
 
 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ

 .)السداسي الثاني(تاريخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط ماستر:تخصص 

 أستاذة المقياس:د/فاطمة هارون                             ي  مجتمع الغرب اإلسالمالمقياس: 

 : يةتعليمأهداف 

الطالب على جمتمع الغرب اإلسالمي، من حيث الرتاتب االجتماعي،  هتدف هذه املادة إىل توسيع اطالع      
التعرف على الظروف ، و   ايحياة االجتماعية واليياسيةوالفئات املشكلة له، ودور بعض تلك الفئات والعناصر يف

 التارخيية والعوامل املؤثرة يف تشكل املكونات االجتماعية وحركتها وهجراهتا يف الغرب اإلسالمي.

  المعارف المسبقة المطلوبة:

يشرتط يف الطالب ملتابعة هذا التكوين أن يكون على دراية باملعارف العامة للعلوم االجتماعية واإلنيانية عموما    
والتاريخ االجتماعي خصوصا، إضافة إىل ضرورة إحاطته بأهم مفاهيم التاريخ االجتماعي، ومعرفته ملنهجية 

 قيق.البحث يف هذا االختصاص الد

 :اإلسالميمصادر التاريخ االجتماعي للغرب  : 2-1المحاضرة 
بالرغم من أّن مؤّرخي تاريخ الغرب اإلسالمي مل يهتموا كثريا بتدوين أخبار مجيع فئات  مقدمة:          

اجملتمع، ألّن أغلبهم اهتّم باألحداث التارخيية البارزة لدويالته، خاصة ذات الطابع اليياسي والعيكري، فضال 
كانت هذه املؤّلفات حوت الكثري   عن رجال اليياسة، اجليش، اإلدارة ، الدواوين، الكتاب ، العلماء...إخل، وإن

من اإلشارات  التارخيية هلذه الفئة من اجملتمع)النخبة(، فإنّه يوجد مصادر أخرى ميكن اعتبارها من أهّم املصادر 
دت الباحثني بالكثري من التفاصيل عن ايحياة االجتماعية عامة كاملأكل ألّّنا زوّ مة؛ لدراسة التاريخ االجتماعي عا

ات اجملتمع وطبقاته، العادات والتقاليد، االحتفاالت واملناسبات الدينية واالجتماعية ،ايحياة العائلية ، واملشرب ، فئ
 قضايا األسرة ، كالزواج ، الطالق ، املرأة ودورها يف اجملتمع ، ختطيط املدن والعمران...إخل. نذكر منها مايأيت:

 
 



 
 

 : الفقهية كتب النوازل-1
 أهم مصادر التاريخ االجتماعي للغرب اإلسالمي وذلك لعدة اعتبارات منها:تعترب كتب النوازل من      
فهي ففضال عن كوّنا مصادر فقهية أصيلة ،أّنا تعترب مبثابة شواهد عيان على األحداث اليت عاصروها، -     

، كما أّن املعلومات املوجودة فيها ماعيخصوصا يف امليدان االجت تتميز بالدّقة واألصالة حتوي مادة تارخيية هامة
 قّلما جندها يف املصادر التارخيية ، أو املصادر األخرى اليت أّرخت للمجتمع.

متّيزت املعلومات االجتماعية اليت حوهتا بكثرهتا وتنّوعها، منها ما يتعلق بقضايا األسرة من زواج وطالق ، -    
، ومنها ما يتعّلق بالعمران، ومنها ما يتعّلق إرث، الصداق ، اهلبة وغريها، ومنها ما يتعّلق بالعادات والتقاليد ومنها 

ومنها ما يتعّلق بعناصر اجملتمع والعالقات  ا يتعّلق بأنشطة الرتبوية والتعليميةومنها م بالتبادل التجاري يف اجملتمع ،
 .وموقعهم االقتصادي واالجتماعي، مظاهر العنف واملظامل املوجودة يف اجملتمعات القائمة بينهم ، وأهل الذمة 

صحة القضايا املعروضة، كما تنفرد كتب النوازل بنقلها لبعض الوثائق األصلية كالشهادات والعقود إلثبات -     
تقّدم لنا معلومات هامة ودقيقة لدراسة مصادر جمتمع الغرب اإلسالمي يف املدن والبوادي، فهذه املادة الغنية 

  واملتنّوعة متّكن املؤرّخ من رصد األوضاع االجتماعية للفرتة اليت عاصرها صاحب الدراسة.
علومات املوجودة اها ، مبصادر أخرى حتّدثت عن نف  الفرتة ، كما متّيزها باملصداقية حبيث ميكن مقارنة امل -   

