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:ملخص

 بداعي تع ّدد، ُمتخذة من اجملال الكتامي حقال ميدانيا هلا، تروم هذه الدراسة إىل رصد أشكال حضور ظاهرة الكرم والضيّافة باملرغر اوأوس
.  إىل جانب بلوغ هذه الظاهرة ذروهتا فيه خالل احلقبة املقرتحة للدراسة،النصوص املصدرية اليت تناقلت أخبار الكرم الكتامي
، ارتكز أوهلما على مالحقة متثّالت الظاهرة يف شقها االجتماعي من حيث عوامل فشوها،وقد انبنت مقاربتنا هلذا املوضوع على شقني
ِ  دون أن نرغفل عن احلفر يف رمزيتها االجتماعية وبعدها،والطقوس واوأعراف اليت أطّرهتا
اختص جزء منه بتقدمي قراءة نقدية حتليلية مقارنة
 كما،القيمي
ّ
ُ
. لرواية بذل الكتاميني أنفسهم وأوالدهم ملن حيل هبم من الضيفان بني املصداقية واإلشاعة
وعرجنا يف الشق اوأخر من هذه الدراسة على الضيّافة الكتامية وأيب عبد اهلل الشيعي اليت كانت حمل جتاذ سياسي مذهيب بني أنصار املشروع
ّ
.  وأثر نشاطه الدعوي يف أشكال احلضور احلقلي للظاهرة حمل املعاينة ومؤشراهتا،اإلمساعيلي وغرمائهم
 اإلمساعيلية-  كتامة-  املرغر اوأوس-  الضيّافة-  الكرم:الكلمات المفتاحية

Abstract:
This study, aims at investigating the phenomenon of generosity and hospitality in the middle Maghreb and
its different forms, taking Kutama as the field of study, due to the availability of the sources that reported the
tales of Kutama’s generosity which have reached its peak during the period proposed by the study.
Our approach to this subject has been based on two parts; the first of which was based on examining
the social phenomena in terms of its spread, the rituals and customs that framed it, without ignoring its social
symbolism and its value dimension. A part of the study is specialized in a critical comparative analytical
reading of the novel about the Kutamian sand their children made great efforts to satisfy their guests,
swinging between credibility and rumor.
In the other part of this study, we dealt with the Kutamian hospitality of Abu Abdullah al-Shi'i, who
was the subject of political doctrinal attraction between the proponents of the Ismaili project and their
opponents, the impact of his doctrinal movement in the forms of scope of the phenomenon which is under
study and its indicators.
Keywords: generosity, hospitality, Middle Maghreb, Kutama, Ismaili
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 .1مقدمة:

تشرتك القبائل املرغربية يف مجلة من اخلصائص والصفات اليت أفردهتا بشخصية مستقلة السيما يف الفضاءات الريفية والبدوية،
وش ّكلت العادات والتقاليد حبمولتها ِ
القيمية الرتاكمية إحدى أبرز العناصر اليت رمست هويتها ،وصنعت امللمح العام لذهنيتها اليت تتمظهر يف
طباع اوأفراد وممارساهتم ،على غرار سلوك الكرم 1والضيّافة الذي تنافست قبائل املنطقة يف حنيه ،وتفاخرت فيما بينها يف تناقل فضائله ،وهو
الرحالة واملؤرخني الذين نقلوا لنا أخبارها.
اوأمر الذي استوقف كثريا من ّ

وقد اصطفينا اجملال الكتامي 2كعيّنة حقلية لدراسة عادات إكرام الضيف يف الوس القبلي املرغريب ،القرتان كثري من اإلشارات
املصدرية اليت تناولتها هبذا اجملال ،السيما خالل فرتة النصف الثاين من القرن الثالث اهلجري  /التاسع امليالدي ،اليت صاحبها نشاط دعوي
إمساعيلي حثيث كان له أثر بالغ يف تبلور الكيان الكتامي ،وكان من إفرازاته يف شقه االجتماعي إحياء وتنشي بعض العادات والتقاليد
املارة والنزالء الذي منا مؤشر حضوره عند
امل ّ
تصصلة لدى قبائل املنطقة على غرار الوالء ،واإلجارة ،والنجدة ،إىل جانب الكرم وإطعام ّ
الكتاميني خالل هذه املرحلة يف أعقا نزول أيب عبد اهلل الداعي 3بني ظهرانيهم.

ونروم من خالل هذه املقاربة إىل استجالء معامل ظاهرة الكرم اليت امتزج فيها االجتماعي بالسياسي يف أثناء النشاط اإلمساعيلي ببلد
كتامة ،عرب رصد عوائد ساكنته وأعرافهم يف استقبال الضيفان وإكرامهم ،واحلفر يف رمزيتها وبعدها ِ
القيمي ،وتع ّقب أثر الدعوة اإلمساعيلية
ُ
مبجاالته يف طبيعتها ومؤشر حضورها.
قسمنا دراستنا إىل شقني ،حبث أوهلما يف املعطى االجتماعي للظاهرة عرب تسلي الضوء على
ولإلجابة عن هذه اإلشكاليات ّ
مرغذياهتا وعوامل انتشارها ،مثّ التعريج على متثّالهتا وبعض الطقوس املؤطرة هلا ،كما كانت لنا فيه وقفة نقدية لرواية البذل الكتامي للضيفان،
واعتىن الشق الثاين منها باحلضور السياسي للضيّافة يف زمن النشاط اإلمساعيلي وتداعياته على املنطقة ،وقد استدعى سرب أغوار هذه القضايا
أن منازج بني عدة مناهج حبثية تنوعت بني االستقراء والتحليل واملقارنة.

 1يورد مسكويه الكرم ضمن الفضائل املندرجة حتت صفة السخاء ،ويتصل يف جوهره مببادرة املرء املتصف به إىل البذل بسخاء وبطيب خاطر ،ووضع كل ما هو
جل قدره .انظر :تهذيب األخالق ،حتقيق :عماد اهلاليل ،منشورات اجلمل ،بريوت،
حمل حوزه وقيد تصرفه من جاه ونفس ومال ،وتسخريه يف خدمة كل ما ّ
ط ،1111 ،1ج ،1ص 162
 2إ ّن رب جتليات ظاهرة الكرم عند كتامة بالفرتة الزمنية للدراسة حيصر اجملال الكتامي الذي تشمله عملية البحث والتقصي يف التحديد اجلرغرايف الذي ضبطه ابن
خلدون هلذا القبيل املنحصر بني جبال زواوة غربا إىل مشارف جبل أوراس شرقا ،وميتد مشاال على سيف البحر بني بونة وجباية .انظر :ديوان المبتدأ والخبر في
تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر ،حتقيق :خليل شحادة وسهيل زكار ،دار الفكر ،بريوت ،1002 ،ج ،6ص  .291وحول الضب

الدقيق للمعامل احلدودية ملضار قبيلة كتامة ،انظر :موسى لقبال ،دور كتامة في تاريخ الخالفة الفاطمية  -منذ تأسيسها إلى منتصف القرن الخامس
الهجري  ،-الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،2999 ،ص 99 - 99
 3هو أبو عبد اهلل احلسني بن أمحد بن حممد بن زكريا ،من أهل الكوفة ،اشترغل باحلسبة ،وقيل بتعليم الصبيان .حول أهم حمطات سريته ،انظر :القاضي النعمان،
كتاب افتتاح الدعوة ،حتقيق :فرحات الدشراوي ،ديوان املطبوعات اجلامعية (اجلزائر) والشركة التونسية للتوزيع ( تونس ) ،2996 ،ص  ،02 – 00اليماين حممد
بن حممد ،سيرة الحاجب جعفر ،نشره :و.إيفانوف ،جملة كلية اآلدا للجامعة املصرية ،القاهرة ،2906 ،مج  ،4ج ،2ص  ،212الداعي إدريس عماد الدين
القرشي ،عيون األخبار وفنون اآلثار ،دار الرغر اإلسالمي ،بريوت ،2991 ،ص  90وما بعدها.
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 .2أخبار الكرم الكتامي في مصادر المرحلة ـ رسالة افتتاح الدعوة أنموذجا 1ـ:
توزعت أخبار الكرم والضيّافة عند قبيلة كتامة خالل فرتة الدراسة بني صنفني من املصادر ،يتصل أحدمها بكتب الرحلة ،اليت رّكزت
ّ
يف مضموهنا على جرغرافية الكرم باملنطقة ،ووصف بعض مشاهد طقوسه وأعرافه اليت كانت سائدة بني أهله ،دون أن ترغفل عن ربطه يف

بعض أجزائها بالنشاط اإلمساعيلي يف مضارهبا ،كما نقرأه يف بعض نصوص مؤلفات :صورة األرض ،2ونزهة المشتاق في اختراق اآلفاق،3

وآثار البالد وأخبار العباد ،4على ما سنتناوله بالدراسة والتحليل يف احملور املوايل.

يف حني يتصل الصنف الثاين باملصادر اإلخبارية وكتب التاريخ العام على اختالف مذاهبها ومشارهبا ،اليت نستشف من خالل
مضامني نصوصها املتعلقة بصخبار الكرم وأعرافه يف الوس الكتامي خالل فرتة الدعوة اإلمساعيلية أ ّهنا ارتبطت يف جمملها مبحورين ،يقرتن
أوهلما مبسار رحلة أيب عبد اهلل الداعي إىل بلد كتامة ،وثانيهما بصحداث نشاطه الدعوي يف جماالهتا ،كما أ ّن التدقيق يف بنية خربها،
يرجح
وأسلوبه ،وترتيب أحداثه ،يكشف عن تشابه يف مادهتا ،وتقار يف نسجيها ،مع تفاوت نسيب يف حجم التقاطع ومواضعه ،وهو ما ّ
بص ّن هذه النصوص تنهل من أصل مشرتك ،مع اختالف يف طرق سوق اخلرب وتدوينه .
وباالستناد إىل أقدمية إشارات الكرم الكتامي اليت أوردها القاضي النعمان (ت 060هـ 994 /م ) املعاصر لفرتة حبثنا ،وتبعا لتناغم
أخبار كرم هذا القبيل اليت ساقتها املصادر اوأخرى مع إشارات مؤرخ اإلمساعيلية يف نسيجها ،وحماورها ،وبعض مشاهدها ،إىل جانب عدم
"رسالة افتتاح

وجود رواية أخرى تضاهيها يف قيمتها ومصداقيتها ميكن أن نستند إليها ،فإ ّن أصل هذه النصوص على اوأرجح هو كتا
الدعوة" وأيب حنيفة النعمان بن حيون التميمي ،الذي نقل لنا صورا خمتلفة عن واقع الكرم خالل املرحلة املدروسة كما يُظهره اجلدول املوايل:
المضيف
ُ

الضيف

حجاج كتامة

أبو عبد اهلل
الداعي

مساتة

5

أبو عبد اهلل

الشاهد المصدري

ص

" اشرتوا له شاة ،فذحبوها ،وهيصوا له طعاما ...فصتوه بالطعام ،فقال :ما هذا؟ ،قالوا هذه سنتنا يف ضيفنا ".

سومجار 6سنة 181هـ895 /م " :أنزل السماتيون كل واحد من الكتاميني عند رجل منهم حبسب ما يفعلونه
حجاج كتامة باوأضياف اجلماعة إذا حلوا بالقوم ،فذبح كل واحد منهم شاة لضيفه ،واحتفل يف بره وإكرامه".

