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نُرشت هذه الدراسة يف دَّورِيُة كَان الْتَّارِْيخية 

لألغراض العلمية والبحثية فقط، وغري 

مسموح بإعادة النسخ والنرش والتوزيع 

 ألغراض تجارية أو ربحية. 
 

  تاريخ املهمش يف الغرب اإلسالمي الوسيط
  من خالل كتابات األستاذ إبراهيم القادري بوتشيش

  قضايا وإشكاالت

     

 

  محمد العساوي 
   ابلسلك الثانوي التأهييل أستاذ ماديت التاريخ واجلغرافيا

    األكاديمية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق
    المملكة المغربية

     

>  ُملَّخْص  <<

ن حصيلة تمزي البحث التارييخ غداة حصول المغرب عىل االستقالل بمحاوالت الباحثني المغاربة الرد عىل الكتاابت الكولونيالية، ومحاولة الكشف ع
ارسون والباحثون يف علم التاريخ إىل االهتمام بمواضيع االستعمار وآثاره عىل المجتمع واالقتصاد المغربيني، لكن يف سنوات السبعينيات انتقل الد

إىل  أخرى، واليت يمكن تصنيفها إىل ثالث اتجاهات رئيسة، االتجاه األول انكب يف عملية تحقيق النصوص التاريخية، بينما االتجاه الثاين ذهب
االتجاه الثالث فاتخذ مسار البحث المونوغرايف كهدف له بُغية التأريخ البحث يف التاريخ العالئقي (أي تاريخ العالقات المغربية ابلدول األخرى)، أما 

كما تمزيت هذه المرحلة كذلك ابنتقال نوعي من حيث المادة المصدرية، إذ تم تجاوز المصادر اإلرادية كالوثائق الرسمية  لمختلف المناطق المغربية.
مصادر الدفينة) ككتب النوازل، والرتاجم، والمناقب، واحلسبة، والرحالت، وحىت الرواية وكتب األخبار إىل االعتماد عىل أجناس مصدرية الإرادية (ال

وخالل أواخر القرن المايض ومطلع القرن احلايل، اقتحم المؤرخون مواضيع كانت يف السابق حكرا عىل  الشفهية ابلنسبة للتاريخ المعاصر.
عها مجاالت بحثية جديدة يف احلقل التارييخ بمختلف حقبه لم تكن مطروحة يف السابق اجلغرافيني والسوسيولوجيني واألنرثوبولوجيني، وبرزت م

التاريخ اجلديد"، الذي نادت به يف أوراب مدرسة احلوليات خالل عرشينيات القرن المايض، ومن األسماء المغربية "واليت يمكن تصنيفها ضمن خانة 
انا متمزيا يف فضاء التاريخ االقتصادي واالجتماعي والذهين للغرب اإلسالمي خالل العصر البارزة اليت اقتحمت هذا المجال، وصنعت لنفسها مك

الوسيط، نجد الدكتور إبراهيم القادري بوتشيش، الذي انكب منذ سنوات يف مرشوع بحيث يرتكز عىل دراسة تاريخ الهامش والمهمشني بمختلف 
تسلحا بخلفية منهجية ونظرايت أوربية، تقوم عىل لم اإلشارات التاريخية المتناثرة هنا أطيافهم يف هذه الرقعة اجلغرافية من الوطن العريب، م

  وهناك، والعمل عىل إخراجها إىل الوجود، بُغية تسليط المزيد من األضواء عىل هذه الفئات االجتماعية اليت همشها التاريخ.
ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة   كل
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َمةُ    ُمَقدِّ
زال موضوع التاريخ االقتصادي واالجتماعي والذهين ما 

من الغموض، بسبب قلة  للغرب اإلسالمي، يكتنفه الكثري 
المادة المصدرية اليت اهتمت بمثل هكذا مواضيع، وإذا كانت 
هذه المعضلة تعد من المسلمات اليت اعرتف بها كل من عارك 
هذا الميدان، فإن المشكل يتعاظم ويزداد حدة ابلنسبة للفئات 
المستضعفة اليت ظلت مهمشة قابعة يف زوااي اإلهمال 

ر اليت صمدت لقرون من الزمن، ووصلت والنسيان، فحىت المصاد
إلينا سالمة لنستقي منها معلوماتنا هي يف الغالب مصادر 
رسمية، لم تحفل سوى ابلتاريخ السيايس والعسكري، وتاريخ 
اخللفاء والسالطني وحاشيتهم، ووصف بالطاتهم، أو ذكر 
مناقبهم ومحاسنهم اليت وصلت أحيانا إىل حد المعجزات 

  .)١(واخلوارق
الفئات المستضعفة فقد وقفت منهم هذه المصادر  أما

الرسمية موقفا مضادا، وصبت عليهم جام غضبها، معتربة 
إايهم مجرد "أراذل" و"سفهاء" و"سفلة"...، بل إنها تفننت يف  
تحايلها لتشويه مواقفهم، فنعتتهم ب "المروق" و"اخلروج عن 

تكمن   ، ومن تم يتضح أن اإلشكالية ال)٢(السنة واجلماعة"...
فقط يف غياب المصادر والوثائق فحسب، بل حىت يف طبيعة  
تلك المصادر اليت تتوفر بني أيدي الباحثني اليوم، إذ أن مادتها  
تزخر ابلزتييف والتحريف، وتنم عن الكراهية والتحامل، وتنطق 

  ابلتعصب والعداء.
واألدهى من ذلك، أن هذه الفئات المقهورة، لم تخلف لنا 

ا نستعني به لدحض التهم اليت كال لهم اخلصوم ا تاريخيً أثرً 
جزافا، أو نستجيل عىل األقل أوضاعها، ومكوناتها الفكرية 
واإليديولوجية، وهذا األمر هو الذي يفرس إحجام الباحثني عن 
اخلوض يف هذا الموضوع بميكانزيماته المعقدة، ومعوقاته 

ما يزيد  الواضحة، غري أن مثل هذا الصمت ال يحل المشكل، بقدر 
  يف تجدره.

