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 األسرة الريفية في المغرب األوسط
 م 1-13هـ /10-7من القرن 

 عبد اؼبالك بكام
 2جامعة سطيف 

 
 ملخص: 

هتدؼ ىذه الدراسة حبث موضوع ُب غاية األنبية ك ُب نفس الوقت ال زاؿ ٓب ينل حقو من 
على ، اؼبغرب األكسط خبلؿ العصر الوسيط ك يتعلق األمر باألسرة الريفية ُب، الدراسة التارىبية

كما أف األسرة اعبزائرية اغبديثة ىي امتداد ،  أساس أهنا تعترب اللبنة األساسية لبناء أم ؾبتمع
، فهل كانت ىذه األسرة  ُب تلػك الفَبة الزمنية مشاُّة لػػػػؤلسرة اليـو، لؤلسرة ُب العصر الوسيط

 .سرة الٍب جعلت منا كبكم على أهنا أسرةك ما ىي خصائص ىذه األ، أـ زبتلف عنها
ك من النتائج اؼبتوصل إليها أف األسرة الريفية ىي مشاُّة إٔب حد بعيد  األسرة اليـو من      

، ك ردبا يرجع السبب ُب ذلك إٔب طبيعة األعماؿ الٍب كاف يقـو ُّا، حيث التبعية اؼبطلقة لؤلب
ك ىو ما كاف لو أثر على األسرة من حيث اؼبكانة  ،كمن جهة أخرل إٔب تركيبة اَّتمع الذكورم

 بْب الذكور ك اإلناث.
 

Abstract : 

This study aims to discuss a very important theme which has not been 

studied historically yet and it comes to rural family in the central Maghreb 

during the Medieval period for it considered to be the base of any society 

and the modern Algerian family is an extension of the family in middle 

Ages.                               

So, was this family in that time similar to the family today? Or it differed 

and what are the aspects that make us consider that it is a family. 

Some reached result are that the rural family is similar to a large extent the 

family today in terms of absolute subordination to the father may be due to 

the nature of deeds he had done. 

in other side, to the composition of the male society which has had an impact 

on the family in terms of the status between male and female.  
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 مقدمة :                                                       
ربتل دراسة بنية األسرة الريفية ك خصائصها ُب العصر الوسيط بصفة عامة ك خبلؿ الفَبة ما بْب 
القرف السابع كالعاشر اؽبجريْب بصفة خاصة مكانة ىامة ُب الدراسات التارىبية ذات الطابع 

مت االجتماعي، ك ىي من القضايا اؽبامة الٍب يثّبىا البحث ُب اَّتمعات البدكية،كذلك رغم  ص
 اؼبصادر ك اؼبراجع التارىبية عن اغبديث ُب مثل ىذه اؼبواضيع. 

 توؿ ٓبب األحياف باغبواضر كاؼبدف، ك كما يبكن تأكيده أف اؼبصادر التارىبية اىتمت ُب غال
اىتماما باَّتمعات الريفية إال ما كاف عرضا، ك الذم ال يبكن أف يشفي غليل الباحثْب حوؿ كل 

تظهر الصعوبة ُب التأريخ العاـ لؤلرياؼ كيزداد األمر تعقيدا إذا تناكلنا ك ، تاريخ ىذه األرياؼ
 . جزئية األسرة للبحث فيها

 
 مشكلة الدراسة : 

يبكن القوؿ أف األسرة ُب ببلد اؼبغرب ُب تكوينها قديبة ك ال يبكن ربديد إطارىا الزمِب       
لتارىبية ك قد تصنف ُب خانة التاريخ بالدقة  اؼبطلوبة، غّب أهنا ٓب تنل نصيبا من الكتابات ا

 .اؼبسكوت عنو خاصة إذا استثنينا ىنا أسر العائبلت اغباكمة
ك لكن رغم ذلك فقد بدأت تظهر دراسات جادة سعت إٔب إماطة اللثاـ عن مثل ىذه        

ك سأحاكؿ ُب ىذه الدراسة اغبديث عن األسرة الريفية ُب ، اعبزئيات ُب التاريخ االجتماعي
 .غرب األكسطاؼب

كؼبعاعبة ىذا اؼبوضوع يبكن طرح السؤاؿ اآلٌب : ما ىي خصائص األسرة الريفية  كمادامت       
فقد سعى الزكج ُب حبثو عن شريكة حياتو إٔب البحث عن ، اػبصائص مستمدة من طرؽ الزكاج

ُب ذلك ك رغم السعي ، ؾبموعة من الشركط حٌب يتمكن من بناء أسرة تكوف لبنة ُب بناء ؾبتمع
 . إال أف طرؽ الزكاج اؼبتنوع ُب األرياؼ ٓب تتح ُب كل اؼبرات اػبيار للزكج أك الزكجة

 
 أهداف من الدراسة :

 هتدؼ ىذه الدراسة إٔب :
 اغبديث عن األسرة الريفية ُب العصر الوسيط على اعتبار أهنا اللبنة األساسية لبناء اَّتمع. -
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 .الٍب تعترب ميزات خاصة ُّاتبياف خصائص األسرة الريفية ك  -
 فات اؼبوجودة بْب طريقة كأخرل تبياف االختبلطرؽ الزكاج ُب اَّتمع الريفي ك  ربديد-
 .اغبديث عن الطفل ُب اَّتمع الريفي ك أىم ما يواجهو حٌب يشتد عوده-
 

 أهمية الدراسة :
بو ُب بناء ؾبتمع ريفي قاـ على  تنبع أنبية الدراسة من أنبية األسرة الريفية ك الدكر الذم تلع       

ك الٍب سعت جاىدة إٔب اغبفاظ على أىم عنصر من مقومتها ك ، أساس الفرد الذم يكوف القبيلة
ك يعترب اغبديث عن مثل ىذه اؼبواضيع من األمور اؼبلغزة الواجب على الباحث ، ىي األسرة

ك انطبلقا من ، كرد عرضاكلوجها حبذر خاصة ُب ظل صياـ اؼبصادر عن اغبديث عنها إال ما 
ٓب تنل  نصيب من  -رغم ما ؽبا من دكر ُب صنع تاريخ ببلد اؼبغرب -كجود أسرة مهمشة 

 .الكتابة التارىبية كجب كلوج ىذا اؼبوضوع ك البحث فيو
 

 منهج الدراسة :
تعتمد ىذه الدراسة على اؼبنهج االستنباطي ك يظهر ذلك من خبلؿ ؿباكلة استنباط بعض 

ألسرية من األسئلة ك الفتاكل الفقهية ك الٍب كاف اؽبدؼ منها معرفة رأم الشرع ُب تلك اؼبظاىر ا
كما اعتمدت الدراسة على ،  كمن ٍب االستنباط من السؤاؿ أك جواب الفقيو كضع األسرة، اؼبظاىر

اؼبنهج التارىبي الوصفي أثناء اغبديث العبلقة اؼبوجودة بْب األسرة ك السلطة اغباكمة ك خاصة 
 .دخل األخّبة ُب أكقات الشدةت
 

األسرة ىي " عشّبة الرجل ك رىطو األدنوف ألنو يتقول ُّم " "ك  حول مفهوم األسرة: -1
، ك قد عرفها علماء االجتماع بعدة تعاريف منها : تعريف (1)األسرة عشّبة الرجل ك أىل بيتو "

كسَبماؾ الذم نقلو إحساف ؿبمد اغبسن فيقوؿ أهنا " ذبمع طبيعي بْب أشخاص انتظمتهم 
ركابط الدـ فألفوا كحدة مادية كمعنوية تعترب من أصغر الوحدات االجتماعية الٍب يعرفها اَّتمع 

