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        ::::مقــدمــةمقــدمــةمقــدمــةمقــدمــة

امليالدي حتكمه  عشر احلادي/قبل منتصف القرن اخلامس اهلجري  قصىألاكان املغرب            

السلطة،مما بعثر قوى املغاربة النعدام يف صراع داخلي على   ومتناحرة فيما بينها إمارات متفرقة

 سياسيةتفرض وجودها على املنطقة ،فانعكس ذلك عن األوضاع ال حكومة مركزية موحدة 

وىف الوقت الذي كانت .واالقتصادية بعد أن بلغت الفوضى واالضطرابات ذروا واالجتماعية 

البالد متر بتلك احلالة شهدت املنطقة اجلنوبية من املغرب األقصى قيام حركة دينية حتت زعامة عبد 

لتف  سرعان ماو.اهللا بن ياسني هدفها تلقني سكان تلك املناطق تعاليم الدين اإلسالمي السمحة 

  .ملصاحلهم  الناس حوله خصوصا وأم وجدوا يف ذلك خدمة

وأطلق  ،حكام الشرعية عليهم ألتطبيق ا يفسالم من قلوم بدأ عبد اهللا بن ياسني إلوملا متكن ا  

سالمية ،وحثهم على إلالرباط الذي كانوا يتلقون فيه التعاليم ا عليهم اسم املرابطني ،اللتزامهم

جتمع حوله الكثري من األنصار واألتباع انطلق م  وملا.عن املنكر  لنهيألمر باملعروف واالدعوة ،وا

ونظرا ملا  انتصارات ،  وحققوا عدة.من مرحلة الدعوة إىل مرحلة اجلهاد ضد القبائل املخالفة هلم 

 سكان املدن حققه املرابطون وما شاع عنهم من تطبيق ملا جاء يف الكتاب والسنة استدعاهم

بطش وتسلط القبائل الزناتية  من ألم كانوا يرون فيهم أم هم املنقذون هلمنوبية من املغرب جلا

،ومتكنوا يف فترة وجيزة من  خمالفيهمجهادا ضد أن ذلك  عتبارعلى ادعوم لفاستجاب املرابطون 

اجتهوا صوب  السيطرة على معظم املراكز التجارية الواقعة على خطوط جتارة السودان الغريب ،مث

ت الزناتية لتكمل هلم السيطرة على كافة املغرب األقصى وجزء امارإلالشمال للقضاء على بقية ا

    .سكان املغرب األقصى حتت سلطة واحدةسسوا دولة املرابطني اليت مجعت ؤليمن املغرب األوسط 

م البالد إىل ندلس أحسن حاال من املغرب بعد سقوط الدولة العامرية وانقساألومل يكن ا   

دويالت متناحرة فيما بينها كل واحدة منها حتاول السيطرة على قدر أكرب من تركة الدولة األموية 

ت املتكررة اليت كان يشنها النصارى على اعتداءالفساءت حالة البالد ،وازدادت سوءا نظرا ل

من فرض األراضي األندلسية ،وعجز ملوك الطوائف عن رد هجمات النصارى وما تبع ذلك 

حوال السياسية واالجتماعية واالقتصادية وعاىن سكان األندلس من ويالت ألإتاوات ،فساءت ا

اه أهل املغرب ،مما جعلهم يقدمون على طلب النجدة من املرابطني للوقوف ضد نذلك أكثر مما عا

وحقق  فني الدعوة ،وعرب إىل األندلسشأطماع النصارى والزحف املسيحي ،فلىب يوسف بن تا

سياسة يوسف بن تاشفني جتاه  يفأعظم انتصار له يف معركة الزالقة،فكان هذا االنتصار مبثابة حتول 



ب 

األندلس سيما بعد أن قام بزيارة صحبة ابن عباد ورأى بأم عينه مظاهر البذخ والثراء الذي يتمتع 

لى اجلهاد به األمراء يف قصور اشبيلية ،إال أن ذلك مل مينعه من تقدمي النصح هلم ،وحثهم ع

،غري أن أمراء دول الطوائف مل يستجيبوا لنصحه ،ساعتها قرر يوسف بن والتضامن لدفع النصارى 

تاشفني العبور إىل األندلس ثانية للقضاء على العدو اخلارجي املتمثل يف النصارى ،والعدو الداخلي 

ومة املركزية يف املتمثل يف ملوك الطوائف ،لتصبح بعد ذلك بالد األندلس والية تابعة للحك

     . مراكش 

  اختيار املوضوع

لقد حظيت دولة املرابطني باهتمام وعناية الباحثني العرب واألجانب وأول من طرق هذا الباب 

يف نا الدكتور حسن أمحد حممود رمحة اهللا عليه وتاله باحثني آخرين ذستاأالباحثني العرب هو  من

د موسى وعصمت دندش من املشارقة  أمح يندال حسن علي حسن ،وعز/هذا اال مثل د

اليت يأيت على رأسها الباحث ابراهيم القادري بوتشيش  وبرزت يف الفترة املتأخرة املدرسة املغربية

 و وقد اختصت هذه الدراسات يف النواحي السياسية والبعض اآلخر بالنواحي احلضارية

فصمت بني الناحية االجتماعية يف املغرب واألندلس غري أن جل هذه الدراسات  تماعيةالجا

كما أا مل جتمع يف دراساا لتلك اجلوانب بني العدوتني املغربية واألندلسية رغم أن  واالقتصادية

و أا خصت دراستها أ .العدوتني كانتا قد خضعتا لسلطة واحدة هي سلطة املرابطني يف مراكش 

من  حقبة زمنية أو  بعينه هد معنيععاجلت أو أا  ىكل على حد ألندلسللمغرب أو لسواء 

   .بطنيتاريخ املرا

وبالرغم من هذا كله فإن التاريخ االجتماعي واالقتصادي مل حيض مبا يليق به من مكانة يف     

 تلها يف خريطة املناهج املعاصرة وقدحيالدراسات اخلاصة بتاريخ املغرب واألندلس رغم اخلانة اليت 

صفحا عن املوضوع ومل ة التارخيية ،إذ أن املؤرخني القدامى ضربوا ىل شح املادإ هذا األمر يعزى

مصنفام وجاءت معلومام  ىل تلك اجلوانب إال عرب إشارات مقتضبة ومتفرقة بني ثناياإيلمحوا 

 ت من ختصصات الباحثني االجتماعيني واالقتصادينيأو أن مثل هذه املواضيع عد.بكيفية عرضية 

ما هو يف واقع األمر عطاء صادق وانعكاس جيعل منه حقال خصبا للبحث أكثر من املؤرخني بين

واملعروف أن .التارخيي وموضوعا يف أمس احلاجة إىل البحث واالستقصاء من وجهة نظر املؤرخ 

جل الدراسات حول املغرب واألندلس يف العصر الوسيط فتنت بسحر التاريخ السياسي وأحداثه 

  تكتمل  سالمي الذي الإلمن تارخينا ا ىعن الكثري من اجلوانب األخراملدوية فقتلته حبثا وتغاضت 



 ج  

 الهلذا املوضوع حماوي اهلاجس جاء اختيار وانطالقا من هذا ا.ات فجوبعد سد تلك ال دراسته إال

اليت يف هذه الدراسة سد بعض الثغرات يف الدراسات االجتماعية واالقتصادية يف عصر املرابطني 

  .طني ا ل التهم ورمي املراببيني جماال لكياختذ منها بعض الغر

  :ضوع الية املوـكشا

  األول خيص اجلانب االجتماعي : هذا البحث فتتمثل يف جانبني أساسينيأما االشكالية املطروحة يف

هي  ما:تلخص فيما يليي جلانب االجتماعيشكال اخلاص باإلفا.والثاين خيص اجلانب االقتصادي

مجتمع املرابطي ؟ وكيف استطاعت الدولة املرابطية أن جتمع بني عنا صر التركيبة االجتماعية لل

عية تلك وكيف كانت وض. خمتلفة من بربر وعرب ومولدين وبني أقليات أخرى وطوائف متعددة 

؟وما هو بالسلطة املرابطية ينية واالقتصادية ؟وهي العالقة اليت حتكمهما الطوائف االجتماعية والد

     .عامة وخاصة؟ ميز اتمع من مظاهر اجتماعية ؟وأهم مامجتمع املرابطي التصنيف الطبقي لل

راضي ألأما فيما خيص اجلانب االقتصادي فالتساؤل املطروح هو كيف كانت وضعية ا     

 ؟هي العوامل املساعدة على النشاط الزراعي ؟والعوامل املؤثرة فيها ؟ وما)ملكية األرض(الزراعية 

تمع املرابطي هي أهم احملاصيل الزراعية ؟وهل ا اعة وأساليبها ؟ ومارلزوكيف كانت طريقة ا

بطي للحرف اعمل على النهوض بالصناعة كغريه من اتمعات،وكيف كانت نظرة اتمع املر

على تصريف املنتجات الزراعية  مراء املرابطنيألعمل ا وهل ؟وما أهم الصناعات ؟والصنائع

وما هو الدور الذي قامت به الدولة يف هذا  رة الداخلية واخلارجية ؟التجوالصناعية عن طريق ا

اإلسالمي مع بعض أقطار العامل دولة املرابطني  أقامتهاالقات جتارية ع أخريا هل هناكو ؟اال

   وأوروبا ؟ 

  البحثة ـخط

 ملقدمةفافصول  ةقسمت البحث إىل مقدمة وتسع :جابة عن هذه التساؤالت اتبعت اخلطة التاليةإلل

يف البحث مع  ةوأسباب اختياره واشكاليته وخطه العمل واملنهجية املتبع كانت للتعريف باملوضوع

  .   تقييم ألهم املصادر واملراجع املعتمدة يف البحث

بدءا بالرب بر الذين  إىل السكان والعناصر املشكلة للمجتمع املرابطي ت فيهطرقت :لوفالفصل األ

اليت كانت  ل الرببريةفذكرت أهم القبائ اسةن سكان املنطقة يف فترة الدريشكلون السواد األعظم م

طرأ من تغيري على اخلريطة السكانية تمع  املغرب األقصى واة األوىل للدولة املرابطية ومامتثل الن



د 

تتخذ  كانت صوب الشمال،مع ذكر ألهم القبائل الرببرية اليت من اجلنوب بعد اهلجرة الصنهاجية

نتقل إىل ثاين أهم عنصر من سكان املغرب املتمثل يف العنصر العريب الذي رب موطنا هلا ألغمن امل

سواء يف املغرب  ندلسية مشكال بذلك أهم جتمع بعد العنصر الرببريألاستوطن العدوتني املغربية وا

    .ز قليات األخرى من صقالبة وروم وسودانيني وأغزاألوا  شارة إىل املولدينإلأو األندلس،مع ا

 الطوائف األخرى املشكلة للمجتمع املرابطي من دراسةبالفقد تناولت فيه  اينـالفصل الث أما   

 )النصارى(إىل الطائفة املسيحية  من هذا الفصل أفردت جزءافعرفت أهل الذمة مث أهل الذمة 

كيز على بعت التواجد املسيحي يف املغرب واألندلس ووضعيتهم االجتماعية والدينية مع الترتفت

عملية تغريب املعاهدة وأبعادها اليت اختذ منها بعض املؤرخني الغربيني قضية للنيل من املرابطني 

وقد حاولت دحض . رمية ضد النصارى املبعدينج عملية التغريبمعتربين ورميهم مبختلف التهم 

ى يف دور النصار هنفسالوقت االدعاءات موضحا يف  هذهتلك االامات والرد على أصحاب 

  . اتمع املرابطي

وما دمت قد حتدثت عن الطائفة املسيحية كان لزاما علي التطرق إىل طائفة أخرى من     

الطوائف املشكلة للمجتمع املرابطي واملتمثلة يف الطائفة اليهودية فحاولت تتبع التواجد اليهودي يف 

االقتصادية واالجتماعية هود املغرب واألندلس وأماكن استقرارهم مع التركيز على وضعية الي

الطائفة يف ظل اتمع املرابطي مبعدا ه والدينية حيث أبرزت التسامح الديين الذي متتعت به هذ

بطني الذين اموهم بالتعصب ابذلك التهم اليت كاهلا بعض احلاقدين من الغربيني على املر

اجلانب رابطي خصوصا يف العصر املسهامات اليهود يف إوختمت الفصل باحلديث عن .الديين

  .   الفكري

احلاكمة  ةىل الطبقإللحديث عن طبقات اتمع وتصنيفاته فأشرت  الفصل الثالثوخصصت     

 مع اإلشارة.األمراء  ومساعديهم من الكتاب والوزراء والوالة ومشرفو املدن والفقهاء  يفاملتمثلة 

وأصحاب املهن احلرة من األطباء وغريهم إىل الطبقة الوسطى من جتار وصيارفة وكبار السماسرة 

ىل أصحاب الوظائف احلكومية املنتمني إىل الطبقة الوسطى كصاحب األحكام إكما أشرت 

ساسا من صغار التجار والباعة املتنقلون أوأيت الفصل بالتطرق إىل فئة العامة املشكلة .واحملتسب

ا العامة وأحلقت لطبقة العامة فئات والفالحني والصناع واحلرفيني مع ذكر مهن أخرى امتهنه



  � 

ألي احلديث عن هذه الفئة فيما اصطلح على تسميته أخرى مثل السبايا وأسرى احلرب والعبيد 

  . من املتسولني والدعرة وأثر ااعات واحلروب على العامة خصوصا   املهمشة بالطبقة 

الجتماعية والقيم السائدة يف اتمع اة من الدراسة فقد خصصته ملظاهر من احليا الفصل الرابعأما 

بدءا بتكوين األسرة انطالقا بالزواج موضحا مهور الزجيات يف العصر املرابطي وطبيعة  املرابطي

 .بالطالق الذي تتبعه نفقات الطالق هيالعالقات الزوجية االجيابية منها والسلبية اليت عادة ما تنت

الحتفاالت باألعياد واملواسم  ة كااة االجتماعييف الفصل بعض املظاهر من احليكما تناولت 

 من مساع عن النفس واالحتفاالت األسرية أو االحتفاالت العامة وما يتعلق ا من ترويح

مث تناولت بالدراسة بعض القيم السائدة يف  .والصيد تسلية كسباق اخليلولموسيقى والغناء ل

ض عب ظهورباجلماعة واحلث على  العمل و والتمسك كالكرم والنظافةاالجيابية منها  اتمع

كالتسول والسرقة والبغاء مع ذكر األوبئة املتفشية يف اتمع والطرق املختلفة  اآلفات االجتماعية

           .  ملعاجلتها 

فتطرقت يف حديثي عن اللباس إىل لباس  عية األلبسة واألطعمةنو يف الفصل اخلامسوعاجلت 

لغفائر كاي يعد لباسا مميزا خاصا باملرابطني مع ذكر لبعض ألبسة الرأس الرأس بدءا باللثام الذ

زت على الربنس الذي والعمامة مث أوليت جزءا هاما من الفصل لدراسة لباس البدن وركّ القرمزية

وضمن لباس البدن أشرت إىل لباس ي التقليدي للرجل املغريب منذ القدم إىل يومنا هذا ميثل الز

لبسة األوالبلغة هذا بصفة عامة مث حاولت التمييز بني  والقرق ل يف النعال واخلفالقدمني املتمث

وما يتميز به  والعلماء األعيانىل لباس إحسب التصنيف الطبقي املتعارف عليه يف اتمع فأشرت 

وأهم ما مييزهم عن بقية اتمع  من إحكام الصنعة والنوعية،ولباس املتصوفة الذي يتصف بالبساطة 

بالنسبة للرجال،واجلبة واخلمار املصنوع من  ،والكساء والعباءة ،واإلحرام لباسهم للخرقة من

من اجلبة والكساء والسراويل والدراعة  لكما أشرت إىل لباس العامة املشكّ.الصوف للنساء

   .وغريمها واملصنوعة من الصوف

مة فقد أفردت قسما خاصا ونظرا لكون اتمع املرابطي يشتمل على طوائف أخرى غري مسل   

شارة إىل لباس إلباوختمت الفصل  ،كلةلة أساسا من الزنار والشمن الفصل للباس الذميني املشكّ

 ،نساء الطبقة اخلاصة واألعيان الذي يتناسب مع مكانتها واملتخذ من أجود أنواع األقمشة واحلرير

    .نعه واملصنوع أساسا من الصوفلعكس منه كان لباس نساء العامة الذي يتميز ببساطة صوعلى ا



و 

من  الفصل السادسأما القسم اخلاص باجلانب االقتصادي فقد أفردت له أربعة فصول بدءا من    

والعوامل )ملكية األرض(البحث الذي خصصته للزراعة فتحدثت عن وضعية األرض الزراعية 

ة ية من توفري لألمن واالستقرار وقلّاملتمثلة يف العوامل البشراملساعدة على النشاط الزراعي املختلفة 

،والعوامل الطبيعية كأثر املوقع يف التنوع القطاع الزراعيتوفر األيدي العاملة يف يب واا

جنر من تأثري على اإلنتاج الفالحي نتيجة اجلفاف واحنباس األمطار وما ترتب عن أالزراعي،وما 

من مشاكل للزراعة والزراع ضانات واجلراد ه السيول والفيتسبب املدون إغفال  .ذلك من جماعات

  .وموقف الدولة من تلك األزمات

ويف حديثي عن الزراعة تطرقت إىل طريقة الزراعة  وأساليبها وما بلغته من تقد م  يف العصر     

تلكون من اخلربة يف اال الفالحي ميكانوا  ندلسينيألاملرابطي خاصة بعد ضم األندلس سيما وأن ا

مثال ابن أها علماء الفالحة من ت القيمة اليت ألفّصنفاوحسبنا يف ذلك امل،تلكه املغاربة مي مل ما

وتطرقت أيضا  .د منها الفالحنيامن شك قد استف اليت ما بصال وابن العوام وابن حجاج االشبيلي

 كقصب السكر والقطنإىل أهم احملاصيل الزراعية املتنوعة من احلبوب وبعض احملاصيل الزراعية 

والكتان واألنواع املختلفة من الفواكه اليت اشتهر ما كال من املغرب واألندلس يف تلك الفترة مع 

نسة وما اشتهرت به أاإلشارة إىل الثروة الغابية واحليوانية وما يتعلق ما من تربية للحيوانات املست

  . نات مفترسة االعدوتني من حيو

نظرة اتمع بدءا بنتاج الصناعي إلت العوامل املؤثرة يف االصناعة فذكر الفصل السابعيف  ناولتوت

وقلة الضرائب من ،وما لعامل الوحدة واالستقرار األمين املغريب واألندلسي للحرف والصنائع

 لكونعن حاجة الدولة للصناعات احلربية هذا ناهيك  .تشجيع للصناع على اإلقبال على التصنيع

رغبة بعض فئات اتمع سيما منها الطبقة اخلاصة احلصول على  والدولة املرابطية دولة مغازي ،

أهم الصناعات فركزت على الصناعات احلربية حلاجة الدولة كما تناولت بالدراسة .مواد الترف

مع ذكر أهم الصناعات  .ة سواء يف املغرب أو األندلسوب عدحلرخوضها بسبب املاسة إليها 

تلفة أين حتدثت عن كل صناعة على حدة وختمت الفصل الزراعية وما يتصل ا من صناعات خم

املعدنية وما يتصل ا وكذا الصناعات ذات املصدر احليواين كصناعة  تايث عن الصناعدباحل

     . اجللود ودباغتها وصناعة املرجان



ز 

فخصصته للتجارة الداخلية فبدأت الفصل باحلديث عن وضعية املغرب األقصى  الفصل الثامنأما 

مت أبرزت دور املرابطني يف احملافظة على أمن  ،دلس السياسية واالقتصادية قبل الفتح املرابطيواألن

عرب الطرق التجارية سواء يف املغرب أو األندلس كما بينت استخدام  الطرق وحتقيق األمن لسالكيه

 كما تطرقت إىل األسواق.السلع من منطقة إىل أخرى خصوصا يف األندلس  األار يف نقل

رها مع ذكر أهم األسواق حمددا مواقعها وأهم والعوامل املؤثرة يف ازدها العدوتنيبكل من الداخلية 

 لغش مبختلف أنواعهلحد وضع بعة فيها بدءا برقابة احملتسب لوالنظم املت .السلع املعروضة ا

   . وحتديد أسعار السلع ومنع االحتكار وحماربة كل ما يضر مبصلحة املستهلك

يف إلغاء املكوس والضرائب مع بداية قيامها واملتمثلة املرابطية  ولةدسياسة التبعت ا تكم   

وتغري تلك السياسة فيما بعد إذ أصبحت املفروضة على السلع واالكتفاء مبا أوجبه الكتاب 

حلاجة الدولة إىل مزيد من األموال "على كل شيء يباع دق أوجل كلّ شيء على قدره"القباالت 

وتطرقت أيضا إىل وسائل التعامل يف .آخر أيام الدولة بسبب احلروب املفروضة عليهاسيما يف 

ر الوسائل املستعملة أو عن طريق ثبأنواعها املختلفة سواء عن طريق العملة وهي أكاألسواق 

سيما يف بعض  الصكوك والسفاتج أو عن طريق املقايضة واليت الزالت تستعمل إىل أيامنا هذه

  .وختمت الفصل بذكر ألهم املكاييل واملوازين املستعملة وهذا حسب كل منطقة .بيةوناملناطق اجل

املغربية  التجارة اخلارجية فتطرقت إىل أشهر املوانئ من الدراسة فقد عاجلت فيه الفصل األخريأما 

مع اإلشارة إىل الطرق البحرية اليت تربط كال من املغرب  نت خططها ومواقعهاواألندلسية فبي

من  هوالنقل البحري وشروطه وما ينجر عن ا من بقية األقطار ،ندلس فيما بينهما أو غريمهواأل

كعملية البيع والشراء مت تناولت بالدراسة نظام التعامل يف املوانئ  .خماطر وقرصنة يف عرض البحر

وروبا واملعامالت النقدية كما خصصت جزءا من الدراسة إىل العالقات التجارية بني املرابطني وأ

فنادق خاصة هلم  ةمع اإلشارة إىل التجار املسيحيني يف املغرب واألندلس وظروف إقامتهم بإقام

لس واملغرب األقصى وبني كل من املغرب القائمة بني األند التجارية ىل العالقاتإ تطرقتكما 

لى العملة وجنوب الصحراء وبالد املشرق اإلسالمي وأيت الفصل بإبراز دور التجارة اخلارجية ع

املرابطية وتداوهلا يف األسواق الدولية وأثر التجارة الداخلية واخلارجية يف ارتفاع مستوى الدخل 

  .  الفردي 
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جرى العمل به يف كل األعمال األكادميية أيت حبثي خبامتة ذكرت فيها النتائج املتوصل  وكما

دراسة ،وختمت كل ذلك ا تفيد المبجموعة من املالحق ،أرى أ ةإليها وأحلقت بعد ذلك الرسال

   .بفهارس البحث

  منهجية البحث

البحث فقد تراوحت بني السرد التارخيي لألحداث ونقدها وحتليلها  أما املنهجية املتبعة يف     

من معلومات اعتمادا على املصادر ،وهو منهج ال ومقارنتها ،وكانت عملية السرد طبقا ملا جاء 

وقد كان  ذلك خاصة يف حديثي عن العناصر السكانية  كتابات التارخييةميكن االستغناء عنه يف ال

األقرب للحدث زمانا  ةاملشكلة للمجتمع املرابطي ويف حالة وجود  تباين يف الروايات أرجح الرواي

واليت خضعت للمناقشة من قبل احملققني املعاصرين أو أرى أا األقرب إىل الصواب عن ومكانا 

  .نصوص غريها مبقارنة ال

لتبيان ما أمكن تبيانه من األحداث  هلذهنقد الوختللت عملية سرد األحداث ،منهج التحليل و

كما جلأت إىل تأصيل بعض القضايا ،وذلك إلعطاء أحكام حوهلا .احلقائق واجلوانب اخلفية 

أ ،واستخدمت أيضا يف بعض أجزاء متجردا من األحكام املسبقة حىت أتفادى الوقوع يف اخلط

تنطق باحلقد والتعصب كرد  واليت نيسالة الرد على التهم اليت كاهلا بعض الغربيني ضد املرابطالر

على هذه االجتاهات ومزاعمها احملبوكة لتطهري تاريخ املرابطني مبا يشوبه من حتريفات من قبل 

دو بسبب تعاوم مع الع ندلسألالذين أبعدهم املرابطني من اعاهدين هؤالء خاصة يف قضية امل

عورات املسلمني للنصارى ،واام املرابطني بالتعصب الديين واضطهاد  النصارى  هموكشف

يف هذا اجلانب  مستخدما واليهود وعدم السماح هلم بإقامة شعائرهم يف ظل السلطة املرابطية

املسلمني يف املدن اليت خضعت لقوى  أسلوب املقارنة بني واقع هؤالء حتت السلطة املرابطية وواقع

النصارى وما اجنر عنه من تنكيل وتعذيب وتشريد واعتداء على النفس والنفيس فكان رد املرابطني 

 باجلهاد فنعتوا من طرف الغربيني بأم متعصبني وأم ارتكبوا جرائم يفجراء ذلك على هؤالء 

  .  حق النصارى

  صعوبات البحث

يف عصر املرابطني يف املغرب واألندلس ليس  ياة االجتماعية واالقتصاديةموضوع احليف  البحث إن

ال ميكنه  من السهل مبكان وهذا ألن مثل هذه الدراسات متزج بني جوانب متعددة فالدارس هلا



 ط  

الفصل بني اجلانب السياسي واجلوانب األخرى اجتماعية كانت أو اقتصادية وهذا للترابط الكبري 

كما تكمن صعوبة البحث  يف شح . ءة ومجع املعلوماتاتطلب وقت كبري للقربينهما  وهذا ما ي

املادة التارخيية إذ أن املؤرخني القدامى ضربوا صفحا عن املوضوع ومل يلمحوا إىل هذه اجلوانب إال 

   .عرب إشارات مقتضبة ومتفرقة بني الكتب هذا إن وجدت يف األصل

دة إىل كتب املناقب والتصوف واحلسبة والنوازل أمام هذا النقص فإن ذلك يتطلب العوو    

واجهتين  باإلضافة إىل ما سبق.حىت يتسىن فهمها  الفقهية وهذه األخرية تتطلب معارف مسبقة

نواحيه يتطلب جهدا كبريا ملام به يف كل إلصعوبات كبرية  لكون املوضوع متشعب اجلوانب وا

عديدة خاصة وأن موضوع  فجواتات إال واتضحت يل فجومن الفجوة فكلما حاولت سد 

فاملرابطني كانت انطالقتهم األوىل من أقصى جنوب املغرب مث  ،الدراسة جيمع بني أكثر من إقليم

ألندلس استقر م املقام باملغرب األقصى وجزء من املغرب األوسط مث االنطالق ثانية صوب ا

لتاريخ االجتماعي كبرية وصغرية حىت يتسىن فهم اكل لوكل هذا يستوجب تتبع دقيق 

للمجتمع املرابطي أمام التحوالت اليت طرأت على اتمع يف مراحله الثالثة وهنا  واالقتصادي

واخلروج بالبحث وبالرغم من ذلك فإين قد حاولت جتاوز تلك العقبات . تكمن صعوبة البحث

   .إىل بر األمان

  دراسة يف املصادر 

ادي يف أي عصر من العصور يتطلب من الباحث العودة إن دراسة التاريخ االجتماعي واالقتص    

على  أو معجمية  جغرافية أو فقهية إىل مصادر متنوعة سواء كانت تلك املصادر تارخيية أو

نظرا لتناثر معلوماا بني ثنايا هذه  لكون مثل هذه الدراسات ختتلف عن غريها اختالف أنواعها

 الباحث صعوبات عليه يعتريو.ذه املعلومات مصنف واحد جيمع مثل ه املصنفات وليس هناك

مجة خصوصا إذا كانت مصادر الفترة مفقودة ،ولذا يضطر الباحث للعودة إىل املصادر املتأخرة 

  . جيد فيها شيئا يذكر نقال عن املصادر الضائعة  علّه

واملالحظ .ات يوأول ما يتبادر إىل الذهن هي الرسائل اليت صدرها أمراء الدولة املرابطية إىل الوال

ائل الرمسية املرابطية اليت وصلتنا ضئيلة باملقارنة عما عرف عن املرابطني من اهتمام رسأن ال

بالرسائل الرمسية ،إذ كانوا يتخذوا وسيلة للدعاية السياسة ويبعثون ا إىل الواليات يف كل 

أخرت وفيات بعضهم أو تكما فقدت مصادر كثرية صنفها علماء عاشوا يف القرن السادس .مناسبة



ي 

تاريخ نذكر منهم على سبيل املثال ال احلصر ماكتب عن تاريخ املغرب االسالمي عامة مثل 

 األنوار اجللية يف أخبار الدولة املرابطيةوكتاب .م1149/ هـ 544املتوىف سنة القاضي عياض

طني وهو اآلن م أحد علماء غرناطة أيام املراب1161/هـ575الذي ألفه ابن الصرييف املتوىف سنة 

 كتابه يفاملتوىف يف منتصف القرن السادس اهلجري وماكتبه ابن سعيد احلجاري حكم املفقود  يف

عن تاريخ قبيلة )  م1231/هـ629ت (ابن محادة .ناهيك عما كتبه.فضائل املغرب املسهب يف

يت صنفها عن فقدان الكتب ال هذا فضال النبذ احملتاجة من تاريخ صنهاجةباسم  مووسصنهاجة امل

الغافقي اليسع بن عيسى بن حزم بن عبد اهللا  علماء هاجروا إىل بالد املشرق نذكر منهم

سكندرية ال لإلمام احملدث السلفي الذي عاش با  التاريخيف واملختصر.م1197/هـ575ت

وعلى هذا  . يف التاريخ مفقود هو اآلخر وهذا املختصر م1180/هـ576فته املنية ا سنة اوو

  :  ميكننا تصنيف املصادر املعتمدة يف البحث إىل عدة أقساماألساس 

  واملخطوطات ل والوثائقئالرسا -1

حسني مؤنس /توجد يف مكتبة سان لورنزو باالسكوريال جمموعة من الرسائل املرابطية وقد اعتىن د

 بنشر هذه الرسائل فحقق األول اثنني وعشرين رسالة وتابع مكي هذه اجلهود وحممود علي مكي

وحقق إحدى وعشرين رسالة تتعلق كلها بتاريخ األندلس فاستفدنا منها يف مواضع كثرية أثناء 

وميكننا أن نلحق ذا النوع .حديثنا عن األندلس  خصوصا يف معاجلتنا للضرائب وطريقة جبايتها

بطي ونظامه وناقدا للمجتمع املرا من رسائل شارحا ألفكارهمن الرسائل ماكتبه ابن تومرت 

   . يطلب ا يف كتابه أعز مامسياسي ووضعه الضرائيب سيال

ترمجة فرنسية " دوماس التري"وهناك نوع ثالث من الرسائل تتصل بالتجارة اخلارجية وقد نشر 

لإلتفاقيات التجارية بني دول املغرب ومدن الضفة الشمالية من حوض البحر األبيض املتوسط 

ك الرسائل يف فصل التجارة اخلارجية تعويضا عن فاستفدت كثريا من تل.سيما االيطالية منها

اليت أفادتين يف تغطية طوطات املتنوعة ملخكما استفدت من ا.النقص الواضح يف املصادر العربية 

ال اقتصر على ذكر بعضها مثل نوازل أيب عبد اهللا حممد بن احلاج اليت  جوانب كثرية من البحث

وتكمن أمهية ،  55قسم الوثائق واألرشيفات حتت رقم ج تزال خمطوطة يف اخلزانة العامة بالرباط 

ليه العديد إباألندلس رفعت هلم ىل كون مؤلفها عايش فترة املرابطني ،وكان قاضيا إهذه النوازل 

لإلجابة عليها سيما وأنه عرف بعلو كعبه يف ميدان شىت املدن األندلسية واملغربية  من النوازل من
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كما أن كتب تراجم العلماء والقضاء ختلو من اإلشادة مبكانته العلمية  القضاء واإلفتاء إذ ال تكاد

مؤلفي كتب النوازل استندوا إىل فتاويه ، مبن فيه عمدة املفتني أبو حيي الونشريسي وتتجلى 

حيث اعتمد على أمهات املصنفات املالكية مع استئناسه مصداقية فتاويه يف املصادر اليت اعتمدها 

      .هاء عصره مثل ابن رشد اجلد الذي شكل مرجعيته اخلاصة بفتاوى فطاحلة فق

وإل جانب خمطوط ابن احلاج أفادتين املخطوطات املؤلفة يف التغذية وأخص هنا خمطوط ابن زهر 

وتكمن أمهيته يف كون ابن زهر عاصر فترة الدراسة وكان أحد املعنون باسم كتاب خمتصر األغذية 

رابطني ،وبالرغم  من أن ختصصه كان يف الطب إال أن هذا مل مينعه من األطباء املعاجلني لألمراء امل

التأليف يف التغذية ملا طلب منه عبد املؤمن بن علي ذلك وتكمن أمهية هذا املخطوط يف كون ابن 

      . زهر يعرف جيدا ارتباط التغذية بصحة اإلنسان فا عتمدناه يف دراستنا

   كتب التاريخ –2

كان حيا سنة (البن عذارى املراكشي ربيان املغرب يف أخبار األندلس واملغالبكتاب  يعد  -أ 

وال ميكن  ر لدراسة تاريخ املغرب واألندلسمن أهم املصادبأجزائه اخلمسة ) م1112/هـ712

إىل اعتماده على ة املرابطني وترجع أمهية الكتاب لألي باحث االستغناء عنه سيما عند تأرخيه لدو

  .ألحداثبعض اعلى شيوخ ثقا ت عاصروا  واعتمادهككتاب األنوار اجللية، مصادر بعضها مفقود

 أما اجلزء اخلامس املعروف باسم.وقد أفادين الكتاب يف معظمه والسيما القطعة اخلاصة باملرابطني

بسنة  حداثهأالقسم املوحدي الذي حققه جمموعة من أساتذة مغاربة والذي تبدأ  البيان املغرب

ومخسمائة فقد أفادين يف معرفة املرحلة األخرية من أيام املرابطني وأثر ذلك على  ثالثة وثالثني

  . احلياة االجتماعية واالقتصادية

  م1326/ هـ726ت(رع ز البن أيب بروض القرطاس األنيس املطرب -ب 

 شارةإلاستفد ت من هذا الكتاب يف مواضع خمتلفة من البحث خاصة وأن ابن أيب زرع شغوف با

معرفة األحداث اليت مرت ا بالد يف ظاهر االقتصادية يف املغرب هذا فضال عن استفادتنا منه إىل امل

   .املغرب منذ االنطالقة األوىل للمرابطني من جنوب الصحراء حىت سقوط مراكش يف يد املوحدين

يس اجل تاريخ املغرب منذ تأسفهو يع كتاب احللل املوشية يف ذكر األخبار املراكشيةأما  - ج

م وأن صاحبه مل يقصد به األخبار املراكشية اليت تتعلق مبدينة  1381/هـ783مراكش إىل سنة 

بل أنه قصد أشياء أخرى بعيدة عما يوحي إليه عنوان الكتاب فإذا استثنينا ما كتبه مراكش ،



ل 

املؤلف عن تأسيس املدينة وما حققه تاريخ هذا التأسيس وما ذكره عرضا من مؤسسات املرابطني 

  .   جند فيه شيئا خيص املدينة  واملوحدين ا ،ال

دن ،فهو يف فصوله الرغم من أن الكتاب حيمل عنوانا يضعه بني املصنفات اخلاصة بتاريخ املوب    

مل يتقيد بفن تاريخ املدن بل حتدث عن تاريخ املغرب واألندلس يف حقبة نشطة فهو يعد كتاب 

كتاب وإمنا يعترب من أمهات الكتب املفيدة للبحث يف تاريخ عام وليس معىن هذا إنقاصا من قيمة ال

من مصادر جلها يعترب يف حكم املفقود مثل كتاب ابن  املرابطني سيما وأن صاحبه استقى معلوماته

  .وقد أفادين الكتاب يف مواضع كثرية من البحث.الصرييف

رب من املصادر يعد كتاب الع م1405/هـ808ت لعبد الرمحان ابن خلدون كتاب العرب -د

الرئيسية اليت يعول عليها يف البحث حيث يعاجل تاريخ املغرب معاجلة تفصيلية وعليه فهو يعترب 

يظهر فيها سرد ألخبار  اليت ال أما املقدمة فقد متيزت بدقتها املتناهية.موسوعة تارخيية شاملة 

صادية واالجتماعية يف ورد فيها من حتليل للنواحي االقت التاريخ وقد استفدت منها كثري ملا

بني الثورات اليت قام ا املوحدين على بالد املغرب وأثر ربط ابن خلدون  مثالاملغرب،نذكر منها 

نطبق ي،وهذا ما خر الدولة األسعار وكثرة اجلبايات سيما يف آ ذلك على الناحية االقتصادية كغالء

  .على السياسة املالية للدولة املرابطية

وهذا  هاة من أهم املصادر املعتمدة يف البحث على اختالفكتب اجلغرافيالتعترب  :اكتب اجلغرافي-3

مبختلف نواحيه سواء ملا حتويه تلك املصادر من معلومات غزيرة وقيمة عن النشاط االقتصادي 

التجاري حيث استفدنا منها يف معرفة أهم احملاصيل  الصناعي أو تعلق ذلك باال الزراعي أو

ومن .وأهم الصناعات القائمة بالعدوتني املغربية واألندلسية كل من املغرب واألندلسالزراعية يف 

خالهلا أيضا متكننا من دراسة  الطرق التجارية الربية والبحرية والنهرية وما طرأ عليها من تغريكما 

أحناء  تمدنا عليها اعتمادا كليا يف معرفة أهم الصادرات والواردات ،وأسواق املدن املنتشرة يفاع

     البالد وعليه سوف نرد هنا دراسة ألمهها كل واحد على حدة 

  ) ت أواخر القرن الرابع اهلجري (البن حوقل صورة األرض-أ

عن الدراسة إال أننا اعتمدنا عليه يف إبراز بعض النقاط  مابالرغم من أن كتاب ابن حوقل متقد

كما أن .استخدام الصكوك يف بالد املغرب املهمة من البحث إذ يعد هذا األخري أول من أشار إىل 

بعض اإلضافات اليت أضافها النساخ إىل الكتاب أثبتت وصول العملة املرابطية إىل جنوب شبه 



م 

املنتشرة  يف  التجاريةهذا ناهيك عن املعلومات القيمة اليت أمدنا ا عن املراكز .اجلزيرة العربية 

   .  جنوب املغرب األقصى 

  )م1113/هـ 478 ت ملغرب قي ذكر بال د افريقية واملغربكتاب ا:البكري- ب

ر اجلغرافية اهلامة الذي أفادنا يف الدراسة سيما وأن البكري كتاب البكري من املصاد يعد    

ما جندها يف مصادر أخرى عاصر املرحلة األ وىل من قيام دولة املرابطبني فأمدنا مبعلومات قيمة قلّ

واستفدنا منه خاصة يف .اء إىل غاية تأسيسهم ملدينة مراكش عن خروج املرابطني من الصحر

حركة التجارة وأهم السلع الصادرة والواردة و ،الطرق التجارية يف املغرباألسواق وحديثنا عن 

وأسعارها واملكاييل واملوازين املستعملة ،هذا إىل جانب وصفه الدقيق للمدن املغربية ومدن 

   .يف معاجلة كثري من نقاط البحثالسودان الغريب وهو ما أفادنا 

  م1164/ هـ 560ت .وصف املغرب وأرض السودان ومصر واألندلس:دريسياإل- ج

يعترب هذا املصدر من أهم املصادر اجلغرافية اعتمادا يف البحث وهذا ألن اإلدريسي كان معاصرا    

سواء الزراعية منها أو  فيعد كتابه خري معني لدراسة اجلوانب االقتصادية املختلفة.لفترة الدراسة 

وعليه كان اعتمادنا عليه يف الصناعية أو التجارية نظر للمعلومات القيمة اليت حيويها هذا الكتاب 

معظم أجزاء الرسالة ويعد اإلدريسي أول جغرايف يشري إىل القباالت اليت فرضها املرابطون على 

  .الصناعات والسلع يف أسواق مراكش 

م فقد أفادنا مبا أورده من معلومات عن  1285/هـ685بن سعيد تال  كتاب اجلغرافياأما -د

للمراكب التجارية من خمتلف جتار بعض املدن الساحلية خاصة املغربية منها اليت كانت مقصدا 

ليها من سلع يف إيرد  األحناء واألقطار وهذا ما زاد يف ثراء سكاا فكان البعض منهم يشترون ما

وإىل جانب كتاب اجلغرافيا البن سعيد استفدنا .دون حاجة إىل غريهم   صفقة واحدةيفاملراكب 

خاصة يف حديثنا عن اجلوانب  كتاب اجلغرافيةالزهري يف كتابه املوسوم باسم  من مما كتبه كال

  رالروض املعطاملؤلف جمهول وكتاب احلمريي  االستبصاراالقتصادية يف األندلس ومن كتاب 

املعلومات اليت أوردها البكري واإلدريسي وصاحب  حيانارغم أن صاحب الروض ينقل أ

 بننه يعترب من املصادر اليت يعتمد عليها يف دراسة اجلاأمع إضافات بسيطة إال  االستبصار

للمعلومات  ااالقتصادي سواء أكان ذلك يف املغرب أو يف األندلس أو غريها من األقطار نظر

  .اليت يزخر ا الكتاب القيمة



ن 

  نوازل واحلسبةكتب ال– 4

إن البحث يف احلياة االجتماعية واالقتصادية يستدعي العودة على كتب النوازل واحلسبة وهذا      

لتدارك النقص املوجود يف املصادر التارخيية نظرا للقيمة الكبرية واملعلومات الوفرية والنادرة  اليت 

وعليه كانت هذه األخرية السند  من املصادر هاغري يفتوجد يف هذه املصنفات اليت قلما جندها 

       . القوي يف حبثنا نقتصر هنا بذكر بعضها لتنوعها وكثرا 

ديوان األحكام الكربى أو املخطوط فاملطبوع منها يأيت يف مقدمتها املطبوع وفالنسبة للنوازل منها  

 486 املتوىف سنة األعالم بنوازل احلكام للفقيه املالكي أيب االصبع عيسى بن سهل األسدي اجلياين

ال من القضايا واملعامالت ألهل يعرض لنا عددا هائ والكتاب جليل الفائدةم 1093/ هـ

األندلس عامة والقرطبيني خاصة ،مع فتاوى الفقهاء وحيثيات تلك القضايا وما صدر فيها من 

ة أحكام وكل ذلك جرى حتت مسع املؤلف وبصره يف القرن اخلامس اهلجري، وهي تتناول حيا

بوضوح نبض حياة اتمع احلقيقية  تبيناليومية من معامالت أو منازعات فمن خالهلا  األندلسيني

  .السيما منها النواحي االجتماعية واالقتصادية 

 ويندرج ضمن هذا السياق فتاوى ابن رشد أليب الوليد أمحد بن أمحد بن رشد املالكي القرطيب

يستغىن عنه لكون فتاويه  الكتب النفيسة اليت الويعد هذا الكتاب من )م1126/ هـ520ت (

جانبا من عصر ملوك الطوائف ،مث عصر متثل اتساعا زمانا ومكانا فمن الناحية الزمانية تناولت 

ومن حيث املكان فإ ا ترتبط بأكثر املدن األندلسية   م 1126هـ 520املرابطني حىت سنة 

حي احلياة ،وترجع من مناري إىل مسائل شىت تشا ما من حيث املوضوع فإأوبعض املدن املغربية 

صرة للفترة اخلاصة بالبحث من جهة ومن جهة لفتاوى بالنسبة للبحث لكوا معاقيمة هذه ا

كما أمدتنا الفتاوى مبعلومات يف غاية األمهية .صور الواقع اليومي  للمجتمع أخرى أن أسئلتها ت

ا استفدنا كثريا يف معاجلة اجلانب االقتصادي من فيما خيص املعامالت اليومية بني الناس ومنه

  .   البحث

يف )م 1438/هـ 841ت ( وإل جانب فتاوى ابن رشد استفد نا أيضا مما كتبه كال من الربزيل

  )جامع مسائل األحكام ملا نزل من القضايا باملفتني واحلكام ( فتاوى الربزيلاملعروفة باسم  فتاويه



 س  

رغم تأخرمها عن فترة  م1508/ هـ 914ريشي املتوىف سنة نشوما كتبه أمحد بن حيي الو

البحث وتكمن أمهية العودة إليهما نظرا العتمادمها يف فتاويهما على بعض املفتني الذين عاصروا 

    .اج وابن رشد وغريهماحلقبة املرابطية كابن احل

أمحد  عبد اهللا حممد بن أبو لنوازأما النوازل  املخطوطة املعتمدة يف البحث فأمهها على اإلطالق  

اليت سبق وأن أشرنا  نوازل ابن احلاجاملعروفة باسم ) م1134/هـ 529ت( التجييب فبن خل

 تلكون معظمها منبعثة من واقعه االجتماعي فهي تعرب تعبريا صادقا ملا حيياه يوميا وقد استفدإليها 

  . منها يف مواضع متفرقة من البحث على غرار سابقيها من النوازل

أما رسائل احلسبة فأمهيتها هي األخرى غري بعيدة بالنسبة للبحث عن النوازل ألن رجال احلسبة    

تكمن مهمتهم يف معاجلة كل ما خيالف الشرع والعمل على حماربته وهنا تكمن أمهية تلك الرسائل 

ألول من النصف ا  القرن اخلامس ومنهامايعود إىلإىلمنها مايعود وقد وصلت إلينا أربعة رسائل 

، والسقطيالتجييب ، عبدون ابنو ابن عبد الرءوف رسائلالقرن السادس اهلجري وهي 

ا يدور يف األسواق، وأساليب الغش واخلداع موهذه الرسائل تعطينا صورة واضحة ع اجلرسيقيو

اليت يلجأ إليها التجار يف معامالم التجارية فهي بذلك تعمل على الكشف عنها بواسطة صاحب 

يف الكشف عن حيل الصناع والتجار وأصحاب املهن فكانت هذه األخرية خري معني يل  السوق

      .واحلرف وغريهم

  كتب املناقب – 5

ن يفتح اال أمام الباحثني للنظر يف أإن االهتمام ذ النوع من املصادر والوثائق من شأنه 

صور داخلي مشويل للتحوالت وضاع االجتماعية واالقتصادية ومن شأنه أن يسهم يف بلورة تألا

يف العصر الوسيط وبعد أن ظل هذا الصنف من املصادر إىل اليت عرفها اتمع املغريب واألندلسي 

وقت قريب خارج دائرة املؤرخ فإن االنفتاح عليها واالستعانة ا لتجاوز دائرة املعلومات 

ضايا الدقيقة اليت يطرحها البحث الشحيحة اليت توفرها املصادر اإلخبارية التقليدية عن بعض الق

ومن هنا جاء التارخيي املعاصر مثل تطور الفئات االجتماعية وحياا اليومية وعالقاا بالسلطة 

كال من أيب عبد اهللا حممد بن عبد الكرمي التميمي  اعتمادنا على كتب املناقب فاستفدت مما كتبه

كتبه ابن  ومماستفاد يف مناقب العباد ،املهـ  يف كتابه 604أو /هـ603الفاسي املتوىف سنة 



 ع  

يف كتابه التشوف إىل رجال التصوف فكانت الفائدة منهما بالغة  هـ 626الزيات املتوىف سنة 

  .  األمهية خاصة يف الناحية االجتماعية

سواء باللغة العربية  كثرية ومتنوعةوحبوث وإىل جانب هذه املصادر اعتمدنا على مصادر ومراجع 

يسع املقام هنا لذكرها حىت ال أجنبية لتغطية النقص املوجود يف املصادر واملراجع العربية أو بلغات 

  .يف البحوث العلمية واألكادميية وهي مثبتة يف القسم اخلاص ا بالتقليد املعمول به  لّأخ ال

  لشكر والعرفانا

هذا إجناز يد على بع إىل كل من أعانين من قريب أو ييفوتين أن أوجه جزيل شكرال وختاما   

ب اهللا ة وأخص بالذكر هنا أستاذي األستاذ الدكتور موسى لقبال طيورالعمل وإخراجه ذه الص

بدءا  الكثري حيث تتبع خطوات البحث ح جنانه الذي منحين من وقته الثمنييثراه وتغمده بفس

خبالص الشكر واالمتنان يفوتين باملناسبة أن أتقدم  كما ال.عملية التحريراء ثنلبحث وأاادة ممع جب

 اهذ وأكمل خطوات فا اإلشرستاذه يفأمتام مسرية إإىل الدكتور أمحد شريفي الذي وافق على 

 ومل يبخل علي ومنحين هو اآلخر رغم مشاغله من وقته ماال يقدر بثمن يف أصعب مرحلة العمل

ما فيه من تقصري فإيل فما جاء يف هذا البحث من فضل فإليهما يرجع و.الكثرية رشاداتهإو نصائحهب

  . يعود

  وباهللا التوفيق                                                                                          
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  انـكـــالس

  املرابطي ر اتمعـعناصالتركيبة البشرية ل

صعوبات مجة و  أماماملتتبع للتركيبة البشرية املشكلة للمجتمع املرابطي جيد نفسه  إن
سابق  مي والكو بكوربن  نئها أمثالكتب النسابة املغاربة  أهمفقر مدقع، و هذا لضياع  أمام

ما استثنينا ابن حزم و  إذهذا . 1و غريهم كثرييب زيد أبن  أيوب، و املطماطيبن سليمان 
ذلك يف  إىل أشارحينما " األرضصورة " هذا النقص صاحب كتاب إىلو قد تفطن .البيدق

 أثارهمو  أخالقهمو  بأنسامالعلماء "  أن: نساب الزناتني حيث قال أمعرض حديثه عن 
 تلك املصنفات الضائعة و عن  أحياناجند مصادر نقلت  فإنناو بالرغم من ذلك  2".هلكوا

و الغموض و  أحيانا، تتراوح بني الوضوح  األسطورةسجلت روايات ختتلط بني احلقيقة و 
ك لسد تهذا النقص ميكننا  أماموهذا ما يزيد من الصعوبة مبكان و . أخرى أحيانا اإلام

ض املصنفات النوازل و احلسبة، و بعالثغرات بنصوص الرحالة و اجلغرافيني ، فضال عن كتب 
  .اجلوانب الغامضة يف هذا اال إنارةالتارخيية اليت تساهم يف 

العناصر البشرية اليت شكلت خريطة سكان املغرب  أهم أنومن خالل تتبع  النصوص يتضح   
كان سمن  األعظمالعنصر الرببري الذي مثل السواد  يف احلقبة املرابطية جتلت يف ندلساألو 

العنصر العريب الذي اختذ من املدن  يأيتو بواديه على اخلصوص مث  األقصىر املغرب ضحوا
وداين و سالعنصر الوالصقالبة و الروم األقليات األخرى على غرار قل أبدرجة  ومستقرا له 

  3اليهود و النصارىوأهل الذمة من ز غاألتراك ال

بطها خبلفيتها التطرق لدراسة خمتلف العناصر املشكلة للمجتمع املرابطي يستلزم ر وقبل
وارد الغزو و غنائم الفتح و عليه ماقتصادها على  الدولة املرابطية بنت أناالقتصادية خاصة و 

                                                 
، 2بيضون،دار الكتب العلمية بريوت ،ط  علي منشورات،) 6(مج ، كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب:ابن خلدون -1

 110،ص  2003
مباحث يف   :وتشيشبو انظر ايضا ابراهيم القادري   .103ص1979،دار مكتبة احلياة ، صورة االرض :ابن حوقل -2

 8،ص  1997، دار الطليعة ، بريوت ، خالل عصر املرابطنيألندلس التاريخ االجنماعي للمغرب و ا
  نفس املرجع و الصفحة:م القادري بوتشيشابراهي -3
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رز خاصية ميزت اتمع املرابطي كونه جمتمعا مكونا من عناصر بشرية خمتلفة عرقيا و أب نإف
لبشرية املكونة للمجتمع العناصر ا أهمالعام سنحاول حتديد  اإلطارقا من هذا انطال .دينيا و لغويا

  .املرابطي

  ـررببـال: أوال

كرب دولة أ تأسستمن السكان و منهم  العظمىما تناولنا عنصر الرببر باعتبارهم الغالبية  إذا  
ذكر ي" ياألندلسفابن حزم " نسبهم  أصللوجدنا اختالف املؤرخني يف  األقصىشهدها املغرب 

من بقايا و لد حام بن نوح عليه السالم، و  أمقوم  قال:" يف نسبهم منها قوله خمتلفة أقواال
  .1"بن قيس بن عيالن بر إىلمحري، و بعضهم  إىلاليمن  إىلهم نسبادعت طوائف 

يرجع نسبهم من األمم املاضية  من إىل أماو "  ابن خلدونو مما يؤكد اختالف النسابة قول    
إم من ولد :فقال بعضهم .يه طويال النسابون يف ذلك اختالفا كثريا وحبثوا ف فقد اختلف

من ولد  أم" ابن زيدان"  حو قد رج.2الرببر مينيون:وقال آخرون ....ابراهيم عليه السالم
نه ملا قتل ملكهم جالوت الفلسطيين و تفرقت بنوكنعان قصدت منهم طائفة املغرب و أكنعان و 

جيل الرببر  أننستخلص  أنكننا و مع تضارب هذه الروايات مي.3سكنوا تلك البالد وهم الرببر
طلبا للرزق و اختذوا هلم موطنا  أرجائهاو انتشرت يف  األرضاليت عمرت  األجيالكغريه من 

  .رض املغرب عامةأيف 

تجاوز حدود الدراسة  ناليت اختصرناها حىت ال  اإلشكاليةاالختالف حول هذه  ومهما كان  
 و البتر: فرعني رئيسيني مها إىلتقسيم الرببر بني املؤرخني و النسابة على  إمجاعفقد وقع 

ن علماء إشعوب هذا اجليل و بطوم، ف أماو : " ابن خلدون يف قوله هيؤكد وهذا ما.الربانس
غيس ذلقب مايغيس، و ذجيمعهم جذمان عظيمان و مها برنس و ما أمالنسب متفقون على 

  .4"نسربانس و مها معا ابن برويقال لشعوب برنس ال ذلك يقال لشعوبه البترلف باألبتر

                                                 
 .495دار املعارف مصر، ص  )5(، طحتقيق وتعليق حممد هارون : مجهرة انساب العرب: يندلسألابن حزم ا - 1
 107ص ) 6(مج  العرب: ابن خلدون - 2
 .62ص ،1929، 1 ط ،الرباط) 1(، جعالم الناس جبمال حاضرة مكناسأحتاف إ  -3
 .105، ص درالسابق املص: ابن خلدون -4
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املؤرخني هلذا التصنيف فقد اختلف فيه فالبعض يرى بالنسبة للتفسري الذي حدده بعض  أما   
هذا التصنيف جاء انطالقا من منط العيش فالربانس يف نظرهم جبليون مستقرون و البتر  أن

لغوي و هذا  أساس يف حني فسر البعض هذا التصنيف على.1جوتيه إليهرحالة و هذا ما ذهب 
طائفتني  إىل أساسهوليام مارسيه يف تفسريه لفظيت البتر و الربانس و قسم الرببر على  إليهماذهب 

  .2أي الربنس الطويل املخروطي، و الربنس القصري املبتور  سم اللباس الذي تلبسانهاانطالقا من 

هم الربانس ثقايف فالرببر  اسأسهذا التصنيف جاء على  أنفريى 3"منصوربن"عبد الوهاب " أما  
يف حني بقيت قبائل البتر  اإلغريقيةالالتينية و اهر احلضارة البونيقية وظمب ثرواتأاملستقرين الذين 

و رغم  4"حسن الوزان" يف حني جند .بعيدة عن ذلك نظرا لعزلتها و بدواا و تنقلها املستمر
وا حروب طاحنة دالرببر شه أنذكر  إذيا عن فترة الدراسة فقد قدم لذلك تفسريا اجتماع تأخره

السكن يف املدن ، يف حني استوىل  إىل للمنتصرين فاضطروا أرقاءصاروا  املغلوبنين أفيما بينهم و
  .البوادي و استقروا فيها على الغالبون

هي  إمناحاسم يف هذه التصنيفات و  رأي إبداءنه ليس من السهولة إف أمرومهما يكن من    
انس و البتر يف العصر ربن الرببر الإو على العموم ف. إالللباحثني ليس  أراءدات و جمرد اجتها

فالربانس استقر معظمهم يف املناطق . عامة األقصىرض املغرب أاملرابطي كانوا قد استقروا يف 
اجلبلية املمتدة من على طول البحر، و عاشوا حياة االستقرار و الزراعة، و كان  أوالساحلية 

الفتح  إبانان سببا يف مقاومتهم للعرب هذا ك ارتباطا شديدا و لعل باألرضهم ارتباط
غلب أ أما، قبائل الرببر عدد أوفر بأميف كتاب العرب  6"ابن خلدون" صفهم ووقد .5اإلسالمي

                                                 
1 Gautier felix: le passe de l'Afrique du nord: les siècles obscur. Paris. Payot 
1973, p24. 

ة املعارف، أ، منش)1(ج تاريخ املغرب العريب من الفتح اىل بداية عصر االستقالل: سعد زغلول عبد احلميد  -2
 .90،89، ص1979 ،االسكندرية

   .292، ص 1968الطبعة امللكية الرباط، )  1(ج.قبائل املغرب: رمنصوعبد الوهاب بن -3
، ص 1980 ، و حممد االخضر، الشركة املغربية لدور النشر املتحدة، الرباط ترمجة حممد حجى) 1(، جوصف افريقيا -4
رف للنشر و ، مكتبة املعا خرونآجى وحترمجة عن الفرنسية، حممد ) 1(ج افريقيا :خبالرمارمول كا: و انظر ايضا 23

 .90، ص 1984، الرباط  التوزيع
   .301ص ) 1(ج، قبائل املغرب: منصورعبد الوهاب بن - 5
 .179، ص ) 6( مجالعرب -6
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النخيل حسب فصول  أقاليمالرعوية و انتشروا يف  يةوداألحل نزلوا بسلسلة فهم بدو ر البتر
بعضهم يف القرى الصحراوية، ميتازون بروحهم القتالية العالية و امتداد قبائلهم  مأقاالسنة بينما 

بعيدا عن هذه  إليهص لخن نأما ميكن  أنغري 1 األندلسو   األقصىعرب مناطق كبرية بني املغرب 
 ينمتأثر  األقصىرض املغرب أعلى  اشالبتر عاكال الفريقني، الربانس و  أنالتصنيفات 

خالل العصر  األحداثفيها، و سامهت يف توجيه  ينا املنطقة و مؤثر مرت اليت حداثباأل
   .القبائل الرببرية املشكلة للمجتمع الرببري إىلسوف نتطرق  األساساملرابطي و على هذا 

   :ةـيـجاـــصنهالقبائل ال

  صنهاجة -أ  

ددا وعلى ع أكثرهايف العصر املرابطي و  األقصىعناصر سكان املغرب  أهمجة اتعد صنه
قبائل  أوفرهذا القبيل من :"يف قوله 2" ابن خلدون"قامت دولة املرابطني وهذا مايؤكده  أكتافها

خيلو من بطن من  أقطارهو ماقبله ال يكاد قطر من  الغرب ذا العهد أهل أكثرالرببر و هي 
  ."الرببر أممث من الثل أممن الناس بسيط حىت لقد زعم كثري  أوجبل  بطوم يف

جة و كيفية استقرارها يف املغرب و اصنه أصلوقد تضاربت روايات النسابة و املؤرخني حول  
ابن "يف مقدمة هذه الروايات ما نقله وتأيتقبيلة محري  إىلغلب الروايات تنسبها أكانت  إن

 3"من ولد عبد مشس بن وائل بن محري صنهاجة أن" "االكليل" عن اهلمذاين يف كتابه " عذارى
" ، وعلى عكس هذا االجتاه يذكر 4نقال عن ابن الكليب" ابن خلدون "  إليهي ذهب أالرونفس 

ابن خلدون الذي تناقض يف هذا اال و خالف  أثره، واقتفى 5محري إىلانتسام " ابن حزم

                                                 
   .305، 304ص  ،1،جقبائل املغرب :، عبد الوهاب بنمنصور142ص  ،6مج العرب:ابن خلدون  -1
 .179،ص )6( مج العرب -2

لبنان  ،بريوت ،حتقيق و مراجعة الدكتور احسان عباس، دار الثقافة )4(ج  املغرب ندلس وألخبار اأالبيان املغرب يف  -3 
 .46، ص 1980 ،2،ط
 .60ص) 2(مج ،113، 105، ص ) 6 (مج العرب :ابن خلدون -4
 .504، ص  مجهرة انساب العرب: ابن حزم- 5
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هذا :" أخبار صنهاجة فيقول شار يف معرض حديثه عنأملا  ول الذي نقله عن ابن الكليباأل
  .1"قبائل الرببر القبيل من أوفر

محري  إىل  صوهلاأن صنهاجة تعود ح أن الراجأ إالوعلى الرغم من هذا االختالف بني الروايات 
ن املرابطني يفخرون بنسبهم احلمريي حيث كانوا ميدحون به من ذلك أو لعل ما يؤكد ذلك 

  :يب حممد بن حامد الكاتبأ: على سبيل املثال ال احلصر قول

  انتموا صنهاجة فهم هم  وإذا     ***    من محريقوم هلم شرف العال 

  2غلب احلياء عليهم فتلثموا      ***      حرار كل فضيلةأوا وملا ح

صل األبصالت القرابة و  يستعطفوم  ندلساألهل املغرب و أو النسب احلمريي من ذأن كما 
بن تاشفني يستنجده يوسف  إىل" ابن عباد"الة سورد يف ر احلمريي املشترك من ذلك مثال ما

  .3جل مساعدته على صد خطر الفونسوأفيها من 

ورده صاحب أربية ما صول عأ إىلصوهلا أن قبيلة صنهاجة تعود أكيدة أيدل داللة  ولعل ما
ملصاهرم م معهم ومكوثه و نتهم اورم الرببرسلأترببرت  إمنا:" يقول إذ.4احللل املوشية

صلهم من عرب أ أنويذكرون ""  5محري قول ابن سعيد إىلبتهم كيد نسأو مما يزيد من ت" ياهمإ
  "عرب اليمن و العروبية بينهم ظاهرة

                                                 
 .179ص) 6( جالعرب: ابن خلدون -1
 .129ص  )4(ج البيان املغرب: ابن عذارى -2
و عبد القادر زمامه، دار الرشاد احلديثة ،  كارسهيل  ز حتقيق كتاب احللل املوشية يف ذكر االخبار املراكشية: جمهول -3

املرابطون و الذاكرة اجلمعية ": اين بن احلسنينال: وللمزيد عن نسب صنهاجة انظر. 46، ص 1979الدار البيضاء 
ابريل  17اىل  15ال الندوة الدولية حول حركة املرابطني من عمأضمن  منشور "م19و 18الشنقيطية خالل القرنني 

 املصدر: ن عذارىبا: و انظر ايضا. 135-133، ص 1999مصادر ، دفاتر التاريخ املوريتاين، الكتاب الثاين  ،1996
 .128، ص 1، ملحق بقاالس

 .19ص: جمهول -4
 .124، ص1982 ،اجلزائر 2ت اجلامعية ، طاطبوعمساعيل العريب ديوان املإ حتقيق  ،كتاب اجلغرافيا: ن سعيدبا -5
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هم عنصر من عناصر أفقد ظل الصنهاجيون حىت العصر املرابطي ميثلون  أمرومهما يكن من   
و أقطار خيلو من بطن من بطوم يف جبل أال يكاد قطر من  إذقصى األالسكان يف املغرب 

  .1مم الرببرأم الثلث من أقد زعم الناس بسيط حىت ل

ومن هذه القبائل ملتونة و جدالة  2وتضم صنهاجة جمموعة من القبائل بلغ عددها السبعني قبيلة   
و غريها من  4و بنو حممد إبراهيم و بنواخل ... 3، و منداسةةوفة و ملطة و مسراتسو م

، ضياألبوي اللون ذ" صنهاجة اخللص إىلصنهاجة " ابن حوقل" وقد صنف اجلغرايف .القبائل
ثالث  إىلصنهاجة عموما  م ابن خلدونسيف حني يق5وصنهاجة تادمكة و القبائل التابعة هلا

ني مها دولة بين سيفرزت نظامني سياأط اليت األوسوالها صنهاجة افريقية و املغرب أطبقات 
 كلت نواة الدولة املرابطية،أما الطبقة الثانية و هي صنهاجة اجلنوب اليت ش،و بين محادزيري 

يز بني صنهاجة الشمال مية يف صنهاجة الريف و على هذا النهج نفسه لثبينما تتجلى الطبقة الثا
و الذي  6"وبر" هل أو صنهاجة اجلنوب و هم " مدر" هل أوسط و هم يف افريقية و املغرب األ

دوا حياة الرعي و االنتجاع م اعتاالذي مييز الصنهاجيني هو تنقلهم الدائم و عدم استقرارهم أل
ور خاصة يف سطلبا للكأل و املرعى، و طلبا للعيش املي 7التنقل و الترحال إىلو هذا ما اضطرهم 

ترحال القبائل البدوية طلبا  فظاهرة تنقل و 8ديارهم يف الشتاء ىلالعودة إوقات الصيف و أيف 
اخلضرة  إىلالبدوي ترنوا دائما فعني  .للكأل و املرعى معروفة يف كل بيئة مشاة و يف كل عصر

                                                 
 .145ص  ،كتاب اجلغرافيا:ابن سعيد.179، ص )6(جم العرب: ابن خلدون  -1
،اعتىن بتصحيحه و طبعه   س نيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب و تاريخ مدينة فاألا :يب زرعأابن  - 2

املصدر السابق ص  :ابن خلدون: يضاأوانظر . 75م ص1843وبسالة و ترمجته كارل يوحن تورنربغ ، طبع مدينة أ 
180. 

 .75نفس املصدر، ص :يب زرعأابن  - 3
، نشر فاقآلخوذة من نزهة املشتاق يف اختراق اأندلس، مألرض السودان و مصر و اأصفة املغرب و : دريسيإلا - 4

 .59ص ، 1969، امستردام 1866دن يل ،املطبعة الشرقية ،دوزي و دي خويه
 .101، ص رضصورة األ: ابن حوقل -5
 .180ص  املصدر السابق: ابن خلدون - 6
 .88، ص  املصدر السابق: : سيدريإلا - 7
. ت.د.دار الفكر العريب، قيام دولة املرابطني، صفحة مشرقة من تاريخ املغرب يف العصور الوسطى: حسن امحد حممود - 8

 .38ص . ت.د.العريب
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يف مثل هذه الظروف  اإلنسانالبدوية املشاة ال يتعلق  ائر اتمعاتسكو العيش امليسور و
يدافعون عن  اكانور ما دفيه بق  لونرتعن وطن معني ي سرض، و ال يدافع الناباألالصحراوية 

رين ستقاملوحىت بعض الصنهاجيني 1معرة و العشرية و القبيلة اليت كانت حمور احلياة يف اتساأل
م قد أالدميومة، و الغرو  وفة مثال مل يكن استقرارهم يكتسي صبغةسو ضواحيها كمأيف املدن 

تقرة و سما صنهاجيو الشمال ، فعاشوا حياة مأ2"رحالة ال يستقر م مكان " مبأ وصفوا
كان الطابع الغالب على القبائل ضئيلة ونسبة  إالن هؤالء مل ميثلوا أعمال الزراعية غري تعاطوا األ

 إىلس من التطرق أاحلديث عن صنهاجة فال بومادمنا بصدد .هو الترحال و التنقلالصنهاجية 
يت أو ت يةطاملراباحلقبة  حداثأامهت يف سكان وسهم  الأبعض القبائل الصنهاجية اليت شكلت 

  .يف طليعة هذه القبائل

  ملتونة -ب 

اليت كانت تتمتع مبكانة مرموقة بني القبائل الصنهاجية، و كانت  3جةقبائل صنها ىدإحي ه  
ودخلت هذه القبيلة حتت سلطة عبد اهللا بن .4هلا الزعامة و السيطرة على غريها من القبائل

كسب تلك احلركة قوة و مكنتها من مواصلة أني الزعيم الروحي للحركة املرابطية و هذا ما سيا
نقلت الزعامة من ان أبعد خاصة بعد  فيما ندلساأل وقصى غرب األكفاحها و السيطرة على امل

ف بن تاشفني سرة يوأسملتونة، و ظلت هذه الزعامة موجودة يف ملتونة ممثلة يف  إىلقبيلة جدالة 
ن امحد سمن طرف ح كن استقرار هذه القبيلةأماو قد مت حتديد  5حىت سقطت دولة املرابطني

على احمليط  وادي نون  تلى منطقة ملطة و جزولة و متتد من متتد من منطقة: " حممود بقوله
على ميسرة  يأزك مدينةتقع  الشرق من وادي نون إىلاألطلسي حىت رأس بوجادور احلالية و 

                                                 
خالقها و حروا وواقع حياا و يرى أحتدث يف الصفحات التالية عن قوة القبيلة و  ، و134ص: املقدمة: ابن خلدون -1
 .186،137نفس املصدر ص : ن الدولة تؤسسها قبيلة  راجعأ
 .305، ص 1984، ص 2ر، حتقيق احسان عباس، مكتبة لبنان طالروض املعطار يف خرب االقطا: عبد املنعم احلمريي -2
، حتقيق دي، سالن "كتاب املسالك و املمالك"و هو جزء من  يف ذكر بالد افريقيا و املغربكتاب املغرب : البكري  -3

 . 164، ص1911، باريس ،2ط 
 .17، ص احللل املوشية: جمهول -4
مكتبة اخلاجني  ،1980،  1ط ،ندلس عصر املرابطني و املوحدينألسالمية يف املغرب و اإلحلضارة اا: نسحسن على ح -5

 .96ص   ،اخلاجني مصر
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ن هذه القبيلة توغلت يف أها، و يبدوا قلوهي حصن ملتونة و معيام من وادي نون،أسبعة 
  1.انة و سجلماسة الصحراء شرقا حىت تدرك الطريق املوصل بني غ

لباا أغنام اليت يعيشون على حلومها و س ماهلم األأبناء قبيلة ملتونة الرعي و رأكانت مهنة  و   
ملتونة، وهم  إىلو من هذا اجلبل يدخل " تشفه مما قاله عنهم صاحب االستبصار و هذا ما نست

يعرفون احلرث و ال الزرع  هم رحالة، و اليستقر م موضع وال إمناكثر ملتونة أمن صنهاجة و 
ما انتقلت القبيلة من مواطنها لف2"غنام الكثرية فيعيشون من لبنها و حلمهاهلم األ إمناو ال اخلبز و 

رفع املناصب يف أ إىلقاموا باملدن و متكنوا من الوصول أوىل و استقر ا املقام يف املغرب األ
حرصوا على تولية املناصب احلساسة يف  ،مراء املسلمني من بين تاشفني أن أالسلطة خاصة و 

د يف احلياة االجتماعية بالبال اوشاركملتونة، و  رأسهاالقبائل املؤسسة للدولة و على  ألبناءالدولة 
  .3جاريةتالصناعية و الوها مننشطة الزراعية صبحوا يزاولون خمتلف األوأ

وا بعبء كبري يف النشاط العسكري فقط بل  اخنرطوا يف احلياة العسكرية  و قام ومل يكتفوا ذا 
ندلس، و برز منهم القادة و األأذلك يف املغرب  أكاندعائم الدولة املرابطية سواء  ءاضإلر

  .4مراءالعسكريون و الوالة و نواب األ

  دالةـــج -ج 

بنائها رحل أكون يف ملتونة  خرى عن قبيلةقبائل صنهاجة ال ختتلف هي األ إحدىهي     
متخذة من مدينة  السنغالر  حىتومتتد مضارم  5عي و يقيمون يف الصحراءينتجعون املرا

وبرز دور قبيلة 6الشمال و اجلنوب إىلوليل مركزا هلا حيث معدن امللح الذي حتمله القوافل أ

                                                 
  .45، ص  املرابطني قيام دولة :حسن امحد حممود-1
سعد زغلول .نشر و تعليق د" وصف مكة و املدينة و مصر و بالد املغرب " االستبصار يف عجائب األمصار: جمهول -2

 .213ص  ، 1958عبد احلميد ،مطبعة جامعة االسكندرية، 
 .413، ص املرجع السابق: حسن امحد حممود -3
: ، و انظر ايضا247ص ،ضارة االسالمية يف املغرب و االندلس، عصر املرابطني و املوحديناحل: حسن علي حسن -4

 .17ص، مباحث: ابراهيم القادري بوتشيش
 .17، ص احللل املوشية: جمهول -5
 .46ص ،املرجع السابق: حسن امحد حممود- 6
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اجلدايل باصطحاب عبد  إبراهيموىل من الدعوة املرابطية حيث قام حيي بن أليف املرحلة ا جدالة
ملتونة فيما  إىلمنها  مث انتقلت الزعامة 1شئون دينهم  لتعليمهم قبائل الصحراء ىلإاهللا بن ياسني 

من اتمع املرابطي، و ضعلى مكانتها  تن قبيلة جدالة حافظإ، و على الرغم من ذلك فبعد
 ماهاإسو املراكز اهلامة يف هرم السلطة، و سامهت القبيلة   فرادها باملناصب العلياأحضي بعض 

  2.ته الدولة املرابطيةضاجلهاد الذي خا كبريا يف

  مسوفة -د

اليت كانت تتخذ من املنطقة  3من القبائل الصنهاجية املشهورةضتعد هذه القبيلة من   
و هي بذلك  يف اجلنوب منتجعا هلا، تبني سجلماسة يف الشمال و أودغش الصحراوية املمتدة

ا مهنة الرعي اال عن امتهضف4الغريبساسية لذهب السودان كانت تتحكم يف مراكز العبور األ
دعوة عبد اهللا بن  إىل امهامنضاسفر ألباا، و قد أغنام و األ و اعتمادهم يف معيشتهم على حلوم

بناءها حيتلون بعض مراكز أمن اتمع اجلديد، و هذا ما جعل ضت مكانة ممتازة أن تبوأني سيا
  5.القيادة يف دولة املرابطني

  ملطةهـ 

الصنهاجية اليت حتتل املنطقة املمتدة  من جبال درن حىت وادي نول  خرى من القبائلألتعد هي ا 
و هذا ما نستشفه من معظم  القبيلة باسم" نول"مسيت مدينة  ، وقد6األطلسيالقريب من احمليط 

وتعد القبائل السالفة 7"ان قبيل ملطة يسكنومسيت نول ملطة أل وإمنا" معظم املصادر اجلغرافية 

                                                 
 منعمال الندوة الدولية حول حركة املرابطني أنشور ضمن م: "طار الفكري للحركة املرابطيةاإل": محاه اهللا بن سامل - 1
 .48، 47، ص 1999 ،طوجامعة نواكش. 1996افريل  17اىل  15

 .377، ص قيام دولة املرابطني: حسن امحد حممود-2
 179، ص االستبصار :و انظر ايضا جمهول. 180ص  )6(جم العرب: ابن خلدون-3
ها و راجع ااعتىن  )2(ج "سفارألمصار و عجائب األا غرائبر يف حتفة النظا "رحلة ابن بطوطة املسماة: ابن بطوطة-4
 272، 271، ص 2005 ،املكتبة العصرية، صيدا، بريوت ،درويش اجلويدي.د
 .30، ص 1969 ،القاهرة 1، طاملرابطون تارخيهم السياسي: حممد عبد اهلادي شعرية-5
 .44رجع السابق، صامل: حسن امحد حممود :، و انظر101ص  رضألصورة ا: ابن حوقل-6
 584، ص قطارألالروض املعطار يف خرب ا: عبد املنعم احلمريي-7
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ي عماد وقوة املرابطني يف زحفهم من اجلنوب و انطالقهم صوب الشمال، و متكن الذكر ه
قصى، و من مراء املرابطني صهر تلك القبائل الوافدة مع غريها من القبائل املقيمة باملغرب األاأل

  .مهها قبائل مكناسة و مغراوة و بين يفرن يف اتمع املرابطيأ

  قصىاملغرب األ تمعجم ثرها يف بنيةأاهلجرة الصنهاجية و 

، وقد الشمال اخلصب صوب كرب هجرة صنهاجية من اجلنوب القاحلأشهد العصر املرابطي    
وىل للجيش املرابطي الذي اندفع من اجلنوب حتت وطأة بدأت هذه اهلجرة مع الطالئع األ

ندفاع هذا اال أن 2 عذارىه ابن ذكر ما إىل ااستناد  1.بالصحراء أملتظروف اقتصادية قاسية 
مهية االقتصادية فنجم عن ذلك غمات وريكة ذات األأالصنهاجي مشل على اخلصوص مدينة 

كانت دار التجهز  ألامنذ القدمي يرتل ا التجار "  على اعتبار أا اكتضاضها بالوافدين اجلدد
ت ا سكان أغمات أن جعلت أشياخ أغما فكان هلذا االكتضاض و املعاناة اليت مر 3"للصحراء

ثر إو. حول ماحلقهم من ضيق و عناء" بكر بن عمر أيب"  األمري إىلشكوى  يرفعونت أغما
تستوعب هذا الفائض من السكان  أخرىذلك بدأت صنهاجة اللثام يف التفكري يف بناء مدينة 

وجدوا يف فحصها من املسرح اخلصيب " و شرعوا يف بناء مدينة مراكش اليت  تغماأاملقيمني ب
  4".اغبطهم اللجمال و الدواب م

سيس مدينة مراكش مبثابة االنطالقة احلقيقية للهجرة الصنهاجية املنظمة صوب املغرب أكان ت  
 5عذارىورده ابن أمما  قصى اليت مشلت العناصر اللمتونية  على اخلصوص، وهذا ما نستشفهاأل

عدهم باخلري و القدوم عليه و ي إليهضهم على الوصول حي... إخوانهبعض  إىلو كتب " يف قوله
بكر عمر يف  أبو أحرزهاوبعد االنتصارات اليت "اجلزيل احلفيل، فوصل منهم مجاعة كبرية

                                                 
منشورات حممد على بيضون، دار   ، حتقيق عبد ايد ترحيين) 24(ج )11(مج  اية األرب يف فنون األدب: رييالنو -1

  .143، ص2004، 1ط ،بريوت، لبنان ،الكتب العلمية
 .19ص  )4(ج دلس و املغربنألالبيان املغرب يف اخبار ا-2
 .46ص الروض املعطار: عبد املنعم احلمريي-3
 .16،ص احللل املوشية: جمهول -4
 .23ص  )4(ج ندلس و املغربألالبيان املغرب يف اخبار ا -5
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خرية االستقرار يف املغرب لت هذه األضعودته منها مع جمموعات صنهاجية هامة فالصحراء و
  1األقصى

صر الصنهاجية اليت مشلت باقي العناوىل فقد كثر من األأاليت تعد ما اهلجرة الصنهاجية الثانية وأ  
لتشارك ملتونة غنائم احلروب و االنتصارات  األقصىا التحقت باملغرب أبقيت يف الصحراء غري 

فوفد عليه منهم : " بقوله2صاحب احللل  هيؤكد ثانيا و هذا ما وال مث االستقرار يف املغربأ
  ".و كثروا بكل مكان... مجوع كثرية

لت عداد من الصنهاجيني عجن توافد تلك األابإقتصادية أن الظروف السياسية واالو الواضح  
حرزها يوسف بن تاشفني ال تكون أن االنتصارات اليت أذه اهلجرة خاصة و حنن ندرك 

ن ضم أذلك  إىلبالرجال ضف  هزره و متدأتشد من  حممودة العواقب و مأمونة دون عصبة
ندلس ن األأخاصة و . 3دامهأقلتثبيت  ندلس حتم عليه املزيد من الطلب على القوة البشريةاأل

نه يقع بني حبر مهلك أ ":حتيط به املخاطر من مجيع اجلهات حسب وصف الزهري له بقوله
  4".عدو مدركخلفه و

ما اال اجلغرايف الذي استقرت به القبائل الصنهاجية القادمة من الصحراء فقد مشل منطقة أ  
ي استوطنته طلس الصغري الذجنوب السوس، مث األ إىلطلسي املمتد من نول ملطة الساحل األ

