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يضم هذا الكتاب جمموعة من األبحاث التارخيية 
أنجزها الباحث أمحد التوفيق عىل امتداد أربعة عقود، 
دراسة  يف  مسامهة  بعنوان:  املنشورة  أطروحته  بعد 
 1850 إينولتان  عرش:  التاسع  القرن  يف  املغريب  املجتمع 
وقتئذ  فشكلت   ،1977 سنة  األوىل  طبعتها  يف   1914  -

منعطفا فارقا يف الكتابة التارخيية املغربية. وتتناول هذه األبحاث اخلمسون - املرتاوحة 
بني املقالة والرتمجة والتقرير وتقديم كتب وندوات - قضايا من التاريخ املغريب الوسيط 
فيه  بام  جتليتها  تقع  مل  بمصطلحات  مرتبطة  إشكاالت  عن  فضال  واملعارص،  واحلديث 
رغبة  الدراسات  هذه  جممل  يف  القارئ  ويلمس  احلديثة.  الدراسات  قبل  من  الكفاية 
مؤلفها يف تأصيل مجلة من املفاهيم والوقائع بالوقوف عىل خلفياهتا، وإبراز أسس اهلوية 
خارج  واحلضاري  البرشي  وامتدادها  والدينية  والثقافية  التارخيية  أبعادها  يف  املغربية 

املغرب (السودان الغريب).  
وال شک أن إملام املؤلف العميق بالرتاث املغريب، قديمه وحديثه، وجتربته يف جمال 
املصادر  أنواع  خمتلف  باستغالل  له  يسمح  موقع  يف  جعله  املكتوب  الرتاث  هذا  حتقيق 
التارخيية املغربية، فضال عن حترياته امليدانية، واستيعابه لنتائج الدراسات األجنبية حول 
الثريَّة  الكتاب  حمتويات  مجيع  استعراض  الضيق  احليز  هذا  يف  ويصعب  املغرب.  تاريخ 
ومناقشتها، وإنام نكتفي بالوقوف عند نامذج منها تعكس طبيعة املواضيع واإلشكاالت 
أربعة  إىل  الكتاب  يف  الواردة  اخلمسني  األبحاث  تقسيم  ويمكن  املؤلف.  عاجلها  التي 
حماور أساسية، أوهلا إشكالية حتقيب تاريخ املغرب ومصادره؛ والثانية من الطبونيميا إىل 

التاريخ؛ والثالثة من البيوغرافيا إىل التاريخ؛ والرابعة إسالم وتصوف ورباطات. 
إشكاليات  األوىل  األربع  املباحث  يف  الكتاب  يناقش  األوىل،  النقطة  وبخصوص 
ووثائقه،  ومصادره  تارخيه  وبتحقيب  باملغرب  التارخيية  الكتابة  بتطور  مرتبطة  منهجية 
املغرب  لتاريخ  حتقيب  معامل  وضع  حاولوا  ممن  املعارصين  الدارسني  أن  املؤلف  ويؤكد 
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يف القرن التاسع عرش اضطروا إىل التخيل - ولو بشكل نسبي - عن اتباع التقسيم القائم 
حسب عهود السالطني، بل منهم من اقرتح تواريخ يف هذا القرن واعتربها بداية تاريخ 
املغرب احلديث، وهي حدود حتقيبية تستند يف الغالب إىل عنرصين مها العنرص األثري 
واملقصود به هو الوثيقة، والعنرص التفسريي، ويتمثل يف تقدير املؤرخ ألمهية وقائع معينة 
تربر هذا االقرتاح، وقد يضاف عنرص ثالث هو العنرص اإلجرائي أو البيداغوجي، أي 
جتسدها  ذلک  من  نامذج  املؤلف  ويقدم  معينة.  زمنية  حدود  يف  البحث  حرص  رضورة 
اهلادي  وحممد  التوفيق،  وأمحد  عياش،  وجرمان  العروي،  اهللا  عبد  من  كل  مقرتحات 

الرشيف.  
يف  وحديثا،  قديام  املغرب  تاريخ  ملصادر  الدراسات  من  عددا  املؤلف  وخيصص 
ملعاجلة  الدفينة  الوثائق  أمهية  مربزا  األجنبية،  األرشيفات  دور  يف  أو  املغربية  اخلزانات 
سؤاال  املؤلف  يطرح  الصدد،  هذا  ويف  عرش.  التاسع  القرن  يف  املغرب  جتارة  موضوع 
حموريا: هل كانت هناک برجوازية جنينية أجهضها نظامُ احلامية؟ (31) وبعد أن يوضح 
معامل هوية وسامت ونشاط ودور هذه الفئة الوطنية التاجرة، وارتباطها باملخزن، خيلص 

