املحاظر املىريخاهيت :مؤصضاث لىلل املعارف
محمذن أمين محمذو

()1

ملذمت
اإلاداْغ اإلاىعٍخاهُت ماؾؿاث طاث وْائ ٠مخٗضصة (احخماُٖت وز٣اُٞت وجغبىٍت)
ؾاهمذ َىا ٫ال٣غون اإلاايُت مؿاهمت ٦بحرة في وكغ اإلاٗاع ٝالٗغبُت وؤلاؾالمُت
بمسخلٞ ٠ىىجها في عبىٕ الصحغاء ومنها بلى اإلاىاَ ٤ؤلاٞغٍُ٣ت اإلاجاوعة٦ ،ما ؾاهمذ في
ه٣ل هظه اإلاٗاعٖ ٝبر ألاحُا .٫واهُال٢ا مً الىْائ ٠اإلاٗغُٞت للمداْغ ٣ٞض ؾماها
بٌٗ الباخثحن" :الجامٗاث البضوٍت اإلاخى٣لت ٖلى ْهىع الِٗـ" ،بِىما اٖخبرها آزغون
بمثابت "ؤ٧اصًمُاث خُ٣ُ٣ت ج٣ام جدذ الخُام".
وما جؼا ٫اإلاداْغ ج٣ىم بمهمت وكغ وه٣ل اإلاٗاع ٝفي ه٣اٍ ٖضًضة مً مىعٍخاهُا
مؿخ٣بلت َالبا مىعٍخاهُحن وٚحر مىعٍخاهُحنٌ ،ؿٗىن بليها مً ٧ل ٞج عٚم ٢ىة ا٦دؿاح
مىاٞؿتها اإلاضعؾت الىٓامُت ،و٦ظا شح مىاعصها و٢ؿىة ْغو ٝالضعؽ بها.
ؾدخمدىع هظه الىع٢ت البدثُت خى ٫الٗىانغ الخالُت:
 حٗغٍ ٠اإلادٓغة،
 وكإة اإلادٓغة وجُىعها،
 الؿماث الٗامت للمدٓغة،
 ألاصواع التي ايُلٗذ بها اإلادٓغة،
 الخدضًاث ألاؾاؾُت التي جىاحه ماؾؿاث اإلادٓغة خالُا،
 الخٗلُم اإلادٓغي وصوعه في الٓغو ٝالحالُت.

Université de Nouakchott, Mauritanie.
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الخعريف والخصييف
ه٣هض بالخٗلُم ألانلي ؤو اإلادٓغي طل ٪الىمِ مً الخٗلُم الظي ًخم في مضاعؽ
ؤهلُت َىُٖت ٢غآهُت ؤو ٣ٞهُت .و٢ض ْلذ هظه اإلاداْغ 1وهي ماؾؿاث طاث وْائ٠
مخٗضصة احخماُٖت وز٣اُٞت وجغبىٍت جيكغ اإلاٗاع ٝالٗغبُت وؤلاؾالمُت بمسخلٞ ٠ىىجها في
عبىٕ الصحغاء و في اإلاىاَ ٤ؤلاٞغٍُ٣ت اإلاجاوعة .وما جؼا ٫اإلادٓغة جًُل٘ بهظه اإلاهمت في
ه٣اٍ ٖضًضة مً مىعٍخاهُا ،مؿخ٣بلت َالبا مىعٍخاهُحن وٚحر مىعٍخاهُحن ًإجىن بليها مً
٧ل ٞج عٚم ٢ىة ا٦دؿاح مىاٞؿتها اإلاضعؾت الىٓامُت وشح مىاعصها و٢ؿىة ْغوٝ
الضعؽ بها.
واإلادٓغة ؤو "اإلادًغة" في اقخ٣ا٢ها اللٛىي اؾم م٩ان (مٟٗلت) ًدخمل جٟؿحراث
اًدُمىلىحُت ٖضًضة لٗل مً ؤ٦ثرها وحاهت :
 ؤن ج٩ىن مكخ٣ت مً ٗٞل ،خٓغ ؤي مى٘ بىؾُلت ماصًت ؤو مٗىىٍتٞ .هي ماصًا
الحٓحرة التي ٦ثحرا ما ٧اهذ جدُِ بسُمت قُش اإلادٓغة ومهاله وٖغائل َلبخه لحماًتها
مً الحُىاهاث وٚحرها .ج٣ام هظه الحٓائغ ٖاصة ٞىع خلى ٫اإلاسُم بإي م٩ان حضًض ًخم
الجزوُٞ ٫ه .ؤما مً الىاخُت اإلاٗىىٍت ٣ٞض ًخهل هظا الاقخ٣ا ١بالحٓغ الظي ًماعؾه
الكُش ٖلى الُالب اإلادٓغي بمىٗه مً الخجىا ٫صازل الخي والازخالٍ بإهله
والاوٛماؽ في مكاٚلهم الضهُىٍت وبلؼامه باقإ٢امت في ؤٖغقت الُلبت والخٟغ ٙللٗلم ؛ ؤو
هى مخإث مً الهُبت والحماًت الغوخُت التي ًخمخ٘ بها قُش اإلادٓغة وماؾؿخه وختى
َالبه .وج٣خط ي هظه الحماًت خٓغ اعج٩اب اإلاسالٟاث بدغم اإلادٓغة وخماًت مً لجإ بليها
ختى ً٩ىن في مإمً مً النهب والؿلب وٚحرهما مً اإلاماعؾاث التي ٧اهذ قائٗت في
اإلاىُ٣ت زال ٫ال٣غون اإلاايُت .وبالٗىصة بلى ال٣ىامِـ هجض ل ٟٔاخخٓغ ب٨ظا حٗنى
 1للمؼٍض مً الخٟانُل ًٖ مضلى ٫هظه الدؿمُت وؤصواع هظه اإلااؾؿاث الث٣اُٞت ،جم ً٨مغاحٗت :
الىدىي ،الخلُل ( ،)1987بالد شىليط ،املىارة ..والرباطٖ ،غى للحُاة الٗلمُت وؤلاقٗإ الث٣افي والجهاص
الضًني مً زال ٫الجامٗاث البضوٍت اإلاخى٣لت (اإلادايغ) ،جىوـ ،م 48 .وما بٗضها.
بً خامض ،اإلاسخاع ( ،)1990حياة مىريخاهيا ،الحياة الثلافيت ،جىوـ ،الضاع الٗغبُت لل٨خاب ،م 197 .وما
بٗضها.
ولض ٖبض هللا ،صصوص ( ،)1993الحركت الفكريت في بالد شىليط خالل اللرهين الحادي عشر والثاوي عشر (- 71
71م) ،بدث لىُل صبلىم الضعاؾاث الٗلُا في الخاعٍش (ص٦خىعاه الؿل ٪الثالث) ،حامٗت مدمض الخامـ ،الغباٍ،
م 70 .وما بٗضها.
ابً مدمضن ،مدمضو (" ،)2002اإلاداْغ اإلاىعٍخاهُت (الجامٗاث البضوٍت اإلاخى٣لت)" ،مجلت الخاريخ العربي ،الٗضص
الثاوي والٗكغون ،الغباٍ ،م.361-339 .
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اخخمى به .2و٢ض ٧اهذ اإلادٓغة مىظ وكإتها ملجإ الخائ ٠ومالط اإلاؿخًٗ ٠مً ٚاعاث
النهابحن والٓلمت.
 ؤن ج٩ىن مكخ٣ت مً ٗٞل خًغ ؤي م٩ان خًىع اإلادايغة ،و٢ض ً٩ىن هظا
الحًىع ٦ظل ٪ماصًا ؤو مٗىىٍاٞ ،هى ماصي لن الُالب ًدًغ بجؿمه مدايغة ألاؾخاط،
ومٗىىي ،لن ُٞه ججغصا مً الضهُا وهمىمها وب٢باال ٖلى الخٗلم والخٗلُم زالها لىحه
هللا حٗالى.3
وٍضٖم هظا الاقخ٣ا ١ألازحر وعوص ٧لمت مدًغة في بٌٗ ٦خب الترار الٗغبي
ؤلاؾالمي الضالت ٖلى مٗنى اإلاضعؾت مثل ما هى الكإن في عخلت ابً حبحر ،4ومُٗاع
الىوكغَس ي ،5و٢ض ٧ان هظا الاوؿالر ًٖ مكاٚل الحُاة الضهُا والحًىع اإلااصي
واإلاٗىىي للٗلم الكغعي لهُ٣ا باإلا٣هض مً وعاء ب٢امت الخٗلُم الضًني ؤنال بهظا
"اإلاى٨ب البرػدي" .6واهُال٢ا مً طلً ٪م ً٨جهيُ ٠الخٗلُم ألاهلي في مىعٍخاهُا بلى
نىٟحن عئِؿُحن هما:
اإلاضاعؽ ال٣غآهُت وجىدهغ وُْٟتها في حٗلُم ال٣غاءة وال٨خابت للمبخضئحن وجدُٟٔ
الىو ال٣غآوي ال ؤ٦ثر .وهدً هغي يغوعة بزغاج هظه اإلاضاعؽ مً الخهيُ ٠اإلادٓغي
مغاٖاة لالنُالح اإلادلي الظي ًسغحها مً صائغة الخٗلُم اإلادٓغي وٍمحزها بمهُلح
"٢غاءة اللىح" ؤو "اللىح" اإلاسخل ًٖ ٠اإلادٓغة في :
٢ ؿغٍت بغهامج الخٗلُم؛
ٞ غصًت الخٗلُم؛
 2مهُٟى ،ببغاهُم ،املعجم الىصيطَ ،هغان ،اإلا٨خبت الٗلمُت ،بضون جاعٍش ،حؼءان ،ماصة خٓغ.
 3للمؼٍض مً اإلاٗلىماث الخٟهُلُت ًم ً٨الغحىٕ بلى:
مدمض الهىفي ولض مدمض ألامحن ( ،)1406املحاضر املىريخاهيت وآثارها التربىيت في املجخمع املىريخاوي ،عؾالت
للحهىٖ ٫لى قهاصة اإلااحؿخحر ،حامٗت اإلال ٪ؾٗىص.
خمض بً ٖبض الخي ،)1998( ،املحظرة( :ماهيتها ،وشأتها ،جطىرها ،بييتها ومحخىاها ،وظيفتها)ٖ ،غى م٣ضم
لىضوة ًٖ اإلادايغ في مىعٍخاهُا ،هىا٦كىًٍ ،ىلُى .
مدمض اإلاهُٟى ولض الىضي ،دور املحاضر في مىريخاهيا ،مظ٦غة جسغج ،اإلاٗهض الٗالي للضعاؾاث والبدىر
ؤلاؾالمُت.
 4ابً حبحر ( ،)1964الرحلت ،بحروث ،صاع ناصع للُباٖت واليكغ.
 5الىوكغَس ي ،ؤخمض ( 1401هـ) ،املعيار املعرب والجامع املغرب عً فخاوي أهل إفريليت وألاهذلط واملغرب،
بحروث ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي ،ج ،7 .م.156 .
 6بخضي الدؿمُاث التي ٖغٞذ بها البالص اإلاىعٍخاهُت صاللت ٖلى جىؾُها بحن اإلاجخمٗاث طاث الخىُٓم اإلاغ٦ؼي
قما ٫وحىىب الصحغاء.
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 نٛغ ؾً اإلاخٗلمحن ٚالبا.
وٍمخاػ هظا الهى ٠مً اإلاضاعؽ باهدكاعه الىاؾ٘ في البالص بدُث ال ًسلى حي بضوي
مً مضعؾت ؤو مضاعؽ مىه ،مما ٌٗ٨ـ مضي بؾهامه في وكغ مؿخىي ؤولي مً الخٗلُم
بحن الؿ٩ان.
اإلاداْغ  :وٍم ً٨جهيُٟها جبٗا إلادخىي اإلااصة الٗلمُت اإلاضعؾت وماهالث الكُش
الٗلمُت وهىُٖت الُالب بلى مؿخىٍحن ازىحن هما:
ٞاإلادٓغة ال٣ٟهُت جسخو بخضعَـ ٖلىم ال٣غآن وال٣ٟه والُٗ٣ضةٞ ،كُسها ٢اصع ٖلى
جضعَـ ٖلىم الٛاًت صون ؾىاها .وهظا الهى ٠مً اإلاداْغ هى الظي ٌؿخد ٤خؿب
اٖخ٣اصها نٟت اإلادٓغة اإلاخسههت ،ؾىاء جدضزىا ًٖ جسهو ٖمىصي ًغاعي
مؿخىي الضعؽ بهظه اإلادٓغة ؤو ًٖ جسهو ؤ٣ٞي ًىُل ٤مً خهغ اإلاًمىن
اإلاٗغفي.
ؤما اإلادٓغة الجامٗت وهي التي ججم٘ بحن ٖلىم الٛاًت وٖلىم آلالت مٗا (ججىٍض،
جٟؿحر ،خضًث ،ؤنى ،٫هدى ،بالٚت ،خؿاب ،مىُ ،٤بلخ ،).وال ًيخهب للخضعَـ في
هظه اإلادايغ بال قُش مخبدغ في مسخل ٠الٗلىم الكغُٖت واللٛىٍت وألاصبُت.
وهظا الهى ٠مً اإلادايغ هى الظي ؤُٖى هظا الغ ً٦ال٣ص ي مً صًاع ؤلاؾالم
نِخه الٗلمي بما اخخًً مً حضالاث ٖلمُت زهبت وبما ؤهخج مً جألُ ٠ؤنُلت ججز٫
ألاخ٩ام الكغُٖت ٖلى الى٢ائ٘ الُىمُت لحُاة البضاوة 7والؿِبت ،وبما ؤنضع مً زغٍجحن
طإ نُتهم في الٗالم ؤلاؾالمي.