د اغبسن أهنا عبارة عن منظمة اجتماعية تتكوف من أفراد ،ُب حْب عرفها إحساف ؿبم1االنسا٘ب " 



 عبد المالك بكاي                                              م  -13هـ /10-7األسرة الريفية في المغرب األوسط من القرن 
 

 

 3172 - 71العدد                             11                   مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية       

ػات ي، كقد عرفت عدة تسم2يرتبطوف ببعضهم  بركابط اجتماعية ك أخبلقية كدموية ك ركحية 
 كمنها:  3ػر تشكيلة أك جػماعة ُب اَّتمع غتشّبإليها على اعتبار أهنا أص

، ك الواضح أف صبيع اؼبصطلحات 9لة ك العائ 8األسرة  ، 7الدار ، 6،اعبماعة 5،البيت 4األىل 
فرغم ، 10السابقة تشّب إٔب مفاىيم ترتبط باَّموعة البشرية الصغّبة الٍب تربطها قرابة دموية شديدة

اؼبدلوؿ بنظرة متأنية قبد أف ىذه اؼبصطلحات ؽبا نفس ات اؼبتعددة الٍب ذكرت إال أنو ك اؼبصطلح
البدكية ارتباطا شديدا كدائما بالقبيلة الٍب ىي  ارتبطت األسرةقد ك . ك ال زبتلف إال ُب اللفظ

 كحدة التنظيم االجتماعي ُب الريف

كما ىو ثابت ىو أف دكافع العصبية ك النسب ك اؼبصلحة اؼبشَبكة ىي  الٍب دفعت ، 11اؼبغريب  
األسر ك العشائر اؼبتكتلة ُب إطار القبيلة إٔب الشعور بشكل بديهي ك تلقائي بالتضامن ك التآزر ك 

، ك ذلك من أجل تأمْب اؼبعاش الضركرم ك الدفاع عن 12التعاكف ُب صبيع أمور اغبياة اليومية  
 . 13لة باغبماية ك اؼبدافعة ك اؼبطالبة القبي

كتظهر تبعية األسرة اؼبطلقة للقبيلة ُب عبلقات اَّتمع البدكم الٍب قامت ُب بعض األحياف على 
اؼبلكية اعبماعية،  فاغبصوؿ على اؼباء ك البحث عن اؼبرعى ك ضباية األرض ٓب يكن شأنا فرديا أك 

 .14ها أسريا بل كانت القبيلة ىي من تسعى لتأمين
 
 خصائص األسر الريفية:  -2

 عرفت األسر الريفية ؾبموعة من اػبصائص منها : 
 
فاألبناء ينحدركف من خط أبيهم أم أهنم يأخذكف اسم األب ك يتسموف االنحدار األبوي: -1
لكن ىذا ال يعِب أف ، 15مثلما تنتقل الَبكة أبويا من األجداد إٔب اآلباء كمن اآلباء إٔب األبناء ، بو
الستثناء غّب موجود فهناؾ من نسب الولد لؤلـ كىو ما دفع ؿبمد ابن مرزكؽ إٔب تأليف مؤلفو ا

فنظاـ األسرة ك اَّتمع الذم كاف قائما ، 16اؼبوسـو بإظباع الصم ُب إثبات الشرؼ من جهة األـ 
بلقبها إذ يبكن للمرأة أف ربتفظ ، ُب ببلد اؼبغرب نظاما ينتسب إٔب األب ك األـ ُب نفس الوقت

كقد ظل ، بعد الزكاج ٍب تقـو بإسناده إٔب أطفاؽبا ك إٔب كافة القبيلة الٍب تنتمي إليها فيما بعد
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االنتساب إٔب األـ موجدا حٌب اؼبرحلة اؼبعاصرة ك قد كجد أثناء عملية إحصاء األلقاب ُب اعبزائر 
 .17قبيلة ذات ألقاب نسائية  022ُب الفَبة االستعمارية كبو 

، 18ا ك امتداد فركعها حيث كانت تضم األب ك زكجاتو ك أبنائو ك زكجاهتم كرب حجمه-2
فيمكن القوؿ أف األسرة الريفية سعت إٔب اغبفاظ على الَبابط األسرم ك ٓب يكن اتساع ك كرب 

 .حجمها عائقا أما بقائها متبلضبة ك متحدة
 دكر ك خياـ ملحقة ، أك ُب19كحدة السكن فكاف صبيع األفراد يسكنوف دار أك خيمة كاحدة  -3

، كىو ما يفهم من نازلة " عن قـو من البادية صبعتهم 20باؼبسكن األصلي الذم ىو ملك لؤلب 
 21" .دار كاحدة

، ىذا النوع من األسر كرغم تعدد فركعو فهي زبضع للسلطة اؼبعنوية لؤلب الذم كاف يرأسها-4
كربديد ، بعملية البيع ك الشراء كىو من كاف يتحكم ُب مسؤكلية التسيّب فمثبل كاف ىو من يقـو

، ك ُب حالة الوفاة كانت السلطة 22كىو من يبثلها ُب ؾبلس القبيلة ، األرض الٍب هبب العمل فيها
كىو ما يظهر جليا ُب نازلة عرضت على ، 23تنتقل  إٔب االبن األكرب  "ك ال يرـب أمر بدكنو " 

أرض فمات األب كترؾ االبن صاحب الفقيو موسى العبدكسي مفادىا أف رجل كىب أحد أبنائو 
كؼبا كرب األخ اؼبوىوب تزكج كرزؽ بثبلثة بنات فمات أبوىم ، فكفلو أخوه األكرب منو، اؽببة صغّبا

ينزؿ منزلة  (االبن األكرب) ، كىو أمر متعارؼ  عليو ُب البوادم ك األرياؼ فهو24فكفلهم عمهم 
 .25الوصي 

سبثل األسرة البدكية الوحدة اإلنتاجية الٍب تسيطر على اؼبلكية ك على األعماؿ االقتصادية الٍب  -5
يبارسها منتسبوىا ك كاف أفردىا يشَبكوف ُب استغبلؿ أمبلكها ُب إطار صباعي تعاك٘ب كل على 

 .  26حسب مهمتو ك زبصصو 
ها التبعية اؼبطلقة لؤلب ك أف من خبلؿ ىذه اػبصائص يبكن الوصوؿ إٔب ؾبموعة من النتائج أنب

سلطة األب كانت مطلقة على األسرة رغم اتساعها ،ك ُب حاؿ كفاة األب تنتقل اؼبسؤكلية إٔب 
ال يبكن بأم حاؿ من األحواؿ فصلها عن القبيلة فهي النواة األساسية و كما أن،  االبن األكرب

 لتكوين القبيلة كىي أيضا عماد اقتصاد القبيلة.
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 في المجتمع الريفي: الزواج -3
من أجل بناء ىذه األسرة كاف اللجوء إٔب الزكاج مسألة بديهية، كالغالب على زكاج أىل البادية 

زكاجا فاسدا، ك السبب ُب ذلك أف اؼبرأة ُب  -حسب عدد من فقهاء ذلك العصر –أنو كاف 
ك من وبضر العقد   ٍب إف من عادات أىل البادية عدـ كتابة العقد، البادية ٓب يكن يؤخذ رأيها

 .27هبهل أركاف الزكاج 
كعلى الرغم من ذلك فقد كاف الزكج يتحرل ُب  اختيار الزكجة حيث كانت العادة ُب الغالب أف 

