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 فاس يف عصر ادلرابطنيدينة احلياة االقتصادية مب
 ( م1141-1011/  هـ 141 – 444)

 د. فتحية دمحم الودانيقسم التاريخ كلية اآلداب جامعة مصراتة
 

مل يعد التاريخ لصيقان اب١تلوؾ كاٟتكاـ، كتتبع اٟتركب كسَت كأحداث ا١تعارؾ؛ بل أصبح يشمل النواحي 
رية، أك التاريخ اٟتضارم للمجتمعات بصفة عامٍة، كذلك ١تا ٢تذه االقتصادية كاالجتماعية كالفك

ا١تواضيع من أ٫تية ُب الوقت اٟتاضر، كدكرىا ُب ُمعاٞتة القضااي اليت تفتح آفاقان جديدة لفهم توجهات، 
 كحراؾ اجملتمع، كما أهنا ىي احملرؾ اٟتقيقي للتاريخ السياسي كالعسكرم.

 يااؿ ْتاجة للمايد من البث  كالدراسة؛ كذلك هأ٫تيتو، كحجم فدراسة التاريخ االقتصادم كاف كال
مسا٫تتو ُب صنع اهأحداث التارٮتية، كٖتديد العالقات بُت الدكؿ، كأثره على استقرارىا من عدمو؛ إذ 
أنو يبُت مدل قوهتا على الصعيد الداخلي كا٠تارجي، كتاداد أ٫تية ىذه الدراسة ُب إبراز العوامل ا١تؤثرة 

عها االقتصادية، إف اقتصاد أم منطقة ُب العامل يتوقف على عدة عناصر، منها: الاراعة، ُب أكضا
كالصناعة، كالتجارة. فما من دكلة إال كحباىا هللا ابلعديد من النعم كالثركات، لتكوف مصدر رزؽ هأىلها 

م مصدر الذين يقطنوف فيها، على أف يعمل ىؤالء ُب استغالؿ ىذه الثركات ابلشكل الذم ٯتثل ٢ت
رزؽ، كمن حكمة هللا تعاىل اف تنوعت الثركات كتعددت من منطقة هأخرل، كمن بلد إىل بلد، 

 فشملت ا١تواد ا١تعدنية، كالنباتية، كاٟتيوانية.
شهد ا١تغرب اهأقصى فًتة من االزدىار االقتصادم؛ منذ أف أتسست على أرضو دكلة ا١ترابطُت 

راء ا١ترابطُت على النهوض اب١تنطقة ُب شىت حي  حرص أم ،(1)ـ(1146-1056ق/ 448-541)
اجملاالت، زراعية كانت أك صناعية أك ٕتارية، كعم الرخاء السكاف كارتفع الدخل ا١تايل للبالد نتيجة  

                                                 
ـ، على يد ٭تِت بن إبراىيم اٞتدايل كعبد 11ق/5( قامت الدكلة ا١ترابطية ُب صثراء ا١تلثمُت، خالؿ النصف اهأكؿ من القرف 1)

ـ، كىي السنة اليت تعد 1056ق/448مر  الذم توىل من بعده أخيو أبو بكر بن عمر سنة هللا بن ايسُت، كمن ٍب ٭تِت بن ع
 بداية قياـ الدكلة، اليت توسعت كازدىرت ُب عهد يوسف بن اتشفُت.

ة للمايد من التفاصيل حوؿ قياـ الدكلة ا١ترابطية انظر: بن أيب زرع: ركض القرطاس )ٖتقيق : عبد الوىاب بنمنصور، ا١تطبع        
 .183 -151ـ(، 1999ىػ/ 1420، 2ا١تلكية، الرابط، ط
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كمن ٍب  ،(1)لتلك ا١تساحات الكبَتة اليت كانت ٕتىب منها اهأمواؿ للثكومة ا١تركاية ُب العاصمة مراكش
أيب زرع عن الرخاء الذم كانت تتمتع بو البالد ُب عهد ا١ترابطُت بقولو:  رخصت اهأسعار، كقد عرب ابن

ك" بلغت مدينة فاس أايـ ا١ترابطُت... من الغبطة كالرفاىية كالدعة ما مل تبلغو مدينة من مدف 
-192من أكثر مدف ا١تغرب اهأقصى شهرة، أسست بُت عامي ، (3)مدينة فاس ، ككانت(2)ا١تغرب"
ى يد اإلماـ إدريس بن إدريس بن عبد هللا الذم توىل إمامة اهأدارسة ُب ـ عل808-807ىػ/193

تكوف عاصمة جديدة ينتقل إليها  (5)، حُت أراد أف يبٍت لنفسو مدينة(4)ـ805ىػ/188ا١تغرب سنة 
 .(6)بديوانو كجيشو كرجاؿ حكومتو بعد أف ضاقت بو مدينة َكلِيَلى

                                                 
( مدينة بناىا اهأمَت يوسف بن اتشفُت، ُب سنة سبعُت كأربعمائة، كقيل سنة تسع كٜتسُت كأربعمائة، بعد أف اشًتل أرضها من 1)

 أىل أغمات ّتملة من أمواؿ كاختطها لو كلبٍت عمو.
ـ (، الركض ا١تعطار ُب خرب اهأقطار، ٖتقيق إحساف عباس ، دار القلم 1461ىػ/866انظر: اٟتمَتم ، دمحم بن عبد ا١تنعم ) ت

  .540ـ (، ص1975ىػ/1395للطباعة )بَتكت  
 .57(  ركض القرطاس، ص2)
 (بفتح الفاء ٍب ألف كسُت مهملة.3)

لعربية للكتاب، قرطاج، انظر: البكرم: ا١تسالك كا١تمالك )ٖتقيق:أدرايف فاف ليوفن كأندرم فَتم، بيت اٟتكمة للنشر، الدار ا
ػ ايقوت اٟتموم: معجم البلداف )ٖتقيق: فريد عبد العايا اٞتندم، دار الكتب العلمية، بَتكت، 795ص2ـ( ج1992
 .261ص 4ـ( ج1990ىػ/ 1،1410ط
 ( اختلفا١تؤرخوف احملدثوف حوؿ اتريخ أتسيس مدينة فاس ىل أسست ُب زمن إدريس اهأكؿ أـ ُب زمن إدريس الثاٍل.4)
ػ السيد عبدالعايا  50-6ـ ( ص 1956ر: بركفنساؿ: اإلسالـ ُب ا١تغرب كاهأندلس )ترٚتة: لطفي عبد البػديع، القاىرة، انظ

ػ ٤تمود إٝتاعيل: اهأدارسة )مكتبة  501- 487ـ ( ص 1981سامل: اتريخ ا١تغرب الكبَت )دار النهضة العربية ، بَتكت، 
مود: حضارة مدينة فاس ُب عصر اهأدارسة "دراسة اقتصادية كاجتماعية" ػ خالد حسُت ٤ت60ـ( ص1991مدبويل، القاىرة، 

كذلك راجع: كرٯتة عبد الرؤكؼ دمحم: عامة مدينة . 60-52ـ( ص 2000)رسالةماجستَت، كلية اآلداب ، جامعة القاىرة ، 
 . 24-18ـ( ص2005ىػ ، )رسالة ماجستَت، كلية البنات، جامعة عُت مشس ، 667-192فاس حىت هناية عصر ا١توحدين 

ػ ٣تهوؿ: اتريخ مدينة فاس  251( كرقة 1891( ا١تكناسي: عقد الآللئ ا١تستضيئة )٥تطوط ٔتعهد ا١تخطوطات العربية، رقم 5)
ػ ٣تهوؿ: خطط مدينة فاس  7اتريخ( كرقة  603كبناء جامع القركيُت كاهأندلسيُت )٥تطوط ٔتعهد ا١تخطوطات العربية، رقم 

 .40ػ ابن أيب زرع: ا١تصدر السابق، ص 7-6(كرقة 9989بلداف، ميكركفيلم  610ية، رقم )٥تطوط دار الكتب ا١تصر 
 (  كليلى : مدينة اب١تغرب قرب طنجة .6)

 .442ص 5انظر: ايقوت: ا١تصدر السابق، ج
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، إذ أف السيطرة على فاس  (1)فاس كاٞتهات احمليطة هبا مدينة على  هتمسيطر  حرص ا١ترابطوف على فرض
، كمن ىنا بدأ ابن اتشفُت يتثُت (2)كاف يعٍت السيطرة على أقاليم ا١تغرب اهأقصى كلها دكف عناء

 .(3)ـ1070ىػ/462سنة  ، حىت ٘تكن من ذلكالفرصة للسيطرة عليها
تثت أمامهم الطريق ليكملوا فتح ا١تغرب كاف لسيطرة ا١ترابطُت على مدينة فاس أ٫تية ابلغة اهأثر، فقد ف

اهأقصى أبكملو، كيستولوا على السهوؿ الساحلية، كما اعترب ذلك بداية احتكاؾ ا١ترابطُت ابٟتضارة 
 .(4)ا١تغربية اهأندلسية اليت كانت مادىرة ٔتدينة فاس كابلسهوؿ الساحلية ُب إقليم الريف

فأزدىر النشاط االقتصادم، حي  حرص  ؛رابطُتفًتة من االستقرار على عهد ا١تشهدت مدينة فاس 
قد أسهم ك أمراء ا١ترابطُت على نشر اهأمن كالطمأنينة ُب البالد، فعم الرخاء كازداد الدخل ا١تايل هبا، 

اهأمن كاالستقرار ُب تنشيط اقتصادايت ا١تدينة، إذ جعل اهأىايل ينصرفوف للعمل كاالنتاج، ٦تا جعل 
. اليت ٘تثلت ُب الاراعة، (5)بعض مَتهتا على اقتصادايت مدينة فاساٞتيوش ا١ترابطية تعتمد ُب 

، لذا هتدؼ الدراسة من موضوع اٟتياة االقتصادية ٔتدينة فاس ُب عصر ا١ترابطُت، كالصناعة، كالتجارة
 -يلي:للوصوؿ إىل الصورة اٟتضارية للمدينة، كإبراز دكرىا االقتصادم،كاليت سوؼ نتناك٢تا كما 

 : الاراعةأكالن 
  -( ا١تلكية الاراعية:1)

 -)أ( أراضي الدكلة: ملكية اهأرض:
                                                 

ة، الدرا البيضاء، ( ٣تهوؿ: اٟتلل ا١توشية ُب اهأخبار ا١تراكشية، ٖتقيق: د.سهيل زكار كعبد القادر زمامة، )دار الرشاد اٟتديث1)
ػ السيد عبد العايا 202ـ(، ص1956ػ حسن أٛتد ٤تمود: قياـ دكلة ا١ترابطُت، )دار الفكر العريب، القاىرة، 28ـ(، ص1979

 .700-699ص2سامل: ا١ترجع السابق، ج
 .223-219( حسن أٛتد ٤تمود: ا١ترجع السابق، ص2)
طُت مدينة فاس. فهناؾ ركاية تذكر أنو ًب دخو٢تا سنة ( اختلفت ركاايت ا١تؤرخُت القدامى بصدد دخوؿ ا١تراب3)
 ـ(. 1075ىػ/467)

 .28ص4ـ( ج1983، 3انظر: ابن عذارم: البياف ا١تغرب )ٖتقيق: إحساف عباس، الدار العربية للكتاب، بَتكت، ط
 ـ(.1070ىػ/462ُب حُت أٚتع آخركف على دخو٢تا سنة )
م: االستقصا ُب أخبار ا١تغرب اهأقصى، ٖتقيق :دمحم عثماف، دار الكتب ػ السالك 179انظر: ابن أيب زرع: ركض القرطاس، ص

 ـ(.1071ىػ/461، كيذكر أيضنا أف استيالء ا١ترابطُت على فاس كاف سنة )194ص1ـ(، ج2007ىػ/1432العلمية )بَتكت،
 .170ـ( ص1980اائر، انظر: ٭تِت بن خلدكف: بغية الركاد ُب ذكر ملوؾ بٍت عبد الواد )ٖتقيق: عبد اٟتميد حاجيات، اٞت

 . 205( حسن أٛتد ٤تمود: ا١ترجع السابق، ص4)
حسن علي حسن : اٟتضارة اإلسالمية ُب ا١تغرب كاهأندلس، )مكتبة  - 125 -124ص4( ابن عذارم: ا١تصدر السابق، ج 5)

 . 182ـ(، ص1980)مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة ،
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دخل ا١ترابطوف مدينة فاس فأصبثت الدكلة ىي ا١تالك لكثَت من اهأراضي انطالقا من أف       
، فكانوا ٬تمعوف أسالب (1)ا١ترابطُت حكموا على من انكأىم كصد عن دعوهتم ُب بداية أمرىم ابلكفر

