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الممخص:

ظمت معظـ الدراسات لمكضكع تاريخ كتراث الصحراء في العصر الكسيط مقتصرة عمى

المعطيات العامة الكارد ذكرىا في المصادر التاريخية ،كلـ تمؽ الحظكة الالئقة كبنفس الكيفية مف

الباحثيف الذيف تناكلكا مثال آثار كتاريخ الصحراء في العصر القديـ خاصة كأف خارطة المكاقع كالمدف

في الشماؿ اإلفريقي في العيد الركماني تكاد تككف مكتممة ،فيما ظؿ عدد كبير مف المدف كالمنازؿ

الكارد ذكرىا في كتب المسالؾ كالرحمة العربية مجيكلة المكقع كالمكضع.

كاذا كاف المؤرخكف قد اعتادكا المجكء إلى المصادر األجنبية الستقاء بعض ما كرد فييا مف

أخبار المنطقة قبؿ الفتح اإلسالمي ،كخصكصان بعض الكتابات القرطاجية أك الركمانية ،فإف
الصحراء ظمت خارج دائرة أضكاء ىذه الكتابات.

الكممات الدالة :الكتابة التاريخية -اإلقميـ الصحراكم -المغرب اإلسالمي -القصكر -الحكاضر.
Abstract:
The Most of Our studies of the history and the traditions of Sahara
in middle eara used to be particular to general data that were mentioned in
the history resources, but it didn't find the same importance from
researchers whom talked about ruins and Sahara history in the ancient
time, whereas the map of the sits and towns in the east of Africa during
Roman time was mostly completed , while a lot of cities and houses that we
found in the geographic books, roads and journey were unknown , so it was
so important to follow new ways in research methodology which focus on
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particularity to attend the general ,based on different approaches in many
fields in which we use the science of history and Archeology and
Anthropology.
Keyword:Historical writing- The Saharian Territory - the Islamic Maghrebmetropolises
مقدمة:

تعػػد الد ارسػػات كالقػراءات النقديػػة مػػف األمػػكر كالمكضػػكعات اليامػػة التػػي تضػػفي أبعػػادا جديػػدة

عمى مجاؿ الدراسات التاريخية كالجغرافية كالحضارية ،كعمى قمتيػا ،فػإف العديػد مػف العكامػؿ أدت إلػى

غياب كبير لمنصكص ،كاألبحاث التاريخية المرتبطة دراستياعمكما بتػاريخ كتػراث المغػرب اإلسػالمي،
كتػػاريخ الصػػحراء عمػػى كجػػو الخصػػكص ،باسػػتثناء مػػا كرد فػػي كتػػب الحكليػػات كالنسػػابة مػػف معمكمػػات

عف قياـ دكؿ أك سػقكطيا أك معمكمػات عػف أصػكؿ القبائػؿ األمازيغيػة ك تحركاتيػا ،كىػي معمكمػات ال

يمكف الرككف إلييا بالنظر لمدكافع المتحكمة فييا ،فضال عف طبيعتيا التي تبتعد كؿ البعد عػف منطػؽ

الكتابة التاريخية الحقّة.
كألف التحدث عف نشأة القصكر الصحراكية كاندثارىا ،ىك حػديث عػف نشػأة اإلنسػاف ،كأسػباب

تطكره كتدىكره في السمـ الحضارم في ىذا المجاؿ الطبيعي الجاؼ العجيب بتراثو ككنكزه ، ،فقػد كػاف

االنتقاؿ مف مرحمة القصر أك المدينة التقميدية الصحراكية إلى مدينة "حديثة" تطمػب تحػكالن جػذريان فػي

البنيات االجتماعية كالنظـ التقميدية التي تكارثيا المجتمع الصحراكم جيالن بعد جيؿ؛ كىك في كؿ ذلػؾ

كاف محافظان عمى تقاليػده كعاداتػو التػي تطبػع شخصػية أفػراده كبنياتػو المركبػة فػي العالقػة بػيف مػا ىػك

دينػػي ،كاقتصػػادم كاجتمػػاعي ،كثقػػافي كعم ارنػػي ،ك الػػذم لعبػػت فيػػو العكامػػؿ الطبيعيػػة كالمناخيػػة دك ار
بػػار از فػػي تحديػػد معػػالـ ىكيتػػو العمرانيػػة كالثقافيػػة .فالمدينػػة الصػػحراكية إذف كمجػػاؿ تشػػكؿ مػػف الت ػراث

العمراني لمقصكر كالمدف التاريخية ،ذات حمكلة ثقافية كاجتماعية غنية بالرمكز كالدالالت.
إشكالية البحث:

اإلشكالية الرئيسية التي ستتناكليا ىذه الدراسة إعتمدت عمى طرح ىذا السؤاؿ الرئيسي:

ماىك الدكر الذم تقدمو الكتابة كالمصادر التاريخية في فؾ كحمحمة معطيات ظركؼ نشأة حكاضر

كقصكر إقميـ المغرب االسالمي الصحراكم؟

كما يأتي التساؤؿ حكؿ بعض اإلشكاليات الفرعية أىميا:

ىػػؿ بنيػػت ىػػذه الحكاضػػر لتكػػكف محطػػات اسػػتراحة كاقامػػة مؤقتػػة لمقكافػػؿ التجاريػػة؟ أـ بنيػػت ألغػراض
شتى مدنية كعسكرية؟كمف ثمة ماىي أسباب اندثارىا كاختفاء بعضيا بصمت مصدرم؟
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ثػـ مػا ىػي األسػػباب الكامنػة كراء عػزكؼ المػػؤرخيف عػف تػدكيف األخبػار؟ كىػػؿ ثمػة مصػادر نصػػية أك
مادية بديمة تم ّكف مف اختراؽ ىذا الصمت المطبؽ؟

ػثمف أىػػـ الطػػرؽ المنيجيػػة المسػػاعدة مػػع أىػػـ المصػػادر ،كالمصػػادر البديمػػة التػػي إذا اسػػتثمرت
كيػػؼ نػ ن
بإمكانيا أف تساعدنا عمى فيـ كحؿ مختمؼ إشكاالت تككيف ،كنشأة ىذه الحكاضر كالقصكر؟.
أهمية البحث:

بالرغـ مما أنجز مف بحكث كد ارسات بخصكص ىػذا المكضػكع اليػاـ ،فيػي قميمػة ج نػدا مقارنػة
مع ما كصؿ إلينا مف بقايا كآثار ىذه الحكاضر كالقصكر المتناثرة ىنػا كىنػاؾ ،كيعنػي بكػؿ بسػاطة أف

نسػػبة كبي ػرة ال ت ػزاؿ مجيكلػػة اليكيػػة ،لػػـ تح ػظ بالد ارسػػة التاريخيػػة كاألثريػػة عمػػى غ ػرار مػػا حظيػػت بػػو

نظيرتيا في المشرؽ اإلسالمي.لذلؾ فإف أىمية دراسة مكضكع الحكاضر كالقصػكر الصػحراكية لككنيػا
تمثػػؿ الػػنمط الحضػػرم األصػػمي الػػذم كصػػؿ إلينػػا .فقػػد بقيػػت منػػذ الفت ػرة الكسػػيطة كعمػػى امتػػداد الفت ػرة
الحديثة أىـ المراكز الحضرية بالمجاؿ الجغرافي سكاء بالنسبة لممغرب األكسػط أك المغػرب اإلسػالمي

بصفة عامة.

باإلضافة إلػى أف ىػذه القصػكر تبػدك فييػا الجكانػب الدينيػة كاالجتماعيػة كالسياسػية كالزراعيػة

كمػ ػ ػ ػ ػػف كرائي ػ ػ ػ ػ ػا نظػ ػ ػ ػ ػػاـ الػ ػ ػ ػ ػػرم مرتبطػ ػ ػ ػ ػػة إلػ ػ ػ ػ ػػى حػ ػ ػ ػ ػػد بعيػ ػ ػ ػ ػػد مػ ػ ػ ػ ػػع بعضػ ػ ػ ػ ػػيا الػ ػ ػ ػ ػػبعض ،فالجانػ ػ ػ ػ ػػب
الديني(الزكايا،المرابطيف،األش ػ ػراؼر م ػ ػرتبط بالجانػ ػػب االجتمػ ػػاعي ككػ ػػذلؾ الجانػ ػػب السياسػ ػػي المػ ػػذيف

يعالجاف -ككحدة متكاممػة -مكضػكع األشػراؼ أك ذكم النسػب الشػريؼ مػف حيػث التبعيػة كالػكالء طبقػا
لإلرث التاريخي ،أما نظاـ الرم فيمثؿ االنقساـ الحقيقي لمنظاـ االجتماعي لسكاف الصػحراء ،كالمكانػة

االجتماعيػػة كاالقتص ػػادية لك ػػؿ ش ػػخص يمم ػػؾ قطع ػػة أرض مركي ػػة أك مس ػػقية عم ػػى اعتب ػػار أف رك ػػائز

العمراف ىي البنية االقتصادية المستندة عمى الزراعة المسقية بالكاحة كالتجارة الصحراكية.
أهداف البحث:

يعتبر رسـ القصكر القديمة أحد األىداؼ الرئيسية إلعادة بعث التراث الصحراكم كاحيائو مف

جديػد ،لمػػا لػو مػػف أىميػة عظمػػى فػي معرفػػة التخطػيط العػػاـ لممدينػة الصػػحراكية فػي القػػديـ ،كالتػي ليػػا
ػز لميكيػػة كاالنتمػػاء ،مػػا يجعػػؿ د ارسػػة القصػػكر كعمػػارة كعم ػراف
خصكصػػياتيا العمرانيػػة التػػي تشػػكؿ رمػ نا

تعنػػي د ارسػػة مجػػاالت عمرانيػػة كظيفيػػة فػػي تمػػؾ الحقػػب التاريخيػػة كمػػدل اسػػتم ارريتيا جػػيالن بعػػد جيػػؿ

كنمكذج مجالي حيكم ال يزاؿ تأثيره الحضارم المتميز مستم ار إلى يكمنا ىذا.
منهجية الد ارسة:

في ضكء مراجعة الباحث لممناىج المختمفة كاألكثر تداكنال في معالجة الظاىرة التاريخية

الشبيية بمكضكع البحث كطبيعة المشكمة البحثية التي تطرقنا إلييا إرتكزت ىذه الدراسة كمرحمة أكلى

عمى طرؽ جديدة في البحث التي تنطمؽ أكالن مف الجزئية النصية التاريخية الستقرائيا ،كنقدىا
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كمقارنتيا مع الظاىرة الحاصمة لمعرفة سيركرة الظاىرة التاريخية ،معتمديف في ذلؾ عمى المنيج

التاريخي كالكصفي كالتحميمي التي اعتمدنا عمييا في نقد مختمؼ النصكص التاريخية كالنكازلية

كاألثرية لمكصكؿ إلى تحقيؽ الغرض مف ىذا البحث ،مع االستعانة بمقاربات متعددة االختصاصات

تحاكؿ أف تزاكج بيف عمـ اآلثار كالتاريخ ك األنثركبكلكجيا.
خطة البحث:

كبناء عمى ذلؾ تـ تقسيـ البحث الى عدة مباحث كىي:

المبحث األول:عكامؿ نشأة الحكاضر كالقصكر الصحراكية.

المبحث الثاني :أسباب ندرة المعمكمات المتعمقة بتاريخ التراث الصحراكم القديـ.
المبحث الثالث :نقد لممصادر العربية.

المبحث الرابع :نقد لممراجع العربية كاألجنبية.

كأخي انر رصد ألىـ نتائج ىذا البحث كتكصياتو.
كسيتـ تناكؿ ىذه المباحث عمى النحك التالي:

المبحث األول :عوامل نشأة الحواضر والقصور الصحراوية:

برزت الحكاضر الصحراكية كبكتقة انصيرت فييا مؤثرات حضارية ،عربية كبربرية

كسكدانية .كال يخفى عمى الدارسيف دكر العامميف الطبيعي كالتجارم ،حيث َّأديا دك ار ميما في نشأة

القصكر التي ىي عبارة عف تجمع سكاني يشكؿ لنا ناحية أك بمدة تضـ مجمكعة مف العمائر ،تتمثؿ
في المباني السكنية ك الكاحات كالقصبات كمكارد السقاية.

-)1العامل البيئي والطبيعي:

لقد كانت لممعطيات البيئية الجغرافية كالطبيعية أثر كبير في تشكيؿ كتكجيو القصكر

كالكاحات بيذا اإلقميـ ،كذلؾ بتنفيذىا في مكاضع مختارة حسب طبيعة األرض كبمراعاة العكامؿ

المشجعة عمى االستقرار كخصكصا أف جؿ الحكاضر الصحراكية إنتبيت إلى العنصر الحيكم

المتمثؿ في الماء  ،الذم ىك الركيزة األكلى ألم اجتماع عمراني(كلد ايده احمد163،2009:ر
كبالنظر لقمة كندرة مياه األمطار ،كالتي ال تكفي لسقي كرم األراضي الزراعية كرغـ أف األكدية

كالجداكؿ المائية قميمة كشديدة الجرياف شتاءا ،كفجائية كتجؼ تماما في الصيؼ ،لذلؾ فقد لجأ ساكنة

الصحراء إلى اتخاذ بعض اإلجراءات الالزمة لتخزيف مياه األمطار ،كاالستغالؿ األحسف ليا

آبار داخؿ األسكار تحسبا
كتحكيميا إلى إنتاج عف طريؽ تكجيييا إلى صياريج لمحفظ ،فاستحدثت نا
لعكادم الزمف .بالرغـ أف المصادر الجغرافية ك التاريخية لـ تزكدنا بمعمكمات كافية حكؿ أسماء

اآلبار ،كمكاقعيا كطرؽ استغالليا في الفترة اإلسالمية فإف ىذه المعمكمات التي زكدتنا بيا المصادر
حكؿ عنصر الشبكة المائية في بالد المغرب اإلسالمي عمكما ،ال تتجاكز بعض اإلشارات العابرة
()69

4

مجمة جامعة األزهر -غزة ،سمسمة العموم اإلنسانية  ،9106المجمد  ،90العدد 0

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/alazhar/vol21/iss1/4

?????? ????? ????? ????? ????? ??? ????????? ??????? ????? ????? ????:

قراءة نقدية لمكتابة التاريخية حول حواضر وقصور إقميم صحراء المغرب اإلسالمي

التي يتكمـ فييا الرحالة أك الجغرافيكف إلى كجكد قنكات كصياريج أك جباب أك مكاجؿ ،عند كصفيـ

ألىـ المدف أك القرل أك التجمعات السكانية الصغيرة .مثؿ ما يذكره ابف خمدكف حكؿ حاضرة
سجمماسة كقصكر تيكك ارريف(....فمنيا عمى ثالث مراحؿ قبمة سجمماسة كتسمى تكات مستبحر في

العمراف كىك ركاب التجار...مف المغرب الى بمد مالي مف السكداف ....كعمى عشر مراحؿ منيا

قصكر تيكك ارريف كىي كثيرة تقارب الماية في بسيط كاد منحدر مف الغرب الى الشرؽ...ر (ابف
خمدكف77-76 ،2000:ر كاما ابف بطكطة فقد ذكر اقميـ تكات عندما تحدث عف بكدة حيث قاؿ( :

