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 لشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية ا                                  

 ميالبحث العلوزارة التعليم العالي و                                    

 

 األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةجامعة 

 يةلحضارة اإلسالمكلية اآلداب وا

 قسم التاريخ
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        إعداد: نصيرة عزرودي       

                          

 

 

 

 المقياس: محاور
 )راإلرهاصات ـ التبلور ـ التطو (أوالـ الكتابة التاريخية بالمغرب األوسط

 ة.ريخ الجزائر من العهد الرستمي إلى غاية الفترة الزيانيثانيا: مصادر تا

 )م 909 -776 ـ/ه 296 -160(ـ مصادر الفترة الرستمية1

 أ ـ الرواية التاريخية اإلباضية
 ".ميينب ـ دراسة نقدية لكتاب ابن الصغير المالكي بعنوان" أخبار األئمة الرست

 .)م279ـ  909 ـ/ه 362ـ  296(ـ مصادر الفترة الفاطمية2

 أـ الفكر التاريخي اإلسماعيلي.

  )م1153 -4010 /هـ 547 -395(ـ مصادر الفترة الحّمادية3
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 أـ المعرفة التاريخية الحّمادية

  )م2681 -1291 /هـ 766-524(ـ مصادر الفترة الموّحدية4

 أـ الكتابة التاريخية الموّحدية

بكر  ن أبيبألبي عبد هللا ب ـ دراسة نقدية لكتاب " أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم" 
 الصنهاجي 

 م".1232هـ/628" ت حوالي 

 م(1815 -5123ه/  249 – 633ـ مصادر الفترة الّزيانية )5

 م"1378هـ/780أـ بغية الرواد ليحي بن خلدون"ت

ب ـ واسطة السلوك في سياسة الملوك ألبي حمو موسى الزيّاني "ت 

 م"1388/هـ791
 م"1493هـ/899شرف بني زيان للتنسي" ت نظم الدر والعقيان في بيانـ  ج

 م"17هـ/11د ـ البستان في ذكر األولياء والعلماء بتلمسان "ت ق

 م(1234 -1227ه/ 941- 625)ـ مصادر الفترة الحفصية 6

 م"1304/هـ704أـ عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء السابعة ببجاية للغبريني"ت

 م"1407هـ/810لقسنطيني"ت ب ـ أنس الفقير وعز الحقير البن قنفذ ا

 م(1555 -1194ه / 957 -591ـ مصادر الفترة المرينية)7

مد عبد هللا مح البن مرزوق أبو المناقب المرزوقيةأ ـ المجموع طبع بعنوان: 

 م"1379هـ/781ت"الخطيب  التلمساني

 
 

 

 )راإلرهاصات ـ التبلور ـ التطو (أوالـ الكتابة التاريخية بالمغرب األوسط
ائك حديث عن كتابة تاريخية في منطقة المغرب في فترة العصر الوسيي  أمير شيإّن ال

 فما بالك بالمغرب األوس .

فييي البداييية كانييال محيياوالت مييبرخي المغييرب األوسيي  منصييبّة علييى االهتمييام بسيييرة 
 الرسول صلى هللا عليه وسيلم والصيحابة مين بعيدلى إليى جانيب سييرة علمياء الميذهب

 "م"ى وجيابر بين زيييد 705هييـ/86 بيين إبيال التميميي " تاإلباضيي األوائيك كعبيد هللا
وكيذلك سييرة  م"ى713هيـ/95مسلم بين أبيي كريمية " تم"ى وأبو عبيدة 712هـ/93ت

 أئمة الدولة الرستمية.

هيم أقدم كتاب تياريخي وصيلنا هيو كتياب ابين الصيغير الميالكيى واليذن يعيدّ مين ألعك 
ى وهييذا الكتيياب وإن )م 909 -776 ـ/هيي 296 -160(مصييادر تيياريد الدوليية الرسييتمية

هاميية ميين تيياريد الدوليية ى فهييو يييبرت لفتييرة كييان يم ييك وجهيية نظيير ضييير اإلباضييية

 مى ضلبيال علييه مايهاداته الاخصيية بعيد902هيـ/290لّفيه فيي حيدود سينة الرستميةى أ
ر ى كميا عاصي)م 901 -874 ـ/ه 281 -261(تّوطنه بتيهرت أثناء إمامة أبي اليقظان

 .)م 906 -894 ـ/ه 294 -281(يوسفإمامة أبي الحاتم 

 وعليهه ففهي مرحلهة النشههوا لمسهار الكتابهة التاريخيهة فههي المغهرب األوسهط اتّسههم 

 بخصائص منها:
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د فيي التيي نجيـ قلّة المصنّفات التاريخية المحلية إذا قورنال بمبلفات العليوم الدينييةى و
يخييةى لروايية التارالبعض منها مادة تاريخية ضاية في األهمية تسياهم فيي فهيم حركية ا

تياب لألحداثى وسدّ الفراغ الناتج عن ضيياب مصيادر إخباريية م يك ك ومدى استيعابها

 مسائك جبك نفوسة لإلمام عبد الوهاب.
ـييي تو ييييف الروايييية التاريخيييية ألضيييرال ايديولوجيييية خاضيييعة لألحيييداث السياسيييية 

 والصراعات المذهبية.

ارهم دون أخبار المتفرقةى فكان الرواة يسنـ االعتماد الكلّي على اإلسناد في ذكر األخب
ى على ضرار رواة الحديث إلى الاخصيات التي حضرت الوقائعى وبهذا اعتمادهم عل

 شهود عيان للحدث.

 يم الخبيرإليى صيعوبة قيراءة وتنظيات الكتابة التاريخييةى مّميا أدى ـ عدم التحكم في آلي
 الترجيح.التاريخيى وعدم االهتمام بمنهج التحليك والتعليك و

عيين  ضييير واضييح وال مكتمييك المعييالم وعييدم تمييييزل زال ميينهج الكتابيية التاريخييية ـيي ال

رة عين لمحدثينى وأّن ما لدينا في ضالب األحيانى عبااالمناهج األخرى وخاصة منهج 
 فييوا مخبيرين نقلييوا لنييا مييادة تاريخييية خييامى وبالتيالي ضييياب طائفيية المييبرخين مّميين و

 الخبر التاريخي.

يية فيهيا ليم فينّن الكتابية التاريخ )م927ـ  909 ـ/ه 362ـ  296(ي الفترة الفاطميةأّما ف
نهيا تعرف نضجا كبيراى ففي بالد المغرب  هرت كتابة تاريخية بالطية في محاولة م

: م" منهيا كتياب973هيـ/363القاضيي النعميان" ت لتحقيق ذلكى وفيي مقيدّمتها كتابيات

ي "ى وكيذلك "شيرح األخييار فيي فضيائك النبيالمجالس والمسايرات" و"افتتاح اليدعوة
لرسيول طهار"ى و"المناقب وأهك بيال اه المصطفين األخيار من األئمة األالمختار وآل

بين  هاشيم وم اليب بنيي أميّية"ى كميا ألّيف جعفير صلى هللا عليه وسيلم"ى و"مناقيب بنيي

 يام سييرة واليدل اليذن كيان داعييا اسيماعيل961هيـ/350منصور اليمني في حدود سنة 
 أيضا والموسومة بسيرة األستاذ جوذر".

حمد موبالمغرب األوس  ال نع ر على مبلفات في هذل الفترة سوى ما كتبه حيدرة بن 

عنيوان " مى ألّف كتابا تاريخييا ب10هـ/4بن ابراهيم الكتاميى والذن عاش خالل القرن 
م" 1467هيـ/872السيرة الكتامية"ى وهذا الكتاب أشيار إلييه عمياد اليدين القرشيي " ت

غيّياب رجياع أسيباب هيذا الار وفنيون اثثيار"ى وعلييه يمكننيا إفي كتابيه " عييون األخبي
 لمصنّفات التاريد إلى:

لحهم ـيي أّن الخلفيياء الفيياطميين سييّخروا قبيليية كتاميية منييذ بداييية الييدعوة لخدميية مصييا1

ن العسييكرية بالدرجيية األولييى فصييرف اهتمييام رجاالتهييا عيين االهتمييام بالجانييب الفكيير
 اهيك عن التأليف التاريخيى وانصّب جهودهم على المعارك والحمالت.ن

 م يكن النضج التياريخي عنيد ميبلفي المغيرب األوسي  يضياهي ميا عنيد المايارقةلـ 2

ناياء" الوافدين عند البالط الفاطميى والذين تولوا مناصب مرموقة خاصة "ديوان اإل
 فاّطلعوا على مختلف التوقيعات والاهادات الرسمية.