ين انتشرت أ.6طلس الكبري الغريبن األمقسم  إىل  إضافة، 5درعةقبائل جزولة و ملطة و
م الربيع و حتديدا جنوب منطقة أحنو  مصب ر  األطلسيجمموعات صنهاجة هامة قرب احمليط 

  8ندلسي عبد املنعم احلمرييغرايف األجزء كبري من منطقة الريف، وقد حدد اجل إىل إضافة7زمورأ
                                                 

 .25،26، صاحللل املوشية: مؤلف جمهول -1
 33، صنفس املصدر :جمهول -2
منوذجا، حبث لنيل -هـ  6  القرن -االجتماعية يف العصر الوسيط جوانب من احلياة االقتصادية و: حممد ناصح- 3
  .78ع، كلية االداب ، الرباط، ص .د.د
    81ت ص.حتقيق حممد حاج صادق ،مكتبة الثقافة الدينية،الظاهر، القاهرة د، ةكتاب اجلغرافي: الزهري -4

5   - Henri. Terrasse : Histoire du Maroc. T1 ،Casablanca ،1946.. P.196.  
   164ص كتاب املغرب: البكري: وانظر

 .283، ص 2ج  افريقيا: مارمول -6
7 -  Henri .Terrasse: Histoire du Maroc. p. 196. 
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قام يف أن قسما من مسوفة أحني ذكر  مواطن استطان البعض من صنهاجة  1احلمريي
  .سجلماسة

ريا جديد، ولعل ما يرجح مقصى شهد يف العصر املرابطي تعاألن املغرب أمما سبق يتضح لنا    
التجمعات من  زفازا ري الشرقي و املتوسط و بالدطلسني الكبي هو خلو منطقة األأهذا الر

الذي وصف املنطقة قبل  2البكري هالبشرية قبل قيام احلكم املركزي للمرابطني، وهذا مايؤكد
وجود بعض التجمعات  إىلعابرة  إشاراتشر سوى ينه مل أاستقرار الدولة املرابطية حيث 
  .الصغرية املتناثرة يف تلك املناطق

ة الصنهاجية الكربى من اجلنوب حنو الشمال ما تعمري هذه املنطقة بعد اهلجر حومما يرج   
عاصر للدولة املرابطية عن تواجد جتمعات سكانية لبعض القبائل الصنهاجية امل 3ياإلدريسورده أ

كيد تعمري صنهاجة أومما يزيد من ت.باجلبل احملاذي ملدينة داي" ملواأصناهجة " يطلق عليها 
مساء لبعض القبائل املوالية أمن 4قدورده البيأ طلس الكبري بقسميه الشمايل و اجلنويب مالأل

  .كرهم يف ذلك اال صنهاجة القبلة و صنهاجة الظلذو ممن . للحكم املوحدى

ستقرار يف البوادي و سفوح الالشمال على ا إىلومل تقتصر اهلجرة الصنهاجية من اجلنوب    
 إذقع على خطوط التجارة يضا املدن و احلواضر خاصة منها اليت تأاجلبال اخلصبة بل طال 

دينة اجلديدة امل إىلوضاع الدولة املرابطية بدأ انتقال القبائل الصنهاجية أستقرت ان أمبجرد 
  5ن ذكرناأمراكش كما سبق  و 

يؤكد تواجد القبائل الصنهاجية يف املدن و استقرارها ا ما نقلته هلا كتب التراجم  ولعل ما    
العيون اليت تزود النهر الكبري  أن إىلمثال يشري  6فاإلدريسيذلك ،  إىل إشاراتو اجلغرافيا من  

                                                 
 .305، ص الروض املعطار يف خرب االقطار- 1
 .148،ـ 146، ص  املغرب يف ذكر بالد افريقيا و املغرب -2
 .75، ص صفة املغرب - 3
الرباط  دار املنصورللطباعة والوراقة،منصور، ، حتقيق عبد الوهاب بنصحابألنساب يف معرفة ااملقتبس من كتاب اال- 4

 .53،56، ص 1971
 .23ص )4(،ج البيان املغرب: ابن عذاري- 5
 .75، ص  صفة املغرب - 6
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حواز مدينة أ، و هذا مايرجح فرضية سيطرة صنهاجة على "عيون صنهاجة"تسمى " ساف"ملدينة 
عرب صنهاجيون من " هلهأن أبفاس و فلبيت بين اخللوذكر 1األمحرورد ابن أكما . فاس

 سر الصنهاجية مدينة فاس مستقراعا على اختاذ بعض األو هذا يعد دليال قاط" صنهاجة الصحراء
خرى من ملتونة مبدينة فاس، اختذت منها أتواجد عناصر  إىل أخرى إشاراتكما وردت .هلا

متيمة اللمتونية ابنة يوسف بن تاشفني اليت تولت بعض  وحسبنا على ذلك.موطنا و مقر عمل 
  .2ذه املدينة ةاإلدارياملهام 

راضيها و أثارت خصوبة أاليت  "مكناسة"و " كسال" أخرىة الصنهاجية مدنا اهلجرمشلت و   
دينة املا  بىن امللثمني مراءأحد أن إوعليه ف3كثرة بساتينها و زيتوا شهوة الوافدين الصنهاجيني

مدن  إىلكما امتدت اهلجرة الصنهاجية 4ليسكنها مع جالية من بين عمه "القصر"املعروفة باسم 
ن سكان طنجة أ:"  اإلدريسينجة اليت اختذا موطنا و هذا مانستشفه من قول خرى مثل طأ

  5".صنهاجة إىلينتسبون 

ضا حوض و رغة الذي كانت تقطنه قبائل غمارة فتم أين الزحف الصنهاجي مشل أويبدو    
قبائل الصنهاجية الصحراوية اليت استقرت يف حوض الومن 6واستقرت هي يف مكاا بعادهاإ

 "فاس"اليت اختذت من املنطقة الواقعة بني  "ملطة"عد اكتساح املرابطني مشال املغرب، قبيلة ورغة ب
القريبة  "ابين تاود"مراء املرابطني ا مايشبه قلعة مبدينة أقام أن أمستقرا هلا خاصة بعد  "تاودا"و

ضد أي حكم حتركات قبائل غمارة اليت اعتادت الثورة  مراقبةحىت يتسىن هلم  "جبل غمارة"من 
مركزي و بذلك تتجنب غارات تلك القبائل على سهل السايس اخلصيب فتحمى حمصوالته 

  .7الزراعية

                                                 
 .48ص1972حتقيق عبد الوهاب بن منصور ،دار املنصور للطباعة والوراقة، الرباط  ، ، ،بيوتات فاس الكربى - 1
 .173،174،ص1973 ،الرباط للطباعة والوراقة ، ،دار املنصور)1(ق،  جذوة االقتباس: ابن القاضي - 2
 .73،78السابق ،ص املصدر: دريسيإلا - 3
 .77.78نفسه،ص  - 4
 .169ص:نفسه - 5
 .170ص: نفسه -6
 .196،ص االستبصار: مؤلف جمهول : ، و انظر ايضا81ص ، صفة املغرب:اإلدريسي -7
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هم عناصر سكان املغرب ظلت طيلة احلقبة أن صنهاجة اليت شكلت أمما سبق يتضح لنا    
بعيدة فكان هلذه اهلجرة نتائج .مشاله إىلاملرابطية تقوم جرة واسعة النطاق من جنوب الصحراء 

الغور تظهر جليا يف تغيري اخلريطة البشرية و مواطن االستقرار، فعمرت مناطق كانت خالية و 
  .ا تلك العناصر اجلديدةن حلت أخرى من ساكنيها بعد أخليت مناطق أ

  القبائـل الزناتيــــة

  ةــاتــزن

رابطية وهم فرع من تعد زناته العنصر الثاين من عناصر سكان املغرب الرحل خالل الفترة امل   
والت صىي بن جانا بن حي والدأمن 1كنعان بن حام إىلصوهلم حسب النسابة أالرببر البتر  تعود 

و 3بن قيس  ى بن نفجاو بن برجانا بن ضريس بن لو إىل اإلدريسييف حني يرجعهم  2بن مازيغ
أما 4ا و عليةو من أشهر قبائل زناتة بنو مغراوة الذين يعدون أوسع بطون زناتة و أشدها بأس3

 6سنوسوبنو ....وبنو يلوماتاجن وبنو  إليهميضاف  5بنو يفرن فهم أكثر القبائل الزناتية شوكة
و صدينة و مديونة و  ةرو جراوة و بنو توجني و مطماطة و مطغو قبائل مكناسة  6سنوس

  7.زاوة و لواته و بنو راشدفن

ذ عهود قدمية و هي تشبه ن زناتة قد استوطنت بالد املغرب منأ" ابن خلدون"و قد ذكر   
و هذا ما .موردا و اخليل مركبا هلا  اإلبلو من ،بذلك القبائل العربية يف اختاذ اخليام سكنا هلا 

 العهد هم هلذامي العهد،معروف العني و األثر ،وقديل يف املغرب هذا اجل":نستشفه من قوله

                                                 
 4،ص7،مج العرب:ابن خلدون . ، 495ص، مجهرة انساب العرب: ابن حزم -1
 20ورقة  1275رقم ك  اخلزانة العامة للوثائق واملخطوطات بالرباط ، ، خمطوط،   كتاب األنساب: بو علي صاحلأ-2
 88ص  ،املصدر السابق: دريسي إلا-3
 29ص، املصدر السابق:ابن خلدون -4
 14ص ،نفسه  -5
 102ص  ،صورة األرض: ابن حوقل -6
  88ص  املصدر السابق،:دريسي إلا:و انظر أيضا  22ورقة  املصدر السابق:ابو صاحل  -7
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خليل و التغلب يف األرض و و ركوب ا اإلبلخذون من شعائر العرب يف سكىن اخليام و اختاذ آ
  .1"ايالف الرحلتني

ابن خلدون بني قبائل زناتة و القبائل العربية يف النص السالف  أوردهشابه الذي تو من خالل ال  
ن أصول زناتة أيذكر صراحة  اإلدريسيغرابة يف ذلك خاصة و أن اجلغرايف  أنه الالذكر يبدوا 

اورم و حتالفهم مع الرببر و هذا ما نستشفه من  ترببروا فقط إمناصول عربية و أ إىلتعود 
ترببروا بااورة و احملالفة للرببر من  إمناو زناتة يف أول نسبهم عرب صرح و :" قوله

أما اخلاصية اليت متيز زناتة عن غريها من القبائل األخرى تتجلى يف اعتمادها الدائم 2"املصاميد
أكثر القبائل الرببرية قابلية للتعريب الحتكاكهم املستمر  كما تعد.3على حياة التنقل و الترحال

  4بالعرب

ية استقرت يف أما املناطق اليت اختذا زناتة مواطن و مستقرا هلا فنجد أن أقدم العناصر الزنات  
يف القرن الرابع اهلجري حدثت و6ضواحي تامسناو5الشرقية خاصة تلمسانالنواحي الشمالية و

املغرب األقصى حتت ضغط الفاطميني نكاية  إىللنطاق من املغرب األوسط هجرة زناتية واسعة ا
 8فاس إىلفشملت مواطنهم املنطقة املمتدة من مدينة تاهرت 7ندلساأل يموأفيهم لتحالفهم مع 

و  "تادال"و" سال"و شكلوا يف كل من  امث شرعوا يف التسلل صوب الساحل عرب ممر تاز 8فاس
  9غمات و فاس مواطن هلمأ

                                                 
 1ص )7(مج  العرب: ابن خلدون  -1
 88ص  ،صفة املغرب:دريسي إلا -2
  88ص ،نفسه  -3
 33ص ، 1965 ،دار السلمى،الدار البيضاء) 1(،جاملغرب عرب التاريخ: ابراهيم حركات  -4
  130ص ، احللل املوشية:جمهول :و انظر  76ص ، كتاب املغرب:البكري  -5
 70ص ، املصدر السابق:االدريسي  -6
صالح الدين اهلواري املكتبة العصرية صيدا . شرحه و اعتىن به د املقتبس يف اخبار بلد األندلس :يابن حيان األندلس -7

 22ص  2006. 1بريوت ط 
 22ورقة ، بكتاب األنسا: بوا على صاحلأ -8
  25ص ، مباحث يف التاريخ االجتماعي:ابراهيم القادري بوتشيش  -9



16 
 

قبائل مطماطة و مرنيسة بني منطقيت  إقامةحول  إشاراتقرن اخلامس اهلجري وردت و يف ال
جانب بطون  إىل"ورياغلبين "و"كزناية"حيث أناخت قبيلتا"نكور"كذا قرب،و"مليلة"و"وجدة"

  1.مكناسة عرب ممر تازا إىلمهها قبيلة مكناسة اليت امتد جحافلها من ملوية السفلى أأخرى 

 نتيجة هي أن القبائل الزناتية ظهرت يف النصف األول من القرن اخلامس إىلمما سبق خنلص    
اهلجري كأهم جمموعة سكنية يف املغرب األقصى ال من حيث الكثافة البشرية فحسب بل و 

  2.لدورها السياسي مما جعل الباحثني يصفون تلك املرحلة بعهد السيادة الزناتية

الزناتية و االستالء  لإلماراتاقتحام املرابطني  أنعروف أما يف عهد الدولة املرابطية فمن امل   
قع على غرار عليها الواحد تلوا األخرى كان حبد السيف ،فرضخت القبائل الزناتية لألمر الوا

خضوعها و لعل ما يؤكد 3أدت ما عليها من واجبات اجتاه احلكم املركزيكافة قبائل املغرب و
ار اجلهاد ضمن اجليش املرابطي لتشكل مع مصمودة و لسلطة املرابطني مسامهتها يف خوض غم

  4.قبائل غمارة ما يعرف يف اجليش املرابطي باسم احلشم

ب األوسط هجرا من املغر إبانو عموما نستطيع القول أن املناطق اليت عمرا القبائل الزناتية   
تة هي نفسها دون ضلت مواطن استقرار زنا إذدث عليها حتول كبري املغرب األقصى مل حي إىل

بطون  حنو سهل ملوية ،و عربت أجليتما استثنينا بعض اموعات الزناتية اليت  ذإتغري يذكر 
ولعل 5حنو مدينة سجلماسة أخرىاجتهت مجوع ممر تازا صوب سهل السايس يف حني  أخرى
ن أب و اليت تقيد  6"حسن الوزان" أوردهاهي رواية اليت  الوحيدة وان كانت متأخرة الرواية

اللمتونني طردوا الزناتيني القاطنني يف تامسانا و قضوا على مجيع السكان باستثناء من انتقل منهم 
 إىلو يشري  الرأييناقضه القريب من عصر حسن الوزان " مارمول" أن إال سهل دكالة إىل

                                                 
1 - Terrasse(H) : Histoire du Maroc;p 197  
2 - Terrasse(H) : Ibid, p . 175,179 

 15ص ) 4(ج البيان املغرب :ابن عذارى :انظر  ةعردعن رضوخ الزناتيني املتواجدين ب - 3
ندوة يوسف بن ": ،منشور ضمن "ااهد يوسف بن تاشفني و املماليك األندلسية األمري" :حممد املعزوزي  - 4

 113ص  ،2002،مراكش  1سلسلة منشورات مؤسسة البشري ط1عدد  "تاشفني
 .26،ص مباحث :القادري بوتشيش - 5
 .32ص،)1(،ج وصف افريقيا - 6
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ن جمموعة منهم استقرت أكما .1عصره إىلتواجد مساكن قدمية لزناتة بتامسنا ظلت موجودة 
السياسي للعناصر الزناتية  على املستوى حدثوا انقالبا جذرياأن املرابطني أوهذا ما يعين  2يف فاس

ماكن استقرارهم خاصة يف النواحي الشرقية من املغرب ألكنهم مل حيدثوا تغريات جوهرية على 
 .قصىاأل

الصنهاجيني خاصة و  شهوة شرقية مل تثرها زناتة يف الناحية التن املناطق اليت استوطنأويبدوا    
وشهدت احلقبة الثانية من عصر املرابطني ازدياد متركز القبائل الزناتية يف .3ا مناطق رعويةأ

خرى من زناته أشرق املغرب فعالوة على مغراوة وبين يفرن عرفت املنطقة استقرار بطون 
سيف و سجلماسة أجرالذين اختذوا من املنطقة املمتدة بني  وسط مثل بين يرنيياناملغرب األ

نه ونظرا أواجلدير باملالحظة .4قصىقبلة املغرب األ إىلهلم يف حني انتقل بنو مراسن موطنا 
يت حلت ا لتشابه املعطيات البيئية بني املناطق اليت تستوطنها زناته قدميا و املناطق اجلديدة  ال

يف الرعي و الترحال و  على تلك املناطق منط معيشي خاص ا و املتمثلبعد اهلجرة فقد فرضت 
  استمرت على تلك الصورة حىت العصر املريين

 القبائـل املستقـرة

  دةــامــاملصأ ـ 

مصمود بن يونس بن  إىل 6"ابن خلدون"حبسب وأ 5ن مادغسب مصمود ىلإينتسب املصامدة   
برز العناصر الربنسية يتميزون بكثرة عددهم بالنسبة موع سكان أبن بربر و يعدون من 

وقد 7"وفرهمأقبائل الرببر و  أكثرفهم : "يقول عنهم إذقصى حسب تعبري ابن خلدون غرب األامل

                                                 
 .90،ص)1(،ج افريقيا -1
 67.65 ،ص بيوتات فاس: رمحاأل ابن -2
 .27،صمباحث :شيشبوت -3
و عن  .47،ص)7(ج العرب: ابن خلدون :يضاأ، وانظر  .90ص ، غرب يف ذكر بالد افريقيا و املغربامل: البكري -4

البيان املغرب يف عن مبايعة الزناتيني لعبد اهللا بن ياسني، : ىبن عذاراورده أ استقرار الزناتيني يف مدينة سجلماسة راجع ما
 .14،ص)4(ج ندلس و املغربخبار األأ
 .24ورقة ، كتاب األنساب:  بو علي صاحلأ -5
 245ص،)6(جم العرب:بن خلدونا -6
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غمارة "و"درن"ل جبلهأ:همساسية أثالث جمموعات  إىلوقد صنفهم 1"وفرهمأ
املصامدة عن صنهاجي اجلنوب الذين يعتمدون يف حيام  زوما ميي،2"بورغواطة تامسانا"و"الريف

شيدوا واملعاقل و احلصون  ااختذوو عتمدوا حياة االستقرار ملصامدة ان اأ اععلى الرعي و االنتج
مل  فإمو عليه  ثبششد التأ مراضيهأبو تشبثوا رض،وامتهنوا فالحة األ 3ين و القصور ااملب

  .4يهجروا املناطق اليت اختذوها مستقرا هلم ودافعوا عنها ضد حماوالت االستيالء عليها

النهر  -أي املصامدة–فحد بالدهم : " قولهيف لمصامدة ل يفاجلغراال ا5ياملراكشوحدد لنا     
عظم حبر  اقيانس ، يدعى ألاالبحر  إىل ينتهيعظم الذي يصب من جبال صنهاجة و النهر األ

فهذا حد بالد ...الصحراء اليت سكنتها ملتونة ومسوفة بالدهم وآخر... م ربيعأهذا النهر  
عظم البحر األ إىل –طلس جبل األ - بدرنوحدها طوال من اجلبل املعروف  املصامدة عرضا،

هم أالوقوف على الذي ذكره ابن خلدون سوف حناول  ومن خالل التصنيف."قيانسأاملسمى، 
م سكان جبل درن  هم مصامدة اجلبال و يقصد: وىلاموعة األ.تلك اموعات اليت صنفها

:" فيقول ع القبائل املصموديةية الكربى من جمموبم ميثلون الغالأو الريف ويذكر ابن خلدون 
ن املصامدة كانوا أ والراجح.6"قليال منهم  إالقصى هل اجلبال باملغرب األأفاملصامدة هم 

بالد  وأ .7جتمعا بشريا كبريا و هذا ما نستشفه من تسمية جبل درن جببل املصامدة نيكونو
كثر أ ال و بأسامنهم  شدأنه مل يكن يف قبائل املغرب أذلك ب خلدونوحيسم ابن 8.املصامدة 

                                                 
 245،ص)6(مج  العرب:ابن خلدون -1
 .و الصفحة نفس املصدر -2
 .264ص،نفس املصدر   -3
 p22. .Histoire du Maroc : errasseT: يضاأو انظر  .قيام دولة املرابطني: امحد حممود حسن -4
بيضون، دار الكتب العلمية  خليل عمران املنصور، منشورات علي هحواشي ع، وضخبار املغربأيف تلخيص  املعجب  -5

 .244،ص1998 1بريوت لبنان ،ط
 .250، ص املصدر السابق: ابن خلدون -6
 .248ص: نفس املصدر -7
 .15،ص )4(،ج البيان املغرب: ىابن عذار -8
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ن غالبية سكان جبل درن من أ  إىلحيث يشري  يويشاطره يف ذلك عبد املنعم احلمري 1مجعا 
  .2"مم ال حتصى أويف اجلبل من املصامدة : " املصامدة  فيقول

به اجلبل خر يفوا مع طبيعته القاسية نظرا ملا يزكوت ن املصامدة قد استقروا ذا اجلبل أ يبدواو 
: " ابن خلدون يف قوله هيؤكد واكتفوا ذاتيا و هذا ما 3ات متنوعة كانت مصدر زرقهممن خري

يستميتون يف الدفاع عن املصامدة  جعل ما هذاو4."قطار العاملأفاستغنوا بقطرهم عن سائر  " 
قبائل خضاع إن املرابطني وجدوا صعوبة يف والراجح أمواطنهم ضد أي وافد أجنيب 

نقاط ضعفهم   ادركوأن اختربوا حاهلم و أبعد  إالرابطون يف جبل درن ومل يتوغل امل.5املصامدة
  .6وعرفوا الصراعات اليت كانت حتدث بينهم

على كسب  وىل لبدء دعوممراء املرابطني منذ الوهلة األوعلى الرغم من ذلك فقد حرص األ   
جند عبد اهللا  فإنناذا قصى و هلم كانوا  يشكلون غالبية سكان املغرب األملصامدة نظرا ألا ود

طلبة  إىلعشار بعث مقدار منه بن ياسني داعية املرابطني حني اجتمع لديه املال من الزكاة و األ
كان هلذا التودد مع  إذمثرت هذه السياسة أوقد .7بالد املصامدة وقضاا يف حماولة الستمالتهم

املرابطني القادمة من اجلنوب  ن جعلت املصامدة ال يقاومون جيوشأكراهية املصامدة للزناتني 
ونظري تلك اخلدمة اليت قدمها املصامدة .8دوهم و حالفوهم ضد حكام املنطقة من الزناتينييأبل 

و الراجح .9جيشه إىلضم جمموعة كبرية منهم  علىبن تاشفني  املصامدة للمرابطني عمل يوسف
املرابطون  م و عليه فقد راعسهم و شدأن هذا التعامل مع املصامدة كان ينم عن بأالراجح 

                                                 
 .266،ص)6(جم العرب :ابن خلدون -1
 235،ص خرب األقطاريف  املعطار الروض -2
 البيان املغرب: ى،وانظر ابن عذار 65-63،ص صفة املغرب: دريسيإلا: انظر.رياتهخعن طبيعة جبل درن و -3

 .68،ص)4(ج
 .264املصدر السابق،ص: ابن خلدون -4
 1981حملمدية،حتقيق سعيد اعراب، فضالة ا. )8(،جمام مالكإلترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة مذهب ا -5

 .82ص
 .85،صاملصدر السابق: ىابن عذار -6
 .80، صاألنيس املطرب بروض القرطاس: يب زرعأابن  -7
 .195،196،صقيام دولة املرابطني: حسن امحد حممود -8
 .33،26،صاحللل املوشية: جمهول  -9
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علي  هعهد يلمري املسلمني يوسف بن تاشفني لوأوهذا ما يتضح لنا جليا من وصية  إثارمعدم 
وفاة يوسف بن أي (فلما قربت وفاته:" حيث يقول صاحب احللل أوردها اليت بن يوسف

هل جبل أال يهيج أ إحدامها:بثالث وصايا يعل ناحلس أبابنه وويل العهد بعده اوصى أ )تاشفني
السيطرة على قبائل املصامدة فضل  وإلحكام.1هل القبلةأومن ورائه من املصامدة و  رند

ة حتركام خوفا بجبوار مواطنهم كسبا لودهم و مراق) مراكش(ن تكون عاصمتهم أن واملرابط
مر هؤالء املصامدة أمل يزل :" يقول إذمن انقالم عليهم و نستشف ذلك من كالم ابن خلدون 

مرهم أهم دولة ملتونة فكان تظلأن أ إىل... سهم قوياأرة و بويما و مجاعتهم موفجببال درن عظ
ا حىت لقد اختطوا مدينة مراكش لرتهلم مهِهل السلطان و الدولة مأم على أفيها مستفحال و ش

  .2"جوار مواطنهم من درن ليتمرسوا م و يذللوا من صعام

دولة مركزية تراقب كل نواحي النشاطات االقتصادية ن املصامدة مل يستسيغوا قيام أويبدوا    
، وما صاحبه من زو جتعلهم يعيشون يف ضائقة اقتصادية، فكان اجتياح املرابطني لسهل احلوأ

ن  موارد اجلبل وحدها مل  تعد يوي، ألل حملوارده يكون قد حرم املصامدة من جما لاستغال
الثانية من  يف املرحلة  ان املصامدة قد بدأوأحظ نال فإنناوانطالقا من هذه املعطيات .3كافية هلم

كانت تضمره صدورهم من سخط جتاه احلكم املركزي و برزت  ما إظهارالعهد املرابطي يف 
  .ها منبالدولة املرابطية نذكر  اإلطاحةعدة قبائل على الساحة السياسية شاركت يف 

احلسني بن  إىلنسبها 4"ابن خلكان" قبائل املصامدة يرجع إحدىهي : ةــرغــه -ب
،كانت  5"رغنأ"امسها الرببري هو  أنصور يف كتابه قبائل املغرب نم بنعلي بن طالب ويذكر 

                                                 
 .83-82ص:احللل املوشية: جمهول  -1
 .266،ص6جم العرب: ابن خلدون -2
 30،29،ص مباحث :شيشلقادري بوتا ابراهيم-3
دار  ،مرمي قاسم طويل ، منشورات حممد على بيضون. حتقيق على طويل ،د) 4(، مجوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -4

  305،ص 1998 -1بريوت لبنان ط  دار الكتب العلمية ،
صور نم أرغن اليت ذكرها  بنن تكون هذه التسمية أبعد تلكن من املس. 226،ص)1(،ج قبائل املغرب: صورنم بن -5

ن أوراقا، و املعروف أغصانا و فروعا و أجاص اإلدريسي وهي تشبه شجر إلرقان الرببرية اليت وردت عند اأحتريف لكلمة 
: هذا الشجر متواجد بكثرة يف جبل درن الذي تسكنه قبائل املصامدة و منها  هرغة، و للمزيد عن هذا الشجر انظر

 .65،صصفة املغرب :دريسياإل
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حصى أو" البيدق" ذكرها 1تستوطن جبل درن و هي قليلة العدد مقارنة بغريها من القبائل
املوحدية  جنبت الزعيم الروحي للدولةأوهذه القبيلة هي اليت  2إليهابطوا و كل من انضم 

أما ثاين قبيلة من القبائل املصمودية هي قبيلة                                                         .3املهدي بن تومرت

  ةــاتــهنت -ج 

وهي قبيلة ضخمة و  4بلسان املصامدة "ينيت"اسم جدها هنتات الذي يدعى  إىليرجع امسها   
كثرها أعظم قبائل املصامدة و أوتعد هذه القبيلة من .5القدمييف بعضها رياسة وشرف يف الدهر 

اجلبل  إليهاولكثرة عددها نسب  6شدها قوة وقد عد هلا النسابة ما يقارب تسعة بطونأمجعا و 
هلا فكانت  موطنا 8ميوة و جدة أوهنتاتة كانت تتخذ قبيلة كدميواىل جوار .7الذي كانت تقطنه

يف حني اختذ البعض منها سهل جنوب مراكش . 9ها منهافكانت تبعا هلنتاتة نظرا لقرب مواطن
القبائل السابقة قبيلة  إىليضاف .10ربعون بطناد بلغ عدد بطوا ما يقارب ستة وأموطنا هلا، وق

ه موطنا تاملوضع الذي اختذ إىلو مسيت ذا االسم نسبة " مللنت أهل"يعرف باسم  ما أوتنملل 
 املهدي إقامةو اجلديدة ، للدعوة انضمامهاتها يف مهي، و تكمن أعشر بطنا إحدىوتشمل  11هلا

بن تومرت بني ظهرانيهم، و اختاذه مسكنه و مسجده يف منطقتهم و عليه فقد حضيت هذه 
  .12القبيلة مبرتلة بني قبائل املصامدة

                                                 
 .243،صاملعجب: املراكشي -1
 .37،صنسابألاملقتبس من كتاب ا: البيدق -2
 . 317،316،266،ص)6(،جالعرب: ابن خلدون -3
 .268نفس املصدر،ص -4
 .243املصدر السابق،ص: املراكشي -5
 44،ص املصدر السابق: يضا البيدقأوانظر  .318 ،ص املصدر السابق: ابن خلدون -6
 .321ص:نفسه -7
 .243املصدر السابق،ص: املراكشي -8
 .321،ص)6(مج املصدر السابق: ابن خلدون -9

 .44،ص السابق املصدر: البيدق -10
 243ص، املصدر السابقاملراكشي  -11
 2حممود علي مكي ، دار الغرب اإلسالمي ط. حتقيق د ،نظم اجلمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان: ابن القطان  -12

 .139،ص1990
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نت تقطن جبل درن وان كان القسم كما تعد قبيلة هسكورة من قبائل مصمودة اليت كا   
سكورة اليت حددها البكري مبيسرة بلد ه أوباملنطقة املعروفة باسم ورزازات  كرب منها يقطناأل

ورة فكان هلم بني املوحدين كما هسوأ: "2ابن خلدون: ل على كثرا قوليد وما 1يامأربعة أ
  ."هل بدوأم كانوا أ إالغلبهم  مكان و اعتزاز بكثرم و

دة منطقة  الريف اليت تعد مبثابة شرحية هامة اجلبال هي مصام من مصامدة :الثانية اموعةأما  
جدهم  إىلرة نسبة مسوا غماو ،لي خالل العصر املرابطي و بعدهمن سكان القسم الشمايل اجلب

ابن "نموا غمارة غري أم عرب غمروا اجلبال فسأما العامة فتزعم أمصمود،غمار بن 
هم جغرايف حتدث عن هذه الفئة ابطني أاملعاصر لدولة املر"لبكريا"ويعترب.3فند هذا الزعم"خلدون

وحدد جمال مصامدة غمارة يف منطقة الريف و الفئة من السكان خالل القرن اخلامس اهلجري،
ومدينة البصرة، ومن البطون اليت ذكرها يف  4لتشمل ضواحي  قصر صنهاجةبطوم  امتدت

  .5امةصادة وبنو مسغرة و كتدغاغ، وأ: املنطقة الواقعة بني مدينيت طنجة و سبتة

ن غمارة قد اختذت من مناطق قبائل غمارة اتضح لنا أ إىلومن خالل النصوص اليت أشارت    
كلها ومن ضمنها العصر املرابطي، و كانت هذه  اإلسالميةالريف مستقرا هلا خالل احلقبة 

  6كثر ارتفاعااألالقبيلة تفضل خاصة املناطق 

طقة الريف خضعت قبيلة غمارة لسلطتهم ، وبعد استيالء املرابطني على مدينة سبتة و من   
عملوا على طرد بطون  -و خصوصا صنهاجة -وكان من نتائج الزحف املرابطي حنو الشمال

 إزاحةهلم  ىنيف حني مل يتس 8رضهم و اختذوها مقراهلمواستولت على أ7غمارة من طنجة
                                                 

 .152،صكتاب  املغرب يف ذكر بالد افريقيا و املغرب: ريالبك -1
 .311ص 6مج العرب -2
 .249نفس املصدر،ص -3
ىل من يسكنه من قبائل مصمودة إن هذه هي التسمية الصحيحة نسبة أقصر مصمودة، والراجح : دريسيإليسميه ا -4

 .168،صصفة املغرب:  دريسيإلمارة للمزيد انظر اغومنها 
 .110-104،ص ب املغرب يف ذكر بالد افريقيا و املغربكتا: البكري -5
 .191- 190ص:االستبصار: جمهول -6
 .31،ص مباحث: القادري بوتشيشابراهيم  -7
 .191املصدر السابق،ص: جمهول -8



23 
 

تسىن للمرابطني حىت يو من جبال الريف نظرا حلصانتها و مناعتها الطبيعية مصامدة غمارة
مراقبة حتركاا عملت على بناء سلسلة من القالع و وحكام السيطرة على قبيلة غمارة إ

رت سلبا على ثّاألمنية اليت أقدم عليها املرابطني قد أ اإلجراءاتأن هذه  لراجحو ا 1احلصون
  .سهل ورغة اخلصب إىلالوضعية االقتصادية ملصامدة الريف فحرموا من الرتول 

قلية مقارنة مع الذين يعدون أ) تامسنا(من املصامدة فهم مصامدة السهول أو  :الثالثة موعةاما أ
جماهلم  4دد حسن الوزانوحي 3"مم ال تنحصرأ"، ومع ذلك فقد وصفوا بأم 2مصامدة اجلبال

طلسي، كالة و اجلهة  املواجهة جلنوب األالعبيد مبا فيها د وادي ملنطقة احملصورة بني حاحة وبا
قاليم هي حاحة وسوس وجزولة وناحية مراكش وهو وتشمل أربعة أ.ومجيع السهول ااورة له

الفة الذكر خاصة وتعد املناطق الس.5بذلك ال خيتلف كثريا عن اال الذي حدده  ابن خلدون
زهرة "أن يصفها  6ارمولمب ذاح قصى هذا مامنها تامسنا من أغىن و أخصب بالد املغرب األ

  .7ن هذه الطبيعة الزراعية هي اليت وجهت قبائلها حنو احتراف الزراعةبدوا أوي" الرببر

حدد جمموعة من القبائل اليت  8رغم أن البكري اوليس من السهل مبكان حتديد قبائل تامسن   
و مطماطة  ،و مطغرة ،و منصجة  ،ةوزواغ ،بورغواطة وذكر منها جراوةكانت تدين مبلة 

ا مل تستوطن منطقة تامسنا تقرار بعض هذه القبائل يتضح لنا أطق اسوغريها، لكن بتتبعنا ملنا
 متت وهي بعيدة عنها كل البعد نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر جراوة و مطغرة و اليت ال

    9.ية صلة للمصامدةبأ

                                                 
 .81،ص صفة املغرب: دريسيإلا -1
 .245،ص)6(،مجالعرب :نوابن خلد -2
 .314:نفسه -3
 .90،ص)1(ج افريقيا :مارمول ،31،ص)1(ج: وصف افريقيا -4
 .314ص) 6(مج:العرب -5
 .126،ص)2(،ج افريقيا -6
 .71،ص املصدر السابق دريسيإلا. 83،صرضألصورة ا: ابن حوقل  -7
 141-140ص: كتاب املغرب -8
  .32،صمباحث يف تاريخ املغرب:  بوتشيش ابراهيم القادري-9
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طن اليت تقل ئمساء القباأشار أل 1اإلدريسييد يف صعوبة حتديد قبائل تامسنا أن يز ولعل ما   
ومنها برغواطة، مطماطة،  حصاها البكريتامسنا يف عصره ، وهي أمساء ختتلف عن تلك اليت أ

مساء يف أ اجلغرافيان قفوال يت.جانب بعض القبائل الزناتية إىلوزقارة  نبنو يغمراتسلت،  بنو
   .قبيليت مطماطة وزناتة يف إالالقبائل اليت ذكرمها 

وعلى نا من تغيري يف جمال االستيطان، حلق سكان تامس ن هذا االختالف ينم عماو الراجح أ  
قد حدد  اإلدريسين يكون وليس من املستبعد أ. قوة البشرية خالل العصر املرابطيمستوى ال

اليت شنها املرابطون ضد سكان تامسنا فنتج عن ذلك نقص  اإلبادةشملها محلة تالقبائل اليت مل 
من حدد عدد القتلى يف  2ذحبة وهناك من املؤرخنيكبري يف عدد سكان املنطقة جراء تلك امل

كيدة على نه يعطينا داللة أأ إالفيه كثريا  الرقم يبدوا مبالغن كان هذا اإتامسنا مبليون شخص و
ن حيل ا الصنهاجني حمل املصامدة و يعمروها نظرا خلصوبة فراغ قبل أماعرفته املنطقة من 
  .تربتها ووفرة مزارعها

خرى اختذت من العصر املرابطي قبائل مصمودية  أ امدة تامسنا وجدت يفىل جانب مصإو   
ه وبين ماكر، كما ذكر رجراجة وذكر من بينها هيالن 3السهول مستقرا هلا حددها ابن خلدون

هذا فضال عن هسكورة و  4نسيفتتا رمبحاذاة  اقصى اجلنوب ودكالة و حتديديف أ
ذت من السهل الفاصل بني جبل درن و السوس خرى اختوقبائل أ 6صادةوكالوه وأ.5ههزمري

 آخرت على والئها للمرابطني حىت يضا قبيلة دكالة اليت بقيومن القبائل املصمودية أ.موطنا هلا
  .7ضمن قبيلة صنهاجة - خطأ-ن هناك من عدهاأ إاليامهم رغم نسبها املصمودى أ

                                                 
 .70،ص صفة املغرب -1
 .155،ص)1(ج وصف افريقيا:الوزان -2
 .364،ص6جم العرب -3
 .27و، كتاب االنساب: بو علي صاحلأ -4
 .25نفسه و -5
 .325،ص1ج  قبائل املغرب:صوربن من -6
 .324ص: نفسه -7
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االستقرار نذكر منها قبيلة  خرى تعتمد حياةقبائل مصمودة هناك قبائل بربرية أجانب  إىل   
وهناك  1ل بني سبتة و طنجة، وطنجة وفاسدد البكري مواطنها على طريق املوصكتامة اليت ح

بعض القرى اليت عمرها الكتاميون كقلعة ابن خروب  إىلوردها البكري تشري أخرى أ إشارات
عن قرى متصلة فيما ووادي مغار يف املنطقة املمتدة بني دمنة عشرية وسوق كتامى كلها عبارة 

ن ال غري أ 2بينها تسكنها كتامة خلصوبتها ووفرة مزارعها وهذا ما شجعها على االستقرار ا
املرابطني خاصة و أننا نعرف و على وجه الدقة التحول الذي طرأ على هذه القبائل بعد دخول 

 اإلشارة انياستثن ما ذاإن اسم قبيلة كتامة بدأ خيتفي من املصادر املعاصرة لعصر املرابطني جند أ
سفدد القريب مواطن كتامة على ر  إىلشار فيها اليت أ 3اإلدريسيالوحيدة اليت وردت لدى 

املرابطي،و لكنها  ن ضمن اموعات املشكلة للمجتمعن كتامة كانت ممن البصرة و الراجح أ
احلقيقي لتحمل امسا اندجمت يف القبائل ااورة هلا مثل غمارة و صنهاجة،  وختلت عن امسها 

وليس ".رون منهوهم ينتفضون من نسب كتامة و يف:"يف قوله 4يؤكده ابن خلدون وهذا ما آخر
د للفاطميني يؤموقف كتامة امل إىلساسا سبب يف ذلك يعود أن يكون الوليس من املستبعد أ".منه

ام سين يف عهد نظصوهلم اثروا أن خيفوا  أ فإمعلى املغرب و عليه  موينيصراعهم مع األ إبان
أي (منه  ويفرون"يقول  إذنصارهم كما يؤكد ذلك ابن خلدون نفسه يعادي الشيعة و أ

ربعمائة  سنة من النكري على كتامة بانتحال الرافضة وعداوة الدول ملا وقع منذ أ) االنتساب
  .5"إليهمبعدهم فيتفادون االنتساب 

فرع الربانس هي األخرى قد استقرت ربة املنتمية لوىل جانب قبيلة كتامة جند أيضا قبيلة أإو   
بدا ضد الفاحتني يف قلعة سقوما ى ذكرها خاصة  يف املقاومة اليت أقصى و يتجلباملغرب األ

أن يصفها بكثرة  7بابن خلدون ما حذى ولعل هذا.6بالقرب من فاس على عهد موسى بن نصري

                                                 
 .104،109،114،صكتاب املغرب: البكري -1
 .109،110نفس املصدر ،ص -2
 .169،ص صفة املغرب -3
 .176ص ، 6جم ،العرب -4
 .نفس املصدر و الصفحة-5
 .117،ص ملصدر السابقا: البكري -6
 .172،ص 6مج  العرب-7
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تعد  إذولة األدارسة بيلة دورا هاما يف تأسيس دوقد لعبت هذه الق. سها بكثرة عددها وقوة بأ
م وهي أوىل القبائل املستوطنة 789/هـ 172سنة  إدريس ماماإلوىل اليت بايعت القبيلة األ

  .1بنائها إمتامدينة فاس مباشرة بعد مل

تغيري  أي عليها وربة مل يطرأمات السابقة يتضح لنا أن مواطن قبيلة أومن خالل مقارنة املعلو   
األوىل و بني قيام دولة األدارسة و ليس من املستبعد أن  الفتوحرغم الفارق الزمين بني فترة 

 إال.دخلها يف طور النسيانأ العزلة وهذا ما إىلتكون القبيلة قد حافظت على مواطنها مث ركنت 
 احلادي عشر امليالدي،/ حداث يف القرن اخلامس اهلجريالظهور على واجهة األ إىلا عادت أ

ن ال منلك معلومات توضح منطقة استقرارها جنوب نكور، غري أدا حمد 2البكري إليهايشري  إذ
قصى من نتائج على مناطق ابطية و ماخلفه حكمها للمغرب األطبيعة عالقتها بالدولة املر

  .تعمريها واستقرارها

كثر قوة و عددا يشكلون الفئة األ كانوااملصامدة  ننتيجة مفادها أ إىلومما سبق ميكننا أن خنلص 
تمكنوا ن املرابطني مل يأ إالورغم خضوعهم للحكم املركزي  ،يف اجلبال و السهول متمركزين

تهم احلصار عليهم و مراقب إحكامفضلوا عنها ولذا  إبعادهمصلية و عن مواطنهم األ إزاحتهممن 
 إبادةقدموا على السهول ، يف حني أ إىلمن الرتول  مع تشديد اخلناق االقتصادي حبرمام

  .تغيري اخلريطة البشرية يف تلك املنطقة إىلدى أ وحلوا حملهم وهذا ما مصامدة تامسنا

  ندلسر األـب رـب

بنا دمج بربر األندلس ضمن  ر ن العناصر الرببرية املستقرة جيدع دمنا بصدد احلديث ما و   
ء جادلس نباأل ن استقرار الرببرأ وف ملعر او . لطابع االستقرار الذي مييزهمهذه اموعة نظرا 

  :ربع جمموعاتنتيجة امتزاج تارخيي من أ

                                                 
 .174،ص6 مج العربابن خلدون  -1
 .90ص كتاب املغرب يف ذكر بالد افريقيا و املغرب -2
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ت مع باقي ندلس يف عهد موسى بن نصري و انصهرام الفتوح األوىل لأليأ إىلعود ت: األوىل
اجلزيرة اخلضراء أول مدينة افتتحت و" 1:اإلدريسيخرى و يف هذا يقول الشرائح االجتماعية األ

ومعه قبائل ... من قبل املروانيني وافتتحها موسى بن نصري... اإلسالمندلس يف صدر من األ
  ".الرببر

يف هذا يب عامر للخدمة يف اجليش وموعة اليت استقدمها املنصور بن أفتتمثل يف ا :ثانيةأما ال 
.  "عدادهماستكثر من أو .... الرببر بإجازةندلس وأذل قبائل األ:" 2ى الصدد يقول ابن عذار

، م الذين لبوا دعوة ملوك الطوائف لردع اخلطر النصراينيف صنهاجة اللثا  :الثالثةل ثيف حني تتم
 :رابعةفئة  إليهاجانب الفئات السابقة الذكر يضاف  إىل.3نزلوا قبائلهم يف املدن و الثغورفأ

اعدتني بالل العصر املرابطي يف فترتني متندلس خبربر العدوة الذين تدفقوا على األتتشكل من 
وكانت قبلتهم حنو قرطبة وجاءت هذه اهلجرة  م1121/هـ 515كانت يف سنة  :والهاأ

حشد  إىلوهلذا بادر املرابطون .جنر عنها من نتائج رة العامة اليت شهدا قرطبة وما أعقب ثو
 إىلمع مثله للمرابطني و عربوا م تاحلشود من صنهاجة و زناته و املصامدة على حنو مل جي

  . 4كنت عليه من قبل ما إىل األمور إعادةو كان اهلدف من ذلك هو  األندلس

 م1140/هـ 535هد املرابطي فكانت سنة يف الع األندلسللرببر حنو  :نيةاهلجرة الثا أما   
جعل صاحب  هذا ما ندلس واأل إىلعداد اليت انتقلت أا متيزت عن سابقتها لكثرة األيبدوا 
 سباب اهلجرة من يرجع أوهناك من املؤرخني."ندلساأل إىلالعظيم  الجنالء با"يسميها  5البيان

                                                 
 .6ص )2(،ج43،ص)1(ج البيان املغرب: ىابن عذار: يضاأوانظر .177-176،صصفة املغرب -1
 .274،ص)2(،جالبيان املغرب -2
، وانظر 121-117-  115،ص)4(ج البيان املغرب: ىابن عذار. انظر.ع بن تاشفنيندلس مألعن عبور الرببر اىل ا -3
 ،1دار الشروق ط، سالمي خالل القرن السادس هجريإلالنشاط االقتصادي يف املغرب ا: عز الدين امحد موسى: يضا أ

 .84ص ،1983
  2003، 2لعلمية ، بريوت، طحممد يوسف الدقاق ، دار الكتب ا.مراجعة وتصحيح د)9(مج، الكامل يف التاريخ -4

-143،ص 1972-1971بريوت  ،)1(ج ندلسألحاضرة اخلالفة يف اقرطبة : يضا عبد العزيز سامل أوانظر . 188ص
144. 

 .98،ص)4(ابن عذارى ج -5
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ملعيشة و ظهور ااعات خاصة يف أواخر عهد من و غالء امجلة من العوامل كانعدام األ إىل
  . 1قصىاملنطقة الشمالية للمغرب األ إىليف زحفهم املوحدين  لوصوواملرابطني 

 إىلس األندل إىلاستبعاد سبب تنقل الرببر  جانب العوامل السالفة الذكر ال ميكننا إىل   
ات ضد احلكم حداثا و ثوربعض املناطق اليت شهدت أ إىلقرار ستاألمن و اال إعادةحماوالت 

م وسعي البعض  1139/هـ 534الوضع يف قرطبة و حتديدا سنة  إليهل املرابطي،  ولعل ما آ
ن تعدادهم أ األندلسنالحظه عن تواجد الرببر يف  ولعل ما. 2لالستقالل بقرطبة لدليل على ذلك

يف  ندلساأل إىلنسبة الرببر   3اخلطيب  د ابنوهذا ما نستنتجه من حتدي. ن يف تزايد مستمركا
ح أن هذا التزايد املضطرد يف استقرار الرببر يف و الواض اخلامسة بنصف معشار أو أقل ةاملائأول 

ولذا وصفوا الرببر  األندلسيونمل يتحمله  حدث مشاكل اجتماعية و هذا ماأقد األندلس 
غضبوا  إذا" أم أو  4نكد و شؤم و الدماء عندهم هوان أصحاب أمعدة من مجلتها  صافبأو

ن أو الراجح  6ومل يسلم الرببر من هجاء الشعراء و القدح حىت يف نسبهم5"جرحوا أو اقتلو
                                                 

ب منية اليت مير ا املغرألن تكون للظروف اأن سطل الشعري بلغ ثالث دنانري، وليس من املستبعد أمن غالء املعيشة  -1
و  99،ص)4(ج البيان املغرب: ابن عذارى : ضانات اليت شهدها سببا يف ظهور ااعات ، انظر عن ذلكينذاك و الفآ

 .35،ص مباحث: بوتشيشابراهيم القادري  :يضاأللمزيد انظر 
باب نشر مؤسسة ش،يو األندلس يف عصر دولة علي بن يوسف املرابط تاريخ املغرب: محدي عبد املنعم حممد حسني -2

 .146،ص1986 ،اسكندرية ،اجلامعة للطباعة و النشر
حتقيق ليفي بروفنسال ،دار )  2 (،قسالمإلاألعالم فيمن بويع قبل االحتالم من ملوك ا تاريخ اسبانيا اإلسالمية أو أعالم -3

  227، ص 1956املكشوف، بريوت 
 .71،ص خبار املغربأاملعجب يف تلخيص  :عبد الواحد املراكشي -4
نشرت ضمن ثالث رسائل أندلسية ،حتقيق ليفي بروفنسال، مطبعة  ،داب احلسبة و احملتسبآرسالة يف : ن عبدوناب -5

  .28ص 1955املعهد الفرنسي لآلثار الشرقية، القاهرة ،
حيث وصفهم بالدناءة و  -على عهد بن يوسف بن تاشفني- بو بكر حيي بن سهل اليكيأورده الشاعر أ انظر عن ذلك ما

  : قوله ، وعدم العفة، بالرغم ادعائهم املضحك حلمري، وقد اختذ من لثامهم مادة للسخرية البالغة منهماالحنالل
  نه يعلو على كيوانأولو         ***            يف كل من ربط اللثام دناءة                       
  ن بطن زانية لظهر حصانم      ***       ن ينقلواألفخر عندهم سوى  ما                       
  القرون مواضع التيجان وضعوا        ***                  املنتمون حلمري لكنهم   

  واطلب شعاع النار يف الغدران     ***                 عفة ال تطلنب مرابطا ذا                       
 3،ط ضيف، نشر دار املعارف، القاهرةحتقيق شوقي ) 2(ج املغرب يف حلي املغرب: ابن سعيد:انظر - 6

 267،ص1955
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وقد رصدت لنا  هقاليمأندلس حبواضره و بواديه مستقرا هلم خمتلفني يف الرببر قد اختذوا من األ
حداث السياسية يف األ إسهاماتمساء لقبائل بربرية كانت هلا أمات املتناثرة بني املصادر املعلو

ة و مكناسة اليت اختذت من املنطقة زندلسية نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر قبائل نفاأل
نت املمتدة بني قرطبة و بالد اجلاللقة موطنا هلا، يف حني كانت تقيم قبيليت هوارة و مديونة بش

  1.برية

مصمودة فقد انتشرت يف قرطبة و اجلزيرة اخلضراء و  لقبيلةما بعض البطون املنتمية أ   
موجهة للحواضر  تندلس كانأن اهلجرة الرببرية من املغرب األقصى حنو األجح اوالر2.مارده

." الكربى مثل قرطبة و غرناطة و هذا مصداقا ملا جاء يف قول ابن اخلطيب عن سكان غرناطة
 أحناءقبائل بربرية استقرت يف ل مساءكما أمدنا ابن حزم بأ.3"فيهم الرببر و املهاجرة كثري نأ

  4.فتح مثل مصمودة وصنهاجة وهوارة وزناتةالندلس من األ

لصد هجمات القوى النصرانية أضاف دلس نمما سبق يتضح لنا أن زحف املرابطني حنو األ   
جانب  إىلاختذت من األندلس مستقرا هلا وأصبحت  ن قبائل الرببر اليتخرى جديدة معناصر أ

  .تهان اسوىل تشكل قوة اجتماعية ال يالعناصر األ

  برــــالع :اـثاني

قصى الذي شارك الرببر الثاين من سكان املغرب األ هم العنصر: قصىاألعرب املغرب  -أ
 اإلسالميبداية الفتح  إىل عودةن ذلك يتطلب الإذه الفئة ف اإلملامحىت يتسىن باملنطقة و اإلقامة

طقة ا املنموسى بن نصري حينما أخضع و أيام عقبة إىلألن صلة العرب باملغرب األقصى، تعود 
                                                                                                                                                     

 
 36ص 1961املسالك واملمالك ،حتقيق ،اجليين ،مراجعة شفيق غربال ، القاهرة : االصطخري -1
 العرب: ، ابن خلدون28و  نسابألكتاب ا:بو علي صاحلأ: راجع .انظر عن مثال بين سفيان وبين سامل -2
 .181،ص)4(جم

3
يوسف علي الطويل، منشورات بيضون ، دار الكتب . ، شرحه و ضبطه و قدم له د) 1(مج اطةغرن خبارأاطة يف إلحا - 

 36،ص 2003، 1العلمية بريوت لبنان ط

 .503-498،ص نساب العربأمجهرة  - 4
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تعلم أهايل تركا جمموعة من العرب  اإلسالميجل نشر الدين للسلطة املركزية يف دمشق، وأل
قصى دأ جمتمع املغرب األومن هنا ب.1قصى قواعد الدين احلنيف و تنشر بينهم تعاليمهاملغرب األ

ربوع البالد تؤدي وظيفتها اليت أقبلت من  قامت يفطعم بعناصر جديدة من العرب اليت أيت
من العرب كما وجد  يف ربوعه اإلقامةقصى موطنا ملن يفضلون أجلها وأصبح بذلك املغرب األ

ذا هلم  فأشاعوا و مال ملجأ وات اخلارجية الفارين من بطش اخلالفة يف املشرقعفيه أصحاب الد
  .2اإلسالميفكارهم اليت فشلوا يف نشرها يف املشرق أ

 أيبابن "ذلك  إىل شاروزاد توافد العرب على املغرب األقصى خاصة يف عهد األدارسة وقد أ  
العرب من بالد وفود  إدريسم وفدت على 804/هـ 189نه يف سنة حيث ذكر أ" زرع

مدجل وبين حيصب و زدئة فارس من القيسية و األاخلمسما ندلس يف حنوافريقية و بالد األ
يعرف بثورة الربضي أيام  م أو ما817/ـه202كما كان ألحداث قرطبة سنة 3.وغريهم

احلكم بن هشام أن تقاطر عدد كبري من عرب األندلس حنو عاصمة األدارسة واستقروا بعدوة 
يف حني  5بيت أالفو مثانية بنح إليهازرع  أيبعدد الوافدين حسب رواية ابن  روقد، 4ندلساأل

يقل عن ثالمثائة  ال سر العربية الوافدة من القريوان لوحدها صوب مدينة فاس عمااأل بلغ عدد
  .7إليهاصبحت املدينة ال تتسع هلذا العدد اهلائل من الوافدين وأمام تنامي اهلجرة أ6بيت 

سر العربية مدنا مغربية مدينة فاس فحسب بل مشل توافد األ ومل يقتصر توافد العرب حنو   
العاشر و /يس اهلجروقد رصدت لنا املصادر اجلغرافية خالل القرنني الرابع و اخلام أخرى

تواجد   إىل.8 "حوقل ابن"يشري إذتلك املدن  مناذج لتدفق العرب صوب احلادي عشر امليالدي،

                                                 
 .42ص)1(ج البيان املغرب: ىابن عذار -1
 .307ص ، ملوحدينندلس عصر املرابطني و األسالمية يف املغرب و اإلاحلضارة ا: حسن علي حسن -2
 .13 ص املطرب، نيس األ -3
 .77 ص ،) 2(ج ربغامل  البيان: ىابن عذار -4
5

 .25 ص ،املطرب نيسألا -  

 .نفس املصدر والصفحة -6
،  الشرقاوي  مدحية، ،  حتقيق  وتعليق س يف بناء مدينة فاساآلكتاب تاريخ مدينة فاس املعروف ،زهرة : ىنائزاجل -7

 .49،ص2001 ،1ط ،فة الدينيةالثقا مكتبة الناشر
 .65،ص رضألصورة ا -8
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ة خاصة بعض املدن التجار يفتواجد جالية كبرية من جتار البصرة و غريهم من عرب املشرق 
  .املباشر على جتارم لإلشرافاجلنوبية منها اليت اختذوها مقرا 

انتشار العرب  إىلاحلادي عشر امليالدي / مع بداية القرن اخلامس اهلجري" 1البكري"ويشري    
اليت  اليت اختذا بعض القبائل العربية "سبتة"قصى كمدينة يف بعض املدن الشمالية للمغرب األ

عوامل عديدة  تضافرتومع بداية قيام دولة املرابطني .اهل موطنا "صدف" إىليعود نسبها 
ملا ذاع ملسامع الناس ،  به ى استقطاب األسر العربية حنو املغرب األقصى لالستقرارساعدت عل

 بهاعأتمن و االستقرار بعد جهاد دام ربع قرن جين خالله يوسف بن تاشفني مثرة من شيوع األ
  .2ن قضي على الفوضى الزناتية اليت عمت البالد سابقاغرب بعد أوبسط سيطرته  على امل

الصناعي و الدولة املركزية انتعاش اال احلريف و  سلطة إىلندلس كما جنم عن ضم األ   
مراء املرابطني  التجاري، وبدأ تدفق األسر األندلسية على املغرب األقصى بعد أن استقدم األ

يؤكد ذلك استقدم يوسف بن تاشفني و مما ، عض اخلدمات منهم لالستعانة م يف ب اعدد
طرة حينما أراد بناء قن "يعل"بعه ابنه ونفس النهج ات.3رحاءأحسن صناع قرطبة لبناء عدد من األ

بن  يوكان أمري املسلمني عل:" يف قوله .4اإلدريسييؤكد  ماطرة وادي  تانسيفت وهذا قن
عجيبة البناء متقنة الصنع، بعد أن جلب  ةقنطر -أي ر تانسيفت -هذا النهر ىلع يوسف بىن

  "ملعرفة بالبناء فشيدوهااهل عملها صناع األندلس ومحال من أ إىل

ندلس للعمل يف باملغرب العديد من عرب األ هؤالء العمال و الصناع املهرة حلّ جانب إىل   
دا كبري من ن عدلدرجة أ اإلدارييدان القضائي و امل ميادين خمتلفة نذكر منها على اخلصوص

ن هؤالء أ إىليضاف 5"مالك بن وهيب"ثلندلسيني مء يف عهد املرابطني كانوا عربا أالوزرا

                                                 
 .103،صغرب يف ذكر بالد افريقيا و املغربكتاب امل -1
دار النهضة العربية للطباعة و  ،دلس عهد يوسف بن تاشفنيألندولة املرابطني يف املغرب و ا: سعدون عباس نصر اهللا -2

 .57،ص 1،1985بريوت،ط ،النشر
 90ص األنيس املطرب: ابن أىب زرع.76،78،صساآلزهرة : اجلزنائي -3
 .60صصفة املغرب، -4
 .57،ص 4ج   البيان املغرب: ابن عذارى -5
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يصف  1املراكشي"جعل  ندلسيني وهذا مابطية كانت قبلة لرجال العلم األعاصمة الدولة املرا
 مارتهإومل يزل أمري املسلمني من أول :" هد علي بن يوسف بقولهندلسيني على عالعرب األ إقبال

مل  جتمع له منهم ماذلك، حىت ا إىليستدعي أعيان الكتاب من جزيرة األندلس، وصرف عنايته 
  ."جيتمع مللك

دخول عنصر جديد املتمثل يف  ندلس على عهد املرابطنيغرب األقصى وبالد األكما شهد امل  
ندلس األ قاذإلنريقية منذ عصر الطوائف عرب بين هالل، وبدأ التفكري يف االستعانة بعرب اف

غزو ذا االقتراح نتيجة ملا مسعوه من أخبار اليت أملت بافريقية نتيجة اللكن هناك من عارض ه
ي وفضلوا االستعانة وملكهم، ولذلك عدلوا عن هذا الرأ مواهلم ودورهمى أاهلاليل فخافوا عل

  .2باملرابطني

ضمن مشاركة القبائل العربية بافريقية  إىلتشري  ةالتارخيين النصوص إالرغم من ذلك فبو     
هم وشكل العرب فرقة من أ ،3بن تاشفنيندلس بقيادة يوسف األ إىل قوات املرابطني اليت عربت

الذين استقروا يف مشال املغرب ندلسيني العرب األ إىلابطي، ينتمي بعضها فرق اجليش املر
سيني وعرب بين هالل وبين ندليدل مشاركة  العرب األ ولعل ما.4دارسةاألقصى يف عهد األ
ن خلامس اهلجري يف جيش املرابطني، أقصى خالل القرن ااملغرب األ إىلسليم الذين تسربوا 

ضف أ، 5مالقة وغرناطة و غريها رايات اشبيلية و قسما خاصا من اجليش املرابطي كان حيمل
ة  م حتت قياد1096/هـ 490سنة ) consuegra(مشاركتهم يف موقعة كنسوجر  إىل

                                                 
1
 123،صاملعجب يف تلخيص اخبار املغرب 

/ حتقيق وتعليق أ ) 2(،ج)  الدولتان املرابطية واملوحدية(ألخبار دول املغرب األقصى  االستقصا:  ى السالوالناصرى  -2
 .37ص1954وحممد الناصري ،دار الكتاب ،الدار البيضاء جعفر الناصري ، 

. البيضاء ، منشورات مكتبة الوحدة العربية، الدارالنظام السياسي و احلريب يف عهد املرابطني: حركات ابراهيم -3
 .155ت،ص.د
: ين عبد احلقاملري :ضاأي:، وانظر  297،ص1986، ندلس يف عصر املرابطنيأل اتاريخ املغرب و: عبد املنعم ىمحد -4

 .19،ص1967، الرباط ، بوتيه اجليش املغريب عرب التاريخ
القاهرة  3،اجني طبعة اخلترمجة حممد عبد اهللا عنان مؤسسة :تاريخ األندلس يف عهد املرابطني املوحدين :أشباخيوسف  -5

 تماعيالجلثقايف و اتاريخ اإلسالم السياسي و الديين و ا :حسن إبراهيم حسن :نظر أيضااو. 479، ص 1377/1958
 .379ص 1،1967،دار نفائس األندلس بريوت ، ط 4ج
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عسكرا  )يوسف بن تاشفني(فجرد : "سيوسف بن تاشفني ويف هذا الصدد يقول ابن الكردبو
ندلس  الشرق و الغرب و قدم عليهم حممد بن احلاج فالتقوا أو ،ابطني، وعربمرجرار من 

فا  املشركني وولوا مدبرين أقدامن زلزل اهللا أ إىلفكانت بينهم جوالت و محالت  بكنشرة،
  .1"واختطفتهم احلتوفلتحفتهم السيوف 

برسم اجلهاد ضد النصارى  علي بن يوسفن جتنيد عرب افريقية استمر على عهد ويبدوا أ    
سنة   uclesقليش إندلس ويؤكد املؤرخون بالء بعض الفرسان العرب يف معركة يف األ
واستشهد يف هذه الوقيعة :" ويتضح ذلك مما أورده ابن القطان حيث يقولم 1107/هـ501

كما تتضمن 2"عيان و العربانويل، وكان رجل صدق، ومجاعة من األاجلز اإلمام)اقليش أي(
يؤكد  إذاملعاصر لعصر املرابطني تواجد العرب ضمن اجليش املرابطي " الفتح بن خاقان" رواية 

لة ططلي احلمالت العسكرية املتجهة حنو إحدىعينه مجلة من العربان ضمن  بأمه شاهد أن
نه أف املرابطني و الظاهر عدد العرب الذين عملوا ضمن صفو جنهل فإنناا هذ ومع.3وبلنسية
ونستشف .4فقط م كانوا يعملون كمتطوعةوأمع العناصر الرومية و الزجنية،ال باملقارنة عدد قلي

م بعد أن استوىل املسيحيون 1119/هـ 513نه يف سنةأقصا ذلك مما ذكره صاحب االست
ومعه خلق كثري من " جوازه الثاين إليهاس جاز على بن يوسف ندلعلى قلعة أيوب يف شرق األ

  .5"املرابطني و املتطوعة من العرب وزناته وسائر قبائل الرببر

يضا ولكن لى العرب أكثري قد تعود ع خلقأن عبارة  "السالوى"ويفهم من خالل قراءة نص    
قل أن عدد العرب املتطوعة أ إىلل جيعلنا مني....) مث العرب ون،املرابط(الترتيب املوجود يف النص 

وىل من جيش املرابطني كانوا دائما يف الصفوف األ فإم من عدد املرابطني و بالرغم من ذلك 
قتال ووفائهم للمرابطني حىت يف ال من شجاعة و براعة ندلس نظرا ملا يتمتعون بهد يف األااه

                                                 
عهد م، صحيفة  ، نشر و حتقيق  امحد خمتار العبادي خبار اخللفاءأيف  ءاالكتفاتاريخ األندلس  قطعة من كتاب  -1

 . 108-107،ص1966-1965مدريد، )13(سالمية مجالدراسات اإل
 .66،ص نظم اجلمان  -2
 .162،ص 1990 1تصحيح و تعليق حممد الطاهر ابن عاشور الدار التونسية للنشر مطبعة دار القلم ط نقالئد العقيا -3
 .45ص )4(،مج خبار غرناطةأاالحاطة يف : ابن اخلطيب -4
 .61،ص )2(،جقصىألاالستقصا ألخبار دول املغرب ا -5
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ورده صاحب ا يتضح لنا فيما أصر وحدهم، وهذا ميامهم ورغبتهم يف كسب مثار النأ آخر
غزى تاشفني بن علي بن يوسف الروم يف شعبان نه يف سنة ثالثني ومخسمائة أأ1"بيان املغربال"

ا الدولة لنا فأم:" افقالوعندهم يف لقاء عدوهم،  املكرم بعدما استحضر زعماء املرابطني ونظرا ما
مر ملن شاء اهللا بعدنا، مث استشهدنا فاأل إذافلقاء عدونا،  إىلحد نا أم تركها أو محايتها ال يتقدم

سر العربية ، ومن  األ"اهللا عملنا أرم العدو بنا وال تشرك أحد معنا، وسريى: ب فقالوادعا العر
سرة بين حنني وهم من كنانة وبين عشرين وهم من أ: نت تقطن املغرب نذكر منها مثالاليت كا

حد قضاة أجنبت بيت بين امللجوم اليت أ فضالهذا .نصارعرب اخلزرج، وبيت بين حدور من األ
مكناسة و مراكش يف العصر املرابطي و غريها من  القبائل العربية اليت انتشرت يف كل من 

  .2زمور و اختلطت مع العنصر الرببريأحاحة ورجراجة و

  دلســاألنرب ــع - بـ 

يتوجب علينا التطرق  فإن ذلك املرابطي صرومادمنا بصدد احلديث عن العنصر العريب يف ع   
املركزية للدولة املرابطية وسوف يقتصر  اإلدارةنه كان يتبع أندلس، على اعتبار عرب األ إىل

ندلس وىل للتواجد العريب يف األاملراحل األ إىلحديثنا يف هذا اال عن فترة الدراسة دون العودة 
تبعه من هجرات  ول اهلجري و ماأيام الفتوح األوىل مع اية القرن األ إىلالذي تعود أساسا 

غاية العصر  إىلم سلبية رتب عنها من نتائج اجيابية كانت أملختلف فروعها وبطوا وما ت. عربية
ندلس خباصية جتلت يف خفة حدة النعرات القبلية و العصبية اليت ألاملرابطي الذي متيز فيه عرب ا

لقرن الرابع اهلجري، بعد أن تناسى ا إىلح ظلت تطبع العالقات االجتماعية منذ مطلع الفت
يم عليهم يف شبه خثري القبلي الذي أالبداوة و التم املشرقية وختلوا عن مظاهر حياة صوهلالعرب أ
                                                                                       .3العربية اجلزيرة

 إذاندلس هجرة عربية مشرقية حنو األأية  إىلة أن املصادر ال تشري ميز الفترة املرابطي ماولعل    
ا حروم يف افريقية و املغرب األوسط ومل  وأما استثنينا هجرة قبائل بين هالل الذين كانوا قد 

                                                 
 .94،ص)4(ج:ىابن عذار -1
 .39-38،ص مباحث :بوتشيش ابراهم القادري-2
 ه 546 /هـ510 ندلس يف اية املرابطني و مستهل املوحدين عصر الطوائف الثاينألا: صمت عبد اللطيف دندشع -3
 .249-247،ص1،1988المي ببريوت ،طإلسدار الغرب ا م،1151/م 1116/
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م وجدوا يف الدولة املرابطية طاقتهم القتالية خاصة و أ إلفراغ ندلسغري األ آخرجيدوا جماال 
  .1ندلسقدوم مثل هذه العناصر الستعماهلا يف معاركها ضد نصارى األ ع علىدولة حرب تشج

ية اليت كانت تتخذ من ندلس فتمثل يف القبائل العربية الثانية النتقال العرب حنو األما الفرضأ   
خرى ضمن تشكيالت اجليش املرابطي عدا هذا ال املغرب األقصى موطنا هلا ودخلت هي األ

وعلى العكس من ذلك كان .ندلسكانت هناك هجرات عربية صوب األ إنتبني  إشاراتجند 
ر  ثر على استقراأندلس خالل العصر املرابطي النصرانية على مدن الثغور يف األ للتحرشات

املناطق اليت كانت تطاهلا اجلالء عن  إىلسر العربية الكثري من األ تالسكان حيث اضطر
ثناء اجلنوب وبدا ذلك واضحا خاصة أ لشمال صوبالتهديدات النصرانية متخذة اجتاها من ا

 478مث سقوطها يف مستهل صفر حصار الفونسوا ملدينة طليطلة ملدة سبع سنوات 
ريب، وبات غال اإلسالميحدث سقوط طليطلة دويا هائال يف العامل وقد أ.م 1085/هـ

املناطق املتامخة  دأوا مبغادرةاملسلمون يف حال من الضياع التام ال يعرفون كيف يتصرفون، وب
بطليوس هربا من االضطهاد  إىلالذين هجروها مجاعات  اطليطلة من سكا  فقرتاوأللفونسوا 

وذل "حال ملوك الطوائف وقتئذ بقوله 3"الكردبوس"يصف لنا ابن و 2على دينهم وحفاظا
ة نفبالكلية وزالت من النفوس األحوال اجلميع رعية، وفسدت أوس، وافتقرت الءالرئيس و املر

ندلسي عبد وقد صور الشاعر األ". وأذعن من بقي منهم خارج الذمة إىل أداء اجلزية اإلسالمية
بعد  ندلسيف األ اإلسالماملتوقعة ملصري  اراآلث "بابن العسال "اهللا بن فرج اليحصيب املشهور

 كما غادر سكان بلنسية مدينتهم نتيجة.4فيها اإلقامةهلها على عدم سقوط طليطلة حاثا أ
ب ذلك يف ظهور كثر من عشرين شهرا وتسببادور عليها و الذي دام أالكمي احلصار الذي طبقه

                                                 
 .37،ص مباحث :ابراهيم القادري بوشيش -1
عهد يوسف بن تاشفني ،دار النهضة العربية للطباعة و  ،ندلساأل املرابطني يف املغرب و دولة : سعدون عباس نصر اهللا -2

 .61-60،ص1985، 1ط النشر،
 .77،ص خبار اخللفاءأيف  ءاالكتفاتاريخ األندلس  قطعة من كتاب  -3
  حصيب املشهور بابن العسال الطيطلييندلسي عبد اهللا بن فرج الألمما قاله الشاعر ا -4

  ال من الغلطإاملقام ا  افم        ***    كم  وا مطيثّحندلس أهل أ يا                         
  ب اجلزيرة منسوال من الوسط ثو         ***  رى  أطرافه وأالثوب ينسل من  

  كيف احلياة مع احلياة يف سفط        ***     يفارقنا     وحنن بني عدو ال
 .352، ص1968تحتقيق إحسان عباس دار صادر بريو)4(مج نفح الطيب: انظر املقري 



36 
 

كلت اجللود و حلوم الدواب، وملا دخلها اجل من ا من املسلمني جماعة فيها لدرجة أن الناس أ
  .1النصارىو احل حملهم 

استقرار عرب  ماكنالوضع عرفت خريطة األندلس حدوث تغيريات هامة يف أ مام هذاأ    
ومما يؤكد أمهية العنصر العريب يف األندلس جند أن ابن حزم .اجلنوب إىلالثغور من الشمال 

ل العربية اليت استقرت فيه ويظل أهم مصدر ميدنا بأمساء كمله لذكر القبائخصص كتاب بأ
عصر اش قريبا من مهيته خاصة انه عو متكن أ إقامتهاالقبائل العربية يف األندلس و أماكن 

ب رواية املقري مبعلومات ال حس" نفسفرحة األ"يف كتابه " ابن  غالب"ا مدناملرابطني، كما أ
لقبائل مساء لين املصدرين ميكننا حتديد بعض األمهية عن ابن حزم ومن خالل تتبع هاذتقل أ

يعي ندلس موطنا هلا نذكر  منها على سيبل املثال ال احلصر بنو القلالعربية اليت اختذت من األ
 ازن ووبنوه،يف تدمري وبنو هديل ،صبحيون بقرطبةألو بين محديس و ا ،بقرية صاحلة قرب مالقة

يف قلعة بين سعيد اليت مسيت ني و املخزومني وبين سعيد بو اليحص،بنوزهرة يف اشلبية 
عرب من اليمن و غريها و  وقراها "شلب "ن سكان مدينةأ 3"اإلدريسي" كما ذكر.2بامسهم

فصحاء نبالء خاصتهم و "وهم  ينظمون الشعرالفصيحة و م يتحدثون باللغة العربيةأميزم 
  ".عامتهم

  نـيـملولدا:اثالثـ

ندلس يطلق ثالث يشكل جزءا كبريا من سكان األالرببر و العرب هناك عنصر  ىل جانبإ    
أو  اإلسالما صل اسباين ممن اعتنقوم اسم املولدين و يعين السكان األصليني املنحدرين من أعليه
الروم و اجلاللقة  إىل و تعود أصوهلم اإلسالميةعلى الديانة  فنشئوامن أب مسلم  اولدو

                                                 
 البيان املغرب: ابن عذارى .103،ص   خبار اخللفاءأيف  ءاالكتفاتاريخ األندلس  قطعة من كتاب : ابن الكردبوس -1

عهد يوسف بن   ندلساألدولة املرابطني يف املغرب و : يضا سعدون عباس نصر اهللا أوانظر . 38،ص)4(ج
 .138،139تاشفني،ص

يف  البغماكن استقرارها املستخرجة من كتايب ابن حزم وابن أندلس و ألالعربية يف اانظر امللحق اخلاص بالقبائل  -2
 .املالحق

 .180،صصفة املغرب  -3
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وقد .1ندلس قبل فتحهان من اليهود الذين استقروا يف األراغونيني و منهم من كااألني والقشتاليو
ويف الفاعلية عامة مهية يف احلياة اللوحظ أن املولدين كانوا أوفر العناصر حركة، وأكثرها أ

ندلس حيث اشتهر الكثري من املولدين بالقوة و النفوذ و الثراء العظيم خصوصا يف االقتصادية لأل
 ما يف املدنوصيد األمساك، أرياف، كتربية املاشية و الزراعة يف األ اشبيلية و امتهنوا عدة مهن

ؤما كثرهم تالاصر نشاط وأواشتغلوا بالتجارة، فكانوا بذلك أكثر العنحرفا خمتلفة،  ازاولو فقد
  .2ندلسيةمع ظروف احلياة يف البالد األ

االسباين،  همألصلتعصبوا  ن البعض منهمأمساء املولدين يتضح لنا نظرة على أ وبإلقاء    
و   Jargeوبنو اجلريح   Angelioجنلني  مثال بنوافاحتفظ كثري منهم بأمسائهم القدمية أ

 وبنو غرسية  Martinezدنيش ربنومو  Sabricaقة شربوبنوا   Kabturnoالقبطرنة بنو
3Garcia  ...  احتدوا ضد العرب، ومتردوا   ما ان املولدين كثريو اجلدير باملالحظة أ. اخل

 "مري عبد اهللا بن حممداأل"خلوا معهم يف صراع مرير استفحل أمره يف عهد على سلطام ود
وقد ساقت هلم الظروف  م،912/هـ300م، 888/هـ 275يف سنة  اإلمارةالذي توىل 

الذي استمر البالء على يديه مثانية  4"عمر بن حفصون"خطر شخصية يف تاريخ املولدين هو أ
 350م،912/هـ 300وائل خالفه عبد الرمحان الناصر أ إىلمترده  وعشرين عاما حيث استمر

فت خ نه سرعان ماأغري  5م917/هـ 305 سنة يف إالومل يتم التخلص منه م، 961/هـ

                                                 
 1،1992،دار اجليل بريوت،ط دلسيألنالتصوير الفين للحياة االجتماعية يف الشعر ا : حسن امحد النوش -1

،عصر الطوائف ية املرابطني و مستهل املوحديندلس يف األنا: عصمت عبد اللطيف دندش  :يضاأوانظر .33،ص
 .249ص510الثاين،

 .نفس املرجع و الصفحة:  حسن امحد النوش -2
عني : الناشر مثاهلم الشعبيةأندلسيني و ألشعار اأندلسي رؤية من خالل ألصور من اتمع ا: سامية مصطفى مسعد -3

  .34ص1998 ،القاهرة ،وىلالطبعة األ ،نسانية و االجتماعيةللدراسات و البحوث اإل
سرة فقرية اعتنقت أهل الذمة و ينتمي اىل أمن مساملة عمر بن جعفرا االسلمي، كان أبوه هو عمر بن حفصون بن  -4

املولدين بكورة رية  وقد تزعم عمر بن حفصون ثورة.مري احلكم بن هشامأليام جده جعفر االسلمي يف عهد اأسالم مند اإل
 من عهد اخلليفة الناصر حيث ابن حفصون مشتعلة حىت العقد الثاين عهد األمري حممد وظلت ثورةضد الدولة األموية منذ 

وانظر . 106-104،ص )2(ج البيان املغرب: ىابن عذار: راجع. م 927/هـ 315خضاعها و القضاء عليها سنة مت إ
 .36،ص ندلسيألصور من اتمع ا: سعدميضا سامية مصطفى أ
 .171-106-104صدر ،صنفس امل: ىابن عذار -5
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أن  إالطائفية يف عصر ملوك الطوائف  إماراتسيس عدة املولدين فيما بعد ومتكنوا من تأ ثورات
الثغرية  اإلماراتبعض  إالومل يبق هلم  إمارامعلى معظم  أتىندلس املرابطي لألح تياجاال

  1بين هود كإمارة

  رىــخيات األـاألقل: ثالثا 

  رومـة والــالبـالصقأ ـ 

فة من بلغاريا العظمى اليت متتد يف الكتب العربية سكان البالد املختل صقالبةاملقصود بال    
فرنسية قدمية و  exlaveن كلمة صقلب على أ.2درياينالبحر األ إىلأرضيها من حبر قزوين 

وسطى على طلقها اجلغرافيون العرب يف العصور العبد أو رقيق وهي التسمية اليت أ:اهامعن
سيب الشعوب السالفية  على  أبواجلرمان و االسكندنافيني ن بعض االشعوب السالفية عامة أل

ويعرفون أيضا  3ةعرب األندلس و لذلك أطلق عليهم اسم الصقالب إىلوبيع رجاهلا و نسائها 
 ادة ماو اخلصيان و اابيب وهذه كلها نعوت عمثل الفتيان و اخللفاء و اخلرس أ مساء عديدةبأ

كابرهم فسموا باخللفاء ألن هذه التسمية كانت تطلق على أ ندلسيةتتردد ذكرها يف املصادر األ
وهناك من  4أشبه باخلرس ايعرفون لغة البالد يف بداية أمرهم فكانو األم مل يكونووباخلرس 

  .5يسميهم بارستقراطية العبيد

                                                 
 .44،ص مباحث يف التاريخ :ابراهيم القادري بوتشيش-1
 .106،صرضألصورة ا: ابن حوقل  -2
ن أكونه اصطالح، وحسبنا يف ذلك  وهذا ال يزيد على) اخلصيان(كل الصقالية  يطلق على .نفس املصدر و الصفحة-3

نه أيوصف يف املصادر ب.م912/هـ300م،888/هـ 275مري عبد اهللا بن حممد ، وصيف األيببدر بن امحد الصقال
 .252،ص1 963 ،حتقيق حسني مؤنس القاهرة  )1(ج احللة السرياء :ارالبابن ا :انظر .جنب ولدينأنه أ  خصي مع