، بل كقضت العادة إٔب 28(ذم القرىب  سواء من جهة اػبؤكلة أك العمومة) تكوف من بنات األسرة
ا النمط الزكاج الداخلي كما يشَبط ُب ىذا ، كيسمى ىذ29ىبة بنات القبائل ك أخواهتم لقرابتهن 

 .30الزكاج أف ال تكوف الزكجة من األصوؿ ك الفركع 
ُب حْب رفضت بعض األسر الزكاج من األقارب خوفا من اآلثار الٍب قد يسببها على الذرية 

ك يسمى ىذا النوع من الزكاج "  الزكاج 31كدفعهم إٔب القوؿ: " بعد من دمك ال يطليك " 
 .32اػبارجي" أم يكوف ؿبظورا على الرجل الزكاج من العائلة أك الفخذ أك البطن أك حٌب العشّبة 

 32سنة ك قٌلما يتأخر إٔب  02ك  14أما عن سن العريس فقد كاف ُب الغالب يَباكح بْب        
لنسبة للبنات فقد كن يتزكجن ُب سن مبكرة ألف أما با، سنة بل كردبا كاف الزكاج يسبق ىذا السن

عيش البداكة هبعل منهن ينموف بسرعة ك ينضج استعدادىن ُب كقت قصّب، كىو أيضا ما يعجل 
كفبا دفع إٔب تزكيج البنات ُب سن مبكرة السعي للحفاظ على ، 33بشيخوخة اؼبرأة ك ىرمها 

الٍب انتشرت معها ظاىرت خطف  حصانة الفتاة خاصة ُب ظل انتشار الفوضى ك كثرة اغبركب
 .34البنات كىي منتشرة بكثرة ُب األرياؼ 

كانطبلقا من ىذا اعترب تزكيج البنات من األمور الٍب تؤرؽ األكلياء على اعتبار أنو سَب        
كىو ما تفصح عنو األسئلة الكثّبة اؼبوجهة للفقهاء كمنها ىذا ، لئلناث ك أقبع كسيلة غبصانتهن

، بل ك ىناؾ 35يغيب عنها أبوىا ك ىي بكر ك ىبشى عليها الضيعة ك الفساد " السؤاؿ "عمن 
فتاكل مفادىا ضركرة تزكيج البكر ك الغريبة حٌب من غّب إذف كليها ك يكوف بإذف القاضي فقط 

36 . 
كىناؾ ؾبموعة من الشركط الٍب كاف يشَبطها العريس ُب العركس منها اغبسب كالنسب        

أما النساء أثناء حبثهن عن زكجات ألكالدىن فكن يبحثن عن اعبماؿ ، الفاضلةكاعبود كاألخبلؽ 
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القد القامة كالعيوف كلوهنا كاغباجب ك األنف كموقعو ُب الوجو ك الشفتاف كاألسناف ك السمنة 
كالنحافة ك الساؽ كؿبـز اػبصر كاألرداؼ بل كصل اغبد ببعض النساء أف تقدـ للفتاة اؼبخطوبة 

بل ك أكثر من ذلك ىناؾ من ، تطلب منها أف تكسرىا امتحانا لصحة األسناف حبة لوز صغّبة
كبعد ىذه األكصاؼ يقمن بتقدٙب تقريرا ، تصر على ؿباكرهتا حٌب تتمكن من شم رائحة فمها

 .37مفصبل للعريس اتمل عن العركس اتملة 
عبد ا ؿبمد بن أضبد كغالبا ما كاف العريس يبحث عن عركس بكر فقد سئل الفقيو أبو        

، كيرجع السبب ُب ىذا التحرم عن العركس كوف 38بن مرزكؽ عن اغبكمة من زكاج األبكار 
الزكاج ىو الوسيلة العملية الٍب تتيح إعادة إنتاج كشائج القرىب بْب أفرادىا كتزكية سباسكها الداخلي 

 . 39ك اافظة على ملكية األسرة بإبقاء اإلرث داخلها 
كىناؾ شركط أيضا سعى أىل العركس أف تكوف ُب العريس كمنها أف يكوف قادرا على ربمل أعباء 

إٔب البحث عن  واسع كما،  40البيت كتنشئتو تنشئة صاغبة كمن ٍب يكوف التفاىم كتسود ابة 
زكج صاّب البنتهم فقد قاـ أحد اؼبتصوفة بتزكيج ابنتو  من شخص معركؼ بالظلم كالتعدم على 

ككاف أخ ىذه البنت غائبا كبرجوعو أنكر ، س ك أخذ أمواؽبم بغّب حق ك حٌب قتل النفوسالنا
على أباه ذلك أشد اإلنكار ك قاؿ " ىذا ال يليق دبنصبنا كبن أىل زاكية ك علم كخّب ك دين ك 
حاؿ ىذا الشيخ موصوؼ باألكصاؼ اؼبذكورة ك فسقو ظاىر ال ىبفى على أحد ك ال ينكر ىو 

، كما ثبت أف رجبل زكج ابنتو من رجل فاسق ك حانث بيمينو،فأنكرت األـ 41" .ما كصف بو
كقد سئل الفقيو علي بن عثماف البجائي عن امرأة من أىل العلم خطبها رجل من ، 42فعل األب 

أشياخ الرعية ك ىو معركؼ بالفسوؽ ككثرة األيباف الكاذبة ك التعرض للمغاـر اؼبخزنية فقبل أخوىا 
 .43اج كرفضو أخوىا ألبيها كقاؿ أنو معرة ؽبم الشقيق ىذا الزك 

كرغم ىذا االختبلؼ إال أف  ُب غالب األحياف يكوف الزكاج  متوافقا فالرجل الذم لو كجاىة 
، فقد سئل الفقيو العقبا٘ب عن رجل تزكج امرأة كقبل البناء ُّا ادعت أنو عبدا 44يقصد أىل اعباه 

 . 45كٓب تثبت حريتو فهل يفسخ نكاحها
إذا أردنا البحث عن  النتائج من خبلؿ ما عرض حوؿ الزكاج قبد أف الزكاج ُب اَّتمعات        

الريفية كاف يبزج بْب البساطة ك التعقيد فهو بسيط إذا تعلق بالزكاج الداخلي ألف العركس ىنا 
لكن إذا كاف الزكاج خارجي تعقد األمر ألف ، تكوف معرفة عند العريس ك ىو معركؼ لديها
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البحث عن الزكجة يكوف دقيقا ك يرعى فيو حٌب األمور الدقيقة ك البسيطة ك يدخل فيو حٌب 
كمن جهة أخرل فللزكاج اػبارجي أثارا سلبية خاصة إذا كاف التزكيج من ، امتحاف لقدرة األسناف
ك األمثلة الٍب ذكرهنا حوؿ قبوؿ الوٕب كرفض بعض أقارب الزكجة ؽبذا ، دكف ربرم عن الزكج

 اج دليل على ذلك.الزك 
 
 أنماط الزواج في المجتمع الريفي:-4

 عرفت البادية اؼبغربية عدة طرؽ للزكاج منها:
 

كتقـو ىذه الطريقة أساسا على أف تتبادؿ صباعتاف امرأتْب أك أكثر بغرض أف تتزكج   زواج البدل :
تتساكل كفة كل كاحدة منهن رجبل من اعبماعة األخرل ك القاعدة العامة ُب ىذا الزكاج أف 

