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- 

  االسهامات انعهمية نهمسهمني ودورها يف انتنمية وانتخطيط

 االنذنسي قراءة يف املصادر انتارخيية
 

 

 

 السقجمة:

ساىست الحزارة االسالمية مداىسة فعالة في الشذاط االنداني، وتسكشت مغ تشسية مػاردىا بذكل 
 ىحا مغ فخاغ بل مغ ىسة يأتالسجتسعات البذخية ولسئات الدشيغ، ولع بشاء صحيح لتكػف الخائجة في 

وبشاًء عمى ذلظ تع اختيار ىحه الجراسة لشصمع الى اىع االسيامات العمسية التي  تخصيط،الو  ومعخفة بالتشسية
اضصمع بيا العمساء السدمسيغ واسيست بذكل فعاؿ في تشسية السػارد السيسا االقترادية لشيػض بػاقع 

 االمة الحزاري.

حية بسفيـػ محاور، تشاوؿ السحػر االوؿ تعخيفات لغػية واصصالستة و  قدست الجراسة عمى مقجمة،
التشسية والتخصيط، وتزسغ السحػر الثاني التشسية والتخصيط الدراعي، والحي مغ خاللو سمصشا الزػء مغ 

وفق اسذ عمسية ولحلظ حققت الشساء االقترادي  تجخي  خالؿ الشرػص اف الدراعة االنجلدية كانت
وذكخنا  ،في االقتراد الدراعي مياه االبار والتشكيطاستثسار  لجولة االنجلذ، وبحث السحػر الثالث في

كيف اف اىل االنجلذ كانػا يعسخوف االبار وفق تشطيع وتخصيط معيغ لمحرػؿ عمى اكبخ قجر مسكغ مغ 
السياه، ولسعخفتيع باف السياه ثخوة فقج تػصمػا كحلظ الى الخي بالتشكيط الحي اثبت نجاحو وساىع في 

، مغ عمع االنػاء ومداىستو في التشسية والتخصيطى الازدىار وتشسية االقتراد، وتصخؽ السحػر الخابع 

 أ.د. خليل خلف حسين   

 جامعة تكريت/ كلية آلاداب     

 التخصص: تاريخ اسالمي     

 الذقيق: تاريخ املغرب والاهذلسالتخصص 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 م.م. صالح سالم ابراهيم      

 جامعة الحمذاهية/ كلية التربية              

 التخصص: تاريخ اسالمي

 التخصص الذقيق: تاريخ الاهذلس                       
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خالؿ االعتساد عمى نرػص كتاب تقػيع قخشبة الحي زودنا بشرػص تػضح كيف اف اىل االنجلذ 
، التي تحجد اياـ ىصػؿ السصخ، ومجى فائجة ندوؿ ىحه االمصار وباألنػاءكانت ليع دراية بالذيػر واالياـ 

بحر البحور وحرج الدروع،  بأوقاتفي اياـ معيشة، وضخرىا عمى الدروع، كسا كاف ليع دراية دقيقة، 
مية ودورىا استخجاـ التقشية في الحزارة االسالوضح  فقج فزال الى معمػمات اخخى، اما السحػر الخامذ

، ففيو وضحت الشرػص التاريخية كيف اف العمساء السدمسيغ استثسخوا التقانة في صيطفي التشسية والتخ
سظ دور  فيتصػر الرشاعات السيسا اختخاع اآلالت التي تجار بػاسصة اليػاء، وبحث السحػر الدادس 

دب ، وكيف اف التشسية في ىحا الجانب قج اكالعسمة االنجلدية واالثخ االيجابي في التشسية االقترادية
 الجولة الكثيخ مغ االمػاؿ التي دخمت خدائشيا.

        وختست الجراسة بخاتسة ضست اىع ما تػصمت اليو مغ نتائج.

 اصصالحية:لغػية و تعخيفات السحػر االوؿ: 

 تعخيف التشسية:  .1

الخاصة بالتشسية، لكشيا تتفق بذكل عاـ عمى اف التشسية ىػ التػضيف االفزل  التعخيفات تتعجد
  لمسػارد بسا يحقق الخفالية، وعجـ تبجيج الثخوات.

ضاىخة مخكبة تتزسغ الشسػ االقترادي عخفت بانيا:  الخاصة بالتشسية، اذ وفيسا يمي بعس التعخيفات
في اليياكل االقترادية واالجتساعية والدياسية عشاصخىا اليامة، ولكشيا تتزسشو بحجوث تغييخ  كأحج

 . (2)والشسػ االقترادي عشرخ اساسي مغ عشاصخ التشسية ومكػف اساسي مغ مكػناتيا، (1)والثقافية

                                                           

، 2001، دار الذخوؽ، القاىخة ، 2( العيدػي، ابخاليع، التشسية في عالع متغيخ دراسة في مفيـػ التشسية ومؤشخاتيا، ط1)
 .18-17ص

 .19( العيدػي، التشسية، ص2)
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او االلة،  ،يػ ليذ مجخد عشرخ مغ عشاصخ االنتاج شأنو شاف االرضففي التشسية اما االنداف 
ارتقاء السجتسع واالنتقاؿ بو مغ . وقيل في التشسية بانيا (1)لكشو فزال الى ذلظ فانو غاية التشسية وىجفيا

الػضع الثابت إلى وضع أعمى وأفزل، وما ترل إليو مغ حدغ الستغالؿ الصاقات التي تتػّفخ لجييا، 
عغ تحقيق زيادة سخيعة تخاكسّية ودائسة عبخ  التشسية ىي عبارة، واف والسػجػدة والكامشة وتػضيفيا لألفزل

فتخة مغ الدمغ في اإلنتاج والخجمات نتيجة استخجاـ الجيػد العمسّية لتشطيع األنذصة السذتخكة الحكػمّية 
 . (2)والذعبية

ىحا ممخز لتعخيف التشسية التي اصبحت ضخورة في بشاء الجوؿ التي تخيج اف تشافذ في محيصيا 
 في كل زماف ومكاف.