وحلسن احلظ، فإن بعض الباحثني اتجهوا يف السنوات 
األخرية نحو محاولة الكشف عن جوانب من التاريخ االجتماعي 
واالقتصادي وتاريخ الذهنيات يف الغرب اإلسالمي، معتمدين 

(رحمه  )٣(يف ذلك عىل ما أسماه المؤرخ المغريب محمد المنوين
اليت تشمل كتب النوازل والفتاوى، الله) ابلمصادر الدفينة، 

واحلسبة، واألمثال الشعبية، فضال عن كتب الرحالت والطبقات 
والرتاجم والفرق الكالمية، وكلها أدوات تساهم وبنفس احلجم 
يف إيجاد حل لمعضلة التأريخ للطبقات المستضعفة اليت ظلت 

  عىل هامش التاريخ.

يخ ومن األسماء اليت سطع نجمها يف سماء التار 
االجتماعي والذهين للطبقات المهمشة يف  الغرب اإلسالمي، 
نذكر الدكتور والباحث المغريب إبراهيم القادري بوتشيش الذي  
تمكن من رسم مسار بحيث كان بكرا يف ساحة البحث التارييخ 
العريب، حيث يقول يف هذا الصدد: "بدأ اهتمامنا بهذا المرشوع 

ات ضمن مرشوع يلسبعينمنذ أواخر ا - تاريخ المهمشني   -
أكاديمي جامعي تبناه المفكر العريب المصري محمود إسماعيل 
من خالل إرشافه عىل مجموعة من األطاريح اليت أسفرت عن 
صدور عدد من المؤلفات لكل من كاتب هذه السطور 
واألساتذة الباحثني أحمد الطاهري وعبد اإلله بنمليح وحسني 

أول بحث نرشته يف هذا المنىح خالد وغريهم من الباحثني، لكن 
صدر تحت عنوان "تاريخ المستضعفني يف التاريخ اإلسالمي: 
نموذج من األندلس"، نرش بمجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

يزال هذا المرشوع  ما)، و١٩٨٦بمكناس، يف عددها األول سنة (
األكاديمي متواصال مع جملة من تالمذيت الذين نرشوا مؤلفات 

  .)٤(اث تصب يف هذا المجال"وأبح
وهكذا استطاع األستاذ القادري بوتشيش بجده واجتهاده  

وتكوينه المتمزي يف تسليط المزيد من األضواء عىل مواضيع 
ظلت يف األمس القريب ضمن المسكوت عنه يف تاريخ الغرب 
اإلسالمي، مستعينا بخلفية منهجية ونظرايت أوربية فيما ما 

ريخ اجلديد" الذي قاده ثلة من المؤرخني "التا ـاصطلح عليه ب
األوربيني أمثال لوسيان فافر ومارك بلوخ، محدثني ثورة يف 
دائرة البحث التارييخ، وذلك من خالل نهج توجه جديد سنة 

"مدرسة احلوليات"، وهذا المسار المستحدث هو  ـ) سمي ب١٩٢٩(
بمثابة "تاريخ من أسفل" أي أنه يركز عىل دراسة تاريخ 

جتمعات ومعتقداتهم وسلوكهم وحياتهم اليومية...، بعيدا الم
عن تاريخ الطبقة احلاكمة وما يحيط بها من أمور سياسية 
وعسكرية، ولإلحاطة ابلموضوع ومحاصرته قدر اإلمكان فقد تم 
اختيار اإلشكاليات التالية: من هم المهمشون؟ ولماذا غيبتهم 

ت اليت تواجه المصادر التاريخية؟ وما الصعوابت والتحداي
الباحثني الذين يلجون عوالم هذه الفئة؟ وإىل أي حد ساهمت  
كتاابت األستاذ إبراهيم القادري بوتشيش يف الكشف عن  
تاريخ الهامش والمهمشني يف الغرب اإلسالمي خالل العصر 

  الوسيط؟
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الدكتور : ورقة تعريفية باألستاذ أوالً
 إبراهيم القادري بوتشيش

  أة والمسار العلمي:المولد والنش-١/١
) ١٩٥٥ولد الباحث إبراهيم القادري بوتشيش سنة (

تخصص تاريخ وجغرافيا -ابلمغرب، حصل عىل اإلجازة يف اآلداب 
من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس سنة  -
)، وعىل شهادة الدراسات العليا يف التاريخ الوسيط من ١٩٧٧(

دة السنة الثانية من )، وعىل شها١٩٧٨نفس اجلامعة سنة (
، من نفس -شعبة العلوم السياسية ـ فرع القانون العام 

)، وعىل شهادة الكفاءة الرتبوية، من ١٩٧٩اجلامعة أيضا سنة (
)، وعىل دبلوم الدراسات ١٩٧٩ليا لألساتذة ابلرابط (المدرسة العُ 

العليا المعمقة يف التاريخ الوسيط، من جامعة سيدي محمد بن 
)، وعىل دكتوراه الدولة يف التاريخ ١٩٨٤اس سنة (عبد الله بف

اإلسالمي الوسيط من جامعة موالي إسماعيل بمدينة مكناس 
  .)٥()١٩٩١سنة (
  المناصب اليت تقلدها:-١/٢

تخصص التاريخ اإلسالمي الوسيط بجامعة أستاذ ممارس:   •
 موالي إسماعيل بمدينة مكناس.

 .بمكناس عضو جمعية أساتذة التاريخ واجلغرافيا •

عضو هيئة تحرير مجلة "مكناسة" الصادرة عن كلية  •
 .بمكناس اآلداب

 .ابلرابط لمؤرخني المغاربةمستشار يف جمعية ا •

رئيس وحدة البحث والتكوين يف التاريخ االقتصادي  •
 واالجتماعي للغرب اإلسالمي.

