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خــات متطلبــ : الرابــــعــــة رة ـــــاضالمحـــــــ ِّ  ]معــادة ومنقحة[ : المـــؤر 
 

ية في حّد ذاتها، البد لنا من معرفة هد معرفة المحاذير المتعلقة بالنازلة أو القضية الفقبع 
 ماذا ُيتطلب من المؤرخ الذي يعتمد على هذا النوع من المصادر، وأهمها:

 :  _ ضرورة فهم اللغة الفقهية ومدلوالتها1

يصل إلى الفهم الدقيق للمسألة المطروحة ، خاصة وأن لغة فبدونها ال يمكن للمؤرخ أن 
، وبالتالي في السياق، وفي المعاني وفي المصطلحات الفقيه تختلف اختالفا كبيرا عن لغة المؤرخ

 فأي إسقاط أو تأويل أو استنباط من مسألة ما دون فهم معناها يعّرضنا ال محالة للخطأ .

 : سالميمعرفة الحّد األدنى من الفقه اإل_ 2
أو ما ُيعرف من الدين بالضرورة، خاصة فيما يتعلق بالفقه المالكي ألن كل كتب الفقه 
والنوازل بالغرب اإلسالمي جاءت على ضوء وأدبيات هذا المذهب. وال بأس ببعض االختالفات 

 الفقهية من أجل كسب النظرة الشاملة للنازلة المطروحة.
 : اإلسالميمعرفة المدارس الفقهية في الغرب _ 3

خاصة في ما يتعلق بمعرفة فقهاء كل منها وأشهر النوازليين، ألن الكثير من السؤاالت ال 
تحدد اإلسم الكامل للفقيه ، وال مكان إقامته. فمثال في مغربنا األوسط يمكن تحديد "مدرسة بجاية" 

 و"مدرسة تلمسان" و"مدرسة مازونة" و"مدرسة توات".
 : الفقهية المطروحة أو النازلة الواقعةصياغة القضية _ 4

حسب اختالف كتبها )فقه عام، نوازل، حسبة، وثائق..(، فكل نوع منها له طريقته في 
عرض القضايا، فكتب الفقه العام أو كتب األحكام تناقش القضية من وجهة فقهية، وآراء الفقهاء 

بين ما هو واقعي وما هو افتراضي وماهو المختلفة فيها، واختالفهم في فروعها، بينما النوازل تجمع 
آراء وأقوال فقهاء المذهب، كما أن كتب الحسبة تجمع ما هو أحكام فقهية وممارسات أصحاب 
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السوق وكذا ممارسات المجتمع في حياتهم العامة، ثم إن كتب الوثائق تقدم صيغ جاهزة لمختلف 
 تهم الدينية والدنيوية التعامالت التي يمارسها العوام والخواص في مختلف تعامال

 : إكتساب الحّس التحليلي واالستنتاجي في حدود النّص _ 5
وهذه الصفة تكتسب بالممارسة وكثرة االطالع التي تمكن الباحث المؤرخ من المقارنة 
والقياس واإلسقاطات، واستخراج المعاني التي تخفيها األسطر، ولم تقلها الكلمات صراحة، والبد من 

والحذر من تحميل النص أكثر مما يحتمل، أو استنتاج أفكار ال عالقة لها بحدود  أخذ الحيطة
النص، أو حشر النزوات واأليديولوجيات الخاصة في التحليل فيبتعد بذلك الباحث عن الموضوعية، 

 فتْفِقُد كتاباته المصداقية.
 : تطبيق المنهج التاريخي في التحليل واالستنتاج لضرورة الدراسة_ 6

ه مسألة مكملة للسابقة، إذ المناهج تختلف من علم آلخر، وللتاريخ منهجه الخاص في وهذ
تناول القضايا سواء كانت سياسية أو عسكرية أو اجتماعية أو اقتصادية أو دينية أو فقهية، وأساس 

وم هذا المنهج هو الوصف والمقارنة والتحليل ثم االستنتاج، مع االعتماد على المناهج األخرى والعل
المساعدة التي تمكن الباحث من معالجة القضايا من مختلف الجوانب، وتتيح له تلك العلوم من 

 التحكم من آليات التحليل اإلبداعي والوصول إلى نتائج جديدة.
 

