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 وشأة انمذن اإلسالمٍت مه خالل مذن انمغشب األلصى

 (انشباط -مشاكش -سبخت -فاط)
 

سهٍم محمذ انششٌشي
(1)

عبذ هللا سانم باصٌىت                                               
(2)

                                     

 كلية اآلداب/ جامعة مصراتة                          كلية اآلداب/ جامعة مصراتة                      
 

 انمهخص:

 مهخص انبحذ

هزا انبحذ انمعىىن بـ "وشأة انمذٌىت اإلسالمٍت مه خالل مذن انمغشب األلصى"، وانزي ٌخىاول دساست حاسٌخٍت      

 انشباط".-مشاكش-سبخت-نبعض مذن انمغشب األلصى وهً: "فاط

خعمشة هزي انمذن انخً حأسسج بعذ انفخح اإلسالمً باسخثىاء سبخت انمذٌمت، وانخً ٌُزكش بأوها بىٍج مكان مس     

فٍىٍمٍت لذٌماً، إال أن هزي انمذن كان نها انذوس انكبٍش فً وشش انثمافت اإلسالمٍت، فكاوج حمثم اإلسد انحضاسي 

 انعمٍك مه حٍذ عمشاوها، وإوشاء مشاكض إسالمٍت بها، كاوج محىس إشعاع عهمً إسالمً.

إر حكمه أهمٍت انذساست بانخطشق إنى انخاسٌخ انحضاسي اإلسالمً انمخعهك بانخمذن، وكٍفٍت اخخٍاس أماكه إوشاء      

 هزي انمذن وطبٍعخها وإداسحها وحطىسها فً انخىسع انعمشاوً.

ذن ومشاعاة واحبعىا فً هزي انذساست انمىهج انخاسٌخً وانىصفً أحٍاواً، بخخبعاألحذاد وححهٍهها مع وصف انم     

 انخسهسم انضمىً.

 انكهماث انمفخاحٍت:

 )انمذن اإلسالمٍت، فاط، سبخت، مشاكش، انشباط(

 

 المقدمة

الحمد هلل رب العالمٌن الذي جعل تارٌخ األولٌن عبرة لآلخرٌن، والصالة والسالم على أشرؾ      

 وبعد:وصحبه أجمعٌن والتابعٌن لهم بإٌمان إلى ٌوم الدٌن  األنبٌاء والمرسلٌن وعلى آله

إن التؤثٌر الهائل والالمحدود الذي أحدثه الفتح اإلسالمً، قد تجلَّت نتائجه المثمرة فً نشره، ومن      

تم استقراره، وذلك بظهور العدٌد من السمات الحضارٌة لهذا الدٌن، والتً من أهمها بناء وإنشاء 

 المدن.

قد نشؤت المدن اإلسالمٌة والتً تحمل الطابع اإلسالمً المتمثل فً منهاج اإلسالم ومبادئه، وإلى ل     

التطور والتفكٌر واستخدام العقل وبذل كل الجهود فً سبٌل تقدم الحٌاة وازدهارها، وخاصة فً الجانب 

 الفكري المإدي إلى التبحر فً العلوم والفنون واآلداب.

ً وخاصة المؽرب بكثٌر من المدن والمراكز التً حملت راٌة الحضارة وقد ظل العالم اإلسالم

 اإلسالمٌة وبثتها فً كثٌر من أرجاء العالم.

إن المدٌنة اإلسالمٌة تعرضت إلى الكثٌر من التشوٌه، من قبل العدٌد من المستشرقٌن فً كتاباتهم      

لتً قامت دون تخطٌط مسبق، جعلها وأبحاثهم، حٌث صوروا المدٌنة اإلسالمٌة على أنها من المدن ا

ضمن المدن العشوائٌة أو العفوٌة، وصوالً إلى المدن الفوضوٌة ذات األزقة الضٌقة المتٌهة والتً 

ٌحتاج الزائر إلٌها لمرشد حتى ال ٌضٌع فً المدٌنة، باإلضافة لعدم تلبٌتها لالحتٌاجات المطلوبة 

 للسكان.

                                                           

(1 )s.elshriri@art.misuratau.edu.ly 
(2 )a.bazina@art.misuratau.edu.ly 
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من هنا وألهمٌة هذه المدن والمراكز الثقافٌة اإلسالمٌة فً بالد المؽرب اإلسالمً عامة، وبالد      

المؽرب األقصى خاصة، رأٌنا أن ٌكون عنوان البحث: "نشؤة المدٌنة اإلسالمٌة من خالل مدن المؽرب 

اءها ومإسسٌها، الرباط"، من حٌث إنش-مراكش-سبتة-األقصى" للبحث عن هذه المدن اإلسالمٌة "فاس

ثم الدور الحضاري الذي لعبته باعتبارها مراكز لنشر الثقافة اإلسالمٌة فً المؽرب، ومنه إلى بقاع 

 العالم األخرى.

 أهمية الدراسة:

تكمن أهمٌة الدراسة فً الؽرض اإلنشائً للمدن، أي ما ٌستلزم من قٌامها سواء أكان للضرورة      

 مً، أم لمستلزمات اقتصادٌة.العسكرٌة لمواصلة الفتح اإلسال

وبذلك تتناول الجوانب الحضارٌة اإلسالمٌة لبعض الحواضر المؽربٌة على اعتبار أنها من قواعد      

اإلسالم الحضارٌة، والتً تسٌر جنباً لجنب فً تكوٌن اإلرث الحضاري فً شقه المتعلق بالتمدن 

ٌعتها وإدارتها، وتطورها فً التوسع، إذ اإلسالمً، وفلسفة اختٌار أماكن ومواضع هذه المدن، وطب

 ٌمكن تفهم التمدن الحدٌث والمعاصر فً ضوء دراسة التكوٌن التارٌخً للتمدن المنطلق من هذه المدن.

 أهداف الدراسة:

  تهدؾ هذه الدراسة إلى إبراز المبادئ واألسس التً قامت علٌها المدٌنة اإلسالمٌة، وكٌؾ أنها

 للسكان، وتحقٌقها مبادئ االستدامة والتً ٌنادي بها العالم حدٌثاً.  حققت المتطلبات اإلنسانٌة

  كما تهدؾ هذه الدراسة لتبٌٌن الدور الذي لعبته هذه المدن بمراكزها اإلسالمٌة فً نشر اإلسالم

والثقافة اإلسالمٌة الدٌنٌة والعقلٌة، والنهوض بالحضارة اإلسالمٌة كوسٌلة فً انتقال هذه الحضارة 

 با وأفرٌقٌا وؼٌرها من بقاع األرض.إلى أورو

  ًإظهار اإلرث الحضاري العمٌق لهذه المدن التً تشكل بوتقة فنٌة بصبؽة إسالمٌة، سواء أكانت ف

 المعمار اإلسالمً للمساجد والمدارس والقصور وؼٌرها.

 منهج الدراسة:

لتسلسل الزمنً فً بناء هذه اتبعنا فً هذه الدراسة المنهج التارٌخً، وتتبع األحداث التارٌخٌة وا     

 المدن.

وسنقسم البحث إلى مقدمة تناولنا فٌها نبذة موجزة عن البحث وأهمٌته وأهدافه، ثم سنتناول المدن      

اإلسالمٌة فً المؽرب األقصى أوالً بؤول، حسب تارٌخ إنشائها وإعمارها، وسنبدأ بفاس من حٌث بناء 

ثم مدٌنة سبتة ووصؾ المدٌنة، والحركة العمرانٌة بها، ثم سنتكلم  فاس ثم الحٌاة الفكرٌة والثقافٌة لفاس،

عن مدٌنة مراكش وبنائها، ثم الحركة العلمٌة بالمدٌنة، وأخٌراً مدٌنة الرباط من تارٌخ إنشائها والحركة 

الفكرٌة بها، ثم المنشآت المعمارٌة، واختتمنا البحث بخاتمة تناولت أهم النتائج التً توصلت لها 

 سة.الدرا

 نتمنى من هللا العلً القدٌر أن نكون قد وفقنا فً مسعانا، وما توفٌقنا إال باهلل، وهللا ولً التوفٌق.     
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 :فـــــــــــــــــــاسمدينة  -أولا 

 -بناء فاس:

م، استقام له األمر فكثر الوافدون علٌه  924هـ/299بعد أن تلقى اإلمام إدرٌس الثانً البٌعة عام      

ذات البناء القدٌم، والتخطٌط البسٌط، فرأى اإلمام  (1)من األندلس وإفرٌقٌا حتى ضاقت بهم مدٌنة ولٌلى

 .(2)أن ٌهب دولته عاصمة جدٌدة ذات طابع عربً ٌسكنها مع حاشٌته وجنوده

م، فوصل إلى جبل زالػ،  926هـ/2::2فخرج مع هٌئة الدولة النتقاء المكان المناسب عام      

رتفاعه وطٌب تربته، فقّرر أن ٌبنً مدٌنة هناك، ولكن هطول األمطار بؽزارة وحدوث سٌل فؤعجبه ا

 .(3)من أعالً الجبال مما جعل اإلمام إدرٌس عندئذ ٌكؾ عن البناء وٌعود إلى ولٌلً

م خرج اإلمام ثانٌة ٌرتاد موضعاً لبناء عاصمته، فانتهى إلى  927هـ/2:2وفً شهر محّرم سنة      

فً وادي نهر سّبو فؤعجبه موضع الحّمة لقربها من الماء، ولكن بعد أن تفّحص المكان  حمة خوالن

عن البناء، بعد أن تبٌن له أن المٌاه تصل إلى المكان شتاًء، فخاؾ على الناس من الهالك  لَ دِ جٌداّ عُ 