رئيس المجموعة المغاربية للدراسات التاريخية واألثرية  •
 .المقارنةواحلضارات 

 .الغرب اإلسالمي عضو جمعية الباحثني يف •

  رسائل وأطروحات جامعية. مرشف عىل  •

 .عضو اجلمعية المغربية للبحث التارييخ •

 عضو اتحاد المؤرخني العرب.  •

 .عضو اجلمعية اإلفريقية لدراسات تاريخ األداين •

ا يف جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمل أستاذا زائرً  •
عمان وجامعة صنعاء، واجلامعة التونسية، ومحاضرا يف 

 .)٦(بعض اجلامعات الفرنسية
  إنجازاته العلمية:-١/٣

لألستاذ إبراهيم القادري بوتشيش إنتاج غزير يف مجال 
التاريخ والفكر، حيث ألّف عرشين كتااب، وما يزيد عىل مائيت بحث 

منشور يف مجالت محكّمة يصب معظمها يف تاريخ المهمشني 
ومجال المتخيل والتمثالت الشعبية وحركات المعارضة، وهو 

جديدي يف قراءة التاريخ، وبتطوير مناهجه متمزي بمنظوره الت
، ٢٠٠٤، ٢٠٠٣اليت جعلته يحصل عىل جوائز علمية عديدة سنوات (

)، كما له مساهمات كثرية يف عدد من ٢٠١٥، ٢٠٠٨، ٢٠٠٥
المغرب، ويف العالم العريب وأوراب وآسيا المؤتمرات داخل 

  .)٧(وأمريكا
  ومن أشهر مؤلفاته نذكر:

 االجتماعي -قتصادي إسهامات يف التاريخ اال •
 .العصر الوسيط خالل مكناس لمدينة

 خطاب العدالة يف كتب اآلداب السلطانية. •

: إشكاليات نظرية الغرب اإلسالمي المهمشون يف تاريخ •
 وتطبيقية يف التاريخ المنظور إليه من أسفل.

خالل  واألندلس للمغرب مباحث يف التاريخ االجتماعي •
 .المرابطني عصر

 التصوف السين يف تاريخ المغرب. •

 .الغرب اإلسالمي حلقات مفقودة من تاريخ احلضارة يف •

 بني أخالقيات العرب وذهنيات الغرب. •

وتاريخه االقتصادي  الغرب اإلسالمي ءات حول تراثإضا •
 ي.واالجتماع

 مستقبل الكتابة التاريخية يف عصر العولمة واألنرتنت. •

 اإلسالم الرسي ابلمغرب العريب. •
 

ا: املهمشون يف الغرب اإلسالمي ثانيً 
 )قضايا وإشكاالت(
  المهمشون وإشكالية المصطلح:-٢/١

يشكل موضوع المهمشني خطااب جديدا لقراءة وفهم 
 المؤرخ، فهذه التاريخ، ويفتح أبوااب كانت موصدة فيما قبل عىل 

الفئة اختلف المؤرخون يف مسمياتها، فباإلضافة إىل 
المهمشني، هناك من يطلق عليها "المنسيني" أو 
"المستضعفني" أو "تاريخ من ال صوت لهم" أو "التاريخ 
الصامت" أو "التاريخ المسكوت عنه" أو "تاريخ العامة" أو 

اآليت: من "التاريخ من أسفل"، ومن هنا يمكننا طرح التساؤل 
  هم المهمشون؟

يقر كل الدارسني لتاريخ المهمشني ومن ضمنهم "جان كلود 
بصعوبة تحديد معىن دقيق للمهمش،  )J.C.Smith()8سميث" (

وذلك بسبب تعدد مستوايته المرتاوحة بني مستوى التموقع 



   
  

 
 
 

 
 

      
 ��אא�

    

٨١  . .  .   
   –    –    

الشكيل داخل المجتمع، وبني مستويي اإلقصاء الكيل من 
ن كان يرجح يف موضع آخر أن المجتمع أو االندماج فيه، وإ

مفهوم الهاميش يتأسس عىل التاريخ الذي ينطلق من "المركز" 
أي التاريخ الذي ال يحتسب إال األدوار اليت قامت بها نخب 
السلطة والرثوة والنخبة العالمة، وهو مفهوم يؤثث منظوره 
عىل أساس أن المركز يشكل مصدر التحكم يف رسم معايري 

فات األخالقية وغريها من النظم القيمية اليت األخطاء واالنحرا
، لذلك )٩(تبىن عليها منطلقات المؤرخ ومواقفه من الهامشيني

ا من المركز أن ننظر إىل حق له القول إنه "ال يمكن انطالقً 
مجتمع أبكمله، وال أن نكتب تاريخه بطريقة أخرى إال بإعادة 

عن اخلطاب االجماعي للماسكني ابلسلطة... والتساؤل 
  .)١٠(المنبوذين والصامتني يف التاريخ التقليدي"

ومن هذه النظرة ل "جان كلود سميث" نجد األستاذ 
يشاطره الرأي يف أن قراءة التاريخ  إبراهيم القادري بوتشيش

انطالقا من المركز تفرز تاريخا مبتورا يتمحور حول السلطة، 
عىل هذا  ويقيص تاريخ الفئات الصامتة، إال أن الباحث ال يقتصر 

المفهوم يف شكله العائم لسبب بسيط، وهو أن بعض احلاالت 
يف التاريخ سجلت تهميش حىت بعض النماذج المنتمية إىل خانة 

، بناء عىل قاعدة أن التاريخ يكتبه )١١(النفوذ واجلاه والسلطة
  .)١٢(المنتصرون

لذلك يعتقد القادري بوتشيش أن مفهوم المهمش يمكن 
"المغضوب عليهم" من جانب السلطة،  أن يتمطط ليشمل كل 

سواء كانوا من تلك الفئات المنبوذة اليت ظل صوتها مكتوما، 
أو تلك اليت تم تحويل صوتها مع مجئي الغازي والمنتصر إىل 
صوت مبحوح طواه الزمن، وبكلمات أخرى فإن مفهوم 
المهمش ال يستند عىل مقولة قراءة "التاريخ من أسفل" 

  .)١٣(ن أُقيص من الكتابة التاريخيةفحسب بل يشمل كل م
المهمشون وإشكالية تغييبهم يف المصادر -٢/٢

  التاريخية:
لفهم ظاهرة تغييب تاريخ الهامش والمهمشني ابلغرب 
اإلسالمي سواء عن قصد أو بدون قصد، البد من استحضار نص 
يشكل النموذج المهيمن يف الكتابة التاريخية الوسيطية، كتبه 

 "ابن أيب زرع الفايس" (القرن الثامن الهجري) المؤرخ المغريب 
يف مؤلفه الُمعنون ب "األنيس الُمطرب بروض القرطاس يف 
أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس"، إذ يقول فيه واصفا 
األمري المرابطي يوسف بن تاشفني: "صفته: أسمر اللون نقي، 

