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 تاريخ الغرب إلاسالمي في العصر الوسيط: عنوان املاستر

 لثالثا: السداس ي

 الحركة الفكرية في املغرب ألاوسط: اسم املقياس

 حاج عبد القادر يخلف. د: أستاذ املقياس

 "أ"أستاذ محاضر قسم : الصنف

 :عنوان املحاضرة

 ألاوسطرصاتاا ألاولية ملهاصر الحركة الفكرية في املغرب إلا 

 :توطئة

ملغرب ألاوسط صاحب باليس ثّمة شّك من أّن الطريق نحو إلاملام بالعلم واملعرفة في العصر الوسيط 

استطاعته تحويل دين الفتوحات إلاسالمية وسار معها جنبا إلى جنب، ذلك أّن الفتح السياس ي لم يكن ب

 بالفتح الديني أو باألحرى فتح العقول والقلوب لإليمان برسالة  ،دون أسلمتهم البربر وثقافتهم
ّ
التي لن تتأتى إال

عقيدتهم الجديدة وما يجب معرفته من علوم ترّسخ انتماءهم لهذا الدين، فكان من  فهم  إلاسالم، ومن ثّم 

 أوجب الواجبات 
 
وما كان . ه الحنيفدينالتفّقه في ومعرفة اللغة التي نزل بها، ثّم حفظ القرآن الكريم  بداية

لوا النواة ألاولى للحركة الفكرية عيل ألاول من العلماء الذين دخلوا مع الفاتحينذلك ليحصل دون الرّ 
ّ
، فشك

ستظهر بوادرها في القرنين الثاني و ، في هذه البالد العلم واملعرفةالتي سيبنى عليها قاعدة لوحجر ألاساس ل

حقة ،مع الدولة الرستمية والثالث للهجرة
ّ
وعليه فإّن . ثم تتبلور وتتطّور بشكل الفت للنظر في القرون الال

             :ةيلاتلا حلار ملاب ترّ م إلارهاصات ألاّولية ملظاهر الحركة الفكرية في املغرب ألاوسط

إلى قيام الدولة  م575/ه55ويمكن حصرها في الفترة املمتّدة من سنة  :(عهد الوالة)املرحلة ألاولى * 

 .م777/ه051الرستمية سنة 

الفاتح إلى عصر الوالة، وكان  إلاسالميمن قبل الجيش ( الجزائر)يعود تاريخ فتح املغرب ألاوسط و 

 575/ه55ذلك سنة 
ّ
ن من هزيمة كسيلة وجيشه بوادي يّسر، م عندما بلغ أبو املهاجر دينار تلمسان وتمك

جبل أوراس فتح وفي والية حّسان بن النعمان . وصحبهأحسن إليه و  فأسلم، واستنقذه إلاسالم فعرض عليه 

في جبل ألاوراس، ( جراوة)على قومهما اللذان أسلما  بعد قتله للكاهنة، وخضع له البربر، فعقد البني الكاهنة
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( ةعشرة مرّ  تاارتّد البربر اثن)وجّند من البربر اثني عشر ألفا كانوا ال يفارقونه في جميع حروبه،  كي يأمن ثورتهم 

 . ويستعين بشجاعتهم

أقبل الناس على اعتناق إلاسالم والقيام ف ،ألامنباب استتعمل على ثم عاد حّسان إلى القيروان و  

وهي السنة التي  ه في والية موس ى بن نصير،29فتح بالد املغرب حّتى سنة يتّم تثبيت ، ولن حياتهم بشؤون

، فائقةوقد انتشر الدين إلاسالمي بين البربر بسرعة  .تفتح فيها ألاندلس بعد استكمال فتح سائر بالد املغرب

أمير قبيلة مغراوة على يد الخليفة عثمان هنع هللا يضر وعقد له على قومه، و جّد بني خزر حيث أسلم صوالت بن وزمار 

 فيها إلى دخلالتي ( م575-571/ه55-51)وفي والية عقبة ألاولى . الم بينهمفلّما عاد إليهم عمل على نشر إلاس

ة املسلمين، ربر ودخل أكثر الب... فكبر جمعه . سلمة البربرإفريقية انضاف إليه م  
ّ
سعت خط

ّ
في إلاسالم، وات

مونهم . ورسخ الدين
ّ
منهم شاكر صاحب  إلاسالم،تعاليم و  القرآنفقد كان عقبة ترك فيهم بعض أصحابه يعل

