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>  ُملَّخْص  <<

ا بعد انتهاء ثورات اخلوارج بفضل التحكم يف تجارة الذهب، ملحوظً  اقتصاداًي ا شهد المغرب اإلسالمي عامة وإفريقية والمغرب األوسط خاصة ازدهارً 
تجديد مدن قديمة أصبحت مراكز جذب سكاين كبري خاصة احلواضر   ابلعمران والتشييد، وإنشاء مدن جديدة أو االهتمام االزدهار االقتصاديومن نتائج هذا 
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والمغرب األوسط يف المبادالت التجارية  الدور الهام الذي لعبته إفريقية االقتصادي الناتج خاصة عن  إن االزدهار .واستقطابها للناس من كل اجلهات

إحياء  قد عاد عليها أبرابح طائلة ساعدت عىل قيام حركة عمرانية واسعة، أدّت إىل إنشاء أو العالمية من خالل تحكّمها يف تجارة الذهب ابلدرجة األوىل،
 لما كانت تتوفر أصبحتا مدينيت جذب سكاين كبري والمغرب األوسط القريوان وتيهرت، واللتان رسعان ما ها يف إفريقيةمدن وحواضر متعددة، اخرتنا من
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َمةُ    ُمَقدِّ
فـتح اإلسـالمي خاصـة ابتـداء مــن عرفـت بـالد المغـرب بعـد ال

نتيجــة احلركيــة التجاريــة  ا الفتـًـا اقتصــاداًي ازدهــارً  )م٨ه/ ٢(القــرن 
الواسعة اليت شـملت مختلـف السـلع الـواردة والصـادرة مـن بـالد 
المغـــــرب، عـــــىل رأســـــها الـــــذهب والرقيـــــق. ومـــــن نتـــــائج هـــــذه 

 فإىل  واحلكام، الديناميكية التجارية تجمع ثروات كبرية لدى التجار
أي مــدى ســاهم هــذا التحــول يف تفعيــل احلركــة العمرانيــة والــيت  

وإنشــاء  تجلــت مظاهرهــا يف تجديــد وإعــادة بعــث مــدن قديمــة،
جديدة مثل القريوان وتيهرت، وكيف أصبحت هذه المدن   حواضر

  تستقطب الناس من كل األجناس واجلهات.

 : االزدهار االقتصادي ودوره يف أوالً
واملغرب  يةالتطور العمرا يف إفريق

 األوسط
نــتج  ومــا المغــرب والمكانــة الــيت وصــلت إليهــا، بــالد إن قــوة

رن قـالإىل الثـاين يف النسـيج العمـراين مـن القـرن  عنها من تطور
ـرتبط وثيــــق  )م١١ – ٨( اخلــــامس الهجــــري بــــدورها يف  االرتبــــاطيـــ

د عىل تجارة ذهب بـال التجارة الدولية آنذاك، فقد أصبحت تسيطر
منشــط الــدورة االقتصــادية يف حــوض  الســودان الــذي لعــب دور

 بعـد )١(.البحر المتوسط الذي كـان محـور التبـادل التجـاري العـالمي
انتهاء الصراع المذهيب يف بالد المغرب وما نـتج عنـه مـن انعـدام 

، )٢(لألمــــن عــــرب المســــالك التجاريــــة وكســــاد الزراعــــة والصــــناعة
واتّضـحت معـالم  لك التجارية،المسا استتب األمن من جديد عرب

اخلريطة السياسية لـبالد المغـرب واألنـدلس ابتـداء مـن النصـف 
فقـــد أّســـس األمويـــون خالفـــتهم  الثـــاين للقـــرن الثـــاين الهجـــري،

ــــة ــــدة يف قرطب ــــو ،)٣(اجلدي عاصــــمة إمــــارتهم  مــــدرار وأّســــس بن
ــو ،)٤(الصــفرية يف سجلماســة رســتم عاصــمة إمــامتهم  وأنشــأ بن

رســــة أّسســــوا دولــــتهم يف ا، وبعــــدها األداإلابضــــية يف تيهــــرت
  .)٦(واألغالبة يف القريوان ،)٥(فاس

المذهيب فقد اتبعت هـذه اإلمـارات سياسـة  االختالفورغم 
مسالمة وتجنّبـت األسـلوب التوسـعي لبسـط نفوذهـا السـيايس 

، وبهـــذا عـــرف المغـــرب اإلســـالمي فـــرتة اســـتقرار )٧(والمـــذهيب
الهجــري، ســاهم يف تطــور  سـيايس امتــد إىل نهايــة القــرن الثالـث

التجـاري  سـاعد عـىل االزدهـار وممـا .)٨(المسـالك التجاريـة وأمنهـا
التحــّول الــذي طــرأ عــىل المســلك  الــذي عرفتــه بــالد المغــرب هــو

التجاري القديم اخلاص بتجارة الذهب والرقيق بـني بـالد السـودان 
عـن  ومصـر الطريـق التجـاري الـرابط بـني غانـة وخاصةً  والمرشق،

ــة ـق بــالد النوب ــذي توّقــف بســبب ُقّطــاع الطــرق وكــرثة )٩(،طرـي  ال

وأهلكـت  فتـواترت الـرايح عـىل قوافـل التجـار ،)١٠(عواصفه الرملية
فــانتقلوا عــن  وكــانوا يتعرّضــون العتــداءات خارجيــة، منهــا، الكثــري

رّ وأصـبح هـذا الطريـق يمـ )١١(ذلك الطريق وتركـوه إىل سجلماسـة،
كما أن المسالك وسط المغرب اإلسالمي الـيت  .)١٢(ببالد المغرب

 مـن نقلت الذهب لـم تكـن أقـل أهميـة مـن تلـك الـيت نقلتـه غـرابً 
  .  )١٣(غانة إىل سجلماسة

هــام يف المبــادالت التجاريــة بينهــا  كــان للمــدن المغربيــة دور
ـــالد الســـودان بســـبب ارتباطهـــا بشـــبكة مـــن المســـال ـــني ب ك وب

ــة  ــة االنطــالق، وسجلماســة بواب التجاريــة، فكانــت القــريوان بداي
  .)١٤(بالد السودان يف المغرب

ملتقـى  كانت ورجالن أهم محطة يف هـذا الطريـق إذ تعتـربو
حيـــث كانـــت تـــربط بـــني أهـــم أســـواق )١٥(الطـــرق لتجـــارة الـــذهب

المغـــــرب الـــــيت كانـــــت تســـــتقبل ذهـــــب الســـــودان كـــــالقريوان 
ق التجـارة الصـحراوية ثـروات كـربى . وتجّمعت عن طري )١٦(وتيهرت

ســاهمت يف تطورهــا العمــراين. يف مــدن المغــرب )١٧(مــن الــذهب
ــدور ــالد المغــرب عــىل لعــب هــذا ال هــو موقعهــا  وممــا ســاعد ب

فمــن  اجلغــرايف الــذي ســمح لهــا بتفــتح تجــاري وحضــاري كبــريين،
المتوسـط يتّصـل أبوسـع  المعروف أن احلـوض الغـريب مـن البحـر

عــىل الصــحراء، فبعــد الواجهــة البحريــة،   منطقــة جغرافيــة ترشــف
توجـــد الهضـــاب الفاصـــلة بـــني الســـاحل والصـــحراء، وكـــان لهـــذا 

المســالك التجاريــة وتنوعهــا يف كــل  الموقــع أثــر ابلــغ يف تطــور
  .  )١٨(االتجاهات

المغرب تزود المرشق ابلمولدات  وسائر بالد وكانت إفريقية
ويف عهد  .)١٩(السودانيني والصقالبة واخلصيان  اجلميالت، والرقيق،

ـري ابلمهديـــة كـــان الغـــزو يف البحـــر ـ  بـــين زيــ هـــو المـــزود الرئييســ
محّطات القوافـل الـيت  وابزدهار .)٢٠(ابلعبيد الروم واجلواري واخلدم

 ، تشـــكّلت تجمعـــات)٢١(تقـــع عـــىل طريـــق تجـــارة الـــذهب والرقيـــق
التجــــارة المؤسســــة عــــىل طــــول  ســــكانية يف مختلــــف مراكــــز

 البحــر ومــوائن  الــيت كانــت تــربط بــني الصــحراء جنــواب، المســالك
وبـني الصـحراء والمرشـق اإلسـالمي  مـن جهـة، المتوسط شماالً 

  .)٢٢(من جهة ثانية

  التطور العمراثانًيا: 
) م٨ه/  ٢(كان العالم اإلسالمي خـالل الفـرتة مـا بـني القـرن 

، ا حلركة هائلة من العمران وبناء المـدنمرسحً  )م١١ه/  ٥(والقرن 
رسعـان  هـائالً  اوقد بدأت هذه احلركة بإنشاء مدن شهدت تطـورً 

 مـــدن العـــالم آنـــذاك كبغـــداد والكوفـــة، أصـــبح بعضـــها أكـــرب مـــا
والقريوان، وفـاس، وغريهـا مـن المـدن الـيت شـيّدت يف المرشـق 

ــب هــذه المــدن المســتحدثة كــان  اإلســالمي أو ــه، وإىل جان مغرب
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ديمــة رسعــان مــا النشــاط ينبعــث مــن جديــد يف مراكــز عمرانيــة ق
العمــراين يرجــع  ، والفضــل يف هــذا التطــور)٢٣(ازداد عــدد ســكانها 

ا عـــىل المبـــادالت االقتصـــادي والـــذي ارتكـــز أساًســـ إىل االزدهـــار
  .)٢٤(التجارية

ــام مــدن  ــبالد المغــرب عــىل قي وقــد ســاعد التطــور التجــاري ل
مثـــل وارجـــالن  )٢٥(ا مـــن تجـــارة الـــذهب والرقيـــقاســـتفادت كثـــريً 

 مخــازن لبضــائع بــالد الســودان، الــيت أصــبحت هــرت،والقــريوان وتي
جلــب هــاتني المــادتني وهــي الســودان  بــني مراكــز وهمــزة وصــل 

 اســـتهالكالغـــريب والـــدول األخـــرى الـــيت كانـــت تشـــكل منـــاطق 
واستغالل للعبيـد خاصـة األوربيـة الواقعـة شـمال البحـر  للذهب،

بــالد  المتوســط، فكــان منطلــق هــذه التجــارة بــالد الســودان عــرب
 شــــواطئ ابتجــــاه صــــقلية والمرشــــق اإلســــالمي مــــن مغــــرب ال

أويف اتجـاه األنـدلس وأورواب مـن سـواحل مضـيق جبـل  ،إفريقية
التجــارة الشــهرية  إن تجمــع الــرثوات الذهبيــة يف مراكــز .)٢٦(طــارق

 يف الفن المعماري برز كبري، عمراين ببالد المغرب أدّى إىل ازدهار
ــرتف ــا ،)٢٧(االجتمــاعي ويف ال ــذكر وكم ــاء  ي ــإّن البن ــدون ف ــن خل اب

إليهمـا  مـن منـازع احلضـارة الـيت يـدعو هـو واختطاط المنازل إنّمـا
 وهـــذا التطـــور العمـــراين يكـــون حســـب عمـــر .)٢٨(الـــرتف والّدعـــة

 الدولة، فإن كان عمر الدولة قصريا توّقـف العمـران عنـد انتهائهـا،
بــة فيهــا تكــرث فــال تــزال المنــازل الرحي أّمــا إن كــان عمرهــا طــويالً 

وتتعّدد، ونطاق األسواق يتباعد وينفسـح إىل أن تبعـد المسـافة،  
كما وقع يف عدة حواضر كـربى مثـل القـريوان والمهديـة وتـونس 

  )٢٩(.وتيهرت وغريها
تمــّزيت المــدن المغربيــة عنــد تأسيســها ابلبســاطة، لكــن ابــن 
خلدون ُيقرّ يف المقدمة أّن مـن خصوصـيات المدينـة يف اإلسـالم 

لكنّهـا  بسيطة يف بدايتها األوىل اللزتامهـا ابلسـنّة والـدين، تكون 
يفّرسـ  ال تظل كذلك إذ رسعان ما يتّرسـب إليهـا الـرتف، وهـو مـا

ـــة تطـــور ـــدون:)٣٠(مظاهرهـــا العمراني ـــن خل أن  اعلـــم« . يقـــول اب
إذا اختّطـــت أّوال تكـــون قليلـــة المســـاكن وقليلـــة آالت  األمصـــار

ــا يعــاىل عــىل احليطــان عنــدم وغريهمــا، البنــاء مــن احلجــر واجلــري  ّم
التــأنّق كالّرخـــام والزّجـــاج والفسيفســاء ...فيكـــون بناؤهـــا يومئـــذ 

ســـاكنها كـــرثت اآلالت  بـــدواي فـــإذا عظـــم عمـــران المدينـــة وكـــرث
  .)٣١(»..وكرثت الصنائع إىل أن تبلغ غايتها 

  
  
  

واملغرب  اذج مدن يف إفريقيةثالًثا: 
ا بفضل االزدهار األوسط تطورت عمرانيً 

  االقتصادي
  تعريف المدينة-٣/١

مــــدن ابلمكــــان أقــــام بــــه، وفــــالن مــــّدن المــــدائن، أي مّصــــر 
. ومــّدن المــدائن معنــاه بناهــا، )٣٢(األمصــار. واجلمــع مــدائن وُمــُدن

وتمــــّدن، عــــاش عيشــــة أهــــل الُمــــدن وأخــــذ أبســــباب احلضــــارة، 
ــــة المصــــر  ــــاع العمــــران، والمدين ــــة هــــي احلضــــارة واتّس والمدنيّ

ولـم تسـتنث  عرفت أغلب احلضارات الظاهرة المدينية، .)٣٣(اجلامع
منها احلضارة العربيـة اإلسـالمية. وقـد ورد لفـظ المدينـة يف عـّدة 

جمـع إحـدى وثالثـني  مثـىن أو مواضع يف القـرآن الكـريم، مفـرد أو
 ◌ۖ َقاَل ِفْرَعْوُن آَمنتُم بِِه َقْبـَل أَْن آذََن لَكُـمْ : "مرة، منها قوله تعاىل

َذا نَّ إِ  كَْرتُُموُه ِيف اْلَمِدينَِة لِتُْخرِجُوا ِمْنَها أَْهلََها َهٰ  َفَسـْوَف  ◌ۖ لََمْكرٌ مَّ
ــزت كتــب وقــد .)٣٤(تَْعلَُمــوَن"  تــاريخ المــدن، عــىل اجلغــرافيني ركّ

الســلطة  الهتمــامهم ابجلوانــب احلضــارية ومراكــز ويعــود ذلــك
 ر الـدين،ومنـاب اجلباية، ونقـاط الـدفاع واحلـرب، ومحاور السياسية،

. وترّســخت )٣٥(والتجّمــع الســكاين، وكــل ذلــك يجتمــع يف المــدن
دعائم المدينة مـع تمصـري المـدن األوىل سـواء يف المرشـق أويف 

  .)٣٦(المغرب
 اســتخدم العــرب صــيغ مختلفــة لتعريــف للمدينــة منهــا: وقــد
ا مــن وظائفهــا . وانطالًقــ)٣٧(حاضــرة حصــن، بلــد، وطــن، المصــر،

مصـــار األوىل، ومـــن اإلرث المـــديين األساســـية الـــيت بـــرزت يف األ
للحضـــارات القديمـــة، حـــّددها اجلغرافيـــون العـــرب بكونهـــا تجمـــع 

وقــائم عــىل وجــود مؤسســات، أهمهــا  ،)٣٨(للحضــر محــاط برســتاق
المسجد واحلمام، وهي بذلك تتمّزي عـن القريـة  أو السوق والمنرب،

ــيت ال وتتمــزي المدينــة  تتــوفر فيهــا كــل هــذه العناصــر مكتملــة، ال
ــا يؤكــده القــزويين: بمو ــد حصــول «اصــفات حضــارية، وهــذا م عن

الهيأة االجتماعية لو اجتمع البرش يف الصحراء لتـأذّوا ابحلـر والـربد 
 ولو تسّرتوا يف اخليام.. ولم أيمنوا مكر اللصوص والعدو.. والريح،

ـــدق، فحـــدثت المـــدن  ـــه تعـــاىل ابتخـــاذ الســـور واخلن فـــأكرمهم الل
أنه لـيس مـن السـهل التفرقـة  ، غري)٣٩(»والقرى والداير واألمصار

  .)٤٠(بني المدن الكبرية والصغرية يف كتب المسالك والرحالة
 ا مـــن عـــدة معـــايري،وحـــّدد بعـــض البـــاحثني المدينـــة انطالًقـــ

ــــــا اتســــــاع الســــــور، ــــــدد الســــــكان، أهمه ــــــة ع ــــــدد  وأهمي وتع
.وأُطلقت تسمية المدن الكبرية عىل المستقرات اليت )٤١(الوظائف

وهــي يف الغالــب حواضــر  ة آالف نســمة،فــاق عــدد ســكانها عرشــ 
. ومن المقـاييس الـيت ُوضـعت لنشـأة المدينـة )٤٢(وعواصم الدول

حيـث أن تـوفُّر المعطيـات اجلغرافيـة  العربية المقياس اإلنشايئ،
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ساعد عىل  المياه واألرايض الزراعية، المالئمة مثل الموقع وتوفر
ـــري بروزهـــا وتطورهـــا، ائها الســـلطان عـــىل إنشـــ أو وســـاعد األم

وهــذا  موقعهــا ويرشــف عــىل تخطيطهــا، بطريقــة إراديــة، فيختــار
وهـي مـدن  )٤٦(، والمهدية )٤٥(،وبجاية )٤٤(،وتيهرت )٤٣(،حال القريوان