 ا١تقتولُت ُب غاكاهتم 
فألت أرضهم إىل ملكية الدكلة  ،(3)، ففي فاس أقركا عامة أىلها كنفوا زانتة(2)ك٬تعلوهنا فيئان كغنيمة ٢تم

 .(4)ا١ترابطية
كمن خالؿ استقراء العديد من ا١تصادر التارٮتية للدكلة ا١ترابطية نستبُت أف ىناؾ ثالث مراحل      

، فكاف (5)قد سن عبد هللا بن ايسُت " التطيب " متعاقبة لسياسة ا١ترابطُت لتملك الدكلة لألراضي ، ف
عن اهأحكاـ ك٥تالفة  ذك ذف ذلك شمن أرغم على ال، ُتأيخذ الثل  من أموا٢تم ليثلل ٢تم بذلك الثلث

للسنة، فقد أقطعوا اٞتند أرضان يارعوهنا كيستثمركهنا كينتفعوف ٓتَتاهتا مقابل أداء كاجب الدفاع عن 
"، فأخذ (7)داية عمليات الفتح لشماؿ ا١تغرب اهأقصى بدأ التخميس ، كمع ب(6)الوطن كقت اٟترب 

                                                 
الؿ القرف السادس ا٢تجرم ) دار الشركؽ ، القاىرة ، ( عا الدين موسى : النشاط االقتصادم ُب ا١تغرب اإلسالمي خ 1)

 . 131(ص 1ـ ، ط1993ىػ/1403
 . 169،  163،  159؛ ابن أيب زرع: ا١تصدر السابق، ص859ص2( البكرم: ا١تصدر السابق، ج 2)
كبٍت كاسُت، كجراكة، كبٍت  ( زانتة: جبل عظيم، تنسب إليو قبائل كثَتة من الرببر، أبقطار ا١تغرب العريب، مثل مغراكة، كبٍت يفرف،3)

كريندة، ككرجلة، كبٍت يطفت، كجل نسابة زانتة يرفعوف نسبها إىل العرب، كانت مواطنهم اهأصيلة ٘تتد من جباؿ طرابلس إىل 
السوس اهأقصى، إال أف أكثرىم كاف اب١تغرب اهأكسط حىت ٝتى كطن زانتة، سادت منهم أسر عديدة كبٍت خار أمراء تلمساف، 

 أمراء سال، كمغراكة سالطُت فاس، كبٍت خاركف ملوؾ سجلماسة. كبٍت يفرف
ابن أيب زرع: ا١تصدر السابق،  - 9-3ص7ـ(، ج1985، 5انظر: ابن خلدكف: العرب كديواف ا١تبتدأ كا٠ترب) دار القلم، بَتكت، ط

 .34-33ػ حسن أٛتد ٤تمود: ا١ترجع السابق، ص38ص
 . 131(عا الدين موسى : ا١ترجع السابق، ص 4)
 ( التطيب : ىو أخذ ثل  أمواؿ من ينظم إليو من صنهاجة الصثراء لتطيب أموا٢تم . 5)

 . 860ص2أنظر : البكرم : ا١تصدر السابق ، ج
؛ ٛتدم عبد ا١تنعم: التاريخ السياسي كاٟتضارم للمغربواهأندلس ُب عصر 405( حسن أٛتد ٤تمود : ا١ترجع السابق، ص 6)

 .360ـ(، ص1997ية، مصر، ا١ترابطُت، )دار ا١تعرفة اٞتامع
اؿ ( التخميس : ىو أف يعامل القائد ا١تنتصر ا١تهاكمُت كغنيمة كأف أيخذ ٜتسهم الستعماؿ الدكلة ، كىي طريقة يشار إليها ابلتخميس ، " يق 7)

 يقاؿ أف عبد هللا  بن ايسُت كاف أكؿ من ٜتس قسمة اللمتونيُت ُب صثرائهم " 
، كمن انحية أخرل التذكر ا١تصادر أف اهأربعة أٜتاس اهأخرل  21ػ ٣تهوؿ : اٟتلل ا١توشية، ص 12ص4أنظر :ابن عذارم : ا١تصدر السابق ، ج

د ا٠تمس ، الباقية كانت تقتسمها اٞتيوش ، كالٯتكن أف يقبل دكف ٘تثيص القوؿ أبف ا١ترابطُت قسموا الغنائم اليت أخذكىا من ا١تسلمُت ٔتقتضى قواع
م ُب الدين ككأهنم من الكفار ، كمن احملتمل أف رد عبد هللا بن ايسُت على ذلك : ىو أهنم كانوا مارقُت خارج حضَتة فالػمرابطوف بػذلك عػاملوا إخواهن

 اإلسالـ .
 . 73-71أنظر : ىوبكنا : النظم اإلسالمية، نقلو عن اال٧تلياية: أمُت توفيق، )الدار العربية للكتاب، تونس، د.ت.(، ص



  6102يناير  اخلامس العدد  البحوث األكادميية جملة 
 

022 

، أموا٢تم كدكاهبم كأسلثتهم مع اهأبل اليت أخذ ُب درعة، فأخرج منو ٜتس ٚتيعو (1)عبدهللا بن ايسُت
، كُب موضع أخر ذكر (2)ففرقو ُب فقهاء سجلماسة كدرعة كصلثائهما، كقسم الباقي على ا١ترابطُت"

، ك" أخذ أمواؿ من قتل منهم (3)سالب ا١تقتولُت ُب ذلك الغاك كجعلها فيئان للمرابطُت " أنو ًب " ٚتع أ
، كًب توزيع ا١تغاًل على الفاٖتُت كتوقف ىذه السياسة بعد أتسيس (4)منهم فجعلها فيئان للمرابطُت " 

كش ، أف أتمُت اهأراضي اليت فتثت بعد أتسيس مرا (5)مدينة مراكش، فلم تذكر ا١تصادر التارٮتية
ٜتست، كالراجح أهنم اتبعوا سياسة اإلقطاع للجند كغَتىم، إذ يقوؿ صاحب اٟتلل: إنو كاف من عادة 
، (6)ا١ترابطُت ُب اهأندلس أف يكرموا "من ظهرت نػجدتو كأعانتو شجػاعتو بوالية موضع ينتفع بفوائده"

واضح اف سياسة التخميس ، كالػ(7)كيتضح أف ذلك منح ٟتق التمتع ٔتلك لالنتفاع كليس ٘تلكان قاطعا 
، أفقدت الدكلة كثَتان من اهأراضي اليت ظهرت (8)فاإلقطاع ٍب التعدم على أراضي بيت ا١تاؿ بيعان 

، على الرغم من احًتاـ ا١ترابطُت للملكية ا٠تاصة بعد استقرار (9)اثرىا ُب إمارة اهأمَت علي بن يوسفآ
 .(10)أمرىم 
 
 

                                                 
 ُت اٞتاكيل، اجملاىد ا١ترابط الورع الااىد الصواـ القواـ، مهدم ا١ترابطُت.(ىو الفقيو عبدهللا بن ايس1)

 .156انظر: ابن أيب زرع: ا١تصدر السابق، ص 
 . 161( ابن أيب زرع : ا١تصدر السابق ، ص 2)
 . 159( ا١تصدر نفسو ، ص 3)
 . 163( ا١تصدر نفسو ، ص 4)
؛ ابن خلدكف : ا١تصدر 180-175يب زرع: ا١تصدر السابق ، ص؛ ابن أ 23-22ص4( ابن عذارم : ا١تصدر السابق ، ج 5)

 .186-185ص 6ا١تصدر السابق، ج
 . 82( ٣تهوؿ ، ص 6)
 . 156( ىوبكنا : ا١ترجع السابق ، ص 7)
( الونشريسي : ا١تعيار ا١تعرب كاٞتامع ا١تغرب عن فتاكم علماء إفريقية كاهأندلس كا١تغرب، إشراؼ: دمحم حجي، )دار الغرب  8)

 . 543-542ص9ـ(، ج1981بَتكت، اإلسالمي، 
(ىو علي بن يوسف بن اتشفُت بن إبراىيم بن اترقوت اللمتوٍل، أمو أـ كلد ركمية أٝتها منوا، كتسمى أبـ اٟتسن، مولده بسبتة  9)

 ق.500ق، بويع لو يـو مات أبوه ٔتراكش سنة 477بسبتة سنة 
ة فاس، )دار ا١تنصور للطباعة كالوراقة، الرابط، انظر: ابن القاضي: جذكة االقتباس ُب ذكر من حل من اهأعالـ ٔتدين 
 .460-459ص1ـ(، ج1973

 . 133(عا الدين موس: ا١ترجع السابق، ص 10)
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 ادللكية اخلاصة:

داخل سورىا جناف كرايض ذات أشجار كرايحُت ُب دكر الكرباء كبيوت اهأعياف "  كجد" بفاس العتيقة
، كما  (1)كمنها نستوضح كجود ملكيات خاصة، جناف كرايض كبساتُت كانت لألمراء كأعياف الدكلة "

كاف هأىايل مدينة فاس نصيبان ُب ا١تلكية ا٠تاصة اليت ظهرت نتيجة لالستقرار السياسي، فالعديد من 
، كبيت بٍت علي (2)ت كانت ٢تا ضياع كعقارات كبيت بٍت ا١تادغي " تنسب إليهم أزقة كبساتُت" البيو 

،  (4)، كبيت بٍت زنوبة " ٢تم جنات كزيتوف أبحواز فاس تعرؼ هبم " (3)" ٢تم جنات تعرؼ هبم " 
ء ، انىيك عن الفقها(6)، كىنالك بستاانن خاصان هأبن حيوف(5)كذلك هأبن عطية بستاف خاص بو 

الذين كاف ٢تم ملكيات لألراضي بفاس، فالفقيو دمحم بن عبود كاف من أعياف فاس من أىل اليسار ككاف 
، كمل تقتصر ملكيات اهأراضي على عدد ٤تدكد من الفقهاء، إ٪تا مشلت ٚتيع اهأسر الكربل (7)لو جناف 

ضة كأمواؿ الكربل اليت عرفت ابلعلم كشغلت خطة القضاء كما يلثق هبا، فكانوا ينالوف دنيا عري
 .(8)جليلة

 ا٢تيئة الاراعية لإلشراؼ كا١تتابعة:
كجد ُب عهد ا١ترابطُت ديواف إلدارة اهأراضي بفاس، حي  يعُت لإلشراؼ على اهأرض فكاف كما 

مشرؼ مدينة فاس يدعى أبو دمحم عبد هللا بن حثيار اٞتياٍل الذم ظل ُب منصبو حىت بعدما استوىل 
، ككاف (9)كاجباتو مالية تتصل اب١تػكوس كالرسـو ا١تفركضة على الصنائعا١توحدكف على ا١تدينة، ككانت 

                                                 
ـ(، 1987ىػ/1407، 1( القلقشندم: صبح اهأعشى )ٖتقيق: نبيل خالد ا٠تطيب، دار الكتب العلمية، بَتكت، ط 1)
 . 151ص5ج
 . 9ـ(، ص١1972تنصور للطباعة كالوراقة، الرابط، ( ابن اهأٛتر : بيواتت فاس الكربا، )دار ا 2)
 . 25( ا١تصدر نفسو ، ص 3)
 . 35( ا١تصدر نفسو ، ص 4)
 . 45ـ(، ص2008ىػ/1429، 3( اٞتاانئي: جٌت زىر اآلس، ٖتقيق: عبد الوىاب بنمنصور، )ا١تطبعة ا١تلكية، الرابط، ط 5)
 . 76ص4د.ت ( ج( ابن عريب : الفتوحات ا١تكية ) بَتكت ، دار صادر ،  6)
-60، صـ(1997، 1( ابن عيشوف : الركض العطر اهأنفاس، ٖتقيق: زىراء النظاـ،) منشورات كلية اآلداب، الرابط، ط 7)

61. 
 . 153( عا الدين موسى : النشاط االقتصادم ، ص 8)
)دار الثقافة ، الدار البيضاء ، ( ابن عذارم : البياف ا١تغرب ) قسم ا١توحدين (،ٖتقيق : دمحم إبراىيم الكتاٍل كآخركف ،  9)

 24ـ ( ص1985ىػ/1406
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يساعد ا١تػشرؼ ُب عملو على اهأراضي شخص آخر أطلق عليو اسم ) الناظر ( فقد ذكر ابن القاضي  
عن ابن العجوز " أنو زرع فداانن بباب اٞتيسة كحصده كدرسو ككاف العاـ شديدان فجاءه الناظر عليو 

 .(1)رج إىل زرعك حىت نكتالو"فقاؿ لو : ٗت
 طرؽ الرم:

اعتمدت مدينة فاس اعتمادان اساسيان ُب رم زراعتها على مياه اهأهنار، حي  كاف يشقها " هنر كبَت 
، ككصفو ابن (3)، كذكر إنو " هنر كبَت يسمى بوادم فاس" (2)أيٌب من عيوف تسمى عيوف صنهاجة " 

مياه اهأرض كأعذهبا كأخفها، ٮترج من عيوف أبعالىا  ابن أيب زرع أبف " ماء هنر مدينة فاس من أفضل
، يتشعب ُب داخلها أهناران (4)ُب بسيط من اهأرض من ستُت عنصران كلها تنبع  من جهة القبلة " 

، "فعدكة (5)كجداكؿ كخلجاف، فتخلل اهأهنار دايرىا كبساتينها كخباهتا كشوارعها كأسواقها كٛتاماهتا
أبعالىا كينتفع منو ببعضها" أما القركيُت "فمياىها كثَتة ٕترم منها ُب   اهأندلس يشقها هنر كاحد ٯتر

كل شارع كُب كل زقاؽ ساقية مىت شاء أىل ا١توضع فجركىا فغسلوا مكاهنم ... كُب كل دار منها 
، ىذا إىل جانب احتواء ا١تدينة على العديد (6)صغَتة كانت ككبَتة ساقية ماء نقيان كاف أك غَت نقي " 

، كيذكر الاىرم: " أف عيوهنا عل عدد أايـ السنة (8)، اليت التػثصى عددان (7)يوف الطبيعية العايرةمن الع
،  كذكر العمرم: " أف فاس ذات عيوف جارية ... فيها أربعمائة عُت سارحة كقاؿ اهأماـ أبو (9)السنة "

، ك" مياه (11)"  ، كقيل: " عدهتا ثالٙتائة كستوف عينان (10)أبو عبد هللا: أهنا ٜتسمائة كستوف عينان "

                                                 
 . 392-391ص2( جذكة االقتباس، ج 1)
 . 242ـ، ص1866( االدريسي : ناىة ا١تشتاؽ ُب اخًتاؽ اآلفاؽ، مطبعة بريل، ليدف،  2)
اإلسكندرية،  ( ٣تهوؿ : االستبصار ُب عجائب اهأمصار، تعليق: سعد زغلوؿ عبد اٟتميد، )مطبعة جامعة اإلسكندرية، 3)

 . 180ـ(، ص1958
 . 43( ركض القرطاس ، ص 4)
 . 41( ا١تصدر نفسو ، ص 5)
 . 242( االدريسي : ا١تصدر السابق ، ص 6)
 . 243( ا١تصدر نفسو ، ص 7)
 . 434ػ اٟتمَتم : ا١تصدر السابق، ص 180( ٣تهوؿ : االستبصار ، ص 8)
 .114ادؽ ، مكتبة الثقافة الدينية ، بور سعيد ، د. ت ( ص( الاىرم : كتاب اٞتغرافيا ) ٖتقيق : دمحم حاج ص 9)
( مقتبس من كتاب مسالك اهأبصار ُب ٦تالك اهأقطار،حقيق: دكريتا كرالفكسي، )ا١تركا اإلسالمي للبثوث، بَتكت،  10)

 . 138ـ(، ص1985
 . 148ص5( القلقشندم : ا١تصدر السابق ، ج 11)
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، كىي توفر للمدينة الكثَت من ا١تياه، ابإلضافة إىل اعتماد (1)العيوف عذبة صافية ابردة ُب الصيف " 
، لكن اهأمطار غَت منتظمة ُب أكقاهتا، فقد تتواىل أايمان كشهوران، كقد ٖتبس (2)ا١تدينة على مياه اهأمطار

 .(3)ٖتبس عاـ كامل أك أعواـ متصلة، لتظهر أ٫تية اهأهنار
اىتم كالة اهأمر من ا١ترابطُت بتوفَت ا١تياه، فشهدت مدينة فاس عملية حضارية ٍب هبا تقسيم كتوزيع مياه 

 .(4)هنرىا، كذلك داخل نطاؽ ما أحدثوا فيها من مآثر حضارية لتنظيم ريها 
الدار عمل كالة ا١ترابطوف على توفَت ا١تياه، بسثب مياه اهأهنار كالعيوف ببناء بركة ُب كسط صثن 

،  كما ًب حفر اآلابر ُب عدكة اهأندلس اليت كصفت أبف (5)يصب هبا ا١تاء يعرب عنها عندىم ابلصهريج 
، كبذلك برع ا١ترابطوف ُب االستفادة من مياه اهأهنار كالعيوف كاآلابر بتوصيلها إىل (6)أبف ماءىا قليلة 

ل الرم انتشاران ُب مدينة فاس البسائط بوسائل متعددة، ككانت الركافع من سواقي تعد من أكثر كسائ
اليت كانت "مياىها كثَتة ٕترم منها ُب كل شارع كُب كل زقاؽ ساقية مىت شاء أىل ا١توضع فجركىا 

، كذكر ُب االستبصار: عند (7)فغسلوا مكاهنم ... كُب كل دار منها صغَتة كانت أك كبَتة ساقية ماء "
وؼ سقاية متقنة البناء مالصقة لو، ماؤىا من حديثو عن جامع القركيُت أنو ٭تتوم " من جهة اٞت

الوادم، كجلب ٢تا ماء عُت ... ككذلك صنعت ُب جوؼ جامع القركيُت سقاية متقنة البناء، كمياه 
، أما اٟتمَتم  ذكر أبنو:" ُب كل زقاؽ ساقية ٬تركهنا مىت شاءكا، كُب  (8)جارية مع عتبة الباب اٞتوُب "

، كيػوضح عا الدين موسى، أىم كأكثر كسائل الرم (9)ية ماء"كل دار صغَتة كانت أك كبَتة ساق
انتشاران ُب ا١تغرب ىي الركافع من سواقي أك )سواٍل( كنواعَت كدكاليب كخطارات، فالساقية كالناعورة 
كالدكالب أٝتاء لشئ كاحد كأىم ىذه اهأشياء ُب الساقية الدابة اليت ٖتركها، كعادة تكوف ثوران، 

                                                 
 . 35( اٞتاانئي : ا١تصدر السابق ، ص 1)
 . 16( ابن عذارم : قسم ا١توحدين ، ص 2)
 . 55-54( عا الدين موسى : ا١ترجع السابق ، ص 3)
، أكتوبر  31( عبد القادر زمامة : كثيقة حضارية عن شبكة توزيع ا١تياه ُب فاس القدٯتة ) ٣تلة البث  العلمي ، العدد  4)

 . 141ـ ( ص1980
ي ٤تمود إبراىيم : اٟتضارة اإلسالمية ُب بالد ا١تغرب،)دار ا١تعارؼ، عفيف - 151ص5( القلقشندم : ا١تصدر السابق ، ج 5)

 . 155ـ(، ص1998مصر، 
 . 242( االدريسي : ا١تصدر السابق ، ص 6)
 ( ا١تصدر نفسو كالصفخة. 7)
 . 180( ٣تهوؿ ، ص 8)
 . 434( الركض ا١تعطار ، ص 9)
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مل ا١تاء من اٞتابية كىي ٣تتمع ا١تاء، كقد يرد استعماؿ كلمة الساقية أك السانية أحياانن كالقواديس اليت ٖت
 .(1)ٔتعٌت النهر الصغَت أك اٞتدكؿ أك اٟتقل ، أما اٟتضارة فهي صنف من الدكاليب ا٠تفاؼ 

 أىم احملاصيل الاراعية:
ت أبف ما تتميع بو ىذه ا١تدينة أما عن أشهر احملاصيل الاراعية اليت اشتهرت هبا مدينة فاس، فقد كصف

من ٤تاصيل زراعية ال يوجد ُب أم من ا١تدف القريبة كا١تػثيطة منها، كىذا ما أكده ابن حوقل إذ قاؿ: 
" كٚتيع ما هبا من الفواكو كالغالت كا١تطاعم كا١تشارب كالتجارات ... فاائد على سائر ما قرب منها 

، بل ذكر (3)أف مدينة فاس كصفت أبهنا مدينة خصبة  ، فكما نعلم(2)كبعد ُب أرض ا٢تبط موقعو "
، ابإلضافة إىل ما (4)اإلدريسي أف " خصبتها زائدة "، حي  كفر ٢تا هنر سيبو تربة فيضية خصبة "

تتمتع بو مدينة فاس من اعتداؿ مناخها كانقساـ سطثها إىل مناطق ذات ارتفاع كا٩تفاض جعلتها من 
، فقد كاف يوجد ُب غرب (5)ىا كطابت ٙتارىا كأخصبت زركعها ا١تناطق الاراعية فازدىرت أشجار 

ا١تدينة حقوؿ كاسعة هبا كميات كبَتة من ا٠تضر كالبقوؿ، بسبب تعدد السواقي ىناؾ ككثرة العيوف 
، كما كاف يوجد ُب منطقة جبل زالغ على بعد ٜتسة (6)فيها، حىت أهنا كانت تكفي ا١تدينة كلها 

عد فرسخ كاحد منها حقوؿ كثَتة صاٟتة للاراعة، تسقى ٔتاء النهر فراسخ من فاس كينتهي على ب
بواسطة الناعورات ككاف يعمل ُب ىذه اٟتقوؿ سكاف اٞتبل، كٯتتلك أعياف فاس أكرب حصة من 
أراضيهم ُب ىذه ا١تنطقة، كانتشرت حقوؿ القمح الواسعة ُب سهل اٞتبل ا١تطل على فاس من انحية 

، مدينة فاس (8)، كبٍت كمود(7)سايس، كزكدت منطقيت أزغارالشرؽ، كُب غرب فاس حي  سهل 
                                                 

 . 62( النشاط االقتصادم ، ص 1)
 . 91-90ـ، ص1983، 2َتكت، ط( صورة اهأرض، دار صادر، ب 2)
 . 90( ا١تصدر نفسو ، ص 3)
 . 242( ناىة ا١تشتاؽ ، ص 4)
ػ ابن القاضي :ا١تصدر السابق ،  148ص5ػ القلقشندم : ا١تصدر السابق ، ج 43( ابن أيب زرع : ا١تصدر السابق ، ص 5)
 . 45ص1ج
ـ (، 1989-1988ىػ/1409-1408الرابط ، (مارموؿ : إفريقيا،ترٚتة : دمحم حجي كآخركف ، )مكتبة ا١تعارؼ ،  6)
 . 181-180ص2ج
رة ( أزغار : منطقة من أقليم فاس تنتهي ُب إٔتاه الشماؿ على احمليط االطلنطي ، كتنتهي غرابن عند هنر سبو كٗتتم من الشرؽ عند جباؿ غما 7)

 بونصر .غمارة ، كما ينتهي قسم منها عند الارىوف كعند قدـ جبل زالغ ، كتنتهي جنوابن ّتوار هنر 
 . 301ـ(، ص1979-1978أنظر : اٟتسن الوزاف : كصف أفريقيا، ترٚتة: عبد الرٛتن ٛتيدة، )الرايض، د.ف، 

 ( بٍت مود : منطقة إبقليم فاس ال يفصلها عن مدينة فاس سول النهر . 8)
 . 256، 181ص2أنظر : مارموؿ : ا١تصدر السابق ، ج
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، كدعت كفرة القمح ُب ا١تدينة إىل عمل ٥تازف ٢تا (1)ابلكثَت من غالؿ القمح اليت كانت ٖتصد هبما 
داخلها ا١تطامَت، كىى ٣تموعة ُب مكاف كاحد يستدير بو سور منيع عليو ابب مغلق كيسمى ىذا 

، كىذه العوامل كفرت للمدينة ما يلامها من ٤تاصيل زراعية ٥تتلفة من (2)ا١توضع بػ) ا١ترسى القدَل (
، كلوفرة انتاج (3)أشهرىا: حبوب "القمح كالشعَت كالفوؿ كاٟتمص كالعدس كالدخن كالسلت كغَت ذلك

انتاج القمح كإمتالؾ الدكلة كاهأىايل لكميات كبَتة منو، كصفت اٟتنطة ) القمح ( أبهنا رخيصة 
 .(4)من البالد القريبة منهااهأسعار دكف غَتىا 

ّتانب زراعة اٟتبوب كانت شجرة الايتوف موجودة ُب ا١تدينة قبيل عصر ا١ترابطُت، الذين زادكا من 
زراعتها ليصبح ٤تصوؿ ٕتارم، فكثرت ابلقرب من عدكة القركيُت، ابإلضافة إىل شجرة التُت " فهو بلد  

 .(5)كثَت ا٠تَتات مثل التُت كالايتوف"
اس نصيبان كبَتان من الفواكو خاصة العنب، إذ يذكر الاىرم: إف "على ىذه ا١تدينة اٞتبل كما كاف لف

