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Historical Aspects of non-formal education for rural women 
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 جوانب من اتريخ التعليم غري النظامي للنساء القروايت ابجلنوب املغريب
 

 جامعة ابن زهر أكادير املغرب/ رحال مبارك :الباحث
 

 امللخص

حقل التعليم غَت النظامي للنساء القركايت ابجلنوب تتناكؿ الدراسة موضوعا مهما كالذم يصب يف 
ادلغريب.إذ سنبُت من خالؿ ىذه ادلقالة أىم الصعوابت كاإلكراىات اليت كاجهت تعليم النساء،خاصة 
الالئي ينتمُت إىل الطبقة العامة، أك الفقَتة.إىل جانب ذكر دكر ادلرأة السوسية كالصحراكية يف نشر العلم 

 النساء.كادلعرفة بُت صفوؼ 
لقد اخًتت فتح ادلوضوع بطرح إشكالية كتابة اتريخ ادلرأة،ككيف تناكلت ادلصادر قضية ادلرأة عرب التاريخ.مع 
اإلشارة إىل مواقف بعض الفقهاء احملليُت،سواء ادلعارضُت أك ادلؤيدين لتعليم ادلرأة.كبعد ذلك ربدثت عن 

خل األسرة،مث مركران ابلُكتاب.إىل كاعظة كمرشدة داخل مساعلة ادلرأة يف تعليم النساء انطالقا من البيت دا
اجملاؿ القبلي.كما قدمت ظلاذج لبعض العلماء الذين كاف ذلم الفضل يف تعليم زكجاهتم كبناهتم.إىل جانب 

 الوقوؼ عند إسهاـ الطرؽ الصوفية يف أتطَت ادلرأة.
كالعلماء،كبرعن كثَتا يف كسنرل كذلك فقيهات من سوس كالصحراء،الالئي التحقن بركب الصلحاء 

رلاالت سلتلفة كالطب كتدريس العلـو الشرعية كنسخ ادلؤلفات...كالتاريخ يشهد ذلن على ذلك.كدبا أف 
التعليم غَت النظامي ابجلنوب ادلغريب قائم على التكافل كالتضامن.لذا البد أف نشَت إىل التكافل االجتماعي 
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ه سيكتشف القارئ أف ادلرأة القركية كانت دائمان تدعم الطلبة داخل ادلدارس العتيقة"بصيغة ادلؤنث".كعرب 
 كالعلماء ماداين كمعنواين.

كيف اخلتاـ قدمنا استنتاجا عاما طرحنا فيو التحوؿ الكبَت الذم عرفو تعليم النساء يف العقود األخَتة،مقارنة 
 مع ما كاف عليو احلاؿ قدؽلا. 

 س، الصحراء.كلمات مفتاحية: اتريخ، التعليم، املرأة،سو 

Abstract 

This study revolves aroundexamining the obstacles and difficulties faced by women in 

the process of non-formal education, especially those belonging to the lower class, or 

the poor. In addition, it sheds some lights on the significant role of the Soussi and 

Sahrawi womenin the dissemination of science and knowledge among them. 

The study is first initiated by presenting the problematic issue of writing the history of 

women. It also analyses how the different sources addressed the issue of women 

throughout history including some local jurists, both opponents and supporters of 

women's education. Then the paper talks about the contribution of women to the 

education starting from the indoors with the family to the Quranic school and also as a 

preacher and guide within the tribal area. Moreover, the study also provides examples of 

some male scholars who were credited with educating their wives and daughters, as well 

as standing by the contribution of the Sufi methods in framing women. 

Historically speaking, the paper mentions how girls from Sous and the Sahara made it in 

being sacred and scholar and how they positively contributed in many areas such as 

medicine, teaching the forensic sciences and in the literary works. And that the non-

formal education in the southern Moroccan based on solidarity and solidarity. Since the 
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non-formal education in the southern Moroccan was based on solidarity, it is then 

mandatory to mention the importance of social solidarity within the old schools that can 

be seen as the «feminine formula." Thus, the reader will certainly infer that the rural 

women have always supported students and scholars financially and morally. 

In the end, the study conclude by the great transformation that women's education has 

experienced in recent decades, compared with what was the case in the past. 

Keywords:history, education, woman, sous, desert. 

 

 مقدمة:

كىي أتمر ابلقراءة الذكر كاألنثى على حد 2فريضة،كأكؿ آية نزؿ هبا الوحي ىي "اقرأ"،1يعترب العلم
كما أف الشريعة اإلسالمية ربث 3لط":(:"طلب العلم فريضة على كل مسلم."سواء.كمثل ذلك قوؿ الرسوؿ)ملسو هيلع هللا ىلص

بل طواؿ حياتو،مصداقان لقولو تعاىل يف  على طلب العلم كادلعرفة،ليس فقط يف ادلراحل األكىل من حياة الفرد
الفقهاء"كجوب تعليم رأل بعض كقد 4كتابو العزيز:"يرفع هللا الذين آمنوا منكم كالذين أكتوا العلم درجات."

ادلرأة كاالعتناء هبا،إذ ال تتم تربية األمم إال بتعليم البنات تعليمان صحيحان مالئمان للدين كاألخالؽ 
كسار الشاعر على ذلك النهج ،فهذا ألمَت الشعراء أمحد شوقي يقوؿ :"األـ مدرسة إذا أعدهتا 5الكاملة."

  6* أعدت شعبان طيب األعراؽ".

كرغم دعوة اإلسالـ إىل تعليم النساء أسوة ابلرجاؿ دكف قيد أك شرط.إال الواقع غَت ذلك فادلصادر      
ربتفظ لنا إبشارات يظهر من خالذلا عدـ السماح لبعض النساء بولوج ادلدارس،خاصة منهن الالئي ينتمُت 

ن العلم كينلن حظهن من بينما نساء البيواتت احلاكمة أك األسر الشريفة،ينهلن م7لطبقة العامة.
بناءان على ما سبق جاءت  9لذلك  صلد أف أغلب من اشتهرف ابألدب كالعلم ىن من تلك الفئة.8التعلم،

النساء القركايت ابجلنوب فكرة اصلاز ىذا العمل لرصد أىم التحدايت كاإلكراىات اليت كاجهت تعليم 
ربة اجلهل كمساعلتها يف نشر العلم بُت  صفوؼ النساء ،كإلبراز دكر ادلرأة السوسية كالصحراكية يف زلاادلغريب
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خاصة.كسنعرض بعض ظلاذج من النساء العادلات الالئي استطعن االلتحاؽ بركب الصلحاء كالعلماء 
 ابدلنطقة.كأخَتا سنتحدث عن أشكاؿ التكافل االجتماعي داخل ادلدارس العتيقة"بصيغة ادلؤنث".

 إشكالية كتابة اتريخ املرأة: 1

احلديث عن الصعوابت اليت كاجهت تعلم ادلرأة ابجلنوب ادلغريب،البد من اإلشارة إىل ندرة ادلصادر كقلة قبل 
ادلعلومات حوؿ اتريخ النساء القركايت عموما.إذ مل يبدأ االىتماـ بتاريخ النساء مثالن يف أكراب إال يف القرف 

ك ؼلربان كريستياف كالبيش ـ،بعد التحوالت االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية.كيف ذل19
Christiane KLAPISH بقولو:"لقد شجعت الصراعات االجتماعية كالتيارات النسائية يف هناية،

ـ،على التفكَت يف مكانة النساء يف التاريخ كقدمت إمكانية لتاريخ 20ـ،كبداية القرف 19القرف 
 Georges DuByرج دكيب كقد جاء يف مقدمة كتاب"اتريخ النساء يف الغرب"،بقلم جو 10النساء."

:"إننا ضللم بتاريخ للنساء يف الشرؽ كإفريقيا،الذم على نساء Michelle PERROTكمشيل بَتك 
كرجاؿ ىذه البلداف كتابتو،كالذم سيكوف بكل أتكيد،مغاير لتارؼلنا،ألنو يفًتض نظرة مزدكجة:نظرة حوؿ 

   11أنفسهم،كنظرة حولنا ضلن."

كلقد كجو بن عبد 12ادلؤرخُت قُػْبحان كُشْنعان يف حق ادلؤرخ كُجْرحان يف حقو.يعترب التأريخ للمرأة عند بعض 
ادللك ادلراكشي صاحب"الذيل كالتكملة"يف مقدمة مؤلفو انتقادا البن اآلابر عن ذكره للنساء يف 
مؤلفو:"فقد تساءؿ كيف أجاز ىذا األخَت لنفسو ذكر النساء يف كتابو برفقة "أىل العلم الذين ىم خواص 

حبيث كانت 14كعادة ما نرل ذكر ادلرأة يف ادلصادر الوسيطية أييت عرب توجيو اخلطاب للرجل.13اد هللا".عب
كما تشَت مصادر 15ادلرأة ال تذكر بدكف زكجها أك كالدىا أك أخيها أك غَتىم من األقارب من الذكور.

الرجل ،كنالحظ أف الركاايت التاريخ احلديث لدكر ادلرأة ابقتضاب كبدكف نفس الًتكيز الذم يتم على أدكار 
ادلكتوبة تقدـ اجملتمع ادلغريب على أنو رلتمع ذكورم ابلدرجة األكىل،كأف ادلرأة ال تلعب فيو دكران كبَتا،فهي ال 
تتقلد القضاء كاإلمامة كال تقـو ابإلفتاء أك التدريس،كال تتوىل الكتابة كالشهادة كأعماؿ اإلدارة كاجليش 
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كال يتم احلديث عن ادلرأة بشكل عاـ إال حُت تنتهك احلرمات،أك تسوء 16العامة. كاحلكم،كغَتىا من األمور
   17األحواؿ،أك حُت يكوف ذلن انتماء األسر احلاكمة.

،حيزان ضئيالن للنساء يت يعٌت بعضها ابذلامش كادلهمشُت،الكتب الًتاجم كادلناقبكلقد خصصت  
مامها أبضحية العيد،ك تربطها أبمور عجائبية  فتتطرؽ إىل دكر ادلرأة يف األعياد،كاىت 18ادلشهورات.

كصلد 19كالسحر،كالشعوذة،كصنع التمائم،كزايرة األضرحة،كيرد ذكرىا كلما تفاقمت ظاىرة عنس البنات.
.فهي تقدـ لنا معلومات عن لباس علومات عن ادلرأة يف كتب الرحالةبعض ادل

كإذا أتملنا كتب النوازؿ 20هرف هبا،كغَت ذلك.ادلغربيات،كعاداهتن،كمجاذلن،كبعض األعماؿ اليومية اليت اشت
سنكتشف أهنا تتشابو يف بنائها،حبيث تتناكؿ قضااي متعلقة بنساء عابدات،كأخرل مرتبطة ببعض ادلعامالت 

كما أف 22أما الواثئق ادلخزنية فتهتم ابدلرأة احلضرية،أكثر من القركية. 21اليومية كما يًتتب عنها من نزاعات.
ين كانوا يراسلونو يف قضااي متنوعة،قلما كانوا يتعرضوف دلسألة تتعلق ابلنساء دلا تشكلو من ،الذشلثلوا ادلخزف

حرمة،كقد يصادؼ الباحث كناشان يفوؽ عدد كاثئقو األلف ال ػلتوم على كثيقة كاحدة تتحدث عن 
أة إال ابلنسبة كنستخلص أيضان أف ىذه ادلراسالت ادلخزنية ال تطرح القضااي ادلتعلقة ابدلر 23موضوع ادلرأة.