فرّقــت كتــب المســالك بــني  المقيــاس الــزمين إذ مســتحدثة. ثــم
مدينـة األول، وشـهدت  األزليـة أو صنفني من المدن، القديمـة أو

مثل تـونس الـيت كانـت   الوسيط، مراحل تجديد وتعمري يف العصر
وثّمــة مقــاييس أخــرى مثــل المقيــاس  )٤٧(.تٌعــرف ابســم ترشــيش

الــوظيفي، كــأن تكــون المدينــة ذات طــابع عســكري (رابط) مثــل 
ديــــين   أو ثقــــايف، اقتصــــادي أو ، أو)٤٨(بإفريقيــــةرابط المنســــتري 

دينيــة مثــل   كالمراقــد الُمقدســة لألئمــة الــيت اتخــذت كنــواة لمــدن 
  )٤٩(.كربالء ابلعراق

  االزدهار االقتصادي والتطور العمراين يف القريوان-٣/٢
ـــافع ـــن ن ـــة ب م عـــىل بعـــد ســـتة  ٦٧٠ه/ ٥٠ســـنة  )٥٠(بناهـــا عقب

كلم) من البحـر المتوسـط، ونحـو مائـة   ٥٤(حوايل  )٥١(وثالثني ميالً 
، وســّور المدينــة بســور بنــاه  )٥٢(مــن تــونس كلــم)  ١٥٠ميــل (حــوايل 

ّــه ابآل ــّدة )٥٣(جــركُل . عرفــت المدينــة تطــورا عمرانيــا رسيعــا بعــد ُم
نصـف قـرن عـىل نشـأته>ا حـىت  ، فلـم يمـر)٥٤(قصرية من تأسيسها

واعتربهــــا  ،)٥٦(وأم القــــرى )٥٥(أصــــبحت أعظــــم مدينــــة ابلمغــــرب
 الزهـــري مـــن قواعـــد اإلســـالم األربعـــة وهـــي بغـــداد، القـــاهرة،

قول عنهـا كما ي ،)٥٨(بفضل ازدهارها الثقايف والعلمي )٥٧(وقرطبة
ورأت مـــن الممالـــك والملـــوك  الملـــك، والقـــريوان دار« احلمـــريي:

والعلمــاء والصـاحلني مـالم يكــن مثلـه يف قطــر  والـدول والفقهـاء
. ولّمــــا أظلّهــــا القــــرن الثــــاين الهجــــري تطــــّورت )٥٩(»مــــن األرض

  .)٦٠(عمرانها عىل عهد أمراء بين األغلب القريوان وتبّحر
ين وموقعها اجلغرايف عـىل وقد ساعد مركزها السيايس والدي

المســلك الــرئيس بــني األنــدلس والمغــربني األوســط واألقىصــ 
مـن جهـة، والمرشـق اإلسـالمي ومـوائن المـدن التجاريـة الواقعــة 

 ، مـــن جهـــة ثانيـــة عـــىل رسعـــة التطـــورعـــىل شـــواطئ إفريقيـــة
ا يف الــدورة االقتصــادية ا ونشــطً ا حساًســالعمــراين لتصــبح مركــزً 

ويف هـذا الصـدد  .)٦١(غربية خالل القرنني الثالث والرابع للهجرةالم
القـــريوان مدينـــة عظيمـــة جمعـــت بـــني طيـــب «يقـــول الزهـــري: 

ــع المحاســن ــة المــاء وجمي ، حــّىت أضــحت أجــل )٦٢(»الهــواء وعذوب
، وشـدّ النـاس إليهـا الرحـال مـن كـل أفـق )٦٣(مدينة أبرض المغرب

ـــه)٦٤( ـــذي اســـتفادت من ـــة يف  ، لكـــن العامـــل األســـايس ال المدين
حياتهــا العمرانيــة منــذ مطلــع القــرن الثالــث هــو التحــّول اجلــذري 
الـــذي عرفتـــه احليـــاة االقتصـــادية المغربيـــة نتيجـــة تطـــور التجـــارة 
الصحراوية وتدّفق البضاعتني الثمينتني الذهب والرقيق من بـالد 

عــن  التجــارة المغربيــة، فبعــد أن تخلـّـت مصــر الســودان إىل مراكــز
القوافـل  بطها بغانة أصـبح مـن الضـروري أن تمـرالطريق الذي ير 

محطــة مغربيــة  آخــر ابلقــريوان ثــم تيهــرت إىل غايــة سجلماســة،
احلركـة العمرانيـة ابلقـريوان أصـبحت  وبتطور أرض السودان. نحو

ــك إىل مركــز الســلطان  ــة يف المغــرب لتتحــّول بعــد ذل أهــم مدين
عاصــــمة سياســــية لــــثالث دول يف المغــــرب  ،)٦٥(وأحــــد األركــــان

ـــــة، ا ـــــة، الفاطمي إلســـــالمي خـــــالل القـــــرون الوســـــطى (األغلبي
  .)٦٦(الصنهاجية)

عرفت القريوان حركة تبادل تجاري يف أسـواقها جمعـت  وقد
ــق، ــذهب والرقي مــن  بــني بضــائع التجــارة الصــحراوية، ال ســيما ال

وبضــــائع غذائيــــة  ،)٦٧(خــــالل عالقتهــــا الوطيــــدة مــــع سجلماســــة
جعلهـــا  ريهـــا مّمـــاوغ)٦٨(أساســـية مثـــل احلبـــوب والزيـــت والتمـــور

، وأحســـن مـــدن المغــــرب )٦٩(البحــــرين فرضـــة المغـــربني ومتجـــر
  .)٧١(وأكرثها جباية وأربحها تجارة وأيرسها أمواالً  )٧٠(اأسواقً 

حيـث حـرص  واعتمدت هذه احلركة التجارية عـىل عملـة قويـة،
ـــدة، ـــة جي ـــب عـــىل وضـــع عمل ـــين األغل ـــراء ب ـــاء بعـــدهم  أم ـــم ج ث

تجارة الذهب مـن اجلريـد   الفاطميون الذين سيطروا عىل مسالك
،مّمـا )٧٢(إىل سجلماسة حيث خرج منهـا المهـدي أبحمـال مـن التـرب

ــة ابلقــريوان رغــم ســنوات القحــط  ــدعم قــوة العمل ســمح لهــم ب
ــــا  ــــيت عرفته الموســــمية واألحــــداث السياســــية والعســــكرية ال

الـرغم مـن السياسـة عـىل و المدينة خالل القرنني الثالث والرابـع،
يت وضـع أسسـها اخلليفـة الفـاطمي األول عبيـد اجلبائية الثقيلـة الـ

ومــا أدّت إليــه مــن وضــع  وانتفاضــة صــاحب احلمــار، اللــه المهــدي،
  .)٧٣(اقتصادي ومايل متأزم يف إفريقية

ســـاد يف القـــريوان نوعـــان مـــن التجـــارة، تجـــارة محليـــة بـــني   
ع المدينة والمدن والقرى القريبـة منهـا حيـث كانـت تجتـذب وتُـوزّ 

، وتجــارة  )٧٤(المنتجــات الــواردة ســواء مــن الســاحل أو مــن اجلريــد
ـــة  ـــد البضـــاعة إىل المدين كـــربى تقـــوم عـــىل نشـــاط قوافـــل توري
وتصــديرها منهــا، والــيت أكســبت أســواقها نشــاطا تجــاراي دائمــا، 
ـع الـرثوات  وهي اليت تكمـن وراء مظـاهر الـرثاء يف المدينـة وتجمُّ

ويف طليعتهــــا فئــــة  ة،الماليــــة لــــدى بعــــض الفئــــات االجتماعيــــ
  .)٧٥(التجار

يف طريــق المســالك  االنطــالق كانــت القــريوان تُمثّــل نقطــة 
بهـا القوافـل التجاريـة الـيت تجـوب منـاطق بـالد المغـرب  اليت تُمـرّ 

وبقيـت تحتـل هـذه المكانـة منـذ تأسيسـها  يف اتجاهات مختلفة،
بعـــــد أن خربهـــــا  )م١١ه/  ٥(إىل ســـــقوطها يف منتصـــــف القـــــرن 

ــذي  )٧٦(.األعــراب ــد ال ــإّن األمــر اجلدي ــا عــىل المســتوى اخلــاريج ف أّم
أي بعـد فـتح صـقلية  اكتسب أهمية خالل القرن الثالـث الهجـري،
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وســيطرة األســطول األغلــيب عــىل المنطقــة الغربيــة مــن حــوض 
مـــن جهـــة  البحـــر المتوســـط، هـــو التبـــادل التجـــاري بـــني إفريقيـــة

، وقـد  )٧٧(ة مـن جهـة أخـرىوالمرشق اإلسالمي واألندلس وصـقلي
ـــت  ـــربي والبحـــري معـــا، وكان ـــة التنقـــل التجـــاري ال تطـــورت حرك

ـــني المغـــرب والمرشـــق، ـــني التجـــارة  القـــريوان نقطـــة لقـــاء ب وب
  .)٧٨(المتوسطية وقوافل التجارة الصحراوية

إىل  وهنـــاك يف كتـــب المصـــادر إن اإلشـــارات المشـــتّتة هنـــا
تعطـــي فكـــرة القـــريوان ودروبهـــا وفنادقهـــا ومســـاجدها،   أحيـــاء

 واضحة عن أهميـة التقـدم العمـراين الـذي عرفتـه المدينـة فيـذكر
دورهـا ثالثـة «مساحة القريوان بعد إتمـام بنائهـا  ابن األثري مقدار

البـاع يـرتاوح مـا بـني  . وإذا كان مقـدار)٧٩(»آالف ابع وستمائة ابع
مــرت ومــرتين، فتكــون بــذلك مســاحة المدينــة مــا بــني ثالثــة آالف 

ــع. ٦٠٠ووأربعــة آالف  ــم مرب ــغ  مــرت، أي أكــرث مــن أربعــة كل ــد بل وق
طـــول الشـــارع التجـــاري الـــرئيس ابلقـــريوان، وهـــو الـــذي ُيعـــرف 
بســماط ســوق القــريوان، وهــو عبــارة عــن شــارع كبــري مصــطّفة 
حوانيتــه عــىل اليمــني وعــىل الشــمال، والــذي كــان يمتــد مــن ابب  

ــونس شــماالً  ــني غــري ت ــه ميل ــغ طول ــواب، بل ــع جن  إىل ابب أيب الربي
، أي ما يزيد عـن ثالثـة كلـم ونصـف، هـذه المسـاحة تجعـل )٨٠(ثلث

ـــريوان مـــن الســـعة ابلقـــدر الكبـــري ، ويصـــفها اجلنحـــاين أبن )٨١(الق
ـــاز  ـــت ابلعواصـــم  ابالتســـاعشـــوارعها الرئيســـية تمت إذا مـــا قورن

  .)٨٢(اإلسالمية القديمة
أّولها المعالم الدينيـة،   كما ُشيّدت ابلقريوان بناايت عظيمة،

واجلوامــع والمصــليات، فكــان بهــا زهــاء ثالثمائــة بيــت  كالمســاجد 
اجلــامع  )٨٣(ُيعبـد فيهـا اللــه، أشـهرها عــىل ترتيـب قــدمها وأهميتهـا

ا ، وكــان قائًمــ)٨٤(األعظــم المنســوب إىل الصــحايب عقبــة بــن نــافع
ـــرب المحـــراب، ـــا ق ـــان منه ـــر، اثن ـــن المرم ـــة م ـــدة عجيب  عـــىل أعم

وكانـت  ،)٨٥(لـوزانحسـن ا يـذكر كمـا يتصّوره العقـل، ال ارتفاعهما
وعرضـه مائـة  ،)٨٧(اوطوله مائة وعرشون ذراعً  ،)٨٦(له عرشة أبواب

وخمسون ذراعا، وعدد ما يف اجلامع من أعمـدة أربـع مائـة وأربعـة 
ــــف  ا،عمــــودً  عرشــــ ــــه ســــتة وثمــــانني أل وبلغــــت النفقــــة يف بنائ

. )٨٩(. إىل جانـــب بنـــاء المنـــازل وتوزيعهـــا عـــىل الســـكان)٨٨(مثقـــال
ن أن لفظـة (مسـجد) تـدّل عـىل أمـاكن العبـادة وربّما يتبادر للـذه

الصغرية، لكن احلقيقة أنها كانت عظيمة تتخذ يف غالب األوقـات  
ــة، وتســميتها  ــوم الديني ــواع العل ــدرس فيهــا شــىت أن كمــدارس، ت
ابلمساجد هو تعريف قديم كان يطلق عىل اجلامع والمسجد عىل 

  .)٩٠(جرا حدّ سواء كقولنا المسجد احلرام والمسجد األقىص وهلّم
  

وإىل جانب المساجد وأماكن العبـادة، فقـد حظيـت القـريوان  
 كمدينة عاصمة لإلقليم ابحلمامات والمستشـفيات والمتزنهـات،

ومــا مــن شــأنه تحســني حالــة  وكــل المرافــق ذات النفــع العــام،
حيـث بلـغ  )٩١(،شأن كل أمة تمكّنت منها احلضـارة الشعب المادية،

اما عموميـا، إىل جانـب احلّمامـات عدد احلمامات أربعة وثمانني حمّ 
. كما  )٩٣(مساحة المدينة واتساعها وهذا دليل عىل كرب .)٩٢(اخلاصة

ـــيم خارجهـــا  كـــان فيهـــا مستشـــفيات لمعاجلـــة المـــرىض، وقـــد أُق
ــــة) كــــان يتكــــّون مــــن عــــدة  مستشــــفى عظــــيم ُيســــّمى (الدمن

  )٩٤(.أقسام
 – ١٨٤( ا يف عهــد األغالبــةا كبــريً وقــد عرفــت القــريوان توســعً 

ــــــــــم الفــــــــــاطميني (٩٠٩ – ٨٠٠ه/ ٢٩٧  – ٩٠٩ه/ ٣٥٩ – ٢٩٧م)، ث
ا منهــا ثــالث مــدن كانــت مقــرا م) حيــث أُقيمــت حولهــا وقريبـًـ٩٦٩

كمـا  ا،عظيًمـ اوقد ازدهرت هذه المـدن ازدهـارً  للحكام وأعوانهم،
 – ١٨٤(، ففـي سـنة )٩٥(أن بعضها قـد نُقلـت إليـه أسـواق القـريوان

 وبيــة الرشــقية العباســية أوبُنيــت يف اجلهــة اجلن )م٨٠١- ٨٠٠ه/ ١٨٥
بن األغلب ،وهي عبـارة عـن مدينـة  إبراهيمالقديم عىل يد  القصر

جديدة كبـرية كـان لهـا خمسـة أبـواب، وجُّهـزت بفنـادق وحمامـات 
ويف سنة  .)٩٦(وأسواق ،وُشيّد فيها مسجد وملعب لرايضة اخليول

 بـن أحمـد بـن األغلـب إبـراهيمشيّد  )م٨٧٧ – ٨٧٦ه/ ٢٦٤ – ٢٦٣(
يف اجلنوب الغريب من القريوان الـيت يبلـغ قطرهـا  )٩٧(مدينة رقادة

، دليل عىل اتسـاع المدينـة وكـرثة سـكانها. )٩٨(أكرث من عرشة كلم
أنشأ الفاطميون مدينة  )م٩٤٩ – ٩٤٨ه/ ٣٣٨ – ٣٣٧( ويف سنة

كانـت   )٩٩(،وأصـبحت دار ملكهـم رشق القـريوان، صربة المنصـورية
ـ ذراعـــا ، توجـــد بـــه )١٠٠(شـــديدة العمـــارة، وعـــرض ســـورها إثنـــا عرشــ

ـــواب، ألـــف درهـــم مـــن ٢٦وكـــان دخـــل كـــل ابب منهـــا  خمســـة أب
  .)١٠١(الرسوم والمكوس يف اليوم

وتــم إنشــاء هــذه المــدن نتيجــة لتضــخم العاصــمة واتســاعها 
، مّمـا )١٠٣(م. وكان فيها أايم عمارتها ثالثمائة حمـا)١٠٢(وكرثة سكانها

يدل عىل اكتظاظها ابلسكان، وأحسـن مـن وصـف القـريوان ومـا 
عمراين وغىن مادي ونمـو  وتطور اقتصادي وصلت إليه من ازدهار 

وقاعـدة أقطـار،  أم األمصـار،«سكاين، اإلدرييسـ، إذ يقـول عنهـا: 
وأيرســـها  ا،وكانـــت أعظـــم مـــدن المغـــرب قطـــرا، وأكرثهـــا بًرشـــ 

ربحهـا تجـارة وأكرثهـا جبايـة وأنفقهـا وأ ،وأوسـعها أحـواالً  ،أمواالً 
وهكذا أصبحت القريوان تمثـل ابلنسـبة  )١٠٤(.»اسلعة وأنماها ربحً 

لبقيــــــة المغــــــرب نمــــــوذج المدينــــــة اإلســــــالمية يف ازدهارهــــــا 
  )١٠٥(.االقتصادي واحلضاري، وتطورها العمراين الرسيع
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  االزدهار االقتصادي والتطور العمراين يف تيهرت-٣/٣
اختــار عبــد الرحمــان بــن  قــال لــه جــزول.تقــع يف ســفح جبــل ي

رســـتم مكـــان بنـــاء عاصـــمته تيهـــرت لعـــّدة اعتبـــارات منهـــا تـــوفر 
الميــاه، حيــث تقــع بــني نهــرين أحــدهما اســمه مينــا يقــع يف غــرب 