 .(4)ولٌلً ثانٌة إلى وعاد

موضعاً للمدٌنة المنشودة، فسار عمر فً ثم بعث اإلمام وزٌره عمر بن مصعب األزدي لٌرتاد       

لولٌلً حتى وصل على فحص ساٌس، وقد أعجبه المكان  جماعة من قومه، اخترق النواحً المجاورة

لكثرة مٌاهه واعتدال هوائه، ومروجه الخضراء وتفّحص عمر المكان، وشرب من مائه، ورأى فً 

اؼه وبنً ٌزؼتن، فرجع عمر وأخبر اإلمام قٌم فٌها قبائل بربرٌة من زناتة وزوتُ المكان خٌام شعر 

 .(5)إدرٌس باألرض التً استحسنها

فً  اخرج اإلمام بنفسه لٌطلع على المكان وٌتفّحصه فؤعجبه، واستقدم السّكان المقٌمٌن هناك وكانو     

موضع  قتال بٌنهم بسبب تباٌن أدٌانهم، فمنهم المسلمون والٌهود والنصارى والمجوس، فاشترى أوالً 

 ندلسٌٌن من بنً ٌزؼتن بؤلفٌن وخمسمائة درهم، ثم موضع عدوة القروٌٌن من بنً الخٌردوة األع

الزواؼٌٌن بثالثة آالؾ وخمسمائة درهم، وكتب العقد بشراء األرض الكاتب الفقٌه أبوالحسن عبدهللا بن 

 .(6)م928هـ/2:2مالك الخزرمً األنصاري وذلك سنة 

رض نزلها اإلمام إدرٌس فخّطط المدٌنة، ثم رفع ٌدٌه إلى السماء وبعد أن تّمت عملٌة شراء األ     

واجعل أهلها متمسكٌن  ،وتقام بها سنتك وحدودك ،ٌتلى بها كتابك ،"اللهم اجعلها دار علم وفقه :وقال

واألرض هلل ٌورثها من ٌشاء من  ،هلل والحمد، بالسنة والجماعة ماأبقٌتهم، بسم هللا الرحمن الرحٌم

 .(7)عاقبة للمتقٌن"وال ،عباده

م، فؤخذ المعول وبدأ ٌحفر  929هـ/2:3ثم شرع فً البناء نهار الخمٌس ؼّرة ربٌع األول سنة      

لى إثم انصرؾ بعد أن أتمه  ،ثم تبعته العمال بعد ذلك، فابتدأ ببناء السور من جهة القبلة ،أساس السور

اخ،ولما فرغ اإلمام من بناء المدٌنة أنزل بها بناء الجامع، فؤقامه قرب رحبة البٌر، دعاه بجامع األشٌ

كل قبٌلة بناحٌة، فنزل العرب القٌسٌة فً عدوة القروٌٌن من باب أفرٌقٌا إلى باب الحدٌد، ونزل  ،القبائل
                                                           

الرشيد وبقى فييا  ه في أيام ىارون172دريس بن عبداهلل ناجيًا من معركة)فخ( سنةإالمغرب قرب طنجة دخميا في وليمي: مدينة  (1)
 .5/384، م(1990، )بيروت، دار الكتب العممية معجم البمدان،، شياب الدين أحمد الحموي،= ه 174إلى أن مات مسمومًا سنة

 4/230 ،المصدر نفسو (2)
 .5/181، م(1963، )القاىرة، اعة اإلنشاء،المؤسسة الوطنية لمتأليفصبح األعشى في صن، أبو العباس أحمد القمقشندي، (3)
 .151ص، م(1987، )بيروت، دار النيضة دولة األدارسة في المغرب،، سعدون عباس نصر اهلل (4)
 .1/165، م(1968-)الدار البيضاء ،االستقصاء ألخبار المغرب األقصى ،أبو العباس أحمد بن خالد السالوي، 5
 .4/113، (1956، )بيروت، العبر وديوان المبتدأ والخبر، دار الكتاب المبناني، الرحمن عبد ابن خمدون، (6)
 .4/114 ( المصدر نفسو،7)
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العرب  األزد على حّدهم إلى ناحٌة باب الحدٌد، والٌحصبٌون والفرس على حّدهم باب أفرٌقٌا، وترك

الناحٌة المخصصة لهم، وفً عدوة األندلسٌٌن أنزل اإلمام قبائل البربر القادمون من القٌروان فً 

 صنهاجة ولواته ومصمودة مع األندلسٌٌن.

وسّمى اإلمام مدٌنته الجدٌدة باسم "فاس" وقد تعددت الرواٌات بالنسبة للتسمٌة، منها أن اإلمام لما      

فاس بدون  اسمشرع فً حفر أساس السور كان ٌحفر بواسطة فؤس ولكثرة تردد الكلمة أطلق علٌها 

 .(1)همزة

؟ قال: باسم المدٌنة التً كانت مكانها ورواٌة ثانٌة تذكر أنه لّما أتم اإلمام البناء قٌل له ماتسّمٌها     

ولكّننً أقلب اسمها األول وأسمٌها بمقلوبه فجاء  ،والتً أخبرنً عنها راهب بؤنها كانت تسمى"ســاؾ"

 .(2)منه اسم فاس

منهم الرّحالة الجؽرافً اإلدرٌسً فً كتابه  ،وقد ورد فً وصؾ هذه المدٌنة عدٌد الرّحالة والكّتاب     

 فً اختراق اآلفاق" وإذ ٌذكر فٌها: "نزهة المشتاق

سامٌة، ودور وقصور وألهلها اهتمام بحوائجهم، وفٌما بٌنهم  "وبمدٌنة فاس صّناع ومعاٌش ومبانٍ      

دون ؼٌرها من البالد القرٌبة منها،  ،وجمٌع آالتهم، ونعمة كثٌرة والحنطة بها رخٌصة األسعار جداً 

باٌب مبنٌة، ً كل مكان منها عٌون نابعة، ومٌاه جارٌة وعلٌها قِ وبها فواكه كثٌرة، وخصبها زائد، وبها ف

ونقوش وضروب من الزٌنة، وبخارجها الماء مطرود من عٌون ؼزٌرة، وجهاتها  ،ودوامٌس محنٌة

 مخضّرة مونقة، وبساتٌنها عامرة وحدائقها ملتفة، وفً أهلها عزه ومنعه....... 

قصى، وحضرتها الكبرى ومقصدها األشهر، وعلٌها ومدٌنة فاس قطب ومدار لمدن المؽرب األ     

 .(3)تشد الركائب وإلٌها تقصد القوافل"

 :وقٌل فٌها عدٌد الشعر فً مدحها ومحاسنها

 وارزقـهــم لـــقــد لٌهــنـ ـوكوساكـن  ٌـا فاس منك جمٌع الحسن مشرق

 رقومـاإك السلسل الصافً أم الـو  الـراحـتـنـك أم روٌح نـســٌـــمـذا هـ

 الـس واألسواق والطرقالمجحـتـى   ـاداخــلـهـار األنـهـا تخللهأرض 

 وسـقـاك من صوب الؽمام المسبل  ٌا فـاس حـتـى هللا أرضك من ترى

 ن الــرحــٌــق الـسـلـســـلمذُّ ألاء م  رٍؾ وٌـجـري فـتحهاُؼـى علرٌؾ ؼُ 

 (4)لًـمـملـج تـٌـهــأنس تذكره ٌ  رؾ ذكـــــــرهشـن القروٌٌع وبجام

وٌذكر الجزنائً أٌضاً فً محاسنها، قرب المعادن لها والصلصال، وأنواع الحجارة، والرمال      

 ٌَّ "الجوهر" وهو  سر للناس فً منافعهم، ولها نهر ٌسمى بنهروؼٌرها، وذلك على اختالؾ أنواعه م

وخفته وبرودة عٌونه فً زمن الصٌؾ، وسخونتها فً زمن الشتاء، وهو  نظٌر لصفاته وعذوبة مائه،

ٌسخن سرٌعاً وٌبرد سرٌعاً، وٌنهضم سرٌعاً، وهذه الصفات محمودة عند األطباء، وٌخرج منه الصدؾ 

الثمٌن الذي ٌقوم مقام الجوهر، لذلك سمً نهر الجوهر، ومن منافعه أنه ٌفتت الحصى التً تكون فً 

                                                           

 .1/167 ،سابقالمصدر ال السالوي، (1)
 .158ص ،سابقالمرجع ال ،اهلل سعدون عباس نصر (2)
 .2/186 ،م(1984، )القاىرة ،مكتبة الثقافة الدينية اآلفاق،نزىة المشتاق في اختراق ، اهلل محمد بن عبد اإلدريسي،( 3)
 .34-33ص ،م(1991،)الرباط، جنى زىرة اآلس في بناء مدينة فاس، المطبعة الممكية، عمي الجزنائي،( 4)
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لصٌبان من الرأس لمن اؼتسل به وداوم على شربه، وٌلٌن البشرة وٌؽسل به الثٌاب المثانة، وٌزٌل ا

 .(1)دون صابون فٌبٌضها وٌكسوها رونقاً وروائح طٌبة

م، على ٌد 36:هـ/424وقد توالت على مدٌنة فاس العدٌد من الدول فبعد سقوط األدارسة سنة      

جالهم عن موضعهم وسٌطر على فاس، حتى الذي انتقم من األدارسة وأ ،موسى بن أبً العافٌة

لدٌن  سٌطرت زناتة علٌها ودانت بالطاعة والوالء لبنً أمٌة فً قرطبة، وعند ذلك ؼضب المعز

ٌّر جٌشاً بقٌادة قائده جوهر الصقلًّ، وحاصر فاس التً استعصت علٌه مدة حتى فتحها  الفاطمً وس

 .(2)بمساعدة زٌري بن مناد

بفاس إلى أن أرسل الخلٌفة المستنصر قائده ؼالب إلى المؽرب الذي دخلها وظل النفود الفاطمً      

