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نشر النور والزهر منوذجًا



مصادر التاريخ املكي
رمب��ا كانت مدينة مك��ة من أكثر 
مدن العامل اليت حظي��ت بالتواريخ 
واالهتمام بتدوي��ن ما جرى وجيري 
فيها   . والكتابات التارخيية عن املدن 
اإلس��المية عموم��ًا ومكة خصوصًا 
ليست على طراز أو أسلوب واحد   . 
بل ميكننا االدعاء بأن هناك أكثر من 
»جن��س كتابي« للتأري��خ عن املدن 
العربية املس��لمة   . فهن��اك ما ميكن 
أن نس��ميه تاريخ املدينة عب تاريخ 
س��كانها وهو فن طوره املس��لمون 
واعتنوا به وحظيت مكة بالعديد من 
كت��ب التاريخ اليت تناولت رجاالت 
وسكان وجماوري مكة املكرمة   . بعض 
هذه الكتابات يدخل يف كتب التاريخ 
مباش��رة وبعضها يف جم��االت قريبة 
مثل املغازي والسري وكتب رجاالت 
احلديث والطبقات العلمية عموماً   . 
لكن مكة حظي��ت مع ذلك بكتب 
»تارخيية« س��جلت أه��م رجاالتها، 

ولعل كت��اب »العق��د الثمني« وما 
تاله من مصنفات تارخيية تواصلت 
حتى قرون متأخرة جدًا لتنتهي بنشر 
النور والزهر وإف��ادة األنام للغازي 
متثل هذا »اجلنس الكتابي« اهلام   . ويف 
هذه املتون التارخيية اهلامة، تورد أمساء 
الشخصيات مبّوبة حبسب الرتتيب 
األجبدي لالس��م األول مع تفاصيل 
عن س��رية صاحبها، وتقصر حبسب 

املتوافر من معلومات.
وهناك ما ميكن أن يسمى بالسجل 
التارخيي الس��نوي، وفيه رصد بأهم 
تذكر  واألمساء  واألح��داث  الوقائع 
مفصلة يف كل عام، وهذا النوع من 
التس��جيل يقدم صورة دينامية حية 
التارخيية ورمبا  للوقائع واألح��داث 
عّلل أس��بابها احمللية والدولية، من 
أمثلة هذه الكتاب��ات كتاب »إحتاف 
الورى بأخبار أم القرى« وما تاله من 
كتب على منوال��ه   . وكما أوضحنا 
فإن هذا اجلن��س الكتابي ميكن أن 
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يك��ون مكّماًل وموضح��ًا جلوانب 
تتخطى مس��ألة الرتمجة لألعيان من 
علم��اء ومفكرين وفقه��اء، كما هو 
الس��ابق   . ويصور  اهتم��ام اجلنس 
جوان��ب تفصيلية من حي��اة املدينة 
واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية 
والثقافي��ة مفصلة من ع��ام آلخر، 
ومن ثم فإنها توف��ر معلومات عن 
التح��والت والتغ��ريات اليت مرت 

ومتر بها املدينة.
وهن��اك جنس كتاب��ي ثالث يهتم 
بالتأريخ للسياس��ة ورجاالتها ومن 
ث��م األح��داث السياس��ية يف حياة 
املدينة املقدسة، ومن هذه الكتابات 
كتب »غاية املرام بأخبار سلطنة البلد 
احلرام«   . وهنا ند بس��طًا للسياقات 
واألوضاع السياسية اليت رمبا فسرت 
وج��ود أش��خاص معين��ني أو قيام 

مؤسسات ما وحنو ذلك يف مكة.
باإلضاف��ة إىل وج��ود العديد من 
الكتاب��ات اليت قدم��ت تراجم ملن 

تولوا س��دة احلكم يف مك��ة، لعل 
من أحدثها ما كتبه الدحالن »حكام 
مكة«، والعديد م��ن الكتب اليت مل 
تكت��ف بذكر والة مكة وإنا أوردت 
معلومات عن م��ن ولي إمارة احلج 
م��ن أوطانهم إىل مكة ومن حج من 
أمراء املؤمنني واخللفاء والس��الطني 
املس��لمني على مر التاريخ   . وبذلك 
ميكن للمطلع عل��ى هذه الكتابات 
التارخيية أن يت��زّود بنظرة تفصيلية 
تؤكد على حيوية هذه املدينة وحيوية 