 . الّرباط وغيره

أسلموا في  (أوربة)الكالسيكية في رواياتها أّن كسيلة وقومه إلاسالمية وأوردت إلاسطوغرافية العربية 

ا فتح حّسان بن النعمان جبال ألاوراس أسلم أهلها، وأثناء والية 
ّ
أبي املهاجر لكنه ارتّد بعد إساءة عقبة له، ومل

ى عليها موس ى بن نصير طارق بن زياد، وأنزل معه آالفا من العرب والبربر،   م717/ه 88فتح طنجة سنة 
ّ
ول

موا إخوانهم البربر القرآن وفقه الدين
ّ
ه ترك عليهم سبعة عشر رجال من العرب و  .وأمر العرب أن يعل

ّ
أن

مونهم القرآن وشرائع إلاسالم
ّ
ا فتحت ألاندلس وثبت قدم املسلمين باملغرب وخالط الع. يعل

ّ
رب البربر ومل

وفي خالفة عمر بن عبد العزيز أرسل إسماعيل بن عبيد هللا واليا على  .واندمجوا معهم ثبتوا على إلاسالم

مون البربر أمور دينهم واللغة العربية باعتبارها لغة القرآن ،وأرسل معه عشرة من الّتابعين ،املغرب
ّ
، فعّم يعل

رافات إلاسالم البربر الذين دخلوا فيها  حداناز   .وو 

ّن البربر ثاروا على العرب طمعا في الاستقالل بعد تعّسف بعض والة بني أمّية وإجحافهم في أورغم  

ويذكر في هذا الشأن أّن يزيد بن أبي مسلم والي املغرب أراد أن يأخذ من البربر الجزية وهم مسلمون حّقهم، 

ة السابقين فأقّره الخليفة يزيد بن بعد شهر من توليته، ونّصبوا مكا م791/ه019في سنة  فقتلوه
ّ
نه أحد الوال

أراد ) على البربر عامله بطنجةولي املغرب عبيد هللا بن الحبحاب، فجار  م739/ه001وفي سنة . عبد امللك

ة، الذين كانوا يخّمسون من لم يجب 
ّ
تخميس البربر زاعما أّنهم فيء للمسلمين، فخالف من سبقوه من الوال

نوا من تأسيس دول فقتلوه، وعندما  هذاار أهل املغرب ألاقص ى على عاملهم ، فث(دعوة إلاسالم
ّ
من  لهم تمك

روا يوما في رفض اللغة العربية وال الدين إلاسالمي، وال الرجوع إلى اللغة الالتينية 
ّ
طرابلس إلى ألاندلس، لم يفك

 . والديانة املسيحية التي كانوا عليها قبل مجيء العرب املسلمين الفاتحين
ّ
فوهم يكتبون في التوحيد فبقي مؤل

، وصارت بعض إلاسالمي والفقه والّتاريخ باللغة العربية، وشّيد ملوكهم قصورهم على نمط الفّن العربي
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تّتصل بها من العرب، وهكذا كان تأثير العرب على البربر بعيد ألاثر حّتى انتهى أنسابا لها القبائل البربرية تّدعي 

  .إلى ألانساب

كان املغرب وألاندلس والية واحدة إلى أن دخل عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد امللك ألاموي  

وجّدد فيها ملك بني أمية بعد أن استولى عليها، وأورثها عقبه من بعده، وفي  م755/ه038سنة  إلى ألاندلس 

 إلاباضية تأسيس دولة بني رستمأّسس البربر بسجلماسة دولة بني مدرار الصفرية، وتالها  م750/ه011سنة 

الدولة إلادريسية  م788/ه079، ودخل إدريس ألاكبر إلى املغرب فأسس سنة م777/ه051سنة  بتيهرت

بن ألاغلب الدولة ألاغلبية بتونس سنة إبراهيم بواليلي ثم نقل عاصمتها إلى فاس، وأعقبها تأسيس 

 . م811/ه081

 ("م919-777/ه696-061"العهد الرستمي )املرحلة الثانية * 

بن تيم بن ثعلبة، من بني مّرة بن عبيد التميمي، الذي نشأ  تنسب فرقة إلاباضية إلى عبد هللا بن إباض 

