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 اتريخ الغرب اإلسالمي يف العصر الوسيطختصص: ماسرت أوىل سنة 

 السداسي الثاين

 مقياس: الفقه والتاريخ يف الغرب اإلسالمي

 

بني اجملموعات املصدرية النصية اليت يعتمد عليها الدارس لتاريخ الغرب اإلسالمي يف من 
، وكتب األجوبة اماألحكو  الفقهتب العصر الوسيط جند النصوص الفقهية مبختلف أقسامها: ك

تعترب مبثابة التنظري العملي لبعض الوظائف القائمة على املرجعية  احلسبة والواثئق اليتوالنوازل وكتب 
ربية احلديث عن ما تقدمه هذه النصوص الفقهية من مادة خالفقهية بصفة أساسية، ولكن قبل 

طاء فكرة عن اترخيية استعماهلا وسياقات ذلك ابلنسبة لتاريخ الغرب للدراسات التارخيية، جتب اع
 اإلسالمي.

 1فقه النوازل: حملة عن النصوص التارخيية واستغالهلا يف الدراسات التارخيية -1

يفية أو تعرتض الدارس للتاريخ اإلسالمي قلة وأحياان انعداما للمادة الواثئقية سواء منها األرش 
األثرية خصوصا يف بالد املغرب اإلسالمي. وهلذا فإن الدارس هلذا التاريخ يلجأ إىل النصوص مبختلف 
أقسامها خصوصا النصوص اإلخبارية والنصوص الوصفية اليت أصبحت تعرف يف الغالب ابملصادر 

بدأت التيارات التارخيية  الكالسيكية ابلنظر الستغالهلا املبكر يف عاملنا املعاصر. لكن منذ قرابة القرن
يف استغالل نصوص أخرى مكملة لألوىل وبديلة أحياان أخرى وهي النصوص الفقهية والنصوص 
املناقبية. سنكتفي هنا ابلنصوص الفقهية واملقصود هبا تلك اليت تسجل يف خانة املعرفة الفقهية نظرية  

ومبا أن  بة والتوثيق من الناحية النظرية.كانت أم عملية على غرار كتب الفقه واألحكام والنوازل واحلس
منطلق الدراسات التارخيية املبنية على النصوص الفقهية كان أوروبيا ابمتياز، سنعطي نبذة عن ذلك 

 وصوال إىل انتشار هذا النوع يف العامل العريب اإلسالمي.

                                                           
ل امللتقى الدويل الدكتور والفقه اإلسالمي: الفقه املالكي أمنوذجا"، أعما االستشراق"، عالوة عمارة هذا اجلزء منقول من مقال  1

 .169-162، ص 2015ستشراق، املدية، منشورات مديرية الثقافة لوالية املدية، الحممد بن شنب وا
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تطورا الفتا بنهاية الربع األول من القرن التاسع عشر، بدأت الدراسات اإلستشراقية تعرف 
للداللة على احلقول  م1799 من بداية"استشراق"  لكلمة األوساط األكادمييةخصوصا مع تبين 

 االستشراقبعد الصور املتعددة اليت محلتها تيارات املعرفية اليت اهتمت بثقافات وماضي الشرق. 
ظاهرة ستعراب االستشراق أو االصبح يحتديدا خالل الفرتة االستعمارية، جند هناك حتول واضح ل

وتوجيهه متاشيا واملنظومة  هثقافية منطلقة من املركزية األوروبية يف حماولة لفهم اآلخر أمال يف استيعاب
لدى هذه التيارات املتعددة املشارب واليت تناولت  ابإلمجاع. لكن هذا اهلدف مل حيظ 1الفكرية الغربية

يف تعددة، ومن املسائل املطروقة حتديدا عدة جوانب من احلضارة اإلسالمية مبقارابت منهجية م
النصف الثاين من القرن التاسع عشر الرتاث الفقهي مبختلف توجهاته. فكيف عاجلت تيارات 

هذه املسألة، وكيف وظفتها يف الدراسات اإلسالمية والتارخيية؟ هل ميكن احلديث عن  االستشراق
 إضافة معرفية ومنهجية يف هذا اجلانب؟ 

لتاريخ اإلسالمي للواثئق الشبيهة ابليت جندها يف دور األرشيف األوروبية كان دافعا إّن افتقاد ا 
أساسيا للدارسني األملان للبحث عن املصادر البديلة بعد الدراسات األوىل اليت أجنزت خبصوص الفقه 

 Otto)أوتو سبيس اإلسالمي. فكانت البداية يف بداية العشرينات من القرن العشرين عندما أقدم 

Spies 1901-1981)  ،حق اجلوار  عنعلى نشر أول دراسة اترخيية تعتمد الفقه الشافعي مصدرا هلا
. كانت هلذه الدراسة الرائدة أتثريا واضحا 2يف اإلسالم انطالقا من احلديث النبوي "ال ضرر وال ضرار"

التجربة إىل لنقل  (écoles des annales)على الفرنسيني املنضوين حتت قبة مدرسة احلوليات 
اجلامعات الفرنسية يف حماولة للتخلص من أتثري التاريخ احلدثي وحمورية "األسرة احلاكمة" يف صناعة 

 احلركة التارخيية. 

                                                           
"قراءة يف التجربة الغربية يف املخطوطات العربية" جملة احتاد اجلامعات العربية ، 2009،راجع حول هذه املسألة عالوة عمارة  1

 .65-47، ص 1ادس، ع لآلداب، األردن، اجمللد الس
2  Otto Spies, 1927, « Islamisches Nachbarrecht nach schafäitischer Lehre ». Zeitschrift für 

vergleichende Rechiswissenshaft. XLII, 393-421. 
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-Robert Brunschvig 1901)ك يفكانت البداية ابملؤرخ وعامل اإلسالميات روابر برونشف 

واجلزء  1940اجلزء األول منها يف  ونشر 1938يف رسالة دكتوراه جبامعة السوربون  انقشالذي  (1990
". يف هذه الرسالة العميقة، استغل 1احلفصيني يف عهدحتت عنوان "بالد الرببر الشرقية الثاين يف 

برونشفيك ألول مرة النصوص الفقهية املالكية يف الدراسات التارخيية، وذلك بتوظيف معلومات كثرية 
"املعيار للونشريسي" و"مسائل األحكام للربزيل"، وابإلضافة  يتنينوازل مدونتنيومتنوعة استقاها من 

إىل عدد من النصوص الفقهية وكتب احلسبة. كانت هذه البداية مقدمة هلذا املستشرق يف دراسته 
وحتليله للنصوص الفقهية املتعلقة بعدد من القضااي خصوصا قضااي العمران، حيث جنده يعرتف 

ن الدراسات، ومبحاولته تطبيق نفس املقاربة على الفقه املالكي، وهذا أبسبقية األملان يف هذا النوع م
العمران الوسيط والفقه اإلسالمي"، حيث تطرق ما كان واضحا يف املقال الذي نشره حتت عنوان "

فيه إىل الضوابط الفقهية املنظمة للعمران يف املغرب اإلسالمي اعتمادا على نصوص فقهية ونوازل 
نص فقهي التعريف باء املوسوم بـــــ "اإلعالن أبحكام البنيان"، وابلتايل الرامي البنّ  وحتديدا كتاب ابن

 .2ألول مرةالتارخيية قضااي البناء وتنظيم العمران وتوظيفه يف الدراسات  خيص

 Hady)عمل روابر برونشفيك على نقل جتربته إىل تالمذته بينهم اهلادي روجي إدريس  

Roger Idris 1912-1978)،  .األخري رسالة دكتوراه جبامعة هذا  أعدّ التونسي األب والفرنسي األم
، حيث وّظف يف 3الزيريني" يف عهدحتت عنوان "بالد الرببر الشرقية  1958السوربون وانقشها يف سنة 

دراسته عدد كبري من النوازل والنصوص الفقهية والواثئق القضائية املالكية ونصوص احلسبة، وهذا 
لف اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعمرانية إلفريقية الزيرية. بعد نشر هذه لدراسة خمت

، مل يعد توظيف النصوص الفقهية 1962مث لثاين مرة يف سنة  1959الدراسة العميقة ألول مرة يف سنة 
وصا بعد املالكية يف الدراسات التارخيية حكرا على برونشفيك وتالمذته، ألّن الدائرة توسعت خص

                                                           
1 Robert Brunschvig, 1982, La Berbérie orientale sous les Hafsîdes, des origines à la fin du XV

e
 siècle, 

rééd. Paris, Librairie d’Amérique et d’Orient Adrien-Maisonneuve, 2 vol. 
2
 Robert Brunschvig, 1947, «Urbanisme médiéval et droit musulman », Revue des études islamiques: 

127-155. 
3  Hady Roger Idris, 1962, La Berbérie orientale sous les Zirīdes X-XII

e
 siècles, Paris, Adrien-

Maisonneuve, 2 vol. 
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الرواج الكبري لدراسة اهلادي روجي إدريس بعد نشره لفكرة "الكارثة اهلاللية"، اعتمادا على ظاهرة 
"الغصب" الواردة يف الفقه املالكي املغريب املعاصر للهجرة اهلاللية. كان للهادي روجي إدريس اتريخ 