 وبسـبب قربهـا .)١٠٦(المدينة والثـاين ُيـدعى تـاتش يقـع يف رشقهـا
 بهــدف تطــوير)١٠٧(وبـرودة مناخهــا مـن الســهول الصــاحلة للزراعــة

 وصف اإلصطخري المقومات الطبيعـة ، وقد)١٠٨(الزراعي النشاط
وتيهـــرت مدينـــة كبـــرية خصـــبة واســـعة الربيـــة « لتيهـــرت بقولـــه
  .)١٠٩(»والزروع والمياه

كما أّن موقع تيهرت عىل طريقني من أشهر الطرق التجارية 
يف ذلك الوقت، الطريـق الـرابط بـني المرشـق والمغـرب األقىصـ 

 ا هاًمـا تجـاراًي جعلها مركـزً  نوب،والطريق الرابط بني الشمال واجل
وإحــــدى المحطــــات االقتصــــادية الكــــربى يف العــــالم حيــــث أن 

إذ كانـــت تـــربط بـــني  المســـالك التجاريـــة كانـــت تتصـــل بتيهـــرت،
مسـالك الصــحراء وبـالد الســودان عـىل وجــه اخلصـوص ابلمنــاطق 

األول ينطلـق  مسـلكني رئيسـيني، الشمالية خاصة األنـدلس عـرب
ــم )١١١(ا بتاغــازةمــرورً )١١٠(ه جــاو ثــم سجلماســةالغــرب يف اتجــا نحــو ث

أمــا المســلك الثــاين فهــو الــذي يتوجــه  ،)١١٢(ا غانــاوأخــريً  أودغشــت،
ــ ــورجالن وتادمكــة عــربا نحــو جــاو، لكــن هــذه المــرة مــرورً دائًم  ا ب

كـان  .كمـا)١١٣(ورجالن أهم وأقـرب محطـة لتيهـرت وتعترب الهوقار،
ـــرورً  لهـــا ــق الصـــحراء م وان، ا ابلقـــري اتصـــال ابلمرشـــق عـــن طرـي

الـذي  االسـرتاتييج وقـد سـاعد هـذا الموقـع  ،)١١٤(وطرابلس ومصر
احتّلــه تيهــرت يف أن تلعــب دورا هاّمــا يف التجــارة الدوليــة. يقــول 

واتّسعوا يف البلد، وتفّسحوا فيهـا، « عن الرستميني: ابن الصغري
واسـتعملت السـبل إىل  وأتتهم الوفود والرفاق من كل األمصـار،

يــع البلــدان مــن مرشــق ومغــرب ابلتجــارة بلــد الســودان، وإىل جم
  .)١١٥(»وضروب األمتعة

ا، ا وبحـرً مـن تيهـرت وإليهـا بـرً  وهكذا أصبحت البضـائع تُصـدر
، فكانــت تــأتيهم بضــائع األنــدلس، وجنــوابً  ، شــماالً )١١٦(ا ورشًقــغــرابً 

، وإفريقية، ومصـر، وبـالد )١١٧(والمغرب األقىص، والسودان الغريب
السلع المختلفة من خالل عـدة وكانت تخرج منها  المرشق عامة،

 )١١٩(مثـــل مـــرىس فـــروخ )١١٨(المتوســـط، مـــوائن عـــىل ســـاحل البحـــر

وتــنس وغريهــا مــن  ،)١٢٠(القريــب مــن مســتغانم، ومــرىس الــدجاج
وكانــــت أشــــهر الســــلع الــــيت نقلهــــا  .مــــوائن المغــــرب األوســــط

ــذي ُيعــاد تصــديره إىل  ــذهب ال ــالد الســودان ال الرســتميون مــن ب
ا العبيــد والعــاج وريــش النعــام وجلــود ، وأيًضــ)١٢١(ختلــف األمصــارم

احليوانــات، مقابــل مــا يبيعونــه هنــاك مــن المنســوجات الصــوفية 
  .)١٢٢(والكتانية واحلريرية والمواد الزراعية

ا طائلــة مــن خــالل اشــتغالهم وقــد حّقــق الرســتميون أرابحًــ
  رسـتمابلتجارة، من بينهم اإلمام عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن 

م) الـــذي اشـــتغل ابلتجـــارة قبـــل توليـــه ٨٢٦ -  ٧٨٧ه/  ٢١١ – ١٧١(
ـــيمن  اإلمـــارة، ـــالد الســـودان واحلجـــاز وال ـــه مـــع ب واتســـعت تجارت

، إىل درجـة أنّـه واثنـني مـن )١٢٣(والبصرة وغريهـا مـن بـالد المرشـق
مـا ال حـد لـه، حيـث كـان أغنياء تيهرت كانوا يملكون من األمـوال 

والثاين واسـمه محمـد  يملك الذهب والفضة، اإلمام عبد الوهاب
كــــان فّالحـــا عظيمـــا، ُقــــّدرت زكاتـــه يف الســــنة آالف   بـــن جـــرين 

ــرب ــرى مســافة أايم   والشــعري، األحمــال مــن ال ــدر زرعــه ت ــل أن وقي
لثالــث ويعــرف بــنب زلغــني يملــك مــن اإلبــل كاجلبــال، بينمــا كــان ا

والغــنم مئــات األلــوف .وهــذا مــا يشــري إليــه اإلمــام عبــد الوهــاب 
ـــه  ـــا«بقول ـــوال أن ـــن زلغـــني  ل ـــن جـــرين وب ـــال  ومحمـــد ب خلـــرب م

أنـــا ابلـــذهب ومحمـــد بـــن جـــرين ابحلـــرث وبـــن زلغـــني  المســـلمني،
اايت الـيت سـاقت . ورغم ما يبدو من مبالغة يف الـرو)١٢٤(»ابألنعام

هــذه األمثلــة عــن الغــىن الــذي وصــل إليــه اإلمــام عبــد الوهــاب 
للمدينــة  ي االقتصـاد وبعـض أثـرايء تيهـرت، ودورهـم يف االزدهـار 

ــا ال ــه مّم ــة الرســتمية عامــة، إّال أن ــه أن المصــادر   وللدول شــك في
ــد الدرجــة االقتصــادية العاليــة الــيت وصــلت إليهــا تيهــرت حــّىت  تؤكّ

  .)١٢٥(ربسميت بعراق المغ
ـــذي بلغتـــه تيهـــرت يف العهـــد لالزدهـــار وكـــان  االقتصـــادي ال

الرستمي الفضـل يف تطـور المدينـة عمرانيـا، فبعـد عـودة إابضـية 
المرشق لتقديم المعونة المالية الثانيـة لعبـد الرحمـان بـن رسـتم 

ــ ــدةالحظــوا تغــّريا ملحوًظ ــت زائ  ،)١٢٦(ا عــىل تيهــرت، فعمارتهــا كان
، فأّول مـا بُـين فيهـا المسـجد )١٢٧(ملكوالح عليها رونق المدينة وال

والبيوت واألسواق والفنادق الـيت   اجلامع، ثم انترشت حوله الدور
 الوافـــدين مـــن المنـــاطق القريبـــة أو كانـــت أمـــاكن إقامـــة للتجـــار

ـــدريجيً  البعيـــدة، ا يف عمارتهـــا وتنظيمهـــا، وتفـــّنن أهـــل تيهـــرت ت
 )١٢٩(ودور مزينــــة، وأبنيــــة مبهجــــة ،)١٢٨(وازّينــــت بقصــــور مشــــيّدة

ا للنــــاس مــــن كــــّل ا، وصــــارت مقصــــدً ا كبــــريً وتوّســــعت اتســــاعً 
، والفضل يف ذلك يرجع إىل حسـن تسـيري عبـد الرحمـان )١٣٠(اجلهات

. ويف عهــد )١٣١(لألمــوال الــيت جــاء بهــا إابضــية المرشــق بــن رســتم
اإلمــام الثــاين عبــد الوهــاب أفلــح بــن عبــد الوهــاب، حفلــت الــبالد 

التّجارات اليت عادت عىل النّاس ابألرابح الـوفرية، أنفقوهـا  أبنواع
ـــران، ـــاء والعم ـــان حـــىت ابتنـــوا  يف البن ـــافس النـــاس يف البني وتن

. وكـان لعجـم الفـرس )١٣٢(القصور والضياع داخل تيهـرت وخارجهـا
دور يف إثراء الدولة الرستمية وازدهارها عن طريـق التجـارة، حـىت 

رية عرفـت ابسـمه، وهـي سـوق قد ابتىن سوقا تجا )١٣٣(أن أحدهم
  .)١٣٤(ابن وردة
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االزدهار عىل تيهرت بل انتقلـت إىل سـائر  ولم تقتصر مظاهر
جهات البالد فنالت القبائل حّظها من الرثوة، وظهـرت عليهـا آثـار 

وانترشــت القبائــل وعمــرت العمــائر «الرخــاء، يقــول ابــن الصــغري 
  .)١٣٥(»وكرثت األموال أبيديهم

ادي والتطور االزدهار االقتصرابًعا: 
العمرا ودوره يف الرتكز السكا 

  املديني
ــــائج االزدهــــار ــــة مــــن نت ــــذي شــــهدته إفريقي  االقتصــــادي ال

والمغــرب األوســط خــالل القــرون اإلســالمية األوىل، بــروز حركــة 
عمرانية واسعة سمحت بإنشـاء عـدة مـدن أضـحت الـبعض منهـا 

 نطقــة جــذب ســكاين كبــريمــن أهــم احلواضــر، وهــذا مــا جعلهــا م
بســـبب مـــا أصـــبحت تتـــوفر عليـــه مـــن ظـــروف معيشـــية مالئمـــة 

  البرشي. لالستقرار 
  إشكالية المسألة الديمغرافية يف المصادر-٤/١

تخلــو مــن  إن المســألة الديمغرافيــة يف العصــر الوســيط ال   
 صعوابت حىت أن الباحث فيها يكـاد ُينعـت ابلمغـامر الـذي يخـاطر

مــن هنــا يوصــف الموضــوع  ،)١٣٦(م األمــواجبنفســه يف بحــر مــتالط
، حيـث يواجـه البـاحثون )١٣٧(ابلمشكلة لصعوبة حلّها إىل يومنا هذا

المختّصــــون يف دراســــة التــــاريخ الــــديمغرايف لشــــعوب العــــالم 
خاصـــة ابلنســـبة للعصـــور الوســـطى  اصـــعوابت كثـــرية، وشـــكوكً 

، لهـذا فمـن )١٣٨(الـيت تتنـاول هـذا الموضـوع بسبب نقص المصادر
دايت الــيت تواجــه الباحــث يف هــذا المجــال هــو محاولــة أكــرب التحــ

خـالل  السكاين لمنطقـة مـا معرفة التطورات اليت شهدها النمو
 والعوامــل المــؤثرة يف هــذه الــزايدة الديمغرافيــة أو عــدة قــرون،

نقصـــانها، خاصـــة إذا كانـــت هـــذه المنطقـــة معروفـــة ابفتقارهـــا 
ـــ ـــيت تتضـــمن أرقاًم ـــة ال ـــائق التاريخي ت عـــن عـــدد وإحصـــائيا اللوث

بـالد  عىل شمال إفريقيا أو اوهذه احلالة تنطبق كثريً  ،)١٣٩(السكان
التـارييخ  ، فإعـادة تشـكيل التطـور)١٤٠(المغرب يف العصر الوسيط

للسكان فيها تعاين من نقص كبـري يف اإلحصـائيات الديمغرافيـة 
طويلـــة مـــن الفـــراغ الـــديمغرايف خـــالل  الدقيقـــة، بســـبب مرحلـــة

لكن معظم المواضـيع المطروحـة عـىل  ،)١٤١(داأللفية الثانية للميال
  .البحث التارييخ اليوم

افرتاضـات  لكن اخلوض يف هذا الموضوع ال يعين الدخول يف
ألدىن اإلشـارات  المتبصـر االستغاللسهلة، بل ال بدّ من محاولة 

فإن البحـث يف  ولألسف .)١٤٢(واألرقام الواردة يف مختلف المصادر
 المغــــرب يف العصــــر لــــبالد )١٤٣(مجــــال الــــديمغرافيا التاريخيــــة

ألن معظــــم الوثــــائق  ،االطمئنــــانيبعــــث عــــىل  ال )١٤٤(اإلســــالمي

تسـاعد  تتضّمن سوى نصوص قليلـة ال اخلاصة بتاريخ المنطقة ال
كما تتمّزي معظـم  .)١٤٥(عىل إعطاء صورة واضحة عن عدد السكان

ــذلك فــإن   رواايت المــؤرخني واجلغــرافيني ابلطــابع التعميمــي، ول
، فـابن خلـدون )١٤٦(يخلـو مـن مجازفـة ا الولو تقريبيًـتقديم أي رقم 

 اإلخبـاريني يف تـاريخ اإلسـالم ا مـا يسـتعمل عـىل غـراركثريً   مثالً 
ا مـــا تفيـــد عبـــارات وصـــفية ذات داللـــة ديمغرافيـــة غامضـــة غالبـًــ

الكرثة، أو ينتابها الشك، ويغيب عنها اليقـني، مـن تلـك العبـارات 
، ويصف ابـن حوقـل )١٤٧(لك)ذ (نحو (أمم ال تحىص)، (ُيقال أن)، أو

يوقـف  يلحق عددهم وال الرببر من سكان المغرب أبنهم قبائل ال
 .)١٤٨(عـــىل آخـــرهم لكـــرثة بطـــونهم وتشـــّعب أفخـــاذهم وقبـــائلهم

ا تكون العبـارات المسـتعملة ذات داللـة تفيـد القلـة، حيـث وأحيانً 
ـ القــــريوان بعــــد الغــــزو الهــــاليل أّن بهــــا قــــوم  يصــــف اإلدرييســـ

فإن المختّصني يرون أن احلل األنسب لمشـكلة  ، لذلك)١٤٩(قليلون
نقص المعلومات عـن األوضـاع الديمغرافيـة للمغـرب اإلسـالمي 

ابلنصـــــوص  االستشـــــهاد يكمـــــن يف  خـــــالل العصـــــر الوســـــيط،
 التاريخية اليت لها عالقة أبعمار الدول، وأهم التطـورات الـيت تمـر

 سقوطها واضمحاللها، والمراحل  بها من حيث أسباب نشأتها أو
  .)١٥٠(بها اليت تمر
شـك فيـه أن الوضـعية الديمغرافيـة ارتبطـت ابلواقـع  ال مّما

 فاالزدهـــــار والســـــيايس للشـــــعوب، واالجتمـــــاعي االقتصـــــادي 
االقتصادي وتحّسن المستوى المعييشـ، وشـيوع األمـن وغيـاب 
الفنت واحلروب، عوامل تساعد عىل الزايدة السكانية نتيجة نقص 

ا يف تطـــور ديمغـــرايف كـــون ســـببً الوفيـــات وزايدة الـــوالدات، وت
ملحوظ مثلما حدث يف بداية الفتح اإلسالمي بعـد انتهـاء ثـورات 

ـــوارج، ـــة اخل ـــارات يف إفريقي ـــدول واإلم ـــام ال ـــد قي والمغـــرب  وعن
أو غريهـا  واحلمـاديني، والرسـتميني، األوسط مثل دولة األغالبـة،

أن  اعلـم«لـدون من الدول اليت قامـت يف المنطقـة. يقـول ابـن خ
 واالعتــدال  مــن الرفــق يف ملكتهــا، الّدولــة يف أول أمرهــا البــد لهــا

انبســطت آمــال الّرعــااي،  كانــت المملكــة رفيقــة وإذا يف إايلتهــا..
ويظهر أثـر ذلـك  ونشطوا للعمران وأسبابه فتّوفر ويكرث النسل..

