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نح. َؼًُ تانتأطٍم انتاسٌخً انثحج ػٍ انجزوس انتاسٌخٍح وفك االشكانٍح انخهذوٍَح : ػظثٍح + دػىج = دو 

اعتخذو هزا انًفهىو انتاسٌخً يؤسخىٌ يختظىٌ فً تاسٌخ انًغشب انىعٍظ يخم االعتار يحًىد إعًاػٍم 

 ػثذ انشصاق.

جايؼح  -لغى انتاسٌخ  -أعتارج و تاحخح كهٍح انؼهىو اإلَغاٍَح وانحضاسج اإلعاليٍح  
 وهشاٌ-انغاٍَا 

يُشىساخ، كهٍح اَداب  و انؼهىو  -ٍ خهذوٌ.انخطاب انتاسٌخً، دساعح نًُهجٍح الت -أويـهٍم، ػـهً. -

انؼمم انغـٍاعً انؼشتً  -؛  انجاتشي، يحًذ ػاتش.  251ص. -،.1، ط2499انًغشب،  -اإلَغاٍَح، انشتاط

تشهاٌ  -. ؛  أيٍٍ، عًٍش.55ص -.1يحذداته و تجهٍا ته،  انًشكض انخمافً انؼشتً تٍشوخ، انذاس انثٍضاء ط

-75ص.ص.  -.2441، 2انًشكض انخمافً انؼشتً،  تٍشوخ، انذاس انثٍضاء طغهٍىٌ حىاس انذونح و انذٌٍ، 

 2. يفاسلاخ انجذل فً إشكانٍح انذٌٍ و انغٍاعح ػثذ اإلنه تهمضٌض ػٍ عهغهح كتة انًغتمثم انؼشتً ط92

 .297 - 291ص.ص.  -.2444تٍشوخ، ٌُاٌش 

 .251ص. -انخطاب انتاسٌخً. -أويهٍم،  ػهً. -
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 .251ص. -ًغتمثم انؼشتً )انحشكح اإلعاليٍح وانذًٌمشاطٍح (.ػٍ عهغهح كتة ان - 

 .292ص. -َفغه. -

 -.2441، 2انًزاهة األَخشوتىنىجٍح و ػثمشٌح اتٍ خهذوٌ داس انغالً،  ط -انخىسي، فؤاد اعحك.  -

م انذونح اإلعاليٍح تٍٍ اإلطالق انًثذئً و انتمٍٍذ انًُىرجً، عهغهح كتة انًغتمث -؛ طافً، نؤي. 75ص.

 -.2442، ٌُاٌش2انؼشتً، انحشكاخ اإلعاليٍح و انذًٌىلشاطٍح يشكض دساعاخ انىحذج انؼشتٍح تٍشوخ ط

 .224ص.
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 -.2491، 7تٍشوخ، داس انطهٍؼح،  ط -فكش اتٍ خهذوٌ، انؼظثٍح و انذونح. -انجاتشي،  يحًذ ػاتذ. -

ثى، شىلً دوٌهً، داس انغٍاعح و انذٌٍ ػُذ اتٍ خهذوٌ، تشجًح، يىعى وه -؛ التٍك، جىسد. 195ص

يفهىو انذونح، انًشكض انخمافً انؼشتً،  -. انؼشوي، ػثذ هللا.95ص. -. 2492، 2انفاساتً، تٍشوخ، ط

 .222-47ص.ص. -تٍشوخ، داس انثٍضاء.

، 2499ساجغ فظىل انؼظثٍح ػُذ اتٍ خهذوٌ: انًمذيح.انذاس انتىَغٍح نهُشش،  انًؤعغح انىطٍُح نهكتاب، -

 .257ص.  -.2د

تىَظ، داس انشٌاح األستغ نهُشش،  -انمثائم و األسٌاف انًغشتٍح فً انؼظش انىعٍظ. -تٍ حغٍ، يحًذ. -

 -انؼًشاٌ انثششي فً يمذيح اتٍ خهذوٌ تشجًح سضىاٌ اتشاهٍى. -؛ تاتغٍٍفا، عفٍتالَا. 21ص. -.2491

 .152-199ص.ص.  -.2459تىَظ، انذاس انؼشتٍح نهكتاب، -نٍثٍا

 . 159ص. -انؼظثٍح و انذونح. -اتذ.انجاتشي، يحًذ ػ  -

 .195ص. -َفظ انًشجغ.  -؛ تاتغٍٍفا،. عفٍتالَا. 111ص.  -َفغه. -
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انششكح  -انُظشٌاخ االلتظادٌح ػُذ اتٍ خهذوٌ. -؛  يضٌاٌ، ػثذ انًجٍذ . 295ص. -..2انًمذيح، د -

 .   254ص  -.2492انىطٍُح نهُشش و انتىصٌغ، 

MEGHERBI, Abdelghani.- la pensee sociologique d’Ibn Khaldoun.- Alger, E N A L. 2eme.éd, 1977.-                         

p.p. 160-161 

 -َفظ انًشجغ. -. تاتغٍٍفا، عفٍتالَا.192-112ص.ص.   -َفظ  انًشجغ. -انجاتشي، يحًذ ػاتذ. -

 .199ص.