ككاف اإلقباب ىو الفيصل ُب ىذا ، الفتاتْب ؿبل التبادؿ من حيث القدرة على العمل ك اإلرث
كإذا ماتت ، الزكاج فكاف على اعبماعة الٍب تقدـ امرأة عاقرا أف تعوض زكجها بامرأة أخرل كلود

كاحد الزكجة للسبب أك آلخر كجب تعويض الزكج بزكجة أخرل ك إال أصبح الزكاج من طرؼ 
 .46كمن ٍب كجب فصم عراه 

 
يعترب ىذا النوع من أكثر طرؽ الزكاج انتشارا ُب كل اَّتمع اؼبغريب ك يستلـز ُب ىذا زواج المهر :

النوع من الزكاج أف يقـو طالب الزكاج أك من  ينوب عنو بدفع مهر كيكوف ىذا اؼبهر مقدما أك 
هر قبل يـو العرس ك أما من ٓب هبد فهو فمن كاف ذك ميسرة كجب عليو التعجيل بدفع اؼب، مؤجبل

، ك اؼبهر يكوف نقدم فكاف 47كال يطالب بو إال بسبب الطبلؽ أك اؼبوت ، دين عليو ك على أىلو
كقد يكوف سبعْب دينار ، 48ُب بعض األحياف طبسة ك عشرين دينارا ذىبيا باإلضافة إٔب اؽبدايا 

، كقد يتجاكز ذلك ك يصل  إٔب 50ة مؤجلة ، ككصل إٔب  مائٍب دينار مائة معجلة ك مائ49ذىبيا 
، ك كاف االختبلؼ ُب اؼبهر  سببا من األسباب الٍب 51درىم فضي 0522ثبلشبائة دينار ذىيب أك 

كغالبا ما ، يكوف اؼبهر عينيا قدك ، 52تؤدم إٔب حدكث منازعات بْب أىل الزكج ك أىل العركس 
ففي القبائل الرعوية مثلت اؼباشية أساس اؼبهر ، زبتلف نوعية اؼبهر من حيث الكم كالكيف

، ك اشػَبط رجبل آخر كػمهر البنتو كبشا كثور بإضافػة إٔب 53عندىم فمثبل كاف مهر امرأة ثورين 



 عبد المالك بكاي                                              م  -13هـ /10-7األسرة الريفية في المغرب األوسط من القرن 
 

 

 3172 - 71العدد                             13                   مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية       

، كُب بعض األحياف يكوف اؼبهر من غلة اصوؿ الزراعي عند اعبماعات الٍب كاف تعتمد 54النقد 
، ك 56ا عقارا فقد قدـ البعض إٔب زكجاهتن أراضا كمهر ،كما  يقدـ أحيان55الزراعة بصفة أساسية 

كُب  بعض اؼبرات قدـ مزيج بْب النقد ، 57من عادات أىل تقرت تزكيج بناهتن دبهر من العقارات 
، فقد قدـ رجل لزكجتو كصداؽ خبلخل 58ك العْب ك قد يكوف النقد أكثر من النصف أك أقل 

من دينارين ،ك عقد جوىر قيمتو ستة دنانّب  كأقراص ذىب، فضية قيمتها عشرة دنانّب ذىبية
ذىبية ك شقة كتاف ك فضلة خاـ ،ككقاية شرب من نصف رطل ،ك كنبوش حرير ،كثوب زردخاف 

،كما أف البعض أعطى للزكجتو كمهر كل ما يبلك 59كملحفة قطن ككل ذلك من اعبديد الوسط 
60 . 
 

، فقد 61هن نكب ُّن ٍب يتزكج: كاف بعض الرجاؿ يقوموف خبطف النساء ك اؽبر  زواج الخطف
، 62كجو رجل أبناء قبيلتو إٔب قبيلة أخرل بغرض خطف فتاة ك إحضارىا إليو بغرض الزكاج منها 

 .63اعبمعة  إٔبك سئل ؿبمد العقبا٘ب عن رجل غصب امرأة فهرب ُّا كبقيت عنده 
 

:ك يتم ىذا الزكاج بأف يتزكج الرجل من سبية أك أكثر من الذين أسرف ُب معركة من  زواج األسر
 . 64اؼبعارؾ 

 
كىو زكاج معركؼ لدل اَّتمعات الريفية ك يرتكز ىذا الزكاج على أساس أف اؼبرأة  زواج الميراث

جها ك لكنو إف ٓب يشأ ذلك زك ، الٍب يبوت زكجها تصّب زكجة ألقرب الناس إليو خصوصا األخ
لغّبه مقابل اغبصوؿ على مهرىا، ك إال خلى سبيلها كتركها للتزكج دبن تشاء على شرط أف تتنازؿ 

 65عن كل ما كرثتو عن زكجها اؼبتوَب 
الزكاج الشائع ىو أف من خبلؿ اغبديث عن أنواع الزكاج الٍب شهدىا الريف اؼبغريب يبكن القوؿ 

أما األنواع ، ية من جهة ك العرؼ من جهة أخرلك ذلك لتماشيو ك الشريعة اإلسبلم، زكاج اؼبهر
 األخرل فهي أنواع ظرفية تتحكم فيها الظركؼ أكثر من الواقع 

دة اػبطوبة فقد تطوؿ كقد تقصر على حسب ظركؼ العريس كالعركس لكن أثناء فَبة بالنسبةؼب أما
ككما طالت مدة ، 66اػبطبة كاف العريس يقـو بتقدٙب اؽبدايا ػبطيبتو ُب األعياد كاؼبناسبات 
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، ككما ىو 67اػبطوبة فقد طالت أيضا مدة البناء بالزكجة ككانت تصل ُب بعض األحياف إٔب سنة 
لكن من العادات الٍب انتشرت ُب ، معركؼ فقد كاف بيت الزكجية من األمور الضركرية للزكاج

ف ُب بيت أىل بعض نواحي مازكنة أف عملية البناء بالزكجة ال يكوف ُب بيت الزكجية ك إمبا يكو 
الزكجة ك " ىي عادة معركفة ك طريقة مألوفة حٌب إنو إف ٓب يقع منو ىذا يلحق الزكجة ك أىلها 

 68" .معرة كبّبة
 
 الطفل في المجتمع الريفي: -5

بعد حدكث الزكاج يكوف البحث عن إقباب األبناء كيكوف بإقباب أكرب عدد من األفراد ألف 
ذلك يتيح لؤلسرة االستفادة من خدمات أبنائها ُب األعماؿ اليومية كما يتيح ؽبا أيضا إمكانية 

،كل ىذا يضاؼ لو عدـ كجود استقرار سياسي ك كثرة اغبركب جعل  69رفع مداخيلها مستقببل 
ر رببذ الذكور على اإلناث ألف الذكر ؿبارب يبكن أف تتقول بو اعبماعة االجتماعية من األس

، كقد خصت اؼبرأة بعانية خاصة ُب مرحلة اغبمل كاستفادة 70سواء األسرة أك العشّبة أك القبيلة 
،  كنفس اؼبكانة تبوأهتا عند اإلقباب خصوصا 71من الدعاء لتسهيل مهمتها ُب اغبمل كالوالدة 

، كما سعت 72رت على اؼبولود بعض العاىات أك التخلف الذىِب أك التشوىات اػبلقية إذا ظه
األسرة جاىدة الستعماؿ ـبتلف الوسائل للحفاظ على حياة مواليدىا منها ما ىو مشركع كاؽببة 
فقد قاـ رجل ك أشهد رجبل أنو كىب البنو الصغّب مائة دينار ٍب أشهد على ذلك رجل آخر 