ما يدور فيها، ولو أثناء املوسم.
ومن الكتاب��ات التارخيية ما ميكن 
تس��ميته الكتابة التارخيية الشاملة، 
ومن أبرزه��ا ما دجبته أقالم األزرقي 
بالس��باعي من  انتهاء  والفاكه��ي، 
تواريخ عام��ة للحي��اة االجتماعية 
واالقتصادي��ة يف مكة   . ولقد س��عى 
العديد من األدباء يف مكة يف العقود 
األخرية إىل تس��جيل جوانب ثقافية 
من حياة مكة واملكي��ني غدت أثرًا 
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بعد عني من هؤالء الرفيع والسباعي 
واملغربي وسواهم.

ومكة حاض��رة بق��وة يف العديد 
م��ن التواريخ اخلاص��ة، مثل كتب 
الطبقات، وبالذات يف كتب طبقات 
الفقهاء واملفس��رين   . فهناك مدارس 
علمية هامة قامت وال يزال إشعاعها 
مس��تمرًا بإذن اهلل يف ه��ذه العلوم 

اإلسالمية.
ولق��د تواف��رت يف كاف��ة لغات 
العامل، ومن أبرزها العربية، كتابات 
ش��خصية محيمة عن مك��ة، أمسيتها 
ب��أدب احل��ج وهي ت��دور يف فلك 
أدب الرحل��ة احلجازية، يصور فيها 
أصحابه��ا رحلته��م »حجه��م« إىل 
ه��ذه املدينة العظيم��ة   . ولن نكون 
مبالغ��ني إن قلن��ا: إن ه��ذا اجلنس 
األدبي/  لثقايف ال يزال جنس��اً جمهواًل 
وما نعرفه م��ن أدب الرحالت هو 
أقل القليل وينبغي بذل جهود كبرية 
الكتش��اف ما ميك��ن أن يقدمه هذا 

املنجم باملعلومات   . وال يقتصر األمر 
عل��ى الكتابة الفصح��ى الرفيعة، 
فاألدب الشعيب غين جدًا مبا ذكر من 
أحاسيس ومش��اعر ومعلومات عن 

هذه املدينة اخلالدة.
ورغم أن العق��ود الثالثة املاضية 
ش��هدت نش��اطًا مش��كورًا لنشر 
العديد من ه��ذه املدونات التارخيية 
يف طبعات حمقق��ة وتقدم الفهارس 
امليس��رة للباحث أو الدارس، إال أن 
هذه اجله��ود، مع تقديرنا الكبري هلا، 
التزال يف أول الطريق واحلاجة ماسة 
جدًا ملزيد من التبويب والفهرس��ة 
ومن ثم تس��هيل تواف��ر املعلومات 
للباحث��ني   . فكما ه��و معروف هذه 
املتون التارخيية بالصورة اليت كتبت 
بها تش��كل فقط م��ادة أولية غنية، 
لكنها مادة أولي��ة تتطلب التحليل 
والس��ري واحلفر واألحباث التارخيية 
ال��يت تنطلق من  أس��ئلة إش��كالية 
ه��ذه املتون تقدم هلا امل��ادة العلمية 
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لإلجابة عنها.
وهذه املعلومات، تشتكي كما هو 
واقع احلال يف حال أي بيانات أولية 
م��ن النقص وتض��ارب املعلومات 
أحياناً   . كذلك بوصفها  تناقضها  أو 
ملقارنتها  ماسة  احلاجة  أولية،  بيانات 
وضبطه��ا م��ن أجل الوص��ول إىل 
م��ا يس��مى »بيانات نوعي��ة« ميكن 
اعتماده��ا يف أي حتلي��ل   . وال مانع 
للوصول إىل ذل��ك عب النصوص 
ال��واردة يف مظان عديدة أو باإلحالة 
إىل الش��واهد املادية اإلشارية وحنو 
ذلك   . ورمبا كانت احلاجة ماس��ة من 
أجل س��رعة احلصول على البيانات 
واملعلومات، أن تدخل يف احلاسوب، 
حبي��ث ميكن للباحثني اس��رتجاعها 
بس��هولة عن��د الطلب م��ن ناحية 
ومراجعته��ا يف العديد من املصادر 
العلمية، ومن ث��م اخلروج ببيانات 

موثقة تارخيياً.