ا١تسمى ّتبل العنب على ٨تو ا١تيلُت ٝتى هبذا اهأسم هأف فيو عنبان كثَتان ككرمان غايران "، أما عن البساتُت 
 ، (6)كاٟتدائق فقد إزداد االىتماـ هبا حىت كصفت فاس أبف "

، (9)، شبهت بكثرهتا ببساتُت دمشق(8)، ذات جنائن كربل كرايض(7)كحدائقها ملتفة " بساتينها عامرة 
، الذم اشتمل على (10)، كانتشرت الغاابت اب١تدينة فكاف هبا "احملطب ُب جبل بٍت هبلوؿ(9)دمشق

                                                 
 . 257-256،  187-186،  181ص2مارموؿ : ا١تصدر السابق ، ج ، 301(اٟتسن الوزاف : ا١تصدر السابق ، ص 1)
 . 151ص5ػ القلقشندم : ا١تصدر السابق ، ج 139( العمرم : مقتبس من كتاب ا١تسالك ، ص 2)
 ( ا١تصدراف نفسهما كالصفثات . 3)
 . 434ػ اٟتمَتم : ركض ا١تعطار ، ص 243( االدريسي : ا١تصدر السابق ، ص 4)
عا الدين موسى : ا١ترجع   -229ـ(، ص1991ىػ/1411، 3حسن التقاسيم )مكتبة مدبويل، القاىرة ، ط( ا١تقديسي : أ 5)

  195السابق ، ص
 . 115( كتاب اٞتغرافيا ، ص 6)
 . 243دريسي : ا١تصدر السابق ، صاإل( 7)
 . 114( الاىرم : ا١تصدر السابق ، ص 8)
 . 151ص5: ا١تصدر السابق ، جػ القلقشندم  141( العمرم : مقتبس من ا١تسالك ، ص 9)
 ( بٍت هبلوؿ: كيقاؿ هبلولة: كالبهاليل قبيلة بربرية اهأصل عربية اللساف، كانت تسكن التالؿ الواقعة مشاؿ غرب فاس.  10)

 . 41انظر : ابن أيب زرع : ا١تصدر السابق ، ص
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أنواع من شجر البلوط كالفثم مااليوصف كثرة، كغاابت اهأرز إىل جانب اهأشجار الكبَتة اليت 
 .(1)من ٚتيع اٞتوانبشكلت غابة كثيفة 

 :حرفة الرعي
أىتم أىايل مدينة فاس بًتبية اٟتيواانت لالستفادة منها سواء ُب اهأعماؿ ا١تتصلة ابلاراعة من حرث 
كدرس كنقل كرفع ا١تياه من العيوف كاآلابر أك للثصوؿ على ٟتومها كألباهنا كجلودىا، فربوا منها اهأبقار 

كانت ا١تنطقة اٞتبلية الواقعة بُت فاس كاتمسنا ٦تتلئة ابهأسود اليت كانوا ، كما  (2)كاهأغناـ كاٞتماؿ كالبغاؿ
، كإىل جانب ذلك رىب أىايل ا١تدينة أنواعان كبَتة من اهأكز كاٟتماـ (3)كانوا يقوموف ابصطيادىا

 .(4)كالدجاج، كقد اىتموا كاعتنوا بنظافة دكرىم ليثفظوا فيها الدجاج ُب أقفاص كبَتة
 الثركة السمكية:

كثرة اهأهنار أثر كبَت ُب تاكيد ا١تدينة ابلثركة السمكية، حي  مارست طائفة كبَتة مهنة الصيد كاف ل
على ضفاؼ اهأهنار القريبة كاليت ٘تر اب١تدينة كا١تسمى بنهر اٞتوىر، ففيها كانت أنواع كبَتة من اهأٝتاؾ 

، كذلك كلو (5)لسلباح كالبوقة "ذكره ابن أيب زرع: أنو " يػخرج منو أنواع اٟتوت مثل اللبيس كالبػورم كا
، ك٘تيا هنر سبو أبٝتاكو ثقيلة اهأكزاف حىت اف بعضها تاف الواحدة (6)حوت لذيذ ا١تطعم كثَت ا١تنفعة

، كقد أشار صاحب كتاب االستبصار  إىل أنواع ٥تتلفة من اهأٝتاؾ ا١توجودة بوادم (7)قنطاران أك أزيد
الكثَت كيطلع إىل رأس العُت أك قرب منو، كيدخل ُب ىذا  سبو بقولو " كيتصيد ُب ىذا الوادم الشايل

الوادم اٟتوت الكثَت، كيتصيد ُب بعض اهأحياف البورم الكبَت، كذكر الثقات أنو بيع كاحد بثالثة عشر 
در٫تان كرطل كبَت منو بدرىم كنصف كيصل إىل ا١تدينة اٟتوت الكبَت ا١تسمى عندىم ابلقرب )ابلغرب( 

                                                 
ػ ابن القاضي : ا١تصدر السابق ،  35ػ اٞتاانئي : ا١تصدر السابق ، ص 42-41( ابن أيب زرع : ا١تصدر السابق ، ص 1)
 . 44ص1ج
 . 154، 29ص2( مارموؿ : ا١ترجع السابق ، ج 2)
 . 252( حسن علي حسن : ا١ترجع السابق ، ص3)
ػ حسن إبراىيم حسن : اتريخ اإلسالـ  152ص2ػ مارموؿ : ا١ترجع السابق ، ج 162(اٟتسن الوزاف : ا١تصدر السابق ، ص4)

؛ حسن علي 599ص4ـ(، ج1996ىػ/1416، 14كاالجتماعي، )مكتبة النهضة ا١تصرية، القاىرة، ط السياسي كالديٍت كالثقاُب
 . 252حسن : ا١ترجع السابق ، ص

 . 35ػ اٞتاانئي : ا١تصدر السابق ، ص 43( ركض القرطاس ، ص 5)
 . 35( اٞتاانئي : ا١تصدر السابق ، ص 6)
 . 39( ا١تصدر نفسو ، ص 7)
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أخربٍل الثقات أنو كاف ٔتدينة فاس كمكناسة اٟتوت الذم يسمى ابلشولو كىو ألذ ٭تملو اٟتمار ... ك 
 .(1)ما يوجد من أنواع السمك، نصنع منو اهألواف أبصناؼ البقل فال تشم لو رائثة ٝتك "

 -الصناعة : اثنينا
 عوامل ازدىار الصناعة:

كأتقلم ا١ترابطوف بسرعة مع  فرض ا١ترابطوف اهأمن ُب ا١تغرب اهأقصى كاهأندلس منذ قياـ دكلتهم،
اٟتضارة اهأندلسية بعدما سيطركا عليها، كقامت هنضة زراعية ُب ا١تغرب اهأقصى، كل ىذه العوامل 
ساعدت على قياـ صناعات جديدة كتطوير القدَل منها، كخاصة الصناعات اٟتربية كمواد ا١تعمار 

 .(2)ا١ترابطُت من متطلبات كأدكاتو فضالن عما احتاجو الًتؼ الذم انتشر ُب أكاخر أايـ
قامت الصناعة ُب مدينة فاس على دعامتُت أساسيتُت أك٢تما: توفر ا١تواد ا٠تاـ ُب ا١تدينة سواء معدنية 
أك نباتية أك حيوانية، كاثنيهما: توفر اهأيدم العاملة ا١تدربة على الصناعات ا١تختلفة، حي  اكتسب 

ديهم عرب السنُت، كذلك نتيجة ا٢تجرات ا١تبكرة اليت الصناع خربهتم نتيجة ا١تهارات اليت ٕتمعت ل
شهدهتا ا١تدينة من افريقية منذ عهد اهأدارسة، كاهأندلس، فمنذ سيطرة أمَت ا١تسلمُت يوسف بن 

، ٦تا (3)اتشفُت الذم عمد إىل إستقداـ كثَت من صناع اهأندلس عندما سعى إىل التوسع كالبناء كالتعمَت
 ٦تا نتج عنو تنوع ا٠تربات.

 الصناعات: أىم
مثلت اٟترؼ القاعدة االنتاجية ١تدينة فاس، إذ كاف اٟترفيوف يقوموف بدكر ابرز ُب تنشيط حياة ا١تدينة 

، كقد كصف ابن سعيد (4)االقتصادية، كذلك بتثويل ا١تواد ا٠تاـ إىل بضائع استهالكية قابلة للتسويق
، كأشارت (5)َتات كالصنائع الغريبة"ا١تغريب، مدينة فاس بقولو: " ىي من خواص ا١تغرب ا١تالء اب٠ت

                                                 

 . 254-253ػ حسن علي حسن : ا١ترجع السابق ، ص 39ٞتاانئي : ا١تصدر السابق ، صػ ا 185-184( ٣تهوؿ ، ص 1)
 . 209( عا الدين موسى : ا١ترجع السابق ، ص 2)
ػ حسن علي حسن : ا١ترجع السابق ،  27ص1ػ ابن القاضي : ا١تصدر السابق ، ج 42( اٞتاانئي : ا١تصدر السابق ، ص 3)
 . 260ص
اعة النسيج ُب ا١تغرب ُب العصر الوسيط ) ٣تلة كلية اآلداب كالعلـو االنسانية بفاس جامعة سيدم ( عبد العايا العلوم : صن 4)

 . 49ـ ( ص1986-1985دمحم بن عبد هللا ، العدد الثاٍل ، سنة 
 .74ـ ( ص1958( بسط اهأرض ُب الطوؿ كالعرض ) ٖتقيق : خوانقرنيط خينيس ، تطواف ،  5)
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، ففي (1)العديد من ا١تصادر إىل كثرة ا١تصانع كالدكر اليت اشتهرت ابلصناعات ا١تختلفة ُب مدينة فاس
ذلك قاؿ اٞتاانئي " كاهأطرزة ثالثة آالؼ كأربعة كتسعُت، كدكر عمل الصابوف سبعان كأربعُت، كدكر 

كست عشرة داران، كدكر سبك اٟتديد كالنثاس أثٌت عشرة، كدكر الدابغ ستان كٙتانُت، كدكر الصباغ مئة 
عمل الاجاج إحدل عشرة، ككوش ا٠تبا مئة كٜتسان كثالثُت، كأفراف ا٠تبا ألفان كمئة كسبعُت، كأحجار 

 .(2)عمل الكاغد أربعمائة، كل ذلك بداخل ا١تدينة، كدكر الفخار ٙتا٪تائة كٙتاف كٙتانُت ٓتارج ا١تدينة "
 -سوجات كا١تالبس:صناعة ا١تن

برع أىل مدينة فاس ُب صناعة ا١تنسوجات كا١تالبس، ككاف لتوفر الكتاف ٔتدينة فاس أثره ُب ازدىار 
صناعة النسيج الكتاٍل الذم كاف لو أماكن خاصة اب١تدينة، ككانوا ٕتار مدينة فاس الذين يعقدكف 

،  كذكر ُب (3)ل اٞتلود كالسركجصفقات ىامة ُب منطقة ىسكورة ٔتقايضة أقمشتهم الكتانية ُب مقاب
، كما (4)موضع أخر أبنو " يباع ُب نفاة أشياء مصنوعة ُب فاس على ا٠تصوص كاهأقمشة الكتانية ..."