عقود القرض سات متتالية عن طويل مع النوازل وكتب الفقه اليت واصل التنقيب فيها ونشر عدة درا
، وعدد من 2، والزواج يف الغرب اإلسالمي من خالل املعيار للونشريسي1ودورها يف التجارة البحرية

 .4واألقليات غري املسلمة 3القضااي االقتصادية

يف بداية سنوات السبعينات، بدأت املقارابت األنثربولوجية والسوسيولوجية يف دراسة النصوص  
قراءة أول ، الذي أجرى (Jacques Berque 1910-1995)لنوازل، وهذا بداية جباك ابرك الفقهية وا

سيوسيو اترخيية للمجموع النوازيل املوسوم ابلدرر املكنونة يف نوازل مازونة أليب زكرايء املغيلي املازوين. 
البدو والصورة كان الرتكيز أساسا على دراسة جوانب من احلياة الريفية وحتديدا ظاهرة األعراب أو 

. جاء هذا االهتمام يف إطار النقاش احلاد الذي جرى بني 5اليت أعطيت هلم يف إنتاج فقهي حضري
تيارات اإلستشراق الفرنسي خبصوص املوقف من الظاهرة اهلاللية، أي بني أتباع تفسري اتريخ املغرب 

احلضاري يف بالد املغرب يف العصر  الرتاجعمسئولية ابلكارثة اهلاللية وبني الرافضني لتحميل اهلالليني 
 .6الوسيط

                                                           
1 Hady Roger Idris,1961, « Commerce maritime et kirāḍ en Berbérie orientale d’après un recueil inédit 

de fatwās médiévales », Journal of the Economic and Social History of the Orient, p. 225-239. 
2  Hady Roger Idris, 1970, « Le mariage en Occident musulman – analyse de fatwās médiévales 

extraites du Mi‘yār d’al-Wanšarīsī », Studia Islamica, XXXII, p. 157-167 : Id., 1972, « Le mariage en 

Occident musulman – analyse de fatwās médiévales extraites du Mi‘yār d’al-Wanšarīsī », Revue de 

l’Occident Musulman et de la Méditerranée, 12, p. 45-62 ;  
3 Hady Roger Idris, 1973, « Contribution à l’étude de la vie économique en Occident musulman 

médiéval : glanes de données chiffrées) », Revue de l’Occident Musulman et de la Méditerranée, 15-

16, p. 75-87. 
4 Hady Roger Idris, 1974, « Les tributaires en Occident musulman médiéval d’après le Mi‘yār d’al-

Wanšarīsī », Mélanges d’islamologie, volume dédié à la mémoire de Armand Abel, Leyde, E.J. Brill, 

p. 172-196. 
5 Jacques Berque, 1970, « En lisant les Nawāzil Mazouna », Studia Islamica, XXXII, p. 31-39.  

 حول هذا النقاش، راجع دراسيت:  6
Allaoua Amara, 2003, « Retour à la problématique du déclin économique du monde musulman 

médiéval : Le cas du Maghreb hammadide (XI-XII
e
 siècles) », The Maghreb Review, 22-1, p. 2-26. 
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عمل اهلادي روجي إدريس بدوره على تكوين بعض الباحثني املتخصصني يف اخلطاب الفقهي  
املالكي ويف توظيف النصوص الفقهية املالكية يف الدراسات التارخيية، حيث كان من بينهم فانسون 

عن النصوص الفقهية يف رسالته للدكتوراه عن  ، الذي رغم ابتعاده(Vincent Lagardère)اردار ڤال
املقارابت الفقهية اليت ، فإنه سرعان ما ورث 1يوسف بن اتشفنياألمري بداايت املرابطني إىل غاية 

أستاذه. وهلذا جنده يستفيد من املخطوطات اليت تركها أستاذه الراحل ويقوم بدراسات هامة  طبقها
من بينها حقوق التهيئة املائية يف املغرب واألندلس من خالل  لكيةل املاانطالقا من كتب الفقه والنواز 

اردار نشر جمموعة من ڤ. رغم عدم انتسابه مهنيا ألي هيئة علمية، فإن ال2"املعيار" للونشريسي
الدراسات اهلامة عن الفالحني األندلسيني انطالقا من النصوص الفقهية والنوازلية ومجعه وترمجته 

 .3ل الواردة يف املعيار للونشريسيجملموعة من النواز 

السبق حمليا يف استغالل هذا النوع من املصادر ومن بني املؤرخني املغاربة القالئل ممن كان له  
الذي نشر مقاال حتت عنوان "أمهية مدونة اإلمام  4جتدر اإلشارة إىل املؤرخ التونسي حممد الطاليب

عبد العزيز خلوق التمسماين وابر برونشفيك وهو سحنون يف دراسة فن احلرب". لكن أحد تالمذة ر 
هو الذي سيكون البداية الفعلية لنشر هذا النمط من الدراسات يف البالد املغاربية.  1943-2008

حول جامع مسائل األحكام لأليب  1978يف  (Bordeaux)فعد مناقشته لرسالة دكتوراه جبامعة بوردو 
عن احلياة االقتصادية والتجارة البحرية من خالل كتب  نشر عددا من الدراساتالقاسم الربزيل، 

 النوازل.

                                                           
1 Vincent Lagardère, 1989, Les Almoravides jusqu’au règne de Yūsuf b. Tāšfīn (1039-1106), Paris, 

l’Harmattan.  
2 Vincent Lagardère, 1988-1989, « Droits des eaux et des installations hydrauliques au Maghreb et en 

al-Andalus aux XI
e
 et XII

e 
siècles d’après le Mi‘yār d’al-Wanšarīsī », Cahiers de Tunisie, XXXVII-

XXXVIII, p. 83-124.  
3 Vincent Lagardère, 1995, Histoire et société en Occident musulman au Moyen Âge, analyse du 

Mi‘yār d’al-Wanšarīsī, Madrid, Casa de Velazquez. 

éd. Étude d'histoire ifrîqiyenne et de civilisation musulmane médiévale , ضمن نشرت 4 

Université de Tunis, Tunis, 1982 
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مع بداية الثمانينات أصبح استعمال النصوص الفقهية والنوازل املالكية شائعا يف الدراسة  
التارخيية يف وقت مل تعرف املدارس التارخيية العربية هذا النوع من الدراسات، ووصل احلد بتدريسها 

كمصدر من املصادر األساسية للتاريخ بتدئني يف دراسة التاريخ اإلسالمي  لطلبة الليسانس وامل
اإلسالمي الوسيط، وهو ما عرّب عنه املستشرق الفرنسي املختص يف التاريخ االقتصادي للمشرق 

يف كتابه املوسوم ب "مقدمة لدراسة اتريخ  (Claude Cahen 1909-1991)اإلسالمي كلود كاهن 
 .1ط"العامل اإلسالمي الوسي

متّيزت املدرسة األملانية لساان بصفة عامة سواء داخل أملانيا أو خارجها بعمق كبري يف  
وهلذا جند توجه عدد من األملان ومن الدراسات اإلسالمية الثيولوجية منها واألنثروبولوجية والتارخيية. 

هي على اعتبار أنه خطاب األوروبيني الذين كانوا يكتبون ابللغة األملانية إىل البحث يف الرتاث الفق
 Ignaz)ولدسيهر ڤانز ڤمعياري. ومن الذين اهتموا هبذا اجلانب جند املستشرق اجملري األصل إ

Goldziher 1850-1921)  كان 2يف الغربالذي نشر أوىل الدراسات العلمية عن الفقه اإلسالمي .
جوزاف األملاين عامة، حيث جند  نشأة الدراسات اإلسالمية يف الغرب بصفةهلذا التوجه األول أثره يف 

يضع أسس دراسة الفقه اإلسالمي مبختلف تياراته يف  (Joseph Schacht 1902-1969)شاخت 
  .3الكتاب الكالسيكي "مقدمة لدراسة الفقه اإلسالمي"

كانت هذه مقدمة لظهور جمموعة من الدارسني املعاصرين الذين تركوا بصماهتم يف الدراسات 
عنيت بتاريخ الفقه املالكي واتريخ نصوصه وانتقال معارفه على غرار ما قام به اإلسالمية اليت 

املتخصص يف اتريخ  (Miklos Muranyi)املستعرب األملاين )من أصول جمرية( ميكلوش موراين 
النصوص الفقهية املالكية خالل اخلمسة قرون األوىل للهجرة. فبعد جتربته وأحباثه ابلقريوان، عمل هذا 

على دراسة تبلور وطرق انتقال النصوص الفقهية املالكية يف خمتلف حواضر الغرب  الباحث
                                                           
1  Claude Cahen, 1982, Introduction à l’histoire du monde musulman médiéval VII-XV

e
 siècle. 