اليشأة والخطىر
بن ٞهم الضوع الظي ًم ً٨ؤن ًًُل٘ به الخٗلُم اإلادٓغي في وكغ اإلاٗغٞت ؤُ٣ٞا
صازل البالص زضمت إلاخُلباث الخىمُت ً٣خط ي الىٓغ بلى ْغو ٝوكإجه واإلاغاخل التي مغ
بها.
وال ٌؿدبٗض اخخماْ ٫هىع مؿخىي ما مً الخٗلُم الضًني في صحغاء اإلالثمحن م٘
صزى ٫ؤلاؾالم بليها ؤواؾِ ال٣غن الثاوي الهجغي/الثامً اإلاُالصي .وٍٟترى ؤن ً٩ىن
الخجاع ٢ض ايُلٗىا بضوع باعػ في هظا الهضص خُث جم٨ىىا مً جغؾُش الاهخمام بال٣غاءة
وال٨خابت وبث الىعي الضًني والخل٣ي.
 7مً ؤ٦ثر ألامثلت حٗبحرا ًٖ عبِ ال٣ٟه اإلادٓغي بالحُاة البضوٍت ٦خاب الباصًت الظي ًاؾـ ل٣ٟه الباصًت .اهٓغ:
الكُش اإلاامي ،مدمض (ث .ؾىت 1292هـ ،)1875/كخاب البادًت ،مسُىٍ بدىػجىا نىعة مىه.
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وب ٌٛالىٓغ ًٖ عباٍ ٖبض هللا بً ًاؾحن (ث .ؾىت 451هـ )1059/الخٗلُميٞ ،ةن
الكائ٘ في الغواًاث الكٟهُت اإلاخضاولت ختى آلان ؤن ألامحر اللمخىوي ؤبا ب٨غ بً ٖمغ (ث.
ؾىت 480هـ )1087/بٗض اهٟهاله ًٖ ابً جاقٟحن (ث .ؾىت 500هـ )1106/باإلاٛغب
وٖىصجه بلى الصحغاء حاء مٗه ب٣ٟهاء 8لخإؾِـ مضاعؽ في هظه اإلاىُ٣ت ،عبما ج٩ىن هي
البظوع ألاولى للماؾؿاث اإلادٓغٍت التي محزث الخاعٍش اإلاىعٍخاوي مىظ طل ٪الححن وبلى ًىم
الىاؽ هظا .وحؿمذ اإلاُُٗاث اإلاخىٞغة ختى آلان باٖخماص جدُ٣ب ؤولي ٢ض ال ًسلى مً
جسمحن لخاعٍش هظا الخٗلُم هىحؼه في ما ًلي:
مغخلت اإلاضن وَٗخ٣ض بٌٗ الضاعؾحن 9ؤن اليكإة الٟٗلُت للمداْغ بصحغاء اإلالثمحن
حٗىص بلى ْهىع الضٖىة اإلاغابُُت بها ،بط "٧ان الٗلم خًغٍا في ٖهض اإلاغابُحن و٢غوها مً
بٗضهم"٦ ،10ما ً٣ى ٫الخلُل الىدىي الظي ازخاع لهظه اإلاغخلت ٖىىاها له صاللخه هى
"الحىايغ مهض اإلاداْغ" ،11طل ٪ؤن خىايغ مثل ؤوصاٚؿذ وجِى٩ي ووالجه وجِكِذ
وواصان وقى٧ ُِ٣اهذ مغا٦ؼ ٖلم مُ٨ىت اخخًيذ اإلااؾؿاث اإلادٓغٍت ألاولى في هظه
"البالص الؿائبت".12
و٧اهذ مٗٓم جل ٪اإلاضن واخاث ومغا٦ؼ ججاعٍت ايُلٗذ ؤًًا بإصواع ججاعٍت مهمت،
بط ٧اهذ مً اإلادُاث الهامت في مؿال ٪الخجاعة الصحغاوٍت .13و٢ض ٖغٞذ هظه الحىايغ
ٞتراث اػصهاع ا٢خهاصي ًغجح ؤن ج٩ىن لها نلت بالنهًت الٗلمُت وألاصبُت بها "بط ال بض
ل٩ل ز٣اٞت مً ٞائٌ ا٢خهاصي" َاإلاا ؤن الث٣اٞت "اؾتهال ،٥بل هي بؾغا 14"ٝخؿب
 8هاالء ال٣ٟهاء هم :الحًغمي اإلاغاصي ،ببغاهُم ألامىي وٖبض الغخمً الغ٧اػ.
 9هظ٦غ منهم:
بً خامض ،اإلاسخاع ،حياة مىريخاهيا ،الحياة الثلافيت ،اإلاغح٘ الؿاب.٤
الىدىي ،الخلُل ،بالد شىليط ،املىارة والرباط ،اإلاغح٘ الؿاب.٤
 10الىدىي ،الخلُل ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م.66 .
 11اإلاغح٘ هٟؿه.
" 12البالد الضائبت" ؤو "بالد الفترة"مً الدؿمُاث اإلادلُت التي ؤَل٣ذ ٖلى البالص اإلاىعٍخاهُت زال ٫ال٣غون
اإلاايُت وطل ٪بقاعة بلى ُٚاب الؿلُت اإلاغ٦ؼٍت واهدكاع الٟىض ى في هظه ألان٣إ .وممً اؾخسضمىا هظه
الدؿمُت :
الكُش ؾُضي مدمض بً الكُش ؾُضي اإلاسخاع ال٨ىتي (ث1226.هـ ،)1811/الرصالت الغالويت ،مسُىٍ.
الكُش ؾُضي ال٨بحر (ث1284.هـ ،)1868/امليزان اللىيم والصراط املضخليم ،مسُىٍ.
الكُش اإلاامي ،مدمض ،كخاب البادًت ،مسُىٍ.
 13الىاوي بً الحؿحن ( ،)1999صحراء امللثمين وعالكاتها بشمال وغرب إفريليا مً مىخصف اللرن الثامً إلى
نهاًت اللرن الحادي عشر امليالدي ،ؤَغوخت ص٦خىعاه في الخاعٍش ،حامٗت مدمض الخامـ ،الغباٍ.
 14الىو الٟغوس ي لهظه ال٣ىلت هى:
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حٗبحر ٞغصًىان بغوصًل ( ،)Braudelوخؿبما ٧ان ابً زلضون ٢ض ؤقاع بلُه خحن اٖخبر
يٗ ٠الٗمغان واهُ٣إ الضٖم ٖامال في الغ٧ىص الث٣افي ٖلى ٖهضه.15
ؤما مغخلت الباصًت بطا ٧اهذ اإلادٓغة ٢ض وكإث -مىظ اإلاغخلت اإلاغابُُت ٖلى ألا٢ل -في
الحىايغٞ ،ةجها ؾغٖان ما ؤنبدذ ماؾؿت جغبىٍت بضوٍت مً خُث ألاؾاؽ ،بط
اهدكغث مً اإلاضن بلى ألاعٍا ٝمُُٛت اإلاجا ٫الكىُُ٣ي الٟؿُذ مً يٟا ٝاإلادُِ
ألاَلس ي بلى ؤػواص ومً جهغ الؿىٛا ٫بلى الحضوص الجؼائغٍت واإلاٛغبُت .وفي ؤعحاء الصحغاء
اإلاىعٍخاهُت اإلاترامُت ألاَغا ٝوٖلى يٟا ٝاإلادُِ والنهغ ج٩ازغث اإلاداْغ وحكٗبذ
وؤنبدذ بمثابت "حامٗاث بضوٍت مخى٣لت"ٖ 16لى ْهىع الِٗـ ،حٗغ ٝهىٖا مً ؤلابضإ
وؤلاهخاج الٗلمي وألاصبي في مدُِ بضوي ال ٖهض له بالضولت اإلاغ٦ؼٍت وال وحىص ُٞه
للٗمغان.
وه٨ظا ٖغٞذ -لو ٫مغة في الخاعٍش ٖلى ما ٌٗخ٣ض -ؤو ٫باصًت جخٗاَى الث٣اٞت الٗاإلات
صعؾا وجإلُٟا ،بط اخخًيذ هظه الباصًت "مجمىٖت البضاة الىخُضة التي جمل ٪ج٣الُض
ز٣اُٞت م٨خىبت بِىما ٌِٗل آلازغون [ؤهل البىاصي ألازغي] ٖالت ٖلى ؤهل اإلاضن".17
و٢ض الخٔ بٌٗ الضاعؾحن هظه الخهىنُت التي محزث ؾ٩ان الصحغاء اإلاىعٍخاهُت
ًٖ ٚحرهم مً ؾ٩ان اإلاىُ٣ت خحن جدضزىا ًٖ مٓاهغ مً الث٣اٞت الٗاإلات في هظه
الباصًت٣ً .ى ٫الغخالت الٟغوس ي ٧امـي صولـ" :بن البًُان ًخسظون مً زُامهم
ؤ٧اصًمُاث خُ٣ُ٣ت" .18وٍمط ي هظا الغخالت الظي ػاع اإلاىُ٣ت ؾىت ٢ 1887ائال" :بن
حمُ٘ هاالء البضاة ج٣غٍبا ًخٗاَىن ٦خابت الٗغبُت" ،ما٦ضا ؤن "اإلاٗغٞت والظ٧اء اللظًً
ًمحزان هاالء البضو ًبلٛان صعحت مً الخُىع حٗض مٟاع٢ت إلاا ًُب٘ اإلاؿلمحن اإلاُ٣محن
بةٞغٍُ٣ا الكمالُت".19
« Il faut à toute culture un excédent, un surplus économique. La culture est
consommation, voire gaspillage », Braudel, F. (1984), Ecrits sur l’histoire, Paris,
Flammarion, p. 298.

٣ً 15ى ٫ابً زلضون في هظا الؿُا" :١و٢ض ٦ؿضث لهظا الٗهغ ؤؾىا ١الٗلم باإلاٛغب لخىا٢و الٗمغان ُٞه
واهُ٣إ ؾىض الٗلم والخٗلُم" .اهٓغ :ابً زلضون ،اإلا٣ضمت ،بحروث ،صاع الجُل ،ص.ث ،.م.484 .
 16الىدىي ،الخلُل ،بالد شىليط ،املىارة  ..والرباط ،اإلاغح٘ الؿاب.٤
 17بً الؿٗض ،مدمض اإلاسخاع ( ،)1993شرببه أو أزمت اللرن  71في الجىىب الغربي املىريخاوي ،هىا٦كىٍ،
اإلاٗهض اإلاىعٍخاوي للبدث الٗلمي ،م( ،53 .ه٣ال ًٖ مدمض ولض مىلىص ولض صاصاه).