، كتنوعت ا١تالبس (5)( داران خاصة ابلغاؿ141ارتبطت حرفة الغاؿ بصناعة النسيج، فكاف بفاس )
اس كذلك بفن صباغة اهأقمشة اليت ارتبطت ، كعرفت ف(6)بفاس فكاف منها الكتاٍل كالقطن كاٟترير

 .(7)بصناعة النسيج ارتباطان كثيقان 
 -صناعة الورؽ:

 ، (8)أما عن صناعة الورؽ، فقد ازدىرت كبلغت شأكان عظيمان 

                                                 
(. قاـ 10988ميكركفيلم  9732سس فاس )٥تطوط اب٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب ٖتت رقم ( ٣تهوؿ: رسالة ُب ذكر من أ 1)

 . 57بنسخ ىذا ا١تخطوط عبد السالـ الغرابلي اٞتيالٍل، كرقة ، ص
 . 44-43( زىرة اآلس ، ص 2)
 . 171(اٟتسن الوزاف : ا١تصدر السابق ، ص 3)
 . 184( ا١تصدر نفسو : ص 4)
نسب بعض الصثابة كاالشراؼ االدريسيُت كغَتىم من ملوؾ ١تتونة كا١توحدين )٥تطوط بدار الكتب ( السيوطي : كتاب ُب  5)

 . 30(، كرقة 2024ا١تصرية ٖتت رقم 
اٟتسن   – 140ـ(، ص1970( ابن سعيد : كتاب اٞتغرافيا، ٖتقيق: إٝتاعيل العريب، )منشورات ا١تكتب التجارم، بَتكت، 6)

 . 184الوزاف : ا١تصدر السابق ، ص
 1،1410( ايقوت : معجم البلداف، ٖتقيق: فريد عبد العايا اٞتندم، )دار الكتب العلمية، بَتكت، ط 7)
 . 49عبد العايا العلوم : ا١ترجع السابق، ص – 261ص4ـ(،ج1990ىػ/
 . 263( حسن علي حسن : اٟتضارة ، ص 8)
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، كقد (1)علمان أبف صناعة الورؽ تتصل اب١تنسوجات الف الورؽ كاف يصنع ُب ا١تغرب من القطن كالكتاف
حي  التأليف العلمية  ،صناعة الورؽ من توابع العمراف كاتساع نطاؽ الدكلة ذكر ابن خلدكف: أف

ؿ ابن القاضي قا، كاف ُب فاس مركا للوراقة حي  (2)كالدكاكين، كحرص الناس على تناقلها ُب اآلفاؽ
ُب ترٚتتو هأيب زيد عبد الرٛتن بن دمحم ا١تعركؼ أببن الصقر اهأنصارم البلنسي ا١تولد 

"، سكن فاس ككعظ هبا الناس كألتـا الوراقة ُب حانوت بغريب جامعها متقلالن من  ـ (1128ىػ/523)
، كذكر أف الوراقُت الذين احًتفوا النساخة ُب عهد ا١ترابطُت كاف عددىم قليل ال (3)الدنيا زاىدان فيها "

ف حسن يتعدل ٜتسة منهم: عبد ا١تلك بن عبد العايا بن كليد اللخمي الشاطيب اهأصل نايل فاس، كا
، ك٭تِت بن دمحم بن عباد اللخمي، ككاف (4)الوراقة فقيهان صثيح النقل، نسخ بفاس كتاب االستذكار

كراقان لألمَت علي بن يوسف بن اتشفُت، كتب لو ٔتدينة مراكش برسم خاانة أمَت ا١تسلمُت " ىذا 
ثي كخطو فيها أندلسي نسخة على الرؽ من كتاب ا١توطأ لإلماـ مالك بن أنس، ركاية ٭تِت بن ٭تِت اللي

، ككذلك زاكم بن مناد بن عطية هللا بن ا١تنصور الصنهاجي، يعرؼ اببن تقسوط كيكٌت (5)جيد متفن
، كعياض بن (6)أاب بكر كأاب اٟتسن " كاف رجالن صاٟتان فاضالن معنيان ابلركاية، كتب ٓتطو علمان كثَتان "

اف رٛتو هللا، ابرع ا٠تط ا١تغريب ك، حي   ـ(1149ىػ/544موسى بن عياض اليثصيب السبيت)ت 
، كمن (7)سريع الوضع، يدؿ على ذلك كجود أكضاع كثَتة، ككتب عديدة يقصر عنها اٟتصر ٓتط يده

الوراقُت ا١تغاربة الذين استوطنوا خارج ا١تغرب أبو العباس أٛتد بن عبد هللا بن أٛتد بن ىشاـ بن 
ـ( كانتقل ليستقر ُب مصر، ككاف 1085ق/478ا٠تطيئة اللخمي الفاسي، كلد ُب مدينة فاس سنة ) 

من مشاىَت الصلثاء كأعياهنم، فيو فضيلة كمعرفة ابهأدب، رأسان ُب القراءات السبع، كنسخ ٓتطو كثَتان 
                                                 

 . 223( عا الدين موسى : ا١ترجع السابق ، ص 1)
، أٛتد 889ص2ـ( ج2010، 5ابن خلدكف، ٖتقيق: علي عبد الواحد كاُب، )هنضة مصر، القاىرة، ط ( ا١تقدمة ، مقدمة 2)

 . ٥152تتار العبادم : ُب اتريخ ا١تغرب كاهأندلس، )دار النهضة العربية، بَتكت، د.ت(، ص
 . 409-408ص2( جدكة االقتباس ، ج 3)
قيق: دمحم بن شريفة، )دار الثقافة، بَتكت، د.ت، السفر اهأكؿ، ( ا١تراكشي : الذيل كالتكملة لكتايب ا١توصوؿ كالصلة، ٖت 4)

رقم  5ـ(، مج1965كالسفر الثامن. كالسفر الرابع، كالسفر ا٠تامس، كالسفر السادس، ٖتقيق: إحساف عباس، دار الثقافة، بَتكت،
 (79 . ) 
 .21ـ(، ص1991ىػ/1241، 1البيضاء، ط( دمحم ا١تنوٍل : اتريخ الوراقة ا١تغربية، )مطبعة النجاح اٞتديدة، الدار  5)
 . 269ص1ـ(، ج1995ىػ/1415( ابن اهأابر : التكملة لكتاب الصلة، ٖتقيق: عبد السالـ ا٢تراس، )دار الفكر، لبناف،  6)
 .24، 22(دمحم ا١تنوٍل: ا١ترجع السابق، ص 7)
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، عاش منفردان ينسخ كأيكل من (1)من كتب اهأدب كغػَتىا، ككاف ٚتيل الػخط اٟتسن حسن الضبط"
 .(2)نسخو

  -)ج( الصناعات ا٠تشبية:
هدت فاس تقدمان ُب الصناعات ا٠تشبية ٘تشيان مع اهأكضاع السياسية كالضركرايت العسكرية، كما ش

كساعد على ذلك توفر غاابت ٖتتوم على كميات كبَتة من أشجار البلوط، ابإلضافة إىل اٟتطب 
ُب  ، فكاف لعمارة ا١تساجد كبناء القصور كالبيوت أثران (3)الذم كاف ٭تمل إليها من اٞتهات اجملاكرة 

، (4)تطور الصناعات ا٠تشبية ٔتا احتاجتو من أسقف كنوافد كأبواب كمنابر كأاثث كٖتف كغَتىا
كاشتهرت كذلك بصناعة ا١تخركطات ا٠تشبية كصناعة احملاري  كعجالت العرابت كعجالت أخرل 

، (6)، كصناعة ا١تكاييل ا٠تشبية لكيل القمح كالغالت اهأخرل(5)تستعمل للطواحُت أك لرفع ا١تاء
، ككل ىذه الصناعات كانت ٖتتاج إىل كميات كثَتة من اهأخشاب (7)كصناعة ا١تاامَت كالعيداف كغَتىا

 .(8)لذا كاف يدخل للمدينة من خشب اهأرز كل يـو ماال ٭تصى
 -)د( صناعة دبغ اٞتلود:

لى جلود أما الصناعات اليت اعتمدت على اٟتيواانت فيأٌب ُب مقدمتها صناعة دبغ اٞتلود اليت تقـو ع
، كارتبطت بصناعة الدابغة صناعة الصباغة كُب ذلك قاؿ ابن أيب زرع: " يوجد (9)الضأف كالبقر كا١تاعا

                                                 

 . 116ص1( ابن القاضي : ا١تصدر السابق ، ج 1)
ـ(، 1971، 1كأنباء أبناء الاماف، ٖتقيق: إحساف عباس، )دار صادر، بَتكت، ط ( ابن خلكاف : كفيات اهأعياف 2)
 . 170ص1ج
 . 216ليوف االفريقي : ا١تصدر السابق ، ص – 35( اٞتاانئي : ا١تصدر السابق ، ص 3)
 . 55اٞتاانئي : ا١تصدر السابق ، ص – 75-74-73( ابن أيب زرع : ا١تصدر السابق ، ص 4)
 .152ص5القلقشندم : ا١تصدر السابق ، ج – ١141تغرب ) مقتبس من ا١تسالك ( ، ص( العمرم : كصف ا 5)
 . 154-153ص2( مارموؿ : افريقيا ، ج 6)
 . 24ـ(، ص1971( البيدؽ : أخبار ا١تهدم بن تومرت كبداية دكلة ا١توحدين، )دار ا١تنصور للطباعة كالوراقة، الرابط،  7)
 . 35اٞتاانئي :ا١تصدر السابق ، ص – 51( ابن أيب زرع :ا١تصدر السابق ، ص 8)
للمايد عن عملية  – 263حسن علي حسن : ا١ترجع السابق ، ص – 406( حسن أٛتد ٤تمود : ا١ترجع السابق ، ص 9)

 دابغة اٞتلود .
دمحم بن عبد هللا، انظر : عبد القادر زمامة : فاس كصناعتها التقليدية ، )٣تلة كلية اهأداب كالعلـو اإلنسانية بفاس، جامعة سيدم 

 . 468ـ(.ص1981-1980العدد الرابع كا٠تامس، 
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يوجد بضفيت الوادم الكبَت دكر الصباغُت كحوانيتهم، كدكر الدابغ، كدكر الصباغُت، كحوانيت 
 .(1)ا٠تياطُت كالقصابُت كالسنفاجُت، كالكوش كاالفراف ا١تعدة لطبخ الغاؿ كغَتىم"

 -)ق( الصناعات ا١تعدنية:
كاف للصناعات ا١تعدنية ابعان ُب فاس، حي  شهدت تطوران ملثوظان ُب ىذا اجملاؿ، فعلى بعد ستة          

، كعمل (2)أمياؿ من فاس ٍب اكتشاؼ معدف ا١تلح، ككصفت كمياتو أبهنا كثَتة جدان يباع عشرة أصواغ بدرىم
ٯتر اب١تدينة، فاستخرجوا منو " الصدؼ اٟتسن الذم يقـو مقاـ  أىل فاس على االستفادة من النهر الذم

، كىناؾ (3)اٞتوىر النفيس، تباع منو اٟتبة ٔتثقاؿ من الذىب أك اكثر، كذلك ٟتسنو كصفائو كعظم حرمو "
، (4)بعض ا١تواد ا٠تاـ اليت دخلت ُب صناعة مواد البناء كغَتىا، كىي اٞتص كالصلصاؿ كالرماؿ ا١تختلفة اهأنواع

٦تا ساعد اهأىايل ُب استخدامها ُب الصناعات الفخارية كا٠تافية، لذلك أصبح ٢تذه الصناعة أماكن ، (4)اهأنواع
، كاستخرجت الفضة كاٟتديد كالنثاس من معدف قرب فاس ٝتى (5)أماكن خاصة تصنع فيها كاشتهرت هبا

اٟتدادين ٟتاجة ، كما تعددت أسواؽ (6)معدف ) عواـ ( الشهَت، كمنها ٭تمل النثاس االصفر إىل ٚتيع ا١تناطق
ٟتاجة اجملتمع ١تايد من ا١تصنوعات اٟتديدية من مسامَت كسكاكُت كسيوؼ كسركج كٞتامات كقالنس كأدكات 

 .(7)ا٠تياطة
كعن صناعات الاجاج كاف بفاس حسب قوؿ ابن أيب زرع إحدل عشر مصنعان لعمل الاجاج، كتفنن الفاسيوف 

ثل الشمسيات اليت ّتانب القبلة ٔتسجد القركيُت، ُب صنع أشكاؿ متقنة من أنواع الاجاج أبلواف ٥تتلفة م
 . (8)كصنعت قوارير الاجاج اليت كانت تسرج ُب أكؿ الليل كآخره

                                                 

 . 58( ركض القرطاس ، ص 1)
 ػ ابن القاضي : ا١تصدر السابق  35اٞتاانئي : ا١تصدر السابق ،  – 44-43( ابن أيب زرع : ا١تصدر السابق ، ص 2)

 . 43ص1، ج 
 .43ػ ابن أيب زرع : ا١تصدر السابق ، ص 45قة ( ٣تهوؿ : رسالة ُب ذكر من اسس مدينة فاس ) ٥تطوط ( ، كر  3)
حسن علي  ػ  35ػ اٞتاانئي : ا١تصدر السابق ، ص 46( ٣تهوؿ : رسالة ُب ذكر من اسس مدينة فاس ) ٥تطوط ( ، كرقة  4)

 . 259حسن : ا١ترجع السابق ، ص
ػ عبد  99ار الثقافة العربية ، بَتكت ، د.ت ( ص( دمحم عبد العايا مرزكؽ : الفنوف الاخرفية اإلسالمية ُب ا١تغرب كاهأندلس ) د 5)

 . 472عبد القادر زمامة : فاس كصناعتها ، ص
 . 435ػ اٟتمَتم : ا١تصدر السابق ، ص 181( ٣تهوؿ : االستبصار ، ص 6)
 كمابعدىا .152ص2ػ مارموؿ : ا١ترجع السابق ، ج 184(اٟتسن الوزاف : ا١تصدر السابق ، ص 7)
 . 30ػ السيوطي : كتاب ُب نسب بعض الصثابة )٥تطوط ( ، كرقة  10الدارسة ) ٥تطوط ( ، كرقة ( ٣تهوؿ : ذكر ا١تلوؾ ا 8)
. 
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 عدكة منذ كما انعكس توفر ا١تعادف ُب اٗتاذ فاس مقران لسك العملة، فكاف فيها دارين للسكة، كاحدة بكل
ة ] اهأمَت يوؼ بن اتشفُت ، "كضرب السك(1)ـ(1144ىػ/539ـ( إىل سنة ) 1091ىػ/484سنة ) 