Méthodologie et éléments de bibliographie, Paris, Librairie d’Amérique et d’Orient Adrien 

Maisonneuve. 
2 Ignaz Goldziher, 1889-1890, Muhammedanische Studien, Halle, 2 vol, id., 1910, Le Dogme et la Loi 

de l'Islam, traduction française par Félix Arin, Paris, librairie Paul Geuthner, 1920. 
3 Joseph Schacht, 1983, Introduction au droit musulman, trad. P. Kampf et A. M. Turki. Paris. 
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، ونشر جمموعة من الدراسات 1اإلسالمي. فقد درس بدقة كبرية قطعة من كتاب احلج البن املاجشون
وقد كان رصيد . 2عن النصوص الفقهية ومالكية الغرب اإلسالمي خالل اخلمسة قرون األوىل للهجرة

مكتبة اجلامع األعظم ابلقريوان مبثابة املادة األولية اليت انطلق منها هذا الباحث بداية من خمطوطات 
كانت مسامهة ميكلوش موراين األستاذ املتقاعد من جامعة منتصف الثمانينات من القرن املاضي. ف

يف اللغة العربية بون األملانية كبرية جدا يف إثراء احلقول اخلاصة بتاريخ الفقه املالكي، خصوصا حتكمه 
 .3ونشره لعدد من النصوص الفقهية املالكية املخطوطة منها كتاب اجلامع البن وهب

أستاذ الدراسات اإلسالمية جبامعة   (David Stephan Powers)مع ديفيد ستيفن ابورز 
األمريكية جند توجه آخر يف الدراسات املعتمدة على الفقه اإلسالمي من خالل  (Cornell)كورنل 

، وهذا بعد دراسة مرّكزة جلامع الفتوى وصورة املفيتلرتكيز على أنظمة إنتاج اخلطاب الفقهي وبنية ا
كما نشر نفس الباحث مؤخرا دراسة جديدة عن الفكر . 4النوازل املعروف "املعيار" للونشريسي

 .5القانوين اإلسالمي من خالل حتليل اخلطاب الفقهي ودراسة مسألة الفتوى واملفيت

أستاذ التاريخ والدراسات الدينية  - (Jonathan Prockopp)أيضا جونتان بروكوب  ختصص
يف الفقه املالكي من خالل دراساته املتعددة لتاريخ النصوص الفقهية  -األمريكية (Park)جبامعة ابرك 

 وكتاب ابن عبد احلكم خبصوص كتب 7وخمطوطات األنساب مبكتبة اجلامع األعظم ابلقريوان 6املالكية

                                                           
1 Miklos Muranyi, 1985, Ein Altes fragment medinensischer jurisprudenz aus Qairawān. Aus dem 

Kitāb al-Ḥağğ des ‘Abd al-‘Azīz b. ‘Abd Allāh b. Abī Salama al-Māğišūn (st. 164/780-81), Wiesbaden, 

Franz Steiner. 
2 Miklos Muranyi, 1990, Beitrage zur geschichte der hadith-und Rechtge kehrsalkeit der malikiyya in 

Nord Afrika bis zun 5 J. d. h. Wiesvaden. Harrassowitz ; Id., 1999, Die Rechtsbüher des Qairawàners 

Sahnun b. Sa‘id. Stuttgart. 
 .2003بريوت، دار الغرب اإلسالمي،   3

4 David Stephan Powers, 2002, Law, Society and Culture in the Maghrib, 1300-1500, Cambridge, 

Cambridge University Press. 
5 David Stephan Powers, 2013, Islamic legal thought : a compendium of Muslim jurists, Leiden, Brill. 
6 Jonathan Brockopp, 1998, « Reading the history of early Maliki jurisprudence ». Journal of Oriental 

Society. 118-2, p. 233-238. 
7
 Jonathan Brockopp, 1999, « Literary genealogies from the Mosque-Library of Kairouan ». Islamic 

Law and Society. 6-3. 
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. إّن أعمال بروكوب تقرتب إىل حد كبري من املقارابت اليت طّبقها األملاين 1الفقه املالكية املتقدمة
اإلجنليزي ويكّمل ميكلوش موراين، وذلك بتطبيق املقارابت املنهجية اخلاصة بعلم اتريخ النصوص. 

اإلسالمية وحماولة  الدراسات اليت إختّصت بتبلور املعارف الفقهية (Norman Calder)نورمن كالدر 
جتديد األفكار السابقة خبصوص املرجعية الفقهية يف األمصار املفتوحة قبل نشأة املذاهب الفقهية 
السنية وهذا من خالل جمموعة من الدراسات مجعها ونشرها يف كتاب حتت عنوان "دراسات يف الفقه 

كريستوفر مالكارت وهو   . وهي نفس القضااي اليت تناوهلا إجنليزي آخر2اإلسالمي املبّكر"
(Christopher Melchart)  دراسة تبلور املعارف الفقهية السنية يف بداايهتا يف دراسته املوسومة بــــ

وتكّمل وجتدد دراسة ايسني دتون  .19973"نشأة املدارس الفقهية السنية"، واليت نشرها يف سنة 
(Yasin Dutton)اب بكاب اتون اجلنوب اإلفريقية، ، أستاذ اإلسالميات مبدرسة اللغات واآلد

. لقد عملت هذه 4املراحل املبكرة لنشأة املدارس الفقهية السنية واليت جند منها املذهب املالكي
ولدسيهر حتديدا يف هناية القرن ڤالدراسات على جتديد وإعادة النظر يف عدد من القضااي اليت تناوهلا 

 التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

آخر مجع بني الدراسات اإلسالمية والتاريخ من خالل دراسة النخب الفقهية املالكية  برز تيار
ومسامهاهتا الفكرية والفقهية والقضائية، ومن الذين تبنوا هذه املقاربة انطالقا من املصادر الفقهية 

يف عدد من  (Maribel Fierro)وكتب تراجم املالكية جند املستشرقة اإلسبانية املعاصرة مريبال فيريو 
دراساهتا املنشورة منها "املدارس الفقهية اإلسبانية"، والذي تطرقت فيه إىل خمتلف التوجهات الفقهية 

 .5يف األندلس اإلسالمية

                                                           
1
 Jonathan Brockopp, 2000, Early Maliki Law. Ibn ‘Abd al-Hakam and his Major Compendium of 

Jurisprudence. Leiden. Brill. 
2 Norman Calder, 1993, Sudies in Early Muslim Jurisprudence. New York. Clarendon Press.  
3 Christopher Melchert, 1997, The Formation of the Sunni Schools of Law, 9th-10th centuries. Leiden. 

E. J. Brill. 
4 Yasin Dutton, 1999. The Origines of Islamic Law. Richmond. Curzon Press. 
5
 Maribel Fierro, 1995, « Spanish Scholorship on Islamic Law ». Islamic Law and Society. 2-1, p. 43-

70. 
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وإىل هذا التيار أيضا نشري إىل الدراسات املتعددة اليت أجنزها الباحث األملاين املعاصر  
العريب مبعهد البحث يف اتريخ النصوص  مسئول القسم (Christian Müller)كريستيان مولر 

(IRHT-Section arabe)  التابع للمركز الوطين للبحث العلمي(CNRS)  بباريس، حيث تناولت
خمتلف جوانب احلياة االقتصادية والنظام القضائي بقرطبة من خالل نوازل "األحكام الكربى" البن 

كتب الرتاجم منطلقا يف دراسته يف حماولة على اخلطاب النوازيل ومعطيات   االعتمادكان إذن سهل.  
. ومبقاربة مشاهبة وخمتلفة يف موضوعها ختصص 1لفهم ميكانيزمات تطبيق اخلطاب الفقهي ميدانيا

املنتمي لكلية  (Jean-Pierre Van Staëvel)بيار فان ستيفل  -األستاذ الفرنسي املعاصر جون
عمرانية يف الغرب اإلسالمي ودور الفقه والفتوى يف اآلاثر جبامعة ابريس الرابعة يف دراسة اجلوانب ال

ام البنيان" البن الرامي تنظيمها انطالقا من كتب الفقه والنوازل، وحتديدا كتاب "اإلعالن أبحك
كما وّسع هذا الباحث من دائرة أحباثه لتشمل مشروع يشمل خمتلف حواضر الغرب   .2اءالبنّ 

ة اليت نظمها مبدريد حول املظاهر الفقهية للعمران يف الغرب اإلسالمي، وهو ما جّسدته األايم الدراسي
 .3اإلسالمي

بعد ختصيص جمموعة من الدراسات للعالقة دور اخلطاب الفقهي يف احلياة احلضرية، اجته 
الباحثة املادة الفقهية املالكية، ومن بني هؤالء جند  اعتماداالبعض اآلخر إىل دراسة اجملاالت الريفية 

معهد البحث يف اتريخ النصوص بباريس،  نتمية إىلامل (Élise Voguet)ي ڤإليز فوشابة الفرنسية ال
سة شاملة من خالل نوازل مازنة، وذلك يف رسالتها احيث خّصت احلياة الريفية ابملغرب األوسط بدر 

