اهلل بالعقاب نفسه ،حيث وضع
األرصاد والعي�ون عليه حتي ُعرف مكانه و ُأهني
إىل عبد امللك خربه ،فلام ج َّن ُ
الليل أنفذ أخاه عبد
مفر ًجا يف طائفة من وجوه الغلامن
الرمحن ومواله ِّ

للقب�ض على هش�ام املذك�ور ،فأحاطوا ب�داره،

وقبض�وا علي�ه ،ومحل�وه إىل الزاه�رة ،فأم�ر عبد
امللك باعتقاله يف حجرة من حجرات القرص كان

ق�د أعدها له بام يصلح فيها ،فمكث هبا يومني ثم
نُق�ل إىل حبس ا ْبتُنِ َي له ،فك�ان آخر العهد به(،)92
وكان هذا سنة  398هـ 1007 /م.
أيض�ا م�ع ق�ايض اجلامع�ة
وح�دث ه�ذا ً

بقرطب�ة أيب بك�ر حييي بن عب�د الرمحن ب�ن وافد

اللخم�ي ،حيث كان من أشد الناس عىل الربابرة

نفورا منهم ،فلام وقع�ت الفتنة بقرطبة
وأكثره�م ً
( )Córdobaوتغل�ب الربب�ر عليه�ا ،ونصب�وا

املستعين سليامن بن احلكم خليفة ،نالت القايض

بسببه�م حمن�ة عظيم�ة ،وانته�ى ب�ه األم�ر إىل أن
ُحبس بقرص قرطب�ة حتى تويف به سنة  404هـ/
 1013م ،و ُأخرج إىل الناس مغ ًطى يف نعش(.)93

( )91انظ�ر :ابن حيان :املقتبس -حتقيق :د .عبد الرمحن احلجي،
ص .202 ،153
( )92انظر :ابن عذاري :البيان املغرب.35-34 /3 ،
( )93اب�ن بشكوال :الصلة ،954-953 /3 ،الرتمجة رقم .1469
ابن سعي�د املغريب :املغرب يف حىل املغ�رب.157-156 /1 ،
بينما يذكر البناه�ي أن املستعني سليامن بن احلكم أمر بضمه إىل
حمبوسا به حتى تويف .البناهي :تاريخ قضاة
ا ُمل ْط َبق وتثقيفه فظل
ً
األندل�س ،املعروف باس�م املرقبة العليا فيم�ن يستحق القضاء
والفتيا–حتقيق جلنة إحياء الرتاث العريب بدار اآلفاق اجلديدة-
بريوت-ط  1403 ،5هـ 1983 /م ،ص .89-88
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كذل�ك كان�ت نتيج�ة الرصاع�ات السياسي�ة
املري�رة بين مل�وك الطوائ�ف وقوع ع�دد منهم يف
سج�ن بعضه�م البع�ض؛ فف�ي سن�ة  445ه�ـ/
 1053م دب�ر املعتضد ب�ن ع ّباد ( 462-434هـ/
 1069-1042م) صاح�ب إشبيلي�ة ()Sevilla
كمينً�ا لبع�ض مل�وك اإلم�ارات الرببري�ة الواقعة
جنويب األندلس ،فدعاهم إىل زيارته بإشبيلية ،فلبى
دعوت�ه ثالثة من هؤالء امللوك ه�م :أبو نور بن أيب
قرة صاح�ب رن�دة ( ،)94()Rondaوحممد بن نوح
الدُّ َّمري صاحب م�ورور ( ،)95()Morónوعبدون

( )94رن�دة ( :)Rondaمدين�ة أندلسي�ة مهم�ة ،قيل إهن�ا من أعامل
قرطبة ( ،)Córdobaوقيل هي من مدن تَاك ُُرنَّا (،)Takurunna
وتق�ع إىل الغرب من مالق�ة ( ،)Málagaبل هي احلصن الذي
حيم�ي مالقة من الغربُ ،بنيت فوق ربوة عالية مما جعلها ذات
موق�ع اسرتاتيجي مهم ،وكانت من أهم القواعد العسكرية يف
العصر اإلسالمي ،تتميز بكث�رة املياه وخصوب�ة الرتبة ووفرة
املحاصيل ،شهدت أحدا ًثا تارخيية كثرية حتى أصبحت إحدى
م�دن مملكة غرناطة ( )Granadaبع�د سقوط دولة املوحدين
يف األندل�س ،وصارت قاعدة لتجمع اجلي�وش املرينية العابرة
من املغرب ملواجهة النصارى ،وظلت يف أيدي املسلمني حتى
سنة  890هـ 1485 /م ،حيث استوىل عليها فرناندو اخلامس
 Fernando Vمل�ك قشتال�ة ،وبسقوطها سق�ط كل ما حوهلا؛
ألهن�ا كان�ت احلصن الق�وى الذي حيم�ي هذه املنطق�ة .انظر:
ياق�وت احلم�وي :معجم البل�دان .73 /3 ،احلميري :صفة
جزي�رة األندل�س ،ص  .79املقري :نفح الطي�ب.165 /1 ،
ابن اخلطيب :اللمحة البدرية ،ص  .57النارصي :االستقصا،
 .104 /3شكي�ب ارسلان :خالص�ة تاري�خ األندلس ،ص
 .206أ .عنان :هناية األندلس ،ص .192
( )95م�ورور ( :)Morónك�ورة مهم�ة م�ن ك�ور األندل�س ،وتق�ع
على سف�ح جب�ل يسم�ى بنف�س االس�م (،)Sierra de Morón
ول�ذا فق�د اشته�رت بحصانته�ا ،وتق�ع جن�ويب ال�وادي الكبير
( )Guadalquivirبين ك�وريت قرطب�ة ( )Córdobaوتَاك ُُرنَّا
( ،)Takurunnaويف بداية عرص ملوك الطوائف استبد هبا حممد
ري وأنشأ هبا إمارة بربرية ،ومل يلبث املعتضد بن عباد
ب�ن نوح الدَّ َم ّ
أن ضمه�ا إىل إشبيلي�ة سنة  438ه�ـ 1060 /م ،ومن ذلك احلني
أصبح�ت م�ورور وإقليمها من تواب�ع إشبيلية ،وه�ي اليوم مركز
إداري يف تل�ك املديري�ة وتسم�ى ( ،)Morónوقد سقطت يف يد
فرنان�دو الثالث ملك قشتالة مع إشبيلية سنة  646هـ 1248 /م.
انظر :ياقوت احلموي :معجم البلدان .222 /5 ،أبو الفدا :تقويم
البل�دان ،ص  .175احلمريي :صف�ة جزيرة األندلس ،ص .188
ابن األبار :احللة السرياء ،371 /2 ،حاشية رقم  1للمحقق.
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بن خ�زرون صاح�ب أرك ْ
ُ�ش ونواحيه�ا (Arcos

واخت�ذ املعتضد ب�ن ع ّباد نف�س الوسيلة من

 ،)96()de la Fronteraحي�ث ساروا إىل إشبيلية يف
أحسن زي وأفخم مظهر ومعهم نحو مائتي فارس
م�ن رؤس�اء قبائله�م ،فاستقبله�م املعتضد أحسن
استقب�ال ،وأن�زل األم�راء بقرص من قص�وره ،ويف
الي�وم الثال�ث استدعاهم إىل جملس�ه وأخذ يؤنبهم
على تقصريه�م يف حماربة أعدائ�ه ،وملا مه�وا بالرد
أم�ر بالقبض عليهم وتكبيلهم باألغالل ووضعهم
يف السجن فرادى حت�ى ال يلتقي أحد منهم بغريه،
حيث حبسهم يف قرصه ليكونوا حتت نظره(.)97

( )96أرك�ش ( :)Arcosحص�ن يق�ع على قم�ة كتل�ة صخرية
ترشف عىل هنر وادي لكه ،وهو معقل يف غاية املنعة وذو أمهية
اسرتاتيجي�ة كبرية ،وذك�ر البعض أن أركش ك�ورة من كور
إشبيلي�ة  ،Sevillaوذك�ر آخرون أهنا بل�دة أندلسية صغرية
م�ن أعامل رشي�ش  ،Jerezولي�س هناك تناق�ض بني كوهنا
من تابعة إلشبيلية أو رشيش أو حتى قادس ( ،)Cádizألن
ه�ذه البل�دات مجيعها متج�اورة ،وتبعد أرك�ش عن رشيش
 15ك�م ،بينام تبعد ع�ن قادس  62كم ،وه�ي منطقة خصبة
ونظرا ألمهية هذا
كثيرة املياه جتود فيها الزراع�ات بأنواعهاً ،
احلص�ن االسرتاتيجي�ة فق�د تعاقب�ت علي�ه أح�داث كثرية،
ومتلك�ه كثيرون من املتغلبين يف فرتات متوالي�ة حتى سقط
يف ي�د املل�ك النصراين فرنان�دو الثال�ث Fernando III
(القدي�س  )El Santoسنة  646هـ 1248 /م بعد سقوط
إشبيلي�ة يف يده يف السنة نفسها ،وه�و اآلن بلدة تعرف باسم
( )Arcos de la Fornteraضم�ن مديري�ة ق�ادس على
بعد  50كم شامل رشقي قاعدة هذه املديرية .انظر :العذري:
نصوص عن األندلس ،ص  .108أبو الفدا :تقويم البلدان،
ص  .116اإلدريسي :نزهة املشت�اق .166 /2 ،احلمريي:
صف�ة جزيرة األندلس ،ص  .14ابن األب�ار :احللة السرياء،
 ،242 /2حاشية رقم  1للمحقق .املقري :نفح الطيب/4 ،
.218-218
( )97انظ�ر :اب�ن ع�ذاري :البي�ان املغ�رب.313 ،295 /3 ،
النوي�ري :هناي�ة األرب .450-449 /23 ،عن�ان :دول
الطوائ�ف من�ذ قيامه�ا حت�ى الفت�ح املرابط�ي– مطبع�ة جلنة
التألي�ف والرتمج�ة والنشر– القاه�رة – ط 1960 ،1م ،ص
 .45دوزي :املسلم�ون يف األندلس -ترمجة وتعليق وتقديم:
د .حس�ن حبشي -اهليئة املرصي�ة العامة للكت�اب -القاهرة،
 1995م .63-62 /3 ،مل�وك الطوائ�ف ونظرات يف تاريخ
اإلسالم-ترمجة :كام�ل كيالين-مكتبة ومطبع�ة عيسى البايب
احللبي ورشكاه بمصر -القاهرة -ط  1351 ،1هـ1933 /
م ،ص  .132-130يوسف أمحد حوالة :بنو عباد يف إشبيلية،

العق�اب م�ع ولده إسامعي�ل ،فقد ك�ان إسامعيل
ه�ذا و َّيل عه�ده ،لكنه تآمر عىل أبي�ه وأراد انتزاع
احلك�م منه ،فقب�ض عليه أبوه املعتض�د وثقفه يف

قصره ،لك�ن ه�ذا احلب�س مل يمن�ع إسامعيل من
حماولة التدبير لالنقالب عىل أبيه مرة أخرى من

مك�ان اعتقال�ه ،فقتله املعتضد بي�ده وقتل وزيره

ال�ذي كان ق�د تواطأ معه عىل ذل�ك ،وكان ذلك

سن�ة  449هـ 1057 /م ،وقيل :سنة  450هـ/

 1058م(.)98

أيض�ا املعتمد بن عب�اد (-462
وفع�ل هذا ً

 484ه�ـ 1091-1069 /م) مع وزيره أيب بكر

ب�ن عامر اخل�ارج علي�ه ،حيث متك�ن املعتمد من
القبض عليه ،وانحدر به إىل إشبيلية (،)Sevilla

فسجنه يف بيت خامل (مهجور) من بيوت القرص

أيا ًم�ا ،ثم قتله بيده( ،)99وق�ال ابن سعيد املغريب:

«وسجنه املعتمد يف بي�ت يف قرصه»( ،)100ويقول

«وجعل يف غرفة عىل باب
عبد الواحد املراكيشُ :
قصر املعتم�د املع�روف بالقصر املب�ارك»(،)101

دراسة سياسي�ة وحضارية -رسالة ماجستير -كلية الرشيعة
والدراس�ات اإلسالمي�ة -قس�م التاريخ -جامع�ة امللك عبد
العزيز بجدة 1400 ،هـ 1980 /م ،ص .138-136

- Claudio Sanchez Al-Bornoz: La Espana Musulmana,
T. II, p. 1718-.

( )98انظ�ر :ابن عذاري :البيان املغ�رب .249-248 /3 ،عبد
الواحد املراكيش :املعجب ،ص  .152عنان :دول الطوائف
منذ قيامها حتى الفتح املرابطي ،ص  .50-49دوزي :ملوك
الطوائف ونظرات يف تاريخ اإلسالم ،ص .145-143
( )99انظ�ر :اب�ن األبار :احللة السيراء .158 ،151 /2 ،عنان:
دول الطوائف ،ص .66
( )100ابن سعيد املغريب :املغرب يف حىل املغرب.389 /1 ،
( )101عبد الواحد املراكيش :املعجب ،ص .185-184

حممد عىل د ُّبـور :السجون والسجناء باألندلس يف عهدي بني أمية وملوك الطوائف
َّ

- Claudio Sanchez Al-Bornoz: La Espana Musulmana,
T. II, p. 89.
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ويقول اب�ن اخلطي�ب« :واعتقل�ه املعتمد ببعض
ُح َج ِ
�ر القصر ،وكان يستحرضه فيبال�غ يف َعتَبِ ِه،

إليه بإطالقهم(.)103

ويتلقاه ابن عامر من االستعطاف واالسرتحام بام

املنذر ب ُن
األمري أبو احلكم
أيضا
كام فعل هذا ً
ُ
ُ
ٍ
حممد مع الوزي�ر أيب خالد هاشم بن عبد العزيز،
حي�ث ك�ان ق�د اعتقل�ه أوالً يف سج�ن املطب�ق

قتله بيده»(.)102

دار عظيم�ة ك�ان ق�د شيدها ،وقصر عليها مجيع

ك�اد ُّ
حيل عقدة موجدته ويطم�ع يف اإلبقاء عليه،

لوال أن أع�داءه شمروا لإلغراء ب�ه ،ونسبوا إليه
أقواالً يف إساءة ذكره والنيل من أ ِّم ولده ،فأمىض

 -2احلب�س يف دار م�ن ال�دور (أو بيت م�ن البيوت):
م�ن السجون الطارئة التي عرفتها األندلس احلبس

يف ع�دد من الدور املحروس�ة ،حيث كانت إحدى
ال�دور تستخ�دم كسجن ،و ُيوض�ع عليها عدد من

احل�راس حلراستها وتأمينه�ا ،وقد أمدتن�ا املصادر

بع�دة أمثل�ة هل�ذه ال�دور؛ منه�ا م�ا فعل�ه صاحب

املدين�ة موس�ى ب�ن حممد ب�ن ُحدير ،حي�ث اعتقل
إبراهي�م وحممدً ا وسعيدً ا أبن�اء األمري حممد بن عبد
الرمحن الثاين ،واب�ن أخيهم حممد بن عبد امللك بن

مط�رف بن األمري
األمير حمم�د ،وحبسه�م يف دار ِّ

عب�د اهلل ،وذلك ي�وم اخلميس لسب�ع بقني من ذي
احلج�ة سن�ة  297هـ 909 /م ،وك�ان سبب ذلك
أن اإلم�ام عبد اهلل بن حممد عهد إليه أال يرتك أحدً ا

جي�وز القنط�رة إذا كان ل�ه خروج للصي�د ،فخرج
اإلم�ام يف ه�ذا اليوم متصي�دً ا ،وخرج ه�ؤالء من

املدينة مرتوحين (للنزهة) ،فر َّدهم واعتقلهم ،فلام
األمري م�ن صي�دهُ ،أهني إلي�ه أمرهم وما
انصرف
ُ
( )102ابن اخلطيب :أعامل األعالم ،القسم الثاين ،ص .161
ابن دحية :املطرب ،ص  .169أمحد حممد أمحد الرشيف:
ابن عامر :عرصه وحياته وشعره -رسالة ماجستري -معهد
الدراسات اإلسالمية بالقاهرة 1399 ،هـ 1979 /م ،ص
 .160-158فاضل فتحي حممد وايل :الفتن والنكبات
اخلاصة وأثرها يف الشعر األندليس ،ص .258 ،242

- Claudio Sanchez Al-Bornoz: La Espana
Musulmana, T. II, p. 91.
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فعل�ه فيهم ،فاستحسن ذلك منه ،وشكر له ،وعهد

بقرطب�ة( ،)104ث�م ما لبث أن أخرج�ه وأتى به إىل
أمانيه ،ورضب عنقه فيها(.)105

أيض�ا حممد ب�ن هشام ب�ن عبد
وفع�ل ه�ذا ً

اجلب�ار صاح�ب الفتن�ة يف قرطب�ة ()Córdoba

عندم�ا استوىل عىل احلكم ي�وم اخلميس للنصف
م�ن شعب�ان سن�ة  399ه�ـ 1008 /م ،حي�ث

أم�ر بس�دّ أب�واب القصر على هشام ب�ن احلكم
املؤيد ب�اهلل

()106

 ،وقيل« :أمر املهدي هبشام املؤيد

فحب�س يف مطب�ق املحابس»( ،)107ومل�ا متكن من
ُ
السيط�رة عىل األم�ور وضمن املل�ك يف يده وتم

ل�ه مراده ،أمر بإخراج هش�ام من قرصه ،وحبسه
حي
يف دار وزي�ره احلسني بن ّ

()108

 ،وكان احلسني

( )103انظر :ابن عذاري :البيان املغرب.146 /2 ،
( )104انظر :ابن األبار :احللة السرياء.140 /1 ،
( )105انظر :ابن سعيد املغريب :املغرب يف حىل املغرب.53 /1 ،
( )106ابن األثري :الكامل يف التاريخ.370 /7 ،
( )107انظر :ذكر بالد األندلس ملؤلف جمهول ،ص .200
توجيها لكلمة (مطبق املحابس) إال أن يكون
وال نعرف
ً
معناها :أشد أنواع احلبوس أو السجون وأطبقها وأحكمها
عىل املحبوس فيها ،أو ربام ال تعنى السجن املعروف
(املطبق) ،وإنام املقصود هبا أن يحُ بس يف مكان حمكم ال
يصل إليه أحد البتة ،خاصة إذا علمنا أن املهدي أشاع بعد
ذلك خرب موت هشام املؤيد وأقام جنازته رغم أنه كان ما
يزال ح ًّيا.
( )108انظر :ابن األبار :احللة السرياء .6 /2 ،التكملة لكتاب
الصلة -حتقيق :عبد السالم اهلراس– دار الفكر للطباعة-
بريوت 1415 ،هـ 1995 /م .250 /4 ،بينام ذكره ابن
عذاري باسم (احلسن بن حي) ،فقال( :وأسكنه يف دار
احلسن بن حي) .البيان املغرب .77 /3 ،ووافقه عىل
االسم نفسه النويري :هناية األرب.418 ،411 /23 ،

حممد عىل د ُّبـور :السجون والسجناء باألندلس يف عهدي بني أمية وملوك الطوائف
َّ
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اب�ن زكري�ا األنص�اري( -)111وزي�ر الفت�ى زهري
الصقلب�ي ،حيث كان ه�ذا الوزير قد أغرى سيده
زهريا بمهامجة غرناطة ( ،)112()Granadaوكانت
ً
حتت حك�م باديس بن ح ُّبوس ( 466-429هـ/
 1073-1038م) ،فوقع�ت اهلزيم�ة على زهري
و َم�ن ك�ان مع�ه ،ووق�ع مجلة م�ن رجال�ه يف أرس
باديس بن ح ُّبوس ،كان من بينهم الوزير والكاتب
جر عىل نفسه وعىل
املذكور أمح�د بن عباس الذي َّ
باديس بحبسه
سيده هذه النكبة وتلك البلية ،فأمر
ُ
مع مجاعة من األرسى يف دار من الدور -بينام يذكر
دوزي أن�ه ألقي ب�ه يف سجن احلم�راء (بغرناطة)

املذكور أحد رجال�ه املؤمتنني لديه والثقات عنده

واملدبرين ألمره.

وكانت حراسة املحبوسني والتحفظ عليهم

داخ�ل دار م�ن ال�دور الكبيرة تُسن�د أحيانًا إىل

بع�ض النساء ذوات املكانة ،فق�د ذكر ابن األبار

أن أميمة الكاتبة جارية احلسني بن حي كانت ممن
حي�رس هشام بن احلكم (املؤي�د) أيام تغييبه بدار

احلسني بن حي(.)109

ومل تك�ن ه�ذه ه�ي امل�رة الوحي�دة الت�ي

استخ�دم فيها ابن عبد اجلبار دار احلسني بن حي

سجنً�ا أو معتق ً
ال يعتق�ل فيها من يغضب عليه أو

أيض�ا سليامن بن
خي�اف تشغيب�ه ،فقد سجن فيها ً

هش�ام بن سليمان بن الن�ارص -وكان ق�د جعله
و َّيل عه�ده -وسجن معه مجاع� ًة من قريش ،فقام
هش�ام ب�ن سليمان بتألي�ب العامة ض�د ابن عبد
اجلب�ار ليطل�ق رساح ول�ده سليامن ،فخ�اف ابن
عبد اجلبار عاقبة ذلك ،فأرسل إىل ابن حي يأمره

أن يطل�ق سبي�ل سليامن ويرسل�ه إىل داره ،ففعل

ابن حي ذلك(.)110

ومث�ل ه�ذا م�ا ح�دث م�ع الوزي�ر الكاتب
أيب جعف�ر أمحد بن عب�اس بن أيب زكري�ا -وقيل:

أيضا :ذكر بالد األندلس ملؤلف جمهول،
وراجع يف ذلك ً
ص  .199دوزي :املسلمون يف األندلس .171 /2 ،وقد
ترجم له ابن بشكوال يف الصلة حتت اسم (احلسني بن
حي) فقال عنه« :احلسني بن حي بن عبد امللك بن حي
بن عبد الرمحن بن حي التجيبي ،من أهل قرطبةُ ،يكنى أبا
حل ُز َّقة.....تويف يف صدر الفتنة الرببرية
عبد اهلل ،و ُيعرف با ُ
ٍ
لثامن خلون من ذي القعدة سنة  401هـ/
يوم اخلميس
 1010م بعد اختفاء وحمنة عظيمة نالته.....وكان قصري
القامة جدًّ ا» .الصلة ،230-229 /1 ،الرتمجة رقم .326
( )109ابن األبار :التكملة ،250 /4 ،الرتمجة رقم .697
وانظر :ابن عبد امللك املراكيش :الذيل والتكملة ،السفر
الثامن ،القسم الثاين ،ص  ،483الرتمجة رقم .247
( )110انظر :ابن عذاري :البيان املغرب.79-78 /3 ،

( )111انظر ترمجته عند ابن اخلطيب :اإلحاطة-259 /1 ،
 .262أعامل األعالم ،القسم الثاين ،ص .212
( )112غرناطة ( :)Granadaمدينة من أهم املدن
اإلسبانية ،وتقع يف اجلنوب الرشقي من إسبانيا ،حممية
من الشامل بمرتفعات مطلة عىل هنر الوادي الكبري
( ،)Guadalquivirومن اجلنوب هنر شنيل ()Genil
الذي ينبع من جبال “سيريا نيفادا” (،)Sierra Nevada
وتبعد عن البحر بنحو  70كلم ،وارتفاعها عنه بنحو 738
م ،واسمها مأخوذ من كلمة “جرانادا ”Granada
اإلسبانية ،التي تعني شجر الرمان وثامره ،أو من كلمة
غرناطة العربية التي تعني “تل الغرباء” ،وهي إحدى املدن
القديمة يف كورة إلبرية ( ،)Elviraوتقع عىل بعد  6أميال
منها إىل اجلنوب الرشقي ،ويف زمن الفتنة خلت كورة إلبرية
وحصن أسوارها
وانتقل أهلها منها إىل غرناطة ،وقد مدَّ هنا
َّ
وبنى قصبتها ح ُّبوس بن زيري الصنهاجي ،ثم خلفه ابنه
باديس بن ح ُّبوس فكملت يف أيامه و َع ُمرت حتى حلقت
بأمصار األندلس املشهورة ،واشتهرت بالزراعة والعديد
من الصناعات ،ومن أهم معاملها :حي البيازين وقرص
احلمراء وجنة العريف وغريها ،وقد عاشت غرناطة
فصوال خمتلفة من التاريخ حتى صارت احلارضة األخرية
للمسلمني يف األندلس عىل يد بني نرص (أو بني األمحر) إىل
أن سقطت يف أيدي النصارى يف ( 2من شهر ربيع األول
سنة  897هـ 2 /من شهر يناير سنة  1492م) عىل يد
امللكني الكاثوليكيني فرناندو وإيزابيال ،وبسقوطها طويت
صفحة الوجود اإلسالمي يف األندلس .انظر :ابن غالب:
فرحة األنفس ،ص  .24احلمريي :صفة جزيرة األندلس،
ص  .29 ،23ياقوت احلموي :معجم البلدان.244 /1 ،
ابن اخلطيب :اإلحاطة .94 /1 ،اللمحة البدرية ،ص .21
املقري :نفح الطيب .525 /4 ،أ .عنان :اآلثار األندلسية
الباقية ،ص  160وما بعدها.

