
 أولياء مدينة فاس الوسيطية وصلحاؤها في األدب المنقبي " 

 "مقاربـة بـروسوبوغرافيـة
 

 لمياء لغزاوي لدكتورةاألستاذة ا
 

الصالح والوالية بمدينة فاس الوسيطية مقاربة : "في موضوع أستاذة باحثة، حاصلة على شهادة الدكتوراه تخصص التاريخ الوسيط،

 بروسوبوغرافية

eApproche Porsopographiqu"، 

، بميزة مشرف جدا مع تهانئ اللجنة وتوصية بالطبع، تحت إشراف الدكتور 5102كلية اآلداب ظهر المهراز فاس، المملكة المغربية، سنة

الدكتورة لغزاوي هي عضو فريق العمل وهيئة التحرير في مركز الَحسُّو للدراسات الكمية والتراثية . األستاذ عبد اإلله بلمليح السيد العميد 

  .ته في المملكة المغربيةوممثل

********************* 
، ملختلف الظواهر التارخييةتطوير مقارابهتا املنهجية عند دراستها  علىالعديد من خمتربات البحث التارخيي  ومراكزه  رصحت

الطيبة اليت هتدف إىل ترسيخ منهجية  إحدى املبادرات العلمية ،"احلسو للدراسات الكمية والرتاثيةمركز " يعد توجههذا ال ضمن
حبق انفذة علمية رصينة وجادة هتدف إىل إشاعة ثقافة البحث  يعد املركزلذلك املنهج الكمي، وتعزيزه بواسطة البحث التارخيي 
ريخ على مستوى ات عريف واملنهجيحتما رصيدان املستغين هي مبادرة طيبة و  ،ة املنهج الكمي يف صفوف الباحثنيالتارخيي عرب آلي
 يا ، فإن مهمة الباحث األكادميي هإذا كان املنهج الكمي يسمح ابلكشف عن الظواهر التارخيية وسريورهتو . العرب وحضارته

وابلتايل استخراج مبادئ انظمة  هتم  البحث عن تفسريات لتلك احلصيلة وحتليلها حتليال نوعيا للرقي هبا إىل مستوى الرتكيب
 .عريبالقضااي التارخيية املشرتكة على مستوى التاريخ ال

على كتب الرتاجم عامة واملناقب استنادا ، خالل العصر الوسيطالعلمي بتاريخ صلحاء مدينة فاس  نااهتمامأسفرت خطوة 
عدد من القضااي التارخيية اليت سبق حبثها أو تقييد تعميماهتا أو  عن  نتائج هامة جدا سواء عرب تقنني األحكام اجلزافية جتاهخاصة، 

نهج الكمي من ، يعد املApproche prosopographique قاربة بروسوبوغرافيةمعرب  فتح آفاق أرحب للتحليل واملناقشة
  إحدى آليات أجرأهتا
بكلية اآلداب والعلوم  يف التاريخ الوسيط،لنيل شهادة الدكتوراه  نات مت إعداد تقرير مفصل عن أطروحتهلذه االعتبارا

اجلماليات "  مركز دراسات الدكتوراه فاس، اململكة املغربية، شعبة التاريخ، -اإلنسانية جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا  ظهر املهراز
والصالح مبدينة فاس خالل العصر  الَوالية"عنوان ب، "البيبليوغرافية التحليلة والتوثيق للرتاث املغاريب"خمتربضمن ، "وعلوم اإلنسان

الذي منحين  حتت إشراف األستاذ السيد العميد الفاضل الدكتور عبد اإلله بنمليحيف ثالثة أجزاء،  "الوسيط مقاربـة بـروسوبوغرافيـة
لمي ل التواضع الع، وكان يل شرف العمل يف ظل توجيهاته السديدة، فكان حبق مثاة العمل، وزودين مبنهج علمي رصنيفكر 

 .أبقاه هللا ذخراً لطلبة العلم وجعل ذلك يف ميزان حسناته وحسن املعاملة،

األساتذة األفاضل املتمكنني، ممن مترسوا  يف البحث العلمي األكادميي الرصني، وأسهموا يف من ثلة  قشة منتكونت جلنة املنا
،  (كلية اآلداب، ظهر املهراز، فاس)له بنمليح مشرفا ومقررا األستاذ الدكتور عبد اإل: إرساء دعائمه ابجلامعة املغربية، ويف مقدمتهم

كلية اآلداب، )األستاذ الدكتور دمحم املبكر خبريا ، و  (كلية اآلداب، ظهر املهراز، فاس)األستاذ الدكتور موالي علي واحدي رئيسا و 
األستاذ الدكتور دمحم الشريف عضوا ، و  (هراز، فاسكلية اآلداب، ظهر امل)األستاذ الدكتور أمحد األزمي خبريا ، و  (ظهر املهراز، فاس

 . (كلية اآلداب، ظهر املهراز، فاس)األستاذ الدكتور املصطفى طهر عضوا ، و  (كلية اآلداب، تطوان)
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إن اإلقدام على البحث يف ظاهرة الصالح والوالية مبدينة فاس الوسيطية، وفق مقاربة منهجية تستند على علم 
احتضنت وترعرعت من لدن الدكتور موالي علي  ر مل يكن ابلسهل واهلني بتااث، ألن لبنة مشروع األطروحة قدالربوسوبوغرافيا، أم

بلوغ هذه املرحلة األكادميية،  أمكنين، الذي لواله ملا 7002-7002"الرتاث التارخيي واألثري ابملغرب"الواحدي مدير ماسرت 
وى ه كل االفتخار حبكم طبيعة جودة التكوينات الذي تلقيناها على مستسبل الدراسة ابملاسرت الذي افتخر ب يسر لنالقد 

 .اجلزاء األوىف على كل ما أسدى من نصح وقوم من عوج اجزاه هللا عن املعارف واملناهج واملقارابت،
لوالية  على دراسة التاريخ الديين للمغرب الوسيط انطالقا من مجاعة أهل الفضل والتقوى والصالح وا ناأما أصل إقبال

 فاس من األدب املنقيب أداة لرصد اتريخ مجاعة أهل الصالح والوالية مبدينة ذتتخاليت بناء على املقاربة الربوسوبوغرافية 
بصيغة علمية أن اختيار موضوع البحث يف  ابنمليح ودمحم املبكر، اللذان أكدعبد اإلله : فريجع فضل ذلك إىل أستاذين مها

وعلى إثر اآلمال والتشجيعات اليت كان . ى رافد معريف من جهة ورافد منهجي من جهة أخرىحد ذاته جيب أن ينبين عل
يقدمها األستاذ دمحم املبكر حول ضرورة االهتمام ابملقاربة الربوسوبوغرافية ابعتبارها أداة فعالة لتطوير منطية مقارابتنا للعديد 

