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 (لمحة عن الثقافات المحلٌة فً لٌبٌا بٌن األصالة والحداثة)

: مقدم من الباحثٌن

جامعة غرٌان / إبراهٌم النوري السلٌنٌأستاذ التارٌخ اإلسالمً بكلٌة اآلداب غرٌان. د

 جامعة غرٌان/ فٌصل محمد محمد مفتاحأستاذ التارٌخ اإلسالمً بكلٌة التربٌة غرٌان . أ

 

: مقدمة

تعد الثقافات المحلٌة من أهم المواضٌع التً أولتها المجتمعات اهتماما فً الماضً وأهتم بها 

وسٌتم فً هذا البحث تناول ، من خبلل ما قدموه عنها فً كتاباتهم،الباحثون فً الزمن الحاضر

الثقافات المحلٌة فً لٌبٌا بٌن األصالة والحداثة
(1)

فقد شهدت الثقافات .  بٌن الماضً والحاضر

المحلٌة تنوعاً وتطوراً وأحداثاً كانت سبباً فً بروزها تارة وضعفها تارة أخرى، وهذا راجع لعدة 

أسباب؛ لعلنا نتطرق إلى بعضها فً ثناٌا البحث، وتأتً أهمٌة هذه الدراسة لكونها تعالج إشكاال 

هل تنوع الثقافات المحلٌة شكل عابقاً أمام تطور المجتمع  :  عدة تساؤالت من أهمهاتمثل فً

اللٌبً أم كان مساهماً فً تطوره؟ وهل ما كانت علٌه الثقافات المحلٌة سار على نفس الوتٌرة فً 

زمن الحداثة، أم أنَّه تؽٌر وتبدل؛ ولكن بحسب التطور؟ ونتساءل هل علٌنا أن نعٌش بأصالة 

 أم ،الماضً، أم علٌنا التحدٌث؟ وإذا ما اعتمدنا الحداثة بناء على التطور هل علٌنا نسٌان الماضً

وضعه فً مساره من حٌث التطور واألخذ بعٌن االعتبار الحداثة والعصرنة؟
(2)

 من هنا ذهبنا 

لعرض بعض من تلك الثقافات، ومحاولة تتبع ما كانت علٌه، وكٌؾ أصبحت الٌوم من خبلل ما 

 .تناوله الباحثون والمهتمون بهذا الجانب

 كٌؾ نجحت الثقافات المحلٌة فً المحافظة على استمرارها بعد ظهورها، وما هً  أٌضاً ونتساءل

الوسابل التً اعتمد علٌها أهل تلك الثقافات إلنجاح ثقافاتهم؟ وكٌؾ ٌمكننا الٌوم المحافظة على 

. تلك الثقافات أمام الحداثة؟

 فالبحث فً الحٌاة ،وهذه الورقة البحثٌة تأتً كدراسة تارٌخٌة تحلٌلٌة لوضع الثقافات المحلٌة

الثقافٌة فً لٌبٌا مرتبط بمدى تطور واستقرار الحالة السٌاسٌة فً طرابلس وما حولها، إذ أثرت 

                                                           
وتعنً البحث عن األصل والجذور وبكل شًء انحدر إلٌنا من الماضً مثل العادات . تنحصر فً كل شًء قدٌم: األصالة (1

 .والتقالٌد
 .وتعنً تجدٌد التقالٌد المتوارثة. وتعنً تؽٌٌر القدٌم الموروث بكل أشكاله. شكل أدبً ٌقوم على التمرد على الواقع:   الحداثة

 .جعل الشًء متمشٌا مع روح العصر: العصرنة (2
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سوء األحوال فً الحٌاة الثقافٌة، وفً المقابل ساعد االستقرار فً دعم الحركة الثقافٌة، فازدهرت 

 إذ أن ثقافة المجتمع هً انعكاس ألوضاعه االقتصادٌة، واالجتماعٌة، ،تارة، وضعفت تارة أخرى

. والسٌاسٌة التً ٌعٌشها أي مجتمع من المجتمعات البشرٌة

 كما أنَّ عوامل أخرى ساهمت فً هذا التطور والظهور لبعض الثقافات فً لٌبٌا وكانت الداعم 

األكبر لها، وسٌتم عرض الموضوع من خبلل عرض نماذج من الثقافات المحلٌة، ومعرفة أسباب 

.  ظهورها، وذلك من خبلل لمحات عن هذه الثقافات حسب الفترة الزمنٌة

وسٌتم عرض الموضوع من خبلل أربعة مباحث مقسمة حسب الفترات الزمنٌة بٌن القدٌم، 

والوسٌط، والحدٌث، وزمن الحداثة، واعتمدنا على اختٌار أنموذج فً بعض الفترات الزمنٌة 

. للتوضٌح، إذ أنَّ دراسة كل ما ٌتعلق بالثقافات المحلٌة فً لٌبٌا محتاج إلى جهد ووقت طوٌل

:  الثقافة المحلٌة فً التارٌخ القدٌم: المبحث األول 

ساهم موقع لٌبٌا على ساحل البحر المتوسط مساهمة فعالة فً تنوع ثقافاتها إذ كان الجزء الشرقً 

ن الجزء الؽربً من كا وفً المقابل ،من الشواطا اللٌبٌة على اتصال بالحضارة الٌونانٌة

الشواطا اللٌبٌة على صلة بالحضارة الفنٌقٌة وكان لهذا أثره على اختبلؾ الثقافات التً سادت 

، منها على سبٌل المثال وجود مقابر اتبعت فٌها طرٌقة الدفن الفنٌقٌة فً المناطق الساحلٌة المنطقة

م فً ترهونة.الممتدة من صبراته إلى مصراته، ووجد قبر ٌونٌقً ٌرجع إلى القرن األول ق
(1)

 

 لهم استقرت اً أمام زٌادة االستقرار الٌونانً والفنٌقً فً المناطق التً اتخذوها مقروؼٌرها، و