حممد عىل د ُّبـور :السجون والسجناء باألندلس يف عهدي بني أمية وملوك الطوائف
َّ
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وج�ه إليه أبو احل�زم جهور بن حممد
( -)113إىل أن َّ
بن جه�ور ( 435-423هـ 1043-1031 /م)
رس�والً شاف ًع�ا يف مجاعته�م ،مؤكدً ا يف ش�أن ابن
عباس ،باذالً يف فديته الكثري من األموال ،فرفض
بادي�س شفاعت�ه وأموال�ه ،وك�ان ي�رى أن شفاء
صدره ال يكون إال بقتله(.)114

باديس من بعض َر َك َباته
وذات يوم انرصف
ُ
مع أخيه ُب ُلكِّني ،فلام مر عىل الدار التي ُسجن فيها
اب� ُن عباس بقصبة غرناطة ،لصق القرص( )115أمر
بإخراجه إليه ،فأقب�ل يرسف يف قيوده حتى أقيم
بني يديه ،فأقبل عىل سب�ه وتبكيته بذنوبه ،وأمحد
يتلط�ف ويسأله راحته مما هو فيه ،فقال له  :اليوم
تسرتيح من هذا األمل وتنتقل إىل ما هو أشد ،فبان
ألمح�د منه وج�ه املوت ،فجع�ل ُيكث�ر الرضاعة
لبادي�س و ُيضعف ل�ه عدد املال ،مم�ا أثار حفيظة
باديس وغضبه ،فه�ز مزراقه فركزه فيه وأخرجه
من صدره ،وأمر بحز رأسه ف ُع ِّلق ،ووري جسده
خ�ارج القصر( ،)116وك�ان ذلك عشي�ة احلادي
والعرشين من ذي احلجة سنة  427هـ1035 /
م بع�د اثنني ومخسين يو ًما م�ن أرسه ،وكان يو َم
مات اب ُن ثالثني(.)117
َ

( )113دوزي :املسلمون يف األندلس.29 /3 ،
( )114انظر :ابن عذاري :البيان املغرب.172-171 /3 ،
( )115ابن اخلطيب ،اإلحاطة.262 /1 ،
( )116انظر :ابن عذاري :البيان املغرب .293 ،172 /3 ،ابن
اخلطيب :اإلحاطة .262 /1 ،ابن سعيد املغريب :املغرب
يف حىل املغرب .206 /2 ،دوزي :املسلمون يف األندلس،
 .30-29 /3ملوك الطوائف ونظرات يف تاريخ اإلسالم،
ص .63-62

- ÁVILA, María Luisa. «Al-Yuryani e Ibn ‘Abbas,
víctimas de Badis”. En Estudios onomástico)biográficos de al Andalus (De muerte violenta
XIV, editados por Maribel Fierro. Madrid,
CSIC, 2004, pp. 155-165.
- Claudio Sanchez Al-Bornoz: La Espana
Musulmana, T. II, p. 10.

( )117ابن اخلطيب :اإلحاطة.262 /1 ،
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وعندما ق�رر املعتمد بن عب�اد السيطرة عىل

قرطب�ة ( )Córdobaوانتزاعه�ا م�ن بني جهور،
وكان الشيخ أب�و الوليد حممد بن جهور (-435

 456ه�ـ 1063-1043 /م)-لكبر سنه -قد
أسن�د أم�ور املل�ك إىل ابني�ه عب�د الرمح�ن وعبد
املل�ك ،فاستب�د عبد املل�ك عىل أخي�ه وأفسد يف

قرطب�ة أيام إفس�اد ،ودخلت جي�وش املعتمد إىل
قرطبة سنة  456هـ 1063 /م وقبضت عىل ابني
الشيخ أيب الوليد ورجاهلام ،ثم عطفا عىل النظر يف
ش�أن الشيخ والدهم ،وك�ان عندما علم بدخول
اجلي�ش العبادي إىل قرطبة ق�د آوى إىل مقصورة

قصره ببناته ونسائه ،فأخذه�م اجلند وصيرَّ وهم
مجي ًع�ا حمبوسين يف دار صغ�رى إىل حني البت يف

أمره�م وانتظار قرار املعتمد ب�ن عباد يف شأهنم،
حتى جاء الق�رار بإخراجهم إىل جزيرة شلطيش

فحبسوا يف سجنها(.)119
(ُ ،)118()Saltes

( )118شلطيش ( :)Saltésجزيرة يف البحر املحيط ،فيها مدينة
قديمة صغرية حصينة تقع يف اجلهة اجلنوبية من اجلزيرة ،وطول
اجلزيرة ميل واحد تقري ًبا ،وحييط البحر باملدينة وجزيرهتا من
مجيع اجلهات إال مقدار نصف رمية حجر يستغلها السكان
جللب املاء الصالح للرشب ،وتقع هذه اجلزيرة بالقرب من
مدينة لبلة ( ،)Nieblaوإىل الغرب من إشبيلية ()Sevilla
مملحا إىل إشبيلية،
عىل البحر ،حيث يكثر السمك ويحُ مل منها ً
وبينها وبني أونبة ( )Huelva / Juelvaأربعة أميال ،وتكثر
فيها األشجار واملراعي اخلصيبة ،وتُشتهر بصناعة احلديد،
و ُت َعدُّ ً
مرفأ يتميز بعدم تأثره بالرياح ،ولذلك تلجأ إليها السفن
باستمرار ،وهبا دار لصناعتها ،وظلت شلطيش يف أيدي
املسلمني حتى تنازل عنها واليها مللك قشتالة فرناندو الثالث
( )Fernando IIIسنة  646هـ 1248 /م .انظر :ياقوت
احلموي :معجم البلدان .359 /3 ،احلمريي :صفة جزيرة
األندلس ،ص  .111-110اإلدرييس :نزهة املشتاق/2 ،
 .542ابن سعيد املغريب :املغرب يف حىل املغرب.352 /1 ،
أ .عنان :هناية األندلس ،ص  .38دول الطوائف ،ص .43
( )119انظر :ابن عذاري :البيان املغرب .261-260 /3 ،ابن
سعيد املغريب :املغرب يف حىل املغرب .57-56 /1 ،ابن
بسام :الذخرية ،القسم األول -املجلد الثاين ،ص .611
عنان :دول الطوائف ،ص .29
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وق�د يتم اللج�وء إىل هذا الن�وع من احلبس

وق�د ورد ذكر هذا النوع م�ن السجون عند

الداخ�ل يف بداية إمارت�ه أثناء مقاومت�ه للثائرين
علي�ه بعدة مدن أندلسية ،فلام َّ
حل بقرية شنتمرية

مطرف بن موسى أح�د والة بني أمية عىل وشقة

العذري يف كتابه (ترصيع األخبار) ،حيث ذكر أن

لقل�ة السجون ،فقد فعل ه�ذا األمري عبد الرمحن

(( )122()Huescaإح�دى م�دن الثغر األعىل) قد

ناس�ا بلغ�ت
أخ�ذ هب�ا ً

خ�رج عليهم وش�ق عصا الطاع�ة ،فدخلها عليه

وحبس�وا يف دار يف املدين�ة ،ذكر
(ُ ،)Córdoba

عليه وعىل أفراد أرسته مجي ًعا ،وسلمهم إىل األمري

()Santa Maria

()120

عمروس بن عمر سنة  259هـ 872 /م ،فقبض

عدهت�م ست�ة وثالثني رجلاً ،فرده�م إىل قرطبة

صاح�ب (أخبار جمموع�ة يف فت�ح األندلس) أن

حممد ب�ن عبد الرمحن األوس�ط ،فشكر له األمري

 -3س�جن العس�كر :هو أحد السج�ون املؤقتة التي
عرفته�ا األندلس ،ويبدو م�ن النصوص أنه كان
سجنً�ا متنق ً
لا يصاح�ب اجلي�ش حيثما ح�ل أو
ارحت�ل أثن�اء الغ�زو إىل اجله�ات املختلف�ة ،ولذا
سم�ي سج�ن العسك�ر ،وك�ان أم�راء بن�ي أمية
وخلفاؤه�م يضع�ون في�ه َم�ن يستح�ق احلب�س
م�ن اخلارجني عىل الدول�ة واملناوئني هلا إىل حني
الرج�وع إىل احل�ارضة (قرطبة) إلص�دار احلكم
املناس�ب عليهم حس�ب حجم جريمته�م ،وقد
يكون احلكم بإيداعهم يف أحد سجون قرطبة ،أو
إصدار حكم بإعدامهم وصلبهم.

ق�رارا بتعيني عمروس وال ًيا على وشقة ،وملا عاد
ً

ذل�ك ،وأمر بضمهم إىل سجن العسكر ،وأصدر

هذا كان موضع احلبس(.)121

( )120شنتمرية ( :)Santa Mariaاملقصود هبا هنا شنتمرية
أيضا السهلة؛ خلصبها واتساع أراضيها
الرشق ،وتسمى ً
وكثرة أهنارها ،وسميت بعد ذلك سهلة بني رزين
( )Albarracinباسم أصحاهبا يف عهد ملوك الطوائف،
وتقع إىل الشامل الرشقي من مدريد ( ،)Madridعىل فرع
من فروع هنر إبرو ( ،)Ebroوإىل الرشق من وادي احلجارة
( ،)Guadaljaraوهي كورة متوسطة ما بني الثغر األقىص
واألدنى من قرطبة ( ،)Córdobaمتصلة العامرة ،متتد إىل
الرشق من مدينة شنتربية ( ،)Santaverوشهدت أحدا ًثا
تارخيية حافلة طوال العرص اإلسالمي .انظر :البكري:
جغرافية األندلس وأوربا ،ص  .69ياقوت احلموي :معجم
البلدان .367 /3 ،ابن الكردبوس :تاريخ األندلس ،ص
 .88 ،71ذكر بالد األندلس ملؤلف جمهول ،ص  .58د.
حسني مؤنس :تاريخ اجلغرافية واجلغرافيني ،ص .104
( )121مؤلف جمهول :أخبار جمموعة يف فتح األندلس ،ص .103

األمير حممد من هذه الغ�زوة أمر بصلب مطرف

يف الع�ام نفسه ،وسمي الفحص الذي ُصلب فيه

بقرطبة باسم (فحص مطرف)(.)123

 -4احلبس يف َ
احل َّمم :سبق احلديث عن الكمني الذي
دب�ره املعتضد بن ع ّباد لثالثة من ملوك اإلمارات

الرببرية الواقع�ة جنويب األندلس سنة  445هـ/
 1053م ،وه�م :أب�و ن�ور ب�ن أيب ق�رة صاحب

رن�دة ،وحممد بن ن�وح الدُّ َّمري صاحب مورور،
وعبدون ب�ن خزرون صاحب أركش ونواحيها،

حيث أم�ر بالقبض عليه�م ،وتكبيلهم باألغالل
وسجنهم يف غرف انفرادية بالقرص حتى ال يلتقي
أح�د منه�م باآلخ�ر ،وليكونوا حتت نظ�ره(،)124

( )122وشقة ( :)Huescaمدينة كبرية قديمة تقع رشقي
مدينة تطيلة ( ،)Tudelaوعىل بعد  73كم من رسقسطة
( )Zaragozaإىل الشامل الرشقي منها ،كريمة الرتبة
كثرية اجلنات واحلدائق امللتفة .انظر :الرشاطي وابن
اخلراط اإلشبييل :األندلس يف اقتباس األنوار ويف اختصار
اقتباس األنوار ،ص  .197 ،93ياقوت احلموي :معجم
البلدان .377 /5 ،احلمريي :صفة جزيرة األندلس ،ص
 .195-194ابن الكردبوس :تاريخ األندلس ،ص ،74
حاشية رقم .3
( )123العذري :نصوص عن األندلس ،ص .63
( )124انظر :ابن عذاري :البيان املغرب.295 /3 ،
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وبع�د م�دة كبيرة م�ن أرسه�م أم�ر بإخراجهم

خاص ًة مع بع�ض الشخصيات الكبرية يف الدولة

هنائ ًّي�ا ،فقبض عليهم وكبله�م وسجنهم يف حمَ َّا ٍم

إلقاؤهم يف غياهب السجون.

م�ن حمابسه�م االنفرادي�ة وأراد التخل�ص منهم
بحَّم�اَّ م الرقاقني ،وأخذ خيلهم
أخلاه هلم ُيعرف َ

فع�ل ذلك احلك�م املستنرص ،حي�ث أصدر

إىل أن مات�وا كلهم( ،)125يق�ول ابن خلدون« :ثم

أمح�د بن هاش�م ومجاعة معه بسب�ب خوضهم يف

وبغاهل�م وأخبيتهم وعددهم ،ومل يزالوا يف حبسه
استدعاه�م لوليمة وغ�در هبم يف حمَ َّ�ام استعمله

هل�م عىل سبي�ل الكرام�ة وأطبقه عليه�م فهلكوا
مجي ًعا»(.)126

بينام يمدنا ابن اخلطيب بتفصيالت أكثر عن

إج�راءات الغ�در هب�م والتخلص منه�م فيقول:

«وأمر بتطييب احلَماَّ م هلم ،ومحلهم إليه عبيدُ ُه.....
حلماَّ َم وقع�دوا بإزاء حوضه أمر ف ُبنِ َي
فلام دخلوا ا َ
عليه�م خل�ف دف�ة احلََّم�اَّ م ،وملا ُف�رغ م�ن البناء
أم�ر موقد الن�ار بالزيادة واإلحل�اح يف اإلحراق،

خمرجا منه ،فكان آخر
فالته�ب احلَماَّ ُم ،ومل جي�دوا ً
العهد هبم»(.)127

 -5اإلقام�ة اجلربي�ة :اإلقام�ة اجلربي�ة ه�ي إح�دى
أيضا (احلبس
العقوبات املقيدة للحرية ،وتسمى ً
املن�زيل) أو(االحتج�از) ،وه�ي البدي�ل املخفف

للسج�ن ،وق�د مثل�ت ه�ذه العقوب�ة وسيلة من
وسائل احلبس وتقييد احلرية يف الدولة اإلسالمية،
ُ
امللوك
وكذل�ك عرفته�ا األندل�س واستخدمه�ا

( )125ابن عذاري :البيان املغرب.296-295 /3 ،

- Claudio Sanchez Al-Bornoz: La Espana Musulmana,
T. II, p. 17-18.

( )126تاريخ ابن خلدون .202 /4 ،النويري :هناية األرب،
 .450-449 /23عنان :دول الطوائف ،ص .45
دوزي :املسلمون يف األندلس .63-62 /3 ،ملوك
الطوائف ونظرات يف تاريخ اإلسالم ،ص .132-130
يوسف أمحد حوالة :بنو عباد يف إشبيلية ،دراسة سياسية
وحضارية -رسالة ماجستري ،ص .138
 )( 127ابن اخلطيب :أعامل األعالم ،القسم الثاين ،ص .239
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مثل الوزراء وأبناء امللوك وغريهم ممن ال ُيستساغ

أوام�ره إىل صاحب املدينة حممد بن أفلح بتأديب
سرية اخلليفة بام ال يلي�ق ،فقام ابن أفلح بالقبض

على أمح�د ب�ن هاش�م وتبكيته ،ث�م أص�در أمره

إلي�ه بل�زوم داره وعدم اخلروج منه�ا ،بينام أودع
اآلخرين يف مطبق الزهراء(.)128

كما عاقب املنصور حممد بن أيب عامر وزيره

عب�د اهلل بن عبد العزي�ز املرواين صاحب طليطلة

( )Toledoبالعقوب�ة نفسها سنة  379هـ989 /

م عندم�ا عل�م املنص�ور باتفاق�ه مع ابن�ه عبد اهلل
ب�ن املنصور للوث�وب عىل احلك�م واقتسام ملك

األندل�س ،فرصف�ه املنص�ور عن حك�م طليطلة
رص ًفا مجيلاً ،ثم رصفه عن ال�وزارة بعد مديدة،

وألزمه داره(.)129

وجل�أ أب�و الوليد حمم�د بن جه�ور (-435

 456ه�ـ 1063-1043 /م) إىل اإلجراء نفسه
م�ع الق�ايض أيب عيل حسن بن حمم�د بن ذكوان،

فق�د ك�ان صاح�ب أحك�ام الرشط�ة والس�وق

بقرطبة ( ،)Córdobaثم ر َّقاه أبو الوليد حممد بن
( )128انظر :ابن حيان :املقتبس -حتقيق :د .عبد الرمحن احلجي،
ص .104
( )129انظر :ابن عذاري :البيان املغرب .381 /2 ،ابن حزم:
مجهرة أنساب العرب .98 /1 ،دوزي :املسلمون يف
األندلس .127 /2 ،بينام يقول ابن سعيد املغريب« :ويل
طليطلة للمنصور بن أيب عامر وعىص عليه ،فحصل يف يده
فحبسه» .انظر :املغرب يف حىل املغرب .10 /2 ،ويذكر
ابن األبار أن املنصور سجنه يف املطبق بعد أن طيف به عىل
مجل وهو مق َّيد .انظر :احللة السرياء.218 /1 ،

حممد عىل د ُّبـور :السجون والسجناء باألندلس يف عهدي بني أمية وملوك الطوائف
َّ

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية ،العدد ( ،)8ديسمبر 2015م  -صفر 1437هـ

جهور إىل القض�اء-ومل يكن عنده كبري علم -ثم

سجن�ه حلي�ف ظهر من�ه على امرأته؛ ظنًّ�ا منه

علي�ه اإلقامة يف داره وعدم اخل�روج منها ،يقول

وق�د احتاج�ه املنص�ور يو ًما للفص�د ،فأرسل

أن مكانته م�ن املنصور ستحميه م�ن العقوبة،

ما لبث أن رصفه عنه ألشياء ظهرت منه ،وفرض

رسول�ه إلي�ه يأمره باحلض�ور بني يدي�ه ،فألفاه
ُ
حمبوس�ا يف سج�ن الق�ايض املذكور،
الرس�ول
ً

عن�ه ابن بشكوال“ :وبقي كذلك مع َّط ً
ال يف داره،
مُ َّر ًج�ا عليه اخلروج منه�ا إال إىل املسجد خاص ًة

املنصور بإخراجه م�ن السجن مع رقيب
فأم�ر
ُ

حتى تويف سنة  451هـ 1059 /م(.)130

من رقباء السجن يالزمه إىل أن يفرغ من عمله

أيض�ا م�ا فعله عب�د امللك ب�ن حممد
وه�ذا ً

املطلوب ثم يعيده إىل حمبسه مرة أخرى ،فتم ما

بن جه�ور بأخيه عبد الرمحن ،حي�ث كان أبومها

أراده املنصور(.)132

ُ
الشي�خ أب�و الوليد ب� ُن جهور قد استع�ان هبام يف

وق�د ح�اول الفاص�دُ (حمم�دٌ ) أن يشك�و

تدبري أمور احلكم يف قرطبة ( ،)Córdobaفتفوق

للمنصور م�ا ناله من القايض؛ رج�اء أن يتدخل

عب�دُ املل�ك على أخي�ه عب�د الرمح�ن وغلبه عىل

ويأمر بإطلاق رساحه ،فلم يستط�ع املنصور أن

األم�ر واستبد باحلكم دونه ووضعه حتت اإلقامة

يتدخل يف عمل القايض احرتا ًما ملكانته وأحكامه
وثق ًة يف عدله وأمانت�ه ،وقال للفاصد« :يا حممد،

اجلربي�ة سن�ة  456ه�ـ 1063 /م؛ ليأم�ن رشه،

يق�ول ابن ع�ذاري“ :واستبدّ باألم�ر دونه إىل أن

إن�ه الق�ايض ،وهو يف عدله ،ول�و أخذين احلق ما

جعل سجنه منزله»(.)131

أطق�ت االمتن�اع منه! ُعد إىل حمبس�ك أو اعرتف

 -6س�جن القايض :القايض ه�و مسئول التحقيق يف

باحلق ،فهو الذي ُيطلقك»(.)133

القضايا االجتامعية مع أفراد الشعب عىل اختالف

وك�ان القايض أبو حممد عبد اهلل بن إسامعيل

طبقاهتم وفئاهتم ،لذا كان من الطبيعي أن يكون له

كثريا ما كان يقول ملن حيكم عليه بالسجن
اإلشبييل ً

سج�ن خاص به حيبس فيه َمن يقوم معه بالتحقيق

لألعوان« :خذوا بيد سيدي إىل السجن»(.)134

إىل حين إص�دار حك�م هنائ�ي يف حق�ه ،ويف هذه
احلالة إما أن يقيض املحكو ُم عليه العقوب َة يف سجن
القايض أو ُينقل إىل السجن العام املخصص حلبس
أصحاب اجلرائم واجلنايات.

فصاد املنصور بن أيب عامر
حدث هذا مع َّ

وخادم�ه وأمين�ه على نفس�ه واسم�ه (حممد)،

حي�ث حبس�ه الق�ايض “حمم�د ب�ن زرب” يف

( )130ابن بشكوال :الصلة ،224 /1 ،الرتمجة رقم  .316ابن
سعيد املغريب :املغرب يف حىل املغرب.161-160 /1 ،
( )131ابن عذاري :البيان املغرب .258 /3 ،عنان :دول
الطوائف ،ص .28

ثال ًثا :سجون احلصون والقالع واملدن األخرى:

كانت املنشآت العسكرية يف األندلس مثل احلصون

والقالع وغريها تشتمل على سجن مرفق هبا ،يستخدم

غال ًب�ا العتقال بع�ض الشخصي�ات وسجنه�م بصورة
مؤقتة حلين نقلهم إىل السجن الع�ام يف حارضة اململكة

أو صدور األوامر بالعفو عنهم وإطالق رساحهم.

( )132انظر :ابن عذاري :البيان املغرب.290 /2 ،
( )133ابن عذاري :السابق ،نفس اجلزء والصفحة.
( )134انظر :ابن بشكوال :الصلة  ،440-439 /2الرتمجة رقم
.642
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فق�د ض�م ب�رج طرطوش�ة ( )135()Tortosaم�ن بني
الشهير أبو مروان عبد
الشاعر
ملحقات�ه سجنً�ا ا ْعت ُِق َل فيه
ُ
ُ
املل�ك اجلزيري ،سجن�ه فيه املظفر عبد املل�ك بن أيب عامر
عندما نكب وزيره عيسى بن سعيد الق َّطاع الهتامه بالتدبري
للقي�ام عليه ،وقد شمل هذا االهت�ا ُم َّ
كل َمن كانت له صلة
بالوزي�ر املذكور ،وعلى رأسهم الشاعر املذك�ور ،فلام قتل
املظفر صهره اب�ن سعيد القطاع ،اهت�م اجلزيري بمداخلته
فسجن�ه يف برج من طرطوش�ة( ،)136أو يف قصبتها املعروفة
باملنع�ة
والسم�و( ،)137بع�د أن محل�ه عىل مج�ل للتشهري به،
ّ
يق�ول ابن خاقان« :وحمُ ل إىل طرطوش�ة عىل القتب ،فبقي
هنالك معتق ً
ال يف برج من أبراجها نائي املنتهى.)138(»...
( )135طرطوشة ( :)Tortosaإحدى مدن منطقة كتالونيا
( )Cataluñaبإسبانيا حال ًّيا ،وتقع قرب مصب هنر إبره
( )Ebroيف البحر األبيض املتوسط ،عىل مسافة  200كلم
إىل اجلنوب الرشقي من رسقسطة ( ،)Zaragozaوتعلو
عن سطح البحر بنحو  12م ،وحيدها شامالً جبال كاردو
طركونة ( )Tarragonaبنحو  50كلم،
مسيف ،وتبعد عن َّ
وتقع رشقي بلنسية ( )Valenciaوقرطبة (،)Córdoba
وبينها وبني بلنسية  120ميالً ،مسرية أربعة أيام ،وهي
مدينة متقنة العامرة ،كثرية احلصون ،واسعة األرجاء ،حتلها
التجار وتسافر منها إىل سائر األمصار ،وقد اشتهرت يف
عهدها اإلسالمي بنشاطها العلمي والثقايف ،وقد عانت فرتة
من االضطرابات إىل أن خضعت هنائ ًيا لكونت برشلونة
( )Barcelonaرامون بريينغري الرابع (IV Ramón
 )Berenguerسنة  543هـ 1148 /م .انظر :ياقوت
احلموي :معجم البلدان .31-30 /4 ،احلمريي :صفة
جزيرة األندلس ،ص  .125-124ابن حيان :املقتبس-
حتقيق :د .حممود عيل مكي ،ص  ،242حاشية رقم  .18أ.
عنان :اآلثار األندلسية الباقية ،ص .122-120
( )136ابن سعيد املغرب :املغرب يف حىل املغرب.322-321 /1 ،
( )137انظر :احلمريي :صفة جزيرة األندلس منتخبة من كتاب
الروض املعطار يف خرب األقطار -حتقيق :ليفي بروفنسال-
دار اجليل–بريوت -ط  1408 ،2هـ 1988 /م ،ص
 .125-124وقد ذكر احلمريي أن الذي سجنه يف برج
طرطوشة أو يف قصبتها هو املنصور بن أيب عامر ،وهو
خطأ ،والصحيح ما ورد ذكره يف املتن أعاله.
( )138ابن خاقان :مطمح األنفس ومرسح التأنس يف ملح أهل
األندلس -دراسة وحتقيق :د .حممد عيل شوابكة -منشورات
دار عامر ومؤسسة الرسالة -بريوت -ط  1403 ،1هـ/
 1983م ،ص  .178فاضل فتحي حممد وايل :الفتن والنكبات
اخلاصة وأثرها يف الشعر األندليس ،ص .110-108

152

وضم حصن ُمنْ�ت َأ ُق�وط ()Monteagudo

()139

– أح�د حص�ون مرسي�ة ( - )140()Murciaإىل ملحقاته

سجنً�ا معرو ًفا ُسجن فيه اب ُن طاهر القييس صاحب مرسية
مل�ا استوىل عليها املعتمد بن عب�اد عىل يد قائده عبد الرمحن

بن رشيق سنة  474هـ 1081 /م ،حيث دخلها اب ُن رشيق

يف التاري�خ املذكور وأخرج اب َن طاهر من داره إىل السجن،
وقي�ل :إن اب�ن طاهر ملا ُقب�ض عليه اعتق�ل بحصن ( ُمنْت
َأ ُق�وط) إىل أن ورد كتاب املعتمد ب�ن عباد بترسحيه ،فلحق
ب�أيب بكر بن عب�د العزيز ببلنسية لسعي�ه يف ذلك وشفاعته

في�ه ،وقد قيل :إن اب�ن طاهر هرب من معتقل�ه بإعانة ابن
عبد العزيز وتنبيهه عىل الوجوه امليرسة خلالصه(.)141

كذل�ك كان حصن شقورة ( )142()Seguraيضم سجنًا

( )139منت أقوط ( :)Monteagudoحصن من حصون مرسية
 Murciaالقريبة منها ،وهي اليوم قرية تابعة لبلدة مرسية
قاعدة املديرية التي حتمل ذلك االسم ،وكانت بقايا حصنها
ال تزال قائمة إىل منتصف القرن املايض .انظر :ابن األبار:
احللة السرياء ،124 /2 ،حاشية رقم  2للمحقق .دوزي:
املسلمون يف األندلس ،115 /3 ،حاشية رقم  9للمحقق.
( )140مرسية ( :)Murciaمدينة تقع رشق األندلس ويف جنوب
رشق إسبانيا عىل ضفاف هنر شقورة ( ،)Seguraوتطل
عىل البحر األبيض املتوسط .وهي عاصمة منطقة مرسية،
وكانت–قديماً  -متثل قاعدة كورة تُدمري ،وقد بناها جابر بن
مالك بن لبيد عامل تدمري زمن األمري عبد الرمحن األوسط،
وقد سقطت هنائ ًّيا يف أيدي النصارى سنة  644هـ1246 /
م .انظر :العذري :نصوص عن األندلس ،ص  .6ذكر بالد
األندلس ملؤلف جمهول ،ص  .76-75اإلدرييس :نزهة
املشتاق .559 /2 ،احلمريي :صفة جزيرة األندلس ،ص
 .183-181عنان :اآلثار األندلسية الباقية ،ص .99
( )141انظر :ابن األبار :احللة السرياء .124 /2 ،ابن اخلطيب:
أعامل األعالم ،القسم الثاين ،ص  .160عنان :دول الطوائف،
ص  .65دوزي :املسلمون يف األندلس.115 /3 ،
- Claudio Sanchez Al-Bornoz: La Espana
Musulmana, T. II, p. 8788-.

