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:ملخص بحث باللغة اإلنجليزية
Literary and Cultural References in the Encyclopedia
of Comprehensive History
For Medina, by Dr. Abdul Basit Badr
The aim of this research is to study the comprehensive history encyclopedia
of Medina from a literary and cultural perspective, with the aim of
identifying the dimensions of these signs culturally and culturally, as well as
looking at the most prominent features of the historical approach in this
encyclopedia, as a framework for understanding the civilizational history of
Medina, hoping to focus the light on the effort made in This encyclopedia,
and to consider what can be added at the level of historical studies of
Medina.
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اإلشارات األدبية والثقافية يف موسوعة التاريخ الشامل
 للدكتور عبد الباسط بدر،للمدينة املنورة
المستهدف في هذا البحث دراسة موسوعة التاريخ الشامل للمدينة المنورة من المنظور األدبي
 بجانب النظر إلى أبرز مالمح، بهدف الوقوف على أبعاد هذه اإلشارات ثقافيا وحضاريا،والثقافي
 آملين، بوصفه إطارا لفهم التاريخ الحضاري للمدينة المنورة،المنهج التاريخي في هذه الموسوعة
 والنظر فيما يمكن أن يضاف على صعيد،تركيز الضوء على الجهد المبذول في هذه الموسوعة
.الدراسات التاريخية للمدينة المنورة

:الكلمات المفتاحية
 التاريخ، المنهج التاريخي، اإلشارات األدبية والثقافية،موسوعة التاريخ الشامل للمدينة المنورة
.الحضاري

:مقدمة
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إن من أبرز اجلهود العلمية للدكتور عبد الباسط بدر ( ،1)0202 -4411رمحه هللا تعاىل،
تلك املوسوعة اليت عكف عليها مد َة مخس سنوات ،لتثمر يف هنايتها عن جملدات ثالثة؛ يقارب
جمموع صفحاهتا ألف ومخسمئة صفحة ،وقد صدرت الطبعة األوىل هلا يف املدينة املنورة يف العام
4141ه ،املوافق 4441م.
جاءت املوسوعة شاملةً لتاريخ املدينة املنورة ،حيث أحبر املؤلف يف أعماق التاريخ ،متتبعا بداية
نشأة يثرب ،وأسب اب تسميتها بذلك ،مث أبرز من سكنها أو هاجر إليها ،ومنهم العماليق،
والكلدانيون والرومان واليهود ،مث هجرة الرسول (صلى هللا عليه وسلم) ،وصحابته الكرام (عليهم
الرضوان) من مكة إىل يثرب ،حيث أطلق عليها الرسول اسم "املدينة املنورة" ،وبىن فيها مسجده،

ُ 1ولد د.عبد الباسط عبد الرزق بدر بمدينة الباب شرقي محافظة حلب في سوريا عام
4631ه /الموافق 4411م ،وقد نشأ في أسرة ُع ِرَف ْت بالتدين واالهتمام بالعلوم الشرعية،
درس في دار المعلمين ،وتخرج عام  4436م ليبدأ مسيرة الحياة العملية المبكرة معلمًا في
قرى محافظة حلب ،وفي الوقت نفسه طالبًا منتسبًا في جامعة دمشق كلية اآلداب قسم اللغة

العربية ،تخرج في كلية اآلداب في جامعة دمشق عام 4431م ،حصل على الماجستير من

جامعة القاهرة سنة 4416م ،وكان موضوع الرسالة "شعر بدوي الجبل دراسة في الفن

والموضوع" ،ثم حصل على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف األولى من جامعة عين شمس في
مصر عام 4411م ،وكان موضوع الرسالة "قضايا الشعر الجديد في النقد األدبي
المعاصر" .وقد عمل لسنوات طويلة في جامعة المدينة المنورة ،وفي جامعات سعودية
ف بإدارة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة عام 4141ه ،وبقي على رأس
عديدةُ ،
وكّل َ
عمله فترة طويلة من الزمان .أصدر كتبا عديدة ،أهمها :مقدمة لنظرية األدب اإلسالمي،
ومذاهب األدب العربي رؤية إسالمية ،وقضايا أدبية ،وقضايا نقدية ،ونشر بحوثا عديدة في

المؤتمرات والمجالت العلمية المحكمة ،بجانب عضويته في رابطة األدب اإلسالمي العالمية
بالرياض ،حيث شغل منصب نائب رئيس رابطة األدب اإلسالمي العالمية ،ورئيس مكتب
البالد العربية فيها.
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وأسس دولة اإلس الم الوليدة بني جنباهتا ،وتشرفت املدينة ابحتضاهنا قربه الشريف (عليه الصالة
والسالم).
وسرد املؤلف بشكل مفصل خمتلف احلقب الزمنية ،وأبرز األحداث والشخصيات والوقائع اليت
مرت على املدينة املنورة ،منذ القرن األول اهلجري ،وإىل القرن الرابع عشر اهلجري ،مرورا بعهد
ّ
اخللفاء الراشدين ،مث األمويني ،مث العصر العباسي األول والثاين ،مث عصر الدول واإلمارات اليت
سعت إىل بسط سيطرهتا على احلجاز ،مثل الدولة الطولونية واإلخشيدية والفاطمية واأليوبية

واملماليك ،مث الدولة العثمانية ،حيث احلكم اهلامشي ،انتهاء ابلعصر احلديث ،وحكم أسرة آل
سعود ،مع بسط القول يف التغيريات العمرانية اليت شهدها احلرم النبوي الشريف ،وأيضا املعامل
الكربى اليت ازدانت هبا املدينة ،وجعلت هلا مكانة سامقة بني مدن العامل اإلسالمي.
وإذا كنا نروم يف هذه الدراسة دراسة البعد األديب والثقايف فيها ،فإننا ال ميكن فهم هذا البعد
إال ابستعراض جممل ملنهج املوسوعة التارخيي ،وكيف أهنا توفر للقارئ العام -وأيضا لقارئ
املتخصص -الفرصة لفهم اتريخ املدينة املنورة ،يف حقب التاريخ املتتابعة عليها ،وكيف كانت
ساحة ألحداث سياسية ،وشخصيات قيادية ،فال ميكن فصل البعد األديب –وإن كان قليل الورود
ملاما إىل أبرز مالمح املنهج
يف املوسوعة -عن جمرايت التاريخ ،وحقبه الزمنية .ولذا ،فإننا سنشري ً
التارخيي يف هذه املوسوعة ،بوصفها إطارا لفهم اإلشارات األدبية والثقافية واحلضارية ،يف اتريخ
املدينة املنورة.