. ووجهت نفس الباحثة اهتمامها يف 4(، واليت نشرت مؤخرا2005للدكتوراه جبامعة السوربون )

                                                           
1 Chistian Müller, 1999, Gerichts im stadtstaat Cordoba. Leiden. E. J. Brill ; Id., 2013. Der Kadi und 

seine zeugen. Wiesbaden. Harrassowitz. 
2
 Jean-Pierre Van Staëvel, 2008, Droit mālikite et habitat à Tunis au XIV

e
 siècle : conflits de voisinage 

et normes juridiques d’après le texte du maître-maçon Ibn al-Rāmī, 2008, Le Caire, Institut Français 

d’Archéologie Orientale. 
3 Jean-Pierre Van Staëvel, 2000, L’urbanisme dans l’Occident musulman au Moyen Âge. Aspects 

juridiques. Madrid. Casa de Velazquez, CSIC. 
4
 Élise Voguet, 2014, Le monde rural du Maghreb central (XIVe-XVe siècles) - Réalités sociales et 

constructions juridiques d'après les Nawâzil Mâzûna, Paris, Publications de la Sorbonne. 
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ت األخرية ابلنصوص الفقهية والنوازل احمللية يف منطقة توات، وهذا ضمن مشروع دويل خمصص السنوا
 .1هلذا الغرض مبشاركة بعض الباحثني من املنطقة

يف بداية التسعينات بدأت الدراسات التارخيية املبنية على النصوص الفقهية تعرف انتشارا  
بعض الدراسات اليت طبعت هذه املرحلة. ففي  واسعا يف املغرب وتونس. ويكفي هنا اإلشارة إىل

حممد بن شريفة يف دراسة عن األندلس من خالل نوازل  على سبيل املثالاملغرب األقصى جند 
عمر بنمرية "الثقافة والفقه واجملتمع: دراسة اترخيية" وهي دراسة مجعت بعد وفاته القاضي عياض و 

النوازل وقضااي املياه. وشكل العمل اجلماعي  تضمنت مقاالت نشرها يف السابق خصوصا يف موضوع
الرتمجة احلقيقية  1995"التاريخ وأدب النوازل دراسات اترخيية مهداة للفقيد حممد زنيرب" الصادر يف 

ومن بني هلذا التوجه حنو استعمال النصوص الفقهية الذي اعتربها البعض مبثابة مصادر دفينة. 
 اتريخ يف أحباث واجملتمع الفقهية النوازل أيضا إىل كتاب الدراسات اليت سجلت هذا التوجه نشري

الذي أعطى دراسة شاملة ملختلف اجملاالت انطالقا من  -1999 – حملمد فتحة اإلسالمي الغرب
ميكن اإلشارة أيضا إىل دراسات ابراهيم القادري بوتشيش الذي استغل فيها النصوص كما   النوازل.

 مي.الفقهية يف تتبع فئة املهمشني والفقراء يف الغرب اإلسال

مبكر مع حسن ين وظفوا النصوص الفقهية بشكل برز جمموعة من الدارسني الذويف تونس  
 هغرار حممد حسن يف كتابحسين عبد الوهاب وحممد الطاليب قبل الوصول إىل األجيال املوالية على 

"املدينة والبادية إبفريقية يف العد احلفصي" ودراسته لكتاب األرضني أليب العباس أمحد الفرسطاين 
ملائية جبنوب إفريقية" كما نشري أيضا إىل دراسات هامة لنجم الدين حتت عنوان "قانون املياه والتهيئة ا

 ية من خالل كتاب الفقه والنوازل.اهلنتايت عن املياه واألحباس والطرق وتنظيم اجملاالت احلضر 

                                                           
1
 Le Touat à la croisée des routes sahariennes (XIII

e
-XVIII

e
) : sources, espaces et circulations. 

https://studentshistory13.com/archives/4481
https://studentshistory13.com/archives/4481
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ويف اجلزائر انتشرت يف بداايت األلفية الثالثة دراسات معتمدة على النصوص الفقهية على  
ودراسة عالوة عمارة عن اجلماعات لدالل لوايت ان يف العصر األغليب" غرار كتاب "عامة القريو 

 االابضية وسسوالة وبرغواطة من خالل النصوص الفقهية 

- « Texte méconnu sur deux groupes hérétiques du Maghreb médiéval » , 

Arabica. LII-3, (2005), p. 348-372. 

- « Entre la conversion et la mort : le statut et le sort des Ibâdites maghrébins 

d’après les textes juridiques mâlikites », Biografiás Magrebies. Identidades y 

grupos religiosos, sociales y politiocos en el Maghreb medieval, éd. M. Meouak, 

Estudios onomástico-biográficos de al-Andalus, XVII (2012), p. 65-86. 

من احلياة االجتماعية  جوانبودراسة ودراسة نور الدين غرداوي عن "الدرر املكنونة يف نوازل مازنة" 
لعمر بلبشري املنشورة واالقتصادية والفكرية يف املغربني األوسط واألقصى من خالل املعيار للونشريسي 

من الدراسات، حيث غريها و وسناء عطايب "اخلطاب الفقهي والعمران ابملغرب األوسط" ، 2016يف 
املغرب األوسط يف العصر الوسيط من شكل اشراف بوبة جماين على نشر دراسة مجاعية موسومة بـ "

ل الدويل كتب النواز منوذجا لتحول يف هذه الدراسات، كان خامتتها امللتقى  1"خالل كتب النوازل
جبامعة املسيلة قسم التاريخ الذي نظمه خالل العصر الوسيط.  األوسط املغرب وقضااي جمتمع ةالفقهي

وفيما خيص اتريخ الغرب اإلسالمي يف اجلامعات املشرقية، جتدر اإلشارة  .2013نوفمرب  19-18يف 
جوانب من احلياة االجتماعية -  ـأبو مصطفى كمال مصطفى خصوصا دراسته املوسومة بإىل أعمال 

اوى املعيار املعرب للونشريسي الصادرة واالقتصادية والدينية يف املغرب اإلسالمي من خالل نوازل وفت
 م أو دراسات حممد عبد الوهاب خالف عن قرطبة من خالل نوازل ابن سهل.1996يف 

 

 خصائص التأليف يف فقه النوازل وكتب األحكام: أنواع النصوص الفقهية

                                                           
 .2011قسنطينة، منشورات خمرب البحوث والدراسات يف حضارة املغرب اإلسالمي،   1
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وهي كتب الفقه واألحكام املتميزة ميكن تصنيف النصوص الفقهية إىل ثالثة أقسام رئيسية  
طابعها النظري الصرف رغم احتواء بعضها على بعض املعطيات الواقعية، وهذا النوع من الكتب ب

واليت ميكن الرجوع إليها من خالل دراسة جنم الدين اهلنتايت  ينطلق أساسا من املوطأ برواايته املختلفة
لفقهية . وحتتوي هذه الكتب بصفة عامة على القواعد ا""املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي

املالكية من املوطأ إىل األمهات وإىل الشروح مث وصوال إىل املختصرات كما هو مبني يف القائمة 
املوالية. هذا فيما خيص الفقه املالكي، أما الفقه الظاهري واجلعفري "اإلمساعيلي" واإلابضي فله أيضا 

ي النعمان ابلنسبة للتيار ما ميثله خصوصا من خالل مؤلفات ابن حزم ابلنسبة للنوع األول والقاض
الثاين وديوان غار أجماج ومسائل نفوسة وكتاابت أيب العباس أمحد الفرسطائي ابلنسبة للتيار األخري 

 .يبأي اإلابضي الوه
أما الشق الثاين من هذه النصوص الفقهية فهو رمبا األهم إذ حيتوي على النوازل أو املسائل أو  

لنازلة من سؤال وإجابة، وغالبا من ما تفتقر لتاريخ ومكان األجوبة وهي متنوعة، حيث تتشكل ا
االصدار، وهذا النوع من النصوص جنده مرتبط بفقيه بعينه أو بصفة اجلامع مبعىن مدوانت نوازلية 

وبصفة عامة فإن النوازل جاءت لتعاجل املشاكل أو  ترصد نوازل الفقهاء يف جمال جغرايف وزماين معني.
 ا جيعلها غنية من حيث املعطيات التارخيية.القضااي املستجدة مم

أما الشق األخري فهو مرتبط بصفة أساسية ابجلانب العملي من خالل خطة احلسبة وخطة  
التوثيق، وكالمها مرتبطتان ابملعرفة الفقهية، وابلتايل فاألمر يتعلق ابجملال التطبيقي لألحكام الفقهية، 

 .ولدينا قائمة ال أبس هبا يف هذا اجلانب
 مناذج من النصوص الفقهية

 كتب الفقه واألحكام
، كتاب املوطأ، رواية حيىي بن حيىي الليثي، حتقيق بشار عواد، بريوت، (179/795)ت  مالك بن أنس

 .1998دار الغرب اإلسالمي، 
، حتقيق عبد الوهاب عبد حممد بن احلسن الشيباين(، كتاب املوطأ، رواية 179/795مالك بن أنس )ت 