تاريخ مكة الثقايف واالجتماعي
رغم وج��ود العديد من احملاوالت 
لتقديم دراس��ات تارخيية حديثة عن 
مكة املكرمة، لكن مع ذلك بإمكاننا 
الق��ول: إن املكتب��ة التارخيية املكية 
مل تظف��ر بعد بالدراس��ات احلديثة 
ال��يت تقدم ملكة نصوصًا تس��تخدم 
احلديث��ة   .  التارخيي��ة  األس��اليب 
وعمليات التحقيب التارخيي، حبيث 
ميكننا احلديث عن ف��رتات تارخيية 
قدمية وأخرى وس��يطية وحديثة، ال 
تزال مناط��ة باألف��كار العامة عن 
التاري��خ اإلس��المي، وهي يف ذلك 
افرتاضية وليست دقيقة، تعتمد على 

شواهد ووثائق تارخيية علمية.
باإلضافة إىل ذلك، فإن الدراسات 
التارخيية الكمي��ة مل تعرف طريقها 
بع��د بش��كل واضح ملعاجل��ة هذه 
النصوص واملت��ون التارخيية   . فكما 
هو معروف هناك أساليب ووسائل 
علمي��ة جدي��دة تس��عى إىل حتويل 
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ال��واردة يف  واملعلومات  البيان��ات 
املتون التارخيية العامة إىل أرقام، حتى 
يس��هل تبويبها ومن ث��م معاجلتها   . 
فمثاًل يق��دم لنا امل��ؤرخ والباحث 
اإلس��المي  التاريخ  يف  األمريك��ي 
املبكر روبرت بوليه؛ دراسات كمية 
عن فتوح��ات بالد الش��ام ومصر، 
وعن طري��ق هذه احملاوالت التارخيية 
الكمي��ة متّكن من إبراز العديد من 
األسئلة والقضايا من ناحية ومتكن 
أيض��ًا من لفت النظر إىل أن عملية 
األسلمة متت تدرجيية وأوضح كيفية 
انتش��ار اللغة العربية وأمور أخرى 

عديدة.
وات  مونتجمري  دراسات  وتقدم 
يف كتابيه: »حمم��د يف مكة« و »حممد 
يف املدينة« واس��تخدامه لبعض هذه 
املتون والرتاجم لدراس��ة الوالءات 
القبلي��ة والصالت الش��خصية يف 
تفس��ري بعض جوانب ما جرى يف 
الس��رية النبوية من ناحية وما مت من 

حتوالت يف اجملتم��ع العربي يف فرتة 
البيانات وات  أمدت  لقد  الرسالة   . 
مبعلومات مهمة الختيار العديد من 

الفروض واآلراء.
وبغ��ض النظر ع��ن النتائج اليت 
توصل إليها ه��ؤالء العلماء، تبقى 
مس��ألة الفائدة من اس��تخدام هذه 
البيانات ملحة للتعرف على جوانب 
عديدة من حياة املكيني وتاريخ مكة 
ش��رفها اهلل   . فهذه البيانات ال ميكن 
التعام��ل معه��ا بوصفه��ا بيانات 
فردية غري قابلة للرتاكم، أو أن هذه 
املعلومات عند تراكمها ال ميكن أن 
تق��دم لنا صورة أكث��ر غنى وعمقًا 
عما تقدمه م��ن تراجم لألفراد كاًل 