  )١٥١(.»ابلتدريج
األوضاع ابلنسبة للشعوب والرعية، وحسن سـرية  فاستقرار

ورفـــــع  بشـــــؤونهم، والرفـــــق بهـــــم، واالهتمـــــام احلكـــــام معهـــــم،
ــــزايدة  ــــؤدي إىل ال ــــا عوامــــل ت مســــتواهم المعييشــــ، هــــي كلّه
الســكانية يف أي مجتمــع مــن المجتمعــات، وهكــذا كمــا ذكــر ابــن 
خلدون بعد جيـل أو جيلـني مـن حسـن السياسـة والرأفـة ابلرعـااي 

فـــع وترت ويكـــرث النســـل، واالقتصـــاد العمـــران والصـــنائع  يزدهـــر
والمجاعـات  ، بينما أسفرت احلروب والفـنت،)١٥٢(الوالدات ابلتدريج
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وسوء استغالل السـلطة عـن نقـص خطـري  والكوارث الطبيعية،
، حيـث تـدخل الدولـة يف اجليـل الثالـث واألخـري )١٥٣(يف عدد السكان

مــن عمرهــا بســبب مــا يســّميه ابــن خلــدون احلضــارة المفســدة 
سد نفقات حياة الرتف اليت للعمران، فرتتفع اجلباايت والضرائب ل

يــنغمس فيهــا أمــراء الدولــة واحلاشــية المقربــة مــنهم واألغنيــاء 
ا يف  سـببً  فتصبح هذه الضـرائب الثقيلـة خاصة من سكان المدن،

وتكون نتيجة ذلك حدوث  ،)١٥٤(تقاعس الناس عن العمل واإلنتاج
المجاعــات واألوبئــة، وترتفــع الوفيــات بســبب كــرثة الســكان مــن 

وانـدالع  رث الديمغرافية الناتجة عـن اخـتالل الدولـة،جهة، والكوا
  )١٥٥(.الفنت الممّهدة لسقوطها من جهة أخرى

كمــا أّن انتقــال النــاس مــن حيــاة البــداوة إىل حيــاة التحضــر 
داخل المدن ينتج عنه تـوّفر الظـروف المعيشـية الرغيـدة وظهـور 

ــا يزيــد يف النمــو الســكاين، وهــذا مــا يؤكــده ابــن  حيــاة الــرتف مّم
ـــه أن خلـــ القبيـــل إذا حصـــل لهـــم الملـــك والـــرتف كـــرث «دون بقول

التناســـل والولـــد.. وربـــت أجيـــالهم يف جـــو ذلـــك النعـــيم والرفـــه 
ألن أهـل « . ويقول يف موضع آخـر)١٥٦(»فازدادوا عددا إىل عددهم

البداوة إذا انتهت أحوالهم إىل غاايتها مـن الرفـه والكسـب تـدعو 
ـــذي يف طبيعـــة البرشـــ  ـــون المـــدن  إىل الدعـــة والســـكون ال فيزنل

  ، أي يزداد عددهم.)١٥٧(»واألمصار ويتأهلون مثلما حدث يف بجاية
تـاريخ -٤/٢ التعّرف عىل الوضعية الديمغرافية من خـالل 

  المدن
إلفريقيـــة  مـــن أجـــل التعـــرف عـــىل الوضـــعية الديمغرافيـــة

والمغرب األوسط خالل المرحلة المدروسة، البُدّ من الرجوع إىل  
ـــاريخ المـــدن واحلواضـــر ـــيت أُنشـــئت يف المنطقـــة   ت اإلســـالمية ال

ــزت  ــة كمــا أســلفنا ركّ كــالقريوان، وتيهــرت ألن المصــادر التاريخي
 .)١٥٨(عــىل وصــف احليــاة يف المــدن أكــرث مــن تركزيهــا عــىل األرايف

عـن عـدد السـكان يف بـالد  ا محّددة يف المصادرنجد أرقامً  ا مانادرً 
ـــ ـ عن دما المغـــرب خـــالل العصـــر الوســـيط، مثلمـــا أورد اإلدرييســ

ولـم يبـق مـن كتامـة يف وقـت تأليفنـا لهـذا « )١٥٩(يتكلم عن كتامـة
  .)١٦٠(»الكتاب إّال نحو أربعة آالف رجل

ـيــرى هشـــام جعـــيط أن عـــدد العـــرب المســـتقرين يف بدايـــة 
ويف العهـــد  الفـــتح ال يمكـــن أن يتجـــاوز اخلمســـني ألـــف شـــخص،
أهميــة هــي  األمــوي ثــم العبــايس كانــت مراكــز التجمعــات األكــرث

يسـتقر يف عاصـمة  ، ومـن الطبيعـي أنوتونس والـزاب القريوان،
الوالية عدد كبري من العرب مـن مختلـف القبائـل، وتركـزت موجـة 

  .)١٦١(ثانية خالل العهد العبايس يف تونس وبالد الزّاب خاصة
أصـــبحت منطقـــة جـــذب  لكـــن مّمـــا ال شـــّك فيـــه أن المدينـــة

ا يت عرفـــت ازدهـــارً للســـكان يف بـــالد المغـــرب عامـــة، فالمـــدن الـــ

، صـــارت  )م٨ه/  ٢(ابتـــداء مـــن القـــرن  االنتبـــاهيلفـــت  اقتصـــاداًي 
تســتقطب األثــرايء مــن الباديــة الــذين تســتهويهم حيــاة الــّرتف 

ـــة، ـــوّفر والرفاهي ـــات فيهـــا، وت ـــدين  الكمالي ـــل هـــؤالء الواف ويمثّ
األغنيــاء نســبة كبــرية مــن ســكّان المــدن الــيت نشــأت صــغرية ثــم  

. وتكــون المدينــة أكــرث )١٦٢()م١٠ - ٩ه/  ٤ - ٣(تطــورت يف القــرنني 
جــذاب للســكان خاصــة مــن الباديــة إذا كانــت عاصــمة دولــة جديــدة 

بعـــد تأسيســـها وأصـــبحت عاصـــمة إلفريقيـــة، )١٦٣(مثـــل القـــريوان
وجذبها للسكان من اجلهات القريبة أو البعيدة، وتيهرت لما ُعرف 
عنهـــا مـــن تســـامح مـــع أتبـــاع المـــذاهب وحـــىت األداين األخـــرى، 

، لمـا تتـوفر )١٦٤(كبـري يف بـالد المغـرب  اقتصادي وتحّولها إىل قطب 
 اقتصــاديةالكــربى مــن إمكانيــات وظــروف  عليــه هــذه احلواضــر

االسـتقرار ، واستتباب أمين، كلّها عوامل ساعدت عىل واجتماعية
  البرشي فيها.

والمغــرب األوســط عــىل  وإذا كــان تــدّفق النــاس يف إفريقيــة
واحلصـول  احتياجاتهموانتقالهم إليها بصفة مؤقتة لتلبية  المدن،

تصــريف ســلعهم، مثـــل  أو عــىل مــا يلـــزمهم مــن ســلع وبضـــائع،
 المــزارعني الــذين أيتــون إىل األســواق المقامــة داخــل المدينــة أو
ــــادل  ــــة يف إطــــار التب ــــع منتوجــــاتهم الزراعي خــــارج أســــوراها لبي

كثــري مــن النــاس المتعــارف عليــه بــني المدينــة والباديــة، فــإن ال
فيهــا خاصــة إذا كانــت ذات موقــع هــام مثــل  االســتقرار يفّضــلون 

ــق األرابح، وهــو مــا ــذين يســعون وراء تحقي ــوّفره لهــم  التجــار ال ت
المدينـــــة، ابإلضـــــافة إىل احليـــــاة المرّفهـــــة داخـــــل القصـــــور ويف 

  )١٦٥(.المتزنهات
وتُعتـــرب المدينـــة منطقـــة جـــذب ســـكاين خاصـــة يف مرحلـــة 

ـــة االقتصـــادية  التأســـيس، حيـــث تكـــون  ـــاء مـــن الناحي ورشـــة بن
إذا كـــان البنـــاء، كـــل يشء «وهنـــاك مثـــل يقـــول:  ،واالجتماعيـــة

، وينطبق هذا المثل عىل ورشة بناء المدن المغربيـة الـيت  »يكون
كانــت تجمــع آالف العمــال الــذين أيتــون مــن كــل مكــان مــن أجــل 
البنــــاء الرســــيع للمدينــــة، يف إطــــار حركــــة ســــكان األرايف نحــــو 

ــة ــاء المدين . كمــا قــد تكــون الهجــرة إىل )١٦٦(الــيت هــي يف طــور البن
ـــم أو نرشـــه  ـــب العل ـــدافع طل ـــة ب ـــيت )١٦٧(المدين ـــل القـــريوان ال مث

أصــبحت قطبــا علميــا هاّمــا لــيس يف بــالد المغــرب فقــط بــل يف 
العالم اإلسالمي ككل، وذلك بفضل اسـتقرار العديـد مـن فقهـاء 

ب اإلابيض  الصحابة والتابعني بها، وكانـت تيهـرت عاصـمة المـذه
تجــذب أتبــاع اإلابضــية مــن مختلــف األمصــار لــتعلّم أمــور ديــنهم، 

  .)١٦٨(وأصول المذهب اإلابيض
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ية  واخلالصــة أن تعمــري المدينــة يكــون بواســطة حركــة برشــ
ذات اتجــــاه واحــــد، مــــن الباديــــة إىل احلاضــــرة ألن التمــــدن غايــــة 

يف  واالســتقرار ، بينمــا ال يتشــوق احلضــري إىل الســكن )١٦٩(البــدوي
ويشــمل الــزنوح البــدوي الــذي  اديــة، إال لضــرورة تــدعو إليهــا.الب

 يغــذي الديمغرافيــة داخــل المدينــة، ويزيــد مــن عــدد ســكانها عــرب
موجــات متتاليــة كــال مــن الناحيــة القريبــة مــن المدينــة، والباديــة 
البعيـــدة عنهـــا، وهكـــذا يقـــع تجديـــد متواصـــل للرتكيبـــة البرشـــية 

ومـن حسـن  )١٧٠(.ينضـب ابحلواضر عـن طريـق هـذا المعـني الـذي ال
 الوسيطية تخزتن بني طياتها بعض اإلشـارات احلظ أن المصادر

عــن عــدد الســكان يف المــدن، )١٧١(اإلحصــائية والتقــديرات اللفظيــة
ـــادق، والمســـاجد، وغريهـــا مـــن  مـــن خـــالل عـــدد األســـواق والفن
المرافق العمومية، مما يمكـن اعتبـاره مـؤرشات، إذا تـم ضـبطها 

أكـرث  االقـرتابيمكـن  إنـه، يمكن القول وإخضاعها للنقد التارييخ
مـــن وضـــع آليـــات إن لـــم نقـــل منهجيـــة للبحـــث يف الديمغرافيـــة 

  التاريخية.
  الزايدة السكانية يف القريوان-١) ٤/٢(

بعــد مــدة قصــرية  )١٧٢(اا رسيًعــا عمرانيـًـعرفــت القــريوان تطــورً 
، فلــم تمــض ســوى مــدة قصــرية عــىل اختطــاط )١٧٣(مــن تأسيســها

اإلمارة حىت أخذ الناس يف بناء الدور  ع ودارعقبة لمسجدها اجلام
 ويعود إليه الفضل يف عمليـة التمصـري ،)١٧٤(والمساكن والمساجد

اجلنــود بعــائالتهم يف المســاكن، وكــذلك التخطــيط أو   واســتقرار
كتـب  وتذكر )١٧٥(.تحديد النواة العمرانية واخلطط اجلماعية للقبائل

والقريوان عـىل وجـه اخلصـوص دخلهـا  عامة الطبقات أن إفريقية
، )ملسو هيلع هللا ىلص(تسعة وعرشون أو ثالثـون صـحابيا مـن صـحابة رسـول اللـه 

وبعضهم عاد بعد انتهاء الغزوة الـيت  منهم من مكث يف إفريقية
. كما ُيذكر أن عقبة بـن نـافع كـان معـه عنـدما عـاد )١٧٦(شارك فيها

د جمـع وجـوه أصـحابه ا، وقـللمرّة الثانية خمسة وعرشـون صـحابيً 
اللهــّم «يــدعو  معهــم حــول القــريوان وهــو وكــرباء العســكر فــدار

 امألهــا علمــا وفقهــا، وأعمرهــا ابلمطيعــني والعابــدين، واجعلهــا
ــدينك وذُّال عــىل مــن كفــر، وأعزّبهــا مــن  وأمنعهــا اإلســالم، عــزا ل

  .)١٧٧(»جبابرة األرض
ثــم ظهــرت طبقــة مــن أبنــاء القــريوان ســافروا إىل المرشــق 

لوا من شىت العلوم وعادوا إىل بالدهـم وحملـوا عـىل عـاتقهم ونه
ــوه يف القــريوان وغريهــا مــن مــدن إفريقيــة نرشــ ــالد  مــا تعلّم وب

.وقد أقبل الناس عـىل القـريوان مـن كـل جهـات )١٧٨(المغرب عامة
ديـــنهم مـــن الصـــحابة والتـــابعني وأبنـــاء  المغـــرب لـــتعلّم أمـــور

فأصــبحت قبلــة لطــالب العلــم  لمرشــق،القــريوان العائــدين مــن ا
إقبـال كثـري مـن  ومـن نتـائج قيـام القـريوان، .)١٧٩(من شىت األقطار

ثـم نمـت  األمازيغ عىل اعتناق اإلسالم، وجاوروا المدينـة اجلديـدة،
 خاصـــة حســـان بـــن النعمـــان  وتوّســـعت يف عهـــد وّالة إفريقيـــة

م)، فبعد أن أقام بهـا  ٧١٦ – ٦٤٠ه /  ٩٧ – ١٩()١٨٠(وموىس بن نصري
حّســان مــّدة رشع يف تعمريهــا ،حيــث أعــاد بنــاء المســجد اجلــامع 

الـــوايل، وبعـــث الراحـــة والطمأنينـــة يف نفـــوس ســـكانها،  وقصـــر
ونتيجة تطورها االقتصادي والعمراين أصبحت القـريوان منطقـة 

ومـن كـل جهـة ، وشـّدوا إليهـا )١٨١(يحجذب كبـري للنـاس مـن الضـوا
  .)١٨٢(وعظم قدرها المطااي من كل أفق،

 –حسـان–أقام «وخلّص الدابغ وضعية المدينة اجلديدة بقوله 
ـــوا فيهـــا وكـــرثوا وعّمرهـــا المســـلمون. . ويف ســـنة )١٨٣(»وانترش

جلبــــت إليهــــا ألــــف عائلــــة مــــن اليهــــود واألقبــــاط  )م٦٦٩ه/ ٧٧(
. وما يـدل )١٨٤(مغرب العريبالمصريني لتصبح عاصمة اليهود يف ال

عىل ارتفاع عدد سكان القـريوان أنـه لمـا كانـت خالفـة هشـام بـن 
عبد الملك كتب إليه عامله عىل القريوان يعلمه أن اجلـامع يضـيق 

ـز  . وقــام اخلليفــة عمــر)١٨٥(أبهلــه بإرســال عرشــة مــن  بــن عبــد العزـي
غــرب يف اإلســالم، ويبثّــوا ليفقهــوا ســكان بــالد الم )١٨٦(التــابعني

.ومــا مــن شــك أن هــؤالء القــادمني مــن )١٨٧(اللغــة العربيــة بيــنهم
ــون يف أنحــاء المغــرب لنرشــ ــدين  المرشــق كــانوا يتنقل تعــاليم ال

اإلسالمي إّال أن المقر الرئييس لهـم كـان القـريوان حيـث بـىن كـل 
  .)١٨٨( أو مدرسة صغريةا وكتاابً ا ومسجدً منهم دارً 

 ي عـاش يف أواخـر القـرن الثالـث هجـري/اليعقويب الـذ ويذكر
أن مدينة القريوان بها أخالط مـن قـريش ومـن  التاسع الميالدي 

بطـون العـرب، وبهـا أصـناف مـن العجـم مـن أهـل خراسـان  سائر
ومن ورد إليها مع عّمال بين هاشم من اجلند، وبها عجم من عجم 

أن  ، وهذه الموجات البرشية تبـّني )١٨٩(الرببر، والروم وأشباه ذلك 
ا يف عـــدد الســـكان مـــن مختلـــف القبائـــل القـــريوان عرفـــت تزايـــدً 

ــا واألجنــاس، جعلهــا تشــهد خــالل القــرون اإلســالمية األوىل  مّم
ا، ويتّضح ذلك مـن الفتً  اعمرانيً  اوتوّسعً  ،)١٩٠(ا ألحيائهاا كبريً امتدادً 

 ودروبهــــا، وفنادقهــــا، ومســــاجدها. خــــالل منشــــآتها العمرانيــــة،
ة التطور العمـراين الـذي عرفتـه المدينـة ويكفي للداللة عىل أهمي

، أي مـا يزيـد )١٩١(طول الشارع التجاري الـذي بلـغ ميلـني وثلثـا ميـل
كلم ونصف، وإذا كان هذا طول الشارع التجاري الذي هو   ٣عىل 

جزء من مدينة القريوان فال شك أن مساحتها كانت كبرية. وبلـغ 
إىل جانـــب  عـــدد احلمامـــات يف القـــريوان ثمانيـــة وأربعـــني حّمامـــا،

 )١٩٣(وكــــــان فيهـــــا خمســــــة آالف وضــــــم .)١٩٢(احلّمامـــــات اخلاصــــــة
، وأحىص ما ذبح يف القريوان يف بعض أايم عاشوراء )١٩٤(للجزارين
، وهذا العـدد الكبـري )١٩٥(اخاصة، تسعمائة وخمسني رأًس  من البقر

اليت ذبحت بمناسـبة عاشـوراء يـدل عـىل اتسـاع  من رؤوس البقر
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ـــــة، حامهـــــا ابلســـــكّان. ويصـــــفها وكـــــرثة مســـــاكنها، وازد  المدين
اإلدرييســ مبيّنــا ازدهارهــا التجــاري وتطورهــا العمــراين، ونّموهــا 

أم األمصار، وقاعدة األقطار، وكانت أعظم مـدن « السكاين أبنّها
  ».)١٩٦(ا، وأكرثها برشاالمغرب قطرً 

أصبح الناس يؤّمون أسواق القريوان من كّل اجلهات القتناء 
تجاريــة عديــدة، حاملــة مختلــف مــواد متنوعــة، وتغادرهــا قوافــل  

أكـرث بعـد أن تكـون  السلع اليت كانت تبلغ دوابهـا وإبلهـا األلـف أو
جديـــدة يف  اســـتهالكيةقـــد أفرغـــت حمولتهـــا لتســـديد حاجـــات 
ا عـىل . ومّما يدل أيضً )١٩٧(المدينة نتيجة النمو الديمغرايف الرسيع

ــزايدة الســكانية فيهــا خــالل القــرون  اتســاع مدينــة القــريوان وال
مــن أشــهرها مقــربة البلويـــة  ســالمية األوىل تعــّدد المــدافن،اإل

 الــذي دُفــن فيهــا، )١٩٨(نســبة إىل الصــحايب اجلليــل أبوزمعــة البلــوي
غـريب المدينـة، وتسـمى اليـوم  ا مقربة قريش الواقعـةومنها أيضً 

  .)١٩٩(ابجلناح األخضر، وبها من قبور العلماء والصاحلني يشء كثري
ا إىل ا كبـريً وان توّسـعا عمرانيًـويف عهد األغالبـة عرفـت القـري 