 : المحاضرة الرابعة المرسلة سابقا كانت مجّرد عناصر عامة دون تفاصيل.مالحظة
 
 
 
 
 
 
 



 
46 

     ملامح الحياة الاجتماعية من خلال النصوص الفقهية عامة  : الســابعــةرة ـــــاضالمحـــــــ

 : والنصوص النوازلية خاصة
لع عليها ثيرة هي القضايا االجتماعية التي تناولتها كتب الفقه عامة والنوازل خاصة، والمطّ ك

والذبائح، كتاب النكاح : كتاب الصيد (1) يجد من األبواب المتداولة فيها كأمثلة في هذا الباب
والطالق، العقيقة، الّرضاع، الحضانة، النفقة، الوصّية، الِعتق والوالء، العبيد، أمهات األوالد، 

  الخطأ والقسامة، كتاب األضاحي...األطعمة واألشربة واللباس، الِجراح والديات، القتل العمد و 
: حدود الذمة )نصارى ويهود(ونجد كذلك في هذه النصوص أحكام وتساؤالت عن أهل 

التعامل معهم، مدى ممارسة حياتهم وإقامة عباداتهم في وسط المجتمع المسلم، إحتفاالتهم وحكم 
م الميالدي، والمهرجان، والعنصرة، ونجد لها ذكرا في كتب مشاركتهم فيها كالنيروز، ورأس العا

المحرمة  األخالقية سلوكاتالتي تطرقت إلى بعض الو ، ونجد كتاب الحدود (2)الحسبة أيضا
وغيرها،  وغصب األمالك والمرفوضة كالزنا، القذف، شارب المسكرات، السرقة، المرتد، الِحرابة،

وأخرى اختار لها مؤلفوا الكتب والفتاوى عنوان "كتاب الجامع" تضمنت : االستئذان، األكل والشرب، 
  التي مارسها المجتمع. اللباس، الحلي، اللعب واللهو، وبعض اآلداب

تناولت النصوص أيضا بعض األمور العائلية كاألحباس على أفراد العائلة والهبات 
والصدقات والميراث واالختالفات الكثيرة التي نتجت عنها والتي وصلت في الكثير من األحيان إلى 

يل والوصايا والودائع، ، ومنها مسائل العادات والمعامالت اليومية كاألْيمان والتوك مجالس القضاة
وكثير من مسائل المياه التي ، (3)، والوزيعةر على األيتام وعلى الصغار الذين لم يبلغوا الحلمجْ والح  

 

أبو محمد أبي زيد  كل األجزاء؛ ،اوى ـــــفت ، كل األجزاء؛ ابن رشد:البيان والتحصيل :الجد  ابن رشد  -  1
،  لإلمام مالك بن أنس المدونة الكبرى ، اإلمام عبد السالم سحنون: -كل األجزاء-، النوادر والزياداتالقيرواني: 

الدرر المكنونة في ، جزئين؛ البرزلي: فتاوى، مصدر سابق؛ المازوني يحيى بن موسى: التفريعابن الجالب: 
 . 2لكتاب العربي، ج، تحقيق مختار حساني، دار انوازل مازونة

السقطي أبو عبد هللا محمد بن أبي محمد . 48ن: رسالة في الحسبة، مصدر سابق، ص ابن عبدو   -  2
 .في آداب الحسبةالمالقي: 

 . 129-128، ص 8؛ ج126، ص 6الونشريسي: المعيار، ج  -  3
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تستغلها العائالت في شؤونهم اليومية والخالفات التي كانت تنشب بين الجيران في ذلك خاصة في 
زيارة العبادات، األعياد، اللهو والتسلية،  وكذا مسائل البدع التي تشعبت لتشمل المرأة،البادية، 

