
ها من خالل األدب المنقبي ؤ صلحاوالوسيطية مدينة فاس أولياء   
 مقاربـة بـروسوبوغرافيـة 

‘Approche Porsopographique 
 

 لمياء لغزاوي لدكتورةا
 في المملكة المغربية وممثلته ية التراثسات الكمية و مركز الحسو للدراعضو فريق العمل في 

 
تطوير مقارباتها المنهجية عند دراستها    علىراكزه العديد من مختبرات البحث التاريخي  وم حرصت 

التاريخية مل الظواهر  ال  ضمن،  ختلف  مركز    توجه هذا  والتراثية يعد"  الكمية  للدراسات  إحدى    "،الحسو 
المنهج الكمي،  وتعزيزه بواسطة  الطيبة التي تهدف إلى ترسيخ منهجية البحث التاريخي    المبادرات العلمية

ة المنهج  التاريخي عبر آليرصينة وجادة تهدف إلى إشاعة ثقافة البحث    ذة علميةبحق ناف  يعد المركزلذلك  
الباحثين  في صفوف  طيبة  و   ،الكمي  مبادرة  الستغني  هي  والمنهجيحتما رصيدنا  مستوى    معرفي  على 

ا ، فإن إذا كان المنهج الكمي يسمح بالكشف عن الظواهر التاريخية وسيرورتهو ريخ العرب وحضارته.  تا
ا األكاديممهمة  هلباحث  الحصيلة  يي  لتلك  تفسيرات  عن  ب   البحث  للرقي  نوعيا  تحليال  إلى  وتحليلها  ها 

التركيب  التاريخ    مستوى  التاريخية المشتركة على مستوى  وبالتالي استخراج مبادئ ناظمة  تهم القضايا 
 . عربيال

على كتب تنادا  سا،  خالل العصر الوسيطالعلمي بتاريخ صلحاء مدينة فاس    نااهتمامأسفرت خطوة  
خاصة،   والمناقب  عامة  ن التراجم  تجاهتائج  عن   الجزافية  األحكام  تقنين  عبر  سواء  جدا  من    هامة  عدد 

أو   تعميماتها  تقييد  أو  بحثها  التي سبق  التاريخية  والمناقشةالقضايا  للتحليل  آفاق أرحب  قاربة  معبر    فتح 
  ي من إحدى آليات أجرأتهاالكمنهج ، يعد الم Approche prosopographique بروسوبوغرافية

االعتبارا تم  لهذه  أطروحت  إعدادت  مفصل عن  الدكتوراه    ناتقرير  شهادة  الوسيط،لنيل  التاريخ    في 
المهراز بن عبد هللا  ظهر  اإلنسانية جامعة سيدي محمد  والعلوم  اآلداب  المغربية،    -بكلية  المملكة  فاس، 

التاريخ، الدكتوراه  شعبة  دراسات  وعل"الجما   مركز  اإلنسان"ليات  مختبر"البيبليوغرافية  ضمن  ،  وم 
والصالح بمدينة فاس خالل العصر الوسيط مقاربـة   عنوان "الَواليةب المغاربي"،  تحليلة والتوثيق للتراث  ال

الفاضل الدكتور عبد اإلله بنمليح في ثالثة أجزاء،    بـروسوبوغرافيـة"   تحت إشراف األستاذ السيد العميد 
بمنهج علمي رصينال ة  الذي منحني فكر  في ظل توجيهاته    ، وكان لي شرف العمل عمل، وزودني 

أبقاه هللا ذخراً لطلبة العلم وجعل ذلك في    لمي وحسن المعاملة، ل التواضع العديدة، فكان بحق مثاالس
 ميزان حسناته. 

المنا لجنة  منتكونت  العلم من  ثلة    قشة  البحث  في  تمرسوا   ممن  المتمكنين،  األفاضل  ي  األساتذة 
بالج  دعائمه  إرساء  في  وأسهموا  الرصين،  مقدمتهم:  األكاديمي  وفي  المغربية،  عبد  امعة  الدكتور  األستاذ 

فاس(اإل المهراز،  اآلداب، ظهر  )كلية  ومقررا  مشرفا  بنمليح  و له  واحدي  ،  علي  الدكتور موالي  األستاذ 
فاس( المهراز،  ظهر  اآلداب،  )كلية  و رئيسا  المبك،  محمد  الدكتور  ظهر  األستاذ  اآلداب،  )كلية  خبيرا  ر 

فاس( و المهراز،  الاألست،  الماذ  ظهر  اآلداب،  )كلية  خبيرا  األزمي  أحمد  فاس(دكتور  و هراز،  األستاذ  ، 
تطوان( اآلداب،  )كلية  عضوا  الشريف  محمد  و الدكتور  )كلية  ،  طهر عضوا  المصطفى  الدكتور  األستاذ 

 . اآلداب، ظهر المهراز، فاس(

فق مقاربة منهجية تستند  والية بمدينة فاس الوسيطية، و في ظاهرة الصالح وال  إن اإلقدام على البحث
أم البروسوبوغرافيا،  قدعلى علم  األطروحة  لبنة مشروع  بتاثا، ألن  والهين  بالسهل  يكن  لم  احتضنت    ر 

ماستر   مدير  الواحدي  علي  موالي  الدكتور  لدن  من  واألثري  وترعرعت  التاريخي  "التراث 
لما  2009-2007بالمغرب"  لواله  الذي  األكادي  أمكنني،  المرحلة  هذه  لقد  بلوغ  لنا مية،  سبل    يسر 
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ب افتخر  الذي  بالماستر  على  الدراسة  تلقيناها  الذي  التكوينات  جودة  طبيعة  بحكم  االفتخار  كل  ه 
الجزاء األوفى على كل ما أسدى من نصح    اجزاه هللا عن   وى المعارف والمناهج والمقاربات، مست

 وقوم من عوج. 
إقبال ا  أم ال   ناأصل  للمغرب  الديني  التاريخ  دراسة  الفضل  على  أهل  جماعة  من  انطالقا  وسيط 

من األدب المنقبي أداة    ذتتخالتي  لوالية  بناء على المقاربة البروسوبوغرافية  تقوى والصالح واوال
بمدينة والوالية  الصالح  أهل  جماعة  تاريخ  عبد    فاس  لرصد  هما:  أستاذين  إلى  ذلك  فضل  فيرجع 