 املكتبة العلمية،  اللطيف،
(، الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي، حتقيق حممد حممد أحيد 463/1070ابن عبد الرب القرطيب )ت 

 .1978ولد مديك، مكتبة الرايض احلديثة، 
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، قطر، وزارة األوقاف حتقيق أمحد عبد الكرمي جني، التبصرة، (478/1058 )ت ياللخم أبو احلسن
 .1201والشؤون اإلسالمية، 
حممد بن قاسم بن  حتقيقم(: معني احلكام على القضااي واألحكام، 1332/ـ733ابن عبد الرفيع )ت 

 .1989عياد، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 
(: تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، حتقيق مجال 799/1396ابن فرحون )ت 

 .1995مرعشلي، بريوت، دار الكتب العلمية، 
منتخب األحكام وبيان ما عمل به من سري احلكام، حتقيق محيد حلمر، بريوت  ،ل الطليطليابن وصو 

 .2008دار ابن حزم، 
، الرسالة املفصلة ألحوال املتعلمني وأحكام املعلمني  (403/1012)ت  أبو احلسن القابسي

 .1986واملتعلمني، تونس، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 
فصول األحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء  ،(1081ـ/474 أبو الوليد الباجي )ت

 .2002واحلّكام، حتقيق: حممد أبو األجفان، بريوت، دار ابن حزم، 
، القوانني الفقهية يف تلخيص (1340ـ/741ت) ابن جزي الغرانطي، أبو القاسم حممد بن أمحد املالكي

حلنفية واحلنبلية، حتقيق حممد بن سيدي حممد موالي، مذهب املالكية والتنبيه على مذهب الشافعية وا
 )د.ت.(. وزارة األوقاف الكويتية

(، األحكام، حتقيق الصادق احللوي، 497/1104ت) أبو مطرف عبد الرمحن بن قاسم املالقيالشعيب 
 .2011دار صادر، بريوت، 

 .2008ية، الداودي، أبو جعفر أمحد بن نصر، كتاب األموال، بريوت، دار الكتب العلم
، عدة الربوق يف مجع ما يف املذهب من اجلموع والفروق(، 914/1509الونشريسي أبو العباس أمحد بن حيىي )ت 

 .1990حتقيق حيي أبو فارس، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 
، بريوت، دار الكتب ، املدونة الكربى(240/854)ت عبد السالم بن سعيد التنوخي  سحنون

 .1994العلمية، 
النوادر والزايدات على ما يف املدونة من غريها من األمهات، ،(386/996)ت  بن أيب زيد القريواينا

 .1999حتقيق عبد الفتاح احللو، حممد األمني بو خبزة، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 
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ت، مركز اإلمام الثعاليب للدراسااجلزائر، ، ، املقدمة الفقهية786/1384)ت  الوغليسي عبد الرمحان
2007. 

، حتقيق فريد بن سليمان، تونس، مركز النشر اجلامعي، ابن الرامي البناء، االعالن أبحكام البنيان
1999. 

، حتقيق بكري بن حممد األرضنيالقسمة وأصول ، كتاب (504/1110)ت  أبو العباس الفرسطائي
 .1997وآخرون، غرداية، 
وذكر احلالل واحلرام والقضااي واالحكام،  ، كتاب دعائم اإلسالم(363/973)ت  القاضي النعمان

 .1963دار املعارف،  ، القاهرة،حتقيق اصف بن علي اصغر فيضي الناشر
 

 كتب النوازل واملسائل واألجوبة
 اجلوامع -أ

حتقيق حممد  ،جامع مسائل األحكام ملا نزل من القضااي ابملفتني واحلكام ،(1438ـ/841الربزىل )ت 
 .2002دار الغرب اإلسالمي، احلبيب اهليلة، بريوت، 

خمتـــار حســـاين،  قيـــق(، الـــدرر املكنونـــة يف نـــوازل مازونـــة، حت833/1429)ت املـــازوين، أبـــو زكـــراي املـــازوين
 .2009اجلزائر، دار الكتاب العريب، 

املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى إفريقية واألندلس واملغرب،  ،(1508ـ/914الونشريسى )ت 
 .1981، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الرابطمجاعة من الفقهاء إبشراف حممد حجى،  أخرجه

 النوازل الفردية -ب
كتاب األجوبة، تونس، دار سحنون؛ بريوت، دار ابن حزم،   ،(869ـ/256حممد بن سحنون )ت

2011. 
التليلى، بريوت،  (: فتاوى بن رشد، حتقيق املختار1126ـ/520ابن رشد )حممد بن أمحد القرطيب ت 

 .1987دار الغرب اإلسالمي، 
حتقيق شعيب اليوسفي، تطوان، منشورات  (: نوازل ابن احلاج،1134ـ/529ت )ابن احلاج أيب عبد هللا 

 .2018اجلمعية املغربية للدراسات األندلسية، 
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 ديوان األحكام الكربى أو اإلعالم بنوازل األحكام وقطر من سري ،(1093ـ/486ابن سهل )ت 
 .2007احلكام، حتقيق: حيىي مراد، القاهرة، دار احلديث، 

فتاوى املازري، مجع وحتقيق الطاهر املعموري، تونس، الدار التونسية  ،(1141ـ/536املازري )ت 
 .1994للنشر، 

 ،بريوت، فتاوي قاضي اجلماعة، حتقيق حممد أبو األجفان، (848/1444)ت ابن سراج، األندلسي
 .2006 دار ابن حزم،

نوازل أمحد بن سعيد بن بشتغري، حتقيق قطب الريسوين،  ،(1122ـ/516ت )ابن سعيد اللورقي 
 .2008بريوت، دار ابن حزم، 

، مجع وحتقيق حممد الربكة، الدار البيضاء، أفريقيا فتاوى ،(1039ـ/430)ت  أبو عمران الفاسي
 .2010الشرق، 

يف نوازل األستاذ أيب سعيد، حتقيق حسني  (: تقريب األمل البعيد782/1380ابن لب الغرانطي )ت 
 .2004دار الكتب العلمية،  ،خمتاري وهشام الرامي، بريوت

م(، مذاهب احلكام ونوازل األحكام، تح حممد بـن 1149ـ/544ت )السبيت وابنه حممد  القاضي عياض
 .1997دار الغرب اإلسالمي، بريوت، شريفة، 

(، نوازل، خمطوط املكتبة الوطنية 842/1438محد )ت ابن مرزوق احلفيد أيب عبد هللا علي بن أ
 .1342اجلزائرية، رقم 

 كتب احلسبة والواثئق
املقصد احملمود يف تلخيص العقود، حتقيق فايز  ،(1189ـ/585ت (اجلزيري أبو القاسم علي بن حييي 

 .2001، جامعة أم القرى، مكةبن مرزوق، 
إ. كوالن؛ ج  يف آداب احلسبة، نشر:  ،(6/12)ق قي السقطي أبو عبد هللا حممد بن أيب حممد املال

 .1931بروفنسال، ابريس، -ليفي
(: العقد املنظم للحكام فيما جيري بني أيديهم من العقود 1340ـ/741ت)ابن سلمون الكناين 

 .2011األحكام، حتقيق: حممد عبدالرمحن الشاغول، القاهرة، دار اآلفاق العربية، 
ليفى بروفنسال، القاهرة، املعهد إ. ة يف آداب احلسبة واحملتسب، نشر (: رسال6/12ق ابن عبدون )

 .1955العلمي الفرنسي لآلاثر الشرقية، 
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الواثئق والسجالت، حتقيق: ب. شامليتا؛  ،(1008ـ/399ت )ابن العطار حممد بن أمحد بن عبيد 
 .1983ف.كورينطي، مدريد، جممع املوثقني اجملريطي، املعهد األسباين العريب للثقافة، 

الواثئق املختصرة، اعداد: مصطفى انجي، الرابط،  ،(579/1183ت )الغرانطي أبو إسحاق الغرانطي 
 .1988مركز إحياء الرتاث، 

(، حتفة الناظر 1467/ 871بن أمحد بن قاسم بن سعيد التلمساين )ت  عقباين أبو عبد هللا حممدال
وغنية الذاكر يف حفظ الشعائر وتغيري املناكر، حتقيق علي الشنويف، جملة الدراسات الشرقية، املعهد 

 .1967الفرنسي للدراسات الشرقية، دمشق، 
ريب الناشئ من القضاة وأهل (، املهذب الرائق يف تد833/1430املغيلي حيىي بن موسى املازوين )ت 

 .14قسنطينة، رقم  -الواثئق، خمطوط املتحف الوطين سريات
 ملنهج الفائق واملنهل الرائق واملعىن الالئق آبداب املوثق وأحكاما ،(1508ـ/914الونشريسى )ت 

 .1997، حتقيق لطيفة احلسين، الرابط، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الواثئق
 ت النوازل وييتتها الفكرية والتارخييةالاجم

 : 1رصد نوازل املغرب األوسط
م( فهو 883/1478"أما نوازل الدرر املكنونة يف نوازل مازونة أيب زكراي حيىي بن موسى املغيلي )ت 