الربوسبوغرافيا يف : "املوضوع ضمن جملة أمل الواردة حتت عنوان من القضااي التارخيية، خاصة وأن مسامهته القيمة يف هذا
ابإلطالع أكثر على األهداف والغاايت املنشودة من املقاربة الربوسوبوغرافية يف البحث  نا، مسحت ل1"الدراسات التارخيية

عبد اإلله بنمليح األوىل حتت أستاذي املشرف الدكتور  حينما أنصت إىل مسامهيت ناخيي، ليزداد األمر ترسيخا يف ذهنالتار 
فقهاء املالكية يف املغرب املرابطي : "والثانية حتت عنوان ،"شخصية أيب احلسن علي بن حرزهم مقاربة بروسوبوغرافية:  "عنوان
 . فكان يل شرف البحث يف ظل توجيهاهتم السديدة ،"انية املقاربة الربوسوبوغرافيةوإمك

بطابع الصرامة أثناء صياغتها لألخبار والوقائع املاضية، فيكون من الواجب أن تتفاعل  معلوم أن الكتابة التارخيية تتسم 
كل كتابة اترخيية مع الكتابة املنقبية بنوع من احلذر، دون أن ننفي مدى مسامهة األدب املنقيب عموما يف إغناء املعرفة 

ستدعي خلق انسجام بينهما على أكثر تأوجه اختالف التارخيية يف شىت جوانبها، وألن للتاريخ وأدب املناقب نقط التقاء و 
 .من مستوى شريطة أن تقنن هذه العالقة ضمن مبدإ انظم حتدد فيه املنطلقات واملفاهيم

لقد صار من واجب البحث التارخيي أن يتجاوز فكرة التعامل مع العديد من الواثئق بنظرة متعالية، خصوصا ابلنسبة 
بعدا جوهراي ال يزال منقوصا يف "صال للبحث التارخيي، مثل األدب املنقيب أمنوذجا، ألن هناك للواثئق اليت مل تكن خمصصة أ

، هذا احللم الذي لو توصلنا إىل فك روابطه املعقدة ببقية الواقع التارخيي "املتخيل"جزء كبري من البحث التارخيي، وهو 
يعرب عن عقلية األفراد داخل اجملتمع يف خمتلف مراحل تطورها،  وما دام أن اجملال املنقيب .(2)"ألدخلنا يف أعماق اجملتمعات

فإنه مبوازاة ذلك يستحضر األطراف النائية، واألرايف، والبسطاء واملهمشني يف ظل مواجهته عادة لألفراد املتغلبني ابلتجاهل 
  .واإلقصاء
تفضيله بعضهم على بعض مبا شاء ن أساس نظرية الصالح والوالية هو ختصيص هللا سبحانه وتعاىل لبعض عباده و إ

حمض اختيار من هللا ال دخل إلرادة العبد وعلمه  الوالية هياثبتة، فعلى أي أساس تقوم؟ هل  من فضله، وهي فكرة دينية

                                                 
، بعض القضااي املنهجية لعلوم التاريخ، ندوة اجلمعية املغربية للبحث التارخيي، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، "ربوسبوغرافيا يف الدراسات التارخييةال"دمحم املبكر،   - 1

 .  51-1. ، صص5991، الدار البيضاء 5991أكتوبر  41-42، 1، السنة 51الرابط، جملة أمل، ع 
، املنظمة العربية 5.، إشراف جاك لوغوف، ط(مراجعة، عبد احلميد هنية)، التاريخ اجلديد، ترمجة وتقدمي دمحم الطاهر املنصوري، "يدالتاريخ اجلد"جاك لوغوف،  -( 2)

 .535، ص 4001للرتمجة، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 
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فيه؟ أم هو جزاء عن جهد العبد وإرادته؟ أم أن األمر قسمة بينهم؟ فمنهم من اجتباه هللا مبحض املشيئة، ومنهم من اختصه 
قبل التطرق هلذه األسئلة إ. حقق الوالية للعبادتوعلمه؟ أم ال بد من تطابق االثنني املشيئة اإلهلية وجهاد العبد حىت ت جبهاده

النصرة والقرب، "تدل على  إذن، فالَوالية (1)"احملبة، الصداقة، القرابة، امللك، النصرة"سنحاول تعريف الوالية اليت حتيل على 
يظل احلديث عن العباد والزهاد غري أنه  ، "تلفة كاحملبة واملاازرة والسلطان وتدبري األمور واملتابعةمث ما يتصل هبا من معان خم

بلفظ األولياء ضعيف احلصول إذا قيس ابحلديث عنهم بلفظ املتصوفة أو الصوفيني، علما أن احلديث عن تفاصيل أحواهلم 
هو من أحسن " (2)الية، ألن الويل الصاحل حسب صاحب التشوفينطبق يف كثري من األحيان على األولياء وعلى ظاهرة الو 

هناك من ألن  "عبادة ربه وأطاعه يف السر وكان غامضا يف الناس، ال يشار إليه ابألصابع وكان رزقه كفافا فصرب على ذلك"
. (3)"به وال يعلم هو بنفسه ويعلم غريه هبا، ومنهم من ال يعلم بنفسه وال يعلم به، ومنهم من يعلم يعلم بواليته"األولياء من 

ولكن اخلاصة يظل مفهوم مرتبط بدرجات من التعبد اليت تاهل . (4)"الوالية هي خلاصة املامنني وهم األولياء الصاحلون"إن 
الفرد ليكون صاحلا، وهذا املعىن هو الذي ميثل أرقى درجة يف الوالية ألن مصري النيب النبوة ومصري الصويف الوالية، والويل 

لصويف هو من حصلت له الوالية ومتيز ابلتفرد على مستوى األحوال من قبض وخوف، ورجاء وبسط إىل التوحد مع الناس ا
ه دائما يف هللا، الشيء الذي يرتتب عنه ؤ من كان مهه هللا وشغله هللا وفنايبقى الويل هو وعليه  .(5)على مستوى األفعال

عامة وهي ألهل اإلميان والتقوى، ووالية خاصة وهي ألهل االستشراف  والية" :صيص لفظ الوالية على ثالث مراتبخت
 .(6)"ووالية خاصة اخلاصة وهي ألهل التمكن يف معرفة هللا. على العلم ابهلل

، وإحسان وإخالص وتعبدية من طاعةيتبني أن حصول الويل على صفة الوالية أمر رهني ابلتزامه بعدة صفات خلقية 
نصا علميا يف غاية  (7)قروان بلفظ الصالح؟ يف هذا الصدد يقدم صاحب أنس الفقري وعز احلقريفكيف يصبح لفظ الويل م