موضوع البحث في حد ذاته يجب    ة أن اختيار بصيغة علمي  ا بنمليح ومحمد المبكر، اللذان أكدإلله  ا
ى رافد معرفي من جهة ورافد منهجي من جهة أخرى. وعلى إثر اآلمال والتشجيعات  أن ينبني عل 

ارها  التي كان يقدمها األستاذ محمد المبكر حول ضرورة االهتمام بالمقاربة البروسوبوغرافية باعتب
  القضايا التاريخية، خاصة وأن مساهمته القيمة في هذا  أداة فعالة لتطوير نمطية مقارباتنا للعديد من

التاريخية"  الدراسات  في  "البروسبوغرافيا  عنوان:  تحت  الواردة  أمل  مجلة  ضمن  ، 1الموضوع 
افية في البحث  باإلطالع أكثر على األهداف والغايات المنشودة من المقاربة البروسوبوغر   نا سمحت ل 

عبد  أستاذي المشرف الدكتور    ي حينما أنصت إلى مساهمت  ناهنيخي، ليزداد األمر ترسيخا في ذ التار 
  اإلله بنمليح األولى تحت عنوان:  "شخصية أبي الحسن علي بن حرزهم مقاربة بروسوبوغرافية"، 

وإمك المرابطي  المغرب  في  المالكية  "فقهاء  المقاوالثانية تحت عنوان:  البروسانية    وبوغرافية"، ربة 
 جيهاتهم السديدة.  فكان لي شرف البحث في ظل تو

تتسم   التاريخية  الكتابة  أن  الماضية،  معلوم  والوقائع  لألخبار  صياغتها  أثناء  الصرامة  بطابع 
ننفي   تتفاعل كل كتابة تاريخية مع الكتابة المنقبية بنوع من الحذر، دون أن  فيكون من الواجب أن 

األ  مساهمة  شمدى  في  التاريخية  المعرفة  إغناء  في  عموما  المنقبي  للتاريخ  دب  وألن  جوانبها،  تى 
ستدعي خلق انسجام بينهما على أكثر من مستوى شريطة  تأوجه اختالف  وأدب المناقب نقط التقاء و

 أن تقنن هذه العالقة ضمن مبدإ ناظم تحدد فيه المنطلقات والمفاهيم. 
أن التاريخي  البحث  واجب  من  من  لقد صار  العديد  مع  التعامل  فكرة  بنظرة    يتجاوز  الوثائق 

صال للبحث التاريخي، مثل األدب المنقبي  متعالية، خصوصا بالنسبة للوثائق التي لم تكن مخصصة أ 
وهو   التاريخي،  البحث  من  كبير  جزء  في  منقوصا  يزال  ال  جوهريا  "بعدا  هناك  ألن  أنموذجا، 

إلى  توصلنا  لو  الذي  الحلم  هذا  ألدخلنا   "المتخيل"،  التاريخي  الواقع  ببقية  المعقدة  روابطه  في    فك 
يعبر عن عقلية األفراد داخل المجتمع في مختلف    وما دام أن المجال المنقبي  .(2) أعماق المجتمعات" 

مراحل تطورها، فإنه بموازاة ذلك يستحضر األطراف النائية، واألرياف، والبسطاء والمهمشين في  
   متغلبين بالتجاهل واإلقصاء.ظل مواجهته عادة لألفراد ال

الصالح إ  نظرية  أساس  تخصيص    ن  هو  و والوالية  عباده  لبعض  وتعالى  سبحانه  تفضيله  هللا 
  الوالية هيثابتة، فعلى أي أساس تقوم؟ هل    بعضهم على بعض بما شاء من فضله، وهي فكرة دينية

هد العبد وإرادته؟ أم أن  محض اختيار من هللا ال دخل إلرادة العبد وعلمه فيه؟ أم هو جزاء عن ج
وعلمه؟ أم ال بد    من اجتباه هللا بمحض المشيئة، ومنهم من اختصه بجهادهاألمر قسمة بينهم؟ فمنهم  

قبل التطرق لهذه األسئلة  إ .  حقق الوالية للعباد تمن تطابق االثنين المشيئة اإللهية وجهاد العبد حتى ت
  ن إذ ، فالَوالية  (3) قرابة، الملك، النصرة" لصداقة، ال"المحبة، ا سنحاول تعريف الوالية التي تحيل على  

ختلفة كالمحبة والمؤازرة والسلطان وتدبير  تدل على "النصرة والقرب، ثم ما يتصل بها من معان م 
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والمتابعة"،   أنه    األمور  إذا  غير  الحصول  األولياء ضعيف  بلفظ  والزهاد  العباد  عن  الحديث  يظل 
طبق في  أو الصوفيين، علما أن الحديث عن تفاصيل أحوالهم ينقيس بالحديث عنهم بلفظ المتصوفة  

  (1) الية، ألن الولي الصالح حسب صاحب التشوفكثير من األحيان على األولياء وعلى ظاهرة الو 
"هو من أحسن "عبادة ربه وأطاعه في السر وكان غامضا في الناس، ال يشار إليه باألصابع وكان  

ومنهم من ال    ويعلم غيره بها،   اك من األولياء من "يعلم بواليتهنهألن    " رزقه كفافا فصبر على ذلك
. إن "الوالية هي لخاصة المؤمنين  (2) به وال يعلم هو بنفسه"   م بنفسه وال يعلم به، ومنهم من يعلميعل 

. ولكن الخاصة يظل مفهوم مرتبط بدرجات من التعبد التي تؤهل الفرد  (3) وهم األولياء الصالحون" 
ن مصير النبي النبوة ومصير  وهذا المعنى هو الذي يمثل أرقى درجة في الوالية أل ليكون صالحا،  

لصوفي هو من حصلت له الوالية وتميز بالتفرد على مستوى األحوال من  الصوفي الوالية، والولي ا
الناس على مستوى األفعال  التوحد مع  يبقى الولي هو  وعليه    .(4) قبض وخوف، ورجاء وبسط إلى 

خصيص لفظ الوالية على  يترتب عنه ته دائما في هللا، الشيء الذي  ؤ وفنا وشغله هللا من كان همه هللا 
عامة وهي ألهل اإليمان والتقوى، ووالية خاصة وهي ألهل االستشراف على    "والية   :ثالث مراتب

