
 ماسرت اتريخ الغرب اإلسالمي يف العصر الوسيط

 النشاط احلريف والتجاريامتحان السداسي الثاين   يف مادة: 

 السؤال:

تعد كتب اجلغرافيا البلدانية )أو كتب الرحالت( من أهم املصادر املعتمدة يف كتابة التاريخ 
ومن هذه الكتب: ] االقتصادي واالجتماعي. وخاصة ما تعلق ابلنشاط احلريف والتجاري 

كتاب البلدان لليعقويب، وأحسن التقاسيم للمقدسي وصورة األرض البن حوقل، واملسالك 
 للبكري واالستبصار ملؤلف جمهول...وغريها[

والدولة بني أمهية هذه املؤلفات يف إبراز ابلنشاط احلريف والتجاري يف الغرب اإلسالمي عامة 
 الرستمية خاصة.

 :اإلجابة النموذجية

 ن(4) مقدمة

كتب اجلغرافية البلدانية أو كتب الرحلة، من املصادر األساسية يف كتابة التاريخ عامة والتاريخ 
االقتصادي واالجتماعي خاصة، ملا حتويه من نصوص اترخيية تتحدث عن البلدان ومواقعها 

وسلع، واملوازين وعمائرها ودورها وقصورها، وأحيائها ودروهبا، وما يرد إىل أسواقها من بضائع 
واملكاييل املستخدمة فيها، واألموال اليت جتىب إليها...وعادات سكاهنا وأمناط عيشهم، 
وسلوكياهتم يف التعامل مع بعضهم. كما تتحدث عن املسالك والطرق التجارية واحملارس 

 ...والفنادق والطعام والشراب

 ن(10: )العرض

اجلغرايف  زدهرة مشلت خمتلف أقاليمها فقد وصفلقد عرفت الدولة الرستمية زراعة م        
األندلسي أبو عبيد البكري يف كتابه املسالك واملمالك زراعة تيهرت وأحوازها إذ يقول: "وفيها 
مجيع الثمار وسفرجلها يفوق سفرجل اآلفاق حسنا وطعما ومشمشا وسفرجلها يسمى 

غرب وطاف يف أرجائه وعرف ابلفارس" ويشري ابن حوقل يف كتابه صورة األرض وقد زار امل



حماسنه وخرياته إىل أشجار وبساتني تيهرت فيقول أبهنا تنتج ضرواب من الغالل املختلفة 
واملتنوعة. أما املقدسي البشاري يف كتابه أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم، وهو أيضا من 

غرب قد أحدقت)أحاطت( الرحالة اجلغرافيني الذين زاروا بالد املغرب فيقول أبن تيهرت بلخ امل
، ومنطقة تيهرت مل  وغابت يف البساتني ونبعت حوهلا األعنيهبا األهنر والتفت هبا األشجار 

غراسة البساتني وما حتتويه من األشجار املختلفة وإمنا هي منطقة زراعة  تكن مقتصرة على
الغلة ،  راعة تلكخاصة لكثرة مياهها وبرودة مناخها ووقوعها قرب التلول الصاحلة لز  احلبوب

هلذه املطاحن إال  فهذا البكري يذكر من بني أبواب تيهرت اباب يعرف املطاحن ، فال معىن
الرستميون عرفوا صناعة الطواحني  وجود زراعة نشيطة للحبوب، ويدل هذا أيضا على أن

األراضي أما اجلانب الغريب من الدولة الرستمية ومشاهلا حيث  واستفادوا من قوة تدفق املياه
احلبوب حيث  واملياه املتدفقة واألمطار الغزيرة، فهي تعترب من املناطق األساسية يف زراعة اخلصبة

 وغري ذلك من احلبوب".  جند على ضفاف وادي الشلف يزرع: "العصفر والكتان والسمسم
" ، وهلا انحية خصبة ويف ضواحي مدينة اخلضراء "فواكه وسوان وهبا السفرجل املعنق الفارسي

وإذا محل دخل املدينة وحوهلا بساتني  وهي تقع على مقربة من تنس على هنر خرار عليه األرجاء
عن مدينة  ابلنسبة للجانب الشرقي من الدولة الرستمية وهو بالد نفوسة وما كان خارجا كثرية"

ل واشتهرت نفوسة عند ابن حوق طرابلس، فإن الزراعة هناك ال تقل عما هي يف غرب الدولة ،
وكروم وأعناب طيبة وتني وأكثر زرعهم الشعري وإايه  مبدينة شروس وسط اجلبل وفيها مياه جارية

طعما من خبز احلنطة ولشعريهم لذة ليس خلبز من أخباز األرض  أيكلون وإذا خبز كان أطيب
اليت قال عنها  "أما جنوب الدولة الرستمية املتمثلة يف الصحراء فاشتهر بواحات وارجالن

ريي: "بلد خصيب كثري النخل والبساتني ... وهي كثرية الزرع والضرع والبساتني" وكانوا احلم
الزروع أشجار النخيل وهي الطريقة املستعملة  يزرعون من احلبوب احلنطة خاصة وتتخلل تلك

 أما بالد اجلريد وتضم العديد من املدن والقرى مثل قسطيلية ونفطة واحلامة .يف اغلب الواحات

ومما جتدر  خنيلها ونفزاوة فإهنا كانت وال تزال بالد النخيل وإمنا مسيت ابجلريد لكثرةوتوزر 
 أثبتت  والبساتني واألرحاء اإلشارة إليه أن العبيد كان أغلبيتهم من العاملني يف املزارع

من األحواض الرئيسية  فرايت احلديثة أنه كان يف تيهرت خزاانت للماء فقد عثر على عدداحل
بطالء مسيك ويرى يف احد هد هذه  ة الشكل جدراهنا مبنية ابحلجر واملالط وملبسهمستطيل