لنساء رجاؿ ادلخزف،أك الشريفات،سواء الالئي ذلن صلة قرابة مباشرة مع ادلخزف،أك مطلق 
ككنتيجة لذلك صلد أف الواثئق ادلتعلقة"بنساء العامة"قليلة جدان،ال تتجاكز اإلشارات 24الشريفات.

لقليل لغياب كصفوة القوؿ إف البحث يف اتريخ النساء أمر مضن كقد ؼلرج منو البحث اب25فقط.
اإلحاالت ادلصدرية ادلكتوبة لكن الركاية الشفوية على العكس من ذلك تزخر ابلعديد من اإلشارات 

 :تعلم املرأةقف الفقهاء من مو  2 الكفيلة دبساءلة كاقع ادلرأة كفهم خصوصيات الذىنية القبلية اليت أفرزتو.

 يسمح ذلنُحرمت العديد من النساء القركايت ابجلنوب ادلغريب من حقهن يف التعلم،إذ مل  قدؽلان         
.كتذكر ادلصادر:"الغالب يف ادلرأة اجلزكلية أف ربافظ على ابخلركج إىل الُكتاب،أك حضور اجملالس العلمية

بعض  كجودىل كقد يرجع السبب يف ذلك إ26صالهتا يف دارىا بواسطة ادلسمع من ادلسجد يف البوادم."
البيت كعدـ مغادرتو إال إبذف زكجها،أك  داخلادلكوث إىل إجبار ادلرأة على  اليت تدعو27الفقهيةفتاكل ال

خركج النساء متربجات متزينات كاختالطهن ابلرجاؿ،معتربان"ادلرأة 28،أيضان  كلقد أنكر احلضيكيكيل أمرىا.
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على نساء عصره إعلاذلن لزينتهن داخل  كعابمصدران للفنت كالشركر،كاندل بوجوب مالزمتها للبيت،
،الذم قاؿ:"كغلب على دمحم بن علي السوسيكنفس ادلوقف تبناه 29بيوهتن كتربجهن إذا ما أردف اخلركج."

العاقل أف ؽلنع زكجتو من اخلركج يف مثل ىذا،فإذا خرجت للضركرة فليحملها على لبس زلش الثياب 
كشدد أيضان على 30للسًت كادلشي مع اجلدارات إلجادة الطريق..."كأغلظو كذبر منو خلفها شربان أك ذرعان 

إىل ادلساجد يف األعياد،بقولو:"من أقبح العوائد،اليت يفعلوهنا يف أعيادىم،أف غلمعوا  منع النساء من اخلركج
عاـ الطعاـ يف ادلسجد أك غَته،كىذا حراـ...كالغيبة بُت الرجاؿ كالنساء،بقوذلم:طعاـ فالف أك فالنة جيد،كط

اعترب صاحب كتاب"ادلزااي كقد 31فالف أك فالنة ردمء.كإايؾ أف ربضرىم،فشهادهتم ساقطة ألجل ذلك..."
فيما أحدث من البدع أبـ الزكااي"،خركج ادلرأة من البدع ادلنكرة،كذلك بعد معاتبتو ألىل الزاكية الناصرية 

ابلنساء،كىن متزينات  على خركجهم يف رمضاف خلتم صحيح البخارم"يف مجع ؼلتلط فيو الرجاؿ
 32متطيبات،كاجتماعهم على تلك احلاؿ صبيحة عيد ادلولد لتهنئة األشياخ..."

من كذلك  اخلركج فحسب،بل حرمتدبنعها من  كتف تمللمرأة،ل نظرهتاادلتشددة يف  راءإف ىذه اآل
اجتماع النساء يف  دمحم بن علي السوسي أنكر.كيف ىذا الصدد،يف اجملالس كالبيوتاالجتماع 

"فيجب على العامل أف ؽلنع زكجتو من االجتماع ابلنساء ليالن تكتسب منهن العوائد اجملالس،بقولو:
كامتدت القيود  33الردية،ألف الغالب ذكر ذلك عند اجتماعهن،السيما يف ىذا الزماف الذم ضلن فيو."

.كقد لتشمل األفراح كادلناسبات،إذ ىناؾ فتاكل فقهية سبنع على النساء احلضور يف الوالئم اجلماعية أيضان 
"عن الطعاـ الذم غلتمع عليو الرجاؿ كالنساء سلتلطُت يف 34سئل الفقيو عيسى بن عبد الرمحاف السكتاين

تلك اجملالس،كمن يًتصد  ادلناسبات كادلواسم كاألعراس.ىل غلوز أكلو،كىل ذبوز شهادة كإمامة من ػلضر
  35النظر إىل النساء.."

إىل عزؿ ادلرأة كهتميشها،فأصبحت الكثَت من النساء تعيش يف كنف اجلهل لقد أدت ىذه ادلواقف     
كقد أشار أحد الدارسُت إىل انتشار اجلهل كاألمية بُت نساء البادية،"فأغلبهن ال يعرفن القراءة كاألمية.

ككرد على لساف دمحم بن علي السوسي:"أكثر الرجاؿ ال فكرة ذلم يف 36الدين."كالكتابة،كجاىالت أبمور 
الغالب إال يف صالح دنياىم.كأما ما كاف من أمر الدين فال يفكركف فيو حىت يفجاىم ادلوت،فتجد الرجل 
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النساء كيف ركاية أخرل:"كاعلم أف 37يتغافل عن زكجتو،كال يسئلها عن صالهتا كال عما يلزمها يف الشرع..."
زلتجبات كتربُت يف اجلهل غالبا،بسبب ذلك فألجل بعدىن عن العلم كأىلو،كازبذف غالبا عوائد ردية قل 

كتشَت الركاايت أيضا إىل قصة امرأة متعبدة اشتهرت دبداكمتها على 38"...أف تنحصر،خالفن الشريعة فيها
ا ال تعرؼ أم آية،بل كانت الصالة،كحُت سئلت عما تقرأ من اآلايت كالسور يف صالهتا أجابت:أبهن

  39"ميمونة تعرؼ موالان كموالان يعرؼ ميمونة."-ابحلسانية–تكتفي بًتديد 

ءة كالكتابة،إال أف كتعلمها القرامن بيتها كسلالطتها للناس كل ىذه النداءات ادلناىضة خلركج ادلرأة كرغم  
على خركجها يف حالة التربج،كيف ىذا  همموقف مل يتناكلوا خركج ادلرأة بصفة مطلقة،كإظلا انصب ىناؾ فقهاء 

كسئل أيضان"ىل غلوز  40اإلطار يقوؿ الشيخ دمحم بن انصرم الدرعي:"كأما اخلركج مع السًت فال يضر."
ككرد 41للمرأة أف أتخذ عن بعض األكلياء بغَت إذف زكجها أـ ال؟.فأجاب:نعم غلوز ذلا ذلك."

،أنو كاف أيضا كتسجل لنا النصوص42ادلسجد فال ؽلنعها."يف"ادلزااي"،"من استأذنتو زكجتو يف اخلركج إىل 
يسمح للنساء ابخلركج إىل ادلصلى يـو العيد،فقد جاء يف إحدل الركاايت:"...حىت كاف ػلفظها)خطبة 

  43العيدلط":(النساء كالصبياف كالعبيد من كثرة تكرار مساعهم ذلا كحضورىم عندىا."

كإذ أتملنا يف ادلراسالت اليت كانت بُت األسر الشريفة كالعلمية،سنجد بعضها ربمل خطاابت تدعو إىل    
البشَت بن  بنت بنتو شيخ سيدم ،الذم راسلدمحم بن العريب األدكزم ادلنتمية ذلذه األسر.مثل تعليم البنات

نصو:"يف العلم  الة مافكتب أسفل الرس،ـ1891/ق1308عبد الرمحاف التدريت،كقد تويف أبوىا عاـ 
شيوخ يسمحوف للنساء بتنظيم الكما كاف بعض 44كالُتقى ينافس الفىت    يف بنتو أك أختو امض كالسالـ"

حلقات الذكر فيما بينهن شريطة عدـ االختالط ابلفقراء.كقد جاء يف الركاايت،أف الفقَتة الصاحلة عائشة 
جاذبت الفقراء يف احللقة،فقاـ الشيخ بكل إسراع،فأخذ غلب عليها حب الذكر،فإذا هبا  التونينية،"...مرةن 

رم إلينا النساء األخرايت،فمىت رأتك النساء الشاابت ال هبا فألقاىا يف خارج احللقة،فقاؿ ذلا:أتريدين أف ذبُ 
سًت الشريعة،فيجد الشيطاف إىل الفقراء كإليهن  كُ ت  ه  نػْ ينشنب أف يفعلن فعلك،فيختلط احلابل ابلنابل،فيػُ 

  45الباب الذم يتطلبو دائمان."
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ألهنا أف تكوف خَت ربة منزؿ،تعلم أمور دينها كدنياىا،ك  م ادلرأة سيساعدىا علىيإف تعلكرلمل القوؿ،
العلم فحركؼ اذلجاء يتلقاىا الطفل من أمو.كعن طريق للطفل تربيةن كتعليمان كأتديبان،ادلدرسة األكىل 

زكجها كأصبحت كصية على  مات كيف حالة إذادلعيشة كتسهيل احلياة على زكجها.تدبَت اطيع تستس
أك تصرفت لنفسها تعرؼ ضبط ما ىي مضطرة إليو حساابن ككتاابن لئال يذىب ماذلا كماؿ احملاجَت أكالدىا،

األبناء يف أيدم  :"إف مستقبلإىل ىذا األمر،بقولو ادلختار السوسي يشَتك ضحية اجلهل كالغلط كالنسياف.
 46كالشعور احلي..."كىي كما انبثقت علو اذلمم،سة األكىل كالغارسات يف األذىاف،فإهنن ادلدر األمهات،

  :مسامهة املرأة يف تعليم النساء -3

 إذ كانت ربفظهنيات سواء داخل األسرة أك الدكار،لقد ساعلت ادلرأة القركية العادلة يف نشر العلم بُت الفت
"اجتماع زكجة العامل ابلنسوة ألف تعلمهن كقد أشار ابن احلاج إىلالقرآف كتعلمهن طرؽ التجويد،

يف ادلسجد ابيع العلم كادلعرفة يف كل مكاف،كذكر عبد اذلادم التازم:"ارتشاؼ ادلرأة من ين47األحكاـ."
الدينية أك األدبية أك إذ ؼلصص للنساء مكاف يتيح ذلن حضور الدركس البيت كالنادم أك اجمللس األديب،ك 

 48"بدكر الفقيهات".ك يف دكر خاصة ابلنساء كانت تعرؼأىا،غَت 

 :نساء معلمات يف البيوت 3-1

كزم:"ال يليق كيف ذلك قاؿ الشيخ دمحم بن العريب األد49كانت ادلرأة أتخذ العلم عن طريق ادلرأة نفسها.
 تبادؿ الزايرات بُت الصاحلاتت ادلصادر إىل أشار كقد  50فإف ادلرأة ال تنقاد إال دلثلها."للنساء إال النساء،

"كلية هللا تعاىل سيديت حواء بنت سيدم ت سليماف اليت كانت تزكر صحابتهامثل تعزل بن،ألغراض علمية
  51زكجة سيدم إبراىيم بن دمحم ابن عبد هللا بن يعقوب."ا بن سيدم دمحم بن علي الرمسوكي،ػلي