 .(5) العلم باهلل. ووالية خاصة الخاصة وهي ألهل التمكن في معرفة هللا" 
بال يتبين أن حصول الولي على   دية من  عبوت تزامه بعدة صفات خلقية  صفة الوالية أمر رهين 

م،  وإحسان   وإخالص   طاعة  الولي  لفظ  يصبح  يقدم  فكيف  الصدد  هذا  في  الصالح؟  بلفظ  قرونا 
الحقير وعز  الفقير  أنس  امتثل    (6) صاحب  من  "أن  على  فيه  يصرح  األهمية  غاية  في  علميا  نصا 

ل  ج  لى، ال من خلقه، واجتهد في طاعتهخوف من هللا تعا ألوامر هللا تعالى واجتنب نواهيه ورزق ال
ح  ، وعال ما  عند  ووقف  أمر كسبه  له ورجع عنوبحث عن  حكمه  د  يعلم  ال  ما  الصالح.    كل  فهو 

التمسك بها، والفرار   الدنيا وعدم  التام، وترك الطمع وبغض  الورع  وأعلى درجة من هذا حصول 
منه باليسير  والقناعة  أهلها،  دواعيها ومن  ذلك على    وتختلف ا،  من  في  بالترقي  الصالحين  درجات 

ما طرحه من أفكار بمثابة حصيلة لمعاينة  دو أن النص ب العناية من هللا تعالى في المساليك". يبحسب  
من   لعدد  المغربومعاشرة طويلة  هو صالح روحي  أولياء  القسنطيني  قنفد  ابن  حسب  فالصالح   ،

ولي قد اجتهد صار صالحا وإنما هناك مراتب عدة    وعملي في الوقت نفسه، بل ويقر بأن ليس كل 
الصالح.  بغي صفة  نيل  الم  ستتيح لذلك  ة  األدب  توظيف  بروسوبوغرافية  عملية  مقاربة  وفق  نقبي 

إمكانية متابعة السيرورة اليومية لحياة صلحاء مدينة فاس الوسيطية وأوليائها على مستوى ظروف  
البع أو  القريب  محيطهم  مع  وعالقاتهم  ظاهرتي  عيشهم  بكون  الوعي  عنه  ترتب  ما  وهو  منهم،  يد 

 جتماعي إنساني. معيش تاريخي وا هما  ح والَوالية ليستا مجردتين وإنما  الصال
 

    
 أدوات البحث وتقنياته  :المنهج الكميو   البروسوبوغرافيا   المقاربة -1
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المبكر محمد  الباحث  سجلها  التي  المالحظات  البروسوبوغرا أثن   (1) من  لمفهوم  رصده    فيا، اء 

على إثر    المفهوم في حد ذاته بطابع الغموض اتسام    اإلقرار بصعوبة اإلقدام على هذه الخطوة نتيجة 
المنطلقات  تعد لتعدد  وفقا  وأيضا  دولة  لكل  الوطنية  للتقاليد  تبعا  آخر،  إلى   تخصص  من  دالالته  د 

البروسوبوغر  تعد  للمصطلح  العتيق  اللغوي  االشتقاق  حيث  فمن  للباحثين،  وصف  الفكرية  علم  افيا 
 . )2(قسمات الوجه

األدبيات معظم  ار  تجمع  على  عموما  األكاديمية  البروسوبوغرافي  البحث  القديم  تباط  بالتاريخ 
يعد علم البروسوبوغرافيا علما مرتبطا بفكرة الجماعة مستقال بذاته، بعدما كان في    ، كما (3) للرومان 

والديموغرافية  واألعالم  باألنساب  يرتبط  علما  مصطلح    السابق  تداول  ويرجع  والبيوغرافية، 
صف األشخاص، ودراسة  ، للتدليل على و1577وبالضبط إلى سنة   م16إلى القرن  البروسوبوغرافيا

اإلدا  الناحية  من  خصوصا  ووظيفتهم  لت حياتهم  والسياسية،  والعسكرية  المقاربة  رية  نتقل 
شريالبروسوبوغرافية   االجتماعي  بالتاريخ  االهتمام  إلى  بعد  التفسيرات  فيما  تلك  إخضاع  طة 

مصدري ألدلة  و التاريخية  خصائ ة،  لديهم  الذين  األشخاص  من  سلسلة  عزل  خالل  من  ص  أيضا 
مؤشرات   كل  وتحليل  على مشتركة  معينة، معايير    بناء  على    تصنيفية  الحصول  أجل  من  سواء 

 ت.  معلومات محددة عن األفراد أو تحديد الثوابت والمتغيرات على مستوى البيانا
وثائق  ال م دراسة  بوغرافيا هو عل أن علم البروسو،  (Jean MAURIN)الباحث جون موران  ر  يعتب

ن علم البروسوبوغرافيا ينبني على تتبع الدراسات المقارنة للسير الذاتية  خصوصا وأ د،  بتصور جدي 
فئة   إلى  المنتمين  األفراد  حياة  نمط  مستوى  على  واالختالف  االئتالف  عناصر  رصد  خالل  من 

النظر عن وضعيتهم السوسيو  اجتماعية  الباحثة  كما    ، )4(ل المجتمعاقتصادية داخ-معينة بغض  ترى 

 
 . 8حممد املبكر، م.س، ص  -( 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. 
(4) – « 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. 

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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روهان   على  أن )1((ROHAN  -EATSK) كيتس  لدى  ه  عادة  البروسوبوغرافيا  علم  تجاذب  من  الرغم 
لعينة   ذاتية جماعية  البروسوبوغرافيا سيرة  فإن  الفردي،  أو  الجماعي  المنظور  بين  الباحثين  بعض 

 .  المدروسة  محدد للعينة  ل المجتمع، وإن كانت هناك صعوبات عديدة لضبط تعريف معينة داخ
البروسوبوغرافيا   م تظل  االجتماعي أداة  التاريخ  أدوات  الرئيس  ن  غايتها  من  إبراز  التي  ة 

وقوف على ديناميتها الداخلية وممارساتها الجماعية، في  قصد ال   زة للفئة االجتماعية الخصائص الممي
الذاتية لجميع أعضاء المجموعة    مع محيطها االجتماعي، وهذا ما يتيح مقارنة السيرة  إطار عالقتها