 MEGANI, Mohamed.- Histoire et sociologie chez 294-299ص.ص.  -.2اتٍ خهذوٌ انًمذيح، د -

Ibn Khaldoun traduit de l’anglais par Mohamed TERBAH.- Alger, éd. O.P.U., 1994.-  p107. 

 .294ص.ص.  -.2َفغه، د -

 .187ص.ص.  -.2َفغه،د  -

 -اتٍ خهذوٌ، فهغفته االجتًاػٍح، تشجًح ػادل صػٍتش. -. تىتىل، غاعتىٌ.299ص. -.2َـفغه، د 

 .92ص. -.2499، 1انًؤعغح انؼشتٍح نهذساعاخ و انُشش، ط تٍشوخ،

 .295-299ص.ص.  -.2َفظ  انًظذس، د -اتٍ خهذوٌ. -

 MAGANI, Mohamed.- Op.cité.-  p110 ؛    129 -125، ص.ص. 2َفغه، د -
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 .124ص. -.2َفظ انًظذس، د. -اتٍ خهذوٌ. -

 .915ص. -َفظ انًشجغ. -انجاتشي، يحًذ ػاتذ. -

 .915-911ص.ص.  -.َفغه -

 247ص. -.2اتٍ خهذوٌ َفظ انًظذس،د -

 .915َفظ انًشجغ، ص. -انجاتشي، يحًذ ػاتذ. -

 125ص. -.2َفظ انًظذس، د -اتٍ خهذوٌ. -

 -.2442، انًشكض انخمافً انؼشتً تٍشوخ، داس انثٍضاء 2ط -فً انـتشاث و انتجاوس. -أويهٍم، ػهً. -

 .55-52ص.ص.

 .195ص. -َفظ انًشجغ. -ذ.انجاتشي، يحًذ ػات -
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 .129-125ص.ص. -.2َفظ انًظذس، د -اتٍ خهذوٌ. -

 .124ص.-.2َفغه، د. -

 َفظ انظفحح. -َفغه. 

 .49ص. -يفهىو انذونح.-

حشكح انًـىحذٌٍ فً انًغشب فً انمشٍٍَ انخاًَ ػشش وانخانج ػشش،  تشجًح أيـٍٍ   -سوجً نً تىسَى.-

انُظى  -؛  هىتكُض، د.ف.ب. 27-21ص.ص. -.2491شتٍح نهكتاب، تىَظ، طثاػح انذاس انؼ -انطٍثً.

نٍثٍا،   -اإلعاليٍح فً انًغشب فً انمشوٌ انىعطى،  تؼشٌف أيٍٍ انطٍثً انذاس انؼشتٍح نهكتاب تىَظ 

 .29ص.-.2455

 أتً تكش انظُهاجً انًكًُ تانثٍذق،  كتاب أخثاس انًهذي اتٍ تىيشخ،  واتتذاء دونح انًىحذٌٍ،  تحمٍك -

،  اتٍ انمطاٌ،  انُظى انجًاٌ،  تحمٍك يحًىد ػهً يكً، 71، 12ص ص 2419نٍفً تشوفُظال تاسٌظ 

 .59تطىاٌ،  تذوٌ تاسٌخ ص 
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 251ص. -.2457األٍَظ انًطشب تشوع انمشطاط، انشتاط، طثاػح داس انًُظىس،  -اتٍ أتً انضسع. -

و ( ٌزكش يظًىدج  22شاتغ انهجشي . فانجـغشافً اإلططخشي ) تىفً فً انُظف األول يٍ انمشٌ ان-

، وكزنك ركشها 71، ص 2412انمثٍهح ػًىيا تاػتثاسها يٍ انثشاَظ، انًغانك وانًًانك،  طثاػح انماهشج 

 .42ص.-.2994هـ( أحُاء تؼشضه نثالد انثشتش انًغانك و انًًًانك طثاػح نٍذٌ، 722اتٍ حشرارٌح ) خ 

 تايغُا تانًغشب األلظى. و ٌمظذ تزنك دوس إياسج تشغىاطح فً يُطمح -

،  1تٍشوخ، يؤعغح جًال نهطثاػح و انُشش، د -كتاب انؼثش ودٌىاٌ انًثتذأ وانخثش. -اتٍ خـهذوٌ. -

 . 122-121ص.ص.  -.2454

- COLIN, G.S..-Encyclopedie Isla mique, Art, Massmuda, 2eme ED,TVI.- p.p.730-733. 
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شب األلظى حتى يُتظف انمشٌ انشاتغ انهجشي يُتظف انمشٌ هشاو انؼـهىي انماعًً يجتًغ انًغ  - 

 . 117ص. -.2، د2445انشتاط،  –انؼاشش انًٍالدي،  طثؼح وصاسج األولاف انًغشتٍح 

 . 117-111ص.ص.  -.2َفغه، د  -

 -.2494يطثؼح اإلعتمايح تانماهشج،  -انًؼجة فً تهخٍض أخثاس انًغشب. -انًـشاكشً، ػثذ انىاحذ. -

 . 255ص.