( )142شقورة ( :)Seguraمدينة أندلسية من أعامل جيان (،)Jaén
وتقع إىل الشامل من مدينة مرسية ( ،)Murciaوإىل الشامل
الرشقي من أبدة ( ،)Úbedaعىل رأس جبل يسمى جبل
شقورة ،وهي من أمنع مدن األندلس ،ومعقل مهم من
معاقلها ،مدينة كثرية اخلصب واملاشية واألشجار والثامر،
وتتميز بنهرها الذي يسمى النهر األبيض أو هنر شقورة الذي
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يطل�ق عليه (املطبق) ،وفيه اعتق�ل عتاد الدولة أبو حممد عبد

احلسني حممد بن أمحد بن جبري -إىل أن فدى نفسه بثالثة

أب�ا بكر بن عامر سنة  477هـ 1084 /م ،حيث احتال عليه

واستقر هبا(.)145

الوزير الكاتب املشهور
اهلل بن سهيل صاحب احلصن املذكور
َ

حتصل فيها
صاح�ب احلص�ن حت�ى صع�د إىل القصبة ،فلما َّ

صاحب احلصن وك َّبله وأودعه املطبق(.)143
وثب به
ُ
كما ض�م حص�ن ُم َط ْرنِي�ش (-)144()Montornes
وهو من أمنع معاقل بلنسية ( -)Valenciaسجنًا اعتقل

فيه أب�و جعفر أمحد بن جبري -والد الرحالة املعروف أيب
ونظرا ملوقعها املتميز
ينبع من منحدرات وسفوح جبلها،
ً
فقد كانت حمط أنظار الكثريين يف مراحل تارخيية متعددة
حتى تنازل عنها بنو األمحر مللك قشتالة فرناندو الثالث
 Fernando IIIبموجب معاهدة صلح عقدت بينهام
سنة  643هـ 1246 /م .انظر :ياقوت احلموي :معجم
البلدان .355 /3 ،اإلدرييس :نزهة املشتاق-560 /2 ،
 .561احلمريي :صفة جزيرة األندلس ،ص  .105الزهري:
اجلعرافية ،ص  .98ابن سعيد املغريب :املغرب يف حىل املغرب،
 .65 /2أ .عنان :هناية األندلس ،ص .36
( )143انظر :ابن األبار :احللة السرياء .158 /2 ،عبد الواحد
املراكيش :املعجب ،ص  .182-181ابن اخلطيب :أعامل
األعالم ،القسم الثاين ،ص  .160ابن بسام :الذخرية،
القسم الثاين-املجلد األول ،ص  .417-415عنان :دول
الطوائف ،ص  .66دوزي :املسلمون يف األندلس/3 ،
 .118فاضل فتحي حممد وايل :الفتن والنكبات اخلاصة
وأثرها يف الشعر األندليس ،ص .242-241
- Claudio Sanchez Al-Bornoz: La Espana
Musulmana, T. II, p. 8889-.

(ُ )144م َط ْرنِيش ( :)Montornesواحد من أمنع حصون
بلنسية عىل مدار التاريخ ،وهو اليوم مدينة صغرية يف
جنوب مديرية برشلونة يف ارض مرتفعة كثرية احلصون،
ويف العصور اإلسالمية كانت من حصون احلدود بني
كورة طرطوشة وكونتية برشلونة ،وبعد زوال اخلالفة
وخالل عرص الطوائف تداعى خط احلصون الذي كان
يؤمن بالد اإلسالم يف هذه الناحية ،ومل يبق للمسلمني
إال بعض احلصون املنيعة مثل مطرنيش املذكور ،وعندما
استوىل السيد القمبيطور عىل بلنسية صارت مطرنيش يف
يد ملك أراغون ،وعندما استعاد املرابطون بلنسية عاد
حصن مطرنيش إىل اإلسالم مرة أخرى ،ثم خرج من
أيدهيم عندما استوىل خايمي األول عىل بلنسية وتوابعها،
ويسمى هذا احلصن يف بعض النصوص الالتينية Mons
( Orenesجبل أورنِس) .انظر :ابن األبار :احللة السرياء،
 ،224 /2حاشية رقم  2للمحقق.

آالف دين�ار ،فت�م إطلاق رساح�ه ،وتوج�ه إىل شاطبة
كذل�ك كان�ت قلع�ة املري�ة ( )146()Almeríaاملسامة
بالقصبة تض�م ثالثة قصور ومسج�دً ا وسجنًا ،وما هيمنا
هنا هو احلديث عن سجن القصبة ،فقد أقيم هذا السجن
يف داخ�ل القصبة ملناعته�ا وعزلتها ع�ن املدينة من جهة،
ولصعوبة الف�رار منه يف حال قيام ثورة بداخل املدينة من
جه�ة ثاني�ة( ،)147وقد أش�ار ابن خل�دون إىل هذا السجن
وأطل�ق عليه اسم :املطبق( ،)148كام أشار إليه ابن اخلطيب
عن�د ترمجته إلسامعيل بن فرج ب�ن إسامعيل بن مخيس بن
نرص بن قي�س األنصاري بقوله« :خت َّلف من الولد أربعة،
أكربهم حمم�د ،ويل األمر من بعده ،وفرج شقيقه التايل له
( )145انظر :ابن األبار :احللة السرياء.225-224 /2 ،
( )146املرية ( :)Almeríaمدينة كبرية من كورة إلبرية
( )Elviraمن أعامل األندلس ،حمدثة البناء نسب ًّيا؛
إذ بناها عبد الرمحن النارص سنة  344هـ 955 /م،
فصارت قاعدة أسطول األندلس ،وكانت من أشهر
مرايس األندلس وأعمرها ،ومن أجل أمصارها
وأشهرها ،تبعد عن َب َّجانة ( )Pechinaبنحو 10
كم ،وكانت جمرد فرضة ومرأى وحمرس ل َب َّجانة ال
تقوم هبا جتمعات سكانية حتى بناها النارص فازدهرت
ْ
ُهرت بالعديد من الصناعات املختلفة ،وظلت من
واشت َ
أهم ثغور األندلس اجلنوبية يف العهد اإلسالمي إىل أن
سقطت يف أيدي امللكني الكاثوليكيني فرناندو وإيزابيال
سنة  895هـ /فرباير سنة  1490م .انظر :العذري:
نصوص عن األندلس ،ص  .86الرشاطي وابن اخلراط
اإلشبييل :األندلس يف اقتباس األنوار ويف اختصار
اقتباس األنوار ،ص  .164 ،59ياقوت احلموي:
معجم البلدان .120-119 /5 ،ذكر بالد األندلس
ملؤلف جمهول ،ص  .77اإلدرييس :نزهة املشتاق/2 ،
 .566 ،563-562احلمريي :صفة جزيرة األندلس،
ص  .184-183أ .عنان :اآلثار األندلسية الباقية ،ص
 .266-265د .عبد الرمحن احلجي :التاريخ األندليس،
ص .304
( )147انظر :د .السيد عبد العزيز سامل :تاريخ مدينة املرية
اإلسالمية ،قاعدة أسطول األندلس–مؤسسة شباب
اجلامعة -اإلسكندرية 1984 ،م ،ص .139 ،122
( )148تاريخ ابن خلدون.377 /4 ،
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أخريا يف سجن قصب�ة املرية عام أحد
بالس ّن.....اهلال�ك ً
ومخسني وسبعامئة مظنونًا به االغتيال»(.)149

وحدد األستاذ الدكتور السيد عبد العزيز سامل موقعه
فق�ال« :يف الط�رف الرشقي من مرتف�ع القصبة األوسط
أطالل السجن اإلسالمي املعروف باملطبق»(.)150
ويف ه�ذا السج�ن ا ْعت ُِق َ�ل الفقي�ه املع�روف اب�ن حزم
القرطب�ي وصديق�ه حمم�د ب�ن إسح�اق ،حي�ث ُوشيِ َ هبما
إىل خيران العام�ري صاح�ب املري�ة أهنام يقوم�ان بالتدبري
إلع�ادة حكم بني أمية ،فسجنهام مد ًة ثم نفامها إىل إشبيلية،
يق�ول ابن حزم عام حدث ل�ه عقب سقوط اخلالفة األموية
صاحب
وانقطاعها باألندلس« :ويف إثر ذلك نكبني خريان
ُ
املري�ة؛ إذ َن َق َ�ل إليه َمن مل يتق اهلل عز وجل من الباغني-وقد
انتق�م اهلل منهم-عن�ي وع�ن حممد بن إسح�اق صاحبي أنا
نسع�ى يف القيام بدعوة الدولة األموي�ة ،فاعتقلنا عند نفسه
أشه�را ،ثم أخرجنا عىل جه�ة التغريب (النفي) ،فرصنا إىل
ً
حصن القرص (.)151(”....)Aznalcazar
كام كانت قصبة مالق�ة ( )152()Málagaتشتمل–

( )149ابن اخلطيب :اإلحاطة.380 /1 ،
( )150د .السيد عبد العزيز سامل :تاريخ مدينة املرية اإلسالمية،
ص .139
( )151رسائل ابن حزم األندليس .261 /1 ،وحصن القرص
يقع إىل اجلنوب الغريب من إشبيلية .انظر :حاشية رقم 5
من الصفحة املذكورة واملصدر املذكور هناك .وراجع
أيضا :دوزي :املسلمون يف األندلس.205 /2 ،
ً
(َ )152ما َل َقة ( :)Málagaتقع يف جنوب إسبانيا عىل ساحل
( )Costa del Solيف شامل البحر األبيض املتوسط،
وهي اليوم عاصمة الوالية اإلسبانية التي تسمى هبذا
االسم ،وكانت قاعدة كورة َر ُّيه ،وتبعد حوايل  100كلم
رشق مضيق جبل طارق ( ،)Gibraltarوحوايل 130
كلم عن بلدة طريفا (جزيرة طريف) (( )Tarifaالتي تقع
يف أقىص اجلنوب األورويب) ،ومن مالقة إىل أرشذونة 28
ميالً ،ومنها إىل غرناطة  80ميالً ،ومنها إىل اجلزيرة اخلرضاء
 100ميل ،وهي مدينة قديمة ،عامرة آهلة ،كثرية الديار،
متسعة األقطار ،كثرية األسواق ،تُشتهر بالتني املنسوب
إليها ،وهو من أحسن التني طيبة وعذوبة ،خيرتقها هنر
وادي املدينة ( ،)Guadalmedinaوقد سقطت هنائ ًّيا
يف أيدي النصارى سنة  892هـ 1487 /م عىل يد امللكني

154

م�ن بين ملحقاهتا -على سج�ن مع�روفُ ،سجن به
ابن
املأم�ون
ب�ن محود م�ع بنيه ،حي�ث اعتقله ُ
القاسم ُ
ُ

أخي�ه املعتلي ب�اهلل حييي ب�ن عيل ب�ن مح�ود وأودعهم
أسريا عنده إىل أن قتله
السج�ن املذكور ،وبقي
ُ
القاسم ً

خن ًقا(.)153

ويف ميورقة ( )154()Mallorcaكانت قلعتها تشتمل
على بيت مطبق مظل�م ُسجن فيه أبو عب�د امللك مروان
ب�ن عبد العزيز صاحب بلنسية ،يقول ابن األبار« :وعند
مقبوض�ا علي�ه إىل ميورق�ة ُسج�ن يف بي�ت
إشخاص�ه
ً
مظل�م مطبق ك�ان ال يع�رف النهار في�ه من اللي�ل....،
نحوا من عرشة أع�وام ،وقيل :اثني عرش
أقام مسجونً�ا ً
الكاثوليكيني فرناندو وإيزابيال .انظر :ياقوت احلموي:
معجم البلدان .43 /5 ،احلمريي :صفة جزيرة األندلس،
ص  .179-177اإلدرييس :نزهة املشتاق،565 /2 ،
 .570آخر أيام غرناطة ملؤلف جمهول ،ص  .94-93أ.
عنان :اآلثار األندلسية الباقية ،ص  242وما بعدها.
( )153انظر :ابن عذاري :البيان املغرب.144 /3 ،
( )154ميورقة ( :)Mallorcaهي إحدى اجلزائر الرشقية (جزر
البليار) ( )Islas Balearesوكرباها يف إسبانيا ،تقع يف البحر
املتوسط وجزء من أرخبيل جزر البليار كغريها من جزر البليار
األخرى ،وهي غري منتظمة يف شكلها لكثرة اخللجان والفجوات
يف سواحلها ،وحتميها من الشامل الغريب سلسلة شاخمة من اجلبال
من تأثري الرياح الشاملية الباردة ،عاصمتها باملا دي ميورقة
(( )Palma de Mallorcaمدينة ميورقة اإلسالمية) ،وتقع
أرضا،
جنوب غريب ميورقة عىل خليج باملا ،وهي أخصب اجلزر ً
جوا ،وتتميز بثرواهتا الوافرة ،حيدها
وأعدهلا هوا ًء ،وأصفاها ًّ
من اجلنوب مدينة بجاية ( )Bougieيف املغرب األوسط ،ومن
الشامل برشلونة ( )Barcelonaمن بالد أراغون ،ومن الرشق
جزيرة منورقة ( ،)Menorcaورشقي ميورقة جزيرة رسدانية
( ،)Sardeniaوغربيها جزيرة يابسة ( ،)Ibizaوغريب يابسة
مدينة دانية ( )Déniaاألندلسية ،وجزيرة ميورقة هي أم منورقة
ويابسة ومها بنتاها ،وإليها مع األيام خراجهام ،وطول ميورقة
من الغرب إىل الرشق  70ميالً ،وعرضها من اجلنوب إىل الشامل
 50ميالً ،وتعاقبت عليها السالالت احلاكمة يف األندلس حتى
سقطت هنائ ًّيا يف أيدي النصارى بقيادة ملكهم خايمي األول
( )Jaime Iملك أراغون امللقب بالفاتح سنة  627هـ1229 /
م .انظر :ابن حوقل :صورة األرض ،ص  .110-104احلمريي:
صفة جزيرة األندلس ،ص  .191-188ابن سعيد املغريب:
املغرب يف حىل املغرب .446 /2 ،الزهري :كتاب اجلعرافية ،ص
 .130-129أ .عنان :اآلثار األندلسية الباقية ،ص .126-124
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عا ًما.....ث�م إنه خت َّلص من معتقل�ه بسعي أيب جعفر بن
عطية الوزير يف ذلك»(.)155

وكذل�ك ك�ان حص�ن « ُمنْت ُُش�ون (-”)Monzon

م�ن أعمال رسقسط�ة  -Zaragozaيشتم�ل– م�ن بني
ملحقاته-على سجن كبير اعتقل فيه الفقي�ه أبو مروان
عب�د امللك ب�ن إسامعيل ب�ن حممد بن فورت�ش مع أخيه
القايض أيب عبد اهلل حممد بن إسامعيل ،حيث تويف الفقيه
املذك�ور أبو مروان وهو حمبوس مع أخيه يف هذا السجن
سنة  437هـ 1045 /م(.)156

كما ك�ان حص�ن َو ْب َ
�ذى( –)157م�ن أعمال طليطل�ة
( -)Toledoحي�وي– م�ن بين منشآت�ه ومرافق�ه -سجنً�ا
الشاعر أبو م�روان عبدُ امللك بن غصن
األديب
ا ْعت ُِق َ�ل فيه
ُ
ُ
اخلشن�ي ،حيث امت ُِحن من ِق َب ِل املأمون بن ذي النون حاكم
طليطلة ،فاعتقله-ومجاعة معه -يف السجن املذكور(.)158

( )155انظر :ابن األبار :احللة السرياء.225 /2 ،
( )156انظر :ابن األبار :التكملة ،68 /3 ،الرتمجة رقم .166
ابن عبد امللك املراكيش :الذيل والتكملة ،السفر اخلامس-
القسم األول– حتقيق :د .إحسان عباس– دار الثقافة–
بريوت– د.ت ،ص  ،14-13الرتمجة رقم .16
(َ )157و ْب َذى :مدينة باألندلس قرب طليطلة .ياقوت احلموي:
معجم البلدان .359 /5 ،بينام ذكرها ابن عبد امللك
(و ْب َذة) بالتاء املربوطة يف آخرها-ولعله
املراكيش بلفظ َ
تصحيف من الناسخ -فقال« :فاعتقله بسجن وبذة
ومجاعة معه مدةً» .الذيل والتكملة ،السفر اخلامس-
القسم األول ،ص  ،31الرتمجة رقم  .66ويذكر ياقوت
احلموي يف (معجم البلدان) أن وبذة :مدينة من أعامل
شنت برية باألندلس .معجم البلدان-دار صادر-بريوت،
 1397هـ 1977 /م .359 /5 ،والراجح أهنا (وبذى)
باأللف املقصورة يف آخرها؛ ألهنا من أعامل طليطلة أو
بالقرب من طليطلة التي حيكمها املأمون بن ذي النون.
( )158انظر :ابن األبار :التكملة ،69-68 /3 ،الرتمجة رقم .167
ابن عبد امللك املراكيش :الذيل والتكملة ،السفر اخلامس-
القسم األول ،ص  ،31الرتمجة رقم  .66ابن بسام :الذخرية،
القسم الثالث -املجلد األول ،ص  .332فاضل فتحي حممد
وايل :الفتن والنكبات اخلاصة وأثرها يف الشعر األندليس،
ص  .146-145ويقول عنه املقري« :وكان أحد األعالم
يف اآلداب والتاريخ والتأليف ،ونقم عليه املأمون بن ذي
النون بسبب صحبته لرئيس بلده ابن عبيدة ،وبلغه أنه يقع
فيه ،فنكبه أرش نكبة وحبسه» .انظر :نفح الطيب-423 /3 ،

ويف ه�ذا السج�ن نفسه ُسجن الق�ايض أبو الطيب

سعي�د ب�ن حييي ب�ن سعي�د احلدي�دي التجيب�ي ،حيث

غض�ب علي�ه وعىل أرست�ه املأم�ون حييي ب�ن ذي النون

فسجن�ه فيه ،يقول اب�ن بشكوال« :وامتُح�ن أبو الطيب
وسجن هو بسج�ن َو ْب َذى ،فمكث
ه�ذا – و ُقتل أب�وهُ -

فيه إىل أن تويف سنة  472هـ 1079 /م»(.)159

وذك�ر ابن بسام أن ه�ذا السجن ُيسم�ى (املطبق)،
ُ
املأمون بن ذي النون مجاع ًة من مشيخة
حي�ث َس َج َن فيه

طليطل�ة ( )Toledoمم�ن دب�روا خللعه واخل�روج عليه،

يقول اب�ن بسام عن املأم�ون“ :وأدار احليلة عىل مشيخة

طليطلة يف خرب طويل حتى سجن عامتهم بمطبق حصن
وب�ذةُ ،أخرى قالع�ه املنيع�ة ،ومل يزالوا هب�ا حتى شاب
الشباب ،وبليت األحقاب”(.)160

وكان�ت جزي�رة شلطي�ش ( )Saltesتشتم�ل على

سج�ن ُحبس فيه الشيخ أبو الولي�د حممد بن جهور مـع

بنات�ه ونسائ�ه ومجيع أهل�ه عندما أخـذ املعتم�د بن عباد
قرطب�ة من أيدهيم سنة  456ه�ـ 1063 /م ،حيث حمُ ل

ابن جهور مع أهله م�ن قرطبة إىل هذه اجلزيرة وأودعوا
يف سجنه�ا ،وظل أبو الوليد معتق ً
ال هب�ا حتى وافته املنية

سنة  462هـ 1069 /م(.)161

كما كان�ت قلع�ة ربـ�اح ( )162()Calatravaتضم

 .424ذكره ابن سعيد املغريب باسم( :عبد امللك بن حصن)
باحلاء املهملة بدالً من الغني املعجمة ،وذكر أن سبب امتحانه
وسجنه أنه هجا املأمون بن ذي النون ،فلام متكَّن منه املأمون
سجنه .انظر :املغرب يف حىل املغرب.30 /2 ،
( )159ابن بشكوال :الصلة ،348-347 /1 ،الرتمجة رقم .515
( )160ابن بسام :الذخرية ،القسم الرابع-املجلد األول ،ص
.154 ،151
( )161انظر :ابن بشكوال :الصلة ،801-800 /3 ،الرتمجة رقم
 .1203ذكر بالد األندلس ملؤلف جمهول ،ص  .216ابن
بسام :الذخرية ،القسم األول -املجلد الثاين ،ص .611
( )162قلعة رباح ( :)Calatravaمدينة تابعة ملدينة طليطلة
( )Toledoيف التقسيم اإلداري األندليس ،وتوصف بأهنا
– مع طلبرية ( -)Talaveraحد فاصل بني أرض النصارى
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ِ
السيد
على ب ُن حممد ب�ن ِّ
سجنً�ا ا ْعتُق َ�ل في�ه أبـو احلسن ُّ
السيد البطليويس
البطليويس-أخ�و أيب حممد عبد اهلل بن ِّ
()163
سجن�ه في�ه قائدُ ها اب� ُن ُعكَّاشة،النح�وي الشهري
َ
وظ�ل البطلي�ويس مسجونًا هب�ا حتى ت�ويف يف نحو سنة
 480هـ 1087 /م(.)164
وكانت مدينة بطليوس ( -)165()Badajozكغريها
ٍ
خاص
سجن
أيضا على
م�ن املدن األندلسي�ة– تشتمل ً
ٍّ