52
- 01
01

حجاج كتامة " ذبح غنما كثريا ومشى إىل الكتاميني  ...فصقسم عليهم أن يقيموا عنده يومهم ".

 1فرغ النعمان من تصليفه سنة  046هـ  919 /م على ما نبّه إليه فرحات الدشراوي .انظر :افتتاح الدعوة ،املقدمة ،ص :و
 2ابن حوقل أبو القاسم حممد النصييب ،دار صادر ،بريوت ،د .ت ،ج ،2ص 96 ،90

 3اإلدريسي أبو عبد اهلل حممد بن حممد الشريف ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،1001 ،ج ،2ص 169
 4القزويين زكريا بن حممد بن حممود ،دار صادر ،بريوت ،د .ت ،ص 264
 5من بطون نفزاوة ،ويستشف من نص القاضي النعمان أ ّن مضارهبا تقع على مشارف احلدود الشرقية للمجال الكتامي ،كما أشار ابن خلدون إىل فروع منهم
بنواحي القريوان .انظر  :افتتاح الدعوة ،ص  ،40العرب ،ج ،6ص 211

 6يدرج موسى لقبال ،املرجع السابق ،ص  112موضعها ضمن العمق الكتامي غري بعيد عن قسنطينة ،يف حني يرى حسني بوبيدي أن موضع سد جرمة الذي
يتبع إىل والية قاملة هو أقر املواضع تناسقا مع مسار اوأحداث .انظر :الداعيان الشيعيان :أبو سفيان و الحلواني  -دراسة في النصوص ومجاالت التأثير
 ،جملة املعامل ،مجعية التاريخ واملعامل لوالية قاملة ،العدد  ،1021 ،29ص 11637
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اوأندلسي

04
1

أبو عبد اهلل
الداعي

فرجون موىل
وايل ميلة

أبو عبد اهلل
الداعي

بنو سكتان

وفود الدعوة

غشمان
هليصة

3

4

04

" كان ...ذا مهة وكرم  ...قال له موسى ( الوايل ) اذهب وجئين به (الداعي) ...فخرج فرجون  ...وحاسب
نفسه فيه ،وذلك أنه صار ضيفه إذ نزل بفندقه".

21

" كانوا يقيمون ضيّافة من يصتيه ويرد عليه  ...وينفقون يف ذلك رغبة يف الثوا ".

بنو سكتان
غشمان

" فتنازع أبا عبد اهلل كل واحد من الكتاميني ليذهب به إىل موضعه  ...حىت صار أمرهم يف ذلك إىل املشاحنة ،مثّ
خيريوه يف حيث جيب أن يقصد ".
آل أمره إىل أن ّ

25
الداعي
وأتباعه

" كان احلسن بن هارون الرغشمي ـ  ...رجال فيه  ...عقل ...وَك ُرم نفس ،وله نعمة ،وسصل ورغب ـ يف الداعي ـ
يف الكون عنده ،والنقلة إىل مكانه ـ تازروت 2ـ ،ووعده بالذ عنه...بنفسه وأهله وماله ".

الداعي
وأتباعه

قام الرغشمانيون مبا احتاج إليه املؤمنون ،وقامسوهم أمواهلم ،وأحلوهم فيها حملهم ،وأروهم  ...ما سرهم ".

86

84
" كويرت بن قيس اللهيصي ...قيل إنّه أنفق ماله كله يف مواساة إخوانه ،وإطعامهم وسد خللهم  ،...ويضم إليه

كل جريح  ...إىل أن يربأ  ...فيصله بعد ذلك و يعطيه ".
ّ

أتباع الدعوة

151

الجدول  :1صور عن الكرم الكتامي أثناء الدعوة اإلسماعيلية من خالل رسالة افتتاح الدعوة

 1ورد اسم هذا البطن عند ابن اوأثري بصيرغة " بني سليان " ،وعند املقريزي حتت مسمى " بني سليمان " .انظر :الكامل في التاريخ ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط ،2999 ،2ج ،6ص  ،412اتعاظ الحنفا في أخبار األئمة الفاطميين الخلفا ،حتقيق :مجال الدين الشيال ،جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي ،القاهرة،
ط ،2996 ،1ج ،2ص  ، 16وحتسن اإلشارة إىل وجود موضع يف سفوح جبال احللفاء املقابلة إليكجان من جهة الشرق حيمل اسم " بني سكفال " الذي قد
يكون حتريفا لبين سكتان.

 2أمساها ابن اوأثري " ناصرون " ،ووردت عند املقريزي باسم " تاصروت " ،وهي صيرغة لفظ من أصل أمازيرغي ،يدلل به على "الصخرة الكبيرة " ،وتكثر املواضع
تسمى به أحد املواضع القريبة من مدينة
اليت تصخذ هذه التسمية يف اجملال الكتامي ،فإليه ينسب موضع جبلي يبعد بـ  9كم عن مدينة عني امللوك بوالية ميلة ،كما ّ

عني السبت ،وموضع أخر يبعد عن مدينة بابور بـ  4كم على الطريق إىل قرية أوالد حليمة ،واحلق إن كثرة هذه التسميات ،وقر مواضعها من جماالت النشاط
اإلمساعيلي تستدعي بإحلاح القيام مبسح طوبونيمي يستند إىل ما توفره النصوص التارخيية من معامل من أجل ضب دقيق ملوضع تازروت .انظر :افتتاح الدعوة ،ص
 ،90 - 99الكامل يف التاريخ ،ج ،6ص  ،412اتعاظ احلنفا ،ج ،2ص  ،19دور كتامة ،اإلحالة  ،011ص 211
 3تنحدر من ولد ينطاسن أحد فروع غرسن بن كتام ،وقد وردت يف بعض املصادر باسم " غسمان " و"غسان" و"عثمان" ،وباالسم اوأخري يعرف أحد
تسمى به أحد الفروع املقيمة حول جبال احللفاء على ما أشار إليه موسى
املواضع الواقع إىل الشرق من مدينة عني السبت على الطريق حنو قرية غزالة ،وأخر ّ
لقبال ،وخلف هذه اجلبال من جهة الشرق يوجد موضع ثالث جنو فرجيوة يعرف بـ " بنات عثمان " .انظر :افتتاح الدعوة ،ص  ،99 - 99العرب ،ج  ،4ص

 ،49دور كتامة ،ص 209
 4من نسل يناوة ،أحد فروع غرسن بن كتام ،وقد أشار إىل أ ّن بطوهنا يف زمن الدعوة اإلمساعيلية توزعت بني نواحي ميلة وتازروت .انظر :افتتاح الدعوة ،ص 96
وما بعدها ،العرب ،ج ،6ص 296
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التعليق:

على الرغم من أ ّن رسالة افتتاح الدعوة تندرج ضمن املؤلفات التارخيية ذات الصبرغة املذهبية ،إالّ أ ّهنا تكتنز بني نصوصها إشارات
متنوعة عن ظاهرة الكرم يف الشق الشرقي لبالد املرغر خالل النصف الثاين من القرن الثالث اهلجري  /التاسع امليالدي ،ولعل لذلك صلة
بالصفة اليت استرت دعاة اإلمساعيلية خلفها لضمان ولوج سلس إىل املناطق اليت ُحدت هلم ،حىت ال يثريوا انتباه العباسيني وحلفائهم باملنطقة،
فقد استطاع أبو عبد اهلل الداعي بفضل نبّاهته أن يفرض نفسه ضيفا مرغوبا فيه على الكتاميني الذين تنافسوا على استضافته يف ديارهم،
ؤرخ له.
وهي املشاهد اليت برع يف تصويرها القاضي النعمان ضمن قالب منسجم مع وقائع مسار احلدث املُ َ
وعن رسالة افتتاح الدعوة نقل بقية املؤرخني أخبارهم عن مشاهد الكرم يف البالد الكتامية أثناء مرحلة النشاط اإلمساعيلي ،إالّ أ ّن
أساليب نقوهلم ،ومستوياته ،وطرق صياغتها اختلفت وتفاوتت من مصدر آلخر على أوجه ثالثة ،هي:
-نقل شبه كلي :ينطبق هذا الوصف على نصوص الكرم الكتامي اليت وردت عند أحد أشهر دعاة الشيعة اإلمساعيلية املعروف بالداعي

ضمن مؤلفه "عيون األخبار" نقوال كثرية عن مؤلفات القاضي النعمان ،1وعلى رأسها
إدريس القرشي (ت 991هـ2469 /م) ،الذي ّ
كتا افتتاح الدعوة الذي الحظنا أنّه أعاد سرد مجيع نصوصه املتصلة بالظاهرة حمل املعاجلة بصورة شبه متطابقة.2

نقل جزئي :مال البعض اآلخر ممن تناول مسصلة الكرم الكتامي إىل إيراد بعض النصوص اليت دوهنا القاضي النعمان يف رسالته مع بعضالتصرف يف مضموهنا ،ويف اختيار املشاهد ومناسبتها ،وهو ما حناه النويري 3الذي أشار إىل ذلك صراحة يف صدر سوقه وأخبار رحلة

الداعي إىل بالد كتامة ،وابن األثير 4على االختالف بني الباحثني حول صبرغة نقله عنه من طريق مباشر  ،أو عرب ابن شداد الصنهاجي
يف كتابه اجلمع والبيان.5

يف حني مل يُلق ابن خلدون 6وتلميذه المقريزي 7ملسصلة الكرم الكتامي باال إالّ مرة واحدة ،تعلقت باستضافة السماتيني للحجاج
الكتاميني بعد عودهتم من احلج ،بالرغم من توافق خربيهما مع مسار رواية القاضي النعمان بشصن دخول الداعي إىل املنطقة.

الوراق (ت  060هـ990 /م) اليت نقلها لنا ابن عذارى المراكشي (حي
-إعادة القولبة :خيتص هذا اوأمر برواية محمد بن يوسف ّ

921هـ2021/م) ،8واحلق إ ّن هذا الصنف الثالث ال يرتب بنقل مباشر لنصوص الكرم الكتامي عن القاضي النعمان ،بقدر ما يتصل
تؤرخ البتداء الدعوة اإلمساعيلية يف املنطقة ،إذ أ ّن مقابلتها برواية القاضي النعمان جتعلنا نستشف أ ّهنا على
مبصدر هذه الرواية اليت ّ

1

الداعي إدريس ،املصدر السابق ،مقدمة التحقيق ،ص 24

 2دار الرغر اإلسالمي ،بريوت ،ط  ،2991 ،2ص 99 ،92 ،90 ،99 ،96
 3نهاية األرب في فنون األدب ،حتقيق :جنيب فواز وحكمت فواز ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،1004 ،2ج،19ص 49
 4الكامل يف التاريخ ،ج ،6ص 412
 5عالوة عمارة ،ابن شداد الصنهاجي جامع أخبار المغرب الوسيط ،جملة التاريخ العريب ،العدد  ،1001 ،12ص 90 - 99
 6العرب ،ج ،4ص 41
 7اتعاظ احلنفا ،ج ،2ص 16
 8البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب ،حتقيق :ل .بروفنسال و ج .كوالن ،دار الثقافة ،بريوت ،ط ،2990 ،0ج ،2ص 214
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عكس املصادر اوأخرى تتقاطع معها يف رمسها العام ،وسياقها التارخيي ،لكنها نُسجت يف قالب مرغاير يوحي بصنّنا إزاء رواية ثانية،
دونت لبين أمية ألد أعداء الفاطميني.
السيما وأ ّهنا ّ
ولئن اتفقت هذه الرواية مع رواية القاضي النعمان يف اختاذ الداعي موسم احلج كمحطة انطالق ملساره الدعوي ،واستتاره حتت قناع
وتصخر وقوعه إىل ما بعد عودة
الضيّافة حىت ال يُنتبه إليه ،إالّ أ ّهنا ختتلف معها يف امليل إىل عفوية الدخول اإلمساعيلي إىل املنطقةّ ،
احلجاج الكتاميني إىل مضارهبم ،ويف رب مستضيفي داعيتها باخلوارج النكارية ،1كما أ ّهنا اصطبرغت يف بعض أجزائها بطابع حكائي