 تعخيف التخطيط: .2

 يبجوا اف التشسية والتخصيط متالزماف، اذ ال تشسية بجوف تخصيط، فسا ىػ التخصيط؟ 

االستعجاد لو التشبؤ بالسدتقبل و ضيخت العجيج مغ التعخيفات لسرصمح التخصيط، مشيا ما يقػؿ بانو: 
 .(3)اد الخصة السشاسبةالتحزيخ لو بإعجي القجرة عمى التشبؤ بالسدتقبل و عج الشطخ الحي يتجمى ففيػ ب  

اي اف التخصيط ىػ الشطخ الى السدتقبل وفق رؤى تحقق ما يخبػا اليو الفخد او الجولة، والتخصيط 
 مختبط باإلنداف، بجءا مغ نفدو الى محيط عائمتو، ومجتسعو، وميسة تغييخ الخصط مع تغيخ الطخوؼ.

                                                           

 .28( العيدػي، التشسية، ص1)
 ( مقاؿ مشذػر عمى الذبكة العشكبػتية االنتخنيت عمى الخابط: 2)

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84
%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9. 

 مقاؿ مشذػر الذبكة العشكبػتية االنتخنيت عمى الخابط: (3)
 https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=572631 
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السادية حرخ السػارد البذخية و لحي يتزسغ ىػ األسمػب العمسي اوىشالظ مغ يقػؿ اف التخصيط 
 .لدج احتياجات السؤسذعسمية استخجاـ بصخيقة عمسية و  اجػدواستخجاميا 

استخجاـ الفخوض الستعمقة االختيار السختبط بالحقائق ووضع و وتعخيف اخخ يقػؿ باف التخصيط ىػ: 
العسمية او ىػ  .شذػدةبالسدتقبل عشج ترػر االنطسة السقتخحة التي تعتقج بزخورتيا لتحقيق الشتائج الس
 . (1)التي تدسح بتحجيج األىجاؼ السخجػة و الػسائل األكثخ مالئسة لتحقيق ىحه األىجاؼ

مسا يدبق يتزح اف التخصيط مختبط بالسػارد، والتشسية مختبصة بالسػارد، وىشا نؤكج اف التشسية البج 
 ليا مغ تخصيط، والتخصيط بجوف تشسية ال ضخورة لو.

 

 : التشسية والتخطيط الدراعي: السحهر الثاني

لكل االقتراديات العالسية الى قبل ضيػر الشفط، بل والى االف، لحلظ  ياالساس الخافجالدراعة تعج 
اىتع السدمسػف بالدراعة وراقبػا نزػج السحاصيل فأسدػا عمسا خاصا بكل ما يتعمق بالدراعة مغ حخث 

شي السحرػؿ، وكل ذلظ ىػ مغ باب التشسية االرض، وبحرىا وسقييا وتدسيجىا، بل وحتى زماف ج
ومخصط لمعسل فيو، لمحرػؿ عمى  باف يكػف كل شيء متعمق بالدرع مشطعوىػ والتخصيط االقترادي، 

التي تشاولت ذلظ واسدت  االنجلدية ، واىع الكتباعمى انتاج مع السحافطة عمى السػارد لألجياؿ القادمة
ىػ(، وسشأخح مغ كتابو مجسػعة 580ة البغ العػاـ االشبيمي )تلعمع الدراعة ىػ كتاب الفالحة االنجلدي

، وكيف استثسخوه بذكل يجعل ىحا السػرد في خجمة الدراعة مع الحفاظ عميو، كسا نرػص تتعمق بالساء
غ كانػا عمى دراية كاممة بالتشسية االقترادية، لمحرػؿ ييف اف العمساء السدمساعصتشا تمظ الخوايات ك

 اجي مغ السحرػؿ.  عمى اكبخ قجر انت

                                                           

 :عمى الخابط ( مقاؿ مشذػر عمى الذبكة العشكبػتية االنتخنيت1)
http://al3loom.com/?p=17704. 
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عمى انتاج يؤثخ تأثيخ الساء الدائج او قمتو بعج السخاقبة الجقيقة لمدراعة، شاىج ابغ العػاـ االشبيمي اف 
نرا يقػؿ "اف كانت الذجخة القميمة الحسل يانعة نعسا،  في كتابو الفالحة االنجلديةورد ااالشجار، فقج 

مشعسة، قج اشتغمت بحلظ عغ الحسل؛ فتقمل عسارتيا وسقييا بالساء، وتقمع بعس اغرانيا، ويجعل حػؿ 
أصميا صخخ وحرًى، ويغصى بالتخاب. واف كاف ذلظ مغ قحط؛ فيعالج بالدقي بالساء، وبالعسارة الجيجة. 

 .(1)مغ شجخة كثيخة الحسل مغ نػعيا، فحلظ عالجيا" بأغرافلحسل وتخكب الذجخة القميمة ا

ىشا عالج ابغ العػاـ الذجخة القميمة الثسخ باف يتخؾ عشيا الساء، وتحاط باألحجار، اف كانت يانعة، 
واف كاف الخمل مغ قمة الساء فيداد الساء ليا، وتخكب فييا االغراف مغ االشجار الكثيخة الحسل في كال 

   الحالتيغ.

يقػؿ اف "التيغ يدقى في يشايخ سكيا بالغا، أكاف في االرض مصخ، او لع يكغ، كسا ذكخ نرا اخخ 
 .(2)ويتسادى في سكيو الى وقت نزجو"

ومغ خالؿ الشريغ ومصابقتيسا بتعخؼ التشسية الحي ييتع بزخورة التغييخ الجحري في العسل لتحقيق 
 اىتع بحلظ وكانت التشسية احج وسائل استخاتيجيتو العسمية.اكبخ قجر مغ االنتاج، نجج اف الفالح االنجلذ 

 والشرػص في ىحا السجاؿ كثيخة لكششا اقترخنا عمى ىحيغ الشريغ. 