المقابر، عبادات اختصت بها المساجد كقراءة القرآن جماعة، وقراءة الحديث في أوقات مخصوصة، 
 .(4)وختمة رمضان، والدعاء جماعة 

ر" و"آلة العود" ب  سيقية كـ "الك  و وفي موضوع آخر جاءت عّدة مسائل عن اآلالت الم
  .(5)و"األعراس" و"أجرة المغنية في األعراس"

وكان لموضوع المرأة وقضاياها الحصة األكبر من التساؤالت في بعض كتب النوازل سواء 
من رضاع ونفقة  والُخلع وتبعات هذا الفراق في ما تعلق بزواجها وطالقها وألفاظ هذا األخير،

سرية والخالفات الزوجية واأل ائز واألعراس،من البيت إلى الحمامات والجن  وخروج المرأة  وحضانة،
  . (6)وما أكثرها

وتقاسمت "كتب الحسبة" الكثير من القضايا المذكورة سلفا، منها الِحرف والِمهن التي 
سنتطرق إليها في األهمية االقتصادية، ومنها "السجن والسّجان والسجون"، والمقابر وآدابها والبدع  

، ومواضيع ذات (7) في المقابر، والذين يتتبعون عورات النساء يرتكبها الفّساقواألخالق الذميمة التي 
، وكذا قضايا المرأة من مخالطتها للرجال، ومشاركتها في البيع -كما ذكرت سابقا-عالقة بأهل الذمة

 

وما بعدها؛ أبو بكر   70وما بعدها،   49،  19، ص عتصامكتاب االهـ(: 790الشاطبي الغرناطي )ت. -  4
جوانب من الحياة االجتماعية واالقتصادية والفكرية في  بلبشير عمر: . ُينظر: الحوادث والبدعالطرطوشي: 

، من خالل كتاب "المعيار" للونشريسي، دكتوراه بإشراف:  م15-12هـ/  9-6المغربين األوسط واألقصى بين ق 
 وما بعدها.  138، 107-82، ص ص 2010-2009وهران،  غازي مهدي جاسم، جامعة  

. وقد ألف كل من الطرطوشي وابن 188، ص 5؛ الونشريسي: المعيار، ج472، ص 7ابن رشد: البيان، ج  -  5
 حزم األندلسي "رسالة في الغناء" األول حرمها وبّدع أصحابها، والثاني أجازها. 

،  334، 325، 319،  311-310،  119ص ، 4، ج99، 18-17، ص 3، ج الونشريسي: مصدر سابق -  6
؛ ُينظر: كمال أبو مصطفى:  474،  310، ص 4، ج165، ص 10، ج 131، ص 1ج،  89، ص 5، ج 523

، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،  جوانب من حضارة المغرب اإلسالمي من خالل نوازل الونشريسي
    وما بعدها. 11م، ص 1997

 . 27-26ابن عبدون: رسالة في الحسبة، مصدر سابق، ص   -  7
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، كما شاركت هذه المؤلفات في (8) والشراء، والنهي عن >>دور الخراج والفنادق<<، والراقصات
محاربة الكثير من األخالق الذميمة التي مارسها السّيؤون في الطرقات، واألسواق ودور العبادة 

 وغيرها.
ووفرت كتب الوثائق السند الشرعي التوثيقي لكثير من المعامالت االجتماعية وكذا 

عامالت ، سواء المعامالت األسرية، أو الم(9)االقتصادية التي مارسها الناس ويمارسونها بشكل يومي
التجارية، والتي يتضح من خاللها الكثير من القواعد التي كانت تحكم المجتمع المسلم في مختلف 

 .جوانب حياته
 
 
 من خلال النصوص الفقهية عامة  المالية -ملامح الحياة الاقتصادية : الثــامنةرة ـــــاضالمحـــــــ

 : والنصوص النوازلية خاصة                                                       

ناس، اهتمت أيضا بالجوانب كما اهتمت النصوص الفقهية والنوازلية بالجوانب االجتماعية لل 
والمالية على كل المستويات: الشخصي واألسري والعالقات المجتمعية، فنجد من أبواب  االقتصادية