دونها الوراق من نسج الخيال الشعبي المعادي للشيعة".2
على ما نبّه إليه حممد الطاليب " ومن الواضح جدا أ ّن الحكاية التي ّ

ومهما يكن من أمر فإ ّن الذي يسرتعي االنتباه يف نصوص القاضي النعمان املتعلّقة بظاهرة الكرم والضيّافة عند قبيلة كتامة ،أ ّهنا
امتزجت بني طابعني سيكونان حمور مساءلتنا فيما تبقى من أطوار هذه الدراسة ،وأجل وضع مقاربة موضوعية تتناغم مع اإلشكالية اليت
انبنت عليها ،ومها:
 الطابع االجتماعي :نقف من خالل مظانه على إشارات إىل خمتلف الطقوس واوأعراف احمللية اليت أطّرت عادة إكرام الضيوف وإطعام
املارة عند الكتاميني ،من مناسبات الضيّافة ،وظروف االستقبال…
ّ

 الطابع السياسي :يضطلع فيه املضيف زيادة على القيام بواجب الضيّافة املعتاد ،بصعباء إضافية يف خدمة ضيفه ،كإجارته ،والذ عنه
ومحايته من خصومه إذا ما اعرتضه اخلطر  ،أو كان حمل متابعة منهم ،ولنا يف رسالة االفتتاح شواهد عدة على البالء الكتامي الكبري يف
مدافعة خصوم ضيفهم أيب عبد اهلل الداعي.3

 .3جوانب من عوائد الضيّافة الكتامية :
ال ريب يف أ ّن سلوك الكرم ذو صلة وثيقة باجملتمع الذي أنتج مشاهده ،وأ ّن صوره اليت نقلتها لنا املصادر ما هي إالّ انعكاس لذهنية
مجعية اشرتك أفرادها يف رسم معامله ،واستمد أصوله وامتداده من مرجعيات تنوعت يف منابتها ،ويف مستويات إسهامها يف نشر ثقافته ،اليت
يؤكد ابن حوقل بص ّهنا سادت مناطق واسعة من بالد املرغر  ،امتدت من " سجلماسة إلى سوس ،وأغمات ،وفاس ،إلى نواحي تاهرت ،وإلى
تنس ،والمسيلة ،وبسكرة ،وطبنة ،وباغاي ،إلى أكربال ،وأزفون ،ونواحي بونة ،إلى مدينة قسنطينة الهواء ،وكتامة ،وميلة ،وسطيف ".4

التصصل والعراقة ما ميتد إىل مراحل أقدم ،بشهادة
ومل تكن عوائد هذه الظاهرة عند القبائل املرغربية وليدة عصر ابن حوقل ،بل هلا من ّ
حجاج كتامة
عديد اإلشارات اليت نقلها لنا القاضي النعمان وهو يستعرض أخبار الكرم والضيّافة عند أهل املنطقة ،مثلما نقرأه يف جوا
ّ

عندما استفسرهم أبو عبد اهلل الداعي عن الطعام الذي أحضروه له حينما نزل عليهم يف موسم احلج " قالوا هذه ُسنتنا في ضيفنا " ،5أو يف

يف تعليق القاضي النعمان على استضافة السماتيني لوفد احلجيج الكتاميني عند مروره ببالدهم " على عادة ما يفعلونه باألضياف الجماعة

 1املصدر نفسه ،ج ،2ص 219 - 211
 2الدولة األغلبية ـ التاريخ السياسي ،تعريب :املنجي الصيادي ،دار الرغر اإلسالمي ،بريوت ،ط ،192991اإلحالة  ،2ص 669
 3القاضي النعمان ،املصدر السابق ،ص 96 ، 92 ، 14
 4صورة اوأرض ،ج ،2ص 90
 5القاضي النعمان ،املصدر السابق ،ص 01
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1
التمرس عليها إىل عادة راسخة ،حىت أضحت هلم
كثرة
مع
لت
حتو
متجذرة
اجتماعية
جتار
عن
تنم
ات
ر
عبا
وهي
،
إذا حلوا بالقوم "
ّ
ّ
ّ
ِ
وترسخها يف موروثهم مل يتخلوا عنها حىت يف أسفارهم.2
أعراف وطقوس ّ
خاصة هبا ،ولعظم رمزيتهاّ ،

ويُدلّل تع ّدد مواطن كتامة من " نواحي بونة إلى مدينة قسنطينة الهواء ،وكتامة ،وميلة ،وسطيف" 3اليت أدرجها ابن حوقل ضمن أبرز

املارة وإكرام الضيفان ،حىت صار هذا السلوك جزءا من شخصيتهم ال
مناطق انتشار هذه العادة ،على أ ّن الكتاميني ذاع صيتهم يف إطعام ّ
يربحونه يف ِحلهم وترحاهلم ،ويرتب يف قيمته الرمزية بنشر قيم العطاء ،والشهامة ،واملروءة ،واإلجارة ،إذ بات يف عرفهم خذالن الالئذ هبم
ومعرة حت من رجولة املقدم عليه بني قومه ،وال يلبث العار أن يلحق بكل قبيلته
من انقطاع طريق ،أو سلب ،أو طالب للضيّافة ،منقصة ّ
4
شك املبادئ والقيم اليت وقفت وراء تصلّب موقف بطون كتامة اليت استضافت داعي
ويهز من هيبتها بني سائر القبائل  ،وهي من دون ّ
اإلمساعيلية يف مضارهبا جتاه خصومه ،إذ ظلت مستميتة يف الدفاع عنه ،رافضة تسليمه ،بداعي أ ّن ذلك تعد على أعرافها ،ومنقصة هلا بني
قبائل املنطقة.
وقبل أن نسرب أغوار جتليات ظاهرة الكرم يف اجملال الكتامي ،والتمظهرات امليدانية لبعض عوائدها وطقوسها زمن الدعوة اإلمساعيلية،
لعل أبرزها:
ال بصس أن ّ
نعرج على أبرز عوامل فشوها بني ساكنته ،و ّ

وحث عليها ،مصداقا لقوله صلى اهلل عليه و سلم " َم ْن َكا َن
العامل الديني :يندرج الكرم ضمن السلوكات احملمودة اليت استحبها الشرع ّيـ ْؤِمن بِاللَّ ِه والْيـوِم ِ
ض ْيـ َفهُ " ،5دعما وأواصر اوأخوة بني املسلمني ،وترسيخا لروح التكافل بينهم ،ولعظيم شصن هذه املنقبة
اآلخ ِر فَـلْيُ ْك ِرْم َ
َ َْ
ُ ُ
6
ك ْاألَ ْك َرُم ﴾ ،وهي إىل ذلك من الصفات اليت حتلى هبا اوأنبياء واملرسلون ،كما
فقد وصف املوىل عز وجل نفسه هبا يف قوله ﴿ اقـ َْرأْ َوَربُّ َ
ِِ
هو شصن إبراهيم اخلليل عليه السالم الذي نزل عليه مالئكة الرمحان أضيافا ﴿ فَـرا َ ِ
ال أ ََال
اء بِعِ ْج ٍل َس ِمي ٍن  62فَـ َق َّربَهُ إِل َْي ِه ْم قَ َ
غ إلَى أ َْهله فَ َج َ
َ

تَأْ ُكلُو َن .7﴾72

العامة يف معظم اجملاالت الكتامية ،وتنافس بطوهنا على اكتسا حماميد
-العامل العرفي :أ ّن طرغيان الطابع الريفي– البدوي على احلياة ّ

اوأخالق وقيم الشهامة ،والنجدة ،والكرم ،واإليثار ،اليت كانت ترى فيها كمال شخصيتها ،وعنوان شرفها على سائر القبائل ،زاد من
مؤشر احلضور امليداين هلذه الظاهرة ،ويُ ّربر يف اآلن نفسه انتشارها الواسع يف كامل املنطقة.

 1املصدر نفسه ،ص 40
 2املصدر نفسه ،ص 04
 3ابن حوقل  ،املصدر السابق  ،ج ،2ص 90
 4القاضي النعمان ،املصدر السابق ،ص  ، 90 ، 91 ، 14النويري ،املصدر السابق  ،ج ،19ص  ،12الداعي إدريس ،املصدر السابق ،ص 91 ، 92
 5ابن حجر أمحد بن علي العسقالين ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،حتقيق :عبد القادر شيبة احلمد ،طبعة اوأمري سلطان بن عبد العزيز ،الرياض ،ط،2
 ،1000كتا اوأد  :حديث رقم  ،6029ج ،20ص 460
 6سورة العلق ،اآلية . 00
 7سورة الذاريات ،اآلية . 19 - 16
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العامل النفسي :يتصل هذا العامل باوأثر النفسي هلذه الفضيلة ،اليت جتعل املداوم عليها السيما بالنسبة إىل أولئك الذي يبادرون إليهاعن طيب خاطر يشعرون باالرتياح والسعادة ،وهو ما أثبتته بعض الدراسات احلقلية املعاصرة ،فقد ورد يف نتائج إحداها أ ّن سلوك الكرم
عند املرء تنجم عنه استثارة عصبية ملنطقة الدماغ املسؤولة عن السعادة.1
-العامل البيئي والجغرافي :إ ّن شساعة مضار كتامة ،ووقوع بعض مواطنها على مشارف الطرق التجارية اليت كانت متر عرب أراضيها،2

جعلها ملجص لكل منقطع أو مسلو أو عابر سبيل ،السيما يف ظل طول بعض املسالك ووعورة دروهبا ،وقساوة مناخها ،زيادة على
ضعف قدرة املسافرين على حفظ مؤهنم مدة طويلة ،ما جيعلهم يف حاجة إىل املساعدة والدعم.3

أقروا به للداعي أثناء رحلته إىل بالدهم ،وخباصة من املواد واملنتجات اليت
العامل المادي :الثراء املادي لكتاميي هذه املرحلة على ما ّحتضر منها أطباق موائد إكرام الضيوف كاوأغنام واوأبقار ،4واحلبو  ، 5دون أن نرغفل عن الفاكهة اليت تكثر هبا يف ظل خصوبة
كانت ّ
خصوبة الرتبة ،ووفرة املياه.6

واحلق إ ّن السيّاق العام الذي اندرجت ضمنه إشارات أخبار الكرم والضيّافة عند بطون كتامة خالل هذه الفرتة ،جعلها مقتضبة يف
عامة يف خربها ،ومل َجتُد علينا بتفاصيل دقيقة نستطيع من خالهلا أن نستويف امللمح العام الذي سادت به هذه العادة يف أوساط هذا
مادهتاّ ،
القبيل ،إالّ أ ّن ذلك ال مينع من التعريج على بعض الطقوس واوأعراف احمللية اليت اقرتنت هبا ،كما تُظهره احملطات املوالية:
مناسبة الضيّافة :تشري املصادر إىل أ ّن الضيّافة يف اجملال الكتامي امتزجت يف التئام مائدهتا بني مبادرة الكتامي إىل املار به بصن ينزلعنده ليكرم وفادته ،7وبني أن يقصد الضيف أهل املنطقة طلبا للضيّافة.8
وقد اختلفت مناسبات احتضاهنم للضيوف ،فزيادة على احلاالت املصلوفة املقرتنة بصلة اوأرحام 9اليت تندرج ضمن تعزيز الرواب
االجتماعية ،إىل جانب إكرام املارة وعابري السبيل ،10نقف على مناسبات أخرى اكتسبت نوعا من اخلصوصية ،كإكرام ركب احلجيج