 

 في االقتراد الدراعي: مياه االبار والتشقيط: استثسار السحهر الثالث

ولع تحفخ تمظ االبار كانت االبار مغ اىع السػارد التي يعتسجىا الفالح االنجلدي، في ري مدروعاتو، 
بذكل عذػائي، بل كانت تحفخ وتعسخ بكياسات معيشة لتحقق صعػد مياه كافيو لخي السدروعات، واذا 

                                                           

ـ(، الفالحة االنجلدية، تحقيق: انػر ابػ سػيمع 1184ىػ/580ابغ العػاـ االشبيمي، ابػ زكخيا يحيى بغ دمحم بغ احسج )ت( 1)
 .3/291: 2012واخخوف، مشذػرات مجسع المغة العخبية، االردف، 

 .3/297ابغ العػاـ االشبيمي، الفالحة االنجلدية: ( 2)
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اردنا تتبع ذلظ ومعخفتو بذكل دقيق وجب عميشا مخاجعة كتاب ابغ العػاـ االشبيمي والسعخوؼ بالفالحة 
خا؛ لتكػف سانيتيا كحلظ. فاف كاف عسق البئخ نحػ العسيقة تفتح فييا فتحا كثي "البئخ اف :االنجلدية، اذ ذكخ

خسذ قامات؛ فميكغ شػؿ فع البئخ نحػ ستة عذخ شبخا، ليجخل في الصي مغ ذلظ نحػ ذراعيغ، ويبقى 
فييا نحػ تدعة اشبار، واف كاف العسق اكثخ فاعسل فع البئخ اكبخ لتكػف سانيتو اكبخ، ويكػف قصخ دورىا 

تع تحجيج اعجاد القػاديذ في حبل الدانية "وليكغ قف االمخ عشج ذلظ، بل ، ولع ي(1)نحػ اثشي عذخ شبخا"
"كمسا كثخت االمذاط في الفمظ الرغيخ الحي ، اذ (2)في القامة مغ حبل الدانية خسدة قػاديذ او نحػىا"

 . (3)يجيخ الدانية مع كبخ الفمظ الكبيخ، جاءت الدانية أخف وأسيل"

االنجلدي، والتي استخجميا فعال، جاءت مغ زيادة التشسية الدراعية فكل السعمػمات التي ذكخىا الفالح 
 والتخصيط نحػ وفخة في انتاجية الدراعة.

ولع يقف العالع السدمع عشج ذلظ بل اوجج شخيقة ججيجة لمخي وىي مغ باب التشسية والتخصيط 
ستخجاـ شخيقة حجيثة ، في حاؿ كانت ىشالظ شحة في الساء، او حتى ااالقترادي باف اعتسج عمى التشكيط

وقج وججنا ذلظ مغ خالؿ الشز االتي: "ولي جعل عشج اصل الذجخة جختاف  في عسمية سقي االشجار،
كبيختاف مغ فخار ججيج، مسمػءتاف بساء عحٍب، وفي اسفل كل جخة مشيسا ثقب لصيف يجخي مشو الساء الى 

يشو وبيغ االرض لئال يدج الصيغ اصل الذجخة السغخوسة جخيا لصيفا دائسا، وليكغ الثقب عغ حائل ب
الثقب، وكمسا نقز ماؤىسا ممئتا، ويجـو ذلظ نحػ شيخيغ فخبسا اشعست تمظ الذجخة مغ عاميا؛ كإشعاميا 

                                                           

. ويشطخ: سعيج، صباح خابط، االنجلذ الشذاط االقترادي في عيج 1/538ابغ العػاـ االشبيمي، الفالحة االنجلدية: ( 1)
 .74، ص2017ـ، دار صفحات، دمذق، 1031-928ىػ/ 422-316الخالفة 

 .1/544االنجلدية: ابغ العػاـ االشبيمي، الفالحة ( 2)
. ويشطخ: واشدػف، انجريػ، االبجاع الدراعي في بجايات العالع 1/544ابغ العػاـ االشبيمي، الفالحة االنجلدية: ( (3

لمسيالد، تخجسة: احسج االشقخ، مخاجعة: دمحم  1100و  700االسالمي انتذار السحاصيل والتقشيات الدراعية ما بيغ 
 .231،  ص1985مب، معيج التخاث العمسي العخبي، سػريا، نحيخ سشكخي، مشذػرات جامعة ح
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في مػضعيا، وتتعاىج بالدقي مع غيخىا مغ الذجخ، ويرمح اف يعسل ىحا في تشجية مػضع التخكيب مغ 
 .(1)الذجخة السخكبة بالساء العحب"

عشج الشز قميال يتزح لشا اف ىحه الصخيقة في الخي قج يكػف فييا انتاج الذجخة وعشج الػقػؼ 
السغخوسة في نفذ الدشة التي اغخست فييا، وىحا جاء مغ تجارب مخصط ليا وتشسية اقترادية جعمت 

 مغ االنجلذ، مرجرة لكثيخ مغ السحاصيل الدراعية.

 تخطيط: : عمم االنهاء ومداىستو في التشسية والالسحهر الخابع

اىتع السدمسػف باالنػاء مغ حيث خخوج الذسذ وغخوبيا وتقديع االشيخ واالياـ، وحخكة الغيـػ 
 تختبط بحياتيع بذكل مباشخ، وكل ذلظ جاء مغ تشسية السعارؼ والتخصيط ألنياومػاعيج ىصػؿ االمصار، 

االنػاء واشيخ مغ كتب في لسا قج تجمبو تمظ مخخجات تمظ السعارؼ، فأسدػا عمع و  لسا قج يشتج عشيا،
، في كتابو الذييخ تقػيع قخشبة، والحي سيكػف مادة دراستشا لميجخة 370ذلظ عخيب بغ سعج الستػفي سشة 