[ كجددىا كنقش عليها ُب ديناره )الإلو إال هللا . دمحم رسوؿ هللا( كٖتت ذلك )أمَت ا١تسلمُت يوسف بن 
اتشفُت( ككتب ُب الدائرة ) كمن يبتغ غَت اإلسالـ دينان فلن يقبل منو كىو ُب االخرة من ا٠تاسرين( 

 .(2)عباسي ( كُب الدائرة اتريخ ضربو كموضع سكو "ككتب ُب الصفثة االخرل ) اهأمَت عبد هللا ال
 التجارة :اثلثنا -ج

 العوامل اليت ساعدت ُب ازدىار التجارة:
كاف ٟتالة االستقرار السياسي كاالقتصادم الذم شهدتو دكلة ا١ترابطُت ُب عهد اهأمَت يوسف         

تجارة كازدىارىا، فالتجارة كالصناعة بن اتشفُت، كعهد كلده اهأمَت علي اهأثر الكبَت ُب ظهور أ٫تية ال
، كالشك أف اعتناء التجار ابلتجارة يعود إىل إلغاء الدكلة (3)من أقدـ اهأنشطة االقتصادية ُب فاس

ا١ترابطية للضرائب الفادحة كا١تكوس على التجارة كا١تتاجر، حي  ذكر ابن أيب زرع عن سياسة اهأمَت 
جد ُب بلد من بالده كال ُب عمل من أعمالو على طوؿ أايمو يوسف بن اتشفُت الضريبية أبنو: " مل يو 

رسم مكس كال معونة كال خراج ُب حاضرة كال ابدية إال ما أمر هللا تعاىل بو كأكجبو حكم الكتاب 
 .(4)كالسنة من الاكاة كاهأعشار"

ة خطوات لذلك" كف ا١تالية، كاٗتذكا عدؤ كما حرص كالة اهأمر ُب الدكلة ا١ترابطية على تنظيم الش        
،  (5)( الدكاكين، كرتب اهأجناد كطاعتو البالد"1071ىػ/464فدكف اهأمَت يوسف بن اتشفُت سنة ) 

، ك٦تا (6)كديواف الغنائم كنفقات اٞتند، كديواف الضرائب، كديواف اٞتباية، كديواف مراقبة الدخل كا٠تراج
                                                 

 ػ كللمايد عن تفاصيل كيفية تنظيم دار السكة . 52( ابن أيب زرع ، ا١تصدر السابق ، ص 1)
هدالدراسااتإلسالمية ، مدريد ، اجمللد انظر : ابن يوسف اٟتكيم : الدكحة ا١تشتبكة ُب ضوابط دار السكة ) نشر حسُت مؤنس ، صثيفةمع

 . 117،  112-111ـ ( ص1958السنة  2،  1السادس ، العدد 
 .  174(ابن أيب زرع : ا١تصدر السابق ،ص  2)
 . 56ـ(، ص2007، 1( حسن قرنفل : : أىل فاس ا١تاؿ كالسياسة، )دار أيب رقراؽ، الرابط، ط 3)
 . 210،  173( ركض القرطاس ، ص 4)
 . 23ص4عذارم : ا١تصدر السابق ، ج ( ابن 5)
 ػ كللمايد من التفاصيل . 185( حسن علي حسن : ا١ترجع السابق، ص 6)

، ابن اآلثَت : 85ص22ـ(، ج1983انظر : النويرم : هناية اهأرب ُب فنوف اهأدب،ٖتقيق: حسُت نصار، )ا٢تيئة العامة للكتاب، القاىرة، 
، ىوبكنا : ا١ترجع 296ص8ـ(، ج1995ىػ/1415، 2اضي، )دار الكتب العلمية، بَتكت، طالكامل ُب التاريخ، ٖتقيق: عبد هللا الق

 . 172، عا الدين موسى : النشاط االقتصادم ، ص49السابق، ص
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مع ا١تختلفة التوحيد بُت ا١تغرب كاهأندلس ساىم ُب ازدىار التجارة كامتهاهنا من العديد من شرائح اجملت
كالسوداف، حي  أصبح ُب اإلمكاف أف تنتقل القوافل من أقصى السوداف إىل أقصى اهأندلس، ٍب إىل 

 .(1)العامل العريب شرقان، كالعامل اهأكركيب مشاالن 
 التجارة الداخلية:

، كمدينة سجلماسة (2)ربية اهأخرلكانت القوافل التجارية ٗترج من فاس متجهة إىل ا١تدف ا١تغ        
كمنطقة السوس اهأقصى، كمدينة أغمات كغَتىا، كصور اإلدريسي كصفان للطرؽ اليت كانت تقطعها 
القوافل من كإىل فاس رابطة شرؽ البالد ّتنوهبا، فمن " أراد الطريق إىل تلمساف من سجلماسة فالقوافل 

 .(3)دلة إىل أغمات إىل بٍت درعة إىل سجلماسة تسَت من تلمساف إىل فاس كمن فاس إىل صفرك إىل ات
 أىم اهأسواؽ التجارية ُب فاس: 

يتطلب اٟتدي  عن التجارة التعريف أبسواؽ ا١تدينة ) فاس ( كتنظيمها، هأهنا ٘تثل مركا النشاط        
سن اٟت، كلقد كصف (4)التجارم بصور كمراحل ٥تتلفة، حي  تعد اهأسواؽ مركا للثياة االقتصادية

أسواؽ فاس ا١تختلفة كما كاف يركج فيها من منتجات صناعية ٤تلية أبيد مغربية إذ قاؿ: " ىذا  الوزاف
السوؽ ىو نوع من مدينة صغَتة ٤تاطة ّتدراف ٖتتوم على اثٌت عشر ابابن تفتح فيها... ينقسم ىذا 

 ، (5)السوؽ إىل ٜتسة عشر حيان ..."

                                                 
ػ عا الدين موسى :  85ص2ـ(، ج2004، 2( اٟتسن السائح : اٟتضارة ا١تغربية "البداية كاالستمرار"، )منشوات عكاظ، الرابط، ط 1)

 . 27سابق، صا١ترجع ال
 . 200-199ػ عفيفي دمحم إبراىيم : ا١ترجع السابق ، ص 27( حسن علي حسن : ا١ترجع السابق ، ص 2)
 . 249( ناىة ا١تشتاؽ ، ص 3)
 . 191( عفيفي دمحم إبراىيم : ا١ترجع السابق ، ص 4)
 ها كأنواعها كمدل ػ كللمايد من التفاصيل عن أسواؽ فاس كحوانيتها كمواقع 246-245( كصف افريقيا ، ص 5)

 انتشارىا ُب ا١تدينة . 
ػ كما كصف مارمولكرفخاؿ بعد نصف قرف من كصف اٟتسن  249،  247،  243-242،  239أنظر : ا١تصدر نفسو ، الصفثات 

اب كيفية ػ كما بُت حسن حسٍت عبد الوى 149-148ص2الوزاف ، كصفان للقيسارية طابق إىل حد كبَت كصف اٟتسن الوزاف ، افريقيا ، ج
تنظيم االسواؽ كٗتصيصها الذم سار على نسق متشاهبا ُب سائر ا١تدف ا١تغربية ، بل اصبثت تسمية ىو اهأسواؽ كاحدة أك متقاربة ُب سائر 

تبة ا١تنار، بالد ا١تغرب مثل ] سوؽ العطارين ، سوؽ الوراقُت ، السراجُت ، الباازين ... [ : كرقات عن اٟتضارة العربية إبفريقية التونسية، )مك
 . 59-58ص1ـ(، ؽ1965تونس، 
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ل سوؽ بنوع معُت من السلع، فوجد سوؽ اٟتائكُت ، كاختص ك(1)كرتبت أسواؽ فاس منذ نشأهتا
كالكتاف كثياب اٟترير كسوؽ القطن البايل كا١تفصل اٞتديد كتطريا اٟترير، كسوؽ العطارين، كما كجد 
سوؽ بيع اإلبر كا١تخيطة كا١تقص، كسوؽ تباع فيو ا١تعاجُت كاالحقاؼ كا١تراىم، كسوؽ ا٠ترازين كأىل 

             كفيها سنة: ، كقاؿ ابن القطاف(2)ن من سيوؼ كنباؿ كحرابالر٭تة كالشرابل كسوؽ اٟتدادي
ـ ( كقع اٟتريق ُب سوؽ فاس، كاحًتؽ من رأس عقبة ا٠ترازين إىل ابب ...؟ كاحًتؽ 1138ىػ/533) 

 .(3) سوؽ الثياب كالقرافُت كغَت ذلك من اهأسواؽ إال البقالوف ...
ية تظهر ُب قوة دينارىا ا١ترابطي، الذم تتكلم عنو  كٕتدر ا١تالحظة أبف القوة االقتصادية للدكلة ا١ترابط

كتب الفتاكم كالنوازؿ كا١تراجع اهأجنبية اليت أرخت ٢تذه الدكلة، كابختصار ٯتكن االشارة إىل العوامل 
الكامنة كراء قوة العملة ا١ترابطية، كىي عوامل اقتصادية كسياسية أ٫تها: أف الدينار ا١ترابطي كاف يضرب 

%، ٦تا جعلو مرجعان معتمدان ُب اهأكساط 96ص الذم كصلت درجة نقائو إىل من الذىب ا٠تال
، أما ا١تكاييل كا١توازين (5)، كما كانت ا١تثاقيل ا١ترابطية غاية ُب اٞتودة كاكتسبت ٝتعة عالية (4)التجارية

انيُت اليت كاف يستعملها أىايل ا١تدينة فقد أشار إليها البكرم حي  قاؿ: "كمدىم يسع من الطعاـ ٙت
، كٚتيع ا١تأكوالت عندىم من  (6)أكقية، كمديهم يسمونو اللوح كفيو من ىذا ا١تد مائة كعشركف مدان "

 .(7)زيت كعسل كلنب كزبيب إ٪تا تباع ابهأكاقي 
قاؿ اإلدريسي كاصفنا فاس كمركا ٕتارم: " مدينة فاس قطب كمدار ١تدف ا١تغرب اهأقصى ...        

ا اهأشهر كعليها تشد الركائب كإليها تقصد القوافل، ك٬تلب إىل كىى حضرهتا الكربل كمقصدى

                                                 

 . 32ػ ٣تهوؿ : رسالة ُب ذكر من اسس مدينة فاس )٥تطوط(، كرقة  2( ٣تهوؿ : ذكر ملوؾ االدارسة ) ٥تطوط ( ، كرقة  1)
ضمن ٣تموعة ٥تطوطات(،   111/1( ٣تهوؿ: ذكر قصة ا١تهاجرين ا١تسمُت ابلبلدين )٥تطوط اب٠تاانة العامة ابلرابط ، دؾ 2)

 . 469-468كرقة 
( نظم اٞتماف لًتتيب ما ساؼ من أخبار الاماف، ٖتقيق ٤تمود علي مكي، )دار الغرب اإلسالمي، بَتكت  3)

 . 268ـ(، ص1990ىػ/1411
 . 129ـ(، ص1997( أمُت توفيق الطييب : دراسات كْتوث ُب اتريخ ا١تغرب كاهأندلس، )الدار العربية للكتاب، تونس،  4)
 . 130-129،  ( ا١ترجع نفسو 5)
 . 798ص2( مقتبس من ا١تسالك ، ج 6)
( ا١تصدر نفسو كالصفثة ػ موسى لقباؿ : اٟتسبة ا١تذىبية ُب بالد ا١تغرب العريب "نشأهتا كتطورىا"، )الشركة الوطنية للنشر  7)

 . 76ـ ( ص1971كالتوزيع ، اٞتاائر ، 
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،  فصارت بذلك "تعج ابلتجار من (1)حضرهتا كل غريبة من الثياب كالبضائع كاهأمتعة اٟتسنة " 
، ك" انتقل (2)٥تتلف مدف ا١تغرب الذين اٗتذكا ُب أسواقها متاجر يصرفوف فيها بضائعهم كسلعهم "

القاصية كالدانية، فليس من أىل بلد كالأقليم إال ك٢تم هبا مناؿ كمتجر كصناعة إليها من ٚتيع البلداف 
كمتصرؼ، كاجتمع فيها ماليس ُب مدينة من بلداف الدنيا، كأتتها التجارات كأىل الصناعات من كل 

 .(3)صقع حىت تكامل هبا كل متجر ... "
 التجارة ا٠تارجية:

دل إىل فتح منافذ كثَتة كطرقان ٥تتلفة لتسويق ا١تنتجات الاراعية اف أمتداد رقعة الدكلة ا١ترابطية أ       
كالصناعية، فنشطت بذلك حركة الصادرات كالواردات، ك٪تت التجارة الداخلية كا٠تارجية على السواء، 
ككاف لركاج التجارة الداخلية أثران ُب تكوين عالقات ٕتارية مع الدكؿ اجملاكرة كاهأندلس، الذم ساعد 

ا١ترابطي بتسهيل حركة النقل بُت ا١تغرب كاهأندلس، ككاف ١توقع ا١تغرب اهأقصى دكره على االسطوؿ 
ساحل البثر ا١تتوسط كاحمليط اهأطلسي، أثر ُب نشأة عدة مواٍل سهلت االتصاؿ ابلعامل ا٠تارجي، 

كما كانت ،  (4)ك٘تكنت تلك ا١تواٍل ُب أتدية دكرىا ُب اٟتركة التجارية ُب ظل ٛتاية االسطوؿ ا١ترابطي
٢تا عالقة ابلصثراء اٞتنويب السوداٍل، فقد صارت ا١تغرب اهأقصى ٦تران آمنان لتجارة الصثراء إىل 

، لذلك اكتسبت التجارة بُت فاس كجنوب الصثراء أىػمية خاصة جعلت (5)اهأندلس كأكركاب كا١تشرؽ
 .(7)، كتنبكت(6)ٕتار فاس يتدفقوف إىل ا١تدف السودانية كجٍت

                                                 

(  10)172ػ حسن علي حسن : ا١ترجع السابق ، ص 434ػ اٟتمَتم : ا١تصدر السابق ، ص 246( ناىة ا١تشتاؽ ، ص 1)
 . 199عفيفي دمحم إبراىيم : ا١ترجع السابق ، ص

 
 . 39ػ اٞتاانئي : ا١تصدر السابق، ص 51( ٣تهوؿ : رسالة ُب ذكر من أسس مدينة فاس ) ٥تطوط ( ، كرقة  3)
ـ( 1990، جامعة القاىرة ، كلية اآلداب ، ( عيسى الديب : التجارة ُب عصر ا١ترابطُت ) رسالة ماجستَت غَت منشورة  4)
 . 118-117ص
 . 118_ عيسى الديب : ا١ترجع السابق، ص 399( حسن أٛتد ٤تمود : قياد دكلة ا١ترابطُت ، ص 5)
 ( مدينة جٍت : تتاخم ٦تلكة كالتة ، ك٘تتد على هنر النيجر على امتداد مائتُت كٜتسُت ميالن تقريبان . 6)

 . 537قي : ا١تصدر السابق ، صانظر : ليوف االفري
 ( مدينة تنبكت : مدينة بصثراء السوداف نشأت على أيدم توارؽ ُب آكاخر القرف ا٠تامس ا٢تجرم . 7)

 . 21-20ـ ( ص1898انظر : السعدم : اتريخ السوداف، ) أ٧تي مطبعة بردين ، 
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عالقة فاس اب١تشرؽ، ارتبطت بطريقُت سهل ذلك االتصاؿ، الطريق اهأكؿ ىو طريق  أماعن       
، حي  كاف لسيطرة ا١تسلمُت على حوض البثر ا١تتوسط دكران ُب االزدىار االقتصادم (1)الساحل

كالتجارم بُت الشرؽ كالغرب، حي  كانت سفن ا١ترابطُت دائمة اٟتركة إىل بالد الشاـ ٞتلب التوابل 
، كالثاٍل: ارتباط فاس بطريق سجلماسة مصر، (2)ات الفاخرة من بالد الشرؽ إىل مشاؿ افريقيا كا١تنتج

كشجع ذلك التبادؿ التجارم بُت فاس كبالد الشرؽ عامة، كمصر خاصة، فمصر كانت تقع ُب طريق 
قوافل اٟتجاج، كقد أشار ابن القاضي إىل إحدل قوافل اٟتج اليت خرجت من كادم سبو متجهة إىل 

 .(4)، كامتدت ٕتارة فاس إىل بالد ا٢تند(3)ـ ( 1109ىػ/503ا١تشرؽ، كذلك قبل سنة )
 كنستخلص ٦تا سبق ذكره مايلي:

تضمنت طبيعة اٟتياة االقتصادية ُب مدية فاس، ثالث جوانب اقتصادية مهمة، شكلت العصب 
  -عصر ا١ترابطُت -ا١تركام ٟتياة السكاف هبا ُب ذاؾ العصر

 لسياسي كالتنمية العمرانية ُب ازدىار اٟتياة االقتصادية ُب مدينة فاس.أثر االستقرار ا 
كاف االزدىار االقتصادم ُب فاس نتاجنا إلدارة مالية منظمة، أدل إىل إزدىار زراعي، كتقدـ صناعي، 

 كنشاط ٕتارم.
وع سا٫تت الظوىر الطبيعية؛ من سطح كماتضمنو من تربة خصبة، كإهنار متعددة، ابإلضافة إىل تن

ا١تناخ ُب تقدـ الاراعة اليت أىتم هبا الفاسيوف، لذلك اشتهرت فاس ٔتثاصيل زراعية التوجد ُب غَتىا 
من ا١تدف القريبة أك البعيدة، فازدىرت أشجارىا، كطابت ٙتارىا، كأخصبت زركعها، حىت أهنا كانت 

 تكفي ا١تدينة كلها.
انحية؛ مع كجود ا٠تربة الصناعية ا١تتمثلة ُب  ساعدت كفرة ا١تواد ا٠تاـ اليت تقـو عليها الصناعة من 

ا١تنسوجات،  ةاهأيدم العاملة من انحية أخرل، ُب القياـ ابلعديد من الصناعات ا١تختلفة، كالصناع

                                                 

 . 85ص2( اٟتسن السائح : ا١ترجع السابق ، ج 1)
 . 86-85ص2( ا١ترجع نفسو ، ج 2)
 . 156ػ عيسى الديب : ا١ترجع السابق ، ص 560ص2( جدكة االقتباس ، ج 3)
( كاثئق اٞتيناا : ٣تموعة من الواثئق ا١تهمة لدراسة التاريخ االقتصادم كاالجتماعي كالثقاُب ١تنطقة الشرؽ اهأدٌل ُب العصور  4)

 الوسطى .
راسة التاريخ االقتصادم ) ْت  منشور ُب موسوعة دراسات اترٮتية للجايرة انظر : حسُت دمحم ربيع : كاثئق اٞتيناا كأ٫تيتها لد

 . 132ص2ـ ( ج1979العربية ، الكتاب اهأكؿ ، طبعة الرايض ، 
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كالصناعات اٟتربية ا١تختلفة، كمواد ا١تعمار كأدكاتو ا٠تشبية كا١تعدنية، كالصناعات ا٠تشبية، اليت 
القصور كالبيوت، ابإلضافة لصناعة ا١تعادف كالفضة كاٟتديد كالنثاس استخدمت لعمارة ا١تساجد كبناء 

كغَتىا، بل اٗتذت فاس مقرنا لسك العملة كذلك، ُب سد احتياجات سكاف ا١تدينة ، بل كدعم 
 السلطة ا١تركاية ُب مراكش.

م ترتب على ازدىار النشاط الاراعي كالصناعي، نشاط ٕتارم، الذم حظي بتشجيع كالة اهأمر كدعمه
لو، كذلك بتشجيع التجار على اجمليئ لفاس، كتوفَت سبل اإلقامة  ٢تم، إبنشاء الفنادؽ كاٟتمامات، 
فكاف لو دكر كبَت ُب ازدىار اقتصاد فاس من خالؿ التجارة الداخلية للمدينة، كا٠تارجية مع البلداف 

عها، كتنظيمها الدقيق اجملاكرة، كقد ساىم ُب تنشيط التجارة داخل ا١تدينة كثرة االسواؽ هبا كتنو 
 كاالشراؼ عليها من ذكم متخصصُت قائمُت هبا.

اعي كتعايش سلمي بُت طبقات اجملتمع نتج عن االزدىار االقتصادم ُب ٣تاالتو ا١تختلفة، استقرار اجتم
الفاسي ا١تختلفة فشاع االمن كالطمأنينة ُب ربوع ا١تدينة. فاالستقرار إذا اقًتف ابلرخاء مكن للثضارة 
 من أف تذكو نبتتها كتنضج ٙتارىا، لذلك عاشت فاس ُب ظل الدكلة ا١ترابطية حياة اقتصادية مادىرة.
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 جع:قائمة ادلصادر وادلرا
 ا١تخطوطة العربية أكالن/ ا١تصادر

ـ(: كتاب ُب نسب بعض 1505ىػ/911السيوطي: )جالؿ الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر ت -
الصثابة كاالشراؼ االدريسيُت كغَتىم من ملوؾ ١تتونة كا١توحدين )٥تطوط بدار الكتب ا١تصرية 

 (.2024ٖتت رقم 
 9732ا١تصرية العامة للكتاب ٖتت رقم  ٣تهوؿ: رسالة ُب ذكر من أسس فاس )٥تطوط اب٢تيئة -

 (. قاـ بنسخ ىذا ا١تخطوط عبد السالـ الغرابلي اٞتيالٍل.10988ميكركفيلم 
  ٣111/1تهوؿ: ذكر قصة ا١تهاجرين ا١تسمُت ابلبلدين )٥تطوط اب٠تاانة العامة ابلرابط ، دؾ -

 ضمن ٣تموعة ٥تطوطات(.
ندلسيُت )٥تطوط ٔتعهد ا١تخطوطات العربية، ٣تهوؿ: اتريخ مدينة فاس كبناء جامع القركيُت كاهأ -

 .اتريخ( 603رقم 
 .(9989بلداف، ميكركفيلم  ٣610تهوؿ: خطط مدينة فاس )٥تطوط دار الكتب ا١تصرية، رقم  -
 .(1891ا١تكناسي: عقد الآللئ ا١تستضيئة )٥تطوط ٔتعهد ا١تخطوطات العربية، رقم  -

 ا١تطبوعة:العربية  اثنينا/ ا١تصادر
ـ(: التكملة لكتاب 1260ىػ/658)أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر القضاعي تابن اهأابر:  -

 ـ.1995ىػ/1415الصلة، ٖتقيق: عبد السالـ ا٢تراس، دار الفكر، لبناف، 
، 2ابن أيب زرع: ركض القرطاس، ٖتقيق: عبد الوىاب بنمنصور، ا١تطبعة ا١تلكية، الرابط، ط -

 ـ.1999ىػ/ 1420
ـ(: الكامل 1232ىػ/630بن عبد الكرَل بن عبد الواحد الشيباٍل ت ابن اهأثَت: )أبو اٟتسن دمحم -

 ـ.1995ىػ/1415، 2ُب التاريخ، ٖتقيق: عبد هللا القاضي، دار الكتب العلمية، بَتكت، ط
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ـ(: بيواتت فاس الكربا، دار ا١تنصور للطباعة 1404ىػ/807ابن اهأٛتر: )إٝتاعيل ابن اهأٛتر ت -
 ـ.1972اقة، الرابط، ور كال
ـ(: ناىة ا١تشتاؽ ُب اخًتاؽ اآلفاؽ، 1164ىػ/560يسي: )الشريف دمحم بن عبد العايا تاإلدر  -

 ـ.1866مطبعة بريل، ليدف، 
البكرم: ا١تسالك كا١تمالك، ٖتقيق: أدرايف فاف ليوفن كأندرم فَتم، بيت اٟتكمة للنشر، الدار  -

 ـ. 1992العربية للكتاب، قرطاج، 
وَب ُب منتصف القرف السادس ا٢تجرم/الثاٍل عشر البيدؽ: )أبو بكر بن علي الصنهاجي مت -

ا١تيالدم(: أخبار ا١تهدم بن تومرت كبداية دكلة ا١توحدين، دار ا١تنصور للطباعة كالوراقة، الرابط، 
 ـ.1971

اٞتاانئي: )علي اٞتاانئي، من أىل القرف الثامن ا٢تجرم/الرابع عشر ا١تيالدم(: جٌت زىر اآلس،  -
 ـ.2008ىػ/1429، 3ر، ا١تطبعة ا١تلكية، الرابط، طٖتقيق: عبد الوىاب بنمنصو 

ـ(: كصف أفريقيا، ترٚتة: عبد الرٛتن ٛتيدة، 1537ىػ/944اٟتسن الوزاف: )اٟتسن بن دمحم ت -
 ـ.1979-1978الرايض، 