لوحده!
باإلضاف��ة إىل ذلك، ف��إن أدوات 
تصنيف البيانات وترميزها ومن ثم 
حتويله��ا إىل بيانات كمية أصبح من 
األمور امليس��ورة، بل وهي تستخدم 
الدراس��ات  يف  واس��ع  بش��كل 
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التارخيية   . وكما أوضحت يف دراسة 
س��ابقة ع��ن الس��جالت العدلية 
بوصفه��ا منهاًل غني��ًا وهامًا لكتابة 
التاري��خ االجتماعي والثقايف، ميكننا 
أن نعي��د التأكي��د نفس��ه   . بل إننا 
نشهد يف الفرتة املتأخرة العديد من 
الدراس��ات الرائدة لبعض جوانب 
حياة املدن: دراسة األعيان أو العلماء 
أو احلياة األسرية أو جوانب من احلياة 
االقتصادية اعتمادًا على السجالت 
العدلية أو كتب الرتاجم   . ومما يؤسف 
له أن من يقومون بهذه الدراس��ات 
هم يف غالبيتهم من املستش��رقني أو 
العلماء احملدث��ني، فلقد وقفوا على 
التارخيية  الدراس��ات  م��ن  العديد 
اليت قام بها زمالؤهم يف دراس��اتهم 
التارخيي��ة ع��ن أوروب��ا وخالفها   . 
ولعل مدرس��ة احلوليات، وبالذات 
كما هو احلال يف كتابات مؤسس��ها 
فردناند جرويل وكتاباته عن البحر 
األبيض املتوسط، أو كتابات جوانني 

عن جنيز العاه��رة ومن ثم كتاباته 
عن احلي��اة االجتماعية واالقتصادية 
ليهود مصر ومن حوهلم، من األمثلة 
املش��هورة والرائدة ع��ن إمكانيات 
إعادة الفائدة م��ن البيانات األولية 
وأحيان��ًا املعلوم��ات املتناث��رة   . إن 
والتصنيف  التبوي��ب  إعادة  عملية 
ومن ثم ربط هذه البيانات ببعضها 
يفتح آفاقًا واس��عة وكبرية ملزيد من 
التحليل ومن ثم اإلجابة على أسئلة 
ك��بى كان يعتقد لفرتة متأخرة جدًا 
أنه ال توجد معلومات أكيدة لإلجابة 
عنه��ا، ومن ثم مال بعض للتخمني 

أو إصدار أحكام انطباعية.
ويوضح لنا هارلود موتس��كي يف 
دراس��ة حديثة، كيف أن الدراس��ة 
الكمية التفصيلية، ميكن أن حتس��م 
ج��داًل وآراء انطباعي��ة اس��تمرت 
قروناً، عندما عاجل مس��ألة مساهمة 
بع��ض املوال��ي يف تأس��يس علم 
الفقه، وكذلك دحض اآلراء القائلة 
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بتأثري الفقه الروماني عب النصارى 
واليه��ود عل��ى الفقه اإلس��المي، 
انطالق��ًا م��ن دور مزع��وم لبعض 
متميزة  املعاجل��ة  وكانت  املوال��ي   . 
بالدقة واألناقة والبساطة معاً، لكنها 

فوق كل ذلك حامسة.

»نش��ر النور والزه��ر يف تراجم 
أفاض��ل مكة« مصدر لدراس��ة دور 

العلماء
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نس��عى يف هذه املداخل��ة لتقديم 
كتاب الشيخ عبداهلل مرداد أبو اخلري، 
قاضي مكة واملتويف ع��ام 1343ه� ، 
»نشر النور والزهر يف تراجم أفاضل 
مكة«، وكيف أنه باستخدام أساليب 
التاري��خ الكمية ميك��ن حتويل هذا 
املصدر التارخيي إىل منجم معلومات 
هام عن أعم��ال علماء احلرم املكي 
ختصيص��ًا م��ن القرن العاش��ر إىل 

القرن الرابع عشر.
والن��ص الذي س��نعاجله هنا هو 
املختصر الذي ق��ام بتبويبه وحتقيقه 
كٌل من حممد سعيد العامودي وأمحد 
علي، ولقد مت التحقيق عن خمطوطة 
لكتاب مبكتبة الش��يخ عبدالوهاب 
الدهل��وي   . وحيت��وي الكتاب على 
تراجم )605( من علماء مكة املكرمة 
ومن بني هؤالء )30( سيدة! وينتمي 
هؤالء العلماء األفاضل إىل املذاهب 
أصوهلم  وتع��ود  األربعة  الفقهي��ة 
اإلثنية إىل كافة األعراق اإلس��المية، 

فهم من العرب واألفارقة ومن كافة 
أصقاع آسيا ش��رقًا وجنوبًا ووسطًا 
بل وأقاص��ي جنوبها وكذلك احلال 