ىل، ال من خلقه، واجتهد يف أن من امتثل ألوامر هللا تعاىل واجتنب نواهيه ورزق اخلوف من هللا تعا"األمهية يصرح فيه على 
وأعلى درجة . فهو الصاحل كل ما ال يعلم حكمه  د له ورجع عنوحبث عن أمر كسبه ووقف عند ما ح ،جل وعال طاعته

من هذا حصول الورع التام، وترك الطمع وبغض الدنيا وعدم التمسك هبا، والفرار من دواعيها ومن أهلها، والقناعة ابليسري 
ا طرحه يبدو أن النص مب". درجات الصاحلني ابلرتقي يف ذلك على حسب العناية من هللا تعاىل يف املساليك وختتلفمنها، 

، فالصالح حسب ابن قنفد القسنطيين هو صالح أولياء املغربمن أفكار مبثابة حصيلة ملعاينة ومعاشرة طويلة لعدد من 
روحي وعملي يف الوقت نفسه، بل ويقر أبن ليس كل ويل قد اجتهد صار صاحلا وإمنا هناك مراتب عدة بغية نيل صفة 

نقيب وفق مقاربة بروسوبوغرافية إمكانية متابعة السريورة اليومية حلياة صلحاء عملية توظيف األدب امل ستتيحلذلك . الصالح
                                                 

 . 514، ص 4001ابط، ط، مؤسسة الغىن، الر .عبد الغين أبو العزم، معجم املصطلحات الدينية، د -( 1)
، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الرابط، 4. التشوف إىل رجال التصوف وأخبار أيب العباس السبيت، حتقيق أمحد التوفيق، طالتاديل، أبو يعقوب  -( 2)

  .21، ص 5991، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، 44سلسلة حبوث ودراسات رقم 
سلسلة  القسنطيين، أنس الفقري وعز احلقري، نشر وتصحيح دمحم الفاسي وأدولف فولن جامعة دمحم اخلامس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الرابط، بن قنفدا -( 3)

 . 3، ص 5901، منشورات املركز اجلامعي للبحث العلمي، مطبعة أكدال، الرابط، 4الرحالت 
، منشورات كلية اآلداب 5. ، ضمن ندوة ابن عريب يف أفق ما بعد احلداثة، تنسيق، دمحم املصباحي، ط"صويف عند ابن عريبمفهوم الوالية ومصري ال"دمحم أديوان،  -( 4)

 . 413، ص 4003، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، 501والعلوم اإلنسانية الرابط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 
 . 411-412نفسه، صص  -( 5)
 . 55، ص 5999، مكتبة مدبويل، القاهرة، 5. احلسين، مصطلحات التصوف، إعداد وتقدمي، عبد احلميد صاحل محدان، ط ابن عجيبة -( 6)
 . بن قنفد القسنطيين، نفس املصدر والصفحةا -( 7)
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مدينة فاس الوسيطية وأوليائها على مستوى ظروف عيشهم وعالقاهتم مع حميطهم القريب أو البعيد منهم، وهو ما ترتب عنه 
 .جتماعي إنساينمعيش اترخيي وامها الوعي بكون ظاهريت الصالح والَوالية ليستا جمردتني وإمنا 

 أدوات البحث وتقنياته :املنهج الكميو  الربوسوبوغرافيا املقاربة -1
اإلقرار بصعوبة اإلقدام على  اء رصده ملفهوم الربوسوبوغرافيا،أثن (1)من املالحظات اليت سجلها الباحث دمحم املبكر

د دالالته من ختصص إىل  آخر، تبعا للتقاليد على إثر تعد املفهوم يف حد ذاته بطابع الغموضهذه اخلطوة نتيجة اتسام 
الوطنية لكل دولة وأيضا وفقا لتعدد املنطلقات الفكرية للباحثني، فمن حيث االشتقاق اللغوي العتيق للمصطلح تعد 

 .(2) الربوسوبوغرافيا علم وصف قسمات الوجه
يعد علم  ، كما(3)ابلتاريخ القدمي للرومانجتمع معظم األدبيات األكادميية على ارتباط البحث الربوسوبوغرايف عموما 

الربوسوبوغرافيا علما مرتبطا بفكرة اجلماعة مستقال بذاته، بعدما كان يف السابق علما يرتبط ابألنساب واألعالم والدميوغرافية 
صف ، للتدليل على و 1722وابلضبط إىل سنة  م11والبيوغرافية، ويرجع تداول مصطلح الربوسوبوغرافيا إىل القرن 
نتقل املقاربة الربوسوبوغرافية رية والعسكرية والسياسية، لتاألشخاص، ودراسة حياهتم ووظيفتهم خصوصا من الناحية اإلدا

فيما بعد إىل االهتمام ابلتاريخ االجتماعي شريطة إخضاع تلك التفسريات التارخيية ألدلة مصدرية، وأيضا من خالل عزل 
سواء من أجل  تصنيفية معينة،معايري  بناء علىص مشرتكة وحتليل كل ماشرات سلسلة من األشخاص الذين لديهم خصائ

 . تاحلصول على معلومات حمددة عن األفراد أو حتديد الثوابت واملتغريات على مستوى البياان
د، واثئق بتصور جديالأن علم الربوسوبوغرافيا هو علم دراسة ، (Jean MAURIN)الباحث جون موران يعترب 
ن علم الربوسوبوغرافيا ينبين على تتبع الدراسات املقارنة للسري الذاتية من خالل رصد عناصر االئتالف خصوصا وأ

                                                 
 .1س، ص .دمحم املبكر، م -( 1)

(2) – Du grec ancien προσῶπον (prosôpon, « personne ») et γραφειν (graphein, « écriture », 
Jean Baptiste CASARD et J. B MORIN, dictionnaire étymologique des mots français dérivers du grec, seconde édition, 

Tome 1, l’imprimerie impériale, Paris, p 415. 
 :ميكن مالحظة ذلك من خالل عناوين األعمال اآلتية -( 3)

 :ابلنسبة للتاريخ القدمي املرتبط ابجملال اجلغرايف الروماين جند* 
- Claude.NICOLET, « Prosopographie et histoire sociale : Rome et l’Italie », année les histoire, sciences sociales. N° 5, 
volume 25. Année 1970, pp 1209-1228. 
- André Chastagnole, « ta prosopographie, méthode de recherche sur l’histoire du bas empire », Ibid, pp 1229-1235. 

 :دراسة متقدمة يف مرحلة العصور القدمية وبداية العصور الوسطى* 
- Martin HEINZELMAN, « prosopographie et recherche de continuité historique : l’exemple des Ve VIIe siècles », 

mélange de l’école française de Rome N° 1, volume 100, année 1988, pp 227-239. 
 :منوذج دراسة مرتبطة بتاريخ مصر القدمي* 

- Pierre-Marie CHEVEREAU, Prosopographie des cadres militaires égyptiens de la basse époque, carrières militaires 
et carrières sacordotales en Egypte du XIe au IIe siècle avant J.C, ed Cybèle, 1985. 