م، ولم تمض سنوات حتى زحؾ علٌها بلكٌن بن زٌري الصنهاجً، وبقت فً حكم 84:/ه474سنة 

مّرة تحت سٌطرة الفاطمٌٌن وأخرى تحت لواء األموٌٌن بقرطبة، إلى أن زحؾ  ،صنهاجة وبنً ٌفرن

 .(3)ه572لذي افتتحها سنة على فاس ٌوسؾ بن تاشفٌن ا

وبقٌت تحت حكم المرابطٌن إلى أن حاصرها عبد المإمن بن علً حصاراً شدٌداً استمر تسعة      

، وبقٌت تحت حكم الموحدٌن إلى أن سقطت م2256ه/652أشهر ثم دخلها عبد المإمن بن علً سنة 

 .(4)دولتهم وورث فاس بنومرٌن

 -ـــــاس:الحياة الفكرية والثقافية بفـــــــ

فقصدوها من  ،أضحت فاس قبلة أنظار المسلمٌن دراسة للمؽرب،قرار الذي منحه البفضل االست     

داب التً االهتمام بالعلوم واآل إلىوأدى ذلك  الشرق والؽرب، وكانوا على درجة كبٌرة من الثقافة،

التؤسٌسٌة مرحلة إقامة المعاهد شجعها األئمة بتقّربهم من المثقفٌن عرباً وبربراً، وتلً تلك المرحلة 

الثقافٌة والشرعٌة، وفً مقّدمتها جامعة القروٌٌن، والتً تعّد أقدم جامعة ماتزال قائمة فً العالم، إذ تم 

إنشاإها فً القرن الثانً الهجري/التاسع المٌالدي، مما جعل من فاس مركز اإلشعاع الشرعً والفكري 

 .(5)ى مإسسٌها األوائل الذٌن أرادوها دار علم وفقهلذكر ةوالثقافً والفنً، إذ بقٌت  وفٌ

وجامع القروٌٌن هو أكبر جامع فً مدٌنة فاس، وكان جامعاً صؽٌراً أنشؤه إدرٌس الثانً سنة      

م، وكان اسمه جامع اإلشراؾ حتى قامت فاطمة الفهري من القٌروان، االنفاق على توسعة المسجد 929

ساعاً، وتم بناء جناحٌن له فً الحرم، وأقٌم للمسجد محراب ومنبر م، وأصبح الصحن أكثر ات968سنة 

 .(6)جدٌدان، وبنٌت المئذنة الشامخة

وفً عهد المرابطٌن قام ابن تاشفٌن بتطوٌر وتوسٌع وسط المدٌنة وكذلك الجامع الذي وجده فٌها،      

جب، وقد حقق ٌوسؾ زه أحسن تجهٌزا وأكثر حٌوٌة  وهكذا صارت فاس حاضرة مركزه كما ٌوقد جهَّ 

، وكان قد جلب إلى فاس واحٌنفضالً عن ذلك أمر ببناء فنادق وط ،بذلك عمالً سٌاسٌاً ودٌنٌاً  بن تاشفٌن

ٌّد بها  صّناعاً من قرطبة، وفضالً عن ذلك عمل ابن تاشفٌن على تحوٌل فاس إلى قاعدة عسكرٌة، وش

بها  ومن تم ،مبراطورٌة كبٌرةإملٌة حٌث أصبحت القاعدة الرئٌسٌة لع ،الحصون واألسوار والقصور

                                                           

 35ص ،المصدر نفسو (1)
 .6/354، (م1966 ،تو )بير ، الكامل في التاريخ، دار صادر، أبو الحسن عمي ابن األثير، (2)
 .5/188 ،سابقالمصدر الالقمقشندي،  (3)
 .2/530، م(1981،)بيروت، دار النيضة المغرب الكبير في العصر اإلسالمي، سالم، العزيز السيد عبد( 4)
 .171ص ،سابقالمرجع ، الاهلل سعدون عباس نصر (5)
 .131ص، د.ت(، ) الرباط ،العمارة العربية، المجمس القومي لمثقافة ،عفيف البينسي( 6)
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فكان ٌنطلق  ،"تازا، ملوٌة، تلمسان، وحتى الجزائر": لسٌطرة على عدة مدن مثللالزحؾ إلى الشرق 

 .(1)المضطهدٌن من طرؾ المسٌحٌٌن بإسبانٌامنها إلخضاع قبائل الرٌؾ وإؼاثة المسلمٌن 

كبٌراً لم تشهده من قبل، بؤن تكون وازدهرت فاس فً عصر المرابطٌن والموحدٌن ازدهاراً      

"مدٌنة فاس هذه  عبد الواحد المراكشً: وٌذكر ،العاصمة الفعلٌة للمؽرب كله فً عصر هاتٌن األسرتٌن

تمع فٌها علم القٌروان وقرطبة.....فلما اضطرب أمر جوموضع العلم فٌه، ا هً حاضرة المؽرب...

محمد بن  ختالؾ بنً أمٌة بعد موت أبً عامرالقٌروان بعبث العرب فٌها، واضطرب أمر قرطبة با

أبً عامر وابنه، رحل من هذه وهذه من كان فٌها من العلماء والفضالء من كل طبقة فراراً من الفتنة، 

ٌّس ولؽتهم أفضل اللؽات فً  ،فنزل أكثرهم مدٌنة فاس فهً الٌوم على ؼاٌة الحضارة، وأهلها ؼاٌة الك

 .(2)ٌخ ٌدعونها بؽداد العرب..."أسمع المشا ذلك اإلقلٌم، ومازلتُ 

عند مجٌئهم كانوا قد أحدثوا تطوراً فً نظام التعلٌم بمدٌنة فاس، فكان التعلٌم  وفضالً عن المرٌنٌن     

جامع القٌروان، جامع القروٌٌن، جامع  :مثل ،أو فً أهمها على األقل ،ٌلّقن بدون شك فً المساجد

الؽرباء عن فاس، أو الذٌن لٌست لهم  نه أن ٌستبعد مادٌاً الطلبةاألندلس، لكن مثل هذا النظام كان من شؤ

اتصاالت تمكنهم من الحصول على سكن، فقرر المرٌنٌون إحداث مإسسات خاصة ٌجد فٌها شبان 

 البوادي السكنً والطعام والؽذاء الفكري.

وسط  ،والوادي الواقعة بٌن جامع القروٌٌن، "الصفارٌن" ومن أهم هذه المدارس وأولها مدرسة     

ومدرسة رابعة  ،مدرسة فاس الجدٌد، ومدرسة ثالثة بالقرب من جامع األندلس ثانٌاً دكاكٌن الصّفارٌن، و

 .(3)فً مدخل سوق العطارٌن ،بجانب جامع القروٌٌن

أبو عمر عمران بن موسى بن عٌسى بن نجح  :سب إلى فاس جماعة من أهل العلم منهموقد نُ      

وسمع بالمشرق من  ،نزل بها وكان قد سمع بالمؽرب من جماعة ،فقٌه أهل القٌروان فً وقته ،الفاسً

 وكان من أهل الفضل والطلب وؼٌره. ،العلماء

شراؾ العلوٌٌن بالمؽرب استرجعت فاس عظمتها، وأصبحت حاضرة المؽرب وفً عهد دولة األ     

جد جدٌدة، فظلّت فاس منذ ذلك الحٌن وأنشؤ بها مسا ،م2777ه/2288فً عهد موالي الرشٌد سنة 

 .(4)المدٌنة األولى فً المؽرب

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .1/151 ،م(1992، )بيروت ،روجي لوطونوا، فاس قبل الحماية (1)
 .2/529 ،سابقالمرجع السالم،  السيد عبد العزيز (2)
 .1/106 ،سابقالمرجع الروجي لوطورنوا،  (3)
 .2/529 ،سابقالمرجع الالسيد عبد العزيز سالم،  (4)
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 :مدينة سبتــــــه -ثانياا 

"بلد مشهور من قواعد بالد المؽرب، ومرساها أجود مرسى على البحر، وهً على بر البربر،      

 .(1)تقابل جزٌرة األندلس على طرؾ الزقاق الذي هو أقرب مابٌن البربر والجزٌرة"

ألنها ضاربة فً البحر داخلة  ؛قٌل التً بإفرٌقٌة على ما( 2)وهً مدٌنة حصٌنة تشبه المهدٌة     

مستقلة الشمال وبحر الزقاق، وبٌنها وبٌن ، كدخول كؾ على زند، وهً ذات أضٌاؾ، وخمس ثناٌا

 .(3)فاس عشرة أٌام

ووصل إلٌها، خرج إلٌه ٌلٌان بهداٌا وقد كانت تحت حكم ٌلٌان، فلما فتح عقبة بن نافع المؽرب كله      

ثم دخلها العرب بعد ذلك  ،وكان ذا عقل وتجربة، فؤّمنه عقبة وأقره على موضعه ،وتحؾ واستلطفه

ودخل قائده فرج  ،ثم دخلها البربر وخربها، ثم افتتحها عبدالرحمن الناصر ،بالصلح، وأسلم معظم أهلها

الرحمن ٌضع الوالة  م، وأصبح عبد945ه/:32سنةبن ؼفٌر ٌوم الجمعة للٌلة خلت من شعبان من 

 .(4)علٌها

 -وصــف المدينة:

بؤن مدٌنة سبته مدٌنة وافرة ؼزٌرة المٌاه، وأن " :ورد عن ابن حوقل فً كتابه صورة األرض     

وكذلك ، (5)"ماإها من داخلها ٌستخرج من آبار بها معٌن، ومن خارجها أٌضاً من آبار كثٌرة عذبة