يف أفريقيا!
والكتاب قدم تراجم خمتصرة عن 
العلم��اء، وتتفاوت الرتاجم  هؤالء 
املقدمة من حيث امل��ادة املقدمة من 
حيث التفاصي��ل اليت قد تقدم هلذا 
الع��امل عن غريه، لك��ن إمجااًل هناك 
انتظام يف تقديم معلومات أساس��ية 
ع��ن اجلميع   . وحت��ى نفيد من هذه 
املعلوم��ات أو باألص��ح البيان��ات 
األولية، سعينا إىل حتديد )14( مدخاًل 
للمعلومات قمن��ا بإعداد البنامج 

احلاسوبي لرتميزها وإدخاهلا فيه.
وهذه املداخ��ل أو املتغريات بلغة 
العلوم الرياضية تشمل: اسم العامل 
وتاريخ مي��الده ومكان امليالد، تاريخ 
الكنية،  اللق��ب،  ومكانها،  الوف��اة 
املذهب، قائمة املصنفات اليت ألفها، 
العلوم اليت تعلمها، العلوم اليت قام 
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بتدريسها، أش��هر أساتذته كما ورد 
يف املنت، أش��هر تالميذه كما ورد يف 
املنت، أعمال��ه العامة، أهم الصفات 

اليت اشتهر بها وأخريًا سفرّياته.
بطبيع��ة احلال ق��د تغيب يف املنت 
بع��ض ه��ذه املتغ��ريات أو قد ال 
تنطبق على املرتجم له   . لكن حبسب 
اطالعنا على تراج��م الكتاب كان 
هناك حرص م��ن املؤلف على ذكر 
كافة ه��ذه البيانات   . ولق��د عملنا 
على إعداد البنامج احلاسوبي على 
إدخال كافة التفاصيل املمكنة، لكن 
بشكل معياري، فمثاًل قد نكتفي يف 
ذكر االسم باالس��م الرباعي فقط، 
ويف حالة عدم تواف��ر هذه املعلومة 
أو أن املؤل��ف ق��دم تفاصيل أطول 
فإننا سنس��عى إىل إكم��ال النقص 
من مص��ادر أخرى، ويف حالة تقديم 
معلومات أطول نكتفي بأربعة أمساء 
فقط! ويف حالة عدم توافر معلومة ما، 
مثاًل عدم تقديم املذهب أو اللقب 

أو الكنية صراحة، فإننا سنسعى إىل 
توفريها من مصادر أخرى، إن أمكن، 
ويف حالة عدم توافرها سنرتك ذلك 

بدون بيانات.
أما خبصوص املصنفات، فإن املؤلف 
غالبًا ما يقدم معظم مصنفات املرتجم 
له، وهي يف جم��االت علمية عديدة، 
لذا ف��إن البنامج مصمم على ذكر 
كل عن��وان لوحده ثم اإلش��ارة إىل 
العلم الذي ينتمي إليه: فقه، توحيد، 
تفس��ري، أدب، حنو، س��رية )تاريخ(، 
تصوف، ونط، حت��ى يأخذ أمساءهم 
الرباعي��ة منعًا ألي التباس، ومن ثم 
قد نستعني بالكتاب نفسه يف إكمال 
م��ا قد ينقص يف أمساء األس��اتذة أو 

الطالب.
ولق��د كان��ت لبع��ض العلماء 
مشاركات مهمة يف احلياة االجتماعية 
أو السياس��ية ولق��د أخذن��ا بهذه 
إىل  بتبويبه��ا  وقمن��ا  املعلوم��ات 
نش��اطات خمتلف��ة تعك��س ما كان 
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جيري يف الساحة الفكرية والسياسية 
العامة   . وكذلك يذكر املؤلف بعض 
الصفات الش��خصية للمرتجم هلم، 
عرف��وا به��ا على نطاق واس��ع يف 
األوس��اط املكية أو العامل اإلسالمي 
أبرزته��ا لتوضي��ح األدوار الثقافية 
والسياس��ية لعلماء احلرم الشريف 

على املستويني الشخصي والعام.
أم��ا رح��الت وس��فريات هؤالء 
قام بعضهم  العلماء وهي سفريات 
بها فق��ط فكانت مهم��ة للتعرف 
على ش��بكات العالق��ات العلمية 
والسياس��ية هلؤالء العلم��اء الذين 
كان��وا يتنقلون ب��ني أوطانهم اليت 
ولدوا فيها ومكة وعبها إىل أجزاء 
خمتلفة من العامل، كما هو حال العديد 