تسمح بنزول حاجزي احلوض ، ويبدو أن هذه  األحواض أربعة حزوز متقابلة زوجا زوجا
.على املاء يف أايم الصيف أو أثناء اجلفاف اخلزاانت أقاموها حىت حتافظ  

الزراعة فاملزارع غالبا  املغرب تقوم جنبا إىل جنب معكانت تربية املاشية يف بالد ب  الرعي: 
احليواين أو املاشية، إذ يعترب ذلك كله من  ما يعتمد على احملصول الزراعي مقروان ابملنتوج

املزارع ، وحول املاشية يف تيهرت وأحوازها يؤكد ابن حوقل   الزراعة وأنشطتها ومن اهتمامات
اشية والغنم والبغال والرباذين ويكثر عندهم العسل معادن الدواب وامل قائال: "وهي احد

الزراعي  فال غرابة أن تتبوأ تيهرت هذا الدور يف النشاط الرعوي إىل جانب دورها والسمن"
الرببر الرحل يف فصول  بوجودها مبحاذاة مناطق اإلستبس الرعوية ، حيث كثريا ما قصدها

وسدراتة وغريها كانوا ينتجعون من  مزاتةمعينة من السنة فابن الصغري خيربان: "أن قبائل 
أشهر الربيع إىل مدينة تيهرت وأحوازها" ، وهكذا  أوطاهنم اليت هم هبا من املغرب وغريها من

شهدت نشاطا واسعا يف الزراعة والرعي على حد سواء وقد  نالحظ أن الدولة الرستمية
  ة أراضيهااتساع رقعتها اجلغرافية ووفرة مياهها وخصوب ساعدها على ذلك

يف الدولة  ال تزودان املصادر املتوفرة لدينا مبعلومات عن احلرف اليت كانت موجودةاحلرف:  
واحلدادين واخلياطني  الرستمية ولكن الذي ال يرقى إليه الشك أن تيهرت ضمت من النجارين

يف تيهرت املالكي وقد كان  الصغري والدابغني وغريها من احلرف املشهورة آنذاك كما يذكر ابن
أهنا قصدهتا: "الوفود من كل األمصار يف عهد أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرمحن بن رستم 

العجم قد ابتنت القصور ونفوسة قد ابتنت العدوة، واجلند  واآلفاق أبنواع التجارات ... وكانت
رف ابتنت املدينة العامرة" ، والشك ان هؤالء كانوا من أرابب احل القادمون من إفريقية

ابلزراعة  ولعل أبرز نشاط صناعي عرفته الدولة الرستمية، كان مرتبطا بشكل مباشر والصناعات
يدعوا إىل القول أبن  واملاشية، ومها جانبان كما راينا شهدت فيهما الدولة نشاطا ملحوظا مما

تبطة ومن احلرف املر  الزراعية البسيطة صناعة احملاريث واملناجل والفؤوس وغريها من اآلالت
صناعة كان ميارسها الرببر منذ عصورهم القدمية،  ابملاشية وتوفرها صناعة اجللود أو الدابغة وهي

الرستمية هي صناعة النسيج املعتمدة أساسا على الصوف والكتان  وأهم صناعة كانت ابلدولة
اليهوداملنسوجات الرستمية بلون واحد وإمنا كانت خمتلفة األشكال واأللوان وكان  ومل تكن  

 هم الذين يتولون صناعة األصباغ يف جبل نفوسة وقد ورد ذلك عندما ترجم



أصباغ اليهود  الدرجيين أليب ذر إابن بن وسيم حيث كانت النساء يعدن وضوءهن كلما ملسن
وأبرز  .غسل يديها وكفيها" فرخص هلن قائال: "أميا امرأة مست أصباغ اليهود ليس عليها إال

اليت عثر عليها جورج  يف العهد الرستمي هي األواين الفخارية أو اخلزفيةما خلفته الصناعة 
وانتهيا يف تنقيبها إىل نتيجة حامسة  م، 1941مارسيه ودوسوس المار يف خرائب تيهرت سنة 
إذ اكتشفا قطعا متالصقة بعضها ببعض، كما  هي ان تيهرت كانت تضم أفران لشي الفخار

لعثور عليها يف تيهرت على أن الرستميني كانوا يستعملون أواين جد تدل األواين اخلزفية اليت مت ا
واجلرار وأابريق الفخار واألطباق واملصابيح وأن حسنها كان يتمثل يف  بسيطة مثل القلل

 .املتوازية اليت ترسم عليها آبالت شبيهة ابملشط" خطوطها
 ن(4) اخلامتة

دهارا يف ظل احلكم الرستمي لتيهرب ملا تنوعت احلرف وزادت األنشطة االقتصادية توسعا واز 
وفره احلكام من استقرار شجع التجار على القدوم وغشيان األسواق، فعم الرخاء وحتسنت 
 ظروف العيش للسكان والوافدين الذين قدموا من عموم املغرب واألندلس وحىت بالد املشرق.

ر فرغم اعتناق الرستميني لقد كان التسامح الديين واملذهيب أقوى عوامل األمن واالستقرا
للمذهب اخلارجي اإلابضي، إال أن أغلب الذين وفدوا من أتباع املذاهب والدايانت األخرى 
فقد وجد املالكية واألحناف كما وجد اليهود والنصارى ومل يكن حيث الصراع إال سجاالت 

هد اإلمام الثاين ومناظرات كانت تعقد هنا وهناك. حىت قام الصراع بني الوهبيني والنكار يف ع
 عبد الوهاب بن عبد الرمحن بن رستم فحدثت القالقل واالضطراابت وفقد االستقرار إىل حني.

 ن على التنظيم واملنهجية.(2) مالحظة:
 