التاريخ والتأريخ واملنهج يف املوسوعة:

مل أتت هذه املوسوعة من فراغ ،بل هي حصيلة سنوات جهد ممتدة ،عندما ُكلِّّف املؤلف إبدارة
مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة عام 4141ه ،حيث بقي على رأس عمله فرتة طويلة من
الزمان ،فأتيحت له الفرصة لالطالع عن كثب على الدراسات واملراجع والبحوث املعنية بتاريخ
املدين ة املنورة .وقد أشار عبد العزيز عبد الرمحن احلصني (األمني العام للمدينة املنورة) ،يف تقدميه
للموسوعة؛ إىل أن الغاية كانت وضع كتاب خمتصر عن اتريخ املدينة املنورة ،معلال ذلك أبنه على
كثرة الكتب والبحوث عن املدينة املنورة؛ إال أنه ال يوجد كتاب شامل عن اتريخ هذه املدينة

10
جامعة الشهيد محه خلضر

الوادي  -اجلزائر

مجلة القارئ للدراسات األدبية
والنقدية واللغوية
مجلد03 :عدد04 :السنة 2020

ISSN:2602-8018

الطاهرة العريقة ،فاضطلع املؤلف بتحقيق هذا اهلدف ،ولكن العمل حتول إىل موسوعة كبرية2؛
تبحر يف أعماق الزمان ألكثر من أربعة عشر قران ،ترصد مكانة املدينة على امتداد التاريخ،
ودورها يف صناعة الوقائع التارخيية ،كذلك ما أصاهبا من أحداث وظروف منها ما هو شديد األمل،
ومنها ما هو موضع مسرة وفخر.
ومن خالل قراءتنا للموسوعة ،يتضح جليا أن اهلدف منها تقدمي ما يسمى بتاريخ املدينة املنورة،
وقد جاء هنجها متوافقا مع املفهوم املعتمد للتاريخ والذي يشمل ذكر الوقائع ،وال سيما ما يتعلق
هبا من القبائل واألمم ،مع تعيني أوق اهتا ،وبيان أسباهبا ومسبباهتا ،أي وصف الوقائع ،وتبيان
األزمان اليت حدثت فيها تلك الوقائع ،والعوامل اليت أدت لوقوعها .وهو اجتاه مؤرخي العرب
القدامى حيث حرصوا على مجع األخبار ،وتكديسها ،وذكر الوقائع السياسية وسرد األخبار ،مع

تفاوت فيما بينهم يف النقد والتحميص .3فقد غاص مؤلف املوسوعة يف بطون املراجع واملصادر
التارخيية ،تنقيبًا وحبثًا عن خمتلف املعلومات واألخبار املتعلقة بتاريخ املدينة املنورة ،ومن مث عمد إىل
سردها وفق التتابع الزمين لألحداث ،متخ ًذا من املدينة املنورة أرضية اثبتة؛ جتري على ثراها
األحداث التارخيية املتغرية ،وخيطو على ثراها صنّاع التاريخ ،فاملدينة بوصفها مكاان هي احملور
األساسي يف هذه املوسوعة ،نظرا ملكانتها الدينية العريقة اليت خلّدهتا يف التاريخ ،حينما اختذها

الرسول (صلى هللا عليه وسلم) مهجرا له ،مث بىن هبا مسجده ،مث كان قربه فيها .وظلت املدينة
هي عاصمة دولة اإلسالم ّإابن عهد الرسول مث عهد اخللفاء الراشدين املهديني من بعده ،قبل
انتقال العاصمة إىل الكوفة على يد علي بن أيب طالب (كرم هللا وجهه).
وكما يشري د .حممد السيد الوكيل يف املقدمة الثانية للموسوعة ،أبن منهج املؤرخني العرب
القدامى اكتفى غال با بوصف األحداث ،أي سرد ظواهر األمور فقط ،ويعرضون عما خفي منها،
فريوون احلدث كما عاصروه أبنفسهم ،أو نقال عن الثقاة ،ويدعون البحث والتحليل ملن يقدرون
2

د .عبد الباسط بدر ،موسوعة التاريخ الشامل للمدينة المنورة ،حقوق الطبع محفوظة

للمؤلف ،ط4141 ،4هـ4446 ،م،الجزء األول ،ص.4
3

حيدر زكي عبد الكريم ،كتابة التاريخ ،دار نينوى للنشر والدراسات ،دمشق،1144 ،

ص.64 ،61
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عليه مما أيتون بعده .وقليل من املؤرخني من أخذوا أنفسهم أبسلوب التحليل واالستنباط .وعلى
كل حال ،فإن مهمة املؤرخ تتمثل يف بذل اجلهد لربط األحداث بعضها ببعض ،وإبرازها يف
سلسلة متناسقة ،حىت تتم الصورة وتتضح املعامل ،وهذا يساعد الدارس على استخالص العرب وهو
أهم غاايت التاريخ ،مع ربط التاريخ السياسي ابحلضاري.4
ونرى أن د .عبد الباسط بدر يف هذه املوسوعة قد سار على هنج األقدمني ،من حيث إيراد
موضحة ،مع التشدد يف متحيص الرواايت ،فما أكثر
األحداث مفصلة ،وعرض الشخصيات
َّ
الدس يف أحداث التاريخ ،وكذلك تفعيل االستنباط والتحليل بقدر املستطاع ،وعدم قبول
ّ
الرواايت املكذوبة املشوهة للحقائق ،خاصة ما يتصل ابلصحابة ،وأهل بيت النيب ،وكذلك خلفاء
بين أمية .وخري مثال على ذلك ما أورده املؤلف يف أحداث الفتنة الكربى ،ومقتل عثمان (رضي