 :وقد تطورت طبيعة املواضيع املعاجلة مبقاربة بروسوبوغرافية حيث جند على مستوى التاريخ املعاصر ألوراب* 
- Natalie PETITEAU, « prosopographie et noblesse impériale : de l’histoire d’une élite à l’histoire sociale ». Histoire 

économie et société, N° 17-2- volume 17, Année 1998, pp 277-285. 
- Jean-Marie Mayeur, « une enquête sur le personnel parlementaire sous le troisième république », mélanges de l’école 

française de Rome. Moyen âge, temps modernes, n° 1, T 100, 1988, pp 175-179. 

http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%E1%BF%B6%CF%80%CE%BF%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=pros%C3%B4pon&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/personne
http://fr.wiktionary.org/wiki/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BD
http://fr.wiktionary.org/wiki/graphein
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A9criture
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اقتصادية -واالختالف على مستوى منط حياة األفراد املنتمني إىل فئة اجتماعية معينة بغض النظر عن وضعيتهم السوسيو
الرغم من جتاذب علم الربوسوبوغرافيا ه على أن(2) (ROHAN -KEATS)ترى الباحثة كيتس روهان كما  ،(1)داخل اجملتمع

عادة لدى بعض الباحثني بني املنظور اجلماعي أو الفردي، فإن الربوسوبوغرافيا سرية ذاتية مجاعية لعينة معينة داخل اجملتمع، 
 . املدروسة وإن كانت هناك صعوابت عديدة لضبط تعريف حمدد للعينة

زة للفئة ة إبراز اخلصائص املمياليت من غايتها الرئيس ن أدوات التاريخ االجتماعيأداة متظل الربوسوبوغرافيا 
وقوف على ديناميتها الداخلية وممارساهتا اجلماعية، يف إطار عالقتها مع حميطها االجتماعي، وهذا ما قصد ال االجتماعية

طبيعة املعايري واملاشرات اليت مسحت لكل فرد أن يتيح مقارنة السرية الذاتية جلميع أعضاء اجملموعة من منظور مركب أساسه 
 .(3)طبيعة الثوابت واملتغريات اليت تسمح جبعل الفرد عنصرا ضمن اجملموعة ديدسعيا وراء حت ،يندرج يف تلك اجملموعة

وغرافيا الرغم من نسبية املعايري واملاشرات اليت تسمح جبعل الفرد الواحد عنصرا داخل اجلماعة، فإن علم الربوسوبعلى 
، أي من منظور يسعى إىل جعل علم "solfonnoiossfoppoccos"يركز على دراسة البيوغرافية اجلماعية من منظور 

الربوسوبوغرافيا علما يسمح ابلوعي بكيفية تنظيم العالقات بني أفراد اجملتمع وأبية صيغة تتشكل وتتفاعل أدوار تلك 
 .العالقات مث تتطور ضمن نسق مجاعي

يف تعيني الفئة املدروسة أبشخاصها، مث  أوالمفهوم الربوسوبوغرافيا حول ثالثة مرتكزات أساسية تتجلى  نذيتمحور إ
واألخري  الثالثعنصرا ضمن اجلماعة، أما املرتكز  تسمح للفرد أبن يصبح معينة بناء على معايريرصد أوصافها يف  اثنيا

رهني بطبيعة األدوار واملهام اليت متارسها اجلماعة سواء إن كانت يف هو فالذي تستقيم على أساسه املقاربة الربوسوبوغرافية، 
يتم اللجوء على مستوى بنية إعداد لذلك  .هبا داخل اجملتمع خالل فرتة زمنية معينة ومكان حمدد فعولوضعية فاعلة أو م

وتكون هذه الالئحة اما . رونولوجياهتيء الئحة العمل بتهيء الئحة أمسائهم مرتبة قدر اإلمكان ترتيبا ك" إىل مادة العمل
مغلقة تتضمن كل األفراد الذين تتكون منهم اجملموعة السفراء، أو والة يف فرتة معينة، مثال، وإما مفتوحة يف انتظار ظهور 

وتبقى الالئحة قابلة للتوسيع أو التضييق بتغري واحد أو أكثر من (. جمموعات مهنية أو طائفية مثال)معطيات جديدة 
 .(4)"قاييس احملددة يف البدايةامل

عدد األطفال، و اتريخ الوفاة والزواج، و اتريخ الوالدة،   من حيث مبجرد تعبئة اجلذاذات اخلاصة بكل فرد على حدة 
يتدخل الباحث منذ هذه املرحلة التجميعية لتأويل "حىت ، إخل...در الثروةامصوالوضع االقتصادي و األصول االجتماعية، و 

عن النقط املشرتكة، مع البحث  ،(5)"و اقرتاح اتريخ معني أو تصحيح معطيات يف نوع من حتقيق للمصادرنقطة غامضة أ
  .للجماعة املدروسة بناء على املنهج اإلحصائيواخلصوصيات الفردية 

                                                 
(1) – « La prosopographie est la recherche des éléments communs et des écarts différentiels présentés par des 

biographies particulières ». Jean Maurin, « la prosopographie romaine, pertuis et profits », annales histoire sciences 
sociales, n° 5-6, 37ème année, 1982, p 825. 

(2) – Katharine KEATS-ROHAN, "progress or perversion ? Current Issues in Prosopography: An Introduction", 2003.  
http://users.ox.ac.uk/~prosop/progress-or-perversion.pdf. 2016-08-10. 12H43. 

(3) – Emmanuelle PICARD, “du dossier individuel à la prosopographie en histoire de l’éducation: bilan et problèmes de 
méthode” Revue administrative, numéro spécial, texte de la communication à la journée d’étude organisée par les 
archives nationales le 24 octobre 2006, publier février 2007, pp 55-58. 