Douls, C,. (1971), « Cinq mois chez les Maures nomades du Sahara Occidental 1887 »,
Paris, Hachette (reprod. d’un extrait de Tour du Monde, 1420-1422, 1888), p. 177-224,
p. 206.
18

 19اإلاغح٘ هٟؿه.
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وٍىدى عوي باس ي ( )René Bassetاإلاىخى هٟؿه خحن ًجؼم "بإن لضي البًُان ز٣اٞت
ؤصبُت ؤعقى مما لضي حل ؾ٩ان الجؼائغ".20
وه٨ظاٞ ،ةطا ٧اهذ الباصًت في ٖغ ٝالضاعؾحن -مىظ ابً زلضون وبلى الُىم -حٗخبر بِئت
ٚحر نالحت لإلهخاج ال٨ٟغي هاهُ ًٖ ٪الاػصهاع الٗلمي والٟنيٞ ،ةن وا ٘٢اإلاداْغ التي
محزث بىاصي مىعٍخاهُا مىظ ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ ووا ٘٢الحىايغ ؤلاؾالمُت في الٟترة هٟؿها
ًبحن ؤن الباصًت لِؿذ صائما عصًٟت الجهل وألامُت٦ ،ما ؤن اإلاضًىت ال حؿاوي بالًغوعة
الاػصهاع اإلاٗغفيٞ .ما هي ؾماث جل ٪اإلاضاعؽ البضوٍت؟

الضماث العامت للمحظرة
جمحزث اإلاضاعؽ الخ٣لُضًت في مىعٍخاهُا بمحزاث لٗل مً ؤبغػها :
الحغٍت ٞالُالب اإلادٓغي ًخمخ٘ بدغٍت ازخُاع :
 اإلادٓغة التي ؾِىدؿب بليها ؛
 الكُش الظي ؾُضعؽ ٖىضه ؛
 اإلااصة واإلاتن اللظًً ًغٚب في صعاؾتهما ؛
 الٟترة الؼمىُت اإلاالئمت لضعاؾخه.
وحؿمذ هظه اإلاؿاخت الىاؾٗت مً الحغٍت بمؿخىي مً جد ٤ُ٣الظاث ًجٗل حل
الُالب ًخٗاَٟىن حٗاَٟا وحضاهُا م٘ مدُُهم اإلادٓغي.
اإلاؿاواةٞ ،اإلادٓغة ج٩اص ج٩ىن الًٟاء الىخُض الظي جظوب ُٞه مسخل ٠ؤق٩ا٫
الخماًؼ الُب٣ي والٗغقي ،بط ًخدضص الاهدؿاب بليها بالغٚبت والاؾخٗضاص صون اٖخباع اإلا٩اهت
الاحخماُٖت ؤو ٞىاع ١الؿًٞ ،الغحل الُاًٖ في الؿً ٢ض ًضعؽ م٘ الكباب٦ ،ما ؤن
الكاب الُا٢ ٘ٞض ًخىلى جضعَـ مً هم ؤؾً مىه ،هظا ًٞال ًٖ ٖضم اٖخباع اإلاؿخىي
اإلااصي ،بط ال ٞغ ١بحن ٚني و٣ٞحر ،بل بن اإلادٓغة َىعث آلُاث جبىاها اإلاجخم٘ م٘
ازخالٞاث حؼئُت بحن هىاحي البالص لٗل مً ؤهمها:
" الخإبُض" :وٍ٣خط ي الخٟ٨ل بالُالب اإلاٛترب ؤو اإلاٗضم ؛

 20ه٣ال ًٖ:

Faidherbe, L. (1889), Le Sénégal et La France dans l'Afrique Occidentale, Paris, Hachette,
p. 45.
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" الخخمت" :وجىحب ٖلى ؾ٩ان الخي ج٣ضًم هضاًا للخالمُظ ٧لما ج٣ضمىا مغاخل
مُٗىت في صعاؾتهم؛
" قاة الخالمُظ"  :عؤؽ مً الٛىم ؤو الب٣غ ً٣ضم لخالمُظ اإلادٓغة في مىاؾباث
احخماُٖت مُٗىت (الؼواج ،الٗ٣ُ٣ت).
وججؿض هظه "الح٣ى "١مؿخىي ما مً الخ٩اٞل ًًمً الخٗلُم إلاً ًغٚب ُٞه.
اإلاجاهُتٞ ،االهدؿاب بلى  :الاهدؿاب بلى هظه اإلاضاعؽ ال ًخُلب عؾىما ؛ اإلاِؿىعون
ًضعؾىن ٖلى ه٣ٟت طوحهم ؛ اإلاٗضمىن ًىٖ ٤ٟليهم قُش اإلادٓغة ،ؤو بُ٣ت الخي ؤو
ًخ٣اؾمىن م٘ ػمالئهم اإلاِؿىعًٍ.
وججؿض هظه "اإلاجاهُت" صعحت مً الخأػع الاحخماعي ؾاهمذ في حؿهُل الخٗلم.
ٚحر ؤن هظه اإلاؼاًا ًجب ؤن ال جحجب ٖىا حملت مً اإلاأزظ ٖلى الخٗلُم اإلادٓغي
ًم ً٨جلخُهها في الى٣اٍ الخالُت:
ٖ ضم الٗىاًت ٚالبا بلٛت الخضعَـ؛
 ؤلاطٖان الخام ،في ألاٚلب ،للىزُ٣ت اإلا٨خىبت وبُٖائها ٢ضؾُت جدى ٫صون ه٣ضها؛
 هضعة الخإلُ ٠والتر٦حز ٖلى الكغوح وٖلى ٖ٣ض الىهىم الىثرًت بالىٓم؛
 الدؿغٕ ؤخُاها وٖضم اليؿبُت في عئٍت اإلاؿائل التي جدخمل ٖضة ؤوحه.

أدوار املحظرة
حٗخبر الىُْٟت ألاؾاؾُت لهظه اإلاضاعؽ هي وكغ الٗلىم وألازال ١ؤلاؾالمُت بما
ً٣خًُه طل ٪مً التر٦حز ٖلى ما ٌٗغ ٝبٗلىم الٛاًت (ال٣غآن ،ال٣ٟه ،الُٗ٣ضة،
الحضًث)ٚ ،حر ؤن اؾدُٗاب هظه الٗلىم ٌؿخضعي بالًغوعة مٗغٞت بٗلىم آلالت وزانت
الٗلىم اللٛىٍت التي ًخىٖ ٠٢لى مٗغٞتها ٞهم الىو الضًني مً ٢غآن وؾىت.
و٢ض ؤصع ٥اإلاىعٍخاهُىن ما لٗلىم آلالت مً ُ٢مت في اؾدُٗاب الٗلىم الكغُٖت،
ًٟٞلىا الاقخٛا ٫بها ٖلى الاقخٛا ٫بالٗباصة٣ً .ى ٫الكُش مدمظن ٞا ٫بً مخالي (ث.
ؾىت  1287هـ )1871/بهظا الكإن:
ٖلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الخسلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لٗبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاصة الج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي
حٗل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم الل ٛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغٖا  ًٞـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
21
آصم ألاؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماء ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؼم الخٗلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ًازـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظ طا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً ٢ىل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وٖلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

 21مدمظن ٞا ٫بً مخالي ،الذًىان.
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ٚحر ؤن للمدٓغة ؤصواعا ؤزغي جخٗضص بخٗضص وْائ ٠قُىر اإلادايغ وٚحرهم مً
ٖلماء و٣ٞهاء هظه البالص الظًً ً٣ىمىن في الى٢ذ هٟؿه بىْائ ٠الخضعَـ وؤلامامت
والخىحُه والضٖىة والىٖٔ والتربُت الغوخُت (مكاًش َغ ١نىُٞت) والً٣اء وؤلاٞخاء.
وهم بلى طلًًُ ٪لٗىن بمهام:
 مؿدكاعًٍ لضي ألامغاء؛
٦ خبت لألمغاء ،وجٓهغ ٚالبا بهماتهم ٖلى مسخل ٠مغاؾالث هاالء ألامغاء؛
 وؾُاء في الجزاٖاث والحغوب الضازلُت؛
 ؾُاؾُحن ًضٖىن بلى ب٢امت الؿلُت ؤلاؾالمُت؛
 مجاهضًً يض اخخال ٫الىهاعي للمؿلمحن.
واهُال٢ا مً وْائ ٠اإلادٓغة الكىُُُ٣ت اإلاكاع بليها ؾاب٣ا ٧اهذ هظه اإلااؾؿت في
و٢ذ واخض ؤصاة لهُاهت الترار و٢لٗت للضٞإ ًٖ ألاعى وؤلاوؿان.
املحظرة وصياهت التراث
٧اهذ اإلادٓغة عمؼ الث٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُتٞ ،هي اإلاىب٘ الغوحي ألاوخض الظي ًدترمه
الٗضو والهضً ٤وحهابه الؿاع ١واللو واإلاؿالم واإلاخجبر والُ٣ٟه الٗابض وألامحر الجائغ،
ٖلى خض ؾىاء .وطل ٪ما حٗل خ٨م الُ٣ٟه في اإلاىاػٖاث مايُا -في الٛالبً -سً٘ له
الجمُ٘ .22وعٚم ٢ىة مىاٞؿتها اإلاضعؾت الجضًضة التي عوحذ لث٣اٞت اإلاؿخٗمغ الىاٞضة،
ٞةن اإلادٓغة ٧اهذ وؾُلت للضٞإ ًٖ الترار وخماًخه .وْلذ اإلادٓغة خاملت مكٗل
الث٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت في البالص اإلاىعٍخاهُت جيكغها وجضعؾها وجضاٖ ٘ٞنها٣ً .ى ٫ؤخض
الٟغوؿُحن" :ل٣ض اهخهب في مىاحهتهم [ٌٗني الٟغوؿُحن] ٖضو ٢ضًم و٢ىي هى حٗلُم
اإلاداْغ الظي ًخُلب ٢هغه جبني ؾُاؾت مضعؾُت خُ٨مت وبظ ٫مجهىصاث ٦بحرة".23
وبًٟل الخيكئت اإلادٓغٍت وعواج ؤَغوخاث هظه اإلااؾؿاث الث٣اُٞت امخاػ
اإلاىعٍخاهُىن بالدكبث بُ٣م صًنهم والخمؿ ٪بمىعوثهم الث٣افي والاٖتزاػ بخاعٍسهم وز٣اٞتهم
والاخخٟاّ بهىٍتهم اإلامحزة .والٟغوؿُىن ؤهٟؿهم ًا٦ضون هظه الح٣ُ٣ت٣ً .ى ٫ؤخض
ؤلاصاعٍحن الٟغوؿُحن في هظا الؿُا" :١ل٣ض وحضها [في مىعٍخاهُا] قٗبا له ماى مً

 22مدمض بً ٖبض الخي ،املحظرة ،اإلاغح٘ الؿاب.٤
Lecourtois, A. (1978), Etude expérimentale sur l'enseignement islamique traditionnel en
Mauritanie, Entreprises et développement, p. 32.
23
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ألامجاص والٟخىح لم ٌٛب بٗض ًٖ طا٦غجه ،وماؾؿاث احخماُٖت ال وؿخُُ٘ ؤن
هخجاهلها .بن ٖال٢اث جًامً وزُ ٤حؿىص بُنهم عٚم بضاوتهم وجمؼ٢هم".24
و٢ض ؾاٖض الضعؽ اإلادٓغي وما ًخُلبه مً مخىن صًيُت وما ًخدلى به الُ٣مىن ٖلُه
مً ؤزالُ٢اث ٖلى خ ٟٔونُاهت الترار الٗغبي ؤلاؾالمي في هظه الثٛىع الكىُُُ٣ت
اإلاغابُت .طل ٪ما ًا٦ضه الض٦خىع مديي الضًً نابغ خحن ً٣ى" :٫بن الث٣اٞت الٗغبُت التي
ؤزغث ًٖ اإلاضن الخاعٍسُت اإلاىعٍخاهُت بلى ٖهض ٢غٍب ٟ٦لذ للترار ؤلاؾالمي الٗغبي الب٣اء
والاؾخمغاع مً زال ٫اإلااؾؿاث التي ًيخجها اإلاجخم٘ اإلاىعٍخاوي ؾىاء في اإلاغا٦ؼ الٗلمُت
اإلاؿخ٣غة ؤو اإلاخى٣لت والتي ًمثلها هٓام اإلاداْغ".25
وَٗتر ٝؤخض الٟغوؿُحن الظًً خ٨مىا مىعٍخاهُا ببان الٟترة الاؾخٗماعٍت بىجاح
اإلادٓغة في جإصًت عؾالتها الحًاعٍت ما٦ضا ؤن "اإلاداْغ ٢ض جم٨ىذٖ ،لى الٗمىم ،مً
الهمىص في وحه الٛؼو الث٣افي ألاحىبي وايُلٗذ بغؾالتها اإلاخمثلت في نُاهت جغار ز٣افي
ًمثل باليؿبت لها مضٖاة ٞسغ واٖتزاػ".26
وٍخإ٦ض هظا الٟسغ والاٖتزاػ في بِخحن مثال قٗاع هظه اإلاضاعؽ اإلاخى٣لت ٖلى ْهىع ؤلابل:
وهد ـ ـ ـ ــً ع ٦ـ ـ ـ ــب م ـ ـ ـ ــً ألاق ـ ـ ـ ـغا ٝمٗخ ٨ـ ـ ـ ــ٠
 ٢ـ ـ ـ ــض اجس ـ ـ ـ ــظها ْه ـ ـ ـ ــىع الٗ ـ ـ ـ ــِـ مضعؾـ ـ ـ ـ ــت