هبا ،وفيه ُسجن الفقي ُه أبو حممد عبدُ اهلل بن عمر بن حممد
وأرض املسلمني ،وتقع شامل رشق قرطبة ()Córdoba
وحنويب طليطلة عىل هنر وادي آنه ( ،)Guadianaوقد
سميت هبذا االسم -عىل الراجح -نسب ًة إىل التابعي عيل بن
رباح اللخمي الذي اشرتك يف فتح األندلس ،وكان األمري
حممد بن عبد الرمحن هو الذي بني حصنها ومدَّ هنا ،وحلت
حمل مدينة أوريط ( )Oretoالقديمة ،وظلت مدينة إسالمية
هلا أمهيتها السياسية حتى سقطت هنائ ًّيا يف أيدي النصارى
مقرا
سنة  542هـ 1147 /م ،ومنذ ذلك الوقت أصبحت ًّ
لطائفة مشهورة من الرهبان النصارى املرابطني كالداوية
واالسبتارية ،وهي طائفة قلعة رباح (La Orden de
 )Calatravaالتي جتردت حلرب املسلمني ومناورهتم،
وموقع قلعة رباح العربية يسمى اليوم (Castillo de
 )Calatrava la Viejaعىل بعد  12كم شامل رشق
مدينة ( )Ciudad Realعاصمة املديرية التي حتمل نفس
االسم جنويب مديريتي مدريد ( )Madridوطليطلة .انظر:
ابن األبار :احللة السرياء ،178-177 /2 ،حاشية رقم 3
للمحقق .احلمريي :صفة جزيرة األندلس ،ص .163
( )163انظر :املقري :نفح الطيب.72 /4 ،
( )164ابن بشكوال :الصلة  ،612-612 /2الرتمجة رقم .910
( )165بطليوس ( :)Badajozمدينة جليلة يف بسيط من
األرض ،وهلا ربض كبري ،تقع عىل الضفة اليمنى لنهر
وادي يانة ( )Guadianaيف غرب األندلس غريب قرطبة
( ،)Córdobaومنها إىل مدينة قرطبة  6مراحل ،ومنها إىل
مدينة ماردة ( )Méridaعىل هنر يانة رش ًقا  30ميالً ،وقد
سقطت هنائ ًّيا يف أيدي النصارى سنة  627هـ1229 /
م عىل يد ألفونسو التاسع ( )Alfonso IXملك قشتالة
( ،)Rey de Castillaوهي اليوم إحدى املراكز الرئيسة
يف غرب إسبانيا عىل احلدود الربتغالية يف املنطقة املعروفة
باسم (اكسرتامادورا) ( .)Extramaduraانظر :ذكر
بالد األندلس ملؤلف جمهول ،ص  .55الرشاطي وابن
اخلراط اإلشبييل :األندلس يف اقتباس األنوار ويف اختصار
اقتباس األنوار ،ص  .113 ،33اإلدرييس :نزهة املشتاق،
 .545 /2ياقوت احلموي :معجم البلدان.447 /1 ،
احلمريي :صفة جزيرة األندلس ،ص .46
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اخلراز ،وظل مسجونًا به حتى وافته املني ُة
املع�روف بابن َّ

سنة  487هـ 1094 /م(.)166

املبحث الثاين :إدارة السجون ومعاملة السجناء

ال ش�ك أنه ك�ان للسج�ون يف األندلس-كغريها من

أقالي�م الدول�ة اإلسالمية -إدارة معين�ة مسئولة عنها وعن

تسيير أمورها وتفقده�ا وإصالح شأهنا وإص�دار األوامر

املتعلق�ة هب�ا ،وتكلي�ف السجانين وتوزيعهم على أماكن
عمله�م ومراقب�ة ترصفاهت�م ،وكذل�ك حتدي�د األنظم�ة
الداخلية للسجون وطريقة معاملة السجناء وأهم اخلدمات

املقدم�ة هلم ،وغري ذلك من األنظم�ة الداخلية للسجون يف

األندل�س ،ورغم ندرة املعلومات املتعلق�ة بإدارة السجون

وأنظمته�ا الداخلي�ة ،فسنحاول مج�ع شتات امل�ادة املتاحة
واملتعلقة هبذا اجلانب لتكوين صورة معقولة عنه.
أوالً :إدارة السجون وتسيري أمورها:

مم�ا نعرف�ه ع�ن إدارة السج�ون أهن�ا كان�ت ختضع

إلرشاف صاح�ب املدين�ة ،فه�و املسئول ع�ن تسيري أمر

السج�ون ،حيث كان من مهام�ه تفقد السجن العام وما
ي�دور فيه ،حي�ث كان م�ن الواجب علي�ه تف ُّقد السجن

يف الشه�ر مرتين أو ثال ًثا ،لينظر يف أح�وال املسجونني،
خاص� ًة إذا كثر اخللق فيه وازدح�م هبم ،وجيب أن يخُ رج

من�ه َمن كان ذنبه خفي ًفا ،ويتن َّف�ذ عليه احلكم الذي يليق
به ويلزمه(.)167

وكان علي�ه أن يتفقده يف حاالت الطوارئ ،خاصة

إذا ه�رب السجناء منه ،وقد رأين�ا الوزير هاشم بن عبد
( )166انظر :ابن بشكوال :الصلة  ،437-436 /2 ،الرتمجة
رقم .637
( )167ابن عبدون :رسالة يف القضاء واحلسبة (ضمن ثالث
رسائل أندلسية يف آداب احلسبة واملحتسب) -حتقيق:
ليفي بروفنسال -منشورات املعهد العلمي الفرنيس لآلثار
الرشقية -القاهرة 1955 ،م ،ص .18
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العزي�ز -وزي�ر األمري حممد وصاح�ب املدينة يف الوقت
نفس�ه -ج�اء لتفقد سجن قرطب�ة العام ومعاين�ة َمن فيه

والنظ�ر يف أمره عندم�ا كرس العامة ب�اب السجن وفروا

منه هاربني سنة  267هـ 880 /م(.)168

أيضا إخراج بعض املسجونني من
كام كان من مهامه ً
السج�ن بأمر األمري أو اخلليفة ،ففي سنة  365هـ975 /
م نف�ذ عهد احلك�م املستنصر إىل الوزير صاح�ب املدينة
جعف�ر بن عثامن املصحفي بإطالق أيب األحوص معن بن
عب�د العزيز التجيبي من سجن املطبق مع أصحابه ،حيث
عفوا عنهم(.)169
كان احلكم املستنرص قد أصدر ً

كذل�ك كان م�ن مهام�ه معاقبة املفسدي�ن ومثريي
الفت�ن بسجنه�م وتعق�ب الفاري�ن منه�م( ،)170وكذلك
مطاردة أهل البدع والتضيي�ق عليهم وإخافتهم ،والزج
بمن ُقبض عليه منهم يف السجن(.)171

كام كان على القايض تنظيم الدخول إىل السجن أو

اخلروج منه بتسجيل أسامء السجناء يف زمام يثبت نوعية
الته�م املنسوب�ة إليهم ،وفترة دخوهل�م إىل السجن ،كام

كان عليه أن يتفقد «زمامه ومساجينه» كل أسبوع ملعرفة
«النزالء» اجلدد ،وترسيح َمن انقضت مدة سجنه(.)172

( )168انظر :ابن سعيد املغريب :املغرب يف حىل املغرب-132 /1 ،
 .133د .إحسان عباس :تاريخ األدب األندليس.173 /1 ،
( )169انظر :ابن عذاري :البيان املغرب .250 /2 ،وكان قد ُقبض عليه
يف السن�ة التي قبلها ( 364هـ 974 /م) مع عرشة من أصحابه،
حيث كان يظاهر املرشكني ويدهلم عىل عورات املسلمني ،فأخذه
اهلل .انظر :ابن عذاري :البيان املغرب.249 /2 ،
( )170انظر :ابن حيان :املقتبس -حتقيق :د .عبد الرمحن احلجي،
ص .75 ،73
( )171انظ�ر :اب�ن حي�ان :املقتب�س -نرش :ب�درو شامليت�ا و ف.
كورينطى ،وحممود صبح -منشورات املعهد العريب للثقافة
بمدريد وكلية اآلداب بالرباط 1979 ،م ،ص .25
( )172ابن املناصف :تنبي�ه احلكام عىل مآخذ األحكام -حتقيق:
عبد احلفي�ظ منصور -دار الرتكي -تونس 1988 ،م ،ص
 .67وراجع :احلسني بولقطيب« :نظام العقوبات والسجن
باملغرب الوسيط :مسامهة يف دراسة العقل التأديبي املغريب
خلال العرص الوسي�ط» -جملة فكر ونقد -ال�دار البيضاء
(املغرب) -العدد  -23نوفمرب  1999م ،ص .27

وك�ان م�ن بين اهليك�ل اإلداري للسج�ون وج�ود
السجانني أو املوكلني بالسجناء أو الرقباء ،وكانت مهمتهم
مراقب�ة السجن�اء ومتابعته�م بدق�ة خاصة عن�د خروجهم
للطهارة والوضوء وقضاء احلاجة ،وال يغفلون عنهم حلظة
طيل�ة خروجهم؛ خشية هروهب�م ،يقول ابن األبار عن هذه
ٍ
يومئذ ينزلون إىل النهر
حل ْبس
املتابع�ة الدقيقة« :وكان أهل ا َ
األعظمُ -ق ْربهَ م -للطهور والوضوء ،عىل رسداب اتخُّ ذ هلم
حتت األرض ....والرقباء عليهم»( ،)173ويؤكد ابن عذارى
ٍ
يومئذ خيرج الناس منه إىل
عىل ذلك فيقول« :وكان السجن
النهر ملا يكون من احلاجة مع املوكَّلني هبم»(.)174

وك�ان هل�ؤالء السجانين قواعد معين�ة ال جيب أن
يتجاوزوها ،فال َيضرْ ِ ُب أحدً ا يف السجن باختياره ،يريد
ترويعه واإلرضار ب�ه( ،)175وال َي ِضرْ ُب بالسوط إال بأمر
السلطان وصاحب املدينة والقايض واملحتسب واحلاكم
فقط(.)176
وسلط�ة األمر بالسجن كانت تتوزع بني املذكورين
أعلاه ،ومن األمثلة عىل ذلك أن الق�ايض أبا حممد عبد
كثريا
اهلل بن إسامعيل اإلشبييل (ت  497هـ 1103 /م) ً
ما كان يقول ملن حيكم عليه بالسجن لألعوان :خذوا بيد
سيدي إىل السجن(.)177
ويب�دو أن�ه ك�ان م�ن األنظمة املرعي�ة أن تُق�دَّ م إىل
األمير أو اخلليف�ة أو احلاج�ب ك�ل فترة قائم�ة بأسامء
السجن�اء الذي�ن ط�ال حبسهم لينظ�ر فيها إم�ا بإطالق
رساح بعضه�م أو بتجدي�د حبسهمٌّ ،
ك�ل حسب حالته
وحجم جريمته(.)178

( )173ابن األبار :احلل�ة السرياء .351 /2 ،ابن األثري :الكامل
يف التاريخ.257 /5 ،
( )174ابن عذاري :البيان املغرب.50 /2 ،
( )175ابن عبدون :رسالة يف القضاء واحلسبة ،ص .19
( )176ابن عبدون :رسالة يف القضاء واحلسبة ،ص .20-19
( )177ابن بشكوال :الصلة  ،440-439 /2الرتمجة رقم .642
( )178انظر :كتاب نقط العروس يف تواريخ اخللفاء ضمن
رسائل ابن حزم-حتقيق :د .إحسان عباس-226 /2 ،
 .227املقري :نفح الطيب .419 /1 ،دوزي :املسلمون
يف األندلس.152 /2 ،
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وق�د ترددت دعوات من الفقه�اء برضورة الفصل

املقيدي�ن يكون فقط يف حجم القيد ووزنه ونوعه

اب ُن حزم األندليس (ت  456هـ 1063 /م) ،حيث كان

عىل م�دى خطورة السجين والرغبة يف التضييق

بني فئ�ات املسجونني ،وكان على رأس َمن نادوا بذلك

أو اجلمع بني أكثر من نوع منه ،وهذا كله يتوقف

ي�رى رضورة أن يكون هن�اك سجن للذع�ار واألرشار
و َم�ن تخُ اف غائلته ،وسجن آخر للمستورين املحبوسني

وق�د دقق�ت املعاج�م العربي�ة يف املكونات

أيضا بين املحبوسات
حي�ث كان ي�رى رضورة الفصل ً

والتكبيل ،ويف الوضعيات التي يجُ رب السجني عىل

يف الدي�ون واآلداب وأشباهه�ا ،وكذل�ك م�ع النس�اء،

يف الدي�ون واآلداب ،واملحبوسات يف التهم القبيحات،
فيج�ب أن يك�ون لك�ل نوع م�ن املذكوري�ن سجن عىل
حدة ،رجاالً كانوا أم نسا ًء(.)179
ثان ًيا :معاملة السجناء وأحواهلم:

ال ش�ك أن النظ�ام العق�ايب يفرض طريق�ة معينة

ملعاملة السجناء داخ�ل السجون ،فإذا كانت جريمتهم

تقتيض طريقة معينة إلحكام السيطرة عليهم وتكبيلهم

حتس ًب�ا هلروهب�م من السج�ن ،وأحيانً�ا إن�زال العذاب
هب�م ،فإن هل�م يف املقابل حقو ًقا ينبغ�ي االلتزام والوفاء

هبا؛ حفا ًظا على حياهتم من ناحية ،وحماولة إصالحهم
ومنحهم شي ًئا من احلري�ة من ناحية أخرى ،وسنحاول

يف السط�ور التالي�ة أن نتتب�ع -من خالل امل�ادة املتاحة
يف املص�ادر -طريق�ة معامل�ة السجن�اء والوقوف عىل
أحواهل�م املختلف�ة من�ذ اللحظة األوىل للقب�ض عليهم

ونقله�م إىل السج�ون ،حيث ك�ان السجني يم�ر بعدة
مراحل ،منها:

عليه وإذالله وتعذيبه.

املادية للقيد والكب�ل ،ويف خمتلف أشكال التقييد
اختاذه�ا بالسج�ن ،فالقيد يتكون م�ن سلسلة أو
حبل من حديد حيم�ل حلقات ،تتصل كل حلقة
بام بعده�ا ،وينتهي طرفا القي�د بحلقتني تسميان

(حجلا) القي�د ،ويرب�ط عم�ود م�ن حديد بني
احلجلني يسمى (الزمارة) ،وهو بمثابة (ال ُقفل)،
وحينما حتي�ط القي�ود ب�األذرع واألي�دي تسمى
(اجلوام�ع والس�وارق)( ،)180ويف حال�ة بل�وغ

القي�د غاية الثقل ُيدع�ى (الكب�ل)( ،)181ويمكن
للسجين أن يؤم�ر باختاذ وضعي�ات خمتلفة ،كأن

( ُيكتَّ�ف) فتشد يداه من خلفه ،أو ( ُيق َّيد) فتجمع
ي�داه وتجُ عالن م�ن أمام�ه ،وقد تتخ�ذ الوضعية

صف�ة (القرفص�ة) فتش�د اليدان حت�ت الرجلني،

وتُستعمل (اجلرفس�ة) للداللة عىل شدة الوثاق،
وأما (الكرفسة) فهي ِمشية املق َّيد(.)182
وك�ان التقييد أو التكبيل ين�ال َّ
كل َمن ثبت

اجل�ر ُم والتقصير يف حق�ه س�واء كان م�ن أكابر

 -1تقييد الس�جني والتشهري بهُ :يعد تكبيل السجناء

رجال الدول�ة أم من غريه�م ،و ُيتَّخذ معهم هذا

أم�را أساس ًّي�ا يف عملية السج�ن دون النظر
ُيع�د ً

( )180انظر :د .أمحد خمتار الربزة :األرس والسجن يف شعر
العرب ،تاريخ ودراسة -مؤسسة علوم القرآن-دمشق/
بريوت -ط  1405 ،1هـ 1985 /م ،ص .28-27
( )181د .أمحد خمتار الربزة :األرس والسجن يف شعر العرب،
ص .30
( )182د .أمحد خمتار الربزة :األرس والسجن يف شعر العرب،
ص  ،20-18واحلوايش املذكورة هناك.

وتقييده�م من الوسائ�ل املصاحب�ة لعقاهبم ،كام
إىل اختلاف فئاهتم ونوعيته�م ،واالختالف بني

( )179انظر :ابن رضوان املالقي :الشهب الالمعة يف السياسة
النافعة-حتقيق :د .عىل سامي النشار -دار الثقافة-الدار
البيضاء -املغرب ،د.ت ،ص .360
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هذا م�ع الشاعر املعروف حييي ب�ن حكم ال َغ َزال

أيضا ما حدث مع الوزير الكاتب أيب
ومثله ً

جعفر أمحد بن عباس ب�ن أيب زكريا األنصاري-

عندم�ا اتهُّ�م بتبدي�د أم�وال اإلمارة-حي�ث كان
مسئ�والً عن قب�ض األعشار ببالط م�روان زمن
األمري عبد الرمحن بن احلكم -ف ُقبض عليه وحمُ ِ َل

وقي�ل :اب�ن زكري�ا( -)189وزي�ر الفت�ى زهير

الصقلبي ،حيث كان قد أرسه باديس بن ح ُّبوس

إىل السجن يف الكبل (القيد)(.)183

صاحب غرناط�ة ( ،)Granadaوحتدثنا املصادر

أنه أمر بإخراج�ه إليه من سجنه فأقبل يرسف يف

املن�ذر ب ُن
األمير أب�و احلك�م
وعندم�ا أراد
ُ
ُ
حمم�د القبض على الوزير هاشم بن عب�د العزيز

قيوده؛ داللة عىل كثرة هذه القيود وثقلها

بل يعبر ابن بسام عن ثقل احلدي�د املق َّيد به
وتأثيره يف رجليه فيق�ول« :واشتد البلاء بأمحد
لف�رط فزع�ه وثق�ل حديده.....وتأمل�ه م�ن عقر
القيد لظنبوبه»( ،)191ويشري ابن اخلطيب رصاحة
إىل وزن القيد املوج�ود بقدميه فيقول« :و َغا َد َر ْت ُه

والتخلص منه ،أشار ابن األبار أن الوزير املذكور

خرج من عند املنذر «راج ً
لا ُم َك َّبالً»( ،)184وذكر
ابن سعيد املغ�ريب أنه سجنه وأثقله باحلديد(،)185

وقي�ل« :نكب�ه وقي�ده وانته�ب أموال�ه وه�دم
دياره»(.)186

أسيرا ذلي ً
يرس�ف يف وزن
(أي :احل�وادث)
لا ُ
ً
أربعني رط ً
منزعجا من عضه لساقه
ال من قي�ده،
ً
البض�ة( )192التي تأملت من ضغط�ة ِج ْو َربِه»(،)193
وبعد أن قتله باديس وأمر بدفنه مل يتمكن اخلازن
فرضهام حتى انتزعه
م�ن إخراج القيد من قدميهَّ ،
منهام(.)194

واختذ اإلجرا َء نفس�ه قائدٌ للحكم املستنرص
ُيسم�ى (رشي�ق) ض�د العمي�ل اخلائ�ن (أيب
األحوص مع�ن بن عبد العزيز التجيبي) وعرشة
من أصحابه سنة  364هـ 974 /م ،حيث قبض
علي�ه القائد املذكور وبعثه مكب�والً إىل قرطبة مع
أصحابه ،وكان سبب القبض عليه أنه كان يظاهر
املرشكني ويدهلم عىل عورات املسلمني(.)187

أيضا ما فعله املنصور بن أيب عامر ذلك
وهو ً
مع فتى من فتيانه املسئولني عن اخلزانة ،وكان قد
كثيرا من املال ،فلما حوسب ظهر
اختل�س منها
ً
عليه ثالثة آالف دين�ار ،فأقسم املنصور ليجعلنه
نكاالً لغيره ،وأمر بإحضار كبل وح�دَّ اد ،فك َّبله
وأم�ر ب�ه إىل السج�ن ،وأم�ر الضاغ�ط بامتحانه
والشدة عليه(.)188
( )183انظر :ابن دحية :املطرب ،ص .136
( )184ابن األبار :احللة السرياء.139 /1 ،
( )185انظر :ابن سعيد املغريب :املغرب يف حىل املغرب.53 /1 ،
( )186انظر :ذكر بالد األندلس ملؤلف جمهول ،ص .151
( )187انظر :ابن عذاري :البيان املغرب.249 /2 ،
( )188انظر :املقري :نفح الطيب.418 /1 ،

.

()190

وأحيانً�ا كان�ت الكب�ول ضيق�ة ج�دًّ ا حتى

إهنا لتؤثر يف س�اق املق َّيد وال يستطيع التحرك هبا
( )189انظر ترمجته عند ابن اخلطيب :اإلحاطة-259 /1 ،
.262
( )190انظر :ابن عذاري :البيان املغرب .172 /3 ،ابن
اخلطيب :اإلحاطة.262 /1 ،
( )191ابن بسام :الذخرية ،القسم األول -املجلد الثاين ،ص
 .663والظنبوب :حرف الساق من األمام ،واجلمع
ظنابيب.
ِ
ٍ
( )192البضة :الرقيقة الناعمة يف س َمن وامتالء .وهذا التعبري
كناية عن الرفاهية التي كان حيياها الوزير الكاتب أبو
جعفر أمحد بن عباس قبل نكبته.
( )193ابن اخلطيب :اإلحاطة .261 /1 ،دوزي :املسلمون يف
األندلس.29 /3 ،
( )194ابن بسام :الذخرية ،القسم األول -املجلد الثاين ،ص
 .664ابن سعيد املغريب :املغرب يف حىل املغرب/2 ،
ورض اليشء :كرسه -د َّقه ورضبه بشدة.
َّ .206
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م�ن شدة قبضتها عىل ساق�ه وتأمله منها؛ إمعانًا يف

حت�ى ت�ويف سن�ة  472ه�ـ 1079 /م ،وكان قد

م�ع ثالثة م�ن ملوك اإلم�ارات الرببري�ة الواقعة

وكام كان حيدث ذلك مع أكابر رجال الدولة

التنكي�ل والتعذيب ،فعل ذل�ك املعتضد بن عباد

جنويب األندلس سنة  445هـ 1053 /م ،وهم:

أيضا
م�ن الوزراء والقضاة والفقه�اء كان حيدث ً

أبو نور بن أيب قرة صاحب رندة ،وحممد بن نوح

مع عام�ة الناس مم�ن يسيئ�ون األدب ،ففي أول

صاح�ب أركش ونواحيها ،حيث أوقع هبم وأمر

وقت إنص�ات الناس للخطبة قام فتى ممرور

الدم�ري صاحب مورور ،وعب�دون بن خزرون

بالقب�ض عليه�م وأوثقهم بالكب�ول ،ويصف لنا
ابن عذاري هذه الكبول الضيقة ومدى معاناهتم
منه�ا فيقول« :وكان�ت الكبول ضيق�ة فأثرت يف

سوقه�م حتى ك�ان أحدهم ال يستطي�ع الرسفان
إىل حاجته حتى حتمله العامة من الرجال ليذوقوا

سوء النكال»(.)195

ولدين�ا رواي�ة أخ�رى تعبر ع�ن ثق�ل هذه

القي�ود ،تق�ول« :وأوثقه�م يف الكب�ول الثق�ال،

وألقاهم يف سجن عنده يف قرصه»( ،)196فال شك
أن ثقل القي�ود أمر متعمد ُيقصد به زيادة اإلهانة
والتعذيب والتنكيل الواقع عىل السجني.