 .9-1س، صص .دمحم املبكر، م -( 4)
 .9، ص س.دمحم املبكر، م -( 5)

http://users.ox.ac.uk/~prosop/progress-or-perversion.pdf.%202016-08-10
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ني نتقل الباحث مباشرة بعد ذلك إىل مرحلة تتويج اخلطوات السابقة ابلبحث عن التداخالت والتفاعالت القائمة بي
تلك املاشرات املنفردة وهنا يتلمس القارئ الفائدة العظمى من املقاربة الربوسوبوغرافية اليت ترقى ابملعلومات املتفردة غري ذات 

هذا وتعد املاشرات . ترتبط ابلفئة اجلماعية املدروسةما منفعة إىل قيمة نوعية بل وحامسة يف إثبات أو نفي سلوك أو ممارسة 
رة العامل األساسي يف تشكيل تيمات معينة تتفاعل فيما بينها ضمن قضااي كربى تعد أساس البحث املنفردة واملتناث

 .األكادميي يف أي موضوع ما
أتويلية ملختلف املتون املصدرية  واستنطاق وصياغة نظرة تفكيكبمتحورت وسائل العمل حول كل أداة من شأهنا أن تسمح 

، يف مقدمتها األدب املنقيب الذي يعرب عن دينامية قوية للصلحاء واألولياء من حيث اليت وجهت مسار وقضااي مشروع األطروحة
 . املاشرات اليت يتضمنها واملتغريات اليت ال تربز للوهلة األوىل لقارئ املناقب إال بعد احتكاكه الطويل معها

درجة أوىل على املقاربة الرقمية وبدرجة اثنية على لتثمني املعطيات اليت أفرزهتا املقاربة الربوسوبوغرافية كان لزاما االعتماد ب
 Statistical Package for Social" ، كما مت االستعانة ابلربانمج اإلحصائي Excelاملقاربة اإلحصائية بواسطة برانمج إكسيل

Sciences"(1)  ويسمى اختصارا "االجتماعية للعلوم اإلحصائية احلزم"أي SPSS، البياانت إلدخال ةمتكامل حاسوبية وهي حزم 
 فقط االجتماعية البحوث على تقتصر وال البياانت الرقمية من العديد تشمل اليت العلمية البحوث مجيع يف عادة وحتليلها، تستخدم

معاجلة  يف الفائقة وقدرهتا  تقريًبا  اإلحصائية االختبارات معظم على اشتماهلا ولكن الغرض، هلذا أصال أنشئت أهنا من ابلرغم
 مراحل إمجال ميكن عموما. العلمية أنواع البحوث شىت لتحليل فاعلة أداة منها جعل املشهورة الربجميات معظم مع وتوافقها بياانتال

 :التالية اخلطواتيف  البياانت حتليل
 .البياانت ترميز -1
 .SPSSبرانمج  يف البياانت إدخال -7
 .ملطلوبة من االختبارا نوعية النتائج على يعتمد وهذا املناسب، االختبار اختيار -3
  .حتليلها املراد املتغريات حتديد -4

ميكن القول إن مشروع األطروحة هو عينة إحصائية من جمتمع إحصائي، فعينة البحث ابلنسبة هلذا املشروع هم صلحاء فاس 
ه علميا اإلقدام على معمول بوما هو . يف املغرب الوسيط، أما عينة اجملتمع اإلحصائي فيقصد هبا صلحاء الغرب اإلسالمي ككل

لكن حبكم طبيعة البحث التارخيي فإنه من املتعذر جدا اإلقدام على هذه اخلطوة  ،تعميم النتائج املتوصل إليها على جمموع الصلحاء
 . اجدهامة من تغريات  انهوما يطرح والزمان احرتام خصوصيات اجملال ملا تتضمنه من جمازفة ال يتم فيها

 
 يف خدمة األدب املنقيب رافية املقاربة الربوسوبوغ -7
 

                                                 
(1) – Sabine.LANDAU and Brian EVERTT, A hand book of Statistical analyses using spss, chapman and hall/crc, 
London, 2004, ISBN 1-58488-369-3. 

http://www.academia.dk/BiologiskAntropologi/Epidemiologi/PDF/SPSS_Statistical_Analyses_using_SPSS.pdf 
2015/03/11.13h41. 

- Andy FIELD, Discovering Statistics Using SPSS, first Edition, SAGE UK, London, 2000, ,ISBN 1-84787-906-3. 
https://hoangftu.files.wordpress.com/2014/03/andy-field-discovering-statistics-using-spss-third-edition-2009.pdf 

2015-03-11.13h49 

http://www.academia.dk/BiologiskAntropologi/Epidemiologi/PDF/SPSS_Statistical_Analyses_using_SPSS.pdf
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/1847879063
https://hoangftu.files.wordpress.com/2014/03/andy-field-discovering-statistics-using-spss-third-edition-2009.pdf
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اخلطاب املنقيب الباحث برصيد ال يستهان به من املعطيات اجلزئية اليت تتطلب املقارنة والتحقيق وتساعد يف ميد 
كشف لل االهتمام بدراسة املصنفات املنقبيةنبع . مستوى آخر على مالمسة ظواهر ومفاهيم عامة هتم السلطة الثقافية والقيم

ملتخيل االجتماعي وعالقته ابملمارسة االجتماعية ضمن اجملال اجلغرايف ملدينة فاس أمنوذجا انطالقا من حماولة عن اتريخ ا
على حدة وسعيا وراء معاجلة مميزات حياة فئة اجتماعية جتسدت يف األولياء  سرية منقبيةتكميم املعطيات الواردة بشأن كل 

نها النصوص املنقبية بصيغة ال خترج عن املعىن ما دامت أهنا ال ختلو من فعالية، والصلحاء، من منطلق قراءة الرموز اليت تتضم
ومتثل جزءا من املمارسة االجتماعية ذاهتا، فكان لتحقيق هذه الغاايت االعتماد على املنهج الربوسوبوغرايف هبدف قراءة 

 .مقاربة اجلوانب املخفية منها سعيا وراءغري مقصودة يف البحث التارخيي  النصوص املنقبية والكشف عن مادة
 -تعد مستندات لتوثيق التاريخ االجتماعي ومل ال التاريخ السوسيولوجيعن سري ذاتية اخلطاب املنقيب  يفصح

بنيتها النمطية وحجمها من حيث على اختالف  فسري الصلحاء ،األنثروبولوجي لألولياء يف تفاعلهم مع حميطهم اجلغرايف
ألن املنهج الربوسوبوغرايف  (1)وجهاهتا وأهدافها تظل ذات حضور متميز ومهم ضمن جمموع الرتاجمويف ت ،أو القصر الطول

، وهذا ما جيعل األدب املنقيب من أكثر اإلنتاجات الفكرية انسجاما مع املقاربة سرية على حدةيضمن حضور متثيلية كل 
الربوسوبوغرايف مع بعضها البعض، هذا ويتيح املنهج على درجة من املساواة  سريةالربوسوبوغرافية اليت تضمن حضور كل 

لنسيح احلضري والقروي، ا سلسلة من التنقالت واحملطات داخلإمكانية رصد حياة األولياء داخل النص املنقيب على أهنا 
ز إال بشكل وإن كانت الكتابة املنقبية متنح أفضليتها للفضاء اجملايل، فإهنا ابملقابل تقدم على سحق الزمن الذي ال يرب 