ك استعملت  ، 74البنها الصغّب اليتيم اؼبهمل صبيع أمبلكها  عز ك جل " كما كىبت "امرأة73
الصدقة للتأمْب على اغبياة أيضا فقد قاـ رجل ك " تصدؽ دبواضع من أرضو على أبنائو الصغار 

لدفع العْب الشريرة عن الصبياف ك 76ظواىر غيبية:"كالعياشة ،أك غّب اؼبشركعة  ك ذلك  باستعماؿ 75
 . 77ل مكركه يتعرضوف لو ُب حياهتم ضبايتهم من ك

بعد ميبلد الطفل يعق لو ُب اليـو السابع كيؤخذ شيء من شعره كيؤذف لو ُب أذنيو، كقد  ك
صاحب ىذه العادات اؼبسنونة عادات ـبالفة للشرع  كأف هبعل لو بعض التمائم ك اغبرز حفظا 

ىذه القطع اسم ا أك آية لو من العْب، أك يقوموف بتعليق قطع ذىبية أك فضية كيكتب على 
 . 78الكرسي 
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بعد ىذه الفَبة من حياة الطفل تناكلت اؼبصادر قضيتْب رئيسيتْب أثناء حديثها  األكٕب عن الطفل 
،النوع األكؿ يتعلق حبفظ الطفل للقرآف الكرٙب، كىو ما يَبدد أثناء النظر ُب كتب الَباجم  حٌب 

لذا تؤب اآلباء إرساؿ أبنائهم إٔب ، حفظ القرآف عند  من ترجم لنفسو قبده ال يذكر سول أنو
، ٍب يأٌب الدعاء لو ليكوف من 79اؼبساجد لتعلم القرآف ك إذا غاب اآلباء قامت األمهات بذلك 

 . 80كمن ٍب ينتقل الطفل من مرحلة الطفولة اؼبتهورة إٔب مرحلة اؼبسؤكلية ، أىل القرآف
اؼبصادر فهي الٍب تتحدث عن اعبانب السليب من الطفل أما النوع الثا٘ب من اإلشارات الواردة ُب 

حيث تسعى لتبياف إبراز مظاىر شقاكة الطفل، ك ىذا الفعل مرتبط حباجتو الفطرية إٔب اللعب 
كىناؾ أحاديث عن شقاكة ، كرفضو لكل اغبواجز الٍب قد تقف ُب كجو ربقيق تلك الرغبة الفطرية

، ، كما كاف األطفاؿ يعبثوف مع اؼبتصوفة81من البساتْب  األطفاؿ منها أهنم كانوا يسرقوف الفاكهة
فقد قاـ ؾبموعة من الصبياف بقذؼ الشيخ اؼبتصوؼ أضبد بن سوساف باؼباء كالرمل كىو ال يرد 

 . 82.. الصبا شعبة من اعبنوف" .عليهم كيقوؿ "ال بأس
دة أـ أهنم ٓب ينعموا لكن ىل يبكنا اعبـز أف األطفاؿ ربت رعاية أبائهم عاشوا حياة الطفولة السعي

 ُّا ؟ 
على العمـو يبكن اعبـز على أف أطفاؿ األسر الفقّبة كانوا غالبا ما هبدكف أنفسهم ؾبربين على 

فمن بلغ منهم الثانية عشر من عمره إال استخدمو أبوه ، كلوج أبواب العمل مبكرا بسبب اغباجة
إذا قلنا بتحفظ أف جل العائبلت  ، ك83ُب استخراج اؼباء من البئر أك لقلب األرض أك الرعي  

فيكوف السبب ُب دفع األبناء للعمل السعي إٔب تأىيلهم للقياـ باألعماؿ ، الريفية عائبلت فقّبة
ٍب لبلستفادة من جِب موارد إضافية هبلبها الولد تكوف األسرة ُب ، الٍب يتوارثوهنا جيبل بعد جيل

 .قاة على كاىل األبوينحاجة ماسة إليها ك كذا التخفيف من األعباء اؼبل
كعلى كل حاؿ فقد سعى اآلباء لتعليم أبنائهم حرفة أك صنعة أك أف هبعل من ابنو طالب علم 
كمن ٍب هبد نفسو أماـ خياراف األكؿ اقتصادم مادم كالثا٘ب اجتماعي فطالب العلم كاف لو 

حل من النفقة على  مكانة مرموقة ُب اَّتمع ك األب الذم اختار البنو الطريق الثا٘ب يكوف ُب
أبنو فنحن نعرؼ أف اؼبساجد أك اؼبدارس أك الزكايا كانت عبارة عن مكاف للتعلم ك اؼببيت ك 
األكل فمثبل زاكية العباد الٍب توجد بظاىر مدينة تلمساف مكاف للمبيت كاألكل كىو ما تؤكده 

 84ا شبانية اؼبدة الزمنية الٍب قضاىا البلوم أثناء زيارتو ؽبا كأقمت بالة أيام
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، كما داـ تعليم األبناء لو 85ك قد عمل أرباب الزكايا بَبتيب أرزاؽ للطلبة على غرار اؼبدرسْب 
أعباء ك ٓب يكن باستطاعة اآلباء االلتزاـ بدفع نفقة اؼبعلم فقد سعى اآلباء للبحث عن حلوؿ 

زيتها ككركمها منها  يقوموف بالتطوع غبرث األرض ابسة على اؼبدرسة أك اؼبسجد كيعصركف 
،كأماـ ىذه الصعوبات دفع اآلباء أبنائهم للحرفة أك 86كيبدكف اإلماـ دبنتجها ُب موسم اعبِب 

 الصنعة عوض التحصيل العلمي بسبب اغباجة ك اػبصاصة.
كمن األمور الٍب أرقت األسرة ُب العصر الوسيط موقع الطفل أثناء الفَبات االستثنائية كاغبرب 

، ك اتسعت 87َبة الدراسة ىي فَبة أصبحت فيها اغبرب ظاىرة شبو يومية خاصة إذا عرفنا أف ف
انعكاساهتا لتمس كافة الشرائح االجتماعية كالعمرية فكانت اغبركب " ال ترحم سنا ك ال جنسا " 

، لكن الفقهاء حاكلوا الوقوؼ ُب كجو قتل األطفاؿ كقت الفًب كاغبركب إال إف كانوا من 88
من القتل ردبا كقع ُب األسر فقد قاـ بنو مرين بنهب " ؿبلة بِب عبد ، ك من سلم 89ااربْب 

، كما كقع ُب األسر أسرة أبا إظباعيل 90ك سبوا حريبهم كعياؽبم " ، الوادم ك أمواؽبم كسبلحهم
فخرج عليو عدك البحر دبرسى يالش ، بن أضبد اؼبتصوؼ الذم " كجو إٔب عيالو زكرؽ صيد

 .91ك أخت ٕب شقيقة " ، ا منو صغّبةفأسرت زكجة إظباعيل ك بنت ؽب
كمن قبا من األسر استعمل كرىن فقد قاـ بعض اآلباء الذين كقعوا ُب األسر بوضع أبنائهم رىنا 

، كعلى كل فاألطفاؿ الذين سلموا من سيوؼ 92عند من أسرىم كحبثهم عن ماؿ لفداء أنفسهم 
بئة الٍب خلفتها اغبرب خاصة على اغبرب ك األسر ك الرىن  فإهنم ٓب ينجوا من اَّاعات ك األك 