أيضا عد ًدا من
وكان التقييد والتكبي�ل ينال ً

القض�اة والفقه�اء مم�ن يسخط عليه�م األمري أو

احلاك�م ،منهم الفقيه أبو حمم�د عبد اهلل بن سعيد
ب�ن خريون بن حم�ارب القرطب�ي ،املعروف بابن

املحتشم ،حي�ث تويف باملطب�ق منكو ًبا سنة 403
ه�ـ 1012 /م و ُأسل�م إىل أهل�ه يف قي�وده(،)197

وكذل�ك القايض أب�و الطيب سعيد ب�ن حييي بن
سعيد احلديدي التجيب�ي سجنه املأمون حييي بن

ذي الن�ون بطليطل�ة ( )Toledoوظ�ل يف حبس�ه

( )195ابن عذاري :البيان املغرب .295 /3 ،عنان :دول
الطوائف ،ص .45
( )196ابن عذاري :البيان املغرب.313 /3 ،
( )197ابن بشكوال :الصلة ،400 /2 ،الرتمجة رقم .579
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عهد أن ُيدفن بكبله (قيده)(.)198

مجعة من مج�ادى األوىل سنة  399هـ 1008 /م

()199

من صناعة القطانني أم�ام اخلطيب يعرتض عليه

ويسب�ه بأنكر صوت ،فق�ام إليه احلضور فقبضوا
علي�ه ،ومحل�وه إىل السج�ن ،فحبس مق َّي�دً ا حتى

ُيصدر صاحب املدينة حكماً يف شأنه(.)200

ويب�دو أن التقيي�د يف الكب�ول ك�ان عملي�ة
رضوري�ة ومالزم�ة لكل َم�ن ُيلقى ب�ه يف السجن
حت�ى ل�و كان م�ن أبن�اء األم�راء ،فق�د استخلف
القوي
وزي�ره
األمير حمم�د بن عبد الرمح�ن الثاين
َّ
َ
ُ
أمي� َة ب�ن عيس�ى ب�ن ُشهيد على القصر يف بعض
املغ�ازي ،وك�ان يف القرص ولدٌ لألمير حممد ،وقد
الوزي�ر وأراد أن خيرج من القرص،
ه�دد هذا الولدُ
َ
فه�دده الوزير بالتكبيل والتقيي�د وإلقائه يف سجن
الدوي�رة حتى يعود أبوه األمري أو يأيت أمر بإطالق
رساحه ،ثم أمر البوابني بمراقبته فإن جاوز السطح
أن يقي�دوه ويلقوه يف احلبس ،يق�ول الوزير« :باهلل
الذي ال إل�ه إال هو ،لئن جاوز باب السطح حيث
والَّه أبوه ال َّطرحناه يف الدويرة يف كلبني( )201يكون
هبام حتى يقفل أبوه ،أو يأيت عهد بإطالقه ،ثم قال:
عيل بالبوابني .فأمرهم بمثل ذلك»(.)202
َّ
( )198ابن بشكوال :الصلة ،348-347 /1 ،الرتمجة رقم .515
( )199ممرور :ضعيف الرأي -أمحق -غبي.
( )200انظر :ابن عذاري :البيان املغرب.54 /3 ،
ب كل ما ُيوثق به كاحلبل وغريه،
( )201كلبني مثنى َك ْلب ،وال َك ْل ُ
ِ
ْ
وهو القيدَ ....ك َّلب األسري :ق َّيده بال َكلب.
( )202انظر :ابن القوطية :تاريخ افتتاح األندلس ،ص .99

حممد عىل د ُّبـور :السجون والسجناء باألندلس يف عهدي بني أمية وملوك الطوائف
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التشهري باملقبوض عليه جز ًءا أساس ًّيا
وكان
ُ

وق�د استخدم األمير عبد الرمح�ن الداخل

واإلذالل ،وك�ان م�ن اإلج�راءات املتبع�ة م�ع

واملعارضين ل�ه قب�ل إيداعه�م السج�ن أو قبل

عملي�ة التشهير ه�ذه م�ع ع�دد م�ن الث�وار

م�ن العق�اب هي�دف إىل مزي�د م�ن األمل النفسي

احلكم عليهم بالقتل والصلب ،فقد فعل هذا مع

السجني أو املأسور بعد تقييده بالكبول:

 -أن يوض�ع على ظه�ر مج�ل أو مح�ار أو بغل،

هشام بن عروة (وقيل :ابن عذرة) الفهري الثائر

و ُيط�اف به شوارع املدين�ة إمعانًا يف التشهري

التجيب�ي وهشام بن محزة بن عبيد اهلل بن عمر بن

ضده بطليطل�ة ( )Toledoومعه حيوة بن الوليد

وكان�ت البغ�ال أكث�ر استخدا ًم�ا يف ذل�ك،

اخلط�اب ،ملا ت�م القبض عىل ثالثته�م ومحلوا إىل

ب�ه ،وزي�اد ًة يف أمل�ه املعن�وي ،وليكون عربة

قرطبة ( )Córdobaأمر الداخل صاحب رشطته

لغريه ممن يفكر أن يفعل كفعله.

(العب�دي) أن يأخ�ذ لك�ل واحد منه�م جبة من
ّ

سيرا على األقدام كن�وع من
 -وق�د ُيسح�ب ً

ومحريا ،فحلق
حجا ًما
الصوف ،وأن يحُ رض مع�ه َّ
ً

اإلهان�ة واإلذالل ،ويف كثير م�ن األحي�ان
ٍ
من�اد ين�ادي علي�ه بما اقرتف
يجُ ع�ل أمام�ه

�ب الص�وف
رءوسه�م وحلاه�م ،وألبسه�م ُج َب َ
وأدخله�م يف سلال ،ث�م محله�م على احلمير

من اإلث�م أو وقع فيه م�ن التقصري زياد ًة يف

وأدخلهم قرطبة يطوف هب�م يف شوارعها....ثم

الفضيحة والتشهري.

وصلبوا
أمر هبم ف ُقتلوا ُ

 -كما كانت تحُ ْ لق رأسه وحليت�ه ،و ُيردف خلفه

أيضا بعد أرسه ألحد الثائرين
كام فعل ذلك ً

عب�دً ا أس�ود يصفع�ه على م�رأى ومسم�ع
م�ن اجلمي�ع؛ زي�ادة يف التنكي�ل والتشهير
والفضيحة(.)203

( )203قريب من هذه اإلجراءات كانت تتخذ باملغرب يف
أواخر العرص الوسيط ،حيث خيربنا الوزان باملراحل التي
كان يمر هبا املتهم يف جرائم (احلق العام) قبل أن يودع
يف السجن ،فبعد أن يثبت القايض جرم املتهم يجُ لد مائة
جلة أو مائتني أو أكثر بمحرض العامل ،ثم يضع اجلالد
سلسلة من احلديد يف عنق املحكوم عليه ،ويطاف به يف
أحياء املدينة عار ًيا (إال من رسوال قصري يسرت عورته)،
وتتم عملية التطويف بحضور قائد الرشطة ،وخالهلا (ال
ينقطع صوت اجلالد عن إعالن نوع اجلريمة) ،ثم يلبس
اجلرم ثيابه و ُيعاد إىل السجن ،وقد تشمل العملية جمموعة
من اجلناة ،وهم مطوفون بسلسلة واحدة .انظر :احلسن
الوزان :وصف أفريقيا-ترمجه عن الفرنسية :حممد حجي
وحممد األخرض -دار الغرب اإلسالمي-بريوت-ط ،2
 1983م .250-249 /1 ،وراجع :د .مصطفى نشاط:
السجن والسجناء :نامذج من تاريخ املغرب الوسيط-
منشورات املجلس الوطني حلقوق اإلنسان-د.ت ،ص
.74

.

()204

عليه ،ففي طريق عودته إىل قرطبة حمُ ل الثائر عىل
بغل مكبوالً (مقيدً ا)(.)205
واخت�ذ احلكم املستنصر نفس اإلج�راء مع

جعف�ر وحيي�ي ابني عيل بن مح�دون بن األندليس

سن�ة  363ه�ـ 973 /م ،حي�ث ُسع�ي هبما
عنده -وكان�ا يف ضيافته -فسخ�ط عليهام ،وأمر
بإزعاجهام و َمن معهما َر َّجال ًة (مش ًيا عىل األقدام
يف ش�وارع الزهراء كنوع م�ن اإلهانة واإلذالل)
من منازهلم إىل سجن املطبق بالزهراء ،وزجا إليه

مكبولين ،وزيادة يف فضحهما والتشهري هبام قبل

( )204مؤلف جمهول :أخبار جمموعة يف فتح األندلس ،ص
 .96-95ابن عذاري :البيان املغرب .53 /2 ،النويري:
هناية األرب.340 /23 ،
( )205انظر :ابن عبد ربه :العقد الفريد -حتقيق :د .مفيد حممد
قميحة -دار الكتب العلمية -بريوت -ط  1404 ،1هـ/
 1983م .231 /5 ،ابن عذاري :البيان املغرب.59 /2 ،

حممد عىل د ُّبـور :السجون والسجناء باألندلس يف عهدي بني أمية وملوك الطوائف
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إيداعهما السج�ن ومن معهام ،جع�ل ٍ
مناد ينادي
ُ
َ

وظ�ل مسجونًا ب�ه إىل أن مات املنص�ور ،فأطلقه

ويف ه�ذه اللحظ�ات العصيب�ة ظه�ر م�ن شهامة
(حيي�ي) وجت ُّل�ده ما أث�ار اإلعج�اب ،حيث كان

حيات�ه وتويف غاز ًي�ا مع عبد املل�ك بمدينة الردة
( )211()Léridaسنة  393هـ 1002 /م(.)212

ب�ل جزا ُء َمن آثر بني مروان عىل ولد فاطمة بنت

نف�س العقاب مع خادم�ه األكرب (طرف�ة) الفتي

أيضا املنصور بن أيب عامر مع الوزير
واختذه ً

دون�ه ،فض ً
لا ع�ن شك�اوى الن�اس من�ه ،فقرر

عليه�م بأن ه�ذا جزاؤهم بام كفروا م�ن النعمة،

معارضا للمن�ادي فيقول« :ال،
ين�ادي عىل نفسه
ً

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم»(.)206

كما استخدم املظفر عبد املل�ك بن أيب عامر

الصقلي ،حي�ث ثب�ت عن�ده أن�ه ُيمضي األمور
ّ

عب�د اهلل بن عبد العزي�ز املرواين صاحب طليطلة

املظف�ر اإليق�اع به ،فدع�اه إىل جملسه أثن�اء غزوه

النتزاع امللك منه ،فلام ظفر به أمر بتقييده ،ثم أمر

ُعدل به عن جملس مواله املظفر دون أن تقع عينه
عليه ،ف ُق ِّيد لوقت�ه بقيد ثقيل ،ووكِّل به مجاعة من
وجوه الغلامن مضوا به نحو الساحل ،وحمُ ِل عىل

( )Toledoوأح�د اخلارجين علي�ه واملدبري�ن
أن ُيط�اف به عىل مجل وهو مقيد؛ إمعانًا يف إذالله
والتشهري به(.)207

إىل رسقسطة ( ،)Zaragozaفلم يكد يصل حتى

وزيادة يف التشهير وليكون عربة لغريه-كام

بغل ورجلاه يف ناحيةُ ،خ ِرج ب�ه عىل هذه احلال

عبد اهلل بن عبد العزيز ،املفارق جلامعة املسلمني،

أسريا مق َّيدً ا
أمريا معظماً وخروجه منها ً
رسقسطة ً
غير ملحة ،ثم محله الغلمان إىل السجن ،فلم يزل

ذكرنا-جع�ل املنصور أمامه مناد ًي�ا ينادي« :هذا
الن�ازع إىل عدوه�م( ،)208املظاه�ر ل�ه عليه�م».

«كذبت! بل
فك�ان هو يرد على املنادي ويق�ول:
َ

نف�س خافت فف�رت تبغي األمن م�ن غري رشك
وال ِر َّدة»( ،)209ث�م سجنه املنصور يف املطبق(،)210
( )206ابن األبار :احللة السرياء .306 /1 ،أ .حممد عبد اهلل
عنان :دولة اإلسالم يف األندلس-العرص األول-القسم
الثاين-اخلالفة األموية والدولة العامرية ،ص .500
( )207انظر :ابن األبار :احللة السرياء .218 /1 ،دوزي:
املسلمون يف األندلس-ترمجة وتعليق وتقديم :د .حسن
حبيش-اهليئة املرصية العامة للكتاب-القاهرة 1994 ،م،
.130 /2
( )208ملا اكتشف املنصور بن أيب عامر املؤامرة فر عبد اهلل بن عبد
العزيز إىل برمند ملك ليون خو ًفا من بطش املنصور ،وظل
املنصور حياول حتى أرغم ملك ليون عىل تسليمه ،فلام
ظفر به سجنه يف املطبق .انظر :ابن األبار :احللة السرياء،
.220 ،218 ،215 /1
( )209ابن األبار :احللة السرياء.220 /1 ،
( )210ابن األبار :احللة السرياء.218 /1 ،
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املظفر عب�دُ امللك ،فلم تطل
ابنُه -املت�وليِّ بعده-
ُ

املزري�ة أم�ام مجيع الن�اس ،فلم يكن بين دخوله

به إىل أن أمر املظف�ر بقتله سنة  398هـ1007 /

م(.)213

أيضا عندما علم املعتمد بن عباد بأن صاحب
ً

حصن شق�ورة ( )Seguraمتكن من القبض عىل
وزيره أيب بكر بن عامر ،راسله وطلب منه تسليمه

( )211الردة ( :)Léridaإحدى قواعد والية الثغر األعىل
األندليس ،وهي ثغر األندلس الرشقي ،وتقع غريب ثغر
برشلونة ( )Barcelonaعىل بعد نحو  150كم منها،
ورشقي مدينة وشقة ( )Huescaوتبعد عنها بنحو
سبعني ميالً ،وهي مدينة خصيبة كثرية البساتني واملزارع
واملراعي ،وقد سقطت هنائ ًّيا يف أيدي النصارى سنة 544
هـ 1149 /م .انظر :اإلدرييس :وصف املغرب ،ص
 .190احلمريي :صفة جزيرة األندلس ،ص  .168أ.
عنان :اآلثار األندلسية الباقية ،ص .114
( )212ابن األبار :احللة السرياء.220-219 /1 ،
( )213انظر :ابن عذاري :البيان املغرب.26 ،24 /3 ،

حممد عىل د ُّبـور :السجون والسجناء باألندلس يف عهدي بني أمية وملوك الطوائف
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ل�ه بعد أن أغراه بام جعله يلب�ي طلبه ،فاستجاب

عمار بينهن عىل بغل وهن هي�زأن به ويتضاحكن
من�ه ،فأعرب�ت حال�ه يومئ�ذ بمبادئها ع�ن سوء
العاقبة فيها”(.)216

ذلي ً
لا عىل م�رأى ومسمع م�ن اجلمي�ع للتشهري

فارسا عىل وجه
يزيد من معاناته وإذالله ،فأرسل ً

صاح�ب احلصن لطلبه وسلم�ه غريمه ،وأرسل
املعتم�د ابنه يزيد ال�رايض الستالم�ه وإحضاره

أسريا
إليه(ُ ،)214
فحمل ابن عماَّ ر إىل املعتمد مق َّيدً ا ً

ومل يكت�ف املعتم�د بك�ل ه�ذا ،ب�ل أراد أن

به ،يق�ول ابن األبار« :وانصرف إىل أبيه (يعني:

الرسعة -وابن عامر عىل ه�ذه احلالة من التشهري

يزيد ال�رايض) املعتمد وهو بقرطبة ()Córdoba
وابن عماَّ ر بني يديه مق َّيد بني ِعدْ ليَ ْ تِ ْب ٍن عىل ُه ُج ِن

والفضيح�ة -لين�زع العامم�ة عن رأسه زي�اد ًة يف

اإلهانة ،فلام رأى ابن عامر هذا الفارس مقب ً
ال من

زوامل العسكر”(.)215

بعيد فط�ن ملا ُيراد به ،فأزال هو العاممة عن رأسه
بنفسه(.)217

وملزي�د م�ن اإلذالل والتشهير فق�د محل�ه
املعتم�د عىل بغ�ل وجعل حريم القصر هيزأن به
ويتضاحكن منه بحضرة اجلند ،يقول ابن األبار
يف موض�ع آخ�ر« :إن القادمني به م�ع الرايض ملا
سلم�وه إىل القرصُ ،دعوا ذل�ك اليوم بعد العرص
ٍ
ش�اك وتعبئ�ة ظاه�رة ليصحب�وه إىل
يف سلاح
إشبيلي�ة ( ،)Sevillaفأقاموا على ذلك إىل الليل

كما كانت عب�ارات ابن اخلطي�ب معربة عام

ن�زل بابن عماَّ ر من تشهري وجتريس ،حيث يقول:
ُ
«فأدخ�ل إشبيلية مدخ�ل الشهرة ف�وق َظ ْه ٍر بني
ِع�دْ ليَ ْ تِ ْب ٍ
وحرش الناس إىل رؤيت�ه ،وقد خرج
�نُ ،
كبريا و ُأعيد اليوم ذلي ً
أسريا»(.)218
ال ً
أمريا ً
ً
أيض�ا األمري بادي�س بن حبوس
فع�ل ذلك ً
أمري غرناطة ( )Granadaمع أيب الفتوح ثابت بن

ينتظ�رون تسليمه إليهم ،ث�م مل يرعهم إال خروج
املعتم�د والشمع بني يدي�ه واحلُ َ�ر ُم حواليه وابن

حممد اجلرجاين ،وكان باديس قد اهتم ابن عمه أبا
املعلىَّ يدير بن حباس�ة الصنهاجي بالتدبري للقيام
ودس الوشاة لباديس
علي�ه وخلعه عن احلك�مَّ ،
أن أليب الفت�وح يف ذل�ك مشارك�ة وإعانة بسبب
صداقت�ه احلميم�ة مع يدي�ر ،فخاف�ا عاقبة ذلك،
أحس باخلطر
وقررا اهلرب خارج غرناطة مع َمن َّ

( )214انظر :ابن اخلطيب :أعامل األعالم ،القسم الثاين ،ص
 .160ابن بسام :الذخرية ،القسم الثاين -املجلد األول،
ص  .417-415ابن سعيد املغريب :املغرب يف حىل
املغرب .389 /1 ،عنان :دول الطوائف ،ص .66

- Afif Turk: «Ibn Ammar: Una figura tipica del
siglo XI», Rev. Zurita, Num. 63-64, p. 166.

( )215ابن األبار :احللة السرياء .151-150 /2 ،عبد الواحد
املراكيش :املعجب ،ص  .183فاضل فتحي حممد وايل:
الفتن والنكبات اخلاصة وأثرها يف الشعر األندليس ،ص
.253 ،251

- Claudio Sanchez Al-Bornoz: La Espana Musulmana,
T. II, p. 88.

ِ
جنبي الدابة .ال ِّت ْبن:
العدْ ل :نصف احلمل يكون عىل أحد
ْ
ما هتشم من سيقان القمح والشعري بعد درسه ،و ُيستخدم
َع َل ًفا للامشيةُ .ه ُجن مجع هجني ،واهلجني من اخليل ما تلده
برذونة من حصان عريب ،ويقصد به (البغل) .زوامل مجع
زامل ،والزامل من الدواب املتأرجح يف سريه كأنه يعرج،
ليكون أبطأ يف حركته وسريه فيكون ذلك أنكى وأقسى يف
اإلذالل والتشهري.

( )216ابن األبار :احللة السرياء .158 /2 ،فاضل فتحي حممد
وايل :الفتن والنكبات اخلاصة وأثرها يف الشعر األندليس،
ص .252-251
( )217عبد الواحد املراكيش :املعجب ،ص .184

- Claudio Sanchez Al-Bornoz: La Espana Musulmana,
T. II, p. 89.

( )218ابن اخلطيب :أعامل األعالم ،القسم الثاين ،ص -160
 .161وانظر :يوسف أمحد حوالة :بنو عباد يف إشبيلية،
دراسة سياسية وحضارية -رسالة ماجستري ،ص -230
.231
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على نفسه من تلك التهمة ،وك�ان أبو الفتوح قد
ت�رك بغرناط�ة زوجت�ه وأوالده ،فألق�ى بادي�س
القب�ض عليه�م وسجنه�م باملنك�ب عن�د عبده
وصاح�ب عذابه و ُيدعى (ق�داح) ،فاضطر (أبو
الفت�وح) إىل املثول بني يدي باديس مستعط ًفا إياه
وطال ًبا منه أن ُيطلق رساح أرسته ،فوعده باديس
بأن�ه سيعامل�ه بام ه�و خليق به ،فخ�رج من عنده
حيرس�ه فارس�ان ،وملا ك�ان بظاهر غرناط�ة ألقى
احلارس�ان القب�ض عليه ،وحلق�وا رأسه وحليته،
وأركبوه مجالً-بع�د تقييده -وأردفوه عبدً ا أسود
ضخًم�اً ف ًّظ�ا استم�ر يصفع�ه صفع�ات متتابع�ة،
واجلم�ل يطوف ب�ه أحي�اء غرناط�ة للتشهري به،
اخللق م�ع (قداح) للنظ�ر إليه عىل هذه
وق�د برز ُ
احل�ال حتى استغاث من شدة الصفع بأمني البلد
(برهون الع�دوي) وكان ممن توىل شأنه ومعاقبته
قداح�ا يف التخفيف عنه،
م�ع (قداح) ،فك َّلم ل�ه ً
فأش�ار (ق�داح) إىل العبد األس�ود بذلك ،ولوال
ذل�ك ألتى عليه من ش�دة قوة الصفع ،ثم أفضوا
ب�ه إىل السج�ن ،وأودع�وه يف غرف�ة م�ن غرف�ه
بادي�س قتله بيده يف
الضيق�ة ،وبعد ُمدَ ْي�دة بارش
ُ
( 28م�ن املح�رم سنة  431ه�ـ 20 /من أكتوبر
سنة  1039م)(.)219

 -2تعذيب الس�جناء :إذا كانت طريقة تقييد السجناء
والتشهير هب�م متث�ل نو ًع�ا م�ن التعذي�ب الب�دين

( )219انظر :ابن عبد امللك املراكيش :الذيل والتكملة ،السفر
الثامن-القسم الثاين ،ص  .424-422ابن بشكوال:
الصلة (حتقيق :د .بشار عواد معروف)،182 /1 ،
الرتمجة رقم  .289ابن اخلطيب :اإلحاطة-454 /1 ،
 .458وراجع :دوزي :ملوك الطوائف ونظرات يف تاريخ
اإلسالم ،ص .77-68

- ÁVILA, María Luisa. «Al-Yuryani e Ibn ‘Abbas,
víctimas de Badis”. En Estudios onomástico)biográficos de al Andalus (De muerte violenta
XIV, editados por Maribel Fierro. Madrid, CSIC,
2004, pp. 144-147.
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املح�دود ،وكذلك التعذيب املعن�وي ،فإهنا كانت
نو ًع�ا م�ن اإلج�راءات األولي�ة الت�ي ُتتَّخ�ذ م�ع
السجين قب�ل إيداع�ه السج�ن؛ ألنه بع�د دخوله
السجن تبدأ مرحلة أخرى من التعامل معه وإنزال
العذاب الب�دين به ،حيث يوجد يف السجون آالت
لتعذي�ب السجناء تُع�رف باس�م (العصافري) ،كام
ٌ
رج�ال اختصوا بتعذي�ب املساجنيُ ،يعرف
يوجد
ك�ل منه�م باس�م (الضاغ�ط) ،ولدينا ع�دة أسامء
مريا»
اشتهرت بالقسوة ،فهن�اك ضاغط يدعى « ُع ً
ك�ان مسئ�والً عن التعذي�ب يف السج�ن إبان عهد
األمير حمم�د بن عب�د الرمح�ن الثاين ،وه�و الذي
عن�اه الشاع�ر عبد اهلل بن حسني ب�ن عاصم عندما
خاط�ب األمير حممد ب�ن عب�د الرمحن مغر ًي�ا إياه
باب�ن عمه سعيد بن عبد امللك بن سعيد بن عاصم
صاح�ب الطراز ،وذل�ك عندما نكب�ه األمري ،فقد
قال عبد اهلل بن عاصم:
عـمريا أن يذيـقهـم
أحل عليهــم
ً

طيب العصافري إن القوم قد سمقوا

()220

و ُعمري ه�ذا هـو الذي عناه الشاعـر السفري

ـ�زال (ت قري ًبا من سنة 250
حيي�ي بن حكم ال َغ َ
خيوف أحد الظلامء:
هـ 864 /م) بقوله وهو ِّ

فــكــأنـي ب ُعمـري مـنــك
َّ
ســـل احلـشـاشــة
قـــد
أنــت واهلل كــمــا حـــا
مـت عىل النار الفـراشة

()221

( )220انظر :ابن حيان :املقتبس -حتقيق :د .عبد الرمحن عيل
احلجي ،ص  .185و(العصافري) آلة من آالت التعذيب التي
كان يستخدمها عمري املذكور كام ذكر ابن حيان .وسمقوا:
أي علوا وتكربوا .انظر :املعجم الوسيط ،ص .450
( )221انظر :ابن حيان :املقتبس -حتقيق :د .عبد الرمحن عيل
احلجي ،ص .186-185
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كما نع�رف أن أمير غرناط�ة «بادي�س ب�ن

مريا ه�ذا بقوله« :كان
ويص�ف ابن حيان ُع ً
ضاغ ًطا لألمري حمم�د ،وكان يتوىل له تعذيب من

حب�وس» كان صاح�ب عذاب�ه-أي املسئول عن

السجن وتعذيب املساجني والتنكيل هبمُ -يدعى

يسخط علي�ه ،يبتدع يف ذلك مك�اره ُيستعاذ باهلل
منها ،وكان شديد القساوة ،ف ًّظا ال يعرف الرمحة،

( َقدَّ اح)(.)226

من آالت تعذيبه»(.)222

الت�ي كانت جترى داخل السجون يف تلك الفرتة،

فل�ه يف شأنه أخبار معروفة ،وكانت العصافري آلة

وال نعرف بالتحديد أن�واع التعذيب البدين

وكان الذي يتوىل تعذيب احلاجب جعفر بن

فعب�ارات املؤرخني وأصحاب الرتاجم ال تتكلم

سلطه املنصور بن أيب عامر عىل املصحفي ،يضيق

الب�دن ،فق�د اكتف�ى اب�ن بشك�وال عن�د وصفه

رصاح�ة ع�ن أشكال ه�ذا التعذيب وآث�اره عىل

عثمان املصحفي يدعى (واث�ق الضاغط) ،حيث

للتعذي�ب الذي نزل بالشاع�ر املعروف صاحب

مرارا إىل جملس الوزراء
علي�ه يف سجنه ،ويحُ رضه ً

كتاب (احلدائ�ق) أيب عمر أمحد بن حممد بن فرج

ملحاسبته ،ويف كل مرة كانت الشدة والقسوة هي

اجلي�اين ،وذلك يف عهد اخلليفة احلكم املستنرص،

السمة البارزة لتعامل (واثق الضاغط) معه حتى
إن�ه كان يقول له« :يا ُبن ََّي رف ًقا ،فستدرك ما تريد،