ثـ كصمنا الى بكدا ،كىي مف اكبر قرل تكات ،كارضيا رماؿ سباخ....كال زرع بيا(بسبب ندرة الماءر
كال سمف كال زيت....كاقمنا ببكدا ايامار (ابف بطكطة706 ،2002:ر لذلؾ يعتبر المعطى المناخي

محددا ميما في تحديد مالمح حياة المجمكعات البشرية مف حيث استقرارىا كتفاعميا مع محيطيا
إرتباطا بعنصر الكفرة المائية كندرتيا.
 )2العامل البشري:

يظير ىذا العنصر بتأثيره الكبير في تكزيع القصكر ،حسب العرؼ االجتماعي السائد في

ىذه األقاليـ الصحراكية حيث يبدك لنا مف خالؿ المالحظات في الميداف أف لكؿ قبيمة في اإلقميـ

مكضعيا أك ممكيا الخاص ،كالذم ال تستغمو قبيمة أخرل إال بإذف مالكيا ،فقد كانت القصكر تحمؿ
اسـ قبائؿ كما كانت ىناؾ أيضا بساتيف كفقاقير ك نكاحي تحمؿ ىي األخرل اسـ القبيمة أك العرش

بأكممو ،كبالتالي فميا كحدىا حؽ االستغالؿ كاإلقامة بالديار كالرعي كالحرث بالبستاف أك مف سمحت
لو بذلؾ(.أحمد مزراؽ06-8009002/8002:ر

-)3العامل التجاري:

كاف لمتجارة دك ار كبيرافي االستقرار باإلقاليـ ،كفي تشييد العمارة كالعمراف ،كذلؾ بفضؿ

حركتيا النشطة ،حيث تعد التجارة مف العكامؿ التي استقطبت الكافديف إلى اإلقميـ جماعات كفرادل
مف كؿ الجيات كاألجناس كاالستقرار بو كتشكيؿ مجتمع ىجيف يديف باإلسالـ لذلؾ فإف ظيكر ىذه
الحكاضر.
كألنيا تمثؿ االستثناء الحضرم الكحيد الذم ظير بيذا المجاؿ البدكم كنتيجة الزدىار تجارة
القكافؿ،كاف كانت التقاليد الشبو الحضرية المرتبطة باالستقرار التجارم ظمت تنكء بإرث البداكة كلـ
تتخمص منو ،بؿ زاكجت بيف أنماط عيش مجمكعتي الرحؿ كالمستقريف ،كىي نفس المزاكجة التي
كانت قد قامت عمى أسسيا أنماط الحياة الحضرية بالنسبة إلى اإلسالـ المبكر(كلد أيده.11:
PlanhoL.1968 :27ر.بيد أف ثقؿ اإلرث البدكم بيذا المجاؿ الصحراكم شكؿ عائقا جديا حاؿ
دكف قياـ حكاضر مستبحرة في العمراف.بالرغـ أف الفضؿ الكبير في ازدىار مختمؼ الحكاضر
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كالقصكر الصحراكية في مراحؿ الحقة يعكد إلىعامؿ التجارةفي بالد المغرب فحسب
رأم(")MasquerayEmileفجمهيـ-التجار -آنذاؾ مف الخكارج الذم اعتبر أف مجمكعات الخكارج
التي تنتمي إلى قبائؿ صنياجة كزناتة ببالد المغرب صفرييف كانكا أك إباضييف ىـ عمار الصحراء".
حيث ال تكجد كاحات كال حكاضر في الصحراء ،إال أنيـ يرجع ليـ الفضؿ في
تأسيسيا(.1927.297MasquerayEmileر ،كفي نقؿ كانتشار مؤثرات مف ثقافة الشماؿ إلى
الصحراء جنكبا ،كىذا أيضا ما تكصؿ إليو المستشرؽ األلماني (Joseph Schachtر في بحثو عف
األثر اإلباضي في إفريقيا أف يحدد مسارىـ إلى جانب الصكامع اليرمية كالمحاريب المستطيمة التي
تتميز بيا مساجدىـ ،كتكصؿ إلى أف إفريقيا السكداء لـ تتأثر بالناحية المعمارية فقط ،بؿ استدؿ
بذلؾ عمى تكاجد المذىب اإلباضي قبؿ غيره مف المذاىب لدل شعب الباؿ كالكانكرم(بكعصبانة عمر
سميماف61 :1992.ر.باإلضافة إلى ما اكتشفتو الحفريات األثرية بمكاقع حاضرتي أكدغشت كغانو
كككمبي صالح ،المندثرتيف مف خالؿ ماعثر عميو مف عناصر الثقافة المادية ،كىك ما تجمى أيضا
فيما كصؿ إلينا مف أنماطيا المعمارية ،فقد كشفت العديد مف الدراسات عمى أكجو التشابو بيف أنماط
معمارية ،في منطقة تكات ككادم ميزاب بصحراء الجزائر مع شبيياتيا في قصكر كالتو ككداف
كشنقيط كتيشيت بمكريتانيا.
كعميو ،يعكد الفضؿ في ىذا التمازج الحضارم إلى ما حممتو تجارة القكافؿ مف مؤثرات ثقافيػة

كحضػارية ،إلػى داخػؿ حكاضػر السػاحؿ الصػحراكم ،كبػػذلؾ أصػبح معركفػا لػدل المػؤرخيف عمػى مػػدل

فاعميػػة المسػػالؾ التجاريػػة الصػػحراكية ،التػػي تعتمػػد فػػي محطػػات راحتيػػا عمػػى تكاجػػد نقػػاط المػػاء فػػي
مختم ػػؼ الكاح ػػات الص ػػحراكية كم ػػدل أىميتي ػػا كشػ ػرياف اقتص ػػادم كحض ػػارم حي ػػكم فيم ػػا ب ػػيف ى ػػذه

الحكاضػر ،مثػؿ المسػمؾ الػذم يػربط سجمماسػة بػكارجالف ،كالجريػد كنفػزاكة كصػكال إلػى جنػكب افريقيػة،

فقد جعؿ ىػذا الطريػؽ منػذ نيايػة القػرف(02ق كبدايػة القػرف 03قر ،نيايػة القػرف(08ـ ك09ـر،حاضػرة
كارجالف ذات أىميػة تجاريػة كبيػرة ،مػع بػالد السػكداف .كمػف المحطػات الكاقعػة عمػى ىػذا المسػمؾ نجػد

كادم سكؼ ،أريغ أك تكقكرت(محمد حسف290 :1999.ر.كثمة طريؽ ثػاف اربػط بػيف المػدينتيف ،ذكػره
(البكرمر" :مف تاىكدة إلػى بػادس ثػـ قيطػكف بياضػة"(البكػرم أبػك عبيػد.2003:257، ،ر كمنيػا نصػؿ
إلى كادم سكؼ ككرغمة (أك كارجالفر فبالد السكداف.

كىكذا يمكف القكؿ بأف عراقة تاريخ اإلقميـ كأدكاره االقتصادية كالعممية ،كالدينية كتعدد المشارب
العرقية كالحضارية لسكانو ،كميا عكامؿ مجتمعة باإلضافة إلى العكامؿ الطبيعية ،قد ساىمت في
إعطاءه رصيدا تراثيا ميما كمتنكعا شاركت جميعا في نشأة كتنمية ىذا اإلقميـ.
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قراءة نقدية لمكتابة التاريخية حول حواضر وقصور إقميم صحراء المغرب اإلسالمي

المبحث الثاني :أسباب ندرة المعمومات المتعمقة بتاريخ التراث الصحراوي القديم:
إف د ارسػػة ىػػذا العنصػػر ال يطػرح إشػػكالية كاحػػدة بػػؿ يطػػرح إشػػكاالت عػػدة ،فاإلشػػارات الػكاردة

ضػػمف المصػػادر العربيػػة فػػي الفت ػرة الكسػػيطة ،حػػكؿ حكاضػػر كمعػػالـ الت ػراث الصػػحراكم التمكننػػا مػػف
إعادة بنػاء كتركيػب تػاريخ ىػذه الحكاضػر كمعالميػا األثريػة كالتاريخيػة  .فتمػؾ اإلشػارات يعكزىػا الكثيػر

مف الدقة لعدـ تمكيننا مػف بنػاء مشػيد كامػؿ لمحيػاة بتمػؾ الحكاضػر فػي العصػر الكسػيط ،كألف التػأريخ
المحمي لو أىمية قصكل في عممية إعادة كتابة التاريخ الكطني ،كذلػؾ لمػا تػكفره الد ارسػة المكنكغرافيػة

المحػػدكدة فػػي مجالييػػا الزمنػػي كالمكػػاني ،مػػف إمكانيػػة التحػػرم المجيػػرم حػػكؿ األحػػداث كالكقػػائع التػػي

عاشػػتيا المنػػاطؽ كالجيػػات المختمفػػة مػػف الػػبالد ،كالكشػػؼ عػػف حقيقػػة مجرياتيػػا ،كالتعمػػؽ فػػي د ارسػػة
مختمؼ التطكرات االقتصادية كاالجتماعية التي عرفتيا ىذه المناطؽ ،كىك أمر ال محالة ،أنو سػيمكف

مػػف تجػػاكز األحكػػاـ الجػػاىزة ،كالتعميمػػات المفرطػػة التػػي تسػػبح فييػػا الد ارسػػات التاريخيػػة التػػي تتنػػاكؿ

التػػاريخ العػػاـ لممغػػرب اإلسػػالمي بػػالرغـ أف الكتابػػة التاريخيػػة المحميػػة  ،كالمتعمػػؽ مكضػػكعيا بتػػاريخ

الصػػحراء كحكاضػػرىا عم ػػى كجػػو الخصػػكص ،تكاجيي ػػا العديػػد مػػف الص ػػعكبات كالعكائػػؽ التػػي يمك ػػف

إجماليا في النقاط التالية:

 -1عػدـ انتشػػار الكتابػة ،خػػالؿ العصػكر القديمػػة ،بشػماؿ إفريقيػػا عمػى نطػػاؽ كاسػع ،كذلػػؾ ألف
االحتالؿ الركماني أجيض تطكر تجربة المماليؾ األمازيغيػة القائمػة ،ممػا حػاؿ دكف تطػكر

نظميا اإلدارية كالجبائية التي قد تككف مدعاة النتشار الكتابة.

 -2إذا كانت ىذه المرحمة قد شيدت بالفعؿ اسػتعماؿ حػركؼ تيفينػاغ-كاف عمػى نطػاؽ ضػيؽ-
فػػإف ىػػذه الحػػركؼ سػػرعاف مػػا تػػـ اىماليػػا ألسػػباب عقديػػة ،تػرتبط بانتشػػار الػػديف اإلسػػالمي
كمعو المغة العربية ،مع المكقع المركزم الذم احتمتو ىذه األخيرة بالمنطقة ألسباب سياسػية

كادارية ،ككذا باعتبارىا لغة مقدسة.

 -3رغػػـ أف تػػاريخ المغػػرب اإلسػػالمي لقػػي اىتمامػػا مػػف طػػرؼ المػػؤرخيف المسػػمميف ،فػػإف ىػؤالء
أىمم ػكا تتبػػع أخبػػار المنطقػػة فػػي الفت ػرة السػػابقة عمػػى الفػػتح ،باعتبارىػػا فت ػرة شػػرؾ كجاىميػػة

مذمكمة ،ككذا لما قد يثيره الحديث عف ىذه الفترة مف حساسيات مػف شػأنيا أف تيػدد رابطػة

"األخػػكة الدينيػػة" التػػي بنيػػت عمييػػا عالقػػات العػػرب الفػػاتحيف بالشػػعكب المفتكحػػة(نػػكر الػػديف

صادؽر.

لقد أدت الصعكبات كالعكائؽ التػي ذكرناىػا آنفػا إلػى غيػاب مطمػؽ لمتػدكيف التػاريخي عػف ىػذه

المرحم ػػة م ػػف ت ػػاريخ المغ ػػرب عمكم ػػا كت ػػاريخ الص ػػحراء عم ػػى كج ػػو الخص ػػكص ،سػ ػكاء باألمازيغي ػػة أك

بالعربيػػة باسػػتثناء مػػا كرد فػػي كتػػب النسػػابة مػػف معمكمػػات عػػف أصػػكؿ القبائػػؿ األمازيغيػػة كتحركاتيػػا،
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كىػي معمكمػات ال يمكػف الركػػكف إلييػا بػالنظر لمػػدكافع المتحكمػة فييػا ،فضػال عػػف طبيعتيػا التػي تبتعػػد

كؿ البعد عف منطؽ الكتابة التاريخية الحقّة.
كاذا كاف المؤرخكف قد اعتادكا المجكء إلى المصادر األجنبية ،الستقاء بعض ما كرد فييا مف
أخبار المنطقة قبؿ الفتح اإلسالمي ،كخصكصا بعض الكتابات القرطاجية أك الركمانية .فإف

الصحراء ظمت خارج دائرة أضكاء ىذه الكتابات بدكرىا ،فالقرطاجيكف اىتمكا أساسا بالمراكز كالمدف

الساحمية في إطار نشاطيـ التجارم البحرم ،في حيف أىممكا المناطؽ الداخمية .كما تركز اىتماـ

المؤرخيف الركماف أساسا عمى المناطؽ الخاضعة لنفكذىـ المباشر الذم لـ يتجاكز "خط

الميمس ،" Limesنظ ار لضراكة المقاكمة األمازيغية ،كبما أف الصحراء ظمت بعيدة عف دائرة االحتالؿ

الركماني ،فإنيا ظمت كذلؾ بعيدة عف اىتماـ المؤرخيف الركماف(العركم68-58 :2007.ر.ماشكؿ

عائقا جكىريا أماـ تطكر البحث في تاريخ الحاضرة الصحراكية ،كحاؿ دكف تككيف تصكر عممي عف

مرحمة التاريخ القديـ بيا(نكر الديف صادؽر.كرغـ أف اسـ القصكر كالمسالؾ بدأ يتخمؿ كتابات مؤرخي

العصر الكسيط كحتى الحديث ،فإف الكالـ عنيا كاف يتـ عرضا ال غرضا ،كما أبعد الحديث

العارض عف استيفاء التفاصيؿ ،كترتيب الكقائع ،كتفسير األحداث ...كظمت المعمكمات الكاردة عنيا

في كتابات المؤرخيف التقميدييف المغاربة -إضافة إلى تقطعيا كاختصارىا المذيف تقتضييما االختيارات

المنيجية -مطبكعة بنكع مف االنتقاء الشديد لما ينبغي ذكره أك ما يجب التغاضي عنو مف أخبارىا،
كىك انتقاء ال يجد مبرره إال في المكاقؼ السياسية كالمذىبية ليؤالء المؤرخيف مف التطكرات التي

عرفتيا القصكر عبر تاريخ طكيؿ ،كمف ثمة كاف صخب األحداث التي عاشتيا غالبا ما يترجـ إلى
صمت مطبؽ في كتابات المؤرخيف ،كىك ما خمؽ تناقضا صارخا بيف حقيقة الدكر الذم لعبتو المدينة

في تاريخ المغرب اإلسالمي مف جية ،كالحيز الذم تحتمو في كتابات المؤرخيف مف جية ثانية

(عمارة عالكة ،مكساكم زينب64-63 :2010،ر.