وت، معتدل القامة، نحيف اجلسم، خفيف العارضني، رقيق الص
أكحل العينني، أقنا األنف، له وفرة تبلغ شحمة أذنيه، مقرون 

ا ا حاسمً ا شجاعً نجدً  احلاجبني، جعد الشعر، وكان رحمه الله بطالً 
، ويستمر هذا الوصف الدقيق لشخصية )١٤(ا لملكه..." ضابطً مهاابً 

  يوسف بن تاشفني أكرث من صفحتني.
ف احلاكم إن الشكل الرسدي الذي قدمه هذا المؤرخ يف وص

المرابطي، وهو النموذج الذي سار عىل هديه معظم المؤرخني 
يعكس  –ابستثناء الفرقة الناجية منهم وهم أقلية  –العرب 

خلال واضحا يف المنهج التارييخ، ففي الوقت الذي وصف اخلليفة 
من أعىل رأسه إىل أخمص قدميه، مع ذكر اجلزئيات الدقيقة من 

س السخاء مع رشائح المجتمع مالمح وجهه، لم يتعامل بنف
المهمشة من فالحني ورعاة وحرفيني، بل لم يكتب ولو كلمة 

  واحدة حول المترشدين والمنبوذين والمتسولني.
وال شك أن العالمة ابن خلدون فطن إىل القصور احلاصل 
يف المنهج التارييخ العريب، من خالل انتقاده للتاريخ السلطاين 

همشني، فأعاد طرح السؤال المنهيج وإدانته إلقصاء تاريخ الم
، وهو )١٥(حول جدوى الكتابة التاريخية، وموقع المهمشني فيها

ما يتجىل من خالل تمريره إشارتني متشبعتني بحموالت داللية 
وردتا ضمن النصوص المقدمة، محدثا بذلك هزة عنيفة يف مسار 

  التاريخ السلطاين المألوف والمتواتر:
ىل يف انتقاده الالذع لمنهجية التاريخ تتمثل اإلشارة األو  -

السلطاين المتحكمة يف إنتاجات أقرانه من المؤرخني، واليت 
أفرزت "ذهنية بالطية" متفننة يف رسد تاريخ احلاكم، فقد عاب 
عليهم إطنابهم يف وصفه ووصف حاشيته وشارات ملكه، 
واإلغراق يف "الرثثرة" اإلنشائية من خالل ذكر تفاصيل اجلزئيات 
عما كتب يف نقش خاتمه ووصف ثيابه، لذلك وصفهم ب 
"التقليد والغفلة" ألنهم أغفلوا ذكر من أسماهم ب "صانعي 

  .)١٦(وسائل المعاش"، أي ما نسميهم نحن ابلقطاعات المهمشة
أما اإلشارة الثانية فتكمن يف إحالته عىل المؤرخ  -

 المسعودي كرمز ونموذج للمؤرخ المحرتف الذي يمتلك ناصية
المنهجية التاريخية السليمة، خاصة يف كتابه "مروج الذهب 

 –حسب ابن خلدون نفسه  –ومعادن اجلوهر" الذي رشح فيه 
"أحوال األمم وذكر نحلهم وعوائدهم، ووصف اجلبال والبحار 

، بمعىن )١٧(وفرق شعوب العرب والعجم فصار إماما للمؤرخني"
يج عىل التاريخ أن ابن خلدون يحيل يف تصوره المنهيج النموذ

الكيل الذي عرب عنه ب "أحوال األمم"، كما يشيد يف هذا التصور 
النموذيج أيضا أبهمية دراسة العوائد والطباع والسلوك عند 

  األمم، وكذلك دراسة مجال البحر واجلبل وتأثريهما يف العوائد.
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إىل تأسيس منهج جديد  الداعي - بيان رأي ابن خلدون  ّد عَ يُ 
أول صيحة منهجية فطنت إىل  –واألمم  لدراسة الشعوب

أهمية دراسة تاريخ المهمشني، ومقابل ذلك فإنه انتقد بشدة 
تهاونات مدرسة التاريخ السلطاين، واعتربها مسؤولة عن  
تغييب قوى فاعلة، وعدم استحضار ذهنيات مجتمعية، وعادات 
وتقاليد يمكن من خاللها رؤية التاريخ رؤية سليمة، وهو ما 

اإلسالمي،  –وفه عىل خلل طال منهج التاريخ العريب يعكس وق
  يكمن سببه األسايس يف طمس تاريخ الفئات المهمشة.

وعىل محك هذا الطرح اخللدوين حاول األستاذ إبراهيم 
القادري بوتشيش تفسري إهمال تاريخ الهامش والمهمشني 
من قبل المصادر التاريخية الوسيطية يف الغرب اإلسالمي، 

  ىل العوامل اآلتية:وأعزاها إ
تمزي مؤرخ السلطة   عوامل الطمس والتعتيم المتعمد: -

بنظرة سطحية القتصاره عىل جمع أحداث تاريخية وعسكرية 
وتدوينها من دون استنطاق مكوناتها وتجلياتها، لذلك يوضح 
القادري بوتشيش أنه عىل الرغم من األدوار الشامخة اليت 

داخل مجتمعاتها، فإنها لم   قامت بها رشائح المجتمع المهمشة
تذكر يف المصادر التقليدية إال بنصف الكلمات، وهذا أمر بديهي 
إذا وضعنا يف احلسبان موقع المؤرخ االجتماعي، وموقفه من 
صراع احلاكم والمحكوم، والتوتر الذي مزي عالقة الطرفني، إضافة 

  .)18(إىل مكوناته الثقافية ونظرته القاصرة إىل التاريخ
بقي المؤرخ حبيس رؤية البالط لآلخر،  مل سيايس:عا -

ذلك أنه ليس له حرية ومنطلق معينان ومبادئ شخصية يلزتم 
  .)١٩(بها، بل يُردد ما يقوله السلطان

شكل تحداي ابلنسبة للمؤرخ، وهكذا راح  عامل الرقابة: -
يسعى يف كتاابته إىل الرتكزي عىل هذا العامل، وإقصاء كل ما 