، حتقيق احسان 1(مج 3سم ق ،) هل اجلزيرةأالذخرية يف حماسن : ،ابن بسام 342،ص)1(مج  نفح الطيب: املقري-4
، املعهد اجلامعي ما دألسيون من خالل نداأل: بنشريفة ديضا حممأوانظر .112،ص1979بريوت لبنان،عباس دار الثقافة، 

 .1،ص1972للطبع الرباط 
 .280،ص1957، 3القاهرة الطبعة )1(ريدة ج وأبعبد اهلادي   حممد ، ترمجةسالميةاحلضارة اإل: زادم ميت -5
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رقاء صبحت تشمل كل األالعرب فأ ة قد اتسع استعماهلا لدىواملعروف أن كلمة الصقالب   
ة يف اخلدمة داخل وقد استخدم األمويون الصقالب 1مم املسيحيةبون من أيه أمة من األلذين جيلا

 180ي ضوكان احلكم بن هشام الرب.2قصورهم بصفة عامة وخدمة احلرمي بصفة خاصة
خذ وقد أ.3قدرهم عندما اختذ منهم حرسه اخلاص أعالقد  م،821/هـ 206، م796/هـ

خلليفة عبد الرمحن يف عهد ا العاشر ميالدي/ القرن الرابع اهلجريعدد الصقالبة يزداد فبلغوا يف
يا يف حني كان عدد اخلادمات الكربيات و بمائة ومخسون صقلالف وسبع آالناصر ثالثة 

حىت بلغ ثالثة عشر  العدد مث ارتفع هذا 4وثالمثائة خادمة أالفالصغريات بقصر الزهراء ستة 
  .5قطوسبعمائة و مخسون من الرجال ف ألف

ندلس من لفاء و األمراء فقط بل استكثر أثرياء األخلومل يكن استخدام الصقالبة قاصرا على ا   
ندلس األ إىلهذا وقد جاء أكثر الصقالبة أطفاال من اجلنسني .بقدر زيادة ثروامالصقالبة وذلك 

يذوبوا يف  ة ملوعلى الرغم من أن الصقالب.6عمال القصرودربوا على أ إسالميةربوا تربية  حيث
حيتل مكانة عالية يف اتمع  نب و الرببر فقد استطاع عدد منهم أندلسي مثل العريف اتمع األ

د نفوذ هؤالء ملا سقطت شرطة، وزا و صاحبفمنهم من وصل قائدا للجيش أ 7ندلسياأل
احرة عرفت باسم دول الطوائف صغرية متن إمارات إىلندلس الدولة األموية وانقسمت األ

سية الصقلبيان مبارك و املظفر فيه املمالك فكان يف بلن اووانشئالصقالبة بشرق األندلس  ثرفاستأ
  .8و يف املرية خريان و زهري ويف طرطوشة لبيب ويف دانية جماهد

                                                 
 .23،ص ندلسيألصور من اتمع ا: سامية مصطفى مسعد -1
 .253-252،ص)1(ج احللة السرياء: ابن االبار  -2
 .39ص )1(ج ، رب يف حلي  املغرباملغ: يضا ابن سعيدأوانظر  342-341 ،املصدر السابق: املقري -3
 .232،ص)2(ج البيان املغرب: ىابن عذار -4
 . 384، 145  ص ،املصدر السابق املقري -5
الصقالبة : امحد خمتار العبادي.  72،ص1965دار الثقافة، بريوت  ،هلجرياشبيلية يف القرن اخلامس ا: صالح خالص  -6

 .11،ص1953مدريد  اسبانيا وعالقتهم حبركة الشعوبية أرضالصقالبة يف 
 .258،ص)1(ج احللة السرياء: باراال ابن -7
 .169-166-163-160- 158،ص)3(ج البيان املغرب: ى ارذع ابن  -8
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نكور خاصة أيام سعيد بن  إمارةار الصقالبة يف قصى فقد ورد ذكر النتشأما يف املغرب األ   
ويف مشال .1لكثرة حبيث استطاعوا قيادة مترد ضده، انتهى بفشلهمم كانوا من اويبدو أ.صاحل 

م من  من وثقوا" إىلدارسة حكم سبتة وطنجة  بنومحود األوكالاملغرب األقصى دائما أ
  .2"مواليهم الصقالبة

 إىل، وذلك استناد محرسا هلن املرابطني استخدموا الصقالبة أ إىل 3حد الدارسني ويشري أ    
مجلة من ... األندلس" لة بشراء يوسف بن تاشفني من القائ.4"احللل املوشية"رواية صاحب 
وهي الرواية نفسها اليت وردت " هم، وانتهى عنده منهم مائتان ومخسون فارساالعلوج، فأركب

هى وانت.... عالجاألندلس فابتيع له ا مجلة  من األ إىلوبعث :" يقول إذ "5عذارى"ابن  لدى
 حول العدد حيث نيخمتلفت نيكانت الروايت نوإ" ربعون فارساه مائتان وأعنده منهم شراء مال

تتفقان حول استعمال  ماإفربعون علجا، ني و مخسون و الثانية مبائتني و أول مبائتحددها األ
أن لفظ  إىلنبه  قد 6"احللل "ن كان حمقق كتابإعالج، وليس الصقالبة وو األلفظ العلوج أ

 إىل 7ة يف حني يذهب البعضاألبيض البشر ورويباألسواهم من الرقيق ة والعلوج يضم الصقالب
حت بصخالل العهد املرابطي حيث أ ةالتارخييأن مصطلح الصقالبة اختفى من معظم املصادر 

  .تستعمل بدهلا مصطلحات الروم و احلشم و العلوج

بل تعداه  حسبايل فيف شرائهم للصقالبة على العنصر الرج وامل يقتصريبدوا أن املرابطني و    
بعضهن كان من ضمن اهلدايا اليت  أهداها يوسف ن أيؤكد ذلك  ولعل ما العنصر النسوي إىل

و بعث له : عذارىبكر بن عمر بعد عودته من الصحراء يقول ابن  أيبمري األ إىلبن تاشفني 

                                                 
 .94-93،ص و املغرباملغرب يف ذكر بالد افريقيا : يالبكر -1
 .30ص)2(،ج االستقصاء: ي السالوالناصري  -2
، منشورات مكتبة الوحدة العربية، الدار النظام السياسي و احلريب   يف عهد املرابطني:  حركات ابراهيم -3

 .149،150ص.ت.د.البيضاء
 .25ص: جمهول   مؤلف -4
 .23،ص)4(ج البيان املغرب -5
 .32،حاشية25ص: املصدر السابق :جمهول  -6
 .46،ص مباحث:  ابراهيم القادري بوتشيش  -7
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ى شراء ني عليوسف بن تاشف إقبالن والراجح أ.1و مجلة من خدم اخلدمة أبكاراعشرين جارية 
عالج و اختاذهم حرصا خاص  له القصد منه هو فرض هيبته وملكه تلك  اموعة من األ

واركب اجلميع :"يف قوله"2 املغرب البيان "صاحب ا ذكرهمم يفهمما وهذا  ألي طارئ حتسبا
يوسف وتسليم  إلدارةالرضوخ  إىلبكر بن عمر  أيبفما كان على  ."فغلط حجابه وعظم ملكه

 إىليف حني تشري املصادر 3."نه مغلوب عليهأ"وعلم " كثرة جيشه" رأىما له بعد زمام السلطة
 ،4ركبهم يف املغربأن عليا بن يوسف املولود من أم رومية يعترب أول من استخدام الروم وأ

  .هحرسا لعالج ابقا من اختاذ يوسف بن تاشفني لألذكرناه س ما يعد تناقضا مع وهذا ما

يف عهد  ماستخدامههو التوسع يف  عذارىالقصد مما ذكره ابن يكون  ن أ ليس من املستبعدو   
يقتصر على احلراسة و العمل يف اجليش بل تعدى  حيث مل يصبح استخدامهم ، علي بن يوسف

 مري املسلمني أل إن:" قوله يف " 5لنويريا" إليهشار أخرى كجباية األموال حسبما أ جماالت إىل
يف كل إىل هذا اجلبل  يصعدون وإم لفرنج و الروم، ماليك اعدة من امل )علي بن يوسف أي(

  ".موال املقررة من جهة السلطانعام مرة يأخذون ماهلم فيه من األ

يف املصادر  إشاراتوردت  إذيامهم أ آخر إىلاألمراء املرابطون عن خدمة األعالج  نومل يستغ  
جانب تاشفني بن  إىل) عرجلعلج األوف بااملعر(تر بالء بعض العناصر منهم مثل الرويبتؤكد 

ن قتل يف املعركة اليت أ إىلمعارك  مام املوحدين يف عدةلي يف الدفاع عن دولة املرابطني أع
  .6م 1144/هـ 539خاضها مع املوحدين بتلمسان سنة 

                                                 
 .26،ص)4(ج البيان املغرب:ابن عذارى   -1
 .23نفسه،ص -2
 .24نفسه،ص -3
 .102- 101نفسه،ص -4
 198،ص  9الكامل قي التاريخ مج : ابن األثريوانظر . 155،ص)24(ج ))11اية األرب مج: النو يري  -5
: محدي بن املنعم حممد حسني: رتوانظر عن الدور الذي قام به الروبي 103، 98،ص قاملصدر الساب: ى ارذابن ع -6

 يضاأوانظر . 123-119-115،ص دلس يف عصر  املرابطني دولة  علي بن يوسف  املرابطيألنتاريخ  املغرب و ا
 .143،صيف اية دولة املرابطني و مستهل املوحدين ندلسألا  :دندش عصمت:
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 اتمع يفم لعبوا دورا هاما أ إالمما سبق يتضح لنا الصقالبة أو الروم برغم قلة عددهم   
  .و العسكريةأ اإلداريةب عالية يف هرم السلطة مرات إىلوصلوا ابطي خاصة و أهم كانوا ملرا

  السودانيون- بـ 

 إفريقيااملغاربة على عبيد السودان الغريب بالعالقات التجارية بني بالد املغرب و  إقبالارتبط     
 هممينتأفيها وهم فوذالغربية ، اليت مهد هلا املرابطون بانطالقهم من الصحراء وحفاظهم على ن

 كلها عوامل ، وبالد املغرب استقرار العالقات بني غانةاملارة بأراضيهم وة يالتجار للطرق
أول ذكر للسود يف العصر املرابطي بالد املغرب وعلى  )وأحرارعبيد (السود تدفق  على تشجع

عة من موعلى شراء جم هذا األخريبعد أن أقدم يعود إىل أيام األمري يوسف بن تاشقني 
 إىلمر اقتصر على هذا  العدد بالنظر نعتقد أن األ ، وال1لفني فارسالسودانيني بلغ عددهم حنو أ

املعاصرة  املصادر ها لنا لنا األرقام اليت تقدموأن خاصة ملرابطني وغانة الصالت القائمة بني ا
يف محالت الدولة اندين من  ينالسودا كبرية للعنصر عدادأ لفترة الدراسة تكشف عن تواجد

م ء على املغرب سواء عرب التجارة  أاستمرار تدفق هؤالوهذا ما يرجح  املرابطية و حروا 
وجلوء .2جندي يف معركة الزالقة الشهرية أالفربعة مشاركة زهاء أ إىلويكفى أن نشري . األسر

ه ميمدينة تقد تقسيط عدد اجلند السودان الذي كان على كل إىلمري املرابطي على بن يوسف األ
بغية التصدي للمد االسباين يف األندلس، للدولة، وحتمل نفقات جتهيزه بالسالح و املال، وذلك 

الحهم و نفقام، خيرجون هل فاس منها ثالمثائة غالم من سودام برزقهم وسفكان قسط أ
   .3مواهلم ففعلواذلك من أ

رابطي تلك اإلشارة اليت أوردها ابن  يف العصر املقوي للعنصر السوداينالضور احلمما يفيد و
م 1129/هـ 524سنة بقيادة عبد املؤمن بن علي وحدي املجوم عذارى أثناء حديثه عن اهل

 نابتتبعو. 4"سودان أكثرهم الفآيف يوم واحد حنو ثالثة " أين قتل املوحدون غماتعلى مدينة أ
ندلس مع املغرب و األر السوداين يف جمتن تواجد العنصيتضح لنا أ ةالتارخيينصوص لل نابتتبعو

                                                 
 .25،ص احللل املوشية: ، جمهول 23 ،ص)4(ج يان املغربالب: ىابن عذار -1
 .368-367)   4(جم نفح الطيب:املقري  -2
 .152،صنظم اجلمان :ابن القطان -3
 .84ص املصدر السابق: ابن  عذارى  -4
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طاقة حربية تستجيب حلاجة الدولة هلم يف ك خالل عصر املرابطني ال يقتصر على استغالهلم
للقوافل  أدالءخرى كاستعماهلم كحراس و فقط بل تعدى استخدامهم االت أ الغزو و اجلهاد

:" ث يقولعن جتار مدينة أغمات حي 1"ياإلدريس"التجارية و هذا ما نستشفه من سياق حديث 
وله يف قوافلهم املائة مجل و السبعون و الثمانون مجال  إالورجاله  منهم رجل يسفر عبيده وما

استخدام جتار مدينة أودغست للخدم حىت  إىل 2"البكري"وبنوع من املبالغة يشري  "كلها موقرة
  ."كثر ألف خادم أو أ"أن الواحد منهم ميتلك 

سود على فئة الرجال لوحدهم بل مشل فئة النساء السودنيات ومل يقتصر استخدام املرابطني لل   
و كجواري للمتعة و الترفيه حيث تشري هن للعمل يف اخلدمات املرتلية أاللوايت مت تستخري

تألق خاصة يف استخدام النسوة السودانيات كطباخات ملهارن فيه و منهن من  إىلالنصوص 
منهن مبائة قات و القطايف و غريها فبيعت الواحدة نواع خمتلفة من احللويات كاجلوزينصناعة أ

ما اللوايت اختذت للمتعة و الترفيه قد طغى احلديث خاصة عن جواري مدينة أ.3كثرمثقال أو أ
يف  جاءفاضت املصادر يف الثناء عليهن ومما و أ.أودغست على  غريها من املناطق األخرى

كسر هلن ود لطاف نيات القدود ال تثنمن األلوانجوار حسان الوجوه بيض "  أنوصفهن  
 يتمتع ببكر كأنه بإحداهنكتاف ضيقة الفروج املستمتع اخلصور ضخام األرداف واسعات األ

املعاصر لفترة الدراسة، ومن " البكري "وبقراءة متأنية للنص السابق الذي يتقامسه كال من.4"بداأ
هل يتعلق .هذا التساؤل إلينار يتباد" انولبيض األ"أم يف وصف تلك اجلواري ب "احلمريي "بعده

  ت؟سودغهنا بسودانيات أم مبغربيات مقيمات مبدينة أمر األ

                                                 
 .66ص،صفة املغرب  -1
، الناشر سينا العريب سالم السري يف املغربإلا: ابراهيم القادري بوتشيش: يضا أو انظر  168ص،كتاب املغرب -2

 235ص1995)1(ط  للنشر،القاهرة،
 .158نفس املصدر،ص:البكري  -3
احلمريي مع االختالف يف البسيط يف بعض املفردات  لدى، وانظر نفس الوصف  والصفحة نفس املصدر:البكري  -4

 .64ص ،لروض املعطارا : احلمريي
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كانت هناك  وإنق، ال تسعفنا يف االجاية عن هذا التساؤل بشكل دقي ةالتارخييالنصوص  إن
نه إوعليه ف 1"العرب "و زناتة"ودغشت يف زمن البكري هم من تؤكد أن سكان مدينة أ إشارات

بقي أن نشري .صول بربرية و عربية و سودانية األ خمتلطة يرمبا يتعلق جبوار األمرن كننا القول أمي
املغرب  إىلاملرابطي كانت ترد ملصدر الرئيسي للعناصر السودانية املشكلة للمجتمع ان أ إىل
طريقة ال 2دريسياإلوقد وصف لنا "زغاوة،  "اورا معها أو من أرض "غانة "دى من بالقصاأل

 إىلبنائهم حيث يعمد جريام وكيفية سرقة أ هل زغاوة،املتبعة من أهايل املدن ااورة أل
ان خبسة وخيرجوم مثالتجار الوافدين عليهم بأ إىلم مدة معينة مث يبيعو إخفائهمسرقتهم ليال و 

  ".عداد ال حتصىيباع منهم يف كل سنة أمم وأ"املغرب األقصى حيث  إىل

يف سائر أحناء املغرب األقصى  م كانوا منتشرينأماكن متركز هذه الفئة فالواضح أ أما عن   
كزهم  ن نسب مترون قسما من اجليش املرابطي، غري أيشكلكانوا م خصوصا وحنن ندرك أ

حيث أثار "سبتة  "فتجدهم مثال يشكلون نسبة كبرية مبدينة.خرىأ إىلكانت تتفاوت من مدينة 
أهلها إذا ورد سؤال عن السودان و السودانيات الذين جيتمعون للعب يف  ةقايضحضورهم ا م

 527(ت  ياألموعبد اهللا حممد بن عبد اهللا  أبواألعراس و أفىت يف هذه النازلة الفقيه القاضي 
 سبب تواجدهم بكثرةو حسبنا أن .3ه ينبغي أن مينعوا من ذلك و يزجرواأن) م1132/هـ

و ينفرد . 4وات املرابطية إىل األندلسوا إحدى مناطق عبور القأساسا لكيعود  "سبتة"مدينة 
املعاصر لفترة الدراسة بإشارة مفادها اقتصار سكان بعض املناطق من املغرب األقصى " البكري"

ادي سفدد وال يسكن بو: " على السودانيني لوحدهم دون غريهم و هذا ما نستشفه من قوله
بيض اللون أوإذا رأوا رجال , وإمنا يسكنه السودان, علّتهم من ما يسل اللون إال اعتل وقلّأبيض 

  .5"ميز ميز اقد دخل عندهم ينادي بعضهم بعض

                                                 
المي بني احلرب و إلساالسترقاق يف املغرب ا: ه بنلمليحعبد االال: يضا أوانظر .168،ص كتاب املغرب البكري -1

 126ص 2003 ،املغرب ،وجدة، داب و العلوم االنسانية آلمنشورات كلية ا 1،ط التجارة
 .33صصفة املغرب، -2

 1990غرب اإلسالمي بريوت حتقيق حممد بن شريفة ،ط ، دار ال: مذاهب احلكام يف نوازل األحكام: القاضي عياض -3 
  87ص

 93ص األنيس املطرب: ابن أيب زرع  - 4
 87ص  املصدر السابق:البكري  -5
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ن حسب بل تعداه إىل األندلس أيضا ألومل يقتصر تواجد العنصر السوداين على املغرب ف  
نتزاع ارك الالصعبة خاصة يف اية املع األمراء املرابطني قد شكلوا منهم فرقا كلفت باملهمات

الف اسود و قد نقل آها أربعة دالنصر وضرب قوى العدو و بلغ عددهم يف معركة الزالقة لوح
أمري املسلمني  أن أمر إىلالكرات بينهم تتواىل  و مل تزل: "و صفا كامال لبسالتهم فقال" املقرى"

سيوف  و ،و دخلوا املعترك بدرق اللمط ،فترجل منهم زهاء أربعة أالف, حشمه السودان
و تالحق  ،و اجحمت عن أقراا ،رساافو مزاريق الزان فطعنوا اخليل فرحمت ب ،اهلند

و قبض على  ،فلصق به األسود ،سيفالفأهوى ليضربه ب ،بأسود نفذت مزاريقه" فونشذاأل"
و نفذ من فخذه  ،درعه قلحفهتك  ،فأثبته يف فخذه ،تضى خنجرا كان متمنطقا بهنو ا،عنانه 

  .1"وهبت ريح النصر ،وكان وقت الزوال ،هع بداد سرجم

ويبدوا أن هذه العناصر كانت تثري قالقل يف بعض املناطق األندلس و لذا أنكر الناس على    
طلب من املعدين يف املراسي " نابن عبدو"لدرجة أن , مجاعة السودان بعض صفام الذميمة

ورمبا منهم من تسبب حىت . 2"ل الناسممن يعرف أن له تعديا على أموا.......سودأال جيوزوا أ"
ورمبا كان هذا . 3م1120/هـ514يف اندالع بعض الثورات كما حدث يف مدينة قرطبة سنة 

تعصبهم ضد العنصر األسود يف شبه  هم وعض قضاة األندلس مل خيفوا مشاعرهو السبب يف أن ب
نه حضر إىل أ )م1443/هـ 847ت  ("امحد بن محدين"فقد روى عن قاضي قرطبة , اجلزيرة

  :صم زوجة له بيضاء فأوحى إليه املوقف بقوله الساخرسود خياأجملس حكمه 

  نةفكان بشريا بسوء الس             ***   رأيت غرابا على سوسنه            

  4و يامكحل العاج زد مهونة            ***  ود الساج زد عزة    زفيا م 

                                                 
 368-367ص ) 4(مج  نفح الطيب:  املقرى  -1
 56ص  باحملتسرسالة يف آداب احلسبة و - 2
, حد  عبيد أيب بكر بن حيي مد يده إىل امرأة و امسكهاأن أسبب اندالع هذه الثورة إىل  "ثريألابن ا"يرجع  - 3

: ابن األثري: انظر. ة بقرطبة و بني األهايليفأغاثها الناس و كانت سبب يف وقوع الفتنة بني احلامية املرابط ,فاستغاثت
 188-187ص) 9( مج الكامل يف التاريخ

الس األعلى  ، طبعة القاهرة ،النعمان عبد املتعال القاضي. حتقيق د, رايات املربرين و غايات املميزين: ابن سعيد -4
 68ص 1973 ،اإلسالميةللشؤون 
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مل  ،مثل هذه املشاعر املتحاملة على السود لى البال أننه ال خيطر عإومهما يكن من أمر ف   
  .بل كانت على التأكيد حاالت فردية يف شبه اجلزيرة ،تكن قاعدة اجتماعية سائدة

  زازـــغاأل -ج 

اختلفت الروايات التارخيية حول تواجد العنصر التركي يف املغرب و األندلس يف عهد    
نصر ضمن جمتمع ات يف املصادر تشري إىل تواجد هذا العاملرابطني إذا أننا ال جند أية معلوم

استخدم  "يوسف بن تاشفني "الذي أشار إىل أن 2"الناصرى "و1"زرع أيب "املغرب إال لدى
و ليس من  "ابن أىب زرع "جيشه و يبدو أن الذي انفراد ذه املعلومة هو ناألتراك الغز ضم

ا هذا ال جند أية إشارة عنهم خالل فترة قد نقل عنه ما عد"الناصري  "املستعبد أن يكون
يشري إىل تواجدهم يف األندلس خالل املرحلة  3"بوتشيش  درىاإبراهيم الق "الدراسة و إن كان

دينة غرناطة معتمد على وثائق اجلنيزة وحدد منطقة متركزهم يف م من احلكم املرابطي ثانيةال
ا يف ظل جمتمع واسع مل يكن هلا دور يف ويشري إىل أن هذه العناصر نظرا حملدوديته.اليهودية

نه مل ينف أا شرحية من الشرائح االجتماعية اة االجتماعية و االقتصادية غري أمناحي احلي
  .قل مقارنة مع باقي العناصر األخرىلكن بنسبة أ يشكلة للمجتمع املرابطامل
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  :أهل الذمة

العالقات بني وقضية  ياملشكلة للمجتمع املرابط تناول يف هذا الفصل فئة أخرى من الفئات    
املرابطني وبني الطوائف األخرى غري اإلسالمية، ممن تعارف املسلمون على تسميتهم بالذميني، 

را ألا وهم أهل الكتاب من النصارى واليهود، ومن هلم شبهة بأهل الكتاب من اوس، نظ
لتها يف يت مبكانة جعظعهد املرابطي، كما حتتعلق بطوائف متتعت حبضور قوي وفعال يف ال

  .أحيان كثرية  تستبد بأمور املسلمني، وحتاول تقويض دولتهم

    :التعريف بأهل الذمة

أما يف االصطالح فيقصد بأهل 1 العهد واألمان والكفالة واحلق واحلرمة: الذمة يف اللغة تعين   
لذمة غري املسلمني ممن يلتزمون بأداء اجلزية، وهؤالء ذمة مؤبدة مبقتضى التزامهم بأحكام ا

القانون اإلسالمي، ألم يقيمون إقامة دائمة يف الدار اليت جيري عليها حكم اهللا والرسول، ومن 
اطين وهم بذلك يعدون من مو 2مث فإن النظام العام للدولة حيتم سريان القانون اإلسالمي عليهم

  .الدولة اإلسالمية، فصفة املواطن تشمل املسلم والذمي على حد سواء

  ).النصارى( الطائفة املسيحية : أوال

أو ما يعرف باملستعربني يف األندلس يف عصر ) النصارى( إن الدارس لتاريخ الطائفة املسيحية    
يف األساس إىل سببني  يف حرية من أمره، وهذا راجع نفسه املرابطني تعتريه صعوبات مجة وجيد

  :أساسيني
نقص النصوص التارخيية اليت ميكن العودة إليها إلماطة اللثام عن كثري من  يتمثل يف:األول

   3.ني احملدثنيخرؤاملالقضايا اخلاصة ذه الفئة، وهذا ما أشار إليه بعض 
ا تشري إىل هذه كمن يف كثرة وتنوع املصطلحات اليت تستخدمها املصادر التارخيية ملي: والثاين

ابن " الطائفة وال بأس من استعراضها هنا حىت تتضح الرؤى ويزيل هذا اللبس فنجد مثال 

                                                 
بريوت  ،حتقيق ومراجعة عامر أمحد حيدر، عبد املنعم خليل، دار الكتب العلمية )12(مج  ،لسان العرب: ابن منظور  -1

 .258، ص 2002 ،1ط ،لبنان
، 2005 1ط  ،صيد، بريوت ،عبد العال، املكتبة العصرية حسن أمحد ،قرأه وضبط نصه )1(، مجاملدخل: ابن احلاج- 2

 .7ص 
 .67، ص  مباحث:  بوتشيشابراهيم القادري -3
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للتعبري عن كل نصارى  1"الروم" أثناء ذكره هلذه الفئة يتأرجح بني استخدامه ملصطلح " ىعذار
م حماربني يف سالاإل خلوا دارالغرب املسيحي دون أي متييز سواء أكانوا مقيمني يف بالدهم أو د

                            2 ".أو املعاهدين "بالعلوج"جيوش اإلسالم،أو جتار عابرين، وبني تسميتهم 
 بعض يف حني أطلق"3النصارى املعاهدين"بالنصارى أو " وهناك من املؤرخني من أمساهم    

الذين ظلوا على على نصارى األندلس احملاربني لفظ عجم األندلس، أما 4احملدثني املؤرخني
أما ابن األثري فقد ". 5الروم البلديني"د األصليني فقد أطلق عليهم اسم املسيحية من سكان البال

راسة هذه الفئة اليت كانت تشكل بد وحىت يتسىن لنا اإلملام". 6املمالك الفرنج والروم" مساهم 
العهود السابقة ملعرفة حاهلم  شرحية من شرائح اتمع يف العصر املرابطي يتوجب علينا العودة إىل

  .وأماكن تواجدهم يف كل من املغرب األقصى واألندلس

  .التواجد املسيحي يف املغرب واألندلس ووضعيتهم
إن أول ما يستدعي انتباه الدارس يف هذا اال أن املصادر التارخيية الذت بالصمت عن    

تواجد هذه الفئة كان ضئيال مقارنة مع املرابطي، ولعل هذا ما يوحي إىل أن  صرذكرهم قبل الع
املرابطني والبقية الباقية منهم كانت تسري حنو  صرباقي  الفئات املشكلة للمجتمع املغريب على ع

غري أن هذا مل مينع وجود بعض اإلشارات اليت تؤكد بقايا أقلية صغرية تدين بالنصرانية  7الزوال
إىل أن معظم سكان حصون  "اجلزنائي "رييف بعض مناطق املغرب األقصى بعد الفتح، فيش

وعليه فقد  8.واإلسالم ا قليل. كانوا على دين النصرانية واليهودية واوسية"ماسة"و"تامسنا"

                                                 

 102ص ص  )4 (ج: البيان املغرب -1  
 71 - 70، 23ص ص،:نفسه - 2

اإلسالمي  دار الغرب) 8( مج املعيار املغرب واجلامع املغرب يف فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب: الونشريسي - 3 
  .93 ،90ص  احللل املوشية :جمهولمؤلف . 56ص  1990، بريوت

  هـ 512الثغر األعلى األندلسي يف عصر املرابطني وسقوط سرقسطة يف يد النصارى سنة : حسني مؤنس -4 
 :حسن أمحد النوش: وأنظر أيضا. 129ص  ،1992 ،مصر ،، مكتبة الثقافة الدينيةمع أربع وثائق جديدة)  1118(  

 .40،  ص  التصوير الفين للحياة االجتماعية يف الشعر األندلسي
 .39، ص )4(املصدر السابق ،ج : ابن عذاري -  5
 .573، ص 9ج م الكامل يف التاريخ:  ابن األثري  -6
 .68، ص مباحث : بوتشيش ابراهيم القادري-7

 .45،  ص  كتاب تاريخ مدينة فاس املعروف بزهرة اآلس: اجلزنائي - 8
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جهز إدريس األول مؤسس دولة األدارسة محلة عسكرية غزا ا تلك املناطق، ومتكن من القضاء 
"  1ومل يبق باملغرب موضع يعبد غري اهللا فيهفأسلم مجيعهم، "صراين اائيا على التواجد الن

الذي يشري " ابن القاضي" أن هذا الرأي يناقضه ما ذهب إليهوهذا على حد تعبري اجلزنائي، غري 
الذين كانوا يدينون بالنصرانية واملقيمني  )ببين يزغنت (زناته املعروفني إىل أن إسالم قوم من

  2". إدريس الثاين " على يد كانوا قد أسلموابعدوة األندلس 
والراجح أنه أمام ضغط دولة األدارسة على هذه الطائفة يف املغرب األقصى مل جتد هلا مالذا    

ا موطنا هلا إال اجلهة الشرقية من املغرب فانزاحت حنو مدينة تلمسان باملغرب األوسط واختذ
ر امليالدي وهذا ما ادي عشاحل/ وظل تواجدها قائما إىل غاية منتصف القرن اخلامس اهلجري

  ".وا بقية من النصارى إىل وقتنا هذا وهلم ا كنيسة معمورة:"بقوله 3" البكرى"يؤكده
يتبني لنا أن  - "بقية من النصارى"–ومن خالل هذا النص الذي استعمل فيه البكرى كلمة  

رعة على تواجد هذه الفئة كان قليال ومل يعد هلم أي تأثري يذكر فيما جيري من أحداث متسا
رض  املغرب األقصى وخباصة يف املرحلة األوىل من توسع املرابطني إذ مل تشر املصادر إىل أية أ

احلكم بكتاب اهللا وسنة –ة وبني املرابطني احلاملني لشعارمواجهة حدثت بني الطائفة املسيحي
دولة  أيام توسعهم يف أرض املغرب، غري أن هذه املعطيات سوف تتغري مع تأسيس ال -رسوله

حيث بدأ عدد النصارى يتنامى ويزداد يف املغرب األقصى بعد شراء عدد منهم الستخدامهم يف 
اجليش أو نتيجة نفي عدد من مستعريب األندلس حنو العدوة املغربية أو عن طريق األسر خاصة 

  .يف املرحلة الثانية من عهد الدولة املرابطية
وسف بن تاشفني الذي اشترى منهم حنو مائتني فالنسبة لظاهرة الشراء بدأت على عهد ي   

وحراسا خصوصيني بعد أن استخدمهم أجناد وزاد عددهم يف عهد علي بن يوسف  4وأربعني

                                                 

 46ص   كتاب تاريخ مدينة فاس املعروف بزهرة اآلس: اجلزنائي  1-
 ،القسم األول، دار املنصور للطباعة والوراقة ، عالم مدينة فاسألجذوة االقتباس يف ذكر من حل من ا: ابن القاضي - 2

 .18، ص 1974الرباط، 
  .76، ص كتاب املغرب - 3
 23ص  )4(ج  غربالبيان امل: ىارذابن ع: نظراعن عملية الشراء  4-
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يف أيام تاشفني ليصل عدد ما اصطحبه من املمالك النصرانية زهاء أربعة  م عددهمظوتعا1له
   2.آالف مسيحي

ن النصارى من نفي طائفة املعاهديغرب كان نتيجة جد النصارى يف امللتوا :أما الرافد الثاين   
أو الذين أرغموا على  Les Mozarabesأهل األندلس أو ما يعرف باسم املستعربني 

التغريب حيث وقع النظر على تغريبهم وإجالئهم عن أوطام فنفذ العهد إىل مجيع بالد 
م 1125/ ـه519من سنةاألندلس بإجالء املعاهدين إىل العدوة فنفي منهم يف شهر رمضان 

   4.وغريها من بالد العدوة مستقرا هلم"ومكناسة  "وسال "مراكش "واختذوا من3عدد جم
كما يعد أسرى احلرب رافدا آخر لتوافد املسيحيني وتواجدهم بأرض املغرب األقصى إذ   

دية أول احتكاك مرابطي اسباين، ومل يكن األمر يتعلق مبواجهة عا "الزالقة "اعتربنا أن نصر
لذلك ال نعجب من وصول عدد األسرى وحمدودة ألن كل طرف أعد هلا ما استطاع من قوة 

 نقلهم إىل املغرب األقصى إن صحت رواية متالذين سقطوا يف يد املرابطني إىل عشرين ألف، 
  5.مارمول

م كان من الوفرة إىل 1107/ ـهucles (501( أن عدد السبايا يف معركة اقليش  اويبدو   
وخالل جواز األمري املرابطي على بن يوسف إىل ."6دايا السبايا" ن املرابطني يتتاحفون حد أ
ويف جوازه سنة ،7"ووقع النهب والسيب فيها" "طلبرية"م دخل 1109/ ـه503لس سنة األند
، وقد "إشبيلية"عادت جيوشه إىل  "قلمرية"م وبعد جوالته يف نواحي مدينة 1117/ ـه511

                                                 
 23ص  )4(مج البيان املغرب:ابن عذارى-1
 .131، ص احللل املوشية: مؤلف جمهول -2
 .73-72، ص املصدر السابق: ابن عذارى -3
ية للتأليف مكتبة اجلمعية املغربنسية حممد حجي، حممد زنيرب وآخرون ، عن الفر هترمج) 2(ج إفريقيا : مارمول كرخبال -4

 .24، ص البيان املغرب، القسم املوحدي: ابن عذاري.57 -56 -50، ص  1984املعارف الرباط ، 
 .56ص : افريقيا  -5

 .37، ص  ر األعلى األندلسي يف عصر املرابطنيغالث: حسني مؤنس 6-
 .52ص  )4(ج ، البيان املغرب: ابن عذارى -7
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ويف السنة ذاا جلب قائد األسطول املرابطي حممد بن 1ة وأسرى كثرية أصابت غنيمة عظيم
   2".مخسون رأسا من السيب" ميمون من نصر له 

ومل يقتصر األسر على هذه األصناف من املسيحيني فقط بل يضاف إليهم العديد من السبايا    
أو عن طريق الشراء  من إىل املغرب إما عن طريق السيبقدواجلواري الروميات اللوايت كن يست

م 1137/ ـه532أنه يف سنة  3.من أسواق الرق فبخصوص احلالة األوىل يذكر ابن أيب زرع
ومحل من  "اشكونية"بعد أن غزا مدينة " عاد األمري تاشفني بن علي من األندلس إىل املغرب 

ة يف خمتلف أما الثانية فتنعكس يف أسواق اجلواري املوجود .ة آالف سبيةتسبيها إىل العدوة س
  4.املدن املغربية واألندلسية

اليت  -عاصمة الدولة -خصوصا يف مراكشتشارهم يف املغرب األقصى فتتجلى أما مناطق ان    
اختذها النصارى أهم مركز لتجمعهم ويعود ذلك أساسا إىل كون معظمهم من ضمن احلرس 

الوقت لكثرة استخدامهم وأخذ عددهم يتنامى مع مرور  5اخلاص أو ما يعرف باحلرس األمريي
 6يف اجليش حىت وصل عددهم يف عاصمة الدولة لوحدها يف أواخر أيام املرابطني أربعة آالف

عندما  "تاشفني بن علي "مرياملرابطية،أن األولعل ما يشري إىل زيادة أعدادهم يف اية الدولة 
كما  7جيشهم كان معه مجعا من النصارى يف 1139/ ـه534خرج لقتال املوحدين سنة 

عندما فتح  "فاس"صاحب  "حيي الصحراوي "رار اجلند الروم معتشري املصادر أيضا إىل ف
نظم املسيحيون وعقب ايار دولة املرابطني ،8م 1145/ ـه540ينة سنة داملوحدون امل

                                                 
 .64ص) 4(مج البيان املغرب: ابن عذارى -1
 .95 ،88سبيا كثريا لدى املؤلف نفسه ص  محالت أخرى أصابت  غنائم عن وراجع . 66نفسه ص  -2

 .107ص  ،املطرب  األنيس 3-
بوتشيش  :نظر أبضااو 50 ،48، ص 1931ي بروفنسال، باريس، فلي شرن، يف آداب احلسبة  رسالة:  السقطي -4

 .69، ص مباحث
 184ص  احللل املوشية: ، جمهول23املصدر السابق ص :ابن عذارى  -5
   .131، ص نفسه :هولجم -6
حتقيق األساتذة،حممد ابراهيم الكتاين ،حممد بن  يناملوحد  قسم يف أخبار األندلس واملغرب البيان املغرب: ابن عذارى -7

 19،  ص1985بريوت لبنان،  1تاويت ،حممد زنيرب ،عبد القادر رزمامة ، دار الغرب اإلسالمي ،ط
    63- 62، ص2004، 2عبد الوهاب بن منصور، املطبعة امللكية،الرباط، طراجعه  أخبار املهدى بن تومرت:البيدق  -8
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العاملون يف جيش املرابطني إىل صفوف املوحدين، بعد أن سهلوا على عبد املؤمن بن علي 
   1.م1146/ ـه541مراكش سنة دخول مدينة 

ومل يقتصر التواجد املسيحي على مراكش فحسب بل تعداه إىل مدن أخرى حيث وجدت    
جالية مسيحية هامة من النصارى املبعدين من األندلس يف مدينة مكناسة، وقدر ابن  عذارى 

ا مل تكن كم 3نصيب هام من هؤالء املبعدين" لسال" يف حني كان  2عددهم بنحو ثالثة آالف 
   4.تكن مدينة فاس مبنئ عن تواجد أعداد كبرية منهم فيها

وكانت مساكنهم يف أحياء خاصة م وعادة ما تكون تلك األحياء مزودة بكل املرافق    
خصص هلم حي به حانات وأسواق لبيع اخلمور وحلم  االجتماعية اليت ختصهم ففي مراكش مثال

حل مبراكش فأثار حفيظته، وأعلن عن جام غضبه  ملا" ابن تومرت" ما شاهده اخلرتير وهذا 
يف مدينة مكناسة حيني   كما كان هلم 5.أمام أحد القضاة يف جملس األمري علي بن يوسف

   6.أحدمها يعرف بدرب الفتيان يف حني حيمل  الثاين امسا اسبانيا يطلق عليه درب فريو
سيحية باملستعربني كانوا يؤلفون أما فيما خيص نصارى األندلس الذين تسميهم الوثائق امل   

القول أن العرب الفاحتني قد أظهروا كثريا وميكن 7إبان الفتح اإلسالمي لألندلس أغلب سكانه
األمن  -شأن غريهم –من احلكمة والعدل يف ممارسة احلكم يف األندلس فمنحوا املسيحيني 

ال تلك الضريبة املالية الزهيدة واحلرية ومشلوا بذمتهم ماداموا على الطاعة، ومل يفرضوا عليهم إ
ها الشريعة اإلسالمية وزيادة يف التسهيل فقد جعلو عليه يف صورة جزية أو خراج حسبما تنص

  8.درجة متفقة مع قدرات املسيحيني املاليةمن

                                                 
جملة  ،"فاس وصناعتها التقليدية":عبد القادر زمانة :و انظر أيضا.163ص ) 24(ج 11، مج اية األرب:النويري - 1

  468، ص 1981 -1980واخلامس ) 4( ، العدد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بفاس، جامعة حممد بن عبد اهللا
  .24، ص البيان املغرب القسم املوحدي: ابن عذارى  2-

  .90، ص ل املوشيةلاحل: مؤلف جمهول -3
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  .300، ص )4(مج  وفيات األعيان: ابن خلكان -5

  .72، ص جتماعيالمباحث يف التاريخ ا: بوتشيش 6-
  .40ص  ،ياة االجتماعية يف الشعر األندلسيالتصوير الفين للح :حسن أمحد النوش -7

دار  ،ترمجة على اجلارم ،سبانيااقصة العرب يف : ستالني بول: تفاصيل هذا التدرج والتخفيف على املسيحيني  أنظر 8 -
  .48، ص 1947املعارف، مصر 
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حنو نصارى األندلس فقد كانوا يرمحون  سلمونوتكثر األدلة على التسامح العظيم الذي أبداه امل
واخلراج مل ميس املسلمون غالبا مبمتلكات ،وباستثناء اجلزية،ون باملغلوبنيالضعفاء ويرفق

ني إال األموال اخلاصة بالكنيسة، أو ما كان من ممتلكات األسرة احلاكمة، أو ما كان يحياملس
مملوكا هلؤالء الذين محلوا السالح يف وجه املسلمني، مث قتلوا يف احلرب أو الذين فروا إىل 

ن ذلك أهل الصلح الذين حافظوا على مواستثىن املسلمون  1أمواهلم من خلفهمالشمال تاركني 
  2.أراضيهم وأمواهلم، بل أن الوالة أقطعوا األرض ألبناء امللك غيطشة

وتقلد املستعربون أو النصارى يف عصر اإلمارة املناصب العليا فتولوا شؤون الدواوين ومل    
/ لعصيان اليت قاموا ا يف القرن الثالث اهلجرييتعرضوا ألية مضايقات تذكر رغم حركة ا

خيالف هذا الرأي ويشري إىل  4" غيشارريبي" وإن كان املؤرخ الفرنسي املعاصر  3التاسع امليالدي
التاسع امليالدي، / إىل أن املستعربني األندلسيني قد عاشوا فترة مأساوية يف القرن الثالث اهلجري

ويرجح أن تلك األحداث كانت " بشهداء قرطبة" دام ويشري إىل من نفذت فيهم أحكام اإلع
سببا يف اعتناق بعض املستعربني أو النصارى الديانة اإلسالمية ومن بقي منهم على النصرانية 

  .يةيبريهاجر حنو مشال اجلزيرة األ
فريى أن النصارى استمروا يف الثورة إىل العقود " ريتشارد وليام بوليت" أما املؤرخ األمريكي   
يذكر أن هذه األحداث مل و.ألخرية من القرن التاسع امليالدي ومع منتصف القرن العاشرا

اليت ثار فيها بسبب اخلالفات العقائدية بل مشلت حىت القرى األندلسية تقتصر على قرطبة 
الفالحون النصارى تعبريا على سوء أحواهلم بسبب استخدامهم من طرف الطبقة األرستقراطية 

   5.مالك الزراعية الكربىاحلاكمة يف األ

                                                 
  .41 -40، ص  التصوير الفين للحياة االجتماعية يف الشعر األندلسي: : حسن أمحد النوش -1
 .266، ص 1مج  نفح الطيب: املقري: وأنظر أيضا 21، ص 1مج  ،اإلحاطة يف أخبار غرناطة: ابن اخلطيب -2

إبراهيم : وأنظر أيضا 155، مؤسسة الثقافة اجلامعية اإلسكندرية، ص يف تاريخ املغرب واألندلس:  أمحد خمتار العبادي3 - 
  .70، ص  مباحث يف التاريخ االجتماعي: إبراهيم القادري بوتشيش

من بداية القرن الثامن إىل اية القرن الثالث (  "التاريخ االجتماعي إلسبانيا املسلمة من الفتح إىل اية حكم املوحدين" 4-
ترمجة مصطفى  الرقي، نشر ) 2(ج  األندلس يف احلضارة  العربية اإلسالمية :دراسة شاملة منشور ضمن  كتاب) عشر

  .971 -970، ص 1998 ،وتبري 1ط  ،مركز دراسات الوحدة العربية
 .971ص  نفس املرجع 5-
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أما يف عصر اخلالفة فإن االنطباع يوحي بتعايش أقل نزاع بني العناصر املسيحية وبني املسلمني   
إىل العمل يف القصر، ولعل  "عبد الرمحن الثالث"وعليه فإننا جند من النصارى من وصل يف عهد 

لدليل على ذلك حيث كتب  - برمشوند –املعروف سابقا باسم  "دسعبن  عريب"ما وصل إليه 
املشهور، وقام بشغل عدة وظائف دبلوماسية  "التقومي القرطيب "لعبد الرمحن الثالث"هذا األخري 

   1.وكوفئ بتولية أسقفية البرية "وبيزنطة،"جرمانيا "يف 
ويف عصر الطوائف وجد هؤالء بكثرة يف معظم املدن األندلسية وقد استغلوا ضعف أمراء    

  .تويل بعض األعيان من النصارى على بعض املناصب لدى ملوك الطوائفالطوائف ليس
   امهم باضطهاد أما يف العهد املرابطي فقد ذهبت الدراسات الغربية إىل الطعن يف املرابطني وا

إىل أن النصارى مروا مبحنة شديدة يف عهد املرابطني ويرجع سبب "  غيشارريبي"املسيحيني فيشري
لدرجة جعلت  2لتوتر الذي ساد بني النصارى واملسلمني يف عهد املرابطنيتلك احملنة إىل ا

يف عصر املرابطني يف " جرمية"الذي ساد يف عصر الطوائف أصبح  يذكر أن التسامح 3"دوزى"
إىل وصف املرابطني بأعداء النصارى واليهود معا فإىل أي حد صدقت هذه 4حني ذهب آخر

  رابطني ؟ وكيف كان حال النصارى يف العصر املرابطي ؟الدراسات يف إصدار أحكامها على امل

  وضعية النصارى االجتماعية والدينية 

 :الوضعية االجتماعية

النصارى (بالرغم من حتامل املؤرخني الغربيني على املرابطني يف تعاملهم مع أهل الكتاب   
ا للنظر يف وضعية ة وال متحيص، هذا ما يستوقفنالتهم عنهم جزافا دون رويي ورم) واليهود

 .النصارى وأحواهلم خالل العهد املرابطي

فمن خالل النصوص يتبني لنا أن النصارى كانوا يتمتعون كغريهم من الفئات األخرى    
احلياة االجتماعية  ناحيا يف خمتلف مواملشكلة للمجتمع املرابطي مبكانة اجتماعية حمترمة، وشارك

                                                 
  ،971ص سبانيا املسلمةالجتماعي التاريخ اال: غيشارريبي -1
  .70، ص مباحث  :بوتشيش: نظر أيضااو .972ص  ،نفس املرجع -2

3 -Dozy Reinhart : Recherches sur l’histoire et la littérature de l’Espagne 
pendant le moyen age,Leiden,Brill, 1881 .p.48                                                       
  
4- Béraud-Villars ( j) les Touaregs au pays du Cid :les invasion Almoravides 
en Espagne aux Xle et Xlle siècle  .paris, 1946, p 195                   
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متهن املهن على غرار باقي الفئات االجتماعية انهم من وم،فمنهم من تقلد الوظائف احلكومية
جراء  - األخرى دون متييز عن غريهم، إال أن هذا مل مينع تعرض البعض منهم ملضايقات

  .وصلت إىل درجة النفي والتشريد -مواقفهم
أماكن انتشارهم واستقرارهم  ىلإيستوجب اإلشارة  وقبل احلديث عن أوضاعهم االجتماعية  

يتضح لنا أن معظمهم استوطنوا . لس يف العصر املرابطي ومن خالل تتبعنا للنصوصيف األند
فضال عن استقرار بعضهم  7ومالقة 6وطركونة  5وبطليوس 4والبرية 3وبلنسية 2واشبيلية  1غرناطة

   .بعضهم بالبوادي
سو أثناء حديثه عن  الفون 8"احللل املوشية"وما يؤكد كثرم فيها اإلشارة اليت أوردها صاحب   

فانضموا إليه " بلنسية"ثري منهم عليه أثناء إقامته يف وافد الكت حبيث يشري إىل،"سو احملاربالفون
ووصله عدد وافر : " وقدموا له يد املساعدة والعون وأرشدوه على عورات املسلمني حيث يقول

يدلونه على الطريق، وينبهون على املراشد اليت تضر  وه،دمن النصارى املعاهدين يكثرون سوا
  ".سلمني وتنفعهامل
أن استقرار النصارى يف بوادي األندلس على عهد املرابطني هو استمرار ملا شهده ابن  ايبدو و  

وباألندلس غري ضيعة فيها األلوف من : "ده يف قولهكيف بوادي األندلس وأ هحوقل يف عهد
  9".الناس مل متدن وهم على دين النصرانية روم

عن  1احللل املوشية"ندلس كان كثريا حيث كشف لنا صاحب والراجح أن عدد النصارى باأل  
الذين تطوعوا ملساعدة الفونسو احملارب باثين عشر ألفا  )يف غرناطة لوحدها (عن عدد املسيحيني

                                                 

  .91، ص  احللل املوشية: جمهول 1-
 -111، ص 1985، مؤسسة شباب اجلامعة إسكندرية سالم يف األندلساليف تاريخ وحضارة ا: عبد العزيز سامل -2

112. 

  .972، ص التاريخ االجتماعي إلسبانيا املسلمة: بيري غيشار: نظر أيضاا، و41ص ) 4( ج  البيان املغرب: ابن عذارى 3-
4- Lagardere : (v)  communautés Mozarabes et pouvoir Almoravide en 519 H/ 
1125. in studia islamica.T , LXVII ,1988, P. 103. 

 .53، ص املصدر السابق:  جمهول -5
  .191، ص صفة املغرب: اإلدريسي -6
  .972، ص  املرجع السابق:بيري غيشار -7
 .92 -91ص : جمهول -8
 .106، ص صورة األرض:ابن حوقل -9
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بسبب هجرة البعض حنو  صلكن املالحظ أن عدد النصارى بدأ يتناق. فما بالك باألندلس برمته
  .ارب لعدد كبري من األسر املسيحيةاملمالك النصرانية وترحيل الفونسو احمل

دارية للطوائف املسيحية فليس من املستبعد أن إلأما فيما خيص التنظيمات االجتماعية وا   
يكون املرابطني قد اتبعوا نفس النهج الذي سار عليه املسلمني منذ فتح املغرب واألندلس املتمثل  

ما يفظيم شؤوم املدنية والدينية كحيث تركت احلرية للمسيحيني بتن" القماسة" يف نظام 
لق على كل واحد دارة حملية خيتاروا بأنفسهم ويديرها رجال منهم أطإفقد كانت هلم  2.شاءوا

وهو لقب يقوم حامله مبهمة جليلة اجتاه طائفته، وكان هؤالء ) Sensor( "قومس" منهم لفظ 
ما يتصل  لم املسلمني عن كا أمولنيئوكانوا مس ،اطون مبظاهر التبجيل واالحترامالرؤساء حي

وهذا ما  3لون فيما حيدث بينهم من نزاعاتصهم النصارى فيجمعون منهم الضرائب ويفابرعاي
أشياخ من  )النصارى يأ (وكان يرأسهم:" يؤكده ابن اخلطيب يف وصفه  هلم حيث يقول

   4".دينهم أولو حنكة ودهاء ومداراة ومعرفة باجلباية الالزمة لرؤوسهم
ا يدل داللة أكيدة على بقاء هذا التنظيم االجتماعي واإلداري للنصارى على عهد املرابطني وم  

نذكر منهم " القومسات"املرابطية سجلت لنا أمساء بعض  الفترةاملصادر التارخيية اليت تناولت أن 
الذي استدعى الفونسو احملارب إىل " القالسابن " املعروف باسم " غرناطة" " قومس" مثال 

ويف "  5ابن عذارى"غرناطة ووعده مبساعدته غري أنه مل يف له بوعده وهذا ما يتضح من قول 
خه على يوب "بابن القالس"خالل ذلك سفر إىل رأس من رؤوس املعاهدة باحلضرة يعرف 

  ". ويلومه على تضمنه مبا ال يفي به، وال يقدر عليه ،استدعائه
الروم يف " قومس"قد طعن " شفني بن عليتا" اية أخرى يذكر أن عبدا من عبيدويف رو   

   7.م1123/ ـه528سنة 6املعركة اليت خاضها املرابطون مع الروم يف فحص البكار
                                                                                                                                                     

  .92 -91ص : جمهول -1
  .41، ص التصوير الفين للحياة االجتماعية يف الشعر األندلسي: حسن أمحد النوش - 2
الطاهر  ، ترمجة داحلضارة العربية،يف اسبانيا: ي بروفنسالليف: وانظر أيضا. نفس املرجع و الصفحة: حسن أمحد النوش - 3

 .100، ص 1985) 2(أمحد مكي، دار املعارف ط 
  .21ص  ،)1(مج  اإلحاطة: ابن اخلطيب -4

  .71، ص )4(ج : البيان املغرب 5-
6- Albacar منطقة تقع مشال قرطبة.  
 .91نفسه ص : ابن عذارى -7
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يد متام البعد عن تدخل م بع اكان للنصارى قضاء خاص أما فيما خيص اجلانب القضائي فقد   
لنظر يف أمور اجلنايات مهمته ا "قاضي النصارى"يف شؤونه يرأسه قاضي يعرف باسم الدولة 

أما يف حالة ما إذا كان الرتاع بني مسلم ومسيحي فالفصل بني طريف 1.والرتاعات اخلاصة م
ومن املظاهر االجتماعية األخرى اخلاصة بالنصارى أن 2.الرتاع يف هذه احلالة يكون لقاض مسلم

يف دفن موتاهم   ليدهموهذا متاشيا مع عادام وتقا،الدولة املرابطية خصصت هلم مقابر خاصة
  3.وتعرف هذه املقابر باسم مقابر الذميني

وقد حرص األمراء املرابطني على حفظ احلقوق االجتماعية للنصارى والضرب على أيدي    
 4ىوهذا حسب رواية ابن عذار" علي بن يوسف" كل من حاول املس م خاصة يف عهد 

يف بالط " علي بن يوسف" لألمري " رناطةغ"  ييالذي سجل لنا الشكوى اليت تقدم ا مسيح
فلما حتقق من األمر " ر ينالهعم" غرناطة حول التعسف واجلور الذي ناهلم من عامل املدينة 

وهناك قرائن أخرى تدل .ت حججهم على عامل املدينة أمر بسجنه وأنصفهم من ظلماتهوثبت
يف حتويل " ابن رشد "على إنصاف النصارى بعد أن ثبت هضم حقهم، ولعل ما ذهب إليه 

   5.احلكم الذي كان لصاحل مسلم إىل نصراين لدليل ثابت على ذلك
 يف استغالل املرافق االجتماعية حيث مسح هلم باستقاء املياه مع نيشارك النصارى املسلمقد  و   

إىل السماح لنصارى ونظرا للتسامح الديين معهم وصل احلد باملسلمني 6من بئر واحدة املسلمني
   7.روج مع املسلمني يف صالة االستسقاءباخل

                                                 
  .176، ص تاريخ وحضارة  اإلسالم يف األندلسيف : عبد العزيز سامل -1

 .74، ص مباحث يف التاريخ االجتماعي: بوتشيشابراهيم القادري  2-
حققه وعلق حواشيه طه عبد الرؤوف سعد منشورات حممد علي بيضون ،)2(ج  أحكام أهل الذمة: ابن قيم اجلوزية -3

  .159 -158ص   2002) 2(دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
، دار دراسات يف تاريخ الغرب اإلسالمي:حممد األمني بلغيث : نظر عن هذه احلادثةا، و77ص ) 4(ج  البيان املغرب -4

 .15 -14، ص 2006 /ه1426التنوير للنشر والتوزيع 
املختار بن الطاهر التليلي دار الغرب اإلسالمي، لبنان  ، ط .تقدمي وحتقيق د ،)3( ، س فتاوى ابن رشد: ابن رشد -5

 .1619ص  1987األوىل 
 .606 -605، ص )1(السفر  ،نفسه -6
ابراهيم القادري  :وانظر. 40ت ص.،طبع حجر ،ديب العباسأتعطري األنفاس يف التعريف بالشيخ :ابن املؤقت املراكشي -7

  75ص املرجع السابق:بوتشيش
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مما سبق يتضح لنا أن النصارى كانوا يتمتعون مبكانة حمترمة يف اتمع املرابطي إال أن هذا مل مينع 
وجود دالئل أخرى تثبت ما تعرضوا له من تشدد من طرف الفقهاء وقد تضمنت كتب احلسبة 

مبنع املسيحيات من الدخول إىل  1"ن عبدوناب"واملصنفات الفقهية بعض تلك الدالئل كمطالبة 
الكنائس إال يف أيام االحتفاالت واألعياد وذلك بدعوى أن يدخلن إىل الكنائس فيأكلن 
ويشربن مث يقمن بأعمال الدعارة مع القسيسني وهذا ما يدل على شيوع عادة دخول النساء إىل 

" ابن عبدون" ن هذا التشدد الذي يبديه الكنائس يف غري أيام األعياد واأليام املشهورة، وإن كا
مع النصارى رمبا يعد مظهرا من مظاهر الرتعة املتشددة اليت سادت حكم املرابطني، وإن كان 

كما ظهرت بعض األصوات اليت تنادي 2.هذا مل مينع من أن يقوم النصارى بشعائرهم الدينية
ت ( فعل م املعتضد بن عباد  كما" بالتشديد على النصارى  وإجبار القسيسني على اخلتان 

وعيسى  -عليه السالم -على أساس أم متبعون بزعمهم لسنن عيسى) 1069/ ـه462
   3".ختنت، وهلم يف يوم اختتانه عيد يعظمونه ويتركون ذلكا

، وإن  4والراجح أن النصارى كان هلم لباسا خاص يعرفون به ويلبسون زنارا مميزا ملالبسهم   
ن به يف أحيان كثرية  وهلذا طالبهم املرابطون بااللتزام به إال أم عادوا إىل عدم كانوا ال يلتزمو

جيب أن تكون هلم عالمة يعرفون ا "  5"ابن عبدون" التقيد به وهذا ما نستشفه من إشارة 
وا بأزياء املسلمني حىت مل يعد تزيواملؤكد أن النصارى وصل م األمر أن " على سبيل اخلزي هلم

                                                 
  .49 -48، ص  ،رسالة  يف آداب احلسبة -1
 .226 ،218) 2(ج املعيار :  الونشريسي - 2
 .49، ص  املصدر السابق : ابن عبدون - 3
  : شر ميالدي إذ يقولاحلادي ع/ من قصيدة أيب عبد اله بن أمحد بن احلداد من القرن اخلامس اهلجري ذلك يتضح لنا - 4

  بعيد على الصب احلنيفي أن تدنو     ***    ةوبني املسيحيات يل سامري                      

  فثين يف قليب ا الوجد واحلزن     ***     مثلثة قد وحد اهللا حسنها                      

  يه البدر والليل والدجنجتمع ف     *** ي اخلمار اجلون حسن كأمناطو                      

  فمن حتته دعص ومن فوقه غصن     ***   يتويف مقعد الزنار عقد صباب                      

،  1978حتقيق احسان عباس ، دار الثقافة بريوت ،) 2(مج) 1(،قيف حماسن أهل اجلزيرة الذخرية: ابن بسام:انظر
  708ص
 .51ص  ،رسالة يف آداب احلسبة 5-
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أن يشدد يف منع  1ا باجلرسيقيذوزادوا يف مظاهر التأنق وهذا ما ح ،ق بينهم وبني غريهميفر
أهل الذمة من التزيي مبا هو من زي املسلمني أو مبا هو من أة وأجربهم على وضع شارات 

  .لإلناثجل يتميزون ا كالشكلة للذكور واجلل
سلمني من منازهلم والتكشيف عليهم، مبنع النصارى من اإلشراف على امل" اجلرسيقي"وطالب   

أن وىل األكما حدد بعض املهن الرذيلة   2.ومنعهم من إظهار اخلمر واخلرتير يف أسواق املسلمني
 3.الدواباخلمر، ورعاية اخلنازير، وخدمة  بالنصارى كطرح األزبال ونقل آالت حكرا تكون

جتماعية بني املسلمني احلسبة واملصنفات الفقهية بعض العالقات االكتب  تقد حدد و
ب ملسلم ألن النصارى من عادام أن ال يقدموا النصح بوالنصارى حبيث ال يترك نصراين يتط

وكذا عدم بيع الكتب العلمية هلم ألم غري أمناء يف نقل العلوم لذلك حذرت  .إال ألهل ملتهم
كتب وينسبوا ألهلهم كتب احلسبة التعامل معهم يف هذه األمور ألم يقومون بترمجة تلك ال

ن ألجتار مع النصارى وحث املسلمون على جتنب اال ،4وأساقفتهم، وهي من تأليف املسلمني
  6.وكذا جتنب ذبائحهم، 5معظم معامالم ربوية

وتشري املصادر التارخيية أن كثريا من املسيحيني تعرضوا لالسترقاق وعمد املرابطون على    
جل فداء أمن  7على حد تعبري أحد املؤرخني استثمارهال ميكن االحتفاظ م باعتبارهم رأمس

ويف 8"طليربة"م قرب 1128/ ـه523سنة أسرى املسلمني وهو ما مت يف عدة مناسبات مثل 

                                                 

ي فليها اعتىن بتحقيق ،منشورة ضمن ثالث رسائل أندلسية يف آداب احلسبة واحملتسب  ،داب احلسبةرسالة يف آ 1-
  .122، ص 1955بروفنسال، القاهرة 

  .122ص  ، نفس املصدر -2
 .48ص، رسالة  يف آداب احلسبة و احملتسب: نظر ابن عبدونوا. فحةصال و نفس املصدر -3
  .57املصدر ص نفس : ابن عبدون -4
   .205ص ) 1( ج  أحكام أهل الذمة: ن قيم اجلوزيةاب-5
، ص 2005لبنان  ،بريوت ،1ط  ،دار ابن حزم ،، حتقيق فاطمة اإلدريسيآداب احلسبة واحملتسب: ابن عبد الرؤوف -6
81.  

7- Dalché  (J Gautier) : Islam et Chrétienté  en Espagne au  XII°e siècle, 
contribution à l’étude de la nation de frontière.Hespris, Année 1959, 3=e 4 =e 
trimestre TXLVII ,p. 214 .                                                                       

  .80، ص )4(ج    املغرب البيان: ابن عذارى -8
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وحتدثت عنه بعض نوازل الفترة حمددة املبلغ الواجب ،1"قرطبة"م قرب 1131/ ـه526سنة 
  3.نصارىوحتدثت أيضا عن أبوق العبيد ال 2دفعه مقابل ذلك

ومهما كان تشدد الفقهاء حسبما جاء يف كتب احلسبة واملصنفات الفقهية إال أن هناك من     
املؤرخني احملدثني من يرى أن ذلك جمرد حماوالت من رجال احلسبة لتجاوز أحداث وقعت، 

ظ فيشري إىل أن طبيعة وظيفة احملتسب الدينية كانت دف إىل إصالح السلوك االجتماعي واحلفا
على احلد األدىن من األخالق العامة يف التعامل، وعليه فإن كل ذلك كان جمرد طموح يسعى 

وما كان على بعض الفقهاء إال أن يتعاملوا .احملتسب لبلوغه، لكن ذلك جتاوزه  مع الواقع املعاش
منوذجا  املعاصر لفترة الدراسة" ابن احلاج" مع ذلك بنوع من الواقعية واملرونة، ويرى يف الفقيه 

منع أهل الذمة من صنع اخلمر " سعى إىل " ابن احلاج"ذلك االجتاه الواقعي فيشري إىل أن  ل
ومن " ويف الوقت نفسه يشري ومبرونة كبرية يفهم منها حني أضاف إىل أمره باملنع " بالزبيب

ابن "  ومما يؤكد تساهل الفقهاء مع النصارى الرواية اليت أوردها 4"كان معه شيء يسري ترك له
حد سفلة اشبيلية أعن احلادثة اليت جرت مع قاضي اشبيلية أبو بكر بن العريب، مع  5"عذارى

الذي وجدت عنده حاملة مخر، وأثناء سؤاله أجابه بأنه ميلك خادمة رومية وأنه ابتاعها هلا فلعنه 
   .ابن العريب وخلى سبيله

حلة األوىل من حكم املرابطني مل يبلغ ما كان تشدد الفقهاء من عدمه يف املروعلى العموم كيف  
ما بلغه يف املرحلة األخرية من أيامهم إذ تعرض مسيحيو األندلس حملنة شديدة تعد مبثابة معلمة 
أساسية ميزت العصر املرابطي أال وهي حمنة التغريب اليت مت فيها إبعاد املسيحيني قسرا من 

ة؟ ومن املتسبب فيها؟ وهل مشل ذلك كل فعلى من كانت املسؤولي. األندلس حنو بالد العدوة
  .هذا ما حناول اإلجابة عنه. نصارى األندلس؟ أو اقتصر على عناصر معينة

  

                                                 
  .86 -85ص  )4(ج البيان املغرب:ابن عذارى  -1
  .586، ص )1(، السفرشدفتاوى ابن ر: ابن رشد -2
، ص 1997ينية ، الناشر مكتبة الثقافة الد1حتقيق حسني مؤنس ط  ،وثائق املرابطني واملوحدين: عبد الواحد املراكشي -3

 .364 ، 362،  360،  358،  356ص ص 
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  .اعملية تغريب املعاهدة إىل املغرب وأبعاده
ت تارخيها دعلى عملية التغريب واإلبعاد ملعاهدة األندلس وحد1لقد أمجعت املصادر التارخيية   

هلذا القرار بعد استفتاء " علي بن يوسف"د السبب يف اختاذ م، ويعو1126/ـه520بسنة 
من " الفونسو احملارب"قد حاكوا مكائد لتمكني " معاهدة غرناطة"لكون " ابن رشد"القاضي 

  .املدينة بعد أن استثاروا طمعه واتبعوا جشعه وأعزوه بأوصاف غرناطة وفضائلها
ابة نقض وخروج لفونسو مبثألوتقدمي العون  "املعاهدة"تعاون النصارى  2وقد اعترب املؤرخون   

. بتغريبهم وإجالئهم من أوطام وذلك أخف عقاب هلم" ابن رشد"وى من الذمة فكانت فت
ويعد هذا رد فعل طبيعي من السلطة املرابطية على النصارى ملا صدر من معاهدا، وما جروه 

  .وإمدادهم العون له إليها من استدعاء أللفونسو احملارب وتقويته على املسلمني
والتساؤل الواجب طرحه يف هذا املقام كيف فسر الغربيون أسباب هذا التغريب؟ وما هي    

  الدوافع اخلفية اليت جعلت النصارى املعاهدة ميدون يدهم إىل ألفونسو احملارب؟
ة من لقد فسرت معظم الدراسات الغربية أسباب التغريب واإلبعاد والدوافع احلقيقية الكامن   

ورائه إىل االضطهاد الذي أمل مبسيحي غرناطة، غري أا اختلفت فيما بينها عن الدوافع الكامنة 
ذلك إىل عوامل سياسية متكن أساسا يف رفضهم 3احملارب فأرجع البعض وراء مد يدهم أللفونسو

نصارى العالقات بني اليف بعد التوتر الذي ساد .السيطرة اإلسالمية عموما واملرابطية خصوصا
املرابطني فنحن نعرف مثال أن سكان غرناطة قد حطموا سنة  صريف ع ملسلمنيوا

اخلاصة بالطائفة النصرانية نزوال على أمر  الكنيسة األساسية للمستعربني.م1098/ـه492
بانعدام روح  5يف حني فسرها البعض 4كرمز لتشدد العلماء" يوسف بن تاشفني"األمري املرابطي 

بين ل" ألفونسو احملارب"رابطني، ومنهم من أعادها إىل جمرد محاية قام ا روح التسامح لدى امل
  .6جلدته نتيجة اخلوف على مصريهم ووضعهم املتدهور باستمرار

                                                 
، احللل املوشية: جمهول: نظر أيضااو. 73-72، ص)4(ج البيان املغرب: ابن عذارى: نظرا: بعن عملية التغري -1
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ومهما كان االختالف بني املؤرخني الغربيني، فالراجح أنه ال ميكن دراسة عملية التغريب    
كانت يف حملها حينما  1أن شكوك القارديرواإلبعاد مبعزل عن جذورها االقتصادية، والظاهر 

ني الراغبني يف يأشار إىل أن محلة الفونسو كانت خمططة ومهيأ هلا وهدفها هو إجالء املسيح
اهلجرة إىل املناطق املسيحية يف الشمال لتعمريها وتنمية زراعتها، ألن غالبيتهم ميتهنون الفالحة، 

ن يكون تغريب املرابطني للنصارى اهلدف منه قطع وليس من املستبعد أ 2.وهلم خربة واسعة فيها
 أثارت أحالم الفونسو مبعاودة اهلجوم على غرناطة ذات األمهية اإلستراتيجية واالقتصادية اليت

احلرير والكروم الشعري والكتان وكثرة املرافق من ولكثرة فوائدها من القمح "شهية الفونسو
هجرة األيدي  واحليلولة دون 3"باركة اليت ميلك ا غريهاوأا امل......والزيتون، وأنواع الفواكه

العاملة املسيحية لتعمري املناطق اليت استردا القوى النصرانية، وعدم حرمان بيت املال املرابطي 
ف من املعاهدين، فضال من موارد هامة تتجلى يف اجلزية اليت كان يؤديها أكثر من اثين عشر أل

   4.على أراضيها اخلراجية من الضرائب عما كان جيىب
وقد أكد بوتشيش هذا الرأي اعتمادا على ما ذهب إليه بعض املؤرخني من أن الفونسو   

وعلى هذا األساس مل . "ونأراغ"ن هجر عشرة آالف أسرة مسيحية إىل أاحملارب سبق له و
ملنع  العدوى حنو )معاهدة غرناطة( للنصارى" علي بن يوسف" ار ترحيل يستبعد أن يكون قر
   .تكرارا تلك العملية

منهم ومن  االستفادة و. كما يرى أن القصد من إبعادهم هو حرمان أعدائهم من خدمة هؤالء  
   5.خربم يف اال الزراعي لتنمية الزراعة يف املغرب األقصى

ن املصادر مل تفصح عن العدد إأما فيما خيص عدد املسيحيني الذين مشلتهم عملية الترحيل ف  
وهل اقتصر ذلك على معاهدة غرناطة كما أشار إىل  )على بن يوسف(لرمسي الذي مشلهم قرار ا

                                                 
1-  La gardere : ( v) : communautés Mozarabes et pouvoir Almoravide en 
519H, p. 100. 

عز الدين أمحد : نظر أيضااو .21ص ) 1( ، مج إلحاطةا: ابن اخلطيب: عن خربة املعاهدين يف فالحة األرض، أنظر 2 -
  .109، ص 1983، دار الشروق، بريوت 1ط ،خالل القرن السادس  النشاط االقتصادي يف املغرب اإلسالمي: موسى

، الروض املعطار :ياحلمري: انظر أيضاو .91، ص احللل املوشية: جمهول: أنظرا: عن األمهية االقتصادية ملدينة غرناطة 3 -
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أم أن ذلك مشل مجيع معاهدة األندلس كما نصت عليه بعض الروايات  1"ابن اخلطيب"ذلك 
   3.مبا يف ذلك الرسائل الرمسية2 األخرى

نا أن تلك العملية مشلت مجيع لمصادر اليت تناولت عملية التغريب يتجلى للومن خالل تتبعنا   
إذ " احللل"و" البيان"تني أوردها صاحب لمعاهدة األندلس وهذا ما نستشفه من الروايتني ال

ونفذ عهده إىل مجيع : "امأن القرار مشل مجيع معاهدة األندلس حيث ذكرا ذلك بقوهل اأشار
  .4املعاهدين )إجالء(بالد األندلس بإزعاج 

ر مشل مجيع معاهدة األندلس ما جاء يف الرسالة اليت أوردها ولعل ما يؤكد أن القرا  
الذين رحلوا إىل " شبيليةيف ا ىحول بيع أمالك النصار" علي بن يوسف"على لسان 5الونشريسي

" مالقة"مسيحي  وأن عملية اإلجالء متت على ثالث دفعات فشملت" مكناسة"إىل 
 معروف لعزوف املصادر عن ذكره غري أن العدد الرمسي للمبعدين غري6"شبيليةا"و"غرناطة"و

قد أمدتنا 8وإن كانت بعض الروايات 7"وأزعج إىل العدوة منهم عددا مجا: "واالكتفاء بقوهلا
بعدد متطوعي غرناطة من النصارى املعاهدين الذين سجلوا أمساءهم يف الالئحة اليت بعثوا ا إىل 

 عشر ألف إال أن هذا العدد يبقى حمل يعرضون فيها خدمتهم له وقدرا باثين" ألفونسو احملارب"
ألننا ال نعرف حتديدا من مشلهم النفي هل ،جدل ألنه ال يعكس الرقم احلقيقي للمبعدين 

املتطوعني فقط؟ أم مشل مجيع معاهدة غرناطة؟ كما أن هذا الرقم مل يشمل باقي نصارى املدن 
  .وغريها" أشبيلية"و" كمالقة"األندلسية 

بعدين الذين مشلهم قرار الترحيل فالراجح أن هناك عدد منهم مل تطأ ومهما كان عدد امل  
  :أصال وأدلتنا يف ذلك تتضح يف ما يلي" املغرب األقصى"أقدامهم أرض 

                                                 
 .25، ص)1(مج  اإلحاطة يف أخبار غرناطة -1
 .90، صصاحب احللل املوشية: أنظر عن ذلك مثال ما جاء يف مؤلف جمهول -2
 ،الناشر مكتبة الثقافة الدينية. ا د حممود علي مكي، قدم هلوثائق تارخيية جديدة عن عصر املرابطني: "حممود علي مكي -3
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أكلتهم الطرق "أن بعض املصادر اليت حتدثت عن عملية التغريب تشري إىل أن منهم من  :أوال
  1"شذر مدر ونسفتهم األسفار، ونزل فيهم الوباء وفرقهم اهللا

لوا مستقرين باملدن األندلسية متارس ظأن هناك عددا ال يستهان به من النصارى املعاهدين : ثانيا
   2.عليهم أحكام أهل الذمة

وبالرغم من ذلك فإن بعض الدراسات الغربية قد أحاطتها الة كبرية من التفسريات وأعطتها   
خطة حمكمة "ملية التغريب واإلبعاد أبعادا أكثر من حجمها األصلي، لدرجة جعلت من ع

منها إىل أا حماولة إلضعاف إميان 4يف حني أشار البعض3"إلخالء األندلس من املسيحيني
قاموهم بني مجاعات مسلمة أاملسيحيني، وذلك عن طريق توطينهم يف أراضي جيهلوا أصال، و

  .متارس عليهم أنواع الضغوط
منهم إىل أبعد من 5التفاسري فحسب بل ذهب البعض ومل يكتف أصحاب تلك الدراسات ذه  

  .من ذلك، وفسرت عملية التغريب بأا خطة لتصفية األهايل
مغادرة  مأنفسهم بعد6ولعل ما يدحض هذه اآلراء هو اعتراف بعض املؤرخني الغربيني  

. لبعد عملية التغريب والترحي "يف غرناطة"النصارى املعاهدة كلية لألندلس، وتأكيد تواجدهم 
  .وأكده ببقاء عدد منهم ال يستهان به 7"ابن اخلطيب "وهو نفس الرأي الذي ذهب إليه

قد زعما أن اموعة املتبقية منهم مل  villarrs9)(يالر فو 8Dozyيوإن كان كال من دوز
مل جتد مالذا إال يف اجلبال أو االحتماء بذوي النفوذ واألعيان من املسلمني وإال كان مصريها 

  . القتل
                                                 

 .91،97، صاحللل املوشية: جمهول. 73، ص)4(ج ،البيان املغرب: ابن عذارى -1
  .77نفسه، ص: ابن عذارى -2

3- Dufourcq : (C.E) les Mozarabes du 12 eme siècle et le prétendu « évêque de   
Lisbonne » revue d’histoire et de civilisation du Maghreb. 1968, p.125 
 4- Dozy:Histoire des Musulmans d’Espagne Leiden , Tome III 1937., p160      

                 
 5- Dufourcq :(C.E) la vie quotidienne dans l’Europe médiévale sous                 
    domination Arabe, Paris, Hachètte, 1978, p235. 

 .972، ص التاريخ االجتماعي إلسبانيا املسلمة: بيري غيشار. عن ذلك مثال: انظر-6
  .25ص ) 1(مج  ،اإلحاطة يف أخبار غرناطة-7

8 - Dozy: op.cit, p.160  
9- Villarrs (J), les Touaregs au pays du Cid .p. 127                 
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واليت أكد فيها تواجد النصارى  1لعل ما يفند مزاعمهما تلك الرواية اليت أوردها ابن عذارىو 
هلم بعد  "علي بن يوسف"بعد عملية تغريب بسنتني وإنصاف األمري  "غرناطة"املعاهدة يف مدينة 

، وصلت إىل حد "عمر يناله" "غرناطة" لىضد عامله ع "مراكش"الشكوى اليت قدموها له يف 
متارس عليهم  "غرناطة"أن املسيحيني ظلوا متواجدين يف على فهذه الرواية دليال قاطعا  .سجنه

  .وتصان حقوقهم دون متييز بينهم وبني باقي فئات اتمع املرابطي ،أحكام الذمة
بتسامح  يتظحفإا  رغم ما عرفته أحيانا من مضايقات، وعلى العموم فإن الطائفة املسيحية  
  .وهذا ما سنحاول توضيحه 2ه بالنسبة للمسلمني الذين عاشوا يف دار احلربما جند نظري لّق

  الوضعية الدينية للنصارى يف العصر املرابطي
إن احلديث عن الوضعية الدينية للنصارى خالل العهد املرابطي جيرنا حتما إىل معرفة مواقف    

ابطني يتخذون قرارام اجتاه الفقهاء من أهل الذمة عموما والذي على أساسه كان األمراء املر
 "فاملعروف أن األحداث كشفت عن تشدد املرابطني إزاء النصارى، ولعل أمر. هذه الفئة

م بعد استفتاء الفقهاء يف 1098/ ـه492سنة  "البرية"دمي كنيسة مدينة  "يوسف بن تاشفني
  3.ذلك يؤكد ظاهرة التشدد حيث صريت تلك الكنيسة قاعا

ء بإصدار أحكام هدم الكنائس فحسب بل أكدوا على عدم السماح ومل يكتف الفقها  
على أساس أن أراضي األندلس اليت يقيم فيها كنائس جديدة يف مدائن املسلمني، للنصارى ببناء

ولعل  4املسيحيون أراضي عنوية، وعليه مل يسمحوا هلم ببنائها حسب مقتضيات التشريع املالكي
م 1127/ ـه521الفتوى من الفقهاء سنة  إىل استصدار "علي بن يوسف"ولعل جلوء 

إال  5القاضي بضم ملكية أحباس الكنائس وبيع املعاهدة الذين فروا أو أجلوا إىل العدوة املغربية
   6.همسيحيني من ضرب نواقسكتب احلسبة على منع امل كما نصت.تأكيد إىل ما ذهبنا إليه

                                                 

  .77، ص )4( ج  البيان املغرب 1-
عبد  .104 -103، ص تاريخ األندلس  قطعة من كتاب االكتفاء يف أخبار اخللفاء ابن الكردبوس: نظر عن ذلكا 2-

  .63ص ، االسترقاق يف الغرب اإلسالمي بني احلرب والتجارة: اإلله بنلمليح
 .21ص ) 1( مج  اإلحاطة يف أخبار غرناطة: ابن اخلطيب 3-
 .240ص ) 2(ج  املعيار: الونشريسي -4
  .58 -56ص ) 8(ج  نفسه: الونشريسي -5
 .55، ص رسالة يف آداب احلسبة و احملتسب: ابن عبدون -6
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هل الذمة إال أن هناك قرائن تؤكد عدم وبالرغم مما اتصف به العهد املرابطي من التشدد إزاء أ
   1.املصري كما يذهب إىل ذلك بعض املؤرخني ستعرض جل الكنائس إىل نف

فمن خالل تتبعنا للمصادر اجلغرافية وبعض رسائل احلسبة املعاصرة لفترة الدراسة يتضح لنا    
اخلارج يف  وءنتالالواقعة يف " الغراب" انتشار الكنائس يف أرجاء األندلس نذكر منها كنيسة 

إلدريسي وهذا ما البحر احمليط، واليت يعود تاريخ بنائها إىل العهود القدمية وظلت قائمة إىل أيام ا
   2".وهذه الكنيسة من عهد الروم إىل اليوم مل تتغري عن حاهلا:"يفهم من قوله

كانتها وملللنصارى،  اوزودنا اإلدريسي مبعلومات هامة عن تلك الكنيسة اليت كانت مقصد   
حسب تعبري اإلدريسي، وعليه فإنه ليس "عامرة بالقسيسني والرهبان"ومتييزها عن غريها كانت

من املستبعد أن تكون تلك الكنيسة مكانا لتخرجهم نظرا ملا أحيطت ا الكنيسة من رعاية 
ا يوميا  ي البالد الغربية يصلوا باألموال، ناهيك عن األموال اليت يتربعيلدرجة أن مجيع مسيح

ا على الكنيسة فتوافرت أمواهلا وكثرت ذخائرها، وعادة ما املترددين عليها واليت أصبحت حبس
كانت تنفق على خدام الكنيسة أو على إطعام الواردين إليها واتازين ا، وتلك عادة يتوارثها 

   3.اخللف عن السلف فلم تتغري ومل تبدل عرب مر العصور
ملرابطني عن لفترة ا املعاصر هو اآلخر4"أبو حامد الغرناطي"غراب حتدث إىل جانب كنيسة ال  

يف رسالته عن كنيسة  5"ابن عبدون"، كما حتدث "غرناطة"وجود كنيسة قرب مدينة 
   6يؤمها املستعربون القاطنني يف تلك املدينة" جبانة"كنيسة صغرية مبدينة كما وجدت ."شبيليةا"
كنائس إىل اهلدم يف العصر املرابطي أن البعض منها ظل ولعل ما يؤكد عدم تعرض جل ال  

 7ى بالتقديس لدى النصارىظاليت كانت حت "قرطبة"موجودا إىل القرن الثامن اهلجري ككنيسة 

                                                 
1 - Dozy : Histoire des Musulmans d’Espagne T.III , p 159.           