يمكننا إجماؿ العكامػؿ المسػببة ليػذه الكضػعية إلػى عامػؿ ميػـ كرئػيس ،ىػك العامػؿ المنيجػي،

الػػذم ي ػرتبط بنظ ػرة مػػؤرخي المغػػرب اإلسػػالمي التقميػػدييف لعمميػػة التػػأريخ ،فيػػك ال ييػػتـ إالّ بتحركػػات
الشخصيات "الرئيسة" التي يعدىا صانعة لألحداث كفاعمة فييا ،فيكتب تاريخو متتبعا ىػذه التحركػات.
كمػػف ثػػـ فإننػػا نجػػد ىػػذا المػػؤرخ فػػي نيايػػة المطػػاؼ ال يكتػػب سػػكل تػػاريخ شخصػػيات نافػػذة ،كسػػالالت

حاكمػػة ،كعكاصػػـ متعاقبػػة .كمػػا أف اىتمامػػو بتعق ػػب األحػػداث السياسػػية البػػارزة يبعػػده عػػف االلتف ػػات
لمكقػ ػػائع االقتصػ ػػادية كاالجتماعيػ ػػة ،كالكقػ ػػكؼ عنػ ػػدىا بمػ ػػا يكفػ ػػي مػ ػػف الدقػ ػػة كالػ ػػتمعف ،كبمػ ػػا أف تمػ ػػؾ

الشخصػػيات عػػادة مػػا تسػػتقر بالعكاصػػـ ،فػػإف ىػػذه األخيػرة تسػػتأثر فػػي األغمػػب األعػػـ باىتمػػاـ المػػؤرخ،

الذم عادة ما ال يعير انتباىو لممناطؽ البعيدة عف المركز(العاصمةر إال مف خػالؿ مػا تمميػو تحركػات
شخص ػػياتو "الفاعم ػػة" عم ػػى مس ػػرح ال ػػبالد ،كال ي ػػؤرخ لي ػػا إال م ػػف خ ػػالؿ "حرك ػػة" ل ػػردع تم ػػرد قبم ػػي أك
()019
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الستخالص الجبايات ...كىكذا ظؿ تاريخ األقاليـ الصحراكية بعيدة عف أف تسترعي اىتماـ المػؤرخيف

الذم ظؿ مكجيا أساسا نحك الحكاضر الكبرل كالقيركاف ك تممساف ك مراكش كفاس....

رغػػـ ذلػػؾ ال يسػػتطيع الباحػػث أف يسػػتغني عػػف ىػػذه المصػػادر بسػػبب مػػا تحممػػو مػػف معمكمػػات

كاف كانت قميمة كعامة .كأف يستنجد بمصادر أخرل ككتب الطبقات كالتراجـ ككذا كتب الفقو كالنكازؿ،
كاالس ػػتنجاد بالمص ػػادر األثري ػػة كغيرى ػػا ...كى ػػذا م ػػا س ػػنراه فيالمبح ػػث الثال ػػث م ػػف خ ػػالؿ نق ػػدنا لي ػػذه
المصادر كالمراجع المختمفة.
المبحث الثالث :نقد لممصادر العربية:
-)1كتب الحوليات:

تتفػػاكت أىميػػة المعمكمػػات التػػي تسػػعفنا بيػػا المصػػادر العربيػػة ،لد ارسػػة مكضػػكع تػػاريخ كت ػراث

الصحراء ،كأقدماإلشارات نرصدىا لدل المؤرخيف األكائؿ ،كالذيف اىتمكا بأخبار المشػرؽ اإلسػالميأكثر
مػػف اىتمػػاميـ بالمغرباإلسػػالمي.كلـ تتنػػاكؿ مظػػاىر التمػػدف كالتعميػػر إال عرضػػا ،أثنػػاء ركايػػة أخبػػار

الممػكؾ كالعممػػاء كالمعػػارؾ .كمثػػاؿ ذلػؾ ال الحصػػر كتػػاب "فتػػكح مصػر كالمغػػرب كاألنػػدلس" ألبػػف عبػػد

الحكػػـ(ت257ق871/ـر(ابػػف عبػػد الحكػػـ2001،ر ،ك اليعقػػكبي(ت 284ق897/ـر( .اليعقػػكبي ،دكف

تػػاريخر .رغػػـ ذلػػؾ -كمػػا قمنػػا_اليمكػػف لمباحػػث الميػػتـ االسػػتغناء عنيػػا،كأىـ ىػػذه المصػػادر المشػػرقية،

ترجع إلى القرنيف الثالث كالرابع اليجرييف ،فيما النكاد نعثر عمى مؤلؼ مغربي راجع إلى تمؾ الحقبػة،
ىػذا إذامػػا اسػتثنينا كتػػب الفقػو مثػػؿ مدكنةسػحنكف(ت240ق854/ـر(.سػػحنكف بػف سػػعيد:1986 ،ج3ر
كبكػػؿ أسػػؼ ،ضػػاعت أىػػـ الكتػػب التاريخيػػة كالجغرافيػػة الخاصػػة بتمػػؾ الفت ػرة كأىميػػا :كتػػاب المسػػالؾ

لمحمػػد بػػف يكسػػؼ الػػكراؽ(ت363ق974/ـر كمؤلفػػات ابػػف الج ػزار(ت395ق1005/ـر فػػي المغػػازم
كالتػ ػػاريخ ،كخصكصػ ػػا تػ ػػاريخ إفريقيػ ػػة كالمغػ ػػرب لمرقيػ ػػؽ (الرقيػ ػػؽ القيركانػ ػػي1994 ،ر (ت بعػ ػػد سػ ػػنة

418ق1027/ـرالذم كػاف مصػد ار لجػؿ المػؤرخيف الالحقػيف ،كبالتػالي المنػاص مػف اعتمػاد نصػكص
متػػأخرة ،س ػكاء أكانػػت مشػػرقية مثػػؿ الكامػػؿ البػػف األثيػػر (ت630ق1233/ـر،أك مغربيػػة مثؿ"البي ػػاف

المغرب في أخبار األندلس كالمغرب" البف عذارل المراكشي(ت بعد712قر تنػاكؿ فيػو تػاريخ المغػرب
منذ الفػتح اإلسػالمي رغػـ اىتماميمػا بالجانػب السياسػي أكثػر مػف أم جانبػذخر(ابف عػذارل المراكشػي،

1983ركأما كتاب" المعجب في تمخيص أخبار المغرب" لعبد الكاحد المراكشػي فقػد تضػمف معمكمػات
قيمػة عػف أقطػار المغػرب ك أفريقيػػة كبػالد الجريػد كالػزاب ،كيشػير كػػذلؾ إلػى بعػض المػدف الصػػحراكية

مثػػؿ بسػػكرة كمػراكش (عبػػد الكاحػػد المراكشػػي 252 :1889.إلػػى 263ركمػػف مشػػاىير ىػؤالء المػػؤرخيف

ابف خمدكف(808-722ىجريةر الذم يعتبر تاريخو مف المصادر الميمػة التػي نسػتفيد منيػا فػي د ارسػة
المكضكع خاصة في مقدمتو التي تعتبر مصػد ار غنيػا باألخبػار ،كالمعمكمػات التػي تيسػر السػبيؿ أمػاـ
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جمال عناق

تتضمنو مف فمسفة التاريخ ك التنظير لعمـ العمراف البشرم ،فقػد احتػكت عمػى
الباحثيف ،فزيادة عمى ما
ّ
مكضكعات شتى تخدـ العمارة ك العمػراف الصػحراكم .كمػكاد اإلنشػاء كأسػاليب البنػاء كأسػماء القصػكر
كالمػػدف كالمسػػالؾ كغيرىػػا ،كالتػػي اظيػػر مػػف خالليػػا قراءاتػػو العميقػػة لتػػاريخ العمػراف (ابػػف خمػػدكف عبػػد

الرحمف148-147 :.2000 .ركىذا مف خالؿ تناكلو باإلجابة عف ثالثة أسئمة ىامة:
أكال :لماذا كانت المدف قميمة بالمغرب؟

ثانيا:لماذا يسرع الخراب إلى المدف المغربية؟

ثالثا :ما العالقة بيف المدينة كانقراض الدكلة المؤسسة ليا؟

(ابف خمدكف عبد الرحمف149 :.2000 .ر إنياأسئمة طرحيا ابف خمدكف ،كأجػاب عنيػا بمػا يمكػف مػف
فيـ لميكانزيـ عمراف المدف المغربية،كالعكامؿ المتحكمة فييا(بكتشيش عبد القػادرم127 :1994،ر.إف
مثػػؿ ى ػػذه األسػػئمة تس ػػمح لنػػا بتفس ػػير مختم ػػؼ الظ ػكاىر العمراني ػػة كاالجتماعيػػة كاالقتص ػػادية ،كتفس ػػح

المجاؿ لتطكير آفاؽ البحث حكؿ المدف المغربية.

كأمػػا عػػف تاريخػػو فػػي كتابػػو" :ديػكاف المبتػػدأ كالخبػػر فػػي تػػاريخ العػػرب كالبربػػر كمػػف عاصػػرىـ مػػف ذكم
الشػػأف األكبر"ركػػز عمػػى ذكػػر أسػػماء القبائػػؿ الصػػحراكية،كأماكف انتشػػارىا كتكزعيػػا كعالقاتيػػا التجاريػػة

كاالقتصادية،كذكر األقاليـ كالمسالؾ التجارية رغـ أف ابف خمػدكف فػي تاريخػو أظيػر قمػة اىتمامبأخبػار
ب ػػالد الس ػػكداف خاص ػػة ف ػػي الق ػػركف اإلس ػػالميةاألكلى ،كتركيػ ػزه عم ػػى الق ػػركف المت ػػأخرة ض ػػمف مختم ػػؼ

األجناسكاألمـ( .ابف خمدكف ( :2000 ،ج07-06ر .03 . 585ر.
-)2كتب المسالك والرحمة:

إناألكصػ ػػاؼ الجغرافيػ ػػة التػ ػػي قػ ػػدميا الجغرافيػ ػػكف األكائػ ػػؿ لػ ػػبالد المغػ ػػرب اتسػ ػػمت بالشػ ػػمكلية

كالعمكميػػة فيمػػا يخػػص ذكػػر أخبػػارتراث الصػػحراء ،فمػػا عػػدا أفريقيػػة التػػي اسػػتطاعكا معرفػػة مسػػالكيا
كأخبارىػػا كشػػبكتيا العمرانيػػة بصػػفة جيػػدة ،امتػػازت أكصػػافيـ لبػػاقي جيػػات المغػػرب بالشػػمكلية .في ػػـ

اعتمدكا عمى رؤيتيـ ليذه البالد كمناطؽ شاسعة يسكنيا البربػر كمػدل ارتبػاطيـ باإلسالمأكمناىضػتيـ
لمخالفػػة بالمشػػرؽ .كلػػـ ينتػػو القػػرف العاشػػر المػػيالدم حتػػى كجػػدناىـ قػػد كضػػعكا أدب جغ ارفػػي ىػػاـ،

زكدكنا مف خاللو بػالكثير مػف المعمكمػات الميمػة الخاصػة بمنطقػة المغػرب اإلسػالمي(بف قربػة صػالح

كآخػركف207: 2007 .ر كقػػد قػدمتمنا ىػػذه الكتػب فصػكال عػف العمػراف كاالقتصػاد ،كالمجتمػػع كالثقافػػة،
كاختمفػػت دقتيػػا ككضػػكحيا مػػف مصػػدر إلىػػذخر ،كتقػػاطع فييػػا ال ػكاقعي مػػع االنطبػػاعي ،كيعتبػػر كتػػاب

"المسػػالؾ كالممالؾ"لصػػاحبو ابػػف خرداذبػػة(ت ح ػكالي 272ق885/ـر مػػف أقػػدـ كتػػب الجغرافيػػة كالػػذم

ألفػو سػػنة (232ق846/ـر إال أف اىتمامػػو بالمشػػرؽ كػاف أكثػػر مػػف المغػػرب ،كمػع ذلػػؾ فقػػد أكرد ذكػػر
مشاىير مدف المغرب ،كالمسافات بينيا ،ككضع حدكدا لدكلػو(ابف خرداذبػة93-84 :1889.ر كيجػدر
الػػذكر أنػػابف خرداذبػػة لػػـ يػػزر يكمػػا بػػالد المغػػرب ،لكنػػو كانيأخػػذ ىػػذه األخبػػار مػػف التقػػارير كالتجػػار
()011
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كالمسػ ػػافريف.كفي سػ ػػنة276ق889/ـ صػ ػػنؼ أبػ ػػك العبػ ػػاس أحمػ ػػد اليعقػ ػػكبي(ت284ق897/ـر كتػ ػػاب

البمداف كيبدك أنو أكؿ مف أفسح مجاال عند ذكره بالد المغرب اإلسالمي ،فذكر المدف ككصفيا ،كتتبػع

الطػػرؽ كحػػددىا ،كأشػػا ارلى اتصػػاؿ بػػالد المغػػرب بػػبالد السػػكداف عػػف طريػػؽ سجمماسػػة " أف يسػػير فػػي

مفػازة كصػػحراء مقػػدار خمسػػيف رحمػػة("...اليعقكبي ،دكف تػاريخ199:ر كرغػػـ معمكماتػػو المقتضػػبة حػػكؿ
الصحراء إالأنيا ميمة ،خاصة كأف كػؿ معمكماتػو التػي أكردىػا ىػي نتيجػة المشػاىدة كالمعاينػة .تجعمنػا

ىذه األخبار-عمى الرغـ مف محدكديتيا الكصفية -نجرم مقارنة بيف أحكاؿ المدف في عيده ،مع التي

ذكرىا غيره مف الجغرافييف مف بعده.ففي القرف ال اربػع اليجػرم ازدادت األمػكر كضػكحا ،خصكصػا مػع

كتػػاب "صػػكرة األرض"الػػذم ألفيػػابف حكقػػؿ"(ت 367ق977/ـر سػػنة(378ق988/ـر،الػػذم يع ػد مػػف
الجغ ػرافييف العػػرب الػػذيف جػػالكا فػػي البالدكأعط ػكا لنػػا معمكمػػات كصػػفية عػػف الكثيػػر مػػف مػػدف المغػػرب

،كمف ذلؾ ما جػاء فػي قكلػو" ىػذه جممػة أحػكاؿ المػدف المشػيكرة كالم ارسػي كالقػرل المعركفػة عمػى نحػك
بحر المغرب حد برقة إلى البحر المحيط ،مما انتييػت إلييكأدركتػو بالعيانأكأخذتػو عمػف نشػأ فيػو" (ابػف

حكقػػؿ النصػػيبي .دكف تػػاريخ83:ر.تعتبػػر شػػيادة ابػػف حكقػػؿ حػػكؿ حكاضػػر الصػػحراء أحػػد الشػػيادات