 .(6)لماء من نهر "أوٌات" على بعد ثالثة أمٌال من المدٌنةٌجلب إلٌها ا

وبها أشجار وفواكه كثٌرة، وقصب السكر وفٌر  ،مدٌنة ذات بساتٌن: "وأما اإلدرٌسً فٌذكر بؤنها     

 .(7)"فٌها أٌضاً 

ٌعود فً نفعه على ثؽر  كاألرز والبلوط ما فضالً عن ذلك تكثر بها الؽابات، وضروب الشجر،     

 .(8)وٌستعان به على إنشاء المراكب ،ةسبت

وٌبدو أن صناعة المراكب لهذه المدٌنة قد القت انتشاراً آنذاك، حٌث ظهرت العدٌد من المنجرات      

 .(9)بحٌث وصلت إلى أربعٌن منجرة، ماكان له انعكاساً على نشاطها التجاري

ٌُعد أحد مإرخٌها بؤّن مدٌنة سب      ته كانت تنعم بالرخاء واالزدهار وقد ورد عن األنصاري الذي 

سوقاً، وأما  285والعمران، وكذلك كثرة األسواق والحوانٌت والفنادق، حٌث ذكر بؤن عدد أسواقها 

 .(10)حوانٌتها تصل األربعة وعشرون ألفاً 

                                                           

، د.ت(، )بيروت، س. كوالن، المكتبة األندلسية ،تحقيق والمغرب،البيان المغرب في أخبار األندلس ، ابن عذاري، أحمد بن محمد( 1)
1/201. 
رقادة  وقد تحول إلييا من مدينة وىي في نحو البحر، ،وسّماىا نسبة لو ،الميدية: مدينة صغيرة استحدثيا الميدي القائم بالمغرب( 2)

 .132ص ،(م1965،)بيروت، دار الطميعة مدن عربية،، نقوال زيادة= وتبعد عن القيروان بنحو مرحمتين ، ه(308) القيروان في سنة
 .3/206 ،سابقالمصدر ، الالحموي( 3)
 .1/204 ،سابقالمصدر ، الابن عذاري( 4)
 .79ص ،د.ت(، )القاىرة، دار الكتاب اإلسالمي صورة األرض،، القاسم النصيبي ابن حوقل، أبو( 5)
 .3/104،م( 1957،الجزائر) ، المسالك والممالك ،البكري، أبوعبيدة اهلل (6)
 .2/528 ،سابقالمصدر ، الاإلدريسي (7)
 .57ص ،م(1997،)طرابمس، دراسات وبحوث في تاريخ المغرب واألندلس، الدار العربية لمكتاب، أمين توفيق الطيبي (8)
 .1/245 ،م(1983،)بيروت، وصف أفريقيا، دار الغرب اإلسالمي، الوزان، حسن( 9)
 .27ص ،م(1983،)الرباط، اختصار التاريخ ،بن القاسممحمد  األنصاري،( 10)
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 :حٌث ٌقول ،وٌورد اإلدرٌسً بذكره فً وصؾ وشهرة هذه المدٌنة بؤنها اشتهرت بوفرة أسماكها     

والٌعدلها بلد فً إصابة الحوت وجلبه، وٌصطاد بها من السمك نحو  ،سبته مصاٌد للحوت"وبمدٌنة 

 .(1)مائة نوع"

تسعة  ،أكده "األنصاري" بؤن عدد المضارب "أماكن ضرب شباك السمك" وفً السٌاق ذاته ما     

 .(2)مصٌداً  332 وإجماالً تفوق هذه المصاٌد ،هو بداخل المدٌنة ومنها ماهو خارجها ما، منها مضارب

 -الحركة العلمية بالمدينة:

كانت من المراكز المؽربٌة  ةفسبت ،وهً دار علم ،ٌشٌر ابن عذاري إلى أن أهل سبته عرب وبربر    

 .(3)التً رفعت مشؽل العلم والثقافة العربٌة اإلسالمٌة

السبتً، الذي كان من أعلم الناس  وٌنسب إلٌها الكثٌر من أعٌان أهل العلم، منهم: ابن مزانة    

بالحساب، والفرائض والهندسة والفقه وله تالمذة وتآلٌؾ، ومن تالمذته ابن العربً الفرضً الحاسب 

"اشتهٌت أن ٌكون عندي من أهل سبته ثالثة نفر: ابن : ، وكان المعتمد بن عباد ٌقولةوهو من سبت

 .(4)ضً"ؼازي الخطٌب، وابن عطاء الكاتب، وابن مرانة الفر

وفً هذا السٌاق ٌذكر المإرخ األنصاري بؤنه كان بمدٌنة سبته ألؾ مسجد، وأن عدد الخزائن      

مابٌن زاوٌة ورباط،  ،العلمٌة بها اثنان وستون خزانة، وأن عدد الرباطات والزواٌا سبع وأربعون

 .(5)وكذلك محارس المدٌنة فعددها ثمانٌة عشر محرساً 

فضالً عن وجود المدارس حٌث كانت فً المدٌنة مدرستٌن شهٌرتٌن، مدرسة الشٌخ المحّدث "علً      

 .(6)"أبوالحسن" ها السلطان المرٌنًَبناالشاري الؽافقً السبتً"، والمدرسة الجدٌدة التً 

 وإجماالً بؤن الحركة العلمٌة والثقافٌة كانت قد اتسعت وخصوصاً ماساد من تواصل حضاري مع     

وخصوصاً على عهد المرابطٌن والموحدٌن، وماكان له األثر فً توافد العلماء  ،بالد األندلس آنذاك

وماوصلت إلٌه من اتساع فً المجال العلمً والثقافً فً القرنٌن السادس  ،وتواصلهم بهذه المدٌنة

ن هذه المدٌنة قد بحٌث كانت أهم المراكز العلمٌة فً السواحل المؽربٌة، وبخاّصة أ ،والسابع الهجري

الجؽرافً ( 8)وكذلك "الشرٌؾ اإلدرٌسً" ،(7)"القاضً عٌاض" أنجبت أكبر شخصٌة علمٌة مؽربٌة هو

الذي وضع أول خرٌطة رسم فٌها العالم، والزالت هذه المدٌنة إلى الٌوم تتبع  ،الجؽرافً المعروؾ

 اسمٌاً لؤلسؾ. ذاتٌاً الالً قاست اإلسبانٌة،السٌادة واإلدارة 

                                                           

 .2/529 ،سابقالمصدر ، الاإلدريسي (1)
 .51ص ،سابقالمصدر ، الاألنصاري (2)
 .1/202 ،مصدر سابق ،ابن عذاري (3)
 .3/206 ،سابقالمصدر ، الالحموي( 4)
 .31-30ص ،سابقالمصدر ، الاألنصاري( 5)
 .2/179 ،سابقالمرجع ، الالطيبي( 6)
وكان لو اىتمام بجمع  ،ودخل في خدمتيما ،والموحدية كان قد عاصر الدولتين المرابطية القاضي عياض بن موسى اليحصبي،( 7)

)اإلكمال في شرح  كتاب :ولو مؤلفات عديدة في عمم الحديث أىميا وأعمم الناس بعمومو، ،حتى أصبح إمام الحديث في وقتو الحديث،
 .4/1305 ،م(1958 ،)بيروت، تذكرة الحفاظ، شمس الدين أبوعبداهلل الذىبي،= مسمم، وكتاب مشارق األنوار( 

فريقية  ،وتمقى تعميمو ىناك، وساح في أناء البالد ،في صباه ةه، وذىب إلى قرطب492ُوِلد بسبتو سنة( 8) فقد جاب األندلس ومصر وا 
فصنع  ،وكمفو بوضع مصور جغرافي لممعمورة ة" ممك صقميوقد استدعاه "روجار وبالد المغرب والشام وآسيا وبعض البالد األوروبية،

)نزىة المشتاق في  أول كرة أرضية من الفضة الخالصة رسم عمييا جميع أنحاء األرض رسمًا غائرًا، ثم شرح ذلك مفّصاًل في كتابو
اهلل  عبد=  م1154ه/549نة سنة من البحث والسفر، وتوفي بالقاىرة في شير صفر من س15وقد استغرق ىذا العمل ،اختراق األفاق(

 .357-355ص، م(1968،)القاىرة، الدولة الموحدية بالمغرب في عيد عبد المؤمن بن عمي ،عاّلم
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 :مراكـــــشمدينة  -ثالثـــــاا 

 -:بناء مراكش

بعد أن  ،م2273ه/565اختط مدٌنة مراكش فً سنة  ٌجمع المإرخون على أن ٌوسؾ بن تاشفٌن     

ؼادر األمٌر أبوبكر بن عمر أرض المؽرب إلى الصحراء، وتخلّى لٌوسؾ عن اإلمارة، وقد استؽرق 

 .(1)م2278ه/:56البناء خمس سنوات إلى أن تم سنة 

رى ٌوسؾ بن تاشفٌن موضع مدٌنة مراكش من جماعة من المصامدة، فسكن الموضع بخٌام واشت     

من الشعر، وأسس مسجداً للصالة، وقصبة صؽٌرة لخزن أمواله وسالحه، لعلها القصر المعروؾ 

بقصر الحجر، وعندما شرع فً بناء المسجد كان ٌحتزم وٌعمل فً الطٌن والبناء بنفسه مع الخدم، 

 .(2)حول المدٌنة سوراً  وتورعاً، ولم ٌإسس بن تاشفٌنتواضعاً منه 

وكانت مراكش فً بناء أرض صحراوٌة منخفضة فحفر لها ٌوسؾ اآلبار وجلب إلٌها الماء، ولم      

ٌكن ٌحٌط بمراكش من الجبال سوى جبل صؽٌر كانت تقطع منه األحجار التً بنى بها علً بن ٌوسؾ 