، حيـــث أُعيـــد توســـيع )٢٠٠(لـــم تعـــد تســـع جميـــع الســـكان حـــد أنهـــا
مســجدها، وال ّشــك أن ذلــك كــان بســبب زايدة عــدد الُمصــلّني، 
وهــذا إن دل عــىل يشء فإنّمــا يــدل عــىل ارتفــاع عــدد الســكان يف 

أن الزايدة الديمغرافية حتّمت عىل أمرائها إنشاء  كما .)٢٠١(المدينة
 ،)٢٠٣(ورّقـادة منهـا العباسـية، )٢٠٢(عمرانية كثرية يف ضواحيها كزمرا 

الــــيت يصــــفها المقــــديس أبنهــــا شــــديدة  )٢٠٤(وصــــربة المنصــــورية
، وقـد تـم إنشـاء هـذه )٢٠٥(العمارة، وعرض صورها إثنـا عرشـ ذراعـا

المـــدن الســـتيعاب األعـــداد المزتايـــدة للوافيـــدن عـــىل القـــريوان، 
ة مـــــن المـــــدن وهـــــذه المراكـــــز العمرانيـــــة عبـــــارة عـــــن سلســـــل

مجّهزة بكل ما يلزم للسكن فيها من بيوت وأسـواق  ،)٢٠٦(األمريية
ويّقـدر حسـن  .)٢٠٧(ومساجد وغريها مـن المرافـق فأصـبحت عـامرة

ه/  ٥و ٤(حسين عبد الوهاب عدد سكان القريوان خـالل القـرنني 
والمّطلع عىل كتـب  .)٢٠٨(بمائة ألف نفس يف نقطة واحدة )م١١و ١٠

، مثل البكري وابن حوقل واإلدرييس، يالحظ اجلغرافيني والرحّالة
والمغــرب األوســط كانــت آهلــة  أن المــدن الواقعــة بــني إفريقيــة

فيقــول البكــري عــن  وعــامرة ابلســكّان، دون تحديــد عــدد ســكانها،
ـرة رشيــك الواقعــة بــني سوســة وتــونس،  ،)٢٠٩(وتــوزر وقفصــة جزـي

ويصـف  ،)٢١٢(هلة ابلسـكانأنّها مدن كبرية وآ )٢١١(ونفطة ،)٢١٠(وتهوذا
  .)٢١٣(ابن حوقل قابس أبن بها الرببر الكثري

  الزايدة السكانية يف تيهرت-٢) ٤/٢(
بعـــد تأسيســـها ســـكنتها القبائـــل الرببريـــة خاصـــة المناصـــرة 

ـــيت انجـــذبت إليهـــا بفضـــل ازدهارهـــا االقتصـــادي  )٢١٤(لإلابضـــية ال
. )٢١٥(ىت األقىصــوالمغــرب األوســط وحــ مــن إفريقيــة والعمــراين،

ــــري ــــا البك ــــول عنه ــــة، «.. يق ــــرت الطيب ــــة، تيه غابــــت يف  الزنيه
. ولـم )٢١٦(»وجل بها اإلقليم .. وهـو بلـد كثـري اخلـري، رحـب البساتني،

المحليـني بـل نزحـت إليهـا هجـرات مـن  سكانها عىل الرببـر يقتصر
ــــف المــــذاهب  ــــف أمصــــار العــــالم اإلســــالمي، ومــــن مختل مختل

وأتــتهم الوفــود « )٢١٧(.وغــريهموالطوائــف مــن عجــم ومســيحيني 
والرفاق من كل األمصار وأقـايص األقطـار ولـيس أحـد يـزنل بهـم 
من الغرابء إال استوطن معهم وابتىن بني أظهرهم لما يـرى مـن 
رخاء البلد وحسـن سـرية إمامـه عبـد الرحمـان بـن رسـتم، وأمانتـه 

  )٢١٨(.»عىل نفسه وماله
قـــول ي أصـــبحت تيهـــرت قبلـــة لمختلـــف األجنـــاس والغـــرابء.

والمدينـــة العظمـــى تيهـــرت، جليلـــة «اليعقـــويب يف هـــذا الشـــأن 
تُســّمى عــراق المغــرب، لهــا أخــالط مــن  عظيمــة األمــر المقــدار،

. وأعجبــتهم أحوالهــا )٢١٩(»النــاس، غلــب عليهــا قــوم مــن الُفــرس
ــّرروا  ــا البكــري  االســتقرار فق ــا، ويقــول عنه ــا «فيه ــتعش فيه وان

 يقـول: أّن ابـن الصـغري إىل درجة )٢٢٠(»الغريب، واستطابها اللّبيب
قيــل لفــالن الكــويف وهــذا لفــالن البصــري،  حــّىت ال تــرى دارا إالّ «

. وكانــت )٢٢٢(فــازداد عــدد الســكان فيهــا )٢٢١(،»وهــذا لفــالن القــروي
ــل واجلماعــات فابتنــت  ــة أنشــأتها بعــض القبائ ــاء كامل ــاك أحي هن
نفوسة لنفسـها يح العـدوة، وقامـت جماعـات اجلنـد القادمـة مـن 

 مـن بطـش األغالبـة ببنـاء حـيّهم الـذي أقـاموا فيـه هـرابً  إفريقية
  .)٢٢٣(وأطلقوا عليه اسم المدينة العامرة

ــد  ــن عب ــح ب وصــلت تيهــرت أوج ازدهارهــا يف عهــد اإلمــام أفل
اخلـــــري، رحـــــب، رشـــــيق  الوهـــــاب، وأصـــــبحت عاصـــــمة بلـــــد كثـــــري

لـه ا حـىت نشـأ ا أمـريً ، فأقام اإلمام أفلح خمسني عاًمـ)٢٢٤(األسواق
البنون وبنو البنني، وشمخ يف ملكه، وعمرت معه الـدنيا، وكـرثت 
األمــوال والمســتغالت، فــازداد إقبــال النــاس عــىل تيهــرت، وأتتــه 

ــواع التجــارات  ،)٢٢٥(الرفــاق والوفــود مــن كــل األمصــار واآلفــاق أبن
ـــد عـــىل تطـــور ـــاس  وانعكـــس رخـــاء البل ـــىن الن ـــا حـــىت ابت عمرانه

  .)٢٢٦(القصور
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َةٌ  ِ   َخا
عــن الــدور الهــام الــذي  االقتصــادي النــاتج خاصــةً  ارإن االزدهــ

ــــة ــــه إفريقي ــــادالت التجاريــــة  لعبت ــــرب األوســــط يف المب والمغ
قـد  العالمية من خالل تحكّمهـا يف تجـارة الـذهب ابلدرجـة األوىل،

عاد عليها أبرابح طائلة ساعدت عىل قيام حركة عمرانيـة واسـعة، 
مــدن وحواضــر متعــددة، اخرتنــا منهــا يف إحيــاء  أدّت إىل إنشــاء أو

 والمغرب األوسط القريوان وتيهرت، واللتان رسعان مـا إفريقية
ــري ــوفر أصــبحتا مــدينيت جــذب ســكاين كب ــت تت ــه مــن  لمــا كان علي

ومرافـق وإمكانيــات ماديـة ومعيشـية تضــمن  ،االسـتقرارعوامـل 
مـــة للتحصـــيل لســـاكنيها الراحـــة واحليـــاة الســـهلة، وظـــروف مالئ

  المعريف والديين. 
  

  :االت املرجعيةـاالح

 
عية االقتصاديةالحياة الجنحا (الحبيب)،  (١) يف املغرب  واالجت

التونسية للنرش، تونس، الدار  .م)١٠ – ٩ ه/ ٤ – ٣(ق اإلسالمي،
جودة  .١٨١ص م،  ١٩٧٢الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع، الجزائر، 

قواعد الجغرافية العامة الطبيعية حسن وفتحي أبو عيانة، 
وت، لبنان،  ،والبرشية دار النهضة العربية للطباعة والنرش ب

  .٣٧ص دون تاريخ.
يف  االقتصاديةا عىل األوضاع رغم أن ثورا ت الخوارج أثرت سلبً  (٢)

بل بالد املغرب إال أنها  تكن املسؤولة الوحيدة عن ذلك 
هناك عوامل أخرى منها استنزاف طاقات املغرب يف الحروب 
الطويلة التي استغرقها عملية الفتح وما ارتبط بها من ثورات 
ّخض  ضد الفاتح كتلك التي قام بها كسيلة والكاهنة، وما 
عن هذه الثورات من تخريب للمزراع وإحراق األشجار، وليس من 

ل بني أمية  زاد يف سوء األوضاع. شك يف أن سياسة بعض ع
عيل عبد الرزاق،  (محمود الخوارج يف بالد املغرب حتّى إس

 ،الدار البيضاء ،دار الثقافة ،٢ط ،منتصف القرن الرابع الهجري
  .٢٧١، ص١٩٨٥

الكامل يف ، ٥، ج ابن األث (عز الدين أ الحسن الجزري) (٣)
 الكتب ر، دا١، تحقيق أ الفداء عبد الله القايض، ط التاريخ

وت، لبنان،  املراكيش عبد الواحد، . ١٢٣ص  م، ١٩٨٧العلمية، ب
، ضبطه وعلق عىل حواشيه املعجب يف تلخيص أخبار املغرب

وأنشأ مقدمته محمد سعيد العريان ومحمد العر العلمي، ط 
                                                                        .                                    ١٦ص ،م١٩٤٩ه/  ١٣٦٨، القاهرة، االستقامة، مطبعة ١

ديوان املبتدأ والخرب يف تاريخ العرب والرببر ومن ابن خلدون،  (٤)
الحوايش  ، ضبط امل ووضع٦ج  عارصهم من ذوي الشأن األكرب

والفهارس خليل شحادة، سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنرش 
(أبو العباس أحمد بن  ابن عذاري. ١٧٢م، ص٢٠٠٠ه/ ١٤٢١والتوزيع، 
البيان املغرب يف اختصار أخبار ملوك األندلس محمد)، 
، ١عواد، ط معروف، محمود بشار ، تحقيق عواد بشار١، جواملغرب

  .١٥٦م، ص ٢٠١٣ه/  ١٤٣٤دار الغرب اإلسالمي، تونس، 
نيس األ ابن أ زرع (أبو الحسن عيل بن محمد الفايس)،  (٥)

 ملوك املغرب وتاريخ مدينة املطرب بروض القرطاس يف أخبار
ابن . ٢٠م، ص١٩٧٢الصور للطباعة والوراقة، الرباط،  ،فاس

 

 
مخترص ابن إسحاق (خليل)،  .١١٨، ص ١عذاري، املصدر السابق، ج

تحقيق أحمد عيل حركات،  ،١، ج خليل يف فقه إمام أهل الهجرة
وت،    .١٩٩٥دار الفكر ب

  .١٣٠ص  ،١ج  ،املصدر السابق ،ذاريابن ع (٦)
 ،العالقات الخارجية للدولة الرستمية ،عبد الكريم يوسف جودت (٧)

 ،حسن حسن عيل – .٧٤ص  ،الجزائر ،املؤسسة الوطنية للكتاب
  .٢٤٥ص  ،دولة األدارسة باملغرب

  .١٩١ – ١٩٠ ،املرجع السابق ،جودت عبد الكريم يوسف (٨)
 ،كان عدد سكانها كب .جنوب مرص : أرض واسعةالنوبةبالد  (٩)

خبار أ و  البالد آثار ،زكريا بن محمود) )معظمهم نصارى (القزويني
وت، لبنان، بدون تاريخ،العباد   .٢٥ – ٢٤ص  ، دار صادر، ب

الحضارة اإلسالمية، يف القرن الرابع الهجري أو عرص آدم)، ميتز ( (١٠)
الهادي  د عبد، نقله إىل العربية محم٢، ج النهضة يف اإلسالم

وت، بدون تاريخ، ص  ، ب حسن  –٣٥٥أو ريد، دار الكتاب العر
ي أحمد  ٣٦٢يف مرص بدول املغرب ( الفاطميعالقات  ،خض

 ،بدون تاريخ ،مرص ،مكتبة مدبويل ،١ط  ،م)١١٧١ – ٩٧٣ه/  ٥٦٧ –
  .٩٧ص 

منشورات دار  ،صورة األرض ،(أبو القاسم النصيبي) حوقلابن  (١١)
وتمكتبة الح   . ٦٥م، ص ١٩٩٢لبنان،  ،ياة للطباعة والنرش، ب

كان معدن الذهب ينقل عرب املسالك الغربية التي ضمت عدة  (١١)
الصحراء الغربية  ،مراكز أساسية يف كل من املغرب األقىص

وكان هذا الطريق الغر يحتوي عىل  .وموريتانيا وتلمسان
سة ل ويُسّمى سجل : باب الش ب ويُسّمى وباب الجنو  ،باب

تجارة الذهب ب املغرب بن موىس جميلة، أودغشت (
، من القرن الثالث إىل الخامس  اإلسالمي والسودان الغر

، بحث لنيل شهادة املاجست يف تاريخ م)١١ –م  ٩( الهجري
املغرب اإلسالمي، جامعة الجزائر، كلية العلوم اإلنسانية، قسم 

                                                                                                 ).    ١٨٥م، ص ٢٠٠١ – ٢٠٠٠التاريخ، 
  .٤١٨، ص ٦، ج كتاب العربابن خلدون،  )١٢(

ا : مدينة ب صحراء ملتونة جنوب موريطانيا حاليً أودغشتت (١٣)
استقر بربر صنهاجة امللثم  والسودان الغر أو غانة.

ين أ م يف املنطقة، وهم رعاة رحل ٩ه/  ٣القرن  وايلح
توفرت لهم املراعي. وكانت أودغشت إحدى املحطات التجارية 
لية ململكة غانة. ومن أهم  لصنهاجة عىل الحدود الش
و اودغشت وازدهارها تجاريا  العوامل التي ساهمت يف 

سة  -هي :  وقوعها عىل الطريق الغر الرابط ب سجل
كون أودغشت همزة  –توفر هذا الطريق عىل املاء  –ة وغان

كون  –وصل ب مناجم امللح الذي كان يُنقل إىل السودان 
مراكز تحويل الذهب  كانت بها –أودغشت مستودع ترب السودان 

ساهم يف ثرائها وازدهارها الحضاري  قوة حكامها   –م
ي  (محمد بن عبد املنعم)،  خبار الروض املعطار يف أ (الحم

وت، ٢، حققه إحسان عباس، طاألقطار  م،١٩٨٤، مكتبة لبنان،  ب
 مؤلف مجهول، – ٩٦ابن حوقل، املصدر السابق، ص  – ٦٤، ٦٣ص

، نرش وتعليق سعد زغلول عبد يف عجائب األمصار االستبصار
آفاق عربية، العراق، الحميد، دار الشؤون الثقافية العامة 

 .٢١٦، ص١٩٨٥
Lewiski (Tadeusz), le role du sahara et des sahariens dans les 
relations entre le nord et le sud, in histoire générale de 
l’Afrique, vol 3, l’Afrique du 7eme au 11 siécle, Edicef; Unesco, 
1997, p. 304.   
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، وهو جزء واملغرب املغرب يف ذكر بالد إفريقية(أبو عبيد)،  البكري

لك، دار الكتاب اإلسالمي،من املسا القاهرة، بدون تاريخ،  لك وامل
  .١٥٩-١٥٨ص 
  .٩١ص  ،املصدر السابق ،ابن حوقل (١٤)

سة . تقع )م٧٥٨ه/ ١٤٠( : بُنيت سنةسجل ، كانت عاصمة للمدراري
واملسافة بينها وب غانة يف الطريق الغر املؤدي إىل غانة، 

وبينها وب فاس  ،اموبينها وب وادي درعة خمسة أي ،شهرين
وتعترب من أكرب مدن الصحراء املغربية، تبعد عن البحر  ،عرشة أيام

تاز  ة، و خمسة عرش مرحلة، وهي مدينة سهلية، لها بسات كث
وُعرفت بكونها  بقصورها وديارها م جعلها مقصدا للوارد والصادر.