كتشَت الركاايت إىل يعزل البنات،األطفاؿ ك بتعليم  نساء معلمات يقمنعادة ما صلد داخل األسر العلمية 
يف ترمجة احلسُت كؼلربان احلضيكي 52الذم"كاف جلدتو من جهة أمو دكر كبَت يف تربيتو كتعليمو."أكىدل،

"أخذ الشيخ الورد على سيدم عبد هللا بن حسُت كتلقُت الذكر كشقيقيت بقولو:بن دمحم الدرعي،
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الدتو ك كقد ذكر دمحم ادلختار السوسي أف 53ككالدم أيب كأمي."شقيقة بن انصر الدرعيلط":(. بنت دمحمعائشة)
فبها انتشر 54كمهذبة البنات يف دارىا،يف إلغ،تعترب أكؿ معلمة من النساء :"السيدة رقية بنت دمحم األدكزم

السيدة رهتا ضكزبربان 55ما انتشر من ذلك فيهن...مسعت منها ابدئ ذم بدء سبجيد العلم كأىلو."
ليم ىاتُت البنتُت :"فقاؿ ذلا الشيخ)علي الدرقاكملط":(:إف شغلك الوحيد الذم جئت إليو ىو تع،بقوذلافاطمة

ة كالواعظة للوافدات إىل الشيخ،حىت شدت كادلرشدالزمت ذلك فكانت ىي معلمة الدار،فخدغلة كعائشة،
ككاف تعليمها للبنات مقصوران على اد الذم تعلمنو منها كمن أبيهن،فكن ردبا يقمن بذلك اإلرشتلميذاهتا،

علم "تكانت رقيةالسيدة أف أيضان ادلختار السوسي ذكر كي56ما تيسر من القرآف كتعليم الكتابة كالتهجي..."
 57حىت توسط حزب )سبحلط":(."أكالدىا يف الطور االبتدائي،

 دبرًن مشاركة مشهورة ابلتفنن،"اتصلتماء العينُت عادلة كبَتة زلصلة، زكجة الشيخ لقد كانت
"الصحراكية،فربتها كعلمتها، يف سنة ك 58كعلى يدىا أحسنت تالكة القرآف كالتهجد.

كىناؾ  إلغ، إىل دمحم سامل بن عبد الفتاح الشنكطي انتقلت مرًن الصحراكية مع زكجهاـ،1931/ق1350
األستاذ كقد شهدت نساء دار 59"تعلم بنات آؿ احلاج صاحل دار األستاذ سيدم ادلدين بن علي..."كانت

كيف أكاسط 60،كقد اعتنت أبكالدىا كبناهتا يف التعليم."علي:"أهنا تبقى كذلك طواؿ الليل )...لط":( ادلدين بن
الشيخ سيدم إبراىيم ابن البصَت،لتعليم  شدت الرحاؿ إىل اتدلة لتستقر بزاكية،ـ1936/ق1355

  61كىو ساكن يف قبيلة أيت عياط.بناتو،

كاف بعض الفقهاء يسمحوف للمرأة أبخذ   حبيثيف تعليم البنات،دكران مهمان  أيضان  لرجاؿل ال ننسى أفك 
،"كلكن يتم ذلك من خلف سًت أك أف يكوف الرجل ضريران معركفان  العلم من غَت الرجاؿ من ذكم احملاـر

الذين منهم الصغار أمحد الصوايب مدرسة علمية كبَتة،تضم عددان من الركاد،أقاـ ،كيف ىذا الصدد62ابلعفة."
لبة الذين يعكفوف على درس ػلفظوف كتاب هللا تعاىل كمنهم الط

كما خصص جناحان داخل ادلدرسة لتعليم أبناءه كادلنطق.ديث،كاللغة،كالعقيدة،كاحلالعلم،كالتفسَت،
أف فاطمة أـ ىدكز اإليغبوالئية،كانت"تسرؽ السمع على عادة النساء كؼلربان ادلختار السوسي،63كنساءه.

ككاف الفقَت سيدم ادلؤذف من"كاككرضا"قرية من أعلى"ساموكن"،يعلم الصاحلة عائشة 64."يف كل عصر..
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التونينية كمن معها من النساء الفقَتات.كقاؿ احلاكي:"ككاف يعرؼ ادلواعظ ابللساف الشلحي،كيتقن مسائل 
 أف الدين،فكاف الشيخ يرسلو إىل ىذه الفقَتات ليعلمهن ما ػلتجن إليو من أحكاـ احليض،من غَت

 65يستحيُت منو،ألنو كبَت ىـر مسن،كإف كانت صحتو ال تزاؿ متماسكة..."

ين األستاذ سيدم دمحم بن قاؿ:"استدعااطي،كقد ذكر األستاذ سيدم أمحد بن عبد هللا اإلغلالين اجمل
كأف اعتكف فيها على تعليم فأمرين أف أالـز داره،،من ادلدرسة األدكزية،ـ1893/ق1310العريب،سنة 

كيف رأس لوحتها )يـو يفر ادلرءلط":()سورة )رقية األدكزيةلط":(يف دراعة سوداء،فخرجت إيل...كأكالدهبناتو 
حىت ختمت سبع  ممث دأبت عندلط":(ككانت تتعلم قبل أف تصل هبا عند غَتم،34عبس:اآلية 

أف القاضي أبو بكر كاف يعلم زكجتو خدغلة بنت "رحلة جزكلة"ككرد يف66"كجودت غاية التجويد.ختمات،
كقد حفظت بنت الشيخ الصاحل سيدم إبراىيم بن 67ءاؿ التازكنتيُت األقاكيُت كيرقي مداكرىا. دمحم من

كقد توفيت قبل كالديها بثالث سنوات عذراء 68صاحل التازركاليت،"كل القرآف،ككتبت دالئل اخلَتات."
 69بكر.

السيدة فاطمة ادللقبة)حتوتلط":(،بنت العامل سيدم  أف،الركاايتزبربان اخل البيواتت العلمية الصحراكية،كبد
بالد شنقيط،"تلقت العلـو على يد  من عبد هللا ادللقب سيدان بن ألفغ سيد بن زلم بن القاضي العلوم

دلقيمُت عندما ينتهي من تعليم ادلريدين كالتالميذ اكاف إىل جانب الشيخ ماء العينُت،70..."أبيها كإخوهتا
 71"فيشتغل بتعليم أكالده ذكوران كإاناثن..."ينتقل إىل بيتوبزاكيتو،

إىل شبو بيوت األسر الشريفة كالعلمية، نو يف ظل غياب ادلدارس احلكومية،ربولتكأخَتان ؽلكن القوؿ،إ
كقد اطلرط يف ىذا العمل كل .تدريس الفتيات كالصبياف قواعد اللغة كالكتابة،كأمور الدينمدارس،يتم فيها 

 ادلرأة كالرجل.من 

 :ُكتاب )ليحضاْر(يف ال نساء معلمات 3-2

" حضر بنيانو مثال  مسجد ماسةفجد،اادلس ظهور بكر فيها اليت بُت ادلناطق ادلغربيةمن كاف إقليم سوس 
بٌت داران قلط":(5)يف القرف رجع ككاؾ)بن زلو اللمطيلط":(إىل سوس  ان الركاايت"دلاكزبرب 72عقبة بن انفع."
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بة من سلتلف أرجاء سوس فيها ابلًتبية كالتعليم،كقصدىا الطل اشتغلبقبيلة أكلو،مساىا)دار ادلرابطُتلط":(،
كاف من بُت ادلتخرجُت منها عبد هللا ابن  البادية عرفت يف اتريخ ادلغرب،كىي أقدـ مدرسة يفكالصحراء،

كتعترب ىذه ادلبادرة ىي اإلشارة األكىل للحركة التثقيفية ابجلنوب 73ايسُت الفقيو اجملاىد الشهَت."
غرب عامة،ك يف بعض ادلناطق من جنوبو بالد ادل يف74)ليحضارلط":(أككغالبا يلتحق اإلانث ابلُكتاب ادلغريب.

تكوف  كخالؿ اليـو األكؿانذران ما يلتحقن قبل ىذا العمر،ك بُت ست كسبع سنوات، خاصة،يف سن يًتاكح
لذكور،الذم يكوف قها أقرب األقارب من جهة ايرافالفتاة مرافقة بوالدىا كيف حالة غياب األب أك كفاتو،

 75أك العم.اجلد أك األخ األكرب،كمسؤكال عن العائلة،

لن تعليمهن إىل غاية منهن من يواصالقليالت ككانت غادرف التعُلم يف مراحلو األكىل،انت معظم الفتيات يك
 لكن مل يكن يسمح ذلن دبغادرة العائلة لتلقيـ الشرعية ادلدرسة دبسجد الدكار،كتلقي العلو حفظ القرآف،

 76.كما ىو حاؿ الذكور  العلـو يف مساجد أخرل

لتعليم أبنائهم "ادلعلمات"تتفق مع رلموعة من اخلياـ"فريك"كيف ادلناطق الصحراكية،كانت بعض النساء
خيمة صحراكية "ال زبلو كتذكر الركاايت أيضا أنو78"الشرط".77مبادئ القراءة كالكتابة مقابل أجر معلـو

كسط ة ماسكة عصى من النخيل أك اجللد،يتمثل يف جلوس صاحبة اخليممن مشهد تقطنها أسرة عادلة،
عصره  كقد الحظ الوزاف يف79رلموعة من األطفاؿ ذكوران كإاناثن يتلوف ألواحهم ادلتضمنة آلايت قرآنية."

"النساء ىن الالئي يتعلمن كيقمن بدكر معلمات ادلدارس دبدينة تيشيت الصنهاجية أفـلط":( 16)القرف 
لقصص إىل تلقُت ا81،كغالبا ما تتوىل النساء تعليم الطفل احلركؼ ابلًتتيب اذلجائي80."للبنات كالبنُت

فاطمتو  شتهرف يف الصحراءاللوايت ا ءكمن النسا82إىل ربفيظ ادلتوف كتفسَتىا.إىل تدريس القرآف، ةالتارؼلي
كتكتب ذلم رآف،منت انفع،من قبيلة إيداك علي،"حافظة للقرآف الكرًن كفقيهة،ككانت ربفظ الصبياف الق

ألواحهم، كانت يف شنقيط مع زكجها الشيخ دمحم من قبيلة العيايشة صاحب إحدل احملاضر 
قبيلة آؿ ابرؾ نتو منت دلبوح من ميدريس القرآف الكرًن،كخَت كنقل بُت القرل لتتكمنهن من 83الكبَتة."

 84الداخلة."تنقلت لتعليمو بُت رلايل تَتس كمدينة هللا،"حافظة للقرآف الكرًن،
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ظلوذج ميمونة بنت عبد يم أبنائها عند النساء العادلات،بعض األسر الصحراكية ربرص على تعل قد كانتل
حيث ػلكي أحد احلافظُت 86الشاعر العلوم الشنكطيشقيقة العامل دمحم سامل كلد عبد الفتاح،85الفتاح،

تعلم  إذ كانت88القرآف عندىا." "أف كالده كاف ػلرص على أف ػلفظ أبناؤه87على يديها القرآف الكرًن،
مهدت لو السبل إىل االلتحاؽ ة ىي أف كراء كل رجل عامل امرأة،كالقاعدة العام. الفتياف كالفتيات التجويد

زكجات كن يدرسن الأف بعض  أيضا كتسجل الركاايت التارؼلية89ابحملضرة يف مرحلتها ادلتوسطة أك العليا.
من قبيلة آؿ ابرؾ هللا يف منطقة سبيل ادلثاؿ،صفية منت سيد أمحد، تالميذ أزكاجهن يف فًتات غياهبم،كعلى

كقاؿ العلماء يف زمنها:"لو كانت النساء تالمذة زكجها يف حاؿ غيبتو عنهم.كادم الذىب، كانت تدرس 
ركم عنها"كانت فقيهة منة بنت علي احلسانية الصنهاجية،خجو آك 90تقضي كانت صفية ىذه تقضي."