وكانت وفاته  ،ناظر املخالفين لإلباضية علنا درك عبد امللك بن مروان، وقدأفي البصرة، وشّب في زمن معاوية و 

أصل املذهب قية والكتمان يعتبرون شيخه جابر بن زيد الذي اختار الت   لكّن إلاباضية م،715/ه85سنة 

وكان  .ويزعمون أّن جابرا هذا املكّنى بأبي الشعثاء كان تلميذ حبر ألاّمة عبد هللا بن عّباس هنع هللا يضر وإمامهم ألاول،

واضع الفراهيدي وهو شيخ الربيع بن حبيب  في الكتمان أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، ة جابر بن زيدخليف

ي جابر سنة  ،بوي مسند إلاباضية في الحديث النّ 
ّ
ا توف

ّ
خلفه تلميذه أبو عبيدة مسلم بن أبي  م709/ه23ومل

ي سنة ) كريمة
ّ
 (.م771/ه058توف

ا أصبح
ّ
 ،عرفت الحركة إلاباضية نشاطا غير مسبوق إمامهم، بي كريمة أعبيدة مسلم بن  وبأ ومل

أحدهما  ،املشرق واملغرب، ففي عهده قدم رجالن إلى املغرب يتعاقبان ظهر جمل لهما إلىه الدعاة بإرسال

سلمة بن سعد أو سعيد، الذي جاء ليدعو إلى إلاباضية، وآلاخر اسمه عكرمة مولى عبد هللا بن عّباس، الذي 

  .قدم بمذهب الصفرية

خرجت إلى البصرة البعثة العلمية املغربية املعروفة عند إلاباضية بحملة  م759/ه035وفي سنة 

دراتي، إسماعيل بن درار عبد الرحمن بن رستم، عاصم الّس : ، وكانت تتكون من أربعة أشخاص همالعلم

في وقضوا مع شيخهم أبي عبيدة خمسة أعوام تلّقوا فيها علوم املذهب  .فزاوي الغدامس ي وأبو داود القبلي النّ 

اب عبد ألاعلى بن السمح املعافري اليمني، الذي 
ّ
سّرية مطلقة، وعندما رجعوا إلى املغرب انضّم إليهم أبو الخط

 . ، فأصبح عدد حملة العلم إلى املغرب خمسةبي عبيدةأتلّقى العلم معهم في نفس الفترة من شيخهم 

باع السّرية والكتمان حّتى إذا أنسوا من أ
ّ
نفسهم قّوة خرجوا من هذا الطور إلى وقد أمرهم شيخهم بات

بو عبيدة يعرف بالقّفاف أإمامهم صرة في سرداب سّرّي، وكان طور الظهور، وكانت مدرسة شيخهم بالب

م الصّ 
ّ
ا وصلوا إلى  .نعة منهلتظاهره بصناعة القفاف، أثناء إلقاء دروسه السّرّية، كما تظاهر تالمذته بتعل

ّ
ومل



4 
 

بجهود سلمة بن سعد، ألامر الذي  املذهب إلاباض ي منتشرا في املغرب ألادنىوجدوا  م757/ه011املغرب سنة 

اب على إلامامة في نفس الّسنة، بعد أن أصبح عددهم كثيرا فاستطاعوا الدخول 
ّ
دعاهم إلى مبايعة أبي الخط

 .إلى طرابلس وطردوا عاملها من قبل العّباسيين

ة حالة التذّمر بين البربر، 
ّ
بسبب ومنذ ذلك الحين انتشرت حركة الخوارج في املغرب إلاسالمي مستغل

ة في معاملتهم للبربر والتجاوزات التي حصلت من العمال الّتابعين لهم، ونظرا لنزعة البربر 
ّ
جور بعض الوال

ة واملساواة والعدل وعدم حصر الخالفة الداعية إلى الثور  الحركة الخارجية اقتنعوا بمبادئالاستقاللية فقد 

ما الخالفة هلل وأمرها متروك الختيار ألاّمة، التي تختار الشخص (البيت العلوي )آل البيت في قريش، أو في 
ّ
، وإن

وقد لقي هذا املذهب نجاحا بين البربر فاعتنقوه  .الذي تجتمع عليه الكلمة ولو كان عبدا حبشيااملناسب 

خذوه رمزا للمعا
ّ
 . العّباسية من بعدهاالسياسة ثم  رضة ضّد السياسة ألاموية الجائرة في بالدهموات