  .180،  ص  صفة املغرب -2
  .181 -180نفس املصدر، ص  -3
األلباب  :أبو حامد األندلسي الغرناطي: منشورة ضمن ملحق كتاب فة األلبابمن حت  مقتبسات القزويين:  القزويين -4

  .158، ص 1989، حتقيق إمساعيل العريب، املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر خنبة اإلعجاب حتفة
  .48، ص رسالة يف آداب احلسبةو احملتسب -5
الناشر مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة  ،ألسطول األندلسيتاريخ مدينة املرية اإلسالمية قاعدة ا: السيد عبد العزيز سامل -6

 26، ص 1984والنشر، اإلسكندرية 
 .520، ص 1مج  نفح الطيب:  املقرى -7
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حبومة " لورقة"املدن األندلسية ككنيسة مدينة  هذا فضال عن وجود كنائس أخرى يف باقي
  2."أونبة"، وكنيسة مشهورة مبدينة  1"اجلبل"

ويبدو لنا من خالل ما ورد يف كتب النوازل أن األمراء املرابطني مل مينعوا النصارى من القيام    
كما مسحوا هلم بتنظيم االحتفاالت  3بشعائرهم الدينية شريطة أن مينعوا من ضرب النواقيس

طة اخلاصة م، وكانت تلك االحتفاالت بادية للعيان حىت أن بعض املسلمني املتعودين على بسا
الشعائر اإلسالمية كانوا يبدون دهشتهم إزاء ما كانوا يشهدونه من احتفاالت النصارى 

إىل منع املسلمات من مصاحبة 5"بابن عبدون"وهذا ما حذا  4باملناسبات الدينية ومواكبهم فيها
مصاحبة صديقان املسيحيات إىل الكنائس للفرجة على تلك االحتفاالت اليت يقيموا أيام 

  .األعياد
تنظيم العالقات املوجودة بني معتنقي الديانة  احلسبةرجال امح الديين حاول نظرا للتسو  

أخالقية فشدد على منع شي بعض الظواهر الالّ اظا على عدم تفاملسيحية وأماكن عبادم حف
املسيحيات من التردد على الكنائس يف سائر األيام، ما عدا أيام املناسبات واألعياد، لتفشي 

. وهذا حفاظا على الطابع األخالقي العام6زنا بني املترددات على الكنائس والقسيسني ظاهرة ال
  .كان هذا حال النصارى يف األندلس

أما الوضعية الدينية للمسيحيني يف املغرب األقصى يكتنفها نوع من الغموض نظرا لضبابية    
النصارى يف مدينة يشري إىل بقاء مجاعة من 7 "البكري"النصوص وعدم وضوحها وإن كان 

  .تلمسان يف منتصف القرن اخلامس اهلجري، وذكر أن ا كنيسة معمورة
 8إىل موضع يعرف باسم الكنيسة" فاس"و" سبتة"يف حديثه عن الطريق الرابط بني ر اكما أش  

وهل هذا يتعلق فعال بوجود كنيسة ذا  ،واكتفى بذكر ذلك فقط دون أن ميدنا بأية معلومات

                                                 
  .512، ص الروض املعطار: ياحلمري -1
 .63نفسه ص  -2
  .215ص ) 2(ج  املعيار: الونشريسي -3
  .526 -525ص ) 1(مج نفح الطيب: املقرى: انظرعن ذلك  -4
  .48، ص املصدر السابق نشريسيالو-5
 .48، ص رسالة يف آداب احلسبة و احملتسب: ابن عبدون -6
 .76ص  ،كتاب املغرب -7
  .114نفسه ص  -8
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باسم الكنيسة يعود إىل بقايا كنيسة تعود أليام خلت وعرفت  ؟، أم أن تسميتهزمانهاملوضع يف 
  .وأصبح ذلك متداوال بني الناس؟املنطقة بامسها

يما بعد إىل ف" احلمريي" املعاصر لفترة الدراسة و" يالبكر" ويف إشارة أخرى يتفق كال من   
ما مل يشريا إىل زمان حتويل هذه غري أ 1اليت أصبحت مسجدا" سبتة"وجود كنيسة مبدينة 

  .الكنيسة إىل مسجد
كانت " سبتة"والراجح أن هذه الكنيسة تعود إىل األيام اليت سبقت الفتح على أساس أن مدينة   

كما وردت  .ومبجرد فتح هذه املدينة حولت تلك الكنيسة إىل مسجد" يوليان"ختضع حلكم 
باسم باب الكنيسة،  "سفا"ى أبواب مدينة تشري إىل تسمية إحد 2إشارات أخرى يف املصادر

أم ال ؟ وقد استمرت  "فاس"ومل تؤكد إن كانت بالفعل أن هناك كنيسة باجلهة الشرقية ملدينة 
عبد " على يد إىل أن هدم" إدريس األول" رف منذ بنائه من طه التسمية متداولة بني املغاربة هذ

  ".املؤمن بن علي
لنصوص التارخيية وعدم وضوحها أحيانا كانت سببا يف أمام هذا النقص الواضح يف ا   

مثل اإلشارة إىل وجود تنظيم واخلروج ببعض االستنتاجات  3اضطراب آراء بعض الباحثني
ره مغري أنه مل يشر إىل مصدر تلك املعلومة وهذا ما أوقعه يف ريبة وشك من أ "مبراكش"كنسي

كد السماح للمسيحيني املبعدين من وبىن معلوماته على أساس وجود بعض النصوص اليت تؤ
األندلس أو الفئات املوجودة أصال يف احلاميات العسكرية من املرتزقة ببناء كنائس يف املناطق 

  4.اليت نزلوا ا والسماح هلم بإقامة شعائرهم الدينية دون ضرب النواقيس
ناطة عن وفقهاء غر5"ابن ورد" ذلك جند رسالة أجاب فيها القاضي وعلى النقيض من  

نها طلبهم م "مكناسة"حول عدة قضايا ختص النصارى املبعدين حنو " علي بن يوسف"استفسار 
اللهم إال أن يقيم كل إنسان "يتضمن عدم السماح هلم بذلك " ردابن و"بناء كنيسة، فكان رد 

  ".منهم شريعته يف داره

                                                 
 .303ص  ،الروض املعطار :احلمريي،104 ،103، ص  كتاب املغرب: البكري -1
  .34ص ، )1(قسم  ،جذوة االقتباس: أمحد ابن القاضي .116نفسه ص : البكري -2
  .83ص  مباحث يف التاريخ االجتماعي :بوتشيش ابراهيم القادري-3
  .215،241، ص )2(ج  املعيار: لونشريسيا -4
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نازهلم ما تؤكده نازلة ولعل ما يؤكد إجبار النصارى على إقامة شعائرهم الدينية داخل م  
كان يظهر اإلسالم ويبطن املسيحية وملا اكتشف  "مراكش"حول رجل نصراين مبدينة 1أخرى

أمره ومت تفتيش مرتله وجد فيها بيت يشبه الكنيسة ومن بني ما وجد يف هذا البيت قنديل معلق 
ة ولوح وآثار كثرية ألصقت فيها مشوع، كما وجدت فيه كتب خبطوط النصارى ومشوع كثري

على أربع قوائم تشبه احململ وعصا على رأسها عود مصلب وأقراص من عجني قد جفت ويف 
  .كل واحدة منها طابع

وبعد استشارة من يعرف أحوال النصارى وأمور شرعهم اتضح أن الشموع املذكورة مما    
على أربع يتقرب ا النصارى ويهدوا إىل قسيسهم ليوقدوها يف معابدهم، وأن اللوح الذي 

ا اليت رأسها عود وأن العص ،قوائم مما يضع عليه قسيسي النصارى اإلجنيل حني قراءم إياه
عليها وقت قيامهم لقراءة اإلجنيل، وأن األقراص املذكورة هي قربان النصارى  مصلب مما يتوكأ

  .اليت يترقبون ا عند متام صومهم
وا خيفون حىت ديانتهم، ويبدو أنه لو كانت هناك من خالل هذه النازلة يتبني لنا أن النصارى كان

  .كنائس ملا وجدت هذه األشياء يف مساكنهم وملا أقاموا تلك الشعائر يف منازهلم
ولعل ما يزيد تدعيم هذا الرأي أنه من املعروف أن بابوات روما كانوا يبعثون رسائل إىل   

، وقد "احلمادية" و "الزيرية"ولتني الكنائس املسيحية املوجودة يف دول املغرب اإلسالمي كالد
 17املؤرخة يف  "يون التاسعل البابا"من بينها مراسلة املراسالت تلك  "وماس ال تريد" نشر

السابع إىل أسقفية "البابا غريقوري"ورسالة من ،2إىل أسقف إفريقية ـه445/م1053ديسمرب 
يشكره  "ن علناسب الناصر"وأخرى إىل  3ـه466/م1073ديسمرب  16قرطاج املؤرخة يف 

املرابطي  يف حني مل نعثر على أية رسالة تعود اىل العصر4فيها على اعتنائه بالرعاية املسيحيني
وجهت إىل إحدى األسقفيات سواء يف مراكش أو املدن األخرى اليت تتواجد فيها جتمعات 

                                                 
 .1463 -1462السفر الثالث، ص : فتاوى ابن رشد: ابن رشد -1

2-De Maslaterie: Traites de Paix et Documents divers concernant les relations 
des Chrétiens et des Arabes –au moyen âge, Paris, 1866- 1875 , Tome , 2, p ,1 
3- I bid, p, 5  
4- I bid, p ,7 
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ث ا إىل ، يف حني جند فيما بعد عدة رسائل بابوية بع"فاس"و "سال"و"كمكناسة "للنصارى 
   1.بعض اخللفاء املوحدين

وهنا نتساءل هل يعود ذلك إىل عدم تواجد الكنائس يف املغرب على عهد املرابطني نتيجة   
تشدد الفقهاء؟ أم أن أكثر النصارى الذين دخلوا ضمن خدمة الدولة قد اعتنقوا الديانة 

رب كانوا يقيمون شعائرهم أم أن النصارى املتواجدين يف املغ. اإلسالمية؟ وهذا ما نستبعده
   2.الدينية يف مساكنهم كما دلت على ذلك بعض النوازل

إال أن  "ابن احلاج"من خالل تتبعنا للنصوص التارخيية والفقهية يتضح لنا أنه بالرغم من فتوى   
املرابطني مل يسمحوا للنصارى ببناء كنائس جديدة إذ أن مجيع مصادر املعاصرة لفترة الدراسة مل 

  .من قريب أو بعيد إىل أن النصارى قاموا ببناء كنائس جديدة يف العهد املرابطي تشر
ولعل هذا يعود إىل ظروف تلك احلقبة اليت بلغت فيها احلروب الصليبية ذروا وهذا ما حذا   

ع يف وق" غرناطة"كنيسة  شددة إزاء النصارى، وحسبنا أن هدمبالفقهاء إىل اختاذ مواقف مت
وليس من املستبعد أن تكون 3الصليبيون على بيت املقدس استوىل فيها نفس السنة اليت

التجاوزات اليت كان يقوم ا بعض النصارى قد شكلت ذريعة أخرى هلذا التشدد حيث ورد 
كما ،ما يثبت ذلك كسب النصارى لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علنا4يف نوازل ابن احلاج

واتضح ذلك جليا بعد أن كلفوا جبمع  ،داء على املسلمنيأن بعضهم وصل م احلد إىل االعت
  5.لوا األعراض خاصة يف درنذالضرائب فاست

من إقدام بعض العناصر 6ومما يزيد من تأكيد تلك التجاوزات ما أوردته املصادر التارخيية  
ة باملرابطني من مساعدة ألفونسو انت تضمر الغدر وتتربص الفرص لإلطاحاملسيحية اليت ك

ارب للدخول إىل مدينة غرناطة فكان جزاؤهم التغريب إىل العدوة املغربية غري أم مل يعتربوا احمل
خاصة وحنن نعرف أم  لعبوا دورا يف إسقاط الدولة املرابطية بعد تآمرهم مع اخلليفة املوحدي 

                                                 
1- De Mas Latrie:Traites de paix, p.11-12 

  .1463، ص)3(، السفربن رشد ا فتاوى: ابن رشد: أنظر عن ذلك مثال -2
، عهد يوسف بن تاشفني دولة املرابطني يف املغرب واألندلس: اهللاسعدون عباس نصر  .89، صاحللل املوشية: جمهول -3

  .972، صالتاريخ االجتماعي إلسبانيا املسلمة: بيري غيشار: انظر أيضاو .177، ص، أمري املرابطني
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 .155، ص)24(ج 11مج رباية األ: النويري -5
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رب لتس "مراكش"نهم على أنفسهم مقابل مساعدته يف فتح أحد أبواب الذي أم "عبد املؤمن"
  1.جيوش املوحدين إىل داخل املدينة

أن ما قام  2بعض الباحثنييرى  ومن خالل هذه التصرفات والتجاوزات اليت قام ا النصارى  
  .عادال لنقضهم العهود وخيانتهم للمواثيق ابه املرابطني اجتاههم يعد إجراء

أنه مل يبلغ درجة القسوة قيل عن تشدد الفقهاء واألمراء املرابطني إزاء النصارى إال  مهما و  
إذ غالبا ما مت احلكم عليهم باعتناق .  الذين مت أسرهممل ا األمراء املسيحيون املسلمنياليت عا

وكان لسقوط بعض املناطق يف أيدي  3.الديانة املسيحية وإال أصبحوا يف تعداد الرقيق والعبيد
هلهم بأنواع االذين أثقلت ك القوى النصرانية أن أجنر عنه مضايقات للمزارعني املسلمني

وما تاله من غدر  5ناهيك عما اتبعوه من سلب وب ألموال وأمالك املسلمني4الضرائب
جلامع الكبري كما طالت أيادي النصارى حىت األماكن املقدسة حيث مت حتويل ا 6وجري مجاعي

ت كرامة ومشاعر هذا دون احتساب ما قاموا به من أعمال مشينة مس. 7يةبطليطلة إىل كاتدرائ
ومشاعر املسلمني، بعد أن أقدموا على متزيق مصحف عثمان بن عفان أثناء دخوهلم قرطبة سنة 

     8.م1144/ـه539
ومل تسلم حىت النفوس البشرية من عمليات احلرق اليت اقترفوها حيال املسلمني ومثالنا يف    

الطاغية  وجد: "نها ابن عذارىاليت عرب ع "بلنسية"ذلك ما قام به القمبيطور أثناء حصاره ملدينة 
 10.افحجعملية احلرق حىت قاضيها أمحد بن ومل ينجو من  9"يف حرق من خرج من املدينة

                                                 
  .163، ص)24(ج ) 11(مج  اية األرب: النويري -1
 .367ص ،احلضارة اإلسالمية يف املغرب واألندلس: حسن علي حسن -2
  .54، صوالتجارة االسترقاق يف الغرب اإلسالمي بني احلرب: عبد اإلله بنلمليح -3
 .989، ص سبانيا املسلمةالالتاريخ االجتماعي : انظر أيضا بيري غيشارو: 38، ص)4(ج البيان املغرب: ابن عذارى -4
 .37، صنفسه: ابن عذارى -5
  .36نفسه، ص -6
  .133، صالثغر األعلى األندلسي: حسني مؤنس -7
س للحميدي قدم له وضبطه وشرحه بلكتاب جذوة املقت ذيل. بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس: الضيب -8
 .45، ص2005، 1بريوت ط،صالح الدين اهلواري، املكتبة العصرية صيدا .د

  .39، صاملصدر السابق  :ابن عذارى9-
  .38نفسه، ص 10-
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صوامع األرباض وبواسق "ووصل م احلد إىل التمثيل جبثث املوتى املسلمني اليت علقت على 
                                  1".األشجار

قامتة اليت ميزت تعامل املمالك النصرانية مع املسلمني ظهر تسامح وعلى عكس هذه الصورة ال  
الدولة املرابطية اجتاه النصارى، وقد أمدتنا املصادر العربية مبعلومات تؤكد احترام املرابطني 

علي بن "حلقوقهم والضرب على أيدي من حاول املس م واتضح ذلك جليا يف عهد 
بعطفه سهم الذين أكدوا رعايته هلم، فشملهم وهذا ما أقره الغربيون أنف 2."يوسف

وأنعم عليهم بالذهب والفضة، وتعلق م أكثر من تعلقه برعيته، فأسكنهم القصور بعد وصالته،
   3.أن اختذهم حرسا له

                   وتتضح صور التسامح من خالل رصد األدوار اليت لعبها النصارى داخل كيان اتمع املرابطي

  :نصارى يف اتمع املرابطيدور ال
إن احلديث عن دور النصارى يف اتمع املرابطي جتلى يف ميادين شىت من احلياة العامة، وبرز    

إىل ظاهرة استخدام " ابن خلدون"وتفطن .دورهم يف أكثر من جمال تصدرها اال العسكري
ك باملغرب أن يتخذوا جندا فاحتاج امللو" النصارى يف اجليش وعممها على دول املغرب بقوله 

  4 .من هذه األمة املتعودة الثبات والزحف وهم اإلفرنج
وعلى هذا األساس استخدم النصارى يف اجليش املرابطي كحرس خاص لألمراء املرابطني، ومل   

قد ضم " عليا"ن اجليش املرابطي، وال سيما أن يلبث هذا احلرس أن أصبح ركنا أساسيا من أركا
 ،منهم، إما عن طريق الشراء أو بواسطة األسر يف احلروب اليت خاضها ضد املسيحينيإليه الكثري 

وبرز دور هذا احلرس اخلاص بأن تعدى حراسة معاقل املغرب وذلك مبشاركته يف حروب 
   5.لدليل على ذلك" بالروبيتري" الدولة مع املوحدين، ولعل ما أظهره قائد فرقة النصارى الشهري 

   5.ذلك

                                                 
 .39ص )4(ج املغرب البيان: ابن عذارى -1
 .77، صنفسه:ابن عذارى : أنظر عن ذلك مثال -2

3 - Villarrs : les Touaregs au pays du Cid, p234 
  .289ص  املقدمة: ابن خلدون -4
محدي عبد املنعم : نظر أيضااو .131ص  احللل املوشية :جمهول: نظراعن مشاركة اجلند الروم يف الدفاع عن الدولة  -5

  .286، ص دولة علي بن يوسف املرابطي"تاريخ املغرب واألندلس يف عصر املرابطني: حممد حسني
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م العنصر النصراين يف اجليش كانت له انعكاسات هامة على اجليش اأن استخدومما ال شك فيه 
املرابطي بشكل عام، إذ أدخل هؤالء طرقا يف القتال ختتلف عما تعود عليه املرابطني يف بيئتهم 

  الصحراوية فعمل هؤالء على تطوير صناعة األسلحة واالستفادة منهم يف استخدام بعضها  
إىل القول بأن استخدام  2هذا ما حذا بأحد املؤرخني 1.ت والتروسيقاندات واملنجعراكال

النصارى يف اجليش املرابطي قد أحدث نوعا من التوازن القبلي داخل قيادات اجلند، فبعد أن 
 ئل املشكلة للحلف القبلي الصنهاجيكانت قيادات اجلند يف املرحلة األوىل حكرا على القبا

ل يف ذلك يعود إىل تلك ملتونة، والفضتصبح حكرا على تغريت هذه الوضعية فيما بعد لف
  .العناصر

ولعل ما خنلص إليه من خالل تتبعنا لدور النصارى يف اجليش املرابطي أن هذا األخري كما    
مع املوحدين  عمل على تقوية اجلهاز العسكري للدولة كان له نصيبا يف إسقاطها بعد أن تآمر

  3.لدولةإىل عاصمة ا هلتسهيل مهمة دخول
أما فيما خيص اجلانب السياسي فقد قام اجلند املسيحي بدور ال يقل خطورة عن الدور   

العسكري خاصة بعد أن أسندت هلم مهمة احلرس السلطاين ألول مرة يف تاريخ املغرب األقصى 
ووضعت حد الظاهرة العصبية . فزاد ذلك من فعالية األجهزة األمنية داخل جهاز الدولة والبالط

هذا ما يفهم من قول لقبلية كما أا كانت القوة الضاربة لكل حماولة للمطالبة باحلكم ولعل ا
إن عليا هو أول من استعمل الروم وأركبهم يف املغرب، وجعلهم حيقدون على :"ابن عذارى

   4".املسلمني يف مغامرام

                                                 
احللل : جمهول: على الرماحعبد اهللا بن مهشك والتعديالت اليت أدخلها  الدور الذي قام به نظر عن ذلك مثالا -1

، منشورات الوحدة النظام السياسي واحلريب يف عهد املرابطني: إبراهيم حركات: نظر أيضااو. 115ص ،املوشية
التنظيمات العسكرية املغربية يف عهد : ي عبد الصمدزارمنظر توفيق او  ،223ت ص .دار البيضاء، املغرب دالعربية،ال

، ص م2000/ 1999 ،إبراهيم فخار. إشراف د ،قسم التاريخ ،رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر: املرابطني واملوحدين
131. 

 .90، ص مباحث:  بوتشيشابراهيم القادري  -2
 .138، ص املصدر السابق: جمهول -3
  .102، ص)4(ج  البيان املغرب: عذارىابن  -4
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م تلقائيا لتقدمي البيعة لكل ونظرا البتعادهم عن العصبية القبلية كان األمراء املرابطون يستخدمو
وحىت النسوة الروميات كان هلن دخل يف حتديد السياسة العامة للدولة بعد 1أمري مرابطي جديد

   2.أن أصبحن يتدخلن يف اختيار أولياء العهد
ومل يقتصر دور النصارى يف العهد املرابطي على االني العسكري والسياسي بل تعداه إىل    

وليس من املستبعد أن يكون املرابطني قد  3عهدت هلم جباية الضرائب وظائف أخرى حيث
اضطروا إىل االستعانة م تفاديا لرفق املسلمني بأهل ملتهم، وهذا ما يفهم من بعض اإلشارات 

تفيد استخدام النصارى القوة مع املسلمني جلباية األموال  اليت أوردا املصادر التارخيية اليت
   4. استباحة األعراض خاصة يف منطقة درنووصل م احلد إىل

إىل بعض اخلدمات االجتماعية ذات الصلة املباشرة باخلدمات العامة  كما تعدى دورهم  
أن الضرورة الصحية قد دفعت  اكممارسة مهنة التطبيب، حيث برز منهم األطباء، ويبدو

حىت إىل كشف النسوة  ولو أدى ذلك. املسلمني إىل اإلقبال على األطباء النصارى ىباملرض
يف دعوته إىل مقاطعة األطباء النصارى   6"بابن عبدون"ولعل هذا ما حذا  5.أجسادهن أمامهم

  . على أساس أن دواءهم غري مأمون اجلانب، وأم ال ينصحون غري إخوام يف الدين
إىل عاصمة كما جتلى دورهم أيضا يف خدمة بعض املرافق العامة كاستخدامهم يف إيصال املياه   

الدولة املرابطية بعد حفرهم ما يقارب أربعمائة قناة كانت متر عربها مياه جبل درن إىل مبىن 
خاص بتجميع املياه يف مراكش لتزويد املدينة باملياه الصاحلة للشرب وسقي البساتني اليت 

  ألف أسري انتشرت حوهلا والراجح أن عدد األسرى املسيحيني الذي قدرته بعض املصادر بثالثني 
  

                                                 
  89، ص مباحث: ابراهيم القادري بوتشيش -1
،دار  جديدة على املرابطني أضواء: عصمت عبد اللطيف دندش:وانظر أيضا.97،ص)4(ج البيان املغرب:ابن عذارى-2

       175بريوت، لبنان ،ص 1991، 1الغرب اإلسالمي ،ط
  .85 -84، ص احللل املوشية: جمهول -3
   .155، ص )24(ج ) 11(مج  رباية األ: النويري -4
مكتبة الثقافة الدينية،  ،حتقيق د علي عمر، الناشر ، التشوف إىل الرجال التصوف: ت يوسف بن حيي التادىل ابن الزيا -5

  .262ص )1(القاهرة ط
 .57، ص رسالة يف آداب احلسبة واحملتسب -6
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كان يتناسب مع هذا العمل الضخم، الذي استفاد منه املرابطني ومن خدمام يف اال الزراعي 
  1.الذي اشتهروا به

 .وديةـــائفة اليهـــالط: ثانيا

  .التواجد اليهودي يف املغرب واألندلس
طلب منا العودة إن احلديث عن الطائفة اليهودية يف املغرب واألندلس على عهد املرابطني يت   

فاملعروف أن اليهود يرجع تواجدهم يف املنطقة إىل فترة .إىل العهود األوىل لتواجدها يف العدوتني
ما قبل الفتح اإلسالمي، غري أن ما يعتري الدارس يف هذا اجلانب هو عدم وجود نصوص 

استثنينا بعض  تارخيية واضحة متيط اللثام عنها يف تلك الفترة خاصة يف املغرب األقصى إذا ما
بطة اإلشارات اليت تؤكد وجود اتصال بني يهود اسبانيا وأبناء ملتهم يف املغرب، وقويت را

وا بأخبار احلرية الدينية اليت كانوا يتمتعون ا يف ظل الدولة االتصال بينهم خاصة بعدما علم
  .اإلسالمية

اإلسالمي، األقصى يف العهد وعلى هذا األساس قد انتشر اليهود يف العديد من مدن املغرب    
قام فيه اشترى املوضع الذي أ" فاس" ملا أراد بناء مدينة " إدريس األول"فتشري املصادر إىل أن

وملا شرع يف فتوحه ملنطقة املغرب وجد ،2 درهم ومخسمائة فمدينته عن اليهود مببلغ مخسة اآل
بقية اليهود إىل الوفود عليه يف وهذا ما حذا ب 3أكثر سكان تامسنا يهودا فأدخلهم إىل اإلسالم

مجوع كثرية تطلب منه األمان فأمنهم يف أنفسهم وأمواهلم بعد أن قبلوا أداء اجلزية فبلغت 
 4.جزيتهم السنوية ثالثة اآلف درهم، مث أنزهلم باملنطقة املمتدة بني أغالن وباب حصن سعدون

   5".ثر بالد املغرب يهودأك" بأا " البكري"وصفها " بفاس"ولكثرة اليهود املقيمني 
  

                                                 
  .56 ،47ص ، )2(ا جإفريقي: ، مارمول 68 -67، ص صفة املغرب: دريسيالا -1
 . 18ص ،) 1(ق جذوة االقتباس ،:أمحد بن القاضي -2
 .46 - 45، ص كتاب تاريخ مدينة فاس: اجلزنائي -3
  .39، ص املصدر السابق: أمحد بن القاضي -4

  .115، ص املغرب يف ذكر بالد إفريقية واملغرب 5-
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ونكور حىت أن أحد 4وسجلماسة  3وأغمات إيالن2وبالد فازاز 1كما استوطن اليهود مكناسة
   5.أبواا مسي بباب اليهود

والراجح أن يهود املغرب األقصى مل يكونوا مبنأى عن األحداث اليت عصفت به يف عصر    
السياسية،  اشتعل فتيلها بني خمتلف الطبقات اإلمارات الزناتية نتيجة الصراعات السياسية اليت

اليفرين الزنايت الذي " متيم بن زيرى"للبطش والتنكيل على يد"فاس"وعليه فقد تعرض يهود 
م عدد ال يستهان به قدرته املصادر التارخيية 1032/ ـه424استباح أمواهلم وقتل منهم سنة 

   6.بنحو ستة آالف يهودي
اليهود من نكبات جراء الفوضى السياسية اليت عمت بالد املغرب وعلى الرغم مما تعرض له   

  .األقصى إال أن اليهود ظلوا مستوطنني به حىت العهد املرابطي
أكثر بكثري مقارنة مع املغرب األقصى وبرز دورهم خاصة يف  أما يف إسبانيا فكان تواجدهم

ة يف دواوين احلكومة غري أن العهد القوطي إذ كانوا يتصدرون بعض األعمال املالية واحلسابي
الربا، بهم ملالقوط عادة ما كانوا يكنون هلم الكراهية بسبب اختالف عقيدم، وبسبب تعا

قلب نظام احلكم عن طريق الثورة  تعرضوا لكثري من املضايقات وهذا ما حذا م إىل حماولةف
فتح املسلمني لبالد وكانت الفرصة مواتية هلم بعد  7.نا، وعن طريق املؤامرات يف أخرىحي

ف يهود إسبانيا االتصال بأبناء ملتهم وبالعرب املسلمني يف حماولة منهم املغرب األقصى فكثّ
 ـه83 -م702/ ـهEgica (687- 68( إلسقاط الدولة القوطية وهذا ما جعل امللك 

هدفه احلكم حسب رأيه يف املآمرة اليت ) ـه75 - م694( يدعو إىل عقد جممع ديين سنة 
وقد أصدر هذا امع مرسوما يقضي مبصادرة أمالك اليهود، وفصل أبنائهم . ها يهود إسبانيادبر

  .عنهم بعد سن السابعة وتربيتهم يف أوساط مسيحية حىت ينشأ هؤالء نشأة مسيحية

                                                 
  .76، ص أخبار املهدى:  البيدق - 1
 .445، ص الروض املعطار: احلمريي - 2
  .46 املصدر السابق،  ص: ها أغمات هيالنهالذي يسمي: احلمريي:  يضاانظر ا، و69، ص صفة املغرب: اإلدريسي- 3
  .306م س ، ص : ، احلمريي149 ،148، ص كتاب املغرب: البكرى- 4
 .577نفسه ص : ، احلمريي90نفسه ص : البكرى - 5
  .173، ص  جذوة االقتباس :أمحد ابن القاضي - 6
  .52، ص يف تاريخ املغرب واألندلس: تار العباديأمحد خم -7
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فوجدوا ضالتهم بعد  1وكان هذا القرار قد أثار غضب اليهود وحقدهم على الدولة القوطية
ألندلس حيث تقربوا منهم وكشفوا هلم عورات البالد، وكان بديهيا أن عبور املسلمني إىل ا

يكافئهم املسلمني نظري تلك اخلدمة، فاختذوا منهم حرسا ملا يفتحونه ولقوا بعد ذلك تساحما قلما 
   2وجدوه من قبل

ندلس زادت مكانة اليهود يف ظل الدولة اإلسالمية، ع استقرار األمر للمسلمني يف األم و    
وحسبنا يف ذلك إىل ما وصل إليه . وة كبرية أوصلتهم إىل أعلى املراتب يف السلطةظلوا حونا

وهذا  3اليهود يف بعض اإلمارات الطائفية كإمارة غرناطة اليت أصبحوا فيها أصحاب احلل والعقد
وصارت باليهود صولة على : "إىل وصف تلك الظاهرة بقوله" ىبابن عذار"وهذا ما حذا

ب هلم فقدر بعض الباحثني األندلس مكان جذأعدادهم بعد أن أصبح  فتنامت 4".املسلمني
 5.ألف يهودي 30إىل ألف  20رن اخلامس اهلجري ما بني عددهم يف النصف األول من الق

   .يهودية يف خمتلف املدن األندلسيةوقد استقرت الطائفة ال
عن العمل الزراعي أن عددا قليال منهم قد استقر يف البوادي حبكم ابتعادهم  اويبدو    

وتعاطيهم كليا للتجارة، وعلى هذا األساس كان متركزهم أكثر باملدن املعروفة آنذاك 
" اليت كانت تعرف باسم " غرناطة"أو الواقعة يف طرق جتارة العبور وأمهها كمحطات جتارية، 

يت باسم مدين" طركونة"و" اليسانة"كما عرفت  6.ألن نازلوها من اليهود" غرناطة اليهود
اليت كانت ا حارة " قرطبة"هذا فضال عن مدينة ،إشارة إىل كثرة العنصر اليهودي ما7.اليهود

                                                 
 .53، ص يف تاريخ املغرب واألندلس:أمحد خمتار العبادي  -1
 فجر األندلس، دراسة يف تاريخ األندلس من :حسني مؤنس: نظر أيضااو. 263، ص )1(مج  نفح الطيب: ي املقر -2

ص  ،1 959 ،والنشر   الشركة العربية للطباعة ،اهرةالق ،م756/ م711( الفتح اإلسالمي إىل قيام الدولة األموية 
523.  

  .264، ص )3(ج  البيان املغرب: ابن عذارى: نظرا .اليت وصل إليها بعض العناصر اليهوديةعن املراتب السياسية  -3
، مكتبة فيصل عبد اهللا. ، تعريبالتجارة والتجار يف األندلس: أوليفيا رميي كونستبل:  نظر أيضاا، و265نفسه ص  -4

  .148م، ص 2002/ ـه1423، الطبعة العربية األوىل،  يكانالعب
5 -dufourcq: (C E.)  la vie qoutidienne : p 187                                             

  .45، صالروض املعطار:  احلمريي -6
  .191، 205ص ، صفة املغرب: اإلدريسي -7
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فكيف كان حال هؤالء يف العصر املرابطي؟ وما دورهم إبان تلك  1.حارة تعرف حبارة اليهود
 .؟الفترة

  ةاالقتصادية واالجتماعية والديني وضعية اليهود

                                  ة           اديـــاالقتص همـوضعيت 
إن حال اليهود يف العصر املرابطي ال خيتلف عن حال باقي فئات أهل الذمة عامة ولعل    

االختالف الوحيد يكمن يف ارتباط هذه الطائفة باجلانب السياسي واملايل للدولة خاصة وحنن 
ألموال، واليهود كانوا يشكلون ندرك أن الدولة املرابطية دولة مغازي فكانت حباجة ماسة إىل ا

موردا هاما القتصاديات الدولة سواء عن طريق اجلزية أو عن طريق الضرائب اليت يدفعوا عن 
وأم سبق هلم يف عصر الطوائف باألندلس أن سيطروا على املناصب اإلدارية . خاصة2التجارة 

باملدن اجلنوبية للمغرب واستقرارهم 3واالقتصادية، فضال عن سيطرم على أعمال الصريفة
، الشيء الذي مكنهم من الدخول يف انتعاش مادي ال مثيل له 4املؤدية إىل ذهب السودان الغريب

له وأعطيت هذه السيطرة مثارها يف العصر املرابطي إذا أصبحوا يشكلون طبقة ثرية ذات مسعة 
عنده املال إن بعضهم صار ":أن يصفهم بقوله" االستبصار"كبرية، وهذا ما حذا بصاحب 

نظار األمراء املرابطني خاصة وأم على جانب كبري من أفكان بديهيا أن ترمقهم ،5"املمدود
م إىل فرض فريضة ثقيلة قدرها ابن 1071/ـه464سنة " يوسف بن تاشفني"الثراء مما دفع 

وهذا ما ينظر إليه بعض " ونيف على ثالثة عشر ألف دينارمبائة ألف دينار عشرية "6عذارى
  7.ؤرخني على أنه تعسف واضطهاد للطائفة اليهوديةامل

قبل إقباله على هذا اإلجراء يكون قد استفىت العلماء يف " يوسف بن تاشفني"وحسبنا أن   
حينما أراد أن يفرض املعونة على سكان " يوسف بن تاشفني"ذلك، وشفيعنا يف ذلك أن 

                                                 
1- O’callaghan. Joseph. F. A: History of medieval Spain Ithaca, 1975  , p286 

  .199،200، صالتجارة والتجار يف األندلس: د أوليفيارميي كونسبتل -2
  .265-264، ص3ج ،البيان املغرب: ابن عذارى: أنظر عن ذلك مثال -3
  .306، صالروض املعطار: احلمريي -4
 .202ص: جمهول -5
  .23، ص)4(ج البيان املغرب -6
نظر ا، و180، ص1949، 1ترمجة نبيه فارس ومنري البعلبكي، ط ،)2(ج تاريخ الشعوب اإلسالمية: بروكلمان كارل -7
  .704، ص1952،  دار العامل العريب) 3(، ط ، ترمجة مربوك نافعII، مج تاريخ العرب: فليب حيت: نظر أيضااو
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ترط عليه أن حيلف يف حضرة العلماء بأن واش 1"ابن الفراء"األندلس عارضه فقيه املرية وقاضيها 
واألمراء " يوسف بن تاشفني"أضف إىل ذلك أن  2.بيت املال خال من الدراهم وال ميلك شيئا

وما . املرابطني الذين خلفوه مل يستثنوا باقي طبقات اتمع املرابطي يف حالة احتياجهم للمال
معونة على أهل املدن  )م1135/ـه530سنة (فرض " عليا بن يوسف"يؤكد هذا الرأي أن 

  3.لوحدها من تلك املعونة عشرين ألف دينار" فاس"املغربية لتجهيز جيشه فكان نصيب أهل 

على ضوء احلقائق السابقة ميكننا القول أن العالقة اليت تربط الدولة املرابطية والطائفة اليهودية    
يزداد ذلك وضوحا من خالل تتبعنا و،وضعفاذات صلة كبرية باقتصاد الدولة قوة عالقة جدلية 

ملناطق استقرار اليهود اليت سبق وأن أشرنا إليها فكان ارتباطهم باملدن التجارية ارتباطا وثيقا 
اذج ولدينا من ذلك من. فكانت هلم ا أحياء خاصة مسيت بأمسائهم. سواء يف املغرب أو األندلس

   4.ود يف قرطبةاحلصر ربض باب اليهنذكر منها على سبيل املثال ال 
مل يكن حكرا على الطائفة اليهودية فحسب بل كانت فيه " بقرطبة"والراجح أن حي اليهود   

يف إحدى القضايا اليت عرضت " ابن سهل"دورا للمسلمني ويفهم ذلك من اإلشارة اليت أوردها 
ا من دور لقر"من طرف أحد وكالء يتيم يطلب فيها بيع دارا له " بقرطبة"على قاضي اجلماعة 

وكانت حجة وكيل اليتيم إلقناع قاضي ،5"اليهود حيث تباع اخلمر وجممع أهل الشر والفساد
أما . بأنه أراد أن خيرج اليتيم من جمتمع اليهود إىل جمتمع اإلسالم" بقرطبة"اجلماعة والفقهاء 

لبتة على مدينة اليسانة فكان وسطها خاصا بالطائفة اليهودية دون أن ينازعهم يف ذلك مسلم ا

                                                 
املؤمنني يوسف بن تاشفني ملا طلب املعونة من  هو عبد اهللا بن الفراء كان قاضيا يف املرية، وهو الذي رد على طلب أمري -1

عن ذلك وأن أبا الوليد  تأخريأما بعدما ذكر أمري املسلمني من اقتضاء املعونة و: "أهل األندلس ومما جاء يف رده قوله
 اقتضاها، وكان صاحب رسول اهللا) ض(الباجي ومجيع القضاة والفقهاء بالعدوة واألندلس أفتوا بأن عمر بن اخلطاب 

وضجيعه يف قربه وال يشك يف عدله فإن كان الفقهاء والقضاة أنزلوك مرتلته يف العدل فاهللا سائلهم عن تقلدهم ) ص(
 .118-117، ص)7(مجوفيات األعيان : ابن خلكان: نظرا...فيك

  .387-386، ص)3(مج نفح الطيب: املقري -2
  .250، صنظم اجلمان: ابن القطان -3
 سالمية يف القرن احلادي عشر امليالديالقرطبة ا: حممد عبد الوهاب خالف: ر أيضاانظ. 466، صIمج نفسه: املقرى  -4

  .266، ص1984التونسية للنشر أفريل  ، الداراحلياة االقتصادية واالجتماعية -اخلامس اهلجري– امليالدي
ي مراد دار احلديث ،حتقيق د حي أو اإلعالم بنوازل األحكام وقطر من سري احلكام األحكام الكربىديوان  :ابن سهل -5

  .104،ص2007القاهرة  ط 
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الذي عاصر فترة الدراسة يف حني كان ربضها للمسلمني مع قلة من  "اإلدريسي"حد تعبري 
   1.اليهود

مما سبق يتضح لنا أن بعض اليهود قد فضلوا االنعزال من تلقاء أنفسهم سواء يف األندلس أو     
ر اليهود الذين ذكر أن التجات .2"أوليفيا رميي "خارجه وتآلفوا فيما بينهم إىل درجة جعلت 

يعملون خارج بالدهم قد شكلوا نوعا من النادي املغلق حيث يعرف بعضهم بعضا وبصورة 
غري أن هذا االنعزال مل يشكل قاعدة عامة جتري على .عامة ال ميكن لغري اليهود أن يشارك فيه

فرضته سائر اليهود فالنصوص التارخيية تشري إىل تعايش وتفاعل كبري بني املسلمني واليهود 
  .الوحدة اجلغرافية وظروف احلياة اليومية خصوصا يف املعامالت التجارية

تشري إحدى النوازل إىل سكن أحد اليهود جبوار مسلم وشرما معا من بئر  :فبالنسبة لألوىل  
لي بن ع"وحسبنا يف ذلك أن  4للمساجد ا، بل أن دور اليهود كانت مالصقة أحيان3واحدة 
لضيقه من كثرة املصلني اشترى األمالك الواقعة " جامع القرويني"توسيع ملا عزم على " يوسف

   5.إىل قبلة اجلامع وقيل أن أكثرها كان ملكا لليهود
فقد أوردت لنا األمثلة العامة ما يكشف عن تعامل اليهود مع املسلمني يوميا يف  :أما الثانية  

ل ما يؤكد هذا االندماج يف اال ولع 6.التجارة، وهذا ما خلق تواصل واندماج فيما بينهم
أورد فتوى تعاجل شكوى من باعة جوالني يهود تتحدث خاصة عن " الونشريسي" التجاري أن

وقد سلطت هذه الشكوى الضوء على  7سهولة وصوهلم إىل النساء يف البيوت لبيعهن البضائع
فوصل م احلد حىت  القابلية اخلاصة للتجار اليهود للتحرك يف الوسط االجتماعي دون متييز

  .الولوج إىل القسم اخلاص بسكن النساء

                                                 
  .205، ص صفة املغرب -1
 .107ص، التجارة والتجار يف األندلس :يفيا رميي كونستيلأول -2
 .605، ص 1السفر  فتاوى ابن رشد: ابن رشد -3
 .53، ص )7(ج  املعيار: الونشريسي -4
 .68، ص 1قسم ،جذوة االقتباس: أمحد بن القاضي -5
حتقيق 1، ج أمثال العوام يف األندلس :الزجايل" من فتح حانوت للتجارة يبيع من اليهود والنصارى" مثلة من بني األ -6

 .246ص ،1975حممد بنشريفة مطبعة حممد اخلامس ،فاس 
  .114املرجع السابق، ص : أوليفيا رميي -7
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ومما يزيد إثبات اندماج املسلمني واليهود والتعامل اليومي معهم هو بروز بعض اخلالفات    
ينها النازلة اليت لفترة ما يشري إىل ذلك من باوقد حفظت لنا نوازل . والرتاعات فيما بينهم

ري فيها إىل تأذي املسلمني بعد شراء أحد اليهود لدار من واليت يش" املعيار"أوردها صاحب 
  1.مسلم والسكن فيه، وما اجنر عنه فيما بعد من أذى جلريانه بعد شربه للخمر

  وضعية اليهود االجتماعية والدينية

أما فيما خيص احلياة الداخلية والتنظيم االجتماعي لدى الطائفة اليهودية فإن لليهود نفس    
كانت للنصارى يف انتخاب رؤسائهم الذين يراعون فيها أقدرهم وأعرفهم بشؤون  احلقوق اليت

وإذا كانت الطائفة اليهودية تنتخب رؤسائها فإن السلطة اإلسالمية تثبتهم مبرسوم أو ما .مذهبهم
اسم " عبد العزيز بنعبد اهللا"رب أو احلاخام األكرب وقد أورد يف حكمه، ويهم املرسوم احلرب األك

الذي اعتنق املسيحية أيام املرابطني  "الفاسيامويل س"بار مدينة مراكش املعروف باسم أحد أح
 2والذي كان يشغل منصبا هاما يف بيعة سجلماسة Samuel Marrochitanusومسي 

وعادة ما يرأس كل  3أما من دوم فيعينهم رئيس الطائفة ويرشحهم لدى السلطة اإلسالمية
منهم الربور، ويسمى أحيانا مقدما أو نعمانا، وهلذا النفر جملس  مجاعة منهم نفر يدعى الواحد

ومتثل مهمة الربور الذي يكلف ملدة سنة مسؤولية طائفته أمام اإلدارة .يعرف باسم الربورمي
كاجلزية اليت كانت ملزمة هلم على 4اإلسالمية خاصة فيما يتعلق بالضرائب، وباقي االلتزامات

على اليهود استظهار شهادة حيثما حلوا يف أرجاء القطر تثبت باقي أهل الذمة، وفرض  غرار
   5.صحة أدائهم هلا

                                                 
  .437، ص )8(ج املعيار:الونشريسي   -1
مطبوعات، وزارة ) 1(، ملحق املغربية لألعالم البشرية واحلضارية، معلمة الصحراءاملوسوعة : عبد العزيز بنعبد اهللا  -2

 .121، ص 1976الثقافة والشؤون اإلسالمية، مطبعة فضالة، 
  ، 1998بريوت لبنان ،الشرق  ،، إفريقيااتمع اإلسالمي والسلطة يف العصر الوسيط: إبراهيم حركات -3

  .146 -145ص 
 .536، 535، ص ندلسفجر األ: حسني مؤنس -4
 جوانب من احلياة االقتصادية يف املغرب يف القرن السادس اهلجري الثاين عشر امليالدي من خالل: أمني توفيق الطييب -5

 ,Acte du 3=eme congres du Maghreb et de la civilisation مأخوذة من كتاب .جنيزة القاهرة

T I . , Alger 1983, p 63                                                      
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لدولة املرابطيية أن يتم تقاضي الطائفة اليهودية أمام حماكمهم اخلاصة فيما خيص اوحرصت    
نزاعام وقضاياهم اليت ليس فيها طرف غري يهودي دون تدخل اإلدارة املرابطية يف شؤوا، 

ل احلرية والصالحيات يف تقدير وتطبيق ما يصدرونه من أحكام وعقوبات على ولقضام كام
  1.بين ملتهم

أما إذا كان اخلالف بني مسلم ويهودي فإن الرتاع يرجع إىل احملاكم اخلاضعة لسلطة الدولة 
لكن يبدو أن هذا األمر مل يكن معموال به يف مجيع احلاالت إذ  2.املرابطية وأمام قاضي مسلم

وقد حفظت لنا وثائق اجلنيزة . ردت بعض االستثناءات أين رفع الرتاع إىل احملاكم اليهوديةو
كما يف القضية اليت . إحدامها مسلمة واألخرى يهوديةبنماذج منها كان املتخاصمان فيها رعيتني

/ م1083سنة  "دانية"إىل حمكمة  "أبو احلسن قاسم"ضد خادمه  "إسحاق بن إبراهيم"رفعها 
إىل " دانية"محولة مرسلة من يتهم فيها خادمه بأنه مل حيسن التصرف لبيع  ـه476

غري أن احملكمة مل تفصل يف الرتاع، ورأت أا ال ميكن إثبات احلالة، وهناك  )بإفريقية"(املهدية"
  3.حالة أخرى عجزت فيها حمكمة يهودية يف الفصل فيها أيضا

نه ومهما أحيلت الرتاعات إىل احملاكم اليهودية مما سبق نصل إىل حقيقة واستنتاج مفاده أ   
للفصل فيها بني املسلمني واليهود فإن احملاكم اليهودية ال تصدر حكما ائيا، ولعل هذا ما يعيد 
النظر يف الرتاع من جديد أمام احملاكم اإلسالمية اخلاضعة للسلطة الدولة املرابطية إلصدار احلكم 

ن جانب املرابطني يف تعليم أبنائهم علوم التوراة والكتابة بالعربية، ولقي اليهود تساحما م.النهائي
وعلى غرار النصارى كان للطائفة  4.ويف ظلهم بعثت اللغة العربية واألدب العربي من جديد

، ومسحت 5اليهودية بعض عادام االجتماعية اخلاصة م فيعد يوم السبت يوم عيد وعطلة هلم 
                                                 

: بوتشيش ابراهيم القادري:انظر أيضاو .146، ص  اتمع اإلسالمي والسلطة يف العصر الوسيط: إبراهيم حركات -1
 .97 -96، ص مباحث

 .151، ص التجارة والتجار يف األندلس :أوليفيار رميي -2
  .151 ،133نفس املرجع، ص  -3
تقدمي ودراسة                             :إفحام اليهود: ا ألفه السموءل بن حيىي بن عباس املغريبأنظر عن ذلك مثال م -4

Ibrahim Marazka ,Reza Pourjavady,Sabine Schmidtke Harrassowitz.Verlage   
Wiesbaden 2006                                     

طلة هلم ما يؤكده املتوكل بن األفطس صاحب اليهود يوم السبت عيد وعوعن اختاذ  .94، ص  املعجب: شياملراك  -5
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لومات قيمة قلما جندها يف املصادر التارخيية عن مقابر اليهود وجنائزهم لنا أمثال العامة رصد مع
ومن عادام أم مل خيرجون جنائز موتاهم حنو  1"شط ضيق"ومعابدهم، فوصفت قبورهم بأا 

  .وهذا ما جعلهم حمل نقد وسخرية 2املقابر يسريون يف صمت وخفة يف املشي،
ود فتنوعت بني الوظائف اإلدارية كما يف عهد علي بن أما فيما خيص املهن اليت امتهن اليه   

واهلندسة غري أن 4والكتابة ومهن أخرى كالطب3يوسف بن تاشفني حيث تولوا جباية الضرائب
بصناعة القناديل وزخرفة " فاس"واشتهر يهود  5غالبية اليهود كان ميتهن التجارة والصناعة

من املهن " البكري"كنافة اللتني اعتربمها يف حني أختص يهود سجلماسة بالبناء وال6املعادن
   7.اليهود ذيلة املوقوفة علىالر
ومهما يكن من أمر فإن ما يربز الوضعية اإلجتماعية واملكانة اليت تبوأها اليهود يف عصر    

املرابطني هو احلضور الشامل والكلي للطائفة اليهودية يف معظم حوض البحر األبيض املتوسط، 
تيسرة عن طريق الروابط العائلية، والشراكة مع غريهم وهذا ما مكنهم من خلق واتصاالم امل

لالستعانة م ة أن البعض منهم كان ميتلك عبيد ثراء لدرج واشبكة اتصاالت جتارية قوية فزاد

                                                                                                                                                     

 اليهود أطلت لسان حمتج    ***   ن طلعت السبت فيناأ فلما                         

 .448 -447، ص )3(مج  نفح الطيب :املقري : انظر

إىل طه حسني يف عيد ميالده السبعني، : منشورة ضمن كتاب" رهاحدائق األز" أمثال ابن عاصم من كتابه:  ابن عاصم 1-
مثل رقم  1962، دار املعارف مصر على إعدادها، عبد الرمحان بدوي فدراسات مهداة من أصدقائه وتالميذه، أشر

  .340، ص 571
، ص 364نفس املصدر مثل رقم : والسكوت ييهودي اجلر جنيزت: املثل الذي أورده ابن عاصم: نظر عن ذلكا -2

  .102، ص صور من اتمع األندلسي: عدسامية مصطفى مس: انظر أيضاو.324
وجعلهم حيقدون على املسلمني يف مغامرم، ويأخذون منهم يف نفقام "يف قوله  ورده ابن عذارىمما أ يفهم وهذا ما -3

 النشاط: عز الدين موسى: وانظر أيضا .103، 102ص) 4(ج البيان املغرب: انظر ابن عذارى:وأكثر ما جيب عليهم
الفكرية باألندلس  ركةاحل: األمني بلغيث حممد: نظرا، وخيالفه هذا الرأي لكنه مل حيسم رأيه يف ذلك 171ص قتصاديالا

معهد  ،ياتتوراه دولة، إشراف عبد احلميد حاجم أطروحة دك1144-1085هـ 539/هـ479 عصر املرابطني يف
  .603ص 2003 ،التاريخ

 ب احلسبةا يف آد رسالة: ابن عبدون: عن ممارسة اليهود للطب: نظر أيضاا، و77ص املصدر السابق: ابن عذارى -4
 57ص ،تسبواحمل

  .113، صالتجارة والتجار يف األندلس: رميي يااوليف -5
  368ص املغرب واألندلس يف سالميةإلا  احلضارة: حسن علي حسن -6
 .149، 148ص، كتاب املغرب -7
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، وقد أوردت لنا نوازل الفترة املعاصرة للدراسة إشارات تؤكد ملكية 1يف تصريف جتارم
  2.اليهود للعبيد

تصاالت والرابطة اليهودية اليت أقامها اليهود يف عامل البحر ومما ال شك فيه أن شبكة اال   
األبيض املتوسط مكنتهم من افتداء أسراهم من اسبانيا النصرانية وحسبنا أن الرسالة اليت كتبها 

ري دليل سجينة يهودية يف مملكة أرغون خل م حول فدية1126/هـ520أحد يهود طليطلة سنة 
ويف السياق نفسه جند رسالة أخرى كتبها أحد التجار من ذوي السمعة العالية  .ذلك على

تصال بأقاربه وبصاحب الشرطة إلطالق سراح وقة إىل أحد أصدقائه يطلب منه االواملكانة املرم
  .3السجينة املذكورة

لتهم يف عامل ومما ال جدال فيه أن لشبكة العالقات القوية اليت تربط يهود األندلس مع بين م   
البحر األبيض املتوسط واسبانيا النصرانية خصوصا جند أن املسلمني كانوا يستعينون م لفداء 

مسلم إلنقاذ  يهوديا استؤجر من ارواية تؤكد أن تاجر"رميي ياأوليف"وقد أوردت لنا  .أسراهم
سنة  (Barbastro)قبل املسيحيني يف حصار برباسترو من بناته اللوايت أسرن

هـ وعلى الرغم من أن احملاولة مل تنجح فقد ضلت حكاية التاجر اليهودي مثال 476/م1064
  .4على النخوة العالية، وعدم التعصب

من خالل ما سبق يتضح لنا أن اليهود قد احتلوا مكانة اجتماعية هامة ال ختتلف عن باقي     
قتصادية، لكن هذا جتماعية واالالطوائف املشكلة للمجتمع املرابطي، وأم سامهوا يف احلياة اإل

من أن اليهود  6ومن سايرهم يف هذا الركب من الباحثني العرب 5مل مينع بعض املؤرخني الغريبني
وويل عهده واختذوا من " يوسف بن تاشفني"اليهود تعرضوا إىل بعض املضايقات خاصة يف عهد 

واليت قدرها  م على يهود املغرب1071/هـ464الفريضة اليت فرضها يوسف بن تاشفني سنة 

                                                 
 113ص التجارة والتجار يف األندلس: رميي يافاولي -1
 .169-  168ص : ديوان األحكام الكربى: لابن سه -2
 .98ص مباحث :بوتشيشدري ابراهيم القا -3

 .114ص املرجع السابق :اوليفيا رميي4-

 تاريخ الشعوب اإلسالميةاشتروا حرية العبادة جبزية ثقيلة،  أم"اليسانة "ن يهودع: ين بروكلمانقاله املؤرخ األملا نظر ماا 5-
 323ص اإلسالمية

 .112ص قتصاديالالنشاط ا :موسى عز الدين: نظر أيضااو .98املرجع السابق ص :بوتشيشابراهيم القادري  6-
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ألف دينار وعلى يهود اليسانة ية ونيف على ثالثة عشرمببلغ مائة ألف عشر 1ابن عذاري
، ذريعة لرمي التهم على يوسف بن تاشفني لدرجة أن 2م1102/هـ496باألندلس سنة 

  ".أن يهود اليسانة اشتروا حرية العبادة جبزية ثقيلة"أن يقول  3"بربوكلمان"وصل احلد 
فإننا " جزية"ه يوسف بن تاشفني ضما ذهب إليه هذا األخري على أساس اعتبار ما فر تفنيدول   

نرى يف مثل هذه احلالة أن يوسف بن تاشفني مل خيرج عن اإلطار الشرعي الواجب إتباعه مع 
أهل الذمة الذي ينص صراحة على أن يدفع أهل الذمة اجلزية، ويف هذه احلالة يكون اليهود من 

ستغراب خاصة ملن اإلجراء الذي اتبعه يوسف بن تاشفني ال يدعو إىل االأن ،وضمن هؤالء
وقف على سياسة املرابطني املالية إذ مل تكن هذه الفريضة أو الضريبة قاصرة على اليهود فقط بل 
جبل املرابطون على فرض مغارم ومكوس على خمتلف الشرائح اإلجتماعية كضريبة املعونة 

وعليه  4املرابطية األخرى اليت كان يقوم عليها كيان الدولةالضرائب  يب وغريها منوضريبة التعت
أقدم على فرض تلك الضريبة على يهود املغرب سنة " يوسف بن تاشفني"وعليه جند أن 

م، والدولة يف طور البناء، وأكملها على يهود األندلس ملا توسعت الدولة 1071/هـ464
 5ستعانة ا عمن يقف يف سبيلهالا"وال هي ومشلت العدوة األندلسية وهدفه من مجع تلك األم

رائهم املشهورين بث" اليسانة"يف يهود " يوسف بن تاشفني"جد خاصة من املمالك النصرانية، فو
  .ما يعينه على تلبية رغبته اجلهادية ومطالبة احلرية6الفاحش

ن قد اليهود كاقبل أقدامه على فرض تلك الفريضة على " يوسف بن تاشفني"وأخريا أن    
خاصة وحنن نعلم  7أبا عبد اهللا حممد بن علي بن محيد بن التغليب يف األمر اجلماعة استشار قاضي

ال يقدم على قرار إال بعد استشارة الفقهاء واألخذ فيها " يوسف بن تاشفني"نعلم متام العلم أن 
ءه وهذا الذي مت مع قاضي اجلماعة الذي جا 8برأيهم مث يقضي فيما بعد على نفسه بفتواهم

                                                 

  23،ص)4(ج البيان املغرب: ابن عذارى 1-
  .81ص احللل املوشية:  جمهول 2-
  .323 ص سالميةإلتاريخ الشعوب ا 3-
  .74، 73ص املصدر السابق،: ى، ابن عذار132ص) 11(ج املعيار: الونشريسي -4
  .25ص احللل املوشية: جمهول  -5
  .205ص صفة املغرب :اإلدريسي: أنظر" انةاليس"عن الثراء الذي بلغه يهود  -6
  .81ص: جمهول -7
  .46ص املصدر السابق،: ى ابن عذار -8
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مجع اليهود يف كامل " البحرين"أن أحد عمال : بقرينة حدثت يف التاريخ اإلسالمي مفادها
عمالته مث سأهلم عما يقولون يف عيسى فكان جوام أم قتلوه وصلبوه، فأشار عليهم إن كانوا 

ديته، مث أغرمهم  اقسم هلم بأن ال خيرجوا حىت يؤدوقد دفعوا فدية فكان ردهم بال، ساعتها أ
  1.بعشرة آالف دينار

مل يفرض " يوسف بن تاشفني"يفهم أن " صاحب احللل"من خالل هذه القرينة اليت أوردها    
لك، رغم ماله من صالحيات تؤهله تلك الفريضة إال بعد أن وجد هلا قرينة مماثلة، وإال ملا فعل ذ

  .ن ما كان وحيثما شاءالختاذ أي إجراء من هذا النوع أي
أم استغلوا النص الذي  حفالراج 2ضطهاد الديينهد املرابطني بالتعصب واالن وصف عأما م   

ومفاده أن سبب جواز يوسف بن تاشفني إىل األندلس " احللل املوشية"الذي أورده صاحب 
حتديدا أن رجال من فقهاء األندلس وجد مؤلفا من تأليف  "اليسانة"اجلواز الرابع قاصدا مدينة 

أن اليهود ألزمت "رج فيه حديثا رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ابن مسرة اجلبلي القرطيب أخ
  منهم على ماومل جيئهم نيب" ص"من مبعث الرسول اخلمسمائة  السنة نفسها أا إذا جاءت

فاختذوا من هذا النص مطية للتحامل على املرابطني وعلى  3".موا فإن اإلسالم الزم هلمعز
إىل األندلس أساسا إلجبار اليهود على اعتناق الدين  وفسروا عبوره" يوسف بن تاشفني"

تضح لنا عدة نقاط ميكننا أن ندحض ا ما ذهب إليه سالمي لكن وبقراءة متأنية للنص تاإل
  :ومن انساق نسقهم من الباحثني العرب و ميكننا إمجال تلك النقاط فيما يلي. الغربيون

ر صراحة أن يوسف أجرب اليهود على مل يش" صاحب احللل" أن النص الذي أورده : أوال
اجتاز إىل مدينتهم لريى " اعتناق الدين اإلسالمي، و إمنا املؤلف يذكر بصراحة العبارة أن يوسف

من هذه العبارة يتضح  لنا أن يوسف بن تاشفني مل جيرب أصال اليهود على  4"ما يصنع فيهم
  .يف ذلكالتخلي عن دينهم واعتناق الدين اإلسالمي،ومل يتخذ قرار 

                                                 
 .81ص ، احللل املوشية:جمهول -1
حسني مؤنس  ،، حتقيقوثائق املرابطني واملوحدين: عبد الواحد املراكشي .انظرعن األوصاف اليت وصف ا املرابطون  -2

  .53 -49ص 1997قاهرة، تبة الثقافة الدينية المك  )I(ط
  .80ص :جمهول -3
 .81، ص املصدر السابق: جمهول - 4
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و مفاده أن  1"أحد الباحثني" أن ما يزيد من هشاشة هذا الرأي االستنتاج الذي خلص إليه: ثانيا
احلديث الذي نسب إىل الرسول صلى اهللا عليه و سلم ال أساس له من الصحة، وإمنا هو حديثا 

سنة  ناق اإلسالم يفموضوعا وخمتلقا، وإال كيف نفسر مطالبة يوسف بن تاشفـني اليهود اعت
 م بينما نص احلديث املزعوم على ظهور نيب اليهود على رأس السنة1103/ هـ 496

  .اخلمسمائة من اهلجرة ، أي أنه ال يزال على موعد الظهور أربع سنوات

م  1003/هـ 496مما ال جدال فيه أنه جواز يوسف بن تاشفني إىل  األندلس  سنة  :ثالثا
اق الدين اإلسالمي، و إمنا الغرض منه كما حدده ليس القصد منه إجبار اليهود على اعتن

أنه كان برسم التجوال يف األندلس و النظر يف " ابن عذارى" و شاركه يف ذلك " احللل"صاحب
  2"علي" مصاحلها، و من بينها تنظيم البيعة لولده 

 يف" يوسف" كان عرضيا ألن " اليسانة" إىل مدينة " يوسف بن تاشفني " و يبدوا أن خروج   
هذه الفترة كان يف حاجة ماسة إىل استقرار األوضاع باألندلس، و حسبنا أن الشروط اليت 
اشترطها على ابنه من أجل تقدميه لوالية العهد ،كترتيب قوة عسكرية مكونة من سبعة عشر 

ال يريد فتح أي باب من " يوسف" إلحكام قبضته عليه يفهم منها أن  3آالف فارس يف األندلس
و لعل ما يزيد ترجيح هذا  .ة باب اليهود املعروفني بدسائسهمناوئني لويل عهده خاصأبواب امل

ولده و اليت تدل على خربة ودراية " يوسف بن تاشفني " الرأي تلك الوصايا اليت أوصى ا 
،وأهل اجلنوب، " املصامدة" و من واالهم من" درن" وبعد نظر، فأوصاه أن ال حياول إثارة أهل

 هود على ما هم عليه من االستقالل حىت يكونوا حائال بينه و بني النصارى ،وأن وأن يترك بين
  4.يكون ألهل قرطبة وضع خاص فيقبل من حمسنهم و يتجاوز عن مسيئهم

و مما ال جدال فيه أن تلك املخاوف اليت أبداها يوسف بن تاشفني خوفا على ويل عهده    
ال يوسف بن تاشفني وحده، ولعل مرضه الذي ا إنم عن خبايا و أسرار ال يعرفهونصحه له ت

                                                 
 . 104، 103،ص  مباحث يف التاريخ االجتماعي: بوتشيش ابراهيم القادري  - 1
 .43،  42، ص ) 4(، جاملغرب البيان؛   77ص  احللل املوشية:جمهول - 2
 .80نفسه ، ص : جمهول : ظر ان  عن ترتيب تلك القوة و توزيعها على بعض األقاليم - 3
   83،  82، ص املصدر نفسه : جمهول - 4
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ترجح ما  1م1104/هـ 498ذيع صيته يف العدوة األندلسية مباشرة بعد عودته منها سنة 
  .ذهبنا إليه آنفا

كان هدفه إجبار اليهود على اعتناق اإلسالم ملا فتح هلم " يوسف بن تاشفني" لو أن  :رابعا
حباث يف الديانة اليهودية من الدالئل القاطعة على ما متتع به و لعل األ. جماالت الكتابة حبرية تامة

  .اليهود من حرية العقيدة و الفكر يف ظل احلكم املرابطي
عد ظهور العديد من املفكرين و العلماء اليهود الذين أسهموا يف تطوير الثقافة و الفكر يو   

على نشاطهم ينم عن روح اليهودي خالل العصر املرابطي دون معارضة من السلطة القائمة 
يف عهد املرابطني ،وحسبنا أن ظهور أملع األمساء  الق رواجا التسامح الديين الذي

م الذي 1103/هـ  497ت (2اليهودية،واستقرارها مبدن مغربية وأندلسية كإسحاق الفاسي
م و موسى بن 1088/ هـ 481ندلس مستقرا له سنة هاجر من قلعة بىن محاد واختذ من األ

،و غريهم كثري لدليل على دحض آراء 4و يهودا الالوي أو أبو احلسن الالوي 3ن القرطيبميمو
  .املشككني و الناقمني على املرابطني

و  -مراكش - لليهود املبيت يف عاصمة الدولة" علي بن يوسف" أما الذين يرون عدم مساح    
أنه 5مالهصمة استبيح دمه واقرار األمري املرابطي أنه مىت عثر على يهودى قضى ليلته يف الع

  :إجحاف يف حق اليهود و تضييق  عليهم فنرى

                                                 
، ) 4(، ج، البيان املغرب: ابن عذارى : نظرا:يوسف بن تاشفني وحماولة استغالله من طرف النصارى" عن مرض  - 1

 .45،  44ص 
ز يهوديا كبريا بفاس م بقلعة بن محاد باملغرب األوسط و كان يدير مرك 1013/هـ 404ولد إسحاق الفاسي عام - 2

. البايل إىل غاية استقراره باألندلس يف عصر املرابطني ملنافسة كبار أحبار اليهود األندلسيني يف غرناطة و قرطبة و أليسانه
 .606،ص  احلركة الفكرية باألندلس يف عصر املرابطني: بلغيث حممد األمني .أنظر

مصر حيث قضى بقية حياته، أهم ما  ىلأقام بفاس مدة و منها اجته إمث " بقرطبة" هو موسى بن ميمون القرطيب ولد  -3
" و له كتاب آخر يف الديانة اليهودية يعرف " اليد القوية" و يدعي هذا الكتاب أيضا " السرياج" ا لديانة اليهودية يفكتبه 

للطباعة و النشر و التوزيع،  هوم،دار ه اليهود يف املغرب اإلسالمي: مسعود كوايت : أنظر :للمزيد " مبقالة يف التوحيد
  .184اجلزائر،ص 

احلجة و الدليل يف " ، كتب بالعربية كتاب . م  1141/هـ  536 _م 1075/هـ 462عاش باألندلس خالل  - 4
يقال أنه حرر هذا الكتاب يف مدة عشرين سنة ردا على سؤال أحد اليهود،ودفاعا عن الديانة اليهودية ، " نصر الدين الذليل

 .186،  185نفس املرجع ،ص : كوايت : أنظر : زيدللم
 .47، ص الروض املعطار: ؛ احلمريي 69،ص صفة املغرب: اإلدريسي - 5
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علي بن يوسف التضييق على اليهود ملا مسح هلم بالدخول ارا إىل مراكش " أنه لو أراد : أوال
  .أصال

مسح لليهود ممارسة نشاطهم ارا بكل حرية دون أذية ألي كان " عليا بن يوسف" أن : ثانيا
كان األمري املرابطي يريد التضييق عليهم ملا استعان م هو نفسه حسب ما من اليهود، ولو 

و ليس :" يفهم من أحد النصوص اليت أوردها أحد اجلغرافيني املعاصرين للفترة  حيث يقول
من هذه   -أي ختتص بعلي بن يوسف -1"دخوهلم يف النهار إال ألمور له و خدم ختتص به

بأا ختص 2وحددها أحد الباحثني. ان باليهود يف بعض األعمالالعبارة يفهم أن عليا قد استع
  .مصاحل األمري الشخصية و التجارية منها على اخلصوص

علي بن  "يف حني نرى أن القصد من تلك اخلدمة اليت ختتص باألمري هنا هلا عالقة بإجنازات   
و جسر  3بني و املنارةالعمرانية اليت اشتهر ا وخص ا عاصمته كبنائه ملسجد الكتي"يوسف 
وير املدينة صبت "أبو الوليد بن رشد "بعدما أشار عليه الفقيه.5و السور مبدينة مراكش 4تانسيفت

" فكل هذه االجنازات قد أحضر إليها الفعلة و الصناع من أوابد الدنيا على حد تعبري صاحب
و أم معروفني بتفانيهم  و ليس من املستبعد أن يكون هؤالء من يهود العدوتني خاصة 6".احللل

  .7بتفانيهم وإتقام البناء ألن تلك احلرفة موقوفة عليهم
إىل  8أما فيما خيص عدم مساح علي بن يوسف لليهود املبيت يف مراكش فريجعه أحد الباحثني   

شهد " علي بن يوسف" إىل أن ذلك إجراء وقائي فرضته الظروف األمنية خاصة أن عهد 
. ابن تومرت" دلسية ضد النصارى أو يف العدوة املغربية ضد معارك عدة سواء يف العدوة األن

اليت ميكن  -و التحالف مع قوى خارجية - ذلك من باب احليطة ضد احتماالت التجسس فكان

                                                 
 .46،ص الروض املعطار: ؛ احلمريي  69، صصفة املغرب: اإلدريسي - 1
 .99،ص  مباحث يف التاريخ االجتماعي: بوتشيشابراهيم القادري  - 2
 .97ص ،احللل ملوشية: جمهول  - 3
 .540،ص  127،ص : ؛ احلمريي 69املصدر السابق،ص : اإلدريسي - 4
 .97ص املصدر السابق  ؛ جمهول ، 73، ص ) 4 (، جالبيان املغرب: ابن عذارى  - 5
 .97املصدر السابق ص: جمهول 6
 .306املصدر السابق ،ص  : :؛ احلمريي 149،  148،ص  املغرب يف ذكر افريقية و املغرب: البكري - 7
 367،  366، ص  احلضارة اإلسالمية يف املغرب و األندلس: حسن علي حسن - 8



 
 
90

الدولة، و جتمعات اجلند و ما يتعلق بذلك من  ليهود يف عاصمة الدولة مقر إدارةأن يقوم ا ا
  .اخلطط و حتركات اجليش املرابطي

يبدوا أن ما ذهب إليه هذا األخري له ما يربره إذا ما استلمنا بالفرضية اليت جاء ا و    
يزيد عن  او مفادها أن عدد اليهود الذين يقطنون وسط مدينة مراكش يضم جتمع 1"مارمول"

فهذا العدد الكبري تصعب مراقبته و التحكم فيه خاصة يف حالة انضوائه حتت . ثالثة آالف مرتل
فبتحالف "  علي بن يوسف" ئة للدولة يف مثل تلك الظروف العصبية اليت مر ا عهد سلطة مناو

الطائفة اليهودية مع أي قوى خارجية ميكنها إحداث شرخ يف قوات اجليش املرابطي و قلب 
  .موازين أي معركة ختوضها ضد أعدائها

هلم حيا يف ناحية  حيث خصص" مراكش" و على هذا األساس مت إبعاد اليهود خارج مدينة     
 2باب أغمات ،ومت إحاطته بسور له باب تفضي إىل املدينة لفصلهم عن املسلمني املتواجدين ا

واألكيد أن هذا اإلجراء يسهل على الدولة و على اجلند املرابطي التحكم يف مراقبة حتركات 
  .العناصر اليهودية

من رأى أن  3يهود فهناك من الباحثنيأما فيما خيص موقف فقهاء الدولة املرابطية من ال   
حسبنا أن هذا التشدد الذي أكدوا عليه مل خيص ني كانوا متشددين إزاء اليهود، والفقهاء املرابط

وباعتبار  4الطائفة اليهودية فقط بل مشل مجيع طوائف اتمع املرابطي مبا فيهم املسلمني أنفسهم
  .طي لذا مشلهم هذا النظاماليهود من ضمن الفئة املشكلة للمجتمع املراب

أن ما جاء يف املصنفات الفقهية و كتب احلسبة هو عبارة عن حماولة لتجاوز أحداث  او يبدو   
وقعت، فالفقهاء و احملتسبون حبكم وظيفتهم الدينية كانوا يهدفون إىل إصالح السلوك 

ألسس جاءت االجتماعي و احلفاظ على احلد األدىن من األخالق يف التعامل،وعلى هذه ا
أحكامهم و تنبيهام ملا جيب أن يكون عليه حال  اتمع ككل مبا فيهم اليهود، خاصة و أن 
هؤالء حتكمهم أحكام أهل الذمة، فلما شهدوا بعض التجاوزات منهم  حاولوا احلد منها دون 

فقهاء و أي متييز  عرقي أو ديين معتمدين يف ذلك على ما جاء يف الكتاب و السنة واجتهادات ال

                                                 
 .55، ص) 2(ج افريقيا: مارمول كرخبال - 1
 .نفس املصدر و الصفحة - 2
 100، ص مباحث: القادري بوتشيشابراهيم   - 3
 .981،ص  سلمةالتاريخ االجتماعي ألسبانيا امل: بريغيشار : عن تشدد فقهاء العصر املرابطي أنظر - 4
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على وضع  1منها جاء إلزام اليهود بلبس لباس خاص م خيالف زي املسلمني ،مع إجبارهم
إشارة يتميزون ا كالشكلة للذكور و اجللجل لإلناث و منعهم من ارتداء زي الفقهاء و 

مل يلزموا لباسهم متجاوزين بذلك كل ت أن اليهود تزيوا بزي األعيان ولكن الواقع يثب 2األخيار
يف  3"الونشريسي" لنوازل الفقهية لباس اليهود فذكرحملاذير الفقهية و عليه حددت كتب اا

إحدى فتاويه أن يكون لباس اليهودي مميز عن املسلمني،بأن جيعل اليهودي رقعة خميطة على 
قميصه أو برنسه أو جبته من حنو الشرب من طوقه إىل آخر الكتفني، ورقعة أخرى من قدها على 

األمر إيضاحا أكثر فذكر أن الواجب يف لباس اليهود أن  4بوغتني،وزاد الونشريسي الصدر مص
ال تكون العمامة رفيعة الثمن، و ال من رقيق الكتان ملا يف ذلك من التباهي على املسلمني، و أال 
يعظموا أكوام العمائم ،وال يرسلوا ذوائب بني أكتافهم و أالّ جيعلوا هلا أحناكا و هو العثنون 

ت الذقن ألن ذلك من زي العرب، و أجازوا هلم لبس اخلامت لكن ما صغر منها و رق  حت
ولطف قضيبه دون النقش عليها بالعربية، وإذا لبسوا قالنس كان لزاما عليهم أن جيعلوا يف 

و يشدون الزنانري على أوساطهم ومل . وسطها و أعالها رقاعا من لبود محر أو خرق يعرفون ا
اس اللون األصفر،وال الفاخر من الثياب و الواجب عليهم لبس الغيار و التقلد يسمح هلم لب

  .بدنانري النحاس، و الرصاص أو القصدير و جعلها يف رقام أثناء دخوهلم احلمام
، وأن  6و ال خيدم مسلم يهودي يف احلمام 5بأن ال يدبج يهودي ملسلم" ابن عبدون" و أكد   

  .8و ال جيلس أطبائهم لتطبيب املسلمني 7يهودال يبيع املسلمون كتبهم لل
مما سبق يتضح لنا أن ما جاء يف النوازل الفقهية و كتب احلسبة من أحكام خاصة باليهود    

لزامهم إبل اهلدف منها هي حماولة . ليس القصد منها احلد من حريتهم و التشديد عليهم
أن عدم التزام اليهود مبا نصت عليه  حبدودهم دون ختطيها ألنه تبين للفقهاء و رجال احلسبة

                                                 
 .122، ص آداب احلسبة رسالة يف: اجلرسيقي - 1
 .51،ص  رسالة يف آداب احلسبة: ابن عبدون - 2
 .257،ص ) 2( ج:املعيار - 3
 .256-255ص : نفسه - 4
  .49،ص  املصدر السابق:ابن عبدون  -5
 .48نفسه، ص  - 6
 .57نفس املصدر، ص  - 7
 .نفس املصدر و الصفحة - 8
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النوازل وكتب احلسبة جنم عنه أذى للمسلمني واتضح ذلك جليا من خالل املعايشة اليومية و 
  .االحتكاك املباشر مع اليهود

و يبدو أن األحكام اليت أصدرها الفقهاء و التحذيرات اليت أطلقها رجال احلسبة كان هلا    
و  2و مقابرهم 1الشعبية  األندلسية قد سخرت من اليهود و جنائزهم وقعها على العامة فاألمثال

كما استعملوا يف أمثاهلم األلفاظ القرآنية الواردة يف بين إسرائيل .3و معابدهم و رجال دينهم
و أمثال أخرى تدل على تفضيلهم العمل يف التجارة، 5،و غضب اهللا 4كالّلعنة و الشقاء

ليهودي على املسلم الذي حيترف حرفة الصناعة واحتقاره ،وتفضيل ا 6واستعمال احليل فيها
  7.وذمه لكون هذه احلرفة موقوفة خاصة على اليهود

من خالل تتبعنا لنوازل الفترة املرابطية و حتذيرات رجال احلسبة و سخط العامة على     
  .الشرعاليهود،نصل إىل نتيجة مفادها أن اليهود مل يلتزموا بأحكام أهل الذمة اليت حددها 

