
العالقات الثقافية واالجتماعية بين عمان وبالد المغرب في الفترة ما بين 
 م(14هـ/8 -م8هـ/1) القرنين

 

ُيعد المذهب اإلباضي من أبرز وأعظم المعالم الواضحة في تعميق وترسيخ التواصل الثقافي   
 الثقافية واالجتماعيةالعالقات  كتاب: لذا جاءواالجتماعي بين عمان وبالد المغرب منذ زمن طويل، 

اإلصدارات التي أهم أحد  م، م(14هـ/8 -م8هـ/1في الفترة ما بين القرنين) بين عمان وبالد المغرب
تواصل عبر الو  ،تبادل للكتب في شملت التنوعجوانب التواصل الثقافي بين المنطقتين،  تأبرز 

 الفتاوى الفقهية والدينية.ألفكار وتبادل ر عبر اللقاءات العلمية، وتدوين اتحاو والالرحالت العلمية، 
مة قدمت للحصول على درجة  وأصل الكتاب كلية اآلداب والعلوم بالدكتوراه رسالة علمية ُمحكَّ

 جامعة السلطان موالي إسماعيل، بمدينة مكناس، المملكة المغربية. في االجتماعية، 
 

المتوسط، ثالثة أبواب صفحة من القطع  433م، الذي جاء في 2019تضمن اإلصدار،   
تناول الباب وقد  مكونة من تسعة فصول، وخاتمة، ومالحق، وقائمة بأسماء المصادر والمراجع.

الفكر التواصلي للمذهب اإلباضي، إضافة إلى دور  في الفصل األول ناقشإذ األول ثالثة فصول، 
حوافز  تحدث فيه عنف انيأما الفصل الث المذهب في تكوين رؤية مشتركة بين ُعمان وبالد المغرب،

بالد المغرب،  فيوالة المهالبة الُعمانيين و  ين التي شملت الفتوحات اإلسالميةالتواصل بين المنطقت
الحج، وأخيرا الرحالت العلمية والتجارية التي كانت في مجملها رحالت وكذلك المذهب اإلباضي و 

التواصل بين ُعمان الثالث موانع  الفصل تناولفيما  باب تدعيم التواصل بين المنطقتين.سببا من أس
اع انتشار قط  بات السياسية، والموانع األمنية مثل البعد الجغرافي واالضطراوبالد المغرب، أهمها: 

 الطرق والقراصنة، واألزمات االقتصادية التي مرت بها المنطقتان خالل العصور الوسطى.

  



األول عن الرحالت  هافصلتحد ث في  ،ثالثة فصول مختلفةليضم ن الباب الثاني  ويأتي
تبادل الرسائل والفتاوى فيه  تناولفالمتبادلة بين علماء ُعمان وعلماء بالد المغرب، أما الفصل الثاني 

وانتقال اآلراء واألفكار بين ُعمان  ،تبادل الكتب سبلالفصل الثالث  طرحبين الُعمانيين والمغاربة، و 
 وبالد المغرب.

 
جاء الحديث في الفصل األول منه عن ، لثالثة فصول مهمة هو كذلك الثالثوتطرق الباب 

الحياة  في ناقش الفصل الثاني مظاهر التشابهو الرحالت االجتماعية بين الُعمانيين والمغاربة، 
عن دور المرأة في و ، )اإلباضي( نتيجة المذهب الواحد ؛ وذلكاالجتماعية بين ُعمان وبالد المغرب

في  الدارجة عن العادات والتقاليد المؤل ف ماني والمغربي، وفي آخر الفصل تحدثالمجتمعين العُ 
ر  .؛ لتشك ل مظهرا من مظاهر الشكل االجتماعي فيهماالمجتمعين الفصل الثالث من هذا الباب وصد 

لرسائل المتبادلة بين الرحالت العلمية، وا الحاصلة منالثقافي نتائج التواصل الفكري والمعنوي و 
 ن طريق اآلراء واألفكار المنتقلة بين القطرين.رفين مالط

 
ي فكرا وعقيدة دور المذهب اإلباض :أبرزها ،النتائج من عدد إلى الدراسة وقد توصلت

الذي يعد من أوائل المذاهب مناداة للعدل والحرية والشورى والبعد عن الظلم، كما أبرزت وسلوكا، 
الرسائل المتبادلة التي كانت سببا في تعميق التواصل بين ُعمان وبالد المغرب، إضافة  الدراسة أهمية
 العلمية بين العمانيين والمغاربة، وقد وصفها الكاتب بالكثرة، ولم ُيحفظ لها مكان معين.إلى اللقاءات 

الُعمانيين،  قتناء كتب إخوانهمالوأظهرت الدراسة أيضا أن هناك حرصًا كبيرًا من قبل أهل المغرب 
أن المذهب اإلباضي كان محفزا للكثير من الُعمانيين لزيارة إخوانهم المغاربة أو إلى وتوصلت الدراسة 

أن العادات والتقاليد المتشابه بين ُعمان وبالد المغرب ما هي إال نتاج للتواصل المستمر و  العكس،
نظرا  البارزة؛ لتلك الرحالت االجتماعية أنموذجاً الدراسة رحلة ابن بطوطة  أفرزتبين المنطقتين، كما 

 للصورة الحية التي نقلها لنا عن أطياف المجتمع الُعماني.
 



 وبالد عمان بين واالجتماعية الثقافية العالقاتكتاب: "أيها القّراء األعزاء، نشير إلى أن 
تاح قريبا في موقع مكتب النشر ي   سوف "(م14/هـ8 -م8/هـ1)القرنين بين ما الفترة في المغرب

مقابل رسوم مالية معّينة؛ نظرا للطلب الواسع لها من  PDFعلى الشبكة العنكبوتية بصيغة 
 .الباحثين والدارسين