مر جعله ُيصنّف محاوالت اخلروج عىل السلطة يخالفه، وهو أ
ا من هذه بوصفها مساسا بوحدة الدولة وتماسكها، وانطالقً 

الرؤية صنف مؤرخو السلطان المهمشني ضمن الفاسقني 
يف الظلم وعدم اإلنصاف، ما  "ذيك"، وهو أسلوب )٢٠(والرعاع

يفرض عىل الباحث الزنيه إعادة تقييم هذه احلركات المظلومة 
ا ما هو متواتر وخلخلته، وإعادة الدراسة والتحليل انطالقً  بنقد 

من نظرة شمولية تربط هذه احلركات بواقعها، وابلمعتقدات 
  .)٢١(والنظم السائدة

ا ما : ذلك أن مؤرخ السلطان غالبً عامل التفسري الديين -
ا من خلفية دينية، فيحصر احلدث التارييخ يفرس األحداث انطالقً 

  .)٢٢(العناية اإلالهية ويقرؤه من زاوية

: ينطلق عامل التفسري الفردي لألحداث التاريخية -
المؤرخ من منطلق تقديس احلاكم وجعله مدار األحداث 
التاريخية والبطل الوحيد والقائد المحنك صاحب االنتصارات 

  .)٢٣(المدوية

ا: تاريخ املهمش يف كتابات األستاذ ثالثً 
كتاب  .شإبراهيم القادري بوتشيالدكتور 

اذج من الغرب   : "تاريخ املستضعف
اإلسالمي أو اإلسالم الرسي باملغرب 

وذجً  –العر   ا"أ
) صفحة ٢٤٦( ـيتكون هذا الكتاب من عرش دراسات تَسع ل

من احلجم الصغري، وهو عبارة عن مجموع مقاالت كتبها المؤلف 
ه يف مناسبات مختلفة وارتأى نرشها يف كتاب واحد، وهو أمر ل

ما يربره، فالمواضيع يجمع بعضها خيط رابط، ابعتبار مقاربة 
المؤلف اليت أرادها متمزية وأصيلة وابعتبار نوعية القضااي اليت 
أثارها، وهي مواضيع كلها تصب يف التاريخ االجتماعي والذهين 
للفئات المهمشة يف الغرب اإلسالمي خالل العصر الوسيط، 

  فق الشكل التايل:أما محاور هذا الكتاب فجاءت و
حركة المتنبئني والسحرة يف الغرب اإلسالمي -٣/١

  (إعادة تقويم حلركة حاميم خالل القرن الرابع الهجري):
أراد المؤلف من هذا البحث أن يربط ظهور هذه الداينة 
ابلسياق العام لتاريخ المغرب، وبعد استعراض آراء مختلف 

اءة جديدة تتناول الباحثني الذين تطرقوا للموضوع، يقرتح قر 
العوامل االقتصادية والثقافية والمحلية، عالوة عىل السياق 
العام للتاريخ اإلسالمي وضعف اخلالفة، ثم ينصب بعد ذلك عىل 

ا يف نهايته دراسة داينة حاميم ونبوءته يف محور ثان، مستخلصً 
  .)٢٤(مجموعة من األسباب اليت أدت إىل توقف هذه التجربة

  ية: بني الواقع ومحاوالت الزتييف:احلركة المرس -٣/٢
هناك عدة حركات لثوار يف الغرب اإلسالمي نجحوا إىل حد 
بعيد يف مناهضتهم للدول، ومن بينها احلركة المرسية اليت 
لعبت دورا متمزيا يف تاريخ األندلس السيايس والمذهيب، 
ونجحت يف زعزعة احلكم األموي بقرطبة، وقاد هذه الثورة محمد 

الله بن نجيع ابن مرسة وهو من الموايل، اشتهر ابلعلم بن عبد 
وابالطالع الواسع عىل مختلف المعارف من فلسفة وطب 

  وتصوف وكالم.
وقد تزعم ابن مرسة حركة مناهضة لإلقطاعية السائدة 
ابألندلس، واليت تسببت يف تزايد الفوارق االجتماعية، كما كان 

ذهب الماليك الرسمي عليه، وهو المتصوف الزاهد أن يواجه الم
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ويعلن حراب ضد حكومة قرطبة، فاتُِّهم ابلزندقة وهو بريء منها، 
ا وقد اتخذت احلركة المرسية صبغة دينية، لكنها حملت بعدً 

  .)٢٥(ااجتماعيً 
  حركة عيل بن يدر من خالل مراجعة جديدة:-٣/٣

ثمة حركات يف تاريخ المغرب، ال تزال تلفها سحب كثيفة 
المكانة المهمة اليت احتلتها يف خريطة من الغموض، رغم 

الصراعات السياسية، والبصمات الواضحة اليت نحتتها يف مسار 
التاريخ المغريب، ومن هذا القبيل، حركة عيل بن يدر الهنتايت 
الزكندرى اليت اندلعت يف أواخر العصر الموحدي، واستمرت 

يف  خالل العصر المريين األول، وانتهت بتأسيس إمارة مستقلة
اجلنوب دامت ما يربو عىل الثمانني سنة، مشكلة بذلك معلمة 

  أساسية تستحق الدراسة واالستقصاء.
ومع ما يمثله هذا احلدث التارييخ من أهمية، فإن 
األسطوغرافيا التقليدية لم تخصص له سوى إشارات ابهتة، 
وأخبار متفرقة ومقتضبة، أما بعض التفاصيل اليت كتبت حول 

فإنها وردت بكيفية عفوية من أقالم بعض  حركة بن يدر،
المؤرخني، أثناء رسدهم ألخبار صراع األمراء الموحدين 
والمرينيني معها، وهي عىل كل حال، لم تتجاوز مستوى القذف 
والشتم، وكل ما يفوح برائحة المقت والكراهية، وال غرو فقد  
 كالوا لزعيمها كل العبارات المستهجنة، فنعتوه ب "اللغوى" و

"المنافق" و "المفسد"، وعدوا أنصاره يف جملة "األشقياء" 
و"المخربني"، ونحو ذلك من أساليب اللوم وعبارات الذم 