هللا عنه) ،5خاصة أن املدينة املنورة كانت حمورا ألحداث وفنت كثرية بعد ذلك ،وسعى كل اخللفاء
الذين حكموا املسلمني إىل ضمان سيطرهتم عليها ،مثلما سعى أيضا املعارضون واملتمردون وأيضا
األعراب إىل اهلجوم عليها ،وهنب خرياهتا ،بل كانت هناك حماوالت من الصليبيني بقيادة أرانط،
حيث فكر يف غزو احلجاز ،والسيطرة على مكة املكرمة واملدينة املنورة ،لطعن املسلمني يف أعز
مقدساهتم .وقد قتله صالح الدين األيويب بيده الحقا ،عندما سقط أرانط أسريا يف موقعة
حطني.6
فيمكن القول إن منهج املوسوعة يلتقي مع مؤلفات التواريخ احمللية ،اليت ظهرت عن أقاليم
كثرية مثل مصر والشام واليمن ،وقد كونت نوعا من املدارس التارخيية اإلقليمية ،يف هذه البقاع،
وتفرعت بعد ذلك لتصبح تواريخ للمدن واألسر والشخصيات .وهو يعكس شعور هذه املدن أو

4

د .محمد السيد الوكيل ،في تقديمه ل موسوعة التاريخ الشامل للمدينة المنورة ،الجزء األول،

ص . 5 ،1هذا ،وسنشير في الهامش بعد ذلك إلى لفظة الموسوعة ،مع ذكر الجزء
والصفحة.
5

الموسوعة ،ج ،4ص.645 -143

6

الموسوعة ،ج ،1ص.413 -411
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األقاليم ابلتفرد يف املصري ،والرغبة يف تبيان اإلسهام الذايت هلا ،ضمن التاريخ اإلسالمي العام(.)7
والشك أن املدينة املنورة ،هلا الكثري من اإلسهام التارخيي ،الذي جيعلها مدينة متفردة يف
شخصيتها التارخيية ،وأيضا يف جممل أحداث التاريخ ،وستبقى خالدة إىل األبد.

البعد األديب والثقايف يف املوسوعة:

لعل امللحوظة األساسية يف هذه املوسوعة تبدو يف عناية املؤلف كثريا ابلتاريخ السياسي
اإلخباري ،على حساب التاريخ احلضاري ،فجعل مهه األساسي يف استعراض أبرز الوقائع
واألحداث السياسية والتارخيية اليت أوردها املؤرخون املسلمون عن املدينة املنورة ،وقلّت إىل حد
الندرة إشاراته إىل التاريخ احلضاري والذي يركز بشكل خاص على الرتاكم احلضاري والثقايف

واإلبداعي ،خاصة يف األقطار أو املدن اليت هلا مسامهتها بشكل خاص يف احلضارة ،وأن هناك

وحدة عامة للتطور الثقايف يف جمتمع ما .8والشك أن هذا ينطبق على املدينة املنورة ،اليت كانت
مسامهتها احلضارية اليت ال تقل أبي حال عن مسامهتها السياسية يف جممل التاريخ العام للحضارة
اإلسالمية .بل ميكن القول إن املدينة املنورة تشكلت فيها مدرسة علمية متكاملة العطاء واإلبداع
واإلضافة يف احلض ارة اإلسالمية ،فظهرت فيها احللقات العلمية ،ونبغ فيها مئات العلماء ،الذين
ألّفوا يف علوم القراءات والفقه وأصوله ،واحلديث والتفسري ،انهيك عن األدب والشعر واخلطابة
والقصص ،وعلوم اللغة من حنو وصرف وأيضا علوم التاريخ واملغازي ،ووفد إليها آالف من طالب
العلم من شىت أحناء العامل اإلسالمي ،ينهلون ويتتلمذون على أيدي علمائها.9

7

د .شاكر مصطفى ،التاريخ العربي والمؤرخون ،دار العلم للماليين ،بيروت ،ط،4416 ،6

ج ،6ص.654
8

هاري إلمر بارنز ،تاريخ الكتابة التاريخية ،ترجمة :د .محمد عبد الرحمن برج ،الهيئة

المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،4411 ،ج ،1ص ،411ص.454

9انظر تفصيال :سعد بن موسى الموسى ،تاريخ الحياة العلمية في المدينة المنورة خالل القرن
فصل
الثاني الهجري ،رسالة ماجستير ،دار القاسم للنشر والتوزيع ،الرياض4111 ،هـ .وقد ّ
الباحث وأبان عن أبرز مساهمات علماء المدينة في مختلف العلوم واآلداب.
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ولذا نقول إننا يف أشد احلاجة لدراسة التاريخ احلضاري للمدينة املنورة ،وأيضا لبقية املدن
اإلسالمية الكربى ،جنبا إىل جنب مع التاريخ السياسي اإلخباري ،بل رمبا يكون التاريخ احلضاري
هو األهم ابلنس بة إلينا ،يف ضوء اهلجمات املتتالية على احلضارة اإلسالمية من قبل املستشرقني
ومن اتبعهم ،الذين قدموا اتريخ اإلسالم على أنه اتريخ قتل ودماء وصراعات وحروب ،وتغافلوا
عن عطاء املسلمني احلضاري.
وقد اقتصر اجلانب األديب يف هذه املوسوعة على جمرد إشارات أوردها املؤلف يف سياق أترخيه
السياسي اإلخباري ،وهي نثريات وردت ضمن السرد التارخيي اإلخباري ،ومل تكن معربة عن الروح
الثقافية أو اإلبداعية أو العلمية يف أية حقبة من حقب اتريخ املدينة ،سواء قبل اإلسالم أم بعده،
على الرغم من أن الشعر كان ديوان العرب يف اجلاهلية وبعد اإلسالم ،وفاضت قصائد الشعراء
ابلتغين ابملدينة ،ومكانتها السامقة ،جبانب مواكبة الشعر لألحداث السياسية املختلفة ،وما
أكثرها.
بل إن املصادر األدبية والفنية جزء أساسي من مصادر التاريخ ،ذلك أن منهجية التأريخ
صر (ال ُقطر) موضع
العلمية تقتضي أن يطلع املؤرخ على أبرز املصادر األدبية يف العصر أو املَ ْ
الدراسة ،ليتعرف على صورة احلدث التارخيي كما جتلت يف اإلبداعات املختلفة ،وألن األدب
والفنون مها أحد معايري قياس مدى التقدم والرقي احلضاري يف احلقبة الزمنية املدروسة ،وألهنما
أيضا يعربان عن املظهر اخلارجي للمجتمع ،وكذلك املزاج والذوق العام السائدين ،فاهلدف تصوير
اجملتمع أو احلقبة الزمنية من كافة جوانبها ،ومن أجل إيضاح رؤية اترخيية مكتملة لدى القارئ.10
وقد رأينا املؤرخني املسلمني القدامى يستشهدون ابلشعر جنبًا إىل جنب مع ذكر مروايهتم
اإلخبارية ،على قناعة منهم أن الشعر إن مل ي كن مرآة للحدث التارخيي؛ فإنه سيكون شاهدا
عليها ،ونكتشف من خالله البعد النفسي الفردي وموقف الشاعر من احلدث ،والذي يعرب أيضا
عن البعد النفسي اجلمعي .وابلطبع فإن البعد األديب ال يقتصر على الشعر فقط ،بل يشمل