ؤح ـ ـ ـ ـ ـ ــل طا الٗه ـ ـ ـ ـ ـ ــغ  ٢ـ ـ ـ ـ ـ ــضعا صون ؤصهاه ـ ـ ـ ـ ـ ــا
27
بـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحن صًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً هللا جبُاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

وَبُعي ؤن جمثل الخٗالُم الضًيُت وألازالُ٢ت التي بثتها اإلاداْغ وٖممتها صازل هظا
الُ٣غ –وفي ألاُ٢اع ؤلاٞغٍُ٣ت اإلاجاوعة ؤخُاها -نمام ؤمان يض مساَغ الٛؼو الث٣افي
ألاحىبي ،وطل ٪بما جغسخه مً مىاٖت يض ز٣اٞت اإلاؿخٗمغ وخًاعجه اإلااصًت الٛاػٍت
وبالخالي يض مضعؾخه البضًلت ،طل ٪ما ًهغح به الٟغوؿُىن ؤهٟؿهم ٖلى لؿان عئِـ
مهلحت الخٗلُم الابخضائي قُيُى ( )Chaigneauفي ج٣غٍغ بخاعٍش ٚغة ؤ٦خىبغ ؾىت 1934
خحن ً٣ى" :٫بن البًُان ،و٢ض اٖخى٣ىا ؤلاؾالم مىظ ٖضة ٢غون٧ ،ان مً بُنهم وما ػا٫

 24ج٣غٍغ مً الحا٦م الٟغوس ي الٗام لٛغب بٞغٍُ٣ا بلى وػٍغ اإلاؿخٗمغاث الٟغوس ي ًخٗل ٤بمهمت ٧ىبىالوي في مىُ٣ت
التراعػه بالجىىب الٛغبي اإلاىعٍخاوي (٧اهىن ألاو ،)1902 ٫ألاعقُ ٠الىَني اإلاىعٍخاوي ،هىا٦كىٍ ،اإلال.E1/8 ٠
 25نابغ ،مديي الضًً ) ،(1981حغٍضة الكٗب ،ع٢م  ،1702الهاصعة في ٞ 18براًغ  ،1981هىا٦كىٍ.
Lecourtois, A., op.cit.

 27اإلاسخاع بً بىهه (ث .ؾىت 1218هـ ،)1804/الذًىان.
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ٖلماء و٣ٞهاء مٗغوٞىن في حمُ٘ البالص الىاَ٣ت بالٗغبُت .وهدً هخٟهم ٧ىجهم ٚ-حرة ٖلى
ماييهم -ال ًىٓغون بلى خًاعجىا بدماؽٞ ،الث٣ت بُيىا مٗضومت آلان".28
املحظرة كلعت مللاومت الخىغل الاصخعماري داخل مىريخاهيا
حٗىص حظوع اإلا٣اومت الث٣اُٞت بلى بضاًاث الاخخ٩ا ٥م٘ الٟغوؿُحن ،بط هجض الٟغوس ي
لىي مىعو صو قامبى هى ( )Louis Moreau de Chambonneauاإلاٗانغ لحغب قغببه التي
ٖغٞتها اإلاىُ٣ت زال ٫الىه ٠الثاوي مً ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ ٌٗتر ٝببٌٗ ججلُاث هظه
اإلا٣اومت خحن ً٣ى" :٫ؤما عحا ٫الضًً ُٟٞسغون بخجىبهم لىا [٦]...ما ؤجهم ًؼصعوهىا ٦ثحرا
بؿبب الازخال ٝبحن صًيىا وقٗىطتهم مىهمحن ٢ىمهم ؤهىا وكتري الٗبُض ل٩ي هإ٧لهم.
ومىظ ؤن ؾُُغوا ٖلى البالص ٞةن ٖبضا واخضا لم ًهل بلى ؾٟىىا".29
و٦ثحرا ما جمتزج وجتزامً ججلُاث اإلا٣اومت الث٣اُٞت م٘ الٗؿ٨غٍت والؿُاؾُت مجؿضة
ؤلاَاع الضًني والخلُٟت ؤلاًضًىلىحُت إلاىاحهت الاؾخٗماعٞ .هظا ألامحر البر٦ني اإلاسخاع ولض
ؾُضي (ٖ ،)1843-1841ىضما ازخُٟه الٟغوؿُىن وهٟىه بلى ٢غٍت هائُت في الٛابىن،
ًيكِ بهٟخه مغابُا ًضٖى بلى هللا وٍيكغ ؤلاؾالم ختى بؿِ هٟىطه الغوحي ٖلى
ال٣غٍت.30
ل٣ض اؾدكٗغث الىسب الضًيُت والٗؿ٨غٍت زُىعة اإلاى ٠٢مىظ البضاًت وخاولذ ؤن
جغؾم في وٖيها نىعة إلاا ؾُ٩ىن ٖلُه ألامغ ما لم ًباصع ال٣ىم بالخهضي للٛؼو الظي باث
في خ٨م اإلاد.٤٣
و٢ض قٗغث ألاعؾخ٣غاَُت الضًيُت -وهي اإلاؿحرة للمداْغ واإلاكغٞت ٖليها -مب٨غا (ٖلى
ألا٢ل مىظ الىه ٠ألاو ٫مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ) بسُغ الخىؾ٘ الٟغوس ي اإلاتزاًض في
خىى جهغ الؿىٛاٞ ،٫ايُل٘ قُىر اإلاداْغ وزغٍجىها مً ٣ٞهاء وٖلماء بضوع ٦بحر في
الخدظًغ مً هظا الخُغ اإلادض ،١وصٖىا بلى مىاحهخه بالىؾائل اإلاخاخت ٢بل ٞىاث ألاوان.

 28ج٣غٍغ ع٢م  ،1934/10/01 ،795ألاعقُ ٠الىَني ،هىا٦كىٍ/مىعٍخاهُا ،مل ٠ع٢م ( .E2/44ه٣ال ًٖ :الخلُل
الىدىي ،بالد شىليط ،املىارة والرباط ،اإلاغح٘ الؿاب.)٤
 29ه٣ال ًٖ الىدىي ،الخلُل ،بالد شىليط ،املىارة والرباط ،اإلاغح٘ هٟؿه.
 30اإلاغح٘ هٟؿه.
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املحظرة وهلل املعارف
اٖخمضث اإلااؾؿاث اإلادٓغٍت وؾائل وَغ٢ا بؿُُت في ٖملُت ه٣ل اإلاٗاع ،ٝبط ال
جخُلب اإلادٓغة في ؤ٦ثر ألاخُان ؾىي قُش وجالمظة وؤلىاح وؤ٢الم زكبُت وصواة وزُمت
وٖغَل.
ؤما اللىح وٖاصة ما ًهى٘ مً الخكبُٞ ،دٓى بم٩اهت زانت لضي اإلاىعٍخاهُحن.
ً٣ى ٫ؤخضهم مساَبا لىخه:
ُٞـ ـ ـ ـ ــً ٪ـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ــىح لـ ـ ـ ـ ــم ؤَـ ـ ـ ـ ــ٘ ؤلـ ـ ـ ـ ــ ٠الح
ٖ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ن ـ ـ ـ ـ ـ ــباخا ؤٞلح ـ ـ ـ ـ ـ ــذ  ٧ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـل ٞـ ـ ـ ـ ــالح
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٟائي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً ٚلتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىاحي
ؤه ـ ـ ـ ـ ــذ ً ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـ ــىح ن ـ ـ ـ ـ ــاخبي وؤهِسـ ـ ـ ـ ـ ـ ي
وؤما ألا٢الم وهي زكبُت ٖاصةٞ ،لها هي ألازغي م٩اهتها الخانتٞ .،هي بلى حاهب
الضواة والحبر حؼء ؤؾاس ي مً ؤع٧ان ٖملُت الضعاؾت باإلادٓغة.
وٍ٣ىم َالب اإلادٓغة ب٨خابت صعوؾهم الُىمُت ٖلى اللىح وجصحُديها م٘ ألاؾخاط
لخبضؤ مغخلت الخ٨غاع ،31ختى ًخم خٟٓها ومً زم اؾخٓهاعها في ؤي و٢ذ مً ألاو٢اث
زانت ؤزىاء جماعًٍ اإلاغاحٗت واإلاظا٦غة التي ٖاصة ما جىٗ٣ض في حلؿاث ؾمغ لُلُت ًدباعي
ؤزىاءها الُالب في قتى نىى ٝاإلا٣غعاث اإلادٓغٍت .ومً ؤقهغ وؾائل اإلاغاحٗت
والازخباعاث في اإلادٓغة اإلاؿاحالث الكٗغٍت وجماعًٍ ؤلاٖغاب.
ٞه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ٖى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضي مث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الٛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغاب
 ٧ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـل ٞت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـب ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال بٖـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغاب
ومً الُغ" ١التربىٍت" اإلاىدكغة في اإلاداْغ اؾخسضام الترُٚب والخىٟحر في ٖملُت وكغ
وه٣ل اإلاٗاع ٝواإلاٗلىماث٣ً .ى ٫الكاٖغ مدمض بً ؤخمض ًىعه:
وحاه ـ ـ ـ ـ ــل ٖلـ ـ ـ ـ ــم الىدـ ـ ـ ـ ــى ل ـ ـ ـ ـ ــِـ بٟـ ـ ـ ـ ــائؼ
هـ ـ ــى الجهـ ـ ــل حه ـ ــل ال٣ٟـ ـ ــه ل ـ ــِـ بجـ ـ ــائؼ
لخُم ـ ـ ـ ــت صً ـ ـ ـ ــً اإلا ـ ـ ـ ــغء بخـ ـ ـ ـ ــضي الغ ٧ـ ـ ـ ــائؼ
وال جتر٧ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىا الخىخُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض مل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ٞةه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه
٢ب ـ ـ ـ ـ ــُذ ٖل ـ ـ ـ ـ ــى الٟخُ ـ ـ ـ ـ ــان ٖ ـ ـ ـ ـ ــض العجـ ـ ـ ـ ــائؼ
وال جتر ٧ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىا ٖل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الحؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ٞةه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه
32
بطا ٖ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضصث ًىمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغاع الٛغائـ ـ ـ ـ ـ ــؼ
وحهـ ـ ـ ـ ــل ٖـ ـ ـ ـ ــغوى الكـ ـ ـ ـ ــٗغ قـ ـ ـ ـ ــغ ٚغٍ ـ ـ ـ ــؼة