فكان للثقافات الوافدة من خارج الببلد دورها حٌث دلت األدلة األثرٌة واألدبٌة على ،ثقافاتهم

وجودها متوفرة، فأمام استقرار الثقافة الفنٌقٌة على السواحل اللٌبٌة الؽربٌة على الخصوص؛ أدى 

إلى تأثٌر ذلك على السكان األصلٌٌن، فتبنى قسم منهم أسلوب الحٌاة الفنٌقٌة واستقروا فً المدن 

الفٌنٌقٌة، فظهر تبعا لذلك عنصر ثالث هو مزٌج من العنصرٌن أطلق علٌه الكتاب القدامى اسم 

األدلة ؾ وفً المقابل، فإن الجزء الشرقً الذي تأثر بالحضارة الٌونانٌة ،العنصر اللٌبً الفنٌقً

التارٌخٌة والفلسفٌة، والنقوش كما ذكرت إحدى الدراسات تثبت وتدل على نشاط ثقافً كبٌر فً 

تلك المنطقة تنوع بٌن الشعر واالهتمام بالرٌاضٌات والفلسفة إذ تم إنشاء مدرسة فلسفٌة فً مدٌنة 

م.قورٌنا فً القرن الرابع ق
(2)

 ومن ثم ٌمكننا القول بأن االزدهار الثقافً كان مواكباً لنظٌره فً ،

ببلد الٌونان، وعن الفترات التً ٌمكن أن نقول أنها كانت ؼٌر مستقرة، فقد كان للعلماء والمثقفٌن 

دورهم حتى وإن كان فً مدن ومناطق أخرى، كما جرى فً اإلسكندرٌة عندما انتقل إلٌها 

، ومنهم على سبٌل المثال المفكرون والفبلسفة؛ ألنَّ الظروؾ لم تعد مبلبمة فً مدٌنة قورٌنا

                                                           

الحٌاة الثقافٌة فً لٌبٌا القدٌمة، ضمن بحوث ودراسات فً التارٌخ اللٌبً منذ أقدم العصور حتى سنة : محمد مصطفى فارس1)

المركز الوطنً للمحفوظات والدراسات م، الجزء األول، إشراؾ صبلح الدٌن حسن السوري وسعٌد علً حامد، منشورات 1911

 .183-182، 179م، ص2011التارٌخٌة، لٌبٌا، 

 183- 182المرجع نفسه، ص2) 
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ثٌودوروس الملحد الذي اتجه لئلسكندرٌة، والفٌلسوؾ هٌؽٌسٌاس، والشاعر كالٌماخوس الذي 

استقر فً اإلسكندرٌة، وؼٌرهم
(1)

وما أن تمكن الرومان من بسط سٌطرتهم على اإلقلٌم فً ، 

م فقد كان لهذه السٌطرة أثرها على الحالة الثقافٌة فً ببلدنا، إذ ساهم .أواخر القرن األول ق

التوؼل التدرٌجً للعناصر الرومانٌة فً اإلقلٌم على انتشار الثقافة الرومانٌة، وترك بمرور 

الزمن آثاره على العنصر الوطنً، فظهرت هذه اآلثار فً المناطق الساحلٌة، ثم بدأت تظهر فً 

نَّ التأثٌرات الثقافٌة وصلت إلى مناطق أالمناطق الداخلٌة، وأشارت إحدى الدراسات إلى 

،وهذا ٌظهر من النقوش التً وجدت فً مناطق متفرقة فً ؼرب لٌبٌا، وفً المناطق الجبل

المتاخمة للصحراء، والتً أظهرت أنَّ عناصر لٌبٌة صٌؽت تماماً بالصٌؽة الرومانٌة
(2)

 فً حٌن 

، وذلك لكثرت النقوش أنَّ الثقافة الٌونانٌة صمدت فً شرق لٌبٌا أمام المد الثقافً الرومانً

الٌونانٌة التً عثر علٌها فً اإلقلٌم، إذا ما قورنت بعدد النقوش البلتٌنٌة
(3)

، وخبلصة أنَّ الببلد 

مكنت لنفسها فً الببلد لفترة من الزمن تبعا لعملٌات ، كانت عرضة لتٌارات ثقافٌة خارجٌة

االحتبلل العسكري التً تعرضت لها فً العصور القدٌمة، وأثرت هذه التٌارات على أهل الببلد، 

وأثرت على بعضها البعض، وعن السكان الوطنٌٌن فقد تأثروا بالثقافات المختلفة؛ لكن ال ٌوجد ما 

ٌدل على ثقافات محلٌة، إال ما سجله اآلخر عنهم
(4)

 .

: ، جبل نفوسة أنموذجاالثقافات المحلٌة فً العصر الوسٌط: المبحث الثانً

إنَّ الدراسة والبحث فً الحٌاة الثقافٌة فً طرابلس فً العصر الوسٌط محاطة بشًء من 

نا نعتمد على ما نظر إلٌه اآلخر عن ثقافة ببلدنا فً الزمن الوسٌط، السٌما الرحالة  الؽموض؛ ألنَّ

المؽاربة، ومع ذلك فإن موقع طرابلس بٌن المؽرب والمشرق جعل منها مركزاً هاماً للحجاج 

سواء فً ذهابهم، أو أثناء عودتهم، وبالتالً استفاد طبلب العلم فٌها من علماء األندلس والمؽرب 

وتونس الذٌن ٌمرون بها، وٌستقرون فٌها لمدة محدودة، فكانوا ٌتزودون من العلماء الرحالة بكثٌر 

أبا إسحق إبراهٌم األجدابً من )من ضروب الثقافة، وهم فً بلدهم ومنهم على سبٌل المثال 

إذ أنَّه لم ٌرحل لطلب العلم، وقد عبر عن  (الحادي عشر المٌبلدي/علماء القرن الخامس الهجري

إنَّه أكتسبه من باب هوارة وزناته؛ أي من العلماء الذٌن ٌمرون على : كٌفٌة تلقٌه العلم، فقال 

طرابلس، وكذلك أبو فارس بن عبد العزٌز بن عبد العظٌم 
(5)

إنَّ : ، ومن ثم نستطٌع القول 

 إذ ،لرحبلت الحج والرحبلت العلمٌة لعلماء المؽرب باتجاه المشرق، السٌما زمن الحج دورها

ساهمت فً التنوع الثقافً فً طرابلس، وٌعد هذا االتصال أحد أهم وأبرز الوسابل فً التواصل 

                                                           
 .189-186صالمرجع نفسه،  (1
2

 .191المرجع السابق، ص: محمد مصطفى فارس(

.  وما بعدها193-191، صنفسهالمرجع 3) 

-16م، ص2014، ورٌدة المنقوش، تارٌخ لٌبٌا العام، دار الشعب، مصراته، 196، صالمرجع السابق: محمد مصطفى فارس4) 

19 ،30-33. 