  األخاليق.
من هذا المنطلق المتعصب، يجد الدارس اليوم نفسه أمام 
إشكالية حقيقية كلما حاول أن يستنطق النصوص حول أهداف 

وكذا النظام الذي   احلركة وحوافزها، وأسسها اإليديولوجية،
تبنته يف مرحلة بسط سلطتها عىل جزء مهم من اجلنوب 
المغريب، فالمصادر الذت ابلصمت تجاه هذه القضااي، ابستثناء 

  شذرات متناثرة تخص بدايتها األوىل.
ومن هنا يقر األستاذ إبراهيم القادري بوتشيش عىل أن كل 

تباره من عارض النظام يف تاريخ الغرب اإلسالمي يمكن اع
ضمن خانة "المهمشني"، أي أن هذه الطبقة ال تندرج ضمنها 
فقط الفئات الدنيا من المجتمع كما هو شائع، بل حىت الذين  
كان لهم نفوذ ولم يؤرخ لهم، واألخطر من ذلك أن بعض 
المؤرخني المشهورين اتهموهم ووصفوهم أبلقاب الدونية 

فكارهم والكراهية، ليس لسبب منطقي سوى أنهم عارضوا أب
  . )٢٦(األنظمة احلاكمة

احلركة احلفصونية: مقاربة عىل ضوء النمط -٣/٤
  اإلقطاعي:

يشري المؤلف يف بداية هذا البحث إىل أن المصادر 
األندلسية اعتربت حركة ابن حفصون كحركة شغب وتمرد، وأن 
الدراسات المعاصرة تناولت الموضوع من زاوية عنصرية صرفة 

يقظة الوعي اإلسباين، ويميل المؤلف إىل  ا عىل ابعتبارها مؤرشً 
ا النتفاضة فالحني وأقنان ناهضوا الظلم اعتبار احلركة إفرازً 

المسلط عليهم، وإلثبات ذلك يقوم الباحث بدراسة األوضاع 
  .)٢٧(االقتصادية واالجتماعية عىل ضوء النمط اإلقطاعي السائد

اجلوانب اخلفية يف حركة التصوف وكرامات -٣/٥
  ا):اء ابلمغرب (العصر المرابطي والموحدي نموذجً األولي

منذ البداية يعلن الباحث اختالفه مع بقية الباحثني الذين  
تناولوا موضوع الكرامات، اليت يرى أنها تمثل يف الواقع نتاجا 
اجتماعيا، ثم بعدها تطرق إىل مختلف الفئات اليت تبنت 

ز لمرحلة الكرامة، مشريا إىل أن كرامات األولياء هي إفرا
ا من ذلك يقوم القادري ظالمية توافق أحوال األزمات، وانطالقً 

بوتشيش بتحليل أوضاع المغرب عىل عهد الدولتني المرابطية 
ا خالل فرتات األزمة، وهو ما سمح له والموحدية خصوصً 

ابستنتاج أن اخلطاب الكرامي هو انعكاس لفكر قاعدي 
ل، ولتوضيح كالمه جماهريي أىت بحلول لبناء المجتمع األمث

ا لبعض الكرامات اليت تتكرر يف سيميائيً  يقرتح الباحث تحليالً 
المتون المناقبية كاحلج والوضوء والميش عىل الماء وتحويل 

  الرتاب إىل ذهب.
إن وظيفة الكرامة إيديولوجية ابألساس وتهدف إىل الدفاع 
عن المضطهدين وأدب المناقب يعكس القطيعة بني الدولة 

مع من جهة ويشتغل ككابح للزنوات المادية اليت يتمزي والمجت
  .)٢٨(بها اجلمهور

األيتام يف األندلس من خالل وثيقة تعود إىل -٣/٦
  العصر المرابطي:

اعتمد األستاذ إبراهيم القادري بوتشيش للحديث عن هذه 
الفئة عىل وثيقة استقاها من نوازل ابن احلاج، وهي عبارة عن 

وضعها أبوها تحت وصاية رجل، ومن   عقد إشهاد يخص يتيمة
تم جعل هذه الوثيقة كأرضية لتفسري تغييب األيتام يف المصادر 

ا أن نظرة المجتمع لهم ك "قاصرين" يعيشون التاريخية، معتربً 
تحت الوصاية، وابلتايل لم يكن بمقدورهم لعب أي دور إن عىل 

يس، صعيد اإلنتاج االقتصادي، أو عىل المستوى الثقايف والسيا
  .)٢٩(ومن ثم لم يظفروا ابلتفاتة مهمة من جانب المؤرخني
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المتسولون يف المغرب واألندلس خالل عصر -٣/٧
  المرابطني والموحدين:

أكد المؤلف أن أوضاع القرن السادس الهجري أدت إىل 
حصول تحوالت اقتصادية زادت من استفحال الفوارق الطبقية 

ني، وبعد رصد أعدادهم وكان من نتائجها ظهور رشيحة المتسول
المزتايدة وأماكن تجمعهم وأدوار المحسنني والمتصوفة يخلص 
المؤلف إىل أن موقف المرابطني والموحدين ظل سلميا ولم 

  .)٣٠(يبذال أي مجهود الستئصال شآفة ظاهرة التسول
العوام يف مراكش خالل القرن السادس الهجري: -٣/٨

الغرب نماذج من تاريخ المستضعفني يف حواضر 
  اإلسالمي:

تم تهميش تاريخ العوام يف هذه المدينة، وهو أمر راجع 
حسب رأي القادري بوتشيش إىل شح النصوص، وتناثرها بني 
أمهات المصادر فضال عن ندرة المصنفات التاريخية 
المونوغرافية اخلاصة بمدينة مراكش خالل العصرين المرابطي 

ادر تاريخ والموحدي، ناهيك عن كون قسط وافر من مص
إن المخيال  المغرب العام لذات احلقبة قد عفا عنها الزمن.