ميكن اعتبارها مقياسا للحكم على املصادر املوجودة يف املصادر التارخيية للقيمة التوثيقية اليت تتمّيز اها، كما تربز 
واألمراء أو الشخصيات خاصة املتعّلقة بايحكام جرأة القضاة يف التصدي لقضايا اجملتمع الكربى واإلفتاء فيها، 

 االجتماعية البارزة.
تربز لنا كتب النوازل نظام القضاء بالغرب اإلسالمي الذي كان يتمّيز باستقاللية كبرية مكنته من فرض قراراته  -  

 على مجيع الفئات االجتماعية.

 والمغربية مصادر النوازل األندلسية بعض:   
 كتب النوازل األندلسية:-أ

دار نوازل يف مرحلة مبكرة مع طلبة اإلمام مالك بن أن  أمثال: حيي بن حيي الّليثي  األندل  بكوّناعرفت        
وأخيه عييى بن دينار ، بالرغم ، زياد بن عبد الرمحن املعروف بشطبون، البغازي بن قي  ، عبد الرمحن بن دينار،

واليند كما يظهر يف كتب الفهارس والربامج، من أنه مل يصلنا من هذه الفرتة إال شذرات متفرقة عرب الرواية 
 املشيخات وغريها من املؤّلفات واملصّنفات.



 
 

وبداية من القرن الثالث اهلجري بدأت تظهر مؤّلفات خمتلفة يف فقه النوازل من الصعب اإلحاطة اها نظرا كثرة      
ه(، 212ل أمحد بن زياد )ته(، نواز 212نوازل عييى بن دينار بن وهب القرطيب)ت عددها نذكر من بينها:
ه(، ميائل بن 202،نوازل أيب أيوب سليمان بن حممد بن بطال البطليوسي)ته(233نوازل بن أيب زمنني )ت

ه(، نوازل أيب الوليد 223زرب لتلميذه القاضي أيب الوليد يون  بن عبد اهلل بن مغيث الفرضي، )ت
ى اإلعالم بنوازل األحكام، نوازل أيب ه(امليم284ه(، نوازل عييى بن سهل األزدي)ت272الباجي)ت

ه( امليماة نوازل األحكام، نوازل أمحد بن سعيد بن بشتغري اللخمي اللورقي 237ـ5مطرف الشعيب املالقيـي )ت 
(، فتاوى القاضي أيب الوليد بن رشد 520ه(، أجوبة عبد اهلل بن حممد بن أيوب بن بيام املالقي )ت514)ت
(، نوازل بن ورد 523زل أيب عبد اهلل بن ايحاج القرطيب الشهيد)تنواه(، 520)تالقرطيباجلّد 

ه( وغريها 828ه(، نوازل أيب علي حين بن زكون ، فتاوى أيب القاسم بن اليراج األندليي )520التميمي)ت
  من كتب النوازل الكثرية.

 كتب النوازل المغربية:-ب     
خول موطأ مالك إىل املغرب اإلسالمي ـ، وتأليف مدّونة بدأ ظهور فقه النوازل بالغرب اإلسالمي منذ د      

سحنون بن سعيد التنوخي اليت أصبحت معتمد املغاربة واألندلييني يف الفقه املالكي، وعلى أساسها أّلفت الكثري 
 :نذكرومن أهّم كتب النوازل املغربية ت الفقهية ،من كتب النوازل ، واملدّونا

كتاب أجوبة أيب ايحين علي بن عبد ايحّق الزويلي   نوازل أيب عمران الفاسي،أجوبة حممد بن سحنون ،      
(، كتاب الفتاوى حملمد 773ه(، كتاب األسئلة واألجوبة أليب سعيد الرعيين الفاسي)ت713الشهري بالصغري)ت
لي بن الكايف لعبد اهلل بن عو ه(، كتاب الشايف فيما وقع من اخلالف بني التبصرة 844املشدايل البجائي)ت

ه(، نوازل أيب عبد اهلل بن ايحاج 744ه(، كتاب العقد املنتظم للحكام البن سلمون )ت721سلمون )ت
(، جامع ميائل األحكام فيما نزل باملفتني وايحكام، ويعرف أيضا بنوازل الربزيل 772العبدري )ت