أضخم هذه اجملاميع وأكثرها أمهية، ليس ألنه من طلبة فقهاء تلمسان فقط بل من موقعه كقاضي 
لت خطة القضاء أاب عن جد، ما يسر له تدوين عدد هام من فتاوى فقهاء املغرب ينتمي لعائلة تو 

... إن معظم النوازل )أي الدرر املكنونة( ال تشري البت لعامل املكان، وإن كان هذا وسطاأل
اإلشكال مهم لتأريخ النازلة، فإن االعتماد على االنتماء اجلغرايف للمفيت قد يساهم يف الكشف عن 

أن هذا األمر قد ال خيلو من بعض الصعوابت اليت جتعل من االعتماد املطلق على انتماء ذلك، إال 
الفقيه وحده ال يكفي.. أما االعتبار األول فهو صعوبة يف وضع مقياس مضبوط لالنتماء اجلغرايف 

ابت الفرتة للمفتني نظرا لظاهرة التنقالت اليت طبعت حياهتم العلمية، ومل تكن النسبة إىل املدينة يف كتا
الوسيطة دليال يف كل األحوال على مكان امليالد أو النشأة، وخري دليل على ذلك أسرة املقري اليت 
احتفظت بنسبتها إىل مقرة قروان متوالية بعد استقرارها بتلمسان... أما االعتبار الثاين فهو اعتماد 
                                                           

 
1
دالل لوايت "نوازل املغرب األوسط، مالحظات منهجية حول التطور الكمي لإلفتاء خالل القرنني الثامن والتاسع اهلجريني/الرابع  

الوسيط من خالل كتب النوازل، تنسيق بوبة جماين، قسنطينة،  عشر واخلامس عشر امليالديني"، املغرب األوسط يف العصر
 .97-61، ص 2011منشورات خمرب البحوث والدراسات يف حضارة املغرب اإلسالمي، 
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هتم اجملال القروي أكثر من عدد من املفتني على إىل مراكز حضرية يف حني أن مضامني فتاويهم 
، وإن طبقنا منهج اإلحصاء خالل عملية تصنيف النوازل فإن الرقم انطباقها على اجملال احلضري

سيتضخم ويكرب عند نصوص الفالحة والبادية يف كل اجملاميع... ومن خالل قراءة العمود الثالث يف 
( منها تنتمي 40( ترمجة أربعني )52سني )اجلدول األول املتمثل يف موطن الفقيه جند من بني اثني ومخ

لسال. وهناك  (1)لفاس وواحدة  (5)ترمجة لتونس، ومخسة  (11)للمغرب األوسط، واحدى عشر 
ترمجات تتقاطع بني كل من تلمسان وفاس وتونس بني املوطن األصلي واالستيطان، لكن ما يبشر 

سبة أكثر من مخسة ومثانني ابملئة، هذه أبن نص الدرر بالئحة فقهاءه تنتمي إىل املغرب األوسط بن
ببجاية،  (10)منها خاصة بتلمسان، وعشرة  (23)ترمجة ثالثة وعشرين  (40)النسبة املتمثلة يف أربعني 

 مبليانة، مما جيعلنا نتعامل مع النص بكثري من األرحيية". (2)ابجلزائر، واثنني  (5)ومخسة 
 

  :1توذج للقيتة التارخيية للنص الفقهيكن (529/1134 ت )نوازل ابن احلاج ب فتعري
 فتاواه ومتيزت (،م1134/هـ529) حىت املرابطية املرحلة عاصرت علمية شخصية ،الشهيد احلاج وابن

 وابن م، 1126 – 1058 / هـ 520 – 450 اجلد رشد كابن العلماء لكبار معاصرته عن فضال ابلتنوع،
 الكربى، التحوالت مظاهر من هام مظهر عن عربت نصوص أورد وقد ،محدين ابن والقاضي عتاب،

 اخلطرية املسائل من وهي والعقاري، املايل الطوائف ملوك مرياث مع والفقيه السياسي تعامل كيفية  يف
  فقد العصر، ظروف حبسب واألحكام والواثئق العقود معها تتجدد جديدة سلطانية أنظمة قيام أثناء
 وقد ،”الظلمة أموال“ املتغلبني احلكام أموال يف ملسلمنيا مال بيت حق مع واضًحا احلاج ابن كان
 على الظريف السياسي فيها انتصر كربى،  حمنة إىل األمر هذا يف استفيت الذي اجلد رشد ابن جرأة أدت

 وجوه أشهر من وواحد بقرطبة اجلماعة قاضي محدين ابن تدخل خالل من وهذا الشرعي، احلكم
 ..أيًضا. العصر

                                                           

 
1
" عني للدراسات والبحوث االجتماعية واألندلس املغرب يف والفقهية التارخيية للدراسات مصدراً  النوازل كتبأنور زانيت، " 

 رابط املقال: 2014أوت  22واالنسانية، 

http://www.dar-ein.com/articles/ /769/كتب-النوازل-مصدرا  -للدراسات-التاريخي 

 
 

http://www.dar-ein.com/articles/769/%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%84-%d9%85%d8%b5%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a/
http://www.dar-ein.com/articles/
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 خدمة قدمت أن والبـُْرُزيل املالقي والشعيب رشد ابن نوازل وطبع ،احلاج بن وازلن الكتشاف وكان
 مسائل حول االستعمارية املدرسة ادعاءات زيف احلاج ابن واثئق كشفت  .فقد هلا مثيل ال معرفية
 واملغريب األندلسي الريف يف والنزاعات العقارية امللكيات كشفت  كما  االجتماعي، والرتاتب القبيلة

 على القائمة األندلس هنضة وأدعياء أساسها، من األنثروبولوجيا علماء نظرية يف النظر إعادة مهيةأ
 واملنيات. والبساتني األجنة يف املياه وتوزيع السقي تقنيات حول الروماين املرياث

 ابلغنب كالبيع  الفردية امللكيات تكوين يف سامهت شرعية غري وسائل حول نصوصاً  جند نوازله ويف
 االغتصاب عمليات وكذلك ،األخري املرابطي العصر من ضطربةامل املرحلة خالل ساد الذي واحملسوبية
 استحوذ قروية منطقة زعيم حول انزلة وردت الصدد هذا ويف بعضها. على ابلقوة واالستحواذ والسطو

 على اظاحلف بقصد لنفوذه القرية مقدم استغالل عن تكشف أخرى انزلة عن فضال ،رجل أرض على
 .شرعية غري بوسيلة عليها حصل أرض

 واألندلس املغرب بوادي يف شرعية غري ملكيات وجود عن للشك جماال يدع ال مبا تكشف ونصوصه
 غين نص وهو وشجره أرضه عن قوم دفعه شخص حول انزلة خالل من وذلك املرابطية احلقبة خالل

 حسبما يؤدي قد األسباب من لسبب أراضيهم عن األشخاص بعض غياب أن كما  إذ بيان كل  عن
 وترك ابنني ترك رجل حول انزلة وردت السياق هذا ويف حقوقهم هضم إىل احلاج البن النصوص تبينه
 القرية يعتمر له ابنا وترك تويف قد األخ فوجد قدم مث متصلة غيبة أحدمها فغاب يعمروهنا قرية هلما
 .ءيش فيها ليس عم اي : الصيب له فقال ،فيها حصيت القرية هذه أخي بن اي : العم له فقال

 األقرابء لتطال أحياانً  القرية سكان مشلت نزاعات نشوب عن االستحواذ عمليات تسفر أن وبديهي
 أن نوازله إحدى يف ورد املنحى هذا ويف الواحدة العائلة داخل األخوة لتشمل امتدت بل أنفسهم

 وفاة بعد عاما ثالثني مدة مجيعا امللكني بنه استغلف غريها ويف ملك فيها له كان  قرية عن تويف رجال
 فيها. تويف اليت القرية يف ألبيها كان  فيها حظا تطلب اخته عليه قامت مث ابيهى،

 املزارع بني العالقة أشكال من شكل رصد يف منها اإلفادة التارخيي للبحث ميكن احلاج ابن نوازل ومن
 األشجار غراسة يتقن زارعاً  املالك يستأجر أن يقتضي الذي بـاملغارسة يعرف ما وهو األرض، ورب
 املساحة األرض صاحب يسلم العقد ومبقتضى سنوات. عشر إىل تصل قد اجلانبان عليها يتفق ملدة

 والسقي، ابلغراسة األشجار فيتعهد عمله املزارع يقدم بينما وزريعة، سقي من يستلزمها وما املغروسة
 مشاكل ذلك على يرتتب كان  األحيان بعض يف أنه غري مناصفة. لاحملصو  الطرفان يتقاسم أن على

 خالل من يتضح ما وهذا األشجار. على أييت حريق أو طبيعية كوارث  حدوث عند خاصة بينهما،
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 كان  بلغته، فإذا صحيحة؛ مغارسة اإلطعام إىل رجالً  غارس عمن احلاج ابن وسئل«  : اآلتية النازلة
 إعطائه من األرض رب فامتنع احرتق، ذلك، بلغ مافل يقتسمانه. بنصفني بينهما

 ”.نصفها

 اجلاه منحهم الذي املرابطي والنظام النفوذ أصحاب بني وطيدة عالقة وجود لنا يتضح أيضاً  نوازله ويف
 حبوزة كان  بكرم فاان عاوض رجال أن من نوازله إحدى يف ورد ما منها رهبة أو رغبة برعايته وحظوا
 مقدم تطالب أن أرادت بذلك علمت فلما الفدان، يف نصيب هلا أخت لرجلل وكان القرية، مقدم
 وحدود احملتسب صالحيات من الكثري نوازله وأبرزت خطته. من زال حىت عليه جترأ فلم حبقها، القرية

 سلطته.