اٟتمَتم: )دمحم بن عبد ا١تنعم، متوَب ُب أكاخر القرف التاسع ا٢تجرم/ ا٠تامس عشر ا١تيالدم(:  -
، 2ار اهأقطار، ٖتقيق: إحساف عباس، مطابع ىيدلَتغ، بَتكت، طالركض ا١تعطار ُب أخب

 ـ.1984
ـ(: صورة اهأرض، دار 990ىػ/380ابن حوقل: )أبو القاسم دمحم بن علي البغدادم النصييب ت -

 ـ.1983، 2صادر، بَتكت، ط
ـ(: مقدمة ابن خلدكف، ٖتقيق: علي 1405ىػ/808ابن خلدكف،)أبو زيد عبد الرٛتن بن دمحم ت -

 ـ.2010، 5واحد كاُب، هنضة مصر، القاىرة، طعبد ال
 ـ.1985، 5العرب كديواف ا١تبتدأ كا٠ترب) دار القلم، بَتكت، ط  -
ـ(: كفيات اهأعياف كأنباء 1282ىػ/681ابن خلكاف: )مشس الدين أبو العباس أٛتد بن دمحم ت -

 ـ.1971، 1أبناء الاماف، ٖتقيق: إحساف عباس، دار صادر، بَتكت، ط
 ٖتقيق : دمحم حاج صادؽ ، مكتبة الثقافة الدينية ، بور سعيد ، د.ت . ،اٞتغرافيا الاىرم : كتاب -
 .ـ 1898أ٧تي مطبعة بردين ،  ،السعدم : اتريخ السوداف -
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ـ(: كتاب اٞتغرافيا، 1286ىػ/685ابن سعيد ا١تغريب: )أبو اٟتسن علي بن موسى ا١تغريب ت -
 ـ.1970َتكت،ٖتقيق: إٝتاعيل العريب، منشورات ا١تكتب التجارم، ب

 .ـ1958ٖتقيق : خوانقرنيط خينيس ، تطواف ،  ،بسط اهأرض ُب الطوؿ كالعرض -
ـ (، الستقصا ُب أخبار ا١تغرب 1897ىػ/1315السالكم: أٛتد بن خالد السالكم )ت -

 ـ(.2007ىػ/1432اهأقصى، ٖتقيق :دمحم عثماف، دار الكتب العلمية )بَتكت،
لبياف ا١تغرب ُب ذكر أخبار اهأندلس كا١تغرب، ـ(: ا1295ىػ/695ابن عذارم: )ا١تراكشي ت -

 .ـ(1983، 3)ٖتقيق: إحساف عباس، الدار العربية للكتاب، بَتكت، ط
ٖتقيق: دمحم إبراىيم الكتاٍل كآخركف، دار الثقافة، الدار البيضاء،  "،قسم ا١توحدين "البياف ا١تغرب   -

 .ـ 1985ىػ/1406
بَتكت ، دار صادر ،  ،الفتوحات ا١تكية  ـ(:1148ىػ/543ابن عريب: )أبو بكر بن دمحم ت -

 .د.ت
العمرم: كصف ا١تغرب أايـ السلطاف أيب اٟتسن ا١تريٍت، مقتبس من كتاب مسالك اهأبصار ُب  -

 .ـ1985ٖتقيق: دكريتا كرالفكسي، ا١تركا اإلسالمي للبثوث، بَتكت، ، ٦تالك اهأقطار
العطر اهأنفاس، ٖتقيق: زىراء ـ(: الركض 1697ىػ/1109ابن عيشوف: )دمحم بن دمحم الشراط ت -

 ـ.1997، 1النظاـ، منشورات كلية اآلداب، الرابط، ط
ـ(: جذكة االقتباس ُب ذكر من حل 1616ىػ/1025ابن القاضي: )أبو العباس أٛتد بن دمحم ت -

 ـ.1973من اهأعالـ ٔتدينة فاس، دار ا١تنصور للطباعة كالوراقة، الرابط، 
ـ(: نظم اٞتماف لًتتيب 1230ىػ/628 الكتامي الفاسي تابن القطاف: )أبو اٟتسن علي بن دمحم -

ما ساؼ من أخبار الاماف، ٖتقيق ٤تمود علي مكي، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت 
 ـ.1990ىػ/1411

ٖتقيق: نبيل خالد ا٠تطيب، ، ـ(: صبح اهأعشى1417ىػ/820القلقشندم: )أٛتد بن علي ت  -
 ـ.1987ىػ/1407، 1دار الكتب العلمية، بَتكت، ط

٣تهوؿ: )١تؤلف ٣تهوؿ من كتاب القرف الثامن ا٢تجرم/الرابع عشر ا١تيالدم(: اٟتلل ا١توشية ُب  -
اهأخبار ا١تراكشية، ٖتقيق: د.سهيل زكار كعبد القادر زمامة، دار الرشاد اٟتديثة، الدرا البيضاء، 

 ـ.1979
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االستبصار ُب  ٣تهوؿ: )١تؤلف ٣تهوؿ من كتاب القرف السادس ا٢تجرم/الثاٍل عشر ا١تيالدم(: -
عجائب اهأمصار، تعليق: سعد زغلوؿ عبد اٟتميد، مطبعة جامعة اإلسكندرية، اإلسكندرية ، 

 ـ.1958
ـ(: الذيل 1303ىػ/703ا١تراكشي: )أبو عبد هللا دمحم بن دمحم بن عبد ا١تلك اهأنصارم ت -

د.ت، السفر كالتكملة لكتايب ا١توصوؿ كالصلة، ٖتقيق: دمحم بن شريفة، دار الثقافة، بَتكت، 
اهأكؿ، كالسفر الثامن. كالسفر الرابع، كالسفر ا٠تامس، كالسفر السادس، ٖتقيق: إحساف عباس، 

 ـ. 1965دار الثقافة، بَتكت،
 ـ.1991ىػ/1411، 3مكتبة مدبويل، القاىرة ، ط، ا١تقديسي: أحسن التقاسيم -
ب ُب فنوف اهأدب ـ(: هناية اهأر 1332ىػ/732النويرم: )شهاب الدين أٛتد بن عبد الوىاب ت -

 ـ(.1983)ٖتقيق: حسُت نصار، ا٢تيئة العامة للكتاب، القاىرة، 
ـ(: ا١تعيار ا١تعرب كاٞتامع ا١تغرب عن 1508ىػ/914الونشريسي: )أبو العباس أٛتد بن ٭تِت ت -

فتاكم علماء إفريقية كاهأندلس كا١تغرب، إشراؼ: دمحم حجي، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت، 
 ـ.1981

ـ(: معجم البلداف، ٖتقيق: فريد 1229ىػ/626موم: )شهاب الدين أبو عبد هللا تايقوت اٟت -
 ـ.1990ىػ/ 1،1410عبد العايا اٞتندم، دار الكتب العلمية، بَتكت، ط

٭تِت بن خلدكف: بغية الركاد ُب ذكر ملوؾ بٍت عبد الواد )ٖتقيق: عبد اٟتميد حاجيات، اٞتاائر،  -
 .ـ( 1980

نشر حسُت مؤنس، صثيفة معهد  ،ا١تشتبكة ُب ضوابط دار السكة ابن يوسف اٟتكيم : الدكحة -
 ـ.1958السنة  2،  1الدراسات اإلسالمية ، مدريد ، اجمللد السادس ، العدد 

 :العربية / ا١تراجعلثنااث
 أٛتد ٥تتار العبادم: ُب اتريخ ا١تغرب كاهأندلس، دار النهضة العربية، بَتكت، د.ت. -
تونس، ، ُب اتريخ ا١تغرب كاهأندلس، )الدار العربية للكتابكْتوث أمُت توفيق الطييب : دراسات  -

 ـ(،1997
حسن إبراىيم حسن: اتريخ اإلسالـ السياسي كالديٍت كالثقاُب كاالجتماعي، مكتبة النهضة  -

 ـ.1996ىػ/1416، 14ا١تصرية، القاىرة، ط
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 .ـ1956حسن أٛتد ٤تمود: قياـ دكلة ا١ترابطُت، دار الفكر العريب، القاىرة،  -
عن اٟتضارة العربية ابفريقية التونسية، مكتبة ا١تنار، تونس، كرقات حسن حسٍت عبد الوىاب،  -

 ـ.1965
 ـ.2004، 2اٟتسن السائح: اٟتضارة ا١تغربية "البداية كاالستمرار"، منشوات عكاظ، الرابط، ط -
 ـ.1980حسن علي حسن : اٟتضارة اإلسالمية ُب ا١تغرب كاهأندلس، مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة ، -
 ـ.2007، 1حسن قرنفل: أىل فاس ا١تاؿ كالسياسة، دار أيب رقراؽ، الرابط، ط -
ٛتدم عبد ا١تنعم: التاريخ السياسي كاٟتضارم للمغرب كاهأندلس ُب عصر ا١ترابطُت، دار ا١تعرفة  -

 ـ.1997اٞتامعية، مصر، 
 .ـ (1981 السيد عبد العايا سامل: اتريخ ا١تغرب الكبَت )دار النهضة العربية ، بَتكت، -
دار  ،عا الدين موسى : النشاط االقتصادم ُب ا١تغرب اإلسالمي خالؿ القرف السادس ا٢تجرم -

 ـ.1993ىػ/1403الشركؽ ، القاىرة ، 
 ـ.1998عفيفي ٤تمود إبراىيم: اٟتضارة اإلسالمية ُب بالد ا١تغرب، دار ا١تعارؼ، مصر،  -
دار الثقافة العربية،  ، ا١تغرب كاهأندلس عبد العايا مرزكؽ : الفنوف الاخرفية اإلسالمية ُبدمحم -

 .بَتكت،د.ت
، 1دمحم ا١تنوٍل، اتريخ الوراقة ا١تغربية، مطبعة النجاح اٞتديدة، الدار البيضاء، ط -

 ـ.1991ىػ/1241
 .ـ(٤1991تمود إٝتاعيل: اهأدارسة )مكتبة مدبويل، القاىرة،  -
هتا كتطورىا (، الشركة الوطنية للنشر موسى لقباؿ : اٟتسبة ا١تذىبية ُب بالد ا١تغرب العريب ) نشأ -

 ـ.1971كالتوزيع ، اٞتاائر، 
 ا١تراجع ا١تًتٚتة:/ رابعنا
 .ـ ( 1956بركفنساؿ: اإلسالـ ُب ا١تغرب كاهأندلس )ترٚتة: لطفي عبد البػديع، القاىرة،  -
مارموؿ: )كرفخاؿ متوَب ُب آكاخر القرف العاشر ا٢تجرم/السادس عشر ا١تيالدم(:  إفريقيا،  -

 .ـ1989-1988ىػ/1409-1408ٚتة: دمحم حجي كآخركف ، مكتبة ا١تعارؼ، الرابط ، تر 
 ىوبكنا: النظم اإلسالمية، نقلو عن اال٧تلياية: أمُت توفيق، الدار العربية للكتاب، تونس، د.ت. -
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 الدكرايت كاجملالت العلمية:خامسنا/ 
ْت  منشور ُب موسوعة ، صادمحسُت دمحم ربيع : كاثئق اٞتيناا كأ٫تيتها لدراسة التاريخ االقت -

 ـ.1979دراسات اترٮتية للجايرة العربية ، الكتاب اهأكؿ ، طبعة الرايض، 
٣تلة كلية اآلداب كالعلـو  ،عبد العايا العلوم: صناعة النسيج ُب ا١تغرب ُب العصر الوسيط -

 .ـ1986-1985االنسانية بفاس جامعة سيدم دمحم بن عبد هللا، العدد الثاٍل، سنة 
القادر زمامة : فاس كصناعتها التقليدية )٣تلة كلية اهأداب كالعلـو اإلنسانية بفاس، جامعة عبد  -

 ـ(.1981-1980سيدم دمحم بن عبد هللا، العدد الرابع كا٠تامس، 
، أكتوبر ٣31تلة البث  العلمي، العدد ،كثيقة حضارية عن شبكة توزيع ا١تياه ُب فاس القدٯتة:  -

 ـ.1980
 لمية:الرسائل العسادسنا/

خالد حسُت ٤تمود: حضارة مدينة فاس ُب عصر اهأدارسة "دراسة اقتصادية كاجتماعية" )رسالة  -
 .ـ( 2000ماجستَت، كلية اآلداب ، جامعة القاىرة ، 

عيسى الديب : التجارة ُب عصر ا١ترابطُت، رسالة ماجستَت غَت منشورة ، جامعة القاىرة ، كلية  -
 ـ.1990اآلداب ، 

ىػ ، )رسالة 667-192دمحم: عامة مدينة فاس حىت هناية عصر ا١توحدين  كرٯتة عبد الرؤكؼ -
 ـ(.2005ماجستَت، كلية البنات، جامعة عُت مشس ، 