 31مً ألا٢ىا ٫اإلاإزىعة لضحهم" :مً جغ ٥الخ٨غاع ال بض ؤن ًيس ى".
 32مدمض بً ؤخمض ًىعه ،الضًىان.
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وٍدخل ال٨خاب م٩اهت ؾامُت ٖىض ال٣ىم٣ٞ ،ض ؤزغ ًٖ اإلاىعٍخاهُحن ٢ىلهم" :بن الًً
بإي ش يء ًٖ الهبت ُٖب بال ال٨خب ،وبن ٧ل ؾااٌٗ ٫ض ُٖبا بال ؾاا ٫ال٨خب ،وبن
الؿغ٢ت ٗٞل مجغم في الضًً والٗغ ٝبال بطا ٧ان اإلاؿغو٦ ١خابا"٣ً .ى ٫ؤخض الكٗغاء
اإلاىعٍخاهُحن:
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ؤبه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغث مدبىب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٌٗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
ومدب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىبي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضهُا ٦خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
وجدبظ الخ٣الُض والغواًاث اإلاخٗل٣ت بإصبُاث الخٗلُم اإلادٓغي يغوعة انُداب
الُالب ل٨غاؽ (٦ىاف) ٌسجل ُٞه اإلاٗلىماث ولى ؤزىاء الؿحر والترخا:٫
ً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضعؽ  ُٞـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حالؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ؤو م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف
ال ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض للُال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً ٦ى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف
وعٚم ٖؼلتهم في هظا الغ ً٦ال٣ص ي٣ٞ ،ض جم ً٨اإلاىعٍخاهُىن مً جإؾِـ م٨خباث
ؤهلُت مٗخمضًً ٖلى مهاصع مخٗضصة ،لٗل مً ؤهمها الكغاء والخإلُ ٠والاؾخيؿار
وؤلاهضاءٞ .الٗالمت ؾُضي ٖبض هللا ولض الحاج ببغاهُم (ث )1818 .لم ًترصص في قغاء
الحُاب بٟغؽ مً الخُل الٗخا ١ؤهضًذ له ؤزىاء عخلخه بلى الحج التي ٖاص منها بثالزت
ؤخما ٫مً ال٨خب .33وٍىضع ؤن ٌؿاٞغ ؤخض الكىاُ٢ت بلى اإلاكغ ١ؤو بلى اإلاٛغب الٗغبُحن
بال وٖاص ببٌٗ ال٨خب واإلاسُىَاث اإلاجمىٖت قغاء ؤو اؾخيؿازا ؤو بهضاءٞ .ها هى
الٗالمت مدمض ًديى الىالحي (ثٌ )1912 .ؿغص ٢ائمت جغبى ٖلى ٦ 100خاب ؤهضًذ له في
جىوـ ؤزىاء ٖىصجه مً عخلت الحج .34وَكحر الٗالم اإلاىعٍخاوي بابه بً ؤخمض بِبه بلى ٦ثرة
ال٨خب التي عح٘ بها الكُش ؾُضًا ال٨بحر (ث )1868 .مً عخلخه بلى اإلاٛغب ٢ائال:
وؤنـ ـ ـ ــبذ ًب ٩ـ ـ ــي ٖى ـ ـ ــض جغخالـ ـ ـ ــ ٪ال ٛـ ـ ـ ــغب
ؤي ـ ـ ـ ـ ـ ــاءث ب ـ ـ ـ ـ ـ ــالص ال ٛـ ـ ـ ـ ـ ــغب إلاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ؤجِخـهـ ـ ـ ـ ـ ــا
35
وٖـى ـ ـ ــضٖ ٥لـ ـ ــم ال جدـ ـ ــُِ ب ـ ـ ــه ال٨خ ـ ـ ــب
وحئـ ـ ـ ــذ ب٨خـ ـ ـ ــب ٌعج ـ ـ ـ ــؼ الٗـ ـ ـ ــِـ خمله ـ ـ ـ ــا
وه٨ظا ٣ٞض ايُلٗذ هظه اإلاضاعؽ ألاهلُت وقُىزها بإصواع مخٗضصة (حٗلُمُت،
احخماُٖت ،مهىُت ،ؾُاؾُت وخًاعٍت) صازل مىعٍخاهُا و٦ظل ٪زاعحها.
 33ابً الىضي ،مدمض اإلاهُٟى (" ،)1995اإلاسُىَاث الٗغبُت ال٣ضًمت في مىعٍخاهُا" ،مجلت املىكب الثلافي،
الٗضصان  2و ،3هىا٦كىٍ ،اللجىت الىَىُت للتربُت والث٣اٞت والٗلىم ،م ،33-27 .م.30 .
 34الىالحي ،مدمض ًديى ( ،)1990الرحلت الحجازيت ،جسغٍج وحٗلُ ٤مدمض خجي ،بحروث ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي،
الغباٍ ،مٗهض الضعاؾاث ؤلاٞغٍُ٣ت ،1 .ٍ ،م.276-275 .
 35بابه بً ؤخمض بِبه ،الضًىان.
04

محمذن أمين محمذو

إلاشعاع املحظري خارج مىريخاهيا
٧ــان للمدٓــغة اإلاىعٍخاهُــت ومــا ًـؼا ٫بقــٗإ مخمحـز فــي اإلاىُ٣ــت ٖمىمــا وفــي عبــىٕ بٞغٍُ٣ــا
الٛغبُ ــت ٖل ــى وح ــه الخه ــىم ،طل ــ ٪ؤن "ؾ ــٟغاء اإلادٓ ــغة"  ٧ــاهىا ًجىب ــىن ؤن ــ٣إ جل ــ٪
اإلاىُ ٣ــت صاٖ ــحن ب ــالتي ه ــي ؤخؿ ــً هاق ــغًٍ ٖ ُ٣ــضتهم ؤلاؾ ــالمُت ول ٛــتهم الٗغبُ ــت ب ــإزال٢هم
الٟايلت التي ٧اهذ جالقي عواحا ٦بحرا فـي نـٟى ٝالؿـ٩ان وختـى صازـل البالَـاث ،بط "٧ـان
ألام ـغاء ألاٞاع٢ــت الــظًً ٌٗخى٣ــىن ؤلاؾــالم ًخســظون قــُىزا مــً البًُ ـان ٌٗلمــىجهم ؤخ٩ــام
الضًً وٍ٣غئىجهم ال٣غءان وٍامىن بهم الهالة وٍبظلىن الىصح للمؿلمحن".36
و٢ـ ــض جُٟـ ــً بٗ ـ ــٌ الٟغوؿـ ــُحن بل ـ ــى ه ـ ــظه ألاصواع الت ـ ــي ًً ـ ــُل٘ به ـ ــا البًُ ـ ــان ٣ً .ـ ــى٫
اإلاؿخ٨ك ــ ٠ألاب الب ــاث ( )Le Père Labatال ــظي جج ــى ٫ف ــي اإلاىُ ٣ــت ف ــي ملخ ٣ــى ال ٣ــغهحن
الؿــاب٘ ٖكــغ والثــامً ٖكــغ" :بن مكــاًش البًُــان هــم الــظًً ه٣لــىا ؤلاؾــالم بلــى الؼهــىج،
ولظل٧ ٪ان لهم جإزحر ٢ىي ٖلى جل ٪الكٗىب التي حٗخبرهم ؤؾاجظة مغقضًً في ٧ل مؿإلت
لها نلت بالضًً وحؿدكحرهم في مٗٓم ؤمىعها".37
وَكــحر الغخالــت مــىلُحن ( )Mollienو٢ــض ػاع اإلاىُ٣ــت فــي مُلــ٘ ال٣ــغن الخاؾــ٘ ٖكــغ ،بلــى
صوع ه ــاالء البًُ ــان ف ــي وك ــغ ال ــضًً ؤلاؾ ــالمي ٖب ــر ؤن ــ٣إ ال ٣ــاعة ؤلاٞغٍ ُ٣ــت  ٣ُٞــى" :٫بن
ؾ ـ ــغٖت هج ـ ــاخهم [البًُ ـ ــان] ججٗلى ـ ــا هٟت ـ ــرى ؤن اإلابك ـ ــغًٍ اإلاؿ ـ ــُدُحن ف ـ ــي عؤؽ الغح ـ ــاء
اله ـ ــالح٢ ،ب ـ ــل ؤن ًخم٨ى ـ ــىا [ ]...م ـ ــً صز ـ ــى ٫اإلاى ـ ــاَ ٤الىؾ ـ ــُى م ـ ــً ال ٣ـ ــاعة ؤلاٞغٍ ُ٣ـ ــت،
ؾُال٢ىن [هىال ]٪مؿلمحن".38
وؾِخىان ـ ــل الح ـ ــضًث ٖ ـ ــً ه ـ ــظا ال ـ ــضوع ٖل ـ ــى امخ ـ ــضاص ال ٣ـ ــغن الخاؾ ـ ــ٘ ٖك ـ ــغ بط هج ـ ــض
الغخــالخحن بــى ٫نــىليى ،وبــى ٫بالوصـ ي-و٢ــض ػاعا مســُم الكــُش ؾــٗض بــىه ٖلــى الخــىالي ؾــىتي
 1880وً -1900خدضزان ًٖ بقٗإ جل ٪الصخهُت الضًيُت الباعػة وما ًخىٞغ ٖلُه طلـ٪
الكُش مً ألاجبإ ال٨ثر في مسخل ٠مىاَ ٤بٞغٍُ٣ا الٛغبُت.39
 36الىدىي ،الخلُل ،املىارة والرباط ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م.259 .
Labat, J.-B. Le Père (1728), Nouvelle relation de l'Afrique occidentale, Paris, Th. le Gras
et G. Cavalier, 5 vol.
37

Mollien, G.-T. (1820), Voyage dans l'intérieur de l'Afrique et aux sources du Sénégal et
de la Gambie, fait en 1818 par ordre du Gouvernement français, Paris, Imprimerie de
Madame Veuve Courcier, 2 vol., p. 319-337, deuxième édition, Paris, 1822, Arthus
Bertrand, 2 vol.
38

 39عاح٘ ٦ال مً:

Soleillet, P. (1880), « Rapport à Monsieur le Ministre des Travaux Publics sur le voyage
de Saint-Louis à l'Adrar », décembre 1879-mai 1880, 154 p., Centre des Archives
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و ٢ــض اٖت ــر ٝم ــىلُحن بمؼاًـ ــا اٖخىـ ــا ١الك ــٗىب ؤلاٞغٍُ٣ـ ــت لل ــضًً ؤلاؾـ ــالمي ٢ـ ــائال" :بن
الضًاهت اإلادمضًت التي اٖخى٣تها ج٣غٍبا ٧ل الكٗىب ؤلاٞغٍُ٣ت التي ػعتها ٢ض ؤهاعث ٖ٣ىلهم
ونـ٣لذ ؤزال٢هـم وَبــاٖهم وخُمـذ فـي نــٟىٞهم جلـ ٪اإلاماعؾـاث الهمجُــت التـي ًدــخٟٔ
بهــا ؤلاوؿــان فــي خالــت الىخكــُت" .40وٍىانــل هــظا الغخالــت فــي الؿــُا ١هٟؿــه مخدــضزا ٖــً
ػهىج اإلاىُ٣ت و٢ض اٖخى٣ىا ؤلاؾالم" :بن عواًاحي حؿتهض ٝفي الى٢ذ هٟؿه البرهىت ٖلى ؤن
هاالء الؼهىج ،الظًً هىٓغ بليهم و٦إجهم همج ،بُٗضون مً ؤن ً٩ىهـىا مدـغومحن جمامـا مـً
اإلاٗاع .ٝبجهم لِؿىا ؤ٢ل جُىعا مً مٗٓم ؾ٩ان الباصًت في ال٣اعة ألاوعبُت".41
وٍا ٦ــض ؤلاصاعي الٟغوس ـ ي ب ــى ٫م ــاعحي ( )Paul Martyال ــظي ق ــٛل وْ ــائ ٠ؾ ــامُت ف ــي
مؿ ــخٗمغة الؿ ــىٛا ٫اهدك ــاع ال ــضٖىة ؤلاؾ ــالمُت ف ــي اإلاىُ ٣ــت ٖل ــى ؤً ــضي اإلاىعٍخ ــاهُحن  ٢ــائال:
"جىحض ؤٖضاص مهمت مً مكاًش البًُان في ٧اٞت ال٣غي واإلاـضن الؿـىٛالُت خُـث ٌؿـحرون
مضاعؽ لخٗلُم ال٣غءان واللٛت الٗغبُت ،بجهم صٖاة ؤ٢ىٍاء لإلؾالم".42
وَكــحر هــظا الٟغوس ـ ي بلــى الٗال٢ــت بــحن الخُــىعاث الحانــلت فــي الؿــىٛا ٫وصٖــىة قــُىر
وؤئمـت اإلادـاْغ اإلاىعٍخاهُـت حاػمـا بؿــُُغة اإلاىعٍخـاهُحن الضًيُـت ٖلـى جلــ ٪الـبالص٣ً .ــى" :٫بن
الخدــىالث الؿُاؾــُت والضًيُ ـت التــي ٖغٞهــا الؿــىٛا ٫زــال ٫ال٣ــغن الثــامً ٖكــغ مثــل زــىعة
ؤلام ــام ٖب ــض ال ٣ــاصع و ُ٢ــام صول ــت ألائم ــت ٖل ــى ؤه ٣ــاى ممل ٨ــت الخ ٨ــغوع واٖخى ــا ١مل ــى ٥وال ــى
لإلؾ ــالم ،هـ ــي هدُج ــت لجهـ ــىص بٗث ــاث ال ــضٖاة الت ــي  ٧ــان الٗلمـ ــاء الكـ ــىاُ٢ت ًغؾ ــلىجها بلـ ــى
اإلاىُ٣ـت ..وبهـٟت ٖامـت ٞــةن ؤلاؾـالم صزـل الؿـىٛا ٫واهدكــغ ُٞـه بًٟـل اإلاكـاًش والٗلمــاء
اإلاىعٍخــاهُحن وؤجبــاٖهم وبه ـه الُــىم زايــ٘ للُ٣ــاصة الضًيُــت لهــاالء اإلاكــاًش ،بم ـا مباقــغة ؤو
بك٩ل ٚحر مباقغ".43
وَك ــُض ٞهم ــي هىٍ ــضي بال ــضوع ال ــظي اي ــُل٘ ب ــه اإلاىعٍخ ــاهُىن ف ــي وك ــغ الل ٛــت الٗغبُ ــت
والضٞإ ٖنها ٣ُٞى٧" :٫ان للمىعٍخاهُحن صوع ال بض ؤن ًـظ٦غ فـي حٗؼٍـؼ نـمىص اللٛـت الٗغبُـت
صازل الؿىٛا ..٫و٢ـض ْـل هـاالء اإلاىعٍخـاهُىن بمثابـت الضٖامـت ألاؾاؾـُت التـي ٢امـذ ٖليهـا
مسخل ٠زىاص ١الضٞإ ًٖ اللٛت الٗغبُت ؤمام الٛؼوة الاؾخٗماعٍت الكغؾت".44
d'Outre-mer, Aix-en-Provence, Série Missions, Carton 2, Missions et Voyages (dossier
Paul Soleillet).
Blanchet, P. (1900), « Rapport de mission en Adrar (Mauritanie) », 36 p., Centre des
Archives d'Outre-mer, Aix-en-Provence, Série : Affaires Politiques, Carton 2711, Chemise
n° 4, (dossier Paul Blanchet).
40 Mollien, G.-Th., op.cit.
41 Ibid.
42 Marty, P. (1919), L'Emirat du Trarza, Paris, éd. Larose, p. 17.
43 Marty, P., op.cit., p. 4-5.