الميمة التي تخدـ المكضكع ،باإلضافةإلى كتاب "أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ" لممقدسػي )336

ى ػ -380ى ػر ،كقػد كػاف ىػك اآلخػر شػاىد عيػاف لتطػكر المدينػة المغربيػة فػي القػرف ال اربػع اليجػرم مػع

يتميز بو كتابو مف كصؼ جيد مع ذكر لمعجائب كالمسافات(المقدسي،البشػارم:1991.مػف ص 244

ال ػػى ص. 248رم ػػع تركيػ ػزه عم ػػى أى ػػـ حكاض ػػر المغ ػػرب ك ػػالقيركاف كت ػػاىرت كسجمماس ػػة (المقدس ػػي،

البشػػارم 1991.ص218الػػى224ر كيظػػؿ كتػػاب المسػػالؾ كالممالػػؾ ألبػػي عبيػػد البكػػرم كىػػك جغ ارفػػي
أندلسي(ت487ق1094/ـر أىـ ىذه المصادركالنصكص ،كأكثرىا دقة،في ىذا المجاؿ.بالرغـ ككنو لـ
يبرح قرطبة ،فقػد كػاف شػاىدا بكاسػطة التجار،كاإلخبػارييف القػادميف مػف الجنػكب عمػى ازدىارىػا .كذلػؾ

العتماده عمى كتاب المسالؾ لمحمد بف يكسؼ الكراؽ السالؼ الذكر ،الذم يعد مػف الكتػب الضػائعة.
كرغـ أىمية ىذا الكتاب إالأف معمكماتو قػد تكػكف عامػة كمػكجزة كمختصػرة إلػى حػد اإلخػالؿ بحيػث ال

لما يصؼ بالد الصحراء كغانا كأكدغشت.
يبقىإال االسـ كخاصة في أخبار المغرب،كقد نجد اإلطناب َّ
كلقد انتيى البكرم مف تأليؼ كتابػو المسػالؾ حػكالي 460ق1067/ـ .كرتبػو كفػؽ عنػاكيف جزئيػة ذات

عالقة بالمكضكع ،كاستعمؿ أسمكبا بسػيطا يحمػؿ طػابع المػؤرخ المػتمكف ،رغػـ مػا يتخممػو مػف اسػتخداـ
لػػبعض المفػػردات الدارجػػة(البكرم.26 :2012،ركمعػػأف الش ػريؼ اإلدريسػػي (ت560ق1164/ـر فػػي

كتابو " نزىػة المشػتاؽ فػي اختػراؽ اآلفاؽ"قػد أعػاد بعػض المعمكمػات الػكاردة لػدل البكػرم إال انػو أمػدنا
بمعمكمػػات ىامػػة كجديػػدة حػػكؿ مكضػػكع التجػػارة كالمسػػالؾ التجاريػػة كتغيرىػػا مػػا أدىػػإلى ظيػػكر م ػػدف
كانق ػراض مػػدف أخػػرل كىػػذا مػػف خػػالؿ تعػػاظـ الكظيفػػة التجاريػػة بػػيف الحكاضػػر الصػػحراكية فػػي تمػػؾ

الفترة(اإلدريسي :1989 .ـ ،1ـ2ر.
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كأم ػػا كت ػػاب االستبص ػػار ف ػػي عجائ ػػب األمص ػػار لمؤل ػػؼ مجيكؿ(كات ػػب مراكش ػػي ع ػػاش ف ػػي

ػدر ىامػا جػػدا ،ألف مادتػػو متنكعػػة جغرافيػػا ك تاريخيػػا ك أثريػػا ،كمػػا يحتػػكم
القػػرف06ق12/ـر فيعػد مصػ ا

عمػػى معمكمػػات دقيقػػة كأخبػػار ىامػػة خاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بكصػػؼ المػػدف ك مػػا يتصػػؿ بيػػا مػػف حركػػة ك

حياة ك نشاط .كمع ذلؾ نستطيع القكؿ أنو أخذ الكثير عف البكرم كاإلدريسي في استقاء بعض أخبػار

ىػػذه المػػدف(مؤلؼ مجيكؿ(كاتػػب مراكشػػير  ،دكف تػػاريخ174 :ر كبالنسػػبة لكتػػابمعجـ البمػػداف لمؤلفػػو

ياقكت الحمكم (المتكفى626 :ىػر ككما قاؿ ناشره ،فكما أف لساف العرب معجـ لغكم ،فمعجـ البمػداف

معجـ جغرافي ،اليمكف لمرحالة كالعمماء االستغناء عنو لما يبينو ليـ مف مكاقع مف بمػداف كمػدف كقػرل
كجباؿ كبحار كأنيار كأكدية(ياقكت الحمكم.1977 ،المجمد : ،1ص05ر.

أما عػف كتاب"الجغرافيػة" البػف سػعيد المغربػي (المتػكفى 685قرفيتضػمف معمكمػات قيمػة عػف

بعض الحكاضر الصحراكية خاصػة منيػا التػي تقػع فػي الشػرؽ ،كالغػرب لعػؿ أىميػا مدينػة كرجػالف إذ
يعطػػي أكصػػافا دقيقػػة كعمػػى أىميتيػػا كمركػػز تجػػارم كثقػػافي ،كدكرىػػا فػػي العالقػػات بػػيف جنػػكب شػػرؽ

المغرب األكسط ك بالد السكداف كعف بالد الجريد في حر ىكائيا ككثرة نخميا كىي مدف كثيرة كأنظػار

كاسعة كعمػائر متصػمة ،فييػا الميػاه السػائحة كاألنيػار كالعيػكف الكثيػرة "( ابػف سػعيد المغربػي:1970 ،

126ر.كأم ػ ػػا اب ػ ػػف فض ػ ػػؿ ا العم ػ ػػرم(ت749ق1349/ر ف ػ ػػي كتابو":مس ػ ػػالؾ األبص ػ ػػار ف ػ ػػي ممال ػ ػػؾ
األمصار"كالذم أعطانا تعريفا حكؿ مصطمح "الشريؼ"( بف فضؿ ا العمرم368 :2002،ريعػد مػف

أفضػػؿ المصػػادر ،التػػي تكممػػت عػػف تػػاريخ ممالػػؾ السػػكداف الغربػػي "( بػػف فضػػؿ ا العمػػرم:2002،

107ر كأ ى ػ ػػـ الم ػ ػػدف كالمس ػ ػػالؾ التجاري ػ ػػة ("،ب ػ ػػف فض ػ ػػؿ ا العم ػ ػػرم146-2002:144،ر كككت ػ ػػاب

مكسػػكعي،تناكؿ فيػػو صػػاحبو مسػػائؿ جغرافيػػة كتاريخيػػة كبعػػض السػػير كالت ػراجـ كأفػػاد أيضػػا فػػي ذكػػر
المعادف كالنبات كالحيكاف فضػال عػف الفػرؽ الدينيػة .كفػي المجمػؿ فصػاحب المسػالؾ اليخفػي اعتمػاده

عمى المخبريف كابف حكقؿ كابف سعيد أك الساللجي في كتابو ("،بف فضؿ ا العمػرم-2002:210،

214ر.

كأمػػا كتػػاب الجغرافيػػة لمزىػػرم الػػذم تػػكفي حسػػب قػػكؿ محقػػؽ كتابػػو بعػػد541ق1154/ـ كقبػػؿ

556ق،1161/كأنو عاصػر اإلدريسػي كأبػي حامػد الغرنػاطي .كفػي كػؿ ماكتبػو كػاف معتمػدا أكال عمػى

مشػػاىداتو الشخصػػية ،كعمػػى ماسػػمعو مػػف معاص ػريو ،الػػذيف سػػجؿ بعػػض أسػػمائيمدكف تعريػػؼ،كعمى

بعػػض الفالسػػفة كالحكمػػاء كالمػػؤرخيف دكف ذكػػر أسػػمائيـ ،كرابعػػا عمػػى أعػػالـ مشػػاىير ذكػػر مػػف بيػػنيـ
أرسػػطك كالفػزازم كالمسػػعكديكأبابكر الػرازم كابػػف الجػزار كابػػف حيػػاف كالعػػذرم الغيػػر .كيبػػدك أف الزىػػرم
عن ػػد اقتباس ػػو ع ػػنيـ يكتف ػػي ب ػػالمعنى دكف المبن ػػى ككأن ػػو ي ػػركم م ػػا عم ػػؽ بحافظت ػػو ال م ػػا ى ػػك مكت ػػكب

أمامو(الزىرم ،دكف تاريخ .مقدمة تحقيؽ الكتاب .ص :ز-حر كقد قسـ كتابو إلى أجػزاء كاألجزاءإلػى
أصػػقاع.كرغـ أف كتابػػو جػػاء دقيقػػا فػػي الكصػػؼ لكنػػو كػػاف مختص ػ ار فػػي ذكػػر مػػدف ك خطػػط المغػػرب
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قراءة نقدية لمكتابة التاريخية حول حواضر وقصور إقميم صحراء المغرب اإلسالمي

األكسػط فػػي العمػػكـ ،كلػػـ يػػذكر إالبعػػض مدنػو كتييػػرت ككارجػػالف كتممسػػاف باقتضػػاب شػػديد.كمع ذلػػؾ
فاف كتابو يحكم معمكمات جغرافية كتاريخية ال يستياف بيا.

كمػػا تبقػػى مػػف جغػرافييف كرحالػػة كػػالحميرم(ت726ق1326/ـر فػػي كتابػػو الػػركض المعطػػار فػػي خبػػر

األقطار(الحميرم:1984.انظر مقدمة المحقؽر كىك معجـ جغرافي مرتب عمى حػركؼ اليجػاء .التػزـ

فيػػو اإليجػػاز فػػي أحػػاييف كثيػرة ،كمػػا تنػػاكؿ فيػػو كصػػؼ المػػدف ،كتسػػجيؿ كػػؿ مػػا ييػػـ المكضػػع كالمكقػػع

الفمكي ك الجغ ارفػي  ،كاعطػاء صػكرة مختصػرة عػف حياتيػا كمػا تشػتير بيػا كػؿ مدينػة عمػى حػدة .كقػد

كانت المعمكمات التي أكردىا مجرد اجترار لمف سبقكه كالبكرم كاإلدريسي كصاحب االستبصػار.كرغـ
ذلػػؾ فقػػد حػػاكؿ صػػاحبو أف يػػدخؿ مفيػػكـ المتعػػة كالعب ػرة .كال يمكػػف لػػدارس مكاقػػع المػػدف االسػػتغناء

عن ػػو.كأما ع ػػف كت ػػاب تق ػػكيـ البم ػػداف ألب ػػي الف ػػدا (ت732قر كرغ ػػـ اعتم ػػاده الصػ ػريح عم ػػى ب ػػف س ػػعيد

المغربي إالأف طريقة عرضو ليذه األقاليـ كانت طريقة مبتكرة تسيؿ عمى المطمع أف يستكعب بسرعة
كاختصا ار لمكقت في أف يأخذ فكرة عف ىذه األقاليـ(ابك الفدا عماد الديف 137 :1840.كما بعدىار.

كتعد الرحمة المسماة" :تحفة النظار في غرائب األمصار" التي كاف الفػراغ منيػا سػنة756ق1355/ـ
لمرحالة الشيير محمد بف عبد الميالطنجي ،الشيير بػابف بطكطػة الػذم كلػد عػاـ (703ق1304/ـ-ت

سنة779ق1380-ـر مف أىـ الرحالت العالمية ،كمصد ار مف أىـ المصػادر التاريخيػة كالجغرافيػة،في
حياة األمـ الشرقية في القركف الكسطى.حيث يجد الباحث معرضا ميما لحياة األمـ كأحكاليا السياسية
كاالجتماعيػػة كاالقتصػػادية ،ككصػػؼ المدينػػة مػػف كػػؿ نكاحييػػا كأرباضػػيا ككصػػؼ آثارىػػا كمعالميػػا(ابف

بطكطة2002،ر كبالنسبة لكتاب كصؼ إفريقيا ،لمحسف بف محمد الكزاف الفاسػي (ت960ق1553/ر
كىك مف أىـ كتب الجغرافيا التي تكفر لنا معمكمات قيمػة حػكؿ مكضػكعنا .كترجػع أىميتػو ككنػو زكدنػا

بمعمكمات غاية األىمية في الجزء الثاني مف القسـ السػادس،لما ابتػدأ حديثػو عػف نكميػديا كاقمػيـ الػزاب

كبالد الجريد كصحارم ليبيا ثـ في القسـ السابع الذم أفػرده لمتحػدث عػف بػالد السكداف(الحسػف الػكزاف

الفاسػػي .1983ج  2مػػف القسػػـ  06ك07ر كفػػي الجممػػة فػػاف ىػػذه المصػػنفات التػػي كػػاف أصػػحابيا
م ػػكثقيف ب ػػارعيف أك ش ػػاىدم عي ػػاف ،أعطتن ػػا فكػ ػرة ع ػػف األحػ ػكاؿ كالعمػ ػراف كتبحػ ػره أك تقمص ػػو أك ع ػػف

االجتماع كاالقتصاد كالمسالؾ ،كرغـ غمبة الجانػب الكصػفي إال أنيػا تميػزت بالدقػة فػي الغالػب ،كذلػؾ

مقارنػة مػع كتػػب الرحمػة المؤلفػػة فػي الحقػػب القادمػة كالتػي تغمػػب عمييػا االنطباعيػػة كاالىتمػاـ بالجانػػب

الثقافي كالفكرم فقط.