ال لتي عرفلكن يبقى دائما ما كتبول لم يرق إلى مستوى الكتابة التاريخية في المارق ا

م" 922هييييييييـ/310تطيييييييورا كبييييييييرا ميييييييع كتابيييييييات ابييييييين جريييييييير الطبيييييييرن "ت
 م".957هـ/346والمسعودن"ت
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م لييفيينّن المغيرب األوسيي   )م1153 -1004 /هييـ 547 -395(أّميا فييي الفتييرة الحّماديية
ن ريخي سييوى العييدد القليييك ميين اإلخبيياريين المهتمييييعييرف فيهييا حركيية التييأليف التييا

 -362(بالكتابيية التاريخييية بالمقاربيية مييع بنييي عمييومتهم ميين الفييرع الباديسييي بنفريقييية

لبالط الذين دّونوا أحداث الحمالت العسكرية التي يقوم بها ا )م1148 -972 /هـ543
 .الباديسي خارج نطاق نفوذل من إفريقية باتجال المغرب األوس 

 إن وجدتكما قلنا فالدولة الحّمادية لم تعرف تقاليد تاريخية بأسس وقواعد واضحة وو

ي فهي في حكم الضياعى من ذلك ميا ألّفيه حمياد بين إبيراهيم بين أبيي يوسيف المخزومي
 -498(لصييالح األمييير الحّمييادن العزيييز بيياص ابيين المنصييور بيين الناصيير بيين علنييا 

 م"على هذا الكتابى1260هـ/659بار "تى وقد اّطلع ابن اث)م1121 -1104/هـ515

 ونقك عنه وصفه ألحمد بن أبي العرب بن تميم القيرواني.
 كما شيهدت هيذل الفتيرة تيأليف تياريخي حيول مدينية "تلمسيان" ألبيي ع ميان سيعيد بين

م" الييذن سييكن مدينيية طليطليية بعنييوان "تيياريد 1067هييـ/460عيسييى بيين األصييفر "ت

 تلمسان" وهو من الكتب الضائعة.
اريخية الكتابة الت الفقد اتّسم )م1268 -1129 /هـ 667-524(ةا في الفترة الموحديأمّ 

هييذل  بالجدييية والاييموليةى أّمييا بييالمغرب األوسيي  فلييم تسييجك بهييا كتابييات فيييالمغربييية 

 بن حسن الفترةى وما وجد منها فهو حكم الضائع منها محاولة الكاتب حسن بن عبد هللا
 موالييد تلمسيانى ليه مختصير فيي التياريد الموحيدن المعروف بأبي علي األشيرن من

تحال عنوان" نظم الآللي في فتوح األمر العالي"ى وصلتنا بعض نصوصيه فيي كتياب 

 ابن عذارن المراكاي.
كميييا ألّيييف الفقييييه اإلباضيييي أبيييي يعقيييوب يوسيييف بييين إبيييراهيم بييين منّييياد السيييدراتي" 

وسيدراتة ووادن  م" من ورجيالن كتياب "التياريد الكبيير ليوارجالن1174هـ/570ت

 ريغ".
 هيير فييي المبلفييات التيييي بييالمغرب األوسيي  اتجييال معييياكس للتيييار الموجييه لخالفييية 

 بيد هللاالموحدينى ونعني به كتابة الماضي الحنيني لألسرة الصنهاجيةى من ذليك أبيو ع

 لمحتاجةحمزة" بمنطقة البويرةى ألّف كتاب "النبذ ا"بن أبي بكر الصنهاجي من مواليد
 نهاجة"ى وهو كتاب يم ك حضور الوازع القبلي لصنهاجة وتمجيدها. في أخبار ص

 تعبييرا ولعّك أهم كتاب تاريخي وصلنا له هو " أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم" ألّفيه
 صينهاجيةعن امتنانه للخلفاء الفاطميين الذين سلبوا زمام حكم المغيرب إليى األسيرة ال

ين عاضيد ليدولة الفاطمية إلى ضاية خالفية الالتي ينحدر منهاى حيث دّون أخبار قيام الد

يية عيام بك وتتبّع بقيّتهم بعد زوال الدولة إليى ضا )م1171 -1160 /هـ 567-556(هللا
فييي شييكك سييريع ومبّسيي ى وتطييرق إلييى تفاصيييك دقيقيية عيين ثييورة  م1220هييـ/617

 صاحب الحمارى وخّصص لها قسما كبيرا من كتابه اإلخبارن.

الد بيفقيد عرفيال ) م16هيـ/10(إليى القيرن ) م13هـ/7(من القرنأّما في الفترة الممتدة 
ة الوسييي  تغيّييرات سياسييية أدّت إلييى تجزئتييه إلييى كيانييات سياسييي المغييرب اإلسييالمي

ى لسياللتيةاالكتابيات التاريخيية المحليية مدّعية للإلرث الموحدنى مّما أدى إلى انتايار 

 و هور مجموعة من مبرخي البالط.
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بعييض المحيياوالت فييي الكتابيية التاريخييية ميين أبرزهييا   هييرتففييي الدوليية الزيانييية 
كتاب"تيياريد تلمسييان" ألبييي عبييد هللا محمييد بيين منصييور بيين علييي بيين هدييية القرشييي 

م" لكننييا ال نعييرف سييوى عنوانييه فقيي ى وهييو فييي حكييم 1334هييـ/735التلمسيياني"ت

 المفقود.
كرييا رت أبيو زكتابات مخّصصة لألسرة الزيّانية منها ما كتبيه الميبكما عرفال أيضا  

م" 1405هـ/808م" األت الاقيق لعبد الرحمن بن خلدون" ت1378هـ/780يحي "ت

نة ا بيين سيمفي كتابه الموسوم بـ"بغبة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد" ألّفه 
م" من أجك نيك حظوة السلطان الزياني أبي حمو موسى 1373ـ 1372هـ/775ـ774

 .)م1388ـ 1358هـ/791ـ760(ال اني

إضييافة إلييى هييذا الكتيياب حظييي ملييوك بنييي زيييان بكتيياب آخيير لمبلييف مجهييول الهوييية 
 بعنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوان" زهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير البسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتان 

معييدودان فييي المصييادر  3و1فييي دوليية بنييي زيّيياّن يتييألف ميين ثالثيية أجييزاءى الجييزء 

اني وسيى ال يمالمفقودةى بينما الجزء ال اني يعالج الفترة الزمنية األولى لحكم أبي حمو 
 م.1362هـ/764م إلى سنة 1953هـ/760سنوات من سنة  5نحو والمقدّرة ب

فظ ر والعقيييان فيي شيرف بنييي زيّيان" ألّفيه الحيياومين المصيادر أيضيا كتيياب "نظيم اليدّ 

لييدا م"ى ألّفيه تخ1493هيـ/899األديب أبيو عبيد هللا محميد بين عبيد الجلييك التنسيي "ت
قّسيمه إليى ) م1468ـي1461هيـ/873ـي866(لميثثر السيلطان أبيي ثابيال محميد المتوكيك

ليذن اخمسة أقسام كك قسم منها على عيدّة أبيوابى عليى أّن القسيم األول منيه فقي  هيو 

 يتناول الجانب التياريخي جياءت تحيال عنيوان" التعرييف بنسيبه الطياهر وبييان شيرفه
ييية البيياهر"ى وياييتمك علييى سييبعة أبييواب خّصصييه األخييير منهييا لتيياريد الدوليية الزيّان

 ن وتتبييع ملييوكهم إلييى دوليية موالنييا المتوكييك فييي آخييربعنييوان" بيييان شييرف بنييي زيّييا

 .الزمان"
ال أنييه تكميين القيميية التاريخييية لكتيياب"نظم الييدّر" علييى الييرضم ميين كونييه تحفيية أدبيييةى إ

ن بيار يحي لتاريد الدولة الزيانية لمدة سبعين سنةى أن منذ انتهاء أخب يدالمصدر الوح

حمن حييييوالي سيييينة مى وميييين بعييييدل أخيييييه عبييييد اليييير1375هييييـ/777خلييييدون سيييينة 
م" بتييدوين أحييداث الدوليية 1493هييـ/899مى ليقييوم بعييدهما التنسييي "ت1393هييـ/796

مى وإن كانال في شكك مقتضب ومختصر لتبقيى 1463هـ/868الزيانية إلى ضاية سنة 
د ذليك فترة ما بعد كتاب التنسي يكتنفها الغمول واختالف الروايات وتناقضهاى ويعو

التييي ميين شييأنها إعطيياء صييورة شيياملة عيين التيياريد  إلييى نييدرة المبلفييات التاريخييية

هدتها شالسياسي للدولة الزيانية خصوصا فترة االضطرابات الداخلية والخارجية التي 
 في أيامها األخيرة.