في ىحه الفقخة والتي تػضح بذكل جمي معخفة السدمسػف في االنجلذ بكل ما يتعمق باألشيخ واياميا 
قات ليزعػا وفق ذلظ اسذ لمدراعة او الحخكة بيغ وتقديساتيا واسسائيا واوقات السصخ، وفائجة تمظ االو 

السجف او حتى حخكة سيخ الدفغ، وىحا جاء مغ تشسية وتخصيط، يشع عغ معخفة جمية وكسا في الشرػص 
ايخ: "وىػ بالدخيانية شيخ يشالتي سشعخضيا، فكاف كالـ عخيب عغ الذيخ االوؿ مغ الدشة وقاؿ عشو ىػ 

"عجد ايامو احج وثمثػف ... الشيار فيو تدع ساعات ونرف ، واف (3)بة"وبالكبصية شػ  (2)... خخكانػف اال
"ارتفاع الذسذ فيو وسط الشيار تدع ، ولع يكتف بحلظ بل قاؿ اف (4)الميل مغ اربع عذخة ساعة ونرف"

، ثع يحكخ السصخ فيو (1)"وضل كل شيء نرف الشيار مثمو ومثل ثالثة ارباعو"، (5)وعذخوف درجة وثمثاف"
                                                           

 .2/35ابغ العػاـ االشبيمي، الفالحة االنجلدية: ( 1)
 .16كاف ىشا فخاغ في اصل الكتاب وبالفارسية. ابغ سعيج، تقػيع قخشبة، ( 2)
 .16، ص1873ـ(، تقػيع قخشبة، تحقيق، ريشيارت دوزي، مصبعة بخيل، ليجف، 980ىػ/369ابغ سعيج، عخيب)ت( 3)
 .17ابغ سعيج، تقػيع قخشبة، ( 4)
 .18ابغ سعيج، تقػيع قخشبة، ( 5)
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"اوؿ نػء االسج ويدسى مصخه ربيعا وىػ نػء ى فائجتو مغ عجميا اياـ شيخ يشايخ فيقػؿ: وبياف مج
"يختار فيو وفي ما بعجه الى اخخ ، ثع يحجد نػع السدروع الحي يدرع خالؿ ىحا الذيخ فيقػؿ: (2)محسػد"

 .(3)الذيخ زريعة البرل"

، ثع (4)ايامو ثسانية وعذخوف" "عجد فبخيخ:ثع يتصخؽ ابغ عخيب الى الذيخ الثاني فيقػؿ ىػ شيخ 
"تفقز الصيخ يتصخؽ الى ما يحرل في ىحا الذيخ مغ امػر تيع االقتراد فيقػؿ اف في ىحا الذيخ: 

بتحزيغ بيس دود الحخيخ حتى تفقز ... ، وفيو تبجأ الشداء "(5)وتفخخ الشحل وتتحخؾ دواب البحخ"
"فيو ابتجاء نػء الرخفة ثالث لياؿ ج ذكخه بانو: . اما الذيخ الثالث فيػ مارس فق(6)وتغخس برل الدعفخاف"

 . (7)وىػ محسػد وسسيت الرخفة النرخاؼ البخد عشج سقػشيا"

وعشج الػقػؼ قميال عشج الشرػص الدابقة يتزح لشا اف السدمسيغ عامة ومدمسي االنجلذ، كانت ليع 
راد الجواجغ، وقج صشفػا دراية عامة عغ االشيخ وما يحجث فييا مغ تقمبات، وامػر تخز الدراعة واقت

لحلظ الكتب، التي تجخل مغ ضسغ التشسية والتخصيط، فيحه الكتب قج رسست خصصا معمػمة لمعسل في 
 شيػر الدشة.

"فيو نػء ، فيقػؿ اف ابخيلثع يكسل الكتاب كالمو عغ االشيخ فيرل الى الذيخ الخابع فيدسيو شيخ 
، (9)"نػء الغفخ ثالث لياؿ وقيل ليمة"، وفيو كحلظ (8)"الدساؾ االعدؿ خسذ لياؿ وىػ نػء غديخ قمسا يخمف

                                                                                                                                                                                     

 .18ابغ سعيج، تقػيع قخشبة، ( 1)
 .19ابغ سعيج، تقػيع قخشبة، ( 2)
 .20ابغ سعيج، تقػيع قخشبة، ( 3)
 .26-25ابغ سعيج، تقػيع قخشبة، ( 4)
 .32ابغ سعيج، تقػيع قخشبة، ( 5)
 .33، ابغ سعيج، تقػيع قخشبة( 6)
 .37ابغ سعيج، تقػيع قخشبة، ( 7)
 .44ابغ سعيج، تقػيع قخشبة، ( 8)
 .46ابغ سعيج، تقػيع قخشبة، ( 9)



 

 

 

 

 

317 
 

 احباث املؤمتر انعهمي انذويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجذات احلذيثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 ) اجملهذ انثانج(  2020كانىن االول  16-17

 

، كسا انو الذيخ (1)"فيو نػء االكميل ... وىػ غيخ محسػد"، ومايواما الذيخ الخامذ فيقػؿ انو شيخ 
 .(2)يبجأ بحراد الذعيخ"الحي فيو "

واذا اردنا الػقػؼ ىشا لبياف الرػرة التي ادت بالعمساء الى مخاقبة ودراسة احػاؿ الشاس االقترادية، 
وربصيا بأشيخ الدشة، وندوؿ السصخ، البج مغ الػقػؼ عمى الشرػص التاريخية التي دفعت الى االىتساـ 

ة االقترادية عمى الفالح كاف التقمب وعجـ االستقخار لو االثخ السباشخ عمى التشسيبيكحا دراسات اذ 
دػؽ االنجلدي فعد عمى تعػيس ما ضاع مشو مغ محرػؿ مسا يدبب بتشاقز شخدي في وفختيا بال

بغالء الدعخ وعطع ثع اشتج القحط بقػلو: " بذكل فاحر كسا وصفو ابغ حيافوبالتالي ارتفاع في االسعار 
وبال شظ اف نجرة السحرػؿ يؤدي الى انتذار السجاعة في اي مجتسع, واقتخف الجفاؼ وشحة  ،(3)"البالء