إىل أهنا اندحرت بسبب التدخل األجنبي واملنافسة التجارية األجنبية (37).
خالل  من  مكنوناهتا،  واستخراج  التارخيية  الوثائق  حتليل  يف  مترسه  املؤلف  ويظهر 
البيعة  يف  ”تأمالت  العميقة:  دراسته  يف  سيام  ال  الكتاب،  هذا  يضمها  بحوث  عددة 
احلفيظية‟ (47 - 63)، مربزا بعد غوصه يف تفاصيلها دور العلامء – كجامعة  – يف إضفاء 
احلفيظية  البيعة  أمهية  وتبقى  شفوية.  إقرارات  أو  كتابية  بإشهادات  املعنوية  املرشوعية 
الفاسية يف أهنا ”تؤلف مع ما سبقها أو مهد هلا من وثائق أغنى ملف نتوفر عليه فيام يتعلق 
بمامرسة العلامء ملهمة اإلفتاء،‟ بل إن أمهية وثيقة البيعة تكمن كذلک يف ”اعتبار الوطنيني 
هلا بيانات متسک املغاربة بمبدأ الشور، وبلورته يف أوائل هذا القرن [العرشين] بلورة 

أكثر حتديدا من ذي قبل‟ (63).  
لية عدد من القضايا املرتبطة بالطبونيميا  وال ريب يف أن إسهام أمحد التوفيق يف جتْ
املغربية يعد من املحاوالت القيمة التي فتحت عددا من مستغلقات التاريخ املغريب؛  إذ 
يقر الباحث بأن االستفادة من الطوبونيميا املعززة بوثائق أخر من شأنه أن يبني حقائق 

مهمة عن قضايا تارخيية أساسية (118).
املحلية  األصول  إىل  املسلمني  العلامء  التفات  عدم  أسباب  عن  املؤلف  ويتساءل 
لتفسري معاين أسامء األمكنة املغربية، ويؤاخذ بعض الباحثني عىل ابتعادهم عن قاموس 
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اللغة املحلية، ويدعو إىل البحث يف القواعد التي خضع هلا نقل األسامء املحلية إىل صيغ 
يف سياق النسق العريب. 

طنجة (119 - 127)  أسامء:  معنى  يف  للبحث  خصصها  التي  التطبيقية  دراساته  ويف 
ومراكش (129 - 133) وأسفي (135 - 143)، يظهر باع الباحث أمحد التوفيق وقدرته عىل 
الغوص يف أعامق اللغة املحلية (األمازيغية) لإلمساک بالدالالت احلقيقية ألسامء تلک 
املدن املغربية. وال شک أن قارئ هذه األبحاث الثالثة سيكتشف يف املؤلف مؤرخ اللغة 
الباحث يف األصول اللغوية ألسامء األماكن، ومؤرخ املجتمع واحلضارة واملجال، ”ألن 
ومعناها  نطقها  ضبط  عن  يرتتب  قد  وما  األماكن  ألسامء  اللغوية  األصول  يف  للبحث 
فوائد حمققة من جهة فقه اللغة، ومن جهة التاريخ واحلضارة‟ (142). ويشبه تتبع املؤلف 
لتفسري  اجليولوجي  العامل  بسعي  وتطورها  واشتقاقها  املغربية  األماكن  أسامء  جلذور 

البنيات الرسوبية التي تعرضت حلركات باطنية شديدة.
أفرد  وإنام  ودالالهتا،  اجلغرافية  األعالم  اشتقاق  يف  البحث  يف  التوفيق  يكتف  ومل 
حيزا لتوضيح دالالت مجلة من املفاهيم واملصطلحات احلضارية املغربية وتتبع تطورها 
التارخيي؛ مثل الدراسة الطريفة التي خصصها ملفهوم (”الطّالب‟ يف اللغة واالصطالح 

باملغرب) (173 - 182). 
ومتثل املواد الستة والعرشون التي ساهم هبا يف معلمة املغرب - وكان من مؤسسيها 
مواد  وهي   ،(354 - 241) الكتاب  صفحات  عدد  ثلث   - حجي  حممد  املرحوم  بمعية 
ترتاوح بني التعريف املقتضب ببعض األعالم (إيغيل، بوعزة، الدمنايت احلسني، ابن أيب 
زرع، ابن زيدان عبد الرمحان ) واملصطلحات واملفاهيم التارخيية (األمناء، اإليالة، الدية، 
أكليد،... )،   ، مْ رْ دْ أسْ أزواک،  أدْوال،  الشيخ،  السيبة،  السبحة،  الزربية،  الفني،  الرسم 
التعليم  التصوف،  األمناء،  أگادير،  العامة،  (اإلقامة  املطولة  والتقارير  الدراسات  وبني 
للحامية)،  والوثائق  العامة  اخلزانة  التعليمية،  اجلامعات  األخوين،  جامعة  العايل، 
واجلامعات  العايل،  التعليم  مادة  (مثل  حتيني  إىل  حاجة  يف  املعطيات  بعض  كانت  ولئن 
التعليمية)، فإن القارئ ال بد وأن يلمس يف هذه املداخل جدية العمل واجلهد األكاديمي 