أساسه   مركب  منظور  تلك  من  في  يندرج  أن  فرد  لكل  سمحت  التي  والمؤشرات  المعايير  طبيعة 
ت  ، المجموعة  وراء  ضمن    حديد سعيا  عنصرا  الفرد  بجعل  تسمح  التي  والمتغيرات  الثوابت  طبيعة 
 . )2(المجموعة 

بجعل على   تسمح  التي  والمؤشرات  المعايير  نسبية  من  داخل    الرغم  عنصرا  الواحد  الفرد 
البروس علم  فإن  منظور  وبالجماعة،  من  الجماعية  البيوغرافية  دراسة  على  يركز  وغرافيا 

"socioprofessionnelles "  ،  أي من منظور يسعى إلى جعل علم البروسوبوغرافيا علما يسمح بالوعي
دوار تلك العالقات ثم تتطور  قات بين أفراد المجتمع وبأية صيغة تتشكل وتتفاعل أبكيفية تنظيم العال 

 . ضمن نسق جماعي
في تعيين الفئة    أول مفهوم البروسوبوغرافيا حول ثالثة مرتكزات أساسية تتجلى    نذ يتمحور إ 

ثم   بأشخاصها،  أوصافها  في    ثانيا المدروسة  معاييررصد  يص  معينة   بناء على  بأن  للفرد    بحتسمح 
المرتكز   أما  الجماعة،  ضمن  تس  واألخير  الثالث عنصرا  المقاربة  الذي  أساسه  على  تقيم 

في  هو  ف البروسوبوغرافية،   كانت  إن  سواء  الجماعة  تمارسها  التي  والمهام  األدوار  بطبيعة  رهين 
يتم اللجوء  لذلك    بها داخل المجتمع خالل فترة زمنية معينة ومكان محدد.  فعول وضعية فاعلة أو م

أسمائهم مرتبة قدر اإلمكان    عمل بتهيء الئحة "تهيء الئحة ال إلى  إعداد مادة العمل ى مستوى بنية عل 
رونولوجيا. وتكون هذه الالئحة اما مغلقة تتضمن كل األفراد الذين تتكون منهم المجموعة  ترتيبا ك 

ة )مجموعات  السفراء، أو والة في فترة معينة، مثال، وإما مفتوحة في انتظار ظهور معطيات جديد 
الممهنية أو طائفية مثال(. وتبقى الالئحة   بتغير واحد أو أكثر من  التضييق  أو  للتوسيع  قاييس  قابلة 

 . (3) المحددة في البداية" 
حدة   على  فرد  بكل  الخاصة  الجذاذات  تعبئة  حيث   بمجرد  الوالدة،      من  الوفاة  و تاريخ  تاريخ 

الثروة... امصاالقتصادي و   وضعوال األصول االجتماعية،  و عدد األطفال،  ووالزواج،   حتى  ،  إلخ در 
و اقتراح تاريخ معين أو تصحيح  المرحلة التجميعية لتأويل نقطة غامضة أ باحث منذ هذه  "يتدخل ال 

عن النقط المشتركة، والخصوصيات الفردية  مع البحث    ، (4) معطيات في نوع من تحقيق للمصادر" 
   للجماعة المدروسة بناء على المنهج اإلحصائي. 

الخطوات ني  تتويج  مرحلة  إلى  ذلك  بعد  مباشرة  الباحث  التداخالت  قل  عن  بالبحث  السابقة  ت 
القائمة   المقاربة  ب والتفاعالت  من  العظمى  الفائدة  القارئ  يتلمس  وهنا  المنفردة  المؤشرات  تلك  ين 

البروسوبوغرافية التي ترقى بالمعلومات المتفردة غير ذات منفعة إلى قيمة نوعية بل وحاسمة في  
ا وتعد المؤشرات المنفردة  اعية المدروسة. هذترتبط بالفئة الجم ما  إثبات أو نفي سلوك أو ممارسة  

 
(1) – 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. 
(2) – 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. 

 .9-8حممد املبكر، م.س، صص  -( 3)
 . 9، ص حممد املبكر، م.س -( 4)

http://users.ox.ac.uk/~prosop/progress-or-perversion.pdf.%202016-08-10
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رة العامل األساسي في تشكيل تيمات معينة تتفاعل فيما بينها ضمن قضايا كبرى تعد أساس  والمتناث
 البحث األكاديمي في أي موضوع ما. 

تأويلية   واستنطاق وصياغة نظرة تفكيكب مح  تمحورت وسائل العمل حول كل أداة من شأنها أن تس
، في مقدمتها األدب المنقبي الذي ي وجهت مسار وقضايا مشروع األطروحة متون المصدرية الت لمختلف ال

تبرز   التي ال  والمتغيرات  يتضمنها  التي  المؤشرات  حيث  واألولياء من  للصلحاء  قوية  دينامية  يعبر عن 
 د احتكاكه الطويل معها.  للوهلة األولى لقارئ المناقب إال بع

أفر التي  المعطيات  البروسوبوغلتثمين  المقاربة  ب زتها  االعتماد  لزاما  كان  على رافية  أولى  درجة 
، كما تم االستعانة   Excelالمقاربة الرقمية وبدرجة ثانية على المقاربة اإلحصائية بواسطة برنامج إكسيل

 للعلوم اإلحصائية  الحزم"أي    )Sciences ialStatistical Package for Soc ")1"  بالبرنامج اإلحصائي
تستخدم البيانات إلدخال ةمتكامل حاسوبية وهي حزم ،SPSS  ويسمى اختصارا  "يةتماعاالج   وتحليلها، 
 االجتماعية البحوث على تقتصر وال البيانات الرقمية من العديد تشمل التي العلمية البحوث جميع في عادة
  تقريًبا  اإلحصائية  تاالختبارا معظم على اشتمالها ولكن الغرض، لهذا الصأ أنشئت أنها من بالرغم فقط

 لتحليل فاعلة أداة منها جعل المشهورة البرمجيات معظم مع  وتوافقها بياناتمعالجة ال في الفائقة وقدرتها
 :التالية الخطواتفي  البيانات تحليل مراحل  إجمال يمكن عموماالعلمية.  أنواع البحوث شتى

 البيانات. زترمي  -1
 .SPSSبرنامج  في البيانات إدخال -2
 لمطلوبة من االختبار. ا نوعية النتائج على يعتمد وهذا المناسب، االختبار راختيا -3
  .تحليلها المراد المتغيرات تحديد -4