خير م عرفال تلمسيان مصينفا آ17هـ/11ومع نهاية الفترة الوسيطة وتحديدا في القرن 

د بن محمي لمسان" ألبي عبد هللا محمدوهو كتاب "البستان في ذكر العلماء واألولياء بت
بمدينية  م1602هيـ/1011بن أحمد الملقيب بيابن ميريم الايريفى فيرغ مين تأليفيه سينة 

نى تلمسانى تيرجم فييه الثنيين وثميانين ومائية شخصيية ميا بيين علمياء وأوليياء صيالحي

 وزهاد أكانوا أمواتا أو معاصرين لهى ولدوا بتلمسان أو عاشوا بها.
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ن الغييرل األساسييي لكتيياب ابيين مييريم تييدوين كرامييات األولييياء وعلييى الييرضم ميين أ
إليى  والصلحاءى فنن هذا الكتاب له قيمية تاريخيية ال يمكين إضفالهيا خصوصيا إشياراته

االضييطرابات التييي حصييلال فييي "تلمسييان" فييي فتييرة ضابييال فيهييا مصييادر التيياريد 

ل تتبيييع السياسييييى كميييا يمكييين اسيييتخراج مظييياهر الحيييياة العلميييية وال قافيييية مييين خيييال
ف الاخصيييات المتييرجم لهييا فييي الكتييابى ودورهييا فييي تناييي  الحركيية العلمييية بالتييألي

قتصييادية التييي كييان يمارسييها افة إلييى الكاييف عيين بعييض األنميياط االوالتييدريسى إضيي

 المجتمع الزياني.
فكميييا هيييو معيييروف فقيييد  م(1234 -1227ه/ 941- 625أّميييا فيييي الفتيييرة الحفصيييية 

رقية للمغرب األوس  للنفوذ الحفصيى وعلييه نجيد خضعال بعض أجزاء المنطقة الا

حميد ما كتبه أبو العبيا  أ منهابعض المساهمات التاريخية لمبرخي المغرب األوس  
من م" فيي كتابيه "عنيوان الدرايية فيي1304هيـ/704بن أحمد بن عبيد هللا الغبرينيي "ت

ألصالء سواء اعرف من العلماء في المائة السابعة ببجايةى والذن خّصه لعلماء بجاية 

ن ميا بيي م(13هيـ/7 أو الوافدين عليها مين مختليف المنياطق مّمين عاشيوا خيالل القيرن
 .م1299هـ/699ى فرغ من كتابه حوالي سنة محدث وفقيه وصوفي وتاريخي

ى ي بجايةفوعليه فنن هذا الكتاب يمّكننا من معرفة مختلف التيارات الفكرية الموجودة 

 ن يمارسه العلماء من تدريس وتيأليفى كميا يحيونوخصائص النااط العلمي الذن كا
 إشارات مهمة عن طبيعة العالقة التي ترب  الوس  ال قافي بالسلطة.

بعيض األحيداث لنيا  م" كميبرت دّون1407هـ/810كما اشتهر ابن قنفذ القسنطيني"ت

جمعتييه عالقيية طيبيية بسييالطين بنييي حفييص والتييي تعييود ى التاريخييية للدوليية الحفصييية
تيزازى سيرة جدل ألمه وجدل ألبيه وال طالما ردد ذلك في كتبه بفخير واعجذورها إلى 

كتابه  م(1433 ـ1393ه/837ـ796 ألّف لصالح السلطان الحفصي أبي فار  عزوز

 " الفارسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية الموسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوم بييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييـ
فييي مبييادد الدوليية الحفصييية"ى ميين أجييك نيييك رضييى السييلطان الحفصييي وتبرئيية أهييك 

 ي كتابيهفيى وعموما فقد رّكز ابن قنفذ د السلطانقسنطينة من ال ورة التي قاموا بها ض

ى كميا على تأكيد العالقات الطيبة التيي تيرب  الحفصييين بحاضيرتهم ال انية"قسينطينة"
 ألح في كك مرة على رواب  المحبية التيي تجميع أسيرته بأسيالف السيلطان أبيي فيار 

ا كميصييةى عزوزى وقد أدى هذا إلى تناول الجانب الاخصي لحياة رجيال الدولية الحف
 تعّرل لتراجم عدد من مااهير علماء الفترةى خاصة المتصوفة منهمى وحيوى أيضيا

ب كتيامعلومات مهمة عن الحمالت الصليبية على إفريقية الحفصيةى ورضيم ذليك يعيدّ 

"الفارسييية" ميين كتب"التيياريد الصييغير" حيييث أهمييك فيييه الحييديث عيين تيياريد الدوليية 
 توسعاتها على عادة مبرخي الفترة.وحروبها وال ورات التي قامال ضدها و

بيي وله كتاب آخر بعنوان"أنس الفقير وعز الحقير" وهو كتاب يجمع فضيائك الاييد أ

 م"ى وشيوخه وأصحابه والترجمة لمن التقى بهم.1197هـ/594مدين شعيب"ت
فقييد أعطييال لنييا مبرخييا محنّكيياى  م(1555 -1194 /ه957 -591الفتييرة المرينييية أّمييا 

أال وهيييو أبيييو عبيييد هللا محميييد بييين ميييرزوق  لسياسيييي المغربييييبيييرز فيييي المحيييي  ا

انظيييم لخدمييية اليييبالط المرينيييي بعيييد أن ضيييم السيييلطان م"1379هيييـ/781الخطييييب"ت
لعاصمة الدولية  م(1348 -1331 /ه749 -732المريني أبي الحسن علي بن ع مان 
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ل وة والرعايةى لكنه تعيرإلى نفوذلى فنال الحظ م1337هـ/738الزيانية تلمسان عام 
ى م(1357 -1348 /ه759 -749للسييجن ميين طييرف السييلطان المرينييي أبييي عنييان 

 /ه762 -760وسييجن للمييرة ال ال يية بعييد مقتييك السييلطان أبييي سييالم إبييراهيم بيين علييي 

م رحيك إليى تيونس 1362هيـ/764ى وبعد خروجيه مين السيجن عيام م(1360 -1358
 -1350 /ه770 -751واسييتقبك ميين طييرف السييلطان الحفصييي أبييي اسييحاق إبييراهيم 

ووزيييرل ابيين تفييراجين بمييا يليييق بييه ميين حفيياوة وتبجيييكى إال أنييه مييا لب ييال  م(1368

ى ونظييرا لعييدم عييد مييوت السييلطان الحفصيييالظييروف أن انقلبييال عليييه مييرة أخييرىى ب
سين فيي تابه الموسيوم بيـ"المسند الصيحيح الحتحمله المكوث بتونس شرع في تأليف ك

في فتيرة حكيم السيلطان  م1370هـ/772نة ى أتّمه سمثثر ومحاسن موالنا أبي الحسن"

تمجيييدا  م(1370 -1366 /ه774 -768المرينييي أبييي فييار  عبييد العزيييز المنتصيير 
عسى أن يحقق  م(1348 -1331 /ه749 -732للسلطان أبي الحسن علي بن ع مان 

 جيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييزءا مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين طموحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه 

فقدانيه في العودة إلى "فا " واستعادة مكانته التي كان يتمتع بها قبك حصول النكبية و
للحضوة تدريجياى إال أنه فاك فيي تحقييق ذليك وبيدل مين العيودة إليى فيا  رحيك إليى 

م فترة حكم السلطان المملوكي األشرف ناصر الدين 1371هـ/773"اإلسكندرية" عام

 حيث دّر  هناك. م(1376 -1362 /ه778 -764شعبان ال اني 
يث عيين السييلطان وكتيياب المسييند يتييألف ميين خمسيية وخمسييين فصييالى رّكييز فيييه الحييد

 المرينييي أبييي الحسيين وذكيير سيييرته وتمجييدن أفعالييه بييأبلغ عبييارات المييدح وال نيياءى

فيي  وعموما هو كتاب في الميديح الملكيي يعكيس لنيا الصيورة الم اليية ألسياليب الحكيم
 تلك الفترة.

ل فييه يتنياوابا في التراجم بعنوان"المجميوع" ابن مرزوق كتإضافة لهذا المبلف ألّف 

 ادل ألبيه وألمه وسيرة والدل وكذلك سيرته الخاصة.سيرة أجد

 ة.ثانيا: مصادر تاريخ الجزائر من العهد الرستمي إلى غاية الفترة الزياني

 )م 909 -776 ـ/ه 296 -160(ـ مصادر الفترة الرستمية1

 أ ـ الرواية التاريخية اإلباضية:

عمييرو التييوزرن  لعييّك أقييدم كتيياب وصييلنا هييو كتيياب "السيييرة" للييّواب بيين سييالّم بيين

م"ى ينتميييي ألسيييرة كانيييال عليييى صيييلة وثيقييية بتييياريد 886هيييـ/273المزاتيييي"ت بعيييد 
 اإلباضية في المغرب.

اى ف كتابه"السيرة" على مصادر مكتوبة وأخرى شفوية لم يصرح بهيلاستخدم في تأ 

ي واكتفى باستعمال صيغة"بلغنا" خاصية تليك التيي تتعليق بيبعض األحيداث الواقعية في
 التي تتحدث عن فضائك البربر حييث تخليى بعض المأثورات النبويةىمارق وحتى ال

 عن سلسلة اإلسناد.

فقييه ديقه الأّما مصادرل المكتوبة فهي قليلة جدا منها رسالة والدل التي بعث بها إلى ص
إليى  م موفقى وقد نقك منها تفاصييك منيزل هيذا الفقييهى كميا أشياريهبي إبراالمصرن أ

ن ليها بخصوص مقتك عبد العزييز بين عبيد هللا بين عميرو بيإحدى النسد التي اطلع ع

 م بالحجاز.748هـ/130ع مان بن عفان وأصحابه في المعركة التي وقعال سنة 
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ة جمع في كتابه بين مناهج متعددة مين حيديث وتفسيير وتياريد لإلباضيية وكيذلك سيير
اد ميينهج واضييحى وهييو مييا أدى إلييى االرتبيياك فييي إيييربالخلفيياءى ميين دون أن يلتييزم 

الروايييات التاريخييية والحييديث عنهييا بصييورة جييدّ مختصييرةى مييا يجعييك مهميية مقارنيية 

 منهج الكتياب بمنياهج الميبلفين المعاصيرين ليه مين المايارقة فيي  يك ضيياب مبلفيات
 يمكين التاريخية محليةى باعتبارل النموذج األول في المنطقيةى عليى أن للكتياب أهميية 

ة المغييربى أييين تحييدث عيين معييارك أبييي إضفالهييا خصوصييا بالنسييبة لتيياريد إباضييي

 الخطاب المعافرن وأبي حاتم الملزوزن.
 