م، 1994نفحات النسرٌن والرٌحان فٌمن كان بطرابلس من األعٌان، دار الفرجانً للنشر،القاهرة،: أحمد النابب األنصاري5) 

. 93، 84ص
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الثقافً والعلمً بٌن األقطار، ولوقوع المدٌنة فً طرٌق الحج تحصل علماؤها على هذا القدر من 

العلم الذي ساهم فً الحركة العلمٌة فً المدٌنة، ونشٌر إلى أنَّ عدداً من العلماء الذٌن ظهروا فً 

طرابلس، وساهموا فً الحركة الثقافٌة فٌها كانت وجهتهم إلى تونس التً كانت تجذب العلماء 

الثالث )إلٌها لتمتعها آنذاك بشهرة سٌاسٌة وأدبٌة السٌما فً القرن السابع والقرن الثامن الهجرٌٌن 

وتولوا فٌها مناصب مرموقة وهذا دلٌل على رقً علمهم وثقافتهم  (عشر والرابع عشر للمٌبلد

التً تحصلوا علٌها من العلماء الذٌن التقوا بهم فً طرابلس
(1)

  .

 إنَّ الحدٌث عن الحركة الثقافٌة فً لٌبٌا فً العصر اإلسبلمً الوسٌط هو الحدٌث عن 

 لتقوم بدورها الدٌنً ،العلماء السٌما علماء الدٌن، والربط التً انتشرت على طول الساحل اللٌبً

 وبانتشار الربط انتشرت الزواٌا التً أدت دورها الذي ساهم فً الحركة العلمٌة، ،والدنٌوي

وكذلك انتشار المساجد التً أشاد بها الرحالة المؽربً التجانً كما أشاد بالمدارس
(2)

 وعموماً فإن 

الحٌاة الثقافٌة فً طرابلس ال تقارن بما كانت علٌه الثقافة فً العواصم اإلسبلمٌة الكبرى السٌما 

فً القرن الثالث عشر المٌبلدي؛ وذلك لبلعتبارات السٌاسٌة المضطربة التً مرت بها طرابلس 

فً حقبها التارٌخٌة المختلفة فً العصر الوسٌط اإلسبلمً، ومن ثم كان لهذه الظروؾ دورها فً 

عدم ازدهار الحٌاة الثقافٌة فً طرابلس
(3)

 .

ا ما ٌخص جبل نفوسة، فقد اهتم أهله ب الحٌاة الثقافٌة اهتماماً بالؽاً، السٌما مجال العلوم الدٌنٌة،  أمَّ

ومما ٌؤٌد ذلك التراث الضخم الذي تركه علماؤها، وذلك بتشجٌع من األبمة الرستمٌٌن إذ شجعوا 

الناس على طلب العلم، وإقامة الحلقات العلمٌة فً المساجد والبٌوت وكانوا هم أنفسهم من أهل 

درسوا ؾالعلم، إذ تجدر المبلحظة أن أمراءهم كانوا من العلماء الحرٌصٌن على تلقً العلم، 

وأفتوا
(4)

وقد انعكس تشجٌع األبمة للنشاط الفكري والعلمً على الجهة الشرقٌة لئلمامة؛ حٌث ، 

إنَّ جبل نفوسة احتوى على )عرؾ جبل نفوسة نشاطا علمٌاً وفكرٌاً مزدهراً، إذ ٌذكر الشماخً

كرامات وعلى كثرة الصالحٌن والعلماء ما ال ٌوجد بؽٌره، وذكر أنَّ بعض األزمنة ال تحتاج فٌه 

(....قرٌة إلى قرٌة للفتٌا
(5)

، وقد أسست أول مدرسة للقرآن فً الجبل فً قرٌة إٌفاطمان، والتً 

كان لها الفضل فً نشر المذهب اإلباضً الركٌزة األساسٌة فً النشاط الفكري، والثقافً فً جبل 
                                                           

ضمن بحوث ودراسات فً التارٌخ اللٌبً منذ ، لمحات حول الحٌاة الثقافٌة فً طرابلس فً العصر اإلسبلمً: نجاح القابسً( 1

م، الجزء األول، إشراؾ صبلح الدٌن حسن السوري وسعٌد علً حامد، منشورات المركز الوطنً 1911أقدم العصور حتى سنة 

 .410، 409، ص408م، ص2011، طرابلسللمحفوظات والدراسات التارٌخٌة، 
م،  1981تونس، - رحلة التجانً، دار النشر، الدار العربٌة للكتاب، لٌبٌا: التجانً، أبو محمد عبد هللا بن محمد بن أحمد التجانً (2

 254، 237ص

 423-421المرجع السابق، ص: نجاح القابس3ً)
تارٌخ المؽرب فً العصر :  والسٌد عبدالعزٌز سالم222، 193ص162 ص ت،.، طبعة حجرٌة، القاهرة، دالسٌر: الشماخً (4

. 488ت، ص.اإلسبلمً، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرٌة، د
 وللمزٌد حول بداٌات الحركة العلمٌة فً جبل نفوسة والتً تعود إلى العقد األول من القرن الثانً 545الشماخً السٌر ص (5