الكبري الذي بذله املؤلف يف حماوالت البحث واملقارنات والتوثيق. 
(ابن  مؤلفيها،  وملسارات  التارخيية  النصوص  لبعض  دراسات  املؤلف  خصص 
جزي كاتب رحلة ابن بطوطة (81 - 90)؛ أبو احلسن عيل بن سليامن البومجعوي الدمنتي 
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ورسالته إىل آفاق اإلسالم (203 - 224)؛ تقديم كتاب: متنوعات حممد حجي (225 - 234)؛ 
ابن زيدان عبد الرمحان (339 - 342). وال يكتفي أمحد التوفيق بتتبع العنارص البيوغرافية 
بتفكيک  هيتم  وإنام  استيحائهم،  ومصادر  مناهجهم  عىل  والوقوف  باملؤلفني  املتعلقة 
نصوصهم من منظور الباحث التارخيي املنقب ليس فقط عن األخبار واملعطيات التارخيية 
وإنام عن خلفيات التأليف وسياقاته التارخيية واحلضارية واإليديولوجية، كام هو بارز من 
دراسات خصها إلبراز ”العالقات بني املغرب وإفريقية الغربية من خالل كتايبْ تاريخ 
الفتاش وتاريخ السودان‟ (101 - 109)، أو تلک التي تناول فيها كتاب املعسول للمختار 
السويس (65 - 80) وكذا تلک اخلاصة بكرامات الشيخ أيب يعز من خالل كتاب دعامة 

اليقني يف زعامة املتقني للعزيف (191 - 202). 
خمتلف  ملناقشة  املؤلف  ها  خصّ دراسة  عند  التوقف  من  الكتاب  هذا  لقارئ  بد  وال 
تارخيية  نصوص  إىل  استنادا  األقىص  املغرب  إىل  اإلسالم  بدخول  املتعلقة  الروايات 
لعدد  حتليله  خالل  ومن  املوضوع.  حول  السائدة  لألطروحة  مغايرة  رؤية  تقدم  دفينة، 
من النصوص، وخاصة لرواية ابن عبد احلليم صاحب مفاخر الرببر، خيلص املؤلف إىل 
األطروحة  وتفنيد  األقىص لإلسالم،  املغرب  إىل ”انفتاح‟  فرضية سمحت له باإلشارة 

السائدة عن الفتح  - أو الغزو -  العريب لبالد املغرب (91 - 99). 
بتجربة  التصوف  ارتباط   مد املؤلف  بني   ،(286 - 277) ”التصوف‟  مادة  ويف   
األربعة  القرون  أهل  عىل  غلبت  التي  والورع  الزهد  مرحلة  فبعد  الروحية،  اإلسالم 
األوىل عرف التصوف املغريب نضجه وازدهاره يف القرن السادس عىل اخلصوص. وبعد 
واألدوار  وتياراته  باملغرب،  التصوف  يف  البحث  تعرتض  التي  الصعوبات  استعراض 
التي اضطلع هبا يف تاريخ املغرب، خيلص املؤلف إىل أن التصوف كان له  -  وما يزال -  
حضور قوي يف النسيج االجتامعي ويف الضمري األخالقي للمغاربة، بل إنه ”من مقومات 
تاريخ املغرب الروحي والديني والثقايف واالجتامعي والسيايس بل واالقتصادي،‟ ومن 

عنارص اإلشعاع املغريب يف اجتاه الرشق واجلنوب بل وحتى يف اجتاه أوربا ذاهتا (285). 
هبا،  وارتبطت  باملغرب  اإلسالم  انتشار  مراحل  بدورها  الرباطات  نشأة  وزامنت 
إىل  شاكر  رباط  (من  أسفي  ورباط  حاليا)  شاكر  (سيدي  شاكر  رباط  أشهرها  ومن 
رباط أسفي (183 - 189). ويتناول املؤلف الوظائف املختلفة للرباطني مع أخذ السياق 
التارخيي لنشأهتام بعني االعتبار وكذا املعطيات اجلغرافية التي حتيل عىل شبكة العالقات 
املحتملة بني املناطق املختلفة واملتكاملة. وأبانت مقارنة املؤلف بني رباط شاكر ورباط 
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أسفي أن تناول املوضوع ال بد أن يراعي ”التطور القبيل املحيل والتطور السيايس املغريب 
ومراحل تغلغل الدعوة اإلسالمية وأشكاهلا وما بني احلركة الصوفية يف املغرب واملرشق 

من تأثري‟ (189). 
الدراسات  هلذه  املتينة  واللغة  الشيق  األسلوب  إىل  اإلشارة  من  مندوحة  وال   
التارخيية، واإلشادة بالبعد األديب اإلبداعي الذي تطفح به صفحات الكتاب، ويكفي أن 
نمثل لذلک بام جاء يف بحثه املعنون بـ ”عىل لسان املسجد األعظم بسال‟ (163 - 168)، 
وأبحاث  دراسات  أمام  إننا  تارخييا.  املوثقة  باملعطيات  ممزوج  ختييل  إبداعي  نص  وهو 
موحية، كتبها مؤرخ متمرس، وموحية ملن أراد الغوص يف قضايا حيبل هبا تاريخ املغرب 

وما تزال يف حاجة إىل تنقيب أو مراجعة.  
ذ. حممد الرشيف

جامعة عبد املالک السعدي، تطوان