 ".ميينب ـ دراسة نقدية لكتاب ابن الصغير المالكي بعنوان" أخبار األئمة الرست

بالنسبة لمذهب ابن الصيغير وقيع خيالف بيين الميبرخين حيول مذهبيه لعيدم تصيريحه 
رت" له ا على سبال أحد إباضية "تيهبذلك في كتابهى فمنهم من يقول بسنيتهى واستدلو

بقولييه" ميين أييين زعمييال وزعييم أصييحابك وضيييرهم ميين الحجييازيين وأهييك العييراق"ى 

م"ى 795هييـ/179وحمليوا قولييه"أهك الحجياز" علييى أنّهيم أصييحاب ماليك ابيين أنيس"ت
 م".767هـ/150و"أهك العراق" على أنهم من أصحاب أبي حنيفة النعمان"ت

ى العربي م بمالكية ابن الصغيرى وجارال في ذلك إسماعيكأّما سليمان الباروني فقد جز

 ى القولورشيد بورويبةى واكتفال وداد القاضي بسنيّتهى بينما ذهب تاديو  ليفتسكي إل
ى بايييعيتهى وهييو االحتمييال الييذن رجحييه محقّقييا الكتيياب محمييد ناصيير وإبييراهيم بحيياّز

عليي فث" من كنال ميوالل وضلبوا القصد بقوله"أهك العراق" على الايعة وإيرادل لحدي

 موالل."
وم وعمومييا يمكننييا القييول أن مذهبييه مخييالف لإلباضييية ميين خييالل قولييه" وإن كنّييا للقيي

مبغضييين ولسيييرهم كييارهين ولمييذهبهم مسييتقلين"ى وهييذا التصييريح المخييالف لييم يكيين 

ة شعورا عدائياى بك عاش في كينفهم وليم يمنعيه ذليك مين وصيف أئمية الدولية الرسيتمي
 ا جعك النا  تفد إليهم من كك حدب وصوب.بحسن السيرة م

 بخصوص منهجه تمييز ابين الصيغير بتحيّرن الدقية واألمانية العلميية عليى اليرضم مين

لييى عرفهييا عا بقولييه"وأن أتييم الصييدق فيهييا وال أمخالفتييه للمييذهب اإلباضيييى وأّكييد هييذ
 معانيها وال أزيد فيها وال أنقص منها وإن كنّا للقوم مبغضين".

دد عليى عي حّرج من التصريح بجهله األحداث منها قوله"وقد كنال وقفالكما كان ال يت
 تها مع مرور األيام."إمارته كم كانال ولكن نسي

ليى إوعموما نخلص أن كتاب ابن الصغير بالرضم من أهميتيه التاريخيية فننيه ليم ييرق 

ى مستوى الكتابة التاريخية في المارقى وخاصية مجيال السيير والمغيازنى إضيافة إلي
م ذكيير التييواريد واقتصييارل علييى األحييداث المتعلقيية بتيهييرت دون ضيرهييا ميين انعييدا

 متزامنيةك عين األحيداث التاريخيية الانال تابعة للدولية الرسيتميةى ناهييالمناطق التي ك

 في المغربى إضافة على عدم تطرقه لمحطات مهمة في تاريد اإلباضية.
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 .)م927ـ  909 ـ/ه 362ـ  296(ـ مصادر الفترة الفاطمية2

 أـ الفكر التاريخي اإلسماعيلي.

ة عمدت الكتابة التاريخية االسماعيلية إليى صينع مجتميع شييعي وهمييى خاضيع لألئمي

هيرت فيي بيالد المغيربى و  الفاطميين في  ك االنتاار المحدود للفكيرة اإلسيماعيلية

 .كتابة تاريخية بالطية في محاولة منها لتحقيق ذلك
ماعيلية "سيييرة األسييتاذ جييوذر" ألبييي علييي المنصييور الكتابييات اإلسييهييذل وميين بييين 

 الجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوذرن العزيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييزن  عيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياش 

ئق ن الوثافي القرن الرابع الهجرنى وكان جوذر كاتباً في الديوانى مما جعله يستفيد م
جلال سيالرسمية للخلفاء الفاطميين ويو فها في كتابة سييرة قائيدل. وفيي نفيس الوقيالى 

نوان بنخالصى مجهوداتها في كتاب تاريخي بع كتامة التي خدمال الدعوة اإلسماعيلية

لقيرن "السيرة الكتامية" لحيدرة بن محمد بين إبيراهيم الكتيامي اليذن عياش كيذلك فيي ا
لخلفياء اوفي نفس الفترة أيضاًى وفد بعض الدعاة الماارقة إلى بيالط  ىالرابع الهجرن

كتابييات الفيياطميين علييى عهييدن القييائم والمنصييور ميين رجيياالت القصيير وتركييوا لنييا 

لف ( الذن أم10/هـ 4منهم بالذكر هنا جعفر بن منصور اليمني  ق  تاريخيةى وأخصّ 
 ً ً عيين سييرة والييدل اليذن كييان داعييةً ا كتابيا نييوان عوقيد وصييلنا الكتياب تحييال  ىسييماعيليا

سيتتار ف إبراهيم النيسابورن للخليفية المهيدن كتياب "اكما ألّ  "ى"سيرة الحاجب جعفر

 ن بداية الدعوة اإلسماعيلية وتأسيس الدولة.اإلمام" الذن يحكي فيه ع
ن وفييي الييبالط الفيياطمي بالمهدييية كييذلك ألييف الطبيييب أبييو جعفيير أحمييد بيين إبييراهيم بيي

ً  973هـ/  363الجزار  ت.   م( كتاب "أخبيار الدولية"ى وهيو الكتياب المعيروف أيضيا

قيد و ىم 971هيـ/  361بـ"التعريف في أخبار إفريقية"ى ويغطي فتيرة الفيتح إليى ضايية 
ي األمييون فيي -نقييك عنييه فيمييا بعييد ابيين حيييان القرطبييي فيمييا يتعلييق بييالنزاع الفيياطمي 

م(ى وكيان  975هيـ/  365 ت. ى ضيير أن القاضيي النعميان بين محميدالمغرب األقصى

 الفقييه قاضي إفريقية للمعيز ليدين هللاى هيو اليذن اشيتهر بكتابيات تاريخيية عدييدة: فهيو
ن وّ شيرعية والة أميورل الفياطميينى وهيو اليذن د الذن دخك التاريد من زاويية إ هيار

 وفييق ميينهج أو طريقيية كتابيية مرتبيية علييى الموضييوعات الك ييير ميين الجوانييب المتعلقيية
و"كتييياب المجيييالس  ىفقيييد كتيييب كتييياب "افتتييياح اليييدعوة" ىبحيييياة األئمييية الفييياطميين

س جيالوقد سجك في هذا األخير بطريقة مي ولوجيية أحيانياً ميا دار فيي م "ىالمسايرات

إليى  المعز لدين هللا؛ وكتب كذلك "كتاب شرح األخبار فيي فضيائك األئمية األطهيار"ى
 ضيرها من الكتب التي خلَّفها لنا.

ولم تستطع كتب التاريد التي تركها كتاب الدولة الفاطمييةى فيي ضاليب األحييانى رسيم 

 معييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالم كبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرى 
ربى وانقطياع الصيلة في التياريد المغربييى ألنهيا اختفيال تقريبياً بيزوال دوليتهم بيالمغ

المذهبية بين المغرب والقاهرة المعزيةى وما تيال ذليك مين بييع السيلطان صيالح اليدين 

األيوبي لمخطوطات مكتبتهم بالقاهرة. ولهيذا ال نجيد أثيراً ملموسياً لهيذل المبلفيات فيي 
الكتابة التاريخية السنية في بالد المغربى وكادت أن تضيع لو لم تحفظها البقية الباقية 
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فكانال محاولية إحيياء التيراث  ىمن األوفياء للمذهب الايعي اإلسماعيلي باليمن والهند
هـ/  872التاريخي الفاطمي عن طريق داعي الدعاة عماد الدين إدريس القرشي  ت. 

م( عندما جمع أضلب ما كتيب عين الفياطميين فيي المرحلية المغربيية فيي كتابيه  1488

 ."عيون األخبار وفنون اثثار"
تياريخي عرفال هذل الفترة بوجود بعض اإلخباريين المحليين الذين نقليوا الخبير الكما 

لضب  ماافهةى ويعدّ أبو يوسف الوراق من أبرز إخباريي الفترة من أصك أندلسي وبا

ميين وادن الحجييارةى ألّييف موسييوعة جغرافييية ذات قيميية تاريخييية بالغيية تحييال عنييوان 
 ب وممالكييه"ى وتعييدّ أول محاوليية جييادة لكتابيية تيياريد شييامك لمنطقيية"مسييالك المغيير

ى وابيييين عييييذارن (م1094هييييـ/487ت المغييييربى وقييييد نقييييك عنييييه كييييّك ميييين البكييييرن

ى كميا ألّيف كتبيا فيي تياريد المنياطق حييث حظييال (م1312هيـ/712ت بعد المراكاي
مدينة تيهرت ووهران بذلكى على ضرار منطقية "سجلماسية" و"نكيور" و"البصيرة"ى 

ومن الجدير بالذكر أن البكرن ذكر اسم الوراق صراحة عند حدي يه عين بعيض ميدن 

المغييرب األوسيي ى منهييا تيهييرت وطبنيية وأشيييرى حيييث رّكييز اهتمامييه علييى المسييائك 
 االجتماعية واالقتصادية واألوزان والمكاييك المتداولة.