الفالح بل تعجت ذلظ الى  ىاالمصار ونجرتيا لع تؤثخ فقط عمدشػات شحة ف, (4)االمصار بالجخاد والػباء
ي واىسا لسشتطسة بذكل سشػ التشسية االقترادية لمجولة مغ خالؿ تػقف الكثيخ مغ السػارد السيسة ا

كثخة االمصار ، كسا اف لحي يريب الشاس بدبب تأثيخ الجػعناليظ عغ اليخج والسخج ا ،(5)الجباية
ى السرجر بذكل كبيخ عم فكثخة الديػؿ تؤثخ مغ الجفاؼ، والديػؿ ال تقل خصخا عمى الجولة والفالح

كالفيزاف الحي حجث ، اؼفالفيزانات تأثيخىا اقػى مغ سشػات الجفبل ربسا اف  االوؿ لمفالح االنجلدي,
فكانت االنػاء الجػية الستقمبة لجديخة  ، الحي خخب الدروع وىج البيػت،(6)مػػ765ىػػػ/148في قخشبة سشة 

االنجلذ بحكع مػقعيا ذات اثخ بالغ في تحجيج مػارد الجولة االقترادية الدشػية ومغ ىشا يسكغ القػؿ اف 
                                                           

 .54ابغ سعيج، تقػيع قخشبة، ( 1)
 .56ابغ سعيج، تقػيع قخشبة، ( 2)
شالسيتا  السقتبذ )الجدء الخامذ(، اعتشى بشذخه: ب., ـ(1076ىػ/469)حياف بغ خمف بغ حديغ( ابغ حياف القخشبي، 3)

 ،1979كمية اآلداب بالخباط، مجريج،  –مع: ؼ. كػرنيصي و ـ. صبح وغيخىسا، السعيج االسباني العخبي لمثقافة 
 .383ص

 .124ص( ابغ حياف، السقتبذ، 4)
، تحقيق: أنيذ الصباع، دار , تاريخ افتتاح االنجلذـ(977ىػ/367( ابغ القػشية، ابػ بكخ دمحم بغ عسخ القخشبي )ت5)

 .107-106ص ،1957لمجامعييغ، بيخوت، الشذخ 
 .134ص( ابغ القػشية، تاريخ افتتاح االنجلذ، 6)
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الجػ الستصخؼ لجديخة االنجلذ دفع الفالح والجولة عمى حج سػاء الى ايجاد الحمػؿ االنية لمحفاظ عمى 
 .مدماف والسكاف السشاسبيغ لمدراعةحيح لرد مغ خالؿ االختيار الراالسػ 

عمى القخار الدياسي في الجولة, فاتخح القادة قخارىع في  حتى التشبؤ الجػي في االنجلذولحلظ اثخ 
كاف لو  ،(1)الحخب وفقا لالستقخار العاـ لمصقذ, ولسا كانت اغمب الحسالت االنجلدية صػائف وشػاتي

االشارة الى اف القرج مغ الرػائف والذػاتي ىػ او ىشاؾ؛ مع  ىشاالكمسة الفرل في تحجيج وقت الغدوة 
مػعج انصالؽ الحسمة وليذ التحاـ الجيذيغ, اي اف السعخكة عشجما تقػـ في وقت وزماف غيخ محجديغ ال 

بدبب غدارة االمصار, ايزا دخل تأثيخ العامل الجػي  ةتتأثخ بالعامل الجػي اال في بعس الحاالت وعاد
, فأخح االنجلديػف بعيغ االعتبار كل جػانب ومقػمات بشاء السجيشة بذخية مغ خالؿ العسخافالتشسية العمى 

  .مغ خالؿ الجقة في السػقع ومجى تأثيخ العامل الجػي كالخياح واالمصار والفيزانات عمييا

 

 

 

 

 استخجام التقشية في الحزارة االسالمية ودورىا في التشسية والتخطيط:  السحهر الخامذ:

واإلجخاءات مغ اجل تجػيج وتحديغ الطخوؼ  اآلالتتعخؼ التقشية بانيا تصبيق العمع لتصػيخ 
السدمسيغ في االنجلذ استخجمػا  يبجو اف، و (2)اإلندانية او دفع فعالية االنداف مغ جية الى جية أفزل

                                                           

البػياف السغخب في أخبػار األنجلذ والسغخب، , ـ(1312ىػ/712( ابغ عحاري، احسج بغ دمحم السعػخوؼ السخاكذي )ت1)
 .2/53: تحقيق: ج. س. كػالف و إ. ليفي بخوفشداؿ، دار الثقافة، بيخوت، د.ت

ـ(، السخرز, تحقيق, خميل إبخاليع 1007ىػ/398بغ سيجه, أبػ الحدغ عمي بغ إسساعيل الشحػي االنجلدي)تا (2)
 .2/450: 1996جفاؿ, دار احياء التخاث العخبي، بيخوت، 
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 فبجوف التشسية او بجوف  ، وىحا لع يأت مغ دوف تخصيط ودراية،(1)التقشية لديادة االقترادية في االنجلذ
التخصيط ال يسكغ لمعمـػ اف تشذأ وتتصػر، ويقيشا لع تكغ تمظ السرصمحات معخوفة )تشسية او تخصيط( 

 ، لكغ مخخجات ىحه السرصمحات وفكخىا ىػ مغ كاف مػجػدا خالؿ بشاء الحزارة االسالمية.آنحاؾ

ـ وفي بالد االنجلذ خاصة، معمـػ اف التقشية كانت مػجػدة في الحزارة االسالمية بذكل عا
فاألرحاء ىي االدوات التي يتع مغ خالليا شحغ  واستخجمت التقانة بذكل واضح في الشػاعيخ واالرحاء،