 .(2)عرضي أو استثنائي
مدى فاعلية املنهج الربوسوبوغرايف يف إبراز أمهية تناول موضوع الصالح حول إشكالية البحث األساسية متحورت 

الكيفية اليت طبع هبا األولياء والصلحاء احلياة املغربية عامة ومدينة فاس خاصة، إىل درجة ميكن القول فيها  وما هي؟ والوالية
هل هذه . ؟أقلية حمدودة تعيش على ظروف استثنائيةفاس الوسيطية صلحاء  هل شكلف؟ "ال جمتمع بدون صلحاء" أبن

الفئة االجتماعية مهمشة أم ذات حضور ابرز من خالل ما نالحظه من كثرة مالفي كتب املناقب وتنامي املعتقدين يف 
 .؟بعض كراماهتم، أو على األقل املتعاطفني مع توجههم

خالل نوعية اإلضافات اليت ستحرزها املقاربة  تنبثق أمهية املوضوع منعلى جممل تلك اإلشكاليات بناء 
على املستوى  ولياءهيئة األ :قبيل الربوسوبوغرافية لظاهرة الصالح والوالية، فاملقاربة مسحت إباثرة مواضيع جديدة من

. صوصاالصغرية خ معموما وأسرهت إبخواهنم معليها، وعالقته ون، وطبيعة املواد اليت يقتاتلبسهمالفيزيولوجي، وخصوصيات م
، مث يف مستوى اثن جتميع تلك املعلومات ل يف تتبع مسار حياة كل فرد صاحلتتجلى ضمن مستوى أو  نفأمهية املقاربة إذ

من أجل رصد جماالت الرتابط بني . املتناثرة عن األفراد الصلحاء األولياء للخروج بصورة مركبة عن حياهتم الداخلية واخلارجية
خارج إطار شبكة  لك أي وسيلة للإملام مبا مييز الذوات املنفردةمنال  احتليل كيفية اشتغاهلا، خاصة وأننجممل فئات اجملتمع و 

 . العالقات اليت تربط تلك الذوات ابآلخرين

                                                 
، ندوة اجمللة املغربية للبحثا لتارخيي بكلية اآلداب 51بعض القضااي املنهجية لعلوم التاريخ، ع : ، جملة أمل"قضااي يف دراسة التارخييات"عبد األحد السبيت،  -( 1)

 . 59-51، صص 5991ة، الرابط، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، والعلوم اإلنساني
 . 52-51، صص 5993ط، دار سرياس للنشر، تونس، .يف املعجزة والكرامة والتاريخ، د: لطفي عيسى، أخبار املناقب -( 2)
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وللإشارة هي شبكة عمل وضعت مرتكزاهتا األوىل من لدن األستاذ املشرف عبد اإلله  -بناء على حصيلة شبكة العمل
إن شبكة العمل تعد مبثابة . ماشرات النصوص املنقبية بناء على غىنالحقا تطوير مضامينها  اليت متو  -بنمليح  واألستاذ دمحم املبكر

شروط النتقاء وحصر الرتاجم املراد دراستها، لذلك مت ختصيص كل صاحل ببطاقة معلوماتية ميزان فيها بني مستوايت هتم األصل 
كل   تشكلف ،ئق حتصيلهم لعلمي الظاهر والباطناإلثين واجلغرايف للصلحاء ونشأهتم وتربيتهم وعالقتهم مع أسرهم وحركيتهم وطرا

وهي ترمجة،  722، الذين بلغوا ما جمموعه سرية ومنط حياة خاصة بصاحل من صلحاء مدينة فاس الوسيطيةمتت تعبئتها تمارة اس
 : على النحو اآليتحصيلة جتسدت 

 
 متثيلية حضور األولياء والصلحاء مبدينة فاس خالل العصر الوسيط حسب كل حقبة زمنية: 1مبيان  رقم 

 
 
 

تشكل احلقبة املوحدية واملرينية أوج الصالح والوالية مبدينة فاس، لكن املثري لالنتباه أن املرحلة  ،بيانبناء على معطيات امل
مما ال يدع جماال للشك أن مدينة فاس اإلدريسية مارست استقطااب هاما  ،اإلدريسية تفوق متثيلية صلحائها صلحاء املرحلة املرابطية

ة انلوا صيتا جتاوز حميط فأغلب صلحاء املرحلة اإلدريس. م11/هـ7لنصف الثاين من القرن لألولياء والصلحاء إىل غاية ما قبل ا
اختلفت متثيلية حضور صلحاء مدينة فاس حبكم هيمنة احلضور الذكوري على جمموع احلصيلة، ابستثناء ترمجتني ابملقابل ، املدينة

 /هـ740ت بعد /نت ينتان الطليطلية عايشت املرابطني واملوحدينورقا ب :وحيدتني تتعلقان ابلعنصر النسوي، ويرتبط األمر بكل من
 ./هـ127-171/سارة بنت أمحد بن عثمان بن الصالح احللبية توفيت على عهد عبد احلق املريين

: الَوالية والصالح مبدينة فاس خالل العصر الوسيط: حتت عنوان املدخل التمهيديمت حتليل فقد  البحث خطةأما عن 
يل، يف إطار ستة مباحث عبارة عن مداخل تعد مبثابة روافد أساسية توجه األطروحة، حتمل اترة طابعا معرفيا واترة أخرى حماولة أتص

أي األوصاف التقديرية اليت أطلقها أصحاب -فاعلية املقاربة الربوسوبوغرافية يف رصد حتليات الباب األولتضمن  . طابعا منهجيا
هوية صلحاء : فقد اخرتان له عنوان الباب الثاينأما . لحاء مدينة فاس وأوليائها خالل العصر الوسيطص -ري املنقبيةالرتاجم على الس

فرض البحث يف هوية الصلحاء تقصي احلياة الشخصية لصلحاء مدينة فاس من  .فاس وأوليائها خالل العصر الوسيطمدينة 
لدراسة جمتمع  الباب الثالثيف حني خصص  .املشرق العريبوالدهتم وتسميتهم إىل مستوى تنامي صيتهم يف الغرب اإلسالمي و 

طبيعة العالقة اليت عالقة الصاحل ابملرأة الزوجة واألبناء على مستوى عرب رصد صلحاء مدينة فاس وأوليائها خالل العصر الوسيط، 
مام ابلصلحاء من حميطهم مت توسيع دائرة االهتكما . ائهم يف ظل انشغاالهتم التعبديةأبنو نسجها الصلحاء مع زوجاهتن 
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اختالف أدوارهم وفاعليتهم إىل سيادة نوع من الندية إذ أدى ماعة األفراد واألصحاب واألقران عالقتهم جباألسروي إىل رصد 
والتنافس من صاحل آلخر مما أدى إىل نشوب نوع من التوتر بني الصلحاء من فينة إىل أخرى، دون أن مينع ذلك من سيادة 