 : مسائل الفرائض )المواريث(، البيوع المختلفة (10) ومسائل مطروحة أمام الفقهاء والمفتين والقضاة
لمداينات باب التسعير، االُشفعة، الشركة ،  بيع االحتكار، العيوب في البيع، ،)الجائز منها والمحرم(

  وغيرها.، والتفليس، الرهون، الوديعة، الهبات

 

 . 51-50ص ، ابن عبدون: مصدر سابق  -  8
، وضع حواشيه ضحى الخطيب، دار الكتب العلمية، الُمقنع في علم الشروطأحمد:  ابن مغيث الطليطلي -  9

  ن، تحقيق حسيوالموحدينوثائق المرابطين عبد الواحد:   م؛ المراكشي2000هـ/ 1420،  1ان، طلبن -بيروت 
   .1997، 1مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، ط

 ُينظر: جميع كتب الفقه والنوازل المشار إليها في قائمة المصادر.  -  10
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واستفاضت في مسائل األحباس )الوقف( سواء داخل األسرة، أو على الفقراء والمساكين أو  
على المؤسسات الدينية خاصة منها المساجد والقائمون عليها )المؤذن، اإلمام، المؤدب...(، وهو 

 .(11)شرائح المجتمعما مّثل مصدر معيشة الكثير من 

وبينت النصوص الكثير من األنشطة االقتصادية التي مارسها إنسان الغرب اإلسالمي خالل  
 و الصناعة أو التجارة أو الخدمات:سواء في الزراعة أالعصر اإلسالمي 

)األودية، واآلبار  ، المزارعة، إحياء الموات، مسائل المياهوجدنا كتاب المساقاة الزراعةففي  _
المالمح االجتماعية، لكن هنا تختص بالمزارعين فيما بينهم الكثيرة التي أشرت إليها في  العناصر(و 

)األعالي واألسافل( ، وأصحاب المساحات الكبيرة واألخرى الصغيرة، وبينهم وبين أصحاب األرحى 
 . (12)الحمام والنحل وغيرها، وكذا كراء األراضي الزراعية وتربية الذين يستغلون المياه لطحن الحبوب

>>تضمين  في باب أو فصل تحت عنوان : أشارت النصوص إلى الكثير من الصنائعالصناعات
، وحاولت كتب الحسبة تنظيم هذه الصناعات وإزالة الضرر الذي قد تسببه بعضها (13)الصّناع<<

، )الصنادل( والقرميد، والقرق ، وذكرت صّناع الحلي، سواء على األمالك الخاصة أو العامة
 وغيرها.صناعة العطور، صناعة الجلود، استخراج المعادن واألسلحة اليدوية، والحّداد، 

، : ذكرت النصوص مختلف البيوع المتاحة وما ُيحرم منها، والعيوب التي قد تنتج عن ذلكالتجارة_ 
ناقصة، وأنواعها المختلفة وتطرقت في خضم ذلك إلى النقود الصحيحة والمزيفة، والكاملة وال

 

وما   290وما بعدها؛ ابن رشد: فتاوى، ص  1136ُينظر كأمثلة: ابن سهل: ديوان األحكام الكبرى، رقم   -  11
 بعدها. 

، تحقيق إبراهيم بن  تاب الجدارك هـ(:386؛ عيسى بن موسى التطيلي )ت.8الونشريسي: المعيار، ج  -  12
  379؛ ابن عبد البر: الكافي، ص 7؛ أبو زيد القيرواني: النوادر، ج1996، 1محمد الفايز، دار روائع الكتب، ط

 وما بعدها. 
الِحرف والصنائع والضرر الذي يمكن أن  في معظم كتب الفقه نجد هذا الباب، وقد تناول الكثير من   -  13