. أهم محطة لتجارة الذهب الذي كان يُجلب من السودان الغر
، وضع حواشيه محمد البلدان(أحمد بن أ يعقوب)،  اليعقو

أم ضناوي، منشورات محمد عيل بيضون، دار الكتب العلمية، 
وت، لبنان، بدون تاريخ، ص   – ١٤٩البكري، املصدر السابق، ص  .١٩٨ب

ي، املصدر السابق، ص  ابن حوقل، املصدر  – ٣٠٥،٣٠٦، ١٩٢الحم
  .٤٢السابق، ص 

ل  ورجالني تنتم (١٥) أو ورقلة إىل ما يعرف بالقصور يف الش
تد من رشق طرابلس، ثم جنوب غرب جبل نفوسة  اإلفريقي، و

الً .ونالوثا بفريان، يفرن، جادو ثم كابامرورً  فتبدأ من  أما ش
طةالجنوب التونيس مرورً  ا لتتجه غربً  ،ا بقصور تطاوين ومط
ورقلة ثم إىل  ،أي قصور وادي ريغ ،نحو الجنوب الجزائري

ا نحو ثم غربً  ،تيديلكت ،قورارة ،الجنوب الغر أي إىل توات
جبال عمور، والقصور إىل غاية أقايص املغرب  ،بني ميزاب

وقد لعبت هذه القصور دور املحطة التجارية للقوافل  .األقىص
وشكلت  .املتجهة عىل السودان الغر وسوقا لبضائعها

لتجارية التي عرفها املغرب ورقلة وسدراتة أكرب املحطات ا
ونقطة اتصال العديد من  ،خالل العصور الوسطى األوسط

ك اعتربت ورقلة من  ،الطرق املؤدية عىل السودان الغر
 .أكرب الواحات الصحراوية التي كانت تسقي باآلبار اإلرتوازية

سبة لطريق بالن االسرتاتيجيوتعود أهمية ورقلة إىل موقعها 
حيث كانت القوافل تخرج من ورقلة وسدراتة لتصل  ،ذهب غانة

 ً ومن أهم املناطق  .ا جاوإىل توات ثم تتوجه نحو تادمكة وأخ
إىل إضافة  ،التي كانت تتصل بغانة مرورا بورقلة مدينة تيهرت

سة  .مدينة سجل
Gaudio (Atillio), Les civilisations du Sahara, marabout 
univérsité, Editions Gerard, Verviers, 1967, p. 201 

  .٢٠٧ص ،املرجع السابق ،بن موىسراجع: 
  .٤٢ص  ،املصدر ،ابن حوقل (١٦)
ة من ذ (١٧) هب تذكر األستاذة جميلة بن موىس أن كميات كب

كانت تُنقل نحو املغرب والعا اإلسالمي. ومن  السودان
م عن كميات الذهب األجانب الذين حاولوا إعطاء أرقا الباحث

التي كان السودان الغر يستخرجها من مناجمه ويصدرها 
هم من خالل  ،إىل املغرب اإلسالمي موريس ملبار مونيي وغ

مقارنة ب ما كان يُستخرج من مناجم السودان من الذهب يف 
وما كان يستخرج منها يف القرون اإلسالمي  ،القرون املتأخرة

  .)١٦٧ – ١٦٦ص  ،ع السابقاملرج ،(بن موىس .األوىل
  .١٦ص  ،املرجع السابق ،الجنحا (١٨)
  .٧٦ص  ،املصدر السابق ،ابن حوقل (١٩)
جامع مسائل البلوي التونيس)،  أحمدأبو القاسم بن ( الربزيل (٢٠)

 ، تقديم٢، ج األحكام ملا نزل من القضايا باملفت والحكام
 

 
وت، ، دار الغرب اإلس١وتحقيق محمد الحبيب الهيلة، ط  المي، ب

  . ٢٦٣، ص ٢٠٠٢
- ٨ه ( ٥إىل  ٢اإلسالم يف مجده األول من القرن  ،ملبارموريس )٢١(
عيل العر ،م)١١ اآلفاق  منشورات دار ،ترجمة وتعليق إس

  .٢٠٧ص ،م٢٠٠٣املغرب،  ،الجديدة
  .١٦ص ،املرجع السابق ،الجنحا (٢٢)
 .١٨٣، ص اإلسالم يف مجده األولموريس ملبار،  (٢٣)
 ييز أربع حاالت عند انتقال املدينة من نسيجها القديم إىل كن

ة تتحول إىل مدينة  طها اإلسالمي وهي: املدينة القد
بناء مدينة  –إسالمية مثل ما هو عليه حال قسنطيمة وسطيف 

ة لتصبحا مكملت لبعضه حديثة ( إسالمية) بجانب املدينة القد
هجران املدينة  –ونة وتنس ك هو الحال بالنسبة لتيهرت وب

ة وبناء مدينة حديثة بجانبها ك هو حال املسيلة املدية  ،القد
وان –ومليانة فاس  ،بناء مدينة حديثة إسالمية خاصة مثل حال الق
رة،  .والقلعة دراسات يف التاريخ الوسيط للجزائر والغرب عالوة ع
كزية، بن ، ديوان املطبوعات الجامعية، الساحة املر اإلسالمي

  .                       ١٣٩م، ص ٢٠٠٨عكنون، الجزائر، 
ي، املصدر السابق،  .١٣٠ص  ،االستبصار ،مؤلف مجهول (٢٤) الحم

  .٨١ص 
ا ا يف املجتمع املغر نظًر ا هامً أصبح الرقيق يلعبون دورً   )٢٥(

ملا حققه املغرب اإلسالمي من رفاهية وتطور بعد أن أمطرت 
ء السو  دان الذهب الخالص حيث تنافس التجار خاصة عليهم س

ثل  اليهود عىل اقتناء أحسن العنارص البرشية التي كانت 
العبيد السود خاصة أودغست التي كان يجلب منها سودانيات 

دينار أو أزيد عىل حد  ١٠٠طباخات محسنات تباع الواحدة منهم 
ب ). ومن ٢١٦. ص االستبصار (مجهول،. االستبصارتعب كتاب 

األسباب التي أدت إىل انتشار تجارة العبيد يف املغرب 
سة وورجلة أهم  اإلسالمي انخفاض أسعارهم لصبح سجل

خيص العبيد قبل تسويقهم إىل داخل  تاستقبلاملراكز التي 
ص  ،املرجع السابق ،(جودت عبد الكريم يوسف. وخارج املغرب

                                       .    ١٧٥ص  ،املرجع السابق ،بن موىس :انظر – ٢٢٨
  .١٧ص  ،املرجع السابق ،الجنحا (٢٦)
  .٤٢ص  ،املرجع السابق ،الجنحا (٢٧)
  .٣٤٢ص ،املقدمة ،ابن خلدون (٢٨)
  .٣٤٣ص  ،نفسه (٢٩)
الفتح اإلسالمي لبالد املغرب جدلية التمدن  ،غوردو عبد العزيز (٣٠)

  .٦٧ص م،٢٠١١،املكتبة الوطنية الكويتية ،٢ط ،والسلطة
، ضبط امل ووضع الحوايش والفهارس املقدمةابن خلدون،  (٣١)

 الفكر للطباعة دار ، مراجعة سهيل زكار، املقدمة،شحادةخليل 
وت، لبنان،   .٣٥٩، ص ٢٠٠١والنرش والتوزيع، ب

دار  ،١٣ج  ،لسان العرب(محمد بن مكرم اإلفريقي)، منظور ابن  (٣٢)
وت صادر،   .٤٠٢ص  ،١٩٨٤ ،ب

مجمع اللغة  ،٤أنيس وآخرون، املعجم الوسيط، ط  إبراهيم (٣٣)
أحمد رضا،  .٨٥٩ص ، ٢٠٠٤، ٤العربية، مكتبة الرشوق الدولية، ط 

وت ،دار مكتبة الحياة، ٥، ج معجم م اللغة  ،م١٩٦٠/  ١٣٣٩ ،ب
  .٢٦٤ص 

  .١٢٣سورة األعراف: اآلية  (٣٤)
 ،عثاملدن يف اإلسالم حتى العرص ال(مصطفى)، شاكر (٣٥)
  .٤٧ص ،١٩٩٧ ،سوريا ،مكتبة األسد ،٢ط
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املدينة يف العرص (حليمة)،  السبتي (عبد األحد) وفرحات (٣٦)

، ١، ط (قضايا ووثائق من تاريخ املغرب اإلسالمي): الوسيط
وت،  ، ب   .٥، ص١٩٩٤املركز الثقايف العر

رشكة  ،دراسات يف تاريخ املدن اإلسالميةالجبار)،  عبد( ناجي (٣٧)
وت ،طبوعات للنرش والتوزيعامل   .٥٩ص ،٢٠٠١ ،ب

ومعربها الرزداق، وجمعها الرزداقات  ،فارسية: كلمة الرستاق (٣٨)
. وهي القرية أو محلة العسكر أو البلد التجاري ،والرزاديق

رة محمد يف الحضارة  االقتصاديةقاموس املصطلحات  ،ع
وت ،القاهرة ،قو دار الرش  ،١ط  ،اإلسالمية  ،م١٩٩٣/ ه١٤١٣ ،ب

  .٢٤٨ص 
  .٧القزويني، املصدر السابق، ص  (٣٩)
، املدينة والبادية بإفريقية يف العهد الحفيص ،محمد حسن (٤٠)

عية، كلية العلوم اإلنسانية ١ج ، جامعة تونس األوىل، واالجت
  .٥٦م، ص  ١٩٩٩

أثر الترشيع  ،املدينة العربية اإلسالمية ،(صالح بن عيل) الهذلول (٤١)
  .١٩ص ،١٩٩٤ ،بيئة العمرانيةيف تكوين ال

ن (٤٢) سلسلة عا  ،املدينة اإلسالمية ،محمد عبد الستار عث
  .٩٦ – ٩٥ص  ،١٩٨٨ ،الكويت ،املعرفة

 ،٤ج  ،املصدر السابق ،(الحموي ،عىل يد عقبة بن نافع تأسست (٤٣)
  ).٤٢٤ص 

تاتش ومينا كان من  ،وقوع تيهرت يف سفح جبل عىل نهرين (٤٤)
ن بن رستم لها واتخاذها عاصمةب أسباب اختيا  ر عبد الرح

 ،الجنحا – ٦٦ص  ،املصدر السابق ،لدولته الجديدة (البكري
  ). ١٠٥ص ،املرجع السابق

دي (الحموي شهاب الدين أبو  أسسها (٤٥) النارص بن علناس الح
وت ،١، جمعجم البلدان ،عبد الله ياقوت م،  ١٩٧٧ ،دار صادر، ب

  .٣٣٩ص 
 ليفة املهدي الفاطمي (اإلدرييس الرشيف،الخ أسسها (٤٦)

املغرب وأرض السودان واملغرب مأخوذ من كتاب نزهة 
، طبع يف مدينة ليدن املحروسة اخرتاق اآلفاقاملشتاق يف 

  .)١٠٧ ،١٠٣ص م، ١٨٦٣بريل،  طبع.
اإلدرييس، املصدر السابق،  – ٣٧، املصدر السابق، ص البكري (٤٧)

  .١١١ص 
البكري، املصدر السابق،  – ٧٤ر السابق، ص ابن حوقل، املصد (٤٨)

  .٣٦ص 
 العوامل التاريخية لنشأة وتطور ،(مصطفى عباس) املوسوي (٤٩)

  .١٥٩ص ،١٩٨٢ ،بغداد ،املدينة العربية اإلسالمية
عقبة بن نافع: الفهري األنصاري، ولد عىل عهد رسول الله  (٥٠)

بن العاص  واله عمرو . هو ابن خالة عمرو بن العاص،(ملسو هيلع هللا ىلص)
وان، إفريقية . وافتتح عامة بالد الرببر، وهو الذي اختط الق

وذلك يف زمن معاوية بن أ سوفيان. وقتل عقبة سنة 
عىل يد كسيلة بعد أن غزا السوس األقىص. ) م٦٨٣ه/ ٦٣(

يوسف ابن عبد الرب، اإلستيعاب يف  وقربه ببسكرة (أبو عمر
محمد عيل البجاوي، دار ، تحقيق ٢معرفة األصحاب ، مج 

الدباغ أبو زيد عبد  – ١٠٧٧ – ١٠٧٦م،   ١٩٩٢ه /  ١٤١٢الجيل، 
ن بن محمد األنصاري األسدي (  – ١٢٠٨ه /  ٦٩٦ – ٦٠٥الرح

وان ، ج١٢٩٧ ان يف معرفة أهل الق ،  أكمله ١م) معا اإل
ه/  ٨٣٩(أبو الفضل  بن عيىس بن ناجي ( وعلق عليه، التنوخي

يق محمد أحمدي أبو النور، ومحمد ماضور، م)، تحق١٤٣٥
رص، املكتبة العتيقة بتونس،   – ١٦٤، ص ١٩٦٨مكتبة الخانجي 

 

 
رياض النفوس يف (أبو بكر عبد الله بن محمد)،  ، املال١٦٧

وان وإفريقية ء الق وزهادهم ونساكهم وس  طبقات عل
قه بش البكوش، ، حق١ج، من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم

،  ٢م، ط  ١٩٨٣ –ه  ١٤٠٣، ١وراجعه محمد لعرويس املطوي، ط 
  ).٩٧ – ٣٢م، دار الغرب اإلسالمي، ص  ١٩٩٤ –ه  ١٤١٤

فمنها امليل الذي  ،امليل يف اللغة عىل عّدة معان يُطلق (٥١)
، ومنها امليل  يكتحل به، ومنها القطعة من األرض ب الجبل

وتُّقدر  ،افة ليس لها حد يومئذوامليل مس .مد البرص أي
حّددها البكري بامليل يف عرصه فوجدنا امليل  ،بأربعة أذرع

عيل جمعة محمد،  ،(عيل جمعة .يفوق الكلم ونصف بقليل
، القدس لإلعالن والنرش ٢، ط املكاييل واملوازين الرشعية

 ،املرجع السابق ،الجنحا -  ٥٣، ص ٢٠٠١والتسويق، القاهرة، 
                                                                  ).      ٥٣ص

  .٨٧ص  ،٢ج ،الوزان، املصدر السابق (٥٢)
  .نفسه (٥٣)
  .٤٢١ص  ،٤ج  ،املصدر السابق ،الحموي (٥٤)
  .٩٤، ص املصدر السابق ،ابن حوقل (٥٥)
وان ودورها يف الحضارة اإلسالمية ،(محمد محمد) زيتون (٥٦)  ،الق

  .٨٣م، ص ١٩٨٨ه/ ١٤٠٨ ،ملنار للطبع والنرش والتوزيعدار ا ،١ط
، كتاب الجغرافيام)، ١٢ه/ ٦(ق (محمد بن أ بكر) الزهري (٥٧)

الدينية، بور  مكتبة الثقافةاعتنى بتحقيقه محمد حاج صادق، 
  .١١٠سعيد، ص 

  .١٩٢ص  ،املرجع السابق ،بن موىس (٥٨)
ي (٥٩)   .٣٨٢ص  ،املصدر السابق ،الحم
ترجمه عن الفرنسية محمد  ،٢ج ،وصف إفريقيا ،(الحسن) الوزان (٦٠)

وت، لبنان، دار الغرب اإلسالمي ،٢حجي ومحمد األخرض، ط ، ب
  .٨٨م. ص  ١٩٨٣

، املرجع السابق،  (٦١)   .٤٩الجنحا
  .١٠٩ص  ،املصدر السابق ،الزهري (٦٢)
املسالك (أبو إسحاق ابراهيم بن محمد الفايس)،  اإلصطخري (٦٣)

لك عبد العال الحيني ومحمد  يق محمد جابرتحق ،وامل
غربال، دار القلم، وزارة الثقافة واالرشاد القومي،  شفيق

  .٣٤القاهرة، بدون تاريخ، ص 
  .٢١، ص ١ابن عذاري، املصدر السابق، ج (٦٤)
  .٢٢٥ص  ،املصد السابق ،املقديس (٦٥)
وان عرب عصور ازدهار الحضارة اإلسالمية يف  ،الجنحا (٦٦) الق

  .٥٧، ص ١٩٦٨، الدار التونسية للنرش والتوزيع، باملغر 
وان مع  (٦٧) سة عربارتبطت الق املسلك الذي كانت تعربه  سجل

ة تد ب املدينت عىل مس ، و  القوافل املتنقلة بينه
سة متجها نحو نفزاوة  القريبة من  شهرين، ويبدأ من سجل

ي ،وانالق   – ٨٨٢ص  ،املصدر السابق ،ثم قسطيلية (الحم
  ).٦٩ص ،اإلصطخري

  .٩٥ص  ،املصدر السابق ،ابن حوقل (٦٨)
أحسن التقاسيم يف معرفة (شمس الدين)،  املقديس (٦٩)

، م١٩٠٩ ،مدينة ليدن املحروسة ،مطبعة بريل ،٢ط  ،األقاليم
  .٢٢٥ص

 ،املصدر السابق ،ابن حوقل – ٩٤ص ،املصدر السابق ،اليعقو (٧٠)
ي – ٩٤ص    .٣٨٢ص ،ابقاملصدر الس ،الحم

ي (٧١)   .٤٨٧ص ،املصدر السابق ،الحم
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منشأة  ،٢ج ،تاريخ املغرب العر ،(عبد الحميد) سعد زغلول )٧٢(

  .٥٩٧ص ،بدون تاريخ ،اإلسكندرية ،املعارف
، املرجع السابق، ص (٧٣)   .٥١الجنحا
يف  الدولة الصنهاجية تاريخ إفريقيةروجي إدريس (الهادي)،  (٧٤)

 ، نقله إىل العربيةم١٢إىل ق  ١٠د بني زيري من القرن عه
دي الساحيل، ط    .١٠م، ص ١٩٩٢ ، دار الغرب اإلسالمي،١ح

  . ٥٤نفسه، ص  (٧٥)
ي (٧٦)  .٢١ص، ٦، ج العربابن خلدون، . ٤٨٧ص  ،املصدر السابق ،الحم

ابن عذاري، املصدر -  ٢٩٧، ص ٨ج ،املصدر السابق ،ابن األث
  .٣١٨، ص ١السابق، ج

 ،م ١٩٩٨ ،دمشق ،ر الفكردا ،فتح صقلية ،(أبو خليل) شوقي (٧٧)
  .٧١ص

 ،املصدر السابق ،ابن حوقل. ٦١ص ،املرجع السابق ،الجنحا (٧٨)
  .١١٧ص

،. ٢١ص ،١ج ،املصدر السابق ،عذاري ابن (٧٩) املصدر  ابن األث
  .٢٣٤، ص ٣السابق، ج

نسان وعضديه : هو مقدار مد اليدين، وقيل هو طول ذراعي اإل الباع
مرت،  ١، ٨٥٥وصدره، وذلك قدر أربعة أذرع. ومقدار الباع عند الحنفية 

م (عيل جمعة، ٢، ٤٧٣م، وعند الشافعية ٢، ١٢وعند املالكية 
  ).٥٢ السابق، صاملرجع 

  .٢٥البكري، املصدر السابق، ص (٨٠)
  .٩٣ص  ،املرجع السابق ،زيتون محمد (٨١)

وان عرب عصور ا ،الجنحا (٨٢) ص  ،زدهار الحضارة اإلسالميةالق
٥٨.  