والراجح أن بعض تصرفام عادة ما كانت تثري مشاعر املسلمني خاصة ملا وصل األمر م    
م اليت وجد فيها أحد 1134/ هـ 529عل حادثة قرطبة سنة إىل االعتداء على املسلمني و ل

قرطبة، فاقتحمت منازل " املسلمني  مقتوال حبي من أحياء اليهود كان سببا كافيا إلثارة أهل 

                                                 
 أمثال العامة: عبد العزيز األهواين: انظر ."جنيرتت يهودي اجلري و السكوت": لة العامة عن جنائز اليهود قوهلممن أمث - 1

 .364مثل رقم  325،ص 
 .571مثل ابن عاصم  ،نفس املرجع و الصفحة "قرب يهودي شط و ضيق": ما قيل عن قبور اليهود قوهلم - 2
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، مثل  320ص  املرجععبد العزيز األهواىن ،نفس ."حبال يهودي يف غضب اهللا ": املثل القائل مما جاء يف هذا اال - 5

 .296ابن عاصم رقم 
حاج ": و يقولون أيضا. 31مثل رقم . "أن يشتريه.م السلع أرادذإذا رأيت اليهود ي:"مما جاء يف هذا اخلصوص قوهلم  - 6

  .57ود يفتش دفاتر ولده مثل رقم إذا فلس اليه".805مثل رقم "بقطاع يهود يقضيها 
 .260، ص املرجع السابق: حممد بنشريفة: أنظر

 .نفس املرجع والصفحة: حممد بنشريفة:انظر " منهمسلم صاغ  يهودي أحسن ": و مما جاء يف ذلك - 7



 
 
93

بعد عشرين   إلجراء مماثل ، كما تعرض يهود غرناطة 1اليهود و بت أمواهلم،وقتل نفر منهم
  .2.يوما من حادثة قرطبة

إىل أن حال يهود املغرب ال خيتلف عن حال يهود األندلس  3"الباحثني"  أحد ريو يش      
" التنكيل على أيدي  واخر الدولة املرابطية إذ تعرض يهود املغرب حلملة من البطش وأخاصة يف 

معتمدا يف ذلك على املصادر اليهودية " عبد املؤمن بن علي" و اخلليفة" املهدي بن تومرت
و اليت صور فيها . و بعض القصائد الشعرية اليت نظمها أحد شعراء اليهود" اجلنيزة" كرسائل
" على مدينة " ن عليعبد املؤمن ب" اليت تعرض هلا اليهود ملا استوىل -على حد تعبريه –املذحبة 

و مل يكتف بذلك فقط بل حدد حىت . إذ رأى الرجال و النساء و دمائهم تسيل كاملاء" درعة
اموعات اليهودية اليت نكّل ا، و يشري إىل أن هذا البطش املوحدي طال باقي اليهود 

  ".سبتة" و " مكناسة" و " فاس" و " مراكش" املتواجدين يف كل من 
 -يف عهد عبد املؤمن -أخرى أبعد من هذا احلد يف إشارا إىل أنه مل يبق و ذهبت رسالة

ما أم ارتدوا عن إ،" جبل طارق" حىت " جباية" شخص واحد يوصف بأنه يهودي من مدينة 
  .4أو قتلوا - أي دخلوا يف اإلسالم –اليهودية 

" د مساها الضطهاارسالة عن Iggerd Hechmed "إكارد امشيد "و يف نفس السياق ألف
بعيدا  دعى فيها اليهود إىل ترك مواطنهم يف املغرب و األندلس و الذهاب" رسالة التعذيب

 Iggerdقراءة التوراة حبرية دون خوف، واعترب أكاردإلقامة مشاعرهم الدينية و

Hechmed 5عبد املؤمن بن علي عرافا ارتكب آثاما يف حق اليهود.  
اليت أوردا وثائق اجليزة أو املصادر اليهودية تعطينا مما سبق يتضح لنا أن جل النصوص    

واخر عهد الدولة املرابطية و بداية االجتياح املوحدي للمغرب أصورة قامتة عن وضع اليهود يف 
 والراجح أن السبب يف ذلك يعود أصال إىل ندرة النصوص العربية إن مل نقل انعدامها و هذا ما

                                                 
 .93، ص ) 4(ج البيان املغرب: ابن عذارى  - 1
ص  مباحثبوتشيش ، ابراهيم القادري :وانظر .148، صسالتجارة و التجار يف األندل: اوليفى رميى كونستبل - 2
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4-Gouitien:,A Mediterranean society، volume. v. London، 1971, 1988 p.61. 
5 -Mohamed Kenbib :des Juifs dans une cité sainte de l'Islam : un article dans 
le livre (Fès medival) Paris.1991, p.167. 
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 االعتماد اعتمادا كليا على املصادر اليهودية لسد الفراغ حذا بأصحاب الدراسات احلديثة إىل
  .املوجود فانساقوا وراء ما ذهبت إليه تلك الدراسات

لكن يف الواقع أن أول إشارة متدنا ا املصادر العربية عن أوضاع اليهود باملغرب اإلسالمي مع 
ن تومرت الداعية املوحدي يف أخبار املهدي ب 1"البيدق" بداية الدعوة املوحدية هو ما أورده 

عند دخوله مدينة تونس ظهر يوم مجعة حيث صلى على جنائز موتى املسلمني و صلى املهدي 
  .على نعش يهودي شهد له الناس بأنه كان يؤدي الصالة

سواء مع  –من الدراسة السابقة يتضح لنا أن اليهود متتعوا بروح التسامح و احلرية الدينية    
 2على عكس ما ذهب إليه الغربيني -ة أو أثناء فترة االجتياح املوحدي للمغرببداية قيام الدول

نظرا العتمادهم على تلك الدراسات  3يف دراسام و من ج جهم من الباحثني العرب
وحسبنا أن الدالئل القاطعة على ما متتع به اليهود من حرية العقيدة و الفكر يف ظل احلكم 

من العلماء و املفكرين اليهود الذين طوروا الفكر والثقافة اليهودية و  املرابطي هو ظهور العديد
هذا ما نوضحه من خالل رصد إسهامات اليهود يف اال الفكري خمتلف األدوار اليت قاموا ا 

  .يف اتمع املرابطي

  :إسهامات اليهود يف اجلانب الفكري

عصر املرابطي باعتبارهم فئة من الفئات املشكلة هامة يف ال امما ال شك فيه أن اليهود لعبوا دور   
للمجتمع املرابطي و برز دورهم خاصة يف إسهامام الفكرية يف شىت مناحي املعرفة و ميكننا 
القول أن احلقبة املرابطية تعترب حمطة من حمطات تطور الفكر اليهودي إذ برزت أمساء المعة 

هـ 497ت " (إسحاق الفاسي" املفكرينلعلماء و مفكرين يهود يأيت يف طليعة هؤالء 
م الذي هاجر من قلعة بين محاد إىل مدينة فاس و منها إىل األندلس ليتخذ من مدينة  1103/

يؤسس ا مدرسة أصبحت من أهم مراكز وم  1088/هـ 481اليسانة مستقرا له يف سنة 
بعد أن استغرق يف سحاق الفاسي خاصة يف الدراسات التلموذية إ الدراسات التلموذية ، وبرع

                                                 
  .11، ص  أخبار املهدي -1
  .انظر عن ذلك ما ذهب إليه - 2

Jacob Oliel: Les juifs au Sahara, paris 1991 p.47.                           
  .115 -111، ص  سالمياإلالنشاط االقتصادي يف املغرب : عز  الدين أمحد موسى: انظر 3 -
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الدينية بعد إسحاق  تو ممن اشتهر أيضا يف الدراسا.1شرحه للتلمود ما يقارب اخلمسني سنة
الذي شرح القوانني  م1163 - 1073/هـ 565-هـ 466 راعزالفاسي نذكر براهام بن 

  .2جملد 24التلموذية يف 
هؤالء الفالسفة يهودا  بن الفلسفة فقد برز العديد من الفالسفة اليهود يأيت على رأس يف أما 

 1085/هـ  544-هـ 478باسم أيب احلسن يف املصادر العربية الصمويل هاليفي املعروف 
الذي سعى إىل نقد " احلجة و الدليل يف نصرة الدين الذليل" م صاحب كتاب 1148 –م 

  .3الفلسفة اليونانية و نقد األديان األخرى
هـ 452هـ  /447ولود  بغرناطة بني سنواتموسى بن يعقوب بن عزرة امل كما اشتهر   

بالتوراة و اآلداب اليهودية  مبعرفته - من عائلة يهودية ذات جاه و عراقة م1060 -1055
تارخيا،  وعلى اختالفها دينية و أدبية و شعرية، عارفا باللغة العربية و األدب العريب نصوصا  

من  مآثره يف هذا اال الدراسة املعنونة كان شديد االهتمام بالفلسفة اليهودية و اإلسالمية و
اليت وضع فيها معارفه الفلسفية خلدمة التوراة، و له " مقالة احلديقة يف معىن ااز و احلقيقة" بـ 

الذي مجع فيه عدة فنون تنوعت بني اللغة و  "احملاضرة و املذاكرة"خر يعرف باسم آكتاب 
 "أبو عمران يوسف بن الصديق"فالسفة أيضا نذكر و من بني ال. 4النحو و الفلسفة و األخالق

الذي صنف مؤلفات يف الفلسفة يهدف من خالهلا إىل تعريف معاصريه باحلقائق الكربى 
لألخالق، هذا إضافة إىل جعفر بن يوسف بن حسداي الذي تأثر بابن باجة و مجعت فيما 

الفاسي " ا السمؤال املغريببينهما عدة مراسالت أما فيما خيص العلوم الرياضية فقد نبغ فيه
و ".رسالة يف مسائل حسابية و جرب و مقابلة" النشأة الذي ألف العديد من الكتب نذكر منها 

الباهر يف " و كتاب آخر يعرف باسم " يف املياه" و كتاب " القوايف يف احلساب اهلندي" كتاب 
  .5و غري مها"  اجلرب

                                                 
 .106، ص  مباحث: ؛ بوتشيش  607، ص  ة الفكريةركاحل: مد األمني بلغيثحم- 1
  .106ص :  نفس املرجع :بوتشيش ابراهيم القادري-2
 .204، ص  اليهود يف املغرب اإلسالمي: كوايت مسعود  - 3
 .209 -207، ص  املرجع السابق: حممد األمني بلغيث - 4
 .495،ص  املرجع السابق: حممد األمني بلغيث: وانظر أيضا .210-209،ص املرجع السابق: كوايت مسعود - 5
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الذي نظم " يهودا هاليفي" يهود نذكر منهم  كما عرفت الفترة املرابطية بروز عدة شعراء
أشعاره يف قوالب و موضوعات عربية ،وألف رسالته املعروفة باسم احلجة و الدليل يف نصرة  

موسى بن عزرا الذي الزم كتابة الشعر مدفوعا باألمل " ومن الشعراء اليهود أيضا " الدين الذليل
كما نبغ .1ت بينه و بني الزواج مبحبوبتهالداخلي الذي عاشه طوال حياته نظرا لظروف حال

  .2الشاعر إلياس بن مدور الطبيب الشاعر الذي كان يرد على غرميه يف املهنة عن طريق الشعر
و مل يقتصر شعراء الطائفة اليهودية على فئة الرجال فحسب بل تعداه إىل العنصر النسوي     

لودة بغرناطة و اليت تأدبت على يد أبيها املو "قسمونة بنت إمساعيل"فربزت الشاعرة اليهودية  
فبلغت شأنا عظيما يف قول الشعر إال أن ما ميز  شعرها عن غريها أن معظمه كان يعرب عن 
العزلة واملعاناة اليومية اليت كانت تعيشها الشاعرة خاصة و أا بلغت من اليأس و مل تتزوج 

  3.فعربت عن ذلك يف شعرها
ليهود قد جتلى خاصة يف حركة الترمجة من العربية إىل العربية و و مما ال شك فيه أن دور ا

وجنم عن ذلك نقل الثقافة اإلسالمية إىل أوروبا بعد أن نعم اليهود بالتسامح يف ظل . الالتينية
الدولة املرابطية،هذا التسامح الذي جعلهم ينعمون باحلرية التامة، فتعلموا اللغة العربية، فكان 

مساعدين للباحثني املسيحيني  -اء يف األندلس بني الثقافة اإلسالمية و املسيحيةهؤالء مبثابة وسط
  .4على ترمجة اإلعمال العربية إىل الالتينية

و عليه فإن بعض الباحثني جعلوا من القرن السادس اهلجري الثاين عشر امليالدي بداية حقيقية 
دعوة بعض حرصوا على رانية بعض أمراء الكيانات النص سيما وأنالنطالق حركة الترمجة 

يف جمال الترمجة و  املشهور "موسى السيفاردي"املترمجني لالقامة بني ظهرانيهم نذكر منهم 
و ممن اشتهر من اليهود يف جمال الترمجة يف عهد  ،5الطبيب اخلاص أللفونسو احملارب والطب 

                                                 
 .107ص مباحث،: ، بوتشيش 204،ص اليهود يف املغرب اإلسالمي: كوايت مسعود  - 1
 .126،ص  معجم احلضارة األندلسيةيوسف عيد، : يوسف فرحات - 2
 .530،ص ) 3(، مج نفح الطيب: املقري - 3
 .222،ص املرجع السابق : مسعود كوايت  - 4
  .108املرجع السابق ،ص : بوتشيش ابراهيم القادري  - 5
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هـ 511املتوىف سنة " بن حييبراهيم إو"و فرح بن سامل" براهام بن عزراا" الدولة املرابطية أيضا
  .1م 1136/

وأم درسوا بعمق العلوم  كانت ذات أثر عليهم سيما للمسلمني الراجح أن جماورة اليهودو     
اإلسالمية النقلية و العقلية ، فكان البعض منهم تالمذة البن رشد و الغزايل و بعد خروج اليهود 

عارف اليت حتصلوا عليها إىل أوربا من خالل من دار اإلسالم و هجرم منها  نقلوا تلك امل
و عن طريق الترمجة اليت كان .معرفتهم لالتينية ،وعلى اعتبار الترمجة مصدرا هاما لالرتزاق

املتخصص يف " أولريوي" و  :ها دورا كبريا متكن الغرب من التعرف على ابن رشديلليهود ف
بني اليهود يف الواقع مدرسة  لقد نشأت  و: احلقيقة حينما يقولالدراسات الالهوتية يقر ذه 

  .2"إىل الغرب املسيحي هرشدية قوية كانت الوسيلة الرئيسية فيما بعد  يف إدخال نظريات
الكثري  أين نبغالطب  ميدان ا يفو إىل جانب العلوم السالفة الذكر ساهم اليهود إسهاما كبري   
الذي وصف " موسى بن ميمون القرطيب"ًثاليف العصر املرابطي نذكر منهم م هم ىف هذا االمن

كان ومن كثرة حرصه على جمال ختصصه ، 3"أوحد زمانه يف صناعة الطب و يف أعماله" بأنه
علي بن " مناقشته لطبيبني يف بالط األمري حدى مقاالته إ يففذكر  على اتصال دائم باألطباء، 

رسالة دونت مجيعها بالعربية، و  و وصلت عدد مصنفاته الطبية إىل عشرة بني مقالة و ،"يوسف
" أو " فصول القرطيب" و أهم ما وصلنا منها . نقل أغلبها إىل العربية، و بعضها إىل الالتينية

و " املختصر" اليت تعد أكرب رسائله الطبية حجما و شهرة، باإلضافة إىل كتاب " فصول موسى
العديدة نذكر منها على سبيل ، ناهيك عن املقاالت " جالينوس" هو عبارة عن خمتصر لكتب 

" و مقالة"فصول ابقراط "و مقالة يف شرح " تدبري الصحة"املثال ال احلصر املقالة املعروفة باسم 
  4.و غريها" يف بيان األغراض

الذي " أبو جعفر يوسف بن أمحد " ابن حسداي" و من بني األطباء اليهود أيضا نذكر    
ميان ألبقراط اإل" لكتاب" الشرح املأموين"تصانيفه الطبية  نذكر من" بابن باجة " جتمعه صداقة 

                                                 
 .223،ص  اليهود يف املغرب اإلسالمي :مسعود كوايت  - 1
 نفس املرجع و الصفحة - 2
 .490،ص  م1956حتقيق نزار رضا، اصدار دار الفكر، بريوت  )2(، ج عيون األنباء: ابن أيب أصبيعة  3
القاهرة  I  ،2005، مكتبة الثقافة الدينية ، ط  موسى بن ميمون حياته ومصنفاته :)أبو ذؤيب( اسرائيل ولفنسون  -4

 .153-142،ص 
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الذي كان " أبو احلسن يهوذا"ومنهم أيضا  .1ألبقراط" كتاب الفصول"وشرح املقالة األوىل من 
يستغل أوقات فراغه ملعاجلة املرضى، فكان الناس يتزامحون عليه لشهرته، و منهم من كان يف 

، إال أن هذا مل مينع 2يب يعقوب،وحسن بن كنوا و غريهمالبالط املرابطي كالطبيب سلمون أ
" ذريعة أم  فساح اال أمام األطباء اليهود ملزاولة مهنتهم حتتإعدم  دعوة بعض الفقهاء إىل

  3"يوثق فأن يطببوا أهل ملتهم، و من ال يرى نصيحة مسلم، كيال يرون نصيحة إال 
  

                                                                                                                
  

  

                                                 
  .228،ص  معجم احلضارة األندلسية: يوسف عيد: يوسف فرحات - 1
 .110،ص  مباحث: بوتشيش  ابراهيم القادري- 2
 .57،ص  رسالة يف آداب احلسبة و احملتسب: ابن عبدون - 3
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  تصنيفاتهطبقات اتمع و 

القتصادية اليت او  نتيجة الظروف السياسيةعرف اتمع خالل عصر املرابطني تنوعا يف طبقاته   

مرت ا البالد املغربية و األندلسية، و سوف حناول عرض بعض طبقات اتمع إبان فترت 

  : الدراسة و أمهيتها على النحو التايل

  :الطبقة احلاكمة-أوال 

ة مبادة وفرية عن أحوال هذه الطبقة ياملعاصرة للفترة املرابط ةلقد أمدتنا املصادر التارخيي :مراءاأل

و مما ال شك فيه أن وضع اجليل األول من . برصد أخبارهم االجتماعية نظرا الهتمام املؤرخني

وفيا لروح  من األمراء املرابطني األمراء املرابطني اختلف عن اجليل الثاين إذ ظل اجليل األول

العصبية، حمافظا على تراثه الصحراوي إىل جانب خشونته وبدواته و تقشفه يف امللبس و املأكل 

و اقتصاره على الضروري من العيش، فكان لباسهم الصوف و طعامهم خبز الشعري مع لنب 

ن علي ب"أن هذا التقشف يف امللبس و املأكل سرعان ما تغري منذ توىل  غري1.اإلبل وحلومها

و الترف فأصبح التألق يف اللباس و " احلضارة"إمارة املرابطني إذ مثل هذا األخري مرحلة  "يوسف

   2.لطعام عادة مألوفة لدى األمراء

خمتلفة من املأكوالت  نألواب" الطبيخ يف املغرب و األندلس" نا صاحب كتابو قد أمد   

كما تفننوا يف امللبس فقلدوا .3نعمة ال يبل على أكلها األمراء و ذوجالشهية اليت و املتنوعة

فائر القرمزية و العمائم ذات غو اللت اللثم ني يف اختاذ لون السواد يف ألبستهم اليت مشيالعباس

  .، و أصبح نوع اللثام يرمز إىل وضع اجتماعي متميز5محلو السيوف احملالةو 4. الذوابات

                                                 
  .46، ص )4(ج البيان املغرب:ابن عذارى : انظر أيضاو  87ص املطرب بروض القرطاس األنيس :ابن أيب زرع -1

  .234، 233ص ،1964البيضاءحتقيق امحد خمتار العبادى وحممد ابراهيم الكتاين،الدار)3(ق عالمالأعمال ا: اخلطيبابن 
  .422، صرابطنيقيام دولة امل:حسن أمحد حممود- 2
صحيفة معهد املصري للدراسـات   "يف،مرياندا أويثي  وزيو، امربنشره، يف املغرب و األندلس كتاب الطبيخ: جمهول -3

  .85 -63ص  10،9،1961،1962جملدي ،"اإلسالمية
  .6، ص 1952الرباط  املطبعة االمنية،، الزيتون الروض اهلتون يف أخبار مكناسة: ىازابن ع -4
  .27، ص احللل املوشية: جمهول -5
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، فتفنن 1نياتعم بل تعداه لتشيد القصور و املو مل يقتصر تألق األمراء املرابطني يف امللبس و املط

و هذا  ياملهندسون يف زخرفة القصور، و خمتلف األبنية اليت يرتهلا األمراء يف أواخر العهد املرابط

ورجعوا إىل حتصيل : " امللك فيقولمثرات  حتصيل "ابن خلدون"ما يوافق املرحلة اليت يسميها 

ويغرسون الرياض، ويستمتعون ...املالبس فيبنون القصوراملباين و املساكن و من امللك  مثرات

و  3فرنجالء واجلواري من اامإلقصور األمراء بالعبيد و اخلدم و ا تو امتأل.2"بأحوال الدنيا

إذ اقتصر عمل  طمن الكثرة ما جعلهم يقسمون حسب خدمام داخل البال اوكانو 4السودان

 داقراء األمراء املرابطني و كثرة نعمهم، إغثيف و مما زاد  .5العبيد على خدمة األمرياتبعض 

محد بن يوسف أور عليهم باهلدايا النفيسة و التحف اململوكية  فأمري سرقسطة املستعني ثغأمراء ال

م هدية ضمت أربعة عشر 1102/هـ496سنة  تاشفنياملؤمن كان قد وجه إىل يوسف بن 

مما حتصل بعده من نفيس الذخائر و " و ظل أيب هود يتحفه و يهاديه 6ربعا من أنية الفضة 

  .7"اليواقيت،و اجلواهر و رفيع الدنانري

و لعل ما يعكس مدى الثراء الفاحش الذي عم حياة األمراء املرابطني هدية يوسف بن    

و كان لثراء األمراء  8تاشفني البن عمه أيب بكر بن عمر اليت كانت معظم موادها حماله بالذهب

ن أبالطهم مقصدا للشعراء التماسا للعطايا و رجاء النوال خصوصا واألمراء املرابطني أن أصبح 

                                                 

ابـن  :يوضح ذلك وصف ابن خاقان للمنية اليت كان يرتهلا األمري علي بن يوسف يف اشبيلية، انظـر   -1 

 سـلوى : هي بيوت ريفية تقوم وسط جنان كثرية عامرة أنظر: املنياتو. 411ص  ،قالئد العقيان: خاقان

رسالة ماجيستر  كليـة اآلداب، دار   جتماعية و الثقافية يف قرطبة القرن الرابع اهلجرياالاحلياة : بد اخلالقع

  .343، ص 1990العوم جامعة القاهرة 
   .177ص ) I(مج املقدمة: ابن خلدون - 2
  .259، ص )3(ق، أعمال األعالم: ابن اخلطيب - 3
االسترقاق يف املغرب : عبد اإلاله بنمليح: نظر أيضااو  . ،23، ص )4(، ج البيان املغرب: ابن عذارى -4

  .128، ص اإلسالمي بني احلرب و التجارة، 
  .146ص  )24(ج  )11(، مج اية األرب يف فنون األدب: النويري - 5
  .249، ص )2(، ج احللة السرياء: بارألابن ا -  6
  .146، ص املصدر السابق : ىابن عذار: يضااو انظر  76، ص احللل املوشية: جمهول - 7
   26نفسه ص:ابن عذارى.  27،  ص جمهول نفسه -  8
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 "وصف األمري"حىت أن ابن اخلطيب  1هميبكرمهم و بسط أيد امن األمراء املرابطني من عرفو

ية يف اجلود، أنسى أجواد آكان مثال يف الكرم و"نهأصهر علي بن يوسف  "براهيماأبا بكر بن 

ا بأروع و غريمه"4و األعمى التطيلي"3ة جابن خفا"ديوان و يفيض  "2اإلسالم و اجلاهلية 

هم بعلو اهلمة وأشادت بأخالقهم املتمثلة يف تت املدح لألمراء كيال، فوصفلالقصائد اليت كا

العرض املصون و العطاء املبذول و اخلري و التقوى و حسن التدبري و الشجاعة، و مدافعة 

  .5اليت ال تكون إال لألولياء اخلطوب، فضال عن مجلة من الصفات الروحية

غري أن ما يقدمه شعر املدح من معلومات حول فضائل األمراء و مشائلهم ال ميكن أن يؤخذ    

مد أولياء حبن هدف الشعراء احنصر يف العطايا و اهلبات، و من البديهي أن يسبحوا إال بتحفظ أل

ر مع اجلواري مرب اخلمر و السبعض األمراء انغمسوا يف ش أن ري املصادر إىلشنعمتهم حيث ت

ر مع قيانه مع مو الغلمان و حسبنا أن األمري أبو بكر بن إبراهيم جبل على شرب اخلمر و الس

اصة باجلواري الروميات الالئي أصبحن غخاصة و أن القصور . 6إفراطه يف تبذير األموال

عايته ضد د فاألمر الذي انتقده ابن تومرت بشدة ووظ 7يات و بعضهن أمهات أوالدظحم

ملرابطني و مل يقتصر تواجد الشعراء و اجلواري يف البالط لوحدهم بل تعداه ليشمل حىت ااألمراء 

   8.الذين استخدمهم األمراء للترفيه عن أنفسهم هينيابعض الفك

                                                 
  .185ت، ص .طبعة درا الثقافة، بريوت، د ،حتقيق عفيفة حممود ديراين ،ديوان ابن الزقاق: ابن الزقاق - 1

نفسه   : ابن اخلطيب :انظر. و عن أخبار أيب بكر بن إبراهيم يف الكرم  218ص  I، مج غرناطة  اإلحاطة يف أخبار -  2

   220،219ص
ت، يوسـف فرحـا  : يضاأو انظر . 145، 130، 126، 95ص  1961/1381در صادار : ديوان ابن خفاجة -3

  .112، 111، ص معجم احلضارة األندلسية :يوسف عيد
  .200، 113، 100، 16 ص ، ص1913 ،حتقيق إحسان عباس بريوت: ديوان األعمى التطيلي - 4

) 1(، ج املغرب يف حلـى املغـرب  : قصائد بعض الشعراء الذين توافدوا على البالط املرابطي، انظر نقل ابن سعيد - 5

  .538ـ537، ص  قالئد العقيان يف حماسن األعيان: ابن خاقان: يضاأو انظر  257، 147، 146ص  1964
و انظر  257، ص 1983هرة، القا اهليئه العامة للكتاب، ،حتقيق سيد حنفي ،املقتطف من أزاهر الطرف: ابن سعيد -6

  .220، 219، ص املصدر السابق: ابن اخلطيب: أيضا
  .175، 174، ص 1991رب اإلسالمي، بريوت، غ، دار الI، ط أضواء على املرابطني: عصمت عبد اللطيف دندش -7

175.  
  .179، ص نفس املرجع: عصمت عبد اللطيف دندش: و انظر أيضا 73، 72ص ) 4(مج  نفح الطيب،: املقري - 8
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وقد احنصرت القيادة السياسية يف عصر املرابطني يف األمري يوسف بن تاشفني و بنيه  من بعده   

و السيادة يف بالد املغرب و األندلس و أصبحت قبيلة  ذبحت أسرته تتمتع بالنفوو بذلك أص

ن الطبقة احلاكمة تنتمي إىل هذه القبيلة باإلضافة إىل ملتونة حتتل مكانة مرموقة بني قبائل الرببر أل

  1"احللل املوشية"و منهم جدالة و مسوفة و ملطه، و قد أشار إىل ذلك صاحب  قبيلة صنهاجة

إىل الصحراء للمتونة، و  م1077/هـ470سنة  )أي يوسف بن تاشفني(وبعث :" هبقول

،يعلمهم مبا فتح اهللا عليه من ملك املغرب، و طاعة أهله و يؤكد مو غريه ةمسوفة، و جدال

ألعمال و صرف أعيام يف اهم الّعليهم يف القدوم إليه، فوفد عليه منهم مجوع كثرية و 

ساعدهم ووا رقاب الرجال،وكثروا بكل مكان لكألموال، وممهمات األشغال، فاكتسبوا ا

  " .عساكرهم تكثرت مجوعهم، و توفرالوقت و الزمان و

عن سعة ن األمراء و السادة ينفقو أة و زيادة املوارد بديو مع اتساع رقعة الدولة املرابط    

جتماعية يف األندلس و يف احلياة اال االسادة اندجموواألمراء  ءن هؤالأ "محد حممودأ حسن"فيذكر 

ن أمراء اجليل أرغم أن اجليل األول من األمراء استطاع أن يقاوم هذا التيار و هذه املؤثرات إال 

حياة ال  اا، فعاشواالثاين مل يصمدوا طويال إذ تغلبت احلياة األندلسية مبتعتها و جتها و مسر

الغناء  لسملثل ساهم بعض األمراء يف جماو با 2.ختتلف عن احلياة اليت كان ملوك الطوائف حييوا

أيب بكر بن "اعتاد على منادمة "يفوليت تابن  "هو فنجد صاحب سرقسطة األمريللاالغناء و 

أبو بكر   "كما أن الشاعر 3.يف الشعر و الغناء اتيات ايدالقنية من قنا مو كانت تطر "باجة

و اختذ األمراء املرابطني و 4.سف تاشفنيإبراهيم بن يو "كان ينادم األمري "حممد بن الروح الشليب

و زخرفتها و هذا ال ن يف بنائها وتفنن املهندسو قوادهم من القصور احلسان مرتال هلم بعد أن 

دليل أكيد على مدى الثراء و الترف يف عهدهم، و من القصور اجلميلة و البديعة اليت كان أمري 

                                                 
  .33ص : جمهول -1
  .422، 421ص : قيام دولة املرابطني -2
  .257، ص  املقتطف من أزاهر الطرف: ابن سعيد -3
  :ف بن تاشفني قولهسبراهيم بن يوايف األمري  همما قال -4

  فما يل ال يسري إيل سرورها ***أنا شاعر الدنيا و أنت أمريها                         

، ص معجم احلضـارة األندلسـية   :ت، حممد عيدف فرحاسيضا يواو انظر  72ص ) 4(، مج يبنفح الط: انظر املقري

115.  
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املطل على  "قصر املغرس"باألندلس  ا كلما حل رتوليؤثر ال "علي بن يوسف"املسلمني 

عدد الدور يف القصر الكبري بقرطبة لوحده  "املقري"يف حني أحصى  1.ةالوادي الكبري باشبيلي

تونة و املوحدين بأربعمائة دار و نيفا و ثالثني، و بلغ عدد ديار أهل الدولة إذ ذاك ستة ملأيام 

الكتب أن هذا العدد كان أيام ملتونة و و رأيت يف بعض :" الف دار و ثالمثائة دار فيقول آ

    2".املوحدين

و جتلت مظاهر الترف لدى األمراء يف ميدان التعليم فخصوا ألبنائهم بعض املؤدبني لتدريسهم 

 "بن عبد الوارث اليحصيب لب عيسىأبو "داخل القصور، واختاروا هلم أجود املدرسني مثل 

أيب بكر بن  "و مثله 3أبناء أعيان دولة اللثام، يقرأالذي انتهى إىل غاية نبيلة يف العلم فصار 

كما جلس   "4الذي اشتهر باإلقرار  واقتصر بذلك على األمراء و مل ينحط لسواهم "سالدو

و لعل ما يؤكد حرص األمراء و 5.جملس الدرس "يفلصداأيب علي  "لدى "األمري إسحاق"

و  6مل يكن جييد اللغة العربية، "ن تاشفنييوسف ب"تفانيهم يف حتصيل العلم و املعرفة أن األمري 

، كما عمل بعض األمراء أمثال 7لعلماءلمبجالسته  فهه حاول تعلمها، فضال عن شغسن رغم كرب

متوين على مجع كل ما هو نفيس للاأمثال املنصور بن حممد بن احلاج داود بن عمر الصنهاجي 

عجز أهل أمن ذلك ما يف الدواوين العتيقة و األصول النفسية، مجع  سامناف"فأصبح 

هذا ناهيك عن أمراء   9"مهة رفيعة يف اقتناء الكتب"متوينلكان حملمد بن ياسني الو8"زمانه

  10.ايف طلب العلم و تكبدوا إزائه عناء الرحلة و مشقاه اآخرين تفانو

                                                 
  .119ص  1986سكندرية الا، املساجد و القصور يف األندلس :عبد العزيز سامل -1
  .540ص  )1(مج  نفح الطيب -2
  .123ص  معجم احلضارة االندلسية: ت،حممد عيديوسف فرحا -3
بـريوت،   مؤسسة الرسـالة، حتقيق علي شوابكه، ،نفس و مسرح التأنس يف ملح أهل األندلسمطمح األ: ابن خاقان -4

  300ص1983
  .56، 55، ص  1885نشر غودير أوزايدين مدريد ،املعجم يف أصحاب القاضي اإلمام أيب علي الصديف: بارألابن ا -5
  .471، ص 5، مج وفيات األعيان: ابن خلكان- 6
  .46 ص 4ج البيان املغرب:ابن عذارى -7
  .139ص  املصدر السابق: بارابن األ -8
  .145، 60ص  1963عباس، بريوت  احسان، حتقيق أخبار و تراجم أندلسية: السلفى -9

   427، حتقيق حممد بن شريفة، بريوت، د، ت، ص )2( ق، )8( س، الذيل و التكملة: ابن عبد امللك -10
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بعض األمراء تطاولوا على حرمة مدرسيهم  جندعلى الرغم من اهتمام الكثري من األمراء بالعلم و 

البنه يعنفه و يقرعه و يتوعده على ما  "علي بن يوسف"هذا ما نستشفه من رسالة األمري  و

كتابنا أهلمك اهللا رشد نفسك من حضرة " :بقوله "أيب مروان بن زهر"صدر منه اجتاه شيخه 

، يشكو ما مراكش بعد وصول الوزير اجلليل أيب مروان بن الوزير أيب العالء بن زهر حمل أبينا

ناك إىل ذك، و خذ من األمور ما يسر وإال أنفمقفامسك عليك ر كيبتضريقايسه من يكدره و 

   1".مريوقة

و قيادة ) الوالة(حكام الواليات ء وأن املناصب الكربى يف الدولة كمناصب الوزرا يبدوا لناو   

اجليش، كانت وقفا على أفراد البيت احلاكم كي يضمن أمري املسلمني والء هؤالء الوالة و 

والوزير زراء، و معلوم أن وظيفيت الكاتب لقادة له، و يندرج ضمن الطبقة احلاكمة الوا

  .عليه فإننا سنعرض هلما معاالن إىل حد يصعب الفصل بينهما  وخاتتد

  الكتاب والوزراء

م و اخطة الكتابة كإحدى الصنائع اليت تؤدي إىل خمالطة امللوك يف خلو "ابن خلدون "يعترب    

فيها  تب يف املرحلة اليت يشباو تربز أمهية الك 2" فلها بذلك شرف ليس لغريها"همنسأجمالس 

و يشرع األمراء يف حتصيل مثرات امللك من اجلباية و الضبط و مباهاة الدول و تنفيذ  عود الدولة

هذه احلالة  ىفيكون أرباب األقالم "األحكام فالكاتب هو املعني هلم يف هذه املرحلة و عليه 

فحاجة الدولة .3"قرب من السلطان جملساأجاها، و أعلى رتبة و أعظم نعمة و ثروة و أوسع 

السهر على ولرعية و إرسال الرسائل للملوك ة للكتابة جتلت يف ضرورة توجيه األمر لياملرابط

بيت املال، و ما يتطلبه ذلك ،و خمتلف اجلبايات و املواريث  وللخراج و اجلزية  نيقوائم املستحق

و ما يتطلبه ذلك من نقل لإلخبار سواء   ةال عن اتساع رقعة الدولضابات دقيقة هذا فمن حس

 "و قد حدد.و كذا ضبط مقدار الغنائم و توزيعها التيف أيام السلم أو احلرب عرب املراس

                                                 
، صحيفة املعهـد املصـري للدراسـات     و أيامهم يف األندلسسبع وثائق جديدة عن دولة املرابطني: حسني مؤنس- 1

  .70، ص 1968اإلسالمية، مدريد  
  .432، ص I، مج املقدمة: ابن خلدون -2
  .271نفسه ص - 3
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 نبعض الشروط الواجب توفرها يف الكاتب و من مجلتها حالوة الشمائل و حس1"ملواعيين ا

شروطا أخرى حبيث خيتار صاحب هذه   "2ابن خلدون"لعبارة، و أضاف هلا اإلشارة، و طالقة ا

  .رفع طبقات الناس و من ذوي املروءة و احلشمة منهم، و زيادة العلمأاخلطة من 

مع جتو من خالل الشروط احملددة لتويل خطة الكتابة تتضح لنا مكانة متوليها، و هذا ما     

هم رعاية األمراء فبلغوا مرتلة عالية و جاها عريضا ال يقل تكتاب مشلال أن عليه كل املصادر من 

و هناك من الكتاب من ،  عن جاه الفقهاء و حسبنا أن تويل هذا املنصب كان مدعاة للتهنئة

على كل واحد  قطلأترجم لبعضهم و  "الفتح بن خاقان"ن أمجع بني الكتابة و الوزارة حىت 

لديهم و الوزراء حياة البذخ و الترف و تكدست عاش الكتاب و3."اسم ذي الوزارتني"منهم 

وجتلت مظاهر  4نعم عليهم ا امللثمون،أاليت  طياتعبفضل اهلبات و األاألموال و الثروة الطائلة 

قطاعات و حسبنا وصف ابن حيازم الضياع و اإل نيات وو امل ترفهم يف إقامتهم بالقصور

الوزير املشرف أيب حممد   إقطاعنصا حول  رادهإياحلسن بن أضحى و  أيب رالوزي لضيعة 5خاقان

  .6بن مالك غين عن كل بيان، كما مشلت أمالكهم اخلدم و العبيد و الغلمان

لكن هذا ال يعين أم قد سلموا من العوام 7مبدح الشعراء طلبا للعطايا حضيواونظرا لثرائهم     

درجة أم وصفوهم بأقبح الذين صبوا عليهم جام غضبهم و هذا ما نستشفه من أمثاهلم ل

                                                 
  .104ورقة  7647، اخلزانة احلسنية رقم مخ، رحيان األلباب و ريعان الشباب يف مراتب اآلداب -1
  260ة ص املقدم - 2
، حتقيق علي شوابكه،مؤسسة الرسالة، بريوت، مطمح األنفس و مسرح التأ نس يف ملح أهل األندلس: الفتح بن خاقان -3

و من الكتاب الذين تلقبوا ذا اللقب نذكر على سبيل املثال حممد بن احلاج و حممد بن مسعود بن . 217ص  1983

: ابن خاقان : و انظر أيضا 269ص  2مج  طةاإلحاطة أخبار غرنا: ابن اخلطيب: يب اخلصال انظرأخالصة املعروف بابن 

  1هامش  421ص  قالئد العقيان
و من األمثلة على ذلك العطاء الذي أعطاه األمري أبو بكر بن إبراهيم املشهور بابن تيفلويت صاحب سرقسطة للوزير  - 4

ا قيمته ،وقدر مبالفرش و املال  أبا بكر بن الصائع عطاء قل نظريه يف ذلك الوقت و هو عبارة عن سبعة أمحال من الثياب و

    220ص  )1(مج اإلحاطة: ابن اخلطيب: اثين عشر ألف دينار ذهب انظر
   419-418، ص قالئد العقيان -5
   232، ص )3(مج نفخ الطيب: يقرامل- 6
   594، ص م1980كورينطي ،املعهد االسباين العريب مدريد ،.نشر ،د ديوان ابن قزمان :ابن قزمان -7
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نهم ن مكّأو بالرغم من ذلك كان لنفوذهم االجتماعي و االقتصادي داخل الدولة .1األوصاف

  . 2ذلك من لعب بعض األدوار السياسية يف العهد املرابطي

ىل الطبقة إخاصة أن معظمهم ينتمون قل شانا أن وضعهم مل يكن إلوالة فاأما  :الوالة

مبعلومات وافية عن وايل سرقسطة أبا بكر بن إبراهيم و  "ابن اخلطيب"احلاكمة ، و قد أمدنا 

ذات و عكف على لأقام ا مراسم امللك و امك يف ال" نهأصهر األمري علي بن يوسف 

اليت منحها أليب بكر  اياو لعل اهلد3".بزي امللوك ااملعاقرة، و كان جيعل التاج بني ندمائه و يتزي

 اال ميشي أبأقسم بعد أن أخذته نشوة اخلمر أنه أسعة ثروته لدرجة  بن الصائغ تكشف لنا مدى

   .4إال فوق املال و الذهب همرتل ىلإالصائغ  بن بكر

مناصبهم لزيادة ثروم لدرجة أن وصل األمر م إىل  اشك فيه أن الوالة قد استغلوالو مما 

 ىل أن أحد إحيث يشري  هييف إحدى فتاو. 5، و هذا ما أورده ابن رشدأ موال الناس اغتصاب

ألمري ته بل أهل تلك املنطقة و منها قدم هديإموال و أاغتصاب  علىم دقأوالة الصحراء 

لوالة الطريق للمزيد من ختالس و الرشوة قد مهد لالأن يكون ا وليس من املستبعد.املسلمني

لقاضي الوحيدي و هذا ما نستشفه من الرسالة اليت أرسلها علي بن يوسف إىل االكسب والثراء 

 مأمر اللواز هونتقدم إليك في:" التهم حيث يقول حدىإ يأمره فيها مبنع أي عامل تقوم عليه

عهودنا موجود، و ال من قبلنا  يف  اجلارية هناك أن تتصفحها و تلمحها، فما مل يكن منها

ن حمدود و ال يف مصاحل املسلمني معدودا فهو رد على كل وال رمسه، و مصروف على كل م

مل منه فتيل، و أي عامل من عمال الرعية قامت الشهادة حيألزمه، ال يؤدي منه نقري، و ال 

و جتلت مظاهر الثراء يف حيام  6".عندك بتعديه، و علمت صحة استهدافه و تصديه، فانه أمره

                                                 
  575مثل رقم )1(ج أمثال العامة قي األندلس: ، الزجايل" أخري من كتاب أخليعبقية " قوهلم  منها - 1
 أعتاب الكتـاب  :األبارابن . بني يوسف بن تاشفني و ملوك الطوائف سفارتهيف  ةانظر ما قام به الكاتب ابن القيصر -2

   223، ص 1961دمشق، ،ر تشألحتقيق صاحل ا
   219، ص 1 مج، اإلحاطة: ابن اخلطيب- 3
   220نفس املصدر، ص  -4
    1018، ص 2، السفر فتاوى ابن رشد -5
  . 65ص   ،جديدة عن عصر املرابطني ةوثائق تارخيي: حممود علي مكي- 6
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ذوا خدما و عبيد و جواري ختكما ا1قوا يف بناء القصور و تفننوا يف املأكل و امللبسنحيام فتأ

 اتالسياسي كانت له انعكاسذهم نفوفيه أن الوضع املادي للوالة و  شكو مما ال .2مو حش

  . 3على احلياة االجتماعية وصل إىل درجة ختليص بعض السجناء من السجون و إطالق سراحهم

كما مشلت الطبقة اخلاصة رجال اجلهاز املايل و خباصة مشرفو املدن املكلفون  :مشرفو املدن

و هذا ما نستشفه من  ياملرابط صرمبكانة عالية يف الع هم اآلخرون اويضحذين جبمع الضرائب ال

له حظ عظيم حىت مل " و كان اجلياين "  :قول البيدق الذي و صف مشرف مدينة فاس بقوله

 و يتضح لنا للتهنئةنه كان مدعاة إمن شأن ف و نظرا ملا هلذا املنصب. 4"يف زمن احلشم  نيك

محد أأرسلها الكاتب ابن أيب اخلصال إىل الوزير املشرف أيب بكر بن  ليتا ذلك جليا من الرسالة

   5.م 1114/هـ  515بن رحيم يهنئه فيها توليه خطة اإلشراف سنة 

أن دولة  سيما و مكانتهم ضمن الطبقة اخلاصة ياحتل الفقهاء يف العصر املرابط :الفقهاء

سمت مبسحة دينية واضحة جعلت و دعوة إصالحية، و اتين يد قامت على أساس نياملرابط

قيام دولتهم بعد حتالف فقهاء املالكية  منذ للفكر الديين و أهله مكانة مميزة و يتضح ذلك جليا

، فنالوا قدرا كبريا من 6مع األمراء املرابطني فاعتربوا مبثابة املنظرين األساسيني لتوجهات الدولة

املرادي من أوائل  األوىل و كان الفقيه أبو بكر الوهلة منذاالحترام و التقدير من جانب األمراء، 

بن عمر و استطاع أن  بكر أيبالفقهاء الذين التحقوا بالبالط املرابطي حيث اتصل باألمري 

و معلما، و طلب منه أن يؤلف له كتابا يف مشاورا و جليسا   يكسب ثقته فاختذه وزيرا و

                                                 
  113 ص حتقيق حممد بن شريفة، بريوت، د، ت  ، 1، ق 1، س الذيل و التكملة :ابن عبد امللك -1
  220ص  1مج  ةاالحاطة يف أخبار غرناط:ابن اخلطيب - 2
ن عبد العزيز متكن من إطالق سراح حممد إسحاق بن طاهر و ختليصـه مـن   بنسية أبا بكر بلن وايل أمثالنا يف ذلك  - 3

   592، ، ص 1965احسان عباس ،بريوت ،  ،حتقيق، )2(ق  )5 (س، الذيل و التكملة:  ابن عبد امللك: السجن انظر

   24، ص أخبار املهدي بن تومرت -4 
حتقيق مصطفى السقا، ابراهيم األبياري وعبد احلفيظ شليب ،ط، التأليف  5ج   أزهار الرياض يف أخبار عياض :ملقرىا - 5

   165ص  1942التأليف والترمجة والنشر 
اإلشارة  "ابة و السياسية عند قاضي املرابطني أيب بكر املرادي احلضرمي قراءة مغايرة ملصادر كتابهتالك: سيدي بن مناه -6

، 1999، طجامعة نواكشـو  ،، كلية اآلداب"أعمال الندوة الدولية حول حركة املرابطني ":ضمن نشر" مارةإىل أدب اإل

  .  83ص 
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من بن تاشفني  كما عرف يوسف.1رةأصول احلكم، فألف له كتاب السياسة يف تدبري اإلما

با حامد أبعده بتعلقه بالفقهاء مؤثرا ألهل العلم و الدين كثري املشورة هلم حىت أن حجة اإلسالم 

نه أزايل، ملا مسع ما عليه من األوصاف احلميدة و تقديره للعلماء عزم على التوجه إليه غري غال

حيث اشتد إيثاره هلم  "علي"ابنه  سارو على نفس النهج .2تراجع على ذلك ملا مسع بوفاته

مجيع مملكته إال بعد العودة إىل الفقهاء، و مما يزيد يف تأكيد ذلك يف  مرا أ يصدرنه ال ألدرجة 

عليا كان إذا ويل أحدا من قضاته كان حيثهم بعدم استصدار األحكام إال مبحضر أربعة من  نأ

  .3الفقهاء

ا الفقهاء يف عهد علي بن يوسف جعلت بعض املؤرخني و نظرا للمكانة و احلظوة اليت بلغاه  

 هتلك املكانة مل يبلغها حىت فقهاء الصدر األول من فتح األندلس و هذا ما يؤكد نأيذكرون 

ومل يزل الفقهاء على ذلك و أمور املسلمني راجعة إليهم، و "قوله  يف" 4املعجب"صاحب 

وانصرفت وجوه ... فعظم أمر الفقهاء أحكامهم صغريها و كبريها موقوفة عليهم طول مدته،

  ". الناس إليهم، فكثرت لذلك أمواهلم، وأتعست مكاسبهم

ن عليا بن يوسف مل يكتف مبشورة الفقهاء يف استصدار أحكامه و احلث على أ الراجحو    

وجوب تعظيمهم فحسب بل وفر هلم احلماية الكاملة من أي مكروه، و هذا ما نستشفه من 

ملكوا الكثري من  عليه قدهبات و إنعامات و من حازوا مافضال عهذا  ،5بعض الرسائل 

 ابنوسعة احلال فكتسبه الفقهاء من األموال ا النصوص تبني بوضوح ما مثة فيض منو 6الضياع
                                                 

  . 103،  102ص  1991 ،أضواء جديدة على املرابطني: عصمت عبد اللطيف دندش - 1
  . 482-481، ص )5(، مج وفيان األعيان :ابن خلكان - 2
   121ص  املعجب: ياملراكش - 3
   فس املصدر والصفحةن - 4
انظر عن ذلك مثال الرسالة املوجهة من علي بن يوسف يعرب فيها عند غضبه و استيائه ملا كانت تقابل به أحكام الفقيه  -5

 40 ،صص جديدة عن عصر املـرابطني  ةوثائق تارخيي: حممود علي مكي: قاضي قضاة الشرف من اعتراض طائفة الناس

69 ،70   

نفح  :قرىامل: على القاضي املذكور نسوحبعد تألب بنو  ديبو عبد اهللا بن الفخار على القاضي الوحيرافعة أم: وانظر أيضا

    392ص  )3(مج  الطيب
ـ : قريامل: انظر عن ذلك مثال الضيعة اليت كان ميتلكها القاضي أبو احلسن بن أضحى قاضي غرناطة و سحرها -6 ح نف

   677، 675ص  1مج  الطيب
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عريضة و استفاد ثروة دنيا  ....نال" ه حممد بن عبد اهللا بن اجلد ييشري إىل أن الفق 1القاضي

منهم أنفق  بعضالفاحش فإن ال نظرا ملا بلغوه من الثراءو ."بلده آسةعظيمة، و إليه كانت ر

للمسامهة و منهم من تربع من أمواله اخلاصة 2الديار عليها، وقفاملساجد و ىف بناء  بعض أمواله

 سكنوا الدورف على حيام ومعيشتهم ان هذا الثراء قد انعكسكو  3.ةبناء سور اشبيلي يف

و تأنقهم  كهم للعبيدناهيك عن متل 5قصور بغداد مجاال و روعة،اليت فاقت  4الفخمة والقصور

 ذلكو بالرغم من  8.النساءبروا تسو 7الدواب  هفأرما ركبوا ك  6و امللبستأنقهم يف املأكل  

"  ىأبو غالب العبدر" أن الفقيه ذلك يف و حسبنا 9اختذ الرشوة سبيال له منهمبعض الفإن  ذلك

  10".رشوة  بألف دينار ةأطلق أخاه من السجن مبا لق

لعب أدوار  مكنهم من هذا ثرائهمو  لدى األمراء املرابطني الفقهاء  كانةمأن  الراجحو    

وال األندلس حأ اوحرشيف استيالء املرابطني على األندلس عندما  خاصة همدور وجتلىسياسية 

بعد إخضاع األندلس وصل م احلد إىل سلطة األمري و 11ألمري املسلمني يوسف بن تاشفني

له أن طاعته غري واجبة حىت يأتيه التقليد من اخلليفة العباسي ببغداد، و هذا  انفسه بعد أن أكدو

: " كان الفقهاء باألندلس قالوا ألمري املسلمني يوسف بن تاشفني: "ما يؤكده النويري يف قوله

                                                 
   272ص  )1( ق ،جذوه االقتباس -1
   232ص  3مج  نفح الطيب: املقري -2

 3- الذهيب: تذكرة احلفاظ ج( 4)، طبعة حيدر أباد 1334، ه. ص 88 

4- ابن األبار:التكملة لكتاب الصلة ،عين بطبعه وحتقيق حواشيه الفردبل،ابن شنب املطبعة الشرقية،اجلزائر1919 ص 
240  

: محدين حيث يقول حد الشعراء يف قصر ابنأانظر ما أورده  -  5  

  و ال تعظم بالد الفرس و اليمن      ***     دع عنك صفرة بغداد و عجتها          

  و ال مشا فوقها مثل ابن محدين     ***     فما على األرض قصر مثل قرطبة          

 جمهول: ذكر بالد األندلس، و صفاا و خصائصها و أصقاعها، مخ، اخلزانة احلسينية، رقم 85 ج ورقة 35 

  6- املقري: نفخ الطيب مج(4) ص 204 

  7- املراكشي: املعجب، ص 121.

  8- املقري: نفح الطيب مج(4) ص 204 

  9- ابن عبد امللك: الذيل و التكملة س( 4) حتقيق احسان عباس ،بريوت 1964م ،ص 81 

  10- ابن األبار: املقتضب من كتاب حتفة القادم، حتقيق د/ إبراهيم األبيارى ،طبعة، 1983 ص 183 

 11- ابن خلكان: وفيان األعيان مج( 4) ص 280 ، 281 
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ل يف و صار للفقهاء تدخ 1"نه ال جتب طاعتك على املسلمني حىت يكون لك عهدا من اخلليفة أ

ا قدر القضاة مسيف كل شئون الدولة السياسية و أصبحوا فئة مرهوبة اجلانب مسموعة الكلمة و 

و متتعوا بسلطان عظيم حني أتاح هلم والة األمري السلطة املطلقة و احلكم النافذ الذي ال يرد و 

اشفني رية يف وجه األمري يوسف بن تقاضي امل" ابن الفراء " هذا ما نستشفه من وقوف القاضي 

 أن" ابن الفراء "صدده من اجلهاد إذ طلب منه برية على ما هو حني طلب املعونة من أهل امل

فهذه داللة  2.ال املسلمني درهم ينفقه عليهم حينئذ جتب معونتهمنه ليس عنده يف بيت أحيلف 

 أكيدة على ما وصل إليه الفقهاء و القضاة من نفوذ و سلطة يف عهد املرابطني و حسبنا أن

و تلقى قوله بالقبول يف أمر املعاهدة و  "رشد ناب"ألمري علي بن يوسف إىل الفقيه إصغاء ا

باألندلس و بناء األسوار دليل آخر على مدى نفوذ هؤالء و تأثريهم على األمراء  بنصحه التعتي

   3.يف اختاذ القرارات

مراء إليها و يتضح لنا عليه فال غرابة أن أصبح دخول بعض الفقهاء إىل املدن يشبه دخول األو

بدخوله إىل غرناطة  ذلك جليا من وصف كاتب املرابطني ابن القصرية للقاضي عياض ملا هم

تربيزا ما رأيت ألمري مأمور ملا ورد علينا القاضي عياض، خرج الناس للقائه، و برزوا : "بقوله

ب و من سواد العامة ماال حرزت أعيان البلد الذين خرجوا إليه ركابا نيفا على مائيت راكمثله و

األوصاف اليت تلك و لعل ما يربز مكانتهم االجتماعية اليت احتلوها يف اتمع 4".حيصى كثرة

 6"مسو الرياسة"و البعض األخر  5"بالرتبة الرفيعة"وصفتهم ا مصادر الفترة حيث نعت بعضهم 

ىن املرابطون يف مل يتواو 7وة و العزة و الرفعةظيف حني أطلق على بعضهم صاحب احل 6"الرياسة

اليت جاءت يف  تعونهذه ال8.يف تسمية األمري العظيم منهم الذين يريدون التنويه به بالفقيه
                                                 

   -1اية األرب: مج 11 ج 24 ص 150 

  2- ابن خلكان: وفيات االعيان مج 5( ص) 476-475 

  3- انظر عن ذلك: ابن عذارى :البيان املغرب ج( 4)ص 73،72 

  4- املقري: أزهار الرياض: ج( 3) ص 11 

  5- ابن خاقان: قالئد العقيان ص 539 
ابن : ، انظر أيضا303ه ص  1351، طبعة الفحامية مصر، الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب: ابن فرحون -6

     828ص  )2(جة مالذخرية يف حماسن اجلزير: بسام

  298،299ص مطمح األنفس : خاقان ابن -7 

  8- املقري: نفح الطيب مج (1 )ص 221 
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 إحدىالصادرة من األمراء املرابطني أنفسهم ، حيث تعكس  املصادر تتفق مع الرسائل الرمسية

ليه عدم اعتنائه حد والته معاتبا إياه و مالما عأأرسلها األمري علي بن يوسف إىل  الرسائل اليت

  1.سود و إعطائه ما يستحقه من احلفاوة و التقديرأابن  يبالقاض

و  مطمعا يف عطاياه 2دح الشعراءم من كانتهم االجتماعية نال الفقهاء قسطامل نظراو    

كرمهم، و لدينا يف الفقيه و قاضي اجلماعة أبو عبد اهللا بن محدين منوذجا لذلك، فوصفه ابن 

ية اإلحسان آو عبد اهللا بن محدين هذا يف وقتنا غرة الزمان الزاهرة، و أب" :بسام بقوله

أي -فحلها" مدحه قوله عليه أيضا الفقيه أبا بكر العريب الذي جاء يف  اثنوأو ممن 3".الباهرة

سقي، عة، فناهيك من حظوة لقي، و من عزة ائه متسمنبو النفوس إليه متطلعة، و أل - األندلس

  "4.خلدهانس أثبتها فيها وأحسبك من مفاخر قلدها، و حماسن ا و رقي،وو من رفعة مسا إليه

ة نقدا الذعا و هجاءا عنيفا أين صورهم يعلى نقيض املدح و الثناء نال فقهاء الفترة املرابطو    

و 6.الرشوةو املناصب 5الكي لنيل املالاستغلوا نفوذهم يف تسخري املذهب امل بعض الشعراء بأم

كراهيتهم هلم باستغالل  لسنة العامة و أمثاهلم اليت تدل علىألطبقة من و مل تسلم هذه ا6.الرشوة
                                                 

  1- حسني مؤنس: سبع وثائق جديدة ص 75،74 

                        ن مشاخ ب مدحمان عبد امللك بن وجاء يف مدح أبو عبد اهللا بن محدين قول أيب مر ��� - 2

يف بطن كف رسوهلا         ***         ملا وضعت صحيفيت                                      

    ميناك عند وصوهلا           ***           قبلتها لتمسها                                       

   ميمون غاية سوهلا          ***     حىت ترى من وجهك ال                                  

 827ص  )2(مج الذخرية : امسابن ب: انظر  

  3 839نفسه ص : ابن بسام -

  4- املقرى: نفح الطيب مج( 2) ص 34 
  =: مما هجا به أبا جعفر امحد املعروف بابن البين الفقهاء قوله  - 5

  دجل يف الظالم العامت أكالذئب       ***   أهل الرياء لبستهم ناموسكم                      

  و قبضتم األموال بابن القاسم       ***   ملكتموا الدنيا مبذهب مالكف                   

  121ص املعجب : انظر املراكشي   
6
  :لبعض الفقهاء الضعاف النفوس و آكلي الرشوة بقوله قىمما جاء يف هذا القصد وصف ابن الطراوة املال -

  مدوا إليه مجيعا كف مقتنص      ***    إذا رأوا حجال يأيت على بعد                     

  وا رشوة أفتوك بالرخصأأن ر و      ***    قرن يف إن جئتهم فارغا لزوك                    

                                                                                                                    64ص  املقتضب: بارألابن ا: انظر
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و  1منها ما يصور قلة و رعهم و قوهلم ماال يعملون به و. الرياء، و النفاقباستغالل النفوذ و 

غريها من النعوت اليت نعت ا الفقهاء اقتصرنا على بعضها مثل نعتهم باستغالل الباعة يف شراء 

  .غريها كثري و 2بسعر رخيص، همئجحوا

مبعزل عن نقد بعض الفقهاء، و لدينا يف الغزايل منوذجا  العصر املرابطىكما مل يكن فقهاء    

و  3ا سوى مبعرفة الفروعولذلك فبتصفحنا لكتاب األحياء جند أن الغزايل بني أن الفقهاء مل يهتم

ل األيتام، و تقلد اجل تويل األوقاف و الوصايا و حيازة مأحرصوا على االستقالل بالفتوى من 

قف كثريا عند  وو علماء اآلخرة، و" علماء السوء " و قد ميز بني  4. و احلكممناصب القضاء 

اقتصروا على علم  -الفقهاء يأم أ" لكات هعند حقيقة علماء السوء حيث ذكر يف ربع امل

حلرام، و ال اللسان عن الغيبة و ال البطن عن ا ارسوالفتاوى يف احلكومات و اخلصومات و مل خي

و عليه فهو يتهم الفقهاء بالتحالف مع األمراء حمذرا إياهم من 5".إىل السالطني  ءشيالرجل، امل

" ، حماوال بذلك قطع الطريق عليهم بالدعوة إىل نبذ املال الذي صوره بأنه 6خمالطة السالطني

  8".يشغل عن ذكر اهللا " يسهل املعاصي  و" 7حية فيها سم و ترياق

و بذلك  9م إىل عدم خمالطة األغنياء و معاشرة املستضعفني و اإلحسان إىل األيتام،كما دعاه 

 نتضاربت نصوص األحياء مع واقع حياة الفقهاء يف الدولة املرابطة اليت اتسمت بالبذخ، فكان أ

رابطي املة تعنيهم مباشرة، بل دد النظام زغاماملكتاب معارضة من طرفهم، و فهموا أن اللقي 

اام موجه إىل كل الفقهاء و رجال السياسة و هذا  ك، و عليه فقد اعترب الكتاب مبثابة صبرمته

                                                 
 يف األندلس و املغرب األمثال واألزجالتاريخ :انظر حممد بنشريفة"و ال تعامل الفقيه ،خاف اهللا واتقيه:  "مثل قوهلم  -1

   282ص   2006منشورات وزارة الثقافة الرباط ،)1(ج
   رجع والصفحةنفس امل. حممد بنشريفة "و رخيص، و موصل للدار طيب :يهفق شر: "انظر قوهلم -2
  .37، 36ص  1980دار الفكر )1(ج  كتاب أحياء علوم الدين: العزايل - 3

  4 37نفسه ص  -
381ص  )3(املصدر جنفس  - 5  
 151ص)  1(ج  نفس املصدر-6

 84،  6، 12ص ص )10(نفس املصدر ج -7
  14، 13  ص ) 10(جنفس املصدر  - 8

  9 29ص  )6(، جنفس املصدر -
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ما يفسر الغضب الشديد الذي صبه الفقهاء عليه، و اختاذهم قرارا إحراقه، مما يؤكد العالقة بني 

لعل و.مله الكتاب من شحنة اجتماعية مرتبطة بواقع اتمع املرابطيحيظاهرة اإلحراق و ما 

" املهدي بن تومرت" نعنف هجوم زعزع كيان الفقهاء كان من الزعيم الروحي لدولة املوحديأ

احلرام، كما نعتهم بنعوت عدة والذي كشف عورام فامهم بالضالل و بأم أكلة السحت 

   2."رض الدنياعباعوا دينهم ب" أو الذين1عبيد الدينار والدرهم"  أم منها

يجة مفادها أن الفقهاء كانوا يشكلون شرحية اجتماعية هلا وزا يف ص إىل نتلمما سبق خن   

ملرابطي على الصعيد االقتصادي و حىت السياسي، و هذا ما نلحظه خاصة يف اية عصر ااتمع 

بعضهم يف العديد من مدن األندلس بعد أن  ىاملرابطني و مستهل دولة املوحدين، حيث انتز

 سوا كيانات مستقلة عن السلطة املرابطية نذكر منها على سبيل  فأسوا ظهرهم للمرابطنياردأ

و مل  3"املنصور باهللا"ر الفقيه ابن محدين يف قرطبة الذي تسمى بأمري املسلمني صاملثال ال احل

كما انتزى الفقيه  4.عملة بامسه و دون الدواوين و جند األجناد كيكتف ذا فحسب بل س

، يف حني استقل 5أين دعا لنفسه واستبد حبكم املدينة "لقهام" يف يباحلكم بن حسون الكل بوأ

أما الفقيه أبو عبد امللك بن مروان بن عبد العزيز، 6.ةرسيمعبد الرمحان بن طاهر القيسي مبدينة 

ة و شاطبة يفقد استقل يف البداية مبدينة دانية و أسس ا إمارة مث أضاف هلا فيما بعد مدينة بلنس

   7. قنتو ل

اليت ظهرت عقب احنالل  نعلى دويالت املد" املالك " ع بعض املؤرخني سيطرة الفقهاءو يرج  

الدولة إىل خشيتهم من ضياع أمواهلم ملا شهدوا ما فعله املوحدون يف بالد املغرب األقصى أثناء 

                                                 

  1- ابن القطان: نظم اجلمان ص 96 

  2 نفس املصدروالصفحة -
3
و صالح الدين اهلـواري،  .د له وضبطه و شرحه  ، قدمبغية امللتمس يف تاريخ رجال األندلس: انظر عنه أيضا الصيب  -

  254ص  2005 1املكتبة العصرية، بريوت ط 

  4- إبراهيم القادري بوتشيش: مباحث يف التاريخ االجتماعي ص 149 

  5- عصمت عبد اللطيف دندش: األندلس يف اية املرابطني و مستهل املوحدين ص 82 

6- ابن عبد امللك: الذيل و التكملة السفر(6) حتقيق احسان عباس ،بريوت 1973 ص 338 انظر أيضا: عصمت عبد 

. 91اللطيف دندش املرجع السابق ص    

  7 89-87نفس املرجع ص : عصمت دندش - 
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و مهما قيل عن الفقهاء فإن 1.ثورم فانقضوا على السلطة السياسية حفاظا على ملكيام

عية يستدعي عدم تعميم األحكام السابقة على اجلميع، إذ هناك من الفقهاء من وضواجب املو

يف حني حظي البعض منهم مبحبة اخلاصة  2كان زاهدا يف الدنيا طوال حياته إىل أن وافته املنية

و منهم من فضل إنفاق ثروته على املساكني و األيتام و مل . 3والعامة حىت صعب عليهم مفارقته

  4.ال ما يسد به رمقهمل يبق منها إ

  :ىالطبقة الوسط- ثانيا

إن املتتبع للتاريخ االجتماعي لدولة املرابطني ميكن له حتديد الطبقة املتوسطة من املصادر     

املعاصرة لفترة الدراسة اليت حددت لنا بدقة هذا املصطلح فابن اخلطيب مثال حددها يف فئة من 

من يف جمموعة  6"ابن باجة"و حددها 5"من النقصان ذر حيوف إىل املزيد و ال تشال ي" الناس 

و يطمسون حقيقتهم بارتداء املالبس األنيقة فوق املالبس البالية إلخفائها الناس الذين يتصنعون 

" سلم الطبقاتأنة الطبقة اخلاصة، كما اعتربها اهم يصلون إىل مكحىت يتقربوا من الكرباء، علّ

و تنوعت الطبقة الوسطى بني شرائح اجتماعية . 7"ن رفعةم من دعة و ال ترمق مضألا ال ت

خمتلفة كالتجار و الصيارفة و أصحاب احلرف و املهن احلرة كاألطباء و املهندسني، و أصحاب 

  .الوظائف املتوسطة

  

  

                                                 

  1-ابراهيم القادري بوتشيش: مباحث ص 96 
2
 390ص  بغية امللتمس :يبضال:انظر عن ذلك مثال ترمجة الفقيه علي بن امحد بن خلف األنصاري املعروف بابن الباذش - 

حبث لنيل دبلوم : وصفية الفقه و الفقهاء يف عهد املرابطني دراسة ببيوغرافيا :حممد احلسن ولد امحد: للمزيد انظر -3

 52ص/ 2002/2003الدراسات العليا القمة جامعة املوىل إمساعيل، كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية مكناس 

  4-انظر عن ذلك مثال عرف به أيب زكرياء حيي بن حممد بن عبد الرمحان التاديل.ابن الزيات: التشوف ص199 

بريوت  2حتقيق ليفي بروفنسال،دار املكشوف ط تاريخ اسبانيا االسالمية  أوكتاب أعمال األعمال:ابن اخلطيب  - 8 

  45ص  1956
 .77 -76، ص 1987معن زيادة، بريوت، . ، حتقيق دكتاب تدبري املتوحد -6
 44ص  صدر،نفس امل -7
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  التــجـار

املرابطي باختالف مقادير األموال و  صرأصناف التجار يف املغرب و األندلس إبان الع تعدد    

القدرة على  حسبإىل ثالثة أصناف  1حد املؤرخنيأع االجتماعي ألصحاا و قد صنفهم الوض

  .االستثمار

قل من مائة دينار يف جتارم و هؤالء عادة ما يتولون أهم الذين يستثمرون  :فالصنف األول

لة خر الدوآالعمل بأنفسهم سواء جتار متنقلني أو مقيمني، و نظرا لضعف استثمارام عجزوا يف 

 .و هؤالء ال يصنفون ضمن الطبقة املتوسطة2حىت عن دفع إجيار حوانيتهم

فيطلق عليهم جتار القوافل أو ما يعرف بتجار الصحراء املولعون بدخول بالد  :أما الصنف الثاين

و يرجع سبب " رفه الناس و أكثرهم أمواال أ" بأم  3السودان الذين وصفهم ابن خلدون

فتعظم  "لسودان يف املغرب فتختص بالغالء  و كذلك سلع املغرب لديهم،ثروم إىل ندرة سلع ا

يف  "اإلدريسي" و هذا ما يؤكده 4."قلها و يسرع إليهم الغىن و الثروةابضائع التجار من تن

ملياء جتار مياسري يدخلون إىل بالد السودان أوهم "  :حيث يقول تحديثه عن جتار أغما

و يستطرد يف قوله موضحا استخدام التاجر الواحد  5"األموال  عداد اجلمال احلاملة لقناطريأب

و ما منهم رجل يسفر عبيده و رجاله إال و له يف  :"هم لعدد من رجاله و عبيده بقوله من

قوافلهم املائة مجل و السبعون و الثمانون مجال كلها موقرة، و مل يكن يف دولة امللثم احد أكثر 

   6".أبواب منازهلم عالمات تدل على مقادير أمواهلم ب، و منهم أمواال و ال أوسع أحواال

السودان فإن جتار القوافل مهدوا طريق الصحراء  بالد ونظرا لصعوبة املسالك املؤدية إىل  

و قبل انطالق الرحلة كان يقرعون الطبول إلعالن ميعاد 7مني الطريق،أحبفرهم لآلبار، و ت

                                                 

  1- عز الدين امحد موسى: النشاط االقتصادي يف املغرب االسالمي ص 278 

  2 279-278نفسه ص  -

  3- املقدمة ص 422 

  4 423- 422ص  نفس املصدر -

  5- صفة املغرب ص 66 

نفس املصدر والصفحة - 6  

  7- املقري: نفح الطيب مج(5 ) ص 205  
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ليس من املستبعد أن تكون تلك الراية مبثابة شارة لتذليل و 1الرحيل، متخذين راية تتقدم املسري،

بالرغم من االحتياطات و.الصعوبات، و توجيه مؤخرة القافلة يف حالة فقداا جلادة الصواب

مني أكذا إشراف الدولة املرابطية املباشر على تمني جتارم، وأاملتخذة من طرف التجار لت

إضافة إىل القرار  2تقع بأرضيها، ن معظم تلك املسالك ىل بالد السودان ألإاملؤدية   املسالك

املفروضة من قبل على التجارة أن شجع  سالذي اختذته السلطة املرابطية من إزالة املغارم و املكو

لكن دوام احلال من احملال خاصة يف أواخر عهد الدولة 3.إلقدام على جتارة السودان الغريباذلك 

س على التجار، و مل تتمكن الدولة من فرض سيطرا الدولة أين تضاعفت املغارم و املكو

مني املسالك السابقة و بذلك تعثرت جتارة القوافل بسبب تعرضها للنهب و أفعجزت عن ت

و أما اآلن يف " حد اجلغرافيني املعاصر للفترة حيث يقول أالسرقة و هذا ما نستشفه من قول 

م املصامدة، و غريت ما كان بأيدهم من نعم وقت تأليفنا هلذا الكتاب فقد أتى على أكثر أمواهل

  "  4اهللا

هم لدرجة قيقت املنتمني إىل زناته و العرب بكثرة أمواهلم و رسودغأواشتهر أيضا جتار مدينة    

حىت يتسىن لتجار الصحراء تصريف و 5.أن الرجل الواحد منهم ميلك أكثر من ألف خادم

يشري فيه إىل اشتراك ثالثة  لنا املقري نصا هاماجتارم تطلب ذلك أكثر من شريك، و قد أورد 

سة و الثالث يف املحدمها كان يقيم يف مدينة تلمسان و الثاين يف سجأإخوة يف جتارة السودان 

و مما ال جدال فيه أن جتار القوافل مل يكونوا مبعزل عن باقي جتار مدن املغرب و 6.السودان

ذا لتجارة الصحراء صوب األندلس، و غريها من األندلس خاصة الساحلية منها اليت تعد منف

جتار سبتة من الثراء لدرجة أم كانوا يبتاعون املركب  بلغه ذلك ما حسبنا يفو.أصقاع العامل

                                                 

  1 -املقري: املقري: نفح الطيب مج(5 ) ص 205
 املغرب يف ذكر: البكري. حماذام لبالد السودانبنو جدالة، و خبصوص انظر ما ذكره البكري املعاصر لدولة املرابطني - 4

    172ص  بالد افريقية و املغرب

  5-  البكري : نفس املصدر  ص 164. و انظر أيضا: حسن امحد حممود: قيام دولة املرابطني  402 

  4- اإلدريسي: صفة املغرب ص 67 

  5 168املصدر السابق ص : البكري -

  6- املقري:  نفح الطيب مج 5 ص 205 



117 
 

بسعة األموال و منو " سال"، يف حني اشتهر جتار 1الكبري مبا فيه من بضائع يف صفقة واحدة

عها لسلطة واحدة نشطت التجارة بني خضونظرا الرتباط املغرب و األندلس وو2.األحوال

القطرين و برزت بعض املدن األندلسية اليت بلغت مسعتها اآلفاق مثل املرية اليت كانت قبلة 

مل " اإلدريسيما ينطبق على قول  او هذ ثراءللمشتغلني بالتجارة، خاصة البعيدة منها فازدادوا 

كما ."3م يف الصناعات و أصناف التجارايكن باألندلس كلها أيسر من أهلها ماال و ال أجتر منه

وعليه ينطبق عليهم قول  4"مياسري، هلم أموال كثرية و أحوال واسعة"عرف جتار قرطبة بأم 

  ".أن املال إن كان كثريا عظم الربح، ألن القليل يف الكثري كثري" 5ابن خلدون

م على املدن املغربية و هم جتار اجلملة الذين اقتصرت رحالفمن التجار  :أما الصنف الثالث

املترددون يف األفق الواحد ما بني أمصاره و " األندلسية فقط أو الذين يسميهم ابن خلدون

فمنهم من يشرف بنفسه على جتارته، و منهم من يضطر الستعمال الوكالء أو الشركاء  6"بلدانه

ية أو مالك ىل عمله ألن البعض منهم كان من الفقهاء أو أصحاب اخلطط الرمسإالشركاء ليتفرغ 

ر كتب النوازل املعاصرة لفترة خو تز 8ب عقديل مبقتضى اتفاق مكتوو يعمل الوك 7.األراضي

و بناءا على 9.و بني الشريكنيأهم ئوكالحدثت بني التجار ولفترة الدراسة ببعض املشاكل اليت 

  :نواع من الشراكةأمصادر الفترة تتضح لنا ثالثة 
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التجار يف  بعض ن يشتركأ :والثانية 1ال و العملس املأيتساوى فيها الشركاء يف ر: األوىل

  2.كل يبيع كيفما شاءمواهلم وأدهم جللب البضائع مث يتقامسوا على حسب رؤوس أحرسال إ

  3.مناصفة حن يكون الربأرا على فيتجر به مساخر ماال دهم آلأحن يقرض أ: أما الثالثة

موال فإم قد حققوا يفهم لألظتوقة يطرتنوع نشاط التجار وو على العموم مهما كان    

لغت املكوس وسائر أبطية يف بدايتها قد ان الدولة املرأيستهان ا خاصة و باحا طائلة الرأ

نه أناء تنقالم، غري أثمن و احلماية الالزمة ار، كما وفرت هلم األجالضرائب املفروضة على الت

لعل أثر سلبا على التجار، وو هذا ما  نواع الضرائب،أثقلت كاهلهم مبختلف أواخر الدولة أيف 

 -ندلساألب عهد الدولة املرابطية خرية منألاملعاصر للفترة ا–حامد الغرناطي  يبأهذا ما حذا ب

مراء املسلمني مبلوك الصني يف معامالم للتجار املسلمني الذين يدخلون بالد أن يقتدي أمتنيه 

و حيترمون التجار من املسلمني : "لوكهم بقولهثناء حديثة عن بالد الصني و مأشار أ إذالصني 

ملوك املسلمني  تيا ليفو شراء، و ال مكس، أشور يف بيع عغاية االحترام، و ال يؤخذ منهم 

يف  إجحافناك ن هالنص يفهم أ فمن هذا4".حق اأاقتدوا ذه السياسة احلسنة فهم كانوا 

  .حق التجار

يامها، فجل املصادر أ أواخرة اليت مرت ا الدولة يف اليزمة املذلك كان نتيجة األن و الراجح أ 

ن الدولة فرضت ضرائب على كل السلع، و هذا ما نستشفه من قول ىل أإللفترة تشري املعاصرة 

بل أن  5"و جل كل شيء على قدرهانت القبالة على كل شيء يباع دق أكو" اإلدريسي

، أو تؤخذ أكثر من البائع من املشتري ىرأخ بائع وال رة منم: كثر من مرةالضريبة كانت جتىب أ

كل مدينة متر ا  ىف يفأو قد تستو 6خرى عند البيعزرع و أال كان زارعا، مرة على الثمار أو إن

                                                 
 ، حممد احلبيب اهليلة ،، تقدمي و حتقيقفتاوى البزيل، جامع مسائل األحكام ملا نزل من القضايا باملفتني واحلكام: الربزيل- 1
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فكثرت حوادث  2من على النفس و املال يف الرب و البحرهذا  ناهيك عن انعدام األ.1ا السلعة

ذوي النفوذ يف السلطة  طاع الطرق منن وجد قبعد أ 3قطع الطرق على السفار من التجار

كابر ملتونة و مسوفة اللوايت يشملن على كل مفسد و شرير و قاطع أ ليشمل كل امرأة من

م مل جيدوا محاية من جاههم خاصة و أدت التجار ماهلم وفقكل هذه العوامل جمتمعة أ4".سبيل

  .مواهلم عرضة للنهب و الضياعسلطة فأصبحت أمن ال

  ):الوسطاء( السماسرة الصيارفة و كبار

يارفة تكمن صن المن ضمن الطبقة الوسطى، و املعرف أيارفة و كبار السماسرة صيعد ال    

ن يف الغالب أ كان معه ذهب يتعذر عليه إذا اإلنسانن دمتهم يف التيسري على املسلمني ألخ

، و يشترط هر عليه قضاء باقي حوائجسصرفه تي فإذابعد صرفه،  إال روراتهيقضي كثريا من ض

كغريه، فكثريا  سن باب الصرف باب ضيق ليألحكام الصرف يف الصيارفة أن يكونوا عاملني بأ

  5.فيه باب الربا للمتعاملنيما يفتح 

ندلس على عهد املرابطني مل يلتزموا القواعد املنصوص أن الصيارفة يف املغرب و األ يبدوا و   

الغش للزيادة يف نسبة الصرف مستغلني تعدد يل وساليب التحاعليها شرعا، بل اتبعوا خمتلف أ

ابن "و يتضح لنا ذلك جليا من تصدي  .خرىو اختالف حالة الصرف من منطقة أل العمالت

أن ينهي الصريفيون عن الربا : "معتربا علمهم ربا حيث قال إياهمهلم يف رسالته ناهيا " عبدون

ىل فساد النقد و إتالف السكك داعية ن اخإسكة البلد وحدها، ف إالوأن ال جبري يف البلد 

و من املعروف أن الغالبية 6".الزيادة يف الصرف، و اختالف األحوال و خروجها عن عادا
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و هذا . 2وا يف معامالم على الربالالذين جب 1املغاربة و  العظمى من الصيارفة كانوا من اليهود