(،  882يى املازوين )ته(، كتاب الدرر املكنونة يف نوازل مازونة أليب زكريا موسى بن عي821)تالتونيي
اس أمحد بن حيي كتاب املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علماء إفريقيا و األندل  واملغرب أليب العب

  ه(.312الونشرييي)ت
 
 
  



 
 

 : كتب الرحالت والجغرافيا التاريخية-2
تعترب كتب الرحالت واجلغرافيا التارخيية من املصادر املهمة لدراسة تاريخ جمتمع الغرب اإلسالمي، ألّن هذا       

حيث جند اها الصنف من املصادر يعتمد أساسا على املالحظة واملشاهدة العينية للمناطق اليت زارها الرحالة 
وتقاليدهم ، مأكلهم ، مشراهم، الطقوس والشعائر  معلومات دقيقة عن ايحياة االجتماعية، طبائع الناس، عاداهتم

  الدينية اليت ميارسوّنا، طبوغرافيا تلك املناطق، عمراّنا ، الصناعات وايحرف اليت ميارسوّنا...إخل.
فكتب الرحالت واجلغرافيا تعّد من أصدق املصادر وأكثرها عناية باجلانب االجتماعي فصال عن اجلانبني     

ادي، كما يّتصف مؤّلفوها بدّقة املالحظة والوصف وتيجيل املشاهدات بأمانة وصدق، والكثري اجلغرايف واالقتص
منهم حيرص على التفرقة بني املشاهدة والرواية عند تيجيل معلوماهتم، ألّن غالبيتهم كانوا رجال علم ودين قامت 

عن الرحالت ايحجية ،ومنهم من شغف رحلتهم أساسا على االستزادة من العلم واملعرفة يف أقاليم خمتلفة، فضال 
 .باليفر حيث كانت املغامرة واكتشاف اجملهول دافعا لرحلته

 الرحلة واجلغرافيا املغربية واألندليية:كتب  بعض        
 م(. 1217ه/412الرحلة البن جبري الشاطيب البلنيي)ت-
 م(.1221ه/721بن رشيد،أيب عبد اهلل الفهري اليبيت املتوى)الرحلة ال-
 الرحلة املغربية للعبدري حممد بن حممد بن علي ايحيحي املغريب.-
 .م(1223ه/720)القاسم بن يوسف بن حممد املتوى لتجييب اليبيتل ميتفاد الرحلة واالغرتاب -
 (رحلة علميةبرنامج ابن جابر الوادي آشي ) -
حتفة النظار يف غرائب األمصار  (،1248ه/770رحلة ابن بطوطة حممد بن عبد اهلل اللوايت الطنجي املتوى)-

 وعجائب األسفار.
 .م(1287ه/780رحلة البلوي خالد بن عييى األندليي)ت -
 فيض العباب وإفاضة قداح اآلداب يف ايحركة اليعيدة إىل قينطينة والزاب البن ايحاج النمريي .-
 نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق للشريف اإلدرييي.-
 م.12ه/4مؤلف جمهول من القرن االستبصار يف عجائب األمصار ،  -
 الروض املعطار يف خرب األقطار حملمد بن عبد املنعم ايحمريي. -
 امليالك واملمالك أليب عبيد البكري. -
 



 
 

 :كتب التراجم والطبقات  -3
الوفيات ، اليت كتبت حيب هلا أمهية كبري يف الدراسات االجتماعية وهي أنواع كثرية منها كتب الطبقات،     

القرون، أو معاجم الشيوخ، أو أنياب ... إخل، وتكمن أمهيتها يف أّنا تزّودنا مبعلومات كثرية عن الوضعية 
االجتماعية لألشخاص املرتجم هلم وأوضاع عصرهم، فضال عن متّيزها بالثقة والدقة يف نقل املعلومات. ومن أهم  

 نذكر:كتب الرتاجم املغربية واألندليية 
م(:التكملة لكتاب الصلة ؛ له أيضا كتاب ايحلة اليرياء؛ له 1240ه/458ابن األبار القضاعي األندليي)ت-

 أيصا املعجم يف أصحاب القاضي أيب علي الصديف.
 م(: الصلة يف تاريخ أئمة األندل .1182ه/528ابن بشكوال )ت-
 النباهي املالقي : تاريخ عماء األندل  .-
تاريخ قضاة قرطبة، وله أيضا أخبار الفقهاء : م(371ه/241أبو عبد اهلل حممد بن ايحارث)ت اخلشين -