-)3كتب الطبقات والتراجم:

رغـ أف ىذه المصػنفات مخصصػة لتػراجـ األعػالـ إالأنيػا تعػد مكممػة لممصػادر التاريخيػة بمػا

تحكيو مف معمكمات مفيدة .لرصد سكاف المدف كأسمائيا كمف خػالؿ بعػض المقاربػات ليػذه المؤلفػات.
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قػػد نرصػػد منيػػا بعػػض مػػا يفيػػد البحػػث فػػي شػػتى األغ ػراض التاريخيػػة .كحسػػبنا أف نػػذكر أىميػػا ،كىػػي

عمى التكالي:

كتاب"طبقػػات عممػػاء افريقيػػة كتػػكنس" ألبػػي العػػرب( .ت333ق945/ـرفيػػك يعتبػػر مػػف أقػػدـ

الكتػػب التػػي كصػػمتنا كيحتػػكم عمػػى قائمػػة بأسػػماء العممػػاء ك الفقيػػاء ،حيػػث ذكػػر مكقػػؼ المالكيػػة مػػف

الفرؽ اإلسالمية ،كمف خاللو نستطيع التعرؼ إلى بعض أسماء المدف الصحراكية فػي معػرض حديثػو

عػػف أمػػاكف نشػػأة العممػػاء ك الفقيػػاء ك رحالتيـ(أبػػي العػػرب.دكف تػػاريخ98 :ر ،ككػػذلؾ بالنسػػبةلكتاب
ري ػ ػ ػ ػػاض النف ػ ػ ػ ػػكس ألب ػ ػ ػ ػػي بك ػ ػ ػ ػػر المالكي(الم ػ ػ ػ ػػالكي:1983،ج 2،1ر(ؽ05قر ،كم ػ ػ ػ ػػدارؾ القاض ػ ػ ػ ػػي

عيػ ػػاض(ت544ق1149/ـر(القاضػ ػػي عيػ ػػاض.1998،ر..كغيػ ػػرىـ كثيػ ػػر ...كرغػ ػػـ المعمكمػ ػػات التػ ػػي
قدمكىا عمى قمتيا يمكف أف تضاؼ إلى ماعثر عميو مف معمكمات ىنا كىناؾ ،مما يساعد عمػى رسػـ

صكرة تقريبية لمعالقات المذىبية كالتجارية السائدة في تمؾ الفترة.
-)4كتب الفقه والنوازل:

بػػدأ المغاربػػة منػػذ القػػرف الثالػػث اليجػػرم ،التاسػػع المػػيالدم ،ييتمػػكف بتػػدكيف النػكازؿ ك الفتػػاكل

الفقيية ،كقد بمغ ىذا االىتماـ ذركتو في القرنيف التاسع ك العاشػر اليجػرييف ،ك النػكازؿ مصػادر مفيػدة

جدا في الكشؼ عف كقائع المجتمعات اإلسالمية المغربية ،ك الصحراكية اجتماعيا كاقتصاديا ،كيمكػف

لمباحثيف اسػتغالؿ مػا احتكتػو مػف معمكمػات قيمػة ،إذا مػا أحسػنكا فػرز المػادة التاريخيػة ك األثريػة التػي

ثـ يمكف تكظيفيا تكظيفا منيجيا عمميا.
تحتكييا النكازؿ الفقيية ،كمف ّ
ل ػػذا فكت ػػب الفق ػػو كالنػ ػكازؿ تع ػػد م ػػف أى ػػـ المص ػػادر الت ػػي تفي ػػد الباح ػػث ،ف ػػي ش ػػتى المج ػػاالت
التاريخيػػة كاألثريػػة كالحض ػارية ،كمػػف بػػيف أىػػـ المؤلفػػات الفقييػػة كالتػػي تعػػد مصػػد ار ىامػػا مػػف مصػػادر
الفقو اإلسالمي في مجػاؿ العمػراف نػذكر كتػاب "،القسػمة كأصػكؿ األرضػيف" لمؤلفػو أبػك العبػاس احمػد

الفرس ػػطائي(ت504ق1110/ـر كى ػػك أح ػػد أع ػػالـ الم ػػذىب اإلباض ػػي .كتكم ػػف أىمي ػػة كتاب ػػو أن ػػو أح ػػد

مؤلفػات المغػرب اإلسػالمي القميمػة التػي عنػت بمكضػكع العمػارة اإلسػالمية مػف كجيػة كنظػرة إسػػالمية
خالصة في البيئة اإلباضية خالؿ القرف الخامس اليجرم حيث تحدث عف أنمػاط العمػائر الصػحراكية
كالمعركفة باسـ القصكر في الجزء ال اربػع مػف كتابػو .باإلضػافة إلػى كالمػو عػف مجمػكع المسػائؿ حػكؿ

مكضكع الميػاه فػي الجػزء الخػامس كتكمػـ أيضػا عػف مسػائؿ األرض كالغ ارسػات كالمشػاعات فػي الجػزء

الثامف (الفرسػطائي1997.ر كبالجممػة فيػك كتػاب تػكثيقي لعمػؿ ميػداني ،خاصػة كأف الفرسػطائي تػكلى
بنفسو حؿ مختمؼ النزاعات التي كانت تدكر حكؿ مشكؿ المياه بكاحات أريغ كميزاب .كىك يستند فػي

مختمؼ أحكامو الت طبيقيػة إلػى مػا كانػت عميػو العػادة فػي التعامػؿ ،كفػؽ رؤيػة إسػالمية .كمػف بػيف أىػـ

كتػػب الفقػػو كالن ػكازؿ التػػي ارتبطػػت بػػالغرب اإلسػػالمي نجػػد كتػػاب المدكنػػة لإلمػػاـ سػػحنكف بػػف سػػعيد

التنػػكخي كىػػك دعامػػة لممؤلفػػات المالكيػػة ،غيػػر أف اإلشػػارات التاريخيػػة فػػي ىػػذا المؤلػػؼ نػػادرة.إال أننػػا
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نستطيع أف نفيد منو حكؿ مسائؿ الزراعة كالمياه كىي مف أكثر القضايا االجتماعية التػي نزلػت بثقميػا

عمى األحكاـ الشرعية في مجتمع البادية(سحنكف بف سعيد:1986 ،ج3ر.

كأم ػ ػػا كت ػ ػػاب " ري ػ ػػاض النف ػ ػػكس" ألب ػ ػػي بك ػ ػػر الم ػ ػػالكي المت ػ ػػكفى(544ىػ ػ ػػر(المالكي:1983،ج

2،1ركرغـ المعمكمات القميمة التي نستخمصيا مف ىذا الكتاب،إال أنػو يسػاعدنا فػي رسػـ صػكرة تقريبيػة
لمعالقات المذىبية كالتجارية السائدة فػي تمؾ الفترة،فيما يخص المدف الصحراكية.

كمف كتب النكازؿ كالتي كانت أكثر التصاقا بػالكاقع نجػد "جػامع مسػائؿ األحكػاـ" ألبػي القاسػـ

البرزلي(ت841ق1437/ر (البرزلي.دكف تاريخ .الجزء 04رجاء شػامال لعػدد مػف القضػايا االجتماعيػة
كاالقتصادية كىػي مقترنػة فػي الغالػب بالممارسػات اليكميػة كالعػادات كاألعػراؼ .كنفػس الشػيء بالنسػبة

لكتػػاب "المعيػػار المعػػرب كالجػػامع المغػػرب عػػف فتػػاكل أىػػؿ افريقيػػة كاألنػػدلس كالمغػػرب" ألبػػي العبػػاس

أحمػػد الكنشريسػػي(ت914ق1508/ـر (الكنشريسػػي :1981.ج08ر مػػف حيػػث القضػػايا التػػي تناكليػػا
سابقو .فيك مكسكعة ضخمة تناكؿ فييا جميػع فتػاكل بػالد المغػرب كاألنػدلس خػالؿ تسػعة قػركف ،مػف

خالؿ تناكلو لقضايا متعددة في شكؿ نكازؿ أك فتاكل أك مسائؿ في مكاضيع شتى مثؿ:

ػ ػ اس ػػتعماؿ المي ػػاه كط ػػرؽ تكزيعي ػػا ،كم ػػا يش ػػير إل ػػى مص ػػادر ى ػػذه المي ػػاه :اآلب ػػار كالكدي ػػاف

كالفقارات .كفي المجمكع تظير ىذه النكازؿ بصيغة سػؤاؿ يطػرح المسػالة كمػا كقعػت فػي زمػاف كمكػاف
محػػدديف ،كجػكاب يقػػدـ حكمػػا شػػرعيا ،كيحػػاكؿ الػػتخمص مػػف الخػػاص إلػػى العػػاـ .كىػػك مػػا مثػػؿ المػػنيج

المعاكس لتمشي المؤرخ الػذم ينطمػؽ مػف العػاـ لمكصػكؿ إلػى حالػة كاقعية(حسػف محمػد09 :2003.ر
كىكذا تظير فكائد النكازؿ الفقيية في التعرؼ عمى أحكاؿ المجتمع بػالمغرب اإلسػالمي ،لمػا تػكفره مػف

أسئمة تتعمؽ بقضايا مختمفة مرتبطة بالحياة الدينية كالركحية كالعممية لمجتمع الحقبة المدركسة.
-)5المصادر األثرية:

يعػد اسػػتغالؿ المصػػادر الماديػػة المتمثمػػة فػػي مػػا تبقػػي مػػف مخمفات،كآثػػار كمنش ػذت اقتصػػادية

كاجتماعيػػة كدينيػػة كثقافيػػة كالقصػػكر كالمسػػاجد كمكتبػػات..الخ مػػف المصػػادر التػػي اليمكػػف االسػػتغناء
عنيػػا ،فػػي مكضػػكعنا ىػػذا .خاصػػة كاف بعػػض ىػػذه المنش ػذت مػػا ت ػزاؿ قائمػػة ،تحػػتفظ بكتابػػات أثريػػة

منقكشة تػؤرخ ليػا ،كلكحػات كتحػؼ كمخطكطػات كقفيػة متنكعػة ،تفيػدنا فػي د ارسػة المجتمػع مػف جميػع
جكانبو ،كتصحح ما أىممو المؤرخكف سيكا أك عمدا .كمف بيف ىذه المصادر األثرية نجد:

أ-الكتابػػات األثريػػة :بشػػقييا التػػذكارم ك الشػػاىدم ،كمػػا احتكتػػو مػػف أسػػماء كألقػػاب ككظػػائؼ كصػػيغ

كاشػػارات كتػكاريخ كىػػي منتشػرة كثيػ ار فػػي صػػحرائنا بالزيبػػاف ككاد ريػػغ ككارجػػالف كميػزاب كتػكات كأدرار
كتعتبر مف أىـ المصادر بالنسبة الميتميف بيذا المجاؿ.

ب-الكقفيػػات :أك كثػػائؽ التحبػػيس كىػػي مػػا ت ػزاؿ محتفظػػة بشػػكميا ،كمحتكاىػػا كمػػا ىػػك الحػػاؿ بالنسػػبة

لمخزائف الكثيرة المنتشرة في صػحراء الجزائر.كتعتبػر الكقفيػات ىػي األخػرل مػف المصػادر األثريػة ذات
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جمال عناق

القيمة العممية اليامة ،المرتبطة بعدة جكانب دينيػة كاجتماعيػة كاقتصػادية .ألنيػا كرغػـ المكضػكع الػذم

أكقفػػت أك حبسػػت لػػو تبقػػى تزخػػر بمعمكمػػات مفيػػدة كقػػد تكػػكف أحيانػػا نػػادرة قػػد نعيػػد مػػف خالليػػا ق ػراءة
جديػػدة لػػبعض األحػػداث التاريخيػػة لممنطقػػة(بف قربػػة صػػالح كآخػػركف27-26: 2007.ر كالكاقػػع فػػاف

حصػػيمة الحفريػػات كاألبحػػاث األثريػػة كانػػت متكاضػػعة ،إذ أخفقػػت فػػي كشػػؼ الحمقػػات الغامضػػة مػػف
تػ ػػاريخ المنطقػ ػػة نظ ػ ػ ار لضػ ػػحالة مػ ػػا كصػ ػػؿ إلييػ ػػا مػ ػػف ش ػ ػكاىد ماديػ ػػة.إف كضػ ػػعية الت ػ ػراث المػ ػػادم أك

األركيكلكجي في تدىكر كبيػر كمػا يعمػـ الجميع،ألسػباب طبيعيػة كبشػرية باإلضػافة إلػى شػح المصػادر
كمػػا سػػمؼ القػػكؿ كغيػػاب ش ػكاىد ذات قيمػػة أثريػػة تمكػػف مػػف اسػػتنطاؽ الماضػػي ،ممػػا يفسػػر عػػزكؼ

الدارسيف فػي ىػذا المجػاؿ عػف القيػاـ بحفريػات،أك حتػى بأسػبارأثرية فػي القصػكر الصػحراكية .فقػد بقػي

ت ػػدخؿ األركيكلكجيػ ػػا بي ػػا محػ ػػدكدا ،أم ػػاـ مػ ػػا كص ػػؿ إلينػ ػػا م ػػف عناصػ ػػر التػ ػ ارث المػ ػػادم ف ػػي األقػ ػػاليـ
الصحراكية.

-المبحث الرابع :نقد المراجع العربية واألجنبية:

-)1المراجع العربية:

إف الكتابػػات كالد ارسػػات الجػػادة ليػػذا الت ػراث ،كالتػػي يغمػػب عمييػػا الطػػابع العممي،فػػي مجمميػػا

ظيػػرت بعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػة ،حيػػث اشػػتممت د ارسػػات مسػػتكفية لكثيػػر مػػف جكانػػب الحيػػاة فػػي
منطقػ ػػة الصػ ػػحراء ،كالتػ ػػي نشػ ػػرت مػ ػػف طػ ػػرؼ المؤسسػ ػػات الميتمػ ػػة بالد ارسػ ػػات كالبحػ ػػكث التاريخيػ ػػة

كالصػػحراكية.كىناؾ بعػػض الم ارجػػع األجنبيػػة كالمحميػػة خاصػػة منيػػا اإلباضػػية التػػي خصصػػت مجػػاال

كاسعا لمتكمـ عف كارجالف كميزاب كنفكسة كلعؿ أىميا:

غصف الباف في تاريخ كارجالف لمشيخ اعزاـ الحػاج إبػراىيـ(ت1965ر حيػث تحػدث فييػا عػف

كارجالف مستعينا بكثائؽ كانت عنده .كقد تأثر بو الشيخ عمي يحي معمر الميبي النفكسي كألػؼ كتػاب

االباضية في الجزائر متحدثا عف تاريخيا خاصة في كارجالف ككاد ريغ كميزاب كيعد الجزء الثاني مف

كتاب األزىار الرياضية مػف الم ارجػع الميمػة التػي تفيػد الباحػث حيػث تعػرض إلػى ذكػر المػدف القديمػة

المكجػػكدة عمػػى طريػػؽ القكافؿ(بكعصػػبانة11: 1992.ركمػػا يعتبػػر كتػػاب "تػػاريخ المغػػرب الكبيػػر" فػػي
جزئو الثالث لممؤرخ عمي دبكز مف المراجع المفيدة لكف طغياف األسػمكب األدبػي قػد أثػر عمػى الجانػب

األكاديمي فيما تضػمف مػف معمكمػات .كمػا أف كتػاب "تػاريخ المغػرب كحضػارتو" لحسػيف مػؤنس يعتبػر

أحد المراجع العربية التي تتكمـ عف الدكر الحضارم لحكاضػر الصػحراء.كمف الم ارجػع الحديثػة المفيػدة
أيضا كتاب "أبحػاث كد ارسػات فػي تػاريخ كآثػار المغػرب اإلسػالمي كحضػارتو" لصػاحبو صػالح يكسػؼ

بػف قربػػة حيػػث تنػػاكؿ فيػػو مسػػائؿ كقضػػايا كأبحػػاث تاريخيػػة كأثريػػة خصكصػػا فػػي الفصػػؿ الثالػػث حيػػث

تنػػاكؿ فيػػو العم ػراف الصػػحراكم إشػػكالية الد ارسػػة كالمػػنيج(بف قربػػة429-409 :2011.رأيضػػا ىنػػاؾ

كتػاب "المدينػػة فػػي العصػػر الكسػػيط-قضػػايا ككثػػائؽ مػف المغػػرب اإلسػػالمي -تػػأليؼ ثنػػائي لعبػػد األحػػد
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السبتي كحميمة فرحات حيػث تػـ التركيػز فيػو عمػى المػدف كالحكاضػر الصػغيرة كماضػييا حيػث أعطانػا
ىذه الكتاب لكحات اقتصادية كنماذج اجتماعية كانت سائدة فػي الحكاضػر كسجمماسػة كاغمػات .كفػي

مجمػػؿ ىػػذا الكتػػاب ىػػك يػػتكمـ عػػف المدينػػة فػػي المغػػرب األقصػػى رغػػـ تعمػػيـ الكتػػاب لد ارسػػتو لمكضػػكع

المدينػػة فػػي العصػػر الكسػػيط بػػالمغرب اإلسػػالمي(عبد األحػػد السػػبتي كحميمػػة فرحػػات-97 :1994.