  )م1153 -4010 /هـ 547 -395(ـ مصادر الفترة الحّمادية3

 لتاريخية الحّماديةأـ المعرفة ا

 لييم يعييرف المغييرب األوسيي  سييوى العييدد القليييك ميين اإلخبيياريين المهتمييين بالكتابيية

ضم مين التاريخيةى كان األمر على عكس ذلك في منطقة "إفريقية الباديسية"ى على الر

حة بطئها وتأخرها نسبياى فهي لم تعرف الظهور الفعلي بأسس وقواعد تاريخيية واضي
أن  م( كان شييعي الميذهب إليى 1029هـ/  420 ت.  قيق القيروانيإال مع كتابات الر

بع قيرن ة مدة رفقد عمك كاتباً للدولة الباديسيَّ  ىأعدمه األمير الباديسي المعز بن باديس

شيتهر وبعث سفيراً من األمير بياديس بين المنصيور إليى بيالط الفياطميين بالقياهرة. وا
ئيى كيان نلى جانيب إنتاجيه األدبيي واإلناياال قيافي المتعيدد الجوانيب في الرقيق بتكوينيه

اريد أول مبرت مغربي يضع تاريخاً شامالً لبالد المغرب من خالل مبلفه الاهير "تي

غطيي إفريقية والمغيرب"ى اليذن أصيبح نموذجياًى بيك مصيدراً لكيّكب مين كتبيوا بعيدل. وي
ي إليى مالكتاب الذن يتكون من عار مجلدات الفترة الزمنية الممتدة مين الفيتح اإلسيال

وعلييى الييرضم ميين شييهرة الكتيياب الييذن اعتبييرل ابيين خلييدون  ىم 1064هييـ/  417سيينة 
 يور إالَّ تّم العيينموذجاً فريداً فيي الكتابية التاريخيية المغربييةى فننيه يعتبير مفقيوداًى وليم 

لقييد كتيب الرقيييق تيياريد المغييرب ى عليى قطعيية مبتييورة اختليف فييي صييحة نسيبتها إليييه

 فهيو ىتمامه عليى إفريقيية التيي جعلهيا مركيز ثقيك المغيرببنظرة شيعية وركز جك اه
( سار على منهاجيه كيك Histoire dynastiqueأعطى نموذجاً لتاريد أسر حاكمة  

تصيار وللرقييق كيذلك كتياب تياريخي مفقيود بعنيوان "االخ ىالمقلدين الذين جاءوا بعدل

 .البارع في التاريد الجامع"
الييذن وضييع فييي الييبالط مرجعييية تاريخييية  أصيبح نمييوذج "تيياريد إفريقييية والمغييرب"

ولهذا نجدل يذيله كتاب البالط الذين جياءوا بعيد  ىلألسرة الباديسية الصنهاجية بنفريقية

وأولهم الااعر األديب أبيو عبيد هللا محميد بين أبيي سيعيد بين شيرف الجيدامي  ىالرقيق
حييث  المعز بن باديسى (ى وهو قيرواني عاش كذلك في بالطم 1071هـ/  460 ت. 
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 445م إليى سينة  1026هيـ/  417دون أحداث المغرب وفيق رييية السيلطة مين سينة 
مى وسيكمك العمك من بعدل ابنه الذن سيجك أحيداث المغيرب إليى ضايية سينة 1053هـ/

وابنييهى قيام الييبالط الباديسيي بالمهدييية الجيذامي وبوفيياة ابين شييرف  ىم1092هيـ/  485

همة إلى الطبيب واألديب األندلسي أمية عبد وأسندت هذل الم ىبتذييك المبلفات السابقة
ك "تاريد إفريقية والمغرب" م(ى الذن ذيّ  1134هـ/  529العزيز بن أبي الصلال  ت. 

وملحقاته إلى ضاية السنوات األخيرة التي سبقال وفاتهى وأعطى ذيله عنوان "الديباجة 

الصينهاجية  في مفاخر صنهاجة"ى وهو العنوان الذن يدل عليى التركييز عليى السياللة
اإلفريقييية  الزيرييية الباديسييية(ى ويعبيير عيين انحييياز واضييح للريييية السياسييية لييبالط 

 .المهدية المتميز بالقطيعة مع الماضي الفاطمي والعائد إلى النزعة القبلية الصنهاجية

وسيتوقف ماروع تدوين كافة أخبيار المغيرب عين طرييق "تياريد" الرقييق واليذين   
ةى لباديسييادلى بعد االحتالل النورماني للمهديةى عاصيمة اإلميارة كملول بالتذييك من بع

ن وهنييا ناييأ حنييي ىوبالتييالي سييتجهض محاوليية تحقيييق كتابيية تاريخييية بالطييية متتابعيية

واضيح لييدى أفيراد األسييرة الحاكمية الالجئييين فيي مختلييف أنحياء المغييرب والماييرقى 
جي ز بين بياديس الصينهاومن بينهم أبو محمد عبيد العزييز بين شيداد بين تمييم بين المعي

د فبعد أن لجأ إلى صقلية وشارك في فتح تونس ميع عبي ىم( 1203هـ/  600 ت. بعد 

الميبمن بين عليييى ذهيب إلييى دمايق وأصييبح أحيد أمييراء العسياكر فييي نظيام السييلطان 
ب" والمغير صالح الدين األيوبي. قام ابن شداد باالقتبا  مع التذييك لـ"تاريد إفريقيية

 تابيييييييييييييييييييييييييياً تاريخييييييييييييييييييييييييييياً سيييييييييييييييييييييييييينة وتكميالتييييييييييييييييييييييييييه ووضييييييييييييييييييييييييييع ك

فيي وم بدماق بعنوان "الجمع والبيان في أخبار القيروان ومين فيهيا  1200هـ/  597
د واقتييبس ابيين شييداد معلوماتييه ميين "تيياري ىسييائر بييالد المغييرب ميين الملييوك واأليييام"

م  1133هيـ/  528إفريقية"ى مضيفاً إليها األخبيار المتعلقية بتياريد المغيرب مين سينة 

إلسالمي مى ليغطي الكتاب الفترة الزمنية الممتدة من الفتح ا 1186 /هـ 582إلى سنة 
شداد"  إلى ضاية انتهاء ثورة الميورقيين على النظام الموحدن. وقد عرف "تاريد ابن

 8 ق يمغاربيةى ميا عيدا الرحالية التجيانرواجاً في المارقى لكنه كيان مجهيوالً ليدى ال

 .قم(ى الذن طالعه لدى إقامته في دما 14هـ/ 
إلييى  كميا  هيرت فيي القيييروان الباديسيية بعيض الكتابيات التاريخيييةى لكنهيا ليم تيرق   

ر درجيية مهميية ميين التبلييور وتم ييك إخفاقييات لكتليية العلميياء فييي السيييطرة علييى األخبييا
ن بين ومن بين هذل المحاوالت كتاب "األنساب واألخبار" اليذن كتبيه الحسي ىالسياسية

ى م( 1029هييـ/  420ن الربيييب التيياهرتي  ت. محمييد التميمييي القاضييي المعييروف بيياب

وكتيياب "أخبييار بنييي عبيييد" ألبييي عبييد هللا محمييد بيين سييعدون بيين علييي بيين أبييي بييالل 
م(ى الييذن اسييتغله القاضييي عيييال فييي كتابيية التييراجم  1092هييـ/  485القييرون  ت. 

 .اإلفريقية من كتابه "ترتيب المدارك وتقريب المسالك"

  )م2681 -1291 /هـ 766-245(ـ مصادر الفترة الموّحدية4

 أـ الكتابة التاريخية الموّحدية

يم يييك القيييرن السييياد  الهجيييرن عصييير الكتابيييات التاريخيييية الكبيييرى فيييي المايييرق  

كما يم ك مرحلة التحوالت التي حدثال في العالم اإلسالمي والتي أدت إلى  ىوالمغرب
ي بيالد المغيرب إحداث خلخلة مهمية عليى جمييع المسيتويات. تمييزت الحيياة العامية في
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زهيا عيدم االسيتقرار بانتصار عصبية مصمودة على عصبية صنهاجة في  يروف ميّ 
كميا أن تيأثير فكير أبيي  ىالسياسي والفوضى اللذان أحدثتهما القبائك الهاللية والبربرية

حامييد الغزالييي علييى الحييياة الدينييية بييبالد المغييرب كييان واضييحاًى إذ تبنتييه العديييد ميين 

وهيذا ميا جعيك أتبياع الحركية  ىم( 1119هيـ/  513ن النحيون  ت. الوجول الفقهية كاب
جون لفكرة لقاء زعيمهم ابن تومرت مع أبي حامد الغزالي خالل رحلته الموحدية يروّ 

 ىوكان لهذا االستعمال للماضي اليدعائي أثير فيي ازدهيار الكتابية التاريخيية ىالمارقية

ب بالبييدق: فقيد قيام بتيدوين قّيوأول من كتب في ذلك أبو بكر بين عليي الصينهاجي المل
وفي العصر الموحدن كذلكى ى بن تومرت لمرافقه له في رحلته العلمية أخبار المهدن