بأنه (ني�ل بمكروه يف بدنه) ،فق�ال عنه« :وحلقته
حمن�ة لكلم�ة عامي�ة نط�ق هب�ا نُقل�ت عن�ه ،فنيل

وي�ا ليت أن املوت بيع فأغلى اهلل سو َمه!!»(،)223

وسج�ن بجي�ان يف سجنه�ا،
بمك�روه يف بدن�هُ ،

ويف م�رة أخ�رى والضاغ�ط يزعج�ه ويستحث�ه
ويدفعه بشدة وقسوة وعنف كان يقول له« :رف ًقا

وأقام يف السجن أعوا ًما سبعة أو أزيد منها»(،)227

كنت ترجتيه»(.)224
َ

يسريا ثم تويف(.)228
يلبث إال ً

يب ي�ا واثق ،فستدرك ما حتب�ه وتشتهيه ،وترى ما

ومل خي�رج إال بع�د وف�اة اخلليف�ة احلك�م ،لكنه مل
كما ذكر اب�ن ح�زم أن اخلليفة عب�د الرمحن

ويذكر اب�ن حيان أن اخلليف�ة املستظهر باهلل

الن�ارص ك�ان يعل�ق أوالد الس�ودان يف ناع�ورة
قرصه الستخراج املاء بدالً من األقداس الغارقة

عب�د الرمح�ن ب�ن هش�ام ( 414ه�ـ 1023 /م)

عندما قبض على مجاعة من وزرائ�ه ملصادرهتم،

أعط�ى مسئولي�ه حماسبته�م وإخراج م�ا بأيدهيم
ألح�د مسئ�ويل التعذي�ب ويدع�ى (نج�اح

الضاغط(.)225

( )222ابن حيان :املقتبس -حتقيق :د .عبد الرمحن عيل احلجي،
ص .185
( )223انظر :ابن عذاري :البيان املغرب.268 /2 ،
( )224ابن عذاري :البيان املغرب .272 /2 ،املقري :نفح
الطيب .421 /1 ،ابن خاقان :مطمح األنفس ،ص
.164-163
( )225انظر :ابن بسام :الذخرية ،القسم األول– املجلد األول،
ص .52

يف املاء فأهلكهم(.)229

( )226انظر :ابن عبد امللك املراكيش :الذيل والتكملة ،السفر
الثامن-القسم الثاين ،ص  .423-422ابن اخلطيب:
اإلحاطة.456 /1 ،
( )227ابن بشكوال :الصلة ،30 /1 ،الرتمجة رقم .2
( )228ابن بشكوال :الصلة ،30 /1 ،الرتمجة رقم  .2بينام ذكر
ابن سعيد املغريب عن سبب سجنه أنه ُرفع للمستنرص أنه
أيضا أنه مات يف سجنه .انظر :املغرب
هجاه فسجنه ،وذكر ً
يف حىل املغرب.56 /2 ،
( )229رسائل ابن حزم (رسالة نقط العروس يف تواريخ
اخللفاء) -حتقيق :د .إحسان عباس .76 /2 ،وانظر :ابن
حيان :املقتبس– حتقيق :أنطونيا ميلشور ،ص .37
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دار خاص� ٌة باألسود
كما كان�ت لديه ً
أيض�ا ٌ

اختذها إلره�اب الناس ،وهذه ال�دار تقع «ظهر
قرصه فوق القنط�رة املاثلة عىل اخلندق ،وبجوفه

املطب�ق ب�ه ينس�ب إليه�ا الي�وم ،فتدع�ى قنط�رة
األسود»(.)230

ويب�دو أن اختي�ار املسئولين ع�ن التعذيب

كان يتم بعناي�ة فائقة ،فه�م -باختصار -أجساد
بلا قلوب ،يدل عىل ذلك ما ذكره ابن حيان عن

كيفية مقتل الشاعر األديب عبد امللك بن إدريس

اجلزيري يف (سجن املطبق بالزاهرة) ،حيث ُخنق
داخل السجن عىل أيدي بعض السودان(.)231

وق�د نقل لنا ابن حيان رواية عن أبيه تصف

لن�ا الكيفية التي تم هبا اخلنق فق�ال« :أخربين أيب
سألت الذي توىل قتل ابن
خل�ف بن حسني قال:
ُ

اجلزي�ري يف حمبس�ه ،فجعل يص�ف يل سهولة ما

عانه منه لقضافته( )232وضعف أرسه ،ويقول :ما
دققت رقبته
ي�دي،
ك�ان الشق�ي إال كالفروج يف
ُ
َّ
فعجبت من
بركبت�ي فما زاد أن نفخ يف وجه�ي،
ُ

جهل هذا األسود»(.)233

 -3اخلدم�ات املقدم�ة للس�جناء :رغ�م أن السج�ن
مؤسس�ة عقابي�ة أنشئ�ت لتوقي�ع العقوب�ة على
السجن�اء ،وإن�زال العذاب امل�ادي واملعنوي هبم
والتفن�ن يف إذالهل�م وإيالمه�م إال أنن�ا مل نع�دم
نصوص�ا تثب�ت أن هن�اك العدي�دَ م�ن اخلدمات
ً
( )230انظر :ابن حيان :املقتبس– حتقيق :بدرو شامليتا ،ص .39
( )231انظر :ابن بسام :الذخرية ،القسم الرابع ،املجلد األول،
ص  .52د .سامل بن عبد اهلل اخللف :نظم حكم األمويني
ورسومهم يف األندلس.900 /2 ،
( )232لقضافته :أي لنحافته ونحوله .انظر :املعجم الوسيط،
ص .742
( )233انظر :ابن بسام :الذخرية ،القسم الرابع ،املجلد األول،
ص .52
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املهم�ة والرضوري�ة الت�ي كان�ت تُق�دَّ م هل�ؤالء
السجن�اء ،وسنح�اول من خلال امل�ادة العلمية
املتاح�ة التعرف عىل أهم ه�ذه اخلدمات ،وكيف

كانت تُقدَّ م للسجناء.
أ) اخلدمات املعيشية:

ال ش�ك أن اخلدم�ات املعيشية– بمعنى
تقدي�م الطع�ام والشراب -ه�ي أه�م م�ا
ُيقدم للسجن�اء مجي ًعا مهما اختلفت طبقاهتم
وفئاهت�م؛ حفا ًظ�ا عىل حياهت�م وإبق�ا ًء عليها
ق�در اإلمكان ،فلا متييز يف ه�ذه الناحية بني
وزي�ر أو أمير أو عامي إال – ربما -يف نوعية
نصوص�ا تبني لنا
الطع�ام املق�دَّ م ،وال نملك
ً
نوعية الطعام املق�دَّ م ،لكنها تشري فقط إىل أن
كل سجني كان يأخذ حصته من الطعام الذي
ُيبقي عليه حياته ،وكان�ت اخلدمات املعيشية
املقدَّ م�ة للسج�ون والسجن�اء ت�أيت م�ن عدة
مصادر:
* أوالً :وظيف�ة م�ن السلط�ان جيرهي�ا على
السجناء :و ُيفهم هذا من كالم القايض أيب
احلسن ال ُبنَّاهي يف املرقبة العليا ،حيث يشري
إىل أن السلط�ان ك�ان يجُ ري على السجناء
وظيفة من الطعام إقام ًة ألودهم(.)234

* ثان ًي�ا :األطعم�ة والفواك�ه الت�ي تُمع من
املعتدي�ن على أم�وال الن�اس :فق�د كان
م�ن الع�ادات املعروف�ة يف األندل�س أن
املأم�والت والفواك�ه الت�ي تجُ م�ع م�ن
اللص�وص واملعتدي�ن عىل أم�وال الناس
ف�رق جز ٌء منها على السجون والسجناء
ُي َّ
إذا مل يتم التعرف عىل أصحاهبا(.)235
( )234البناهي :املرقبة العليا ،ص .89
( )235ابن عبدون :رسالة يف القضاء واحلسبة ،ص .51
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* ثال ًثا :الصدقات :فقد أشارت كتب احلسبة

وكذلك الوزير أبو جعفر أمحد بن عباس

للسجون لصال�ح السجناء ،حيث منعت

ك�ان ق�د وق�ع يف أرس بادي�س ب�ن ح ُّب�وس

وال ُيترك مع�ه رفق�اء جيلس�ون مع�ه

من ش�دة ما يالقيه م�ن معان�اة بسبب سجنه

ب�ن أيب زكريا -وزير الفت�ى زهري الصقلبي-

إىل أم�وال الصدق�ات الت�ي كان�ت تقدَّ م

صاحب غرناطة ( )Granadaفحبسه ،وكان

السج�ان شي ًئا م�ن الصدقات،
أن يأخ�ذ
َّ

فيقاسمه�م الصدق�ات ويأكل�ون أم�وال

وقي�وده «يمتن�ع ع�ن استيف�اء الغ�ذاء املقيم

األم�راء إال واح�د ،ألن�ه بكثرهتم يدخل

وأحيانًا كان يتم تقليل كمية الطعام املقدمة

الناس بالباط�ل ،وال ُيرتك يف السجن من

جلسمه»(.)239

الفساد ويعيشون من الصدقات(.)236

للسجين إمعانً�ا يف التنكيل به ،كما حدث مع
أيب احلس�ن بن السي�د البطليويس عندما سجنه

حريز بن حكم بن ُعكَّاشة يف سجن قلعة رباح
( ،)Calatravaفكان يُري عليه رغي ًفا ال يشء

 امتن�اع الس�جناء ع�ن تن�اول وجباهت�م أو منعالطعام والرشاب عنهم وأثره عليهم:

معه إىل أن ضعف وهلك(.)240

كان بع�ض السجناء يمتنعون عن تناول
الوجب�ات املخصص�ة هل�م؛ بسب�ب حالته�م
املعنوي�ة السيئ�ة ،والظ�روف القاسي�ة الت�ي
يعانوهن�ا ،وشعورهم بالظل�م الواقع عليهم،
وم�ن ه�ؤالء القايض أب�و بكر حيي�ي بن عبد
الرمح�ن ب�ن واف�د اللخم�ي ،حي�ث ُسج�ن
يف املطب�ق بقرطب�ة يف الفتن�ة الرببري�ة بسبب
كراهيت�ه للربب�ر وشدت�ه عليه�م ،وامتن�ع أن
يأكل شي ًئا من وظيفة الطعام التي كانت تقدَّ م
َّ
فاعتل جسمه وضعف ،وأخرج ميتًا يف
إلي�ه،
نع�ش سنة  404ه�ـ 1013 /م( ،)237ويقول

أيضا مع احلاجب أيب احلسن
وما حدث ً

املصحفي عندما نكبه املنصور
جعفر بن عثامن
ّ

ب�ن أيب عامر وسجنه يف مطبق الزهراء ،حيث
من�ع عنه الطعام نكاي ًة في�ه وإمعانًا يف التشفي

منه ،ومل يزل به حتى مات جو ًعا وهزاالً(،)241
ويؤكد ذلك ما يرويه حممد بن إسامعيل كاتب

املنص�ور ب�ن أيب عامر أن املنص�ور كان حيمل

تشهيرا به وإذالالً
جعف�را معه يف الغزوات؛
ً
ً

له ،يقول الكاتب واص ًفا قلة طعام املصحفي:
نزلت بجليقية يف بعض املنازل إىل
«واتفق أن ُ

ابن سعيد املغريب« :وامتنع من أكل طعامه إىل
أن حتيل�ت موالة له يف إيصال قوت تر َّمق به،
واشتدت به العلة إىل أن انكشف للناس موته
غ�داة يوم األحد ألربع عشرة خلت من ذي
القعدة سنة أربع وأربعامئة.)238(»....

( )236ابن عبدون :رسالة يف القضاء واحلسبة ،ص .19
( )237البناهي :املرقبة العليا ،ص .89-88
( )238ابن سعيد املغريب :املغرب يف حىل املغرب.157 /1 ،

جانب خبائه (يقصد خباء املصحفي) يف ليلة
هني فيها املنصور عن وقد النريان ليخفى عىل

فرأيت-
الع�دو أثره ،وال ينكشف له خبره،
ُ
واهلل -ابن�ه عثمان ُي ِس ُّف�ه دقي ًقا ق�د خلطه بامء

( )239ابن بسام :الذخرية ،القسم األول-املجلد الثاين ،ص .663
( )240انظر :ابن األبار :احللة السرياء.178-177 /2 ،
( )241انظر :عبد الواحد املراكيش :املعجب ،ص .70

حممد عىل د ُّبـور :السجون والسجناء باألندلس يف عهدي بني أمية وملوك الطوائف
َّ
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ُيقي�م ب�ه َأ َو َده ،و ُيمس�ك ب�ه َر َم َق�ه ،بضعف
حال ،وع�دم زاد ومال»( ،)242ومن املؤكد أن
هذا كان مقصو ًدا إلذالله وزيادة معاناته.

الن�اس فيه�ا ال جي�دون م�ا يقتاتون ب�ه ،كان
السجن�اء يناهلم-ال ش�ك -نصيبهم من هذه

وعندم�ا خل�ع العام� ُة املستكف�ي ب�اهلل

األزم�ات ،فك�ان ال يص�ل إليه�م أي يشء

 1025-1023م) يف الفتنة بقرطبة ،أودعوه

ووصل�ت الشدة واملعاناة هبم إىل حدِّ أهنم إذا

حمم�د ب�ن عب�د الرمح�ن ( 416-414ه�ـ/
السج�ن ،وأق�ام بالسجن ثالثة أي�ام ال يصل
إليه طعام وال رشاب ،ثم نفوه وأخرجوه عن

قرطبة(.)243

أيضا املعتضد بن عباد مع
وه�ذا ما فعله ً

ثالثة م�ن ملوك اإلم�ارات الرببري�ة الواقعة

جن�ويب األندل�س سنة  445ه�ـ 1053 /م،

وهم :أبو نور بن أيب قرة صاحب رندة ،وحممد
بن ن�وح الدُّ َّمري صاحب م�ورور ،وعبدون

بن خ�زرون صاحب أرك�ش ونواحيها ،فقد

سجنه�م يف غ�رف انفرادي�ة بقصره ليكونوا
حتت نظ�ره( ،)244وإمعانًا يف إذالهلم والتنكيل

هبم «ضيق عليهم يف معايشهم»(.)245

وك�ان بعضهم ُيرتك دون غ�ذاء وال ماء

م�ن أنواع الطعام ،وكان�وا يتضورون جو ًعا،

مات أحدهم داخل السجن أكلوه ،يقول ابن

ع�ذاري« :وكان قو ٌم يف السج�ن فامت منهم

ٌ
رجل فأكلوه»(.)247

ب) اخلدمات الكتابية والتعليمية:

م�ن بين اخلدم�ات الت�ي كان�ت تُق�دَّ م

للسجن�اء اخلدم�ات الكتابي�ة ،بمعن�ى توفري
أدوات الكتابة ولوازمها مثل األقالم والورق
وغير ذلك مما حيتاجونه هل�ذا الغرض ،حيث

كان بعض السجناء يتمتعون بامتيازات ُحرم
منها آخ�رون ،فقد كان ي�ؤذن هلؤالء البعض
يف الكتاب�ة وتهُ يأ هلم أسباهبا ،وكانوا حيتاجون

هلذه األدوات إما ألمور علمية بحتة كتدوين

معلوم�ات معين�ة أو تسجي�ل مالحظات ما،

كام ح�دث مع القايض أيب عب�د امللك مروان

وإم�ا لكتابة رسائ�ل استعط�اف للسلطان أو

وحبس
عندما حمُ�ل إىل ميورقة (ُ )Mallorca

م�ن السجن ،وه�ذه الرسائل قد تك�ون نظماً
نثرا.
(قصائد شعرية) أو ً

بن عبد العزيز صاح�ب بلنسية ()Valencia
يف مطبقها ،يقول ابن األبار“ :وعند إشخاصه

مقبوضا عليه إىل ميورقة ُسجن يف بيت مظلم
ً

مطب�ق ك�ان ال يع�رف النه�ار فيه م�ن الليل،
وتُرك أوقاتًا دون غذاء وال ماء»(.)246

( )242انظر :ابن عذاري :البيان املغرب.271 /2 ،
( )243عبد الواحد املراكيش :املعجب ،ص .107
( )244انظر :ابن عذاري :البيان املغرب.295 /3 ،
( )245ابن عذاري :البيان املغرب.271 /3 ،
( )246انظر :ابن األبار :احللة السرياء.225 /2 ،
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ويف فرتات الفت�ن واملجاعات التي كان

احلاك�م ،أو رسائ�ل استرصاخ مل�ن خيلصهم

أما عن السامح للسجناء بالتعليم وإلقاء

ال�دروس فق�د أشار اب�ن بشك�وال إىل أن أبا

عم�ر أمحد بن حمم�د بن فرج اجلي�اين الشاعر
واللغوي املعروف صاحب كتاب (احلدائق)

ك�ان قد ُسجن بجي�ان سبعة أع�وام أو يزيد،
( )247ابن عذاري :البيان املغرب.106 /3 ،
حممد عىل د ُّبـور :السجون والسجناء باألندلس يف عهدي بني أمية وملوك الطوائف
َّ
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ويف سجن�ه كان طالب العلم يدخلون إليه يف

كما كانت تهُ ي�أ للسجن�اء أسب�اب الكتابة

ومعنى ذل�ك أن السلطات احلاكمة ومسئويل

املستظهر باهلل عبد الرمحن بن هشام يف الوصول

وأدواهتا ،ومما يدل عىل ذلك ويؤكده أنه ملا نجح

السجن ،ويق�رأون عليه اللغ�ة وغريها(،)248

إىل منص�ب اخلالف�ة سن�ة  414ه�ـ1023 /

السجن كان�وا يسمحون للعلامء ب�أن يقوموا

م ألق�ى القب�ض على شي�وخ قرطب�ة وأعياهن�ا

بدوره�م التعليم�ي ،ويسمح�ون للمريدين

الذي�ن كانوا يريدون تقدي�م سليامن بن املرتيض

وطلاب العلم بالدخول عىل ه�ؤالء العلامء

للخالف�ة وأطبقه�م (أي سجنه�م يف املطب�ق
بقرطب�ة) وأغرمهم أمواالً ،فسع�ى عليه هؤالء

ليتلق�وا عنه�م م�ا يري�دون من فن�ون املعرفة
والثقافة.

الشي�وخ م�ن املطب�ق ،وبسب�ب توفير أدوات

وأما عن تلقي العلم عن العلامء واألدباء

الكتاب�ة والسامح هبا متكن�وا من مكاتبة صاحب

مسموحا للسجناء بعقد
املسجونني فق�د كان
ً

املدينة آنذاك فأجاهبم واستجابت هلم مجاعة من

حلق�ات علمي�ة داخ�ل السج�ن للتعلي�م

الناس عىل مذهبهم ،فصاروا إىل املطبق وكرسوا

والتعل�م ،وق�د أتيح�ت الفرص�ة لبعضه�م

أقفال�ه وأخرج�وا منه هؤالء الشي�وخ ،وتغلبوا

لصق�ل موهبت�ه والت�زود م�ن خبرة وبراعة

عىل القرص وأدخلوا فيه املستكفي باهلل(.)250

َم�ن يلقاهم وجيالسهم من األدب�اء والشعراء
وغريه�م حتى طار ذك�ره واشتهر أم�ره َّ
وبذ

كما ذكر اب�ن األب�ار أن الوزي�ر الشاعر

أب�ا بك�ر ب�ن عمار عندم�ا ك�ان معتق ً
لا يف

غيره ،ومثل ه�ذا حدث م�ع أيب عب�د امللك

قصر إشبيلي�ة عىل ي�د املعتمد بن عب�اد ،كان

م�روان ب�ن عب�د الرمحن ب�ن مروان ب�ن عبد

مسموح�ا له بطل�ب ورق وأقلام ليكتب ما
ً

الرمحن الن�ارص ،املعروف بالرشي�ف الطليق

يري�د ،فق�د استدع�ى سح�اءة ودواة ،فبعث

أو الطلي�ق الق�ريش ،حي�ث ك�ان ق�د ُسجن

شعرا
إلي�ه املعتم�د بزوج كاغ�د ،فكتب إلي�ه ً

باملطب�ق أي�ام املنص�ور ب�ن أيب عام�ر الهتامه

يستعطف�ه به ،فعطف عليه ،وأحرضه يف تلك

بقت�ل أبي�ه ،وك�ان يف سجن�ه «م�ع مجاعة من

الليلة ،ووعده العفو عنه

.

()251

رؤساء األدباء ،فلم يزل يأخذ عنهم ويستمد

وكان ابن عامر ق�د استخدم ورقة واحدة

منهم ،حت�ى ثرى ت ُْر ُب�ه ،وطل�ع ُع ْش ُبه ،وسام

م�ن زوجي الكاغد اللتين أرسلهام له املعتمد،

ذكره ،وطار شعره ،وكان�ت أشعاره تأيت اب َن
أيب عام�ر ،فيتهمه فيه�ا»( ،)249حي�ث كان ال

كت�ب فيها شع�ر االستعطاف آن�ف الذكر ،أما

يصدق أنه وصل إىل هذه الدرجة من الرباعة

الورقة الثانية فقد كتب فيها برسالة إىل الرشيد

( )248ابن بشكوال :الصلة ،30 /1 ،الرتمجة رقم .2
( )249انظر :ابن بسام :الذخرية ،القسم األول-املجلد األول،
ص .564-563

( )250انظر :ذكر بالد األندلس ملؤلف جمهول ،ص  .209ابن
عذاري :البيان املغرب .137 /3 ،ابن األثري :الكامل يف
التاريخ.103-102 /8 ،
( )251ابن األبار :احللة السرياء.159 /2 ،

والتفنن واإلتقان.

حممد عىل د ُّبـور :السجون والسجناء باألندلس يف عهدي بني أمية وملوك الطوائف
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ب�ن املعتم�د -وقي�ل :إىل الرايض ب�اهلل -خيربه
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فيها بأن والده املعتمد وعده بالعفو عنه ،ونرش

كذل�ك إىل القائ�د أيب عيس�ى بن لب�ون(،)254

الب�ن عامر إليغ�ار صدر املعتم�د عليه ورصفه

وك�ان ه�ؤالء األصدقاء يردون على رسائله

اب�ن املعتمد اخلرب يف جملسه ،فتحرك الكارهون
ع�ن العف�و عن�ه ،ووصلت ه�ذه األخب�ار إىل

برسائل أخرى(.)256

املعتم�د ،فازداد غضبه عىل اب�ن عامر ،وأرسل

لك�ن ه�ذا ال يمن�ع من وج�ود حاالت

وبين�ك البارح�ة؟ أو ق�ال للرس�ول :سل ابن

الكتاب�ة؛ إمعانً�ا يف إذالهل�م وحرماهن�م ،مم�ا

إلي�ه يسأل�ه :هل أخبرت أح�دً ا بام ك�ان بيني
عمار كي�ف وج�د السبيل-م�ع الرتقي�ب-إىل
أخذت معه البارحة في�ه؟ فأنكر ابن
إفشاء م�ا
ُ

ُمن�ع فيه�ا السجناء من احلص�ول عىل أدوات
اضطره�م أن يكتبوا بع�ض رسائلهم بقطعة
فح�م على ظهر آج�رة ،وهذا ما فعل�ه األمري

عامر ذلك كل اإلنكار ،فق�ال املعتمد للرسول

الشاع�ر أب�و عب�د الرمحن ب�ن طاه�ر القييس

فعلت باألخرى؟ فا َّدعى
إحدامها القصيدة ،فام
َ

دولت�ه وضم�وا أراضيه�ا إىل ممتلكاهت�م سنة

هلم املسودة؟ فلم جي�د ابن عامر جوا ًبا ،فحنق
َّ

وزيره�م املقرب أيب بكر بن عمار يطلب منه

كتبت يف
قل ل�ه :الورقتان اللت�ان استدعيتهامَ ،

ابن عماَّ ر أنه ب َّيض فيها القصيدة ،فقال املعتمد:
املعتمد عليه وبارش قتله بيده(.)252

(صاح�ب مرسي�ة) الذي قىض بن�و عباد عىل
 474ه�ـ 1081 /م ،فكت�ب رسال�ة إىل
أن يتشفع له عند بني عباد لإلفراج عنه(.)257

أيض�ا إىل أن ابن
كما أش�ار اب�ن خاق�ان ً

وبسبب توفير أدوات الكتابة ولوازمها

( ،)Seguraف�إن قائد احلصن كان يأذن له يف

وقصائ�د االستعط�اف أو االسترصاخ فقط،

فق�د كتب إىل صديقه أيب الفضل بن حسداي

داخ�ل السج�ن ،ففي سج�ن املطب�ق بمدينة

عمار عندما ك�ان معتق ً
لا يف حص�ن شقورة

الكتاب�ة وتبادل الرسائل بين�ه وبني أصحابه،

الشاع�ر يعاتب�ه عىل جفوت�ه ل�ه( ،)253وكتب

( )252انظر :ابن األبار :احللة السرياء .160-159 /2 ،عبد
الواحد املراكيش :املعجب ،ص  .188-187عنان:
دول الطوائف ،ص  .69يوسف أمحد حوالة :بنو عباد يف
إشبيلية ،دراسة سياسية وحضارية -رسالة ماجستري ،ص
.232

- Claudio Sanchez Al-Bornoz: La Espana
Musulmana, T. II, p. 91.
- Afif Turk: «Ibn Ammar: Una figura tipica del siglo
XI», Rev. Zurita, Num. 6364-, p. 166167-.