يمكن القول إن مشروع األطروحة هو عينة إحصائية من مجتمع إحصائي، فعينة البحث بالنسبة لهذا 
فيقصد بها صلحاء الغرب فاس في المغرب الوسيط، أما عينة المجتمع اإلحصائي  المشروع هم صلحاء  

 ،تعميم النتائج المتوصل إليها على مجموع الصلحاءه علميا اإلقدام على  معمول ب اإلسالمي ككل. وما هو  
فة ال  لكن بحكم طبيعة البحث التاريخي فإنه من المتعذر جدا اإلقدام على هذه الخطوة لما تتضمنه من مجاز

 .  اجدهامة من تغيرات   انهح يطر  وما  والزمان  احترام خصوصيات المجال يتم فيها
 

 في خدمة األدب المنقبي  رافية  المقاربة البروسوبوغ  -2
 

الخطاب المنقبي الباحث برصيد ال يستهان به من المعطيات الجزئية التي تتطلب المقارنة  يمد  
آخر على مالمسة ظوا  في مستوى  وتساعد  والقيم.  والتحقيق  الثقافية  السلطة  تهم  ومفاهيم عامة  هر 

المنقبيةنبع   المصنفات  بدراسة  الل   االهتمام  تاريخ  بالممارسة  كشف عن  لمتخيل االجتماعي وعالقته 
االجتماعية ضمن المجال الجغرافي لمدينة فاس أنموذجا انطالقا من محاولة تكميم المعطيات الواردة  

األولياء  مميزات حياة فئة اجتماعية تجسدت في    ا وراء معالجة على حدة وسعي  سيرة منقبية بشأن كل  
نها النصوص المنقبية بصيغة ال تخرج عن المعنى  والصلحاء، من منطلق قراءة الرموز التي تتضم 

هذه   لتحقيق  فكان  ذاتها،  االجتماعية  الممارسة  من  جزءا  وتمثل  فعالية،  من  تخلو  ال  أنها  دامت  ما 

 
(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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المن  االعتماد على  وال الغايات  المنقبية  النصوص  قراءة  بهدف  البروسوبوغرافي  مادة هج    كشف عن 
 مقاربة الجوانب المخفية منها.  سعيا وراء غير مقصودة في البحث التاريخي  

تعد مستندات لتوثيق التاريخ االجتماعي ولم ال التاريخ  عن سير ذاتية  الخطاب المنقبي    يفصح
تفاع  -السوسيولوجي  في  لألولياء  الجغرافياألنثروبولوجي  محيطهم  مع  الصلحاء  ، لهم  على    فسير 

حيث  اختالف   من  وحجمها  النمطية  القصر  الطول بنيتها  ت  ، أو  ذات  وفي  تظل  وأهدافها  وجهاتها 
ألن المنهج البروسوبوغرافي يضمن حضور تمثيلية    (1) حضور متميز ومهم ضمن مجموع التراجم

  اإلنتاجات الفكرية انسجاما مع المقاربة، وهذا ما يجعل األدب المنقبي من أكثر  سيرة على حدة كل  
التي تضمن حضور كل  البروسوبوغ المساواة    سيرة رافية  مع بعضها البعض، هذا  على درجة من 

سلسلة من  إمكانية رصد حياة األولياء داخل النص المنقبي على أنها  البروسوبوغرافي  ويتيح المنهج  
داخل  والمحطات  وإ ا  التنقالت  والقروي،  الحضري  المنقبية  لنسيح  الكتابة  كانت  أفضليتها  ن  تمنح 

الم  يبللفضاء  ال  الذي  الزمن  سحق  على  تقدم  بالمقابل  فإنها  أو  جالي،  عرضي  بشكل  إال  رز 
 .(2) استثنائي

مدى فاعلية المنهج البروسوبوغرافي في إبراز أهمية  حول  إشكالية البحث األساسية  تمحورت  
ع بها األولياء والصلحاء الحياة المغربية  التي طب  الكيفية   وما هي؟  تناول موضوع الصالح والوالية 

بأن  فيها  القول  يمكن  درجة  إلى  خاصة،  فاس  ومدينة  بدون صلحاء"؟    عامة  شكل ف "ال مجتمع    هل 
هل هذه الفئة االجتماعية مهمشة  ؟.  أقلية محدودة تعيش على ظروف استثنائية فاس الوسيطية  صلحاء  

من   نالحظه  ما  خالل  من  بارز  حضور  ذات  في  أم  المعتقدين  وتنامي  المناقب  كتب  مؤلفي  كثرة 
 ؟. راماتهم، أو على األقل المتعاطفين مع توجههمبعض ك 

اإلشكاليات  بناء   تلك  مجمل  من على  الموضوع  أهمية  التي    تنبثق  اإلضافات  نوعية  خالل 
مواضيع   بإثارة  سمحت  فالمقاربة  والوالية،  الصالح  لظاهرة  البروسوبوغرافية  المقاربة  ستحرزها 

من  األ   :قبيل   جديدة  الفيزيو   ولياءهيئة  المستوى  معلى  المواد  لبسهملوجي، وخصوصيات  وطبيعة   ،
يقتات وعالقته   ونالتي  وأسرته   بإخوانهم  معليها،  خ  معموما  إذ الصغيرة  المقاربة  فأهمية    نصوصا. 

أو مستوى  ضمن  صالح تتجلى  فرد  كل  حياة  مسار  تتبع  في  تلك  ل  تجميع  ثان  مستوى  في  ثم   ،
األ  الصلحاء  األفراد  عن  المتناثرة  الداخلية  المعلومات  حياتهم  عن  مركبة  بصورة  للخروج  ولياء 

تحليل كيفية اشتغالها، خاصة  لمجتمع ووالخارجية. من أجل رصد مجاالت الترابط بين مجمل فئات ا
خارج إطار شبكة العالقات التي تربط تلك    ملك أي وسيلة لإللمام بما يميز الذوات المنفردة نال    ا وأنن

 الذوات باآلخرين.  
ولإلشارة هي شبكة عمل وضعت مرتكزاتها األولى من لدن األستاذ   -بناء على حصيلة شبكة العمل 

المبكر  محمد  واألستاذ  بنمليح   اإلله  عبد  تمو   -المشرف  مضامينها    التي  غنى الحقا  تطوير  على    بناء 
المنقبية.   النصوص  المراد دراستها،  مؤشرات  التراجم  بمثابة شروط النتقاء وحصر  العمل تعد  إن شبكة 