نجد أن مراكش عرفال نااطاً فكرياً واسعاً م لته كتابات لمبرخين عاشوا في دوالييب 

هيـ/  594السلطة أو مقربين منهاى وعلى رأسهم عبد الملك ابن صياحب الصيالة  ت. 
وفي الفترة ى م( الذن ألف كتاباً حول الحركة الموحدية بعنوان "المن باإلمامة" 1198

 نفسيييييييييييييييييييييييييييهاى أليييييييييييييييييييييييييييف ابييييييييييييييييييييييييييين القطيييييييييييييييييييييييييييان المراكايييييييييييييييييييييييييييي 

م( كتاباً جامعاً بعنوان "نظم الجمان فيما سيلف مين أخبيار الزميان" فيي  13هـ/  7 ق 
إضيييافة إليييى هيييبالء الميييبرخين  سيييتة أجيييزاءى كلهيييا ضيييائعة ميييا عيييدا الجيييزء األخيييير

ينى عرفييال بيالد الغييرب اإلسيالمي  هييور كتابيات أخييرىى وليو أنهييا اختييارت الميو ف

فهذا  ىالجمهور المارقي نتيجة لتأليفها بطلب من األوساط العلمية في القاهرة ودماق
أبو يحيى اليسع بن عيسيى بين حيزم بين عبيد هللا بين اليسيع الغيافقي الجيياني األندلسيي 

هيـ/  560ببلنسيةى رحك إلى مصر سنة م(ى الذن ناأ بجيان ثم  1175هـ/  575 ت. 

ودخك في خدمة السلطان صالح الدين األيوبيى يقوم بكتابة تياريد عياطفي  ىم 1164
ويكياد ينطبيق األمير  ىللجمهور المصرن بعنوان "المغرب في محاسن أهك المغيرب"

فهيو  ىنفسه على عبد الواحد المراكاي الذن كان مقرباً من دوالييب السيلطة الموحديية

بطريقيية منحييازة للموحييدين كتابيياً تحييال عنييوان "المعجييب فييي تلخيييص أخبييار  يييدون
 هيييييييييييييييييييييييييييـ/ 621المغييييييييييييييييييييييييييرب"ى وهييييييييييييييييييييييييييذا فييييييييييييييييييييييييييي سيييييييييييييييييييييييييينة 

وفييي إطييار  ىواسيتقر هييو كييذلك م ييك ابين اليسييع بالماييرق إلييى ضايية وفاتييه ىم 1124 

الكتب الموجهة للجمهور المارقيى نجد كتياب "الجميع والبييان فيي أخبيار القييروان" 
 م كما سبق أن ذكرنا. 1200هـ/  597فه سنة الذن ألّ  البن شداد الصنهاجي

 

ي ن أببب ـ دراسة نقدية لكتاب " أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم" ألبي عبد هللا 

 بكر الصنهاجي 

 م".1232هـ/628" ت حوالي 

ليى لمغيرب إاموا زمام حكم صاحبه تعبيرا عن امتنانه للخلفاء الفاطميين الذين سلّ  ألّفه

 ليى ضاييةإجية التي ينحدر منهاى حيث دّون أخبار قييام الدولية الفاطميية األسرة الصنها

 م.1220هـ/617عام
ل اعتمد عليى مصيادر مكتوبية وشيفويةى فالمكتوبية جياءت ميا بيين مغربيية م يك اعتمياد

.  تعلى كتاب الرقيق القيروانيى وأخرى أندلسيةى وشملال كتاب ابن حيان القرطبيي

هيـ/  456 ت.  بيار رجيال األنيدلس"ى وابين حيزم"المقتبس فيي أخ م(1076هـ/  469
 .م(1063
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ليي بين عأّما عن مصادرة الافوية فقد نقك رواية "الايد الفقيه المعمر"ى أبيي الحسين 
ى ته بمصيرالتي رآها الفقيه أثناء إقام محمد بن ع مان التميمي القلعي حول آلة الرصد

ات اعتمييادا كانييال رواييي كمييا نقييك حييديث بعييض الطلبيية الحجيياج إال أن الرواييية األك يير

مير ثاميام الفياطمي حيول فتيرة حكيم اإلالفقيه القاضي أبي المكيارم هبية هللا المصيرن 
 544ـيييي524 ى ثييييم الحييييافظ لييييدين هللام(1129ـيييي1101هييييـ/  524ـيييي495 بأحكييييام هللا

ى م(1154ـييي1149هيييـ/  549ـييي544 فخالفييية الظيييافر بيييأمر هللا م(1149ـييي1129هيييـ/

زييد ادل الكامك على رواية واحد فق ى حيول ميدة تويصرح أبو عبد هللا عن سبب اعتم
 عن نصف القرن بعدم امتالكه لمصادر أخرى ضيرل.

وما يالحيظ عليى مصيادرل أنهيا قليلية وأسيلوبه بسيي ى عليى اليرضم مين تولييه منصيب 

 القضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياء أك ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير 
 .من مرة

ّك أّما عن منهجه فقد اتّبع فييه التياريد حسيب الموضيوعاتى حييث ييورد فتيرة حكيم كي

واألحداث التي حصلال فيي عهيدلى ميع ذكيرل ليبعض عماليه كالقضياة والحجيابى  إمام
د كرل لعدكما أدرج بعض األبيات الاعرية التي لها عالقة بالحادثة التي يبرت لهاى وذ

مييةى من التواريدى كميا انصيّب اهتماميه عليى الجانيب السياسيي مين حيياة الدولية الفاط

ى متيع بهيافصييال باعتبيار المكانية التيي كيان يتوكان يمكن أن يكون كتابه أك ر فائيدة وت
 والوس  االجتماعي الذن كان يعيش فيه.

 

 

 

 م(1518 -1235ه/  924 – 633ـ مصادر الفترة الّزيانية )5

 (م1378هـ/780ت)أـ بغية الرواد ليحي بن خلدون
 (م1388هـ/791ت ب ـ واسطة السلوك في سياسة الملوك ألبي حمو موسى الزيّاني 

 (م1493هـ/899ت)الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان للتنسيج ـ نظم 

 (م17هـ/11ت ق)د ـ البستان في ذكر األولياء والعلماء بتلمسان 

 دراسة نقدية لكتاب البستان البن مريم:

 م(1378هـ/780أـ بغية الرواد ليحي بن خلدون)ت

سية مين هيذل الدرا همية فيييأخذ كتاب بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد أ

 دعنيانتهيى ميا وصيلنا منيه  ىبقبييك بنيي عبيد اليوادمصيدرا مهميا للتعرييف  حيث كونيه
 سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينة أحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييداث

ميين ( 327 ويعتقييد أنييه ضييير تييام لألسييباب التاليييةى ففييي الصييفحة  ى(1375هييـ/777 

« …تييم السييفر األول ميين كتيياب بغييية الييرواد»الجييزء ال يياني وردت العبييارة التالييية: 
ا أضيف اك سفر آخر يليه يبدأ من أحداث السنة الموالية يدعم ذلك مومعنى ذلك أن هن

ى ميا انتهي»من المخطوطتين  أ( و ب( التي تنتهي بنص مفتوح يختم بعبارة التياريدى 

د وجييد ميين هييذا التيياريد المسييمى بغييية الييروادى لييذلك يعتقييد بوجييود سييفر آخيير بييين عنيي
د مقتليه وهيو ميا جعلنيا نعتميوهيي السينة التيي كيان فيهيا ى (1378هـ/780 أحداث سنة

 عليه في كامك مراحك الدراسة.
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مييو حوصييفه ميين الكتابييات الرسييمية للدوليية الزيانييية تقلييد صيياحبه كتابيية السيير ألبييي وب
موسييى ال ييانيى وسييبق لييه العمييك فييي الييبالط الحفصييي والمرينيييى مييا أثييرى رصيييدل 

رف دولى والتعييالمعرفييي بييالخبرة السياسييية واالطييالع علييى الوثييائق الرسييمية لتلييك اليي

 على كبار رجال بالطات المغرب في عصرلى وهذا ما ضاعف من قيمته التوثيقية.

ة ى وعياد ثانيي(م1367هيـ/769 لقد التحق رسيميا بيالبالط الزيياني ألول ميرة سينة
از ى وقد رجح محقق الجزء األول من كتاب بغية الرواد أن إنج(م1374هـ/776 سنة 

 (م1373-1372هيييـ/775-774  تييياب تيييم ميييا بيييينالقسيييم األول وال ييياني مييين هيييذا الك

فح كماروع للعودة للبالط المريني بعد أن ساءت أحواله بفا  رضبة منه فيي نييك صي
 أبي حمو موسى ال اني وهو ما يدل عليه االسم الكامك للكتاب.