 44هىٍضيٞ ،همي (عبُ٘  ،)1402مجلت العربي.
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وٍخعجـب بــى ٫مــاعحي ،وهــى مــً ػٖمــاء اإلاضعؾــت الاؾــخٗماعٍت ،مــً ٧ــىن اإلاىعٍخــاهُحن ٢ــض
جم٨ىـىا ختـى زـالٞ ٫تـرة الؿـُُغة الاؾـخٗماعٍت مـً "ٚـؼو بٞغٍُ٣ـا" مخجـاوػًٍ الؿـىٛا ٫بلـى
ؤ ُ٢ــاع ٖضً ــضة م ــً ال ٛــغب ؤلاٞغٍ ٣ــي ع ٚــم الاخ ــخال ٫الٟغوس ـ ي اإلاباق ــغ ٣ً .ــى" :٫بن مك ــاًش
البًُ ـ ــان  ٢ـ ــض ؤ٢بل ـ ــىا ٖل ـ ــى  ٚـ ــؼو بٞغٍ ُ٣ـ ــا ف ـ ــي ْ ـ ــل الاؾ ـ ــخٗماع ،وق ـ ــملذ ٞخىخ ـ ــاتهم ه ـ ــظه
الؿــىٛاٚ ،٫امبُ ــاُٚ ،يُ ــا ،ؾــاخل الٗ ــاج ،ال ــضاهىمي ،الؿــىصان (م ــالي) مؿ ــخٛلحن ْ ــغوٝ
ألامً التي وٞغها الٟغوؿُىن".45
وه٨ظاٞ ،ةن جإزحر ماؾؿت اإلادٓغة لم ً٣خهغ ٖلى البالص اإلاىعٍخاهُت ،بل امخض لِكمل
اإلاىاَ ٤اإلاجاوعة زانت في بٞغٍُ٣ا الٛغبُت مؿخُٟضا مً الخُىعاث الحانلت ؤزىاء الٟترة
الاؾ ــخٗماعٍت ،بط هج ــض الح ــا٦م الٗ ــام لٛـ ــغب بٞغٍ ُ٣ــا ٧ىعه ــاعي (ً )Cournarieب ــضي ؾ ــىت
٢ 1944ل٣ه مً جؼاًض ٖضص اإلاؿلمحن في اإلاىُ٣ت بهىعة مظهلت خُث اعج ٟ٘مً 875 000
 3ؾــىت  1924بلــى  6 241 000ؾــىت  ،1936ممـا "ًىــظع" باهدكــاع ؤلاؾــالم فــي مىُ٣ــت ٚــغب
بٞغٍُ٣ا ٧لها وٍمـ مً ؾمٗت ٞغوؿا وهُبتها.46
وبًٟل اإلادٓغة ؤًًا ؾعى ٖلماء و٣ٞهاء هظا ؤلا٢لُم بلى مض حؿىع الاجها ٫م٘
البِذ الٗغبي وصاع ؤلاؾالم ،وخغنىا ٖلى نُاهت واؾخمغاعٍت جل ٪الجؿىع عٚم الٗغاُ٢ل
الجمت .وفي هظا الىُاً ١جب ؤلاقاعة بلى:
 رحالث الحج الشىليطيت :و٢ض بُ٣ذ مؿخمغة عٚم نٗىبت ومساَغ الُغٍ،٤
و٢ؿاوة اإلاىار ،وجسل ٠وؾائل الى٣ل ،ووٖىعة الُغ ١اإلاىنلت بلى هظا الجؼء الهامص ي
مً بالص ؤلاؾالم الىا ٘٢في الىىاحي الجىىبُت الٛغبُت مً الصحغاء ال٨بري ،وهى "بُٗض
ألاَغا٦ ٝثحر اإلاٟاوػ نٗب اإلاؿال٦ ٪ثحر اإلاهال ،٪وفي ػاوٍت ؤلاؾالم مىيىٕ وبًٗه
زل ٠البدغ مُ٣ىٕٞ ،ال ُٞه عاٚب وال له طاهب".47
 اصخجالب أمهاث الكخب واملخىن٩ٞ :ان الٗلماء الكىاُ٢ت خغٍهحن ٖلى جىٞحر
هظه اإلاهاصع قغاء ؤو اؾخيؿازا مً الحىايغ اإلاٛغبُت واإلاهغٍت والحجاػٍت .طل ٪ما
ج ًُٟبلُه بٌٗ اإلاؿدكغ٢حن الٟغوؿُحن مً ؤمثا ٫بى ٫صًبي ( )Paul Dubiéالظي ً٣ى:٫
"بن الٗضًض مً الٗلماء اإلاىعٍخاهُحن ًمخل٩ىن م٨خباث ٚىُت .وٍ٣ىم بًٗهم ؤخُاها

Marty, P., op.cit., p. 18.
De Chassey, F. (1984), La Mauritanie 1900-1975, Paris, l’Harmattan, p. 136.

 47قمـ الضًً ؤبى ٖبض هللا مدمض اإلا٣ضس ي ( ،)1906أحضً الخلاصيم في معرفت ألاكاليم ،لُضن ،م.216 .
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بغخالث بلى بٞغٍُ٣ا الكمالُت وبلى الضًاع اإلا٣ضؾت .وهم ًخىٞغون ٖلى مؿخىي ع ُ٘ٞفي
مجا ٫الٗلىم الضًيُت والكغُٖت".48
 الذراصت أو الخذريط٧ :ان مً صواعي الٗضًض مً عخالث َالب وزغٍجي اإلاداْغ
اإلاىعٍخاهُت بلى اإلاٛغب ؤو اإلاكغ ١الٗغبُحنًٞ ،ال ًٖ جإصًت ٞغًٍت الحج ،الؿعي بلى
الاؾتزاصة مً الٗلم والبدث ًٖ اإلاخىن والحهىٖ ٫لى ؤلاحاػاث خُث صعؾىا ؤو صعؾىا في
بٌٗ الجامٗاث الٗغبُت (ٞاؽ ،ال٣غوٍحن ،الؼٍخىهت ،ألاػهغ..بلخ.)..
ول٣ض اؾخضعى ؤلاعر اإلادٓغي وما ؤٞط ى بلُه مً جمؿ٢ ٪ىي بالجظوع الحًاعٍت
مجهىصا مًيُا وٍائؿا مً ٢بل الٟغوؿُحن اإلاؿخٗمغًٍ الظًً ؾٗىا ب٩ل ما ؤوجىا مً
٢ىة بلى بتر ؤبىاء اإلادٓغة ًٖ جل ٪الجظوع حؿهُال لتروًٍهم وبزًاٖهم ،بط "ػحىا
بمىعٍخاهُا في بٞغٍُ٣ا الٛغبُت الٟغوؿُت واجسظوا مضًىت ؾحن-لىي الؿىٛالُت م٣غا
لح٩ىمتها ٞاعيحن ٖلى هظا الكٗب الاهبخاث ًٖ حظوعه".49
وعٚم طل ٪بُ٣ذ نالث اإلاىعٍخاهُحن بةزىاجهم الٗغب -بًٟل اإلاداْغ -خمُمُت
ووانلىا جإصًت عؾالتهم الخاعٍسُت في هظا الجؼء مً ال٣اعة ؤلاٞغٍُ٣ت٣ً .ى ٫اإلاؿدكغ١
الٟغوس ي بى ٫صًبي في هظا الؿُا" :١بن اإلاغا٦ؼ ؤلاؾالمُت [ال٣ائمت ٖلى اإلادٓغة] في
مىعٍخاهُا خُىٍت حضاٞ .الٗضًض مً الٗلماء [وهم قُىر اإلاداْغ] ًمخل٩ىن م٨خباث ٚىُت.
[ ]...وال ق ٪ؤجهم ًمثلىن باعة الٗغوبت وؤلاؾالم ألا٦ثر خُىٍت في بٞغٍُ٣ا الٛغبُت".50
ؤما في اإلاكغ ١الٗغبيٞ ،ى٨خٟي بؿى ١مثا ٫واخض مً عمىػ هظه اإلادٓغة هى الكُش
الكىُُ٣ي مدمض مدمىص بً الخالمُض التر٦ؼي (ث .ؾىت 1322هـ )1904/و٧ان مً ؤقهغ
الكىاُ٢ت في اإلاكغ ١وؤ٦ثرهم خىاعاث وزهىماثٞ .دحن اهخ٣ل مً الحجاػ بلى ال٣اهغة
وحض الٗلماء ألاهضاص مثل الكُش مدمض ٖبضه ومدمض جى ٤ُٞالب٨غي وعقُض عيا.
و٢ض جىَضث ٖال٢اث الكىُُ٣ي ٖلى وحه الخهىم بمٟتي الضًاع اإلاهغٍت الظي
وحض له مغجبا مً ألاو٢ا ٝوؤؾىض بلُه مهمت الخضعَـ بالػهغ و٧لٟه ببرهامج قإخُاء الترار
الٗغبي ؤلاؾالمي وؾىٟسح اإلاجا ٫ؤمام هماطج مً الكهاصاث اإلاهغٍت الضالت اإلاخٗل٣ت
بسغٍج وؤؾخاط اإلادٓغة الكىُُُ٣ت هظا.