، كمن قبا من ىذه األزمات ُب اؼبقابل قد  يكوف ؿبركما من عاطفة األبوة ؼبوت 93ضعاؼ اعبسم 
كقد عاش ىؤالء حياة حرجة على اؼبستول ، 94أبيو ُب اغبرب ك  يسمى ىؤالء" بأيتاـ اغبرب

 95االجتماعي ك اؼبادم 
سعى بعض السبلطْب إٔب االىتماـ باأليتاـ بصفة عامة ك أيتاـ اغبرب  ك ُب مواجهة ذلك فقد

-1194ىػ/615-ىػ490)فقد كاف السلطاف اؼبريِب عبد اغبق األكؿ ، يدخلوف ربت حكم األيتاـ
كأمر السلطاف يعقوب بن عبد اغبق  96مشهورا عنو أنو  يطعم الطعاـ، كيكفل األيتاـ  (ـ1017

هّب األيتاـ ك كسوهتم ك اإلحساف إليهم بالدراىم كالطعاـ " بتط (ـ1086-1048ىػ/646-684)
فقد سن  " ُب كل  (ـ1358-1303ىػ/759-731)، أما أبو اغبسن اؼبريِب 97ُب كل عاشوراء " 

عاشوراء من سائر ببلده هبمع األيتاـ الذين يفتقركف إٔب اػبتاف فيخًب كل كاحد ك يكسوه قميصا 
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يكتفي بو من اللحم فيجتمع ُب كل عاشوراء من األيتاـ ما ال ك إحراما ك يعطى عشرة دراىم كما 
ك إذا كاف ىذا ، 98كىو عمل مستمر ُب ببلده ك سنة جارية قاـ ُّا اػبلفاء من أكالده " ، وبصى

حاؿ السبلطْب اؼبرينيْب فمن اؼبرجح أف الزيانيْب قاموا بنفس العمل لكن الكتابات التارىبية الٍب 
أما دكافع الٍب دفعتنا إٔب ترجيح قياـ الزيانيْب بذلك ، إٔب مثل ىذا العملاطلعنا عليها ٓب تتطرؽ 

ك ثانيا فقد ، فأكال التنافس اغباصل بينهم ك بْب اؼبرينيْب حبثا عن كسب كد الرعية ىذا من جهة
، كمادامت أقدمت على 99أفادتنا اؼبصادر بتدخل الزيانيْب ُب زمن اَّاعات ك األكبئة الطبيعية 

 . ل فيحتمل قيامها برعاية األيتاـىذا العم
ك رغم ؿباكالت بعض السبلطْب حل بعض اؼبشاكل الٍب يعا٘ب منها اليتامى إال أهنا عجزت عن 

ككوف أيضا الكثّب من األيتاـ كانوا ُب  ، ذلك كوف ىذه اؼببادرات كانت موظبية أكقات األعياد
ر خاصة ك أف األسر ُب األرياؼ كانت معزؿ عن مثل ىذه اؼببادرات للبعد اؼبكا٘ب عن مركز القرا

 . شبو معزكلة
ككدليل على ما نقوؿ قدـك امرأة توُب عنها زكجها على الشيخ أبو يعقوب الشفاؼ كُب يدىا 
ابنها األصغر كقالت " يا سيدم كاف عندم ابن أكرب من ىذا ىبدـ علينا ،فأسره العدك فبقيت 

فمسح الشيخ على رأس اليتيم كقاؿ لو ، على كلدمفادع ا تعأب أف هبرب ، حائرة ُّذا اليتيم
 .  100يرجع أخوؾ إنشاء ا " 

كرغم أف األسرة كاف شغلها الشاغل األبناء لكن ىذا ال يعِب أهنا كانت تعيش كل الفَبات دكف 
حدكث مشاكل ك خبلفات بْب الزكجْب كالٍب يعزل معظمها إٔب أسباب اقتصادية ك اجتماعية ك 

 101غّبىا 
باب االقتصادية نذكر عدـ استطاعة الرجل النفقة على الزكجة فقد سئل العقبا٘ب عن فمن األس

، كما سئل أبو القاسم اؼبشدإب 102امرأة غاب عنها زكجها ك أثبت الشهود أنو ٓب يَبؾ ؽبا نفقة 
عن رجل لو زكجة ك أكالد ك أراد الزكاج من زكجة أخرل فاشَبط عليو أىل الزكجة اعبديدة أف 

نصف النفقة كالنصف اآلخر للزكجة األكٔب ك األكالد كمٌب نقصت النفقة عن النصف يكوف ؽبا 
 . 103تطلق 

يكوف بعض األقارب مصدرىا أك طرفا فيها ك يؤدم ذلك إٔب توتر  أفكمن األسباب االجتماعية 
العبلقات بْب الزكجة ك أىل زكجها ك بْب الزكج ك أىل الزكجة كىو ما يؤدم إٔب التحريض على 
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فقد سئل سيدم إبراىيم العقابِب عن رجل ضرب زكجتو أك أراد ضرُّا فهرب لبيت أبيها  الضرب
كما سئل ؿبمد بن مرزكؽ عن امرأة جاءت  ألىلها مضركبة الظهر ك الذراعْب فقيل ؽبا من ،  104

، ، كسئل اليزناسي عن رجل تزكج بامرأة مدة عشر سنوات105فعل بك ىذا فأشارت لزكجها 
 .106فوكلت أبيها ليدافع عنها أماـ زكجها فوقعت بينهما منازعة

كمن أسباب اؼبشاكل الزكجية مرض أحد الزكجْب فقد سئل سعيد العقبا٘ب عن من تزكج من امرأة 
، كُب اعبهة 107كبعد مدة من الزكاج قاربت الثمانية أعواـ ظهر على الزكجة اعبذاـ فسعى لتطليقها 

 . 108أعراض ىذا اؼبرض على الزكجاؼبقابلة سعت الزكجة إٔب طلب اػبلع إذا ظهرت 
كمن األسباب أيضا أسباب عقدية فقد تزكج رجل من طلبة علم بامرأة كليلة البناء ُّا كجدىا 
جاىلة بوحدانية ا ك تشك ىل لو كلد ك أف الرسوؿ بشر، فأفٌب الشيخ أبو الفضل العقبا٘ب 

 . 109بوجوب فسخ ىذا النكاح 
األسرة، فالطبلؽ ىو الوسيلة غبل ىذا الزكاج ك كاف وبق للزكج إذا كاف الزكاج ىو الوسيلة إلقامة  

تطليق زكجتو كما كاف أيضا وبق للزكجة أف تطلب اػبلع من زكجها ككتب النوازؿ ُّا العديد من 
 .110طلبات الزكاج ك اػبلع 

 
 خاتمة :
ها ك يبكن القوؿ أف األسرة الريفية  اؼبغربية ُب العصر الوسيط ال زبتلف ُب تكوين       

خصائصها عن األسرة اليـو ،فتكوهنا يكوف بالزكاج ك كذا السعي إٔب اافظة على األسرة الكربل 
أما بالنسبة ، ك ىذا الَبكيب ما زاؿ موجودا إٔب يومنا ىذا خاصة ُب األرياؼ، اؼبتكونة من اآلباء

ك ، األب للخصائص فسنركز على أىم خاصية ك ىي التبعية اؼبطلقة لؤلكرب سنا ك يكوف ىنا
 . تنتقل زعامة األسرة إٔب االبن األكرب سننا

من خبلؿ اغبديث عن األسرة الريفية يبكن الوصل إٔب ؾبموعة من النتائج منها أف األسرة        
الريفية كانت زبضع لسلطة الرجل األكرب سنا ك تنتقل منو إٔب ابنو األكرب لكن ىذا ال يعِب أف 

ة الرجل أك االبن األكرب بل كانت ىي  اؼبسؤكلة عن األسرة ُب اؼبرأة كانت ُب كل مرة ربت رضب
 .قبيلة صنهاجة
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كزكاج ، كزكاج البدؿ، كقد عرؼ الريف اؼبغريب عدة أنواع من الزكاج فهناؾ زكاج اؼبهر       
 .اؼبّباث ك زكاج األسر

رات تزكج ألسباب كإذا كاف للرجل اغبرية ُب اختيار الزكجة فإف اؼبرأة كانت ُب كثّب من اؼب       
 اجتماعية ك اقتصادية.