Soyong,Q, A neural link between generosity and happiness, Nature Communications, 2017, p 1, 6

1
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1
مير عرب بالدهم مبا يكتسيه من قداسة ورمزية ،أو تلك اليت اصطبرغت بطابع سياسي على غرار ما فعله
الذي أشار البعض إىل أنّه كان ّ
بطنا بين سكتان وغشمان مع أتباع أيب عبد اهلل الداعي.2

فئات الضيفان :منيّز من خالل النصوص اليت حبوزتنا أ ّن نزالء الضيّافة الكتامية كانوا على ثالثة أصناف ،هي:



نزالء محليون :من داخل القبيلة ،وعادة ما يكون نزوهلم قصريا ومناسباتيا.3
احلجاج ،وعابري السبيل.4
نزالء مؤقتون :من خارج القبيلة،من:املنقطعني ،و ّ
نزالء دائمون :ممن اختاروا اإلقامة الدائمة يف اجملال الكتامي ،ويتسمى هؤالء حبسب اوأعراف احمللية باسم البيت أو البطن الذي

اختار الضيف اإلقامة مبضاربه ،5وهبذا الوصف يكون أبو عبد اهلل الداعي قد تسمى بـ "ضيف بني سكتان " يف إيكجان ،مثّ بـ "

ضيف غشمان " يف تازروت.

أشكال الضيّافة :انتشر سلوك الكرم وإطعام املارة عند الكتاميني على صورتني ،فقد يكون نزول هؤالء فرادى وتقع حينها مسؤوليةالضيّافة على عاتق النازل عنده ،6وله اخليّار يف توسيع جملس الضيّافة إىل كبار رجاالت بيته أو حىت بطنه حبسب هوية الضيف ،ومناسبة
ومناسبة النزول.
7
ّأما إن كان النزول جماعيا ،فجردت العادة أن يتكفل كل بيت من القبيلة بفرد أو مجاعة حبسب أعداد النازلني عليهم  ،وإذا ما
اختصموا يف ضيّافة أحدهم مالوا إىل االقرتاع ،فمن وقع عليه السهم نال شرف استضافته ،8وقد يلجؤن إىل طريقة أخرى جتنّبهم
التخاصمُ ،خي ّري فيها الضيف يف البيت أو البطن الذي يؤثِر النزول عنده ،كما حدث مع أيب عبد اهلل الداعي عندما تنازع الكتاميون
حول من حيظى بكرم ضيّافته.9
مجالس الضيّافة :مل ميتلك الكتاميون أمام بساطة مساكنهم جملسا خاصا باستقبال ضيفاهنم ،وإّمنا كانت ُهتيص هلم فضاءات االستقبالخمصصا لذلك باعتباره رئيسها
من تنظيف وترتيب وتعطري عند حلول الضيف فق  ،فيما خال شيخ القبيلة الذي كان حيوز مكانا ّ
وممثلها ،10زيادة على كثرة النازلني عليه من داخل مضار بطوهنا أو من خارجها.
وقد تضطر بعض التطورات السياسية اليت تشهدها جماالت القبيلة رؤوسها إىل اختاذ جمالس دائمة الستقبال الضيوف وإكرامهم ،كما
حدث مع بين سكتان يف إيوائهم للوافدين على الداعي بإيكجان ،1وغشمان بعد هجرته إىل مضارهبا.2

 1عبد املنعم ماجد ،ظهور الخالفة الفاطمية وسقوطها في مصر ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،ط ،2994 ،4ص  ،99حممد الطاليب ،املرجع السابق ،اإلحالة ،2
ص  ،692موسى لقبال ،املرجع السابق ،ص 210
 2ابن اوأثري ،املصدر السابق ،ج ،6ص ، 411 - 412النويري ،املصدر السابق ،ج ،19ص 11 ،49
 3ابن عذاري ،املصدر السابق ،ج ،2ص 219
 4ابن حوقل ،املصدر السابق ،ج ، 2ص  ، 90اإلدريسي ،املصدر السابق ،ج ،2ص 169
 5القاضي النعمان ،املصدر السابق ،ص 200
 6ابن عذاري ،املصدر السابق ،ج ،2ص 219
 7القاضي النعمان ،املصدر السابق ،ص 42 - 40
 8النويري ،املصدر السابق ،ج ،19ص  ،49املقريزي ،املصدر السابق ،ج،2

ص 11

 9ابن اوأثري ،املصدر السابق ،ج ،6ص  ،412 – 410الداعي إدريس ،املصدر السابق ،ص 99
 10ابن عذاري ،املصدر السابق ،ج ،2ص  ،219الداعي إدريس ،املصدر السابق ،ص 99
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مدة الضيّافة :اختلفت مدة استضافة الكتاميني للنازلني عليهم من الضيوف حبسب دواعي حلول هؤالء عليهم ،فتلك اليت اقرتنتمبناسبات الزيارات العائلية عادة ما كانت مقتضبة ،وال تتعدى يف الرغالب اليوم الواحد ،3وال تزيد عن حدها الشرعي املقدر بثالثة أيام
تتحول الضيّافة إىل إقامة دائمة إذا ما آثر الضيف النزول يف جوار القوم ومحاهم ،على غرار إقامة
عند املارة وعابري السبيل ،وقد ّ
الداعي 4وبعض املؤمنني الذي وفدوا عليه بإيكجان عند بين سكتان.5

طعام الضيّافة :ال جرم يف أ ّن مستوى ما تُزيّن به موائد الطعام يف جمالس الضيّافة من ألوان اوأطعمة واملشروبات يتصل يف قيمته ورمزيتهوحتّف بشىت أصناف الفاكهة حبسب مناسبة الضيّافة ،ومنزلة الضيف ومقامه،
جبملة حم ّددات ،إذ تتنوع أطباقها ،وختتلف مشروباهتاُ ،
للمضيف.
عالوة على القدرة املادية ُ
وإىل جانب كون الطعام يف مناسبات الضيّافة هو آلية لتعبري املضيف عن غبطته وسروره مبن نزل عليه من الضيفان ،فإنّه من وجه آخر
ُ
التوسع فيه ،من تعزيز الصالت بني اوأفراد واجلماعات،
و
بذله
من
توخى
يستمد قيمته زيادة على كونه قوتا للجسد ،من الرغايات اليت تُ
ّ
ونشر قيم النخوة والنبل والنجدة والتضامن.
وعلى ضوء هذا املعطى دأ الكتاميون إذا ما نزل عليهم الضيف إىل اإلسراع بنحر شاة على شرفه ،6وقد يستدعي اوأمر يف بعض
ُ
7
تفصل يف أصناف الطعام اليت كانت
مل
املصادر
ن
أ
من
الرغم
وعلى
،
ه
مبقام
يليق
طعام
إلعداد
،
البقر
من
الذبيحة
تكون
املناسبات أن
ّ
ّ
شك حتضر من املواد اوأولية اليت كانت جتود هبا أرضهم ،من شعري وحنطة وخضروات ،وتكون
تق ّدم للضيوف ،إالّ أ ّهنا كانت من دون ّ
8
أطباقها الرئيسة من اللحم املطه ّو واملشوي ،مع تطعيمها باملشروبات من مشتقات احلليب والفواكه .
عما يتماهى مع العوائد القبلية يف
ولئن مالت كتامة إىل إكرام الضيف بصكثر هذه اوأطعمة انتشاء وقيمة ،إالّ أ ّهنا مل خترج يف جمملها ّ
كامل بالد املرغر يف اوأكل والشر  ،واليت تنحو إىل الكفاف يف املعيشة ،وال ترقى إىل مستوى الرتف والبذخ الذي يطبع موائد
احلواضر.9
وملا كان نزول بعض اوأضياف السيما الرغرباء منهم ،أو بعض معارف القبيلة اخلارجيني ،من ذوي الرفعة واملكانة ،فإ ّن اوأعراف احمللية
ّ
1
ليضم كبار أفراد بيت
افة
الضي
جملس
ع
يوس
أن
املناسبات
هذه
مثل
يف
عادهتم
اقتضت
و
،
كلها
القبيلة
على
ضيوفا
النزالء
هؤالء
ت
د
َع ّ
ّ
ّ
ّ
املستضيف ،وقد ميتد اوأمر يف بعض احلاالت إىل كبار أعيان البطن ككل.2
 1القاضي النعمان ،املصدر السابق ،ص 49 - 49
 2النويري ،املصدر السابق ،ج ،19ص 11
 3ابن عذاري ،املصدر السابق ،ج ،2ص 219
 4النويري ،املصدر السابق ،ج ،19ص  ،49املقريزي ،املصدر السابق ،ص 16
 5القاضي النعمان ،املصدر السابق ،ص 10
 6املصدر نفسه ،ص 01
 7ابن عذاري  ،املصدر السابق ،ج ،2ص 219
 8حول أهم املنتجات الزراعية واحليوانية يف بالد كتامة،انظر :صورة اوأرض ،ج ،2ص  ،96 - 91املرغر  ،ص ،90 ،11

االستبصار ،ص ،219 – 219

 ،266نزهة املشتاق ،ج ،2ص 169 - 161
9

سعيد بنحمادة ،األغذية والمجتمع بالمغرب واألندلس خالل العصر الوسيط – مدخل لدراسة العوائد و القيم  ،-ضمن كتا  :النظام الغذائي

بالمغرب واألندلس خالل العصر الوسيط ،منشورات الزمن ،الرباط ،1026 ،ص 99
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ومما حتسن اإلشارة إليه يف هذا املقام أ ّن مائدة إطعام الضيوف يف حاالت الضيّافة الطويلة املدة ،وكثرة النزالء ،ال ترقى يف قيمتها وتنوع
اوأول ،ولئن كانت إقامة أيب عبد اهلل الداعي عند بين سكتان مل تكلفهم شيئا كثريا ،على اعتبار أنّه
أطباقها إىل مستوى مائدة الصنف ّ

كان ميّاال إىل الزهد والتقشف ،فإن كثرة مريديه والوافدين عليه بإيكجان جعل بين سكتان يفردون له " مجلسا للسماع ،وكانوا يقيمون

ضيافة من يأتيه ويرد عليه ،وينفقون في ذلك رغبة في الثواب ،وتقربّا إلى اهلل عز وجل بفعل الخير " ،3وحىت بعد انتقاله إىل تازروت فإن
أهل غشمان أكرموا نزله رفقة من صاحبه من اوأتباع وأحسنوا وفادهتم.4

 .4كتامة وعادة بذل األوالد للضيفان :قراءة في مصدر الخبر ومضمونه
أشارت بعض الروايات إىل أ ّن الكرم الكتامي قد بلغ يف بعض مشاهده إىل مرتبة اإليثار واملبالرغة يف أداء حق الضيّافة ،حىت وصل
اوأمر بصقوام منهم إىل بذل أنفسهم وأوالدهم ملن ينزل عليهم من الضيوف ،وال جيدون يف ذلك منقصة ،وال يصنف من ذلك الوضيع