 3كانوا يودعون أمواهلم عندهمما مكنهم من كسب أرباح هامة، خاصة و أن صغار التجار 

و يف أخرى  %100مقابل فوائده كبرية بلغت حىت  آخرينىل جتار إفيستغلوا لتسليفها 

حدى عشر إجل السلف كان طويال أين بلغت مدته بني أن ألو هذا ليس مستغرب  60%

  4.سنة و مخسة عشر سنة كما أن الدفع قد يكون منجما و يكون حىت يف بلد آخر

  السماسرة

كما يدخل السماسرة ضمن الطبقة املتوسطة، و تكمن مهمتهم يف لعب دور الوسيط بني    

ىل املشتري، و كانوا عادة ما يتخذون حوانيت لتصريف إعونه يالتجار فيما يتبايعونه أو فيما يب

و أن التجار الغرباء أو السفار يرتلون بسلعهم عليهم، و عن طريق السماسرة يتم سيما جتارم، 

يتقاضون ا ب أرباح كبرية خاصة و أم كانوكس سويق البضائع و هذا ما مكن السماسرة منت

ىل بيع السلعة بأكثر من السعر إ يلجئونو يف أحيان كثرية كانوا  5.نصف األرباح من التجار

  ).نفسهعة صاحب السل( 6الذي حدده التاجر

ن دخل التجار عن طريق كانوا يعرفو "علي بن يوسف"و الراجح أن املرابطني يف عهد 

و جتنبا لدفع تلك  .السماسرة، و من مث تقدر الدولة قيمة املغارم الواجبة فرضها على التجار

أن وجود السمسار أو  الشك فيه مماو 7.املغارم أو ختفيضها يتم االتفاق مسبقا مع السماسرة

                                                 
حتقيق حسني مؤنس صحيفة معهد الدراسات اإلسـالمية   الدوحة املشتبكة يف ضوابط دار السكة: ابن يوسف احلكيم -1
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ن إو عليه ف .نفسه الدالل كوسيط بني البائع و املشتري قد أحلق ضررا باملستهلك و التاجر

ىل الشكوى إبلغ م احلد  أينبعض التجار أصبحوا خيشون من نفوذهم و تواجدهم يف األسواق 

منهم خاصة و أن السماسرة كانوا حيققون أرباحا مماثلة ألرباح التجار، مع أم ال مال هلم 

ار لالشتغال و ليس من املستبعد أن يكون ذلك سببا يف دفع بعض التج 1.خيشون اخلسارة فيه

  2.جر عن داللتهكأبالسمسرة مع التجارة و تقاضي مثن البيع 

ىل جانب السماسرة ظهر يف العصر املرابطي بعض الوسطاء كاجلالسني أو ما يعرف باسم إو    

، ال خيتلف دورهم عن دور السماسرة أين يفتحون حمالم و يتخذون داللني فيها نالبزازين الذي

السلعة الواردة زاد اجلالس عليه حىت يبلغ  لشراءحد أكلما جاء ، وعليهمب فيرتل التجار األجان

ده الدالل، فيتقاسم اجلالس و الدالل الزيادة، أو يشتري اجلالس ما وجده دأكثر مما ح إىلالسعر 

و يرى السقطي  3ىل التاجر الغريبإىل أجل فريبح فيها و يرد السلف إرخيصا من السلع الواردة 

السني من األسواق كما مينع التجار من البقاء معهم خشية أن يأخذ السقطي منع هؤالء اجل

  4.هؤالء منفعة أو أسبقية من ضيوفهم األجانب

  أصحاب املهن احلرة

يدخل ضمن هذه الفئة من أصحاب املهن احلرة املهندسني و األطباء خاصة و أن األمراء   

لتأنق يف العمران و بناء القصور و ألم حيبون حياة الترف و ا إليهماملرابطني كانوا حباجة 

و املساحات اخلضراء،  قاحلدائمن  اإلكثارحرصهم الشديد على تزويد املدن باملياه، و و 5اجلنان

اخلضراء، و عليه فقد حظيت هذه الفئة برعاية كاملة من طرف األمراء املرابطني، و حسبنا يف 

لمني يوسف بن تاشفني بعد ذلك ما ناله املهندس األندلسي عبيد اهللا بن يونس من أمري املس

ىل مراكش بطريقة هندسية مكنته من التغلب على غور املياه ا، فكثرت إاملياه  إيصالتوفيقه يف 
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ا اجلنان و البساتني و حسن قطرها و منظرها، فاستحسن يوسف بن تاشفني ذلك منه فأعطاه 

  1".أمواال و أثوابا و أكرم مثواه مدة بقائه ا

ة األطباء الغري مرتبطني بالبالط املرابطي من ضمن الطبقة املتوسطة، حيث كما تعد شرحي   

و قد .2انتشروا يف بعض املدن املغربية و األندلسية متخذين أماكن خاصة م ملمارسة مهنتهم

أمدتنا املصادر بأمساء بعض األطباء يف كل من املغرب و األندلس الذين اختذوا من مهنة الطب 

الفضل بن   أيببن  إبراهيمالطبيب "ر منهم على سبيل املثال ال احلصر، مصدرا لعيشهم نذك

محد بن مضا اللخمي أ، و 3الذي جعل من مدينة طنجة مقرا لزوال نشاطه "صواب احلجري

  4.بن صواف بطنجة، و الطبيب علي بن عتيق اخلزرجي بفاس إبراهيمبسبتة و 

 أيبو أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن  "يابن جوشن األزد"و من األطباء األندلسيني نذكر    

سليمان بن عبد الرمحن  "كما اختذ. الذي يعد من أكابر الفضالء يف صناعة الطب "الصلت

حيىي بن الفتح األنصاري احلجاري بعنايته "، كما اشتهر 5مهنة الطب مصدرا لعيشه "العبدري

روز بعض العلماء الذين مجعوا بني ، كما عرف العهد املرابطي ب6الكبرية بالطب و طرق العالج

و قد أوردت لنا بعض املصادر . العلوم الدينية و الطبية حيث مارس بعض الفقهاء مهنة التطبيب

عبد امللك بن علي بن سلمة "ىل أن الفقيه إالذيل و التكملة "يذكر صاحب  إذىل ذلك إ إشارات

حد املهرة يف أ" "د امللك بن حممدعب"يف حني كان " ناظرا يف الطب حمترفا به"كان  "العافقي

حممد بن عبد الرمحن "كما وصف ابن اخلطيب الفقيه 7".صناعة الطب، معترفا له بالتقدم فيها
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أبا احلسن علي بن عبد الرمحن "يف حني كان  1"فقيه أديب متطبب"بأنه "العقيلي اجلراوى

  2.و تعاليق مفيدة فيه فقيها ورعا له معرفة بالطب بكونهن اللونقة باملعروف با "الساعدي

موسى بن " تقتصر هذه املهنة على املسلمني فحسب بل امتهنها بعض اليهود نذكر منهم ملو  

و .و غريهم كثري 5يبن يوسف بن حسدا يو حسدا 4لياس بن مدور اليهوديإو  3ميمون

 إالاملهنة  بالرغم من أن مصادر الفترة قد أفردت لنا أمساء العديد من األطباء الذين مارسوا هذه

أا مل تذكر لنا شيئا عن وضعيتهم االجتماعية، و الراجح أن هؤالء كان يعيشون حياة متوسطة 

، كما لقوا  عليهم لقب احلكماء ونيطلقالناس كان  إذنالوا احترام اتمع  مإو رغم ذلك ف

 و أن البعضخاصة  6كانوا يزدمحون عليهم طلبا للتداويالذين كبريا من طرف املرضى  إقباال

نال شهرة كبرية أمثال الطبيب ابن أفالطون املقيم مبدينة فاس الذي كان يتوافد عليه بعض  منهم

املرضى حىت من خارج املدينة، و من مث ارتفع أجره، و حسبنا أن أحد سكان مكناسة مرضت 

  7.ىل ابن أفالطون لعالجهاإأخته فجهز مبلغ مائة دينار و توجه ا 

  )الوظائف املتوسطة(احلكوميةائف وظصحاب الأ

لطبقة املتوسطة جهزة الدولة ضمن اأاملشتغلني يف الوظائف احلكومية وصحاب أيدخل   

  .حباساملدينة و احملتسب و غريهم كصاحب املواريث، و األكصاحب األحكام، و

  صاحب األحكام

و  و الديانة د له بالثقةخيتار ممن شه حد أعوان القاضيأحكام مبثابة يعد صاحب األ      

عوان يتراوح عددهم أحكام و يساعد صاحب األ. 8مانة، و اشتهر بالعفة و الزهد و التحفظاأل
                                                 

 .333، 332ص  2مج اإلحاطة يف أخبار غرناطة -1
 .245ص  املرجع السابق: ، يوسف عيدتفرحا يوسف -2
 .143 - 142ص  موسى بن ميمون حياته و مصنفاته :)ابوذؤيب(انظر إسرائيل و لفنون  -3
 .528، ص )3(مج  نفح الطيب: املقري -4
 .257املرجع السابق ص : يوسف عيد تيوسف فرحا -5
 .165ص  مباحث يف التاريخ االجتماعي: بوتشيش ابراهيم القادري-6
 260، 259، ص التشوف: ابن الزيات -7
 .65 -64، 37ص  جديدة تارخيية وثائق: حممد علي مكي -8
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 1.ما بني سبعة و عشرة على حسب اتساع املدينة، و ما يكثر ا من خصومات و منازعات

، و حيق للقاضي 2صاحب األحكام من طرف القاضي للفصل يف بعض القضايا البسيطة يكلف

و يتقاضى . 3قليمىل أمر عامله على اإلإىل أمر السلطان نفسه و ال إعقوبته دون الرجوع  عزله و

يتقاضى صاحب األحكام أجرته من بيت املال، و يبدوا أن القاضي هو الذي حيدد قيمة هذا 

يتقاضى  و ،عليه نيقحتديد مرتبه غري مضي يف مراء املرابطني تركوا احلرية للقاضيألن األالراتب، 

يف (ليه بالعمل خارج املدينة إ هدما الذي يعأجر يومي نظري عملهم، أ" ب األحكامصاح"أعوان 

  4".أجرة جهة"كانت له أجرة إضافية على كل ميل بعيد من مقر عمله تسمى  )البادية

والراجح أن صاحب األحكام كان يستغل منصبه لفرض مكانته يف اتمع فيحاول الظهور    

 علهو صلته الوثيقة بالقاضي، مما جيعل البعض يقع يف حبائله  أمام أصحاب الشكاوي بأمهيته

لرشوته بالرغم من أن القاضي كان مينع عليهم الدخول و اخلروج عليه  فيلجئونسهل أعماله، ي

و ليس من املستبعد أن يكون 5.لكن يبدوا أن البعض منهم ال يلتزم بأمر القاضي .ذا استدعاهإال إ

صاحب األحكام و دخله املتوسط هو السبب الداعي  يكون حتكم القاضي يف حتديد مرتب

خمالف بذلك شروط توليته –خذ الرشوة عنهم أالستغالل منصبه للتحكم يف رقاب الناس و 

القضاة من مال و حظوة و جاه يف  مابلغه ه يبلغسعيا منه لكسب أكثر، علّ -تلك الوظيفة

  .اتمع

  صاحب املدينة

حبها لدى العامة بصاحب املدينة و صاحب الليل ضمن تندرج خطة الشرطة اليت يعرف صا  

ى بتقدير األمراء، و خيتص صاحب املدينة بتنفيذ ظالطبقة املتوسطة، و متويل هذه الوظيفة حي

 إالاحلكم بالقتل ملن وجب عليه دون استئذان السلطان، و هذا نادر ،و يف حالة تنفيذه ال يقع 

ى الزنا و شرب اخلمر و كثري من األمور الشرعية حبضور السلطان كما يقوم بتنفيذ احلد عل

                                                 
 12، 11 ، ص رسالة يف آداب احلسبة و احملتسب: ابن عبدون -1
 .13ص  املصدر نفس -2
 37ص  جديدة تارخيية وثائق :حممود علي مكي -3
 .12ص ،  رسالة يف آداب احلسبة و احملتسب :ابن عبدون -4
 .10ص  نفس املصدر -5
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و يساعده على أداء مهامه عدد من األعوان ال يزيد عن العشرة ألن كثرم تفسد 1.إليهترجع 

  2.همتبقل امليزانية برواثاألعمال و تعرقل املصاحل، و ت

يعد املخلفون و  3.و يتم اختيار أعوان صاحب املدينة ممن هم أعرف بأحوال الناس و طبقام   

ك متاثل لو هي بذ 4من أهم أعوانه و مهمتهم تكمن يف رفع األخبار السرية إىل من يهمه األمر،

كما توكل مهمة الطواف بالليل إىل أفراد يعرفون باسم  .ما يعرف يف عصرنا بالشرطة السرية

عند حلول الدرابني و عرفت هذه األخرية خاصة باألندلس ألن مدا ا دروب توصد أبواا 

من كل زقاق حارس يسهر على احملافظة على أمن الزقاق باملبيت فيه، فيزود أالعتمة،  مث يتوىل 

و إلحكام اخلطط األمنية يف األزقة يشدد على 5.بالسالح و كلب احلراسة، و معه سراج معلق

نة و األخرى احلراس أو العرفاء باملشي أدوار كثرية، مع تغيري الطرق اليت يسريون فيها بني الفي

ألن اللصوص و الذعرة عادة ما يراقبون حتركام، و ينطلقون بعد ذلك لطلب الشر و 

  6.الفجور

و من املعروف أن الشرطة أو احلرس و العرفاء كما هم يف كل زمان و مكان يلقون الرعب   

 يف قلوب الناس، و لذا كان يشدد عليهم بأنه يف حالة القبض على شخص بالليل، ال يغري

شكله، و ال ترتع عنه ثيابه، و إمنا يسجن يف فندق و يكون حتت ضمان الساكنني فيه إىل 

 عكما شدد القضاة على أال يسم7.الصباح، حىت ميثل أمام صاحب املدينة باهليئة اليت وجد عليها

لألعوان و احلرس و العرفاء إال ببينة من اجلريان ألن من املمكن أن تكون التهمة ملفقة  عيسم

كما مينع عليهم الدخول على الناس ليال أو ارا أال  ،ضد شخص بريء آخرينو من منهم أ

                                                 
  218ص  Iمج  نفح الطيب: املقري -1
 .17، ص  رسالة يف آداب احلسبة و احملتسب :ابن عبدون -2
 .16، ، ص  رسالة يف آداب احلسبة و احملتسب :ابن عبدون - 3
 .111ص  صورة األرض: ابن حوقل -4
 .219، ص  1مج نفح الطيب: املقري -5
  .18، ص املصدر السابق  :ابن عبدون -6
  .18 ، 17ص  نفس املصدر  -7
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بإذن القاضي و إذا طلب شخص يف مه و مل يعثر عليه مسر حمله، و ال ينهب ماله و ال تدخل 

  1.داره إال أن حيضر و ميثل أمام القاضي

بطني يف هذا اجلانب حيث يذكر و لفرض األمن يف املدن و احلد من اجلرائم شدد األمراء املرا   

بكر بن يوسف بن تاشفني، كان ال يفتر و ال يين عن يب أن أبا حممد عبد اهللا بن أ 2"ابن القطان"

يف أزجاله قسوة عقاب األمري املرابطي و خوفه من " ابن قزمان"و قد صور لنا . قتل أهل الشر

ه من أحد األفران، فظل واقفا توقيع العقوبة عليه بعد أن رغب يف سرقة رغيف خبز خرج لتو

ينظر إىل الرغيف و هو يدخل إىل الفرن حىت خرج ناضجا شهيا و راودته نفسه باهلجوم عليه 

من تنفيذ  "عذارىابن "و لعل ما يؤكد تنفيذ األحكام على اجلناة ما أورده 3.لكنه مل يفعل

و : "اشبيلية حيث يقولة الذين ثاروا عليه بفلبكر بن العريب من عقاب على الس أيبالقاضي 

نه كان له يف عقاب اجلناة اختراعات و مهلكات و مضحكات، فانتدب أنفسا مجة صلبا أذلك 

  .4"وضربا، و سيق إليه أحد الزمرة فأمر بضرب يديه و ثقب شد قيه

و الدروب  لألزقةناة و تشديد احلراسة و املراقبة املستمرة اجلم من تنفيذ األحكام على غوبالر   

اللصوص يف األندلس كانوا بارعني يف املراوغة و أمور التلصص و تسلق املباين املشيدة، و ن إف

حىت ال  الداركان سهال عليهم فتح األغالق احملكمة، و إلخفاء جرمهم يقومون بقتل صاحب 

دار "و ال تكاد يف األندلس ختلو من مساع : " املقري"و هذا ما نستشفه من قول . يتعرف عليهم

و ذلك راجعا لشطارة عامتهم و " فالن ذحبه اللصوص على فراشه"و " خلت البارحةفالن د

الراجح أن كثرة اإلجرام و قلته تعود إىل شدة الوايل و لينه، و رغم احملاوالت و5.كثرة شرهم

                                                 
 .17، 16ص  نفس املصدر -1
 .226ص  نظم اجلمان -2
  .98يقول ابن قزمان يف زجل  -3

  ينو إذا خرج نغ   ***   و نراه يف الفرن داخل                            

  .و نريد ولس جنرا   ***   قد خرج حمبوب برا                               

 و خناف من امللثم   ***     و يقلى قلب اهجم                              
 .93ص ) 4( ج البيان املغرب -4
  .219ص  Iمج  نفح الطيب: املقري -5
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على سرقة  أوصل احلد إىل القتل ملن جتر نلدرجة أالكثرية للقضاء عليه و اجتثاث جذوره 

  1.ذلك مل يقض على اللصوصية ائياعنقود كرم إال أن 

و يبدوا لنا من خالل تتبعنا ملهمة صاحب األحكام و أعوانه اليت هي يف احلقيقة تنحصر يف    

من وسالمة املواطنني أن هؤالء استغلوا وظيفتهم يف إرهاب الناس و فرض أاحلفاظ على 

يأكلون و يلبسون منه ، فبأن الشر أحب إليهم من اخلري "ابن عبدون"تاوات لذلك وصفهم إلا

 .، وكان هذا سببا يف التشدد عليهم2"السحت، و منه يعيشون و ليس للخري إليهم طريق

   احملتسب

صاحب احلسبة أو صاحب السوق  أيضا مشلت الوظائف احلكوميةإىل جانب الوظائف السابقة 

سواق، و ما يتصل ا بني املوظفني املدنيني، و تكمن مهمته يف مراقبة األ مميزى مبركز ظالذي حي

و يعد ديوان احلسبة من أهم دواوين 3.من تنظيم، و تأديب املخالفني للقوانني املنصوص عليها

... إن ديوان احلسبة من أعظم الدواوين: " الدولة، و قد بني اجلرسيقي أمهية هذا الديوان بقوله

  4".شرف من خطة احلسبةأو ليس بعد خطة القضاء 

خطة احلسبة أن يكون فقيها عارفا بأحكام الشريعة ليعلم ما يأمر به و ما  من يتوىليو يشترط ف

ينهي عنه، و أن يكون عفيفا ورعا عاملا غنيا نبيال عارفا باألمور ال يقبل الرشوة لذلك فإنه 

يشترط فيه أن يكون غنيا حىت ال يأكل أموال الناس بالباطل و مهابا ألنه ال يهاب إال من كان 

، كما يشترط فيه أن يكون عارفا بأصناف املعايش و حيل التجار حىت 5له مال و حسب

  6.يستطيع معرفة الغش و التدليس الذي حيدث أثناء عملية البيع

                                                 
  نفس املصدر و الصفحة -1
 17ص ىف آداب احلسبة واحملتسب:ابن عبدون -2
 .43ابق ص املصدر الس: ابن عبدون. 19، ص تاريخ قضاة األندلس: النباهي -3
 .119، ص احلسبة و احملتسب رسالة يف آداب:اجلرسيقي -4
، بريوت )2(، حتقيق الباز العريين دار الثقافة ط  كتاب اية الرتبة يف طلب احلسبة: عبد الرمحن بن نصر الشيزري -5

 .6، ص 1981
 .55 ،48ص  آداب احلسبة: السقطي -6
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ىل نتيجة مفادها أن ارتباط هؤالء املوظفني جبهاز الدولة أعطاهم مكانة و إمما سبق خنلص   

اس بأخذ الرشوة منهم، و ما تأكيد وجاهة يف أوساط اتمع فاستغلوها للتحكم يف رقاب الن

و حرصه على عدم تويل صاحب احلسبة و صاحب األحكام إال من شهد له " ابن عبدون"

  .سوى ترمجة أمينة لواقع فرض نفسه 1الرشوةبرتاهته و ترفعه عن 

  

  ةـة العامـطبق- ثالثا

لكثرم و عدم  االسمعين مصطلح العامة السواد األعظم من الرعية، و يرجع تسميتهم ذا ن   

اإلحاطة م، و بذلك اختلفوا عن اخلاصة، و مل يكن اختالفهم عن اخلاصة بكثرة عددهم فقط 

، 3اءالدمه: و قد نعتت هذه الطبقة بنعوت منها2.بل لكوم ليسوا من أصحاب السلطة

ن و منهم م 7و ربطها بعض املؤرخني باجلهل وقلة العلم. اخل...6، السفلة5، السوقة4الغوغاء

، و هذا ما يتضح لنا جليا من قول املرادي ش هذه الفئةيمراء لتهمىل نصح األإوصل به احلد 

و "  8"و اجعل جلوسك للخاصة أبسط منه للعامة: "احلضرمي املعاصر لفترة املرابطني حيث قال

و بالرغم من هذه النعوت اليت نعتت ا، و الصفات اليت .9"زم أن تلبس االنقباض للعامةحلو ا

فت ا إال أن هذا ال ينقص من دورها يف أي جمتمع من اتمعات و يف خمتلف مناحي وص
                                                 

  .20، ص رسالة آداب احلسبة و احملتسب -1
  .11، ص 1991، مطبعة الرشاد، بغداد العامة يف بغداد يف القرن اخلامس اهلجري: دري حممد فهدب -2
حتقيق عامر امحد حيدر و مراجعة عبد املنعم خليـل    12،   مج  لسان العرب: انظر ابن منظور: و تعين العدد الكثري -3

  .246، ص I .2002ط إبراهيم منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت 
حتقيق حممد عبد القادر ) 2(ج العقد الفريد: ن عبد ربهبا ،انظر و هي صغار اجلراد، وشبه ا سواد الناس. بادو تعين ال -4

 .157، ص 2004القادر شاهني، املكتبة العصرية، صيد، بريوت، 
يقـال للواحـد سـوقة و    . اقون هلمن امللوك يسوقوم فينسألة وقسسها امللوك و مسوا والسوقة مبرتلة الرعية اليت تس -5

  .204، ص 10مج  لسان العرب: انظر ابن منظور.للجماعة سوقة
 .403ص  11نفسه مج  :انظر ابن منظور. و تعين نقيض العلية -6
 .348ص ) 1(مج املقدمة : ابن خلدون- 7
 1981.1النشر ،بـريوت ط  رضوان السيد دار الطليعة للطباعة و.، ددراسة وحتقيق،اإلشارة إىل أدب اإلمارةكتاب -8

  117ص
 .80ص  املصدر نفس - 9
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فبالعودة إىل كتب التراجم و الطبقات، و كتب املناقب و النوازل و احلسبة ميكننا . احلياة

استخراج مادة علمية توضح مدى مسامهة هذه الطبقة اليت تضم شرائح متعددة كصغار التجار 

و مما ال جدال فيه أن التهميش .الفالحني، و شرائح أخرى ارتبطت ذه الطبقةو احلرفيني، و 

  :الذي عانته هذه الطبقة يكمن يف أمرين أساسني مها

عدم إعطاء هذه الفئة حقها من طرف  يعود إىل: و الثاين .يتمثل يف معاناا اليومية :األول

طبقة العامة و توضيح دورها يف اتمع و لدراسة .يف اتمع ياملؤرخني الستجالء دورها احلقيق

و ال .دورها الطالئعي يف أول وهلة لوضع أسس الدولة املرابطية نفسها نلحظاملرابطي ميكن أن 

طاقتهم العضلية  تضافرتم لوال يذاا مل  -عاصمة الدولة املرابطية - غرو أن بناء مدينة مراكش 

مهم يف بناء مراكش ما قام به الفعلة و و لعل ما يؤكد دور هؤالء و إسها.الدءوبو كدهم 

أمر يفحص بطريقة غري مباشرة عن  1"العمل يف الطني'البنائني و مشاركة يوسف بن تاشفني هلم 

فإن ذلك يزيد األمر تأكيد حيث " مارمول"عن دورهم يف بنائها، و إذا صدقنا ما ذهب إليه 

امة و املتمثلة يف أسرى احلرب ىل استخدام شرحية من الشرائح املنضوية حتت طبقة العإيشري 

ثالثني ألف ) أي من بناء مدينة مراكش (استعمل يف ذلك"حيث يذكر أن يوسف بن تاشفني 

كما كان لطبقة العامة دور يف وضع اللبنة األساسية و.2"قرب وقتأأسري لينهي تشييدها يف 

هلا يف ة املرابطية بظالأيضا لتفي الدوللعاصمة الدولة و هي يف مرحلة النشأة يعزى إليها الفضل 

و يتجلى دور  3من اجلند املتطوعة اربوع املغرب و األندلس إذ وجدت يف طبقة العامة أعداد

العامة أكثر يف توطيد أركان الدولة املوحدية يف املغرب خاصة يف حروا ضد املرابطني و هذا 

غريهم و كبريهم و قال السوقة بأمجعهم ص )عبد املؤمن(مث مجع : " ما أقربه البيدق حيث قال

نتم أهل األمانات بارك اهللا لنا فيكم، و أأعرف أن مايل إخوان، و ال جريانا غريكم، و  :هلم

  4".أعطاهم السالح سيوفا و رماحا و درقا و سكاكني، و أمرهم أن يعملوا زقا

  :صغار التجار و الباعة املتنقلون -أ

                                                 
 23ص  )2(ج االستقصا :السالوي -1
 .47ص ) 2(ج إفريقيا :مارمول -2
 .94ص  ،)4(ج البيان املغرب: ابن عذارى. 33، ص احللل املوشية: جمهول -3
 .79ص  أخبار املهدي بن تومرت- 4
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 ة كبرية من الطبقة العامة على أساس أن التجارةميثل صغار التجار و الباعة املتنقلون شرحي    

و  1"ا ما كانت السلعةحماولة الكسب بتنمية املال، بشراء السلع بالرخص و بيعها بالغالء أي" هي

لعل ما يدل داللة واضحة على و.دافعة نوائب الدهرمهذا ما ميكن صاحبها من مغالبة الفقر و 

عرب عن هذا االجتاه تال الشعبية املعاصرة لفترة الدراسة إقبال عامة الناس على التجارة أن األمث

  2.و تضمن عيشهم داخل اتمع مفشملت أمثاهلم احلوانيت أو الدكاكني اليت كانت تسد رمقه

قد أمدتنا كتب احلسبة مبعلومات كثرية من التجار و أنواع السلع اليت يتم عرضها يف  و   

و اليت ال ختتلف عن غريها يف معظم املدن . املرابطني األسواق املغربية و األندلسية على عهد

. 3فكان لكل نوع من أنواع التجارة أو حرفة من احلرف شارعا أو سوقا بامسه. اإلسالمية

كما .فهنالك قياصرة خاصة لتجار املنسوجات احلريرية و القطنية و غريها من أنواع املنسوجات

و خصص مكان لتجار . 4سم سكة االسكافينيكان لتجار األحذية شارعا خاصا م يعرف با

و .اخلضر و الفواكه املختلفة األصناف اليت ترد من القرى القريبة للمدن املغربية و األندلسية

اليت يشترط فيها على باعتها أن جيعل كل  5جبوارها ينتشر باعة اللحوم من بقر و غنم و ماعز

و ال خيلوا  6.جلزار هلم الضان باملاعزنوع يف حانوت على حدة، حىت ال حيدث غش، و خيلط ا

و إىل جانبهم باعة الطيور احلية و غريها، و .السوق من مكان لباعة الطيور و األرانب املذبوحة

جيلس جبوارهم أيضا باعة البيض، و جبانب كل بائع منهم إناء مملوء باملاء الختبار 

بينما ينتشر  8د و السمن و العسلباعة الزيت و الزب أيضامشلت شرحية التجار الصغارو7.البيض

                                                 
 .420ص ) 1(مج  املقدمة: ابن خلدون -1
  .693، مثل 245ص 1ج أمثال العامة: ، الزجايل"د تعشىغاحلانوت هي أن مل ت ":امةالع تالق -2
  .43ص  آداب احلسبة واحملتسب رسالة ىف : ابن عبدون -3
 .130، 129ص  قرطبة اإلسالمية: حممد عبد الوهاب خالف- 4
 .44، 43ص املصدرالسابق  :ابن عبدون 32ص  آداب احلسبة: السقطي - 5
  44ص  ملصدر السابقا:ابن عبدون  -6
  .43املصدر ص نفس : ابن عبدون 7
 .137، ص 1984دار الثقافة املغرب  خطة احلسبة يف النظر و التطبيق و التدوين: عبد الرمحن الفاسي- 8
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الذين -و اهلريس ) السجق( سو اإلسفنج الساخنة و املركا 1ينتشر هنا وهناك باعة ابنات

  2.اليت و لع األندلسيون بأكلها )سوق الدخانني(خص لباعتها سوق يعرف باسم 

خصص ف 3أا قوت العامة سيماكما نشط التجار املغاربة و األندلسيني يف جتارة احلبوب   

يباع فيها القمح و الشعري و الذرة و غريها من البقول  4لباعتها مكان يعرف باسم الرحاب

هذا فضال عن انتشار . 5"املدى"أما جتار الدقيق فكان هلم سوقا خاصا يعرف باسم .املختلفة

و  8و غريهم كتجار اجلري و الفحم و القفاف و اخلبازين 7و اخلدم و العبيد 6جتارة العطارة

  .هم من التجار الذين أحصتهم كتب احلسبة و هم كثرغري

   :الحونـالفب ـ 

يعد الفالحون ثاين أهم شرحية من شرائح العامة على اعتبار أن الفالحة أهم مصدر لكسب    

يف إشارته إىل أوجه كسب املعاش و  9"ابن خلدون"و هذا ما ينطبق على ما ذهب إليه . العيش

حتصيل الرزق و كسبه من النبات يف الزرع و الشجر بالقيام "ه ذكر أن الفرد بإمكانف أصنافه

  ".عليه و بإعداده الستخراج مثره

                                                 
 نوع من القطائف يضاف إليها اجلنب يف عجينها و تقلى بالزيت، و من  املدن األندلسية اليت اشتهرت ا شريس حيث  -1

 .184ص ) 1(مج  نفح الطيب: املقري: ، انظر"من دخل شريس و مل يأكل ا ابنات فهو حمروم: "هاقيل في
ص    صفة املغرب: اإلدريسي: انظر" بسوق الدخان"، و عن تسمية اسم السوق 45ص  املصدر السابق: ابن عبدون -2

70.  
  .72ص  و احملتسبآداب احلسبة : ابن عبد الرؤوف. 387 ،386ص  ملقدمةا :ابن خلدون -3
جملـة معهـد    )2( ج) 3(مـج   )يف حلن العامـة  (من كتاب ابن هشام اللخمي  ألفاظ مغربية: هواينألعبد العزيز ا- 4

 .316ص  1957املخطوطات العربية ، سنة 
 .311 نفس املصدر ص -5
  .68، 67ص  املصدر السا بق :ابن عبد الرؤوف- 6
 .48، 47ص  آداب احلسبة: السقطي -7
 .43 -41، 38ص  ب احلسبة و احملتسبادآرسالة يف  ن عبدوناب -8
 .408ص  املقدمة -9
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فالفالحة هي : "املعاصرة لفترة املرابطني ألمهية الفالحة حيث قال 1"ابن عبدون"كما تفطن 

لك العمران، و منها العيش كله، و الصالح جله، و يف احلنطة تذهب النفوس و األموال، و ا مت

من ضابن خلدون " هاوعد ".املدائن و الرجال، و ببطالتها تفسد األحوال، و ينحل كل نظام

وعليه كان  2رية ال حتتاج إىل نظر و ال علمبسيطة و طبيعة فط ألا هاأقدم و معاش املستضعفني

  .املرابطني صريف ععليها امة اتمع املغريب و األندلسي عإقبال كان 

كثرية توضح مدى ارتباط املغاربة            لفترة الدراسة مبعلومات عاصرة امل أمدتنا املصادرو    

و األندلسيني باألرض و ممارستهم للنشاط الفالحي سواء من كان مقيم منهم يف املدن أو يف 

اليت كان ا بستان واحد، أصبحت تعج  -مراكش–و حسبنا أن عاصمة الدولة . البوادي

اتبع الناس الطريقة اليت استخدمها املهندس األندلسي عبيد اهللا بن  بالبساتني و اجلنان بعد أن

و لكثرة  4كما كان الكثري من أهل فاس يعملون باحلراثة و الفالحة3.يونس يف استخراج املياه

ي قرطبة إليها يدام صناع األرحى من أندلسقاملنتوج الفالحي عمل يوسف بن تاشفني على است

 .6بأربعمائة رحى احلمرييحددها  5كثري منهاال افبنو

كثرها أأهل مكناسة يف زراعة األرض أين اشتهرت بكثرة البساتني املثمرة ا، و  ملكما ع  

النشاط الفالحي لتوفر املياه " ازات"مارس أهل و 7.همن الزيتون الذي مسيت بامسه لكثرة منتوج

، يف حني أحاط املزارعون 8اتينهاملنبعثة من اجلبل احملاذي هلا عرب األار فتسقى مزارعها و بسا

  9.ملا تدره تلك املنطقة من خريات و أرزاق اكبري عامبدينة تادىل من كل اجلهات مشكلني جتم

                                                 
  .5ص  ب احلسبة و احملتسبادآرسالة يف  -1
  .  420،   409 املصدر السابق ص : ابن خلدون -2
: ، انظـر عن الطريقة اليت اتبعها املهندس األندلسي عبيد اهللا بن يونس و تقليد الناس له يف طريقة اسـتخراج امليـاه   -3

  .67،68ص  صفة املغرب: اإلدريسي
  .69ص  ساآلكتاب مدينة فاس املعروف زهرة : ينائاجلز -4
  .50ص ) 1(ق  جذوة االقتباس: ابن القاضي -5
  .434ص  الروض املعطار:يرياحلم -6
 .141ص  كتاب اجلغرافيا: ابن سعيد -7
 .128ص  املصدر السابق:يرياحلم -8
  .127نفسه ص - 9
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مل تقتصر فالحة املغاربة على األراضي املنبسطة و السهول فقط بل استغل الفالحون حىت و  

ي ميتاز خبصوبته و كثرة مياهه املطل على البحر احمليط الذ"" درن"بعض املناطق اجلبلية كجبل 

تناهي يف الطيب، و العنب العسلي و اجلوز و اللوز، و من ه بني التني الطيب املهفتنوعت فواك

يف حني كان الفالحني و أهل  .كان احلمل منها يباع بقرياط واحد.كثرة بعض أنواع الفواكه 

ذكر  على، و قد اقتصرنا هنا 1ابعض احملاصيل الزراعية لكثرفيما بينهم تاعون باملنطقة ال ي

بعض املناطق فقط كنماذج أساسية دون التطرق إىل باقي املدن املغربية و لاإلنتاج الفالحي 

  .بواديها ألننا سوف نتعرض هلا يف حديثنا عن القسم اخلاص باجلانب االقتصادي

ة فرتلوا بالبقاع أدرك املسلمون منذ الفتوح األوىل أمهية الفالحفقد  أما بالنسبة لألندلس   

دخلوا كثريا من طرقها و أدواا و نباتاا أنوا بالزراعة يف األندلس عناية تامة فتعااخلصبة و 

اجلديدة، و يف اجلملة فقد أضافوا مجيع الوسائل الشرقية الراقية إىل ما كان معروفا من الوسائل 

  .القدمية يف البالد فتنوعت ا احملاصيل الزراعية

نوع احملاصيل الزراعية يف مدن األندلس و تتنا املصادر اجلغرافية مبعلومات وفرية عن وقد أمد   

يف  2ثىن عشر ميالإبواديه، فاشتهر أهل الشرق بفالحة التني و الزيتون الذي ميتد على مسافة 

، و اعتىن فالحو بادية مدينة 3بكثرة حنطتها و سائر البقول و الفواكه" ورةبي"حني عرفت مدينة 

و اشتهر أهل فحص بالطة  4بزراعة الكروم و التني و أصناف خمتلفة من الفواكه" وريةق"مدينة 

ن لشبونة خبصوبة أراضيه لدرجة أن احلنطة اليت تزرع به تقيم أربعني يوما مث حتصد، و مالقريب 

  5.قيل أن الكيل الواحد منها يعطي مائة كيل انتاجهاكثرة ل

و  اة أرزاقها و خرياا املتنوعة و معظم بساتينهأما منطقة وادي احلجارة فعرفت بكثر   

يف اجلهة الغربية منها حيث النهر الذي تسقى منه كرومها و مزروعاا اليت  عمزارعها تق

                                                 
 .65، 64ص  املصدر السابق: ياإلدريس -1
  .159ص  (1) مج نفح الطيب: ربعني ميال انظرأة بتمساف "املقري" وحدد، 178ص  صفة املغرب: اإلدريسي -2
 .616ص  الروض املعطار: يريمدينة تبعد عن بطليوس مبرحلتني، انظر احلم -3
 183املصدر السابق ص : اإلدريسي -4
 .186ص  نفس املصدر -5
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و غري بعيد عن املرية و  1.ز به إىل خمتلف املناطقهجتاشتهرت ا و خاصة الزعفران الذي كان ي

اليت  تلوادي املنسوب إىل جباية تنتشر البساتني و اجلناحتديدا على بعد أربعة أميال منها و على ا

يف حني برز مزارعي مدينة مالقة يف زراعة التني الذي . كان يزود ا فالحو املنطقة مدينة املرية

و رمبا وصل حىت اهلند ناهيك عما يزرع  ،قالعرا يصدر إىل عدة بلدان كمصر و بالد الشام و

  2.ديهايف باقي املدن األندلسية و بوا

 فإن ذلك هايعدون شرحية من ني الذينبصدد احلديث عن طبقة العامة و الفالح دمناما و  

رس هلذه العالقة ايستوجب دراسة العالقة بني أرباب األرض و املزارعني املستأجرين غري أن الد

ني املشتغل نظرا ألن  جيد صعوبات مجة لكون املؤرخني القدامى أسدلوا الستار عن هذا اجلانب

اهتموا باحلواضر دون  مكما أ ،اليت مل حتض باهتمام املؤرخني 3يف هذا اال من الطبقة الدنيا

الذي هو جمال الفالحني، و لوال النصوص اليت وردت يف كتب الفقه و  )الريف(البوادي 

. قةالنوازل و رسائل احلسبة مبا حتويه من عقود خمتلفة و نصوص مثينة ملا اتضحت لنا تلك العال

فهذه األخرية كشفت لنا عالقات مالك األراضي باملزارعني و طبيعة عالقتهم اإلنتاجية، و كذا 

و السؤال الذين يتبادر إىل األذهان هل كانت العالقة بني  .كيفية تقسيم العمل داخل املزارع

  وب عنهم؟نأرباب األراضي و املزارعني عالقة مباشرة أو هناك من ي

عظمهم فضلوا العيش يف املدن و مر الفترة اتضح لنا أن مالك األراضي بعودتنا إىل مصاد   

وا على تأجري تلك ملو هؤالء الوكالء ع 4تركوا أراضيهم لوكالء ينوبون عنهم يف البوادي

و بتلك الطريقة يكون . خرآل الضيعات ملزارعني صغار مقابل حصة من اإلنتاج ختتلف من عقد

و استنادا إىل النصوص املتاحة ميكن حصر 5.قة بصاحب األرضاملزارع  حرا  ال تربطه أية عال

عدة أشكال من العالقات السائدة بني مالك األراضي و املزارعني يف املغرب و األندلس 
                                                 

 .606ص  املصدر السابق :يرياحلم -1
 200، 197ص  املصدر السابق:اإلدريسي -2
 .420ص  املقدمة: ابن خلدون -3
) 1(ج  املعيار: الونشريسي: ، و انظر مثال عن ذلك458ص ) 2(ق  جذوة االقتباس: يقاضلاابن : انظر عن ذلك مثال-  4

 .316ص 
 I، دار الطليعـة، بـريوت ط   مي و تارخيه االجتماعيإضاءات حول تراث املغرب اإلسال: إبراهيم القادري بوتشيش -5

 .78، 77ص   2002
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و  4و املرابعة و املثالثة 3فضال عن نظام اخلماسة 2و قبالية1إقطاعية تراوحت بني عالقات

  5.املناصفة

أقوى على احنناء الظهر  هؤالءن ألرون من الفالحني إال الشباب كان أرباب األمالك ال خيتاو  

و مما كان حيرص عليه 6. على العمل يف احلر و القرربو األكتاف، و املداومة على العمل، و أص

أرباب األرض إذا كان الفالحني كثريين أن ال يعملوا مجيعا يف موضع واحد ألم إذا اجتمعوا 

لى بعض باملكر و اخلبث يف العمل، بل يقسم عليهم العمل كثر حديثهم، فأشار بعضهم ع

ما الذين يعملون بالفأس فال يتعدوا أىل ستة، إبالتساوي و أن ال يتعدى جمموعتهم من عشرة 

و للحصول على مزيد من .االثنني، و يشترط فيهم أن يكونوا أقوياء األجسام طوال القامة

ن يتصف ممأمناء ملراقبة عملهم و يكون ذلك اإلنتاج و حث العمال على العمل يتم تعيني 

  7.به أهل القرى يدل و سباقا يف النهوض من النوم ليقتن يكون حمبا للعمأمبواصفات معينة ك

وبالرغم من ذلك فإن ن الفالحني كانوا يكدون لكسب قوت يومهم أمما سبق يتضح لنا    

ت حيام و هذا ما يتضح لنا ال يفي مبتطلبادخلهم صبح أعاش وضعية مزرية، ف مالبعض منه

و 8".كنت مقدور يف رزقي، و كان حرثي ال يقوم يب: "حد الفالحني حيث قالأعلى لسان 

  :يفيما يلكن حصرها نتيجة عدة عوامل مي كان  ن ذلكأ ايبدو

                                                 
  .107ص .س.املطبعة األزهرية، القاهرة، د، سراج امللوك: ن منح املرابطني اقطاعات للجند، الطرطوشيعانظر  -1
 يؤدونع سنوات، أرب ملدةها بعض املضاربني العقاريني عن طريق الكراء من كبار املالك علي حاز الىت عبارة عن األراضي -2

املقصد احملمود يف تلخيص الوثائق و : ريياجلز: انظر. يقوم هؤالء بتأجريها للفالحني هامثنها هلم على رأس كل سنة و بعد

 .111 ةو رق 1661 ،5221، خمطوط، اخلزانة احلسنية، الرباط رقم العقود
 .151 -150ص  8جاملعيار : الونشريسي: عن نظام اخلماسة انظر -3
  1367ص 3س فتاوى ابن رشد: ابن رشد -4
  .236ص  Iمج  اإلحاطة يف أخبار غرناطة: و انظر أيضا ابن اخلطيب. 136ورقة  املصدر السابق: اجلزيري -5
حتقيق صالح جرار، جاسر أبوصفية، تدقيق و إشراف عبد العزيـز الـدوري    املقنع يف الفالحة: ابن حجاج االشبيلي -6

 .9م، ص 1982/هـ1402بية األردين منشورات جممع اللغة العر
 .9ص  نفس املصدر: ابن حجاج االشبيلي -7
  .225ص  التشوف: ابن الزيات- 8
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 القحط و اجلفاف  يف عصر املرابطني بفترة عصيبة ضرب فيها ندلساملغرب و األمرور :أوال

و ما  ،نوازله إحدىابن رشد املعاصر لفترة الدراسة يف  هوردأتشف ذلك مما ونسخمتلف أرجائه 

. حول استغالل املياه "سبتة"رحاء مبدينة صحاب األأاجنر عنه من نزاع بني مالكي اجلنان و 

ن إنة فسياما معلومة من الأفبالرغم من االتفاق املسبق بني الطرفني على استغالله بالتناوب 

تفاق و يوضح ابن الت اخلوف و القلق يف نفوس املزارعني جعلتهم خيالفون ابعث املناخيةظروف 

ىل إذا كان جذب و قحط، حاجة باجلنات إدث يف بعض السنني حتنه إمث : "رشد ذلك بقوله

مطار، ريته للحفري عند عدم األثترضها و أالسقي يف غري الشهور املعروفة، و حاجة لترطيب 

  1".منا كان على العادةإن الصلح أدعوا صحاب اجلنات بذلك، و اأفقام 

ندلس لتقلبات السياسية اليت حدثت يف األا نتيجة كبري على الفالحنيال هثروأ مننعدام األا :ثانيا

ما تلى ذلك فيما و 2املسيحية ىو احلروب اليت خاضتها الدولة املرابطية مع القوأاحلصار  بسبب

نتقالية من الدولة املرابطية املرحلة اإل– 3هد الدولةخرية من عيف الفترة األ سيما يف املغرب بعد

  .-ىل املوحديةإ

معنوا يف حتصيل أاص الذين اة خاصة املتقبلني منهم و اخلرجلبن تعسف اماملزارعني  ةعانام :ثالثا

لفرض ما  اغتنموا الفرصةالجتهادام ف اليت تركتعشار، و خمتلف املكوس غري الشرعية، األ

معلوم ففرضوا  بلغحمددة مب مل تكن تلك املغارم واشتطوا يف ذلك سيما وأنمن الضرائب  شاءوا

سحت  أكلة مأب"صفهم ين أعبدون رضاء لرتوام وهذا مما حذا بابن إمنها ما شاءوا 

املعاصر  االدريسي خاصة وأن القباالت كانت قد عمت كل شيء وهذا ما عرب عنه 4".شرارأ

                                                 
  .1089، 1088ص ) 2(س  فتاوى ابن رشد،: رشد ابن -1
انظر ما آل إليه األمر يف دانية و ما اتصل ا من القالع و القواعد من كثرة الغارات عليها، و توايل الضرب و عظـم   -2

و انعـدام   ،و انظر ما عانه أهل بلنسية من غـالء . 34ص ) 4(ج البيان املغرب: الضرر و انقطاع السابلة، ابن عذارى

  .39، 38نفسه ص : ، ابن عذارىهج عنتاألقوات و ما ن
ـ  -مراكش–ثال ما آل إليه األمر يف عاصمة املرابطني مانظر عن ذلك  -3 ذ بعد إحكام عبد املؤمن احلصار عليها حيث نف

 جوعا و لطول احلصار هلكوا  ،ألف 120طعامهم و فنيت خمازم حىت أكلوا دوام، و مات منهم باجلوع ما ينيف على 

و احلنطة بأسرها، و اختربت املخازن فلم  ،حىت أكلوا اجليف، و أكل أهل السجن بعضهم بعضا، و عدمت احليوانات كلها

  .138 -137، ص احللل املوشية: انظر جمهول. يوجد ا شيء
  .5ص  آداب احلسبة و احملتسب يفرسالة   -4



137 
 

و جل كل شيء على أو كانت القبالة على كل شيء يباع دق ":قولهيف  بصراحة لفترة املرابطني

   1".هقدر

  :و احلرفينيأالصناع  -ج 

شرائح طبقة العامة اليت ال يكمن االستغناء عنها  منشرحية أهم ناع و احلرفيني صتعد شرحية ال   

احلرفيني ومهية الصناع أو تزدادا   متطلبات احلياة اليومية للمجتمعلدورها الكبري و مسامهتها يف

ليه إو مرافقها و هذا ما يتفق مع ما ذهب  ،مع اتساع العمران و ازدهار املدن و كثرة سكاا

مهية ألو2".ن الصنائع دائما تكمل بكمال العمران احلضري و كثرتهأ: "بن خلدون يف قولها

ن يتعلمه أ نسانول ما ينبغي لإلأ )أي الصنعة(ا أالصنائع و احلرف يف اتمع اعتربها البعض ب

ذا مل ينل حقه يف التعليم و هذا إقبال العامة على تعلمها إو لعل هذا ما جعل  3"هبعد معرفته بدين

 أن يتميز بصنعة، و يربأاجلاهل الذي مل يوفقه اهللا للعلم جيهد  نأ: "4ما نستشفه من قول املقري

  ".ن يرى فارغا عالة على الناسأ بنفسه

ن إالصنائع و احلرف كانت غالبيتهم من العامة، و عليه فصحاب أن أومما ال شك فيه    

و عليه فال غرابة من تكليف  5الكد والسعي للعململ تستثنيهم من ذلك بل حثتهم على  مثلتهمأ

قسم ابن خلدون  قدو .6"نسائهم و صبيام التحرف و التكسب"غمات أهل السوس و أ

و غري ضروري، أضروريا كان  ملعاشالقسم اخلاص بأمر ا: إىل قسمنيو الصنائع أاحلرف 

                                                 
  .70ص  صفة املغرب: اإلدريسي -1
  .427ص  املقدمة -2
، حتقيق عبد اهللا كنون، صحيفة معهد الدراسات اإلسالمية يف  يف صناعة التسفريريسيالت: االشبيلي أبو بكر بن إبراهيم  -3

 .41، ص 1960-1959،  8، 7مدريد مج 
  .220ص  Iج  نفح الطيب -4
أمثال :انظر عبد الغزيز االهواين "اخدم باطل و ال جتلس عاطل: "قولهكيف هذا املعىن  يف أمثالهابن عاصم انظر ما أورده  -5

 .،225 رقم مثل  314العامة ص
  .163ص  املغرب يف ذكر بالد افريقية و املغرب: البكري -6
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اليت هي خاصية  خيتص باألفكارالقسم الثاين و.مثاهلاأجارة و احلدادة و نكاخلياطة و اجلزارة و ال

  1.خلا...نسان كالوراقة و التجليد و الغناءاإل

يف الصغر و هذا ما توضحه املصادر  أن ذلك عادة ما يبدإو احلرفة فأوالكتساب الصنعة    

طفال الصغار و هم يشتغلون يف م عينيه األأنه شاهد بأ 2ذ يشري السقطيإللفترة  املعاصرة

طفال مكناسة أن أمن " االستبصار"ه صاحب يلإا ذهب مكيدا هو أمر تو ما يزيد األ .رحاءاأل

كانت تلك احلرفة  و لو و فيهم من ورث احلرفة عن والده 3يتعلمون احلياكة داخل منازهلم

شخاص باسم بعض األ ين يسمأيه فال غرابة لو ع. 4مثال العامةأ ليهإرت شاأحقرية و هذا ما 

هل أو أىل املصادر ميكننا تصنيف الصناع إالعودة بو 5.باؤهمآو مارسها أنوها همتااحلرف اليت 

  :صنافأىل ثالثة إاحلرف 

م، و معهم صبيان العمل و دكاكني خاصة  تآالهم الصناع الذين ميلكون : األول صنفال

  .ت التمرين يرتبطون بصاحب العمل كمعاونني ملعلمهمحت

ت العمل و ال دكاكني الآفيتمثل يف الصناع الذين ال ميتلكون كثريا من : الثاين صنفأما ال

ما أ.ليهمإت خلدمة كل من حيتاج اارزقة و احلالء عادة ما كانوا يتخذون األخاصة م و هؤ

دوات احلديدة رياف مثل صناعي األاء املدن و األحيأفهم الصناع املتجولون يف : الصنف الثالث

  6.و غريها

ام الصناعات إتقبقد اشتهروا ندلس هل املغرب و األأ أن وبناءا على هذا التصنيف يتضح لنا  

و ال : "فيهم يقولعلى ذلك حيث  ادقاصال دليإال " فاس"وصف اجلزنائي لصناع وما و احلرف 

                                                 
  .426ص  Iمج املقدمة  -1
 .23ص  آداب احلسبة -2
 .188ص االستبصار :جمهول  -3
  .1582رقم  لمث أمثال العوام: الزجايل" صنعة والدك و لو كان حشاش"انظر عن ذلك مثال قو ل العامة  -4
 .486، 168 ،138ص  بغية امللتمس:انظر أمثلة عن ذلك يف الضيب -5
بالرباط رقـم   ،لكية احلسنيةملحقة اخلزانة امل ،، خمطوطكشف القناع عن مسائل الصناع: أيب احلسن علي بن رحال - 6

  .30، ورقة 2113
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هل الصناعات و احلرف عليها أقبال ت املدينة إو عليه شهد 1"صدق من صانعهمأصانع 

مبدينة من مدن الدنيا و  ليس ماو اجتمع فيها "لنشاطام الصناعية و احلرفية  ارإياها مقمتخذين 

  2".هل الصناعات من كل صقع حىت تكامل ا كل متجرأتتها التجارات و أ

صادر حيث صنف لنا الصناعات و ما جندها يف غريها من امللّمبعلومات ق" اجلزنائي"أمدنا و قد 

حصى لنا عدد دور كل صناعة و حرفة حيث بلغ أكما ،احلرف اليت اشتهرت ا مدينة فاس 

ربعة و تسعني، و دور أالف و آطرز ثالثة الف و اثنتني و مثانني، و األآعدد احلوانيت ا تسعة 

ر الصناع مائة و ستة عشر، و و دور الدباغني ستا و مثانني، و دو. ربعنيأعمل الصابون سبعا و 

حدى عشرة، و كوش اجلري إعشر، و دور عمل الزجاج ب ثىنإدور تسبيك احلديد و النحاس 

 أربعمائة كل  حجار عمل الكاغيدألفا و مائة و سبعني، و أفران اخلبز أمائة و مخس و ثالثني و 

هيك عن انتشار دور بعض نا. و دور الفخارة مائة و مثانني خبارج املدينة ،ذلك بداخل املدينة

 ،محوانيتهالصباغني و ىل املياه على طريف الوادي الكبري كدار إاحلرف و الصناعات اليت حتتاج 

  3.ضع املعدة لطبخ الغزل و الفوالنيااجني و املوفو الس ،و القصابني ،افنيو حوانيت اخلن

عات احلربية كصناعة االصنبني  املرابطني صركما تنوعت الصناعات و احلرف املغربية يف ع  

و بني . سناا و رقتهاأية، و الرماح ذات العصي القصرية و املتصفة بطول الدروق اللمط

و برز حرفيو 4.بلقتاب املعدة خلدمة اإلجم و األالصناعات اجللدية كصناعة السروج و اللّ

حد على صنعها أ كسية الرقيقة و الثياب الرفيعة اليت ال يقدرالسوس يف الصناعات النسيجية كاأل

" تادلة"يف حني اختص صناع مدينة  5.عدا نساء السوس اللوايت اشتهرن حبدق صناعتهن اليدوية

                                                 
 .74ص س آلكتاب تاريخ مدينة فاس، املعروف زهرة ا: اجلزنائي -1
  .نفس املصدر و الصفحة -2
 .80ص نفس املصدر  -3
 .62، 59ص  صفة املغرب: اإلدريسي- 4
 .62ص  نفس املصدر-5
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ن الثوب منه تعدى سعره أو سجلماسة بالصناعات الصوفية، حىت  1بالثياب القطنية" تادلة"

  2.عشرين مثقاال

و مما ال شك فيه  3.هلها يف صناعة السكر و النحاس املسبوكأفقد اختص " اجيلي"ما مدينة أ   

شخاص بني العدوتني املغربية و ندلس لسلطة املرابطني شجع على تنقل األخضاع األأن إ

هل كثر ألأعطى قفزة نوعية و خربة أندلسية، مبا فيهم الصناعيني و احلرفيني، و هذا ما األ

. يةويدصناعات الأن هؤالء قد اشتهروا حبدق الندلسيني عليه، خاصة و املغرب بعد توافد األ

و التجويد ما مييلون به أنواع احلدق قصر مدة و افرغوا من أ فمىت دخلوا يف شغل عملوه يف

كما 5".حكام املهنإتقان الصنائع العملية وإصينيون يف "م أحىت شبهوا ب 4.ليهمإالنفوس 

وا أذا رإندلسيني ن األإحتياط و تدبري يف املعاش خوف ذل السؤال، و عليه فاهل أم أوصفوا ب

ذا فال إ 6.ن يتصدقوا عليهأعن  الهانوه، فضأشخصا صحيحا قادرا على العمل يتسول سبوه، و 

فاختصت املرية و مالقه و مرسية باملوشي  .تقان الصناعات و احلرفإن يشتهروا بأفال غرابة 

هل أن صناعته، يف حني اختص أوا منه شيئا حلسذا رإهل املشرق  أذهب الذي يتعجب به امل

بامللبد املختم، و برز حرفيو  ياب اللباس احملررة الصنف املعروفيف صناعة ث" بسطة"غرناطة و 

اكني كالت الصفر و احلديد من السسرة املرصعة و احلصر الفتانة الصنع و آمرسية يف صناعة األ

  7.ند ما يبهر العقلأدوات العروس و اجلقاص املذهبة و غريها من مو األ

املعاصر لفترة الدراسة بوصف دقيق لصناعتها و حرفها يف  8"دريسياإل"مدنا عنها أما املرية فقد أ

يام امللثم كان ا من كل الصناعات كل غريبة و ذلك انه كان ا أو مدينة املرية يف : " يف قوله

                                                 
 .75ص  :صفة املغرب االدريسي -1
 .197ص  د افريقية و املغرباملغرب يف ذكر بال: البكري -2
 .162نفسه ص  -3
 .152ص ) 3(مج  نفح الطيب: املقري -4
 .151نفسه ص  -5
 .223، 220ص ) 1(مج  نفح الطيب: املقرى   -6
 202، 201نفسه ص  -7
 .197ص  صفة املغرب -8



141 
 

ين و2اج والسقالطونو الديب1يعمل ا احللل طراز 800 رمن طرازاحلري ا ه ب ص أل ا

ينو ا ج ر جل ر3ا و ت س ل ا ةو ل ل ك مل ب4ا ا ي ث ل ا ةا و ن ي ع صنوف ،و8املعاجرو7العتايبو6اخلمرو5مل

ةا ن ي ع خرى من أصناف أهذا ناهيك عن  " نواع احلريرأصنوف ،و8املعاجرو7العتايبو6اخلمرو5مل

و حدق حرفيو  9.د و ال يكيفاحلديد و سائر الصناعات ما ال حي الت النحاس وآخرى من أ

  10.ج املذهبزجاملرية و مرسية و مالقة يف صناعة الزجاج والفخار امل

ا دولة أية خاصة بالصناعات احلربية، خاصة و ولت الدولة املرابطية و صناعها عناأكما    

ا املختلفة من الآهم فربزوا يف صناعة كثر مهّأن تلك الصناعات كانت إمعازي، و عليه ف

و لعل ما  11.جلم و املغافر و غريهاالتراس و الرماح و الدروع و السيوف و السروج و األ

 واليت"احللل املوشية"وردها صاحب أليت شارة ااإلتلك ندلس بالصناعات احلربية يؤكد شهرة األ

                                                 
 سالمية، قاعـدة أسـطول  تاريخ مدينة املرية اإل: سامل زانظر عبد العزي. على خيوط الذهب يعبارة عن نشيج حرير -1

  .157األندلس،  ص 
على نسيج من احلرير املطرز بالذهب ، و يرجع أن  او تطلق هده التسمية يف ارو رب (cycle)كلمة مشتقة من كلمة  -2

زنطية و الساسـانية و  يق على هذا النوع من النسيج بسبب رسومات الدوائر اليت حتملها املنسوجات البلأن هذا االسم أط

  .نفس املرجع و الصفحة: انظر. لعلة املختوم املرقم العربية و
  .158نفس املرجع ص : انظر. نوعان من النسيج ذاعت شهرا يف اصبهان و جرجان فسميت ا -3
تاريخ مدينة : سامل زانظر عبد العزي :..زهارها تشبه األكاليلأهي أقمشة من احلرير و الرقيق املزينة بزخارف نباتية و  -4

 158ص األندلس سالمية، قاعدة أسطولاملرية اإل
. لشبهها بـالعيون  ةبيع صغرية على شكل معينات و قيل أا مسيت ذه التسمياطن مزين بترقنسيج من الكتان أو ال - 5

 .نفس املرجع و الصفحة: انظر
نفـس املرجـع   : عبد العزيز سامل: انظر. حريرية تغطى ا النساء رؤوسهن و تنسدل على الوجه فتغطيه هي أقمشة -6

ترمجة : املعجم املفصل بأمساء املالبس عند العرب: رينهات دوزي: انظر: أا تعىن احلزام السري ىيرن و هناك م. السابق

 .، إال أننا نرجج ما ذهب إليه عبد العزيز سامل139، ص 1971أكرم فاضل دراسة احلرية للطباعة، بغداد 
ة رحل: ابن جيرب: انظر. ابيةعتىل حمتلها املعروفة باسم الإعته بغداد و تنسب نوع من نسيج احلرير الذي اختصت بصنا -7

  .201، ص 1959بريوت  دار صادر، ابن جبري،
املرجع السابق ص : دوزي ترينها: انظر. به نقماش من احلرير شفاف تتخذه النساء لتغطية و جوهن ارشد رؤوسه -8

243.  
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  .202 -201ص  Iمج  نفح الطيب: ريقامل -10
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ندلس ىل األإ) يوسف بت تاشفني(و بعث : فيقول يفهم منها تعدد صناعاا احلربية وتنوعها

ندلس من تثن حرفيو األو مل يس1".ها كثريآالت احلروب، فاشترى له منبرسم شراء العدة و 

 2"قيشاطة"من جبل ب خشاحيث تقطع األاليومي  ستعمالاالدوات ذات صناعتهم بعض األ

  3.دواتطباق و غريها من األخايب و األمللتخرط منه القصاع و ا

لني يف املناجم موضحا ندلسيني املشتغمبعلومات هامة تربز جهد األ 4"دريسياإل"مدنا أ قدو   

قامة و استخالصها من  250ىل إرض يصل عمقها ج املعادن من باطن األاراستخ خربم بطرق

جم بشمال قرطبة و م عينيه عملية استخراج الزئبق من املناأنه شاهد بأيذكر الشوائب، حيث 

خر آللف عامل، بعضهم للرتول فيه و قطع احلجر و البعض اأكثر من أن يعمل ا نه كاأذكر 

خرى أواين سبك الزئبق و تصعيده، و جمموعة أخرون لعمل آلنقل احلطب حلرق املعدن و 

حسن استغالل أندلس مناجم الرخام املنتشرة فيه حرفيو األاستغل  كما.فران و اخلزفملراقبة األ

بيض الناصع، و نواع كثرية يف جبال قرطبة، مثل مقاطع الرخام األأمنه ت و الذي تواجد

ة املوشاة باحلمرة و الصفرة، رخام الغريبعمال قرطبة مقاطع الأمن " باغة"اخلمرى، و كثرت يف 

  5.ندلسحناء كثرية األأيف ما الرخام احلالك فكان متواجد أ

حركية كبرية يف العهد املرابطي  ن هذا النشاط قد عرفإما يف قطاع البناء و ما يتعلق به، فأ    

البنائني من  سيس عاصمتها اليت تكون قد استقطبت الكثريأوىل لقيام الدولة وتمنذ الوهلة األ

ن يهود سجلماسة الذين احلرفيني و الفعلة من خمتلف مناطق املغرب و على اخلصوص مو

ن ن مشاركة طبقة العامة يف بناء مراكش كانت قوية و مل يستثأو يبدوا 6.احترفوا هذه املهنة

و " مارمول" ذا ما صدقنا الرواية اليت جاء اإسرى يضا شرحية كبرية من األأحدا لتشمل أمنها 

و مما ال شك فيه 7".قرب وقتأهي تشييدها يف تنأسري ليلف أثالثني "ىل مشاركة إشار فيها أاليت 
                                                 

   37ص  احللل املوشية:جمهول -1
 .488ص  الروض املعطار: انظر. قيجاطة و هو من عمل جيان :يرييسميها احلم- 2
 .203ص  صفة املغرب :اإلدريسي -3
 .214، 213ص  نفس املصدر -4
  .201 -200ص  1نفح الطيب مج : املقري -5
  .149، 148ص  املغرب يف ذكر بالد افريقية و املغرب: يالبكر -6
  .47ص ) 2(ج  فريقياإ -7
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 عهد املرابطني من بناء للمدن و ندلس يفن النشاط العمراين الذي ميز املغرب و األأفيه 

عداد كبرية من هذه الشرحية لتشييدها، و زادت حاجة أىل إكان حباجة  2و املساجد 1القصور

ىل بناء القالع و إ مراء املرابطنيندلس حلاجة األىل خدمة هذه الفئة خصوصا بعد ضم األإالدولة 

مر أهور ظو بداية  ني، وكذا احلال مع اية الدولةمني حدودهم من غارات املسيحيأاحلصون لت

. او بناء جامعها و منار. مراكش رلتسوي" علي بن يوسف"فكان للقرار الذي اختذه .املوحدين

هلا من " ن يوسفعلي ب"ىل عدد وفري من البنائني و احلرفيني، فجمع إن احتاج هذا العمل أ

  3 .الصناع و الفعلة ما يكفي الستكمال مشاريعه

حياء خاصة لكل أىل ختصيص إولتنظيم السري احلسن للصناع و احلرفيني عمدت الدولة املرابطية  

و صنعة تكمن مهمته يف أس كل حرفة أعلى ر" منيأ"و أ" عريف"مع تعيني  4و حرفةأصنعة 

و تدلنا رسائل احلسبة املعاصرة  5.اليت حتدث فيما بينهم تاية مصاحلهم، و احلسم يف الرتاعارع

ن أو عليه فليس من املستبعد  إحكام قبضتهم عليهملفترة الدراسة مدى مراقبة احملتسبني هلم و 

  .يكون الصناع و احلرفيني قد تعرضوا لبعض املضايقات من طرفهم

ى ظا مل حتإو اتمع فألدولة على الرغم من اخلدمات اليت قدمتها هذه الشرحية سواء ل و   

الصنع متقبلة "كثر أصبحت أف. ثقلت كاهلهم بالضرائبأين أواخر الدولة أحبماية خاصة يف 

ضعيتهم سواء مع االضطرابات السياسية و الفنت اليت شهدها و زادت و 6".عليها مال الزم

من  "ابن خلدون"ليه إىل ما ذهب إثر سلبا عليهم و يتفق ذلك أندلس، و هذا ما املغرب و األ

تلك الظروف  نأو مما ال شك فيه 7.ب انتقصت منها الصنائعخلراىل اإقاربت  ذاإمصار ن األأ

ثرت عليهم فلم يعد مبقدور البعض منهم حىت دفع كراء أاليت عاشها الصناع و احلرفيني 

                                                 
  .78، 77ص  صفة املغرب: اإلدريسي :انظر عن ذلك مثال -1
احللل  :و انظر أيضا جمهول, 76ص  سآلكتاب تاريخ مدينة فاس، املعروف زهرة ا ،: انظر عن ذلك مثال اجلزنائي -2

  .90ص  املوشية
  .املصدر والصفحة نقس :جمهول -3
 .43ص  آداب احلسبة: السقطي -4
  .53، 24نفسه ص  -5
 .70ص  املصدر السابق:انظر اإلدريسي -6
  .430ص  Iمج  املقدمة -7
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مر ليه األإل آملا  رانظو.احلوانيت و عليه فقد اختذوا من منازهلم مكانا ملمارسة نشاطام

ىل الغش و التدليس و إفاضطروا  م اليوميةجورهم غري كافية حىت لسد مستلزماأصبحت أ

  1.جنازهإالتماطل فيما وعدوا ب

  مهن أخرى امتهنها العامة

لتها طبقة العامة، و ليس رة املرابطني بذكر احلرف اليت زاوزخر املصادر التارخيية املعاصرة لفتت   

ننا سوف نقتصر على ذكر البعض إو عليه ف ل املهن لتشعبها و تنوعهاحاطة بكمن السهل اإل

متهاا لتلك املهن و احلرف هو ان هدف العامة من أخصوصا و . منها فقط لتعريف القارئ ا

فهناك . و تنوعت ما بني املستحسن منها و املستقبح.جرة معينة تسد ا رمقهاأاحلصول على 

ىل العمل لدى املزارعني إ، يف حني عمد البعض 2يف السفنو أسواق من عمل كحمال يف األ

ن هؤالء أ، و يبدوا 4، و فيهم من عملوا كبوابني يف املدن3و جلنامأسواء كحراس لكرومهم 

بواب املدن مث غلقها يف أرغموا على النهوض باكرا لفتح أين أتعرضوا لشروط قاسية نوعا ما 

على ذلك سوى ما كان جيود به عليهم احملسنني من  جرةأية أخرة ليال دون مقاضاة أساعة مت

ته على ختصيص أحل يف رسالقد " ابن عبدون"ننا جند إو عليه ف. ىل املدينةإاخلارجني و الداخلني 

كما 5.هانة هلمإه من يفم هلم من اهلبات و اهلدايا، ملا جرة للبوابني حىت يترفعوا على ما يقدأ

احملاصيل  سواق و البساتني جلين بعضو العمل يف األأ، 6لنقل البضائع احلمالةمارس البعض منهم 

، و فيهم من عمل كراع 8، و يف احلصاد كحصاد القمح و الشعري7احملاصيل كمحصول الزيتون

                                                 
  .173ص  مباحث: بوتشيش ابراهيم القادري-1
ج  املعيار: يمحل األمحال يف السفن، الونشريس عن:و انظر أيضا. 106ص  آداب احلسبة و احملتسب: ابن عبد الرؤوف -2

 .222ص ) 8(
  .11ص ) 9(ج  نفسه: الونشريسي -3
 .48ص ) 2(إفريقيا ج : الخبمارمول كر -4
  .33ص  رسالة آداب احلسبة واحملتسب -5
 .311، 224ص ) 8( املصدرالسابق ج: الونشريسي- 6
 .325ص ) 6(ج  املعيار: الونشريسى- 7
  .667ص ) 3(ج  فتاوى الربزيل: الربزيل -8
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أن بعض املستخدمني مل و الراجح 1.كدته مصادر الفترةأكراع للغنم لدى مالكي املواشي كما 

 ده ابن رشد يفأورا ما ذت بينهم نزاعات، و هجريهم، فنشبأزموا مبا اتفقوا عليه مع مستيلت

ىل قرطبة، فلما طلب إتقال نمث ا 2جريا بطعام يف جمريطأجر أن رجال استأحدى نوازله من إ

ن الطعام الذي اتفق عليه يف جمريط أساس أجر دفعه له على أجري طعامه يف قرطبة رفض املستاأل

  3.مثنه مضاعف يف قرطبة

جل كسب عيشهم مثل تكفل خرى زاوهلا العامة يف هذه الفترة ألأوتذكر املصادر حرفا     

و هناك من احترف السقاية سواء يف  5و بقراءة القران على القبورأ، 4بعضهم بتغسيل املوتى

" ابن احلاج"فرد لنا أىل البيوت، و يف هذا اجلانب إ ل املاءيصاإو أسواق ماكن العامة كاألاأل

ء، و السمات الواجب توفرها فيه، و كل ماله عالقة بوسائل فصال كامال يوضح فيه دور السقا

كيده على طهارة املاء الذي يسقى به الناس، و أية و القربة و غريها، مع تاملاء كالراونقل 

ومن العامة من . 6سواقو األ أذى الناس يف الطرقاتالطريقة املتبعة يف نقل املاء حىت  يتجنب 

ماكن جتمع الناس حرفة هلم، ومهمتهم تكمن أسواق والعامة كاألماكن اختذوا من املناداة يف األ

مري قدم عليه األأ مر، ومثاهلا ماحكام اليت يتخذها والة األو األأعالن عن بعض القرارات يف اإل

ليه لرد إحد وزرائه ليصلوا أن ينادي يف الناس الذين ناهلم ظلم أمره املنادي أحيي بن فانو من 

مر مازال وهذا األ.8خبالقها سملناداة عن حاالت الوفاة و التحاق النفومنها ا  7الظلم عنهم

ة و يف ترف البعض احلجامحأبينما .ئر العميقةومنا هذا يف بعض املناطق من اجلزاىل يإمعلوما به 

مني اجحد احلأل إىل استعمال يوسف بن تاشفنينصا يشري فيه " ويرينال"ورد لنا أهذا اخلصوص 

يلة احلجام، خري تفطن حلن هذا األأ سيد قبيلة جزولة-اجلزويل إبراهيم للقضاء على حممد بن
                                                 

  .175ص  فالتشو: ابن الزيات، 263ص ) 8(ج  املعيار: ريسيالونش -1
 .523ص  الروض املعطار: يريانظر احلم. مدينة باألندلس مبقربة من طيطلة بناها األمري حممد بن عبد الرمحن -2
 .936 -935ص  2س  ابن رشد نوازل-3
، مركز اية دولة املوحدين اىل فتحالألندلس من يا الدفن عند املسلمني يف اوصا: د املنعم سالمة أبو العالءبإبراهيم ع -4

 .6،ص2005اإلسكندرية للكتاب، إسكندرية 
 .177،ص مباحث: بوتشيشابراهيم القادري  -5
 .168-161، ص2ج املدخل -6
 .22،صأخبار املهدي بن تومرت: البيدق  -7
  69 -68ص ) 2(ا جاالستقص: السالوي -8
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أمسك به وحجم له مبشاريطه املسمومة اليت كان من املفروض أن حيجم ا حملمد ن أد وقتل بع

  .1اجلزويل مإبراهيبن 

 ن هؤالء قدأعن الغناء و يبدوا فراح للتكسب كما مل يفوت العامة استغالل املناسبات و األ  

با أجمون و عليه جند قاضي  اشبيلية و وعن الغناء من هل عليهم يف عهد املرابطني ملا ينجر ضيق

ليه و إذهبنا  يزيد يف تأكيد ما ، ولعل ما2عراسر يف األماق زاأشدر بثقب أمبكر بن العريب قد 

هللا بن عبد احلق بن عبد ا"ن قاضي فاسأهو خمالف للشرع  تشديد املرابطني على حماربة كل  ما

رت وصحبه بعد فعل املهدي بن توممل يويل أي اهتمام للشاكني له عن  3"معيشة الغرناطي

قر و الت اللهو و الطرب من دفوف و قراوه يف احلوانيت من آدوج ري ماإقدامهم على تكس

نه لو مل يكن ذلك خمالفا أربية و كيتارات، وكان رده على الشاكني أمزامري وعيدان و روطا و 

رت بذلك فحسب ن تومف املهدي بومل يكت. 4رت و صحبه على كسرهاأقدم ابن تومملا  للسنة

  .5عراس بضواحي تلمسان ملا شاهده من هلو فيهااأل أحدفحسب بل قام بكسر الدفوف يف 

زبال و الذي يطلق عليهم اسم الكنافني، وقد ا وضيعة كرفع األهنكما مارس بعض العامة م  

ة ربط بني حرفو  6لني يف هذه احلرفة بسجلماسة من اذمنين املستغأىل إ" البكري"شار أ

وعليه ليس من املستبعد أن تكون هذه . 7سجلماسةرفة البناء اليت اشتهر ا يهود الكنافني وح

يصابون  ن املشتغلني يف هذه احلرفة كانوا عادة ماأويبدوا .يضاأص ا اليهود احلرفة قد خ

   8"واذمون عندهم هم الكنافون"البكري"ستشفه من قول ن مراض خطرية و معدية وهذا ماأب

                                                 
 .149،ص24،ج11مج اية اإلرب يف فنون األدب -1
 .29،ص2مج  نفح الطيب: يرقامل -2
السلطان املرابطي علي بن يوسف، أجنز بأمر  عهد هو عبد احلق بن عبد اهللا بن معيشة الغرناطي كان قاضيا بفاس على -3

أخبار :البيدق: انظر.هـ  533رف عند القضاء سنة صمنه عدد من املنشآت العمرانية جبامع القرويني وسائر املدينة، 

 22هامش  24،ص هديامل
 .24،23نفس املصدر -4
 .20نفسه ،ص -5
 102-101،ص12ج لسان العرب: ن منظور با: اجلذام انظر مبرضاملصابني أي   -6
  149-148ص املغرب يف ذكر بالد إفريقيا و املغرب :البكري-7
 .148،ص  نفس املصدر -8
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  خرى من ضمن العامةأات ـفئ

سرى احلرب و العبيد على مر العصور و يف خمتلف اتمعات يف أيتام و ة األتشترك شرحي   

عتبار األيتام اعلى  أحيانا و يف حريتها .صفات عدة كاحلرمان و االستغالل و الفقر يف بعضها

وصياء عليهم ، وعلى العكس من طرف األمقيدة يف كثري من احلاالت  مأن حريتهأحرار إال 

رات السابقة فهم اعتبسس و االسرى احلرب فهم مسلويب احلرية، وعلى هذه األأمنهم العبيد و

  .يعدون من ضمن الطبقة العامة

حيث ذكر وضع الفقهاء و اللغويون تعريفا شامال لليتيم و سبب تسميته بذلك : األيتام -أ  

ناث من الذكور ومل يبلغ احللم ، ومن اإلأبوه من من مات "ن اليتيم هو أبو بكر الشيباين أمام اإل

أي : أما أصحاب املعاجم اللغوية فقد فصلوا املعىن السابق ،فقالوا أن اليتيم من اليتم1".ضمل حت

ولعل  4مة ييتم فيها البنونوقيل أيضا احلرب ميت 3، و اهلم2اإلنفراد ، وقيل الغفلة ، وأيضا احلاجة

و احلزن لشدة حاجته لوالده  ولعل اشتقاق اليتيم من املعاين األخرية يرجع إىل شعور الصيب باهلم

ىل أن هذه الكلمة مجعت يف إومن تعريفات اللغويني خنلص .الفقيد الستكمال رعايته و تربيته

  .معناها بني املوت الطبيعي، واملوت الذي ينجز عن احلروب

ا ال شك فيه أن اإلسالم حرص على تأكيد حقوق األيتام االجتماعية من خالل التشريعات ومم  

اليت كفلها هلم، وقننت تلك التشريعات لتأكيد حقوقهم من طفولتهم املبكرة نظرا ملا هلذه 

م من املرحلة من أمهية بالغة يف احتضام و إيوائهم لكي ينسوا مرارة اليتم، وليعوضوا ما فا

من السامية وقد حدد املوىل عز وجل الدستور الواجب تطبيقه للوصول إىل الغاية .األبوةعطف 

ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ﴿ :بقوله)ص(حقوق الضعفاء، فخاطب الرسول رعاية 

  5.﴾هرقضاال فهدى، ووجدك عائال فأغنى، فأما اليتيم فال ت
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من يوم فقده لوالده كاملسكن الذي من هذه اآليات تتضح لنا املشاكل اليت يواجهها اليتيم  

املال الذي ينفق  اعليه من تأديب و تعليم، وأخريليه، والتربية الصاحلة مبا تشمل يأوي إ

حيرصون على أن يوفروا ألوالدهم من يرعاهم بعد وفام  اآلباءوللتكفل باليتامى كان .منه

برعاية أيتامهم وهذا ما ات ىل بعض ذويهم أو أقارم الثقفأوصوا عند مرضهم أو احتضارهم إ

الرجل ال يعهد بوصيته وال يأمتن على ولده وماله غري أوثق " ن إنستشفه من قول اخلشين ف

وعليه فإن الوصي يعد مبثابة األب يف مجيع أمور الولد الصغري ، فكل ما جاز لألب 1" الناس

) ص(الرسول فيهم جاز للوصي إال شيء واحد ليس أن يزوج الصغري إال برضاها حلديث 

  " .تستأمر اليتيمة يف نفسها، فإن سكتت فهو إذا"

ومن خالل املصادر املعاصرة لفترة الدراسة يتضح لنا أن الوصي على األيتام بتقدمي أبائهم قد    

أو إحدى عمام، ويف حاالت أخرى تكون أم األيتام حد أعمامهم، أيكون جدهم،أوجدم أو 

ىل إو.3الصغار هتإخو حد األبناء الكبار علىأا يوصي أحيانا كم 2وصية عليهم من قبل األب

أوصوا هلم برعاية أيتامهم لكي باء مشرفني مع األوصياء الذين جانب األوصياء جعل بعض اآل

حد أهايل مدينة بطليوس أاملعاصر لفترة املرابطني ذكر أن " فابن رشد" يشرفوا على مجيع أفعاهلم 