10

د .سيد أحمد علي الناصري ،فن كتابة التاريخ وطرق البحث فيه ،دار النهضة العربية

للنشر ،القاهرة ،ط ،4411 ،4ص.414 ،411
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اخلطب امللقاة ،والكتب املرسلة ،واحلوارات البليغة اليت زخرت هبا كتب السردايت التارخيية ،وقد
أورد املؤلف بعضها ،جبانب إشارات اندرة عن التطور احلضاري والعلمي للمدينة املنورة.
وسنستعرض مالمح من اجلانبني :األديب والثقايف املوسوعة ،فكالمها وثيقا الصلة ابلتاريخ احلضاري
للمدينة املنورة ،وكيف أن األدب واكب احلياة ،مثلما أن الثقافة راحت تنمو عاما بعد عام ،حىت
أصبحت املدينة املنورة منارة للعلم واألدب.

الشعر -يف املدينة املنورة-مرآة وذاكرة:

وردت االستشهادات الشعرية يف املوسوعة –على قلّتها -بوصفها شاهد ًة على أحداث ذات

دالالت اجتماعية أو سياسية أو ثقافية ،وهو ما ميكن رصده يف مناذج عدة.

فنراها بداية مع سردية تنصيب الصنم َمنَاة ليكون إهلا لألوس واخلزرج يف يثرب ،بعدما استقر هبم

املقام هبا ،وقيل قد مت تنصيبه ابلقرب من يثرب ،وكانوا يذهبون إليه ،ويقدمون القرابني ،وحيلقون
رؤوسهم حتته ،وذلك بعد عودهتم من احلج ويف هذا يقول أحد الشعراء على حنو ما يذكر الكليب
يف كتابه األصنام:
ميني صدق برًة مبناة عند حمل آل اخلزرج
إين
حلفت َ
ُ
وقد بلغ تعظيمهم ملناة ،أهنم ال يولون ظهورهم إليها ،وإمنا ينحرفون مينة أو يسرة حىت ال تكون
خلفهم ،ويغادروا موقعها ،ويف ذلك يقول الشاعر الكميت:
11
وقد آلت قبائل ألتوىل مناة ظهورها متحرفني
ويتضح من خالل االستشهاد السابق كيف أن الشاعر العريب يف اجلاهلية كان يعرب عن مشاعر
قومه الدينية ،وكيف يصف سلوكياهتم إزاء املقدسات .ولندرك أن أهل يثرب اتبعوا ما وجدوا عليه
القبائل العربية من معتقدات الشرك والوثنية ،وعظموا يف الوقت نفسه شعائر احلج املتوارثة عن
الداينة احلنفية ،ومل يتقبلوا الداينة اليهودية ،على الرغم من وجودهم يف قرى حمصنة حول يثرب،
ولكنهم حبسوا أنفسهم ،ومارسوا عباداهتم يف معابدهم داخل آطامهم ،12ومل يسعوا إىل نشر
عقائدهم بني عرب يثرب.
11

الموسوعة ،ج ،4ص.11

12

الموسوعة ،ج ،4ص.11
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االستشه اد الشعري الثاين جاء راثء من قبل أحد الشعراء للعبيلني ،وهم أول من سكنوا يثرب،
واحرتفوا فيها الزراعة ،وقد أورد األبيات املسعودي صاحب مروج الذهب:
عني عودي على عبيل وهـل يرجع ما فات فيضها ابنسجام
عمروا يثرب وليس فيها سفر وال س ـ ـ ــارح وال ذو سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنام
ّ

غرسوا لينها ببحر معـ ـ ـ ـ ــني مث ح ّفوا الفسيل ابآلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
وقد وفد العبيليون من بالد سومر يف العراق ،وقدموا إىل موضع يثرب ،والذي هو واحة يف
األساس ،متتلئ ابلينابيع واملياه اجلوفية ،فأينما حفروا اآلابر تفجرت ابملاء العذب ،ولذا قال عنها
العرب أهنا أشجر بالد احلجاز .وقد محل العبيليون خرباهتم يف الزراعة ،فعمدوا إىل تعمري يثرب
واستزراعها ،ومألوها ابلبساتني واحلقول.13
حتمل األبيات السابقة إخبارا ابلتاريخ ،ابإلشارة إىل عبيليني بكوهنم سببا لالقتصاد الزراعي الذي
تسع إىل
متيزت به يثرب ،فالقبائل العربية اليت عاشت يف احلجاز كانت البداوة طبيعة هلا ،ومل َ

التحضر ابالستقرار يف القرى ،وفالحة األرض ،وهو ما حتقق على يد العبيليني الذين هاجروا من
العراق ألسباب عدة ،ووجدوا يف أرض يثرب مالذا وعيشا وبيئة زراعية هلم ،ويف األبيات إشارة إىل
فضلهم يف تعمري يثرب ،واليت كانت أرضا مهجورة يوما ،فغرسوا فيها اللِّني (األشجار) واستنبتوا
الفسائل ،وكذلك فعل اليهود الذي خربوا الزراعة ،عندما هاجروا واستقروا يف يثرب.
كما يرد الشعر مسجال ملوقف شجاع ذي داللة ثقافية ،حيث حتدى الشاعر املعروف عروة بن
الورد ما ّروجه يهود يثرب بني األوس واخلزرج من مقوالت مفادها أن أي غريب عن يثرب إذا أراد