 99رأيض ػػا كت ػػاب "الدكل ػػة الرس ػػتمية ب ػػالمغرب اإلس ػػالمي لمؤلف ػػو محم ػػد عيس ػػى الحري ػػرم كى ػػك كت ػػاب
أكاديمي جمع معمكمات شػتى مػف المصػادر كالم ارجػع ،حيػث نسػتفيد منػو فػي عنصػر عالقػات تييػرت

مػع مختمػػؼ الحكاضػػر الصػػحراكية خاصػػة فػػي شػػتى المجاالت(محمػػد عيسػػى الحريػػرم-1987:206.

210ر كنفس الشيء يقاؿ عف كتاب العالقػات الخارجيػة لمدكلػة الرسػتمية ،لجػكدت عبػد الكػريـ يكسػؼ

كىك عمؿ أكاديمي ميػـ خاصػة فػي الفصػؿ الخػامس ألنػو اىػتـ بالجانػب االقتصػادم لعالقػات تػاىرت

بمػػدف الصػػحراء كسجمماسػػة كبػػالد السػػكداف(جكدت233-1984:224.ركمعػػالـ الحضػػارة اإلسػػالمية
بػ ػكارجالف ت ػػأليؼ عم ػػر س ػػميماف بكعص ػػبانة كى ػػك ف ػػي األص ػػؿ عم ػػؿ أك ػػاديمي ن ػػاؿ عم ػػى إثػ ػره درج ػػة

الماجستير سػنة1412ق 1992/ـ .مػف جامعػة الج ازئػر حيػث استقصػى المعػالـ التاريخيػة كالحضػارية
لكارجالف في العصر الكسيط( .بكعصبانة11: 1992.ر.

كأمػػا كتػػاب" مكس ػػكعة تػػاريخ كثقاف ػػة المػػدف الجزائرية"لمؤلفػػو حس ػػاني مختػػار في ػػك عبػػارة ع ػػف

مكسػػكعة تاريخيػػة عػػف ثقافػػة المغػػرب األكسػػط ،كىػػذه الد ارسػػة تتػػألؼ مػػف  3أج ػزاء ،ييمنػػا منيػػا الجػػزء
الثال ػػث كال ػػذم تن ػػاكؿ في ػػو م ػػدف الجن ػػكب الج ازئ ػػرم ،متح ػػدثا ع ػػف تاريخي ػػا كأص ػػؿ تس ػػميتيا كمظاىرى ػػا

العمرانية كسكانيا كاألحكاؿ السياسية كاالقتصادية .كرغـ الجيد المبذكؿ لصاحبو في جمع النصػكص،
كالمعمكمػػات التػػي تخػػص المػػدف الجزائريػػة فػػي العصػػر اإلسػػالمي ،إال أف العمػػؿ كػػاف ناقصػػا تكثيقػػا

كتخطيطا كخريطة.كاضافة نذكر كتابأنمػاط العمػارة التقميديػة الباقيػة فػي صػحراء مصػر الغربيػة ،لسػعد

عبد الكريـ شياب كىك كتاب تناكؿ بالتحميؿ لشركط العمارة الصػحراكية ككػذا تنػاكؿ فػي البػاب ال اربػع
دراسة مقارنة بيف العمارة التقميدية الباقية في مصر كنظيراتيا في شماؿ إفريقيػا كالجزيػرة العربية(.سػعد

عبػػد الك ػريـ شػػياب267-193 :2009.ر كأمػػا كتػػاب "الصػػحراء الكبػػرل ،مػػدف ك قصػػكر" كىػػك عبػػارة

عػػف جػزأيف ألحمػػد مكلػػكد أيػػده ،فقػػد تنػػاكؿ فييمػػا قضػػايا تتعمػػؽ بنشػػأة المػػدف كالحكاضػػر كالعكامػػؿ التػػي

ّأدت إلى خرابيا ثػـ تحػدث عػف تعريػؼ القصػكر الصػحراكية ككظائفيا(.كلػد أيػده احمػد مكلػكد:2009.
ج1ر كمف بيف المراجع الميمة أيضا كتاب "عمراف سجمماسة" ،دراسة تاريخيػة أثريػة لحسػف تاكشػيخت
في جزأيف تناكؿ في الجػزء األكؿ عنػد تقسػيمو لػو إلػى بػابيف ،مػا ييمنػا نحػف ىػك البػاب األكؿ :عمػراف
سجمماسػ ػػة المحػ ػػددات كالمػ ػػؤثرات تنػ ػػاكؿ فيػ ػػو د ارسػ ػػة المجػ ػػاؿ كممي ازتػ ػػو ك ض ػ ػكابط العم ػ ػراف كأحكػ ػػاـ

البنياف(.تاكشيخت:2008.ج27 ،1ر كأما الجزء الثاني فيك يشتمؿ عمػى بػاب كاحػد تنػاكؿ فيػو عمػراف
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سجمماسػػة مػػف المدينػػة إلػػى القصكر(..تاكشػػيخت:2008.ج361 ،2ر كعمػػى العمػػكـ فػػاف ىػػذه الد ارسػػة

كما قاؿ صاحبيا تقدـ قيمة مضافة لمجاؿ البحث األكاديمي المتخصص.

كمػػف بػػيف األعمػػاؿ األكاديميػػة الحديثػػة الغيػػر منشػػكرة التػػي تناكلػػت بالد ارسػػة لمعمػػارة كالعم ػراف

الصحراكم نذكر رسالة ماجستير تناكلػت مكضػكع تطػكر أنمػاط السػكف عنػد طػكارؽ األىقػار" تػاظركؾ
أنمكذج ػػا" م ػػف تق ػػديـ الطال ػػب كرزيك ػػة عم ػػي م ػػف معي ػػد اآلث ػػار جامع ػػة الجزائر(كرزيك ػػة2009.ر كى ػػك

مكضكع أراد صاحبو-خاصة كانو احػد أبنػاء ىػذا المجتمػع-إماطػة المثػاـ عػف التػراث المػادم التػاريخي

كاألثرم الذم يحفؿ بو ىذا المجتمع الصػحراكم مػف خػالؿ إبػراز أنمػاط السػكف كم ارحػؿ تطػكر مجتمػع

الطكارؽ.

أم ػػا الد ارس ػػة األكاديمي ػػة الثاني ػػة كى ػػي رس ػػالة ماجس ػػتير م ػػف معي ػػد اآلث ػػار جامع ػػة قس ػػنطينة

كالمكسػػكمة ب" صػػنياجة المغػػرب األكسػػط" مػػف الفػػتح اإلسػػالمي حتػػى عػػكدة الفػػاطمييف إلػػى مصػػر"

د ارسػػة اجتماعيػػة مػػف تقػػديـ الطالػػب :رضػػا بػػف النيػػة (بػػف النيػػة2006.ر فقػػد عػػالج فييػػا إشػػكالية ميمػػة
كىي :التحكالت االجتماعية العميقة التي شيدتيا القبيمة المغربية في ظؿ الظرفية الجديػدة التػي طػرأت
عمػػى المنطقػػة بعػػد الفػػتح اإلسػػالمي ،كالف تمكػػف الطالػػب مػػف التعمػػؽ فػػي البحػػث كمحاكلتػػو تتبػػع كػػؿ

أخبار ىذه القبيمة إال أننا تمنينا لك خصص ليػا فصػال لػدكرىا الحضػارم خػارج مجاالتيػا فػي األنػدلس

كالمشرؽ.

كمػػف رسػػائؿ الماجسػػتير الميمػػة كالمكسػػكمة بػ ػ" فقػػو العمػػارة السػػكنية بقصػػكر منطقػػة األغ ػكاط

عػػيف ماضػػي كتاكيمػػة أنمكذجػػا" لمطالبػػة جبػػار سػػامية تناكلػػت فيػػو مكضػػكع البيػػت اإلسػػالمي كعالقتػػو

بالديف اإلسػالمي الحنيػؼ كىػك يطػرح العديػد مػف اإلشػكاليات فػي مجػاؿ العمػارة كالعمػراف اإلسػالمييف،

أقرىا القرآف الكػريـ كالسػنة النبكيػة،
خاصة كأف المسكف قد ارتبط في تخطيطو بأحكاـ فقو العمارة التي ّ
رغـ ما يؤخذ عميو مف تأثر بالعالـ الخارجي.
كتطرح صاحبة المكضكع ،العديد مف اإلشكاليات كالتساؤالت منيا:
-ما معنى فقو العمارة السكنية؟

-ما ىي األحكاـ المستنبطة مف فقو العمارة السكنية؟

-ما مدل تطبيؽ أحكاـ فقو العمارة السكنية عمى المسػاكف فػي القصػكر الصحراكية؟إضػافة إلػى

ذلؾ ما ىي العكامؿ التي كجيت تنظيـ المساكف؟

كاليدؼ مف اختيار منطقة األغكاط كنمكذج دراسة يكمف في محاكلة الطالبة التعريؼ بذثارىا،

كمػػف جيػػة أخػػرل فيػػي تعػػد مػػف أبػػرز األمثمػػة السػػكنية التػػي طبقػػت فييػػا أحكػػاـ كق ػكانيف فقػػو العمػػارة

السكنية ،كىي بتعدد قصكرىا كتشابييا مف حيث التخطيط كطريقة البناء تثبت عمى أنيا لـ تأتي بيػذه

الطريقة بشكؿ عفكم بػؿ كػاف ىنػاؾ قػانكف كعكامػؿ تػتحكـ فييػا كفػي تنظيميػا كمػا زاد عمػى تأكيػد ىػذا
()009
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قراءة نقدية لمكتابة التاريخية حول حواضر وقصور إقميم صحراء المغرب اإلسالمي

النظاـ مف البناء ىك تشابو القصكر في مختمؼ المنػاطؽ الصػحراكية الجزائريػة( .جبػار2011.ركنخػتـ
قراءتنػػا لػػبعض ىػػذه الد ارسػػات األكاديميػػة برسػػالة ماجسػػتير قػػدميا الطالػػب :محمػػد مػػرزاؽ كالمكسػػكمة

بػ"البيئة كأثرىػا فػي تكجيػو العمػارة المحميػة(إقميـ تيػديكمت الشػرقية بكاليػة تمن ارسػت نمكذجػار"كىػي د ارسػة

أثريػػة تنػػاكؿ فييػػا الباحػػث اثػػر البيئػػة المحميػػة فػػي تحديػػد عناصػػر كخطػػط البنػػاء كىػػي ت ػرتبط ارتباطػػا

بمعتقػػد بيئػػي كثقػػافي كأخالقػػي خػػاص .ككػػاف اختيػػار الباحػػث لمجػػاؿ الد ارسػػة كىػػك إقمػػيـ تيػػدكمت عمػػى

اعتبػاره أحػػد النمػػاذج اليامػػة التػػي تػػأثرت عمػػائره بالعكامػػؿ البيئيػػة فػػي نشػػأتيا كفػػي تكجيػػو مبانييػػا كفػػي
تكزيػػع كتميػػا المعماريػػة ،ككػػذلؾ ألف الد ارسػػة تطمبػػت منيكجػػكد ش ػكاىد عينيػػة فػػي الميػػداف كىػػذا اإلقمػػيـ

المخت ػػار لمد ارس ػػة كم ػػا يق ػػكؿ الباح ػػث يزخ ػػر بالشػ ػكاىد المعبػ ػرة ع ػػف دكر البيئ ػػة كتأثيرىػ ػا عم ػػى العم ػػارة

كالتعمير.

 -)2نقد المراجع األجنبية:

ظيػػرت الكثيػػر مػػف الم ارجػػع كاألبحػػاث األجنبيػػة ،خاصػػة الفرنسػػية منيػػا ،معتمػػدة فػػي معمكماتيػػا عمػػى

المص ػػادر اإلس ػػالمية ،أك رحالتي ػػـ كتجػ ػكاليـ ف ػػي األق ػػاليـ الص ػػحراكية .كاخت ػػاركا مني ػػا الحق ػػائؽ الت ػػي
استيكتيـ ،ثـ أخضػعكىا لمػنيجيـ فػي التحميػؿ كأسػمكبيـ فػي التفكيػر ،كجػاءت بػذلؾ ممثمػة التجاىػاتيـ
كخدمة لسياسػات بمػدانيـ .كقػد بػدأت ىػذه المؤلفػات فػي الظيػكر مػع تكاجػد االحػتالؿ الفرنسػي أم منػذ

القػػرف 19ـ كالتػػي كػػاف أصػػحابيا إمػػا عسػػكرييف أك إداريػػيف أك ىػكاة الػػرحالت .ككانػػت قػراءاتيـ لت ػراث

الصػػحراء فػػي مجممػػو ىػػك عبػػارة عػػف د ارسػػات كصػػفية قديمػػة أخػػذت شػػكؿ تقػػارير عسػػكرية كجغرافيػػة

كسػػياحية يعػػكد أغمبيػػا إلػػى بدايػػة االحػػتالؿ الفرنسػػي لممنطقػػة أم مػػع بدايػػة النصػػؼ الثػػاني مػػف القػػرف

19ـ ،اتسمت بالسطحية في معالجتيـ ليػذا المكضػكع معتمػديف عمػى مشػاىداتيـ كتجػاربيـ الشخصػية

كلـ ترؽ إلى العمؿ األكاديمي .كربما مف أكائؿ ىذه الكتب نجد:
Daumas. (M),Le Sahara Algérienne 1845.
Dubocq. (M), Ziban et de L’Oued R’ir1852 .
Ville. (M), Voyage d’exploration dans les Bassins du Hodna et du Sahara,
Paris, 1865.
Mercier ( E ). histoire d’établissement des arabes dans l'Afrique
Septentrionales , 1875.
لكف كمع القرف العشريف ظيرت الكثيػر مػف المؤلفػات األجنبيػة األكاديميػة المتخصصػة بشػتى المغػات.
ككاف مف بينيا:

الد ارسػة التػػي قػػدميا )(Martin. Aعػػف المنػاطؽ الصػػحراكية بػػإقميـ تػكات كقػك اررة كتيػػدكيمت فػػي عػػاـ

 ،1908كىػػي أكؿ محاكلػػة لتصػػنيؼ القصػػكر غيػػر انػػو لػػـ يعطػػي األبعػػاد التقنيػػة لممبػػاني أىميػػة فػػي

د ارسػػتو (بػػف قربػػة449 :2011.ركمػػف بػػيف أىػػـ المؤلفػػات التػػي القػػت ركاجػػا كبي ػرة بػػيف البػػاحثيف نجػػد

كتػاب الصػػحراء لصػػاحبو(Gautier. E.Fر سػنة  1928حيػػث خصػػص حيػ از كبيػ ار لمطػػرح التػػاريخي
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لممدف الصحراكية منذ القديـ .كلنا نمكذج عمى إحدل الد ارسػات التػي قػدميا فػي المجمػة اإلفريقيػة كىػي
مػف جػزأيف عػف سجمماسػة كتافياللػت) Gautier. E.F.1867;233-274ركمػا تعػد د ارسػة تيػكدكر
مكنػ ػ ػػك سػ ػ ػػنة  1948كدعكتػ ػ ػػو إلػ ػ ػػى انجػ ػ ػػاز أعمػ ػ ػػاؿ تيػ ػ ػػتـ بػ ػ ػػالتراث المعمػ ػ ػػارم الصػ ػ ػػحراكم

)(Monod,Th.1947.T71 ;18مف أىـ الدراسات في العمراف الصحراكم بغرب الصحراء.