والجغرافي  اإلثني  األصل  تهم  مستويات  بين  فيها  ميزنا  معلوماتية  ببطاقة  كل صالح  تخصيص  تم  لذلك 
وطرا  وحركيتهم  أسرهم  مع  وعالقتهم  وتربيتهم  ونشأتهم  والباطنللصلحاء  الظاهر  لعلمي  تحصيلهم    ، ئق 

، الذين  سيرة ونمط حياة خاصة بصالح من صلحاء مدينة فاس الوسيطيةتمت تعبئتها  تمارة  كل اس  تشكلف
 على النحو اآلتي:  وهي حصيلة تجسدت ترجمة،    278بلغوا ما مجموعه 

 
 

 
 

، ندوة اجمللة املغربية للبحثا لتارخيي بكلية اآلداب  15عبد األحد السبيت، "قضااي يف دراسة التارخييات"، جملة أمل: بعض القضااي املنهجية لعلوم التاريخ، ع    -( 1)
 . 19-18، صص 1998ة، الرابط، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، انيوالعلوم اإلنس 

 . 16-15، صص 1993لطفي عيسى، أخبار املناقب: يف املعجزة والكرامة والتاريخ، د.ط، دار سرياس للنشر، تونس،  -( 2)



 
7 

 

 

 تمثيلية حضور األولياء والصلحاء بمدينة فاس خالل العصر الوسيط حسب كل حقبة زمنية :  1مبيان  رقم  

 
 
 

تشكل الحقبة الموحدية والمرينية أوج الصالح والوالية بمدينة فاس، لكن   ،بيانلم بناء على معطيات ا
مما ال يدع مجاال    ،المثير لالنتباه أن المرحلة اإلدريسية تفوق تمثيلية صلحائها صلحاء المرحلة المرابطية

لنصف الثاني ا  للشك أن مدينة فاس اإلدريسية مارست استقطابا هاما لألولياء والصلحاء إلى غاية ما قبل
اختلفت  بالمقابل  ،  ة نالوا صيتا تجاوز محيط المدينة م. فأغلب صلحاء المرحلة اإلدريس11هـ/5من القرن  

باستثناء  الحصيلة،  مجموع  على  الذكوري  الحضور  هيمنة  بحكم  فاس  مدينة  صلحاء  حضور  تمثيلية 
النسوي، ويرتبط األمر بكل من:  بالعنصر  تتعلقان  الطليطلية عايشت  ب   ورقا  ترجمتين وحيدتين  ينتان  نت 

بعد   والموحدين/ت  توفيت على عهد    هـ/540المرابطين  الحلبية  الصالح  بن  بن عثمان  أحمد  بنت  سارة 
 . هـ/685-656عبد الحق المريني/
تحت عنوان: الَوالية والصالح بمدينة فاس    المدخل التمهيديتم تحليل  فقد    البحث  خطة أما عن  

يل، في إطار ستة مباحث عبارة عن مداخل تعد بمثابة روافد أساسية أصخالل العصر الوسيط: محاولة ت 
منهجيا.   طابعا  أخرى  وتارة  معرفيا  طابعا  تارة  تحمل  األطروحة،  األولتضمن    توجه  فاعلية   الباب 

تحليات في رصد  البروسوبوغرافية  التراجم على  -المقاربة  أصحاب  أطلقها  التي  التقديرية  األوصاف  أي 
فقد اخترنا له عنوان:   الباب الثاني أما  .  لحاء مدينة فاس وأوليائها خالل العصر الوسيطص  -ير المنقبيةالس

فرض البحث في هوية الصلحاء تقصي الحياة   .فاس وأوليائها خالل العصر الوسيطهوية صلحاء مدينة  
اإلسالمي الغرب  في  صيتهم  تنامي  مستوى  إلى  وتسميتهم  والدتهم  من  فاس  مدينة  لصلحاء    الشخصية 

العربيو  خصص    .المشرق  حين  الثالثفي  خالل    الباب  وأوليائها  فاس  مدينة  صلحاء  مجتمع  لدراسة 
الوسيط،   رصد  العصر  مستوى  عبر  على  واألبناء  الزوجة  بالمرأة  الصالح  التي  عالقة  العالقة  طبيعة 

زوجاتهن   مع  الصلحاء  التعبدية.  أبنو نسجها  انشغاالتهم  ظل  في  االكما  ائهم  دائرة  توسيع  مام  هت تم 
رصد   إلى  األسروي  محيطهم  من  بجبالصلحاء  واألقران  عالقتهم  واألصحاب  األفراد  أدى  ماعة  إذ 

اختالف أدوارهم وفاعليتهم إلى سيادة نوع من الندية والتنافس من صالح آلخر مما أدى إلى نشوب  
التع عالقة  سيادة  من  ذلك  يمنع  أن  دون  أخرى،  إلى  فينة  من  الصلحاء  بين  التوتر  من  ن  اونوع 

الباب  أما بخصوص    والصحبة واالحترام فيما بين الصلحاء وفيما بينهم وبين أفراد المجتمع الفاسي.
إلى    الرابع  فيه  تطرقنا  الوسيطفقد  العصر  وأوليائها خالل  فاس  مدينة  مستوى  ال على    نفوذ صلحاء 

والتعليمي والكرامتي.  التربوي  شكلت  والسياسي  ال   كما  أهل  بين  التاريخية  والوالية  صال العالقة  ح 
المالكي   المذهب  أعالم  فقهاء  وبين  الوسيطية  فاس  مسار بمدينة  والتوافق  قضية  االندماج  ،  يطبعها 

من أجل ترسيخ المذهب المالكي وصيانته وضمان انتشاره، فكانت    بأدوار فعالة صلحاء  ال   قامحيث  
 مدينة فاس بذلك زاوية للتصوف السني  ومحرابا للصلحاء واألولياء. 