يعشر أي ينهق مثل احلمار عشر مرات ،فإذا
يلج من "ثنية الوداع" ،وعليه أن ّ
دخوهلا فالبد أن َ
اليهود قائال :اي معشر يهود ،مالكم
دخلها من غريها أصيب مبرض قاتل .وقد حاور عروةُ
َ
يعشر هبا إال مات .وال يدخلها أحد من
والتعشري! فقالوا :إنه مل يدخلها أحد من غري أهلها ،فلم ّ
غري ثنية الوداع إال أصابه اهلزال .فلم يبال هبم عروة ،ودخلها على أعني الناس ،وهم يرتقبون أن
تصيبه مصيبة ،وأنشد يقول:
13

الموسوعة ،ج ،4ص.44
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رت من خشية الردى هناق احلمري إنين جلزوع
لعمري لئن ّ
عش ُ

وتبعه الناس بعد ذلك فيما فعل ،وأبطلوا مقولة يهود.14

واملوقف دال على خترصات اليهود وما أشاعوه من خرافات بني أهل يثرب ،دون دليل
ملموس ،سواء من كتبهم الدينية أو من جتارهبم يف احلياة ،ولألسف فإن الناس صدقوهم ،حىت
جاء عروة بن الورد الذي أ عمل عقله يف هكذا أكذوبة ،ومن مث قرن الفعل ابلقول ،ووقف أهل
يثرب يتأملون مشهد ولوجه ،الذي خلّده ببيت شعري.
ويؤكد املؤلف أن اليثربيني عُ ِّرفوا ابلثقافة العربية والذوق الرفيع ،ونقدهم اجلمايل الصائب ،وقد
حضر النابعة الذبياين ذات مرة إليهم ،وكان اليثربيون قد مسعوا قصيدة له فيها إقواء ،فأرادوا تنبيه
بطريقة غري مباشرة ،فأمروا جارية عندهم أن تغين القصيدة ،ومت ّد صوهتا يف املواضع اليت هبا إقواء،

من مثل قوله:

أمن آل مية رائح أو مغتدي عجالن ذا زاد وغري ِّ
مزود
األسود
وبذاك خربان الغراب
ُ

زعم البوارح أن رحلتنا غدا
وقوله يف القصيدة أيضا:
يعقد
مبخضب رخض كأن بنانه عنم يكاد من اللطافة ُ

فتنبه النابغة للعيب ،وع ّدل أبياته ليتخلص من اإلقواء ،فعدل الشطر األخري من البيت الثاين
ليكون :وبذاك تنعاب الغراب األسود .والشطر األخري من البيت الثالث ليكون :عنم على أغصانه
مل ِّ
يعقد.15
إنه موقف دال على ذائقة أهل يثرب الراقية ،وكيف أهنم ميتازون ابلبالغة والفصاحة ،وأيضا
الرقة يف توجيه النقد ،فجاء عرب غناء ماتع ،وإشارة خفية ،أدركها النابغة ،وهو من هو يف الشعر
واملكانة السامقة بني الناس ،وقد وضعه ابن سالم اجلمحي يف الطبقة األوىل من الشعراء،16
14

الموسوعة ،ج ،4ص.444

15

الموسوعة ،ج ،4ص.411

16

طبقات فحول الشعراء ،محمد بن سالم الجمحي ،تحقيق :محمود محمد شاكر ،مطبعة

المدني ،جدة ،د ت ،السفر األول ،ص.56
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ضرب له قبَّة محراءُ ِّمن ِّجلد يف
ومعروف عنه أن من كبار النقاد العرب يف اجلاهلية ،حيث كانت تُ َ

كم على الكثري من القصائد .وشهد له عدد من الشعراء،
سوق عكاظ ،حيث يقوم النابغةَ ابحلُ َ
حيث قالوا عن شعره :كان أحسنهم ديباجة شعر ،وأكثرهم رونق كالم ،وأجزهلم بيتًا .كأن شعره
كالم ليس فيه تكلّف ،17ومع ذلك تقبل نقد أهل يثرب له ،وع ّدل قصيدته فور تنبيهه.
ويؤكد املؤلف عبد الباسط بدر أن الشعر كان ديوان املفاخرة لليثربيني ،وسجلهم الذي حفظ
يدون إال بعد قرن بعد اإلسالم ،18مما يدل على رسوخ
أفكارهم ومآثرهم ،وأبرز أحداثهم ،ومل ّ
العربية بالغة وشعرا وإبداعا وتلَ ّقيًا لدى اليثربيني ،وهو ما جعلهم يتذوقون القرآن الكرمي وإعجازه

البالغي ،وتعاطوا مع بالغة الرسول (صلى هللا عليه وسلم) ،وهو ما ميّزهم عن أهل مكة الذين
تعاملوا بفظاظة وتكرب وتعنت مع الرسول.
على صعيد آخر ،فإن الشعراء كان هلم دور يف أتجيج العداوة ،والنيل من املسلمني ،والدليل
مسمى ابمسه،
الذي أورده املؤلف هو الشاعر اليهودي كعب بن األشرف ،الذي كان له حصن
ً
وهو أحد رؤوس بين النضري ،فلما ِّ
هزم كفار مكة يف بدر ،رثى قتالهم بقصائد حارة ،مث ارحتل إىل
ليحرض زعماء قريش على االنتقام لقتالهم .لو يورد املؤلف أشعارا له ،فال يستحق أن
مكةّ ،
تستعاد أشعاره ،حيث سعى إىل مجع كلمة اليهود ،حملاربة املسلمني ،وراح يقول قصائد يستهزئ
مفرا إال انتداب مجاعة من املسلمني،
فيها ابملسلمني ،ويتغزل بزوجاهتم وبناهتم ،فلم جيد الرسول ً
على رأسهم حم مد بن سلمة األوسي ،فاحتالوا على كعب ،وأنزلوه من حصنه ،وقتلوه ،يف عمل
عسكري انجح ،فقد كان كعب شديد اخلطر بشعره وشخصه على املسلمني ،فهو إن كان
يهوداي ،إال أنه كان مسموع الكلمة من العرب ،ألنه من أصول عربية تعود إىل قبيلة طيئ ،وله
صالت قوية وأتثري كبري على بين قريظة ،ابإلضافة إىل قبائل الطائف ومكة .ومبجرد مقتله ،خاف
اليهود وارتعبوا من أبس املسلمني ،والتزموا ابلعهود مع الرسول.19