من العلماء احلضارمة مثاًل.
ونظ��رًا ألن املش��روع يف مراحله 
األولية، فإنين س��أقدم وصفًا موجزًا 
ملا ميكن أن حيققه املش��روع بإذن اهلل 
للدراس��ات املكي��ة التارخيية   . أواًل 

قمنا بإعداد أداة مجع املعلومات وهي 
كما ذكرنا يف )14( مدخاًل حبسب ما 
أوردنا من تفاصيل   . وس��يقوم فريق 
البح��ث بإدخ��ال ه��ذه املعلومات 
يف احلاس��وب ثم مراجعة البيانات 
اليت مت إدخاهل��ا للتأكد من صحتها 
ومطابقتها ملا ورد يف املنت األس��اس، 
وه��ذا ُيعرف باختيار جودة البيانات 

من حيث الصدق والثبات.
بعد ذلك، سنتمكن من احلصول 
على بيان��ات تفصيلية عن املرتجم 
هلم بش��كل عام من حيث سنوات 
املي��الد والوف��اة وتوزيعه��م على 
املذاهب الفقهي��ة وقائمة بألقابهم 
وكنياتهم وغري ذلك من معلومات   . 
لكن هذه املعلومات ما هي س��وى 
فهرس��ة للبيانات ال��واردة وتبويب 
وترتيب هلا، لكن وجودها اآلن بهذه 
الصورة املنظمة والرقمية سيساعدنا 
بإذن اهلل عل��ى اإلجابة على العديد 
من األس��ئلة، من خ��الل ما يعرف 
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البيانات  بني  واملقابالت  باملقاربات 
Crosstabulation وهي أمور س��هلة 

ومتع��ارف عليها عن��د املختصني، 
كذلك س��نتمكن من التعرف على 
مش��جرات األمساء والكتب اليت قام 
هؤالء العلماء بتصنيفها أو دراستها، 

كما سنوضح.
فمثاًل، سنتمكن من خالل معرفة 
تواريخ الوفي��ات وربطها مبتغريات 
أخ��رى معرف��ة معلوم��ات يف غاية 
الطرافة واألهمية، فمثاًل بالربط بني 
تواري��خ الوفيات واملذهب الفقهي، 
ميكنن��ا معرفة أي علم��اء املذاهب 
كان��وا األكثر انتش��ارًا ووجودًا يف 
عق��ود خمتلف��ة يف احلرم الش��ريف 
عموم��اً   . مبعنى مث��اًل بإمكاننا عن 
طريق ه��ذه التواري��خ يف كل قرن: 
الثاني عشر،  احلادي عش��ر،  العاشر، 
الثالث عش��ر، الرابع عش��ر، معرفة 
احل��رم كم كان عدد علماء الس��ادة 
األحناف، الشافعية، املالكية، احلنبلية، 

يف هؤالء العلماء.
وانطالقًا من ذل��ك ميكننًا تقدير 
تبع��ات ذلك الفكرية والسياس��ية 
والعلمية وأث��ر ذلك على التفاعل 
والتنافس بني ه��ؤالء العلماء   . بل 
ميكنن��ا أن نقدر األمر حتى حبس��ب 
العقود ومن ثم معرفة هذه األعداد 
يف تفاوتها بني فرتة وأخرى ومن ثم 
إمكانية تفس��ري ذلك حبسب تاريخ 
مك��ة وما وقع فيها م��ن أحداث أو 
الس��ائد، وكذلك  السياسي  النظام 
نوعية التدخالت اخلارجية والسياسية 
الدولية، خاصة وأنن��ا نتناول حقبة 
كان االستعمار وتدخله فيها معروفًا 