والشريف ،فما مدى صدق هذه الروايات ؟

كانت كتب الرحلة أكثر أصناف املصادر عناية بنقل أخبار عادة بذل الكتاميني أنفسهم وأوالدهم لضيفوهم ،وعلى الرغم من
الرحالة العراقي ابن حوقل النصييب (ت 069هـ/
وقوفنا على مخسة نصوص منها ،إالّ أ ّن سرب أغوار مضامينها يوحي بص ّن مصدرها واحد هو ّ

999م) ،ولئن كان ياقوت احلموي ( ت  616هـ 2119 /م ) 5والقزويين (ت 691هـ2190 /م) 6قد أشارا إىل نقلهما املباشر عنه ،فإ ّن
يلمح إىل ذلك ،غري أ ّن تصكيده يف صدر نزهته 7على معرفته بكتا صورة اوأرض ،إىل جانب
الشريف اإلدريسي (ت 160هـ2264 /م) مل ّ
بنية مضمون خربه الذي يتقاطع مع ما أورده ابن حوقل يف عدة جزئيات ،كمحاربة احل ّكام هلم عليها ،وعدم استحسان أهل سطيف هلا،
التصرف،8
وأ ّهنم أقل أهل املنطقة إقداما عليها ،يزيد من صلة ارتباطهماّ ،
ويرجح أ ّن اإلدريسي قد نقل عن ابن حوقل مع شيء من ّ

9
اوأول  ،ومن مثّ فنحن إزاء نصوص تنهل من منبع
والوصف ذاته ينطبق على خرب احلمريي (ت  900ه2494 /م) الذي خلّصه عن نزهة ّ
واحد ،وهو ما جيعله مدعاة للتش ّكيك وحباجة إىل ما يدعمه ،خاصة وأ ّن التدقيق يف مضمونه الذي ورد يف موضعني منفصلني جيعلنا أمام
روايتني متناقضتني ،مها:

 1الداعي إدريس ،املصدر السابق ،ص 91
 2ابن عذاري ،املصدر السابق ،ج ،2ص 219
 3القاضي النعمان ،املصدر السابق ،ص 10
 4املصدر نفس  ،ص 99
 5أبو عبد اهلل بن عبد اهلل احلموي ،معجم البلدان ،دار صادر ،بريوت ،2999 ،ج ،2ص 069
 6أثار البالد ،ص 264
 7اإلدريسي ،املصدر السابق ،ج ،2ص5
 8املصدر نفسه ،ج ،2ص 190 - 169
 9حممد بن عبد املنعم ،الروض المعطار في خبر األقطار ،حتقيق :إحسان عباس ،مكتبة لبنان ،بريوت ،ط ،2994 ،1ص 91 - 92
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الرواية األولى :مفادها أ ّن هذه العادة مشلت بعض اجملاالت الكتامية ،وأ ّن أبا عبد اهلل الداعي حارهبم عليها دون أن يقوى على ردهمعنها ،وقد نقلها لنا ابن حوقل مشافهة عن شخص يدعى أبا علي بن أيب سعيد :1فمن يكون هذا الشخص ؟ ،وما مدى مصداقيته ؟،
وما طبيعة عالقته بالكتاميين ؟ ،وهل هو شاهد عيان أم ناقل لحكاية ؟.

الرواية الثانية :تُناقض الرواية اوأوىل يف خربها ،وقد أوردها ابن حوقل من موقع الزائر واملشاهد عندما علّق على انتشار هذه الظاهرة يفاجملال ذاته قائال " وليس نرى بكتامة التي بسطيف ،وال بغيرها ،شيئا من هذا األمر  ،وال يجيزونه وال يستحسنون ذكره ".2
وعلى أمهية هذه الشهادة إالّ أنّنا نسترغر إمهال اإلشارة إليها من قبل ياقوت احلموي 3والقزويين 4اللّذين اكتفيا بتبين الرواية اوأوىل،
اوأول عن بقية املصادر باإلشارة إىل أ ّن ابن حزم اوأندلسي (ت 461هـ/
وأظهرا حتامال كبريا على الرببر يف معرض تعريفهما هبم ،وانفرد ّ

2060م) قد أ ّكد شيوع هذه العادة بني الرببر يف كتابه املوسوم بـ " فضائح البربر " ،5غري أ ّن عدم زيارته للمنطقة ،ومناسبة تصليفه هلذا

6
نرجح بص ّن صاحبه مال إىل مجع ما أتيح
الكتا الذي جاء يف ذم الرببر يف أعقا ختريبهم ملدينة قرطبة سنة 400هـ 2021 /م  ،جيعلنا ّ
وينم اكتفاء ياقوت احلموي 7بالقول أ ّن ابن حزم قد أ ّكد فيه ما قاله
له من مثالب هؤالء من خمتلف املصادر ومن ضمنها هذا اخلربّ ،
ابن حوقل دون أن يورد إضافات على نصه الذي نقله لنا يف معجمه ،بصن ابن حزم قد استسقى هذه املعلومة منه.
أما الشريف اإلدريسي املرغريب اوأصل فعلى الرغم من أنّه ملح إىل بعض أجزاء الرواية الثانية ،إالّ أنّه مل ِ
ينف هذه العادة عن كتامة سطيف
ّ
ّ
8
متاما وإّمنا جعلها أقل انتشارا ،وانفرد عن النّصني اآلخرين جبعل جهات القل واملناطق اجلبلية املمتدة إىل قسنطينة أكثر إقداما عليها .

مدوهنا شاهد عيان عليها ،وشتان بني من عاين
وبناءً على هذه املعطيات جند أنفسنا نطمئن إىل مضمون الرواية الثانية باعتبار أ ّن ّ
ومن ُحكي له ،وحىت وإن كان هلذا اوأمر بعض الشواهد امليدانية فهو من قبيل املنكرات اليت حتدث يف أوساط خمتلف القبائل والشعو  ،وال
يعزز هذا الطرح:
يرقى البتة وأن يصبح عادة توصف هبا أقوام بصكملها من الكتاميني ،ومما ّ

أ ّن هذه العادة الذميمة تصباها الفطرة اإلنسانية ،فما بالك بصقوام جعلت من حماميد اوأخالق عنوانا لشرفها ،وحم تفاخر وتنافس بنيوحيرمها ،بل إنّه عدها من الكبائر اليت جتب حماربتها.
فروعها ،وزادها هتذيبا ومتانة اعتناقها للدين اإلسالمي الذي ينبذ هذه السلوكات ّ
ومما يُنكر على هذه الرواية حىت ولو سلمنا بوجود بعض الشواهد على وقوعها أ ّهنا متيل إىل التعميم ،إذ جعلت من التبذل اوأخالقي
تصورها شاذ ،واملستضيف متبذل ،واوأغر أن حيدث ذلك مبباركة فقهاء املنطقة وأهل الفضل فيها الذين
صفةً للجميع  ،فالضيف يف ّ
ُ

 1ابن حوقل ،املصدر السابق ،ج ،2ص 91
 2املصدر نفسه ،ج ،2ص 96
 3ياقوت احلموي ،املصدر السابق ،ج ،2ص 069
 4القزويين ،املصدر السابق ،ص 264
 5كما أشار إىل أنّه نبّه إىل تفشي هذه العادة بني الكتاميني يف تصليف له امسه " أخبار الملل وقصص أهل النحل في مقاالت أهل اإلسالم " ،الذي يندرج يف
عداد الرتاث املفقود .انظر :معجم البلدان ،ج ،2ص 069

 6حول فتنة قرطبة سنة  400هـ2021 /م ،راجع :ابن عذاري ،املصدر السابق ،ج ،0ص  221وما بعدها ،املقري حممد بن أمحد التلمساين ،نفح الطيب من
غصن األندلس الرطيب ،دار صادر ،بريوت ،د.ت ،ج ،2ص 400 - 419
 7معجم البلدان ،ج ،2ص 069
 8اإلدريسي ،املصدر السابق ،ج ،2ص 190
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حيركوا ساكنا ،فاوأوىل هنا إذا أن نتحدث عن وكر للشذوذ والتبذل ،وأن ذيوع اوأمر هبذه الشاكلة سيجعل من الشواذ وضعاف
مل ّ
أي من جمتمعات املنطقة.
النفوس يتنافسون على طلب ضيّافة أهل البلد ،وهو ما مل يُسمع مبثله ق ُ يف ّ
أ ّن اوأمر قد يرتب بإشاعات ّروجت عن قبيلة كتامة بدافع احلسد والرغرية اليت تنتشر كثريا بني القبائل الريفية والبدوية ،نتيجة للسمعةالطيبة اليت ذاعت عنها ،وتطاير أخبار فضائلها يف إكرام الضيوف ،وإطعام املارة ،سواء أكان مصدرها هو القبائل اجملاورة هلا ،أم بطون
من داخلها السيما يف فرتة الدعوة اإلمساعيلية اليت نش فيها الكرم الكتامي وبلغ ذروته ،إذ قد يتصل اوأمر بإحدى أساليب الدعاية
والتحريض والضرغ على القبائل الكتامية اليت آوت الداعي ورفضت تسليم ضيفها ،رغم املناورات العديدة خلصومه لتحصيله منها.
ال يُستبعد من وجه أخر بص ّن اوأمر قد يكون له عالقة بوقوع فعلي لبعض احلاالت ،وأمام شناعة اجلُرم وقبحه ،استعظمه الناسواستنكروه ،وملا كانت الذهنية القبلية واوأعراف احمللية تصىب مثل هذه السلوكات ،حىت وإن ارتب اخلطص بتجاوزات فردية وحباالت معزولة،
ّ
املعرة والنقص على كامل القبيل الذي ينحدر منه اجلاين.1
م
عم
وت
باللوم،
لقي
فإ ّهنا عادة ما تُ
ُّ ّ
 عدم إشارة القاضي النعمان إىل هذه العادة على طول مدة إقامة أيب عبد اهلل الداعي بني الكتاميني ،خاصة وأنّه مل يرتدد يف اإلشارة إىلبعض اآلفات االجتماعية اليت كانت منتشرة بينهم يف مواضع عدة من مؤلفه ،من مثل السرقة ،واخليانة ،وقلة اوأمانة ،فما الذي يُثنيه إذا
عن التنبيه إليها ؟.2

كما أ ّن نصوص رسالة افتتاح الدعوة اليت ركزت على مستوى الصالح الذي آل إليه جمتمع الدعوة يف بلد كتامة حىت " لم َير الناس وال

انتهى إليهم أ ّن قوما كانوا من صالح الحال واالستقامة على مثل ما كان عليه أصحاب أبي عبد اهلل " ،3يفنّد الرأي القائل بص ّن أبا عبد

كل شيء إالّ في هذه؟ ،4و هو ما تدعمه رواية ابن حوقل يف
اهلل الداعي َجهد يف ثنيهم عن هذه العادة :أيصلح المجتمع ويستقيم في ّ