 واحملدثني؛ وله أيضا طبقات إفريقية.
 ايحميدي :جذوة املقتب  يف تاريخ رجال األندل . -
 ابن عبد امللك: الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة.-
 دار  وتقريب امليالك يف معرفة أعالم مذهب اإلمام مالك.القاضي عياض بن موس اليحصيب: ترتيب امل-
 الدرجيين : طبقات املشايخ باملغرب.-
 ابن فرحون املالكي: الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب.-
تعترب املؤّلفات اليت كتبت يف ايحيبة من الوثائق املهمة يف الدراسات االجتماعية ملا حوته من كتب الحسبة:  -4

معلومات قلما جندها يف املصادر التارخيية ، فاحملتيب هاهو إال موظف يف الدولة ميارس الرقابة ويرفع املظامل على 
، أحكام اليوق ليحي بن عمر، مّث آداب ايحيبة ، وجند من أقدم كتب ايحيبة يف املغرب اإلسالمي’ اجملتمعات

ة من طرف ليفي بروفنيال، ورسالة يف آداب ايحيبة البن البن عبدون التجييب ، منشور  ورسالة يف القضاء وايحيبة
املعهد الثقايف الفرنيي بالقاهرة، ورسالة يف ايحيبة لليفطي وهو عبد الرؤوف نشرها ليفي بروفنيال أيضا صمن 

من فقهاء وجمتييب مالقة باألندل  خالل القرن اليادس اهلجري، وهي كتب يف غاية األمهية ملا ورد فيها من 
 جندها يف غريها من املصادر. ت قّلمامعلوما



 
 

ألف املؤّرخون امليلمون مؤّلفات كثرية متّيزت أغلبها بكرب حجمها، حيث تناولت : كتب التاريخ العام-6

واالقتصادية  أحداثا منذ بدأ اخلليقة حىت عصر املؤّلف ، مشلت اجلوانب اليياسية والعيكرية واإلدارية واالجتماعية
 والعلمية...إخل، وهي املصادر اليت ال ييتغين عنها الباحث يف أّي جمال من الدراسات التارخيية، نذكر منها:

: كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر م(808/1204)تابن خلدون عبد الرمحن- 
 ومن عاصرهم من ذوي اليلطان األكرب ، واملقدمة.

 ابن بلقني)األمري عبد اهلل آخر ملو  بنو زيري يف غرناطة(: املذكرات.-
 البيدق أبو بكر علي الصنهاجي:أخبار املهدي بن تومرت.-
 أبو حامد الغرناطي: املغرب عن بعض عجائب املغرب.-
 ابن حزم الظاهري األندليي: طوق ايحمامة بني األلفة واآلالف.-

 : املقتب  من أنباء أهل األندل .م(243/1073_ابن حيان القرطيب: )ت
أما بالنيبة للمراجع اخلاصة بالتاريخ االجتماعي فهي كثرية جدا مابني دراسات خاصة جبانب معنّي من     

 التاريخ االجتماعي ، أو دولة أو فرتة معينة منها ما يلي:
 إبراهيم أمحد العدوي:اجملتمع اإلسالمي مقّوماته اإلسالمية والعربية.-
 مجال أمحد طه: ايحياة االجتماعية باملغرب األقصى يف عصر املرابطني واملوحدين.-
اليّيد عبد العزيز سامل:صور من اجملتمع األندليي يف عصر اخلالفة األموية وعصر دويالت الطوائف من خالل -

 .13النقوش احملفورة، جملة املعهد املصري للدراسات اإلسالمية، العدد
 سبانيا يف تارخيها، املييحيون، امليلمون، اليهود، ترمجة إبراهيم منويف._أمريكو كاسرتو:ا

 _أمحد خمتار العبادي: مشاهدات ليان الدين بن اخلطيب يف املغرب واألندل .
 إبراهيم القادري بوتشيش: مباحث يف التاريخ االجتماعي للمغرب واألندل  خالل عصر املرابطني.-
 الفتاوى الفقهية يف كشف وقائع التجربة األندليية ، نوازل ابن اجلاج منوذجا.أمحد اليوسفي شعيب:أمهية -
 .م15جوانب من ايحياة يف املغرب األوسط يف القرن التاسع اهلجري/ بوعياد حممود،- 

 .دراسات يف التاريخ االقتصادي واالجتماعي للغرب اإلسالمياجلنحاين، ايحبيب،  -

 .حركات إبراهيم، اجملتمع اإلسالمي واليلطة يف العصر الوسيط - 

 