فقد  الباب الرابعأما خبصوص  .ن والصحبة واالحرتام فيما بني الصلحاء وفيما بينهم وبني أفراد اجملتمع الفاسيعالقة التعاو 
 .والسياسي والكراميت الرتبوي والتعليميستوى املعلى  نفوذ صلحاء مدينة فاس وأوليائها خالل العصر الوسيطتطرقنا فيه إىل 
 قضية مسارح والوالية مبدينة فاس الوسيطية وبني فقهاء أعالم املذهب املالكي العالقة التارخيية بني أهل الصال كما شكلت

من أجل ترسيخ املذهب املالكي وصيانته وضمان انتشاره،  أبدوار فعالةصلحاء ال قام، حيث يطبعها االندماج والتوافق
 .فكانت مدينة فاس بذلك زاوية للتصوف السين  وحمرااب للصلحاء واألولياء

من أجل اإلطاحة قضية توافقية ضمين بني شرفاء مدينة فاس اإلدريسية وصلحائها التارخيي التحالف ل البينما شك
صارت أكثر قوة وفاعلية  صلحاء، األمر الذي يعرب ضمنيا عن كون سلطة الهـ212يف إطار انتفاضة سنة ابلسلطة املرينية

فإن حت ماقتا يف تعطيل مسار التقارب والتجاوب بني القوتني، ، اليت وإن جنعهد الدولة املرينيةداخل اجملتمع الفاسي على 
، وما التجربة اجلوطية إال دليل على رفعوا راية العلم والوالية والشرف ابعتبارها إحدى عوامل إمتام هيبتهم وبركتهمالصلحاء 

 .أوىل متظهرات اختزال قضية الشرف من قبل صلحاء مدينة فاس الوسيطية
ة البحث اخنراط صلحاء مدينة فاس يف إثبات مكانتهم االجتماعية، عرب آلية املنقبة املتمثلة حصيل أوضحت        

حول إجابة الدعاء والكشف على أساسا صلحاء الحورت حصيلة فحوى جممل كرامات وقد متأساسا يف خرق العادة، 
 ،اكل اجملتمع سياسيا واقتصاداي واجتماعيااقرتح تيار أهل الصالح نفسه بديال ملعاجلة مشفاخلاطر والعلم حبوادث األمور، 

الصلحاء الذين متتعوا بتأثري  كما أن  .هوخاصت بعامتهالفاسية اجملتمع وهو ما يعكس مدى تغلغل الفكر الصويف يف عقلية 
كراميت هم صلحاء ينتمون إىل مستوى اجتماعي مرموق، وهي نتيجة طبيعية ألن دعوات اإلصالح لن تنبعث من عناصر 

 .ة منهزمة وحمدودة اإلمكانيات فكراي واجتماعيا واقتصادايقيادي
 

 النتائج الكمية لقضااي األطروحةأبرز  -1
 

أن لصلحاء مدينة فاس الوسيطية، فتم التوصل إىل ارتبطت خالصات البعد األول من البحث برصد مميزات اهلوية الشخصية 
 : و أصال إثنيا أو جغرافيا، قد جتسد على النحو اآليتشهرة الصلحاء ابسم أنرتوبونيمي ما سواء كان كنية أو لقبا أ

 
 املاشرات األنرتوبونيمة لصلحاء مدينة فاس الوسيطية: 1جدول رقم

 متثيليتها عدداي املاشرات األنرتوبونيمية

 117 الكىن

 12 األلقاب

 47 لقب+كنية 
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 31 انتماء قبلي

 27 انتماء جغرايف

 
اس من إحدى العناصر اليت أفصحت عن شخصيتهم ليس يف حدود التعريف هبم بل إن دراسة ماشر كىن صلحاء مدينة ف

ة لأللقاب اليت محلها تنوعت الداللة املعرفيكما   .إىل مستوى ضبط هويتهم ومدى تكرميهم وتعظيمهم ضمن أوساطهم االجتماعية
باك واحلرار األمر الذي يعرب نسبيا عن احل: من قبيل هين صناعي وحريفمهيمنت عند حتديد ألقاهبم ذات طابع  حيثالصلحاء، 

كما مسحت األلقاب املرتبطة بسحنات األولياء خاصة السود منهم، برصد مدى إقبال . طبيعة األصول السوسيو اقتصادية للصلحاء
الدال  أما ماشر االسم النسيب. جتماعياعامة الناس على خوض جتربة الوالية والصالح ورهاهنم عليها من أجل حتسني مكانتهم ا

على طبيعة االنتماء اجلغرايف والعائلي للصلحاء، فقد ساهم بدوره يف الكشف عن سيادة طابع احلركية والتنقل بني مدينة فاس وجمال 
 .جغرايف معني

 :أما عن طبيعة اهتمامات الصلحاء الوظيفية فقد انصبت حول
 

 ر الوسيطتراتبية وظائف صلحاء مدينة فاس وأوليائها خالل العص: 7جدول رقم
 أنواع الوظائف حصيلتها

 وظائف خاصة 14
 

 وظائف إدارية 72

 وظائف حتكيمية 42
 

12 
 وظائف تربوية

 
 وظائف دينية 142
 جمموع الوظائف 301

 
وظائف دينية بعينها مسامهني بقدر كبري يف تدبري شاون اجملتمع على املستوى فاس الوسيطية يف اخنرط صلحاء مدينة 

منصب اإلمامة واخلطبة جبامعي القرويني واألندلس، بوي، خصوصا حينما توىل عدد هام من صلحاء مدينة فاس الديين والرت 
 . حيث سعوا إىل االختاذ من هذين املنصبني بوابة إلجراء تواصل أعمق مع أفراد اجملتمع

 :، فكانت على النحو اآليتأيضا مستوايت حركية صلحاء مدينة فاس خالل العصر الوسيط بعدم االستقرار التام يزتمت
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كما تتحكم يف هذه احلركية  ،ة مير منه الصاحلاصلحاء عن مسار حيالكل حركية جمالية ميارسها  تعربيف واقع األمر 
فعالقة إقبار الصلحاء واستقرارهم  .اليت اتسمت حبركة دائبة عرب القرونو عدة عوامل تفسر طبيعة تلك الرتاتبية أعاله 

تيطاهنم ابملدينة أمر يعرب ضمنيا عن متانة الصلة اليت مجعت الصلحاء مبدينة فاس، عكس عالقة عبورهم وترددهم ونزوهلم واس
 . ابملدينة

مكنت احلركية اجملالية لصلحاء مدينة فاس الوسيطية يف اجملاالت القريبة أو البعيدة من نيل الصلحاء إشعاعا إما وقد 
 : وفق اجلدول اآليت ليمي أو املغاريب أو على مستوى أكرب،على املستوى احمللي أو اإلق