الحبػب، لتكػف الصحيغ، ومغ ثع صشاعة الخبد، واعتسج االنداف عمى الخحى اليجوية اوال، ثع ازدادت 
لتي تجار بػاسصة اآلالت مغ خالؿ قػة الساء الحي حاجة االنداف الى تصػيخ الة الصحغ، فرشع االرحاء ا

حخكتيا وتجويخىا، لكغ ما ميد بالد االنجلذ ىػ تشسية تمظ التقانة باالعتساد عمى اليػاء وصشع يداىع في 
الحي يؤرخ الى القخف الدادس اليجخي وخالؿ حكع  شاحػنة ىػاء تجار بػاسصة اليػاء كسا ورد في الشز

نجلذ كيف انيا ساىست في بشاء مجيشة عمى جبل شارؽ، وجمبت السيشجسيغ الجولة السػحجية في اال
والعساؿ لحلظ فبشػا السجيشة، وبشى فييا السيشجس يعير شاحػنة ىػائية تقػـ بصحغ الحبػب وجعل اليػاء 

 "ووصل االمخ العديد ببشاء مجيشة كبخى ... بالجبل السيسػف القجيع :اداة لتجويخىا وتحخيكيا وكسا في الشز
عشج اجازة  لألمخالبخكة عمى جديخة االنجلذ الدامق الذاىج : جبل شارؽ ... تكػف ىحه السجيشة مشدال 

العداكخ السشرػرة ومحال ريث ما تتقجـ الخايات السطفخة واالعالـ السشذػرة الى بالد الخـو وكاف في 
 -رضي هللا عشو–السؤمشيغ الكتاب الكخيع امخ جـد الى الديج االجل ابي سعيج عثساف بغ الخميفة اميخ 

بالسذي مغ غخناشة بشفدو مع الصمبة الحيغ باشبيمية، لاللتقاء واالجتساع فيو بالذيخ االجل ابي حفز اف 
امكشو، وبابي اسحق بَّخاز بغ دمحم وبالحاج يعير وبالقائج عبج هللا بغ خيار الجياني والسذاورة معيع، 

يو مغ الجبل وأمخه في الكتاب الكخيع وكحلظ لمديج االجل ابي والتخاوض حيث يكػف البشاء السحكػر السامػر 
يعقػب باشبيمية اف يدتشفخوا جسيع الفعمة مغ البشاييغ والجياريغ والشجاريغ والعخفاء مغ جسيع بالد 

                                                           

بشحسادة، سعيج، التخاث الفالحي االسالمي بالسغخب واالنجلذ خالؿ العرخ الػسيط مقػماتو ومخاحل تصػره، مشذػر  (1)
كتاب الفالحة والتقشيات الفالحية بالعالع االسالمي  في العرخ الػسيط، اشخاؼ: حدغ حافطي عمػي، مؤسدة ضسغ 

 .71، ص2011الخباط، مشذػرات عكاظ،  –والعمـػ االندانية  اآلدابالجار البيزاء، كمية  –السمظ عبج العديد 
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ويدتعجمػا بالػصػؿ الى الجبل المتثاؿ االمخ الكخيع،  -اعانيع هللا–االنجلذ، التي تحت نطخ السػحجيغ 
خ وانجفل البذخ لحلظ مغ االجشاد والقػاد والكتاب واىل الحداب لتقييج االشغاؿ، واالنفاؽ عمى فاحتفل الشط

االعساؿ ، وبالتعجيل في ذلظ والكساؿ. وتقجـ الديج االجل ابػ سعيج عمى ما امخ بو مغ مػضعو بغخناشة 
يعاونيع مغ الخجاؿ ، ومغ يذاكميعاليو، ومذى مغ اشبيمية العخيف احسج بغ باسو بجسيع البشائيغ ومغ 

ويساثميع، وندلػا فيو وابتجأوا البشاء في السػضع الحي وقع الجسع عميو واالتفاؽ مغ نػاحيو، بديف البحخ 
مسا يالصقو ويميو ... واحكع البشاؤوف فيو بشاء مغ القرػر السذيجة والجيار، واختخعػا في اسديا شيقانا 

ر والجيار مسا ىػ عجيب في االثار ... وكاف الحاج وحشايا لتعتجؿ بيا االرض مبشية بالحجخ السشجػ 
يعير السيشج مجة اقامتو لمبشاء عمى ما ذكختو فيو قج صشع في اعاله رحى تصحغ االقػات بالخيح عايشيا 

، عشج الػقػؼ عمى الشز السيع، ندتميع مشو جػانب عجة، مشيا والتشسية (1)الثقات مجة البشاء السحكػر ..."
السجف، واف بشاء ىحه السجيشة السدتحجثة لع تكغ اعتباشا بل مخصصا لو ليتكػف مكاف والتخصيط في بشاء 

راحة لمػافجيغ مغ السغخب الى االنجلذ عبخ جبل شارؽ، كسا وفخ ليحه السجيشة تقانة ججيجة في شحغ 
ي تجويخ االقػات وىػ شعاف البالد والى االف، وىحه التقشية تسثمت في استخجاـ شاقة اليػاء واستثسارىا ف

االرحاء، وىػ ما نخيج تأصيمو اف الحزارة االنجلدية حزارة تشسية وتخصيط، مغ نذػئيا الى زمغ 
   سقػشيا.