 )( 253انظر :ابن خاقان :قالئد العقيان وحماسن األعيان–
حققه وعلق عليه :د .حسني يوسف خريوش– مكتبة املنار
للطباعة والنرش والتوزيع– األردن– ط  1409 ،1هـ/
 1989م ،ص  .274-273أمحد حممد أمحد الرشيف :ابن
عامر :عرصه وحياته وشعره -رسالة ماجستري ،ص .157
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وإىل ذي الوزارتني أيب احلسن بن اليسع(،)255

مل يقتصر األم�ر على جم�رد ظه�ور رسائ�ل

بل ظهرت كتب ومؤلفات وضعها أصحاهبا
الزه�راء وضع الشاع�ر أبو عم�ر يوسف بن

ه�ارون الكن�دي ،املع�روف بالرم�ادي (ت
 403ه�ـ 1012 /م) كتا ًب�ا سَّم�اَّ ه (الطير)،
وكله من شعره ،وصف فيه كل طائر معروف

وذك�ر خواصه ،وذ َّي�ل كل قطع�ة بمدح ويل

( )254ابن خاقان :قالئد العقيان ،ص .276-275
( )255ابن خاقان :قالئد العقيان ،ص .280
( )256ابن خاقان :قالئد العقيان ،ص .273
( )257انظر :ابن بسام :الذخرية -القسم الثالث -املجلد
األول ،ص  .28وراجع :فوزية إبراهيمي :شعر السجون
يف األندلس -رسالة ماجستري-جامعة ابن يوسف بن خدة
باجلزائر 2005 /2004-م ،ص .63
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العهد هشام بن احلكم مستشف ًعا به إىل أبيه يف

ومما ي�دل عىل ذلك ما ذك�ره املؤرخ ابن

ويف سج�ن حص�ن َو ْب َ
�ذى– م�ن أعامل

ب�ن عيسى ب�ن شهيد) -يف عه�د األمري حممد

أب�و مروان عبد املل�ك بن غصن اخلشني (ت

الرهائ�ن املج�اورة لب�اب القنط�رة ورهائ�ن

القوطي�ة من أن الوزير صاح�ب املدينة (أمية

إطالقه(.)258

(م�ر) بدار
ب�ن عب�د الرمح�ن الثاين“ -خط�ر َّ

طليطل�ة ( -)Toledoأل�ف األدي�ب الشاعر

بني قسي ُينشدون شعر عنترة ،فقال لبعض

 454هـ 1062 /م) كتابه املسمى( :السجن

األع�وان :ائتني باملؤ ِّدب .فلما نزل يف فراش

واملسج�ون واحل�زن واملح�زون) ،وق�د ذكر

املدينة وأتاه املؤ ِّدب ،قال له :لوال أين أعذرك
باجله�ل ألدبتكَ ،ت ْع ِمد إىل شياطني قد َش ِج َى
اخللف�ا ُء هب�م َفترُ َ ِّوهي�م الشعر ال�ذي يزيدهم

أيضا:
املق�ري أنه ألف�ه للمأمون( ،)259وسماه ً

(رسالة الرس املكنون يف عيون األخبار وتسلية
وضمنه ألف بيت من شعره(.)260
املحزون)
َّ

ُف عن هذا وال ت َُر ِّوهم
بصري ًة يف الشجاعة ،ك َّ
إال مخري�ات احلس�ن ب�ن هان�ئ ِ
وش ْب َهه�ا من
اهل َ ْز ِل”(.)261

ج) تثقيف السجناء من غري األعالم:

وأم�ا ع�ن تثقي�ف السجن�اء– من غري
األعلام -وهتذيبه�م ،فيب�دو أن الدول�ة
األموي�ة يف األندل�س كان�ت حت�رص على
تثقيفه�م ثقافة موجهة ختدم نظ�ام احلكم يف
املق�ام األول؛ ولتحقي�ق ه�ذا الغ�رض يت�م
تكلي�ف أح�د رواة األخب�ار باالختالف إىل
السج�ن يف أوق�ات حم�ددة ،حي�ث جيتم�ع
قصص�ا ذات هن�ج
باملساجين و ُيسمعه�م
ً
حمدد ،وإذا ما انحرف املؤ ِّدب عن هذا النهج
تتم معاقبته أو توجيهه.

( )258انظر :احلميدي :جذوة املقتبس ،ص  .372ابن بشكوال:
الصلة ،969 /3 ،الرتمجة رقم  .1503بروكلامن :تاريخ
األدب العريب .120 /5 ،أ .حممد عبد اهلل عنان :دولة اإلسالم
يف األندلس-العرص األول-القسم الثاين-اخلالفة األموية
والدولة العامرية ،ص  .703فاضل فتحي حممد وايل :الفتن
والنكبات اخلاصة وأثرها يف الشعر األندليس ،ص .90
( )259املقري :نفح الطيب.424 /3 ،
( )260انظر :ابن األبار :التكملة ،69-68 /3 ،الرتمجة رقم
 .167ابن عبد امللك املراكيش :الذيل والتكملة ،السفر
اخلامس -القسم األول ،ص  ،31الرتمجة رقم  .66ابن
بسام :الذخرية ،القسم الثالث -املجلد األول ،ص .332
فاضل فتحي حممد وايل :الفتن والنكبات اخلاصة وأثرها
يف الشعر األندليس ،ص .149-147

د) الوضوء وأدوات النظافة الشخصية:

كان ُيسمح للسجناء باخلروج إىل أماكن

معلوم�ة متصلة بالسجن للوض�وء والطهارة
وقض�اء احلاج�ة ،فق�د ذك�ر ابن األب�ار وهو
يتكلم عن السجن العام بقرطبة ()Córdoba

أنه كان مالص ًق�ا للقرص ،ويصل بني السجن

رسداب اختذ للمساجني
وهنر الوادي الكبير
ٌ
ينته�ي هب�م إىل اجل�زء املنخف�ض م�ن شاطئ

النهر ليستخدم�وه للطهور والوضوء وقضاء
حوائجه�م ،والرقباء يتابعوهن�م وال يغفلون

عنهم حلظة طيل�ة خروجهم إىل النهر ،يقول:
ٍ
يومئذ ينزل�ون إىل النهر
حل ْب�س
“وك�ان أهل ا َ
األعظ�مُ -ق ْربهَ�م -للطه�ور والوضوء ،عىل
رسداب اتخُّ ذ هلم حتت األرض؛ إذ كان مكانه
�ق القصر ،على ِ
ٍ
اهل ْب�ط ،والرقباء
يومئ�ذ لِ ْص َ

( )261ابن القوطية :تاريخ افتتاح األندلس ،ص .106
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عليهم”( ،)262ويفهم من هذا أن اسم ِ
(اهل ْبط)
ُ

ك�ان ُيطل�ق عىل ذل�ك اجل�زء املنخف�ض من

شاط�ئ النه�ر املج�اور للامء ،وك�ان رسداب

السجن ينتهي عنده( ،)263ويؤكد ابن عذارى
ٍ
يومئذ خيرج
عىل ذلك فيقول« :وكان السجن

الن�اس من�ه إىل النهر ملا يكون م�ن احلاجة مع

املوكلني هبم»(.)264

كام كان ُيسمح هلم بأداء الصالة ،بل يرى

املحتسب�ون أنه جيب أن يك�ون ألهل السجن
إم�ام راتب يدخل إليهم يف أوقات الصلوات

فيصيل هبم ،ويقطع له القايض أجرة مع األئمة

مأجورا يف ذلك(،)265
من بيت امل�ال ،ويكون
ً

وأش�ارت كتب احلسبة إىل أن�ه جيب أن يؤمر

السجان بإطالق َمن يف اخلشبة( )266يف أوقات
َّ
الصلوات وحلاجة اإلنسان(.)267

باإلضاف�ة إىل ذل�ك فق�د كان�ت تُق�دَّ م

للسجن�اء أدوات النظاف�ة الشخصي�ة إذا م�ا

استدعوه�ا أو طلبوه�ا ،وك�ان ُيسم�ح هل�م
باستخدامها ،فقد استدعى ابن عامر -وهو يف

سجنه بحصن شقورة ( -)Seguraنُور ًة

()268

موسى
يستنظف هب�ا ،فلم تتوف�ر ،فاستدعى َ
بدالً منهاُ ،فأيت هبا إليه ،ويف ذلك يقول:

( )262ابن األبار :احللة السرياء .351 /2 ،ابن األثري :الكامل
يف التاريخ.257 /5 ،
( )263ابن األبار :احللة السرياء ،351 /2 ،حاشية رقم .1
( )264ابن عذاري :البيان املغرب.50 /2 ،
( )265ابن عبدون :رسالة يف القضاء واحلسبة ،ص  .19ابن
رضوان املالقي :الشهب الالمعة ،ص .360
( )266هكذا وردت يف النص ،وربام كانت آلة من آالت حبس
وربط السجناء اخلطرين.
( )267ابن عبدون :رسالة يف القضاء واحلسبة ،ص .19
( )268النُّورة :أخالط من أمالح الكالسيوم والباريون ،تُستعمل
إلزالة الشعر.
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ـؤ َسـى َشـ ُقــور َة عنـدي
ُب ْ
بـوســى
			
أربى عـلـى كـل َ
فــقـدت «هارون»( )269فيها
ُ
			

«موسى»
أطلب
ت
ف َظ ْل ُ
ُ
َ

()270

كما ك�ان م�ن مظاه�ر االهتمام بالسج�ون

ورعاي�ة السجن�اء أن تُفرش السج�ون باحلصري؛
رمح� ًة بالسجناء م�ن قسوة األرض وش�دة الربد،
فق�د أش�ارت كتب احلسبة إىل أن�ه جيب أن تؤخذ
احلصر البالية واخلَ ِل َقة م�ن املسجد اجلامع وغريه
م�ن املساج�د وتُكس�ى هب�ا بي�وت (غ�رف أو
حجرات) السجن(.)271

هـ) السامح بزيارة السجناء:

ك�ان م�ن املسم�وح ب�ه زي�ار ُة السجناء

للوق�وف على أحواهلم واالطمئن�ان عليهم،
بل أحيانًا ملسامرهتم والتخفيف عنهم ،وكان
السجان
م�ن القواع�د املتبع�ة التشدي�د على
َّ
بعدم منع أحد من زيارة مسجون(.)272

وق�د أش�ار اب�ن خاق�ان إىل أن اب�ن

عمار عندم�ا ك�ان معتق ً
لا يف حص�ن شقورة
( ،)Seguraف�إن قائ�د احلص�ن ك�ان ي�أذن له
يف الكتاب�ة إىل أصحاب�ه؛ طال ًب�ا زيارهت�م له يف

سجن�ه للتخفيف عن�ه ،فقد كت�ب إىل صديقه
أيب الفض�ل ب�ن حس�داي الشاع�ر يطلب منه

زيارته يف معتقله( ،)273وكتب كذلك إىل القائد
( )269يقصد هبارونً :
أخا يؤازره.
( )270عبد الواحد املراكيش :املعجب ،ص  .183أمحد حممد
أمحد الرشيف :ابن عامر :عرصه وحياته وشعره -رسالة
ماجستري ،ص .158-157
( )271ابن عبدون :رسالة يف القضاء واحلسبة ،ص .22
( )272ابن عبدون :رسالة يف القضاء واحلسبة ،ص .19
( )273انظر :ابن خاقان :قالئد العقيان ،ص .274-273
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نصف اخلراج ،ورسح السجون ،وقرب العلامء
والفقهاء ،وأجزل العطايا للقواد(.)282

أيب عيسى ب�ن لب�ون( ،)274وإىل ذي الوزارتني

أيب احلسن بن اليسع( ،)275وكان يسمح هلؤالء
األصدقاء بزيارته ومسامرته يف معتقله(.)276

 -4ترسيح السجناء:

ك�ان م�ن الق�رارات املبهج�ة للسجن�اء
ُ
وصول أخبار بالعف�و عنهم وإطالق رساحهم
يف املناسب�ات املختلف�ة ،حي�ث ك�ان ترسي�ح
السجن�اء م�ن غير ذوي احل�دود م�ن أول
الق�رارات الت�ي يصدره�ا ك�ل أمير أو خليفة
ف�ور مبايعته باحلكم كوسيلة للتقرب إىل الناس
والتحب�ب إليهم؛ فكان أول م�ا فعله هشام بن
عبد الرمحن الداخل ( 180-172هـ-788 /
رسح السج�ون ور َّد املظ�امل(،)277
 796م) أن�ه َّ
وفع�ل الشيء نفس�ه األمير عب�د الرمح�ن
األوس�ط ( 238-206ه�ـ 852-822 /م)
( ،)278وكذل�ك املن�ذر بن حمم�د (275-273
ه�ـ 888-886 /م)( ،)279وم�ن بع�ده أخ�وه
األمير عب�د اهلل ب�ن حمم�د ( 300-275ه�ـ/
 912-888م) ،فبع�د مبايعت�ه بع�ث يف احلني
()280
ورسح احلكم املستنرص
برساح السج�ون َّ ،
( 366-350ه�ـ 976-961 /م) السج�ون
وأخ�ذ بالرف�ق ف�ور مبايعت�ه باخلالف�ة(،)281
ويف دول�ة املعتلي ب�اهلل حيي�ي بن عيل ب�ن محود
( 417-412ه�ـ 1026-1021 /م) ملا بويع
حتب�ب إىل الناس فقرب منازهلم ،وأسقط عنهم

( )274ابن خاقان :قالئد العقيان ،ص .276-275
( )275ابن خاقان :قالئد العقيان ،ص .280
( )276ابن خاقان :قالئد العقيان ،ص .273
( )277انظر :ذكر بالد األندلس ملؤلف جمهول ،ص .119
( )278ذكر بالد األندلس ملؤلف جمهول ،ص .139
( )279ذكر بالد األندلس ملؤلف جمهول ،ص .150
( )280ذكر بالد األندلس ملؤلف جمهول ،ص .152
( )281ذكر بالد األندلس ملؤلف جمهول ،ص .170

 -أهم نتائج البحث:

ُ
البح�ث -من خالل ما سب�ق من معطيات
�ص
يخَ ْ ُل ُ
ٍ
ِ
مهمة نَعرضها فيام ييل:
نتائج
علمية -إىل عدة َ

األندل�س -كغريه�ا م�ن أقالي�م الدول�ة
عرف�ت
ُ
َ
السج�ون كوسيل�ة للتأدي�ب والعق�اب
اإلسالمي�ة-
وال�ردع للمجرمين ،وأحيانً�ا لالنتق�ام م�ن اخلص�وم

واملعارضني.

ُ
السج�ون يف معظ�م امل�دن األندلسي�ة،
وانتشرت

خاص هب�ا ُينس�ب إليها ،وقد
فك�ان لكل مدين�ة سج ٌن
ٌّ
يكون يف املدينة الواحدة أكثر من سجن.

األندل�س
م�ن أن�واع السج�ون الت�ي عرفته�ا
ُ
َ
السج�ون املركزي�ة وه�ي تل�ك الت�ي تق�ع يف حارضة

الدول�ة اإلسالمية يف األندلس ،وك�ان بعضها مستق ًّ
ال
أو مفر َد البن�اء وبعضها اآلخر ملح ًقا بقرص اإلمارة أو
اخلالفة.

أيض�ا أماك ُن طارئ ٌة تُستخدم للحبس
كام كان هناك ً

والسج�ن– غير السج�ون التقليدي�ة املعروف�ة -يحُ بس

بع�ض الشخصي�ات العام�ة م�ن ذوي املكان�ة يف
فيه�ا ُ

دارا من الدور
الدول�ة ،مثل بعض حجرات القصر ،أو ً
املحروسة ،وأحيانًا احلاممات.

وكذلك ُعرفت اإلقام َة اجلربية كوسيلة لتقييد احلرية،
ُ
املل�وك خاص ًة م�ع بع�ض الشخصيات
وق�د استخدمه�ا
الكبيرة يف الدولة مثل ال�وزراء وأبناء امللوك وغريهم ممن

ال ُيستساغ إلقاؤهم يف غياهب السجون.

املنش�آت العسكري�ة يف األندل�س مث�ل
وكان�ت
ُ

احلصون والقالع وغريها تشتمل عىل سجن مرفق هبا.
( )282ذكر بالد األندلس ملؤلف جمهول ،ص .208
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وك�ان للسج�ون يف األندلس-كما ه�و معت�اد
ومعروف -إدار ٌة معين ٌة مسئول ٌة عنها وعن تسيري أمورها
وتفقدها وإصالح شأهنا وإصدار األوامر املتعلقة هبا.

ُ
السجون يف األندلس إلرشاف صاحب
وخضعت

املدينة ،فهو املسئول عن تسيري أمورها وتفقدها ومعاقبة
املفسدين ومثريي الفتن.

تنظيم الدخول إىل السجن
وكان من مه�ام القايض
ُ

أو اخل�روج من�ه بتسجيل أسماء السجن�اء يف زمام يثبت
نوعية التهم املنسوب�ة إليهم ،وفرتة دخوهلم إىل السجن،

وترسيح َمن انقضت مدة سجنه.

كما تعددت أنظمة السجن ،وك�ان من بينها وجود

السجانين أو املوكَّلني بالسجناء أو َمن ُيعرفون بالرقباء،

كما تعددت اإلج�راءات املتبعة م�ع املقبوض عليه

سريا عىل األق�دام كنوع
أو املته�م ،حي�ث كان ُيسح�ب ً
م�ن اإلهان�ة واإلذالل ،ويجُ عل أمام�ه ٍ
مناد ين�ادي عليه

بما اقرتف م�ن اإلثم أو وقع فيه م�ن التقصري ،كام كانت
تحُ ْ لق رأسه وحليته ،و ُيردف خلفه عبدً ا أسود يصفعه عىل

م�رأى ومسمع م�ن اجلميع؛ زي�ادة يف التنكيل والتشهري
والفضيحة.

آالت لتعذي�ب
ووج�د يف السج�ون األندلسي�ة
ٌ

ٌ
رجال
أيضا
السجن�اء تُعرف باسم (العصافير) ،ووجد ً

اختص�وا بتعذي�ب املساجينُ ،يع�رف ك�ل منه�م باسم

(الضاغط).

كما كشف�ت املص�ادر ع�ن العديد م�ن اخلدمات

وكانت مهمتهم مراقبة السجناء ومتابعتهم بدقة؛ خشية

املهم�ة والرضوري�ة الت�ي كان�ت تُق�دَّ م للسجن�اء يف

أيضا
وكان م�ن األنظمة املرعية املتعلق�ة بالسجون ً

الكتابي�ة والتعليمي�ة ،وتثقي�ف السجن�اء م�ن غير

هروهبم.

أن تُق�دَّ م إىل األمري أو اخلليفة أو احلاجب كل فرتة قائمة

بأسماء السجن�اء الذي�ن ط�ال حبسه�م لينظ�ر فيه�ا إما
بإطالق رساح بعضه�م أو بتجديد حبسهمٌّ ،
كل حسب

حالته وحجم جريمته.

ُ
أم�را أساس ًّي�ا
و ُيع�د
تكبي�ل السجن�اء وتقييده�م ً

يف عملي�ة السج�ن دون النظ�ر إىل اختلاف فئاهت�م
ونوعيته�م ،وكان التقييد أو التكبي�ل ينال َّ
كل َمن ثبت

اجل�ر ُم والتقصير يف حق�ه سواء ك�ان من أكاب�ر رجال

اخلدمات املعيشية ،واخلدمات
األندلس ،فكان منه�ا:
ُ

األعالم ،وتقديم أدوات النظافة الشخصية ،والسامح

بزيارة السجناء.

أيض�ا ترسي�ح السجناء من
وعرف�ت األندل�س ً

غري ذوي احل�دود والعفو عنهم ،وكان ذلك من أول
وأهم القرارات التي يصدرها كل أمري أو خليفة فور

مبايعت�ه باحلكم كوسيلة للتقرب إىل الناس والتحبب

إليهم.

الدولة أم من غريهم.

التشهير باملقبوض علي�ه ج�ز ًءا أساس ًّيا من
وك�ان
ُ

عقاب�ه هيدف إىل مزيد م�ن األمل النفيس واإلذالل ،حيث
يوض�ع عىل ظهر مجل أو مح�ار أو بغل و ُيطاف به شوارع

املدين�ة إمعانً�ا يف التشهير ب�ه ،وزي�اد ًة يف أمل�ه املعنوي،

وليكون عربة لغريه.
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قائمة املصادر واملراجع

أوالً :املصادر:

* ابن األ َّبار (أبو بكر حممد بن عبد اهلل ،ت 658
هـ1260 /م):

 التكمل�ة لكت�اب الصل�ة  -حتقي�ق :عب�دالسلام اهل�راس– دار الفك�ر للطباع�ة-
بريوت 1415 ،هـ 1995 /م.

 احللة السرياء – (جزآن بتحقيق :د .حسنيمؤن�س)– دار املع�ارف– القاه�رة –ط2
 –1985م.

 -فتوح البلدان– منشورات مكتبة اهلالل– إرشاف

جلنة حتقيق الرتاث– بريوت 1983 ،م.
* البن ِ
َّاهى (أبو احلسن بن عبد اهلل بن احلسن):
ُ

– تاريخ قضاة األندلس ،املعروف باسم املرقبة
العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا – حتقيق

جلن�ة إحي�اء التراث الع�ريب ب�دار اآلف�اق
اجلديدة-بيروت-ط  1403 ،5ه�ـ/

 1983م.

* ابن تيمية (تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد
احلليم ،ت  728هـ 1327 /م):

* اب�ن األثري (ع�ز الدين أبو احلس�ن عىل بن أبى

– جمم�وع فتاوى ابن تيمي�ة – مجع وترتيب:

 -الكام�ل يف التاري�خ – حتقي�ق :أب�و الفداء

ابن�ه حمم�د -مطبوعات جمم�ع امللك فهد

الكرم ،ت  630هـ 1232 /م):

عب�د اهلل القايض -دار الكت�ب العلمية –

بريوت -ط  1407 ،1هـ 1987 /م.

بسام (أبو احلسن على بن بسام ،ت 542
* اب�ن َّ
هـ 1147 /م):

 الذخيرة يف حماس�ن أه�ل اجلزيرة-حتقيق:د .إحس�ان عب�اس-دار الثقافة-بريوت،
 1417هـ 1997 /م.

* اب�ن بشك�وال (أب�و القاس�م خل�ف ب�ن عبد
امللك ،ت  578هـ 1182 /م):

 الصلـ�ة – حتقيق :إبراهي�م اإلبياري– دارالكت�اب املصري بالقاه�رة ودار الكتاب
اللبن�اين ببيروت– ط  1410 ،1ه�ـ/
 1989م.

* البلاذري (أمح�د بن حييي ب�ن جابر ،ت 279
هـ 892 /م):

حممد عىل د ُّبـور :السجون والسجناء باألندلس يف عهدي بني أمية وملوك الطوائف
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عبد الرمح�ن بن حممد ب�ن قاسم وساعده
لطباع�ة املصح�ف الرشي�ف -املدين�ة
املنورة 1425 ،هـ 2004 /م.

* اب�ن حزم القرطبي (أب�و حممد عيل بن أمحد بن
سعيد األندليس ،ت  456هـ 1063 /م):

– مجه�رة أنس�اب الع�رب -حتقي�ق وتعليق:
عبد السالم حممد هارون -دار املعارف-

القاه�رة-ط  -5سلسل�ة ذخائ�ر العرب
( ،)2د.ت.

 رسائ�ل اب�ن ح�زم األندلسي -حتقي�ق:د .إحس�ان عب�اس -املؤسس�ة العربي�ة

للدراس�ات والنشر -بيروت -ط 2

منقحة 1987 ،م.

* احلم�وي (أبو عب�د اهلل ياقوت بن عبد اهلل ،ت
 626هـ 1228 /م):

– معجم األدباء  -حتقيق :د .إحسان عباس -دار
الغرب اإلسالمي -بريوت-ط  1993 ،1م.
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 معج�م البل�دان  -دار ص�ادر -بيروت، 1397هـ 1977 /م.

* احلمي�دي (أب�و عب�د اهلل حمم�د ب�ن أب�ى نرص
األزدى ،ت  488هـ 1095 /م):

– ج�ذوة املقتب�س يف ذك�ر والة األندل�س-
الدار املرصية للتأليف والرتمجة – القاهرة
– املكتبة األندلسية ( 1966 – )3م.

* احلمريي (أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن عبد
املنعم احلمريي ،ت  900هـ 1494 /م):
 صف�ة جزي�رة األندلس منتخب�ة من كتابالروض املعطار يف خرب األقطار -حتقيق:
ليفي بروفنسال -دار اجليل–بريوت -ط
 1408 ،2هـ 1988 /م.

* اب�ن حوق�ل (أبو القاسم بن حوق�ل النصيبي،
ت  367هـ 977 /م):

– صورة األرض -منشورات دار مكتبة احلياة
للطباعة والنرش– بريوت 1992 ،م.