االجتماعي خالل العصر الوسيط نظر إىل هذه الفئة بكونها 
الذين ال يملكون السلطة، ويعيشون يف عالم  "سواد الناس"

له أبعاده الفكرية والدينية اليت تتدىن عن مستوى "عالم 
يشهم يظل مسألة اخلاصة"، ومن ثم فإن إهمالهم وتهم

  .)٣١(مرشوعة حسب هذه النظرة الضيقة
لماذا ُغيِّبت الفئات الشعبية من تاريخ المغرب -٣/٩

  الرشيق الوسيط؟:
يبدأ الباحث حديثه يف هذا البحث بطرح جملة من 
اإلشكاالت اجلوهرية من قبيل: هل ثمة مرشوعية لتغييب  
 تاريخ الفئات الشعبية من طرف مؤريخ العصور الوسطى؟

أألنهم لم يلعبوا دورا أساسيا يف تاريخ المنطقة؟ أألنهم 
شكلوا تيارا مضادا يعوق تطورها؟ إذا كان األمر كذلك فمن حق 
المؤرخني أن يهملوهم وأن يدينوهم، ولكن الثابت من خالل 
اإلشارات المتناثرة اليت وردت بكيفية عفوية من طرف هؤالء 

  ا يف تاريخ المنطقة.ئعيً ا طالالمؤرخني أنفسهم، أنهم لعبوا دورً 
فمما ال شك فيه أن جماهري المغرب الرشيق كانوا أول من 
اعتنق اإلسالم يف المغرب األقىص، بل إنهم شكلوا جند احلملة 
الثانية اليت قادها عقبة بن نافع أثناء توغله يف المغرب، 
وأصبحوا المدافعني المتحمسني عن العقيدة اجلديدة اليت 

ياتها فكرة المساواتية وإلغاء االستغالل جاءت تحمل بني ط
  الطبقي.

ومن هذا المنطلق ساهموا يف الثورات اخلارجية اليت عمت 
طول بالد المغرب وعرضها، ولم يتقاعسوا عن إبراز رد الفعل 
 السيايس تجاه بعض الوالة الذين انحرفوا عن جادة اإلسالم.

ي بن عطية كما أن جماهري المغرب الرشيق كونوا حلمة حركة زير 
وحمالته العسكرية، ففي الوقت الذي اجتاحت جيوشه المغرب 
األوسط لمداهمة ابدس بن منصور بن بلكني انطلق من مدينة 

  وجدة، ومن هناك استنفر القبائل الزناتية.
وغين عن القول إن دعم جماهري المغرب الرشيق حلركة ابن  

واد، تومرت، ومشاركتهم الفعالة يف الصراع ضد بين عبد ال
ومقارعة األخطار األجنبية، حقائق تجعل منهم قطاعا يستحق 
الدخول يف التاريخ، ال التهميش والنسيان كما فعل المؤرخون، 

  إذن فلماذا هذا التغييب؟
حاول القادري بوتشيش اإلجابة عىل هذه األسئلة اليت 
ظلت عالقة من منظوره الشخيص، إذ اعترب المشكل األول 

غرايف للمغرب الرشيق، وحاضرته األوىل يكمن يف الموقع اجل
مدينة وجدة اليت ظلت يف تاريخ المغرب الوسيط ضمن 
المناطق المهمشة، ولم تحظى ابهتمام كبري من المؤرخني، 
بخالف مدن أخرى كفاس ومراكش والرابط، وما زاد يف إهمالها 
هو دورها العسكري الذي اضطلعت به عىل مر العصور اليشء 

خل يف عداد "مدن احلصون" الثغرية من وجهة الذي جعلها تد 
نظر المؤرخني، ال مدن العلم واحلضارة، ومن ثم لم توجه عناية 
إليها، أما المشكل الثاين فيكمن يف الفئات الشعبية نفسها 

ا، نستعني به لدراسة أوضاعها االجتماعية حيث لم تخلف لنا أثرً 
  . )٣٢(وجيةواالقتصادية، وفهم مكوناتها الفكرية واإليديول

مسألة العبيد ابلمغرب واألندلس خالل عصر -٣/١٠
  المرابطني:

يبتدئ المؤلف هذا البحث بوضع المسألة يف إطار اإلنتاج 
التارييخ، وبعد التعريف ابلنعوت اليت ُعرف بها العبيد يف 
المصادر يتطرق إىل األسباب الكامنة وراء وجودهم ابلمغرب، 

ىل أعداد مهمة منهم، حصلوا فقد توفرت الدولة المرابطية ع
عليهم بطرق مختلفة، وكان العبيد يعيشون أوضاع خضوع تام، 
ويعملون بشكل مضن ال يخلو من استغالل لكنهم كانوا 

  .)٣٣(ما يفرون مستكينني قابلني أبوضاعهم، وقليالً 
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َةٌ  ِ   َخا

الدكتور والمؤرخ األستاذ أن  ؛نستخلص مما سبق ذكره
لقادري بوتشيش بمؤلفاته وكتاابته القيمة، المغريب إبراهيم ا

قد أحدث ثورة يف مجال البحث التارييخ للغرب اإلسالمي، 
وذلك ابنقالبه عىل التاريخ التقليدي الذي اهتم بمواضيع 
سياسية وعسكرية وبتاريخ اخللفاء والسالطني وحاشيتهم 

ا يعتمد عىل التأريخ ا جديدً وشؤون البالطات، ليدشن توجهً 
احلقيقية اليت صنعت التاريخ والمتمثلة يف فئة للفئات 

ا عىل المادة المهمشني بمختلف أطيافها، كما انقلب أيضً 
المصدرية بتجاوزه المصادر التاريخية اإلرادية (كتب التاريخ 
العام) ليعتمد عىل المصادر الالإرادية (المصادر الدفينة) بمختلف 

هنا وهناك اليت   أنواعها عن طريق جمع كل اإلشارات المتناثرة
  تفيد البحث يف التاريخ االقتصادي واالجتماعي والذهين.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الَهواِمُش 
يش األستاذ إبراهيم القادري بوتشيش يف هذه النقطة ) ١(

لقا للخلفاء والوزراء  إىل أن أغلب املصادر التاريخية كُتبت 
 من خاللها واألعيان، ولعل قراءة املقدمات التي يش

املؤرخون إىل دواعي تأليف كتبهم تنهض حجة عىل ذلك، 
ومن األمثلة عىل ذلك يف تاريخ املغرب نذكر: املؤرخ ابن 
أ زرع الذي رصح أنه ألف كتابه "روض القرطاس" خدمة 
ن بقوله: "أردت  للدولة املرينية يف عهد أ سعد عث