وان  ،حسن حسني عبد الوهاب (٨٣) بساط العقيق يف حضارة الق
مكتبة  ،العرويس املطويتقديم محمد  ،وشاعرها ابن رشيق

وان الساحرة، تونس،    . ١٧، ص ١٩٧٠الق
ص  ،اإلستبصار ،مؤلف مجهول. ٢٤ص ،املصدر السابق ،البكري (٨٤)

  .٤٧ص  ،١سابق، ج املصدر ال ،ابن عذاري. ١١٤
  .٧٨ص  ،٢ج  ،الوزان، املصدر السابق (٨٥)
  .٢٤ص  ،املصدر السابق ،البكري (٨٦)
هو بسط اليد ومّدها، وأصله من الذراع وهو الساعد، : الذراع (٨٧)

 وهو ما ب طريف املرفق إىل طرف األصبع الوسطى،
سم، وعند املالكية  ٤٦عند الحنفية حوايل  ومقدارالذراع

سم.  ٦١م، وعند الشافعية والحنابلة حوايل س ٥٣حوايل 
رة، املرجع السابق، ص أحمد . ٢٣٤ – ٢٣٢(محمد ع

، املرجع . عيل جمعة١٧٩ص الرشبايص، املرجع السابق،
 ٥٣). وإذا أخذنا مقدار الذراع عند املالكية وهو ٥٠السابق، ص

 ٥٣× م ١٢٠ذراع طول املسجد،  ١٢٠سم وقمنا "برضبه يف 
طول  م، ٦٣٬٦=  ١٠٠بقسمتها عىل سم، و  ٦٣٦٠سم = 

=  ١٠٠وبقسمتها عىل  ٧٩٥٠=  ٥٣×  ١٥٠عرضه،  ١٥٠املسجد، و
  م عرض املسجد. ٧٩،٥

: ما يوزن به، وهو املثقال. ٢٤ – ٢٣السابق، ص املصدرالبكري،  (٨٨)
ويف  من الثّقل. والناس يطلقونه يف العرف عىل الدينار.

 ،) سورة الزلزلةَذرٍَّة َرشا يَرَهُ َوَمْن يَْعَمْل ِمثَْقاَل قوله تعاىل (
واختلف املثقال عرب تاريخ الحضارة اإلسالمية  .٨و ٧اآلية: 

لكنه يف عرف أغلب بالدها أطلق عىل  ،وأقاليمها وأوطانها
اطا أي مائة  ،ما يكون وزنه قطعة ذهب مقدرة بعرشين ق

. شعا زنة اثنت وسبع حبة واملثقال أيضً  ،شعرة
، دار الجيل، اإلسالمي االقتصادياملعجم أحمد)، الرشبايص (

 

 
رة، . ٤٠٤-٤٠٣م، ص  ١٩٩٣ –ه  ١٤١٣م، ١٩٨١ه/  ١٤٠١ محمد ع

  ).٥١١ – ٥١٠املرجع السابق، ص 
ي (٨٩)    .٤٨٧ص ،املصدر السابق ،الحم
  .١٩حسن حسني عبد الوهاب، املرجع السابق، ص  (٩٠)
  .٢١نفسه، ص (٩١)

  .٢٦البكري، املصدر السابق، ص (٩٢)
  .١٦حسن حسني عبد الوهاب، املرجع السابق، ص  (٩٣)
  .٩٥محمد زيتون، املرجع السابق، ص  (٩٤)
  .٩٨ص  ،نفسه (٩٥)
  .٢٠٨ص ،املرجع السابق ،ملبار (٩٦)
 ،السابق املصدر ،الوزان. ٥٦ص  ،٥ج  ،املصدر السابق ،الحموي (٩٧)

  .٩٠ص ،٢ج 
وان أربعة أيام ،: بلدة بإفريقيةرقادة ها  ،بينها وب الق وأك
بناها  .أطيب هواء وأرق تربة منها ةبإفريقيو يكن  ،بسات

و تزل  ،وانتقل إليها من القرص القديم األغلببن أحمد بن  إبراهيم
دار ملك بني األغلب إىل أن هرب منها زيادة الله من أ عبيد الله 

 .وسكنها عبيد الله إىل أن انتقل منها إىل املهدية ،الشيعي
ي – ٥٥ص  ،٣ج  ،املصدر السابق ،(الحموي  ،املصدر السابق ،الحم

  ).١١١ – ١٠٨ص  ،املصدر السابق ،اإلدرييس – ٢٧١ص 
  .١١٦ص  ،اإلستبصار ،مؤلف مجهول (٩٨)
   .١١٠ص  ،املصدر السابق ،اإلدرييس (٩٩)
املصدر  ،ابن حوقل. ٢٢٥ص  ،املصدر السابق ،املقديس (١٠٠)

  .٩٤ص  ،السابق
 .لغة: اسم ملرضوب مدور من الفضة .عرب: فاريس مالدرهم (١٠١)

سبعة  )ملسو هيلع هللا ىلص(كان وزنها يف عهد الرسول  ،ورشعا عملة فضية
ة  –أعشار مثقال  ولقد اختلفت مقادير  –أي سبعون شع

أو  ،وتعددت إضافته إىل أماكن رضبه ،الدرهم زمانا ومكانا
وعرف التاريخ  .متويل رضبه أو نقاء معدنه وقيمته

ة من الدراهماإلسالمي أ  ياالقتصاد منها الدرهم  ،نواعا كث
املؤمني نسبة إىل عبد املؤمن بن عيل. كانت قيمته 

وهو عملة  ،الفضية: نصف درهم، وهو الدرهم اليعقو
ة رة .مغربية صغ   ).٢١٧ – ٢١٤ص  ،املرجع السابق ،(محمد ع

  .٢٠٩ص  ،ملبار، املرجع السابق (١٠٢)
  .١١٠ص  ،املصدر السابق ،اإلدرييس (١٠٣)
  نفسه. (١٠٤)
  .٥٠ص  ،١ج ،نفسه (١٠٥)
  .٦٦ص ،املصدر السابق ،البكري (١٠٦)
  .٨ص  ،٢ج  ،املصدر السابق ،الحموي (١٠٧)
، املرجع السابق، ص  (١٠٨)   .١٠٥الجنحا
  .٣٤ص  ،السابق املصدر ،اإلصطخري (١٠٩)
سة عرب طريق يبدأ من أوزكا (١١٠) وهي  ،ارتبطت تيهرت بسجل

 ويتجه ل من تيهرت،وهي عىل ثالث مراح باملغرب،مدينة 
سة سبع مراحل، وحسب هذا التقدير فإن الطريق  نحو سجل

سة وتيهرت تقدر مسافته بعرش مراحل.  الرابط ب سجل
سة من خالل الطريق الذي  وارتبطت كذلك تيهرت بسجل

إىل  تخرج منه القوافل من تيهرت نحو فاس وصوالً
سة. ي، املصدر سجل ، الي – ٤٢السابق، ص  (الحم عقو

  ).١٥٠ – ١٤٩، ص السابق املصدر
سة بأودغشت مرورا بتاغازة (١١١) ومن  ،الطريق الذي يربط سجل

ر بسبخة امللح املشهورة بتاغازة والتي  ،مميزاته أنه 
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التجار بامللح الذي يستبدلونه بذهب السودان  يتزود منها

سة ودور تجارة  ،(شنايت العيفة دولة بني مدرار سجل
 ،١٩٩١- ١٩٩٠ ،رسالة ماجست ازدهارها الحضاري القوافل يف

  ).١٤٢ص
  .١٩٦املرجع السابق ن ص  ،بن موىس (١١٢)

(113) Lewincki , Etudes maghrébines et soudanaises , p 13 
(محمد عيىس)،  الحريري– ٦٦بن قربة وآخرون، املرجع السابق،  (١١٤)

 الدولة الرستمية باملغرب اإلسالمي (حضارتها وعالقاتها
 ،للنرش والتوزيع دار القلم ،٢ط ،لخارجية باملغرب واألندلس)ا

  .١٩٣ – ١٩٢ص  م،١٩٨٧/ ه١٤٠٣ ،مرص
، املصدر السابق، ص  (١١٥)   . ٥٦ابن الصغ
  .٣٢ص  ،نفسه (١١٦)
  .٨٠ص  ،نفسه (١١٧)
  .٧٦ – ٧٥مبارك بن محمد املييل، املرجع السابق، ص  (١١٨)
  .١٩٨ ،املصدر السابق ،اإلدرييس (١١٩)
، املصدر السابق، اإلدرييس- ٦٣، املصدر السابق، ص يالبكر  (١٢٠)

  .٨٩ص 
مكتبة نشأة  ،٣ج ،ب العرتاريخ املغر (عبد الحميد)،  زغلول (١٢١)

  .٣٧٤ص  ،١٩٩٠ ،اإلسكندرية ،املعارف
 – ١٦٩ص ،آثار البالد ،القزويني – ٦٧ص  ،املصدر السابق ،البكري (١٢٢)

ي ج  ،السابقاملصدر  الحموي -١٢٦ص ،املصدرالسابق ،الحم
  .٨ص ،٢

  .٢٣٤ص  ،املرجع السابق ،الحريري (١٢٣)
خي (١٢٤)  ،١ج ،كتاب الس(أحمد بن سعيد بن عبد الواحد)،  الش

، سلط ننتحقيق أحمد بن سعود السيا  ،١٩٨٧ه/ ١٤٠٧ ،ة ع
  .١٧٧ – ١٧٦ص 

  .٨ص  ،٢ج  ،املصدر السابق ،الحموي (١٢٥)
(١٢٦)  ، ة الرستميابن الصغ يق وتعليق محمد تحق ،أخبار األ

وت،  ،بحاز، دار الغرب اإلسالمي وإبراهيمنارص   ،م١٩٨٦ب
  .٣٥، ٣٢ص

ن باشا)،  البارو (١٢٧) ة وملوك (سلي األزهار الرياضية يف أ
لندن،  ،الحكمة دار ،١ط  ،مراجعة محمد عيل الصال ،اإلباضية

  .١٤٣ص  ،٢٠٠٥
  .٣٣ص  ،املصدر السابق ،ابن الصغ (١٢٨)
  .١٤٣ص  ،املصدر السابق ،البارو (١٢٩)
 ،املرجع السابق ،الحريري - ٥٦ص  ،املصدر السابق ،ابن الصغ (١٣٠)

  .٩٩ص 
  .٣٤ص  ،املصدر السابق ،ابن الصغ (١٣١)

  .٥٦ص  ،نفسه (١٣٢)
  .١٤٩ص  ،نفسه (١٣٣)
، املصدر السابق، ص  (١٣٤)   .٦٢ابن الصغ
  .٥٦ص  ،نفسه (١٣٥)
ة تعرتض املؤرخ الد (١٣٦) غرايف يف هناك صعوبات كب

استغالل املصادر التاريخية حيث يش عبد الحميد حدوش إىل 
نح األولوية للحدث السيايس عىل  أن الدراسات التاريخية 

عي االقتصاديحساب التاريخ  وباألخص منها  ،واالجت
غرافية إىل صعوبة التكميم بالنظر  باإلضافة ،املواضيع الد

ر عىل اختالف إىل قلة املعطيات الرقمية يف املصاد
ك أن املادة التاريخية املستخلصة تتميز بالتقطع  ،أنواعها

 االنتقالمعوقات  ،الزما واملكا (عبد الحميد حدوش
 

 
غرايف يف العا العر خالل القرن  : املغرب ١٨الد

ر العاملي للسكان ،اوذجً   ،ورقة مقدمة يف املؤ
                     ).٢٠٠٩، مراكش

غرافية: نحو منهجية  ،محمد حجاج)( لطويلا (١٣٧) املسألة الد
وذجً  غرافية، محاوالت إحصائية، العرص الوسيط   مجلة ،اد

 ،١٩٩٩ ،املغرب ،وجدة ،منشورات كلية اآلداب ،١العدد  ،كنانيش
  .١٩ص 

(138) Noel biraden (Jean), essai sur l’évolution du nombre des 
hommes. in            population 34 eme année , n 1 , 1979 , p 13 

نقص الوثائق التاريخية التي تتضمن إحصائيات عن عدد السكان  (١٣٩)
 املادة املعرفية يف بالد املغرب اإلسالمي رغم تنوع مصادر

كن الرجوع إليها من قبل الباحث يف التاريخ  التي 
غرايف للمغرب الوسيط  ،وتتمثل يف كتب األنساب .الد

سجالت  ،كتب النوازل الفقهية ،الوفيات ،الرتاجم ،بقاتالط
غرافية  ،..إلخ (محمد حايل.الخراج والرضائب  ةالتاريخيالد

ية الجهة  ،للمغرب الوسيط من خالل تاريخ ابن خلدون أكاد
  )٥٨ص  ،املغرب ،الرشقية

يرجع تاريخ اإلحصائيات األولية للسكان فيها إىل نهاية القرن  (١٤٠)
كان التعرف عىل  التاسع عرش للميالد ولهذا فمن الصعوبة 

غرافية للمنطقة خالل القرون الوسطى انطالقً  ا من الد
وقبل ظهور اإلحصائيات السكانية املعارصة  .مصادر حديثة

وأوىل  ،شهدت معظم الحضارات عمليات التعداد السكا
العمليات التعدادية تعود إىل الحضارة السومرية خالل 

كن  .قبل امليالد ٣و ٤األلف  ويف بداية الدولة اإلسالمية 
اعتبار نشأة الدواوين منذ فجر اإلسالم إرهاصات مبكرة لظهور 

عىل فرض العطاء  وعندما عزم عمر بن الخطاب .التعدادات
ملستحقيه أمر بإحصاء الناس ل يتم توزيع األموال الفائضة 

 .ثم األقرب فاألقرب )ملسو هيلع هللا ىلص(رابة الرسول يف بيت املال فبدأ بق
(أحمد  .وقد تم التطرق إىل هذه النقطة يف فصل سابق

دار  ،١ط  ،دراسات يف تاريخ الدولة العربية ،مصطفى أبو ضيف
                                 ).           ٤٢٣ – ٤٢٢ص  ،١٩٤٨ ،الدار البيضاء ،النرش املغربية

(141) Tabutin (Dominique), vilquin (Eric), Noel Biraben, 
l’histoire de la population de l’afrique du nord ,univérsité 
catholique de Louvain, Belgique, INED, Paris, France, p 15. 

غرافيا التاريخية يف العا  (١٤٢) تعددت املصادر األساسية للد
 ا كتبا فيه ،اإلسالمي حيث أن كل املصادر التقليدية
ة  ،األنساب والطبقات والرتاجم والوفيات وكتب الس

وكتب  ،واملغازي والتاريخ العام وكتب الحديث وأدب الرحالت
ومختلف العقود  ،النوازل الفقهية وسجالت الخراج والرضائب

توفر للباحث  ،ذات الصلة باملواريث والبيوع واألحوال الشخصية
ن املعارف يف هذا الحقل املعريف الجديد صنوفا م

السكانية التي تتصل بشكل أو بآخر باألحداث السكانية املختلفة 
 –كالزيجات والوالدات والخصوبة والوفيات والهجرات السكانية 

غرافية التاريخية يف سياق التاريخ محمد حايل،  تطور الد
مجلة كان التاريخية، دورية إلكرتونية محكمة، ، الجديد

م،  ٢٠١٤ه / ١٤٣٥خية، شعبان متخصصة يف الدراسات التاري
  ).٥٨ص  ،٢٤العدد

غرافية التاريخية كعلم حديث فيفرنسا يف  (١٤٣) نشأ علم الد
ي وهو علم  ،خمسينات القرن العرشين عىل يد لوي ه

يحاول فهم التاريخ من خالل معرفة عميقة بالسكان من حيث 
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ها من  ،واملستهلك ،والقوة الناشطة والعاطلة ،العدد وغ

مور املرتبطة بالسكان (مصطفى نشاط ومحمد إستيتو نور األ 
غرافيا يف تاريخ املغرب ،الدين املودان  ،، مجلة كنانيشالد

غرافيا التاريخية منشورات كلية اآلداب  ،متخصصة يف الد
 ،العدد األول ،اململكة املغربية ،وجدة ،والعلوم اإلنسانية

غرافية التاريخ١٤ص  ،١٩٩٩ غرافية ). وتتقاطع الد ية مع الد
غرايف  ،من حيث املوضوع واملنهج فهي تنقل املنهج الد

غرايف لساكنة  وتحاول تطبيقه يف دراسة التاريخ الد
غرافية  ،معينة يف تاريخ مع وموضوعها هو موضوع الد

 االختالف(أي السكان ومايرتبط بهم من الظواهر)، إال أن 
غ رافية التاريخية األسايس ب التخصص هو كون الد

اتها يف  غرافية للسكان وترصد تغ تدرس الخصائص الد
ومن هنا تختلف مصادرها وتقنياتها ومناهجها  .الزمن املايض

غرافية اآلنية مع  ،بالرضورة عن مثيالتها يف الدراسة الد
حضور مناهج التقدير الكمي يف كل منه (القاسمي فخر 

غرافية التاريخية ،الدين  ،دراسة حالة املغرب الوطايس ،الد
  ).٢٠١٧ ،٥٥٩٦العدد  ،الجوار املتمدن

ا بضبط تواريخ األحداث ا ومغربً  يهتم املسلمون مرشقً  (١٤٤)
السكانية إذ  يكن الوعي بتدوين املعطيات السكانية لذاتها 

ا كان يتم تسجيل ما  ،ا لديهمإحصائية حارضً  أو ألغراض وإ
واألنساب عند الحاجة يف مجاالت يتعلق بالوالدات و الوفيات 

عية  ،كدراسة عدالة الرواة ،وعلمية غ ميدان السكان اجت
ء وضبط  ،وتنظيم أنساب القبائل ،ومعرفة وفيات العل