يف أحوال العامل اإلسالمي!
وميكنن��ا فع��ل الش��يء نفس��ه 
العالق��ة ب��ني مذهب  خبص��وص 
املرتجم له ونوعي��ة املصنفات اليت 
ألفها وكذلك ال��يت تعلمها أو قام 
بتدريس��ها، ومن خ��الل املقارنات 
ميكننا التعرف عل��ى اهتمام علماء 
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املذاه��ب املختلف��ة العلمية، حبيث 
ميكننا اإلجابة على أس��ئلة مثل: هل 
كان األحن��اف أكثر العلماء اهتمامًا 
بالدراس��ات الفقهية؟ وما هي أهم 
املص��ادر العلمية اليت يقبلون عليها 
عب القرون؟ وما هي املصنفات اليت 
صنفوها؟ بل ميكننا إمجااًل الربط بني 
نوعية الكتب املصنفة أو املدروس��ة 
أو املدّرسة حبسب تواريخ الوفيات، 
الفكري  االنتع��اش  فرتات  لتقدير 
أو احنس��اره يف حياة احلرم الشريف 
العلمي��ة وحماول��ة تفس��ري ذل��ك 
حبسب الظروف السياسية والثقافية 
واالقتصادي��ة الس��ائدة آنذاك على 

املستويني: احمللي والدولي.
وميكننا الربط بني اللقب والكنية 
واملذهب ملعرفة م��ن أي اخللفيات 
االجتماعية واإلثنية هؤالء العلماء؟ 
ه��ل األحن��اف يف غالبيته��م من 
ش��به القارة اهلندية ووس��ط آس��يا 
واألناضول؟ هل السادة الشافعية من 

اليمن وإندونيسيا ومصر؟ وهكذا   . 
والعمل على معرف��ة دالالت ذلك 
والثقايف   .  االجتماعي  املستوى  على 
البيانات  بل أحيان��ًا قد تس��اعدنا 
نفس��ها كما وج��دت إىل أنه داخل 
املذه��ب الواح��د هن��اك تفاصيل 
والتفصي��ل   .  الدراس��ة  تس��تحق 
فمثاًل بني الش��افعية ن��د نوعًا من 
العلويون  تقسيم العمل   . فالس��ادة 
من الش��افعية احلضارمة مييلون إىل 
واملواعظ  السرية  بتدريس  االهتمام 
بينم��ا مييل  الديني��ة والتص��وف، 
احلضارمة الش��افعية من غري السادة 
والقض��اء،  الفق��ه  إىل  العلوي��ني 
ينافسهم يف ذلك الشافعية املصريون، 
أما الش��افعية األندونيسيون فإنهم 
يهتمون يف الغالب بدراسة وتدريس 
اللغ��ة واألدب العرب��ي، وهك��ذا 
ن��د إذن تفاصيل ميكن أن تفس��ر 
يقوم  اليت  االهتمام��ات  دينامي��ات 

العلماء بتدريسها واالهتمام بها.
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أم��ا الرب��ط ب��ني املرتج��م هلم 
وأساتذتهم فإن هذا الربط سيساعد 
جدًا على التعرف على ما ميكن أن 
يسمى سالسل العلماء ومدارسهم، 
وهي س��تمكن من اإلجابة عن من 
عّلم من��ه؟ وبربطها باملذهب ميكننا 
اإلجابة عما إذا كان التعليم مقتصرًا 
يف جمال معريف أو كافة اجملاالت املعرفية 

داخل مذهب واحد أم أكثر؟!
بل وباإلمكان التعرف على مدى 
استمرارية حلقة أو سلسلة تعليمية 
عب الزم��ان، واإلجابة على الكيفية 
اليت تواترت فيها هذه السلسلة من 
العلماء وم��ا هي العوامل التارخيية: 
االجتماعية أو السياسية اليت حالت 
أو ساعدت على االس��تمرار   . ويف 
العوامل  تصب��ح  اخلص��وص  هذا 
الداخلية واخلارجية مهمة يف فهم ما 
جيري على الساحة العلمية الفكرية 
والتفاع��الت املس��تمرة ب��ني هذه 

اآلفاق.