كما يكاف عن ذلك تركز حوالي ثل ي مصينفه فيي ميدح وتمجييد لعهيد هيذا السيلطانى 

ب تضيمنال إطيراء عليى شخصيه وأسيالفه وأن تأليفيه لهيذا الكتيا إضافة للديباجية التيي

عليى  امت اال ألمرل باعتبار "طاعته مين طاعية هللا ورسيوله"ى وإشيارة لعهيدل وسييرته

 وقد قسمه إلى ثالث أقسام:  ىسبيك الفخر والوعظ

قيف يحيي دنا منيه فيي موفواسيت ىالواد وأوليتيهالقسم األول في التعريف بقبيك بني عبد 
ون ميين نسييب بنييي عبييد الييوادى وفييي ذكيير ميين أنجبتييه واسييتقر بتلمسييان ميين بيين خلييد

 الصييالحين والعلميياءى وقييد تضييمن مييادة هاميية وضزيييرة عيين الفقهيياء واألسيير الفقهييية

ع بتلمسييانى ورضييم  عييدم اهتمامييه بتحديييد تييواريد ميييالد ووفيييات أعالمييه وعييدم توزييي
فيي  ض األعيالم البيارزينمادته الخبرية باكك متيوازن بيين كيك التيراجم وإهماليه ليبع

مصيدرا  البالط الزيانيى فننه يفرل سباال ملحا حول دوافع هذا الموقف. إال أنه كان

 علمية.واألسر ال العلماءوحيدا وأوليا في الترجمة لعدد من 

 الييث وإن كييان القسييم ال يياني تنيياول فيييه ذكيير ملييوك بنييي عبييد الييوادى فيينن القسييم ال

لايياهق سيلمين موالنييا أبييو حمييو أييدل هللا ميين الاييرف االمعنيون بييـ"فيما حييازل أمييير الم
ومين  اد" يقف الدار  على مادة مركزة حول المسار السياسي للدولية الزيانييةىواألط

 .علماءذلك عالقة السلطة بال

فه وميا وإذا كان اهتمام المبلف بالجانب األدبي كما هو واضح من خالل ثنايا مبل

كايف  تابة التاريخييةى فقيد قيدمال القصيائد التييتضمنته ديباجة الكتاب من مساود الك
طان في عنها ألبي حمو موسى ال اني خدمة جليلة لدراسة المولد النبون عهد هذا السل

 الوقال الذن ركز فيه صاحب زهر البستان على قصائد الفقهاء والطلبة.

ن واطميكما يبخذ عليه التحيز الواضح الذن أبدال تجال بني زيانى وعدم التفصيك فيي 

انهيزامهم فيي الوقيال اليذن أفيال فيي ذكير انتصياراتهم والتغاضيي عميا مين شيأنه أن 
ث يايد بهمى وأك ر مين ذليك اسيتغالل ميادة تحميك تجياوزا كبييرا فيي تو ييف األحاديي

 أن المغرب وتلمسان.من ش عليالنبوية واألخبار التي ت

و تنييوع وآخيير مييا يمكيين أن نخييتم بييه حييول هييذا المصييدر القيييم فييي تيياريد تلمسييان هيي
 حليةمصادرل وثرائها وان لم يكاف عنها في كك المواطنى خاصة ما تعلق منها بالمر

 التي كان فيها بعيدا عن البالط الزياني.
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ب ـ واسههههطة السههههلوك فههههي سياسههههة الملههههوك ألبههههي حمههههو موسههههى الزيّههههاني )ت 

 م(1388هـ/791

لي ليو ييانيالسلطان أبي حمو موسى الز ضمن مرايا الملوكى كتبه يصنّف هذا الكتاب

 تسيابهاىوقد عالج فيه بدقة القواعد التيي عليى السيلطان وحاشييته اك ىعهدل أبي تاشفين

 وما يجب أن يتجنبولى ورضم استفادة أبي حمو موسى ال اني من تيراث سياسيي ضيخم
سياسيي متنوع بين اثداب واألحكام السلطانيةى فننه يكاف عن جانب هام من الفكير ال

لزيياني ال يجب الوقوع في مغالطة إسيقاط مادتيه عليى الواقيع ا على أنه ىلهذا السلطان

ي فيقبك عهد أبي حمو موسى ال انيى نظرا لخصوصية هذا السلطان اليذن بيدا متيأثرا 
 سياسته بالسلطان أبي الحسن المرينيى ولما بلغته الدولة من تطور في عهدل.

 

 

 

 م(17هـ/11د ـ البستان في ذكر األولياا والعلماا بتلمسان )ت ق

ن تيأليف مفرغ الملّيتي نسبا المديوني نجارا التلمساني مناأ ومولداى  ينسب البن مريم

ليذين م بمدينة تلمسانى ألّفه امت ياال لمايورة أحيد األشيخاص ا1603م/1011كتابه سنة

ء نجهييك هييويتهمى كييان قييد راسييك ابيين مييريم بطلييب منييه تأليفا"...المتضييمن جمييع أوليييا
اء ميين أّن الهييدف منييه هييو اإلفييادة الدينييية ومعرفيية الفقهيي تلمسييان وفقهائهييا..."ى علييى

 مهميييييييييات الطاليييييييييب وكيييييييييذلك ميييييييييا ألفيييييييييول فيييييييييي حصييييييييير المسيييييييييائكى اتّبيييييييييع 

ميين بفيي ترتيبيه لتراجميه الترتييب األبجيدنى مبتيدئا بمين اسيمه"أحمد" ومنهيا تراجميه 
اسييمه"يحي"ى ذكيير خاللهييا اسييم المتييرجم لييهى سيييرتهى خصييالهى مبلفاتييه إضييافة إلييى 

 ميذل.شيوخه وتال

إال أن هنييياك بعيييض الترجميييات القصييييرة جيييدا ال تتعيييدى السيييطر الواحيييدى وال تفيييي 
 فرة ليدىبالغرل المطلوب تحقيقهى ويعود ذلك باألسا  إللى قلة المادة العلمية المتيو

ى بن مريم حول صاحب الترجمة القصيرةى وقد حاول في ذليك تيوخي األمانية العلميية

رفتييه وكيييذا عييدم تحققيييه ميين بعيييض الروايييياتى إذ ال يتييوانى فيييي التصييريح بعيييدم مع
رات بقوله:"ولم أتحقق وقال وفاته"ى "وليم أقيف عليهيا"ى وقيد اسيتخدم الك يير مين عبيا

ترجم التبجيك واإلكبار وتفادن ذكر المساود والعيوبى مّما قد يخدش في شخصية الم
 الية ملهى تحقيقا لغرل الكتاب وهو االقتداء باألولياء والصلحاء وإعطاء صورة عن 

 السلوك في أسلوب سهك وبسي  يقترب إلى العامية أحيانا.   

والمالحظ على مصادرل ك رة النقوالت وتداخلها إلى درجة أن القيارد ال يسيتطيع أن 
يفصك بين ما هو للمبلف وبين المنقولى لفرط اعتنائه بذكر مصادرلى حيث أفيرد فيي 

أخييرى رجييع إليهيياى منهييا كتيياب  آخيير كتابييه قائميية للييبعض منهيياى علييى أّن هنيياك كتبييا

ى (م1374هييـ/776ت "عنييوان الدراييية" للغبرينيييى وكتيياب اإلحاطيية البيين الخطيييب
ى وكتاب"مناقييييب األربعيييية (م1396هييييـ/799ت والييييديباج المييييذهب البيييين فرحييييون 

 ى و"المواهييييييييب القدسييييييييية (م1489هييييييييـ/895ت المتييييييييأخرين للايييييييييد السنوسييييييييي

المالّلييييييى وكتابا"روضييييية فيييييي المناقيييييب السنوسيييييية" لتلمييييييذل محميييييد بييييين عمييييير 
ى وكتياب (م1495هيـ/901ت النسرين"و"النجم ال اقب البن صعد األندلسي التلمساني
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ى وضيرهييا ميين الكتييب المهمييةى إضييافة إلييى (م1508هييـ/914ت "المعيييار للوناريسييي
بعييييييييض كتييييييييب الفهييييييييار  م ييييييييكى فهرسيييييييية أحمييييييييد بيييييييين زروق بيييييييين أحمييييييييد 

بييييييييين  ى وابييييييييين ضيييييييييازن الع مييييييييياني محميييييييييد(م1493هيييييييييـ/899ت البرنسيييييييييي

ى وأيضيييييييييا أحميييييييييد بييييييييين عليييييييييي بييييييييين عبيييييييييد هللا (م1513هيييييييييـ/919ت أحميييييييييد
 .(م1586هـ/995ت المنجور

 كما استقى بعض الروايات مين مصيادر مايرقية منها:كتياب"درر العقيود الفرييدة فيي

ى كتابيييييا ابييييين حجييييير (م1441هيييييـ/845ت للمقرييييييزن "تيييييراجم األعييييييان المفييييييدة
الكامنييية"ى كميييا نقيييك مييين ى "أنبييياء العمييير" و"اليييدرر (م1448هيييـ/852ت العسيييقالني

 .(م1496هـ/902ت كتاب"الضوء الالمع ألهك القرن التاسع للسخاون

 أوالهيا وإذا نظرنا إلى هذا الزخم من المصيادر نيدرك جلييا تليك العنايية الايديدة التيي
 لكتابييه علييى الييرضم ميين أّن ضرضييه األساسييي تييدوين كرامييات األولييياء والصييلحاء ال

 ة تصييييييييييييييييييييييييييينيف كتييييييييييييييييييييييييييياب فيييييييييييييييييييييييييييي التييييييييييييييييييييييييييياريدى إضييييييييييييييييييييييييييياف

 إلى تضّمنه الك ير من الروايات األسطورية.