 

 :سك العسمة االنجلدية واالثخ االيجابي في التشسية االقتراديةالسحهر الدادس: 

 العاـ لمجولة, ولساذىب االمخاء والخمفاء االنجلديػف كل حدب اجتياده في محاوالت لتقػية االقتراد 
، نالحع اف ذلظ لع يدتسخ (2)الفتح اياـمى العسمة السذخقية في كانت دولة االنجلذ اياـ تأسيديا تعتسج ع

                                                           

ى السدتزعفيغ باف جعميع هللا ائسة وجعميع ـ(، السغ باإلمامة عم1198ىػ/594( ابغ صاحب الرالة، عبج السمظ)1)
 .142-137، ص 1964الػارثيغ، تحقيق: عبج اليادي التازي، دار االنجلذ لمصباعة والشذخ، بيخوت، 

 .1/375ـ: 2003سالع بغ عبجهللا الخمف, نطع حكع االمػييغ, الجامعة االسالمية, مكة, ( 2)
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فقج حجث اف تع سظ نقػد مدتقمة عغ الشقػد السذخقية، بذعارات انجلدية بحتة، كسا عسل االميخ عبج 
والى سشة  مػػ770ىػػ/153الى سشة  الخحسغ الجاخل الى سظ نقػد انجلدية، فػصمت نقػد تؤرخ

 2700 اممع و وزني 32كاف قصخ العسمة اذ , (1)، وكانت نقػدا ذات وزف وشكل معمػـمػػ773ىػػػ/156
عيج عبجالخحسغ  ، ثع تصػرت عسمية سظ الشقػد، وضيخت دور خاصة لمدكة االنجلدية في(2)غع

وقصع االرتباط االقترادي مع بسثابة تثبيت لييبة الجولة,  جسظ العسمة تع، ومسا ىػ معمػـ اف (3)االوسط
عالمة مغ عالمات و السدتقمة،  رات الدياسة الججيجة لمجوؿىي شارة مغ شاالجوؿ القخيبة او البعيجة، و 

كالحي حجث عشجما رأي الخميفة االمػي عبجالخحسغ  ،التػجو العاـ لمدياسة االقترادية لمخميفة الججيج
بزخورة تغييخ العسمة تغييخا جحريا عمى وفق متصمبات التشسية االقترادية, فقمبيا  ىػ( 300/350)الشاصخ

 .(4)مػػػ928ىػػػ/316سشة  الحىبي الى الجيشار الفزي مغ الجرىع

 اما الدؤاؿ الحي مسكغ اف يصخؽ، ما فائجة التشسية والتخصيط في مجاؿ سظ الشقػد؟ 

 وىل حرل نساء في ىحا الجانب؟

سظ نقػؿ وألىسية الشقػد في اقتراديات الجوؿ وججنا اف دولة االنجلذ دققت في ذلظ كثيخا، فكاف 
 مغ خالؿ تحجيج ندب الحىب والفزة في الشسػ االقتراديلمحفاظ عمى  ،بيج الجولة فقط اً الشقػد محرػر 

اما  %1,80 الى %1,75بيغ  تخاوح ماتعسػلة الجرىع االنجلدي الحىبي  تكانالدكة السزخوبة، اذ 
حرخا، فػججنا اف ما  واف ىحه االيخادات تحىب لمجولة ،(5)مغ قيسة الشقج السزخوب %3الفزة فكانت 

                                                           

 العسمة االنجلدية .لمسديج يشطخ السالحق السػجػدة حػؿ انػاع ( 1)
 1/375: الخمف , نطع حكع االمػييغ( 2)
 .83، ص1969الشقذبشجي، ناصخ الديج محسػد, الجرىع االسالمي, السجسع العمسي العخاقي, بغجاد, ( 3)
 .88، ص1302ـ(, مخترخ كتاب البمجاف, بخيل, ليجف, 902ىػ/290اليسجاني، ابي بكخ احسج بغ دمحم )ت( 4)
 .1/396: ع االمػييغ, نطع حكالخمف( 5)



 

 

 

 

 

322 
 

 احباث املؤمتر انعهمي انذويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجذات احلذيثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 ) اجملهذ انثانج(  2020كانىن االول  16-17

 

الف ديشار بسا يعادؿ  (200,000) بمغ في عيج عبجالخحسغ الشاصخمغ مجخػالت نقجية جخاء ذلظ دخل 
 االقترادية.  التشسيةب . فيحا جانب واحج مغ جػان(1)ثالث مالييغ واربعسائة الف درىع 3,400,000

وىحا التغييخ واالستقالؿ في العسل لع يأت مغ فخاغ بل عغ معخفة واضحة في تصػر االقتراد 
اال بطيػر العسمة السدتقمة القػية، وىػ ما فعمو ساسة االنجلذ ودوليا عمى شػؿ  ذلظ ال تأتيو )التشسية(، 

تػاجج السدمسػف فييا، ولع يقترخ االمخ عمى عرخ االمارة او الخالفة بل الحطشا ذلظ في زمغ الجوؿ 
 القػية كالسخابصيغ او السػحجيغ او حتى مسمكة غخناشة، فحلظ كاف بتخصيط مدبق.  

 الخاتسة

نياية الجراسة السػسػمة االسيامات العمسية لمسدمسيغ وجػرىا في التشسية والتخصيط قخاءة في في 
 السرادر التاريخية االنجلدية يسكغ اف نػجدىا بعجة نقاط تدتػعب ما تػصمشا اليو مغ نتائج:

لع يكغ مرصمح التشسية والتخصيط متجاوؿ خالؿ العرػر الػسصى، لكغ مفيـػ ىحيغ السرصمحيغ  .1
ا عمى بخنامج العسل الحزاري الحي انجده السدمسػف في االنجلذ وغيخىا، ووصمت اليشا اثارىع كان

 عغ ذلظ سػاء االثخ السادي او االثخ الفكخي.
ساىست التشسية الدراعية في االنجلذ بذكل كبيخ في تشسية االقتراد، وفي ضيػر شخؽ ججيجة نست  .2

 خجمة الى االف.  وشػرت الدراعة آنحاؾ، وكثيخ مغ تمظ الصخؽ مدت
ساىست الخبخات الدراعية في االنجلذ الى استخجاـ وسائل في حفخ االبار واخخاج السياه  .3

واستخجاميا في الخي، بحيث تحقق اعمى مػرد مغ السياه، ولحلظ كانت عسخاف تمظ االبار تكػف 
ىشجسية، لتحقق وفخة في السياه، وبالتالي زيادة في مداحة السدروع واستثسار االرض، وىحا  بأشكاؿ

 كمو يداىع في تشسية االقتراد العاـ لمجولة.