أما مهام العلماء وهي وإن كانت 
حم��دوة يف معظ��م األحي��ان مبهام 
تدريسية أو قضائية أو لعب بعض 
األدوار يف احلياة السياسية والثقافية 
احمللية، لكن يف بع��ض األحيان قد 
تأخذ ش��كل س��فارات للتدخل يف 
سياس��ات بعض الدول العربية أو 
اإلس��المية   . فإن هذه املهام ستوضح 
األدوار اليت لعبه��ا العلماء يف حياة 
جمتمعهم وتأثريهم فيه وأهمية هذا 
التأثري   . فكما ه��و معروف للعديد 
من هؤالء العلماء طالب ومريدون 
من أصحاب املهن والتجار وهؤالء 
يشكلون بشكل ما مجهور املثقفني يف 
املفيد  التارخيية، ومن  الفرتات  تلك 
ومعرفة  لفه��م  املعلومات  معرف��ة 
ما جي��ري عل��ى الس��احة الفكرية 

واالجتماعية املكية.
أما س��فريات العلماء وش��بكات 
العالق��ات فيم��ا بينه��م فإنها إن 
ربط��ت باملذه��ب والكني��ة فإنها 
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السياسي  التأثري  جماالت  س��توضح 
والثق��ايف هل��ؤالء العلم��اء يف حياة 
األمة آن��ذاك، وكذل��ك رمبا قدمت 
لن��ا معلوم��ات ع��ن أدوارهم يف 
مع��ارك االس��تقالل والتحرير من 
ربقة االستعمار   . كذلك توضح من 
ه��ذه االرتباطات مدى التداخل بني 
مدرس��ة احلرم الش��ريف مع غريها 
من مدارس فكري��ة يف العديد من 
األقط��ار اإلس��المية وأهمية ذلك 
العلمية  يف معرفة ودراس��ة احلركة 

والفكرية العامة.
أما م��ا يقدمه كتاب »نش��ر النور 
والزه��ر« عن الفاضالت من علماء 
احلرم الش��ريف فإنه يشكل صفحة 
ناصعة ومش��رفة من تارخينا العلمي 
اإلش��ادة  تس��تحق  واالجتماع��ي 
والفخ��ر   . فلقد توافر يف املس��جد 
احلرام ومكة إمج��ااًل زمن كانت فيه 
حلقات عل��م ودرس للمرأة ولقد 
توصل��ت بعضهن إىل مس��تويات 

رفيع��ة من العل��م واملعرفة جعلت 
مؤرخًا مثل الس��يد عب��داهلل مرداد 
أب��و اخلري يضع هل��ن مكانة ومنزلة 
يف ترامج��ه للعلم��اء وأفاضل مكة   . 
وبطبيعة احلال ربط هؤالء النساء من 
حيث تواريخ الوفي��ات أو املذهب 
أو الكني��ة سيس��اعد عل��ى معرفة 
أي املذاه��ب عنيت بتعلي��م املرأة 
والتبيز؛  النبوغ  على  وتش��جيعها 
وكذلك أي اخللفي��ات اإلثنية، هل 
للعربي��ات دور أم كل ال��دور لغري 
العرب؟ إن وجود الطبيات وبهذا 
الزخم يدل إضافة إىل كل ذلك على 
وجود تقالي��د عائلية رمب��ا امتدت 

لقرون يف شأن تعلم املرأة ورقيها.
أما معرفة ما اهتمت املرأة بتعلمه 
وتعليمه وأشهر التالميذ واألساتذة 
فإن هذه االرتباطات متكننا من إبراز 
وفهم ما ميكن أن نس��ميه املدرس��ة 
النس��ائية املكية   . وكيف أن أوضاع 
امل��رأة يف القرون املاضي��ة على قلة 
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املعلوم��ات املتواف��رة مل تكن كلها 
جه��اًل وأمية كما هو س��ائد، ورمبا 
مزيد من البحث والتنقيب ستفرج 
عن��ه تفاصي��ل أوس��ع وأكب عن 
والفكرية  العلمية  وأدواره��ا  املرأة 

املختلفة.
وهكذا فإن عملية تكميم البيانات 
ميك��ن أن تس��اعد على فت��ح آفاق 
جديدة واإلفادة القصوى من بيانات 

فردية متقطعة جمزأة.
 نأمل أن نتمكن من إمتام مشروعنا 
هذا، الذي ال تقف يف طريقه س��وى 
بعض الصع��اب املالية والفنية اليت 
نرج��و أن نتجاوزه��ا يف القريب   . 
أن  املتواض��ع هذا  آملني بعرضن��ا 
نكون قد أبرزن��ا جانبًا من جوانب 
خدمة تراث مكة، وأملنا أن توس��ع 
املشاريع لتشمل املوسوعات الكبى 

يف تاريخ مكة كالعقد الثمني.
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