الشك بينما   ال تحالف  ل  وصلحائها  التاريخي  اإلدريسية  فاس  مدينة  شرفاء  بين  قضية  ضمني 
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، األمر الذي يعبر ضمنيا  هـ869في إطار انتفاضة سنة  من أجل اإلطاحة بالسلطة المرينية توافقية  
،  عهد الدولة المرينية صارت أكثر قوة وفاعلية داخل المجتمع الفاسي على    صلحاءعن كون سلطة ال 

رفعوا راية  فإن الصلحاء  حت مؤقتا في تعطيل مسار التقارب والتجاوب بين القوتين،  نج التي وإن  
وبركتهم هيبتهم  إتمام  عوامل  إحدى  باعتبارها  والشرف  والوالية  إال  العلم  الجوطية  التجربة  وما   ،

 دليل على أولى تمظهرات اختزال قضية الشرف من قبل صلحاء مدينة فاس الوسيطية. 
ة البحث انخراط صلحاء مدينة فاس في إثبات مكانتهم االجتماعية، عبر  يل حص  أوضحت         

العادة،   المتمثلة أساسا في خرق  المنقبة  ت آلية  صلحاء  ال محورت حصيلة فحوى مجمل كرامات  وقد 
تيار أهل الصالح  فحول إجابة الدعاء والكشف على الخاطر والعلم بحوادث األمور،  أساسا   اقترح 

وهو ما يعكس مدى تغلغل الفكر    ، اكل المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مشنفسه بديال لمعالجة  
الصلحاء الذين تمتعوا بتأثير كرامتي هم  كما أن    ه. وخاصت  بعامتهالفاسية  المجتمع  الصوفي في عقلية 

صلحاء ينتمون إلى مستوى اجتماعي مرموق، وهي نتيجة طبيعية ألن دعوات اإلصالح لن تنبعث  
 ة منهزمة ومحدودة اإلمكانيات فكريا واجتماعيا واقتصاديا. ديمن عناصر قيا

 
 النتائج الكمية لقضايا األطروحة أبرز  -1
 

الشخصية   الهوية  مميزات  برصد  البحث  من  األول  البعد  خالصات  فاس ارتبطت  مدينة  لصلحاء 
و أصال إثنيا  أ  أن شهرة الصلحاء باسم أنتروبونيمي ما سواء كان كنية أو لقباالوسيطية، فتم التوصل إلى  

 أو جغرافيا، قد تجسد على النحو اآلتي:  
 

 : املؤشرات األنرتوبونيمة لصلحاء مدينة فاس الوسيطية1جدول رقم
 متثيليتها عددي  املؤشرات األنرتوبونيمية 

 162 الكىن

 69 األلقاب 

 45 كنية +لقب 

 36 انتماء قبلي 

 75 انتماء جغراف 

 
اس من إحدى العناصر التي أفصحت عن شخصيتهم ليس في ف  إن دراسة مؤشر كنى صلحاء مدينة

  حدود التعريف بهم بل إلى مستوى ضبط هويتهم ومدى تكريمهم وتعظيمهم ضمن أوساطهم االجتماعية. 
هني  مهيمنت عند تحديد ألقابهم ذات طابع    حيثة لأللقاب التي حملها الصلحاء،  تنوعت الداللة المعرفي كما  

باك والحرار األمر الذي يعبر نسبيا عن طبيعة األصول السوسيو اقتصادية لح من قبيل: ا  صناعي وحرفي
عامة   إقبال  مدى  برصد  منهم،  السود  خاصة  األولياء  بسحنات  المرتبطة  األلقاب  سمحت  كما  للصلحاء. 

جتماعيا. أما مؤشر  الناس على خوض تجربة الوالية والصالح ورهانهم عليها من أجل تحسين مكانتهم ا
الن  عن   يسب االسم  الكشف  في  بدوره  ساهم  فقد  للصلحاء،  والعائلي  الجغرافي  االنتماء  طبيعة  على  الدال 

 سيادة طابع الحركية والتنقل بين مدينة فاس ومجال جغرافي معين. 
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 أما عن طبيعة اهتمامات الصلحاء الوظيفية فقد انصبت حول: 
 

 ر الوسيط عص تراتبية وظائف صلحاء مدينة فاس وأوليائها خالل ال :  2جدول رقم
 

 أنواع الوظائف  حصيلتها 

 وظائف خاصة  14
 

 وظائف إدارية  28

 وظائف حتكيمية 47
 

69 
 وظائف تربوية

 
 وظائف دينية 148
 جمموع الوظائف  306

 
مدينة   في  انخرط صلحاء  الوسيطية  تدبير  فاس  في  كبير  بقدر  مساهمين  بعينها  دينية  وظائف 

بوي، خصوصا حينما تولى عدد هام من صلحاء مدينة  لترشؤون المجتمع على المستوى الديني وا
المنصبين  فاس   االتخاذ من هذين  إلى  القرويين واألندلس، حيث سعوا  بجامعي  منصب اإلمامة والخطبة 

 بوابة إلجراء تواصل أعمق مع أفراد المجتمع.  
، فكانت تامأيضا مستويات حركية صلحاء مدينة فاس خالل العصر الوسيط بعدم االستقرار ال  ميزتت 

 على النحو اآلتي: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كما   ، ة يمر منه الصالح اصلحاء عن مسار حيال كل حركية مجالية يمارسها    تعبرفي واقع األمر  

 

2 
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التي اتسمت بحركة دائبة عبر  و تتحكم في هذه الحركية عدة عوامل تفسر طبيعة تلك التراتبية أعاله  
إقبار الصلحاء واستقرارهم    القرون. الصلة  واسفعالقة  متانة  يعبر ضمنيا عن  بالمدينة أمر  تيطانهم 

 .  التي جمعت الصلحاء بمدينة فاس، عكس عالقة عبورهم وترددهم ونزولهم بالمدينة 
مكنت الحركية المجالية لصلحاء مدينة فاس الوسيطية في المجاالت القريبة أو البعيدة من  وقد  

وفق    ليمي أو المغاربي أو على مستوى أكبر، إلقنيل الصلحاء إشعاعا إما على المستوى المحلي أو ا 
 الجدول اآلتي:  

 
 صلحاء مدينة فاس خالل كل مرحلة زمنية  : مستويات إشعاع3 جدول رقم 

 مستوايت اإلشعاع 
 املرحلة الوسيطية 

 اجملموع العام
 الفرتة املرينية  الفرتة املوحدية  الفرتة املرابطية  الفرتة اإلدريسية 

 94 23 67 2 2 حملي

 68 28 28 5 7 ليمي إق

 65 34 22 9 0 مغاريب 

 51 16 20 3 12 أكرب

 278 101 137 19 21 اجملموع العام

  