النساء يف زاكيتو لتقـو بتعليم ساء قريتها كتعلمهن،تزكجها الشيخ عبد هللا اذلبطي،تم بشؤكف النزلدثة هت
 91كيتفرع ىو لتعليم الرجاؿ كتربيتهم."ابجلبل األشهب،

منهن  فإفابجلنوب ادلغريب،فتاة ال و رغم الظركؼ العامة اليت كانت ربوؿ دكف سبدرسكنستنتج من ما سبق أن
اباللتحاؽ ابدلكاتب القرآنية حلفظ القرآف كتعلم الكتابة  نيسمح ذل،بل كاف فكن حبيسة اجلدرامن مل ت

 .أقلكإف كاف عددىن  كما ىو الشأف ابلنسبة للذكوركغَت ذلك،على األلواح،

 : داخل جماهلن القبليواعظات ومرشدات  3-3

تستقبل كل من ادلمارسة،ية متنقلة،تلقينية،فردية التعليم،طوعية ر دك جامعة شعبية،يف الصحراء  92تعد احملضرة
كيراتدىا الطفل كالشيخ ت العمرية كاجلنسية كاالجتماعية،كالفئايها من مجيع ادلستوايت الثقافية،يرد عل
أىل الزاكية أف "ادلزااي"صاحب كذكر94.ف العلم من الزكاايساء أتخذف النفإ أما يف سوس كجزكلة  93كادلرأة.

"يف رمضاف خلتم صحيح البخارم يف مجع ؼلتلط فيو الرجاؿ اجلوامع، ركج النساء إىليسمحوف خب الناصرية 
" بعيد  تُت من:" نساء عجائز كن أيأف كجاء على لساف ادلختار السوسي95ابلنساء.

ككن صاحلات ػلضرف كعظ نساء الواعظات ادلرشدات كما أكثرىن إذ إىل)اتماشتلط":()إداكبعقيللط":(
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ذكر هللا تعاىل رافعات أصواهتن،حبيث يسمعهن كرد عند الكرسيفي،"اجتماع النساء على ك 96ذاؾ"
 97الرجاؿ..."

)أفال أككنسلط":("ابلدين كالوعظ منزكجة سيدم صاحل ،كقد اشتهرت تعزل بنت الفقيو عبد العزيز
ككانت اإليغشانيات 98."ـ1871/ق1288توفيت سنة فكانت الوفود تًتل إىل منزذلا)...لط":(كالصالح،

لزايرة،"فػ ت ِعُظ لفاطمة بنت سعيد بن سليماف  تُتأي ،من جباؿ جزكلة، كالوفقاكايت كاجملاطيات
كجاء على لساف كالد العالمة ادلختار السوسي)الشيخ 100."ـ1873/ق1290توفيت سنة 99كتُػْرشْد"،

علي الدرقاكملط":(:"كنا يف زاكية الشيخ)اإللغيةلط":(فخرجت الفقَتة فاطمة موىدكز الشهَتة ابلكرامات،فصارت 
 101كتذكران..."تعظُنا 

من ذباكزتو بفضل صالحها كثبوت مل تقتصر العادلات على الوعظ يف رلاذلن القبلي بل كاف منهن ك       
ذبوؿ يف القرل"لتعلم النساء على حدة ما  الفقَتة الصاحلة عائشة التونينية،علمها كذيوع صيتها .فقد كانت 

"كانت ذبمع الفقَتات اإلطار زبربان ادلصادر أهناكيف ىذا 102ػلتجن إليو من أمر الدين،كعقائد التوحيد..."
ية زكجة الفقيو عائشة اجلشتمكما كانت   103كتعظهن كتعلمهن كهتذهبن،ألف ذلا إدلامان أبمور الدين..."

شأهنا كأعلى كعبها ىو صالح  ىكإف كاف الذم أعل سيدم عمر األكضي معركفة مشهورة :"
ركاية أخرل:"كىي كالنجم الثاقب يف قبيلة أملن،ترد إليها  كيف104كمواعظ،كإرشاد انفع تعمر هبا أكقاهتا."

من يسألنها عن أمور دينهن،ككانت مثول الوافدات من النساء مجاعات مجاعات،كما زبرج ىي إىل 
دايرىن كافدة كىي رافعة علم النصح،كقد شهد كل جَتاف قبيلتها أهنا فريدة يف نوعها،فهي تعلم الدين 

 105التصوؼ،كسبلي من الكتب العربية كالشلحية." كعقائد التوحيد،كذبوؿ يف

زكجة لط":(،ـ1917/ق1335بنت عبد هللا بن دمحم التكناتيٍت)ضلو إىل السيدة رمحة كتشَت الركاايت أيضان 
. غرابوئية عائشة بنت الطيب األ إىل جانب106إبراىيم بن دمحم بن إبراىيم اجلشتيمي

كتتصدر رلالس النساء،كسبلي عليهن بعض القرآف "حفظت لط":(،اليتـ1926/ق1344اإلكمارية)بعد
 كجاء يف ادلعسوؿ 107"،كال نظَت ذلا يف سوس يف عصرىا.كأحواذلا كلها زلمودةكتعلمهن كتعظمهن،

   108كتؤثر عنها مواعظ كحكم..."لكل من لقيتو،"ال تفارؽ اإلرشاد بنت سعيد،أهنا اتكدا،أف أيضا
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احملضرية،فكن يدرسن الطلبة كالطالبات ما يدرس كبار تصدرف للمشيخة بالشنقيطيات  نساءال اشتهرتك 
كقد كانت خدغلة 110كغالب النساء يصرفن اىتمامان زائدان إىل دراسة السَتة النبوية الشريفة.109ادلشايخ.

 111مثل أخيها أمحد بن العاقل.ير زلضرة زبرج منها علماء أجالء،بنت العاقل تد

سنجدىا مبنية على احلب أكثر منو على ،)األستاذةلط":( كادلريد ة بُت الشيخةإذا كقفنا عند العالقك           
اليت كتب إليها األستاذ دمحم بن بنت دمحم اذلاللية،من بٍت عال اذلاللية،ظلوذج الشيخة فاطمة 112السلطة.

ككذلك كانت تربطها عالقة 113صاحل ادللقب ابدلعطي البوجعدم،"يسلم عليها كيطلب منها الدعاء."
 114كاعزيز السباعي. دمحمحسنة مع تلميذىا 

كرلمل القوؿ،إف إصرار ادلرأة القركية ابجلنوب ادلغريب،على بلوغ الدرجات العليا،كترقي يف               
تفقهة يف  العلـو الشرعية،بعدما كانت مربية كمعلمة.كىكذا ادلعادلة ال بلغ مرتبةسالمل العلم،خوذلا أف ت

 صة ابلنساء.كاعظة كمرشدة تتصدر حلقات الذكر اخلا أصبحت

 املرأة: يطريإسهام الطرق الصوفية يف أت 3-4

كمادمنا يف صدد احلديث عن اتريخ التعليم غَت النظامي للنساء القركايت ابجلنوب ادلغريب،البد أف نشَت 
الطريقتُت الدرقاكية ،ىنا إىل دكر الطرؽ الصوفية كمساعلتها يف تعليم النساء.كخَت مثاؿ على ذلك

كقد حشر 115كتفعيل دكرىا يف العطاء يف رلاالت سلتلفة.ذلما الفضل يف أتطَت ادلرأة اللتاف كاف ،كالناصرية
كقد اشتهرت 116ادلختار السوسي الصوفية ضمن رجاالت العلم يف سوس،كعد منهم مجلة من النساء.

السيدة  إىل جانب117عائشة التونينية خبدمة فقراء الطريقة الدرقاكية،إىل جانب كعظ الفقَتات كتعليمهن.
خدغلة قرينة الشيخ الصاحل سيدم إبراىيم بن صاحل التازركاليت،كىي أكرب بنات سيدم دمحم العريب 

 :"كانت خاليت كقد قاؿ عنها ادلختار السوسي118األدكزم."شلن اعتنقوا طريقة الشيخ اإللغي كزكجها."
و كادلعتقدات فيو اعتقاد كىي أيضان من صواحبالوالد، إىل زاكية ترد معو سيدم إبراىيم بن صاحل زكجة

ادلريدين يف شيخهم...مث مل تكن تنقطع عن الزاكية مع زكجها الذم يرد مع طائفة كبَتة شلن أخذكا من يده 
 119الطريقة."
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كإذا انتقلنا إىل الصحراء سنجد السيدة فاطمة)حتوتلط":(،قد"أخذت كرد الطريقة التجانية على زكجها الشيخ 
الطرؽ كىكذا اجتذبت 120كانت عابدة فاضلة،ذلا مشاركة يف علـو كثَتة."دمحم احلافظ،كالزمتو حىت تويف،ك 

إذ مل يكن اطلراطهن يف طريق القـو رلرد "تصوؼ 121معظم ادلنخرطات يف سلك التصوؼ. الصوفية
 .يف علـو ال يعرفها إال السالكوف ذلك أف منهن من كانت زبوض،122عجائز"،

 :سوس والصحراءفقيهات  4

زبصصن يف الالئي ،وعة من النساء العادلات ادلنتميات إىل عامل التصوؼ كالصالحدبجميزخر اجلنوب ادلغريب 
لذلك حظُت ابالحًتاـ كالتقدير 123كعلـو األكائل مثل الطب.العلـو الشرعية كالفقو،كعلـو اللساف كالشعر،

ات كال كقد ذكر ابن احلاج:"كال يظن ظاف...أبنو ليس يف النساء صاحل124كابالعًتاؼ بصالحهن كبركاهتن.
كاعتالء مكانة مل أتخذىا ،ف ربقق ذاهتا:"التصوؼ مسح للمرأة أحد الدارسُتكحسب رأم أ125عابدات."
 126خالص كالسلوكات الصوفية."بفضل ما كصلت إليو من التدين كاإل،خرليف حقوؿ أ

 سوس: فقيهات 4-1

كمن بُت قبائل 127كإفادة ابلكتب.سوس يف رلاالت سلتلفة من تعليم،كنسخ للمؤلفات، اطلرطت نساء
كقد ذكر دمحم ادلنوين يف 128كماسة،كإلغ...اليت اشتهرت بنساء عادلات،ىناؾ بعقيلة،كمساللة،كأمانوز، ادلنطقة

كيقاؿ أبف 129"ادلؤسسة التعليمية األكىل بسوس"أمساء بعض الفقيهات كالعادلات بسوس.حبثو عن
يف قبيلة دبقربة الكرسيفيُت،اذلجرم،سابع يف القرف الخاصان للنساء احلافظات ادلدكنة، "جناحان ىناؾ

فضالن عمن يسمُت بغَت سمائة صبية شلن اتفق امسهن شلاس،"مخأشار ادلختار السوسي إىلقد ك 130أمانوز."
  131ىذا االسم حفظن القرآف كادلدكنة."