 ، وتكاثر عدد أتباععجيبةوال شّك أّن دعوتهم وجدت أرضية خصبة احتضنتها، فانتشرت بسرعة 

اية ولواتة)اعتنقوا نحلة إلاباضية الذين  مذهبهم
ّ
في ا جلسو ف( قبائل نفوسة وهّوارة وزناتة وسدراته وزواغة ومل

ميهم ها الالستماع إلى املعارف التي تلّق حلقات الذكر 
ّ
هذه الحال  ىوبقوا عل ،ألاول  همبالبصرة عن شيخمعل

 . إلى العلنية ومواجهة عّمال العّباسيين في بالد املغربة من السّريّ أصبحوا في موقف يسمح لهم بالخروج حّتى 

ز أساسا في معرفة  والجدير بالذكر أّن العلم الذي
ّ
انتشر بين البربر في عهد الوالة الفاتحين ترك

. ، وهو مذهب الصحابةوالّتابعينملسو هيلع هللا ىلصوالسّنة النبوية وإلاجماع وما أثر عن صحابة رسول هللا ( القرآن)الكتاب 

ا حدثت فتنة مقتل عثمان  هنع هللا يضر 
ّ
ديني، ستؤّدي إلى ظهور املذاهب التي برزت إلى الوجود تيارات فكرية منبعها ومل

يعة -املعتزلة  -الخوارج -السّنة)تعكس هذه التيارات الفكرية 
ّ
ا انفصل إلاباضية عن الخوارج في (. الش

ّ
ومل

 مذهبهم في بالد املغرب، وحصروا العلم في املذهب 
ّ
ألاباض ي عقيدة وفقها وحديثا وما املشرق سعوا إلى بث

وفق رؤيتهم  وما إلى ذلك والتاريخ ي ترتبط بها كالقرآن والتفسير واللغة العربيةيّتصل بذلك من العلوم الت

 .ونظرتهم املذهبية

ى سنة )املذصب العقدي الواتلي * 
ّ
 :أو املعتزلي( م699/ه01نسبة إلى واتل بن عطاء املتوف

شهد إلى جانب املذهب الخارجي تواجد املذهب العقدي ومّما يجب التنويه به أّن املغرب ألاوسط 

مّما ال شّك فيه أّن هذا و . مكان يسّمى أيزرج غير بعيد عن تيهرت الرستميةالواصلي أو املعتزلي، الذي كان في 

لكّنها تورد لنا أّن ، ليها بالضبطاملصادر إبفترة ال تشير دخل إلى بالد املغرب بعد املذهب الخارجي، املذهب 

م 788/ه079سنة عندما أّسس دولته باملغرب ألاقص ى  مهنع هللا يضرريس بن عبد هللا بن الحسن بن الحسين بن علي إد

ى  قبيلة أوربةاستعان في ذلك بزعيم 
ّ
طنجة وما إسحاق بن دمحم بن عبد الحميد ألاوربي املعتزلي، الذي كان يتول

بجهود عبد هللا بن الحارث الذي بعثه أبو حذيفة واصل بن ، على املذهب الاعتزاليكلهم حولها، وكان أهلها 

لت النواة ألاولى 
ّ
 .في هذا الصقع ملذهبهمعطاء البصري التي شك
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عْيد  تأسيس الرستميين لدولتهم سنة  على ما يبدواملغرب ألاقص ى باملذهب الاعتزالي  كان تواجد وقد ب 

  وعندما، م777/ه051
 
تذكر أّنهم كانوا أتباعا لعبد عهد هذه الدولة ألول مّرة  ثنا املصادر عن املعتزلة فيحّد  ت

ثّم تذكر الحقا أّنهم كانوا م، 800/ه025الوّهاب بن عبد الرحمان بن رستم أثناء زحفه على طرابلس سنة 

وقد قّدر عددهم بين ثالثين ألفا ومائة ألف من  بقيادة شيخ لهم اسمه إبراهيم بن دمحم البربري املعتزلي،

موا للّرستميين بالخالفة عن طواعية واختيار في زمن حكم أبي الّساكنين بالخيام، ورغم كثرتهم  الظواعن
ّ
سل

 (.م821-855/ه980-910حكم )اليقظان دمحم بن أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم 