 .(3)من الطٌن واللبن تفكانالبٌوت قصره، أما عامة 

م، 2242ه/637وسور مدٌنة مراكش من بناء األمٌر علً بن ٌوسؾ، بناه فً ثمانٌة أشهر سنة      

 ،والشرٌعة ،والصالحة ،وسٌنتان، والدباؼٌن ،ودكالة ،وكان لهذا السور عدة أبواب منها: أبواب أؼمات

المرابطٌن إلى أن حاصرتها قوات  والمخزن، وظلّت مراكش معسكراً حربٌاً، وقاعدة عسكرٌة لقوات

ٌّها ٌسمى جبل 2257ه/652الموحدٌن بقٌادة عبد المإمن بن علً فً محّرم من سنة م، ونزل بجبل بؽرب

 .(4)الجبلٌن أو جبل الجلٌز

إلى مراكش، ووضع عبد المإمن  هوهناك ضرب عبد المإمن القبة الحمراء ثم زحؾ جٌشه بجموع     

طٌن لمالقاة الموحدٌن، فتظاهر هإالء بالهزٌمة، ثم خرجت الكمائن على الكمائن، فخرج جٌش المراب

فرسان المرابطٌن وسحقتهم سحقاً، وقتل منهم ماال ٌحصى عدده، واتبع الموّحدون فلول المرابطٌن 

 .(5)بالسٌؾ إلى األبواب، واحكموا علٌهم الحصار

لهم ورجلهم نفذ طعامهم، وفنٌت ولكثرة خٌ ،وطال الحصار على أهل مراكش، واشتد الجهد بهم     

 مخازنهم، حتى أكلوا دوابهم، ومات منهم بالجوع، ماٌنٌؾ عن مائة وعشرٌن ألفاً، وٌذكر ابن 

فٌها الدروس فٌما سبق، وكان كل طالب مقبول بالدراسة ٌنفق علٌه وٌكسى مرة فً السنة خلدون      

وجهدهم الجوع برزوا إلى مرافقة  أن الحصار استمر سبعة أشهر، فلما طال على أهل المدٌنة،

 .(6)الموّحدٌن، فانهزموا وتتبعهم الموحدون بالقتل

وبقٌت مراكش بعد أن دخلها الموحدون الٌدخلها داخل والٌخرج منها خارج ثالثة أٌام، ثم نزل     

من واتخذ القصور وجلب إلٌها المٌاه  ،عبدالمإمن مراكش، واتخذها عاصمة لدولته، وأقام فٌها الدور

 .(7)جهة أؼمات لسقاٌة البساتٌن التً اتخذها فٌها، وأخذ فً البناء والؽراسة وترتٌب القصور

                                                           

، (م1984، )القاىرة، محمد جابر، المكتبة العربية ،تحقيق رب في فنون األدب،نياية اإل، الوىاب شياب الدين أحمد عبد النويري، (1)
26/210. 
 .6/378 ،سابقالمصدر الابن خمدون، ( 2)
 .2/704 ،سابقالمرجع الالسيد عبد العزيز سالم،  (3)
 .25/215 ،سابقالمصدر ال النويري، (4)
 .6/289 ،سابقالمصدر الابن خمدون،  (5)
 .6/479 ،المصدر نفسو( 6)
 .5/94 ،سابقالمصدر الالحموي، ( 7)
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وأمهروها بمختلؾ أنواع ، بها المنشآت العظٌمة اوقد اهتم خلفاء عبدالمإمن بمدٌنة مراكش، فؤقامو    

بمراكش  فبنى المبانً، ونخص من هإالء بالذكر المنصور الموحدي الذي كان مولعاً بفن البناء،

وكان ٌقع إلى  ،بدار الفرج ًمّ الذي هو من أعظم ما أقٌم فً العالم اإلسالمً، وسُ  ،"البٌمارستان"

ساحة فسٌحة من أجمل مواضع  لبنائهٌر خوكان قد ت ،الشرق من المسجد الجامع المعروؾ بالكتبٌة

 .(1)مراكش، وأمر بؤن ٌؽرس فٌه من جمٌع أشجار الفاكهة وأجرى فٌها المٌاه

وفً هذه المدٌنة قصبة كبٌرة كؤنها مدٌنة، ذات أسوار سمٌكة متبٌنة فتحت فٌها أبواب فً ؼاٌة     

الُحسن، قوائمها وأعالٌها من الحجر المنحوت، ومصارٌعها مصفحة بالحدٌد، وفً وسط القصبة جامع 

 .(2)نذاكمتناهٌة الجمال كذلك، وكان قد اهتم به الموحدٌن آ عةفً ؼاٌة البهاء تعلوه صوم

وفً القصبة أٌضاً مدرسة فً ؼاٌة الحسن، أو على األصح مإسسة معدة للدراسة، وسكن مختلؾ     

الطلبة تحتوي على ثالثٌن حجرة، وقاعة فً الطبقة األرضٌة، وٌتقاضى األساتذة مرتباً شهرٌاً قدره 

هذه الدراسة إال من كان  حسب نوع الدروس المطوقٌن بإلقائها، ولم ٌكن ٌقبل فً ،مائة أو مائتا مثقال

 ٌعرؾ مبادئ العلوم معرفة تامة.

فً  حصٌناً اً  مزخرفة بالفسٌفساء البدٌعة، وفٌها أٌضاً أحد عشر قصر ،"القصبة" أيالبناٌة وهذه      

ولحماٌة المدٌنة وأنها فً ؼالب إنشائها تعود  ،ٌبدوا أن هذه البناٌة تمثل الحصن الكبٌر، (3)ؼاٌة الجودة

 بطٌن.إلى المرا

لقد ازدهرت مراكش فً عصر الموحدٌن ازدهاراً لم تشهده من قبل فً عصر المرابطٌن، فاّتسع      

تم خلفاء الموحدٌن اهعمرانها، وزادت مرافقها، وعمرت بمختلؾ أنواع األبنٌة، والمنشآت التً 

ا بهجة وجماال بما "مدٌنة مراكش الٌوم من أعظم مدن الدنٌ: بإقامتها، وقد وصفها أحد المإرخٌن بقوله

 .(4)المإمنٌن أبو ٌعقوب وخلٌفتهما أبو ٌوسؾ" زاد فٌها الخلٌفة اإلمام، وخلٌفته أمٌر

 -الحركة العلمية بالمدينة:

أصبحت مدٌنة مراكش بعد فترة وجٌزة من بنائها فً بداٌة النصؾ الثانً من القرن الخامس      

ا من مراكز الثقافة فً بالد المؽرب األقصى فً عهد دولة المرابطٌن والموحدٌن،  الهجري مركزاً هاّمً

ها هذا المكان إلى كونها العاصمة السٌاسٌة ئتالعوقلٌالً فً عهد بنً مرٌن، وٌرجع الفضل فً ا

واإلدارٌة للبالد، فكانت محط أنظار العلماء واألدباء الوافدٌن إلٌها من حٌن آلخر، حٌث كانت تْؽدق 

 .(5)ة األمر آنذاكعطٌات والهبات من قبل والاأل

وقد أسهم والة األمر بقدٍم كبٌر فً هذه النهضة بفضل تشجٌعهم للعلم والعلماء، ففً عهد المرابطٌن      

بها إلى حّد بعٌد،  وتؤثر ،كانت قد بهرته حضارتها ،ندلس"ٌوسؾ بن تاشفٌن" بعد عبوره األ نجد األمٌر

، وفً ذات السٌاق ٌشٌر الولٌدةفاع بهم فً دولته لالنت ،لحضور إلى مراكشلفشجع علماَءها وأدباَءها 

فؤنقطع إلى أمٌر المسلمٌن من " المراكشً إلى المكان التً وصلت إلٌها مراكش فً هذا العصر بقوله:

 .(6)"الجزٌرة من أهل كل علم فحوله حتى أشبهت حضرته حضرة بنً العباس فً صدر دولتهم

                                                           

 .2/707 ،سابقالمرجع الالسيد سالم،  (1)
 .6/245 ،سابقالمصدر الابن خمدون،  (2)
 .132ص ،المرجع السابقالوزان، ( 3)
 .167ص، (م1980بنغازي،) ، قيام دولة الموحدين، جامعة قاريونس،الغناي( 4)
 .313ص، م(2001الحضارة اإلسالمية في بالد المغرب، دار الفكر العربي،)القاىرة، ،عفيفي محمود إبراىيم( 5)
 .163ص ،م(1965، )القاىرة ،محمد سعد العريان ،المعجب في تاريخ أخبار المغرب، تحقيق ،المراكشي، عبدالواحد( 6)
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نه به ــ ٌقصد ٌوسؾ بن تاشفٌن وابنواجتمع له وال" :بقولهوذكر أٌضاً المراكشً فً موضع آخر      

 .(1)لعصورعلٌاً ــ من أعٌان الكّتاب وفرسان البالؼة مالم ٌتفق اجتماعه فً عصر من ا

تخلو من عالم أو  كما اشتد تعلق "علً بن ٌوسؾ" بؤصل العلم، حتى أصبح بالطه بمدٌنة مراكش ال

، ٌقطع أمراً فً جمٌع مملكته دون مشاورة الفقهاء( هاء فكان )الفقٌه أو أدٌب، وارتفع شؤن هإالء الفق

تمكنهم الظروؾ من االلتحاق بالمدارس والذهاب إلى مجالس العلم  وكان بعض األمراء الذٌن ال

ٌرسلون فً طلب أعالم الفقهاء والعلماء إلى قصورهم فً مدٌنة مراكش، فٌجلسون إلٌهم  ،والعلماء

فقهون فً الدٌن على أٌدٌهم كما فعل األمٌر "إبراهٌم بن ٌوسؾ بن تاشفٌن" وٌؤخذون العلم عنهم، وٌت

 عندما استدعى الفقٌه الجلٌل الشٌخ الصدفً لٌسمع علٌه الحدٌث وٌنتفع بعلمه وفضله.