17

المرجع السابق ،السفر األول ،ص.53

18

الموسوعة ،ج ،4ص.411 ،413

19الموسوعة ،ج ،4ص.861 ،861
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فما كعب وشعره إال الوجه القبيح لألدب ،عندما يكون بوقا للكفار ،حمرضا على قتال
املسلمني ،فال يصلح تفاوض أو نصح معه ،فلن يرتدع عن غيه وفجوره.
مث جند ندرة يف النصوص والشواهد الشعرية ،عندما أوغل املؤلف يف تتبع األحداث السياسية يف
عهد اخللفاء الراشدين ،بدءًا من حادثة السقيفة ،وصوال إىل الفتنة الكربى .وقد أورد بيتًا شعرًاي
مسعه عمر بن اخلطاب وهو يتعسس أحوال الناس ليال ،حيث أنصت المرأة تنشد:
فوهللا لوال هللا ُختشى عواقبه لزلزل من هذا السرير جوانبه

فاستفسر عمر (رضي هللا عنه) من ابنته حفصة عن الفرتة اليت ال تطيق فيها املرأة فراق زوجها،

فأجابته أربعة أشهر( ويف رواايت أخرى ثالثة أو ستة أشهر) ،فأرسل عمر إىل قادة اجليوش
والثغور أن يسمحوا للمجاهدين املسلمني ابلعودة إىل زوجاهتم وفق هذه الفرتة املعلومة ،وليحدثوا
أهلهم أيضا أبخبار االنتصارات والفتوحات.20
فكما كان الشعر شاهدا على األحداث ،ووسيلة للسمر واإلمتاع ،فهو أييت يف املوقف السابق

زفرة حارة ،تعرب عن أشواق الزوجة ،وخشيتها من عقاب هللا.
وت درجييا يندر االستشهاد ابلشعر يف املوسوعة ،حىت إذا وصلنا إىل حقبة اخلالفة العباسية ،فإننا
يقص خرب الوايل العباسي داوود بن عيسى ،وقد اتسعت والية
جند بيتني أوردمها املؤلف وهو ّ

املدينة يف عهد لتشمل مكة والطائف واليمن واليمامة ،وصار واليها مسؤوال عن قوافل احلج ،وقد
عُ ِّرف داوود ابلشدة واحلزم ،ضد بقااي األمويني ،وغريهم من العائالت والرؤوس ذات املطامح
السياسية ،ولذا جنده يرتمن هبذين البيتني وهو خيطب يف أهل املدينة ،عندما قفل عائدا من احلج:
ويعض كل مثقف ابلـ ـ ـ ـ ــهام
ّ

حىت يبيد قبي ـ ـ ـ ـ ـ ــلة فقبي ـ ـ ـ ـ ـ ــلة

21

اسرا ميسحن عرض ذوائب األيتام
ويقمن رابت اخلدور حو ً
والداللة حتمل هتديدا ،وهي أتيت ضمن الصراع بني العباسيني واألمويني ،والذي جرت فيه دماء
كثرية ،وهنا صار الشعر هتديدا ،كي يرتمن به الناس فال يثورون.

20الموسوعة ،ج ،4ص.116
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بل إن الشعر حضر يف الرسائل املتبادلة بني اخلليفة العباسي أبو العباس السفاح ،وبني عبد
هللا بن احلسن ،حيث بلغ األول أن ابين الثاين حممد وإبراهيم يع ّدان للثورة على بين العباس ،فختم
السفاح رسالته لعبد هللا هبذا البيت:
أريد حياته ويري ـ ـ ـ ــد قتلي عذيرك من خليلك من مر ِّاد

فرد عليه عبد هللا بن احلس ن برسالة لبقة ،انفيا فيها هذه التهمة ،موردا فيها أبياات رقيقة وهي:
ّ
وكيف يريد ذاك وأنت مـنه مبنزلة النيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط من فؤ ِّاد
وكيف يريد ذاك وأنت من ــه وزندك حني يقدح من ز ِّ
اند

وكيف يريد ذاك وأنت منه وأنت هلاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم رأس ِّ
وهاد
فهد أت نفس أيب العباس ،وجلأ إىل سياسة حكيمة ،مع اهلامشيني ،ومنع ثوراهتم.22

وبغض النظر عن سياق الرسالتني ،فإن امللمح األبرز فيهما؛ تلك البالغة العالية اليت نلمسها ،ما
بني نثر وشعر ،وحكمة ورفق ،ولباقة وهتذيب ،وكيف أن أهل املدينة وخلفاء بين العباس حافظوا
على رقي ذائقتهم ،ومسو بالغتهم.
ومع تقدم الزمن ،وتتابع احلقب ،يتالشى الشعر من املوسوعة ،فقد تغريت األزمان ،واختلفت
األجيال ،واهتم املؤلف ابحلدث واخلرب يف األزمنة املتأخرة.

الثقافة -يف املدينة املنورة-عالمات ومعامل:
مثّلت اإلشارات الواردة يف املوسوعة عن الثقافة ،دالالت على نوعية الثقافة يف املدينة املنورة،
سواء يف اجلاهلية أم بعد هجرة الرسول (صلى هللا عليه وسلم) ،وكيف منت ومتددت ،وصارت هلا
معامل راسخة ،وعالمات واضحة.

22

الموسوعة ،ج ،1ص.1 ،1
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وقد اعتىن املؤلف بتأصيل هذا البعد ،حيث عنّون فصال بـ"اجلانب الثقايف يف يثرب" يف اجلزء