 . 141ص. -.9، يجهذ 2415طثؼح تٍشوخ،  -انكايم فً انتاسٌخ. -اتٍ اَحٍش.  -

. 27ص. -حشكح انًىحذٌٍ فً انًغشب فً انمشٍٍَ انخاًَ ػشش و انخانج ػشش.  -سوجـً نً تىسَى. -

 . 255-259ص.ص.  -جىسد التٍكا،  انغٍاعح وانذٌٍ ػُذ اتٍ خهذوٌ.

 .129ص. -.2َفظ انًظذس، د -

 242ص. -َفظ انًظذس.  -شً.انًشاك -

اَظش تفاطٍم شخظٍح انًهذي ػٍ أتً تكش انظُهاجً " انثٍذق "،  كتاب أخثاس انًهذي اتٍ تىيشخ،    

. يؤنف يجهىل، انحهم انًىشٍح فً ركش األخثاس 75ص.  -اتٍ لطاٌ، َظى انجًاٌ. 71-12ص ص 

 .95ص.  -.2471انًشاكشٍح،  تحمٍك أ،  ط،  ػهىػ،  انشتاط،  
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 .242-242انىاحذ انًشاكشً، َفظ انًظذس،ص ص  ػثذ
BOUROUIBA, Rachid.- IBN Tumart.- ED.SNED, 1982.- p.p.11-18.  

CAMPS, G..- Les berberes, Memoire et identite.- Paris, ED. errance, 1987.- p.193. 

 .51ص.  -.2انًمذيح، د -

 ..55ص. -.2انًمذيح، د  -

 .259ص.  -.2انًمذيح،د -

 .59-55ص.ص.  -.2َفغه د -

 .212ص. -.2،2442تٍشوخ، داس انكتة انؼهًٍح، ط -اتٍ خهذوٌ يؤسخا. -ػاطً،  حغٍٍ. -
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 .259ص. -.2انًمذيح،د -

 . 259ص. -.2َفغه انًظذس، د -

 .211ص. -َفظ انًشجغ. -التٍكا، جىسد. 

LAROUI, Abdallah.- L’histoire du Maghreb.- Paris , Maspero, 1975.- p.160. 

،  نثٍ                51-52ص.ص.   -ساجغ تفاطٍم انشحهح ػُذ انثٍذق،  أخثاس انًهذي  اتٍ تىيشخ. -

 .255ص. -أتً صسع،  انمشطاط.

،  داس انغشب 2تٍشوخ، ط  -تُظًاتٍهى وَظًهى. -انًىحذوٌ فً انغشب اإلعاليً  -يـىعى، ػض انذٌٍ. -

 . 71ص. -.2442اإلعاليً، 

 .92ص.  -انمشطاط. -أتً صسع. اتٍ  -

 . 299– 295ص.ص.  -انًؼجة.  -َفظ انظفحح ؛ انًشاكشً. -انًظذس انغاتك. -
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 ,MARCAIS, G..- La berberie Musulmane et L’Orient du Moyen âge 259– 255ص.ص.  -َفغه. -

 t1, Paris , 1946, 257; LAROUI, Abdalla.- Op.cité.- p.p. 159-164. 

 . 292ص.-انمشطاط.  -.. اتٍ اتً صسع295ص  -.انًؼجة -.شًيشاك -
 12

انفشق اإلعاليٍح فً انشًال اإلفشٌمً،    -،  أنفشد، تم.249-247ص.ص.  -َفغه انًظذس. -يشاكشً. -

 . 117-111ص.ص.   -.2495،  7داس انغشب اإلعاليً،  ط   -تشجًح ػثذ انشحًٍ انثذوي.

 BASSET, H. et TERRASSE, H..- Sanctuaires et forteresses almohades.- Hesperis, n°1, Paris, 1924.-                           

p.p. 16-32. 

،  5انغُح  12تٍشوخ، ػذد  -االجتهاد.  -اتٍ تىيشخ وتجذٌذ انفكش اإلعاليً. -تىنمطٍة، انحغٍٍ. -

 . 15ص. -.2447

 . 191ص. -َفظ انًشجغ. -انجاتشي، يحًذ ػاتذ.

 . 25-27ص.ص.   -اخثاس انًهذي اتٍ تىيشخ.  -ٍذق.انث -

 .99ص. -انًؼجة.  -انًشاكشً. -

- LAROUI, Abdellah.- Op.cité.-  p.p. 161-162 ; BOUROUIBA, Rachid.- Op.cité.- p.p. 45-46. 

 .55ص. -َفظ انًشجغ. -أيهٍم، ػهً. -
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 . 255– 259ص.ص.  -انمشطاط. -اتٍ اتً صسع. -

َشش و  -دساعح و يُتخثاخ.  -ػثذ انشحًٍ اتٍ خهذوٌ  -؛ انطىٌهً، أحًذ. 51ص. -.2د انًمذيح،  -

 . 92-92ص. -.2447تىصٌغ يؤعغاخ ػثذ انكشٌى، تىَظ، 