 مالمح احلياة االجتتاعية من خالل النصوص النوازلية.

يف كتب النوازل كان كبريا ابلنظر الرتباطه مبسائل املنازعات،  حضور اجلانب االجتماعيإن  
 هلا مكانة خاصة يف اخلطاب النوازيل بصفة عامة. وهلذا فإن مسائل الزواج والطالق والنفقة واملرياث

حدود والتاريخ االجتماعي: كتب النوازل نسيم حسبالوي "يف هذا اجلانب، راجع للتعمق 
 الرابط: .75-44(، ص 2017) 12عارف، م"، جملة اذيرالتوظيف واحمل

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/92700 
  :1خطاب الشرف يف نص النوازل مضترات

ة نص سؤال انزلة الشرف يف اإلحالة إىل اترخيية ظاهرة الشرف والشرفاء وما يتضمنه نص رغم أمهي"
اإلجابة من حكم الشرف والشرفاء وما يتضمنه نص اإلجابة من حكم شرعي يكشف بدوره عن 
حالة اإلبداع يف السياقات الفقهية املطروحة، إال أهنا تضمر من الغاايت املذهبية واالجتماعية 

منه أببعادها املقصودة، وابلتايل فهو ، اليت أتقن الفقيه اجمليب اخفائها إبرادته ووعيه ادراكا والسياسية
 نوع من التاريخ املفكر فيه من زوااي األبعاد التالية:

                                                           
1
 املغرب األوسط يفالطاهر بوانيب "خطاب الشرف يف املغرب األوسط: مقاربة يف مستوايته ضمن النوازل واملناقب والتاريخ"،  

العصر الوسيط من خالل كتب النوازل، تنسيق بوبة جماين، قسنطينة، منشورات خمرب البحوث والدراسات يف حضارة املغرب 
 .167ص  ،2011اإلسالمي، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/92700
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إن تركيز الفقهاء يف اثبات الشرف من جهة األم من زاوية الشرف الساليل بواسطة النصوص الدينية 
دراكهم للمدى الذي تؤثر به هذه النصوص على املتلقي، كما أهنا  يعكس ا -القرآن واحلديث –

 كفيلة بتغطية السياقات الفقهية اليت استنبطوها حول الشرف الساليل برداء القداسة..."

 معلومات عن الزواج يف الغرب اإلسالمي مستخرجة من جامع نوازل: املعيار للونشريسي:

اهلادي روجي ادريس جبمع وترمجة وقراءة خمتلف نوازل الزواج الواردة يف "معيار" قام  
 بتقديره، وللتعمق حول هذه املسألة:ريسي خصوصا من حيث تطور الصداق واملشاكل املتعلقة الونش

Hady Roger Idris, « Le mariage en Occident musulman – analyse de fatwās 

médiévales extraites du Mi‘yār d’al-Wanšarīsī », Revue de l’Occident Musulman 

et de la Méditerranée, 12 (1972), p. 45-62. 

 

Hady Roger Idris, « Le mariage en Occident musulman – analyse de fatwās 

médiévales extraites du Mi‘yār d’al-Wanšarīsī », Studia Islamica, XXXII 

(1970), p. 157-167. 

 

 مالمح احلياة االيتصادية من خالل النصوص النوازلية.

يف الشق اخلاص ابملعامالت، حتتوي كتب النوازل بصفة عامة على معطيات هامة ختص احلياة 
الري وتنظيم املساحات الزراعية االقتصادية من نظام األرض إىل شركات املزارعة واملغارسة ونظام 

وطرق استغالهلا وصوال إىل املهن واحلرف وتوزيعها داخل اجملال احلضري وأيضا التجارة من تنظيم 
وأنواع وأسعار السلع  لألسواق ومراقبة املكاييل واملوازين والعمالت املتداولة وطرق النقل وغريها

وميكن لبعض النوازل أن تعوض لنا نقص أة غياب  ...املتبادلة والشركات التجارية واألسواق املقصودة
وسنقتصر هنا على املادة الواثئقية األرشيفية مبا حتتويه من معلومات عفوية ومباشرة دون حتوير... 

 إعطاء منوذج من هذا اجلانب:

 ستغالل الزراعي:االشركات 
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وهي املزارعة ديدة ختص شركات االستغالل الزراعي النصوص الفقهية على نوازل عتشتمل 
واملغارسة واملساقاة، ومت الرتكيز بشكل أساسي على شركة اخلماسة اليت درسها كل من جاك ابرك 

(Jacques Berque) ي ڤوإليز فو(Elise Voguet) .من خالل الدرر املكنونة يف نوازل مازونة 

Élise Voguet, Le monde rural du Maghreb central (xiv
e
-xv

e
 siècles). Réalités 

sociales et constructions juridiques d'après les Nawāzil Māzūna, Paris, 

Publications de la Sorbonne, 2014, p. 337-345. 

 :1راسة عبد العزيز خلوق التتستاينمنوذج من التجارة البحرية من خالل د

عزيز خلوق التمسماين جبمع النوازل املتعلقة ابلتجارة البحرية من خالل نوازل يف هذا العمل قام عبد ال
 الربزيل )قبل نشر النص املخطوط(:

م( أيضا عن اتجر دفع إىل حبري داننري 1141هـ/ 536التجارة مع صقلية: "وُسئل اإلمام املازري )ت 
دم من سفره سأل البحري عن مرابطية قراضا ليسافر هبا إىل صقلية مث غاب رب املال مدة فلما ق

الداننري. قال: كنت يف قارب لطيف غري قاريب اليت عاديت نسافر فيه من ملطة، فأشار إلينا من يف 
احلصن املعروف ابلركام أبن العدو قريب منا فأخدت مجيع ما معي وما اشرتيت ابلداننري املذكورة 

 غريه فيه.فدفعته يف احلصن وسلمته للقائد على حمدث األمر احلصن و 

فأجاب: القول قول البحري مع ميينه أن اخلوف طرأ علينا يف البحر وأين دفعت الذهب إىل من يف 
احلصن الكبري املذكور. وال تلزمه بينة على ما ذكره من اخلوف بسبب عدم البيّنة يف ذلك املوضع. 

 ويزيد يف ميينه: وما خنت وما تسلفت وما دفعتها إال بعينها.

رية مع املشرق: "وُسئل اإلمام املازري عمن دفع لرجل ماال قراضا ليسافر به إىل املشرق التجارة البح
وكتبا بينهما وثيقة، فاشرتى الرجل بضاعة ومحلها إىل املركب. فلما وصل ألنبدوشة انفتح املركب 

رب املال:  وخشي عليها الغرق مث رد ساملا إىل املهدية فدفع البضاعة لرب املال وطالبه ابلوظيفة. فقال
                                                           

1
التجارة البحرية يف حوض البحر املتوسط من خالل نوازل أيب القاسم الربزيل" الغرب اإلسالمي والغرب املسيحي خالل القرون " 

 .173-167، ص 1995لرابط، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الوسطى، ا
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البضاعة مل تزل مشدودة إىل استقبال الزمان فسافر هبا فلما جاء إقبال الزمان أخذ أضعاف املال 
عشرة سنة ومل يذكر الرجل أن له قبله األول من عند غريه ونسي. طلب الوثيقة فبقي مع الثاين مخس 

سنة على عشرة داننري شيئا وافتقر واحتاج ومل يذكر شيئا حىت تويف وقد كان خاصمه قبل موته ب
بقصر الرابط مبحضر بينة ومل يذكر له عليه شيئا وحلفه القاضي على ذلك  شيءفقال: ما لك على 

غري ذلك حىت تويف فقام بعض الورثة بتلك الوثيقة وأنكر ذلك العامل وقال: لو بقي له عندي شيئ 
 خلاصمين عليه.