وكذلك فً عهد الموحدٌن شهدت مدٌنة مراكش عهداً ثقافٌاً جدٌداً ٌختلؾ كثٌراً عن عهد      

فة المرابطٌة فً عمومها مستوردة من القٌروان واألندلس، أما الثقافة الموحدٌة ذ كانت الثقاإالمرابطٌن، 

 .(2)التً وضع أساسها المهدي بن تومرت، فقد طبعت بطابع مؽربً محلًّ

فقد أنشؤ عبد المإمن بن علً فً مدٌنة مراكش مدرسة لتخرٌج رجال السٌاسة وموظفً الحكومة،      

الثة آالؾ طالب من أبناء األكابر فً وقت واحد، وكانوا ٌسّمون وقادة الجٌش، وكانت تضم زهاء ث

نهم فضالً عن حفظ القرآن، كانوا ٌدرسون عدة كتب فً إدارة الوالٌات طلبة العلم والحفاظ نظراً أل

 .(3)ومزاولة شإون الدولة

ه بالمساجد وفً عهد المرٌنٌٌن ازداد التوسع فً التعلٌم والحركة العلمٌة، بعد ماكان فً بداٌت     

والزواٌا واألربطة، حٌث قاموا بإنشاء المدارس على نحو لم تعرفه بالد المؽرب من قبل، من حٌث 

اقتحام جمٌع المنافذ على مذهب الظاهري للقضاء علٌه، وقد نجحت هذه السٌاسة بفضل ماكان لدى 

إلى مذهب  اي وعادوس من ارتباط شدٌد بالمذهب المالكً، فما لبت معظمهم أن ترك مذهب الظاهراالن

 .(4)الذي كان ٌلقى رّواجاً كبٌراً فً بالد المؽرب األقصى ،اإلمام مالك

حٌث كانت مدارس بنومرٌن كانت تحتوي على قاعة واحدة إلقناع الناس جمٌعاً بالمذهب المالكً،      

 .(5)فً أن مدارس الشرق تحتوي على عدة قاعات لتدرٌس أكثر من مذهب

المدارس فً مدٌنة مراكش مدرسة أبً ٌوسؾ الذي شٌدها السلطان أبً ٌوسؾ ومن أهم      

، وكذلك المدرسة العظمى التً بنٌت جنوب المسجد األعظم الذي بنً فً عهد الخلٌفة (6)ٌعقوب

وقد بنى هذه المدرسة السلطان أبو الحسن علً المرٌنً،  ،م(22:2ه/6:6"ٌعقوب منصور) الموّحدي

"وبمراكش المدرسة العجٌبة  :زارها الرحال "ابن بطوطه" الذي وصفها قائالً  وكانت بشكل متقن، وقد

 .(7)التً تمٌزت بحسن الوضع وإتقان الصنعة وهً من بناء أبً الحسن"

                                                           

 .164صالسابق، المصدر  ( المراكشي،1)
 .314ص ،سابقالمرجع ، العفيفي محمود إبراىيم (2)
 .2/51 ،م(1941،)القاىرة تاريخ األندلس في عيد المرابطين والموحدين، ،يوسف أشباخ( 3)
الحياة العممية والثقافية بالمغرب األقصى في عيد المرينيين، رسالة ماجستير غير منشورة،)جامعة ، عبدالسالم موسىسالح ( 4)

 .76ص ،م(2017،طرابمس
 .200ص ،م(1960،بيوت اهلل مساجد ومعاىد مدارس فاس، مطبعة كتاب الشعب، )القاىرة ،السيد عبدالعزيز سالم( 5)
 .100ص ،م(1920،)الجزائر ة في تاريخ الدولة المرينية، مطبعة كوبر تل،الذخيرة السني ،مؤلف مجيول( 6)
، تحفة النظار في غرائب المصار وعجائب األسفار، دار الكتب العممية ،اهلل بن محمد بن إبراىيم ابن بطوطة، أبو عبد (7)

 .772ص ،م(1978)د.م،
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وظلت مراكش عاصمة الموحدٌن حتى أٌام الواثق باهلل أبً العالء المعروؾ بؤبً دبوس الذي      

م، ثم هاجمها أبو ٌوسؾ 2377ه/776، حٌث مات قتٌالً فً سنةدخلها، فقّر أمٌرها المرتضى إلى آزمور

 .(1)م:237ه/779المرٌنً فقتل أبً دبوس أمام أسوار مراكش ودخلها جٌش بنً مرٌن سنة 

لقد تؤثرت مراكش بالفتن المتواصلة التً اشتؽلت نٌرانها فً أواخر أٌام الموحدٌن، واستولى الهدم 

 -حد الشعراء على قصورها المهّدمة:وقد كتب أ اوالخراب على معظم دٌاره

 ـؾصفصــاع قع والربها فـبكٌت  مدٌارهوم رسى علررت مد ولق

 م مـنـصـــؾفٌهر الدهت أن فعلم  عرصاتهم جرى الجور فًمرت وذك

فإن هذه المدٌنة قد شاخت قبل األوان، حٌث أن ثلثً سكانها ال ٌستطٌعون أن ٌملكوا ولو شبراً      

بذلك لم تكن مسكونة ألن األراضً الفارؼة فٌها ؼرست بالنخٌل  ،الصالحة للفالحة واحداً من األرض

والكروم، واألشجار المثمرة، وأٌضاً بسبب تعسؾ األعراب فضالً عن الفتنة بسبب التؽٌرات فً الحكم، 

 مراكش. نائباً عنهم إلى اوأرسلو ،فٌها بالط ملكهم ابها بنومرٌن الذٌن استقروا بفاس، وأقامو ذهأخا وم

وفضالً عن إهمال األثار، والجوانب العمرانٌة، وخاصة القصور الذي كان ٌعشعش فٌها الحمام      

أصبحت مزبلة للمدٌنة آنذاك، وخالصة القول أن مدٌنة التً همال البساتٌن إوالبوم والؽربان، كذلك 

امتنع السكان عن مراكش فقدت شهرتها القدٌمة وؼدت مضطربة على الدوام بسبب اإلعراب لكلما 

 .(2)إرضاء أقل رعنا بهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .11ص، (، د.ت)اإلسكندرية، في عجائب األمصار االستبصارمؤلف مجيول،  (1)
 .182ص ،م(1994 ،)بيروت ،المدينة في العصر الوسيط، المركز الثقافي العربي، عبداألحد السبتي (2)
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 :الربـــــاط مدينة -رابعاا 

الرباط والمرابطة مالزمة تعز العدو، وأصله أن ٌربط كل واحد من الفرٌقٌن خٌله، ثم صار لزوم      

 .(1)الثؽر رباطاً، وربما سمٌت الخٌل رباطاً 

المكان الذي ٌرابط فٌه جنود المسلمٌن للترصد إلى العدو والدفاع أما المعنى العام لهذه الكلمة فهو      

قُوا :قال تعالى، عن الحدود َها الِذٌَن َءاَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا واتَّ ٌُّ ؤ ، (2)لََعلَُّكْم ُتْفلُِحونَ هللاَ ٌَ

وا لَُهمموقال:  ٍة َوِمْن ّرَباطِ مَّ  َوأَِعدُّ ُكمْ  ااْسَتَطْعُتم مِّن قُوَّ ِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ هللِا َوَعُدوَّ ٌْ  .(3)اْلَخ

 -تاريخ إنشائها:

الذي أحرزه الموحدون  لالنتصاروذلك تخلٌداً ، (5)وسمٌت برباط الفتح، (4)لقد بناها عبد المإمن     

 .(6)عند األرك ةلفونس الثامن ملك قشتالأعلى  (م22:6ه/6:3عام )

فً إقامة معسكر ضخم قرٌب من شمال  المإمن" تشٌٌده إٌاها إلى رؼبة "عبدوٌرجع السبب فً      

 وقد وقع اختٌار عبد المإمن على مدٌنة "سال" لٌقوم على، المؽرب ٌستطٌع إنجاد جٌوشه باألندلس

 .(7)أرضها رباطه

ألطلسً، ، التً أقامها على مرتفع صخري بٌن منحنٌات المحٌط ا(8)فابتدأ بإنشاء قصبة "األودٌة"     

ٌّد بجانبها بناًء واسعاً سّماه رباط  ،وقد أنشؤ عبد المإمن بقصبة "األودٌة" مسجداً وقصراً ومدرسة ثم ش

 .(9)الفتح وأسكنه جنده

وقد ذكر صاحب المعجب بؤنه شرع فً بنٌان المدٌنة العظمى على ساحل البحر والنهر من الُعدوة      

وابتدأ فً بنٌانها، فعاقه   هو الذي اختطها ورسم حدورها،التً تلً مراكش، وكان أبو ٌعقوب رحمه هللا

 .(10)ٌوسؾ، فً بنٌانها إلى أن أتم سورها الموت المحتوم عن إتمامها فشرع أبو

ٌشقها جداول  ،مشرفة على بسائطه ،مدٌنة كبٌرة فً سفح جبل :بؤنها االستبصاروقد ورد فً كتاب      

 ،أمٌال 7وعلٌها سور عظٌم بنى بالجٌر والحصى، ٌبقى مع الدهر، وهً فً فسحة على  ،المٌاه العذبة

إلٌها من تلك الجبال مٌاه كثٌرة، وأنهار تسقً جمٌع بساتٌنها فً أعالها وأسفلها،  مابٌن جبال ٌنصبُّ 

أخصب وال أعلم ببالد الشرق والؽرب بلداً  ،كثٌر الزرع وجمٌع الفواكه والخٌرات ،ولها نظٌر كبٌر