ترسيخ معالم فكر    هم إلىمجمل صلحاء مدينة فاس اإلدريسية نالوا إشعاعا أكبر، بحكم سعي إن  
فإقل مغاربي  بإشعاع  المرابطية  فاس  بينما حظي صلحاء  بالمدينة،  والوالية  إثر  يميالصالح  على   ،

في حين اكتسح    وتجارب محيطهم اإلقليمي والمغاربي.الروحية  تالقح بين تجاربهم  إلى خلق    همسعي
المحلي   المستوى  على  صيتا  الموحدية  فاس  إثر  صلحاء  بمدينة  على  والوالية  الصالح  فكر  نضج 

مختلف    من   إلى أن صارت مجاال حيويا الستقطاب الصلحاء واألولياءوترسخه بها    فاس الموحدية 
المرينية   للمرحلة  التاريخية  الخصوصيات  سمحت  بالمقابل  علىاألقطار.  إشعاعا  الصلحاء    بنيل 

فاإلقليمي المغاربي  إثر  المستوى  باالنفتاصال ال عيان  أ شهرة    على  الزمنية    حح  السلطة  رموز  على 
 . التي عملت جاهدة على احتوائهم

عن مدى تفاعل أهل الصالح والوالية  روحة  طألاقضايا  من    جتماعيفي حين عبرت نتائج البعد اال  
تبني أسلوب حياة    العديد من الصلحاءسعى  حيث    بمدينة فاس الوسيطية مع محيطهم االجتماعي، إلى 

ليست   الصالحة  للمرأة  واالحترام  التقدير  نظرة  وأن  خصوصا  والرحمة،  المودة  على  قائم  زوجية 
وإنس  أدوار اجتماعية  به من  قامت  فقط مما  بل هي نظرة مرتبطة   انينابعة  المجتمع فحسب،  تجاه  ة 

 بذهنية مجتمع الغرب اإلسالمي ككل وهيبته من رجال ونساء الصالح والوالية بشكل عام. 
أسفرت المقاربة البروسوبوغرافية ألخبار الصلحاء على مستوى عالقتهم بمحيطهم األسروي  

  تي: اآل عن نتائج جد متباينة بخصوص وضعهم العائلي، وهي على النحو 

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

 النسبة املئوية  متثيليتها  الوضعية العائلية 
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 23.38 65 متزوج 
 76.62 213 جمهولة 

 100 278 اجملموع العام 
 

 خصوبة صلحاء وأولياء مدينة فاس خالل العصر الوسيط :  5جدول رقم

 النسبة املئوية  ليته ثيمت الوضع العائلي 
 75.39 49 متزوج+ أطفال 

 24.61 16 متزوج+ بدون أطفال 
 100 65 اجملموع 

 
إلى   فقط  التوصل  تم  المتزوجين  واألولياء  الصلحاء  أصل    65بخصوص  من    278صالحا 

ترجمة تمت اإلشارة إلى زواجها. أما بخصوص مؤشر خصوبة هؤالء الصلحاء فقد تم التوصل إلى  
صالحا تم إهمال    16صالحا تم اإلخبار عن أبنائهم مقابل    49  صالح متزوج هناك   65ل  أنه من أص
  49كما سمحت النصوص المنقبية بتحديد جنس أبناء الصلحاء حيث يمكن توزيع حصيلة    مصيرهم. 

 صالحا متزوجا ولديه أبناء على النحو اآلتي: 
 
 
 
 

 ر الوسيط لعصجنس أبناء صلحاء وأولياء مدينة فاس خالل ا :  6رقم  جدول  

 متثيلية طبيعتهم  الطبيعية اجلنسية لألبناء 
 38 الذكور 
 4 اإلانث 
 7 صمت 
 49 اجملموع 

 
الذكور على اإلناث، وهو ما   بناء على معطيات الجدول أن هناك هيمنة كبيرة لألبناء  يتضح 

ب الصلحاء  عالقة  أما  بامتياز.  ذكوري  طابع  ذو  المنقبي  الخطاب  أن  جلي  بشكل  فقد  هم  أبنائيعكس 
الصحبة مع حرص عدد من الصلحاء على استمرار صفة العلم والصالح    أارتكزت على تبني مبد 

والهيبة والبركة في عقب البيت، بالمقابل هناك من الصلحاء من لم يكترث ألمر أبنائه ولم يشارك  
 إطالقا في تربيتهم. 

ال   المستوى المنهجيى  فعل معها بنوع من الحذر،    ناعدة حدود تعامل   البحثإعداد  لقد واجهت   
المتوصل  النتائج  تؤخذ  أن  أنها   إليها  يجب  للدراسة    على  أنموذجا  فقط  تظل  ألنها  نهائية  مسلمات 

أزمنة   مستوى  على  والوالية  الصالح  موضوع  تهم  بروسوبوغرافية  قراءة  إجراء  إلى  وبحاجة 
ريخ الصالح والوالية  تا  أخرى بغية تعميم النتائج والتوصل إلى مبدأ ناظم لها على مستوىوأمكنة  



 
12 

 

 

ككل  اإلسالمي  على   .بالغرب  البحث  حدود  المعرفي أما  ارتبطت    المستوى  تفاصيل    باختفاءفقد 
للعديد من قضايا البحث.  ترتب عنه عدم امتالك أجوبة حاسمة    مما المعيش والذاكرة وراء المحاسن،  

آفاق   تمحورت  العمل حول بينما  في  ال   ينا وع  البحث  ثبات  بعدم  وفق  معرالشديد  ليس  التاريخيّة،  فة 
على   صار  جديدة  علمية  مقاربات  وفق  أيضا  وإنّما  فحسب،  واإليديولوجيات  واالعتقاد  االنتماء 
نتائج حاسمة   المقاربة  تمنح  فإن لم  البروسوبوغرافي حاجة ملحة وليس أمرا عابرا،  أساسها العمل 

   .فهي على األقل ستقدم فرضيات جديدة تعيد النظر فيما سبق بحثه  

كما  ،  فاس  -المهراز   بكلية اآلداب ظهر   ، أود أن أجدد شكري العميق إلى جميع أساتذتيختاما و 
لهذا  نه أ يكن  ينجز  لم  أن  في    العمل  الواسع  بعلمهم  أرشدوني  كثيرين،  أناس  لوال مساندة ومساعدة 

 . مجال اللغة والمنهج والتصور وغمروني بدعمهم المعنوي وتشجيعهم

 

 