 
 صلحاء مدينة فاس خالل كل مرحلة زمنية مستوايت إشعاع: 3 جدول رقم

 مستوايت اإلشعاع
 املرحلة الوسيطية

 اجملموع العام
 الفرتة املرينية الفرتة املوحدية الفرتة املرابطية الفرتة اإلدريسية

 24 73 12 7 7 حملي

 12 72 72 7 2 ليميإق

 17 34 77 2 0 مغاريب

 71 11 70 3 17 أكرب

 722 101 132 12 71 اجملموع العام

  

ترسيخ معامل فكر الصالح والوالية  هم إىلجممل صلحاء مدينة فاس اإلدريسية انلوا إشعاعا أكرب، حبكم سعيإن 
الروحية تالقح بني جتارهبم إىل خلق  هم، على إثر سعيابملدينة، بينما حظي صلحاء فاس املرابطية إبشعاع مغاريب فإقليمي

نضج فكر على إثر يف حني اكتسح صلحاء فاس املوحدية صيتا على املستوى احمللي  .وجتارب حميطهم اإلقليمي واملغاريب

 

2 
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خمتلف  إىل أن صارت جماال حيواي الستقطاب الصلحاء واألولياء منوترسخه هبا  الصالح والوالية مبدينة فاس املوحدية
على  املستوى املغاريب فاإلقليمي بنيل الصلحاء إشعاعا علىابملقابل مسحت اخلصوصيات التارخيية للمرحلة املرينية . األقطار

 .على رموز السلطة الزمنية اليت عملت جاهدة على احتوائهم حح ابالنفتا صالالعيان أشهرة  إثر
عن مدى تفاعل أهل الصالح والوالية مبدينة فاس الوسيطية مع روحة طاألقضااي من  جتماعييف حني عربت نتائج البعد اال 

إىل تبين أسلوب حياة زوجية قائم على املودة والرمحة، خصوصا وأن  العديد من الصلحاءسعى حيث  حميطهم االجتماعي،
ة جتاه اجملتمع فحسب، بل نظرة التقدير واالحرتام للمرأة الصاحلة ليست انبعة فقط مما قامت به من أدوار اجتماعية وإنساني

 .هي نظرة مرتبطة  بذهنية جمتمع الغرب اإلسالمي ككل وهيبته من رجال ونساء الصالح والوالية بشكل عام
أسفرت املقاربة الربوسوبوغرافية ألخبار الصلحاء على مستوى عالقتهم مبحيطهم األسروي عن نتائج جد متباينة 

  :يتخبصوص وضعهم العائلي، وهي على النحو اآل
 

 الوضعية العائلية لصلحاء وأولياء مدينة فاس خالل العصر الوسيط: 4جدول رقم
 النسبة املئوية متثيليتها الوضعية العائلية

 73.32 17 متزوج
 21.17 713 جمهولة

 100 722 اجملموع العام
 

 خصوبة صلحاء وأولياء مدينة فاس خالل العصر الوسيط: 7جدول رقم
 النسبة املئوية ليتهمتثي الوضع العائلي

 27.32 42 أطفال+ متزوج
 74.11 11 بدون أطفال+ متزوج

 100 17 اجملموع
 

. ترمجة متت اإلشارة إىل زواجها 722صاحلا من أصل  17خبصوص الصلحاء واألولياء املتزوجني مت التوصل فقط إىل 
صاحلا مت اإلخبار  42 صاحل متزوج هناك 17أما خبصوص ماشر خصوبة هاالء الصلحاء فقد مت التوصل إىل أنه من أصل 

كما مسحت النصوص املنقبية بتحديد جنس أبناء الصلحاء حيث ميكن  .صاحلا مت إمهال مصريهم 11عن أبنائهم مقابل 
 :صاحلا متزوجا ولديه أبناء على النحو اآليت 42توزيع حصيلة 
 
 
 
 

 ر الوسيطجنس أبناء صلحاء وأولياء مدينة فاس خالل العص: 1رقم جدول 
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 متثيلية طبيعتهم الطبيعية اجلنسية لألبناء
 32 الذكور
 4 اإلانث
 2 صمت
 42 اجملموع

 
يتضح بناء على معطيات اجلدول أن هناك هيمنة كبرية لألبناء الذكور على اإلانث، وهو ما يعكس بشكل جلي أن 

الصحبة مع حرص عدد  أفقد ارتكزت على تبين مبدبنائهم أما عالقة الصلحاء أب. اخلطاب املنقيب ذو طابع ذكوري ابمتياز
من الصلحاء على استمرار صفة العلم والصالح واهليبة والربكة يف عقب البيت، ابملقابل هناك من الصلحاء من مل يكرتث 

 .ألمر أبنائه ومل يشارك إطالقا يف تربيتهم

ال جيب أن تاخذ  املستوى املنهجيى معها بنوع من احلذر، فعل ناعدة حدود تعامل البحثإعداد لقد واجهت   
مسلمات هنائية ألهنا تظل فقط أمنوذجا للدراسة وحباجة إىل إجراء قراءة بروسوبوغرافية هتم  على أهنا إليها النتائج املتوصل

ريخ أخرى بغية تعميم النتائج والتوصل إىل مبدأ انظم هلا على مستوى اتموضوع الصالح والوالية على مستوى أزمنة وأمكنة 
تفاصيل املعيش  ابختفاءفقد ارتبطت  املستوى املعريفأما حدود البحث على  .الصالح والوالية ابلغرب اإلسالمي ككل

البحث يف بينما متحورت آفاق . للعديد من قضااي البحثترتب عنه عدم امتالك أجوبة حامسة  مماوالذاكرة وراء احملاسن، 
فة التارخيّية، ليس وفق االنتماء واالعتقاد واإليديولوجيات فحسب، وإمّنا أيضا وفق الشديد بعدم ثبات املعر  يناوع العمل حول

مقارابت علمية جديدة صار على أساسها العمل الربوسوبوغرايف حاجة ملحة وليس أمرا عابرا، فإن مل متنح املقاربة نتائج 
  .حامسة فهي على األقل ستقدم فرضيات جديدة تعيد النظر فيما سبق حبثه 

 مل يكن هلذا نهكما أ،  فاس -املهراز بكلية اآلداب ظهر ، أود أن أجدد شكري العميق إىل مجيع أساتذيتختاماو  
لوال مساندة ومساعدة أانس كثريين، أرشدوين بعلمهم الواسع يف جمال اللغة واملنهج والتصور وغمروين  العمل أن ينجز

 .بدعمهم املعنوي وتشجيعهم

 

 