لط":(،"من ـ1740//ق1153سليماف الكرامية)سيدم فاطمة بنت مثل كمن النساء من مارست مهنة الطب،
ل يات  العُت كالقركح كالدمامل، كجرح  إذ"تعاجل بياض132النساء ادلقصودات كرمان كاانبة  كصالحان."ُفض يػْ

تعمل  ك 133ة...كمن بركاهتا:أف كل مريض أتى إليها ككصفت لو دكاء فاستعملو فإنو يربأ عاجال."كحزاز 
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الثة زبصصات طبية كىي:طب أم أهنا مجعت بُت ث134كذلك على"تيسَت كضع النساء النفساء،"
،كعلى سبيل يف سوس نساء الوراقاتككرد يف ادلصادر أيضان أخبار عن كطب الوالدة.العيوف،كطب اجللد،

ـ، 1678ق/1089رمحة بنت دمحم بن سعيد ادلرغييت األخصاصي السوسي دفُت مراكش عاـ ادلثاؿ،
على كىذا يدؿ على أهنا كانت 136كألفت برمسها سلتصران فقهيان مبسطا."135قد"كانت فقيهة كعادلة...

النتكي)ادلتوكيلط":(،الغشي  عائشة بنت احلاج مبارؾ الشلح بن أمحد بن احلسُتكذلك درجة من الثقافة.
خبط مغريب يدكم كاضح متوسط ملوف،مشكوؿ يف بعض تكتب  تكانـ،1830ق/1245احلسنوم،عاـ 

منها ثالثة:"مصحف شريف"،كتب يف آخره ابللوف األمحر.ك"مطالع -اآلف–حيث يعرؼ منتسخاهتا،
كحقائق .ك"مدارؾ التنزيل،سرات جبالء دالئل اخلَتات،"اسم الشرح الصغَت لدالئل اخلَتات للجزكيلادل

ذيل عملها )اخلطلط":( بعبارات ككانت ت137التأكيل"،اسم تفسَت القرآف الكرًن لعبد هللا النسفي يف سفرين.
هللا كحسن عونو كتوفيقو  بقوذلا:"ك ُمل)...لط":(حبمدلك ما ذيلت بو ادلصحف الذم خطتو،من ذبليغة،

كدلن نظر يف خطها،كجلميع ادلؤمنُت ا كلوالديها،غفر هللا ذلاجلميل،على يد خدؽلة رهبا الضعيفة)...لط":(،
اللهم اجعل آخر كالمنا:الإلو إال هللا، دمحم رسوؿ كادلؤمنات،كادلسلمُت كادلسلمات،األحياء منهم كاألموات،

كىي  السيدة خدغلةالشيخ سيدم إبراىيم بن صاحل التازركاليت،كالبد من اإلشارة كذلك إىل زكجة 138هللا."
  140"دالئل اخلَتات."مثل139..."اليت"كانت حافظة القرآف زبط بيدىا الكتبصوفية كبَتة ادلقاـ كزكجها،

ـلط":("ذلا شهرة 1793-92ق/1207)141اذلاللية-بتفخيم الالـ-فاطمة توْعالتعادلة الإياللن ىناؾ  كبقبيلة
ككصفها احلضيكي"برابعة 142ذلا منظومات شلحية."احلوز،يراسلها بعض أكابر تلك اجلهات،إىل ما كراء 

كفشا ات القانتات الصابرات اخلاشعات،قد انتشر صيتها،كعم بالد سوس كالغرب،كانت من الصاحلزماهنا،
عمر ككصفها تلميذىا دمحم بن 143كذاع ذكرىا ابلوالية كالصالح عند اخلاصة كالعامة يف مجيع الناس."

كزبربان الركاايت"أهنا ربضر مع األكلياء الصاحلُت كالصاحلات 144الكة".سالسوسي اليبوركي"ابلفقيهة العادلة ال
  145يف بيعة بعض ملوؾ ادلغرب قبل بيعة أىل الظاىر دبدة."

كاإلرشاد عن الصاحلُت من استجابة الدعوة،كمسو اذلمة، "شلن يؤثر عنها ما يؤثرككانت فاطمة بنت سعيد
كربتفظ لنا ادلصادر  146".فتعظ كترشد...الوفقاكايت كاجملاطيات ابلزايرة،ارت تنتاهبا اإليغشانيات ك حىت ص



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(6); June 2019 

 

Route Educational & Social Science Journal 92 

Volume 6(6); June 2019 

 

السيدة الغالية بنت إبراىيم مثل عض العادلات ادلتفننات احلافظات،أبخبار ب كذلك
كقد أتقنت حفظو،كما حفظت نت تعلم القرآف،ككاـلط":(،"زبرجت بوالدىا،1888/ق1305السباعية)
ابع يف العربية كالفقو ككاف ذلا غَتىا من ادلتوف ادلعتاد حفظها،ك اخلليلي،كألفية ابن مالك،سلتصر 

 ،األغرابوئية اإلكمارية عائشة بنت الطيبكمن الفقيهات أيضان، 147كما إىل ذلك شلا يتداكؿ."كالفرائض،
للهوزايل جم)ادلختصرلط":(كأتقنت مًت فقد اشتهرت ابلفقو،148.ـ1918/ق1336توفيت سنة 

 كشلا كقع لو يومان"أف أانسان كانوا ؼلتلفوفا الفقيو سيدم دمحم بن عبد هللا،ككانت سبلي على زكجهابلشلحة،
فدخل فقالت لو زكجتو:إف فهم مسألتهم،فصرفهم إىل الصباح،فتحَت يف إليو يف قضاايىم يستفتونو فيها،

فبُت ذلم ادلسألة كما حابة من قريب،توفاىا اذلوزايل غاية االستيفاء،فخرج فنادل أصمسألتك قريبة، كقد اس
 149ىي."

ابنة أمحد بن دمحم بن ػلي ىيم األدكزم زكجتو السيدة عائشة،كصف العريب بن إبراكقد 
اليت ال أظن يوجد مثلها يف حرائر اللينة األكناؼ،"ادلرضية عند اخلاصة كالعامة،بقولو:ادلعدرية،

كاصلبهن فتاة تسمى رقية،كقد"استظهرت القرآف دكف بنات يتعلمن،ابن العريب ككاف لألستاذ 150األشراؼ."
،كقد دفعها أبوىا إىل ا151إخواهتا..." بعد أف أتقنت حفظ كتاب لدراسة الواسعة يف ميداف العلـو

. ادلختار كيف ذلك يقوؿ زكجها محلت معها لوحتها،كعندما زفت إىل دار 152هللا
كقد كاف كالدىا ذكر ذلك تتعلم،عها، كرمز لكوهنا ال تزاؿ فركبت)بغلتهالط":(كلوحتها مالسوسي:"
 .154"كيناغوف الدفاتر.عبوف األقالـ،شلن يدا"كانتكذكر نفس ادلصدر أهنا  153لزكجها..."

لذلك نسبوا رلموعة من ادلدارس إىل نساء ادلرأة العادلة كيقدسوهنا، أىل سوس ػلًتموف إفكصفوة القوؿ،
،اليت بنيت مدرسة على  السماللية،بنت دمحم بن عليالعادلات كالصاحلات ابدلنطقة.مثل السيدة تعزل 

ككذلك  ادلرأة الصاحلة السيدة ُموزايْت،اليت محلت ادلدرسة 155.كذلك تعظيمان لقدرىا كمكانتهامشهدىا،
إهنا من أكائل ادلسلمات يف جزكلة ىي كأختها"اتكاترت"،اليت بنيت عليها أيضان مدرسة :"يقاؿامسها،ك 

اخر العقد الثاين من كبعد كفاة السيدة ماماس يف أك 156األكماريُت،كذلك ذائع كشائع."أخرل يف كادم 
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دمحم السيدة ادلرابطة عائشة بنت إىل جانب 157حوؿ ضرػلها مدرسة. ت القبيلةشيدالثاين عشر،
  158)مدرسة اتكرامتلط":(إبدكسكا إيزادار.اليت تنتسب إليهاالوافتٍت،

 :فقيهات الصحراء 4-2

لبعض منهن على نشر كسهر اعلى العلم كالتعلم،على عادهتا يف الصحراء،159الصنهاجيةلقد أقبلت ادلرأة 
ساء شهَتات كقد احتفظت لنا ادلصادر أبمساء ن160كرعاية العلماء كاألدابء ماداين كمعنواين.العلم كاألدب،

الفوز أبمداح على تنافسن النساء ادلرابطيات كمعلـو أف 161كالتاريخ كاألنساب.أتلقن يف رلاؿ اللغة،كالشعر،
كما يبدك من قصة القاضي األديب الذم مدح حواء بنت اتشفُت زكجة القائد ادلرابطي ادلشهور الشعراء،

كيبدك أف نساء البالط كن يف معظمهن متعلمات 162سنة. 24سَت بن أيب بكر الذم كيل إشبيلية مدة 
النفزاكية اليت اشتهرت ابلعلم أمثاؿ احلرة زينب 163مثقفات كشاعرات،مجعن بُت العلـو الدينية كاألدب،

موالم  تزكجها السلطافشنقيطية من بيت اإلمارة الربكٍت،سيدة ككذلك خناثة بنت بكار،164كالرايسة.
ذلا تقييدات على ىامش و موالم عبد هللا،"موصوفة العلم،فأصلبت لـ،1679ق/1089إمساعيل سنة 

 166ككانت تناظر العلماء."165البن حجر، اإلصابة

شيخة زلضرة،"أخذت عن كالدىا عادلة جليلة،قلط":(،12إىل خدغلة بن دمحم العاقل)ؽأيضا  كتشَت الركاايت
إىل جانب السيدة 167كأخذ عنها علماء أجالء منهم أخوىا أمحد كادلامي عبد القادر كادلختار بن بونو."

فاطمة)حتوتلط":(،"ترمجت لزكجها كشيخها الشيخ دمحم احلافظ يف قصيدة من الشعر الزجلي،ذكرت فيها 
شيوخو كرحلتو إىل احلج كأخالقو كمشائلو كغَت ذلك شلا يتعلق بو،كتوفيت رمحها هللا عاـ 

كخدغلة بنت ،رقية بنت احلاج ابن العيش اليعقوبية إىل أيضان  كمن الالـز اإلشارة168ـ."1845ق/1261
صفية  يدةككذلك الس169كربيعة بنت الشيخ دمحم احلضرمي حفيدة الشيخ ماء العينُت.،دمحم العتيق الشنكيطي

)منو كتسجل النصوص أف170ككانت مدرسة.بن ادلختار،كانت عادلة ابلتجويد،كالتفسَت،كالسَتة،كالنحو،
 171مرتبة القضاء.قد بلغت  الشنقيطية بنت أمحد بن خليفةلط":(
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ت ادلشاركات يف احلركة عباس اجلرارم عددان من نساء الصحراكايالباحث كمؤرخ ألدب كقد أحصى 
دة الغالية بنت إىل جانب السي172ككانت عادلة مشاركة.ىن: ىند زكج الشيخ ماء العينُت، كمنالعلمية،

ابحلوض يف ىيا اجلرارم أحد تالمذة الكثَتم،كزكجة العالمة احلسُت بن دمحم الكاإبراىيم السباعي،
-1898/ق1357 –ق 1316ذكر ادلختار السوسي مرًن الصحراكية ضلو )كما 173الصحراء.