خر يشرف على مجيع آوصى هلما إىل رجل وجعل معه رجال مات وترك ولدا و بتنا بكر فأ

ومن استقرائنا لبعض النصوص الفقهية  اتضح لنا أن املشرف  4هأفعاله فيما يتواله من أمر بني

ستشارة ال غري، وهذا ما ال، وتكمن مهمته يف ا"املشاور"على األيتام كان يطلق عليه أيضا لقب 

يس بوصي وال ويل و ال إليه من والية العقود شيء، وإمنا املشاور ل" :5يفهم من قول الونشريسي

وجرت العادة أن يكون الوصي و املشرف على ".وإمنا إليه املشاورة اليت جعلت إليه خاصة

األيتام من املقيمني معهم يف نفس حمل إقامتهم ليتسىن هلم رعايتهم ومباشرة شؤوم، ويتوىل 

أما .6األيتام طاملا عهد األب إليهم بذلك قبل وفاتهالقضاة إقرار هؤالء األوصياء و املشرفني على 
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ضاة هم الذين يقدمون أما إذا تويف األب ومل يترك وصيا أو مشرفا ألبنائه فإن الق.1وفاته

مقدم "املشرفني العدول لرعاية مصاحل األيتام، وعادة ما يطلق على الواحد منهم لقب األوصياء و

  .3"وكيل القاضي" أو  2"القاضي

الوصي و املشرف على اليتيم تكمن يف رعايته حىت يبلغ سن الرشد فقد ونظرا لكون مهمة   

و النظر يف مقدار ه منحت للوصي خاصة صالحيات كبرية، فيحق له القيام باحلسبة على وصي

كما حيق له التصرف يف أمواله و أمالكه، كأن يستثمر أموال اليتيم يف  4ما خلفه أبوه من مال 

عود بالفائدة على اليتيم من شراء أمالك أو غريها، كما حيق له التجارة أو أي مشروع آخر  ي

وتعددت وجوه استثمار األوصياء ألموال .5بيع أمالك اليتيم إذا رأى الوصي يف ذلك ضرورة

حد األوصياء بإدارة أصول أيتامه أأيتامهم يف عصر املرابطني إذ أشارت بعض النوازل إىل قيام 

خر أيتامه مع رجل آكما أشرك وصي  6نفاق عليهم من غلتهامن أرض زراعية وغنم وبقر و اإل

و  7رجل يف قطيع الغنم الذي خيصهم وعقد بذلك عقدا بني الشركاء ليضمن أليتامه حقوقهم

ال أن مصادر الفترة املرابطية كشفت عن حدوث بعض إبالرغم من أن مهمة الوصي مهمة نبيلة 

  .بني الوصي و اليتيم الرتاعات و اخلالفات سواء بني الوصي و املشرف أو

حد القضاة قدم امرأة أما أورده ابن رشد يف إحدى نوازله اليت ذكر فيها أن  :فمثال األوىل 

يف  وصية على ابنها البالغ ست سنوات وشرط عليها مشاورة ابن عم الوصي يف بيع األصول

يف إتالف أن تتزوج فادعى املشرف أن ذلك سببا  -الوصية-الوقت الذي أرادت تلك املرأة

ثبت  -الوصية-ىل عزهلا مبجرد الزواج، وجعل يشتكي من ذلك رغم أن املرأةإاملال، وذهب 

وعليه فقد أفىت ابن رشد  ،عليها أا صاحلة احلال وافرة املال ظاهرة السداد حسنة النظر ألبنها
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قد  غري أن ابن رشد. أن تبقى على حاهلا، بعد أن حيصى أمر املال عندها باإلشهاد عليها

استدرك يف فتواه السابقة أمرا مهما خبصوص زواج األم الوصية على يتيمها الغين، فقد أفىت بعدم 

ن جهل حاهلا من حيث الصالح و السداد و حسن النظر ليتيمها، على أن يشرك معها إعزلتها 

أة إذا أن املر"مشرف لرعاية اليتيم يكون املال عنده وال يترك عندها وكانت حجته يف فتواه هذه 

ال أن يثبت إيصاء وال تعزل عن اإل -رمحه اهللا - تزوجت غلب على جلّ  أمرها كما قال مالك

  .1"عليها ما يوجب ذلك

نازلة اليت أوردها الونشريسي أن وصيا على أيتامه أشرك مع لفيتضح جليا يف ا :أما مثال الثانية

ن أضاف يف العقد أعقد غري ذلك ب قثّرجل يف غنم كانت أليتامه وللحفاظ على حق اليتامى و

على شريك األيتام سبعون مثقاال من الذهب املرابطية، وبعد مدة عزل  -يعين الوصي -ولفالن

عن النظر لأليتام، وقدم على األيتام سواه، وبعد مدة وقعت مفاصلة بني األيتام ووصيهم الثاين 

ه أحق ا ألا ليست أناألول فطالبهم بالسبعني مثقاال املوجودة يف العقد يف حني ادعى الوصي 

  .2من الشركة وإمنا هي دينا على الشريك

املتأنية للنوازل اليت تؤكد اخلالف بني الوصي و املشرف أو بني الوصي و اليتيم،  قراءتناومن 

اتضح لنا أن جل اخلالفات أسباا مادية حبتة غري أا متشعبة األوجه و هذا ما توضحه النازلة 

أن رجال "صاحب املعيار و اليت تؤكد وجود خالف بني اليتيم و وصيه، و مفادهااليت أوردا 

ادعى على الوصي بدين ألبيه وأراد  االبنقبل وفاته أوصى على ولده وصيا ، فلما كرب 

  .3استحالفه

ومن خالل النوازل املعاصرة لفترة الدراسة يتضح لنا أن مشاكل األيتام ال تقتصر على اليتامى 

حسب بل تعدا لتشمل حىت األيتام األثرياء الذين ورثوا أمواال كثرية عن ذويهم، فبدال الفقراء ف

ن يتمهم فسح اال لضعاف ألهلم، موال سبيال لسعادم أصبحت شقاء من أن تكون تلك األ

وعليه فقد . النفوس يف التسلط عليهم وعلى أمواهلم، فأصبحوا حتت رمحة أوليائهم أو أوصيائهم
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يات القرآنية شريعة اإلسالمية على احلفاظ على أموال األيتام وبدا ذلك واضحا يف اآلحرصت ال

الكرمية، فاإلسالم أكد على احترام مال اليتيم و عدم التصرف فيه إال مبا يعود بالنفع عليه وهذا 

وال تتبدلوا الخبيث بالطيب،  اليتامى أموالهم، واءاتوما نستشفه من قوله عز وجل﴿ 

ن إ﴿ خرىأويف آية  ﴾1أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا الوكأال تو

نما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون إموال اليتامى ظلما أالذين يأكلون 

  2﴾سعيرا

الكرمية على النهي عن جتاوز وأكل مال اليتيم و التهديد و الوعيد بعذاب  ومل تقتصر اآليات    

ذا ظلموا اليتامى و جتاوزوا و جاروا على إصياء و املشرفني بأم ىل تنبيه األوإاآلخرة ،بل جلأت 

حقوقهم، فليحذروا أن يكون جزائهم بن جنس عملهم مع اليتيم، و لينتظروا يوما يعامل فيه 

﴿ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم :أيتامهم بنفس الطريقة وهذا مصداقا لقوله تعاىل

  .3 و ليقولوا قوال سديدا﴾ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا اهللا

يأ ىل الناس، بأن هإ أحسنواوبالعكس من ذلك فإن اهللا سبحانه قد كافأ الصاحلني الذين    

وأما الجدار من يرعاهم وحيفظ هلم أمواهلم وهذا ما يتضح جليا يف قوله تعاىل﴿ أليتامهم 

صالحا  فكان لغالمين يتيمين في المدينة و كان تحته كنز لهما ،و كان أبوهما

فأراد ربك أن يبلغا أشدهما و يستخرجا كنزهما رحمة من ربك ، وما فعلته عن 

   4أمري ذلك تأويل ما لم تستطيع عليه صبرا﴾

 :ومن تصفحنا للمصادر املعاصرة للفترة املرابطية خاصة الفقهية منها خنلص إىل نتيجتني  

أقرته الشريعة السمحة من احلفاظ على لنا فيها أن هناك من األوصياء من التزم مبا يتضح : األوىل

حقوق األيتام املالية، وتصرفوا فيها مبا يعود بالنفع عليهم كأنه ماهلم، وحسبنا أن ما أورده ابن 

رشد املعاصر لفترة الدراسة يف إحدى نوازله مل يعتريه أدىن شك حيث يذكر أن أحد األوصياء 
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نت هلم و عقد بذلك عقدا بني الرجل و يف عصر املرابطني أشرك أيتامه مع رجل يف غنم كا

على شريك األيتام سبعون مثقاال من الذهب املرابطية ،و بعد عزل -الوصي-أيتامه، وذكر أن له

لوصي االوصي عن النظر لأليتام طالب الوصي اجلديد من شريك األيتام السبعني مثقاال، وقام 

ا كانت دينا على الشريك، وعند عرض إا مل تكن من الشركة وإمن :األول يدعيها لنفسه، وقال

إن كان السبعون مثقاال إمنا :" وقال  1ها إىل الوصي األولردهذه القضية على ابن رشد أفىت ب

ذكرت يف عقد الشركة بعد انقضاء الكالم يف أمر الشركة، ومل يكن فيه ما يدل على أا لأليتام 

وبلغ حرص أحد األوصياء على مال .2"من الشركة ، استحقها الوصي مع ميينه على ما ادعاه

يتيمة، ورغبته يف إبراء ذمته من ماهلا، أن شهد عند موته أن هلا عليه عشرين مثقاال ذهبيا، وأا 

ليست مدينة له يف شيء، وبعد موته طالبت اليتيمة ورثته بالذهب، فرفضوا السداد بدعوى أن 

بأنه ال يلتفت إىل ما أثبتوه وال " رشدابن "للوصي عليها حضانة و جيب حماسبتها عليها، فأفىت

إشهاد الوصي عند موته بالعشرين مثقاال " حياسبوا بشيء، مستندا يف حكمه هذا على أن 

  .3"يوجبها هلا، وتبطل دعوى الورثة عليها

د بعض األوصياء و لبعض النوازل فتشري إىل وجو قراءتنااليت خلصنا إليها من  :أما النتيجة الثانية

ثاما كثرية آم عنها، واقترفوا اإلهلية، وصموا أذا الذين مل يهتموا باألوامر و التحذيرات املشرفني

بنفقه  هنازلة يف وصي قام طالبا بعد عزل" ابن رشد"اجتاه أموال أيتامهم، ويف هذا املنحى أورد 

ة لنفقتهم   تكن فيه غلملم و البقر و احلرث نعلى األيتام، وزعم أن ماهلم الذي كان بيده من الغ

  .4بينما شهد شهودا أن مال األيتام كانت له غلة تكفى لنفقتهم

خذ حق أمالك يتيمه عندما أنكر غالت أحد األوصياء يف عصر املرابطني على أكما عمل 

بأنه ال يقبل قول الوصي أن ال غلة للربع، وحكم على هذا " ابن رشد"، وعليه فقد أفىت 5ربعة
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و مثة .1بأن يدفع غلة هذا الربع مبا يعادل قيمة الرباع املشاة لهالوصي الذي أكل مال يتيمه 

حالة أخرى شبيهة اقترفها أحد املشرفني على األيتام بإخفائه ماال هلم كان قد اختلسه من عند 

حتياطه االوصي عليهم، وملا امه الوصي باختالسه أنكر يف البداية ،مث أقر بأخذ املال حبجة 

، و عليه ملا سئل ابن رشد عن أمر هذا املشرف أفىت بصرفه عن اإلشراف و لأليتام و حفظه هلم

ة يف أمره ال يسقطها يبختالسه املال من عند وصيه و صرفه بعد اإلنكار له را"حجته يف ذلك أن

  2".عنه ما اعتذر به يف ذلك 

و حقوقهم مل  وبعودتنا إىل مصادر الفترة املرابطية اتضح لنا أن التعدي على أموال اليتامى    

يقتصر على األوصياء و املشرفني كما أكدته نوازل الفترة، بل طالت فئات أخرى األحرى ا 

أن تكون حريصة على أمواهلم فشملت حىت بعض الفقهاء ، و حسبنا ما أقدم عليه قاضي مدينة 

صبه املدعو ابن أسود يف عهد أمري املسلمني علي بن يوسف من جتاوز الختصاصات من" مرسية"

هم سعلى أمواهلم و يبخ رفبدال من أن يكون أمينا على األيتام حافظا ألمواهلم نراه يتعدى و جيو

با بكر حيي بن سهل أاعر شأوردها ال اليتحقهم فيها و يتضح ذلك جليا من األبيات الشعرية 

  ام و مري املسلمني علي بن يوسف من تعدي هذا القاضي على أموال األيتبأاليكي مستغيثا فيها 

  .3حباس املساجدأ

مما سبق يتضح لنا أن األيتام يف العهد املرابطي تعرضوا لتجاوزات عدة سواء من أوصيائهم       

أو مشرفيهم، و حىت من بعض الفقهاء ،و على هذا األساس أصبحت هذه الفئة ظاهرة تطرح 

املرابطية دولة ة الدوللكون عدد اليتامى  نطرا لكثرة اجتماعية يف العصر املرابطي ةكمشكل

                                                 
 .1644ص 3،س فتاوى ابن رشد ، :ابن رشد -1
 9 جاملعيار: وانظر أيضا نفس النازلة  يف الونشريسي. 1085 – 1084ص  2س  فتاوى ابن رشد ، :ابن رشد  -2

 475، 411ص
  ان يف كل مشهدتصم هلا األذ         ٭٭٭          تسمع أمري املسلمني لنبأة     : و مما جاء يف ذلك قوله  -3

  و أخطأ وجه الرشد يف كل مقصد         ٭٭٭          مبرسية قاض جتاوز حده                                   

  و يطلبه يف حقه كل مسجد          ٭٭٭           يطالبه األيتام جل ماهلم                                   

  تسوده باجلور كف ابن أسود        ٭٭٭ فما بيضت كفاك بالعدل مل تزل                                    

  270-266ص 2ج ملغربا:أنظر ابن سعيد                
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دون تكفل  تمغازي خاضت حروب كثرية سواء يف املغرب أو يف األندلس ،و لعل كثرم حال

و أمواهلم ،و لدينا يف النص الذي أورده  همفعجزت عن احلفاظ على حقوق.الدولة التام م

زناتة و ما يفهم منه ما ذهبنا إليه وما تأكيد اجلند املتطوعني من  1" احللل املوشية"صاحب 

شفني بن ام على ت1135/ه530احلشم الذين تطوعوا لقتال النصارى يف مشال األندلس سنة 

علي أن يعيل أبنائهم لدليل على أن اليتامى من أبناء اجلند املستشهدين يف احلروب السابقة مل 

املتطوعني  اجلندف الدولة ،و هذا ما أثاره هؤالء يلقوا العناية الكافية و االهتمام بشؤوم من طر

مباشرة على أعلى هرم يف السلطة املتمثلة يف األمري نفسه و شرطهم عليه كفالة الدولة ألبنائهم 

  . إن القوا حتفهم يف ساحة الوغى 

  السبايا أو األسرى   - ب  

يف العهد املرابطي  جتماعيةو العبيد و وضعيتهم اال ىأو األسر سيبلإن احلديث عن ا    

إىل مصدر تلك الشرحية و كيفية تواجدها يف املغرب و األندلس إبان  يستوجب العودة أوال

،  2كانت إسبانيا املسيحية هي الرافد األول لألسرى يف العصر املرابطي بطني و إن عصر املرا

ة اجلنوبية للدولة ، رغم صمت جلهفإننا ال نستبعد مؤشرات على تواجد أسرى وافدين من ا

  .ريخ للمرابطني يف األندلس أتلك اجلبهة وانشغاهلا بالت املصادر عن العمل العسكري يف

املعاصر  3"أبو عبيد اهللا البكري"و لعل ما يؤكد هذه الفرضية ما يفهم من النص الذي أورده  

" جماهدون للسودان..."يل من صنهاجة يعرفون بين ملتونة بلفترة الدراسة يف إشارة منه على أن ق

ان يفضي إىل القتل و السيب معا ، ومما يزيد تأكيد يف هذه ومما ال جدال فيه أن اجلهاد ك

و كان يلي ملتونة جبل فيه قبايل من الرببر على غري "  :الفرضية ما أورده ابن عذارى يف قوله

دين اإلسالم ، فدعاهم عبد اهللا بن ياسني إىل الدين فامتنعوا له ،فأمر حيي بن عمر بغزوهم ، 

                                                 
 ، 123ص :جمهول -1
 52 ص ةاالسترقاق يف املغرب اإلسالمي بني احلرب و التجار: عبد االاله بنمليح- 2
 164ص املغرب يف ذكر بالد إفريقياو املغرب -3
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موا سبيهم بينهم ، وأخذ أمريهم مخسهم ، وهو أول مخس قسمه فغزاهم ملتونة وسبوهم ، و قس

   1".اللمتونيون يف صحرائهم

 :يستلزم التمييز بني نوعني من السيب  فإن ذلك و لكي تتضح لنا الرؤية أكثر يف هذا اجلانب  

يف نسبة للسيب أو األسرى املسلمني نعين به السيب احلاصل لابف. السيب غري املسلم،والسيب املسلم 

املواجهات اليت حدثت يف املغرب و األندلس و اليت أسفرت عن أسر عديد من أبناء املغرب و 

عرب  أمعقب صراعات صاحبت قيام دول و سقوط أخرى  مت بناته سواء يف ذلك السيب الذي

مواجهات بني السلطة القائمة و معارضيها فكان كل ما يقع بني أيدي رجال املرابطني من 

   2 .وعهم السياسي كان مصريه األسر و االسترقاقرضني ملشرمناوئني و معا

ىل األيام األوىل لعبور املرابطني إاملرابطي فإن ذلك يعود  صرأما خيص السيب غري املسلم يف الع    

حتكاك اه يف معركة الزالقة أول وللنصارى ، ويعد النصر الذي أحرز مإىل األندلس و مواجهته

من قوة لكون املواجهة غري عادية فإن كل طرف أعد هلا ما استطاع  و نظرا ).إسباين (مرابطي 

املرابطني من النصارى إىل مخسني ألف أسري إذا ما صدقنا  أسرى لذلك فال عجب أن يصل عدد

" 4مارمول"و هذا ما يفهم من اإلشارات اليت أوردها  3.الرواية اليت أشار إليها أحد الباحثني 

يف حفر قنوات مياه مراكش  اابطني أن عدد األسرى الذين سامهوأثناء حديثه عن عاصمة املر

   .لوحدها بلغ عددهم عشرين ألف أسري مسيحي

ومما ال جدال فيه أن وفرة السيب الغري مسلم كان مرده أساسا إىل كثرة احلروب اليت خاضتها 

 الذي كانت ففي الوقت.الدولة املرابطية مع القوى النصرانية على امتداد التخوم األندلسية 

                                                 
 12ص 4ج:البيان املغرب -1
 40ص االسترقاق يف الغرب اإلسالمي: ه بنمليحعبد االال- 2
دراسة تطبيقية " الدفينة يف كشف اجلوانب  احلضارية املنسية للمدينة املغربية دردور املصا: إبراهيم القادري بوتشيش -3

 تاريخ املغرب اإلسالمي قراءات: منشور ضمن كتاب. حول مدينة مراكش من التأسيس حىت أواخر عصر املوحدين 

  139ص  1994  1ط ت، دار الطليعة للطباعة و النشر، بريوجديدة يف بعض قضايا اتمع و احلضارة

يبدوا هذا الرقم مبالغ فيه كثريا خصوصا وأن مصادر تلك الفترة ذكرت أن عدد جند األذفونش كان يتراوح بني أربعني 

  267ص 23ج 11مج اية األرب: ، النويري 135املصدر السابق ص: ألف و مخسني ألف ، أنظر ابن عذارى 
 56ص   2ج افريقيا -4
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ن حاجزا بينهما كانت أيضا منطقة تالق و تكواملسيحية احلدود بني اسبانيا اإلسالمية و 

كل أن " :حيث يقول" الزهري" و هذا ما نستشفه من النص الذي أورده 1احتكاك دائمني 

 انوا يسكنوا علىأم ككن يف األندلس إمنا هو كاآلخذ بعنان جواد يف سبيل اهللا ، و ذلك اس

دمره اهللا ،وهلم مع العدو وقائع كل يوم مشهورة وغارات معلومة للمجاورة اليت  رغم من العدو

ئر بني الدولة املرابطية و القوى النصرانية ما داومما يزيد يف توضيح طبيعة الصراع ال ،2"بينهم

ومل تزل بعد ذلك احلروب متصلة و " :إذ يقول  3يفهم من النص الذي أورده ابن عذارى 

  ".و احلرب سجال و النفوس آجال" :مث خيتم قوله " و الغزوات متوالية...ملضارب متمردة ا

وضعية مزرية و مأساوية خاصة يف  اعاشو سيما املسلمني منهم أن أسرى احلروب واألكيد    

ا أن أعداء اهللا كانو" فيقول م بن عذارى نصا يوضح مدى معانادار احلرب و قد أورد لنا ا

كون حرمي أسراهم و بنام حبضرم إبالغا يف نكايتهم و يعبثون يف الثيب ، و يومئذ يهت

يفتضون البكر و زوج تلك و أبو هذه موثق يف احلديد ، و من مل يرض منهم أن يفعل ذلك 

   4"هن ، فبلغ الفكرة يومئذ منهم ماال تلحقه الصفةفيأعطاهن لغلمانه يعبثون 

طني حيتفظون باألسرى املسيحيني ، ومل يعملوا على و على عكس النصارى كان املراب    

على حد تعبري ) الفداء (يف البدل م التخلص منهم بالقتل كما هو معمول به ، بل يستعملو

و هذا ما أشار إليه أحد الباحثني الغربيني إذ يذكر أن املرابطني يعتربون األسرى 5الونشريسي

قد عمل و. داء أسرى املسلمني الذين كانوا يعانونمن أجل ف6رأمسال ميكن استثمارهاملسيحيني 

األمراء املرابطون كل ما يف وسعهم لفك أسرى املسلمني و هذا ما حدث يف الكثري من املرات 

                                                 

 1- Dalché ( : J. Gautier): Islam et Chrétienté en Espagne aux XII  

siècle ,contribution à l’étude de la notion de frontiere ; p183 
 

 81، كتاب اجلغرافية: أبو عبد اهللا حممد الزهري -2
 55ص) 4(ج  البيان املغرب -3
 226ص) 3(ج: نفس املصدر -4
   158ص 2ج: املعيار -5

6- Dalché ( : J. Gautier):ibid .p 214  
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وقد  2.م قرب قرطبة1131/ه526و سنة 1ريةبم قرب طل1128/ه523نذكر منها سنة 

فداء أسرى املسلمني ، و حرص  كتب النوازل املعاصرة لفترة الدراسة يف نوازل عدة إىلأشارت 

يف حكم األسري " ابن رشد"املسلمني على فداء أسراهم و هذا ما يفهم من النازلة اليت أوردها لنا 

الذي ال سبيل إىل فك أسره إال بالعلج الذي أبا صاحبه بيعه إال بأضعاف مثنه فكان جواب ابن 

مستندا يف حكمه على " ا اشتراه بهمنه باألكثر مم يؤخذأن الواجب أن "رشد على تلك النازلة 

ن مسلمي املغرب و إساس فهذا األوعلى   3.وجوب فداء املسلمني أسراهم بأنفسهم و أمواهلم

سراهم من أعا عملوا مبختلف الوسائل و الطرق لتحرير باألندلس على عهد املرابطني سلطة وش

و بشىت أ.ىل يومنا هذاإال به موعالنظام الزال مذا ، وه4سرىأ سرى مقابلأما إقبضة النصارى، 

ن أوليس هذا فحسب بل . 5خوانهإه لتحرير بهناك من كان ميلك عبدا فوه أن الطرق لدرجة

  .6املسلمني ىسرألفداء  - موتهبعد - و جبزء منهأ وصى مبالهأهناك من 

سرى املسحيني لدى األسلمني لدى النصارى وسرى املاألقدنا مقارنة بني وضعية ع ذا ماإو    

نواع أبشع أوضاعا مزرية و مأساوية و استغلوا أسرى املسلمني عاشوا أن أملرابطني، ، جند ا

مر بالنصارى قيدم حيث وصل األ عوال حىت 7عراضهمأجسادهم وال أالستغالل فلم تسلم ال ا

و باملقابل حافظ .8عن دينهم و اعتناق الديانة املسيحية يخلتجبارهم عن الإ ىلإبالنصارى 

الكثري و عبئهم الثقيل على  همى هلم ، رغم عددذسرى املسيحيني دون أدىن أاملرابطون على األ

الدولة ، و مل يلجئوا إىل التخلص منهم بإراقة دمائهم ، كما مل جيربوهم على الدخول إىل الدين 

ففي هذه احلالة يدمج ضمن اتمع وتراعى  9اإلسالمي ، إال من اختار منهم ذلك عن قناعة 

ا البقية الباقية فلم يزج م املرابطون يف السجون ، بل عملوا على إشراكهم يف كافة حقوقه ، أم
                                                 

 80ص 4ج البيان املغرب: ابن عذارى  -1
 86-85ص :نفس املصدر  -2
 586ص 1س: فتاوى ابن رشد -3
 .161-159،ص2ج املعيار:الونشريسي -4
  213نفسه ص -5
 256،ص9جاملعيار :يسيالونشر -6
  226 ص  3ج البيان املغرب: ي أورده ابن عذارى يف كيفية معاملة أسرى املسلمنيذانظر النص ال -7
 .193،ص مباحث يف التاريخ االجتماعي: بوتشيش ابراهيم القادري-8
 158ص 2ج املعيار: سالم أسري نصراين مبالقة الونشريسي إ:نظر عن ذلك مثال ا -9
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من إشراك حلوايل عشرين ألف 1"مارمول"إجناز بعض املشاريع و لدينا يف النص الذي أورده 

ومما ال شك فيه أن .أسري مسيحي يف شق قنوات مياه مدينة مراكش خري دليل على ذلك

   املشاريع ينسيهم جو األسر أصال، و هذا ما فعله املرابطون وعمال األشتراكهم يف إجناز بعض ا

  العبيد  -ج 

صنف املؤرخون العبيد يف أدىن سلم اهلرم االجتماعي و مل تنل هذه الشرحية حقها من طرف    

املؤرخني رغم األعداد اهلائلة منهم و دورهم املميز يف اتمع إال أنه قلما ترد أخبارهم يف 

أو عن الطبقة  2و كل ما كتب عنهم جاء بشكل عرضي أثناء احلديث عن احلروب املصادر ،

و أثناء احلديث أ 3اخلاصة فريد ذكرهم لنوعية اخلدمة اليت يقومون ا داخل البالط و البيوت 

كبار التجار و استخدامهم هلذه الفئة لرعاية جتارم خصوصا أثناء تنقالم إىل بالد  عن

   4.حراس و أدالء للقوافل التجاريةك السودان الغريب أو

مصدر رقيق يف املغرب و األندلس إبان عصر املرابطني يعود أساسا إىل ما أسره  وكان   

ىل وفرة أعدادهم بسبب إاملرابطون يف حروم مع النصارى يف األندلس ، و يكفي كإشارة 

، يف  5رين ألف أسريعشبعض املصادر من أن يوسف بن تاشفني أسر منهم  احلروب ما أوردته

هذا ناهيك عن  6.ةالف سبيآ ستةمن األندلس  م1137/ه532يف سنة " علي"حني محل ابنه 

نتشار أسواق النخاسة اليت مكنت األمراء املرابطني و األثرياء من شراء أعداد كبرية منهم سواء ا

    7.من األندلس أو بالد السودان 

                                                 
 56ص  2ج إفريقيا -1
 25،38ص احللل املوشية: جمهول  -2
 232ص 3مج نفح الطيب: املقري : نظر عن ذلك ا -3
 66ص صفة املغرب: اإلدريسي  -4
 56ص املصدر السابق:مارمول  -5
  62ص 2ج ستقصااال: السالوي   -6
، وعن 50-49ص سبةرسالة يف احل :السقطى الذي حارب حيل التجار إلخفاء  عيوب العبيد :ر عن ذلك مثال ظنا -7

 33ص صفة املغرب:  يدريسنظر اإلا :الرقيق احمللوب بالد السودان
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، و حىت  1و األثرياء فحسب بل تعداه ليشمل الفقهاء  يقتصر امتالك العبيد على األمراءومل   

، وعليه فإن عادة امتالك العبيد يف العهد املرابطي عادة طبيعية يسعى إليها اجلميع  2بعض العامة

خصوصا إذا كانت لديهم القدرة على شراء العبد و النفقة عليه فكيف كانت حالتهم 

  ؟جتماعيةاال

أن معاملة العبيد يف العصر املرابطي كانت معاملة كرمية على حد إىل  3لقد أشار أحد الباحثني   

حد تعبريه نتيجة املعاملة احلسنة من طرف أسيادهم وعليه فإن وضعهم مل يستدع القيام بثورات 

اسة و غري أن ما ذهب إليه هذا الباحث خيالف متاما ما أوردته املصادر املعاصرة لفترة الدر.

قاضي املرابطني منذ العهود األوىل ألمراء الدولة من جمالسة رمي ضحسبنا أن حتذير املرادي احل

فإم  أصحاب الصنائعال جتالس و"  :اخلدم و العبيد لدليال كافيا على ذلك حيث يقول

 ال ميإن اخلد"إىل أن يقول  4"ل ذلك خبدمتهمخفي ومهنهم ...صنائعهم لىع كون بحدثيت

عالئية حىت العصور تسه الروح االذو استمرت ه5"انيكون ندميا وإن العبد ال يكون للحر قري

 ختالط مالالحقة وقد صورت لنا أمثال العامة وضعية العبيد االجتماعية و دعت إىل جتنب اال

كما أشارت بعض األمثال إىل 7"اخلدمي ال يكون ندمي" و 6" من خالط اخلدم ندم"كقوهلم 

حبال جامع بال  طبال سياأسود "هلمورة الشدة و القسوة معهم و هذا ما نستشفه من قورض

   8".حصور

                                                 
 قالئد العقيان: بني يديه  تصرفونيمتالك القاضي عياض لعبيد ابن خاقان من انظر عن ذلك اإلشارة اليت أوردها ا -1

   546ص
 74ص أخبار املهدي:البيدق  نظراعن امتالك بعض العامة للعبيد  -2
 120،122ص النشاط االقتصادي يف املغرب اإلسالمي: الدين أمحد موسى عز  -3
 96ص كتاب اإلشارة يف تدبري اإلمارة:املرادي -4
 97، 96ص نفس املصدر -5
 4120مثل رقم  226ص 1ج تاريخ األمثال: حممد بنشريفة -6
  96املصدر السابق ص :وانظر أيضا املرادي  109 نفسه مثل رقم  -7
  235رقم: مثل ابن عاصم 315ص أمثال العامة يف األندلس: األهواين  عبد العزيز -8
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كما صور بعض الشعراء األندلسيني حتاملهم على السود و تعصبهم ضد العنصر األسود و    

أنه  –املعاصر لفترة الدراسة –أمحد بن محدين "هذا ما يتضح جليا مما روي عن قاضي قرطبة 

  : ه املوقف بقوله الساخر جملس حكمه أسود خياصم زوجة له بيضاء فأوحي إلي حضر إىل

  السنة  فكان بشريا بسوء *** رأيت غرابا على سوسنه         

   1ويا مكحل العاج زد مهونة ***مرود الساج زد عزة    فيا       

ومل يكتف الشعراء باالستهتار و السخرية بالسود فحسب بل تعدى بعض الشعراء إىل التعبري 

م غضبهم عليهم خصوصا على العصاة منهم وهذا ما ب جاصعن حقدهم ومقتهم للعبيد و 

تربزه األبيات الشعرية اليت قاهلا الشاعر أمية بن عبد العزيز بن أيب الصلت املعاصر للحقبة 

  :مه للعبيد حيث قال ذاملرابطية يف 

  2من أسود اللون كاخلبيث ***ورب يوم محيت غيظا        

سياد عليهم و يف هذا ليت تربط العبد بسيده و سلطة األكما رمست لنا املصادر الفقهية العالقة ا

الصدد ذكر اجلزيري أن األسياد كانوا يقومون بتزويج عبيدهم ويلزموم بشروط يف عقود 

نكاحهم، واختلفت عقود زواج العبيد من عبد آلخر ،و كان األسياد يتولون دفع صداق 

ولألسياد كل الصالحية يف  3بإذن سيده عبيدهم و يف حالة عدم دفع السيد للصداق يدفعه العبد

كما أن العبيد يورثون كما  4يف تزويج عبيدهم أو إمائهم حىت و إن كان الزواج مل ينل رضامها

و اعتربت نوازل الفترة املرابطية العبد  5كما تورث األمالك إال إذا ترك السيد وصية بتحريره 

يق عقود شراء يوضح فيها تاريخ خصوصا وأم كانوا يشترون عن طر 6مبثابة سلعة من السلع 

                                                 
النعمان عبد املتعال القاضى ط،القاهرة الس األعلى للشؤون . ،حتقيق د رايات املربزين و غايات املميزين:ابن سعيد  -1

  68ص1973اإلسالمية سنة 
 242-240ص العريباإلسالم السري يف املغرب : براهيم القادري بوتشيشا:انظر  -2
 13-12ورقة  العقودواملقصد احملمود يف تلخيص الوثائق  :اجلزيري -3
 27ورقة   670، خمطوط اخلزانة العامة للوثائق و املخطوطات الرباط رقم  العقد املنظم للحكام: ابن سلمون  --4
    1328ص   3س ،1580ص 2 ، سفتاوى ابن رشد: ابن رشد  -5
 58ورقة  ابن احلاجنوازل : ابن احلاج  -6
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ولعل ما يربز   2لدرجة أنه كان يفحص بدقة 1أو سنة البيع و خلو العبد من مجيع عيوب الرقيق

وضعيتهم االجتماعية يف احلقبة املرابطية حرمام من أدىن احلقوق أين حرموا حىت من تلقيب 

ومل تقتصر  3 .يناسب الرقيق أنفسهم بأمساء األشخاص األحرار حيث خيتار هلم من األمساء ما

معاناة هذه الفئة لوحدها فحسب بل مشلت حىت أبنائهم إذ تشري بعض الفتاوى معاناة أبناء 

الرقيق من إثبات نسبهم وهذا ما تؤكده النازلة اليت وردت إىل الفقيه ابن رشد من مدينة سبتة 

عم املدعي البنوه وأنه ابنه يف إدعاء أحد الرجال يف رجل آخر أنه غالمه من أمة كانت له ، وز

    4 .من امرأة حرة بنت حرين

نوا يشعرون بنوع من احلرمان و اإلحباط النفسي ، خصوصا فيه أن العبيد كا شكومما ال     

وأن اتمع مل يراع شعور هؤالء ، وهذا ما توضحه األمثال الشعبية و بعض النوازل الفقهية اليت 

ار أثناء تنابزهم ، وشتم بعضهم البعض يصف الواحد منهم اآلخر تشري إىل أن املتخاصمني األحر

هذا إىل جانب حرمام من القيام بأدىن الواجبات االجتماعية كعزاء  5لعبودية والرقبصفات ا

هذا ناهيك عن اإلمهال .  6امليت مثال و يف حالة القيام بذلك يعد ذلك تطاوال و فضوال منهم 

 إىلعاية ،و هذا ما تسبب يف تفشي األمراض بينهم و اليت أدت الكلي هلم و تركهم دون أية ر

وبالرغم من الظروف االجتماعية اليت مرت ا هذه الطبقة كان هلم دور .7ك معظمهمهال

وإسهام يف اتمع املرابطي يف شىت مناحي احلياة ،فاستغلوا استغالال فضيعا و سخروا يف 

لية دون توقف وانقطاع لدرجة أنه ال ينتهي من عمل األعمال املضنية إىل جانب األعمال املرت

                                                 
 116املصدر السابق ورقة : اجلزيري  -1

2 - J acob Oliel : les Juifs au Sahara، paris، 1991. p66 
3 - George Jehel : la méditerranée médivale, paris، 1992، p.105 

 1082- 1081ص  2، س فتاوى ابن رشد: ابن رشد -4
 514ص 2ج املعيار:الونشريسي  -5
تاريخ : نظر حممد بنشريفةا". فضول سود يف خيرب مشات تعزي، أبيعت يف األكفان:" ن ذلك مثال قوهلم انظر ع -6

 1743مثل رقم   265ص 1ج .واألزجال األمثال
 18،22،ورقة  نوازل ابن احلاج: ابن احلاج  النظر عن ذلك مثا- 7
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من تلك األعمال حىت املستقذرة منها و هذا ما  نومل تستث 1إال ووجد عمال آخر ينتظره

  .2نستشفه من بعض أمثال العامة

مما سبق يتضح لنا أن العبيد يف احلقبة املرابطية عاشوا وضعية مزرية و حالتهم كانت جد   

ستكانوا ألسيادهم رغم السخط الكامن يف صدورهم ومل حيولوه إىل انتفاضة متدنية إال أم ا

مواتية خاصة يف أواخر الدولة   رغم ما تكنه نفوسهم من تذمر و غضب رغم أن الظروف كانت

     3احلقبة املرابطية تعكس روح االستكانة ورضوخ العبيد ألسيادهمأمثال العامة اليت خلفتها و

  )الدعرةتسولني وامل(الطبقة املهمشة 

غفال إ نه ال ميكنناإللمجتمع املرابطي ف مادمنا بصدد احلديث عن الطبقات االجتماعية املشكلة   

هذه الشرحية اليت تعرضت هي  شرحية من  شرائح اتمع املتمثلة يف املتسولني و اللصوص

من الفئات سدل  عليها ستار من الصمت ،فهي بذلك تدخل ضأمهال و النسيان وخرى لإلاأل

هذه الشرحية لكوا شرحية غري منتجة  ميش و يرجع أحد الباحثني سبب.ملهمشة يف  اتمعا

بل كانت تشكل عبئا على كاهل الدولة و لكوا أيضا بعيدة عن املواقع السياسية و حقول 

املعرفة ناهيك عن كوا مل تلق اهتمام املؤرخني الذين جلبوا على طمس أخبار الشرائح 

  4.االجتماعية الدنيا

و تعد كتب  .الكتب شارات املتناثرة بني ثنايامجع اإل ذلك يتوجب يهاماطة اللثام علوإل    

ىل جانب  إأهم املصادر اليت متدنا مبعلومات عن املتسولني وف و احلسبة املناقب و التصو

 املهمشة، ويرجحيف العصر املرابطي شرحية من الشرائح ) قطاع الطرق(عرة املتسولني يعد الد

                                                 
  1ج  تاريخ االمثال واألزجال: بنشريفة ظر حممدان".اطلق الفاس خذ املصحا : "ما قيل يف هذا اخلصوص قوهلم -1

 442:مثل رقم  267ص

حممد انظر  ":سيدك خيرا بيد عفر خذ":نظر عن استخدام السادة لعبيدهم يف بعض األعمال املستقذرة قوهلما -2

 1713مثل رقم  265املرجع السابق ص:بنشريفة
على ميل هؤالء إىل السكون و  دليل قاطع  "شتمت موالي حتت كسايب"نظر عن ذلك املثل القائل ا -3

 1881مثل رقم 269نفسه ص :حممدبنشريفة.الدعة
 161ص اإلسالم السري يف املغرب العريب: ابراهيم القادري بوتشيش  -4
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ىل التمايز االجتماعي الذي إظاهرة انتشار ذلك يف العصر املرابطي  1نيأحد املؤرخني احملدث"

ه مرحلة احلضارة و الترف فنجم عنها ظهور فئة عاجزة عن حتصيل عيشتها ناقمة عن ترزأف

ض وضاع، ومتمردة على شروط احلياة اجلديدة فاختذت من اللصوصية سبيال، وسوف نتعراأل

شرة يف تفات املنىل تنامي ظاهرة التسول و السرقة يف العصر املرابطي ضمن دراستنا لبعض اآلإ

  .اتمع املرابطي

  

  ثر ااعات و احلروب على العامةأ

ثر على اتمع أن لكثرة ااعات و احلروب اليت شهدها العصر املرابطي أجدال فيه  المما    

ل طبقات اتمع حيث تساوى يف انعدام القوت الفقراء و ن ااعات و احلروب تطال كأل

كثرهم ال أاالت هي طبقة العامة لكون أكثر الطبقات تضررا يف تلك احلن أ، غري 2غنياءاأل

خرية ثريا بذلك لكون هذه األأقل تأميلكون حىت قوت يومهم يف حني كانت الطبقة اخلاصة 

 بريعت حسنأعن ذلك " ابن عذارى"د عرب د وقميكنها من مقاومة الشدائ متلك من الوسائل ما

هل اجلاه، وترمق سائر الناس باجللود و أال إدراك شيء من املوجود إىل إل يص وال:" حيث يقول

  .3"صماغ و عروق السوس ، ومن دون هؤالء بالفئرة و القططاأل

ناس من ثناء احلرب و ترك عامة الأعيام أكما كان لتدخل الدولة حلماية وجوه الناس و 

نقله لنا ابن غازي يف حديثة عن  خرية، وهذا ماالفئة األ  ن تسبب ذلك يف تضررأورائهم 

ىل حصن إ" جلوطيدر بن و"ث نقل وايل املرابطني حصار املوحدين ملدينة مكناسة حي

وترك مجهور ، هنقلها إلي إال قوات شيئاغنيائهم ، ومل يترك من األأوجوه الناس و " "تاكررت"

  .4"مواضعهم  الناس يف

                                                 
 .190ص، مباحث يف التاريخ االجتماعي: ابراهيم القادري بوتشيش -1
 .38،ص)4( ،جالبيان املغرب: ابن عذاري -2
 .38،39،ص نفس املصدر -3
 .6،صالروض اهلتون: ابن غازي -4
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و يف أواح العامة سواء يف املغرب أروقد جنم عن اجلفاف املستمر جماعات عصفت بالعديد من 

ىل بيع بعض إجرب البعض أبينما  2كل جذور النباتاتأىل إمنهم اضطر   ي، ومن جن1ندلساأل

ال زجاله حأحد أيف " بن قزمانا"وقد صور. 3يسد به رمقه مالكه بثمن زهيد للحصول على ماأ

مثال العامة عن الكوارث أ، كما عربت 4يام الصحوأحني تتواىل  من هم يعتريهمالناس و ما 

مثاهلم صورة صادقة على أ، فجاءت 5ذهامأعنها من جماعات بقيت عالقة ب أينش الطبيعية و ما

وىل ضحايا أكما مل ينجو العامة من احلروب اليت خاضتها الدولة املرابطية، حيث كانوا .ذلك

تالف إ سببا يفعلى الفالحة فكانت تلك احلروب ن عيشهم يعتمد ألك احلروب على اعتبار ت

يف  جعلت منها هدفا سيماالنصرانية  شاجليو هجماتأن الزراعية خصوصا واحملاصيل 

  .6ندلساأل

الدولة نتيجة  احلمالت  صرواخر عأندلس خصوصا يف األ أحسن حاال منومل يكن املغرب     

ستبعاد و و االأما القتل إاملوحدين على املدن املغربية فكان مصري الكثري من العامة،  ام اقاليت 

ن أ" تلك الفترة فيشري صاحب الروض اهلتونلرخت أوردته املصادر اليت أ حسبنا يف ذلك ما

ن هؤالء مجعوا أمال يف النجاة من سيوف املوحدين، غري أة من عامة مكناسة تعلقوا بشجرة مجل

ة إىل حمن" احللل" ، يف حني يشري صاحب  7خرهمآحرقوهم عن أت الشجرة فاحلطب حت

يام قتل أين استمر القتل و البطش فيهم ثالثة أا ين يف مراكش ساعة دخول املوحدين هلاحملاصر

بيع عيال مراكش و "هلم النجاة حيث  د من قدريف حني استعب 8ألفاول سبعني يف اليوم األ

                                                 
 .39،ص4ج البيان املغرب: ى،ابن عذار149،ص التشوف: ابن الزيات: ظر عن ذلك مثالنا -1
 .212نفسه ،ص:ابن الزيات -2
 .124نفسه،ص -3
 99زجل رقم  309، 308،ص1جتاريخ األمثال و األزجال : بنشريفةحممد   -4
 23مثل رقم  298ص أمثال العامة يف األندلس:د العزيز األهواين انظر عب." أشط من عام اجلوع" :مثل قوهلم -5
 .91،صاحللل املوشية: جمهول -6
 7-6،صالروض اهلتون: ابن غازي -7
 .139،ص املصدر السابق: جمهول - 8
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هل السجن أكل أكلوا اجليف ، وأشدة احلصار هلكوا جوعا،حىت  ومن 1"والدهم بيع العبيدأ

  .2بعضهم بعضا

ىل إدت أ وبئة غالبا ماأن كل جماعة كانت تعقبها أىل نتيجة مفادها إن خنلص أخريا ميكن أو

غريها و هذا  كثر منأيف صفوف العامة  الوفياتن تكون تلك أ، وليس بغريب  3هالك الكثري

كثر املوتى يف و ":راحة يف حديثه عن حمنة احملاصرين يف مراكش بقولهعرب عنه ابن عذارى ص ما

 4".الضعفاء

  

 

                                                 
 143ص  احللل املوشية: جمهول  -1
 .27، قسم املوحدين،صالبيان املغرب: ىابن عذار -2
 .226،صنظم اجلمان: ابن القطان -3
 .100،ص) 4( ،جالبيان املغرب: ىابن عذار -4



  الفصـــل الرابــع

)القيم السائدة يف اتمع ،اآلفات االجتماعية(مظاهر من احلياة االجتماعية   
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  )،اآلفات االجتماعيةتمع القيم السائدة يف ا(جتماعية مظاهر من احلياة اال

ث عن األجيال وورماملرابطني عادات و تقاليد بعضها  صررف سكان املغرب و األندلس يف عع
مرت ا املنطقتني  دينيةالسابقة ،و بعضها استحدثت خالل هذه الفترة نتيجة ظروف سياسية و 

من عادات و تقاليد  بالزواج و ما يتضمنه ا ا اجلانب تكوين األسرة بدءتناول يف هذن سوفو
عياد األ هذا فضال عن. وما ينجم عنه من املشكالت الزوجية يكون مصريها الطالقاملتعلقة به،

لفة ناهيك عن احتفاالم املختون جتهم فيها، أو يف مواكبهم ودو املواسم اليت حييوا ويب
القيم السائدة يف  مع اإلشارة إىل مارسوهاالترويح والتسلية اليت عرفوها و قضاء وقت فراغهم يف

اآلفات  بعض وعلى النقيض من ذلك نتطرق إىلواحلث عن العمل اتمع من كرم ونظافة 
  . وطرق معاجلتها املنتشرة يف الوسط االجتماعي  االجتماعية واألوبئة

  : تكوين األسرة 

تمع املغريب و األندلسي فهي بذلك ال ختتلف عن بقية اتمعات تعد األسرة نواة ا:  الزواج

للزوج احلق يف  اإلسالميةو عادة ما تتكون من الزوج و الزوجة و األبناء ،و قد حددت الشريعة 
املالحظ يف العرف السائد  أن،غري  1ال يتعدى أربع زجيات  أنالزواج بأكثر من واحدة ،على 

كانوا يتزوجون بأكثر من العدد الشرعي ،و هذا ما  أم  "ملتونةو " ةجدال"لدى بعض رؤساء 
 )عبد اهللا ابن ياسني أي( وصل ملاو " زرع حيث يقول  أيبنستشفه من النص الذي أورده ابن 

عندهم  ةفيهم شائعهرة مع حيي بن ابراهيم إىل بالد صنهاجه ونزل بساحتهم رأى املنكرات ظا
 لعل و 2"وسبع نسوة وعشرة ،وما شاء فأنكر ذالك عنهمووجد الرجل منهم يتزوج ست نسوة 

 اإلسالميف  السنة إمنا،ليس هذا من السنة : " :زواجهم بأكثر من واحدة قوله كيدما يزيد يف تأ
وليس من 3"أي جبمع الرجل بني أربع نسوة حرائر فقط،و له سعة فيما شاء من ملك اليمني

حاول عبد اهللا بن ياسني تغري  دؤساء دون العامة و قهذا العرف متبعا بني الراملستبعد أن يكون 
مرهم باملعروف و اهم عن املنكر، فلما أرشدهم ،و بني هلم شرائع السنة و أهذا الوضع ،ف

                                                 
 3،آية  النساءسورة  -1
 78،ص األنيس املطرب:ابن أيب زرع -2
 نفس املصدر والصفحة -3



167 
 

منه و هجروه،و نافروه و ثقل  واؤتربوه قد شدد عليهم يف ترك ما هم عليه من املنكرات أر
نه تعجب من ذلك أة الغريبة لدرجة فات مسوىل بعض عادإ2"ابن بطوطة"و يشري . 1ذلك عليهم

ردن الزواج تزوجن، لكن ال يسافرن مع أ إذان النسوة أفمن بني ما ذكره يف هذا اال 
 لإلسالمهلها، و من بني العادات اليت ال متت بصلة أذلك منعها  إحداهنرادت أزواجهم ،و لو أ

و  إحراجاخلليالت و اخلالن دون أي أن الرجال و النسوة منهم على حد السواء كانوا يتخذون 
  .ال يرون يف ذلك أي منكر أم

الزواج عادة باخلطبة ،و يرى بعض الفقهاء أن شرطه اخلطبة، و هذا امتثاال ألفعال  أو يبد   
،و كانت عملية اخلطبة عادة ما تقوم ا النساء املسنات على سبيل حب اخلري  3) ص(الرسول 

اة ،و كان اختيار الفىت لعروسه عملية سهلة تتم بواسطة األهل أو و الوصل بني الفىت و الفت
ن هذا مل مينع األمهات أو أن يكون الفىت نفسه قد شاهد الفتاة يف مكان عام ،غري أاألصدقاء ،

مل  إذاعدم رضا الفىت خصوصا  حيانمن التدخل يف اختيار العروس،و هذا ما يقابله يف بعض األ
 إذألن أمرها ليس بيدها  ة نادرا ما ترفض من تقدم خلطبتهاأانت املر،يف حني ك4يقتنع بالعروس

ن األب أو الويل كان له ن املرأة مل يكن هلا حق اختيار زوجها ألأالنصوص تشري اىل  أن أغلب
و حسبنا يف ذلك أن بعض النوازل املعاصرة  5يف تزويج ابنته دون أدىن استشارة  اليد الطوىل

و عقد نكاحها  آخرن رجال غاب عن زوجته فزوجها والدها برجل أ لفترة الدراسة تشري اىل
ا أخرى زج ا يف السجن أل امرأةكما أن  .6معه يف الوقت الذي عاد فيها زوجها األول 

ن يوسف بن تاشفني زوج أ إليهكيد ما ذهبنا أو لعل ما يزيد يف الت7ها ولي إذنتزوجت بغري 

                                                 
 7ص)2(ج االستقصا:السالوى- 1
 272-271ص ) 2(ج  رحلة ابن بطوطة -2
  49ص  آداب احلسبة و احملتسب:ابن عبد الرؤوف -3
 270ص قرطبة اإلسالمية:فحممد عبد الوهاب خال- 4
ص  1919رقية اجلزائر شاملطبعة ال ،، عين بطبعه وحتقيق حواشيه الفردبل ،ابن شنبالتكملة لكتاب الصلة:بار ابن األ -5
33  

  179-178ص ) 1(،س فتاوى ابن رشد:رشد  ابن -6
 67-66 ورقة ،نوازل ابن احلاج:ابن احلاج  -7
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مري علي بن يوسف ن األأ،كما 1هإليبيها أبعهد "غانية "ه تسمى ل بيتهأة من أبامر "علي املسويف"
   2.بناء عمهأحد خته ألأعقد على 

ها على ادالسرا ووأنا عائليا فأة كان يعترب شأن زواج املرأىل نتيجة مفادها إمما سبق خنلص    
و اخلصوص هو الذي يتكفل بترتيب أمور زواجها ، وهذا حسب ما يراه هو مناسبا البنته 

يها يف أة يف بعض العائالت الوجيهة كان هلا رأن املرأتثبت ن بعض الشواهد إبالرغم من ذلك ف
مل يستهوها لسبب من األسباب و حسبنا يف  إذاتقدم خلطبتها  منترفض فاختيار شريك حياا 

خصوصا  3رفضت رجال قبيح الوجه جاء لطلب يدها  "بنت القليعي ننزهو "ن الشاعرةأذلك 
اوية مل تستجب لكثري من فززينب الن أن ، كما4على غاية من اجلمال و احلسن الرائقا أو 
   5.حكم املغرب برمته على  ن يكون زوجها ممن يقدرأو األمراء ، و اشترطت  لشيوخا

ة حسبما نستشفه من نصوص املعاصرة لفترة الدراسة فقد أما املواصفات املرغوبة يف املرأ    
الزوجة الثقايف للناس فقاضي املرابطني احلضرمي نصح يف عملية اختيار  اختلفت بسبب املستوى

كمال : ثالثهاو حسن اخللق:وثانيها طيب األصل :أوهلا:ساسيةأتوفرها على ثالث خصال 
ة ملة العاأ،بينما تنافس البعض يف الزواج باملر7مصاهرة البيوتات الطيبة املنبت ،مع مراعاة 6الدين
،و نفروا من القصرية  9ة اجلميلة البدينة الشقراءأني فضل العوام املريف ح 8ة النبيهة الذكيةملالعا

  .10القامة

                                                 
  225ص ) 6( العرب مج: ابن خلدون  -1
 219ص ) 1(جاإلحاطة م :ابن اخلطيب -2
 216ص    املقتضب من كتاب حتفة القادم: بار ابن األ -3
 295ص ) 4(مج  نفح الطيب:  ياملقر -4
  18ص ) 4(ج  البيان املغرب: ابن عذارى  -5
6
 76ص ىل أدب االمارةإشارة إلكتاب ا:املرادي - 
 160ص) 3( ج املعيار:الونشريسي -7
 131ص   1937نشر ليفى بروفنسال ،الرباط املطبعة االقتصادية )4(ج صلة الصلة: ابن الزبري  -8
9
وعن املرأة الشقراء .  34ص1ج  مثال العامةأ : انظر الزجايل".الشحم زين ومن فقد حزين" عن املرأة البدينة يقول املثل - 

  107نفس املصدر ص: انظر الزجايل" أي هو النمش مث أفتش :يقول مثلهم 
   34نفس املصدر ص:الزجايل".أي هي ركبتها،مث هي رقبتها:" املرأة القصرية انظر مثلهم القائلوعن  -10
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ن عبد اهللا بن ياسني أقد ظل يسيل لعاب الرجال و جيذم و ال غرو يف  اجلمال يبدوا أنو 
شرط  همأن ألكن يبدو لنا   1خطبها  إالة حسناء أالزعيم الروحي لدولة املرابطني ال يسمع بامر

، وحسبنا يف ذلك كثرة 2ن تكون بكرا أة اليت ينوي الزواج ا أجل يف املرشرط يشترطه الر
نكحت  إذاة أن املرإو عليه ف.3فقهاء العصر املرابطي ن على أالنوازل اليت وردت يف هذا الش

 إليهاخوها كان عليها صداقها وردت أو أبوها أجها ن زوإا بكر و ثبت العكس فأساس أعلى 
  5.ري عليهاعد ذلك عار كبيو .4

ة الثيب خصوصا من أن بعض الرجال مل جيدوا أي حرج يف الزواج باملرإو بالرغم من ذلك ف    
" اشفنيتيوسف بن " أن، و حسبنا يف ذلك 6اجلمال و املال و املكانة االجتماعية بنيمنهن جيمع 

ن أ،كما 7،بعد أن كانت قد نكحت قبله ثالث أزواج"اويةفزبزينب الن"قد تزوج " اشفنيت
و يتضح لنا من مصادر . 8قد تزوج حواء بنت تاشفني بعد وفاة زوجها" طاهر متيم أبو"ري ماأل

 باءلآل يشكلن مصدر هم أنعلى تزويج بنام حرصا عليهن،خصوصا و  اآلباءالفترة حرص 
و هلذا نراهم 9كثر عددهن حسب ما توضحه بعض األمثال إذايف احلياة و بعد املمات و خاصة 

قالت  إذ" :يج بنام منذ صغرهن و ينصحون بتزوجيهن ألول خاطب فيقولونيفكرون يف تزو

                                                 
  169ص  كتاب املغرب: البكري  -1
عليكم بنكاح األبكار فإن أعذب أفواها ،و انتق أرحاما و :" ،على نكاح األبكار يف قوله ) ص(لقد حث الرسول -2

 )3(،هامش  50ص  آداب احلسبة و احملتسب:وف ابن عبد الرؤ: انظر ".باليسري  ىأرض
، 258، 255، 136، 83، 82ص ص ) 3(مج  املعيار: الونشريسي  72 ورقة نوازل ابن احلاج:ابن احلاج  -3

260 ،266 ،352 
املصدر السابق :و انظر أيضا الونشريسى .1320-1309-  1308ص ) 2(س فتاوى ابن رشد:ابن رشد  -4

285،386 
 200، 199ص ) 1(ج إفريقياوصف :الوزان  -5
 18ص) 4(ج  البيان املغرب: ابن عذارى .انظر عن ذلك مثال زينب النفزاوية -6
 217ص ) 6(مج العرب:ابن خلدون -7
  1224-1223املصدر السابق ص :ابن رشد -8
و  1446رقم مثل ".من كثر بنات كانوا الكالب اختان: "و قوهلم 779،مثل رقم " هم البنات للممات:"مثل قوهلم  -9

) 1(ج تاريخ األمثال و األزجال.انظر حممد بن بنشريفة . 1965مثل رقم " .وي على من مات و خلّى سبع بنات:"قوهلم 
 300ص 
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البنت دد و يتضح لنا من ."1مهاأرفعت القدح لفمها حتتاج ما حتتاج  إن"،و " ،فكر هلا يف خمد
ن الزواج أ،مع 2يف البحث و االطالع و اختيار الفىت املناسب لبنام باءاآلبعض األمثال حرص 

و من األمثال املعاصرة لفترة الدراسة . 3حسب  ما يفهم من بعضها -ونصيب قسمة - يف مجلته
ن تكون أندلسية خصوصا مل تكن تقبل ة بصفة عامة و املغربية و األأن املرأىل إالدراسة ما يشري 

بعض الوثائق األندلسية  أوردتهو ما يزيد تأكيد هذا الطرح ما .4كلة و تؤثر املوت على ذضر
و انتقدت أمثاهلم زواج . 5أخرىها عدم زواج الزوج عليها مرة و وليأمن اشتراط الزوجة 

يسخرون من  اكانولسنة الشعراء الذين أكما مل يسلموا حىت من .6الشيوخ الكبار السن بالصبايا
  7من الشيوخ الذين يتزوجون الصغريات 

  مهور الزوجات يف عهد املرابطني 

ن األصل يف ألاملرابطني  صريف ع أةللمرليس من السهولة مبكان حتديد املهر الذي يدفع    

ردتم أ إنو ﴿و قوله،8﴾تهن نحلةاالنساء صدق آتواو ﴿الصداق غري حمدد لقوله تعاىل 

  .9﴾خذوا منه شيئاأقنطارا فال ت إحداهنءاتيتم  استبدال زوج مكان زوج و

و بالرغم من ذلك فقد حدد بعض الفقهاء احلد األدىن للصداق بربع دينار أو ثالث   
ن املهر قد اختلفت قيمته حسب الوسط أما املتعارف عليه يف العهد املرابطي أ،10مدراه

                                                 

 301ص 27، مثل رقم )  1(ج تاريخ األمثال و األزجال :حممدبنشريفه -1 
 أمثال العامة يف األندلس:ز األهواين انظر عبد العزي  638ابن عاصم مثل رقم  " من خطبك أزواج: "مثل قوهلم - 2

 301املرجع السابق، ص :انظر حممد بنشريفة  1007مثل رقم " خري من فقد.زوج سو:"و قوهلم أيضا . 346ص
 نفس املرجع و الصفحة  :بنشريفهحممد . 1040مثل رقم " زوجين و اضمن يل البخت:" مثل قوهلم -3
 1541مثل رقم املرحع نفس  :انظر حممد بنشريفة..اخرامشية للحفر، وال مشية لبيت :مثل قوهلم  -4
 .203نفس املرجع ص  :وانظرأيضا حممد بنشريفه. 221ص ديوان االحكام الكربى: ابن سهل -5
مثل .الصفحة نفس املرجع و :انظر حممد بنشريفة ".يفرح صبيان القري:إذا ازوج الشيخ لصيب ":انظر عن ذلك قوهلم  -6

 ) . 3(رقم
 302،303نفس املرجع ص  :شريفةحممد بن -7
 4 ،آية ،النساء: سورة  -8
 20آية ،النساء : سورة -9

 178ص) 2(،جفتاوى الربزيل:زيلالرب -10
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االجتماعي و اختالف البيئات ،ففي املناطق الصحراوية اليت كانت موطن اللثام كان الزعيم 
نا نتو مبقار.1"مثاقيلربعة أال يتجاوز بصدقان " –عبد اهللا بن ياسني  –الروحي لدولة املرابطني 

ن الصداق لدى القبائل املرابطية و أيف املصادر املعاصرة لفترة الدراسة يتضح لنا  نا ملا جاءنتمبقار
حد النوازل بلوغ صداق أورد يف  إذقصى مل يكن مكلفا مقارنة مع األندلس يف املغرب األ

ما  إذاو هو مقدار باهظ دون شك  2مثقاال ناهيك عن الثياب و اجلوهرستون النساء  إحدى
ىل نتيجة إن خنلص أالنصوص ميكننا و باستقرائنا لبعض " اهللا بن ياسني عبد"قورن مبا دفعه 

تعود  إمناصل املهر و أىل إندلس اليت يشكو منها العامة ال تعود ن تكاليف الزواج يف األأمفادها 
، 3مثال العامةأالعرس و هذا ما يفهم من بعض  إقامةوراء  رىل النفقات اليت تنجإينا أساسا يف رأ

كان هذا يتناقض مع  نإىل الفقر و االحتياج و املسكنة و إصورت الزواج بأنه مدعاة ومنها ما 

 إن إمائكمنكحوا األيامى منكم و الصالحين من عبادكم و أو ﴿قوله تعاىل  

ن أو عليه ليس من املستبعد .4﴾يكونوا فقراء يغنهم اهللا من فضله و اهللا واسع عليم
يرى أن الزواج ال يكون قبل االستعداد له و القدرة عليه يكون القصد منها تعبري عن فكر واعي 

عديدة و الزوجات ال يرمحن و هو ما يفهم من بعض األمثال ن مطالب الزواج أخصوصا و 
يل عن ثقل قو مهما ".5بع كساك،و اعمل كذاك:"يين ،و قوهلن خلّ إاليين و حلّ :مثل قوهلن

ن الزواج البد ألفقراء يف الزواج خصوصا و ن بعض األمثال تدعوا و ترغب اإتكاليف الزواج ف
ىل القادر على الزواج و مل يتزوج بعني إن اتمع ينظر إمنه ،بل هو مرغوب فيه ، و عليه ف

  .6عامةالرتياب ،و هذا ما صورته أمثلة الا

و أحيانا عينا أن املهر يف العهد املرابطي كان يؤدي بصيغ خمتلفة،فيؤدي إو مهما يكن من أمر ف  
خرية ال يكتب يف عقد الصداق حبسب الدينار املرابطي ،بل حسب صرف األ هقدا ،و يف هذن

                                                 
 169ص  كتاب املغرب:البكري  -1
  29 ةو رق مذاهب احلكام و نوازل األحكام:القاضي عياض  -2
ما ":و قوهلم  298ص )1(ج يخ األمثال و األزجالتار:انظر بنشريفة."العرس طيب و لكن نفقته كبرية":مثل قوهلم  -3

 723مثل رقم  353، ص أ مثال العامة:،انظر عبد العزيز األهواين"هأطيب العرس لوال النفاق
 32ية آ   النور: سورة- 4
 300ص، املرجع السابقحممد بنشريفة، -5
 300،ص1664مثل رقم ، فسهن:  حممد بنشريفة انطر"ثلثي قطم يفىت فيه:ق عازب و متفن":مثل قوهلم  -6
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أدائه ، ومن عجز عن 2و اعترب احلد األدىن يف املهر ربع دينار ذهبا أو ثالثة دراهم 1كل مدينة
حد متصوفة أن أ 4رواية للسلفي،وذا اخلصوص جاء يف 3خرآ رأخواحدة أدى قسطا و ةدفع

  .عندما شعر بقرب ساعة موته إاليؤد مهره املؤجل كامال لزوجته األندلس مل 

  لزوجية االعالقات 

عرفت العالقات الزوجية يف احلقبة موضوع الدراسة حياة تتجاذا عوامل التالحم و     
و التوتر ،و على هذا األساس ميكننا تصنيف العالقات خرى صبغت بالتنافر أاالنسجام و 

الرتاعات مليئة بالتوتر و : الثانيةمتيزت باالنسجام و التالحم و  :ألوىلا: ىل صنفنيإالزوجية 
   .ىل االنفصال و الطالق بني الزوجنيإاملستمرة ،و اليت كانت عادة ما تؤدي 

ىل سعي املرأة لكسب ود إأمدتنا املصادر الفقهية بنصوص يف غاية األمهية تشري  :فبالنسبة لألوىل
ان ذلك ماديا ،و حسبنا يف ذلك استفتاء القاضي عياض البن زوجها مبختلف الطرق ،و لو ك

وهبت لزوجها يف "و عن أخرى  5مالكهاأزوجها يف  أمتعت،"سبتة "يف  امرأةرشد حول 
و للحفاظ على تلك العالقة جند البعض منهن قد سامهن يف شراء 6.صحتها نصف صداقها

  .7مياءباإل ىالسكن العائلي شريطة أن ال يتزوج عنها و ال يتسر

ىل كسب حمبة أزواجهن عن إن بعض الزوجات سعني أىل نتيجة مفادها إمما سبق خنلص    
املعاصر لدولة املرابطني جبالء يف " ابن احلاج"، وهذا ما بينه الفقيه إليهممواهلن أطريق وهب 

ب يردن بذلك استجال إمنامواهلن أزواجهن من أو املتعارف فيما يوسع النساء به على "  :قوله

                                                 
 250ص )2(ج فتاوى الربزيل :زيلربلا -1
  178ص  :نفسه -2
 180ص ) 1(فتاوى ابن رشد س: ابن رشد -3
، 19 ص 1963عة دار الثقافة ،بريوتسلفي،حتقيق إحسان عباس ،طبال،مستخرجة من معجم أخبار و تراجم أندلسية -4
20 

 127-126ص ) 2س( فتاوى ابن رشد:ابن رشد  -5
 500ص) 5(ج نفسه: ،الربزيل143ص) 2(ح املعيار:الونشريسي  -6
 405 138ص  )3(جسي نفسه يالونشر،243 ،204ص ) 2(جزيل نفسه ربال -7



173 
 

على الوفاء بالوعد  "زينب النفزاوية"قدام إو ما .1"مودم و استدرار حمبتهم،و مجيل عشرم 
ابن "  إليهعلى ما ذهب  دليال قاطعا إال "بكر بن عمر أيب "الذي قطعته على نفسها اجتاه األمري

ه و تزوجها فوعدت - بكر بن عمر يبأ –فخطبها : " عذارىو يف هذا الصدد يقول ابن "جااحل
زالت العصابة ،ففتح أدخلته يف دار حتت األرض معصب العينني ،مث أمبال كثري خترجه له ،مث 

ملا عاين من ....عينيه فرأى بيوتا فيها ذهب كثري و فضة و جواهر و يواقيت فعجب من ذلك
على  إياهاهللا  أعطاكهذا كله مالك و متاعك :زينب  هالذخائر الذهب و الفضة،فقالت له زوج

مري قدمت عليه بعد زواجها من األأو نفس التصرف كانت قد  2"عليك اآلنرفته يدي فص
  . 3موال الالزمة لبناء دولتهمدته باألأالسلطة و بسطت له  أينيوسف بن تاشفني 

نتنا ن بعض النصوص مكّأقوة الرابطة اليت جتمع بني الزوجة و زوجها  يدل على و لعل ما    
من أسى  املرأةبزوجها،و ما كانت تبديه مدى تعلق الزوجة من رسم تلك الصورة اليت توصف 

من متع الدنيا بعد رحيل بالوفاة مث ما كانت تأخذ ا نفسها من ألوان احلرمان املفارقة األبدية 
حواء "الذي اختذته احلرة له،و حسبنا يف ذلك املوقف  إخالصازوجها عنها ،وفاء لذكراه،و 

ن تتصدق بثلث ماهلا على أقسمته بأم الذي سو الق "مري سرياأل"بعد وفاة زوجها  "بنت تاشفني
بدا و هذا هو نص أىل تلك الدار إن ال تعود أ،و يلزمها صوم سنة ب احترر رقيقهاملساكني ،و 

رشد يستفتيه أمر هذا القسم بعد زواجه ابن للفقيه " با طاهر متيمأ"الرسالة اليت بعث ا األمري 
ملدة "سري"سكنتها مع زوجها األول انت كاليت  اإلمارةمعها يف دار على السكن  جبارهاإمنها و 

رضي ما تقولون  "مما جاء يف نص الرسالةو.4ثالثة و عشرين سنة فرفضت سكناه متعللة بقسمها
بالبلد الذي تويف  اإلمارةيف امرأة تويف عنها زوجها ،و كان ساكنا معها يف دار  كرضي اهللا عن

ىل قربه،خرجت تتبع إ اإلمارةخرج من دار أوضع يف نفسه و مريا فيه،فلما أكان  إذ،فيه 
ىل دارك فقالت إرجعي اقومي و :قائلنعشه،فلما فرغ من دفنه وهي على شفري قربه قال هلا 

ثلث مايل على :ىل دارك املعروفة اليت خرجت منها فقالت إ :ىل أي دار تعين ؟قال هلاإ:جميبة له 
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ىل تلك الدار إحرار لوجه اهللا ،ال رجعت أ رقيقي و املساكني صدقة،و صوم سنة يلزمين،
  1"سكنها معهم؟أو  ؟عرف فيهاأين الوجوه اليت كنت أ.بداأ

 ا استبعاد أي منافس هلا يف أة تعلق املرو تبدي لنا بعض النصوص مدى شدة بزوجها و حماوال
حست أحينما " قمر"قدمت عليه األمرية أو هذا ما  ىل قتل منافستهاإدى األمر أزوجها و لو 

بدى ميال أالذي  )املسلمنيمري أ (حاولت استمالة قلب زوجها "الثريا"ن صاحبتها أب
انسالخ ىل إدى أمربحة  آالماحادا و  إسهاالالذي سبب هلا  البطيءحنوها،فدست هلا السم 

طباء يف ربعني يوما من املعاناة و حرية األأودى حبياا بعد أكثر من أو  ألمعائهاالطبقة الداخلية 
  2.عالجها

الزوج كان  أنبل  آخرلف و االنسجام مل خيص طرف دون آن هذا التأو مما ال جدال فيه   
و الكبري يف حبه  لإلفراطزوجته،و نظر  إرضاءجد متعلقا بزوجته،و عليه فقد عمل الكثري ألجل 

مع زوجته ني مر يوسف بن تاشفأ إليهيف يدها و حسبنا يف ذلك ما صار  ألعوبةتعلقه ا أصبح 
نه مل أعليه حىت  ة غالبةألدرجة أا أصبحت امر 3" حب ما لديهأ"زينب النفزاوية اليت يعدها 

يها ،و نظرا الستهوائها له و متكني قلبها منه أنه كان يعتز ا و أعن ر إال امرأيكن يصدر 
 :كرها قال هلمعمه و ورد ذ بينانفرد ب إذايصرح بذلك يف جمالسه مبكانتها و فضلها حىت أنه 

  . 4 "يهاأمنا فتح البالد برإ"

زها النفور و الرتاعات الزوجية من العالقات الزوجية و اليت مي :الصنف الثاينما فيما خيص أ   
 إلعطاءو  ،جبل املشاكل الزوجية و هذا لتشعب تلك اخلالفات اإلملاميس من السهل نه لإف

هي اليت يكون منها : األوىلعني من املشاكل ميكننا التمييز بني نو هاصورة و لو بسيطة عن
 فبالنسبة .هي اليت يتحمل فيها الزوج قسطا من املسؤولية:  الثانيةو .اواسع اضلع للزوجة فيها

ة من ألة نفور املرأمس إليهول ما يسترعي االنتباه أف.عاتقها على الزوجةو اليت يقع فيها  :وىللأل
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على " البكري"وردها أالروايات اليت  إحدىما تؤكده زوجها أحيانا لسبب من األسباب و هذا 
 :سباب عدم رغبتها يف معاشرة زوجها و النفور منه فقالتأهلها عن أهلا أة عندما سألسان امر

فال ....ى غري ذلك جد من نفسي معينا علأحب بعده ،و ال أبغض قربه و أكرهه و أ إين
  1".نواع السقامأىل إيب ىل احلمام و يفضي إن ذلك يقتادين إتتركوين معه ف

ىل اخلالف بني الزوجني عدم انصياع الزوجة إو من بني املشاكل الزوجية اليت عادة ما تفضي    
وساط العائالت الوجيهة ،و حسبنا أة متفشية أكثر يف  كانت هذه الظاهر إنألوامر زوجها ،و 

س والية أيينه على روجها بعد تعبت مرافقة زأ" بكر أيبسري بن "زوجة "حواء "ن أيف ذلك 
وليس هذا بغريب عن األسرة .2لزمها األمري يوسف بن تاشفني بالسري معهأن أ إالاشبيلية،

ن نساء أىل إه روايات إحدىيشري يف " فابن بطوطة"خاصة  "مسوفة"املرابطية ،و عن نساء 
شاكل و من بني امل.3هلهاأذلك ملنعها  إحداهنرادت أال يسافرن مع أزواجهن و لو  "مسوفة"

كتب املناقب و األمثال كثرة  إليهاشارت أاليت كانت سببا يف سوء العالقات الزوجية و اليت 
مطالب الزوجات ألزواجهن و عدم قدرة هؤالء على تلبية مطالبهن، وهي مشاكل كثريا ما 

  .4وساط الطبقة الفقريةأوجدت سبيلها خاصة يف 

و ما ينجم عنها من دمي لكيان األسرة  يةاألخالقىل بعض املشاكل إشارت النصوص أكما     
املرابطي كملها ،فتناولت املصادر املعاصرة لدولة املرابطني تفشي هذه الظاهرة يف وسط اتمع أب

ن أ إال.5ىل الوقوع يف املعصيةإبالرغم من منع و حتذير رجال احلسبة لبعض تلك الظواهر املؤدية 
ن شيخا تزوج بشابة فتعلق ا أىل إالروايات  إحدىيف يشري  6"فالبكري"،ذلك مل مينع وقوعها 

و نظرا لكون زواج الشيوخ بالصبايا كثريا ما .فقت معه على خيانة زوجهاا أحد الفتيان فات
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خالقية العتبارات عدة فقد نال الشيوخ املتزوجني ن سخرية تترتب عنه بعض املشاكل األ
  .1ممثاهلأالشعراء و نقدا الذعا من العامة هلم يف 

رواية 2"البكري"لنا من بعض النصوص استفحال ظاهرة اخليانة الزوجية حيث ذكر  ايبدوو    
و نظرا .تفقت معه على خيانة زوجها فا ،حد الفتيانأن شيخا تزوج بشابة فتعلق ا أمفادها 

 و منهم من يقر.3أمثاهلملتفشي هذه الظاهرة يف وسط اتمع املرابطي فقد تناوهلا العامة يف 
ىل إنفسه تاقت ن أاملعاصر لفترة الدراسة الذي يذكر " ابن قزمان"بفعلها و حسبنا يف ذلك 

و مل ينجو من هذه الظاهرة حىت بعض األشقاء حيث . 4زوجة جاره فراودها حىت متكن منها 
 5"ابن الزيات"ورده أاألخ أخاه يف غيابه و هذا ما نستشفه من النص الذي ن خيون أوصل األمر 

مما سبق . "يت زوجه وهو غائب؟أخاك و تأمل ختون "حد زائريهيغزي قوله أل أيبعن  5"الزيات
نه لوال تفشي هذه الظاهرة يف الوسط املرابطي ملا تناولتها املصادر أىل نتيجة مفادها إخنلص 

الرجال لزوجام انتقاما منهن بعد انكشاف ىل جرائم قتل إشارت أا ملمبختلف أنواعها ،و 
  6مرهنأ

وجهها و دوافعها فمنها ما أو اليت يتحمل فيها الزوج املسؤولية،فقد تعددت  :ة الثانيةما احلالأ   
من أن رجال التزم يف عقد  ابن سهل ورده أىل أسباب مادية حبتة،و حسبنا يف ذلك ما إ يعود

ن الزوج خالف التزامه،فمد أ،غري إذايأخذ شيئا من ماهلا بغري  وأال، يضرب زوجته أالنكاحه 
يف حق  إجحافأحيانا من تعسف و و منها ما يصدر عن الرجل .7ا ضرأىل ماهلا حىت إيده 

ىل إىل حد الضرب العنيف املؤدي إو قد اجنر عن توتر العالقات الزوجية الوصول أحيانا 8الزوجة
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العباس  أيب"و هذا ما تؤكده كتب املناقب و النوازل حيث جاء يف مناقب الشيخ . 1ىل القتلإ
تريد "ا كانت أزوجها و اعتياده على ضرا باستمرار لدرجة  أذىة اشتكته أرام أن" السبيت
شهدت يف صحة من عقلها و ذهنها و أ امرأة أنالنوازل  إحدىو جاء يف  2"نفسها يف البئر إلقاء

 ن زوجها جرحها ذلكأ ،مل ست جراحات من جسدهاأعلى الفراش تشكو  مضطجعةو هي 
حد أا من اجلراحات اليت ال ميكن أي تلك اجلراحات ،و حتقق على وجه االعتداء و عاين القاض

ن زوجها فر أيام،وأن توفيت الزوجة بعد ذلك بأن يفعلها بنفسه،و كانت نتيجة هذا االعتداء أ
   3.يف عقب التدمية املذكورة حبيث ال يعلم مستقره

تفاقم املشاكل ن ساهم يف أكما كان لغياب الزوج عن زوجته ،و استمراره ملدة طويلة     
و اليت " ابن احلاج"وردها أىل الطالق ،و هو ما يفهم من النازلة اليت إ أحيانادى أالزوجية و 

صبحت حرة أ إليهان مل يرجع إن تنتظر أربعة أعوام،فأحكم فيها لزوجة ادعت غياب زوجها 
ا أ إالته ىل غياب الزوج عن زوجإن املصادر الفقهية أشارت أو بالرغم من .4يف تطليق نفسها
كان  إذا،حبيث ال يعرف  5و اخلروج للحربأتعلق األمر بالتجارة  إذا إالسبابه أمل تفصح عن 

ن فقهاء احلقبة إ،و يف هذه احلاالت فأسريانه وقع أو أالزوج على قيد احلياة أو قتل يف املعركة ،
  6.موته مر الزوجة يظل معلقا ال تتزوج و ال تورث حىت يوقنأن أفتوا بأاملرابطية 

ىل تصدع احلياة الزوجية و انفصال الزوجني عن بعضهما إومن بني املشاكل اليت تؤدي    
 إليهشارت أتسريه جبارية من اجلواري و هذا ما  أوة ثانية أالرجل على الزواج بامر إقدامالبعض 

يف ظهور  ة مسؤوليةأن للمرأىل نتيجة مفادها إمما سبق خنلص .7املصادر املعاصرة لفترة الدراسة
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ن يكون للرجل ضلع فيها ،و عليه أن هذا مل مينع من أ إالاملشاكل الزوجية يف بعض احلاالت ،
  .الزوجني لوضع اية ملشاكلهما إليهحل يلجأ  آخريكون الطالق 

  الق ـالط

الظواهر االجتماعية  إحدىكما يعد الزواج ظاهرة اجتماعية طبيعية كان الطالق أيضا    
ثالث اليؤدب من حلف بالطالق أو بطالق  أن" الرؤوف ابن عبد" تمع،و يرىاملوجودة يف ا

ر ضرب مربح على حسب ما يظهر عليها من ث، و عليها أامرأتهن يؤدب من شكت به أو طلب 
1فال يعرض له مبكروه  مضجعهاياها على إن يكون ضربه أ الإذلك،

ن ال أكما يؤمر املوثقون .