Dubié, P. (1953), « La vie matérielle des Maures », Mémoires de l'Institut Français de
l'Afrique Noire (I.F.AN.), n° 23, Dakar, p. 111-252, p. 119.
49 Lecourtois, A., op.cit.
50 Dubié, P., op.cit., p. 119.
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ٌكحر َه خؿحن في ٦خابه ألاًام بلى هظه الٟترة مً خُاة ابً الخالمُظ ٢ائال ٧ " :ان
ؤولئ ٪الُلبت ال٨باع ًخدضزىن بإجهم لم ًغوا  ِ٢يغٍبا للكُش الكىُُ٣ي في خٟٔ
اللٛت وعواًت الحضًث ؾىضا ومخىا ًٖ ْهغ ٢لب .و٧اهىا ًظ٦غون ؤن له م٨خبت ٚىُت
باإلاسُىٍ واإلاُبىٕ في مهغ وفي ؤوعوبا ،وؤهه لم ً٣ى٘ بهظه اإلا٨خبت وبهما ًى ٤ٟؤ٦ثر و٢خه
في صاع ال٨خب ٢اعئا ؤو هاسخا".51
وَؿحر ؤخمض خؿً الؼٍاث في الؿُا ١هٟؿه خحن ًظ٦غ في م٣ا ٫له بمجلت ألاػهغ ؤن
هظا الكىُُ٣ي ٧ان "آًت مً آًاث هللا في خ ٟٔالحضًث وألازباع وألامثا ٫وألاوؿاب ال
ًىض ًٖ طهىه مً ٧ل ؤولئ ٪هو وال ؾىض وال عواًت" .52وٍغؾم الؼٍاث نىعة لؾخاطه
الكىُُ٣ي ال جسلى مً ص٢ت ٣ُٞى" :٫بهه هُ٩ل يئُل وبضن هدُل ووحه يامغ ولىن
ؤزًغ ونىث زٞ ،ٌُٟمً ًغاه ،لو ٫مغة ،ال ًهض ١ؤن هظا الجغم ٢ض حاب البر
والبدغ وَا ٝالكغ ١والٛغب و٧اٞذ ألاهضاص والخهىم ووعى نضعه الًُ ٤مٗاحم اللٛت
وصحاح الؿىت وصواوًٍ الكٗغاء وٖلم آلاصاب".53

الخحذًاث ألاصاصيت
ل٣ض واحهذ اإلاداْغ ٖلى مضي جاعٍسها الُىٍل وؿبُا جدضًاث مخىىٖت لٗل ؤبلٛها
جإزحرا ٖلى بيُتها وؤصواعها ٖىامل مً ؤهمها:
مىاٞؿت اإلاضعؾت الحضًثت ٣ٞض ْلذ اإلاداْغ ل٣غون ٖضة اإلاؿاو ٫الىخُض ًٖ جيكئت
ألاحُا ٫وبالخالي ًٖ نُاٚت اإلاجخم٘ َب٣ا لغئٍت صًيُت ؤَغها ال٣ٟه اإلاال٩ي واإلاٗخ٣ض
ألاقٗغي .وٞجإة ْهغ الخٗلُم الىٓامي واٞضا حضًضا حٗؼػه آلُاث مىهجُت ومًمىن
مٗغفي ال ٖهض للخٗلُم اإلادٓغي بهما .وبطا ٧اهذ اإلادٓغة -بًٟل ٢ضعتها الخٗبىٍت
ومهضاُ٢تها لضي الٗامت بىنٟها الىاَ ٤الغؾمي باؾم الكغٕ٢ -ض اؾخُاٖذ ؤن جثني
ٚالبُت الؿ٩ان ًٖ اعجُاص اإلاضعؾت الىٓامُت في الٗهض الاؾخٗماعي باٖخباعها مضعؾت
الىهاعي لٛت ومدخىيٞ ،ةن الخٗلُم الغؾمي ٢ض ٖغٟ٢ ٝؼة مهمت في ْل صولت
الاؾخ٣ال ،٫وبضؤ ًٟغى هٟؿه ٖلى قغائذ واؾٗت مً الىؾِ الاحخماعي الخام ٖاصة
باإلادٓغة مبٗضا ؤٖضاصا متزاًضة مً الكباب ًٖ اعجُاص هظه اإلااؾؿت جدذ جإزحراث بٚغاء
َ 51ه ،خؿحن ( ،)1974املجمىعت الكاملت ،اإلاجلض ألاو ٫ألاًام ،لبىان ،صاع ال٨خاب اللبىاوي ،الُبٗت ،2
م.344-343 .
 52الؼٍاث ،ؤخمض خؿً (ٖ ٠ُ٦"،)1961غٞذ الكىُُ٣ي" ،مجلت ألازهر ،اإلاجلض  ،33م ،395-391 .م.392 .
 53اإلاغح٘ هٟؿه ،م.394 .
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اإلاضًىت والبدث ًٖ بضائل لخىٞحر الِٗل ال٨غٍم بٗض ؤن جسلخلذ ٢اٖضة الا٢خهاص
الغٍٟي بٟٗل الجٟا.ٝ
الجٟا ٝال ق ٪ؤن الجٟا ٝالظي يغب اإلاىُ٣ت مىظ ؾبُٗيُاث ال٣غن اإلاىهغم -بما
ق٩له مً زلخلت للبيُت الا٢خهاصًت ومىٓىمت الٗال٢اث الاحخماُٖت والُ٣مُت٧ -ان
قضًض الىَإة ٖلى اإلاضاعؽ ألاهلُت التي هي بالؾاؽ ماؾؿاث بضوٍت جىدكغ ؤؾاؾا في
ألاخُاء والخجمٗاث الغٍُٟت وحٗخمض بالخالي ٖلى جغبُت اإلاىاش ي وما ججىص به مً لبن ولحم
ونى ٝوٖلى مىخىج ػعاعي م٨مل٢ ،لُل في ٚالب ألاخُان ،حغاء اٖخماص الؼعاٖت ٖلى
ألامُاع ٚحر اإلاىخٓمت وجسل ٠ألاصواث وألاؾالُب الؼعاُٖت.
و٢ض حؿبب هظا الجٟا ٝالظي ؤحى ٖلى ألازًغ والُابـ في هؼوح م٨دسح مً ألاعٍاٝ
بلى اإلاضن ال٨بري التي ٖغٞذ -حغاء طل -٪ا٦خٓاْا صًمٛغاُٞا خاصا .و٧ان لهظا الجزوح
الؿ٩اوي ال٨بحر جإزحره البالٖ ٜلى اإلادٓغة التي ٣ٞضث ؤٖضاصا ٦بحرة مً مىدؿبيها الٟٗلُحن
واإلادخملحن٦ .ما ؤن الٟا٢ت ال٨بحرة التي زلٟها هال ٥الؼعٕ والًغٕ ػاصث مً جٟا٢م
ويُٗت اإلادٓغة التي لم حؿخ٣غ ٢اٖضتها في اإلاضًىت بٗضٞ ،لم حٗض جدهل ٖلى الخبرٖاث
"وألاو٢ا "ٝلهالح الُالب "اإلاابضًً" ٦ما ٧ان في الؿاب ،٤مما ؤ٣ٞض قُش اإلادٓغة في
الٛالب ألاٖم ٢ضعجه اإلاٗهىصة ٖلى الاخخٟاّ بهاالء "اإلاابضًً" .ولم حٗض ألاؾغ ٢اصعة ٖلى
ججهحز ؤبىائها قإعؾالهم بلى اإلادٓغة بالؼاص الًغوعي٩ٞ .اهذ الىدُجت مً ٧ل طل ٪ؤن
ٖغٞذ ؤٖضاص َالب اإلادٓغة جىا٢ها خاصا هضص وحىصها في الهمُم.
 الحاجت إلى الاكخخاب وحضث الضولت الحضًثت هٟؿها ٚضاة الاؾخ٣ال ٫ؤمام
خاحُاث ٦بحرة حؿخضعي بَاعا بكغٍا ٢اصعا ٖلى ؾضها في مسخل ٠ألاحهؼة
الح٩ىمُت .وبضث اإلادٓغة حهت مغشحت لخىٞحر هظا ؤلاَاع .وه٨ظا اهسغٍ
اإلادٓغٍىن في مسخلُ٢ ٠اٖاث الضولت .و٢ض ٢اص حٗغٍب الخٗلُم والً٣اء
الخ٣ا ؤٖضاصا ٦بحرة مً ألاَغ اإلادٓغٍت بلى ُ٢اٖاث الخٗلُم والٗضالت
والصحاٞت بلخٞ ،.إنبدذ مىحاث متزاًضة مً َلبت اإلادٓغة تهاحغ
باؾخمغاع بلى اإلاضن لخجغب خٓها في الامخداهاث واإلاؿاب٣اث الغؾمُت باخثت
ًٖ وُْٟت ٢اعة.
ومً الُبُعي ؤن ًىٗ٨ـ هظا الىي٘ ٖلى اإلادٓغة التي باجذ ج٣ٟض وبك٩ل مؿخمغ
وؿبت ٦بحرة مً مىدؿبيها٢ ،بل ؤن ً٨ملىا حٗلُمهم اإلادٓغي لُاؾؿىا مداْغ حضًضة
٦ما ٧ان ًدضر لى ؤن ألامىع حغث ٖلى ما ٧اهذ ججغي ٖلُه.
50

محمذن أمين محمذو

 حغير الىظرة إلى الخعليم ل٣ض ٧ان لخٛحر الُ٣م صوع ال ًم ً٨ججاهله ،بط لم ٌٗض
الُالب ًخٗلم لىحه هللا ؤو ؾُٗا بلى جبىئ م٩اهت احخماُٖت مغمى٢ت ٦ما ٧ان في الؿاب،٤
وبهما باث الخ٨ٟحر في الخدهُل اإلااصي والبدث ًٖ اإلاىٟٗت اإلاباقغة وال٨ؿب الؿغَ٘
ؤخض مدغ٧اث وخىاٞؼ الُلبت .بل بن الجزٖت اإلاىُٟٗت اؾخٟدلذ لخُ ى ؤخُاها ٖلى بٌٗ
قُىر اإلاداْغ طاتها ،بط ًبضو ؤن ْاهغة "ماؾؿاث الجُب" التي ههاص ٝبمىحبها
مىٓماث وقغ٧اث ال وحىص لها زاعج ملٟاث ؤصحابها٢ ،ض بضؤث حٛؼو ُ٢اٖاث الث٣اٞت
والتهظًب ختى بدىا هالقي ؤخُاها "قُىر" مداْغ ؤصُٖاء ال ًخ٣ىىن ال٣غاءة وال ال٨خابت ،في
خحن ال ًخىعٖىن ًٖ اؾخجضاء الٗىن إلاداْغهم الىهمُت ختى مً الهُئاث والبلضان
ألاحىبُت.
 اهدشار وصائل الاجصال وَبُعي ؤن جخإزغ اإلاضاعؽ الخ٣لُضًت بالخُىعاث الحانلت
ٖلى الهُٗض الضوليٞ .الثىعة الخ٣ىُت والٟ٣ؼة اإلاظهلت في مجا ٫الاجهاالث واإلاىانالث؛
٧ل طل ٪ؤصي بلى حٗ٣ض وجضازل همِ الحُاة الٗهغٍت وبلى جؼاًض وحٗضص الاهخماماث
والاوكٛاالث بك٩ل عبِ اإلاضن بالعٍا ٝوخض مً ٖؼلت هظه اإلاىاَ ًٖ ٤الٗالم الخاعجي
٦ما خض مً هضوئها ،هظه الٗؼلت وطل ٪الهضوء اللظان ٧اها مً ٖىامل الخدهُل
اإلادٓغي اإلاٗخمض ٖلى الح ٟٔوالاؾخٓهاع؛ ٞما طا ب٣ي لهظا الخٗلُم بطن مً ؤصواع؟ وهل
اهتهذ الحاحت بلُه؟