ومتكنه من طلبه وحاجته إىل ماله ودعواه فأجاب: إذا ثبت ما ذكرت من طول املدة واجتماعه به 
عليه ابلعشرة داننري ومل خياصمه إال عليها واستحالفه وعلم برجوع املركب ابلسلعة املشرتاة من بعض 
الطريق إىل املوضع الذي خرج منه. فالقول قول العامل أنه رد إليه املال مع ميينه لقوة شبهة القراض 

 سقط اليمني عنه وذلك لعلمه بتحقيق أمرهم ومشاهدة أحواهلم.ويرتك، ولو أتكدت القرائن وقويت 

التجارة مع مصر: وُسئل املازري عن حمضر نسخته: اعرت فالن لفالن أنه صح له يف مثن املرجان 
ابألسكندرية أربع مائة دينار وأربعة ومثانون درمها وثالث وربع ومثن. خرج من ذلك أربعة وثالثون 

ربع مائة دينار وستون وسدس وقرياط وخرج من ذلك سبعة وثالثون دينارا ونصف وربع يف مثن حرير أ
نيل بثالث مائة دينار وسبعة وسبعني، واشرتى أيضا مخس وربع، اشرتى من مجيع ذلك مخس قفاف 

حصر كتان مبائيت دينار وثالثة عشر دينارا، واشرتى قرنفال مبائة دينار ومثان وبقي مخسة وثالثون 
ومثنية ومسكا مخسة وعشرين دينار ومعاجر وسندسا مخسون مثقاال، اجلملة مثان دينارا ونصافيات 

أن الثالثة والثالثني دينارا أقل قراطني الباقية من مائة دينار. ولزمه كراء أربعني دينارا. وذكر فالن 
 العدد املذكور وخرجت عنه يف نفقة من اقامته... 

  :1احلتالني مسائل

                                                           
1
كتب الفقه واجملتمع يف الغرب اإلسالمي خالل العصر الوسيط: مسائل احلّمالني والدواب أمنوذًجا" " سرور رفاعي ابراهيم أمحد  

 .مؤمنون بال حدود للدراسات واألحباث
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عرض السلع واألمتعة املوجودة على السفن للضرر والتلف، أثناء أشارت كتب النوازل إىل ت
عملية نقلها إىل الرب، خاصة إذا كانت تقع أسفل رحال وأمتعة املسافرين اآلخرين، فكان إخراجها 

كما كانت هذه السلع واألمتعة عرضة  سببًا يف إحلاق التلف والضرر أبمتعة وسلع ابقي املسافرين.
ثناء نقلها بواسطة احلاملني إىل الرب، وهذا أمر كان كثري احلدوث فاخلسارة هنا للّسقوط يف املياه، أ

مضاعفة، فلم يتوقف األمر عند حد خسارة التاجر للسلع التالفة، بل يضاف إليها كذلك قيمة 
 .نقلها، فضالً عن جمهوده وعنائه يف نقل تلك السلع من مكان آلخر

وا ملكية ما حيملونه من سلع، وقد وردت حادثة تؤكد وقد وصلت جرأة بعض احلمالني إىل أن يدع
ذلك، وحتديدًا يف مدينة مالقة، حيث ادعى صاحب إحدى الدواب متلكه للسلع اليت تقوم دابته 

وقد يدعي بعضهم ضياع ما أوكل إليهم من محل سلع؛ فقد أشارت انزلة إىل أن رجاًل محل  .بنقلها 
 .ت كتب الفقه إىل عدم ضمانه، ولكن يطلب منه احللفغرارة قمح، مث ادعى ضياعها، وهنا أشار 

وفيما يتعلق ابلتنظيم اهليكلي للحمالني، ابعتبارهم أحد اجلماعات احلرفية، فمن الصعب البت يف هذا 
األمر، وذلك يرجع إىل صمت املصادر عن ذلك، رغم أن هناك بعض اإلشارات البسيطة اليت تعطي 

حلرفة، فقد كانوا كغريهم يرأسهم أمني يتوىل النظر فيما يتعلق ولو شكاًل تقريبًيا ألصحاب تلك ا
بشؤوهنم، وهو حلقة الوصل بينهم وبني احملتسب يف املنازعات اليت حتدث فيما بينهم، فكان هناك 

 .أمني خاص بسوق الدواب
 ألحباس:اب( عن املشاكل 833/1429موسى بن عيسى املغيلي )ت القاضي أيب عتران شهادة 

أوراقا مسّيتها فريدة االقتباس يف كيفية النظر يف األحباس" ملا رأيت من تبديل  وضعت ولقد"... 
األوقاف ببلدان وقّلة اهتمام القاضي بتفقدها على أيّن عاجز عن إصالح ما فسد منها وغري طائق 
على ترتيب نظامها حبصول كثري من فوائدها يف ذمم زعماء الوقت ومتسكهم جبل أصوهلا وال عليهم 

 ذلك من أحد وهللا تعاىل حسيبهم ومتويل حساهبم وجتوز شهادة السماع يف احلبس ويقضي هبا يف
 1وتقيدها يف ذلك..."

                                                           
1
نقال عن غنية  موسى بن عيسى املغيلي املازوين أليب عمران ف القاضي والشهودمن خمطوط قالدة التسجيالت والعقود وتصر   

عباسي، مدينة مازونة وانحيتها يف العصر الوسيط دراسة مونوغرافية، مذكرة ماجستري، إشراف عالوة عمارة، جامعة األمري عبد 
 .222، ص 2012القادر للعلوم اإلسالمية، 
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الدرر املكنونة يف نوازل فتوال البن عرفة يف األعراب على املتتلكات من انزلة عن تعدي 
 :1مازونة

 فارسها "جواب سيدان أمتع هللا بكم عن مسألة وهي: مجاعة يف مغربنا من العرب، تبلغ ما بني
، وسفك ارات، وقطع الطرقات على املساكنيوراجلها قدر عشرة آالف أو يزيد، ليس هلم إال الغ

حرم اإلسالم أبكارا وثيبا، قهرا وغلبة هذا دأب سلفهم دمائهم، وانتهاب أمواهلم بغري حق، وأيخذون 
ردعهم، إمنا  ن أو انئبه ال تناهلم، بل ضعفوا عن مقاومتهم، فضال عنوخلفهم، مع أن أحكام السلطا

يداريهم ابألعطية واالنعام، ونّصب عماهلم فيها، وقطع نظر عمال السلطنة عن النظر يف حياهتا 
اهلم وصرحنا أبنه جهاد، ملا قاله مالك يف املدونة، فاجتمع الناس عن وفصل أحكامها... فأمرانهم بقت

 ، وقتل منهم خلف كثري".قتاهلم فهزمهم هللا

 معطيات ريتية مستخرجة من جامع نوازيل:

Hady Roger Idris, « Contribution à l’étude de la vie économique en Occident 

musulman médiéval : glanes de données chiffrées) », Revue de l’Occident 

Musulman de la Méditerranée, 15-16 (1973), p. 75-87. 

 للنصوص النوازلية. ياملضتون الثقايف والفكر 

كتب النوازل ببعض املعلومات اليت ختص اجلانب الثقايف والفكري على غرار أمسـاء بعـض خر  تز 
يت صـنفها فقهـاء املالكيـة يف خانـة الضـالل العلماء وعنـاوين كتـبهم وأمسـاء اجلماعـات خصوصـا تلـك الـ

ة ختص والبدعة والزندقة على غرار اإلابضية واإلمساعيلية وسسوالة وبرغواطة وغمارة، سنكتفي هنا بنازل
 مجاعيت برغواطة وسسوالة وداينتهما:

                                                           
1
هناء شقطمي، اخلطاب الفقهي والريف يف املغرب األوسط من خالل الدرر املكنونة يف نوازل مازونة، مذكرة عن نقال   

 .57ص  ، 2013جامعة منتوري قسنطينة، إشراف عالوة عمارة، ماجستري، 
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 :1 (402/1013املفيت: أبو جعفر أمحد بن نصر الداودي )ت 
طة وشرائهم ومن غنمهم، و هل تضرب عليهم اجلزية إن أجابوا إىل ذلك و سئل أمحد عن بيع برغوا"

و هم يزعمون أهنم  -و هم من صنهاجة  -الكفر بنواحي أشري بعد القهر ؟ و عن قوم ذكر أهنم على
من العرب . قال : وهل حيملون حممل العرب ال يقبل منهم إال  اإلسالم أو القتل ؟ وكيف األمر يف 

ا سيب برغواطة فبيعهم جائز، واسرتقاقهم إذا مخسوا وقسموا، وال تقبل اجلزية منهم إن اجلميع؟ قال : إذ
بذلوها، و إمنا جاء   النص يف اجلزية يف أهل الكتاب واجملوس. وكذلك القوم الذين من صنهاجة، 
وهم قوم من قوم يقال هلم سسوالة، ومن كان مبثل حاهلم بنواحي كتامة و عجيسة. فمن كان هو 

تد نفسه قتل و ماله للمسلمني. ومن ورث كفره عن آابئه فهو مبنزلة برغواطة، وإمنا يسرتقون إذا املر 
 أسلموا وجيربون على اإلسالم، وأما من أسر كفره فليس فيه إال القتل". 

 
 

 

 

                                                           
 نشر وترمجة ودراسة عالوة عمارة: 1

« Texte méconnu sur deux groupes hérétiques du Maghreb médiéval » , Arabica. LII-3, (2005), p. 

348-372. 

 