 وصالح مصطفى، لٌبٌا منذ الفتح العربً حتى انتقال الخبلفة الفاطمٌة إلى 143السٌر ص : أنظرالشماخً.الهجري الثامن المٌبلدي

 .251م، ص 1978مصر، منشورات الشركة العامة للنشر والتوزٌع، بٌروت، 
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 لبناء عدد كبٌر من المساجد التً أدت دورها فً المجتمع النفونسًىنفوسة، وهذا النشاط أد
(1 )

 جبل نفوسة وفزان وؼدامس فًمن خبلل الدعوة، ونشر المذهب اإلباضً، إذ كانت تجري 

وتصل إلى الساحل
(2)

 فً المساجد أؼلبها دروس الوعظ  ٌقوم بها العلماء، فكانت الدروس التً

ا دروس المجالس، فهً تشمل التفسٌر والحدٌث والفقه والعربٌة، وسٌر السلؾ  واإلرشاد أمَّ

الصالح، ومما شجع الحركة الفكرٌة التً كانت منحصرة فٌما ٌخص المذهب اإلباضً تألٌفاً 

وفتوى ودرساً، ونتج عنه تجوال علماء المذهب وطلبة علمه، هو ما كان ٌنفقه المشاٌخ على طلبة 

العلم من دعم مادي
(3)

 ومما شجع وساهم فً ازدهار الحركة الثقافٌة فً الجبل أٌضا الصراع 

 وهذا أدى ، الفكري الذي كان ٌجري بٌن حملة الفكر اإلباضً، وبٌن حملت المذاهب األخرى

لتألٌؾ العدٌد من األسفار للرد على آراء المخالفٌن للمذهب اإلباضً، وتجدر اإلشارة أًن التعالٌم 

التً اتبعها العلماء ساهمت فً المحافظة على استمرار العلم الشرعً؛ منها ما عرؾ بالخطة 

والهجران
(4)

وهً عقوبة ٌعاقب بها كل مقصر فً العلم، وكذلك دعوة طلبة العلم للتفرغ للعلم، ، 

وعدم الزواج، فاهتم العلماء النفوسٌون بالتفسٌر والفقه، واهتموا أٌما اهتمام بعلم الكبلم وأسالٌب 

 ،الرد والجواب نظراً لوجود خبلفات وتباٌن اآلراء فً بعض المسابل بٌن أتباع المذهب الواحد

فظهرت فرق كثٌرة لذلك، فالحركة الفكرٌة الثقافٌة امتازت بكثرة الجدال والمناظرة، فتعددت 

 امجالس المناظرة، وكثرت المؤلفات فً هذا الصنؾ من العلوم، وقد وصؾ الدرجٌنً العالم أب

كان عالماً بفنون المناظرات والرد على أصحاب ): نوح سعٌد بن زنؽٌل  بقوله

(المقاالت
(5)

وساهمت المناظرات مساهمة كبٌرة فً زٌادة االهتمام بالفقه اإلباضً، ومن ثم ترك 

 اهتم تراثاً ضخماً فً الثقافة المحلٌة ألهل جبل نفوسة فً العصر اإلسبلمً، وبالتالً فقد

، إال ب مثبلالطببعض العلوم األخرى كلم ٌكن لهم اهتمام والعلوم الدٌنٌة، اهتماماً بالؽاً بالنفوسٌون

فً نطاق محدود
((6

هم ٌحثون على تعلم العربٌة، ونقل العلم ومن ذلك قول أحد ؤ علما، وكان

إنَّ تعلم حرؾ من العربٌة كتعلم ثمانٌن مسألة من الفروع، وتعلم مسألة من الفروع ): علمابهم 

كعبادة ستٌن سنة ، ومن حمل كتاباً إلى بلده لم ٌكن فٌه، فكأنما تصدق بألؾ حمل دقٌقا على أهل 

(بلده
(7)

.  واهتموا بالشعر واألدب وكانت لهم أشعار بالبربرٌة

 وفً العموم فقد كان لهم عدد كبٌر من العلماء فً الجبل، ذلك بسبب الحركة الثقافٌة التً 

اعتبرت ضربة قاضٌة لهم،  (مانو)عمت الجبل، والتً أثمرت مٌبلد العدٌد منهم مع أنَّ موقعة 

                                                           
 170، 142الشماخً السٌر ص (1

 .301-299ص2ت، ج.، دقسنطٌنةطبقات المشابخ بالمؽرب، تحقٌق إبراهٌم طبلي، مطبعة البعث، : الدرجٌن2ً)
 66 سٌر مشابخ المؽرب ص : و الوسٌان406ًالشماخً السٌر ص (3
جبل نفوسة منذ انتشار اإلسبلم حتى هجرة بنً هبلل إلى ببلد : مسعود المزهودي ، 177 ص 1طبقات المشابخ ج: الدرجٌنً (4

 218م، ص2005، الناشر مؤسسة تاوالت، الجزابر، (م1053-642/هـ442-21)المؽرب

 147ص1الدرجٌنً طبقات المشابخ ج5)
 222-221جبل نفوسة ص: مسعود مزهودي (6
 .402السٌر ص: الشماخً (7
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وللحركة الثقافٌة إذ مات منهم العدد الكبٌر ومع ذلك استمر من بقً منهم، واستمر العطاء، 

وزادت حلقات العلم، وكانت هذه الضربة بمثابة إصرار، ظهر على أثره علماء جدد، كان بفضل 

التنافس بٌن المدن والقرى النفوسٌة
(1)

، ومن بٌن األنشطة الثقافٌة، والتً كانت نتاج لنشاطات 

العلماء ما جرى من حركة تألٌؾ واسعة من قبل علماء اإلباضٌة، فاهتموا بتألٌؾ الكتب ونسخها، 

والعمل على نشرها
(2)

 وفً أؼلبها تهتم بالجانب الدٌنً المتمثل فً المذهب اإلباضً وما ٌتعلق 

به، ومن ثم اهتموا بالمكتبات والدواوٌن التً احتوت آالؾ الكتب، وكانت دعماً للحركة الثقافٌة
(3 )