كأمػػا ريمػػكف م ػػكني الػػذم أل ػػؼ كتػػاب يتحػػدث ع ػػف العمػػارة الص ػػحراكية فيػػك مػػف أكائ ػػؿ مػػف اس ػػترعى
اىتماميـ بالبحث في ىذه العمارة خاصة المعالـ الدينيػة كىػذا بكضػع المخططػات لػبعض مسػاجد ىػذه

القصػػكر ) (Mauny,R.1950.N4 ;1-8كيعػػد أيضػػا (ج.مارسػػير مػػف الػػذيف كتب ػكا عػػف العمػػارة
اإلس ػػالمية كعم ػػارة المغ ػػرب اإلس ػػالمي بم ػػا فيي ػػا العم ػػارة الص ػػحراكية كى ػػك بح ػػؽ كت ػػاب مي ػػـ ألى ػػؿ

التخصص.

ككػػذلؾ كتػػاب" مخػػازف الحبػػكب المنزليػػة فػػي منطقػػة قػػك اررة " لمفرنسػػي( :كػػابك رامرأحػػد الكتػػب

الميمػػة التػػي نػػاقش فييػػا الكيفيػػة كطػػرؽ الحفػػاظ عمػػى المحصػػكؿ الز ارعػػي فػػي الصػػحراء كتخزينػػو فػػي
حجرات داخؿ المنازؿ كفي مطامير أرضية ،كتحدث عف قصبة ميالؿ التي بنيت فكؽ تمػة صػحراكية
جنػ ػػكب مدينػ ػػة تيميمػ ػػكف كقػ ػػد زكدت بخنػ ػػدؽ ،كاعتبػ ػػرت القصػ ػػبة مخزنػ ػػا لجماعػ ػػة القصػ ػػر.كأما عػ ػػف

)Montagne.Rر فقد بحث عػف أكجػو الشػبو كالق اربػة بػيف بػدك الجزيػرة العربيػة كالصػحراء الكبػرل فػي

كتابو " :حضارة الصحراء :بدك الشرؽ كبػدك إفريقيا"حيػث اعتبػر أف صػحراء الجزيػرة العربيػة ىػي ميػد

الثقافات الصحراكية التي انتشرت في الصحراء اإلفريقيةMontagne.R.1947 ;22) .ر

كمػا تعتبػر الد ارسػػة التػي قػدميا ((Quenardالػػذم كضػع تنميطػا جديػػدا لمقصػكر ،منطمقػا مػػف

م عطي ػػات تقني ػػة لك ػػؿ كاح ػػدة مني ػػا ف ػػي كتاب ػػو األبح ػػاث التاريخي ػػة ف ػػي كاح ػػات تػ ػكات كق ػػك اررة(بف قرب ػػة

ػارتف ،فق ػػد تن ػػاكؿ في ػػو الطريق ػػة لتخػ ػزيف
ص ػػالح449 :2011،ر كع ػػف كت ػػاب الكاح ػػات الص ػػحراكية لم ػ ه
المحصػػكؿ فػػي القػػالع الحصػػينة ،كقػػد تسػػاءؿ عػػف الفػػرؽ بػػيف القصػػبة التػػي تس ػكنيا عػػائالت ميسػػكرة
كالقص ػػر ال ػػذم تس ػػكنو الطبق ػػات الفقيػ ػرة كق ػػد أعط ػػى أمثم ػػة حس ػػية ع ػػف ذلؾ.كبالنس ػػبة لمد ارس ػػة الت ػػي

قدميا)Coyne.Aرفي المجمة اإلفريقية سنة 1879ـ حكؿ منطقة كادم ميزاب حيث تكمـ عف اإلطػار

التػاريخي لممنطقػة كظػركؼ تكاجػد االباضػية فػي اإلقمػيـ)Coyne. A ;1879.V23,174ر ثػـ حػاكؿ

تحديد أىـ المػدف التػي أقيمػت فػي كادم ميػزاب مثػؿ :بػف يػزقف  ،ريػاف ،قػ اررة ،العطػؼ ،نبػكرة ،مميكػة،

Coyne.

لتميزى ػ ػػا ب ػ ػػالتنظيـ العرق ػ ػػي ال يس ػ ػػمح ألم أجنب ػ ػػي دخكلي ػ ػػا
الت ػ ػػي تع ػ ػ ّػد أى ػ ػػـ الم ػ ػػدف ّ
)A ;1879.V23,184-186ر باإلضػػافةإلى الرحمػػة التػػي قادتػػو إلػػى اإلقمػػيـ الصػػحراكم أدرار حيػػث
تحػدث عػف مسػػالكيا كطرقيػا كقصػػكرىا كالقكافػؿ التجاريػػة كقكافػؿ الحػج التػػي تمػر عميػػو باإلضػافة إلػػى

كصفو ألىـ اآلبار كالكدياف كمدف اإلقميـ كتانكشارت ،شنقيطي ،كداف تندكؼ ،تيميمكف(La revue .

)Africaine.1889 ;V33 Et 1890.V34ر.
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كأما كتاب "المباني القديمة في منطقػة كادم سػكؼ" لػػJ. C Echanllier( :ر فقػد تحػدث فيػو

صػػاحبو عػػف المبػػاني القديمػػة فػػي كادم سػػكؼ الجزائريػػة مػػف حيػػث البنػػاء المسػػتعممة( مثػػؿ تمنشػػت

كسػػعؼ النخيػػؿر ،ك تصػػميـ القبػػاب التػػي ىػػي مػػف أىػػـ المعماريػػة بالمنطقػػة كػػذلؾ تعرضػػو لممقػػاييس

المعتمدة في بنائيا ،كما أعطى الباحث في دراستو ىذه عدة أشكاؿ ليذه المباني.

كقدـ المالزـ الفرنسػي (Mangin.Eر فػي المجمػة اإلفريقيػة د ارسػة مستفيضػة كىػي مػف ثالثػة

فصػػكؿ حػػكؿ تػػاريخ كاحػػات األغػكاط كىػػي تنػػدرج فػػي العمػػكـ ضػػمف التقػػارير العسػػكرية كبػػذلؾ فيػػي ال

تخمك مف بعدىا االستعمارم (  Mangin.E. , 1893 ;V37,355ر

كمػػا قػػد قػػدـ المػػالزـ )Cancelر أحػػد أعضػػاء الفرقػػة الصػػحراكية بت ػكات د ارسػػة لميجػػة كاحػػة

تبمبالػػة بػػاإلقميـ كقػػد اسػػتنتج أف ىػػذه الميجػػة المحميػػة احتمػػاال قػػد تكػػكف أصػػكليا جػػاءت مػػع العبيػػد مػػف

تمبككت ػػك)(Cancel.L.1908 ;V52,P302كنف ػػس الش ػػيء لم ػػا درس الم ػػالزـ )(Derendinger.R
الميجة العربية في تشػاد ك التػي أكعزىػا كنتيجػة السػتقرار قبائػؿ عربيػة ككنتيجػة لتػزاكج العػرب بالنسػاء

الزنجيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا أدل إلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى تغي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرات كتح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكالت عميقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاللة االجتماعيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة.

) (Derendinger.R.1912 ;V56,P339فػ ػػي حػ ػػيف قػ ػػدـ المػ ػػالزـ )Gognalons.Lر فػ ػػي مقالػ ػػو

المظػػاىر االحتفاليػػة الرئيسػػة الدينيػػة كالمكسػػمية كالمحميػػة التػػي كػػاف يقيميػػا الركاغػػة المسػػتقريف بكاحػػة
كرقم ػ ػ ػػة مث ػ ػ ػػؿ :عي ػ ػ ػػد عاش ػ ػ ػػكراء كاالحتف ػ ػ ػػاؿ بفص ػ ػ ػػؿ الربي ػ ػ ػػع كاألعػ ػ ػ ػراس المحمي ػ ػ ػػة كاحتفالي ػ ػ ػػة الل ػ ػ ػػة

منص ػ ػػكرةGognalons.L ;P86).ر كالج ػ ػػدير بالمالحظ ػ ػػة كرغ ػ ػػـ جدي ػ ػػة ى ػ ػػذه األبح ػ ػػاث كالد ارس ػ ػػات
األجنبيػ ػػةفي شػ ػػتى المكاضػ ػػيع كالمتعمقػ ػػة بػ ػػالتراث الصػ ػػحراكم .لكػ ػػف ارتباطيػ ػػا زمانيػ ػػا كمكانيػ ػػا بػ ػػالفترة

االس ػػتعمارية من ػػذ ؽ  19ك20ـ ق ػػد يخ ػػؿ بالي ػػدؼ األس ػػمى لي ػػذه األعم ػػاؿ الخاص ػػة بت ػػاريخ المن ػػاطؽ

الصحراكية .فكتاب عيد االحتالؿ قد يبػدكف أحكامػا مسػتبعدة كمسػتندة عمػى أعمػاؿ زمالئيػـ اآلخػركف
كبػػذلؾ إلثبػػات مصػػداقية أعمػػاليـ يييمػػكف القػػارئ بإحػػالتيـ فػػي اليػكامش أعمػػاؿ غيػػرىـ ،فمػػؤرخ القػػديـ

يحيؿ عمى مؤرخ الكسيط كدارس الحديث عمى باحث ما قبؿ التاريخ كالمتخصص فػي الجغرافيػا يحيػؿ

عمى دارس التاريخ كىكذا دكاليؾ(العركم28-27 :2007.ر.
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النتائج والتوصيات:
-)1النتائج:

إف البحث في ميداف الدراسات الصحراكية ،كالذم ال يزاؿ في بداياتو يحتاج إلى بذؿ الكثير مف

جي ػػد أبنائػ ػو كانج ػػاز البح ػػكث التاريخي ػػة كالمسػ ػح كالتنقي ػػب األثرم،لإلجاب ػػة ع ػػف مختم ػػؼ اإلش ػػكاالت
التاريخيػػة كاألثريػػة لمت ػراث الصػػحراكم المػػدركس ،كالػػذم حاكلنػػا أف نمقػػي عميػػو الضػػكء مػػف خػػالؿ ىػػذه

الدراسة حيث أمكنتنا مف تحقيؽ مايمي:

 -1إف نشأة ىذه القصكر كالمدف الصحراكية ارتبطت بجممة مف العكامؿ كالظركؼ عنػد نشػأتيا

كىػػذا بعكامػػؿ أمنيػػة كتجاريػػة كمذىبيػػة .فقػػد بنيػػت لتكػػكف محطػػات اسػػتراحة كاقامػػة مؤقتػػة
لمقكافؿ التجاريػة ،كبعضػيا اآلخػر كجػد ألغػراض عسػكرية دفاعيػة فػي ظػؿ ظػركؼ طبيعيػة
كبيئيػػة صػػعبة زادىػػا البعػػد عػػف العكاصػػـ كالمػػدف المناكئػػة كظفػػت كاسػتخدمت فيػػو الصػػحراء

كعامؿ تحصيني كاستراتيجي ليسمف السيؿ عمى الجيكش اجتيازه.

 -2إف عامػػؿ الطبيعػػة -الصػػعب كالمتمنػػع -كالػػذم تحصػػنت بػػو ىػػذه القصػػكر عنػػد تأسيسػػيا

كنشأتيا كاف ىك أيضا سببا الندثارىا كىجرة أىميا عنيا في أحاييف كثيرة كمثالنا عمى ذلؾ

مدينة سدراتة الصحراكية.

 -3تعػددت أسػػباب الصػػمت كنػػدرة المصػػادر حػػكؿ الحكاضػػر كالقصػػكر الصػػحراكية كقػػد أرجعنػػا
سػػببو لمعطيػػات تاريخيػػة سػػابقة لمعيػػد اإلسػػالمي كعػػدـ انتشػػار الكتابػػة فػػي العصػػكر القديمػػة

بشماؿ إفريقيا عمى نطاؽ كاسع كاجيػاض االحػتالؿ الركمػاني ألم تجربػة حضػارية حاكلػت
البركز كالظيكر عمى مسرح األحػداث ،إلػى جانػب ىػذه المعطيػات فينػاؾ جانػب المعطيػات

الدينيػػة فػػإف المػػؤرخيف المسػػمميف أىمم ػكا تتبػػع أخبػػار المنطقػػة فػػي الفت ػرة السػػابقة عمػػى الفػػتح
باعتبارى ػػا فتػ ػرة ش ػػرؾ كجاىمي ػػة مذمكم ػػة ،كك ػػذا لم ػػا ق ػػد يثيػ ػره الح ػػديث ع ػػف ى ػػذه الفتػ ػرة م ػػف

حساسػػيات مػػف شػػأنيا أف تيػػدد رابطػػة "األخػػكة الدينيػػة" التػػي بنيػػت عمييػػا عالقػػات العػػرب

الفػاتحيف بالشػعكب المفتكحػػة .كمسػألة قمػػة الد ارسػات حػكؿ ىػػذا المكضػكع لػػيس مأخػذ يؤاخػػذ
عميػػو األقػػدمكف بػػؿ حتػػى المحػػدثكف فقػػد الحظنػػا كلألسػػؼ أف قصػػكر كادم ريػػغ ،ك كادم

ميػزاب ،كبشػػار كتػكات ك تيػػدكمت ك قػػك اررة بصػػحراء الج ازئػػر تعتبػػر مػػف بػػيف المعػػالـ األثريػػة
التػي لػـ تحػض ىػي بػدكرىا بأبحػاث كد ارسػات مػف قبػؿ البػاحثيف كالميتمػيف بيػذا الحقػؿ مػػف

المنشذت البشرية في شتى المجاالت كمنشذت الرم كالزراعة كالعمارة الخ..

 -4بإمكاننػػا االسػػتناد عمػػى طػػرؽ بحػػث كمنػػاىج بديمػػة قػػد تمػػأل ىػػذا الفػراغ الكثػػائقي كالمصػػدرم
كالبحػػث األركيكل ػػكجي كاالنثركبكل ػػكجي كاس ػػتخداـ الم ػػنيج اإلحص ػػائي الكم ػػي لإلجاب ػػة ع ػػف
بع ػ ػػض القض ػ ػػايا الحاس ػ ػػمة ف ػ ػػي ت ػ ػػاريخ الحكاض ػ ػػر الص ػ ػػحراكية كمس ػ ػػألة المكق ػ ػػع كت ػ ػػاريخ
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التأسيس ...ك الذم يشكؿ عائقا جكىريان أماـ تطكر البحث في تػاريخ القصػكر الصػحراكية،
كيحكؿ دكف تككيف تصكر عممي عف مرحمة التاريخ القديـ بيا.