                                                           

 .1/141: صػرة األرض، دار صادر، بيخوت، د.ف, ـ(977ىػ/367( ابغ حػقل، دمحم بغ عمي الشريبي )ت1)
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ارتبط االنداف ارتباشا مباشخا باالنػاء الجػية، مغ حيث ندوؿ السصخ، الى التقمبات السشاخية الى  .4
شيػر واياـ وساعات، كل ذلظ حفد العالع االنجلذ الى فائجة تمظ االمصار، الى تقديع الدشة الى 

 تدجيل ذلظ بجقة، ليكػف مشيج عاـ لمتخصيط سػاء الدراعي او التجاري.
ساىست الحزارة بخفالية الذعػب السيسا في االنجلذ، وادت ىحه الخفالية الى ضيػر وسائل  .5

ديج في االنتاج، كل ذلظ ادى واالت تعدز ىحه الخفالية، وتقمل مغ جيج االنداف، وفي نفذ الػقت ت
الى ضيػر التقشية في الرشاعات، ومغ التقشية التي ضيخت في بالد االنجلذ في صشاعة الصػاحيغ 

 اليػائية، وىحا لع يأت اال مغ خالؿ الحاجة الى التشسية اوال وبالتخصيط ثانيا.   
اف ذلظ عسج بجولة االنجلذ الى بسا اف العسمة الشقجية احجى شخؽ التبادؿ التجاري، والبيع والذخاء، ف .6

االستثسار في ىحا الجانب، وحرخه بيجىا، مسا در عمييا امػاؿ ساىست في تشسية االقتراد العاـ 
 لمجولة.

بعج عسمية سظ عسمة رسسية لمجولة تذكل رابط ثقة بيغ االنجلدي والدمصة مغ خالؿ تقػية االقتراد  .7
اس يبادلػف ما يكشدوف مغ ذىب وفزة بالعسمة والديصخة عميو مغ خالؿ تمظ العسمة , فبجأ الش

 .الججيجة وىحا ىػ ما يدسى بتشسية االقتراد الجاخمي

 السرادر والسخاجع

 اوال: السرادر االولية:

 .صػرة األرض، دار صادر، بيخوت، د.ف, ـ(977ىػ/367حػقل، دمحم بغ عمي الشريبي )تابغ حػقل،  .1

السقتبذ )الجدء الخامذ( ، اعتشى بشذخه : ب . , م(6706هـ/964)حياف بغ خمف بغ حديغحياف القخشبي، ابغ  .2
كمية اآلداب بالخباط ، مجريج ،  –شالسيتا مع : ؼ . كػرنيصي و ـ . صبح وغيخىسا ، السعيج االسباني العخبي لمثقافة 

1979. 
 .1873(، تقػيع قخشبة، تحقيق، ريشيارت دوزي، مصبعة بخيل، ليجف، ـ980ىػ/369سعيج، عخيب)ت ابغ  .3
ـ(، السخرز, تحقيق, خميل إبخاليع جفاؿ, 1007ىػ/398سيجه, أبػ الحدغ عمي بغ إسساعيل الشحػي االنجلدي)تابغ  .4

 .1996دار احياء التخاث العخبي، بيخوت، 
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ـ(، السغ باإلمامة عمى السدتزعفيغ باف جعميع هللا ائسة وجعميع 1198ىػ/594صاحب الرالة، عبج السمظ)ابغ  .5
 .1964: عبج اليادي التازي، دار االنجلذ لمصباعة والشذخ، بيخوت، الػارثيغ، تحقيق

،  البـيان السغخب في أخبـار األنجلذ والسغخب, م(1312ىـ/212عحاري، احسج بن دمحم السعـخوف السخاكذي )تابن  .6

 .تحقيق : ج . س . كػالف و إ . ليفي بخوفشداؿ، دار الثقافة ، بيخوت ، د.ت
ـ(، الفالحة االنجلدية، تحقيق: انػر ابػ سػيمع 1184ىػ/580ابػ زكخيا يحيى بغ دمحم بغ احسج )تعػاـ االشبيمي، ابغ ال .7

 .2012واخخوف، مشذػرات مجسع المغة العخبية، االردف، 
: أنيذ الصباع ، دار قيق، تح , تاريخ افتتاح االنجلذـ(977ىػ/367قػشية، ابػ بكخ دمحم بغ عسخ القخشبي )تابغ ال .8

 .1957غ ، بيخوت، الشذخ لمجامعيي
 .1302, مخترخ كتاب البمجاف, بخيل, ليجف, م(470هـ/047)ت يسجاني، ابي بكخ احسج بغ دمحمال .9

 

 ثانيا: السخاجع الثانهية:

 .ـ2003سالع بغ عبجهللا الخمف, نطع حكع االمػييغ, الجامعة االسالمية, مكة,  .10

ـ، دار صفحات، 1031-928ىػ/ 422-316سعيج، صباح خابط، االنجلذ الشذاط االقترادي في عيج الخالفة  .11

 .2017دمذق، 
 .2001، دار الذخوؽ، القاىخة ، 2العيدػي، ابخاليع، التشسية في عالع متغيخ دراسة في مفيـػ التشسية ومؤشخاتيا، ط .12
 1969الشقذبشجي، ناصخ الديج محسػد, الجرىع االسالمي, السجسع العمسي العخاقي, بغجاد,  .13

و  700الدراعي في بجايات العالع االسالمي انتذار السحاصيل والتقشيات الدراعية ما بيغ واشدػف، انجريػ، االبجاع  .14
لمسيالد، تخجسة: احسج االشقخ، مخاجعة: دمحم نحيخ سشكخي، مشذػرات جامعة حمب، معيج التخاث العمسي  1100

 .1985العخبي، سػريا، 

 

 االنتخنيت:ثالثا: 
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15. https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D
9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9. 

16. https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=572631. 
17. http://al3loom.com/?p=17704. 
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