."ذلا كراء إتقاف لط":(،كافـ1938 ككاف ذلا يف تالكة كتاب هللا العجب حفظ القرآف يدان حسنة يف العلـو
إىل جانب ككرد أيضان يف ادلصادر السيدة)مرًن مانو بنت الاللط":(ربفظ القاموس،174بغنتها الصحراكية احللوة."

الصحراء تعلموا اللغة "كل من كاف يف كردكس من قبائل ركاايت أفال انرب كزب175فتيات تنيكي ػلفظن ادلوطأ.
كيف ىذا الصدد يقوؿ شيبة ماء العينُت:"كاف عند جديت دفاتر يكتب فيها النساء ىذه 176األمازيغية."

  177اللغة..."

نستخلص من ما كرد ذكره سابقان،أف االنتماء للبيوت الشريفة،أك العلمية،ساعد الكثَت من النساء يف ذباكز 
ء الكبار،كىذا مل يكن متاحان جلميع النساء.إذ مل ترد أم إشارة مرحلة التعليم األكيل،كمصاحبة العلما

لكن لنساء العامة سيد،أك الُكتاب.تفيدان،أبف نساء الالئي ينتمُت إىل طبقة العامة،قد ذباكزف مرحلة ادل
فضل كبَت يف استمرار العلم يف سوس كالصحراء،فهن العمود الفقرم الذم قامت عليو ادلدارس رغم ضعف 

 يتعهدف ادلدارس كركادىا ابلعناية كالرعاية.  ن العلم فقد كننصيبهن م

 :التكافل االجتماعي داخل املدارس العتيقة"بصيغة املؤنث" 5

العلم كاألدب كرعايتها للعلماء.لذلك سنشَت يف  كنشر،لعلم كالتعلمعلى ا لقد رأينا سابقان كيف أقبلت ادلرأة
ما ىو ك االجتماعي داخل ادلدارس العتيقة،كلكن من منظور"صيغة ادلؤنث". مظاىر تكافلىذا احملور إىل 

بينما ادلدارس ابلبادية سبوؿ أبعشار 178ابجلنوب ادلغريب أف ادلدارس ابدلدف سبوؿ من األحباس،كدائع شائع 
كيف ذلك يقوؿ ادلختار ،ف يف ىذا اجلانب شبو غائبةتبقى مساعلة ادلخز فحُت 179كصدقات القبائل.

لبناء جامع أك مدرسة كال مكتب كال زاكية إال لغرض من  )السالطُتلط":( السوسي:"فال يتعرضوف
  180أغراضهم..."
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فسكاهنا يقوموف بو من مجيع أف تتوفر كل قرية على مسجد صغَت،جرت العادة يف سوس 
امرأة أكصت بثلث ماذلا للمسجد،كثلث ألكالد سؤاؿ يتعلق ب"،كجاء يف نوازؿ العباسي181النواحي.

كزبربان النوازؿ أيضا أف ادلرأة كانت تؤدم أجرة 182ككضعت الوثيقة بيد أمُت..."أخيها،كثلث لورثتها،
تنقل عن ابن الدرعي،"الذم سئل فيو ،كما ىو احلاؿ يف ىذا السؤاؿ،إىل جانب الرجل183،علم"الشرط"ادل

ادلرأة تسجل النصوص أف ك 184مشاركة ادلرأة يف أداء أجرة ادلعلم ادلنتصب لإلمامة..."ادلعلم أثناء العمل،
من أداء شرط إماـ ادلسجد،أك أستاذ ،تقـو بدكرىا أحسن قياـ يف كل ما يلـز اجلماعةكانت"ادلسكينية  

كعادة ما تشتمل حصة الفقيو من"الشرط"على 185شلثلة يف مؤكنة طعامية أك نقدية."مدرسة القبيلة،
اخلاص إبطعاـ فقيو 187"عالـ النوبة"ادلصادر إىلكقد أشارت 186"خبزة يف الغذاء كأخرل يف العشاء".قل،األ

كاف، كما ىي عادة بقولو:"كأما مؤكنتو اليومية فإهنا على مجيع الس،ادلختار السوسي ذكرهك 188ادلسجد.
كيوضع خار لو غطاؤه منو،لفيف إانء صغَت من ا-يف الغالب189كىجوراي-ابدية)ادلغربلط":(مجعاء،غذاء كعشاء

عم كانت عند بعض نسط النهار عندان يف ىذه اجلباؿ،كال كجبة ك ،صغَت مقعر يصنع على مقداره طبق يف
عند الظهر خببزتُت أك ثالث رقاؽ،مع سكرجة أيتوف إىل الطالب القبائل)األزغاريةلط":(،كعهدم أبىل)إفرايفلط":(

ا يكوف يف بعض األزمنة ادلخصبة،كذكر يل أف يف بعض أـ إظلما،مث ال أدرم أذاؾ عاـ دائفيها زيت أركاف،
يعتنوف بطعاـ الطالب كعهدم أبىل قريتنا للطالب كجبة نصف النهار أيضا... تعطىةلط":(ك)مسىلةلط":(قرل)بعقيل

كلكن ذىبت تلك النيات بذىاب كحلما إف تيسر ليـو نوبة الطالب،فتجد النساء يهيئن إداما عناية اتمة،
 190ذلك اجليل."

كيف ىذا إىل الُكتاب، اء ترسل الطعاـ ذلمكانت بعض النسعلى التعلم،191"إزلضارف"كلتشجيع األطفاؿ
ككرد أيضا يف 192الصدد سئل العباسي،"عن معلم الصبياف ىل أيكل من الطعاـ ادلصنوع ذلم ال لغَتىم..."

ت بو الصبياف أي سؤاؿ:"عن مان اللحياين التمناريت نزيل درعة،مسائل ابن ىالؿ اليت رتبها أبو احلس
اليت جرت العادة يصنع الطعاـ عند ختمها، ىل للمكتب من الطعاـ عند ختم بعضهم البعض سور القرآف 

إذ كتب ية ادلرأة ادلتصوفة لطلبة العلم،كقد كرد يف ادلصادر معلومات تتعلق حبما193للمعلم أف أيكل منو...؟"
بقولو:"فاطمة بنت دمحم من بٍت عال اذلاللية، رابعة الت،احلضيكي يف طبقاتو عن الولية ادلشهورة اتع
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و طلبة ادلدارس العتيقة ػلج إليميس األكؿ من شهر مارس الفالحي،رػلها يف اخلكيقاـ عند ض194زماهنا..."
خدمة زكجات  أيضاتسجل الركاايت ك 195لًتتيل القرآف كإحياء ليايل الذكر.اجملاكرة)شتوكة قرب أكاديرلط":(،

لد كيقوؿ أمحد بن خا تزكجها الشيخ دمحم ابن انصر،األنصارية حفصة بنت عبد هللا مثلكاي،ادلتصوفة للزا
كما تطوعت ميمونة التامكركتية 196الناصرم:"كما كاف مراد الشيخ...بتزكجو إايىا إال القياـ أبمر الزاكية."

ازة أحباس فقد"تولت حيكل فعلي يف تنظيم كتسيَت أمورىا،كساعلت بشدمة"زاكية اتمكركت"طيلة حياهتا،خب
كأبناء السبيل إىل أف سيدم أمحد بن إبراىيم،كتفريقها على طلبة العلم،كالزكار كاألضياؼ،

إذ ؼلربان ادلختار فقراء الزاكية،اليت كانت ربب الطلبة كتفضلهم على كذلك اتكدا بنت سعيد،ك 197ماتت."
كأخرت الفقراء ادلنقطعُت عند كلدىا الشيخ ،فاستدعت الطلبة أكالن :"أقامت حفلة يف دارىا،بقولو،السوسي

 198يف الزاكية عمدان."

كإذا  199.لتقـو هبذه ادلهمة )تواي ف دلدرستلط":(استئجار خادمة إطعاـ الطلبة داخل ادلدارس عرب غالبان ما يتمك 
فالطبخ يكوف مناكبة بُت نساء القبيلة،"فتأيت الدار اليت فيها انت ادلدرسة ال تتوفر على خادمة،ك
كجرت 201."مث أتيت بو إىل ادلدرسة200فتهيؤكىا خبزا أك كسكسا،نوبة،لتأخذ احلبوب من ىرم ادلدرسة،ال

يكاد يكوف اإلتياف هبا فرضان 202العادة أف األسر ربضر كجبة بعد صالة العصر)كاكزكيت، أك كاكزدكيتلط":(،
كمن العادات 203على كل دار من دكر القبيلة،فمن أتخر يف ذلك تطبق عليو األعراؼ ادلوضوعة يف ذلك.

فتزكده يوميان دبا يلزمو من 204"مسافر"،غريب "الرتبية"،إذ تتكلف كل أسرة بطالبعادةالتكافلية أيضا،
زكجة الباشا حيدة،"كانت ال -كلعلها تصغَت الزىرة-أف كزة بنت بَتكؾ ادلناهبيةزبربان ادلصادر،ك 205طعاـ.

فأكعز إليها قاضي سوس"سيدم الفاطمي الشرادم ئم للطلبة يف كثَت من ادلناسبات،تنفك عن إيالـ الوال
إذ ترسل إليهم يف مدرسة اجلامع الكبَت)اتركدانتلط":(،فقامت بذلك خَت قياـ، الفاسي"،أبف تقـو إبطعاـ طلبة

كمثلها من ليهم عند الغذاء قطعة من الكسكس،كترسل إباح قلة عظيمة من احلريرة)حساءلط":(،الص
ابلزيت كاللنب يف ادلساء،زايدة على ما تنفحهم بو،الفينة بعد األخرل،من ذبح الثَتاف،كإرساؿ 206العصيدة

زايدة على أهنا تعطي لبعض الطلبة لبة اآلفاقيُت احملتاجُت للطعاـ،فكفت الكثَت من الط ذلك،الدراىم كغَت
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". احضار دكار كذلك تتناكب على الكانت نساء ك 207ادلشتغلُت بغَت القراءات من العلـو خبزتُت كل يـو
   208ربتاجها ادلدرسة للتدفئة أك الطهي. احلطب الذم

طوفوف على القبائل جلمع "نزاْىت ف طلبة"،حيث يادلدارس ينظموف أايـسوس أف طلبة جرت العادة يف 
بقولو:"جولة سنوية ينظمها كقد ذكرىا ادلختار السوسي،209كتسمى ىذه العادة زلليان ب"أدكاؿ"،الصدقات،

بالغة يف إكرامهم بغاية ادلقاب موسم اجلٍت كاحلصاد كالدراس،يف أعر الطلبة،إنفالس لفائدة الفقهاء ككبا
آف الكرًن بركاية كرش على كال يسمح للمشاركة يف ىذه اجلولة إال دلن حفظ القر حتفاء هبم،كاال

كهبذه ادلناسبة كانت 210كتتناكب سلتلف أفخاذ القبيلة على استضافتهم بطريقة تسمى "أدكاؿ"."األقل.
قدف أف لذلك كن يعتابعتبارىم من محلة القرآف،ملتمسُت منهم الدعاء،اء تعطي الصدقات للطلبة،النس

لناس كا..كىم ينتقلوف من قرية إىل قرية،دعاءىم مستجاب.كقد أشار ادلختار السوسي لذلك، بقولو:".
أفراد القبيلة  أهنم يكرموف بو محلة القرآف الكرًن،كاذلدااي منيقوموف بضيافتهم أحسن قياـ،بكل ما يعملوف،