ُتحدثه لبعضها أو لجيرانها، والضمان الذي يتحمله أولوا هذه الصنائع للزبائن، وما يسقط عن أصحابها بفعل  
 الجوائح أو أسباب خارجة عن نطاقهم. 
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)الدينار، المثقال، الدرهم، القيراط، والفلس وغيرها(، وأنواع الموازين والمكاييل،  وأنواع المبيعات من 
، ومشاكل التداين واألكرية المختلفة )كراء  خضر وفواكه ولحوم وكتب وعبيد وإماء وأدوات مختلفة

الباعة المتجولون،  الناجمة عن ذلك، وذكرب ينة...( واألضراراألرض، الدابة، الخادم، السف
مختلف األسواق حسب و ، التي ُتكرى خارج األسواق، وتلك الموجودة داخلها الحوانيتو  ،السمسار

 .(14) كل صناعة: سوق العطارين، سوق الحدادين، سوق الدواب، سوق الكّتانين...

تطرقت النصوص إلى الكثير من األنشطة الخدماتية وتفاصيل عملها، وعالجت الكثير  :الخدمات_ 
من المشاكل التي وقعت بين أصحابها: كراء وسائل النقل كالسفن والدواب، وتأجير العمال )كحارس 
 الزرع، والراعي والحمال(، الخّباز، والطّحان، الفّران، الخّياط وصانع األلبسة، الجّزار، الصيادون 

، وخدمات الحمامات ، السّقاؤون، والبناؤون، النّجارون، والصّباغون ، الحّطاب)البحرية(والنّواتية
>>األكرية  ، ونجد لمثل هذه المسائل في باب عادة ما يحمل عنوان:وغيرهم وأصحاب الفنادق

 .(15)والتي تتضمن في طياتها الكثير من مسائل التجارة واإلجارات<<

تطرقت إلى مختلف األجور في مختلف األنشطة : مقدارها والجهة التي تتحمل كما 
أجرة القاضي وأجرة الحارس، وأجرة الخماس مسؤوليتها كأجرة اإلمام والمؤدب وقارئ الحزب و 

 .والحمال والفّران والطّحان وغيرهم
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المالية  –النوازلية قد اهتمت بمختلف األنشطة االقتصادية –وبهذا تكون النصوص الفقهية 
التي تخص المسلم وغير المسلم في المجتمع اإلسالمي، والتي تفتح للمؤرخ العديد من المواضيع 

 الجزئية التي يمكن أن تكون موضوعا للدراسة في الماستر أو في الدكتوراه.  

 

 

 من خلال النصوص الفقهية عامة  الفكرية -الثقافيةملامح الحياة  : التاسـعةرة ـــــاضالمحـــــــ

 :والنصوص النوازلية خاصة                                                

يحمل عنوان >>كتاب العلم<< حيث  بعض كتب الفقه نجد "بابا" أو "كتابا"فتح ن  عندما 
فضل العلم والترغيب في سلوك طريقه، وكذا فضل العلماء في اإلسالم، كما تحوي يتطرق إلى 

الكثير من المسائل العلمية في العبادات والمعامالت، وتبين الكثير من المسائل المرفوعة للفقهاء في 
كتب النوازل قيمة وأهمية الفقيه والمفتي عند الناس، حيث كان يمثل المحور الذي تدور حوله 

 ت "المواطن" في مختلف أقطار الغرب اإلسالمي.يوميا

في المئات من المسائل  -محل الدراسة–وتمثلت المالمح الفكرية من خالل هذه النصوص  
الواردة في كتب الفقه والمتعلقة بالعبادات )طهارة، صالة، صيام، زكاة، الجهاد، الحج(، ومثيالتها 

لى مسائل فقهية في أمهات كتب المالكية أشكل التي تجاوزت المسائل العامة إفي كتب النوازل 
فهمها على الخاصة أو العامة على حدٍّّ سواء )خاصة: الموطأ، المدونة، مختصر ابن الحاجب، 
مختصر خليل(، ثم إلى وقائع دقيقة حدثت فعال للناس أثناء ممارستهم لهذه العبادات، وكذا شروح 

ي إليه من أسرار، وجاءت نصوص أخرى تتناول لغويا أو ما ترم آيات وأحاديث صعب فهمها أيضا
، ، والتقليد واالجتهاد-في مذهب مالك-قضايا فقهية بحتة كشروط المفتي والفتوى بغير المشهور