ن من إقامة دانتشر في املغرب إلاسالمي وقصارى القول إّن الفكر الاعتزالي 
ّ
ولة له مثلما وإن لم يتمك

فة في ظرف وجيزنجح غيره من املذاهب، 
ّ
ه استطاع كسب أتباع له باآلالف املؤل

ّ
كانوا )وخير دليل على ذلك أن

، وما كان ذلك ليكون لوال عزم وثبات وصبر دعاته، الذين تمّيزوا بالعلم (يزيدون عن ثالثين ألفا من الظواعن

بعوهم، وانتصروا به في شريعة إلاسالم وانفردوا بقدرتهم علالغزير 
ّ
ى البيان والجدل، الذي أقنعوا به من ات

إلارهاصات ألاولية ملظاهر الحركة الفكرية في املغرب على من ناظرهم من إلاباضية، ويمكن اعتبار ذلك من 

 .ألاوسط

 : إلاماراا السليمانية باملغرب ألاوسط -

 :، وكان من أشهرهاقيام إلامارات السليمانيةومّما تجدر إلاشارة إليه أّن املغرب ألاوسط عرف 

نجى من معركة فخ سنة تنسب إلى سليمان بن عبد هللا أخي إدريس ألاكبر، الذي  :إمارة تلمسان السليمانية -

ا مات خلفه ابنه دمحمم و 785/ه052
ّ
. نزل بتلمسان فملكها وأذعنت له زناتة وسائر قبائل البربر هناك، ومل

دمحم بن  ثالث سنوات ثّم تركها البن عّمه ابقي فيه م801/ه022سنة في محّرم ألاصغر وعندما دخلها إدريس 

ي بجبل وهران، واقتسم أبناؤه مملكته .، وكانت تمتّد إلى وادي شلفسليمان
ّ
من  واستقّر دمحم بعين الحوت وتوف

وآخر من ملك  .املحّدثوعبد هللا العلم أحمد وعيس ى وإدريس وعلّيا وإبراهيم وحسنا وعبيد هللا  ، وهمبعده

 .تلمسان القاسم وعليه انقرض ملك هذا الفرع

، (يعرف باألرشقولي)م، فخلفه ابنه إبراهيم 218/ه925بأرشقول حتى سنة أميرا  عيس ىكان  :إمارة أرشقول  -

  .ثم يحي بن إبراهيم، ثم أخوه إدريس بن إبراهيم، وعليه ظهرت دولة العبيديين

الفروع الثالثة التي نزلت باملغرب ألاوسط من بني دمحم بن سليمان وبني جعفر وبني أّن من املعلوم و 

 :بينهان معلوية به،  إماراتالحسن أّسست 

. نواحي عين بوسيف تنافكإلى قصر البخاري،  تمتّد او  البويرة بناحيةبين املسيلة وأشير  وكانت :صاز إمارة -

وقض ى  .وبناها( البويرة)لحمزة بن الحسن الذي نزل بسوق حمزة بها سهل حمزة الفسيح، الذي سّمي نسبة و 

يعي عليها جوهر الصقلي أّيام املعّز 
ّ
  .كان يسكنها بنو يرنيان من زناتةو . بن املنصور الش
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يجة إمارة -
ّ
وانقرضت ، سليمانبن  دمحمولد "( البليدة"أشهر مدنه مدينة قزرونة )سهل مّتيجة  ملك :مت

يعة باملغرب ألاوسط تهممملك
ّ
  .أّيام ظهور الش

الذين أّسسوا إمارات علوية امتّدت من سواحل أرض ن ألادارسة يالسليمانيهؤالء وال مشاّحة أّن  

مرورا بإمارة تلمسان ثّم هوارة بمستغانم وتنس وشلف إلى مليانة وتنتهي ( بلد نكور غرب مليلية)الّريف غربا 

نشر لغة الّضاد بين البربر في املغرب و على التمكين للدين إلاسالمي  واساعد ثم إمارة هاز بإمارة مّتيجة

، وقد ساهموا بقسط ومن العرب ألاقحاح العارفين باللسان العربي ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  ، فهم من ذّريةألاوسط

وترسيخها كثقافة إلاسالم رسالة معارف في تعريب بربر هذا الصقع من املغرب إلاسالمي، إلى جانب تبليغ كبير 

  . بعد فهمها وتجسيدها على أرض الواقع عمال وعبادة  في النفوس

  