كاف اؽبدؼ من الزكاج تكوين أسرة يكوف عمادىا األبناء، ك قد سعى اآلباء إٔب تربية األبناء        
 .تربية سليمة يبكنها أف تعبد لو الطريق ليكٌوف أسرة صاغبة

األسرة الريفية أسرة بسيطة ُب حياهتا ك ُب سكنها، كبساطة األسرة الريفية ال يعِب أف عيشة        
انتهت ُب بعض األحياف بالطبلؽ. ىذه األسرة خلت من اؼبشاكل بل عرفت مشاكل

                                                           
إحساف ؿبمد اغبسن : العائلة كالقرابة ك الزكاج ، دراسة ربليلية ُب تغّب نظم العائلة ك القرابة كالزكاج ُب اَّتمع العريب ، 1

 .11، ص 1981، دار الطليعة ، بّبكت ،  1ط
 .09نفسو ، ص2
ـ مقاؿ ُب، كتاب 15-14ىػ/9-8لطيف : بنية األسرة البدكية كخصائصها ُب اؼبغرب األقصى خبلؿ القرنْب ؿبمد 3

األسرة البدكية ُب تاريخ اؼبغرب، تنسيق الباضوية بلكامل ك أخريات ،كلية اآلداب ك العلـو اإلنسانية جامعة ابن طفيل 
 . 47، ص2006،  1اريخ البوادم اؼبغربية ،طالقنيطرة اؼبملكة اؼبغربية ، منشورات ؾبموعة البحث ُب ت

، اؼبطبعة  2عبد اغبق الباديسي :اؼبقصد الشريف ك اؼبنزع اللطيف ُب التعريف بصلحاء الريف ، تح سعيد أعراب ،ط4
 .108، ص1993اؼبلكية  الرباط ،

 .95ابن خلدكف : اؼبقدمة ، اؼبطبعة البهية اؼبصرية ،ص5
راط: الركض العطر األنفاس بأخبار الصاغبْب من أىل فاس ، دراسة كتح زىراء النظاـ ، أبو عبد ا ؿبمد بن عيشوف الش6

 .209، ص1997،منشورات كلية اآلداب بالرباط ، مطبعة النجاح اعبديدة الدار البيضاء ،  1ط
اعة من الفقهاء الونشريسي :اؼبعيار اؼبعرب ك اعبامع اؼبغرب عن فتاكل علماء إفريقية ك األندلس ك اؼبغرب ، أخرجو صب7

 .225،ص 1981، دار الغرب اإلسبلمي ، بّبكت ،  1بإشراؼ ؿبمد حجي ،ج
 250، ص9نفسو ، ج8
ؿبمد بن مرزكؽ : اؼبسند الصحيح اغبسن ُب مآثر موالنا أيب اغبسن ، تح ماريا خيسوس بيغّبا تقدٙب ؿبمود بوعياد ، 9

 .193،ص1981الشركة الوطنية للنشر ك التوزيع ، اعبزائر 
 . 49ؿبماد لطيف :اؼبرجع السابق ، ص 10
،دار الطليعة،  1إبراىيم القادرم بوتشيش : مباحث ُب التاريخ االجتماعي للمغرب ك األندلس خبلؿ عصر اؼبرابطْب ،ط11

 218،ص1998بّبكت 
 224أضبد الطيب العلج : اؼبرجع السابق ،ص 12
 98ابن خلدكف : اؼبصدر السابق  ،ص13
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 30نفسو ،ص14
 51غبسن: اؼبرجع السابق ، صإحساف ؿبمد ا15

16 انظر ؿبمد ابن مرزكؽ: إظباع الصم ُب إثبات الشرؼ من جهة األـ ، ـبطوط باؼبكتبة الوطنية اعبزائرية  ربت  
.2067رقم  
آمنة بن ميبلد : كبو قراءة جديدة لتاريخ النساء اؼبغربيات بدكيات القركف الوسطى ، مقاؿ ُب اؼبرأة اؼبغاربية الواقع ك الرؤل 17

 .56،ص 1994، مطبعة أندا داكار ، 2،1994اؼبستقبلية ، حولية البيئة اإلفريقية لدراسة البنية ك التهيئة الَبابية ، العدد 
 303، ص 3الونشريسي : اؼبصدر السابق  ، ج18
 53ؿبماد لطيف :اؼبرجع السابق ، ص19
خلة للكتاب ، كجدة اؼبملكة اؼبغربية ، مؤسسة الن 1ـ ،ط17ك16ؿبمد استيو : الفقر ك الفقراء ُب مغرب القرنْب 20

 .313، ص 2004
21 .293،  ص 2الونشريسي : اؼبصدر السابق ، ج   

22 54ؿبماد لطيف : اؼبرجع السابق ، ص   
 .29ابن مرٙب :البستاف ُب ذكر األكلياء ك العلماء بتلمساف ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ، اعبزائر ، ص 23
 155، ص  9الونشريسي : اؼبصدر السابق ، ج24
 450، ص 9اؼبصدر نفسو ، ج25
 55ؿبماد لطيف : اؼبرجع السابق ، ص26
أبو زكريا اؼبازك٘ب : الدرر اؼبكنونة ُب نوازؿ مازكنة ، تح حسا٘ب ـبتار ، نشر ـبرب اؼبخطوطات كلية العلـو اإلنسانية ك 27

 .427، ص 2، ج2004االجتماعية جامعة اعبزائر ،
ُب العادات كالتقاليد اؼبغربية ، مقاؿ ُب العادات كالتقاليد ُب اَّتمع اؼبغريب ، مقاؿ ُب عباس اعبرارم : اغبضور الديِب 28

  200العادات كالتقاليد ُب اَّتمع اؼبغريب ،مطبوعات أكاديبية اؼبملكة اؼبغربية ، مطبعة اؼبعارؼ اعبديدة ، الرباط ، 
ن الرجولة ، مقاؿ ُب كتاب العادات كالتقاليد ُب اَّتمع ، كانظر أيضا: أضبد الطيب العلج : من طور البداية إٔب حص63ص

 223اؼبغريب ، ص
 153، ص 9الونشريسي : اؼبصدر السابق ، ج29
صبلح مصطفى الفواؿ :البناء االجتماعي للمجتمعات البدكية ،دار الفكر العريب ، مطبعة االستقبلؿ الكربل ، القاىرة، 30
 132ص
 224،ص أضبد الطيب العلج : اؼبرجع السابق 31
 131صبلح مصطفى الفواؿ :اؼبرجع السابق، ص 32
 117، ص 2008،دار عبلء الدين للنشر ك التوزيع ك الَبصبة ،دمشق  1ؿبمد اػبطيب : اَّتمع البدكم ،ط33