الثقافٌة
(3 )

وال ننسى دعم المشارقة من علماء المذهب لعلماء جبل نفوسة، وكان الدعم مادٌاً 

ومعنوٌاً، كذلك كان للعبلقة المتٌنة بٌن إباضٌة ببلد المؽرب دور كبٌر فً نهضة الحركة الثقافٌة 

 وذلك الرتباطهم، ،التً ٌمكننا أن نطلق علٌها الحركة الفكرٌة اإلباضٌة الرتباطها بالفكر اإلباضً

وعملهم فً إطار اإلمامة البادٌسٌة فً تاهرت، وما أن زال حكم اإلباضٌة فً تاهرت سعى 

الذي  (العزابة)اإلباضٌة إلٌجاد إطار آخر ٌمكنهم من الحفاظ على مذهبهم، فكان إبداعهم لنظام 

ٌشرؾ على الجماعات اإلباضٌة إشرافا ٌشمل جمٌع مناحً الحٌاة السٌاسٌة والدٌنٌة والثقافٌة 

واالجتماعٌة
(4)

والبد لنا ونحن نتحدث عن الثقافة أن نشٌر إلى دور المرأة فً هذا المجال إذ ، 

كانت مما ساهم فً دعم الحركة الثقافٌة بشكل كبٌر
(5)

. 

 المبات، علماؤهمنفوسة بدور بارز فً الحركة الثقافٌة فً لٌبٌا، فخلؾ أهل وخبلصًة ساهم 

.  فً مختلؾ فنون العلممؤلفاتبل اآلالؾ من ال

 :غدامسأنموذجا,الثقافات المحلٌة فً العصر الحدٌث: المبحث الثالث

فً العهد العثمانً نجد أنَّ الحٌاة الثقافٌة كانت راكدة، إذا ما قورنت بما كانت علٌه الحٌاة الثقافٌة 

فً الشام ومصر، وقد ورثوا ذلك من العهود التً سبقتهم، وكان ذلك بسبب الفوضى 

 ومع ذلك لم تخُل الببلد من عدد من رجاالت ،واالضطرابات السٌاسٌة التً كانت تمر على لٌبٌا

العلم الذٌن برزوا فً جوانب مختلفة من الفكر واألدب والفن السٌما فً مجاالت العلوم الدٌنٌة 

دت إلى ضعؾ الحركة الثقافٌة فً الببلد أوالفقهٌة واآلداب والتارٌخ، ونشٌر بداٌة لؤلسباب التً 

وأهمها اضطراب األحوال السٌاسٌة واالقتصادٌة، وعدم اهتمام ؼالبٌة حكام األتراك بالعلم 

والحركة الثقافٌة، وألسباب راجعة كذلك إلى أنَّ طرابلس لم ٌقم فٌها حكم مركزي،إذ كانت فً 

معظم فترات تارٌخها تابعة لؽٌرها من العواصم سواء كانت تونس القرٌبة، أو األستانة البعٌدة 

ومن المعروؾ أنَّ اهتمام الحكام ثقافٌاً وعمرانٌاً فً تلك العهود، ٌنحصر فً الؽالب فً عاصمة 

لٌة يمانه ملكهم، وما ٌؤكد ذلك كما ٌقول تٌسٌر موسى ما أن أصبحت طرابلس عاصمة الدولة القر

                                                           
 228-223جبل نفوسة ص: مسعود مزهودي (1
 192-190، 291 السٌر ص :الشماخً(2
 232-230 جبل نفوسة ص: ومسعود مزهودي327، 414 لمصدر نفسه،ا (3
 1/170 الطبقات :الدرجٌنً  (4

 172م،ص1964االباضٌة فً لٌبٌا، مطابع الكتاب العربً، القاهرة،:  ،علً ٌحٌى معمر536، 228السٌر ص: الشماخ5ً)
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حتى شهدت المٌبلدي، ، والثلث األول من القرن التاسع عشر  المٌبلديفً القرن الثامن عشر

نهضة عمرانٌة واقتصادٌة وثقافٌة
(1)

، وكذلك تكرار هجرة العقول من الببلد، فقد ذكرنا أنَّ العلماء 

اتجهوا إلى تونس فً الزمن الوسٌط واستقر عدد منهم فً حاضرة الدولة الحفصٌة إلٌجاد المكانة 

 وفً العصر العثمانً، ونتٌجة لوجود األسباب نفسها من فوضى سٌاسٌة ،المرموقة له ولعلمه

تؤثر على مناحً الحٌاة، تتكرر هجرة العلماء إلى حواضر العالم اإلسبلمً حٌث وجدوا التربة 

، منهم سعٌد الشرٌؾ والمناخ الجٌد لتفجٌر مواهبهم التً ساهموا بها فً الثقافة العربٌة فً العموم

الذي استقر فً الزٌتونة وأصبح مدرس فٌها، ومحمد بن ظافر المدنً، وؼٌرهم
(2)

 ولؤلسباب 

نفسها لم تكن طرابلس مشجعة الستجبلب رجال العلم لبلستقرار فٌها وإظهار علمهم ومع ذلك 

برز فً هذه الفترة رجال ساهموا فً الحركة الثقافٌة ٌقول عنهم بن موسى أنَّها بمبادرات فردٌة 

ودوافع شخصٌة 
(3)

 فاهتم بعضهم بالعلوم الدٌنٌة التً كانت السمة الظاهرة فً هذه الفترة، وذلك 

راجع للظلم والفساد الذي عم، فدفع ذلك المهتمٌن بالعلوم الدٌنٌة لتبنً هذا المسار فً التألٌؾ أما 

محاكاة للماضً وما كانت علٌه الثقافة والحضور الثقافً فً العالم ، إلعادة المجد األول

 أو ألجل الوعظ والدعوة وهً من األسلحة التً استخدمت فً ذلك الزمن،اإلسبلمً
(4)