صورهتا الثانية.5
أ ّن فشو هذه العادة بني بعض فروع كتامة على الصورة املتبذلة اليت نقلتها لنا املصادر اليت نبّهت إليها ،هي من الشناعة وال ُقبح الذي اليفوت الناقل وأخبار املنطقة التلميح إليه ،ومع ذلك فإننا ال نلمح هلا ذكرا عند اليعقويب الذي زار املنطقة قبل ابن حوقل وكتب عن
ّ
كتامة ،وال عند غريه من أمثال املقدسي املعاصر البن حوقل ،أو البكري الكثري التدقيق يف مثل هذه اوأمور ،وغريهم ممن زار املنطقة أو
كتب عن هذا القبيل وبعض عوائده كالُزهري والعبدري وابن خلدون والوزان وغريهم.6
وقد مال حممد الطاليب 7إىل رب انتشار هذه العادة بني الكتاميني بتقاليد قدمية قد متتد يف أصوهلا إىل مرحلة ما قبل التاريخ ،وجعلها منمن ضمن قوانني قري الضيف ،إالّ أنّه بىن رأيه على االفرتاض ،وعلى بعض الدراسات اإلستشراقية املعاصرة 8البعيدة بعدة قرون عن فرتة
 1موسى لقبال  ،املرجع السابق ،ص 201
 2القاضي النعمان ،املصدر السابق ،ص 212 - 229
 3املصدر نفسه ،ص  ،211انظر أيضا :اليماين ،املصدر السابق ،ص  ،229الداعي إدريس ،املصدر السابق ،ص 94
 4اإلدريسي ،املصدر السابق ،ج ،2ص  ،190القزويين ،املصدر السابق ،ص 264
 5صورة اوأرض ،ج ،2ص 96
 6موسى لقبال ،املرجع السابق ،ص 204
 7الدولة اوأغلبية ،ص  ،699 /اإلحالة  ،2ص 699
 8منها على سبيل املثال:
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الدراسة ،دون االستناد إىل أصل مصدري ينطلق منه لتوثيق هذه اإلشارات ،وعلى افرتاض صحتها فاوأصل أن تسري هذه اوأعراف على
سائر قبائل املنطقة ،أليس ربطها بقبيل بعينه يستدعي االستغراب؟ ،السيما إذا ربطنا فرتة تروجيها مبرحلة كثُر فيها أعداؤه ،وأنه احتضن
دعا ًة ُعدوا يف نظر الكثريين مارقني وخارجني عن الدين .
وعلى الرغم من أ ّن الطاليب اعتمد يف مؤلفه دولة اوأغالبة أسلوبا حتليليا متميّزا ،إالّ أنّه غا عنه يف مناقشة هذه املسصلة ،وسلّم مباشرة
مربر ،رغم ما حتمله هذه النصوص من تناقضات كما متت
بصحة مضمون نص ابن حوقلّ ،
ودعمه بنص اإلدريسي ،وراح يبحث له عن ّ

حتججه بص ّن "لكتامة حبّا متساويا لإلسالم وممثليه ولعاداتهم القديمة"  ،1وقلة اهتمام الرحالة واملؤرخني بقضايا اجملتمع
اإلشارة إليهّ ،أما ّ
وعدم شعور بعضهم بتناقضاته ،2فلها ما جييب عنها فيما ُسقناه عنها يف النقاط السابقة اليت ناقشنا فيها هذه املسصلة.
3
تصمل طويل ،وأنّه من اوأوىل أن
و ّأما افرتاض نسب اإلقالع عن هذه العادة إىل جهود املوحدين وخلفائهم من احلفصيني فيحتاج إىل ّ
وحسنت بفضل جهوده سريهتم ،ال باوأوائل
نقرن هذا اوأمر بصيب عبد اهلل الداعي الذي ترغلرغل إىل دواخل بلد كتامة ،وبث فيهم دعوتهُ ،

جل اهتمامهم باملنطقة على ضمان والئها السياسي بالدرجة اوأوىل .
الذين اقتصر ّ

واخلالصة أ ّن الرواية اليت نقلت لنا خرب عادة بذل الكتاميني أنفسهم وأوالدهم ملن ينزل عليهم من الضيفان يعرتيها التناقض ،وتفتقر
نرجح بص ّهنا أقر إىل
إىل سند مصدري قوي البيان يعضد ما ساقته لنا ،وأ ّن ارتباطها يف بعض أجزائها بالدعوة اإلمساعيلية يف املنطقة ،جيعلنا ّ
اإلشاعة ضمن محلة الدعاية الواسعة اليت شنّها خصوم أيب عبد اهلل الداعي على بطون كتامة اليت آوته ،حىت يتخلوا عن ضيّافته ويتخلّصوا
املعرة والنقصان.
منه حبجة أنّه جلب هلم ّ

 .5ضيّافة كتامة لداعي اإلسماعيلية وتداعياتها على المنطقة:

على الرغم من تصكيد العديد من املصادر أ ّن نفوذ أيب عبد اهلل الداعي إىل بلد كتامة كان بتدبري مسبق ،4فإ ّن النّصوص اليت ّأرخت
ملسار رحلته إليها ،نُسجت رواياهتا يف قالب يوحي بعفويتها ،ولعل ذلك يتصل باوأسلو الذي انتهجه الداعي يف البلوغ إىل املوضع الذي
ُح ّد له ،إذ حرص على إحاطة نشاطه بالسرية والكتمان ،واختار أن يسترت وراء قناع الضيّافة حىت ال يلفت اوأنظار إليه ،فكانت أوىل
يتوسع يف شرح ظاهر علوم
خطواته لتنفيذ خمطّطه أن يفتّش يف وفود موسم احلج عن ّ
حجاج البلد الذي سيقصد إليه ،فنزل عليهم ،وطفق ّ
آل البيت بينهم ،ويشيد مبآثر أئمتهم ،حىت استطاع بفضل ُحسن بسطه ،وحالوة كالمه أن يستدرجهم إليه ،وبلغ مراده بصن أحلّوا على
ضيّافته رغبة يف مزيد االستفادة من علمه.5

A. Hanoteau et A. Letourneux , la Kabylie et les coutumes kabyles, imprimerie nationale, Paris, 2 édition, 1893, p
215 - 216

 1حممد الطاليب ،املرجع السابق ،ص 699
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3املرجع نفسه ،اإلحالة  ،2ص 699
4

حول طبيعة النفوذ اإلمساعيلي إىل بلد كتامة بني العفوية والتدبري املسبق ،انظر :االفتتاح ،ص  ،31سرية احلاجب جعفر ،ص  ،211االستبصار،ص ،100

الكامل ،ج ،6ص  ،410البيان ،ج ،2ص  ،214هناية اوأر  ،ج ،19ص ،49العرب ،ج ،4ص  ،42االتعاظ ،ج ،2ص 11
 5القاضي النعمان ،املصدر السابق ،ص 01
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احلجاج الكتاميني ومرافقتهم حىت مصر ،بدأ خيطّ للمرحلة املوالية ،وهي متديد
وبعد أن ضمن الداعي الضيّافة املؤقتة يف كنف وفد ّ
فرتة ضيّافته حىت يبلغ احملل الذي يرمي إليه ،وأمام ما حمله على مرافقيه من شرغف بالعلم ،وتوقريهم وأهله ،اختار أن يداهنهم من هذا البا ،
يشك يف أهنم سيعرضون عليه مرافقتهم إىل بالدهم هلذا الرغرض ،فصدق حدسه ،وأ ّحلوا
بصن أظهر هلم أن سبب سفره هو طلب التعليم ،ومل ّ
الرتدد أجاهبم إىل مطلبهم ،فتحقق بذلك مراده ،وظفر بضيّافة دائمة لدى الوفد الكتامي
عليه ،ووعدوه جبزيل العطاء ،و بعد أن أبدى بعض ّ
يف بلده.1
احلجاج الكتاميون الداعي اإلمساعيلي طوال مسار عودهتم إىل موطنهم كضيف فوق العادة ،حيث كانوا يعملون على
وقد عامل ّ
خدمته وقضاء حوائجه ،وأظهروا له من الرغبطة والسرور ما أثلج صدره ،ولعِظم قدره بينهم اختلفوا عندما وصلوا إىل مشارف بلدهم حول
من حيظى بشرف استضافته ،مثّ اهتدوا إىل حل ختيريه بشصن املوضع الذي تطيب نفسه النزول فيه ،فاختار بعد أن سصهلم عن موطن فج
اوأخيار اإلقامة عند بين سكتان ،وحىت يسرتضي باقي طاليب ضيّافته ،وحيرص على عدم انقسامهم وعدهم بصن يزورهم دوريا يف مضارهبم،2
وبذلك تبدأ مرحلة جديدة يف ضيّافة كتامة الدائمة وأيب عبد اهلل الداعي مبضارهبا.
استرغل الداعي فرتة ضيّافته اوأوىل ببلد كتامة يف التعليم وبث فضائل آل البيت ومناقب أئمتهم بني الكتاميني ،وما لبث أن ذاع
صيته ،وتطايرت أخباره ،ووصله الكتاميون من اوأقاصي ،3ومل تقتصر ضيّافة بين سكتان يف هذه املرحلة على أيب عبد اهلل الداعي فحسب،
وإمنا تعدى جودهم وكرمهم إىل استقبال ضيوف ضيفهم من اجلموع القاصدين له من املناطق اجملاورة ،وأقاموا وأجل ذلك جمالس ضيّافة
دائمة بذلوا فيها أمواال عظيمة يف إكرام الوفود النازلة عليهم.4
عمت انعكاساته
حتولت إىل حمور سجال ّ
بيد أ ّن ضيّافة بين سكتان ومن شايعهم من الكتاميني وأيب عبد اهلل الداعي ما لبثت أن ّ
حركتهم املصاحل واخلوف
املنطقة كلها ،ذلك أ ّن التنامي املطرد ملنزلته فيها قد أوغر صدور بعض شيوخ القبائل وأمراء احلواضر اجملاورة عليه ،و ّ
على مناصبهم من أجل اإلسراع إىل احتواء الوضع قبل أن يستفحل أمره ،5وأمام رفض مستضيفيه تسليمه ،أخذت ضيّافة اوأواخر له طابعا
سياسيا صرفا ،وألقت على حمتضنيه من الكتاميني حبسب ما تقتضيه أعرافهم القبلية ،زيادة على إيوائه واإلنفاق عليه ،أعباء جديدة متثلت
يف الذ عنه ومحايته ،وإالّ حلقت هبم املعرة والنقصان ،وبذلك امتزجت مظاهر الكرم باإلجارة يف إيواء بين سكتان وأحالفهم لضيفهم
اإلمساعيلي.
ومنذئذ بدأ خصوم الداعي يتآمرون عليه ،وبادروا ّأول اوأمر إىل مراودة بطون كتامة احلاضنة له عن ضيفها ،غري أ ّن جس نبضها
بعد يف دعوته ،
أظهر معارضة شرسة لفكرة تسليمه ليس من قبل مستضيفيه فحسب ،بل إ ّن الفروع اوأخرى من كتامة اليت مل تنخرط ُ
ترسخ يف ذهنيتهم القبلية وأعرافهم احمللية ،بص ّن التخلي عن الضيف أو إخراجه من حوز
رفضت التعاون معهم لسببني اثنني ،أحدمها ينبع مما ّ