* اب�ن َح َّي�ان القرطب�ي (أب�و م�روان حي�ان بن
خلف ،ت  469هـ 1076 /م):

 املقتب�س يف تاري�خ األندل�س -نشر األبملتشور أنطوني�ا Melchor Antuña
قطع�ة منه تتعلق بتاريخ األمري عبد اهلل بن
حممد -باريس 1937 ،م.
 املقتب�س– نشر :ب�درو شامليت�ا و ف.كورينط�ى ،وحمم�ود صب�ح -منشورات
املعه�د الع�ريب للثقاف�ة بمدري�د وكلي�ة
اآلداب بالرباط 1979 ،م.

 املقتبس يف أخبار بلد األندلس -حتقيق :د/عب�د الرمح�ن عيل احلجي – نشر وتوزيع
دار الثقافة -بريوت 1983 ،م.
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 املقتب�س م�ن أنب�اء أه�ل األندل�س -حققهوق�دم ل�ه وعل�ق علي�ه :د /حمم�ود علي
مك�ي -منشورات املجلس األعىل للشئون
اإلسالمية -جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي-

القاهرة 1415 ،هـ 1994 /م.

* اب�ن خاقان (أبو نرص الفت�ح بن حممد بن عبيد
اهلل اإلشبييل ،ت  529هـ 1134 /م):

– قالئ�د العقي�ان وحماسن األعي�ان– حققه
وعل�ق عليه :د .حسين يوسف خريوش

– مكتبة املنار للطباعة والنرش والتوزيع–
األردن – ط  1409 ،1هـ 1989 /م.

 مطم�ح األنفس ومسرح التأن�س يف ملحأه�ل األندل�س -دراس�ة وحتقي�ق :د.
حمم�د عيل شوابكة -منش�ورات دار عامر
ومؤسس�ة الرسال�ة -بيروت -ط ،1
 1403هـ 1983 /م.

* ابن اخلطيب (لسان الدين أبو عبد اهلل حممد بن
عبد اهلل ،ت  776هـ1374 /م):

 اإلحاطة يف أخبار غرناطة-حتقيق :أ .حممدعبد اهلل عنان-مكتبة اخلانجى -القاهرة.

 -املجلد األول – ط 1393 – 2هـ  1973 /م.

 -املجلد الثانى – ط 1394 – 1هـ  1974 /م.

 املجل�د الثال�ث – ط 1395 – 1ه�ـ / 1975م.

 املجل�د الراب�ع – ط  1397 – 1ه�ـ / 1977م.

 تاري�خ إسباني�ا اإلسالمي�ة أو كت�اب أعاملاألعالم فيمن بويع قبل االحتالم من ملوك
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اإلسالم ،القسم الثاين -حتقيق وتعليق :أ.

ليف�ي بروفنس�ال-دار املكشوف-بريوت

لبنان-ط  1956 ،2م.

* اب�ن َخ ْلدُ ون (عبد الرمح�ن بن حممد ،ت 808
هـ 1405 /م):

 تاري�خ اب�ن خل�دون املسمى دي�وان املبتدأواخلبر يف تاري�خ الع�رب والربب�ر وم�ن
عارصهم م�ن ذوي الشأن األكرب -ضبط
املت�ن ووض�ع احل�وايش والفه�ارس :أ.
خليل شحادة -مراجع�ة :د .سهيل ذكار
– دار الفكر للطباع�ة والنرش والتوزيع-
بريوت 1421 ،هـ 2000 /م.

* اب�ن دحي�ة (أبو اخلط�اب عمر ب�ن حسن ،ت
 633هـ 1235 /م):

 املطرب م�ن أشعار أهل املغ�رب -حتقيق:أ .إبراهيم اإلبياري ود .حامد عبد املجيد
ود .أمح�د أمحد ب�دوي -مراجع�ة :د .طه
حسين -دار العل�م للجمي�ع للطباع�ة
والنرش والتوزيع-بريوت-لبنان -د.ت.

* اب�ن رض�وان املالقي (أبو القاس�م بن رضوان
املالقي ،ت  783هـ1381 /م):

 الشه�ب الالمع�ة يف السياس�ة النافع�ة –حتقي�ق :د .علي سام�ي النش�ار – دار
الثقاف�ة– الدار البيضاء -املغرب  -ط ،1
 1404هـ 1984 /م.

* الزبيدي (أب�و بكر حممد بن حسن بن مذحج،
ت  379هـ 989 /م):
 حل�ن العوام-حتقي�ق :د .رمض�ان عب�دالتواب-مكتبة اخلانجي-القاهرة -ط ،2
 2000م.
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* الرسوج�ي (أب�و العب�اس أمح�د ب�ن إبراهي�م
احلنفي ،ت  710هـ1310 /م):

 أدب القض�اء -حتقي�ق :شي�خ شم�سالعارفين صديق�ي بن حمم�د ياسني -دار
البشائ�ر للطباع�ة والنشر والتوزي�ع-
بريوت -ط  1418 ،1هـ 1997 /م.

* اب�ن سعي�د األندلس�ى (أب�و احلس�ن على بن
موسى ،ت  685هـ1286/م):

 املغرب يف حىل املغرب – حتقيق :د .شوقيضي�ف– دار املعارف– القاه�رة -ط ،4

د.ت.

* اب�ن سيده املريس (أبو احلسن عىل بن إسامعيل
األندليس ،ت  458هـ1065 /م):

 املخص�ص – املطبع�ة األمريي�ة الكبريببوالق -مرص 1319 ،هـ.

* اب�ن أيب شيب�ة (أب�و بكر عبد اهلل ب�ن حممد ،ت
 235هـ 849 /م):

– املصنف –حتقيق :عبد اخلالق الفقاين– دار
العلوم اإلسالمية– كراتيش 1986 ،م.

* اب�ن صاع�د األندليس (أبو القاس�م صاعد بن
أمحد القرطبي ،ت  462هـ 1069 /م):

– طبق�ات األم�م – نشره وذيل�ه باحلوايش
وأردف�ه بالرواي�ات والفه�ارس األب:

لوي�س شيخ�و اليسوع�ي – املطبع�ة

الكاثوليكية لآلب�اء اليسوعيني -بريوت،

 1912م.

* الضبي (أبو جعفر أمحد بن حيي ،ت  599هـ/
 1202م):
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 -بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس

 -الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة:

املصري بالقاه�رة ودار الكت�اب اللبناين

عب�اس – دار الثقاف�ة – بيروت -

حتقي�ق :إبراهيم اإلبي�اري-دار الكتابببريوت -ط  1410 ،1هـ 1989 /م.

* اب�ن الطلاع القرطب�ي (أبو عب�د اهلل حممد بن
الف�رج القرطب�ي املالك�ي ،ت  497ه�ـ/
 1103م):

د.ت.

 -السف�ر اخلام�س  -القس�م األول –

حتقيق :د .إحسان عباس – دار الثقافة
– بريوت – د.ت.

 -أقضي�ة رس�ول اهلل صىل اهلل علي�ه وسلم–

 -السف�ر الثامن  -القس�م الثاين – تقديم

رشك�ة األرقم ب�ن أيب األرق�م– بريوت،

مطبوعات أكاديمية اململكة املغربية-

حتقي�ق :حممد نزار متي�م وهيثم نزار متيم–

 1418هـ 1997 /م.

* الطبري (أبو جعفر حمم�د بن جرير ،ت 310
هـ 922 /م):

 -تاري�خ الرسل واملل�وك – حتقيق :حممد أبو

وحتقيق وتعليق :د .حممد بن رشيفة –

الرباط 1984 ،م.
* عبد الواحد ا َمل َّراك ُِشى (حمي الدين عبد الواحد
بن عىل ،ت  467هـ 1249 /م):

– املعج�ب يف تلخي�ص أخب�ار املغ�رب

الفضل إبراهي�م -دار املعارف – القاهرة

-حتقيق :حممد سعيد العريان -منشورات

* اب�ن عابدي�ن (حمم�د أمين ب�ن عم�ر ب�ن عبد

إحياء الرتاث اإلسالمي /الكتاب الثالث

 -رد املحت�ار على ال�در املخت�ار ،املشه�ور

* اب�ن عب�دون (حمم�د ب�ن أمح�د ب�ن عب�دون

الب�ايب احللب�ي -القاه�رة -ط 1386 ،2

 -رسال�ة يف القض�اء واحلسب�ة (ضم�ن

– ط  1977 ،4م.

العزيز ،ت  1252هـ):

بحاشي�ة اب�ن عابدين – مكتب�ة مصطفى
هـ 1966 /م.

املجلس األعىل للشئون اإلسالمية -جلنة

-القاهرة -د.ت.

التجيبي):

ثلاث رسائ�ل أندلسي�ة يف آداب احلسبة

* اب�ن عب�د رب�ه (أمح�د ب�ن حمم�د ب�ن عب�د ربه

واملحتسب) -حتقيق :إ .ليفي بروفنسال-

 -العق�د الفري�د -حتقي�ق :د .مفي�د حمم�د

الرشقية -القاهرة 1955 ،م.
* اب�ن ِع َ
�ذارى ا َمل َّراك ُِشى (أبو عب�د اهلل حممد بن
حممد ،ت بعد  712هـ 1312 /م):

األندليس ،ت  328هـ 939 /م):

قميح�ة -دار الكت�ب العلمية -بريوت-

ط  1404 ،1هـ 1983 /م.

* ابن عبد املل�ك املراكيش (أبو عبد اهلل حممد بن
عبد امللك ،ت  703هـ 1304 /م):
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 األجزاء األول والثاين والثالث – حتقيقومراجع�ة :ج .س .كوالن و أ .ليفى

بروفنسال– ال�دار العربية للكتاب –
بريوت – ط 1983 ،3م.

* الع�ذري (أمح�د ب�ن عمر ب�ن أن�س العذري،
املعروف بابن الدالئي):
– نص�وص ع�ن األندل�س م�ن كت�اب:
ترصي�ع األخبار وتنويع اآلث�ار والبستان
يف غرائ�ب البل�دان واملسال�ك إىل مجي�ع
املاملك -حتقيق :د .عبد العزيز األهواين-
منشورات معهد الدراسات اإلسالمية يف
مدريد -د.ت.

* القايض عياض (أبو الفضل عياض بن موسى
اليحصبي السبتي ،ت  544هـ 1149 /م):
 ترتي�ب امل�دارك وتقري�ب املسال�ك ملعرفةأعالم مذهب مال�ك -ضبطه وصححه:
حمم�د سامل هاش�م -دار الكتب العلمية-
بريوت -ط  1418 ،1هـ 1998 /م.

* ابن الف�ريض (أبو الوليد عبد اهلل بن حممد ،ت
 403هـ 1012 /م):

 -تاريخ علامء األندلس– حققه وضبط نصه

وعل�ق علي�ه :د .بش�ار ع�واد مع�روف–
دار الغ�رب اإلسالم�ي– تون�س -ط ،1
 1429هـ 2008 /م.

* اب�ن القوطية (أبو بكر حممد بن عمر القرطبي،
ت  367هـ 977 /م):

 تاري�خ افتتاح األندلس – حتقي�ق :إبراهيماإلبياري– دار الكتاب املرصي /القاهرة
ودار الكت�اب اللبن�اين /بيروت -ط ،2
 1410هـ 1989 /م.
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َّ

* اب�ن قي�م اجلوزية (شم�س الدين أب�و عبد اهلل
حمم�د ب�ن أيب بكر ب�ن أي�وب ،ت  751هـ/

 1350م):

 الط�رق احلكمي�ة يف السياس�ة الرشعي�ة –حتقيق :نايف ب�ن أمحد احلمد-مطبوعات
جمم�ع الفقه اإلسالم�ي بج�دة -دار عامل
الفوائ�د للنرش والتوزي�ع -مكة املكرمة-

ط  1428 ،1هـ.

* الكاساين (أبو بكر عالء الدين بن مسعود ،ت
 587هـ 1191 /م):

 بدائ�ع الصنائ�ع يف ترتي�ب الرشائ�ع– دارالكتاب العريب-بريوت-ط  1982 ،2م.

* مؤلف جمهول:

 أخبار جمموعة يف فتح األندلس وذكر أمرائهارمحه�م اهلل وال�روب الواقع�ة هب�ا بينهم-
حتقي�ق :إبراهي�م اإلبي�اري-دار الكت�اب

املصري /القاهرة ودار الكت�اب اللبناين/

بريوت -ط  1410 ،2هـ 1989 /م.

 ذكر بلاد األندل�س ج  -1حتقيق وترمجة:لوي�س مولينا -املجلس األعىل لألبحاث
العلمية -مدريد 1983 ،م.

* ا َمل َّق�رى (أبو العباس أمحد بن حممد ،ت 1041
هـ 1632 /م):

 نف�ح الطيب من غص�ن األندلس الرطيبوذك�ر وزيرها لسان الدين ابن اخلطيب–

حتقي�ق :د .إحسان عب�اس -دار صادر –
بريوت – ط  1388 ،1هـ 1968 /م.

* املقري�زي (تقي الدين أمحد ب�ن عيل ،ت 845
هـ 1442 /م):
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 املواع�ظ واالعتب�ار بذكر اخلط�ط واآلثار،املع�روف ب�ـ (اخلط�ط املقريزي�ة) – دار
صادر– بريوت ،د.ت.

* اب�ن املناص�ف (أب�و عب�د اهلل حممد ب�ن عيسى
األزدي القرطبي ،ت  620هـ 1223 /م):

 تنبي�ه احلكام عىل مآخ�ذ األحكام -حتقيق:عب�د احلفي�ظ منص�ور -دار الرتك�ي-
تونس 1988 ،م.

* النويري (شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب،
ت  733هـ 1332 /م):

 هناي�ة األرب يف فن�ون األدب /ج-23حتقيق :د .أمحد كامل زكي-مراجعة:

د .حمم�د مصطف�ى زيادة-اهليئ�ة املرصية
العامة للكتاب-القاهرة 1980 ،م.

ثان ًيا :املراجع العربية واملرتمجة:
* د .أمحد خمتار الربزة:

 األرس والسج�ن يف شع�ر الع�رب ،تاري�خودراسة -مؤسسة علوم القرآن-دمشق/

بريوت -ط  1405 ،1هـ 1985 /م.

* د .إحسان عباس:

 تاري�خ األدب األندلسي ،عصر سي�ادةقرطب�ة  -دار الثقاف�ة  -بيروت -ط 2
منقحة ومزيدة 1969 ،م.

* احلسن بن حممد الوزان الفايس املعروف بليون
اإلفريقي:

 وص�ف أفريقيا-ترمجه عن الفرنسية :حممدحج�ي وحمم�د األخضر -دار الغ�رب
اإلسالمي-بريوت-ط  1983 ،2م.
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* د .سامل بن عبد اهلل اخللف:

 نظ�م حك�م األمويين ورسومه�م يفاألندلس -منشورات اجلامعة اإلسالمية

باملدين�ة املنورة -عمادة البحث العلمي-

اإلص�دار رق�م  -51ط 1424 ،1ه�ـ/

 2003م.

* رينهارت دوزي:

 املعج�م املفص�ل بأسماء املالب�س عن�دالعرب-ترمجة :أك�رم فاضل-منشورات
وزارة اإلعالم-بغداد 1971 ،م.

 املسلم�ون يف األندل�س -ترمج�ة وتعلي�قوتقديم :د .حس�ن حبيش-اهليئة املرصية
العامة للكتاب-القاهرة 1994 ،م.
 تكمل�ة املعاج�م العربية -ترمج�ة :د .حممدسليم النعيم�ي -مراجعة :مجال اخلياط-
دار الشئ�ون الثقافي�ة العامة-بغ�داد،
 1993م.
 مل�وك الطوائ�ف ونظ�رات يف تاري�خاإلسلام -ترمج�ة :كامل كيلاين -مكتبة
ومطبع�ة عيس�ى الب�ايب احللب�ي ورشك�اه
بمرص-القاه�رة-ط  1351 ،1ه�ـ/
 1933م.

* كارل بروكلامن:

 تاريخ األدب العريب– نقله إىل العربية :د .عبداحلليم النجار -دار املعارف بمرص– د.ت.

* إ .ليفي بروفنسال:

 ثلاث رسائ�ل أندلسي�ة يف آداب احلسب�ةواملحتسب – مطبعة املعهد العلمي الفرنيس
لآلثار الرشقية بالقاهرة 1955 ،م.

حممد عىل د ُّبـور :السجون والسجناء باألندلس يف عهدي بني أمية وملوك الطوائف
َّ
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* د .السيد عبد العزيز سامل:

 قرطب�ة ح�ارضة اخلالف�ة يف األندل�س،دراس�ة تارخيي�ة عمرانية أثري�ة يف العرص

اإلسالم�ي– مؤسس�ة شب�اب اجلامعة –
اإلسكندرية 1997 ،م.

 تاري�خ مدين�ة املري�ة اإلسالمي�ة ،قاع�دةأسط�ول األندل�س – مؤسس�ة شب�اب
اجلامعة  -اإلسكندرية 1984 ،م.

* فاضل فتحي حممد وايل:

 الفت�ن والنكب�ات اخلاص�ة وأثره�ا يفالشع�ر األندلسي -دار األندل�س للنرش
والتوزيع-حائ�ل /السعودي�ة -ط ،1

 1417هـ 1996 /م.

* حممد عبد احلي الكتاين:

 نظام احلكومة اإلسالمية املسمى :الرتاتيباإلدارية-تنقي�ح واعتن�اء وحتقي�ق :د.

عب�د اهلل اخلالدي -رشك�ة دار األرقم بن
أيب األرق�م للطباع�ة والنشر والتوزيع–
بريوت -ط  -2د.ت.

* أ .حممد عبد اهلل عنان:

 دولة اإلسالم يف األندلس -العرص األول-القس�م األول (م�ن الفت�ح إىل بداية عهد

* د .مصطفى ن ََّشاط:

 السجن والسجناء :نامذج من تاريخ املغربالوسي�ط -منش�ورات املجل�س الوطن�ي
حلقوق اإلنسان– املغرب -د.ت.

ثال ًثا :الدوريات والرسائل العلمية:
* أمحد حممد أمحد الرشيف:

 اب�ن عامر :عرصه وحيات�ه وشعره -رسالةماجستير -معهد الدراس�ات اإلسالمية

بالقاهرة 1399 ،هـ 1979 /م.

* احلسني بولقطيب:

 «نظ�ام العقوب�ات والسج�ن باملغ�ربالوسيط :مسامهة يف دراسة العقل التأديبي
املغريب خالل العرص الوسيط» -جملة فكر
ونقد -ال�دار البيضاء (املغ�رب) -العدد

 -23نوفمرب  1999م ،ص .30-21

* فوزية إبراهيمي:

 شع�ر السج�ون يف األندل�س -رسال�ةماجستري-كلي�ة

العل�وم

واللغ�ات

واآلداب -قس�م اللغ�ة واألدب العريب-

جامع�ة اب�ن يوس�ف ب�ن خ�دة باجلزائر،

 2005 /2004م.

* يوسف أمحد حوالة:

النارص)-مكتبة اخلانج�ي– القاهرة -ط

 -بن�و عب�اد يف إشبيلي�ة ،دراس�ة سياسي�ة

 -دول الطوائ�ف من�ذ قيامه�ا حت�ى الفت�ح

الرشيع�ة والدراس�ات اإلسالمية -قسم

 1417 ،4هـ 1997 /م.

املرابط�ي– مطبعة جلن�ة التأليف والرتمجة
والنرش– القاهرة – ط  1960 ،1م.

حممد عىل د ُّبـور :السجون والسجناء باألندلس يف عهدي بني أمية وملوك الطوائف
َّ

وحضاري�ة -رسال�ة ماجستير -كلي�ة
التاريخ -جامعة امللك عبد العزيز بجدة،

 1400هـ 1980 /م.
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* Afif Turk:

: املراجع األجنبية:راب ًعا

- “Ibn Ammar: Una figura tipica del
siglo XI", Rev. Zurita, Num. 6364, p. 166.
* Claudio Sanchez Al-Bornoz:
- La Espana Musulmana Segun los
Autores Islamitas y Cristianos
Medievales- Espasa-calpe- Cuarta
Edicion-2 Vols.- Madrid, 1974.
* L. Provencal:
- Histoire de L› Espagne Musulmane3 Vols.- Paris, 1950.
* María Luisa Ávila:
-

“Al-Yuryani

e

Ibn

‘Abbas,

víctimas de Badis”. En Estudios
onomástico-biográficos

de

al

Andalus (De muerte violenta)
XIV, editados por Maribel Fierro.
Madrid, CSIC, 2004, pp. 137166.

 السجون والسجناء باألندلس يف عهدي بني أمية وملوك الطوائف:حممد عىل د ُّبـور
َّ
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Editorial
Praise be to Allah, the Almighty and Prayer and peace be upon the most honorable
prophet Mohammed and his family and companions.
With help conferred upon us by Allah, the exalted, we release the eighth issue of
the Journal of Human and Administrative Sciences in its fourth year. It consists of
five papers that discuss a wide spectrum of human and administrative sciences fields
as detailed below:
The first paper deals with Educational Sciences; where it presents “The
Administrative Practices of Female Kindergarten Principals from Female Teachers›
Perspective: A Field study in Al-Mafraq Governorate in Jordan.”
In the Arabic Literature field, the second paper entitled “The Poetic Image in
Human Consciousness and the Psychological Appropriation Model in Modern Arabic
criticism” was presented.
The issue of Sociology is discussed in the third paper entitled “Conditions and
Needs of Aged People in Riyadh: a Descriptive Study”.
Diagnosing the current status of Islamic Studies was introduced in the fourth
paper entitled “New religions in Japan: an Investigation into the Origin, History and
the Relationship between Holy Japanese Tradition and other Religions”.
The fifth paper on Islamic History discusses Prisons and prisoners in Andalusia
during the period of the Umayyad and Sectarian Monarchs.
Owing to the increasing submissions, the Editorial Board is seriously considering
the issuing of the journal in two volumes or three issues a year, so as to accelerate
the publication of accepted manuscripts and, thus, enhancing authors to increase their
research outputs and submit more manuscripts.
May Allah, the Almighty bestow guidance and success upon us.

Editor-in-Chief
Professor Mohammed Al-Shayea

Journal of Human and Administrative Sciences

A biannual peer review journal of the Publishing and Translation Center at Majmaah University,
under the supervision of the Vice Rectorship for Graduate Studies and Scientific Research.

Publishing Guidelines
I. General Guidelines

1. The journal publishes academic studies in the era
of humanities and administrative in Arabic and
English languages, books review, summaries of
thesis, conference proceedings, forums as well
as related scientific activities.
2. The journal publishes original, innovative
work; which follows a sound methodology,
referencing and have a proper thought and
maintain language and style. Articles must not
be a part of thesis or books.
3. The author(s) must provide three printed copies
with a summary not exceeding (200) words.
Articles submitted in English should provide a
summary in Arabic language.
4. Research submitted for possible publication
should not exceed 30 pages; size 21/28 cm. In
Arabic text, please use Lotus Linotype, with
font size 14 for the main text and 15 for the title.
In English texts, please use Times New Roman,
with font size 12 for the main text and bold type
13 for the title. Also, use Lotus Linotype, size
12 for Arabic footnotes and Times New Roman
size 10 for English footnotes. Books reviews,
reports and theses should not exceed five pages.
5. The author should declare that the article
submitted to the journal should not have been
published before in their current or substantially
similar form, or be under consideration for
publication with another journal. Once the
article is to be accepted, it is not permitted to be
published in another journal.
6. All submissions are refereed and judged on
academic rigor and originality. Initial comments
are sent back to authors to carry out corrections
before the final acceptance of the articles.
7. The author will be notified of the decision
of accepting or rejecting of the article. The
submitted articles are the sole property of the
journal whether the article is to be accepted/
rejected.
8. It is not allowed to republish the journal’ articles
in other sources without a written permission
from the editor-in-chief.

9. The author of accepted articles will receive a
complimentary author package of a hard copy
of the journal issue as well as (5) re-prints of the
article.

II. Technical Guidelines

1. A cover letter should be attached to the
submitted article requesting an opportunity
for possible publications. Details of each of
the contributing authors should be supplied;
as full name, title, the affiliation, postal
address and correct email address.
2. Tables and figures should fit the space
provided on the journal’ pages (12X18 cm).
3. Article files should be provided in Microsoft
Word format.
4. You should cite publications in the text using
the last named author’s name, followed
by the year (Smith, 2015). Page No. to be
added in case of quotation (Smith, 2015: 66).
(Smith et al., 2015), to be used when there
are two or more authors.
5. At the end of the paper a reference list in
alphabetical order should be supplied using
the surname. All references related to the
article to be included.
- For books Surname, Initials (year), Title
of Book, Publisher, Place of publication.
e.g. Harrow, R. (2005), No Place to Hide,
Simon & Schuster, New York, NY.
- For journals Surname, Initials (year), “Title of
article”, Journal Name, volume, number, pages.
e.g. Capizzi, M.T. and Ferguson, R. (2005),
“Loyalty trends for the twenty-first century”,
Journal of Consumer Marketing, Vol. 22 No.
2, pp. 72-80.
6. Footnotes should be consisted and used only
if absolutely necessary and must be identified
in the text by consecutive numbers, enclosed
in square brackets.
7. Appendices go after the reference list.
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