مشريا إىل حقبة اجلاهلية ،املوغلة يف القدم الزماين ،عندما سكن العماليق يثرب ،ودلت
األولً ،
آاثرهم والكتاابت عنهم على تقدم علمي وذوق رفيع ،بدا يف الزخارف وبقااي األبنية والتماثيل
والنقاش ،وإن كان األمر حيتاج ملزيد من الدراسات والتنقيبات .وبدأت الثقافة احمللية تتكون يف
يثرب ،بعد هجرة القبائل العربية إليها ،وإن ظلت ثقافة شفوية ،على الرغم من وجود أشخاص
يعلمون الكتابة يف األوس واخلزرج ،وهناك آاثر حتمل نصوصا ،حتتاج ملزيد من البحوث األثرية.
ويف الثقافة الشفوية ،ظهر الشعراء واخلطباء واحلكماء ،ولكن مل يظهر أطباء أو مهندسون أو
رايضيون ،كما مل جند أتثريا من حضارات الفرس أو الروم ،نتيجة لعدم اعتياد أهل يثرب على
السفر ،وخمالطة األمم األخرى .ومع مقدم اليهود ،واستقرارهم ،نشر أحبارهم مروايت من الكتب
املقدسة ،ولكنها ظلت حمدودة ،حبكم انغالق اليهود االجتماعي ،وعدم نشرهم داينتهم ،وألن
مثل هذه املروايت كانت ابلعربية ،وهي لغة نصوصهم الدينية ،بينما كان اليهود يتعاملون يف
حياهتم اليومية ابللغة العربية مع األوس واخلزرج .ولكن مل ينبغ يف اليهود عامل أو طبيب ،ورمبا يعود
هذا إىل أن اليهود فروا من مملكة يهوذا ،أو من عهد تيتوس الروماين ،وهم يف حالة شديدة من
الضعف والتخلف ،وسادت بينهم الفنت واحلروب ،وانشغلوا بعيشهم دون تنمية علمهم.23
لقد وفّر انعزال اليهود آطامهم وقراهم الفرصة ساحنة لتكوين ثقافة حملية عربية ،متتاح من
التقاليد العربية البدوية ،بعربيتها الفصيحة اجلزلة ،مع احلفاظ على نقاء فطرهتم فلم يتلوثوا
بفلسفات أو حضارات وافدة من دوليت الفرس أو الروم.
ويؤكد املؤلف أن أبرز معامل الثقافة الشفوية املرتسخة لدى أهل يثرب كانت مزجيا من احلكم
واألمثال ،واخلربات املكتسبة بفعل جتارب احلياة .كذلك ما تناقلوه من أشعار وإبداعات لغوية
وأدبية وخطابية  ،وأخبار احلروب واألنساب ،مع اخلربة املرتاكمة يف أوقات الزراعة واحلصاد وعلم
النجوم واألنواء ،جبانب ذائقتهم العالية لألشعار ومقوالت احلكمة ،وبالغة اخلطب.24

 23الموسوعة ،ج ،4ص.414 ،411
24

الموسوعة ،ج ،4ص.416 ،411
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فالثقافة الشفوية ظاهرة الزمة يف اجملتمعات البشرية قاطبة ،خاصة اجملتمعات البدوية املتنقلة ،أو
يف اجمل تمعات الزراعية املستقرة ،حيث تندر الكتابة ،وتتعزز الشفاهيات املروية ،املتناقلة من الكبار
إىل الصغار .إال أن السمة الواضحة أن أهل يثرب -وإن كانوا وثنيني -ولكنهم كانوا ذوي نفوس
مسحة ،وفطرة طيبة ،وقيم إنسانية رفيعة ،وهو ما ّأهلهم الستقبال دعوة اإلسالم ،ومناصرة الرسول
حىت أكمل الدين.
وقد قدم الرسول (صلى هللا عليه وسلم) منوذجا رائعا يف الرتبية الروحية والثقافية والعلمية
والبالغية ألصحابه ،فكان جيالسهم يف املسجد والبساتني ،ويزورهم يف بيوهتم ،حيث كانت املادة
املقدمة إليهم هي القرآن الكرمي اليت تتنزل آايته على النيب ،مع األحاديث الشريفة بكل ما فيها
من إرشادات وتوجيهات وبالغة ،كما كان النقاش ثرًاي ،ما بني جمادالت اليهود ،وتساؤالت
الصحابة ،واستفهامات املهتدين اجلدد ،لتبدأ مدرسة علمية فريدة ،قوامها اإلسالم الدين ،والقرآن
الكتاب ،وأحاديث الرسول ،واحملاورات املستمرة ،وترادفت مع األحداث املتتابعة من غزوات

وتطورات .25كما حرص الرسول على بناء جمتمع إسالمي أخوي مرتابط ،متجاوزا التعصب
القبلي ،والقيم اجلاهلية االجتماعية املتوارثة ،وهو ما أثبته يف وثيقة املدينة املنورة ،فجعل االنتماء
إىل الدين مقدما على االنتماء القبلي ،مع احلفاظ على القيم اإلجيابية املتوارثة ،وحفظ األنساب،
فكانت بعض القبائل تدخل اإلسالم إذا أسلم شيخها أو شريف مطاع فيها ،ليكون اإلسالم قوة
روحية وثقافية واجتماعية هائلة.26
وقد تطورت احلركة العلمية والثقافية يف املدينة املنورة ،وفقا لتطور طبيعة احلياة فيها ،حيث
انتشرت الكتاتيب يف أحناء املدينة ،زمن عمر بن اخلطاب (رضي هللا عنه) ،نتيجة غياب أرابب
األسر يف اجلهاد ،واحتياج الصبيان إىل التعليم ،األمر الذي شجع عمر على دعم املعلمني ومقرئي
القرآن ،وبدأ تدارس العلوم الشرعية واليت منت وترعرت ،بعدما أوجب عمر نشر معاهد التعليم يف
األمصار ،وأجرى األرزاق على املعلمني ،وازدادت مع اتساع الفتوحات ،وتدفق اخلريات.27
25

الموسوعة ،ج ،4ص.451 -451

26الموسوعة ،ج ،4ص.113 ،115
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أيضا ،ازدهرت احلركة العلمية والفقهية والشعرية يف املدينة ،على الرغم من أتثرها ابألحداث
السياسة اليت أملت ابخلالفة األموية ،وارتقت أكثر يف والية أابن بن عثمان بن عفان ،الذي كان
ودع َم احلركة
ظريفا ،حمبا للعلم واألدب والشعر ،فأحبه أهل املدينة ،خاصة أنه سعى إىل خدمتهمّ ،
العلمية والثقافية هلم ،فقد كان مقرًاب من األمويني ،جبانب كونه من فقهاء التابعني ،وأحد املفتيني