-)2التوصيات:
كختامان كفي ضكء النتائج التي كصمت بيا الدراسة ،فإف الباحث يكصي بمايمي:
 -1محاكلة إيجاد مقاربة متعددة االختصاصات ،قػادرة عمػى حػؿ ألغػاز شػتى ،كتكضػح الصػكرة
الحقيقيػػة لتػػاريخ الحكاضػػر كالقصػػكر الصػػحراكية مػػف خػػالؿ معرفػػة عكامػػؿ نشػػأتيا كأسػػباب
اندثارىا لتساعدنا في كيفية إحيائيا.
 -2االسػػتثمار المكثػػؼ لإلمكانيػػات اليامػػة التػػي تكفرىػػا الكثػػائؽ المحميػػة خاصػػة المخطكطػػات
التي تزخر بيا خزائف المكتبات سكاء أكانت خاصة أـ عامة.
 -3االستثمار المكثؼ لمبحث األركيكلكجي الذم بإمكانو أف يعػكض غيػاب الكثػائؽ كالنصػكص
المكتكبػػة ،لفػػؾ طالسػػـ بعػػض القضػػايا الحاسػػمة فػػي تػػاريخ القصػػكر الصػػحراكية كمسػػألة
المكقع كتاريخ التأسيس...
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قائمة المصادر والمراجع:
أوالً -:المصادر:
الطنجػػي محمػػد بػػف عبػػد ا ابػػف بطكطػػة 2002( ،ر تحفػػة النظػػار غ ارئػػب األمصػػار ،تقػػديـ ،طػػالؿ
حرب ،ط،02دار الكتب العممية،بيركت.،
عبيػ ػػد ا بػ ػػف عبػ ػػد ا ابػ ػػك القاسػ ػػـ المعػ ػػركؼ بػ ػػابف خرداذبػ ػػة (1889ر المسػ ػػالؾ كالممالػ ػػؾ" مطبعػ ػػة
بريؿ(طبعة حجريةر ،ليدف.
اإلدريسي الشريؼ1989( ،ر نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ،ـ،1ـ ،2ط، 01عالـ الكتب،بيركت.
البرزلي أبك القاسـ( .دكف تاريخر ،جامع مسائؿ األحكاـ لما نزؿ مف القضايا بػالمفتييف ك الحكػاـ ،ت:
محمد لحبيب الييمة  ،الجزء الرابع ،دار الغرب اإلسالمي ،بيركت.
البكرم ابك عبيد2012( ،ر المسالؾ كالممالؾ ،ت زينب اليكارم ،مطبعة رباط نات ،الرباط.
البكػ ػػرم ابػ ػػك عبيػ ػػد2003(،ر المسػ ػػالؾ كالممالػ ػػؾ،ت جمػ ػػاؿ طمبة،المجمػ ػػد الثػ ػػاني،ط ،01دار الكتػ ػػب
العممية،بيركت،
التنػػكخي سػػحنكف بػػف سػعيد (1986ر  ،المدكنػػة الكبػػرل لإلمػػاـ مالػػؾ بػػف انػػس األصػػبحي ركايػػة اإلمػػاـ
سػػحنكف بػػف سػػعيد التنػػكخي عػػف اإلمػػاـ عبػػد الرحمػػاف ابػػف قاسػػـ ،الجػػزء ، 03نشػػر دار الفكػػر
بيركت.
الحمػػكم يػػاقكت  ،شػػياب الػػديف أبػػك عبػػد ا يػػاقكت بػػف عبػػد ا الركمػػي (1977ر ،معجػػـ البمػػداف ،
المجمد ،1دار صادر ،بيركت.
الحميرم محمد بف عبد المنعـ الصنياجي(1984ر  ،الركض المعطػار فػي خبػر االقطػار .ت احسػاف
عباس ،ط ،2مكتبة لبناف،بيركت.
الزىػػرم ،ابػػي عبػػد ا بػػف ابػػي بكػػر (دكف تػػاريخر ،الجغرافيػػة ،ت محمػػد حػػاج صػػادؽ ،مكتبػػة الثقافػػة
الدينية ،بكر سعيد.
العمرم بف فضؿ ا  ،شياب الديف احمد بف يحي(2002ر مسالؾ األبصار في ممالػؾ االمصػار ت
حمزة احمد عباس ،السفر الرابع،ط ،1المجمع الثقافي ،ابك ظبي.
الفاس ػ ػ ػػي الحس ػ ػ ػػف ب ػ ػ ػػف محم ػ ػ ػػد ال ػ ػ ػػكزاف ( 1983ر ،كص ػ ػ ػػؼ إفريقي ػ ػ ػػا ،ت محم ػ ػ ػػد حج ػ ػ ػػي ،محم ػ ػ ػػد
األخضر،ط،02دار الغرب اإلسالمي،بيركت.
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الفرسػطائي ابػك العبػػاس احمػد بػف محمػػد بػف بكػػر1997(،ر ،القسػمة كأصػكؿ االرضػػيف ،تحقيػؽ بكيػػر
بف محمد-صالح ناصر ،ط ،02جمعية التراث،الق اررة،الجزائر.
القيركاني الرقيؽ (1994ر تاريخ إفريقية كالمغرب ،محمد زينيـ محمد عزب،ط ،1دار الفرجاني لمطبػع
كالنشر،القاىرة.
المالكي أبي بكر عبػد ا بػف محمػد  ،ريػاض النفػكس ،ت بشػير البكػكش،ج ، 2،1ط ،01دار الغػرب
االسالمي،بيركت.،
المراكشي ابف عذارل (.1983ر "البيػاف المغػرب فػي أخبػار االنػدلس كالمغػرب" ت:ج س كػكالف-أ ؿ
بركفنساؿ،ط،03ج،1دار الثقافة،بيركت.
المراكشي عبد الكاحد (1889ر ،المعجب في تمخيص أخبار المغػرب"  ،طبعػة حجريػة ،مطبعػة بريػؿ،
ليدف.
المغرب ػػي اب ػػف س ػػعيد 1970( ،ر كت ػػاب الجغرافي ػػا ،ت :إس ػػماعيؿ العرب ػػي ،ط ،1ديػ ػكاف المطبكع ػػات
الجامعية ،الجزائر.
المقدسي أبك عبد ا محمد بف أحمد المعركؼ بالبشارم(1991ر ،أحسف التقاسيـ في معرفة األقػاليـ،
ط،3مكتبة مدبكلي ،القاىرة.
النصيبي ،ابك القاسـ ابف حكقؿ "( دكف تاريخر  ،صكرة االرض ،منشكرات دار مكتبة الحياة ،بيركت.
الكنشريسػػي أبػػي العبػػاس احمػػد1981( ،رالمعيػػار المعػػرب كالجػػامع المغػػرب عػػف فتػػاكل أىػػؿ افريقيػػة
كاألندلس كالمغرب"  ،ت محمد حجي  ،الجزء ،08دار الغرب اإلسالمي،بيركت.
اليحصػػبي القاضػػي عيػػاض ابػػي الفضػػؿ (1998ر ترتيػػب المػػدارؾ كتقريػػب المسػػالؾ ،ت محمػػد سػػالـ
ىاشـ،ج،1ط،1دار الكتب العممية،بيركت.
اليعقػػكبي احمػػد ابػػف ابػػي يعقػػكب اسػػحاؽ (دكف سػػنةر كتػػاب البمػػداف  ،ت محمػػد امػػيف ضػػناكم ،دار
الكتب العممية ،بيركت.
عبػد الػػرحمف ابػػف خمػػدكف 2000( ،رالمقدمػػة مػػف تػػاريخ ابػف خمػػدكف :ديػكاف المبتػػدأ كالخبػػر فػػي تػػاريخ
العػػرب ك البربػػر كمػػف عاصػػرىـ مػػف ذكم الشػػأف االكبػػر ،مراجعػػة سػػييؿ زكػػار ،دار الفكػػر،
بيركت.
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عبد الرحمف بف عبػد ا بػف عبػد الحكػـ ،أبػك القاسػـ المصػرم (.2001ر ،فتػكح مصػر كالمغػرب ،ت
عبد المنعـ عامر،ج 02-01دار الذخائر،القاىرة،
عمػػاد الػػديف اسػػماعيؿ بػػف محمػػد ابػػك الفػػدا (1840ر ،تقػػكيـ البمػػداف ،ت رينػػكد ،ـ.ؾ .ديسػػالف ،دار
الطباعة السمطانية،باريس..
محمػد بػػف احمػػد بػػف تمػيـ أبػػي العػػرب1983( .ر طبقػػات عممػاء افريقيػػة كتػػكنس ،دار الكتػػاب المبنػػاني،
بيركت.
مؤلؼ مجيكؿ ،كاتب مراكشي (دكف تاريخر ،اإلستبصار في عجائػب األمصػار ،ت سػعد زغمػكؿ عبػد
الحميد ،دار الشؤكف الثقافية العامة ،بغداد.
ثانيا-:المراجع بالمغة العربية:

بػػف قربػػة صػػالح كآخػػركف2007( ،ر تػػاريخ الج ازئػػر فػػي العصػػر الكسػػيط مػػف خػػالؿ المصػػادر العربيػػة،
المركز الكطني لمدراسات كالبحث في الحركة الكطنية ،الجزائر.
بف قربة صالح2011( ،ر أبحاث كدراسات في تاريخ كآثار المغرب اإلسالمي كحضارتو ،دار اليدل،
الجزائر.
بكتش ػػيش عب ػػد الق ػػادرم1994(،ر ت ػػاريخ المغ ػػرب اإلس ػػالمي  ،ط ،01دار الطميع ػػة لمطباع ػػة كالنش ػػر
بيركت..
جػ ػػكدت عب ػ ػػد الكػ ػ ػريـ يكس ػ ػػؼ 1984(،ر العالق ػ ػػات الخارجي ػ ػػة لمدكل ػ ػػة الرس ػ ػػتمية ،المؤسس ػ ػػة الكطني ػ ػػة
لمكتاب،الجزائر.
حسف محمد2003( ،ر الجغرافية التاريخية الفريقية  ،ط ،1دار الكتاب الجديد ،بيركت.
سعد عبد الكريـ شياب2009(،ر أنماط العمارة التقميدية الباقية في صحراء مصر الغربيػة ،ط ،1دار
الكفاء ،اإلسكندرية
عبد األحد السبتي كحميمة فرحات1994(،ر المدينة في العصر الكسيط  ،ط،1المركز الثقافي العربي،
بيركت.
العركم عبد ا 2007( ،ر مجمؿ تاريخ المغرب،ط،1المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء.
غيػ ػ ػػر سػ ػ ػػتر جػ ػ ػػكرج1961( ،ر الصػ ػ ػػحراء الكبػ ػ ػػرل( ،ت خيػ ػ ػػرم حمػ ػ ػػادر ،ط ،01المكتػ ػ ػػب التجػ ػ ػػارم
لمطباعة(،د.مكاف الطبعر.
لحسف تاكشيخت2008(،ر عمراف سجمماسة،ج،1ط ،1مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء.
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محمد حسف1999( ،ر المدينة كالبادية بأفريقية،ج ،1جامعة تكنس األكلى ،تكنس.
محمد عيسى الحريرم(1987ر الدكلة الرستمية بالمغرب اإلسالمي ،دار القمـ لمنشر ك التكزيع ،ط،3
الككيت.
كلد أيده احمد مكلكد2009( ،ر الصحراء الكبرل،ج،1دار المعرفة ،الجزائر.
ثالثًا-:المراجع بالمغة األجنبية:
Coyone. A, Le Mzab, La revue Africaine V 23,Année 1879.
Gognalons.L, fêtes principales des sédentaires d'Ouargla (Rouagha).
La revue Africaine V 11,Année 1867.
Lieutenant Cancel, Dialect de tabelbala , La revue Africaine,V52,Annee
1908.
Lieutenant(R). Derendinger, Notes sur le dialecte arabe du Tchad, La revue
Africaine, V56,Année 1912.
Mangin(E),Note sur l'ihistoire de Laghouat, V37, 1893.
Masqueray.Cite par: Gautier. E.F.Les Siècles obscurs du Maghreb,
Paris.1927.
Mauntagne ,R, La civilisation du désert : Nomades D'orient Et l'Afrique
,Paris ,1947.
Mauny Raymond, Architectures Saharienne d'autrefois ,Bulletin de
Correspondances Saharienne,1950,N4
Monod(Théodore),Sur Quelques construction anciennes au Sahara
occidental, société géo-archéologie D'oran,T71,1948,
PlanhoL.Xavier,Les Fondements Géographique de L'histoire de
L'islam ,PARIS.1968.
رابعاً-:المجالت والمذكرات الجامعية:

بف النية رضا2006( ،ر صنياجة المغرب االكسػط( ،رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرةر ،جامعػة منتػكرم
قسنطينة .الجزائر.
بكعص ػ ػػبانة عم ػ ػػر س ػ ػػميماف 1992(،ر المع ػ ػػالـ الحض ػ ػػارة اإلس ػ ػػالمية بػ ػ ػكا رجالف(،رس ػ ػػالة ماجس ػ ػػتير
منشكرةر،جامعة الجزائر ،الجزائر.
س ػ ػػامية جب ػ ػػار2010(،ر فق ػ ػػو العم ػ ػػارة الس ػ ػػكنية بقص ػ ػػكر منطق ػ ػػة األغػ ػ ػكاط ع ػ ػػيف ماض ػ ػػي ك تاكيم ػ ػػة
أنمكذجا(،رسالة ماجستير غير منشكرةرمعيد االثار ،جامعة الجزائر ،الج ازئر.
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عمػػارة عػػالكة ،مكسػػاكم زينػػب2010( ،ر مدينػػة الج ازئػػر فػػي العصػػر الكسػػيط ،مجمػػة اآلداب كالعمػػكـ
اإلنسانية ،العدد ،10جامعة األمير عبد القادر ،قسنطينة.
كرزيكة عمي2009( ،ر تطكر انماط السػكف عنػد تػكارؽ اآلىقػار" تػاظركؾ انمكذجػا" (رسػالة ماجسػتير
غير منشكرةر ،معيد اآلثار ،جامعة الجزائر .الجزائر.
مزراؽ محمد2009(،ر البيئة كأثرىا في تكجيو العمارة المحميػة "إقمػيـ تيػديكمت الشػرقية بكاليػة تمن ارسػت
نمكذجا" دراسة أثرية( ،رسالة ماجستير غير منشكرةر ،معيد اآلثار ،جامعة الجزائر،الجزائر.
ن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكر ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديف صادؽ،ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعكبات الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػأريخ المحم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالمغرب :عنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكاف المكق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع
االلكتركنيhttp://perso.menara.ma/~noursadiq/ecrturhistoir1.htm:

()099

28

مجمة جامعة األزهر -غزة ،سمسمة العموم اإلنسانية  ،9106المجمد  ،90العدد 0

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/alazhar/vol21/iss1/4