 1ابن اوأثري  ،املصدر السابق ،ج ،6ص  ،410النويري ،املصدر السابق ،ج ،2ص 49 - 49
 2الداعي إدريس ،املصدر السابق ،ص 99
 3النويري ،املصدر السابق ،ج ، 19ص 49
 4القاضي النعمان ،املصدر السابق ،ص 10
 5النويري ،املصدر السابق ،ج ،19ص  ، 10الداعي إدريس ،املصدر السابق ،ص 94
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أي ظرف كان هو منقصة ومعرة تلحق جبميع بطون القبيل املقدم على ذلك من دون استثناء ،واوأخر ينطلق من زاوية القراءة
القبيلة حتت ّ
املتبصرة لتداعيات االخنراط يف هذا املخط الذي يفضي من دون شك إىل االنقسام بني فروع كتامة ،وإىل إثارة فنت ال تنتهي بينها.1
ّ
وحىت فرجون خادم وايل ميلة موسى بن العباس أىب أن يسلم أبا عبد اهلل الداعي عندما علم الوايل بنزوله يف الفندق الذي ميتلكه،
وبرر موقفه ذاك بص ّن الداعي حني نزل بفندقه صار ضيفا له ومن واجبه الذ عنه،
واستخدم احليلة يف صرفه منه قبل أن تطاله أيدي اجلندّ ،
وأ ّن يف خذله مذمة ومعرة.2
ولئن كان هذا املشهد يدلّل على أ ّن الكرم والضيّافة مل يقتصر على اوأرياف الكتامية بل امتدت عوائده حىت إىل حواضر البلد ،فإنّه
ِ
متصصلة من مثل النخوة،
الرتسخ القيمي لسلوك الكرم لدى الساكنة ،واتصاله يف بُعده الرمزي بقيم ومبادئ ّ
ينم من جانب أخر عن عمق ّ
ّ
واملروءة ،والنجدة ،والشهامة ،والشجاعة.
وأمام تصلّب موقف كتامة حتولت ضيّافتها وأيب عبد اهلل الداعي وإجارهتا له إىل حم جتاذ سياسي حاد بني أنصار الداعي
السنيني ،وعمد فيه اوأواخر إىل استخدام شىت املناورات
واملشروع اإلمساعيلي يف املنطقة ،وبني الرافضني له واملتمسكني بوالئهم لغأغالبة ُ
والوسائل املتاحة وأجل استخالصه من غرمائهم قبل أن تشتد شوكته ويصعب ترويضه ،ومن مجلة اوأساليب اليت وظّفوها لبلوغ مرامهم:
ضيافته ،عرب التواصل املباشر مع
التواصل المباشر :استهل خصوم أيب عبد اهلل الداعي خط اإلطاحة به وإقناع الكتاميني بالتخلي عن ّمستضيفيه ،وقاد هذا اوأمر يف البداية وايل ميلة موسى بن العباس ،الذي حنا أسلو اللني واملداهنة معهم ،وطلب منهم تسليمه الختباره
ومواجهته مع العلماء ،كما مل يرغفل عن نصحهم بص ّن يف استضافتهم له خطرا عليهم إذا ما اتصل أمرهم باوأمري اوأغليب ،غري أ ّهنم أبوا
عليه "وقالوا ما كنا بمن يسلّمه ،وال يخذله ،وال يدع أحدا تمتد يده إليه ،وهو ضيفنا وبين أظهرنا ".3
وملا بلغ خرب استضافة كتامة وأيب عبد اهلل الداعي إىل اوأمري إبراهيم بن أمحد اوأغليب آثر أن يتواصل رأسا مع الضيف عرب عامل ميلة،
يؤمنه يف
وتبادال الطرفان الرسائل ،حيث ّ
خري فيها اوأمري اوأغليب الداعي بني أمرينّ ،إما أن يعتزل الكتاميني وخيرج من بالدهم ،على ّ
وإما البقاء يف موطن مستضيفيه
نفسه ،ويرغدق عليه من النعم ما يثلج صدره ،سواء أأقام عنده يف إفريقية ،أم ّ
فضل العودة إىل املشرقّ ،
4
يتوجس من وعيد ،وأنه يفتخر
حتمل العواقب الوخيمة النامجة عن هذا االختيار ّ ،
فرد عليه الداعي بصنه ليس ممن يرغرت بوعد أو ّ
مع ّ
بالتفاف مستضيفيه حوله وذودهم عنه ،ومل يتوان عن ترغيبه يف إتباع ما يدعو له.5

تحريض بعض بطون كتامة على الداعي :بعد فشل أسلو التواصل املباشر يف افتكاك أيب عبد اهلل الداعي من بين سكتان وأحالفهم،بعد يف دعوته ،عرب ختويفهم من أمره ،وحتذيرهم من مرغبة إيوائه،
عمد وايل ميلة إىل حماولة استدراج بعض بطون كتامة اليت مل تنخرط ُ
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وتشجيعهم على التعاون معه للضرغ على إخواهنم حىت يتخلوا عن إجارهتم للداعي ،ووعدهم بالتقدمي واإلكرام ،إالّ أ ّهنم " أبوا أن

يكونوا له يدا على بيوتاتهم ".1

شن
الدعاية :أمام إحباط املناورات السابقة ،وإحجام اوأمري إبراهيم بن أمحد اوأغليب عن التحرك لتقويض أمر أيب عبد اهلل الداعيّ ،خصوم اوأخري محلة دعاية واسعة على ضيف بين سكتان ،وطفقوا يف تشويه مسعته ،والتشهري به ،وأنّه يدعو إىل أمر مريب ،وأ ّن غايته
هي فنت الناس يف دينهم ،وإفساد معتقدهم ،واحتجوا يف ذلك باالنشقاق الذي وقع يف صفوفهم حىت عادى اوأخ أخاه ،واالبن أباه،
توجسا منه أنه يدعو وأمر مكتوم ولو كان حقا ما أخفاه.2
وأ ّن ما يزيد ّ
وال نستبعد أن يكون ما أُذيع حول عادة بعض أقوام كتامة يف بذل أنفسهم وأوالدهم ملن ينزل عليهم من الضيفان اليت مرت معنا ،يندرج
ضمن هذه السياسة الدعائية هبدف النيل من شرف مستضيفي الداعي حىت يرغموهم على تسليمه أو طرده من مضارهبم ،خاصة وأ ّهنم
مل يكتفوا بإيوائه ،بل إ ّهنم عقدوا جمالس ضيّافة شبه دائمة إلكرام وفود القبائل اليت تقاطرت إليه من كل اجلهات ،3واستمر هذا اوأمر
حىت بعد اهلجرة إىل تازروت ،إذ مل يكتف أهل غشمان باستضافة الداعي وأتباعه فحسب ،بل بلغ هبم الكرم إىل حد اإليثار ،حيث
وحمال إقامتهم.4
تقامسوا مع ضيوفهم أمواهلم َ
إغواء بعض رؤوس البيوتات المحتضنة للداعي :سعى خصوم الداعي يف أسلو أخر إىل حماولة إحداث تص ّدع يف معسكره ،عربخلق أعداء له من الداخل ،وعزفوا هذه املرة على وتر إغواء بعض رؤوس البيوتات الذين رأوا بص ّن مكانتهم يف قومهم قد تزعزعت بعد
استضافة الداعي يف مضارهبم ،لذلك فقد كان تواصلهم معهم من با مفاوضتهم على استعادة رياستهم مقابل التعاون معهم على
إخراج الداعي من بالدهم.
ولعل املميّز ملوقف هؤالء الرؤساء من هذا العرض أ ّهنم بالرغم من موافقتهم خلصوم الداعي يف فكرة إخراجه من ديارهم ،غري أ ّهنم رفضوا
تضر بسمعة قبيلهم ،وال
أن يكون ذلك بالدوس على قيمهم وأعرافهم القبلية ،وحرصوا على أن يكون إبعاده من مضارهبم بصورة ال ّ
تلحق به معرة خذالن الضيف وتسليم املستجري حبماه ،أو أن يتسبب هذا اوأمر يف إحداث انقسام بني بطوهنم ،ورأوا أ ّن خري سبيل إىل
ذلك هو عقد مناظرة بني الداعي وفقهاء كتامة ،وهو ما اقرتحه بيان بن صقال عندما تواصلوا معه.5
واحلق أ ّن هذا اوأسلو قد أتى بعض أُكله ،ذلك أ ّن بيان بن صقال قد أصرغى يف مناسبة ثانية إىل املتآمرين ،وبدأ يقدح يف
ويلمح إىل أ ّن ضيّافته قد أحلقت اوأذى بقومه وجعلت اوأعداء يرتبصون به ،وهو ما بدأ ينذر بوقوع االنقسام يف
مستضيفي الداعيّ ،
صفوف أنصار الدعوة ،6وعلى الرغم من أ ّن احلسن بن هارون الرغشمي قد أنقذ املوقف بعد أن جنح يف إقناع الداعي وكبار أعيانه
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باهلجرة إىل موطنه يف تازروت ،1إالّ أ ّن املتآمرين استعملوا مع غشمان اوأسلو ذاته ،بصن فاوضوا حممود بن هارون الرغشمي أخ احلسن
ترغري قلبه جتاه الداعي بسبب فقدانه ملكانته يف قومه لصاحل أخيه ،فكان
على ما فاوضوا عليه بيان بن صقال سابقا ،بعد أن الحظوا ّ
2
جوابه على حنو املوقف الذي كان من بيان ،من اللطف يف إخراجه ،وامليل إىل مناظرته بالفقهاء .
املرة فطن إىل اوأمر وقطع الطريق على أعدائه ،بصن أسرع إىل اسرتضاء حممود بن هارون ،وأظهر حفظه ملنزلته ،وبالغ
غري أ ّن الداعي هذه ّ
يف إكرامه ،فما كان من خصومه إالّ اإلذعان للمناظرة كما سنتناوله يف اوأسلو املوايل.3

المناظرة:مل يعمد خصوم أيب عبد اهلل الداعي إىل هذا اوأسلو إالّ على سبيل املناورة ،وأهنم كانوا يدركون جيدا أالّ سبيل لفقهاءاملنطقة للترغلب عليه ملِا اشتهر عليه من علم وقوة ِحجاج ،4وما ميلهم إىل هذا اإلجراء إالّ على سبيل املداهنة وإظهار اللني حىت يبلرغوا
مرادهم ،وكان ّأول من طرحه هو وايل ميلة موسى بن العبّاس الذي طلب من بين سكتان تسليمه المتحانه أمام الفقهاء ،لكنهم مل
يصمنوا جانبه ،ورفضوا التفري فيه أو إخراجه من بالدهم.5
ترغري يف قلبه جتاه الداعي بسبب تصثّر منزلته بني قومه ،فرأوا أ ّن أنسب
املشرفة اليت ارتضاها من كان له ّ
كما كانت املناظرة إحدى املخارج ّ
احللول إلخراجه من بلد كتامة دون استثارة أهلها ،أو إحلاق املعرة والنقص بالبطون اليت استضافته هو عقد جملس للمناظرة بني الداعي
وفقهاء املنطقة ،فإن كانت هلم الرغلبة قامت احلجة عليه ،واحنل عقد الضيّافة واإلجارة ،وطُرد من البلد غري مصسوف عليه.6
ولئن أظهر خصوم الداعي قبوال بفكرة املناظرة ،إالّ أ ّهنم مل يتخذوها يف واقع اوأمر سوى مطية إلجياد السبيل اوأمثل إلحراج الكتاميني يف
ضيفهم واستخالصه منهم ،فقد وافقوا بدايةً بيان بن صقال على عقد املناظرة على أمل أن يسترتوا وراءها حىت إذا ما برز إليهم
الداعي قتلوه ،إالّ أ ّن الكتاميني ملا رأوهم على احلال اليت خرجوا هبا من العدة والعتاد تصدوا هلم ومنعوهم من الوصول إليه ،7ومع أ ّن
املتآمرين استدركوا خطصهم يف مناسبة ثانية عندما اتفقوا مع غشمان على عقد املناظرة بني الداعي وفقهاء كتامة ،بصن ّقرروا أالّ يربزوا
لكتامة مبظهر املستعد للحر  ،غري أ ّن اشرتاط حممود بن هارون الرغشمي أالّ حيضر املناظرة سوى الفقهاء وبعض خيار القوم من جانب
املرتبصنيّ ،فوت على اوأواخر مكيدهتم يف االستفراد بالضيف وقتله.8
-استخدام القوة :بعد أن أوصدت مجيع اوأبوا