يف املدينة ،واستمرت واليته سبع سنوات ( 31 -17هـ) ،28اتركا مريااث كبريا من العلم واملعاملة
الطيبة.
واحلقيقة اليت ال خالف عليها أن أهل املدينة كانوا على مستوى عال من الفقه والعلم ،وال
يتساحمون مع و ٍال يكون جاهال أبحكام الشريعة ،بل سرعان ما يتصدون له ،ويرسلون الشكاوى
ضده ،وإن استمر يف واليته عليهم ،والشاهد على ذ لك موقف أهل املدينة من إبراهيم بن هشام
املخزومي ،الذي ساسهم مرات ابللني ،ومرات ابلشدة ،ولكنهم حتفظوا كثريا على جهله أبمور
الفقه ،وادعائه العلم ،وقد توىل إمارة احلج ،ومل يعرف كيف جييب سائال له عن حكم األضحية
أهي واجبة أم ال .وقد ارتفعت أصوات أهل الزبري بن العوام ضده ،وهجاه عروة بن الزبري ،فغضب
إبراهيم ،وقبض على حييي بن عروة ،وجلده ابلسياط بشدة ،حىت مات ،مما اثر عليه أهل املدينة،
واضطر اخلليفة إىل عزله ،وتعيني خالد بن عبد امللك مكانه يف العام ( 441هـ).29
وندرك من خالل هذه احلادثة املكانة الكربى اليت كانت عليها عائالت املدينة املنورة ،واليت يعود
نسبها إىل كبار الصحابة واجملاهدين يف اإلسالم ،وأن أهل املدينة حتلّوا ابلعلم والفضائل ،فلم
يسكتوا عن جهل ،ومل يستكينوا خوفا ،ويف املقابل ،فإن خلفاء بين أمية كانوا يعرفون فضل أهل
ولبوا مطالبهم.
املدينة ،ومكانتهم ،فأنصتوا لشكايتهمّ ،

ويف اخلالفة العباسية ،استمرت احلركة العلمية ،ومنت وازدهرت ،وكما يؤكد املؤلف أبن منو
العلم وازدهاره هو قرين اهلدوء واالستقرار ،فيورد إشارات عديدة حول ذلك ،ففي عهد أيب جعفر
املنصور ،ومع هدوء الصراعات السياسية ،فإن الناس انشغلوا أبمور املدينة ،وانكبوا على حلقات

28

الموسوعة ،ج ،4ص.614 ،611

29
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العلم ،30وعندما تضعف سلطة اخلالفة ،وتقتصر على العاصمة واملدن الكربى ،فإن القبائل
البدوية وسكان القرى يسارعون إىل اغتنام الفرصة والسعي إىل شن هجمات على القوافل واملدن
الغنية ،وينشغلون يف ذلك عن العلم والتفقه يف الدين ،والسعي إىل التعلم من علماء املدينة املنورة،
وهذا حدث فرتة من الوقت يف خالفة املأمون ،وسرعان ما واجههم حبزم.31
األمر اآلخر ،أن أهل املدينة املتوارثني للعلم والفقه ،وقفوا حبزم ضد حماوالت بعض الدول
املذهبية اليت سيطرت على احلجاز ،اليت عملت على تغيري املذهب السين ،فكم كان موقفهم
اسخا ،وهم يواجهون دعاة اخلالفة الفاطمية ابحلجة والربهان ،فلم يؤثروا إال يف بعض البسطاء
ر ً
واجلهلة واستمر علماء املدينة يف إقامة حلقات العلم ،كما تصدى وايل املدينة وقتئذ طاهر بن
مسلم ضد هذه احملاوالت ،على الرغم من إعالنه الوالء للدولة الفاطمية.32ومع تقدم الزمان،
حافظ علماؤها على نقاء السنة ،ووقفوا حبزم ضد البدع اليت يروجها بعض العامة ،فنقرأ يف القرن
الثامن اهلجري ،كيف أن العلماء اجملاورين يف املدينة قد تصدوا للجهالء ،الذين تعلقوا جبذعة
معلقة يف املسجد النبوي ،امسها جزيرة فاطمة ،وراحوا يتربكون هبا ،وتسابق إىل ذلك الرجال
والنساء والصبيان والبنات ،وقد تقع املرأة من الزحام وتنكشف عورهتا ،فتصدى العامل الفقيه أمحد
بن حممد بن سليم املصري هلذه البدعة ولغريها ،وأقنع الوايل أن يقتلعها فاستجاب له.33
وهكذا ظلت املدينة املنورة على مر الزمن منارة إشعاع علمي وأديب وثقايف ،حمافظة على مكانتها
الدينية والروحية بني املسلمني قاطبة ،مع حرص مجيع اخللفاء واحلكام على رعاية املقدسات يف

 30الموسوعة ،ج ،1ص.36
 31الموسوعة ،ج ،1ص.44
 32الموسوعة ،ج ،1ص.411
 33الموسوعة ،ج ،1ص.111
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مكة واملدينة ،واإلنفاق بسخاء على مدارس العلم ،وحلقاته ،ورعاية العلماء فيها ،وهو ما جعلها
مقصدا لطالب العلم الشرعي.34

اخلامتة :ميكن أن نصل يف ختام هذا البحث إىل مجلة نتائج أمهها:
 إن أبرز ما مييز هذه املوسوعة أهنا تغطي التطورات السياسية وأبرز األحداث يف اتريخ املدينةاملنورة ،فهي جهد عظيم ،يوفّر للقارئ معرفة كاملة عن اتريخ املدينة على مر العصور.

إن مثل هذا اجلهد حيتاج إىل جهود أخرى ،تضطلع بتدوين التاريخ احلضاري للمدينة املنورة ،مبايشتمل عليه من عطاء علمي ،ومدارس علمية ،مع تسجيل مسرية علمائها ،وأبرز مؤلفاهتم

وعطائهم العلمي.
 إن األدب يف خمتلف أشكاله ،ينهض شاهدا على أحداث اتريخ املدينة املنورة ،مثلما يكونرافدا يف التاريخ احلضاري والثقايف هلا ،وهو م ا جيب االنتباه إليه يف التأريخ احلضاري والثقايف.

املصادر واملراجع
 حيدر زكي عبد الكرمي ،كتابة التاريخ ،دار نينوى للنشر والدراسات ،دمشق.0244 ، سعد بن موسى املوسى ،اتريخ احلياة العلمية يف املدينة املنورة خالل القرن الثاين اهلجري ،رسالةماجستري ،دار القاسم للنشر والتوزيع ،الرايض4103 ،هـ.

34
فصل المؤلف في الجزء الثالث من الموسوعة الحياة العلمية في المدينة في العصر
ّ
الحديث ،وأبرز معالمها ومدارسها المستحدثة ،من معاهد وجامعات ،مع أمثلة مفصلة عن

األوقاف وحركة العمران التي تميزت بها.
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