34 455،ص  441، ص 2اؼبازك٘ب : اؼبصدر السابق ، ج   
 125، ص  3الونشريسي : اؼبصدر السابق ، ج35
 .233، ص  3اؼبصدر نفسو، ج36
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 225أضبد الطيب العلج : اؼبرجع السابق ، ،ص 37
 05، ص  3، الونشريسي : اؼبصدر السابق ، ج403، ص  2اؼبازك٘ب : اؼبصدر السابق ، ج38
 59ؿبمد لطيف : اؼبرجع السابق ، ص39
 226أضبد الطيب العلج :اؼبرجع السابق ،ص40
 406-405، ص  2اؼبازك٘ب : اؼبصدر السابق ، ج41
 412، ص 2اؼبصدر نفسو ، ج42
 419، ص 2اؼبصدر نفسو، ج43
 490، ص  2اؼبصدر نفسو ،ج44
 431، ص 2اؼبصدر نفسو :ج45
  134-133صبلح مصطفى الفواؿ :اؼبرجع السابق ، ص46
 160، ص 3الونشريسي :اؼبصدر السابق ، ج47
 . 147، ص 3اؼبصدر نفسو ، ج48
 .158، ص 3اؼبصدر نفسو ، ج49
 161، ص 3اؼبصدر نفسو ، ج50
 154، ص3جاؼبصدر نفسو ، 51
،  الونشريسي:  471إٔب433، ص 2للمزيد من التفاصيل عن اؼبنازعات حوؿ اؼبهور انظر: اؼبازك٘ب:اؼبصدر السابق، ج52

 .413إٔب  56، ص  3اؼبصدر السابق ، ج
 43، ص 3اؼبصدر نفسو ، ج53
 46،ص3اؼبصدر نفسو ، ج54
 135،صبلح مصطفى الفواؿ :اؼبرجع السابق ، 148، ص  3اؼبصدر نفسو ، ج55
 .160، ص  5الونشريسي : اؼبصدر السابق ، ج56
 135، ص  2الوزاف : ج 57
 .451، ص 2اؼبازك٘ب : اؼبصدر السابق، ج58
 100، ص 3الونشريسي :اؼبصدر السابق ، ج59
 .145، ص 3اؼبصدر نفسو، ج 60
 .455، ص  2اؼبازك٘ب :اؼبصدر السابق  ، ج61
 82، ص 3ابق ، ج، الونشريسي :اؼبصدر الس 441، ص 2اؼبصدر نفسو : ج62
 . 440، ص 2اؼبازك٘ب :اؼبصدر السابق ، ج63
 138صبلح مصطفى الفواؿ :اؼبرجع السابق ،ص 64
 .139اؼبرجع نفسو  ، ص 65
 . 226أضبد الطيب العلج : اؼبرجع السابق ،ص 66
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 06، ص  3الونشريسي : اؼبصدر السابق ،  ج67
 .464، ص 2اؼبازك٘ب : اؼبصدر السابق ، ج68
 327اؼبرجع السابق،صمد استيتو : ؿب 69
اغبرب ك اَّتمع باؼبغرب خبلؿ العصر اؼبريِب ،مؤسسة اؼبلك عبد العزيز آؿ سعود ، الدار البيضاء ، ضبيد تيتاك : 70

 .  431،ص 2010منشورات عكاظ ،
 63عباس اعبرارم : اؼبرجع السابق، ص71
 225أضبد الطيب العلج : اؼبرجع السابق،ص72
  160، ص 9جالونشريسي : اؼبصدر السابق ،73
 162، ص5اؼبصدر نفسو ، ج74
 161، ص  9اؼبصدر نفسو، ج75
 372العياشة :ىي  أف يرسم على أذقن الصبياف أك تعلق أقراطا ُب آذاهنم  ؿبمد استيتو: اؼبرجع السابق، ص 76
 .372اؼبرجع نفسو ص 77
 . 63عباس اعبرارم: اؼبرجع السابق ، ص 78
 116ص، 2اغبسن الوزاف : اؼبصدر السابق ، ج79
مصطفى نشاط :الطفل ك  الطفولة باؼبغرب الوسيط ،مباذج من العصر اؼبريِب ، مقاؿ ُب كتاب األسرة البدكية ُب تاريخ 80

اؼبغرب، تنسيق الباضوية بلكامل ك أخريات ،كلية اآلداب ك العلـو اإلنسانية جامعة ابن طفيل القنيطرة اؼبملكة اؼبغربية ، 
 .243، ص  2006،  1البوادم اؼبغربية ،ط منشورات ؾبموعة البحث ُب تاريخ

 .164ؿبمد بن مرزكؽ : اؼبناقب اؼبرزكقية ،ص 81
 .121الباديسي : اؼبصدر السابق،ص82
 .116،  2اغبسن الوزاف : اؼبصدر السابق، ج83
 .  151صخالد بن عيسى البلوم :تاج اؼبفرؽ ُب ربلية علماء اؼبشرؽ،تح اغبسن السائح ،  84
 .381ع السابق ، صؿبمد استيتو :اؼبرج 85
 .112، ص  7جالونشريسي : اؼبصدر السابق ،  86
 .397ضبيد تيتاك : اؼبرجع السابق، ص  87
 .114، ص  1984، مكتبة اؼبعرؼ اعبديدة ، الرباط ، 2مارموؿ كرخباؿ :إفريقيا ، تر ؿبمد حجي ك آخركف ، ج 88
 .113،ص  2اؼبصدر السابق ، ،جالونشريسي : 89
 .131ص 1972ابن أيب زرع : الذخّبة السنية ُب تاريخ الدكلة اؼبرينية، دار اؼبنصور للطباعة كالوراقة ، الرباط ،  90
 .111الباديسي : اؼبصدر السابق ، ص  91
 117،ص  2الونشريسي : اؼبصدر السابق ،ج 92
 .398ضبيد تيتاك : اؼبرجع السابق ، ص  93
 400نفسو ،ص 94
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 192السابق ، ص ؿبمد استيتو : اؼبرجع  95
ابن أيب زرع :األنيس اؼبطرب بركض القرطاس ُب أخبار ملوؾ اؼبغرب ك تاريخ مدينة فاس ، دار اؼبنصور للطباعة ك الوراقة  96

 285ص ،1972، الرباط ، 
 .91ابن أيب زرع : الذخّبة السنية ، ص  97
 .420ؿبمد ابن مرزكؽ : اؼبسند اغبسن ، ص  98
،  اؼبكتبة الوطنية ، اعبزائر 1بِب عبد الواد ، ربقيق عبد اغبميد حاجيات، جوبي ابن خلدكف : بغية الركاد ُب ذكر ملوؾ  99

 215، ص1980
 .95الباديسي :اؼبصدر السابق،ص 100
 .375ؿبمد استيتو : اؼبرجع السابق ص101
 466، ص  2اؼبازك٘ب : اؼبصدر السابق  ، ج102
 .55، ص 3، ج الونشريسي : اؼبصدر السابق103
 .422،ص  2اؼبازك٘ب : اؼبصدر السابق ، ج104
 .423،ص  2اؼبازك٘ب :اؼبصدر نفسو ،ج105
 .93،ص 3الونشريسي : اؼبصدر السابق ، ج106
 .437، ص 2اؼبازك٘ب :اؼبصدر السابق ، ج107
 .93، ص 3الونشريسي : اؼبصدر السابق ، ج108
 .87،ص 3صدر السابق ، ج، الونشريسي : اؼب 498، ص 2اؼبازك٘ب : اؼبصدر السابق، ج109
 .120- 10،ص 3الونشريسي :اؼبصدر السابق ،ج 500-406، ص ص  2انظر اؼبازك٘ب :اؼبصدر السابق ، ج110
 