يف وجه املرتبصني بصيب عبد اهلل الداعي ،واستنفادهم جلميع أساليب املناورة وأجل

إخراجه من ضيّافة كتامة وإجارهتا ،مل يبق أمامهم سوى اجلنوح الستخدام القوة ،ومع ذلك فقد تطلّب اوأمر منهم إعمال احليلة وتدبري
املكائد حىت خيرتقوا صف خصومهم وال يقاتلوهم ككتلة واحدة ،لذلك جاء ميلهم الستخدام هذا اوأسلو مسترتا حتت اوأساليب اليت
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 3الداعي إدريس ،املصدر السابق ،ص 99
 4النويري ،املصدر السابق ،ج ،19ص  ،11 – 12الداعي إدريس ،املصدر السابق ،ص 96
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عرجنا عليها آنفا وخباصة اوأخريان منها ،فقد أفضى تواصل املرتبصني مع بعض رؤوس بيوتات كتامة إىل إحداث شرخ يف صفوف
ّ
1
التخفي  ،وعلى الرغم من ركون الطرفني إىل حل املناظرة إالّ أ ّهنا انتهت يف املناسبتني اليت التصم
الكتاميني اضطر خالله الداعي إىل ّ
اجلمعان وأجلها بااللتحام بينهما بسبب سوء نية املرتبصني ،وإعماهلم احليلة حىت يربز الداعي إليهم فيستخدمون القوة لتحصيله من
كتامة أو قتله ،غري أ ّن استماتة اوأخرية يف الدفاع عنه أرغمتهم على الرتاجع.2
ضم إىل
اضطر املتآمرون بعدها إىل االستخدام املباشر للقوة من أجل القضاء على خطر الداعي ،ومجعوا وأجل ذلك جيشا ضخما ّ
جانب قوات احلواضر اجملاورة كميلة وسطيف وبلزمة ،أعدادا كبرية من جيملة وهليصة ومزاتة وملوسة ،وحاصروا أنصار الدعوة يف تازروت
من مجيع اجلهات ،غري أ ّن الداعي ظفر هبم يف عدة مواقع حىت مت ّكن من تفريق مجوعهم ،وكان هلذه االنتصارات أثر بالغ يف انقال
موازين القوى لصاحل أنصار الدعوة الذين انتقلوا من الدفاع إىل اهلجوم ،وصارت تازروت منطلقا حلمالهتم على كل من خالف أو تآمر.3
تآمر.3
ونستشف مما سبق أن ضيّافة كتامة وأيب عبد اهلل الداعي يف مضارهبا كانت حمل جتاذ كبري بني مستضيفيه ومعارضيه ،صحيح أ ّن
هذا السجال أخذ يف ظاهره طابعا سياسيا بصبرغة مذهبية ،إالّ أنّه يف عمقه ينم عن متانة املنظومة ِ
القيمية عند قبيلة كتامة ،اليت حاربت كافة
ّ
املعرة اليت قد تعرتيها إذا ما خذلت ضيفها واملستجري هبا ،وظلت بذلك وفية
أشكال اإلغراءات ،وجاهبت خماطر مجّة على أن تقبل َ
بالدنية و ّ
ملبادئها وقيمها اليت ُجبل عليها ساكنتها من النجدة واملروءة والشهامة واإليثار واإلجارة ،وهو العامل اوأبرز على ما نعتقده الذي صنع
الفارق مع خصومها.

.6الخاتمة :
أحد أبرز املالمح املميّزة للشخصية الكتامية ،ولئن اشرتكت بطون كتامة مع نظرياهتا من سائر
ش ّكلت عادة إكرام الضيف وإطعام املارة َالقبائل املرغربية يف كثري من أعرافها وطقوسها وحىت متثّالهتا ،إالّ أ ّن الطبيعة اليت نفذت هبا الدعوة اإلمساعيلية إىل مضارهبا زادت من حجم
ونوعت من أشكاهلا.
حضورهاّ ،
أبانت هذه الظاهرة من جانب أخر عن أ ّن سلوك الكرم عند الكتاميني خالل فرتة الدعوة اإلمساعيلية أكرب من ُحيصر يف طقساجتماعي ،إذ أنّه يتصل يف عمقه ورمزيته جبملة قيم ومبادئ من قبيل النخوة ،والنجدة ،واملروءة ،والشهامة ،والعطاء ،اليت كشف السجال
تعرقها اجملتمعي ،وأنّه ال ميكن فهم تاريخ النشاط اإلمساعيلي وتطورات
الذي وقع بشصن استضافتهم لداعية اإلمساعيلية عن مدى أصالتها و ّ
أحداثه يف املنطقة مبعزل عنها.
أ ّن خرب بذل الكتاميني أنفسهم وأوالدهم ملن ينزل عليهم من الضيفان ينبرغي أن يُقرأ ضمن السياقات املختلفة اليت ميّزت املرحلة اليت أُذيعفيها ،واستنادا إىل هذا املنهج ،وتعزيزه بالتدقيق يف النّصوص اليت تناقلت هذه الرواية واملقارنة بينها ،ظهر لنا أ ّهنا أقر إىل اإلشاعة من
احلقيقة ،وتندرج ضمن محلة الدعاية الشرسة اليت جردها خصوم أيب عبد اهلل الداعي على مناصريه ،حىت ُخييّل لغأواخر أ ّن احتضاهنم له
قد جلب هلم النّقص واملعرة ،ومن مثّ فقد وجب طرده.
 1املصدر نفسه ،ص 94
 2النويري ،املصدر السابق ،ج ،19ص  ،14 ،12الداعي إدريس ،املصدر السابق ،ص 200 ،96
 3القاضي النعمان ،املصدر السابق ،ص 241وما بعدها ،ابن اوأثري ،املصدر السابق ،ج ،6ص 412
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ويف اوأخري نسترغل مناسبة مناقشة مسصلة البذل هذه ،وما اعرتى روايتها من نقص وتناقض ،يف دعوة الباحثني إىل عدم االنسياق وراء
ظواهر النّصوص ،ووجو التدقيق يف مظاهنا ومتحيص خربها قبل توظيفها ،السيما ما اتّصل منها برغريب اوأخبار ،أو انقطاع السند ،وما
إىل ذلك من اوأوصاف اليت تستلزم احليطة واحلذر عند التعاطي معها.
قائمة المصادر والمراجع:
أ  .المصادر:


ابن اوأثري أبو احلسن عز الدين ،الكامل في التاريخ ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط ،2999 ،2ج.6



اإلدريسي أبو عبد اهلل حممد بن حممد الشريف  ،نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،1001 ،ج.2
البكري أبو عبيد  ،المغرب في ذكر بالد إفريقية والمغرب ،دار الكتا اإلسالمي ،القاهرة ،د .ت.
ابن حجر أمحد بن علي العسقالين ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،حتقيق :عبد القادر شيبة احلمد ،طبعة اوأمري سلطان بن




عبد العزيز ،الرياض ،ط ،1000 ،2ج.20


احلمريي حممد بن عبد املنعم ،الروض المعطار في خبر األقطار ،حتقيق :إحسان عباس ، ،مكتبة لبنان ،بريوت ،ط ،1د.ت.



ابن حوقل أبو القاسم حممد النصييب ،كتاب صورة األرض ،دار صادر ،بريوت ،د .ت ،ج.2



ابن خلدون أبو زيد عبد الرمحن ،ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر ،حتقيق :خليل
شحادة وسهيل زكار ،دار الفكر ،بريوت ،1002 ،ج.6



الداعي إدريس عماد الدين القرشي ،عيون األخبار وفنون اآلثار ،دار الرغر اإلسالمي ،بريوت.2991 ،



ابن عذاري املراكشي ،البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب ،حتقيق :ل .بروفنسال و ج .كوالن ،دار الثقافة ،بريوت ،ط،0



 ،2990ج.2
القاضي النعمان ،كتاب افتتاح الدعوة ،حتقيق :فرحات الدشراوي  ،ديوان املطبوعات اجلامعية (اجلزائر) والشركة التونسية للتوزيع



(تونس).2996 ،
القزويين زكريا بن حممد بن حممود ،آثار البالد وأخبار العباد ،دار صادر ،بريوت ،د  .ت.



جمهول ،كتاب االستبصار في عجائب األمصار ،حتقيق :سعد زغلول عبد احلميد ،دار الشؤون الثقافية العامة ،برغداد.2991 ،
ابن مسكويه أمحد بن حممد ،تهذيب األخالق ،حتقيق :عماد اهلاليل ،منشورات اجلمل ،بريوت ،ط ،1111 ،1ج.1



املقري حممد بن أمحد التلمساين ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،دار صادر ،بريوت ،د.ت ،ج.2
املقريزي تقي الدين أمحد بن علي ،اتعاظ الحنفا في أخبار األئمة الفاطميين الخلفا ،حتقيق :مجال الدين الشيال ،جلنة إحياء الرتاث





اإلسالمي ،القاهرة ،ط ،2996 ،1ج.2


النويري شها

الدين ،نهاية األرب في فنون األدب ،حتقيق :جنيب فواز وحكمت فواز ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،2

،1004ج.19


ياقوت أبو عبد اهلل بن عبد اهلل احلموي  ،معجم البلدان ،دار صادر  ،بريوت ،2999 ،ج.2



اليعقويب أمحد بن أيب يعقو بن واضح الكاتب ،كتاب البلدان ،مطبع بريل ،ليدن.2960 ،
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اليماين حممد بن حممد ،سيرة الحاجب جعفر ،نشره :و.إيفانوف ،جملة كلية اآلدا للجامعة املصرية ،القاهرة ،2906 ،مج  ،4ج.2



بنحمادة سعيد ،األغذية والمجتمع بالمغرب واألندلس خالل العصر الوسيط – مدخل لدراسة العوائد والقيم  ،-ضمن كتا  :النظام

ب .المراجع:

الرغذائي باملرغر واوأندلس خالل العصر الوسي  ،منشورات الزمن ،الرباط.1026 ،


بن النية رضا ،صنهاجة المغرب األوسط  -دراسة اجتماعية  ،-دار توكل ،عني الكبرية  -سطيف ،ط.1026 ،2



الطاليب حممد ،الدولة األغلبية ـ التاريخ السياسي ،تعريب :املنجي الصيادي ،دار الرغر اإلسالمي ،بريوت ،ط.2991 ،1
لقبال موسى ،دور كتامة في تاريخ الخالفة الفاطمية  -منذ تأسيسها إلى منتصف القرن الخامس الهجري ، -الشركة الوطنية للنشر



والتوزيع  ،اجلزائر .2999 ،


ماجد عبد املنعم ،ظهور الخالفة الفاطمية وسقوطها في مصر ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،ط.2994 ،4

ج ـ المقاالت:


بوبيدي حسني ،الداعيان الشيعيان :أبو سفيان و الحلواني  -دراسة في النصوص ومجاالت التأثير ،جملة املعامل  ،مجعية التاريخ واملعامل
لوالية قاملة ،العدد .1021 ،29



عمارة عالوة ،ابن شداد الصنهاجي جامع أخبار المغرب الوسيط ،جملة التاريخ العريب ،العدد .1001 ،12
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