لها، والتفيأ ب لها، والتقرب إىل ك ظاللها... بتأليف خدمة ج
كتاب جامع للطيف األخبار..."،  أما لسان الدين ابن الخطيب 
ل األعالم" ترضية لحاميه السلطان، وسيده  فقد ألف "أع
الوزير الويص أبو زيان محمد السعيد، واألمثلة عىل ذلك 

ة يف تاريخ املغرب.   كث
"أوضاع الفئات املستضعفة يف بوتشيش إبراهيم،  القادري) ٢(

وذج من األندلس"ا ، مجلة كلية لعرص اإلسالمي الوسيط: 
كناس، العدد.   .٣٨، ص.١٩٨٦، ١اآلداب والعلوم اإلنسانية 

"املصادر العربية لتاريخ كتاب األستاذ املنو محمد،  انظر) ٣(
، املغرب: من الفتح اإلسالمي إىل نهاية العرص الحديث"

نسانية بالرباط، ، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإل ١الجزء.
١٩٨٣.  

"من التاريخ السلطا إىل تاريخ بوتشيش إبراهيم،  القادري) ٤(
: نظرات يف تجديد األدوات املنهجية للمؤرخ" ، املهمش

ر "دراسة املجاالت  ل مؤ مقال منشور ضمن أع
عية املهمشة يف تاريخ املغرب"، منشورات كلية  االجت

، مخترب املغرب -سيكابن م-اآلداب والعلوم اإلنسانية 
  .٤٩، ص.٢٠١١والعوا املغربية، الدار البيضاء، 

  املوسوعة الحرة "ويكيبيديا"، متاح عىل الرابط التايل:) ٥(
https://ar.wikipedia.org/wiki/إبراهيم_القادري_بوتشيش 

  نفسه. املرجع) ٦(
تطوان تكرم املؤرخ املغر إبراهيم ) مقال بعنوان "٧(

، منشور يف الجريدة اإللكرتونية بريس القادري بوتشيش"
: ، متاح عىل الرابط التايل٢٠١٨أبريل  ٥تطوان، بتاريخ: 

https://presstetouan.com/news28383.html  
، إرشاف جاك لوغوف، ترجمة وتقديم: محمد "التاريخ الجديد") 8(

الطاهر املنصوري، مراجعة عبد الحميد هنية، املنظمة 
وت،    .٤٤١، ص.٢٠٠٧العربية للرتجمة، ب

  .٤٣٧املرجع نفسه، ص.) ٩(
  .٤٣٩-٤٣٨، صص.نفسهاملرجع ) ١٠(
"من التاريخ السلطا إىل تاريخ تشيش إبراهيم، ) القادري بو ١١(

: نظرات يف تجديد األدوات املنهجية للمؤرخ" ، املهمش
  .٥١مرجع سابق، ص.

) يُنظر عىل سبيل املثال التهميش الذي طال بعض األمراء ١٢(
ين الرببري كسيلة والكاهنة من  ء الرببر كاألم والزع

  جانب األسطوغرافيا العربية.
"من التاريخ السلطا إىل لقادري بوتشيش إبراهيم، ) ا١٣(

: نظرات يف تجديد األدوات املنهجية  تاريخ املهمش
  .٥١، مرجع سابق، ص.للمؤرخ"

"األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ) ابن أ زرع، ١٤(
، تحقيق: عبد الوهاب بن ملوك املغرب وتاريخ مدينة فاس"
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، ١٩٧٣والوراقة، الرباط، منصور، دار املنصور للطباعة 
  .١٥٦ص.

"من التاريخ السلطا إىل ) القادري بوتشيش إبراهيم، ١٥(
: نظرات يف تجديد األدوات املنهجية  تاريخ املهمش

  .٥٣"، مرجع سابق، ص.للمؤرخ
وت، املقدمة) ابن خلدون عبد الرحمن، "١٦( ، ١٩٧٩"، دار الفكر، ب

  .٢٦ص.
 .٢٧) املصدر نفسه، ص.١٧(
املهمشون يف تاريخ الغرب ، "القادري بوتشيش إبراهيم) 18(

اإلسالمي: إشكاليات نظرية وتطبيقية يف التاريخ املنظور 
، ٢٠١٤"، دار رؤية للنرش والتوزيع، القاهرة، إليه من أسفل

  .٢٧ص.
  .٢٨) املرجع نفسه، ص.١٩(
  .٣١-٣٠) املرجع نفسه، صص.٢٠(
ة التاريخية عند مسار التجديد يف الكتاب") بلعر خالد، ٢١(

إبراهيم القادري بوتشيش، قراءة يف كتاب املهمشون 
يف تاريخ الغرب اإلسالمي: إشكاليات نظرية وتطبيقية يف 

، ١٠، مجلة أسطور، العدد."التاريخ املنظور إليه من أسفل
املركز العر لألبحاث ودراسة السياسات، قطر، يوليوز 

 .١٧٦،  ص.٢٠١٩
املهمشون يف تاريخ الغرب "اهيم، ) القادري بوتشيش إبر ٢٢(

اإلسالمي: إشكاليات نظرية وتطبيقية يف التاريخ املنظور 
  .٣١"، مرجع سابق، ص.إليه من أسفل

  ) املرجع نفسه.٢٣(
اإلسالم الرسي يف املغرب ") القادري بوتشيش إبراهيم، ٢٤(

  .٤٤-١١، ص.١٩٩٥، سينا للنرش، القاهرة، ١"، ط.العر
  .٦٦-٤٥ص.) املرجع نفسه، ٢٥(
  .٩٠-٦٧) املرجع نفسه، ص.٢٦(
  .١٢٨-٩١) املرجع نفسه، ص.٢٧(
  .١٤٨-١٢٩) املرجع نفسه، ص.٢٨(
  .١٥٨- ١٤٩) املرجع نفسه، ص.٢٩(
  .١٧٢-١٥٩) املرجع نفسه، ص.٣٠(
  .٢٠٠-١٧٣) املرجع نفسه، ص.٣١(
  .٢٢٦-٢٠١) املرجع نفسه، ص.٣٢( 
  .٢٤٤-٢٢٧) املرجع نفسه، ص.٣٣(

  
  