التنظيم اإلداري واملايل للدولة اإلسالمية بوضع سجالت 
ً  والخراج.الدواوين كديوان الجند  ا ما نقرأ يف األخبار أن فكث

عام كذا وكذا، فكانوا يؤرخون بعض األحداث السكانية  فالنا ولد
عية،  بالوقائع الكربى والحوادث التي تحفظها ذاكرتهم الج
ويف معظم الحاالت بعد مرور الوقت عىل الظواهر واألحداث 

، مطبعة ١٤، جاملعسول(مختار محمد، . السكانية املعنية
  .)١٠٩، ص ١٩٦٢ – ١٩٦١النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

غرافية الذي يعتمد عىل مصدرين  (١٤٥) عىل عكس علم الد
هام ه اإلحصاءات السكانية وسجالت الحالة املدنية فإن 

غرافيا إحصائية  التاريخية ال تتوفر إال استثناء عىل مصادر الد
من الرضوري أن يلجأ الباحث يف تاريخ  لهذا ،موثوقة ودقيقة

غرافيا إىل مصادر  ا ألغراض علمية  تكتب أساسً  خارجيةالد
 ،وعقود الزواج ،والزيجات والدفن ،كسجالت الكنائس يف أوربا

املؤرخ عىل التعامل  وهذه الوثائق تجرب .وسجالت الرضائب
أهمها عدم دقة البيانات  ،معها بحذر شديد لعدة أسباب

وحتى يتفادى املؤرخ النقائص والثغرات يلجأ إىل  ،املسجلة
                                                                       .مصادر أخرىتعدد الوثائق من 

عيمباحث يف التاريخ  ،(إبراهيم القادري) بوتشيش (١٤٦)  االجت
 دار الطليعة والنرش، ،للمغرب واألندلس خالل عرص املرابط

وت هناك إشارات عددية لكنها قليلة  .٥٤ص  ،بدون تاريخ ،ب
تناثرة ب طيات املصادر مثل أورده البكري عن عدد نجدها م

 ،سكان الغدير باملغرب األوسط الذي يقدرهم بست ألف
وكان مجمع الواصلية قرب تاهر ت عددهم نحو ثالث ألف 

  .)٦٧ ،٦٠ص  ،املصدر السابق ،(البكري
غرافية التاريخية للمغرب الوسيط من (محمد)،  حايل (١٤٧) الد

، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان ،خلدون خالل تاريخ ابن
  .٧٦ص  م، ٢٠١٣

 

 
  .٩٧ابن حوقل، املصدر السابق، ص  (١٤٨)
  .٢٨٤، ص ١اإلدرييس، املصدر السابق، ج  (١٤٩)
غرايف أثر قيام الدول بوتشيش،  (١٥٠) وسقوطها يف التطور الد

غرافيا يف تاريخ، مجلة باملغرب الوسيط  (دراسة حالة)، الد
 .٤٥ م، العدد األول، ص١٩٩٩كنانيش، 

  .٣٠١، ص املقدمةابن خلدون،  (١٥١)
  .٧٤السابق، ص  املرجعمحمد حايل،  (١٥٢)

غرافيا الت ريخية للمغرب الوسيط من ايستفيد الباحث يف الد
وضوع العمران  ت التي أوردها ابن خلدون يف عالقته  التنظي

عمر املقارنة التي يجريها ب ال البرشي وتطوره. ومن جملتها
ويش يف هذا الصدد أن الدولة  .الطبيعي للدولة وعمر األشخاص

رلها  يعدو يف  وأن عمر الدولة ال ،طبيعية ك لألشخاص أع
ابن  – ٧٢ص  ،املرجع السابق ،(محمد حايل .الغالب ثالثة أجيال

  ).١٧٠ص  ،املقدمة ،خلدون
  .٥٤ص  ،املرجع السابق ،بوتشيش (١٥٣)
  .٢٧٩ص ،املقدمة ،ابن خلدون (١٥٤)
  .٧٤ص  ،املرجع السابق ،محمد حايل (١٥٥)
  .١٧٤ص  ،ابن خلدون، املصدر السابق (١٥٦)
  .٣٤٣ص  ،نفسه (١٥٧)

سبق أن ذكرنا أن تاريخ بالد املغرب خالل العرص الوسيط هو ) ١٥٨(
 ن املصادر ألساسية وخاصةً أ تاريخ مدن بالدرجة األوىل بحكم 

مها عىل  األوضاع كتب الرحالة والجغرافي ركزت اهت
وعالقتها باملناطق املحيطة بها  ،السائدة داخل هذه املدن

  .من قرى وأرياف
 : قبيلة من قبائل الرببر الربانس أهل املدر املستقرين.كتامة (١٥٩)

جبال ورشق املغرب األوسط من  قسنطينةمواطنهم أرياف 
شيع أهلها ا إىل البحر ما ب بونة وبجاية. تأوراس جنوبً 

 ،تأسيس الدولة الفاطمية وساعدوا عبيد الله املهدي يف
 ،(ابن خلدون. وأصبحوا عصب دولتها ،وساهموا يف توسعاتها

   .)١٩٦ – ١٩٢ص  ،٦ج  ،ديوان العرب
  .٩٩ص  ،املصدر السابق ،اإلدرييس (١٦٠)
 القرن األول والثا ،تأسيس الغرب اإلسالمي ،جعيط (هشام) (١٦١)

دار الطليعة للطباعة  ،امليالدي والثامنلسابع الهجري/ ا
وت، لبنان، ص ٢٠٠٨، ٢، ط ٢٠٠٤، ١، طوالنرش   .١٥٣ – ١٥٢، ب

طور الدولة من أولها بداوة، ثم إذا حصل «أن:  خلدونيقول ابن  (١٦٢)
ا هي تفنن  امللك تبعه الرفه، واتساع األحوال، والحضارة إ

مذاهبه يف الرتف، وإحكام الصنائع املستعملة، ووجوهه و 
، والفرش، واألبنية، وسائر  من املطابخ، واملالبس، واملبا
عوائد املنزل، وأحواله، فلكل واحد منها صنائع يف استجادته 
والتأنق فيه، تختص به، ويتلو بعضها بعضا وتتك باختالف ما 

والتنعم بأحوال  تنزع إليه النفوس من الشهوات واملالذ،
ئد، فصار طور الحضارة يف الرتف، وما تتلون به من العوا

 ».الرفه للملك امللك يتبع طور البداوة رضورة لرضورة تبعية
  ).١٧٢، صاملقدمة(ابن خلدون، 

، الرشكة الوطنية ٢ط ،تاريخ املغرب اإلسالمي موىس لقبال، (١٦٣)
اإلدرييس،  – ٣٣ص. والتوزيع، الجزائر، بدون تاريخ للنرش

  .١١٠املصدر السابق، ص 
(١٦٤) ،   .٣١املصدر السابق، ص  ابن الصغ
  .١٧٢ص  ،املقدمة ،ابن خلدون (١٦٥)
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(166) Lombard (Maurice), l’évolution urbaine pendant le haut 
moyen age , article dans annales économies , sociétés , 
civilisations , 12 eme année , n 1 , 1957 , p 20 – 28.  

  .٤٣٣السابق، ص  جودت عبد الكريم يوسف، املرجع (١٦٧)
  نفسه. (١٦٨)
  .١٧٢ص  ،املقدمة ،ابن خلدون (١٦٩)
 ،املدينة والبادية بإفريقية يف العهد الحفيصحسن،  محمد (١٧٠)

  .٩٤م، ص١٩٩٩، جامعة تونس األوىل، ١ج
ة يف امل (١٧١) صادر التاريخية خاصة كتب الرحالة وردت مؤرشات كث

كن اعتبارها كمعاي لتكوين تصور  ولو  نظرة أنوالجغرافي 
كن  .بسيطة عن حجم وعدد السكان يف املغرب اإلسالمي و

رية وعمرانية: مثل عدد -١تصنيفها إىل:  مؤرشات مع
وباقي التجمعات السكانية كالقالع  ،والقرى ،واملدن ،القبائل

ا مساحة املدن وطول أسوارها وعدد املدارش. أيضً  ،والحصون
مات وتعدد مرافقها العمومية مثل  ،أبوابها املساجد والح

ومن  .وأحيائها ،وتعدد أزقتها ودروبها ،واألسواقوالفنادق 
رية أيضً  وتنوع  ،ا تعدد مصادر املياهب املؤرشات املع

كذلك األرايض الفالحية من حيث  .وسائل تزويد السكان باملياه
ونسبة استهالك  .وطرق استغاللها ،أنواعها ومساحتها

هااملواد الغذائية مثل الحب  – ٢ .وب واللحوم والزيوت وغ
 ،مؤرشات إحصائية مثل الرضائب والجبايات بجميع انواعها

مؤرشات  -٣.وعدد الناس املفروضة عليهم ،ومقدارها
يزت غالبً تقديرية وكمية بطابع التعميم مثل ما أرده بن  ا، و

خلدون عن القبائل الرببرية التي يقول عنها أن املصامدة أمم 
 ٢٠ص ،املرجع السابق ،. (حجاج الطويل. خالقهمال يحصيهم إال

– ٢٢.(  
  .٤٩ص  ،املرجع السابق ،الجنحا (١٧٢)
وان وبناؤها عىل يد عقبة بن نافع حدثا له  (١٧٣) كان قيام الق

اإلسالمية ألنها نواة لوالية  أهمية بالغة يف تاريخ إفريقية
وان وقد أراد عقبة  .والية املغرب جديدة هي أن تكون الق

 ،ا لذخائرهمومستودعً  ،ومأوى لذويهم ،ا للجندمعسكًر 
ل فتح املنطقة ونرش اإلسالم ب  ،وقاعدة انطالق الستك

 .ومنارة للثقافة والعلم ،ومقر والة املسلم ،سكانها
  ).٣٣ص موىس لقبال، املغرب اإلسالمي،(

  .٢١، ص ١ابن عذاري، املصدر السابق، ج  (١٧٤)
  .١٦١ ،املرجع السابق ،جعيطهشام  (١٧٥)
وان ودوها الحضاري ،محمد زيتون (١٧٦)   .١٨٦ص  ،الق

  
ء  (١٧٧) يم التميمي)، طبقات عل أبو العرب (محمد بن أحمد بن 

وت، لبنان١إفريقية، ج  ، ب تاريخ، ص  ، بدون، دار الكتاب اللبنا
الدباغ، معا  –  ٨، ٧ـ ص  ١املال رياض النفوس، ج  – ٥٦

ان، ج    .١٦٠، ص١اإل
  .١٩٦زيتون محمد، املرجع السابق، ص  (١٧٨)

ّموا جهة املرشق لتعلم أمور دينهم  ومن أشهر األفارقة الذين 
ن بن زياد بن أنعم  لنرشها ب سكان املغرب،ثم عادوا  عبد الرح

املعافري، وعبد الله بن فروخ الفاريس، والبهلول بن راشد، وعبد 
بن عمر بن غانم، وأسد بن الفرات، وأبو سعيد سحنون واضع  الله

 ، ء إفريقيةكتاب املدونة. (انظر املال ، ١٥٢، ص ١، جطبقات عل
انالدباغ،  – ٢٥٤، ٢١٥، ٢٠٠، ١٧٦ ، ٢، ج٢٨٨، ٢٦٤، ٢٣٠، ص١، جمعا اإل
ة ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرف القايض عياض،. ٧٧، ٣ص
 

 
، ضبطه وصححه سا سا هاشم، دار ٢، جأعالم مذهب مالك

وت، لبنان،  ).                                                           ٤٥، ص ٤ج ، م١٩٩٣ه/  ١٤١٤الكتب العلمية، ب
  .٥٦ص  ،املرجع السابق ،حسن حسني عبد الوهاب (١٧٩)
  .٣٤ص  ،املرجع السابق ،لقبال (١٨٠)
  .٦٩نفسه، ص  (١٨١)

، املرجع السابق، ص  (١٨٢)   .٩١الجنحا
ان، ج  (١٨٣)   .٦٣، ص ١الدباغ، معا اإل
  .٢١٦بن موىس، املرجع السابق، ص  (١٨٤)
  .٢٣ص  ،املصدر السابق ،البكري (١٨٥)
، املصدر السابق، ج  (١٨٦) املصدر  ،الدباغ ،١١٧ – ٩٩، ص ١املال

  .٧٧، ٣ص  ،٢ج  ،٢٨٨، ٢٦٤ ،٢٣٨ ،٢٣٠ص  ،١ج  ،السابق
  .٥٥ص  ،بساط العقيق ،حسن حسني عبد الوهاب (١٨٧)
ء إفريقية انظر (١٨٨) رياض  – ٨٤ص  ،أل العرب طبقات عل

لالنفوس  ان للدباغ، ج – ٦٥ص  ،١ج  ،لل ص  ،١معا اإل
١٨٧.  

  .١٨٧ص  ،صدر السابقامل ،اليعقو (١٨٩)
  .٢١١ص   ،١ج  ،املرجع السابق ،محمد حسن (١٩٠)
  .٢٥ص  ،املصدر السابق ،البكري (١٩١)

  .٥٣ص  ،املرجع السابق ،الجنحا (١٩٢)
 ،هو كل يشء يوضع عليه اللحم ليقيه من األرض الوضم (١٩٣)

رة ها (محمد ع قاموس املصطلحات  ،كالخشبة وغ
  ).٦٢٥ص  ،ةيف الحضارة اإلسالمياالقتصادية 

  .١١٠ص  ،املصدر السابق ،املقديس (١٩٤)
  .٢٦ص  ،املصدر السابق ،البكري (١٩٥)
  .١١٠اإلدرييس، املصدر السابق، ص  (١٩٦)
  .٩٣ص  ،املرجع السابق ،الجنحا (١٩٧)
ممن بايعه تحت  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(من أصحاب الرسول  ،أبو زمعة البلوي (١٩٨)

وان قرب  ستشهدوأقام بها وا دخل إفريقية ،الشجرة الق
 – ٨٤ص  ،١ج  ،املصدر السابق ،(املال. م٦٥٤ه/ ٣٤سنة 
  .٩٧ص  ،١ج  ،رياض النفوس ،الدباغ

  .٢٠ص  ،املرجع السابق ،حسن حسني عبد الوهاب (١٩٩)
  .٨٧ص  ،٢ج  ،املصدر السابق ،الوزان (٢٠٠)
  .١١٠ص  ،املصدر السابق ،اإلدرييس (٢٠١)

  .٢٠٨ملبار، املرجع السابق، ص  (٢٠٢)
  .٨٧ص  ،٢ج  ،املصدر السابق ،الوزان (٢٠٣)
عيل صربة املنصورية (٢٠٤) وان بناها إس : مدينة قرب الق

ة، وهي )م٩٤٩ه/٣٣٧( العبيدي سنة . كانت مداخيلها كب
وان وكل  منزل الوالة إىل ح خرابها. ونقلت أسواق الق

ي، املصدر ١٧صناعاتها (البكري، املصدر السابق، ص ، الحم
  ).٣٥٥صالسابق، 

  .٢٢٥املقديس، املصدر السابق، ص  (٢٠٥)
  .٢١١محمد حسن، املرجع السابق، ص  (٢٠٦)
  .٢٠٩ – ٢٠٨ملبار، املرجع السابق، ص  (٢٠٧)
  .٣٢حسن حسني عبد الوهاب، املرجع السابق، ص  (٢٠٨)
  . ٧٢البكري، املصدر السابق، ص (٢٠٩)
ة تهوذا (٢١٠) : من بالد الزاب بالقرب من بسكرة، وهي مدينة قد

من  ينصب يانها بالحجر الجليل، وعليها سور، ولها نهر كببن
ر.  ة البسات والنخيل والزرع وجميع الث جبل أوراس، وكث
ي،  وهي املدينة التي استشهد بها عقبة بن نافع (الحم
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البكري، املصدر  –، الحموي ١٤٣ – ١٤٢املصدر السابق، ص 

  ).٧٤ – ٧٢السابق، ص 
، هي مدينة ميالً ٢٠جريد، بينها وب توزر نفطة: من بالد ال) ٢١١(

ة النخيل والبسات وجميع ة، كانت لها غابة كث ة، قد  كب
ة الخصب  ٣٨(البكري، املصدر السابق، ص . الفواكه، وهي كث

ي،  –١٥٨ - ١٥٦مؤلف مجهول، املصدر السابق، ص  – الحم
  ).٥٧٨املصدر السابق، ص 

  .٤٨ – ٤٦البكري، املصدر السابق، ص  (٢١٢)
  .٧٢ابن حوقل، املصدر السابق، ص  (٢١٣)
، املرجع السابق، ص (٢١٤)   .١١١الجنحا

(215) Lewicki, Etudes maghrébines et soudanaises, Académie 
polonaise  de  science – comité des études orientales, 
Varsovie, 1976, p 12. 

  .٧٤البكري، املصدر السابق، ص  (٢١٦)
  .٢١٩املرجع السابق، ص ملبار،  (٢١٧)
، املصدر السابق، ص (٢١٨)   .٣١ابن الصغ
، املصدر السابق، (٢١٩)   .١٩٢ص  اليعقو
  .٧٤البكري، املصدر السابق، ص (٢٢٠)
، املصدر السابق، ص (٢٢١)   .٣٦ابن الصغ

  .٨٦ابن حوقل، املصدر السابق، ص  (٢٢٢)
  .١٤٩الحريري، املرجع السابق، ص (٢٢٣)
  .٢٢٨ق، ص املقديس، املصدر الساب (٢٢٤)
  .٥٣، املصدر السابق، ص ابن الصغ (٢٢٥)
  نفسه. (٢٢٦)