الخعليم املحظري ودوره في الظروف الحاليت
بطا ٧اهذ الٗىائ ٤التي جدضزىا ٖنها ؤٖاله –مً بحن ٖىائ ٤ؤزغي ٖضًضة -جبرػ ما
ًىاحه الخٗلُم ألاهلي مً جدضًاث حضًت جمـ م٣ىماث وحىصه ألاؾاؾُتٞ ،ةن طل ٪ال
ٌٗني ؤن هظا الخٗلُم ؾِخسلى ًٖ بؾهامه في نُاٚت مٗاع ٝالىاؽ وؾلى٦هم في هظا
الؼمً الٗغبي الهٗب ،بل بن الخٗلُم اإلادٓغي بما ؤزغ ٖىه مً مغوهت في ألاصواث
وألاؾالُب ما ػاً ٫دخ ٟٔبمسؼون زغي ًاهله لخضمت ؤهضا ٝؤلاؾتراجُجُت الٗامت
للضولت في مجا ٫الخٗلُم ومدى ألامُتٚ .حر ؤن هجاح هظا الىمِ مً الخٗلُم -بل وب٣اءه-
ًبضو مغهىها ب٣ضعجه ٖلى الخجضص الظاحي مٗغُٞا ومىهجُا .ول٩ي ًدؿنى له طلً ٪خٗحن ٖلُه
ؤن ٌؿخجُب لجملت مً الًغوعاث لٗل مً ؤ٦ثرها بلحاخا :
املىاءمت بين ألاصالت واملعاصرة
بط جىاحه اإلاضعؾت الخ٣لُضًت عهاها نٗبا ًخمثل في:
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 نُاهت بعثها الخاعٍذي وممحزاتها ألاؾاؾُت (خغٍت اإلاىهج ،اإلاؿاواة في َلب الٗلم،
اإلاجاهُت)؛
 اإلادآٞت ٖلى الخهائو الث٣اُٞت والُ٣م الضًيُت لألمت؛
 الاهٟخاح ٖلى الٗهغ والاهضماج في مؿاع الخىمُت والخٗامل م٘ مؿخجضاث الٓغُٞت
الضولُت بمىيىُٖت وجبهغ ومغوهت.
مراجعت امللرراث
٣ٞض باث الخ٨ٟحر في مغاحٗت اإلا٣غعاث واإلاىاجج والىؾائل التربىٍت مؿإلت ملحت عبما
ًخىٖ ٠٢ليها مؿخ٣بل الخٗلُم اإلادٓغي هٟؿه .وٍم ً٨ؤن حكمل هظه اإلاغاحٗت مً بحن
ؤمىع ؤزغي:
 الٗىاًت بماصة الخاعٍش الظي ٧ان ًىٓغ بلُه ج٣لُضًا ٖلى ؤهه "ٖلم ال ًى ٟ٘وحهالت ال
جًغ".
 البدث ًٖ نُ ٜووؾائل لضمج جضعَـ الحؿاب والٗلىم واللٛاث الحُت
واإلاٗلىماجُت والدؿُحر والتربُت مىا٦بت للٗهغ واهٟخاخا ٖلى ما ًخجضص مً مٗاعٝ
وج٣ىُاث.
مراعاة مخطلباث صىق العمل
ججب الٗىاًت بالخ٩ىًٍ الٗملي والبدث ًٖ الُغ ١اإلاالئمت التي حُٗي لخغٍجي
اإلاداْغ ٞغنا ؤ٦ثر للحهىٖ ٫لى الٗمل واإلاؿاهمت في ٖملُت الخىمُت ،طل ٪ؤن الخىاػن
الخ٣لُضي الظي ٧ان ٌؿمذ باؾدُٗاب ٚالبُت هاالء الخغٍجحن ٢ض ازخل حغاء الخدىالث
الجضًضة وٚضث اإلاىاٞؿت في ؾى ١الدكُٛل ؤ٦ثر خضةٟٞ .غم الٗمل اإلاخاخت باجذ
جخُلب ٟ٦اءاث وجسههاث طاث مىانٟاث مُٗىت.
وججؿُضا لهظا اإلاُلب وجمكُا م٘ مغاٖاة الٓغو ٝالجضًضة ؤنبذ مً اإلالح اإلاىاءمت
بحن م٣غعاث اإلاداْغ وخاحاث الضولت ،وطل ٪مً ؤحل جىٞحر اإلاؼٍض مً ٞغم الٗمل
للخغٍجحن والحض مً ؤٖباء البُالت.
وه٨ظا ؾدخم ً٨اإلاداْغ مً ؤن جىائم بحن عؾالتها الخاعٍسُت ومهماتها اإلاؿخجضة،
وج٩ىن في اإلاؿخ٣بل ؤصاة مً ؤصواث وكغ وه٣ل اإلاٗغٞت والخىمُت ووؾُلت مً وؾائل جىاػن
اإلاجخم٘ واإلادآٞت ٖلى الُ٣م ؤلاؾالمُت الؿمدت بما ججؿضه مً جأػع واٖخضا٫
ووؾُُت.
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ٞىا ٘٢ألامُت الغاهً وما جخمخ٘ به اإلاداْغ مً مهضاُ٢ت لضي حمُ٘ ألاوؾاٍ ًجٗل
اإلادٓغة الُىم مً ؤهم ألاَغ اإلااؾؿُت ال٣اصعة ٖلى بث وه٣ل اإلاٗاع٦ ٝما ٧اهذ بالمـ.
و٢ض ؤ٦ض الباخث الٟغوس ي آهضعي ل٩ىعجىا ( )André Lecourtoisؤهه "بًٟل اإلاضاعؽ
البضوٍت [اإلاداْغ] وهٓامها الخٗلُمي ٧اهذ وؿبت ألامُحن مىسًٟت في مىعٍخاهُا بسالٝ
بلضان بٞغٍُ٣ت وآؾُىٍت ٖضًضة".54
وحملت ال٣ى ٫ؤن اإلااؾؿاث اإلادٓغٍت اإلاىعٍخاهُت ؾاهمذ مؿاهمت ٦بحرة في وكغ
وه٣ل اإلاٗاع ٝوفي نُاهت الترار الث٣افي والحًاعي لألمت وعٗٞذ اؾم البالص بإٖالم ٧ان
لهم خًىع مخمحز ٖلى مؿخىي الٗالم ؤلاؾالمي ،وم٨ىذ باالٖخماص ٖلى بم٩اهُاث
مدضوصة ووؾائل بؿُُت مً الهمىص في وحه الخٛغٍب واإلاسخ الث٣افي وؾاٖضث في
الدكبث بسهىنُاث ألامت ،خُث ًظ٦غ الباخث الٟغوس ي ٞغاوؿِـ صو قاس ي ( Francis
" )de Chasseyؤن خماؾا صًيُا ٖاعما ناخب الاؾخٗماع ،بط اػصاص البًُان زال ٫الٟترة
الاؾخٗماعٍت جمؿ٩ا باقإؾالم وجُبُ٣ا لكٗائغهٞ ،اهدكغ الخضًً بحن مسخل ٠اإلاغاجب
والٟئاث الاحخماُٖت" .55واإلاهمت هٟؿها ج٣خًيها الُىم جدضًاث الٗىإلات الث٣اُٞت وصٖىاث
الخٗهب وبلٛاء آلازغ التي جغج ٟ٘مً و٢ذ آلزغ مبكغة بنهاًت الخاعٍش لهالح نُٛت
واخضة مهُمىت خُىا ،وبخهاصم الحًاعاث البكغٍت خُىا آزغ وما اهجغ ٖنها مً الخباؽ
الح ٤بالباَل واهدكاع جُاعاث الٛلى والخٟ٨حر ومداوالث بلها ١مسخل ٠التهم والىٗىث
الؿلبُت بالضًً ؤلاؾالمي الحىُ.٠

البيبليىغرافيا
ابً بابه ،مدمض ٞا ،)1986( ٫كخاب الخكملت في جاريخ إمارحي البراكىه والترارزه ،جد٤ُ٣
ؤخمض ولض الحؿً ،جىوـ ،اإلااؾؿت الىَىُت للترحمت والخد ٤ُ٣والضعاؾاث-بِذ الح٨مت،
٢غَاج ،الُبٗت ألاولى.
ابً حبحر(،)1964الرحلت ،بحروث ،صاع ناصع للُباٖت واليكغ.
ابً خامض ،اإلاسخاع ( ،)1990حياة مىريخاهيا ،الحياة الثلافيت ،الجؼء  ،2جىوـ ،الضاع
الٗغبُت لل٨خاب.
ابً زلضونٖ ،بض الغخمان ،امللذمت ،بحروث ،صاع الجُل ،ص.ث.
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ابً ٖبض الخي ،مدمض ( ،)1998املحظرة ( :ماهيتها ،وشأتها ،جطىرها ،بييتها ومحخىاها،
وظيفتها)ٖ ،غى م٣ضم لىضوة ًٖ اإلاداْغ في مىعٍخاهُا ،هىا٦كىًٍ ،ىلُى.
ابً مدمض مدمىص ،بػٍض بُه ( ،)2001السواًا في بالد شىليط في مىاجهت الاصخعمار
الفروس ي ،هىا٦كىٍ ،اإلاُبٗت الىَىُت.
صصوص ،ولض ٖبض هللا ( ،)1993الحركت الفكريت في بالد شىليط خالل اللرهين الحادي عشر
والثاوي عشر (71 - 71م) ،بدث لىُل صبلىم الضعاؾاث الٗلُا في الخاعٍش ،حامٗت مدمض
الخامـ٧ ،لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت ،الغباٍ.
الؼع٦لي ،زحر الضًً ( ،)1990ألاعالم  :كامىش جراجم ،بحروث ،صاع الٗلم للمالًحن ،اإلاجلض
الؿاب٘.
الؼٍاث ،ؤخمض خؿً (ٖ ٠ُ٦" ،)1961غٞذ الكىُُ٣ي" ،مجلت ألازهر ،اإلاجلض ،33
ؾبخمبر ،م.395-391 .
الكىُُ٣ي ،ؤخمض بً ألامحن ( ،)1961الىصيط في جراجم أدباء شىليط ،ال٣اهغة -مهغ،
م٨خبت الخاهجي ،الضاع البًُاء ،م٨خبت الىخضة الٗغبُت ،الُبٗت .3
الكُش ؾُضي ال٨بحر ،ابً اإلاسخاع ولض الهُبت ،امليزان اللىيم والصراط املضخليم،
مسُىٍ.
الكُش ،مدمض اإلاامي ،كخاب البادًت ،مسُىٍ.
الهىفي ،مدمض ولض مدمض ألامحن ( ،)1406املحاظر املىريخاهيت وآثارها التربىيت في املجخمع
املىريخاوي ،عؾالت ماحؿخحر ،حامٗت اإلال ٪ؾٗىص.
َه ،خؿحن (،)1974املجمىعت الكاملت :ألاًام ،اإلاجلض ألاو ،٫صاع ال٨خاب اللبىاوي ،الُبٗت
الثاهُت.
ال٨ىتي ،الكُش ؾُضي مدمض بً الكُش ؾُضي اإلاسخاع ،الرصالت الغالويت ،مسُىٍ،،
هىا٦كىٍ ،اإلاٗهض اإلاىعٍخاوي للبدث الٗلمي.
مدمضو ،مدمضن ؤمحن (" ،)2002املحاضر املىريخاهيت (الجامعاث البذويت املخىللت)"،
مجلت الخاعٍش الٗغبي ،الٗضص الثاوي والٗكغون ،الغباٍ،م.361-339.
مهُٟى ،ببغاهُم ،اإلاعجم الىؾَُِ ،هغان ،اإلا٨خبت الٗلمُت ،بضون جاعٍش ،حؼءان.
اإلا٣ضس ي ،قمـ الضًً ؤبى ٖبض هللا مدمض ( ،)1906أحضً الخلاصيم في معرفت ألاكاليم،
لُضن.
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ً صحراء امللثمين وعالكاتها بشمال وغرب إفريليا م،)1999(  ابً الحؿحن،الىاوي
،خىعاه في الخاعٍش٦ ؤَغوخت ص،مىخصف اللرن الثامً إلى نهاًت اللرن الحادي عشر امليالدي
.ٍ الغبا،حامٗت مدمض الخامـ
ٕ ٖغى للحُاة الٗلمُت وؤلاقٗا،والرباط.. املىارة، بالد شىليط،)1987(  الخلُل،الىدىي
. جىوـ،)لت (اإلادايغ٣ الجامٗاث البضوٍت اإلاخى٫افي والجهاص الضًني مً زال٣الث
 مجلت،"ضًمت في مىعٍخاهُا٣ "اإلاسُىَاث الٗغبُت ال،)1995( ىُٟ مدمض اإلاه،الىضي
،ت والٗلىمٞا٣ اللجىت الىَىُت للتربُت والث،ٍكى٦ هىا،3 و2  الٗضصان،املىكب الثلافي
.33-27 .م
 اإلاٗهض الٗالي،غة جسغج٦ مظ، دور املحاضر في مىريخاهيا،
.للضعاؾاث والبدىر ؤلاؾالمُت
. مُبٗت ػٍض بً زابذ،٤ صمك، البرابيش،)1986(  ولض مدمض مدمىص،وصاصي
 في الجىىب الغربي71  شرببه أو أزمت اللرن،)1993( مدمض اإلاسخاع،ولض الؿٗض
. اإلاٗهض اإلاىعٍخاوي للبدث الٗلمي، ٍكى٦ هىا،املىريخاوي
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