وبالتالً ،

ومهما كانت األسباب، فقد أصبحت الحٌاة الثقافٌة فً ذلك الزمن ذات صبؽة دٌنٌة واضحة 

المعالم، وبالمقارنة بٌن ما كان علٌه االهتمام فً الجبل والساحل نجد أنَّ علماء الساحل فً 

طرابلس اهتموا فً العهد العثمانً باللؽة إلى جانب الشؤون الدٌنٌة، ونجد أنَّ هناك عددا كبٌرا 

، ومن بٌن هؤالء محمد بن علً الخروبً، ومحمد شعبان، ومحمد من برع واهتم بالعلوم الدٌنٌةم

كامل بن مصطفى، وعبدالسبلم بن عثمان التاجوري وؼٌرهم كثٌر
(5)

 وإلى جانب العلوم الدٌنٌة ،

 إذ كان ، طرابلس بالتارٌخ لما له من أهمٌةاهتماما ألهلنجد،التً ساهموا بها فً الحركة الثقافٌة

 فبرز عدد منهم ساهموا ،على مر العصورمسلمون من ضمن العلوم التً اهتم بها المؤرخون ال

، منهم كرٌم الدٌن البرمونً، ومحمد بن من خبلل ما ألفوه بإماطة اللثام عن أحداث العهد العثمانً

خلٌل ؼلبون، وحسن الفقٌه حسن، وأحمد النابب األنصاري وؼٌرهم
(6)

 وكان للحركة األدبٌة 

مكانتها فً المجتمع فً العهد العثمانً فبرز عدد من الرجاالت فً النثر والخطابة والوعظ 

، منهم أحمد البهلول، وأحمد بن عبد الدابم األنصاري، وعبد الرحٌم المؽبوب، وأحمد والحكم

الشارؾ، وؼٌرهم كثٌر
(7)

 .

ا عن الحركة الثقافة فً مدٌنة ؼدامس، فإننا نجد  ن أمَّ إنَّ االرتباط االقتصادي مع مدن الجوار مكَّ

كؽدامس من االتصال بالمجتمعات - اللٌبٌة الٌوم- المدن اللٌبٌة السٌما الواقعة منها على الحدود
                                                           

 (1
 .287-287م، ص1988المجتمع العربً اللٌبً فً العهد العثمانً، الدار العربٌة للكتاب، : تٌسٌر بن موسى

2
 . 296، 294المرجع نفسه، ص(

 .288المرجع نفسه، ص3)   
 .289المرجع نفسه، ص (4
 297-293،صالسابقالمرجع   (5
 301-297المرجع نفسه، ص  (6
 321-302المرجع نفسه، ص (7
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األخرى فكانت حلقة وصل بٌن مدن الشمال ومدن الجنوب، ومع التبادل التجاري جلب التجار 

 عادات وتقالٌد وأعراؾ وثقافة اآلخر، فنتج بعد حٌن نتاجاً جدٌداً للموروث الثقافً الؽدامسً،

والمتمثل على سبٌل المثال فً امتزاج الفن الؽدامسً مع الفنون الوافدة مع التجار من مناطق عدة 

السٌما االفرٌقٌة، فظهر فٌن جدٌٌد أصبح فناً متمٌزاً ٌمٌز المدٌنة عن ؼٌرها، إذ امتلكت ؼدامس ما 

ٌزٌد على ثبلثمابة لحن ٌختلؾ بعضها عن بعض
1

 ومع ذلك فقد كانت هذه المجهودات تتم عن 

طرٌق التجار بما قد نطلق علٌه بالدور الفردي، ولم ٌكن للسلطة السٌما فً العهد العثمانً أي 

دور
(2)

تمثلت األولى فً اتصال أهل : ، وقد وجدت الحٌاة الثقافٌة فً ؼدامس دعماً من جهتٌن 

ؼدامس من التجار بؽٌرهم من المجتمعات األخرى، والحصول على ما عندهم من ثقافات، فحدث 

امتزاج بٌن موروث المدٌنة الثقافً والثقافات األخرى لٌكون موروثاً ثقافٌاً متمٌزاً للمدٌنة، كما أنَّ 

للرحبلت العلمٌة دورها فً إثراء الثقافة فً المدٌنة، فقد بدأت الرحبلت الؽدامسٌة منذ وقت مبكر 

ٌعود إلى القرن الثانً الهجري، وقد كانت وجهة طبلب العلم تتم نحو الجؽبوب وطرابلس 

والقٌروان واألزهر ومكة
(3)

، ومن جهة أخرى وجدت الحٌاة الثقافٌة دعماً مادٌاً تمثل فٌما كان 

ٌوقفه أهل ؼدامس من أمبلكهم للصرؾ على الجانب العلمً الركٌزة األولى فً الدعم الثقافً
(4)

 ،

الثقافً
(4)

 إذ أصبحت مظهراً من ،، كما أنَّ  الثقافات نمت وتطورت الرتباطها بحٌاة الناس الٌومٌة

. من مظاهر حٌاتهم

ومما ساهم فً إثراء الحركة الفكرٌة ارتباطها بالجانب الدٌنً، وما كان ٌجري فً المساجد 

 إذ شهدت منافسة بٌن علمابها وطبلب العلم فٌها، وبرزت فٌها حلقات ، للحركة الفكرٌةةالداعم

العلم، فقد ذكر أحد الدارسٌن أن قٌودات محكمة ؼدامس الشرعٌة أشارت إلى الدور الثقافً الذي 

أدته تلك المساجد فً فترة الحكم العثمانً، والجدٌر باالهتمام ما لعبته المكتبات الخاصة والعامة 

من دور فً المحافظة على الموروث الثقافً للمدٌنة، فقد وجد نوع من التنافس بٌن األهالً فً 

اقتناء الكتب، وتأسٌس مكتبات خاصة، فكان لهذه الخطوة دورها الكبٌر فً الحركة الفكرٌة 

والثقافٌة فً ؼدامس على وجه الخصوص
(5)

ن د،وقد استمر التواصل الفكري بٌن ؼدامس وم

؛ حٌث  المٌبلديالشمال كطرابلس وتونس ومدن الجنوب ككانووتمبكتو إلى القرن التاسع عشر