 م(1234 -1227ه/ 941- 625ـ مصادر الفترة الحفصية) 6

 م"1304/هـ704أـ عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء السابعة ببجاية للغبريني"ت

 م".1407هـ/810ب ـ أنس الفقير وعز الحقير البن قنفذ القسنطيني"ت 

 دراية للغبريني:عنوان الدراسة نقدية لكتاب 

ء وهييو ميين ضييمن كتييب التييراجم والطبقييات المحلييية ألّفييه الغبرينييي للترجميية للعلمييا 

أنيه  مى إال13هيـ/7مّمن عاشيوا خيالل القيرن  الحفصية األصالء والوافدين على بجاية
مى وبيّرر ذليك بقوليه:" ...لقيرب عهيدهم 12هـ/6أورد تراجم لبعض شخصيات القرن 

 ".ر فخرهمفي أعقاب المائة السادسة للتبرك بذكرهمى والنتاا بهذل المائة ألنهم كانوا

ة والغاييية التييي سييّطرها الغبرينييي فييي هييذا الكتيياب هييو معرفيية رجييال السييند والترجميي
 فاتهم العلمية ومزاياهم األخالقية وتوضيح ذلك لآلخذين عنهم."نّ صمل

صيوفي ن فقييه وا بييويفيد الكتاب الذن ترجم فيه لما يزيد عن المائة شخصية بارزة م

 ومحدّث وتاريخي.
قلهييا عيين وعيية شييفوية ومكتوبييةى أّمييا الاييفوية فقييد ناعتمييد فييي كتابييه علييى مصييادر متن

م"ى واليذن نقيك 1276هيـ/675شيوخه منهمى شيخه أبي محمد عبد الحيق بين ربييع"ت
عنيييييييه أربيييييييع روايييييييياتى كميييييييا أخيييييييذ عييييييين شييييييييخه أبيييييييي محميييييييد بييييييين عبيييييييادة 

رواييية عيين الفقيييه أبييي المطييرف بيين  م" روايتييينى وينقييك1270هييـ/669القلعييي"ت

م"ى وشيييييييييييخه أبييييييييييي عبييييييييييد هللا بيييييييييين صييييييييييالح 1259هييييييييييـ/658عميييييييييييرة"ت
م"ى الييييذن ينقيييك بييييدورل ميييين خييي  شيييييخه أبييييي عبييييد هللا 1299هييييـ/699الكنييياني"ت

م"ى من خ  أبي عبد هللا بن أبي البقاء شيعرا لليوزير أبيي 1259هـ/658القضاعي"ت

اإليادنى إضافة إلى نقله عين شييخه  بكر محمد بن أبي مروان بن أبي العالء بن زهر
م"ى وحيديث الاييد أبيي 1287هيـ/686أبي محمد عبد العزيز بن عمر بن مخلوف"ت

م"ى إال أنيه فيي 1291هيـ/691عبد هللا محمد بن عبد اليرحمن الخزرجيي الاياطبي"ت

بعض األحيان ال يصّرح بمصادرل الافوية ويكتفي بالقول" أخبرني بعض من وثقيال 
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مييين الطلبة"ى"سييييمعال مييين بعيييض الاييييوت"ى"أخبرني ضييييير  بيييه"ى"أخبرني بعيييض
 واحد"ى"ذكر لي بعض أصحابي".

ألحكييام والتسييجيالت القضييائية يضييا علييى مصييادر مكتوبيية منهييا كتييب اكمييا اعتمييد أ

الموجودة بحوزتيهى باعتبيارل تيولي منصيب قاضيي القضياة فيي "بجايية"ى إضيافة إليى 
م" واطالعيه 1227هيـ/625ني"ت"فهرسة" أبي عبد هللا محمد بين عبيد الحيق التلمسيا

مدونة بخ  عمارة بين يحيي بين عميارة الايريف الحسيني  على مبلفات بعض العلماء

م"ى 1299هيـ/669م"ى وأبي عبد الحيق بين سيبعين"ت12هـ/6الذن عاش خالل القرن
وأبيييي العبيييا  بييين الخيييراطى كميييا نقيييك مييين كتييياب "التكملييية"البن األبيييار القضييياعيى 

 م".1289هـ/688وكتاب"الرحلة" للعبدرن"ت

 م(1555 -1194ه / 957 -591ـ مصادر الفترة المرينية)7

 البيين مييرزوق أبييو عبييد هللا محمييدأ ـ المجمييوع طبييع بعنييوان: المناقييب المرزوقييية 

 م"1379هـ/781التلمساني الخطيب "ت

ى ى والييدلعلمياء المغيرب األوسي مصيدرا بيالغ األهميية فيي التعريييف بأسيرته مين  يعيدّ 
ي ه أبيي إسيحاق التنسيي وشيقيقه أبيي الحسين التنسييى وختميه فيوجدل ألبييه وجيدل ألمي

مها صيياحب المجمييوع علييى أسييرته وقييد ارتكييزت المييادة التييي قييدّ  هىالتعريييف بنفسيي

وشخصييه علييى ثييالث أصييعدةى المكانيية العلميييةى جانييب الزهييد والصييالح والتصييوف 
  لدى الزيانيين والمرينين. السياسية والحظوة

 مها عينخرى من خيالل عيدد هيام مين التيراجم التيي قيدّ ف أهمية أويكتسي هذا المصنّ 

 وفيي التعرييف بعيدد مين األسير ىتلمسيان مين خيالل معاصيرتهم ألفيراد أسيرته علماء

 بتلمسيييييييييييييييييييييييييييان والتيييييييييييييييييييييييييييي كيييييييييييييييييييييييييييان مصيييييييييييييييييييييييييييدرا وحييييييييييييييييييييييييييييدا 
د وأخييه عبي وردت عند يحي بن خليدون إذا است نى من ذلك األسر التي–في ترجمتها 

 .الرحمن

ألكيك اللبيا  وامها عين النسياء وعين شيارات التيي قيدّ إلان مين أهميتيه أيضيا ا يي مّ وممّ 

  بتلمسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييان والتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي تعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدّ 

 دراسة المجتمع بالمنطقة.في ضاية األهمية عند 

التييي كيان مصييدرها أفييراد أسييرته  –بيين الرواييية الاييفوية  المبلييفتراوحيال مصييادر 
ا فيم والمدونةى وإن كان الصنف األول أك ر تداوال -وعدد من علماء وصلحاء تلمسان

 ىهياللعيدد مين التيراجم التيي أرت  فقيد كيان معاصيراأفصح عنه في أك ر من موضيعى 

ضلبهيا على أّن ما يبخذ على هذا المبلف هو عيدم عنايتيه بتحدييد التيواريد واقتصيار أ
 الييييييييذن  ظييييييييرفوهييييييييو أميييييييير لييييييييه مبييييييييررل فييييييييي ال ىعلييييييييى أفييييييييراد أسييييييييرته

 ألجله.ألف فيه و
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 خالصة القول:

و ليبالط أمجال الكتابة التاريخية كانوا من المايتغلين فيي سيلك ا معظم من ألّف في إنّ 

قلبى رة عن ذلك الوس  السياسي المضطرب والمتالمقربين منهى فجاءت كتاباتهم معبّ 
ي عين فجاءت كتاباتهم لتسجيك األحداث التاريخيية المسيايرة التجيال السيلطة والتغاضي

ةى بقيدر والتاجيع والمكانة الرفيعالبعض اثخرى فبقدر ما منحهم ذلك الوس  الرعاية 

 ما سحب منهم ذلكى ما أدى إلى انتاار الكتابة التاريخية الساللتية.
ن لقد حاولال كتب التراجم كعنيوان الدرايية والبسيتان إعطياء صيورة أك ير شيمولية عي

مسيتوى  الحياة العلمية وال قافية في بعض مدن المغرب األوس ى إال أنها ليم تيرق إليى

ة مي الوسييي  فييي تلييك الفتييرةى كالحلييراجم التييي عرفهييا الغييرب اإلسييالموسييوعات التيي
كتياب لالذيك والتكملة  م"ى وكتاب1259هـ/658السيراء وتكملة الصلة البن األبّار"ت

الصييييلة البيييين  ى وصييييلة"م1303هييييـ/703الصييييلة البيييين عبييييد الملييييك المراكاييييي"ت

وكتيييييياب اإلحاطيييييية فييييييي أخبييييييار ضرناطيييييية البيييييين  ى"م1308هييييييـ/708الزبييييييير"ت

 م".1374هـ/776خطيب"تال

 مالحق هامة:
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 أهم المراجع المستخدمة في كتابة مادة المقياس:

ر ى ماجسيتينتها  وانتقهال المعهارل التاريخيهة فهي المغهرب األوسهطإآسيا سياحليى ـ 1

 م.2008بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةى قسنطينةى 

  إلسالمي الوسيطالكتابة التاريخية في الغرب اعالوة عمارةى ـ 2

، مصادر المغهرب األوسهط ومجاالتهه الحضهرية مهن القهرن السهابع صابرة خطيف ـ3

 .إلى العاشر الهجري

ة من التراث التاريخي الجغرافي، تهراجم مهخرخين ورحالهـ ناصر الدين سعيدونيى 4

 م.1999ى دار الغرب اإلسالميى بيروتى 1ى طوجغرافيين

ى 45ى مجليية األصييالةى عييددالدولههة الرسههتميةابههن الصههغير مههخر  وداد القاضيييى ـيي 5

 .م1975
 


	3ـ صابرة خطيف، مصادر المغرب الأوسط ومجالاته الحضرية من القرن السابع إلى العاشر الهجري.