للدعوات،كاستدراران للربكات،كقد جرب اء يوالُت شلا ربت أيديهن عليهم،تطلبان كالنستقدـ من غَت طلب،
ػلملوف "212يف"العواشر"،كمن العوائد أيضا،211أف الدعاء يف رلمع الطلبة مستجاب."عندىن كعند غَتىم،

فيدكركف فيجعلوهنا فوؽ قصبة،فيحملها أحدىم،أرقط،كيغلفوهنا بزيف أمحر أك لوحة مزكقة آبايت القرآف،
الميذ كالتالذم يعطى ذلم من الداير،كالنساء يتربكن ابللوحة، الزرع أماـ الداير بقفة كبَتة يضعوف فيها

  213ذلذا ادلوقف فيو سبجيد القرآف كمحلتو."يرفعوف أصواهتم بنشيد خاص،

ا مل تتأخر يف تلبية إال أهن،العتيقة  إقصاء ادلرأة القركية كحرماهنا من كلوج ادلدارسرغم ك كختامان ؽلكن القوؿ،
 .ادلستطاعحسب ،عانة الطلبةإب كذلك.العتيقةالواجب،اخلاص بدعم ادلدارس 
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 خامتة:

سببان يف حرماف العديد من النساء القركايت  ،كاانكىاجس إنعداـ األمن إف العقليات الذكورية ادلتشددة
الفقَتات من التعلم،إذ مل تسلم منهن إال الالئي نشأف داخل البيوت احلاكمة،أك الشريفة،أك العلمية.رغم 
كجود دعوات صادرة من بعض الفقهاء،ربث على تعميم التعليم بُت مجيع النساء يف احلواضر 

مكتوفة األيدم،بل ربدت الصعاب،كبدلت كل ما بوسعها لتتحرر من  ادم.كلقد رأينا،أف ادلرأة مل تبقكالبو 
اجلهل،كتثقف نفسها بنفسها.فقد انتقلت من ادلربية كادلعلمة داخل البيوت،إىل كاعظة كمرشدة يف 

 كما زبرج على يديها رلموعة من العلماء األِجالء.الزكااي.
يف تنوير رلموعة من النساء القركايت،يف  كالصوفية ة كذلك،إىل إسهاـ ادلرأة الفقيهةكقد سبت اإلشار 

مناسبات عديدة،خاصة يف ادلواسم،ككذلك عند تنظيم حلقات الذكر.كبفضل ذلك تعلمت الكثَت من 
النساء أمور دينهن،كأصبحن يعرفن ما ذلن كما عليهن.إىل جانب اطلراطهن يف الطرؽ الصوفية،اليت يسرت 

 ذلن طريق العلم،كمصاحبة العلماء الكبار.
بشكل ال يتطرؽ عامة،كجنوبو خاصة،قد ربسنت ادلغرب  يفالقركية ادلرأة خالصة القوؿ،إف مسألة تعليم ك 
ات أحسن من حاؿ األمهات حيث أصبح اليـو حاؿ البنـ،20القرف  ليو أدىن شك منذ منتصفإ

كما األعداد الكبَتة  ،خاصة يف احلواضركمازاؿ التطور مستمران بشكل كاضح إىل يومنا ىذاكاجلدات،
حىت فاؽ عددىن عدد الذكور يف   للفتيات اللوايت يلجن اجلامعات كادلعاىد العليا كادلدارس ادلتخصصة

اء أف زبلد ذاهتا كتفرض استطاعت طلبة من النس.كقد إال دليل على ذلك التطور  كليات الطب كاذلندسة
 عية. االقتصادية كاالجتماالعلمية ك القطاعات  يف كلإنتاجها،
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4
 .44سورة المجادلة: اآلٌة:   

5
 .6، ص 132الحجوي،مخطوط تعلٌم الفتٌات ال تحرٌر المرأة، مخطوط، خ. ع. ح   

6
 .534حنا الفاخوري، منتخبات األدب العربً، المكتبة البولٌسٌة، بٌروت، )د.ت(، ص   

7
 .699، ص 445الحجوي، إصالح التعلٌم العربً، مخطوط، خ. ع. ح   

8
م(، المعهد الملكً للثمافة األمازٌغٌة، مركز الدراسات 45-9/2-4الحسٌن أسكان، تارٌخ التعلٌم بالمغرب خالل العصر الوسٌط )  

 .35، ص 1666لتارٌخٌة والبٌئٌة، الرباط، ا
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9
هجرٌة(، أطروحة دكتوراه الدولة، مرلونة بكلٌة اآلداب ظهر 545-441الحسٌن أسكان، الدولة والمجتمع فً العهد الموحدي )  

 .114 – 169، ص ص 1664المهراز، بفاس، سنة 
10

 Christiane KLAPISH-ZUBER, Femmes in Dictionnaire des Sciences historiques, sous la direction de A. 
BURGUIERE, Paris, P.U.F, 1986, P. 282. 
11

 Voire Nicole ARNAUD-DUC, Les contradictions du droit, in « Histoire des Femmes en occident », Sous 
la direction de Georges DuBy et Michelle Perrot, Vol I, Le XIX° Siècles, Paris, Plon, 1991, P. 16. 

12
 .24، ص 46 – 43، مساهمة فً تارٌخ الذهنٌات"، مجلة أمل، ع 45-9/46-1دمحم الهاللً، "نظرة المجتمع للمرأة فً مغرب المرن   

13
 عبد الملن المراكشً، الذٌل والتكملة، السفر األول.  

14
 .24، ص 46 – 43مة فً تارٌخ الذهنٌات"، مجلة أمل، ع ، مساه45-9/46-1دمحم الهاللً، "نظرة المجتمع للمرأة فً مغرب المرن   

15
 M. G. Demombynes, les institutions musulmanes, Paris, 4964, PP. 432 et 423. H. D. E. T. D’Arlach, Le 

Maroc et le Rif en 1856, Paris, 1956, P. 53. 
16

 .451 - 454، ص ص 46 – 43، مجلة أمل، ع عثمان المنصوري، "تارٌخ المرأة المغربٌة فً العصر الحدٌث"  
17

. عبد العزٌز الفشتالً، مناهل الصفا. دمحم 4936مجهول، تارٌخ الدولة السعدٌة الدرعٌة التاكمدارتٌة، نشر جورج كوالن، الرباط،   

 الوفرانً، نزهة الحادي بؤخبار ملون المرن الحادي.
18

ب من مشاٌخ المرن العاشر. دمحم الفاسً، مرآة المحاسن من أخبار الشٌخ أبً دمحم بن عسكر، دوحة الناشر لمحاسن من كل بالمغر  

المحاسن. المادري، نشر المثانً ألهل المرن الحادي عشر والثانً. ودرة الحجال فً أسماء الرجال. وجذوة االلتباس. والمنتمى الممصور 
 على مآثر الخلٌفة المنصور.

19
 . 462، ص 4991، السنة الخامسة، 46 – 43طغرافٌة المرٌنٌة"، مجلة أمل، ع عبد الوهاب الدبٌش، "المرأة فً األس  

20
 . لدٌٌغودي طورٌش، تارٌخ الشرفاء.1. مارمول كربخال، إفرٌمٌا، ج 4الحسن الوزان، وصف إفرٌمٌا، ج   

21
 الونشرٌسً، المعٌار المعرب. عبد العزٌز الزٌاتً، الجواهر المختارة، مخطوط. عٌسى السكتانً، أجوبة السكتانً، مخطوط.  

22
 .451 – 452، ص ص 4996، السنة الثانٌة، 5فاطمة العٌساوي، "وثائك حول المرأة"، مجلة أمل، ع   

23
 .452نفسه، ص   

24
 نفسه.  

25
 .141، ص 4لتارٌخ، ج إبراهٌم حركات، المغرب عبر ا  

26
 .45الحسن العبادي، عمل المرأة فً سوس، ص   

27
 .369لحسن الٌوبً، الفتاوى الفمهٌة، ص   

28
،من علماء سوس وفمهائها المرمولٌن،له فتاوى 4419/4225أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن عبد هللا الحضٌكً الجزولً،المتوفى سنة   

 .14، ص 4. المراكشً، األعالم، ج 493ومإلفات فً مختلف العلوم. أنظر: المختار السوسً، سوس العالمة، ص 
29

 .6أحمد الحضٌكً، طبمات الحضٌكً، ورلة   
30

 .461دمحم بن علً السوسً، تنبٌه اإلخوان، ص   
31

 .26نفسه، ص   
32

 .46، ورلة 44631دمحم الناصري، المزاٌا فٌما أحدث من البدع بؤم الزواٌا، نسخة محفوظة بالخزانة الحسنٌة، تحت رلم   
33

 .462نفسه، ص   
34

أبو مهدي عٌسى بن عبد الرحمان السكتانً، من الفمهاء األجالء فً العصر السعدي، تولى لضاء الجماعة بمراكش، وكانت له   

 .394، هامش ص 1مشاركة فعالة فً الحركة العلمٌة، وحضور لوي فً المجال السٌاسً. أنظر: دمحم حجً، الحركة الفكرٌة، ج 
35

 .65، ورلة 3544لعامة بالرباط، تحت رلم نوازل الرسموكً، مخطوط بالخزانة ا  
36

 .496رحال بوبرٌن، بركة النساء، ص   
37

دمحم بن علً السوسً، تنبٌه اإلخوان على ترن البدع والعصٌان، تحمٌك: دمحم ستٌتو. مراجعة: أحمد حدادي، منشورات كلٌة اآلداب   

 .24، ص 1664والعلوم اإلنسانٌة، وجدة، 
38

 .462نفسه، ص   
39

شهرتها اتخاذها من طرف الطائفة الكناوٌة أحد رموزها/ ملون فً طموس لٌالها االحتفالٌة، حتى اشتهرت باسم لالمٌمونة  زاد من  

 .493تكناوت، أو مٌمونة الكناوٌة. أنظر: رحال بوبرٌن، بركة النساء، ص 
40

 .13األجوبة الناصرٌة، ورلة   
41

 .16نفسه ورلة   
42

 .461دمحم الناصري، فٌما أحدث من البدع بؤم الزواٌا، ص   
43

 .14نفسه، ص   
44

 .415 – 416اإلكراري، روضة األفنان، ص ص   
45

 .69الحسن العبادي، الصالحات المتبرن بهن فً سوس، ص   
46

 .56، ص 1دمحم المختار السوسً، المعسول، ج   
47

 .122، ص 4ابن الحاج، المدخل، ج   
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48