، كما تضمنت (16)ز قراءة بعض الكتب ككتب األشاعرة، وكتب السخافات والقصصوعن جوا
 

 . 70، ص 6الونشريسي: المعيار، ج  -  16
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حسن الخلق، كتاب الرؤيا وما جاء في  : كتاب(17)النصوص بعض القضايا العلمية منها كأمثلة
الّنرد، كتاب البيعة، كتاب الكالم، كتاب جهّنم، كتاب العلم، كتاب دعوة المظلوم، كتاب أسماء 

 .-صلى هللا عليه وسلم-"النبّي"

لقد جاءت تساؤالت الناس عن عّدة مسائل تخص أساسيات >> العملية التعليمية<<: المعلم  
كأجرة  وخاصة المساجد، وتساؤالت أخرى عن تبعات التعليمدرسة، أو المؤدب، الطالب والم

األحباس المتعلقة بدور العلم والصالة، عن و ، (18)وكراء الحوانيت لذلك وما أكثرها المعلمين،
كما جاءت مسائل أخرى عن عادات كثيرة لها  ،(19)وبالكتب وبالطلبة، ،وبالقائمين على العملية

 صلة بالمؤدبين واألئمة والطلبة سواء في البوادي أو في المدن.

وفي هذا المجال وجدنا عّدة مسائل تخص أفكار ومقوالت المتنبئين والمغالين، وكيف واجههم  
االجتماعي وفي الفقهاء والقضاة، وكذا الطرق الصوفية التي كان لها حضورا قويا في الوسط 

 مناقشات ومناظرات أهل العلم، بين من أقّر طريقتهم ومن صّنفهم من المبتدعة.

بعض السلوكات التي ُتمارس وُتحارب وفي هذا السياق جاءت كتب الحسبة والبدعة لتنظم  
وغيرها كحلقات الذكر الجماعية، وقراءة الحديث في أوقات معّينة، وقراءة المقامات في في المساجد 

 ، وما يجب أن يكون عليه األئمة والمؤدبين وغير ذلك من المسائل ذات الصلة. (20)المساجد

   

 

 
 

 اإلمام مالك: الموطأ، صفحات متعددة.  -  17
 وما بعدها.  236، ص 8؛ الونشريسي: المعيار، ج 222،  211ابن رشد: فتاوى، ص   -  18
 .340، 337، ص 7الونشريسي: ج   -  19
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من خلال النصوص الفقهية عامة  ملامح الحياة السياسية : العاشرة رة ـــــاضالمحـــــــ

 والنصوص  

 :النوازلية خاصة      

السابقة نجدها األقل حضورا في النصوص إذا ما قارّنا المالمح السياسية بباقي المالمح  
التي اختصت  الفقهية والنوازلية، وهذا ما مّيز هذه النصوص عن بقية "مصادر التاريخ العام"

 وحكايات األسر الحاكمة ومن حام حولها من وزراء وكتاب ووالة، بالتاريخ السياسي والعسكري 
بينما رّكزت األولى عن القضايا اليومية للمجتمعات في مختلف فروعها وجزئياتها، كما ، وقادة

على شريحة خاصة من المجتمع وهي الطبقة المثقفة والخاصة من رّكزت كتب "التراجم والطبقات" 
 " ء والحكماءثين"، "القضاة"، "األدباء"، "الشعراء"، "األطبا"الكّتاب"، "الوزراء"، "الفقهاء"، "المحدّ  :الناس

 وأمثالهم.