تكالبت الدول االستعمارٌة على احتبلل العالم اإلسبلمً والقارة السمراء، والذي بدأ معه العمل 

 السٌما الدٌنً الذي اعتمدت علٌه أؼلب المدن حتى العصر الحدٌث ،على القضاء على التعلٌم

ومن بٌنها ؼدامس،
(6)

 إذ لم ٌتم تحدٌث المؤسسات فً العهد العثمانً؛ وذلك ألسباب تعود الرتباط 

                                                           
1

دراسة )م 1912-1835/هـ 1331-1261الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة فً مدٌنة ؼدامس خبلل العهد العثمانً   الثانً،: محمد عمر مروان(

 .720-719، صم2009، طرابلس، منشورات المركز الوطنً للمحفوظات والدراسات التارٌخٌة، (تارٌخٌة من خبلل الوثابق المحلٌة
 639،صالمرجع نفسه(2
. 724-714، 702-691،  668-667المرجع نفسه، ص (3
 .656-641المرجع نفسه، ص (4

 714- 705، 664، المرجع السابق، صمحمد عمر مروان5)
 .  678-675، صنفسهمرجع ال(6
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الرتباط هذه المؤسسات السٌما التعلٌمٌة بالعقٌدة اإلسبلمٌة، ومن الصعب المساس بها، وكذلك 

. لعدم اهتمام الحكام العثمانٌٌن كما أشرنا بالتعلٌم وال بالحركة الثقافٌة

: الثقافات المحلٌة فً لٌبٌا زمن الحداثة: المبحث الرابع

 من األدباء ومن بٌنهم األدٌب خلٌفة التلٌسً واألدٌب علً مصطفى اً نشٌر بداٌة أنَّ عدد

فً إخراج الثقافات اللٌبٌة إلى الوجود من خبلل العدد مساهمة كبٌرة ساهموا وؼٌرهم، المصراتً

الكبٌر من المؤلفات التً أصدروها، ومن ثم تعد كتاباتهم المصدر األول لمعرفة الثقافات اللٌبٌة 

فً زمن الحداثةكان للموروث الثقافً، والثقافات المحلٌة فً عمومها أثرها ؾ. فً العصر الحدٌث

قسم جعل من :  بشكل واضح انعلى واقع الحٌاة، إذ انقسم الناس حٌالها إلى أقسام ظهر منهم قسم

العودة للموروث الثقافً فرصة إلظهار الذات، والذي ٌعبر عنه البعض بالهروب إلى الماضً
(1)

 ،

السٌما أمام التطورات وكذا التبدالت التً خشً منها فً ضٌاع هذا الموروث، أو أضعافه وسعى 

هذا الفرٌق إلى إظهار هذه الثقافات وعصرنتها، فظهر ذلك جلٌا فً اللباس، وبعض المنتجات 

. التً ارتبط اسمها، وربما تركٌبتها بالماضً وثقافة حٌاتنا

ا القسم اآلخر فقد ابتعد عن هذا الموروث، وكل الثقافات المحلٌة ألنَّها تعبر عنده عن التخلؾ  أمَّ

، وربما اثة السٌما أمام الحد، والماضً عنده من األمور التً ٌجب أن تنتهً،وارتباطها بالماضً

.  أخذ من الثقافات المحلٌة ما ٌصلح للعصرنة، وترك ما دون ذلك

ا استحضارها للصمود أمام  وأمام هذا التؽٌر واالنقسام فإن أمامنا الٌوم تجاه الثقافات المحلٌة أمَّ

المتؽٌرات، وصمودها ٌكمن فً تطوٌرها لتواكب الحداثة من ؼٌر الضرر بها، ولتصبح مواكبة 

للعصرنة، أو نتجاهلها لتصبح جزءاً من الماضً ال ٌتم استدعاؤها إال من باب استحضار 

. التارٌخ

فإن كانت الحركة الثقافٌة زمن األصالة بحاجة للدعم المادي المتمثل فً دعم المؤسسات 

كالمساجد والربط والزواٌا، ودعم العلماء وطبلب العلم لتزدهر الحٌاة الثقافٌة، فإنها الٌوم بحاجة 

لتجدٌد الوسابل لمواكبة العصر السٌما وأننا الٌوم أمام ضعؾ القدرات؛ وإن وجدت فهً ال تعدو 

إذ ال العصر الوسٌط والحدٌث، أن تكون فردٌة، وهنا اتفاق بٌن ما كانت علٌه الحركة الفكرٌة فً 

ٌوجد دعم من قبل السلطات الحاكمة، فإن الٌوم الحالة تتكرر، وإن وجد الدعم فهو ضعٌؾ إذا ما 

. قورن بما ٌنفقه اآلخر على الحركة الثقافٌة والعلمٌة

نشٌر إلى أنَّ ما تتعرض له الٌوم الثقافة المحلٌة للببلد من سرقات وبٌع من قبل أناس ال هم لهم 

 ساهم فً تضٌٌع موروث ثقافً ضخم، له داللته الفكرٌة والحضارٌة لهذا الجزء من ،إال المال

ثار هً شاهد على آ ٌجري فً ظل عدم وعً مجتمعً بما بٌن أٌدٌنا من كنوز وهذاالعالم؛ ؾ

                                                           
 289المرجع السابق،  ص: تٌسٌر بن موسى (1
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حضارة وموروث ثقافً لببلدنا ساهم فٌه رجاالت العلم، وقدموا للحركة الثقافٌة فً لٌبٌا الدور 

. الكبٌر

 الحداثة؟ ٌقترن أماملكن الٌوم مع التطور والتقدم التكنولوجً كٌؾ ٌنظر للثقافات المحلٌة فً لٌبٌا 

هذا الوجود الذي ٌحدد خصوصٌتنا الثقافٌة وٌشكل ، وجودنا التارٌخً والجؽرافً بالوجود الثقافً