 .4991عبد الهادي التازي، المرأة فً تارٌخ الغرب اإلسالمً، دار الفنن،   
49

 .456، ص 6، ج 4941الممري، نفح الطٌب، بٌروت،   
50

 .66، ص 3المختار السوسً، المعسول، ج   
51

 .11، ص 2المعسول، ج   
52

 .442، ص 46نفسه، ج   
53

 .161، ص 4الحضٌكً، طبمات الحضٌكً، ج   
54

 .6645، ص 41دمحم الحاتمً، مادة"الدرلاوي علً"، معلمة المغرب، ع   
55

 .39، ص 3المختار السوسً، المعسول، ج   
56

 .63، ص 3نفسه، ج   
57

 .63، ص 3نفسه، ج   
58

 .52، ص 3المعسول، ج   
59

 نفسه.  
60

 .46الحسن العبادي، الصالحات المتبرن بهن فً سوس، ص   
61

 .52، ص 3المعسول، ج   
62

 .456ٌوسف العرٌنً، الحٌاة العلمٌة فً األندلس، ص   
63

 .5525، ص 44أحمد عمالن، مادة"الصوابً أحمد"، معلمة المغرب، ع   
64

 .41، ص 41المختار السوسً، المعسول، ج   
65

 .69 – 61الحسن العبادي، الصالحات المتبرن بهن فً سوس، ص ص   
66

 .66، ص 3المعسول، ج   
67

 .55 ، ص3خالل جزولة، ج   
68

 .45الحسن العبادي، الصالحات المتبرن بهن فً سوس، ص   
69

 نفسه.  
70

 – 34، ص ص 4613/1661فتاوى العالمة سٌدي عبد هللا بن الحاج إبراهٌم، جمع وتحمٌك: دمحم األمٌن بن دمحم بٌب، الطبعة األولى،   

31. 
71

: دمحم الظرٌف،"الحضور الثمافً لزاوٌة  . نمال عن61ماء العٌنٌن بن العتٌك،"بحر البٌان فً شمائل شٌخنا الشٌخ ماء العٌنٌن"، الورلة   

ٌولٌوز  41الشٌخ ماء العٌنٌن بالجنوب المغربً"، ضمن أعمال ندوة: سوس والصحراء المغربٌة تواصل ثمافً وحضاري، ٌوم األحد 

 .66، ص 4649/4999ولى، ، الطبعة األ4991
72

 .12، ص 4ابن عذاري، البٌان المغرب، دار الثمافة، بٌروت، ج   
73

 .19، لشبونة، ص 91حجً، صلحاء مغاربة لهم عاللة بالبحر، المملكة المغربٌة، المندوبٌة العامة، معرض   
74

مفردها مكتب، وٌطلك أٌضا على هذا المعنى من هذه المادة، نفسه لفظة كتاتٌب، جمع ُكتاب. والمكتب هو المحل الذي ٌتعلم فٌه   

المبتدئون بمنزلة المدارس االبتدائٌة الٌوم فً األمم المتمدنة، ثم صار ٌطلك على المحالت التً ٌتعلم فٌها المرآن مع مبادئ الدٌن، 
فظة فً المدن وما إلٌها من سكان العرب بلفظة "اإلحضار"وٌطلك علٌها فً البوادي السوسٌة "أْخْربٌْش". أنظر: المختار واستبدلت هذه الل

 .44السوسً، مدارس سوس العتٌمة، ص 
75

 ، مطبوعات4. ٌوسف العرٌنً، الحٌاة العلمٌة فً األندلس فً عصر الموحدٌن، ط 394دندش، األندلس فً نهاٌة المرابطٌن، ص   

 . 469، ص 4644/4995مكتبة الملن عبد العزٌز، العامة، الرٌاض، 
76

صباح عالش، "المساجد/ المدارس بالرٌف"، المدارس العتٌمة بالمغرب دور المبائل فً التدبٌر والتموٌل، تنسٌك: دمحم أٌت حمزة   

 .44، الهامش 39، ص 1645اط، ومبارن أٌت عدي، المعهد الملكً للثمافة األمازٌغٌة، مطبعة المعارف الجدٌدة، الرب
77

الغالٌة بلعمش، لضاٌا من تارٌخ المرأة الصحراوٌة، بحث لنٌل دبلوم الماستر فً التارٌخ، تحت إشراف: دمحم المازونً، كلٌة اآلداب   

 .11، ص 1646 – 1669والعلوم اإلنسانٌة بؤكادٌر، الموسم الجامعً 
78

لتعلٌم األطفال، وإمامة الناس للصالة، وما  -على األلل–ف رجل حافظ للمرآن كلمة تستعمل فً سوس للداللة على عملٌة توظٌ  

 .1، الهامش: 491ٌصاحب ذلن من اتفاق على ممدار ما ٌتماضاه المدرس ممابل هذا العمل. أنظر: اإلكراري، روضة األفنان، ص 
79

 .16الغالٌة بلعمش، لضاٌا من تارٌخ المرأة الصحراوٌة، ص   
80

 .444، ص 1وصف إفرٌمٌا، ج  الحسن الوزان،  
81

 .426الخلٌل النحوي، بالد شنمٌط، ص   
82

 .119نفسه، ص   
83

 .14الغالٌة بلعمش، لضاٌا من تارٌخ المرأة الصحراوٌة، ص   
84

من  . نمال عن: الغالٌة بلعمش، لضاٌا1661-69-46سنة، بمدٌنة الداخلة،  44رواٌة شفوٌة للسٌدة عجٌنة ماء العٌنٌن، تبلغ من العمر   

 .12تارٌخ المرأة الصحراوٌة، ص 
85

 تنتمً إلى لبٌلة إٌداو علً فً تكانت )بالكاف معمودة(.  
86

 .35، ص 3أنظر ترجمته: المختار السوسً، المعسول، ج   
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87

. نمال عن: الغالٌة بلعمش، لضاٌا من 1669-61-41سنة، بمدٌنة العٌون،  41رواٌة شفوٌة ألحد تالمذتها، الشٌخ دمحم، ٌبلغ من العمر   

 .14تارٌخ المرأة الصحراوٌة، ص 
88

لٌة بلعمش، لضاٌا . نمال عن: الغا1669-69-4سنة، بمدٌنة الرباط،  49رواٌة شفوٌة للسٌدة صفٌة منت أحمد محمود، تبلغ من العمر   

 .14من تارٌخ المرأة الصحراوٌة، ص 
89

 .119الخلٌل النحوي، بالد شنمٌط، ص   
90

 .495أحمد بابا ولد عبد هللا العتٌك، نمال عن:  الغالٌة بلعمش، لضاٌا من تارٌخ المرأة الصحراوٌة، ص   
91

 .3423، ص 44دمحم حجً، مادة"خجو آمنة"، معلمة المغرب، ع   
92

الحتظار أو محظرة من الحضور أو المحاضرة. المحظرة والمحاضر دالة على المدرسة. أنظر: الخلٌل النحوي، بالد محظرة من ا  

 .41 – 44شنمٌط، ص ص 
93

 Le Courtois : Etude expérimentale sur l’enseignement traditonnel en Mauritanie, P. 34. 
94

 : المرأة المغربٌة فً عهد المرابطٌن. . نمال عن416، ص 1 المختار بن حامد، تارٌخ مورٌتانٌا الثمافً، ج  
95

 .46، الورلة 44631دمحم الناصري، المزاٌا فٌما أحدث من البدع بؤم الزواٌا، نسخة مصورة محفوظة بالخزانة الحسنٌة، تحت رلم   
96

 .14، ص 6المختار السوسً، خالل جزولة، ج   
97

  
97

 .165 – 166الكرسٌفً، المإلفات الفمهٌة، ص ص   
98

 .411 – 412، ص ص 44المعسول، ج   
99

 .9الحسن العبادي، الصالحات المتبرن بهن فً سوس، ص   
100

 نفسه.  
101

 .19، ص 44. ج 466، ص 45. ج 41، ص 41المعسول، ج   
102

 .69الحسن العبادي، الصالحات المتبرن بهن فً سوس، ص   
103

 .54 – 55، ص ص 1من أفواه الرجال، ج   
104

 .461، ص 4المعسول، ج   
105

 .469 - 461نفسه، ص ص   
106

 .444 – 445نفسه، ص ص   
107

 .12، ص 44. المعسول، ج 436رجاالت العلم، ص   
108

 .52، ص 1نفسه، ج   
109

 .119الخلٌل النحوي، بالد شنمٌط، ص   
110

 .119 – 111نفسه، ص ص   
111

 .119نفسه، ص   
112

 .441رحال بوبرٌن، بركة النساء، ص   
113

 .95، ص 4الحضٌكً، طبمات الحضٌكً، ج   
114

 .95 – 96، ص ص 41المختار السوسً، المعسول، ج   
115

 .391، ص 24 – 25مبارن لمٌن، "المرأة العالمة فً سوس،" مجلة المناهل، ع   
116

 .11المختار السوسً، رجاالت العلم العربً فً سوس، ص   
117

 .54 – 55، ص ص 1أفواه الرجال، ج   
118

 .45الحسن العبادي، الصالحات المتبرن بهن فً سوس، ص   
119

 .46، ص 41. ج 144، ص 5المعسول، ج   
120

 .31 – 34فتاوى لعالمة سٌدي عبد هللا بن الحاج إبراهٌم، ص ص   
121

وسً،" سلطة المعرفة وسإال الهوٌة، مجلة المناهل، مبارن لمٌن، "المرأة العالمة فً سوس من خالل بعض مإلفات دمحم المختار الس  

 .319، ص 24 – 25ع 
122

ابن الزٌات، التشوف إلى رجال التصوف، تحمٌك: أحمد التوفٌك، منشورات كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بالرباط، الدار البٌضاء،   

 .2، الترجمة رلم 96، ص 4916
123

 .319، ص 24 – 25مبارن لمٌن، "المرأة العالمة فً سوس"، مجلة المناهل، ع   
124

البادسً، الممصد الشرٌف والمنزع اللطٌف فً التعرٌف بصلحاء الرٌف، تحمٌك: سعٌد أحمد أعراب، المطبعة الملكٌة، الرباط،   

 .91، ص 4911
125

 .49، ص 1ابن الحاج، المدخل، ج   
126

 ص م،4995 الثانٌة، الطبعة بٌروت، العربً، الثمافً المركز نشر ،مدس والجنس فً المٌثولوجٌا اإلسالمٌةعلً الربٌعو، العنف والم  

 .495 – 496 ص
127

 .396، ص 24 – 25مبارن لمٌن، "المرأة العالمة فً سوس"، مجلة المناهل، ع   
128

 .319 – 311نفسه، ص ص   
129

 .414، ص 46-43المرٌنً، "نظرة تارٌخٌة عن المرأة المغربٌة"، مجلة أمل، ع   
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130

 .455 - 41المختار السوسً، سوس العالمة، ص ص   
131

 .9، ص 6المعسول، ج   
132

 .11رجاالت العلم العربً فً سوس، ص   
133

 . 12، ص 2المعسول، ج   
134

 .391، ص 24-25مبارن لمٌن،"المرأة العالمة فً سوس"، مجلة المناهل، ع   
135

 .436، ص 1المعسول، ج   
136

 .54 – 56، ص ص 36دمحم المنونً،"المإسسات التعلٌمٌة األولى بسوس وخصائص المدارس العتٌمة بالمنطمة"، مجلة المناهل، ع   
137

من العصر الوسٌط إلى الفترة المعاصرة، منشورات كلٌة اآلداب والعلوم تارٌخ الورالة المغربٌة صناعة المخطوطات المغربً   

 .161 – 162، ص ص 4994اإلنسانٌة بالرباط، 
138

 .394، ص 24-25مبارن لمٌن،"المرأة العالمة فً سوس"، المناهل، ع   
139

 .46، ص 41دمحم المختار السوسً، المعسول، ج   
140

 .144، ص 5نفسه، ج   
141

: من بنً َعْبلً، وبنو َعْبلً فرع من بنً الحسن، وبنو الحسن فرع من بنً تاسكدلت، وبنو  هاللٌة األصل، كما لال اإلمام الحضٌكً  
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