أما اإلشارات القليلة في السياسة الواردة في هذه النصوص فقد وردت بالخصوص في كتب  
>>األحكام السلطانية<< كأبي الحسن الماوردي وأبي يعلى الفراء الحنبلي، وابن قيم الجوزية 

التي  ئع الملك"صاحب "بدائع السلك في طبا األندلسيوابن األزرق صاحب " السياسة الشرعية"، 
الحكومية وشروط توليها، ان وشروط الخالفة، وأهم المناصب خّصصت حّصة األسد لمهام السلط

 كاتب والقاضي والدواوين، والشورى ولواحقها.كالوزير وال

عّدة إشارات تخص الحاكم )السلطان( كأمثلة سئل ابن كما كان لبعض النصوص النوازلية  
و>>عقد الدولة اإلسالمية   السلطان الزكاة أقل من النصاب أو أكثر<<عرفة التونسي >>عن أخذ 

، وجاءت في المعيار عّدة تساؤالت في (21)الصلح مع الكفار<< وعن >>األسرى خالل الحرب<<
هذا المجال مثل: >> بيع أمراء األندلس على بيت المال من المرابطين والطوائف<< و>>تحبيس 

يكون من مصالح المسلمين<< و>> السلطان ولي من ال ولّي السلطان من بيت المال فيما 

 

 . 409،  385،  336، ص 1المازوني: الدرر، ج  -  21
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وغيرها، كما سئل ابن رشد عن >>الغصب<< لحقوق الضعفاء، الذي يقوم به أصحاب  (22)له<<
، وسأله "أمير المسلمين" حاكم المرابطين عن األئمة >>أبي الحسن األشعري، (23)النفوذ السياسي

 . (24)وعن النصارى الذين أجالهم من األندلس إلى المغرب <<،وأبي إسحاق اإلسفراييني والباقالني

 طان" في السل وتركت كتب الحسبة بصماتها في هذا الباب حيث تطرقت إلى "واجب 
للرعية وللمسلمين أجمعين<<، وذكرت الكثير من المناصب السياسية )الحكومية( كوزير >>النظر 

المواريث والقاضي والحاكم)القاضي( والمحتسب السلطان وواجباته، وصاحب المدينة، وصاحب 
 .(25)وأعوانهم

وكلما قرأ المؤرخ الباحث هذه النصوص بروّية وتمّعن، ودّقق في تفاصيلها ومعانيها  
 مستخدما المنهج التاريخي يمكنه الوصول إلى الكثير من المواضيع الجديدة وبالتالي نتائج جديدة.
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 ة:خــــــــــــاتمـــــــــ

 

عصر "الكتابة التاريخية" الضّيقة التي تعتمد فقط على كتب التاريخ العام أو كتب  انتهى
، كما انتهى عصر االعتماد فقط على المنهج التاريخي والتقوقع داخل مغارات "العصور التراجم

على القديمة"، فقد آن األوان أن يوسع الباحث في التاريخ من >>مصادره<< التي تفتح عينيه 
قضايا جديدة لم تكن متاحة من قبل، ككتب الشعر واألدب واألمثال، والفقه والنوازل، والديانات، 

 وأيضا >>األخذ من مناهج<< متنوعة ، واألنتروبولوجيا، واللسانيات وغيرها،واآلثار، والجغرافية
في أسلوب  طّورت كثيراوهاهي المدارس التي اتخذت هذا المسعى  قياس والرياضي،كاإلحصاء وال

 كتابتها ووصلت إلى وضع نظريات جديدة في دراسة النص التاريخي.

فإنها كنصوص أتاحت لنا  -وهو موضوع مقياسنا–وإذا خّصصنا الحديث عن الفقه والنوازل 
التوغل في كثير من يوميات الناس البسطاء وغير البسطاء في نواحٍّ عّدة، في العبادات 

بيت، في العمل وخارج العمل، في الحياة وفي الممات...، بل حتى والمعامالت، في البيت وخارج ال
 تلك المندرجة ضمن >>الخصوصية<< التي من المفروض ال يّطلع عليها غير المعني.

سواء كأسلوب أو  إذن يمكننا إذا أردنا كباحثين ومؤرخين أن نغّير في "كتاباتنا التاريخية"
   كمواضيع وقضايا، أو كمناهج، وبالتالي كنتائج، وذلك بتكاتف الجهود والتعاون في هكذا مسعى. 

      

  
 

 

 

 

 