 .(11)أكثر فوائد وسكنها البربر منها وال

                                                           

 .2/1560، م(1956، )بيروت، لسان العرب، دار صادر ،ابن منظور، أبو الفضل( 1)
 .200سورة آل عمران، اآلية  (2)
 .61سورة األنفال، اآلية  (3)
لو داعية الموحدين، بويع  ،"محمد الميدي بن تومرت" مؤسس الدولة الموحدية بعد موت شيخو :الزناتيعبد المؤمن بن عمي ( 4)

 .42ص ،سابقالمصدر ، الالجزنائي=  ه(558-541بعد وفاة الميدي بن تومرت، حكم من سنة )بالخالفة 
 .235ص ،م(1923، نخبة الدىر في عجائب البر والبحر، مكتبة المثنى،)بغداد ،الدمشقي، شمس الدين (5)
 .10/26 ،م(1934، دائرة المعارف اإلسالمية، مطبعة مصر،)القاىرة، أحمد الشنتاوي وآخرون (6)
ثم أضحت كممة "الرباط" في عصرنا الحاضر عممًا  ،ثم سميت بعد ذلك رباط الفتح ،وكانت الرباط في بدء أمرىا تسمى "رباط سال" (7)

 ،م(1957، )الدار البيضاء مظاىر الحضارة المغربية، ،اهلل العزيز بن عبد عبد = عمى حاضرة العرب دون حاجة إلى إضافات
 .29ص
 .120ص ،سابقالمصدر ، المؤلف مجيول =عقب فتح عبدالمؤمن مدينة فاس م1145ه/540األودية: يرجع إنشاؤىا إلى سنة  (8)
 .120ص، د.ت( ،)القاىرة مي، دار المعارف بمصر،الدولة الموحدية بالمغرب في عيد عبدالمؤمن بن ع ،اهلل عاّلم عمي عبد( 9)
 .380ص ،سابقالمصدر الالمراكشي، ( 10)
 .341ص ،سابقالمصدر ، المؤلف مجيول (11)
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األمر الذي أدى اجتذاب الناس إلٌها،  ،هذا وقد أعطى الملك أمراً بؤن كل مواطن فٌها ٌنال مكافؤة     

 .(1)واستوطن بها العدٌد من الصّناع والمثقفٌن والتجار

مبر، ولما كانت المدٌنة قائمة وكان المنصور ٌسكن هذه المدٌنة من بداٌة شهر إبرٌل إلى شهر سبت     

ألن ماء البحر ٌختلؾ عنها بماء النهر وذلك لتصاعد موجة المد العالٌة  ؛فً موقع ٌفتقر فٌها الماء الجٌد

ونظراّ ألن مٌاه اآلبار مالحة فقد جّر المنصور إلٌها ماء عٌن واقعة  ،لمسافة اثنى عشر مٌالّ فً النهر

نة بواسطة قناة بدٌعة البناء، وتنقسم هذه القناة إلى عدة فروع تقود على مسافة اثنى عشر مٌال من المدٌ

 .(2)إحداها الماء إلى المساجد والمعاهد والقصور الملكٌة واألحواض العامة التً أقامت فً كل األنحاء

وإذا خرجوا فً الؽزوات  باالهتمام، ولم ٌزل الخلفاء ٌحضونها ،وكذلك تم بناء الدٌار واألسواق     

ًّ  ،ون بها ؼاٌة اإللمامٌلم باالختصاص فٌها والمقام، حتى  ،من التشرٌؾ لها وافراً وٌجعلون لها حظا

 .(3)وتالحق الناس بها لحاقاً وأشرقت اآلمال فٌها إشراقاً  ،ؼدت عراقاً 

 -الحركة الفكرية:

إن الموحدٌن ٌشجعون الحركة الفكرٌة فً جمٌع مظاهرها، فكان عصرهم ٌمثل الذروة فً النشاط      

الفكري فً المؽرب واألندلس وخاصة المؽرب، وذلك ألسباب تعود إلى أن علماء وأدباء كثٌرون 

ٌة هاجروا من القٌروان واألندلس إلى المؽرب إبان الحكم المرابطً، وفً عهد الموحدٌن ألسباب سٌاس

لهم  ًفتبن،واقتصادٌة تمثلت فً موارد الدولة الضخمة مكنتها من أن تصرؾ بسخاء على طالب العلم

وكان أمراء الدولة  ،وتضع تحت تصرفهم خزائن الكتب لٌنّموا ثقافتهم، وٌوسعوا مداركهم ،المعاهد

مجالس علم  كعبد المإمن بن علً، والمنصور والمؤمون، فكانت مجالسهم ،أنفسهم من كبار العلماء

اهتم الموحدٌن بعدٌد العلوم كعلوم القرآن والحدٌث والتارٌخ  ، كما(4)وأدب وسٌاسة فً آن واحد

 والشعر.

 -المنشآت المعمارية:

لقد تؤثرت فنون الموحدٌن فً العمارة والزخرفة تؤثٌراً عمٌقاً بالحضارة األندلسٌة وتمكنت األندلس      

نفس الوقت الذي ؼزا المؽرب فً عصر الموحدٌن بالد األندلس من ؼزو المؽرب فنٌاً وعلمٌاً فً 

 عسكرٌاً.

وعصر الموحدٌن هو العصر الذي توثقت فٌه العالقات الفنٌة بٌن المؽرب واألندلس، وانتقلت      

التؤثٌرات األندلسٌة إلى المؽرب، وظهرت فً جمٌع األبنٌة التً أقامها خلفاء الموحدٌن فً المؽرب 

 .(5)تبة بمراكش، وجامع القصبة، وجامع حّسان برباط الفتح وقصبة رباط الفتحمثل: جامع الك

 -سور رباط الفتح:

 .(6)" بؤن علٌها سور عظٌم وقد بنى بالجٌر والحصى، لٌبقى مع الدهراالستبصارلقد ذكر صاحب "     

 .(6)الدهر

                                                           

 .202ص ،سابقالمصدر ،الالوزان( 1)
 .208ص ،المصدر نفسو (2)
 .449-448ص ،م(1946، )بيروت اليادي التازي، المن باإلمامة، دار األندلس، تحقيق عبد، الممك صاحب الصالة، عبد (3)
 .1/349، (م1984، )الدار البيضاء دار الرشاد الحديثة، المغرب عبر التاريخ،، إبراىيم حركات (4)
 .6/464 ،سابقالمصدر ، الابن خمدون( 5)
 .186ص ،مؤلف مجيول( 6)
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ٌّد هذا السور من طرؾ السلطان ٌعقوب المنصور الموحدي      والً أربعة وٌبلػ طوله ح، (1)وقد ش

ٌُعرؾ بباب الرواح ،أمٌال، وهناك بابان أثرٌان ٌرجع تارٌخهما إلى ذلك العهد أما اآلخر  ،أحدهما 

 .(2)فٌوصل إلى القصبة "قصبة أوداٌة"

كانت تجعل ، وبشكل خاص كانت تحٌط باألبواب ،وقد ُدعم هذا السور بتحصٌنات وأبراج كثٌرة     

من أبوابه التً كانت تإدي إلى داخل  ٌجعلواة، ولم ٌؽفل بناة هذا السور أن نمن الرباط مدٌنة حصٌ

المدٌنة وخارجها قطعاً فنٌة، والشك أن الذي ٌقؾ أمام هذه األبواب الٌوم تدهشه روعة الزخرؾ القائم 

والصخر المحفور حفراً  ،التً ٌؽلب علٌها أن تكون بشكل حذاء الفرس ،على التناسب فً األقواس

 .(3)ٌترك زٌادة المستزٌد والجبس المقولب بشكل ال ،دقٌقاً 

 -قصبة األودية:

، كانت فً األصل قلعة محّصنة تم تشٌٌدها من طرؾ المرابطٌن لمحاربة قبائل برؼواطٌة     

ازدادت أهمٌتها فً عهد الموحدٌن، الذٌن جعلوا منها رباطاً على مصّب وادي أبً رقراق وأطلقوا و

 .(4)علٌها اسم المهدٌة

 -جامع حّسان بالرباط:

فشرع فً بنٌان مسجد كبٌر بالرباط،  ،لقد كان المنصور أكثر خلفاء الموحدٌن ولعاً بالعمارة والبناء     

وعمل له مئذنة فً نهاٌة العلو،  ،كبٌر المساحة، واسع الفناء جداً، الأعلم فً مساجد المؽرب أكبر منه

ٌر درج تصعد الدواب بالطٌن واآلجر والجص وجمٌع على هٌئة منارة اإلسكندرٌة، ٌصعد فٌها بؽ

 .(5)ماٌحتاج إلٌه أعالها، ولم ٌتم هذا المسجد إلى الٌوم ألن العمل ارتفع عنه بموت أبً ٌوسؾ

وكانت دولة الموحدٌن بعد انتصارهم فً معركة األرك قد بلؽت ذروة قوتها وعظمتها، وكان من 

تب عنه بلؽة العمران والبناء، فمسجد حّسان ذو مساحة الطبٌعً أن ٌعتز بطل األرك بانتصاره، وٌك

 .(6)م(252×292هائلة )

عالوة على مافً المسجد من ثالثة  ،وكان لهذا المسجد ستة عشر باباً، وبه أكثر من مائتً عمود     

على الرؼم مما كشفت عنه  ،أروقة أخرى، والٌزال هذا المسجد معضلة من معضالت الفن المعماري

التً تمت بنجاح ٌتفاوت مقداره، ومابرحت مئذنة هذا المسجد التً ظلت هً  ،أعمال الحفر الحدٌثة