هوٌتنا وانتماءاتنا، لكن هذا الوجود بات مهدداً فً الوقت الذي أصبحت المجتمعات الؽربٌة تروج 

لثقافاتها وأنماطها السلوكٌة المتناقضة مع شخصٌتنا العربٌة واإلسبلمٌة عبر وسابل إعبلمٌة 

مختلفة والتً ؼدت العقول وأصبحت تشكل فً هوٌتنا الثقافٌة أمام اآلخر، وهذه من أهم التحدٌات 

التً تواجه الثقافات المحلٌة فً ظل العولمة، والبد من وضع استراتٌجٌات وخطط للحفاظ على 

 .الخصوصٌة الثقافٌة لببلدنا على المستوى المحلً والدولً

وإن كانت الثقافات المحلٌة، بعضها على األقل قد وجدت فً الدٌن اإلسبلمً، وفً اعتماد أحد 

السٌما فً العصر الوسٌط، داعما  (اإلباضً فً جبل نفوسة، والمالكً فً طرابلس )المذاهب

لثقافتها ووسٌلة شجعت الناس فً عمومهم  والعلماء وطبلب العلم فً المساهمة فً الحركة 

العلمٌة، فإننا الٌوم بحاجة لهذا الداعم والمتمثل فً العودة لدٌننا اإلسبلمً لٌكون الداعم لنا فً 

مسارنا الثقافً
(1)

، بالمحافظة عما بٌن أٌدٌنا من ثقافة الماضً، وإبداع منتوج الحاضر فً جمٌع 

 .أوجه الثقافة

 :خاتمة

نستخلص من ذلك أنَّ للتبلقح والتمازج دوره فً ظهور الثقافات، لكن بٌن الصراع والتمازج 

السلمً، فقد ٌكون للتمازج السلمً دور ه فً رقً الثقافات كما هو الحال عن طرٌق التجارة وهذا 

ما رأٌنها فً ؼدامس مثبل،  وقد ٌكون للتنافس مع المذاهب األخرى دوره البارز فً ظهور 

الثقافة، والتً ٌمكن أن نطلق علٌها الثقافة الدٌنٌة والمثال ما ظهرت علٌه ثقافة سكان جبل نفوسة، 

 عن طرٌق معتنقً  األساس للثقافة فً الجبلوبالتالً وجد الداعموعبلقة ذلك بالمذهب اإلباضً، 

 .بالعلماءواهتمامهم المذهب اإلباضً ودعم األبمة الرستمٌٌن

والجدٌر بالذكر أن الظروؾ السٌاسٌة والحروب أثرت على الحركة الثقافٌة إذ نجد أنَّ معركة 

 وبٌن األؼالبة كان لها تأثٌر كبٌر إذ  من جهةمثبل التً جرت بٌن اإلباضٌة الرستمٌٌن (مانو)

ذهب ضحٌتها حوالً أربعمابة عالم نفوسً 
(2)

 .

                                                           
الثقافة العربٌة والثقافات األخرى، منشورات المنظمة : عبدالعزٌز بن عثمان التوٌجري: للمزٌد حول دور الدٌن فً دعم الثقافة (1

 .15م، ص2015، 2اإلسبلمٌة للتربٌة والعلوم والثقافة، الطبعة 
 165 ص،السٌر: الشماخً (2
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ما ٌؤخذ عن الحركة الثقافٌة فً لٌبٌا أنَّه ؼلب علٌها الطابع الدٌنً ألسباب كثٌرة؛ لكن حتى 

المهتمٌن بهذا الجانب سواء فً طرابلس، أو جبل نفوسة كانوا ٌهتمون بالفروع؛ أي أنَّهم تركوا 

. األصول واهتموا بما ألفه أبمة المذهب سواء المالكً فً طرابلس، أو اإلباضً فً جبل نفوسة

 مع ذلك فإن تنوع الثقافات المحلٌة بٌن القدٌم والوسٌط والحدٌث بٌن ثقافات محلٌة عربٌة 

 أدت دورها، فهذا ،، وأخرى وافدة من فنٌقٌة واؼرٌقٌة ورومانٌة(أمازٌؽٌة)لٌبٌة قدٌمة وأخرى 

 دوره فً إثراء الحركة الفكرٌة فً ببلدنا، والزلت تشكل الموروث عبلالتمازجبٌن الثقافات، 

الثقافً الذي نعتز به، وٌعتبر الداعم األكبر لوحدة النسٌج االجتماعً فً لٌبٌا، فالتنوع ٌعطً دابماً 

 إن خبل من الصراع والذي ٌؽذٌه االختبلؾ الذي ٌتحول إلى خبلؾ ٌؤدي فً كثٌر من التنافس،

األحٌان للسعً لطمس اآلخر، بأي وسٌلة من التشوٌه، واإلخفاء والتزوٌر، وهذا ما نعٌشه الٌوم 

أمام ثقافة الؽرب والتً أثرت على ثقافتنا بطرٌقة أو بأخرى، حٌث أنَّ ثقافة المنتصر واألقوى فً 

الؽالب ما تفرض نفسها على ثقافة المهزوم أو الضعٌؾ، لكننا الٌوم نحن فً ضعؾ، وضعفنا فً 

تفرقنا وفً ابتعادنا على الركٌزة األساس لثقافتنا وهو الدٌن اإلسبلمً، فمتى ما وجدنا إلٌه سبٌل 

سنرتقً ألنَّه ٌحمل لنا أسباب القوة والنصر والتمكٌن، ألم تشهد الشعوب اإلسبلمٌة رقً حضاري 

وثقافً فً العصر الوسٌط فً ظل القرآن الكرٌم فظهرت الحضارة اإلسبلمٌة بشكلها القوي، ألم 

 بقاء الحركة الفكرٌة والثقافٌة ٌكن عماد الحضارة اإلسبلمٌة الدٌن اإلسبلمً ؟ بالتالً ٌمكننا من

. فً دٌمومة رؼم الظروؾ التً قد تطرأ بٌن الفٌنة واألخرى
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