بعادها الخارقة للعادة وهً أولم ٌقم علٌها قط تاجها موضع عجب الرحالة بسبب  ،أٌضاً دون التمام

 .(7)تعرؾ اآلن باسم برج حّسان

حتى أنه لم ٌبعد عنها سوى الُعشر، فالقناة  ،ذت هذه المدٌنة فً التدهوروبعد وفاة المنصور أخ     

رت أثناء الحروب التً شنها الملوك المرٌنٌون ضد أسرة المنصور، فهً فً أسوء مِّ طعت ودُ البدٌعة قُ 

حاٍل لم ٌصل إلٌها قط، واعتقد أنه من المتعذر جداً العثور فٌها على أربعمائة دار مسكونة قرب 

 .(8)وبعض الدكاكٌن الصؽٌرة، وقصداً عن ذلك فهً مهّددة باستٌالء البرتؽالٌٌن علٌها ،القصبة

                                                           

 .9402 صحيفة الشرق األوسط العدد، محمد الراوي، الرباط( 1)
 .10/26 ،اإلسالميةدائرة المعارف  (2)
 .122ص ،م(1991 ،)د.م ،أفريقيات دراسات في المغرب العربي والسودان الغربي ،نقوال زيادة( 3)
 . 9402 العدد ،سابقالمرجع المحمد الراوي،  (4)
 .226ص ،سابقالمصدر ، الالمراكشي( 5)
 .2/849 ،سابقالمرجع الالعزيز سالم،  السيد عبد (6)
 .26/27 ،اإلسالميةدائرة المعارف ( 7)
 .202ص  ،سابقالمصدر الالوزان،  (8)
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 الخاتمة

نستخلص مما سبق التعرض له فً متن هذا البحث لنشؤة المدن اإلسالمٌة من خالل مدن المؽرب      

 األقصى اآلتً:

 ي الضخم والراقً، الذي التدقٌق فً اختٌار المكان المناسب للمدن اإلسالمٌة، والتخطٌط المعمار

كان أساساً فً صمود وتطور هذه المدن العظٌمة إلى وقتنا الحاضر، مما ٌفند كتابات بعض 

المستشرقٌن الذٌن صوروا المدٌنة اإلسالمٌة على أنها مدن قامت دون تخطٌط مسبق، وهً مدن 

 عشوائٌة عنوٌة إلى الفوضى أقرب، ذات أزقة ضٌقة ومتٌهة.

 عد الفتح اإلسالمً، باستثناء مدٌنة سبتة القدٌمة، التً ٌذكر أنها بنٌت مكان أُسست هذه المدن ب

مستعمرة فٌنٌقٌة قدٌماً، وكان لها دور كبٌر فً نشر الثقافة اإلسالمٌة، فكانت هذه المدن تمثل 

اإلرث الحضاري العمٌق، من حٌث عمرانها، وإنشاء مراكز إسالمٌة بها، كانت محور إشعاع 

 علمً إسالمً.

 ققت هذه المدن المتطلبات اإلنسانٌة للسكان، والخصوصٌة، كما حققت مبادئ االستدامة التً ح

 ٌنادي بها كل العالم حدٌثاً.

  ًالمزج الفنً الذي أوجده بناء المدن اإلسالمٌة وتطورها فً التوسع العمرانً والذي تجسد ف

واألندلسٌٌن، الذي كان منهم  اشتراك عدة عناصر لها طرازها الفنً الخاص مثل القروٌٌن والبربر

من أصل شامً، وهم المعروفٌن بالفن الشرقً األصٌل، قد أكسب المدٌنة طراز بربري أفرٌقً 

 أندلسً.

  بفضل االستقرار الذي منح للمؽرب األقصى جعل مدنه مركز إشعاع فكري وفنً، إذ أن هذه المدن

قً العلم بدأ مع قدوم الفاتحٌن احتضنت بداٌات معرفة العرب للعلوم فً المؽرب، حٌث أن تل

األولٌن، الذٌن كانت رؼبتهم فً فتح البصائر وهداٌتها إلى الطرٌق القوٌم، وأتم الوالة واألمراء ما 

جت آالؾ  بدأه الفاتحون، حٌث أسسوا مدناً ومساجداً أنارت المؽرب بؤكمله بالعلوم المختلفة، وخرَّ

 الفقهاء والعلماء.
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 المصادر والمراجعقائمـــة 

 -:المصـادر: أولا 

 .(م2:69بٌروت، ) . ابن األثٌر، ابن الحسن، الكامل فً التارٌخ، دار صادر،

 . ابن بطوطة، أبو عبد هللا بن محمد بن إبراهٌم، تحفة النظار فً ؼرائب األمصار وعجائب األسفار،

 .(م2:89م، .د) دار الكتب العلمٌة،

العبر ودٌوان المبتدأ والخبر فً أٌام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم . ابن خلدون، عبد الرحمن، 

 .(بٌروت، د.ن)من ذوي السلطان األكبر، دار الكتاب اللبنانً، 

 .(م2:67بٌروت، ). ابن منظور، أبو الفضل، لسان العرب، دار صادر، 

 .(،م2:9القاهرة، ). اإلدرٌسً، محمد، نزهة المشتاق فً اختراق اآلفاق، مكتبة الثقافة العربً، 

 (م2:94الرباط، ) . األنصاري، محمد بن القاسم، اختصار التارٌخ،

 .. الجزنائً، علً، جنى زهرة اآلس فً بناء مدٌنة فاس، المطبعة الملكٌة

 .(م2:34بؽداد، )جائب البر والبحر، مكتبة المثنً، . الدمشقً، شمس الدٌن، نخبة الدهر فً ع

 .(م2:69 بٌروت،). الذهبً، شمس الدٌن أبو عبد هللا، تذكرة الحفاظ، 

 .(م2:79الدار البٌضاء، ). السالوي، أبو العّباس، االستقصاء ألخبار المؽرب األقصى، دار الكتاب، 

 .(م2:57 بٌروت،)صاحب الصالة، عبد الملك المن باإلمامة، دار األندلس، . 

القاهرة، ). القلقشندي، أبو العّباس، صبح األعشى فً صناعة اإلنشاء، المإسسة الوطنٌة للتؤلٌؾ، 

 .(م2:74

 .(م2:76القاهرة، ). المراكشً، عبد الواحد، المعجب فً أخبار المؽرب، تحقٌق، محمد العرٌان، 

 .(م2:69اإلسكندرٌة، ). مإلؾ مجهول، االستبصار فً عجائب األمصار، 

 .(م2:32الجزائر،). مإلؾ مجهول، الذخٌرة السنٌة فً تارٌخ الدولة المرٌنٌة، مطبعة كوبرتل، 

 .(م2:95القاهرة، ) . النوٌري، شهاب الدٌن، نهاٌة اإلرب فً فنون األدب، المكتبة العربٌة،

 .(م2:94بٌروت، ) فرٌقٌا، دار الؽرب اإلسالمً،. الوزان،حسن، وصؾ أ

 .(م2::2بٌروت،) . ٌاقوت الحموي، شهاب الدٌن، معجم البلدان، دار الكتب العلمٌة،
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 -:المراجـــع: ثانياا 

 .(م2:95الدار البٌضاء، ). إبراهٌم حركات، المؽرب عبر التارٌخ، دار الرشاد الحدٌثة، 

 .(م2:45القاهرة،)، دائرة المعارؾ اإلسالمٌة، القاهرة، مطبعة مصر، . أحمد الشنتاوي

 طرابلس،) أمٌن توفٌق الطٌبً، دراسات وبحوث فً تارٌخ المؽرب واألندلس، الدار العربٌة للكتاب،

 .(م2::2

 .(، م::2-بٌروت)روجً لوطورنوا، فاس قبل الحماٌة، دار الؽرب اإلسالمً، . 

 .(م2:98بٌروت، ). سعدون نصر هللا، دولة األدارسة فً المؽرب، دار النهضة، 

 .(، م2:4-القاهرة) . سعٌد عالم، معاهد التربٌة اإلسالمٌة، دار الفكر العربً،

 .(م:2:5بٌروت، ). عبد األحد السبتً، المدٌنة فً العصر الوسٌط، المركز الثقافً العربً، 

 .(م2:68 الدار البٌضاء،) ، مظاهر الحضارة المؽربٌة،. عبد العزٌز بن عبد هللا

 .(م2:93بٌروت، ) . عبد العزٌز سالم، المؽرب الكبٌر فً العصر اإلسالمً، دار النهضة،

 .(م2:79القاهرة،) . عبدهللا عالم، الدولة الموحدٌة بالمؽرب فً عهد عبد المإمن بن علً،

 .(ت.الرباط، د) القومً للثقافة العربٌة،. عفٌؾ البهنسً، العمارة العربٌة، المجلس 

 .(م3222 القاهرة،) . محمود إبراهٌم عفٌفً، الحضارة اإلسالمٌة فً بالد المؽرب، دار الفكر العربً،

 .(م2:92بنؽازي،) . مراجع الؽناي، قٌام دولة الموحدٌة، جامعة قارٌونس،

 .(م2::2بٌروت، ). نقوال زٌادة، أفرٌقٌا دراسات فً المؽرب العربً والسودان الؽربً، دار النهضة، 

 .(م2:75القاهرة، ) . ٌوسؾ أشباخ، تارٌخ األندلس فً عهد المرابطٌن والموحدٌن،

 -:الدوريات: ثالثـــــاا 

 .523: صحٌفة الشرق األوسط، العدد الرباط،( ت.د) محمد الراوي،

 -:الرسائل الجامعية: رابعاّ 

صالح عبد السالم موسى، الحٌاة العلمٌة الثقافٌة بالمؽرب األقصى فً عصر المرٌنٌٌن، رسالة 

 .(م3228جامعة طرابلس، ) ماجستٌر ؼٌر منشورة،