متليك،و هي حامل منه،و قد أثقلت أو دخلت  أوه طالق خلع تأمراجعة رجل طلق امروا يعقد
ن ال أكما يؤمر الرجل  ،2ا مريضة ،و نكاح املريضة ال جيوزيف الشهر السادس من محلها ، أل

عملوا  إنة و الشهود و الذي عقد النكاح أن فعل ذلك عوقب هو و املرإيكون حملال لغريه،ف
فة التوتر شأحالة عدم فالح الصلحاء يف استئصال عد الطالق احلل األنسب يف يو .3بذلك 

كثرية تدل على وقوع  إشاراتو هناك .4الزوجني للطالق أداخل بيت الزوجية،و عليه يلج
ن ذكرناها و حسبنا يف ذلك الصورة اليت قدمها لنا ابن سارة أالطالق لألسباب اليت سبق و 

  .5من استحالة العيش معهان تأكد أعن طالق زوجته بعد  )م1123/ه517ت( الشنتريين

ن الزعيم الروحي لدولة أكيد تفشي ظاهرة الطالق يف اتمع املرابطي أو لعل ما يزيد يف ت   
مل تقتصر على الرجل  الطالق و ظاهرة."6ن يتزوج يف الشهر عددا منهن و يطلقهناك"املرابطني

ن زينب النفزاوية أك ة تطليق نفسها لسبب من األسباب و حسبنا من ذلأفحسب بل ميكن للمر
ة تطليق أ،كما ميكن للمر7سعفها يف ذلكأف "با بكر بن عمرأ"هي اليت طلبت الطالق من زوجها 

                                                 
 59-58ص  بة و احملتسبآداب احلس:عبد الرؤوف  ابن-1
 56ص نفس املصدر،  -2
 56-55نفس املصدر ص  -3
 58ص  أمثال العوام:انظر الزجايل.اقثإن وفق وفق و إال حانوت الو:لقد عربت أمثال العامة عن ذلك بقوهلم -4
 844ص ) 2(جملد ) 2(ق الذخرية يف حماسن اجلزيرة:ابن بسام  -5
 169ص  كتاب املغرب:البكري -6
 21،ص)4(ج البيان املغرب: ىراذابن ع-7
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رغبت يف تطليق نفسها  امرأةن أمن "1البكري"كده أتطليق نفسها نزوال عند رغبتها و هذا ما 
  .هلها كل ما صريه يف حقهاأفاستجاب زوجها لرغبتها،و رد له 

  نفقة الطالق 

الطالق على العموم عبء على الرجل بسبب النفقات املفروضة عليه و قد حدد فقيه  كان  
و مثن زيت،و " بربع و نصف دقيق"نفقة الزوج الفقري على زوجته املطلقة " ابن احلاج"املرابطني 

ما أ 2"نصف درهم يف الشهرمع ربعة دراهم صرف و بيت تسكنه و كسوة أمحل حطب،و 
ة املطلقة أفىت القاضي ابن محدين بقرطبة للمرأيف حني  .الغين و الفقري فيهانفقة االبن فتساوي 

و اختلفت النفقة املفروضة 3.)السكة العبادية(بربعني من دقيق ،و مثنني من زيت ،و مثاين عبادي
و مرضعة أتطليق زوجته و هي حامل  حالعلى الزوج فكانت نفقة الرجل املتوسط احلال يف 

، 4زيت و نصف محل حطب،و ستة دراهم صرف،و مسكن و كسوةربع دقيق و مثن و نصف 
ته املطلقة ما مقداره ربع دقيق أعلى امر اإلنفاق، يف حني فرض على الرجل الغين كلية 4كسوة

ما أ،و مثن زيت و محل حطب و مخسة عشرة درمها يف الصرف كل شهر،و يكري هلا مرتال ،
كان هلا  نإغري ذلك من الكسوة،و  كانت يف بداية احلمل فيبتاع هلا قميصا و سراويل و إذا

  5.ةأخادم فرض له ما يفرض للمر

  :االحتفاالت

  :االحتفاالت باألعياد و املواسم

ظاهرة اجتماعية عرفها البشر منذ زمن بعيد، منها ما هو إحياء ملناسبات تعد األعياد واملواسم    
، و عليه كانت ةناسبات اجتماعيعامة حيتفل ا الناس مجيعا، و منها ما يرتبط بشعائر دينية أو م

                                                 
 187ص  كتاب املغرب-1
 90ورقة  نوازل ابن احلاج:ابن احلاج -2
 91ورقة  نفس املصدر -3
 نفس املصدر و الصفحة -4
  94، 93 ورقة :و انظر أيضا 91، 90 ورقة نفس املصدر -5
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 1ة على اختالف فئاا، احتفاالت بزواج فيها، أو والدةيتنقطع يف األسرة املرابطاالحتفاالت ال
مل خيلوا منها فإذا بلغت تلك  ين احلياة العامة للمجتمع املرابطإو عليه ف 2أو ختان أو مأمت

أما  3 البذخ و الترف و اإلنفاق الواسعاالحتفاالت الشرحية العليا من اتمع أخذت أبعادها يف
تلك  ىف ن ما جيريإلعموم فا وعلى،  الوالئم ىفسائر الفئات فكانت هلا تقاليدها املعروفة 

 رثةاالحتفاالت ال خيتلف عما جيري يف املشرق إال يف العادات و التقاليد احمللية و كثري منها مو
  .عن أجيال بعيدة

عن النفس  الت اجتماعية القصد منها الترويحالحتفاالت دالتلك الو مما ال شك فيه أن   
باختالف املناسبات ة املرابطي كانت تقام يف املدن ابني اليتوتنوعت االحتفاالت .خرآبشكل أو ب

 يعد عيد من أعيادسنة، و األول من كل فيحتفل باملولد النبوي الشريف يف الثاين عشر من ربيع
ة مبولده يتم إيقاد الشموع و التزين مبا حسن من الفرح و إلبداء ،ماملسلمني و مومسا من موامسه

إلدخال البهجة يف وسط األسرة يتم حتضري خمتلف األطعمة و 4.الدواب هالثياب، و ركوب فار
و يتم االحتفال ذه الليلة  5.عض منهابللتوسيع على األطفال مبا أمكن من امليسور و التصدق بال

يف سائر البقاع، غري   »ص«الصالة عليه حملاسنه وولده، و ذكر ملا حياًءإالليلة باجتماع الناس 
هو عند االجتماع يف تلك الليلة، و ال جيوز تعظيم نيب اهللا تعاىل إال مبا للا م استعمال آلةحير نهأ

يوم فرح  ا اليوم ألنهقد استحسن بعض الفقهاء عدم صوم هذيرضيه، و يرضي اهللا تعاىل، و 
  6.ألنه يوم عيدسرور فال يستقيم فيه و

ا يف سائر أحناء العامل مكما حيتفل  -عيد الفطر و عيد األضحى –و حيتفل أيضا بالعيدين     
ىل أصوات املصلني و اإلسالمي بنوع من األة و العظمة، فتوقد األنوار يف مجيع املدن و تتعا

يت اشتروها جلديدة الة العيد يقدم الناس على لباس الثياب اظهار فرحإل و .التهليلالتكبري و

                                                 
  .22ص   (1)ج املعيار  :كان حيتفل بقدوم األوالد بالعقيقة انظر الونشريسي -1
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  .278ص  (8)ج نفسه : الونشريسي -4
 .279ص : نفسه -5
 نفس املصدر و الصفحة -6
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كما يقبلون على شراء 1.مث يتجملون و يتزينون للظهور يف أحسن مظهرخصيصا هلذه املناسبة 
ألندلس مكانة كبرية يف أشعارهم وأمثلة األضاحي، و عليه فقد نال كبش العيد يف املغرب و ا

من أمثلة  ادوو يب. 2أزجالعة يف ديوانه خص كبش العيد بسب "فابن قزمان "أزجاهلمعامتهم و
د أزجال ابن و تع العامة و أزجاهلم أن شراء كبش العيد كان ينوء حبملها كثريا من سواد الناس

معه يف الرحلة اليت عاشها،واليت ال يبدوا  قزمان منوذجا صادقا على ذلك، حيث جعلنا نعيش
الد على شراء يف أيامنا املعاصرة، إذ يصف إحلاح الزوجة و األوفيها اختالف كبري عما نعيشه 

  3."و القصد فرح األوالد"األضحية فيضطر الزوج بعد هذا اإلحلاح أن يشتريه 

اليت ال زالت قائمة يف و كما صور لنا عادات الناس يف املدن األندلسية يف شراء األضاحي   
ر عيد األضحى تساق اخلراف من كل مكان إىل ميادين تسو ، فقبلكثري من املدن اإلسالمية

إىل تلك األسواق اليت تشتد فيها الزحام  »يوم مىن« »الوقفة « و يذهب الناس يوم بأخشاب 
مع البائع و دفع مثن اخلروف ينادى املشتري  االتفاقبعد و.ن يتم اختيار اخلرفان بعناية فائقةأي

ميضي به إىل بيت صاحبه الذي يوصيه طول  الكبش على عنقه و للحمال، فريفع هذا األخري
  4.ناية بالكبش بصوت عال ليسمعه الناسالطريق بالع

 و يف صباح العيد تكون األسرة كلها مشغولة بتهيئة األضحية و الكل مشمر على ساعده    
إىل احلارة أين يتم مث ترسل األسرة برأس الكبش  5بعد الذبح، فتعلق ليتم تقطيعها اإلعداده

لسقط أو ما يعرف بالقاليا أو يف حني تنشغل األسرة كلها يف طهي ا 6فر،تشويط الرأس يف ح
 حتضري خمتلف األطعمة و يفهكذا تقضي األسرة طول يوم العيد و7.و األكل التقالية، مث الشواء 

                                                 
 .93ص نظم اجلمان: ابن القطان  -1
 91،118، 89 ،85، 48 ،8،أزجال رقمديوان ابن قزمان:ابن قزمان -2
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التهادي مع غريها حاملني األطباق و القلل، و يف استقبال األقارب مما يرهق اجلميع غري أن  و
  1.على فواته تحصرمجرد اية اليوم جتد األسر تهذا اإلرهاق سرعان ما يزول فب

ى ظا صالة اجلمعة و شهر رمضان الذي حي تفىحيسبات الدينية املتكررة اليت و من املنا   
الشهر معىن خاص، إذ تبدأ االحتفاالت به منذ  هذامبكانة خاصة لدى املرابطني، فكان لقدوم 

مل و2.ى إثباتا لرؤيتهرؤية اهلالل، فيتم إيقاد النار يف تلك الليلة، و يظهروا من قرية إىل أخر
إىل سائر أيام الشهر حيث يذكر  اتعداهتخيص املرابطون إيقاد النار ليلة الرؤية فحسب بل 

أن املرابطني كانوا ينريون املآذن ليال يف مدينة فاس طيلة شهر  3"رسالته"يف " اجلياليل"
ن آالقرة ءوحيتفل املرابطون ذا الشهر كغريهم من دول العامل اإلسالمي بقرا.رمضان

ويح على مدار الشهر اتقام صالة التر اليهلليو إحياء . 4عقد حللقات دينية يف املساجدواألدعية،و
العشرين من الشهر بالتعظيم و كما حتظى ليلة السابع و 5الشهر مث خيتمون الشهر بالقيام مجاعة،

واب كبري الث ية كربى رجاء احلصول علىو يويل املتصوفة و الصاحلني هلذا الشهر أمه 6التكرمي،
بظاهر ـ  بن علي نيو نزل تاشف"  7أين يتقطعون للتعبد و هذا ما نستشفه من قول ابن األثري

و هي البحر يف شهر رمضان سنة تسع و ثالثني فجاءت ليلة سبع و عشرين منه،  على وهران
فيها بأعالها ثنية جيتمع ر و ظاهر وهران ربوة مطلة على البحها أهل املغرب، و بليلة يعظم

سري من أصحابه متخفيا، و ال يف نفر يم عندهم، فسار إليه تاشفني املتعبدون، و هو موضع معظّ
يعلم به إال النفر الذين يقصدون معه، و قصد التربك حبضور ذلك املوضع مع أولئك اجلماعة 

  ".الصاحلني
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هة، و ال زالت هذه و حيتفل املغاربة و األندلسيني بعيد عاشوراء أو ما يعرف عندهم بعيد الفاك 
 1العادة إىل يومنا هذا فكانوا يشترون الفواكه املتعددة و الياميش و احللوى احتفاء ذا اليوم

كما حيتفل املغاربة و األندلسيني بقدوم شهر شعبان، أين تقام املآدب اليت تعرف باسم الشعبانية 
كما حيتفل املغاربة و 2.دنيا صياحابواق أو النفري للصبيان يلهون ا فيملئون الو يشتري فيه األ
ومن عادام يف هذا " ينري"ه يسمونو" النريوز"عياد مومسية كعيد املرابطي بأ صراألندلسيني يف الع

مدائن "العيد إقباهلم على شراء فواكه معينة، و صنع متاثيل خمتلفة من احللوى و املعروفة باسم 
  3.سوارألا تصنع على شكل مدائن مصغرة ذات أ" ينري

تنقش و "ذكر أا طريقة صنع تلك املدائن ف4" ابن عبد امللك املراكشي"و قد وصف لنا   
ذلك من تصنع فيها أشكال من العجني مركبة على البيض املصبوغ باحلمرة أو اخلضرة، أو بغري 

اف م اجلميع بالزعفران، و يطبخ يف الفرن و جيمع إليه أصنداملتخري هلا، مث يف األلوان حبسب
 تباهى باإلنفاق فيها على قدر وسعهالفواكه، و حيتفل كل إنسان بانتخاا و جتويد صنعتها، و ي

و توسيعا يف الترفيه  ،إدخاال للسرور عليهممث يدفع ذلك كله إىل األصاغر  ،لكو اعتنائه بذ
و هلم ذ، و يتمكن جنجوهبفي هلم ، و تبشري خبصب عامهم و تفاؤال لبسط الرزق فيهألحواهلم

لديهم أياما حبسب كثرا و قلتها، مث يأتون عليها  ....يتفاخرون مبقاديرها بينهم، و تتمادى
  ".أكال و تفكها مبا معها من أصناف الطرف و الفواكه

أما العيد املومسي الثاين الذي حيتفل به املغاربة و األندلسيني فيعرف بعيد املهرجان أو    
و احتفاءا به  6يقفزون فوقها،ة النار اليت كانوا يقيموا وعلو اشتهر هذا العيد بش 5العنصرة

  1.األندلسيني جتهم مبوسم العنصرة بلبس اللباس اجلديد و إجراء لسباق اخليوليبدي املغاربة 
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عيد امليالد إىل جانب أعياد أخرى ورثتها وعيد العنصرة و) نروزيال(تعد أعياد رأس السنة و
األعياد و اعترب أبو بكر الطرطوشى 2.الوثنية السابقة أعيادا نصرانيةاسبانيا املسيحية عن العصور 

فرد هلا أالذي  4أبو القاسم العزيف السبيت"و انتقدها بشدة أكثر  3البدعاملومسية يف األندلس من 
تهم، و األندلس اورة النصارى و خمالط أين علل انتشارها بني املسلمني يف" البدع"مساه أفصال 
و ذكر أن ما عرب من بر األندلس إىل بر املغرب بدعة  باإلتباع هلم و االنقياد وراءهمب يف املغر

لسلطان و أشنع منها، و قد عمل العزيف على حتويل أهل بلده عن هذه البدع، و حث أهل ا
وأن األندلسيني  على إبطاهلا، معترب االحتفال ا مصدر للشر خاصةالعلماء على حماربتها والعمل 

جل إحيائها يف جو من املرح و الفخامة ال يقل عما حييط باألعياد أستعدون هلا من صاروا ي
، لدرجة أن النسوة أصبحن يثقلن أزواجهن إلسرافهن يف اإلنفاق استعداد لتلك ةاإلسالمي
ي األندلس للحفاظ على مو التفنن يف املطعم و املشرب، و يف األخري يبدي نصحه ملسل األعياد

أيامهم  ااالحتفال بأعيادهم مذكراجتناب االختالط بالنصارى واالمتناع عن الص إميام اخل
باالحتفال بعيد مولد النبوي الشريف الذي أصبح ال يظفر مبثل تلك العناية اليت يولوا لألعياد 

  .النصرانية

  ةـاالحتفاالت األسري

بة و الزواج، فبعد اختيار و من بني االحتفاالت اليت حيتفل ا يف عهد املرابطني احتفال اخلط   
عادة ما كانت تقوم النساء املسنات بعملية اخلطبة على ملناسبة، يتم حتديد يوم اخلطبة والعروس ا

و ملا تتم اخلطبة يتفق أهل العروسني على مقدار 5.الفتاة بيل حب اخلري و الوصل بني الفىت وس

                                                                                                                                                     
  .295ص) 1(ج  تاريخ األمثال و األزجال: ةشريفحممد بن -1
األعيـاد املسـيحية و   ": و دى الجراخناو انظر للمزيد، فرناند. 577 -576،ص5وفيات األعيان ج: ابن خلكان- 2

 لشهر أكتـوبر   داإلسالمية مبدريتقرير اخلاص بنشاط معهد الدراسات املنشور ضمن ال ."يف اتمع األندلسي االحتفال ا
  .42ص  1962

  .296، ص   املرجع السا بق: شريفةحممد بن -3
هو أبو القاسم العزيف السبيت الذي كان قد ورث حكم مملكة سبته الصغرية عن آبائه يف القرن الثالث عشر املـيالدي،   -4

ـ  :، و انظر أيضـا 42فرناد و دى الجراخنا، املرجع السابق ص : للمزيد عن نقد العزيف للمجتمع األندلسي، انظر د حمم
 .297السابق ص املرجع: بنشريفة
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لزواج حسب الشروط املعهودة الصداق و هدايا العروس، ليتوىل بعدها املوثق تسجيل عقد ا
ليعلن بعد ذلك عن يوم العرس أو الزفاف، و الذي كان 1املتمثلة يف الويل و الصداق و الشهود 

ت جماال للمباهاة و الظهور، حيث يستدعي العازفون على آال يكونعادة ما ينفق فيه ببذخ، و
اس إلدخال الفرحة و كما يستعان باحلواة يف األعر 2غريه،الطرب املختلفة من عود ودف و
ال يستثين من العرس الراقصات اللوايت يرقصن حاسرات السرور على املدعوين بألعام، و

و 5.و على رأسها تاج 4أما العروس فتبدو جملوة يف غاية الزينة 3الرأس، كاشفات عن شعورهن
يث وصف زفة يقيم احتفاله بالشارع ح األندلسيني من أن هناك من ذكره احلميدى ممالنا  ايبدو

نكورى الزامر قاعد وسط احلفل فلعهدي بعرس يف بعض الشوارع بقرطبة، و ال: "العرس بقوله
  6".،وعليه ثوب خزو يف رأسه قلنسوة و شي

تفاالت عادة ما و من خالل كتب احلسبة املعاصرة لفترة الدراسة يتضح لنا أن تلك االح  
و عليه فقد  7ختالط بني النساء و الرجال،العربدة و الشراب و االيتخللها ضروبا من اللهو و

منع اللهو كله، على أنواعه يف األعراس و غريها كالعود و غريه، إال ما كان "حرص هؤالء على 
السري احلسن للحفل وللحفاظ على األمن العام و8".من الدف العريب الذي هو شبه الغربال

، إذا كانت العروس ستزف يتوجب على أهل العروس أن حيصلوا على تصريح من القاضي
ن يصحب املوكب عدد من احلرس حلراسة املوكب من أخارج املدينة، حىت يأمر القاضي ب

  9.العربدة

                                                 
 .52ص  آداب احلسبة و احملتسب: ابن عبد الرؤوف -1
  .58نفسه ص  -2
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ابتهاجا  ا إذا رزقت مبولود جديد احتفلتمن املناسبات األسرية اليت حيتفل ا املرابطني إو
أو أكثر، و هذا حسب  فيتم ذبح كبش 1بقدوم املولود اجلديد تعرف بالسابع أو العقيقة،

كما حيتفل خبتان الصبيان، و لعل ما تنفرد به األسرة املرابطية دون سواها أا .إمكانية كل أسرة
ال تعترب الفرد مكتمل الرجولة، إال إذا ارتدى لثامه، لذلك حتتفل األسر عند بلوغ األوالد سن 

باستكمال الفرد حلقوقه املدنية، و الرشد بارتداء اللثام فيقيمون لذلك احتفاال كبريا، هو نذير 
  2.اعتباره عضوا عامال يف اتمع امللثم

  ةـاالحتفاالت العام

و من ضمن االحتفاالت العامة أيضا العروض العسكرية اليت يقيمها املرابطون سواء أكانت    
ا استعدادا حلملة عسكرية، أو خروج ويل األمر على رأس جنوده إىل معركة من املعارك، و هذ

استعرض جنده على حصن الرقة، فرأى منه ما ... مث أن يوسف: " ما يوضحه املراكشي يف قوله
م قبل أن 1143/هـ538عسكره سنة )تاشفني بن علي (كما استعرض حفيده 3".يسره

 )ي تاشفنيأ(و أمر : " يف قوله" احللل"خيوض حربه مع املوحدين و هذا ما أشار إليه صاحب 
فميزوا و برزوا، و عجب الناس من  التمييز عليهم،الوفود و اجلنود، و، و سائر بعرض اجليوش

م مل يروا مثل تلك اجليوش حسنو عددهم و ددهمكثرة عا و احتفاهلم يف الزينة، حىت زعموا أ
  4".خر جيش احتفل فيه املرابطونآو ذلك كان ...  مجاال، و عدة و كماال

عالم و البنود املختلفة األلوان، مع قرع األات وجلند للرايو تتم تلك االستعراضات برفع ا  
يلحق بتلك املواكب العسكرية، احتفاالت النصر مبعركة من املعارك أو ما و مما  5الطبول،
اهر تلك إعالن ذلك للعامة و تتجلى مظاحتفاءا بانتصار جيوشهم و" مبراسم النصر" يعرف

م عليها و هذا ذانا بالنصر و إعالنا لسلطاها إياملدن اليت يتم فتح االحتفاالت بقرع الطبول يف
فركب أمري : "الحتفاالت املرابطني بعد الزالقة حيث يقول" ابن عذارى"ما نستشفه من وصف 

                                                 
 .89زجل  ابن فزمان ديوان :ابن قزمان .يضاا، و انظر 12ص ) 1(ج  املعيار: الونشريسي -1
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اء القبائل، فعمدوا إىل حملة رؤسأجناد خيله ورجاله من صنهاجة واملسلمني، و أحدق به 
ت بلطبول، فاهتزت األرض، و جتاوقتلوا حاميتها، و ضربت ااألذفونش فاقتحموها ودخوهلا، و

و من مظاهر االحتفال أيضا إقامة صالة الشكر و إخراج الناس الصدقات، و عتق 1".فاقآلا
هذا ناهيك عما يقيمونه من احتفاالت 2.الرقاب شكرا هللا تعاىل على صنيعه اجلميل و فضله

قب النصر الذي أحرزه رابطني عحسبنا أن ما أقدم عليه املصوصا إذا ما كان القتيل قائدا، وخ
و " ابن عذارى: "روم يتضح جليا من قولم على ال1129/ هـ 524سنة 3" تان بن عليين"

فنصب على ذروة رمح و ...غرناطةأإىل  ) Gaston Del Bearne(زعيمهم غشتون سيق رأس 
  4".طيف به يف األسواق و السكك و شهر بضرب الطبول

والترويح بني الغناء، والعزف،و الشرب واهلوايات  تعددت طرق التسلية  :الترويح و التسلية
و تشري املصادر إىل أن املرابطني يف بداية دعوم قد حاربوا وسائل اللهو، .األلعابوالرتهات و

لى إلغاء كافة وسائل فعندما قدموا إىل املغرب األقصى، حرص داعيتهم عبد اهللا بن ياسني ع
ه يف مدينة سجلماسة و يف هذا الصدد يقول ابن أيب متاجر اخلمر و ذلك ما فعل اللهو، و حرق

ا من املنكرات، و قطع فيهر ما وجد و أصلح أحواهلا و غيا، و أقام ا حىت هد: " زرع
قد اتبع عبد اهللا بن ياسني يف ذلك التعاليم و5".اخلمر ا بيعحرق الديار اليت كانت أاملزامري، و 

ام الدولة ة تلك الشدة اليت ظهرت يف بداية أيدحه، إال أن الدينية اليت كان يدعوا إليها بنفس
من ضمن اهلدايا الغناء،  نواري الالئي حيسض اجلصارت هناك بعأخذت ختف، بعد ذلك، و

  6.إىل املعتمد بن عباديوسف بن تاشفني أهداها  اليت

ترف، خصوصا إىل ألوان ال )يف العصر الثاين(و بعد وفاة يوسف بن تاشفني مال املرابطون    
بعد احتكاكهم باألندلسيني، و اطالعهم على أساليب احلياة يف املدن األندلسية مما جعلهم 
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ها أبناء األندلس، و بدأنا نسمع عن االس اليت ايتأثرون حبياة الرفاهية و املتعة اليت كان حيي
ها مليئة باألدباء الدولة نفسستبعد أن تكون عاصمة ، و ليس من امل 1حيضرها املغنون و الشعراء

كبري من قصور خر الدولة،إذ كانت تعج بعدد آو املغنني نظرا ملا وصلت إليه يف  و الشعراء
عليه قد أصبحت أدوات اللهو و الغناء متوفرة يف املدن ، و 2خدام الدولةاألمراء و القادة و

خر أيام آانيت يف إىل أن احلو 3"البيدق"األندلس، إذ يشري  وهي يف ذلك ال ختتلف عناملغربية 
ربية  و كيتارات، و مجيع أمملوءة دفوفا، و قراقر و مزامري و عيدانا و روطا و "العصر املرابطي 

  ".اللهو

ميل اتمع املرابطي إىل اللهو، و ألوان و ينتشار أدوات اللهو يف العصر املرابطالراجح أن او     
اطالعهم على اكهم باألندلسيني وأساسا إىل احتك يعود الترف خصوصا يف أواخر أيامهم
ها أبناء األندلس، بالرغم احبياة الرفاهية و املتعة اليت حيي اتأثروفأساليب احلياة يف املدن األندلسية 

من أن فقهاء املرابطني كانوا يقاومون مثل هذا التوجه حبكم دورهم الديين يف الوعظ و 
ن مثل تلك احلمالت مل تؤثر يف الناس إذ اإلرشاد، و األمر باملعروف و النهي عن املنكر، لك

  4.و أصبحت سرية عندهماء و الطرب و اللهو ظلوا مقبلني على الغن

يف العصر املرابطي  ءيو التسلية و اللهو الرب ن نقص املعلومات عن وسائل الترويحو بالرغم م
املعروفة آنذاك إذ ال  يف العامل اإلسالمي س على وسائل التسلية و الترويحإال انه ميكننا إجراء قيا

ذلك فراغهم بوسائل التسلية املختلفة وع أفراده بأوقات متيوجد شعب على هذه املعمورة ال يست
  .تروحيا عن أنفسهم من عناء العمل، و جتديدا للنشاط، و بعثا للحيوية و القوة

  :اق اخليلـسب

فكان له ذكر ع العامل اإلسالمي يف ربو يعترب سباق اخليل من بني أنواع وسائل الترفيه املنتشرة   
ي ال خيتلف عن غريه من املرابط عليه فإن اتمعو ، ميةاإلسال الفترة و استمر يف اجلاهلية يف
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عناية فائقة لتربية اخليل و جتهيزه بعد خروجهم   خاصته وعامتهأوىل اتمعات اإلسالمية حبيث 
من  اخليل كانت ا يؤكد ما ذهبنا إليه أنو لعل م.-اليت يغلب عليها تربية اإلبل–من الصحراء 

يقول ابن وىف هذا تاشفني إىل األمري أيب بكر بن عمر، يوسف بن  ضمن اهلدايا اليت أهداها
شرع يوسف يف توجيهه اهلدية املذكورة، و ذلك مخسة و عشرون ألف دينار من  "عذارى

  1."خر اجلهازاتاالذهب و سبعون فرسا منها مخسة و عشرون جمهزة بف

 لنا من بعض اإلشارات اليت وردت يف املصادر اهتمام األمراء املرابطون أنفسهم يتضحو     
حسبنا يف ذلك أن األمري تاشفني بن علي كانت ايته من على فرسه املسماة باخليل و ركوبه، و

عا نه كان فارسا بارأبالرغم من  2بق، بعد أن هوت به من على حافة،عنده رحيانة املشهورة بالس
راكبا فرسه،  تاشفني فخرج": 3يهوي ركوب اخليل، و هذا ما نستشفه من قول ابن خلكان

مل  )سباق اخليل (و يبدو أن هواية الفروسية ."شد الركض عليه ليبث الفرس النار و ينجواو
تقتصر على اخلاصة فحسب بل تعدته إىل عامة اتمع حيث تشري املصادر املعاصرة لفترة 

  .ة كبريةو هذا ما يتطلب مهارة و خفّ 4مطاردة طيور النعام يف ستخدام اخليلالدراسة إىل ا

ية الصيد تستهوي املغاربة و األندلسيني خصوصا، و أن جانب الفروسية كانت هوا و إىل   
طبيعة املنطقتني معروفة بتنوع حيواناا و طيورها كالغزالن و األيائل و األرانب الربية و 

و عليه كان اخلاصة جيدون يف الصيد  5و غري ذلك من احليوانات و الطيور،الشواهني و البزاة 
ة حول متعة هلم و وسيلة من وسائل اللهو، فكانوا خيرجون يف نزهات لصيد طري الباز و خاص

  6. جبال الشرق و اجلزائر الشرقيةلشبونة و يف
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 "اإلدريسي"نا خص على اخلاصة بل مشلت العامة، و قد تقتصر اية الصيد ملأن هوالراجح و 
 طرق املتبعة يف صيد األسودالاملعاصر لفترة الدراسة بنصوص يف غاية األمهية يتحدث فيها عن 

م الربيع و ضواحيه كانوا يتميزون عن غريهم يف صيد أي سكان واد طيور النعام، فيشري إىل أنو
مقاتلتها بأنفسهم من  هابوا، و قد متهروا يفغري أن أهل تلك النواحي ال ي"  :األسود فيقول
نفسهم عراة، يلقون أكسيتهم على أذرعهم، و ميسكون معهم قتات منا يلقوا بأإو غري سالح ،

و سكاكينهم بأيديهم ال غري، و قد لقيت األسود منهم هناك نكايات، فال من شوك السدر 
  1." مهابة بذلك هلا عندهم بل ختاف ضرهم و تتجنب طرقهم

و كان هواة الصيد عادة ما  "2ايكسيس" إىل صيدها من قرية تسمى نفس السياق تشري يفو  
و كانت القرية ": جلمعة، و هذا ما نستشفه من قول اإلدريسيكاخيرجون يف أيام العطل 

متخذ لصيد األسود حىت رمبا صيد منها يف اجلمعة الثالثة و األربعة و األكثر  "ايكسيس"املسماة 
يف حني 3."من النار إذا رأا و ال سبيل هلا على صاحب النارمن ذلك و األقل، و األسود تفر 

 اليت تتخذها مرتعا هلا باآلالف، 4"أنقال"يتم صيد طيور النعام يف الفحص الطويل الواقع قبالة 
  5."يصيدوا طردا باخليل فيقبضون منها، مجال كبار و صغارا"سكان تلك املناطق و

لعاب أته إىل على سباق اخليل و الصيد فحسب بل تعد و التسلية ومل تقتصر وسائل الترويح  
و األزالم، و قد ى رجال احلسبة على لعبها ألا  6"القرق "و "النرد"و  "كالشطرنج"أخرى 

  .7تشغل عن الفرض، و حيرم لعبها أساسا على سبيل القمار

                                                 
 .71ص  صفة املغرب -1
 .72نفس املصدر ص  :االدريسي:قرية تبعد عن مدينة سال مبرحلة، انظر -2
 .نفس املصدر و الصفحة -3
 الروض العطـار : يأو أنكال قرية بأرض املغرب بالقرب من وادي الربيع و تسمى أيضا بدار املرابطني، انظر احلمري -4

 .35ص
 .نفس املصدر و الصفحة: يرياحلم ،71ص املصدر السابق : اإلدريسي -5
 خيط مثمربع يف وسطه خط مربع، و يف وسطه خط مربع،  طبكسر القاف، لعبة يلعب ا أهل احلجاز، و هو خ قالقر -6

خيط من كل زاوية من اخلط األول إىل اخلط الثالث، و بني كل زاويتني خط، فيصري أربعة و عشرين خطا، انظـر ابـن   
 .387ص  )10(مج  لسان العرب: منظور

 .53ص  واحملتسب داب احلسبةآرسالة يف : ابن عبدون -7
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ئق، فالرتهات إىل زهات و ارتياد احلداتو للترويح عن النفس اعتاد الناس على اخلروج إىل املن
كان مملوءا  األندلسساتني مألوفة يف كل مكان و زمان خاصة و أن املغرب و بالرياض و ال

رباض حول األ تلك كانتفظارة مبواضع الرتهات حول املدن يف األماكن ذات اخلضرة و الن
لناس، و ت و أيب رقراق، هي املتنفس لالربيع و تنسيف مة، كالوادي الكبري،و أمياألار العظ

  1.وسيلة للترويح، و تغيري أجواء املدينة و املرتل

  املوسيقى و الغناء

ومن أساليب الترويح عن النفس و التسلية أيضا، املوسيقى و الغناء، مع أن فقهاء املرابطني     
بع لسبيله يؤدي به إىل االحنراف املت أنّ ركانوا يكرهون مساع املغاين، و كتبوا يف ذمه على اعتبا

إال أن معظم الناس من اخلاصة و العامة و منهم بعض العلماء و الفقهاء كانوا مييلون   2دو املفاس
و شغل األوقات الفراغ، و يعد األندلس  3رغم ذلك إىل مساع املغاين كلون من ألوان التسلية،

اشتهرت اشبيلية  و املغنيات فكانت قصصهم أكثر من أن حتصى، و قد جماال خصبا للمعنيني
و ": صادقا على ذلك حيث يقول مثاال املقريشهادة  األندلسي خاصة، و تعدباحتضان الغناء 

  4."محلت إىل اشبيلية آالتهن مات مطرب بقرطبة فأريد بيع إ

يف تطوير املوسيقى األندلسية  اة الفيلسوف دور بكر بن باجىبألومما ال جمال للشك فيه أن    
يف تطوير  هيقية عامة، و باملوشح خاصة، جيعلنا نقدر دورحيث أوىل اهتماما بالنواحي املوس

ألنه درب  هشبه دور زرياب، ألنه كان ذا معرفة باألصول املوسيقية، و ثانيياملوسيقى األندلسية 
نظم  وأبو عامر بن احلمارة الغرناطي، الذي برع يف علم األحلان  :منهم نذكر تالمذه مشهورين

 يبو يلحن ما ينظمه، و منهم اليهودي إسحاق بن مشعون القرط الشعر و يصنع عود الغناء بيده
  .لعودبا عزفيحد عجائب الزمان يف االقتدار على األحلان، حيث كان يغين و أ

                                                 
حتقيق غازي طليمات ،نشر وزارة الثقافـة واالرشـاد القومي،دمشـق     أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم: املقدسي -1

 .159ص 1980
  .114ص  1ج  IIمج  املدخل: احلاج بنا -2
 .49ص  1351طبعة الفحامية مصر، ، ان املذهبأعي املذهب يف معرفةالديباج : انظر ابن فرحون -3
 . 155ص  1، مج نفح الطيب: قريامل -4
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، أما يف و املوشحات و بتلحني هذين الفنني يقوم بنظم الشعر كان ثالثا ألنه من الناحية العلميةو
قصائد و غىن ا  )وايل سرقسطة(بكر بن تيفلويت يبرثاء صاحبه أ يف ه نظمأنالشعر فنحن نعلم 

و أما يف املوشح فقد ورد يف املصادر بأنه نظم موشحا يف مدح ابن تيفلويت .حلان مبكيةأيف 
  1.أيضا، مث حلنه و ألقى اللحن على إحدى القيان لتغنيه

للهو  لدرجة أن لون على جمالس الغناء و ابمما سبق يتضح لنا أن اخلاصة و العامة كانوا يق    
مع  -"البيدق"ربت من الفوضى يف بعض األحيان و حسبنا أن الصورة اليت أمدنا ا تقاحريتهم 

حد رفقائه يف أرت و وعايشها بنفسه مع املهدي بن توم -األخذ ا بنوع من احليطة و احلذر
 فخرجوا  النساءيروى فيها مساعهم صراخ الرجال و و اليت 2،"قالل"القرية املعروفة باسم 

حلوا عليهم أكان ردهم عليهم أن تلك سرية عندهم، فلما لم ينتهوا، وهيهم عن ذلك، فلن
املالحظ أن ظاهرة اللهو و و3.كل م، فما كان عليهم إال اخلروجنأمروهم باخلروج و إال 

ملا دخل ابن توترت إىل : "فيه عمت حىت أفراحهم و هذا ما نستشفه من قول البيدق ةاملبالغ
  4".سان وجد ا عروسا تزف لبعلها، و هي راكبة على سرج، و اللهو و املنكر أمامهاتلم

ي الفقهاء عن اللهو املاجن،  غم منبالرأنه ونصل إىل نتيجة مفادها  السابقة من الشهادة
ن تصطحب مواكب األعراس باحلرس، حلراستها من أحرص رجال احلسبة على حماربته كو

املنكرات يف داخل   مينع اللهو وملالعرس خارج املدينة، إال أن ذلك  العربدة خصوصا إذا كان
رجال احلسبة أنفسهم خصوصا يف القضاة، و ما أن ما حيدث يقع أمام مرأىرباملدن نفسها و 

نة على ذلكأواخر الدولة، و ما عرس مدينة تلمسان إال عي.  

  

  
                                                 

درا الغـرب   IIنشر ضمن حبوث دراسات يف األدب و التاريخ مج  أخبار الغناء و املغنني يف األندلس: إحسان عباس -1
  301 - 300، ص 2000بريوت  Iاإلسالمي ط 

: البيدق: الواقعة بتراب قبيلة مكناس على الطريق الرابط بني تازة و اكنول، انظر لقرية املعروفة اليوم بعني بوقالال هي -2
 .21هامش  22ص  أخبار املهدي

  نفس املصدر و الصفحة -3
  .20نفسه ص  -4
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  مع املرابطيـت اائدة يفـم السـالقي

خالقية اليت وجهت مشاعر الناس و م بعض أشكال السلوك و القواعد األييقصد بالقّ    
يف بعض أمور احلياة، و نظمت عالقتهم بالواقع و  مواقفهمتصرفام و اختيارام و حددت 

ن الوضع االقتصادي أ،و مما ال جدال فيه أن البيئة حددت جمموعة من القيم كما خرينباآل
بكل القيم السائدة يف  اإلملامن كان من الصعب مبكان إو عطاها وجهها احلقيقي ،أصقلها و 

و التمسك باجلماعة  ،البعض منها كالكرم ،و النظافة إبرازننا سوف حناول أ إالاتمع املرابطي ،
  .و حب العمل

ليس من املستبعد أن يكون ذلك مات السائدة يف اتمع املرابطي،ويعد الكرم من الس :كرمـال
ابن " تعبريب الدولة املرابطية و هذا على بيعة اتمع الصحراوي الذي يعد عصمرتبطا أساسا بط

فقيه  2"احلضرمي"ىل اخلري و على هذا األساس جند إن أهل البدو أقرب أالذي يرى  1"خلدون
  ".غارس للمحبة يف القلوب ،اجلود ساتر للعيوب"املرابطني اعترب 

على الكرم و التسابق فيما بينهم على فعله،و عليه فقد  بواأفراد اتمع قد دأومن هذا الباب جند 
و رهن أثاثهم أىل بيع إالبعض منهم  اضطرن ألدرجة  اإليثارو  اإلكرامنال الضيف حقه يف 

رجال باع  أنمن 3"ابن الزيات"ورده أما الضيف و حسبنا يف ذلك  إطعامجل أشياء من بعض األ
ن بعضهم أ،كما 4تدم به ضيفهأييف مسن  امرأتهل زغرهن  آخرن أنفقه على ضيوفه ، وأسريره و 
   5.ضحية مث تصدق ا رغم فقرهأاشترى 

على فراد اتمع أتعد النظافة من القيم السائدة يف اتمع املرابطي حيث حرص  :النظـافـة
مهية غاية األيف املصادر املعاصرة لفترة الدراسة مبعلومات  أمدتناوقد نظافة حميطهم و أجسادهم،

 رسالتهيف " ابن عبدون"فرد أ فبالنسبة لنظافة احمليط ،توضح مدى حرص هؤالء على النظافة

                                                 
 132ص  املقدمة -1
 209ص  كتاب اإلشارة يف تدبري اإلمارة -2
 191ص  ،لتشوفا -3
 96ص  ،نفس املصدر -4
 222ص  ،نفس املصدر -5
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ما فيه ضرر للمسلمني  إماطةالطرق والسروب واملزابل و إصالحضمن الفصل املتعلق باملباين و
 1رباض حبمايتها من طرح األزبال و القاذورات فيهاهل األأ مرألك حيث ذمعلومات طيبة عن 

،و حث كل 2ذى للناسأفيها املياه و الطني ملا فيها من األماكن اليت تتجمع  بإصالحكما أمر 
القنوات اليت تتسرب  إصالحفراد اتمع على نظافة فناء داره و محايته،مع حرص على أ فرد من
هذا لقطع الضرر عن الناس خصوصا زمن الصيف،ملا هلذا الفصل من خصوصية وساخ،ومنها األ

تنقى الكنف  أالزبال داخل املدينة،ون ال يطرح شيء من األأمر بأكما .وبئةاأل يف سرعة انتشار
كد على أهل أولذلك، خصيصاماكن املعدة و األأو اجلنات،أبواب يف الفدادين خارج األ إال
جرب أ ظهرهم،وأن ال يترك جمتمعا بني أبتنقية ما اجتمع عندهم من زبل،واض أن يلتزموا براأل

ن ال جيلسوا أو يبيعوا أ، وحيرصوا على نظافة مواضعهم أنم،و كل ماله زبل باعة احلشو و الدو
كما حرص أفراد اتمع املرابطي مبختلف طبقاته على نظافة 3.ماكن نظيفةأيف  إالسلعهم 

املصادر  أورداالين  اإلشاراتأجسادهم و مالبسهم ،و الظهور مبظهر الئق،و هو ما يفهم من 
 كثيفةن شعورهم أهل السوس بأ مثال يف حديثة عن" اإلدريسي"ة فيشري املعاصرة لفترة الدراس

،فكانوا يصبغوا يف كل مجعة باحلناء،و نظافتهاكانوا جد حريصني على حفظها و  أم إال
   4.يغسلوا يف كل مجعة مرتني برقيق البيض و بالطني األندلسي

رشون،و غري ذلك مبا ما يفو ما يلبسون، أشد خلق اهللا اعتناء بنظافة فكانوا األندلس أهل أما   
يطويه صائما و يبتاع صابونا يغسل به فما يقوته يومه  إال فيهم من ال يكون عندهيتعلق م ، و

 أزجالهيف " ابن قزمان"كما صور لنا .5العني عنها و،و ال يظهر فيها ساعة على حالة تنب هثياب
و لعل ما يزيد .6يف لباسه رغم ضيق حالهنيق أمدى حرصه على نظافة جسمه و الظهور مبظهر 

                                                 
 37ص رسالة يف آداب احلسبة و احملتسب:ابن عبدون  -1
 37ص  نفس املصدر -2
  نفس املصدر و الصفحة -3
 62ص  صفة املغرب: اإلدريسي -4
 223ص )1(مج نفح الطيب:قريملا -5
  68يف زجل رقم :يقول ابن قزمان  -6

  قرقا نظيفقميصا أبيض و    ن العاشق أن يرجع ظريف    امن ش                           
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ن ذلك يرتبط ارتباطا كليا مبا أجسامهم أكيد حرص أفراد اتمع املرابطي على نظافة أيف ت
ندلس ،و ما حرص رجال و يف األأحناء الدولة سواء قي املغرب أجنزوه من محامات يف خمتلف أ

 إالن يتحلى به املستخدمون فيها أ بن تكون عليه صهاريج احلمامات ،و ما جيأاحلسبة ملا جيب 
  .1كيدا على ارتباط عضوي اأت

  ةـاعـالفرد و اجلم

ىل التمسك باجلماعة و احلث على عدم إمن القيم السائدة يف اتمع املرابطي الدعوة     
و . 2"مت مع الناس و ال تعش وحدك: "ن دائرا و هذا ما صورته لنا أمثاهلم كقوهلمعاخلروج 
يف ذلك األمثال اليت تدعوا  أيضا، و يدخل ألحكامهاصور قوة اجلماعة و خضوع الفرد  منها ما

ن هذا مل مينع وجود الرتعة الفردية و السلوك األناين و هذا ما بينته بعض أ إال ،ىل التعاونإ
  3األمثال

  احلث على العمل

ن أملرابطي خصوصا و يعترب العمل و احلرص عليه من القيم السائدة لدى أفراد اتمع ا     
و ذمت الكسل و العجز،و تطبيقا ملبادئ  إليهحثت عن العمل و السعي  اإلسالميةالشريعة 
يديهم و هذا ما أىل العمل للعيش من إجند أفراد اتمع املرابطي كانوا يسعون  اإلسالميةالشريعة 

الطريقة  أنعلى " قريامل"كيد أ،و ما ت 4ترة الدراسة فنستشفه من معظم املصادر اليت عاصرت 
ماكن العامة مذمومة يف اتمع خصوصا منها اتمع األندلسي املتبعة للتسول يف األسواق و األ

سنوا حين أ،فضال عن  أهانوهسبوه و  يتسول شخصا قادرا على العمل رأوا إذالدرجة أم 
 أمثاهلمم من بعض و هذا ما يفه إليهكدت أمثال العامة احلث عن العمل و السعي أكما .5عليه

                                                 
 48ص  رسالة يف آداب احلسبة:ابن عبدون  -1
 750رقم  ) بن عاصما (مثل 355ص  أمثال العامة يف األندلس:عبد العزيز األهواين  -2
ص ) 1(ج تاريخ  األمثال و األزجال:شريفة انظر حممد بن.بس احد دري أحد ،حبليس ي:انظر عن ذلك مثال قوهلم  -3

  1619مثل رقم  335
 239،  238ص  التشوف :ابن الزيات:انظر عن ذلك مثال - 4
 220ص ) 1(مج  نفح الطيب:املقري -5
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ل لمن حب "، 2"اجللوس بال شغل حيمق ."1 "اخدم باطل و ال جتلس عاطل: " مثل قوهلم 
من  :كما عربت بعض األمثال على مداومة العمل و املواظبة عليه مثل قوهلم.3"يرقص الليل كل

من :خر حيث قالوا آىل وقت إو حثت األمثال على عدم تأجيل العمل "،4يطحن اواظب الرح
يت بعد التعب و يف هذا أن الراحة تأىل إو خلصت األمثال 5بداأخال شغل اليوم لغدا ،ما يفلح 

6قول من سعا املعىن كقول  قر  

  االجتماعية   فاتاآل

من  أنظرا ملا طر معاتة التسول بالطبقات الدنيا من يربط بعض الباحثني ظاهر:سول ـالت
حال الفوارق الطبقية،و ازدياد حركة فاملرابطي و است و اجتماعية على اتمع حتوالت اقتصادية

ننا أغري .7و الترف خاصة يف العهد الثاين من عصر الدولة ،و ما نتج عنه من غالء فاحش خالبذ
ىل الصواب حيث ربط بني إأقرب .8"ابن خلدون" إليهن ما ذهب أو نرى .يأنستبعد هذا الر

متقاربني يف مصار الصغرية ضعفاء األحوال هل األأفبعمران املدن، أساساظاهرة الفاقة و السؤال 
لذلك مساكني حماويج ،يف حني ما الفقر و اخلصاصة،لكون أعماهلم ال تفي بضرورم،و هم 

  .اليت دونه أكثر و أوفر كان حال أهله يف الترف أبلغ من حال املصر كان عمرانه من األمصار

ىل كتب املناقب و إن ذلك يستدعي العودة إفالعهد املرابطي، لدراسة ظاهرة التسول خاللو   
ن ألنا خبارهم وبتجميع املعلومات املتناثرة بني ثناياها اتضح أالتصوف واحلسبة اليت تضمنت 

املعاصر لفترة  -" ابن عبدون" كان يف تزايد مع مرور الزمن لدرجة أم أثاروا انتباهعدادهم أ
و األعياد الدينية و أيام اجلمعة  غلون املناسباتاملتسولني كانوا يست أنالذي الحظ  –الدراسة 
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صصة ونظرا لكون املساجد أماكن خم،1استدرار لعطف املصلني ىل رحاب املساجدإللدخول 
منعهم من فعل ذلك، وطلب من  ىرأ للمصلني إحراجمن  كان يف سؤال املتسولني ماللعبادة،و

  2."رحاب اجلامع ن ال يترك ساع يفأ" القائمني على املساجد و املؤذنني 

 أن" 3ابن الزيات" وردهأيفهم من النص الذي  يؤكد تفضيل املتسولني للمساجد ما ولعل ما  
ىل جانب إو. مكانا لتجمعهم "مبراكش "علي بن يوسف"مسجد  ة املتسولني اختاذ ساحةمن عاد

 دبإنشاويقومون  4و الطرقات األسواقك ماكن جتمع الناسأاملساجد كان املتسولون يستغلون 
كان معموال به يف  و هذا ماالزجل كسبا لعطف ورمحة املارة ، وأغنيات الشعبية مقاطع من األ

عطف  ررادوالست .6بواب املنازل و السؤال عن حاجتهمأىل طرق إومنهم من يلجأ .5ندلساأل
نزواء و االنقطاع يف املساجد رجاء ساليب خمتلفة كاالأبعون عطف الناس كان املتسولون يت

م عينه أب" ابن خلدون"شاهده  عياد، و هذا مايام املواسم و األأو استغالل  7اإلحسانة و الصدق
مثان أاحي ضيام األألون أولقد شاهدت بفاس السؤال يس:"فاس حيث يقول مدينةعينه يف 
و  األسواقعطفهم منهم من كانوا يتخبطون يف  وللفت انتباه الناس وكسب.8"ضحاياهم

ورام و القروح البشعة، ومن يتعلق مصرانه من هم من يظهر األم صرع، ومنأيومهون الناس 
يديهم و أ نه مقعد، و الذين يقرحونأجنبه و الذي يصيح بوجع احلصا، و منهم من يظهر 

موال أخذ و ذلك كله منهم حيل أل،ن ذلك كله بالء نزل م، وهم يكذبون أيومهون الناس 
  .9الناس بالباطل
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ابن " ورده أ ساليب و احليل للحصول على مبتغاهم ماملختلف األيؤكد استخدامهم  ولعل ما   
يت أر :فقال له - حد املتصوفةأ -"عبد اهللا التاودي أيب "ىلإرجال حمتاال جاء  أنمن   1"القاضي

عبد  أيبثوابه فما كان على أيدفع لك  أنىل عبد اهللا و مره إاذهب  :يف املنام فقال يل" ص"النيب 
و دفعها له من وراء الباب و بقي  أثوابهره و جترد من اعين، فدخل لداتب :قال له أناهللا 

كانوا يبالغون يف سؤاهلم حبيث مل يكتفوا " بفاس" ن املتسولنيأىل إ2"ويشري ابن خلدون.عريانا
والسؤال عن ضاحيهم،أ أمثانضاحي يام األألون أبالسؤال عما يسد رمقهم فحسب بل كانوا يس

املاعون، كالغربال السمن، واملالبس وكل مثل سؤال اللحم،وأراح املاقتحوال الترف،وأكثري من 
حيث يذكر ابن خلدون .ووهران،ن عن املتسولني يف مدينيت تلمسانوهم بذلك خيتلفو.نيةاآلو 
ن أغري .3"زجرواا وومسان ووهران الستنكر ذلك وعنفاملتسولني لو سألوا هذا السؤال بتل أن"

                                                                              .ندلسو يف األأرة التسول يف العهد املرابطي سواء يف املغرب ذلك مل مينع تنامي وتفشي ظاه

ففي املغرب كان يتواجدون خاصة  يف املدن الكربى مثل فاس و مراكش وتلمسان ووهران  
العامة  إليهم تشارأا مل وإال أحنائهنتشرين يف خمتلف كانوا م مأندلس فيبدوا ما يف األأ.4وغريها

شخاص الذين كانوا وللقضاء على تلك الظاهرة و املندسني من بعض األ5.مثاهلمأالعامة يف 
عمل رجال احلسبة على حماربتهم، و معاقبة كل من  - حرفة هلم- يتخذون من ظاهرة التسول

الدولة فحسب بل  أعوانالظواهر على ومل تقتصر حماربة تلك .6ساليبتلك احليل و األ ىلإ أيلج
 "ابن سعيد "نقال  عن" املقرى"نستشفه مما يرويه  فراد اتمع و هذا ماأبل تعدته لتشمل كافة 

كان  ذاإندلسيني كانوا يستقبحون ظاهرة التسول، وعملوا على حماربتها خاصة ن األأمن 
ا صحيحا قادرا على اخلدمة شخص- ندلسينياأل-رأوا إذا: "املتسول قادرا على العمل حيث يقول
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ن أ إالندلس سائال ن يتصدقوا عليه، فال جتد يف األأهانوه، فضال عن أيطلب سواه سبوه، و
  1"يكون صاحب عذر

ن الناس كانت حتتاط من بعض املتسولني خاصة من الذين اختذوها حرفة أمما سبق يتضح لنا     
ىل تلك إسبة على معاقبة كل من يلجأ كيد رجال احلأو ما تموال الناس بالباطل أكل هلم أل

هانات على إلنواع الشتائم و اأ إنزالندلسيني للتسول و ساليب و استقباح األاحليل و األ
حيطتهم من املدمنني على تلك الصدقة عليهم دليال على حرصهم و القادرين على العمل بدل

ن املتسولني وجدوا يف أ مر يبدوا لنا من خالل بعض مصادر الفترةأومهما يكن من .ظاهرةال
ف و حسبنا يف وغلب عليه طابع التص ن العصر املرابطيأاملتصوفة خري معني هلم خصوصا و

تصدق له  أنفوصل به احلد له،أللسائل الذي س إيثارهمن "عبد اهللا التاديل"قدم عليهأ امذلك 
  .2يستر به نفسه مل جيد مانه أبلباسه حىت 

" ن املتصوف أحضي به املتسولني من عطف املتصوفة  تعكس ما خرى اليت ومن القرائن األ    
صدقائه بالصدفة جبزء من القمح الذي ميلكه، أحد أمر أ" حيي بن حممد بن عبد الرمحن التاديل

نه كان أشيئا، بالرغم  مر بالتصدق جبمعيه ومل يبق منهأن الناس قد اشتد م احلال، أفلما علم 
ن من أ"صحابه عن حال ولده، ووجوب ترك شيء له كان جوابهأحد أبنا ضريرا، فلما سأله اله 

نه كان مارا أللفقراء و املساكني  إحسانهو  إيثارهومن  شدة " وثق عند ربه ال يضيع عنده
خرج قدرا من مسن مل أوراق من كرنب، فأربعة مساكني، و يف يده أالشوارع و خلفه  بإحدى

 هورقة و يدفعها للمساكني، حىت مل يبق من على لهفجعل خيرج السمن و جيع هيبق له شيء سوا
كان "بن حزرهم إمساعيلبا احلسن علي بن أ" فوملتصا أنخرى أوتذكر رواية منقبية .3شيء

ىل إسه ودفعه أ،فرتع الفقيه مئزره من على ريسأل شيئا هللاسائل ب فإذامارا يف بعض الطريق 
يوب بن سعيد أشعيب  أيبمجة ريف ت5"لزياتابن ا" ردأوذاته  السياقويف .4السائل
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كى له مرضه وفقره وكثرة اشتن سائال وقف عليه وأ) م1165/هـ561ت(الصنهاجي
وجاء يف . نصرف السائل فرحافا،فدفع له ثالثة دنانري،إليهن حيسن أحد مريده أفطلب من عياله،
لة تقبل مبتسو فإذاصحابه صنعوا طعاما لعشائهم أن مجاعة من أ" ندلسياأل إسحاق أيب"ترمجة
  .1بنائها من جوع فآثرها بالطعام املذكورأب ملّأ ،تشكوا ماعليه

ميكن استخالصه من استقرائنا ملصادر احلقبة املرابطية هو رسوخ و  ن ماإوعلى العموم ف    
لتكافل اب"داخل اتمع و املعروف يف عصرنا  اإلحسانثبات الناس على بعض القيم كالرمحة و 

على سبيل املثال ال احلصر  "كاملعيار"خلفته كتب الفقه و النوازل  ن ماأو حسبنا  "االجتماعي
و جبزء منها على املعوزين أمواهلم أكثرية تؤكد حرص احملسنني على الصدقة جبميع  إشاراتمن 

هذا ناهيك عما تزخر به كتب النوازل من وصايا .2إليهتأكيدا ملا ذهبنا  إالمن الفقراء و اليتامى 
: هو هانذاألىل إولعل السؤال الذي يتبادر . 3للفقراء و املساكني مواهلمأحاا بصأيوصى فيها 

  م ال؟أهل وجدت شرحية املتسولني تكفل من طرف الدولة 

وىل لقيام الدولة و الشعار الذي يام األىل األإعلى هذا التساؤل يتطلب العودة  اإلجابة إن    
و مما الشك فيه . 4العدل بني الناس إقامةة رسوله، و اختذته و املتمثل يف احلكم بكتاب اهللا و سن

هذا الشعار حيمل دالالت كثرية و من بينها املساواة بني الناس يف احلقوق و الواجبات، وهذا  أن
اتمع املرابطي خصوصا يف العهد الثاين للدولة، اليت حدثت فيه تغريات  يتعارض وواقع ال

زاد يف تأزم  ولعل ما.غنياء غىن و الفقراء فقراطبقي فزاد األ اجتماعية و اقتصادية نتج عنه تباعد
كثر ظهور فئة عاجزة عن حتصيل أوضعية الطبقة الدنيا و تفشي الفاقة و الفقر بينهم وزاده جتدر 

  .وضاع، ومتمردة على شروط احلياة اجلديدةة عن األمعيشها ناق

ساسية من أاملرابطي شرحية يعرف بقطاع الطرق يف العصر  و ماأشكل الدعرة  :ةـالسرق
 إىلحد املؤرخني احملدثني ظاهرة انتشار اللصوصية يف العصر املرابطي أ، ويرجع الشرائح املهمشة

فرزته مرحلة  احلضارة و الترف  فنجم عنها ظهور فئة عاجزة عن أالتمايز االجتماعي الذي 
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دة، فاختذت من وضاع، و متمردة على شروط احلياة اجلديحتصيل عيشها ناقمة عن األ
السرقة و كثرة  ومن مصادر املعاصرة لفترة الدراسة يتجلى لنا تنامي ظاهرة1سبيال هلا اللصوصية

ن املوضوع الذي بنيت فيه عاصمة أندلس و حسبنا و يف األأواء يف املغرب سقطاع الطرق 
 ياقوت" أوردهاصدقنا الرواية اليت  إذاكانت مأوى للصوص و هذا  -مراكش- املرابطني

ن موضع مراكش أل)سرع املشيأ (ـبالرببرية–و اليت تعين  "مراكش"خبصوص كلمة " ياحلمو
 إليهانتهت  إذاخرية فيه اللصوص على القوافل ، فكانت هذه األ يخمافة يعتد كان قبل ذلك

  2.قالوا مراكش حىت ال يعترض سبيلها قطاع الطرق

 أشارحيث " ابن اخلطيب"م من قول يفه حسن حاال من املغرب و هو ماأندلس ومل يكن األ   
قطاع –وكان اللصوص  3"يف الطرق و الدوائر يف السبل و الفتك بالرفاق التعدي"ىل كثرة إ

، بعد تدرم على طرق 4ماكن اخلالية كمائن لضحاياهميتخذون من األ عادة ما - الطرق
شار أومسام حيث وصافهم أمدتنا املصادر املعاصرة لفترة الدراسة ببعض أ، وقد 5االختالس

هل الشر و الذعر هو الشعر الطويل و محلهم للرماح أن العالمة اليت متيز أىل إ" ابن عبدون"
كثر استهدافا من طرف قطاع الطرق و اللصوص هم كبار املالك من الفئة األ وكانت.6الطوال

من عامة  خرىاألن بقية الفئات أوليس معىن هذا .7رباب املواشيأثرياء و جنة و األصحاب األأ
حفص  أيبعن  8" ابن الزيات"وردها أعن شرهم، وحسبنا يف ذلك تلك احلادثة اليت  مبنئالناس 

 إحدىنه كان خارجا من داره يف اجتاه أ) م1198هـ595ت (يعقوب  أيبحفص عمر بن 
من ثيام،  هفيجردون ممير باللصوص خارج القرية يترقبون من  فإذام الربيع أمساجد وادي 
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ينتظرونه  وأخذواىل املسجد إنه سبقهم أبيض يف ظالم الليل غري أحفص وهو  أيبكساء  فعاينوا
  .كساءه أخذناهخرج علينا  إذاعند املسجد، وقالوا 

تتراوح بني  مضحاياهو قطاع الطرق كان أن اللصوص أىل نتيجة مفادها إمما سبق نصل    
سلطة املرابطية على قطع شوكة وقد عملت ال.ثرياء، وبني عامة الناس كبار املالك و األ
ن هؤالء مل  يقوموا بالدور أ ايد احلرس و العرفاء لتتبعهم، لكن يبدو أطلقتاللصوص حيث 

ن ال يكتفوا بدورة أحيثهم على املزيد من العمل، وذلك ب" ابن عبدون"املنوط م، وعليه جند 
 للصوصن اري طريقهم ألواحدة يف املدينة، بل عليهم القيام بدورات متعددة،ويقوموا بتغي

، 1رقبون حتركات احلرس، وينطلقون بعد ذلك لطلب الشر و الفجورتالطائفني بالليل يوالذعرة و
  2.ن اللصوص يتخذوا سالحا هلماجر ألنكما طالب بقطع عمل اخل

راء املرابطون عناية موىل األأن مواطنيها، فقد أمونظرا لكون الدولة املرابطية حريصة على    
توضحه  الرسالة  ة لذلك خصوصا مع تنامي ظاهرة السرقة و كثرة قطاع الطرق ، وهذا مافائق

ىل صاحب املدينة بتعقب إ أمرهاملرابطني موجها  أمراءحد أعلى لسان " خاقان ابن"وردها أاليت  
ن يذكي العيون على أ" جاء فيها، او رمحة وممأيديهم دون شفقة أقطاع الطرق و الضرب على 

منهم، فال أوينفي عنها لذيذة السناة، ويفحص عن مكام حىت يغص بالروع نفس ، ةاجلنا
ومن الدالئل اليت تؤكد عزم السلطة يف 3."يقر منهم خمب وال موضع يستقر هلم موضع، و ال

الذي كان ال يتهاون يف الفتك بقطاع  "ابن قنونة"عن" ابن القطان"ذكره  حماربة اللصوص ما
ربة قطاع الطرق على الدولة فحسب بل هناك من الشخصيات اليت حماومل تقتصر  .4الطرق

صاحل عبد احلليم بن هارون بن سعيد  أبو"يف ذلك  سخرت نفسها حملاربة قطاع الطرق، وحسبنا
خر، آىل إالذي انتدب نفسه حلماية املسافرين من بلد ) م1196/هـ 593ت ( "اهلسكوري

                                                 
 .18،صآداب احلسب و احملتسب: رسالة: ابن عبدون -1
 .59نفس املصدر،ص -2
 .102-101،ص5،جأزهار الرياض: املقري -3
 .226،صنظم اجلمان: ابن القطان -4



203 
 

نه تقدم رفقة فروا ومل يتعرضوا أمسعوا ب إذاصوص ن اللأونظرا لشهرته يف حماربة قطاع الطرق 
  .1هلا

 يضع ن ذلك ملأ إالفراد من اتمع أورغم اجلهود املبذولة من طرف السلطة املرابطية و     
سوار و الدروب األ بإصالحنفسهم أىل حتصني إلظاهرة السرقة، و عليه فقد اضطر الناس  احد

 وما2.لنوازل املعاصرة لفترة الدراسةابعض  ينتهب ما حتسبا لتحركات اللصوص و الدعرة، و هذا
تكاد يف  و ال: حيث يقول" ابن سعيد" ورده أ ثرهم الواضح على اتمع  ماأكيد أيزيد يف ت

  3."فالن ذحبه اللصوص على فراشة"و " دار فالن دخلت البارحة" ندلس ختلو من مساع األ

ندلس  رصدت لنا رق يف كل من املغرب و األونظرا النتشار ظاهرة اللصوصية و قطاع الط    
و يف أن سواء يف املغرب أمساء بعض قطاع الطرق املشهورياملصادر املعاصرة لفترة الدراسة 

،و قاطع  4ن صحت رواية املراكشيإ )مراكش(قاطع الطريق   ندلس، وحسبنا يف ذلك مثالاأل
و  5،توبته إعالنناس قبل رض دكالة الذي كان يرهب الأمن  "يعقوب تصويل أبو"الطريق 

مري أعنه  فعفيندلس ، باأل" ا قاطع سبيلمشه فاتكا"ندلسي الذي اشتهر بأنه الفلكي األ
ىل عسكره و صيره من قواده، واسند له إو ضمه  إليهو استماله  "علي بن يوسف"املسلمني 

ن خطر قطاع أو الراجح  .6ربية من مراكشغمهمة بناء سلسلة من احلصون حلماية املنطقة ال
ن عمت الفوضى، و انعدم أواخر الدولة املرابطية بعد أالطرق و اللصوصية قد ازداد خصوصا يف 

 ىل استخدام هؤالء و هذا ماإو مسوفة " ملتونة"كابر أمن يف البالد و عليه فقد جلأت نساء األ

                                                 
 .278،صالتشوف: ابن الزيات -1
نزل عندنا يف بعض األعوام خوف شديد من كثرة السراق بالليل : " صوص نازلة يقول فيهاأورد ابن احلاج يف هذا اخل -2

 نوازل ابن احلاج: انظر ابن احلاج...."ىل التحصيل على أنفسهم بإصالح دروب و بإقامتهاإ....رياناجلفذهب بعض 
 .289و
  .219،ص)1(،مج نفخ الطيب: املقري -3
  72ص املعجب -4
5
 107،صصدر السابقامل: ابن الزيات -
 133-  132نظم اجلمان ص :ابن القطان : وأنظر أيضا 113ص احللل املوشية: جمهول -6
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لة على كابر ملتونة و مسوفة مشتمأة من أوصارت كل امر" املعجب "من قول صاحب  نستشفه
  1"كل مفسد و شرير و قاطع سبيل

  )الدعارة( البغاء

ساسية اليت قامت عليها الدولة املرابطية هي احلكم بكتاب اهللا  ن املبادئ األأ من املعروف    
سيسها على تطبيق أ، وعليه فقد عملت منذ ت2هو خمالف للشرع وسنة رسول و حماربة كل ما

احلد على  إقامةفات املتفشية يف الوسط االجتماعي مثل ذلك، و حماربة كل ماله عالقة ببعض اآل
نه أبعد من ذلك حىت أىل إوقد ذهب الزعيم الروحي للدولة املرابطية . ثبت عليه ذلك إذاالزاين 

املعاصر   "البكري"اجلانب حيث ذكرى  حكام بالنسبة ملريده خبصوص هذاشد يف بعض األ
 أراد التوبةو -الدعوة املرابطية-دخل دعوم إذاالرجل أن " للمرحلة األوىل من الدولة املرابطية

ن يقام عليك حدودها، أذنوبا كثرية يف شبابك ، فيجب  أذنبتقد : قالوا له"عن سالف ذنوبه، 
تساع انه ومع أكان هذا يف بداية الدولة غري 3."، فيضرب حد الزاين مائة سوطإمثهاو تطهر من 

جناسه و حياة الترف به أاملعروف بتنوع -لدولة املرابطيةلسلطة ا ـ ندلسرقعة الدولة وضم األ
ىل متايز طبقي فنجم عنه ظهور بعض اآلفات االجتماعية صعب على الدولة التحكم إدى ذلك أ

  .فيها ، ومن بينها ظاهرة البغاء

، حكم فيهاتتمل  أايف وسعها حملاربة تلك اآلفة غري  ن الدولة املرابطية عملت كل ماأ اويبدو    
ماكن أعلى حصرها يف  عملت وللتقليل من حدا و انتشارها يف الوسط االجتماعي عامة

الذي  املعاصر لفترة الدراسة" ابن عبدون" وردهاأاليت  اإلشارة منخاصة ا، و هذا ما يفهم 
تخذن منها مكانا كن ي 4"بدور اخلراج" ىل تواجد فنادق خاصة بالعاهرات تعرف إيشري 

 كانت حتت مراقبة احملتسب حيث ى نساءن هذه الشرحية أغري  سبا للعيشء تكملمارسة البغا
مام باقي النساء، أاخلراج عن الكشف عن رؤوسهن خارج الفندق ، وعدم الظهور بزينتهن  دور

                                                 
 .126ص املعجب: راكشيامل -1
 .164ص كتاب املغرب:البكري  -2
 169ص نفس املصدر -3
 .50،صرسالة يف آداب احلسبة و احملتسب: ابن عبدون- 4
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وليس من .1و دعني لذلكلو  األفراحالسري بينهن، كما ني على مشاركة باقي النسوة  أو
على عزهلن عن بقية النسوة من عامة اتمع حىت " ابن عبدون"ص ن يكون سبب حرأاملستبعد 

خر من  آىل نوع إ" ابن عبدون"شار أكما .ن اإليقاعغريهن من النساء و  إغراءال يكن سببا يف 
 سواق، و هذا لشهرن مبمارسةىل األإها الطرزات ، فمنعهن من الدخول امس يالالئاملومسات 

  .3وصافقبح األأفوصفوا ب مةلسنة العاأن يف وسط اتمع أثارت انتباه ، و نظرا لكثر 2البغاء

ماكن املشتبه على مراقبة األ واعملفتلك الظاهرة  منلحد ل أمهية كبرية رجال احلسبة قد أوىلو   
ل، و يتخذن منها غسلل إليهاجنة اليت اعتادت النسوة اخلروج األ،و5و الفنادق 4فيها كاحلمامات

ىل إن القسيسني كانوا يعمدون أعلى الكنائس خصوصا و  محرصه واكما شدد، 6ناوكارا للزأ
م كانوا أقد صار ذلك عرفا عندهم خصوصا، وجل الزنا معهم، وفيها أل للمبيتالنساء  إدخال

  .7ميتنعون عن الزواج

لك نه و بالرغم من حرص الدولة املرابطية على حماربة تأىل نتيجة مفادها إمما سبق خنلص    
سباب السالفة ن هذا مل مينع بروزها يف وسط اتمع املرابطي نتيجة لألأ إالاآلفة االجتماعية 

الزواج زوف عن صانة املرأة و الرجل، كالعسباب اليت هلا عالقة خاصة حبو لبعض األأالذكر، 
   .و لظاهرة الطالق املتفشية يف اتمع املرابطي بشكل واضحأ، 8لغالء املهور

                                                 
  .51-50ص تسبرسالة يف آداب احلسبة و احمل: ابن عبدون -1
 ب قطع الطرازات عن السوق واجب ،فإمنا هي قحا:و يف هذا الصدد يقول  47نفس املصدر ص -2
3

 -
: انظر عبد العزيز األهواين " ري قحبة سكر انه طرفه حملول ووسطه مبلول:"من األمثلة اليت قيل فيهن قول ابن عاصم  

415رقم  )ابن عاصم (مثل 329ص أمثال العامة
                         

 .49،ص املصدر السابق :ابن عبدون  -4
 نفس املصدر و الصفحة-5
 .45نفس املصدر،ص- 6
 .49-48نفس املصدر،ص -7
أطيب العرس لوال  ما" جاء يف أمثلة العامة مثل قوهلم  زوف الشباب عن الزواج ماع عن غالء املهور اليت كانت سببا يف -8

زوجوه : ، وقوهلم أيضا723رقم  )ابن عاصم(مثل  353،صاملرجع السابق: انظر عبد العزيز االهواين" لوال النفاقة
حممد :انظر."من زوج حوج" :، وقوهلم أيضا 299،ص1035، مثل رقم 1ج تاريخ األمثال :انظر حممد بنشريفة.حوجوه 
 .و الصفحة رجعنفس امل :بن شريفة
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  هاـتـة و طرق معاجلـوبئاأل

 وبئة و الكوارث الطبيعية، ونظرا لكوا المن ظهور األ ةالتارخيي ال خيلو عصر من العصور    
اعات و وبئة و امن ويالت تلك األ اآلخرن اتمع املرابطي عان هو إمة دون غريها، فأختص 

املصادر املختلفة تارخيية  ىلإن ذلك يستوجب العودة إا ف اإلملام لنا الكوارث، و حىت يتسىن
ك و كتب املناقب و السري و غريها، وهذا لتناثر املعلومات بني ثنايا تلأو جغرافية، أكانت 

  .باتمع املرابطيّ ملأطامة اللثام مبا املصادر و بتجميعها ميكننا إما 

و يف أ غربشرة خالل احلقبة املرابطية سواء يف املتمراض املنتنوعت األ:)مراضاأل(ة ـوبئاأل
مراض املنتشرة يف تلك احلقبة ولو ندلس، و من خالل املصادر اجلغرافية ميكننا رصد بعض األاأل
وىل من عهد املعاصر للمرحلة  األ" فالبكري."هامة إشاراتا تعد أ إالا مقتضبة و متناثرة أ

ودغشت بشكل أة ىل داء احلميات و الطحال الذي انتشر بني سكان مدينإشار أالدولة املرابطية 
ىل شيوع إ" اإلدريسي"يف حني يشري  1 العلتني إحدىمن  منهم حدأنه ال يكاد خيلو أمثري، حىت  

كثرهم أهلها صحيح العينني، بل أيوجد من  مانه قلأ، حىت "سجلماسة"هايل أالعيون بني  أمراض
لى السواء ندلسية عهذا ناهيك عن مرض اجلذام الذي ساد بعض املدن املغربية و األ 2عمش

ندلس ، و يف األ5كثر جمذوميها من الكنافنيأ، وسجلماسة اليت كانت 4ومراكش 3 "كفاس"
  .6حول رجل جمذوم" ابن رشد"وردها أازلة اليت نيفهم من ال وهو ما كمرسية

الدولة حارة  خصصت ونظرا خلطورة املرض و سرعة انتشاره بني الناس، و اتقاء للعدوى   
يثري االنتباه  ن ماأغري .7عليه مبدينة فاس و مراكش دن، كما هو احلالللمصابني به خارج امل

 ال" ن سجلماسة أو اليت يذكر فيها " البكري"وردها أاليت  اإلشارةبالنسبة ملرضى اجلذام تلك 

                                                 
 .158،صاملغرب يف ذكر بالد إفريقيا و املغرب: البكري -1
 .61،صصفة املغرب: ريسياإلد -2
 .86ص)3(ج أزهار الرياض: املقري -3
 .216،صالتشوف: ابن الزيات -4
 .148،صاملصدر السابق: البكري -5
 .882،883ص )2(، سفتاوى ابن رشد: ابن رشد -6
 216،صاملصدر السابق :، ابن الزيات86ص 3جاملصدر السابق : املقري: الثانظر عن ذلك م -7



207 
 

وما  من هذا  أكثرىل إمل يشر  نهأ إال" ذم توقفت عنه علتهجم دخلها وإذاحد، أهلها أيتجذّم من 
ن مرض اجلذام كان أ ويبدوا لنا من خالل املصادر املعاصرة لفترة الدراسة.ةسبب توقف العل

يف وسعها للتكفل  الدولة بكل ما تاملرابطي، وعليه فقد عمل اتمعساط أومتفشيا بكثرة بني 
 يقتصر ذلك على كاهل الدولة فحسب بل نالت هذه ومل.مماكن خاصة أم فخصصت هلم 

  .1ه هلمثاق مبريدن هناك من تصأالناس لدرجة الفئة عطف حىت العامة من 

انتشار  الدراسة  رغم تأخره عن فترة"مارمول" ىل جانب مرض اجلذام رصد لنا اجلغرايفإو    
مطار خالل شهري جويلية خمتلفة من بالد املغرب نتيجة تساقط األ حناءأاحلمى الوبائية يف 

 مراض وهذا ماذلك يف ظهور بعض األن تسبب أكما كان للخلل يف النظام الغذائي 2 .وتأو
كثر أهل احلضر أمراض الناجتة عن النظام الغذائي تصيب األ بأن بن خلدون يف قولهالنا  يوضحه

غذية لديهم، يف حني األ عتنو، و ول ف األنكل الصأهل البوادي ويفسر ذلك بكثرة أن م
 كثارإللكما كان 3دامهاإندرة عم، وتتميز عادة  بقليلة يف الغالب األهل البادية أ أطعمةتكون 

 أبوابن زهر "حدث للطبيب  ، وهو ماسببا يف حدوث بعض  األمراض من بعض الفواكه اجلافة
لة بني غصابته نأىل خطورة تناول التني باستمرار حىت إالذي مل يتفطن  "يب العالءأمروان بن 

  .4سببهابكتفيه لقي حتفه 

س ، وداء أطفال كالقروح اليت تصيب الرراض األمأكما انتشرت يف تلك احلقبة مجلة من    
و هو عبارة عن قروح  "السعفة"ىل جانب داء إالذي كان يتسبب يف سقوط الشعر ،هذا  "احلية"

عالم فترة أالذي تسبب يف وفاة عدد من  "اخلذر"ناهيك عن مرض  5س الصيب ووجهأتصيب ر
صابت أخرى أمراضا أاملرابطي  مراض السالفة الذكر عرف العهدىل جانب األإو  .6الدراسة

                                                 
 .138،صالتشوف :ابن الزيات: ظر عن ذلك مثالنا -1
 .31،ص)1(ج إفريقيا -2
 .95-94،صاملقدمة: ابن خلدون -3
 108،ص3ج 1 عيون األنباء،مج:ةعبيابن أيب اص -4
 17، ورقة532اخلزانة العامة للوثائق و املخطوطات الرباط ضمن جمموع رقم  ،مخ جامع أسرار الطب: ابن زهر -5
،19،20 ،36. 
 .481،ص2 قسم جذوه االقتباس: ابن  القاضي: رمجة على عبد اهللا املتيطي األنصاريانظر عن ذلك مثال ت -6
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و الفاجلية و الصداع و الشقيقة و الربسام وهو 2و الربص1كثرية السكان كالطاعون وداء اجلربأ
و  ،ماق العني و القالعااليت هي عبارة عن حلم عصيب ينبت يف  -و الطفرة مرض يصيب الرأس

مراض، و السعال، وسدد طر األخأ آنذاكاليت اعتربت  السالق اليت تعم الفم و اللسان، و الذحبة
مراض و األ،4اإلسهالاب"حد القضاة حسبما يذكر أ، ومرض الفواق الذي تويف به 3الكبد

و " كالصرع"خرى مراض األناهيك عن بعض األ 8"العقم" و 7"الرتق"و6وداء البطن،5اجللدية
  .          9"اجلنون"و 

   الجـرق العـط

العالج : وجه هيأ نه ميكننا حصرها يف ثالثأبطي غري ساليب العالج يف العهد املراأتعددت    
   الطيب ،و العالج الطبيعي ،و العالج الروحاين

املنصفني معلمة بارزة يف تاريخ التجربة  الدارسنيبشهادة يعترب الطب العريب العالج الطيب -أ
خاصة .طب حبركة ال النهوضمة يف رمسامهة حمت اإلسالمي، وقد ساهم الغرب  اإلنسانية الطبية 

هذا ما شجعهم على قضاء  و10،وة كبرية لدى األمراء املرابطني و عماهلم ظن هؤالء نالوا حأو 
طباء الذين نالوا شهرة عاملية حيام يف العالج و تدريس الطب، و متدنا املصادر بعدد من األ

و الشرق الذي مل تكن شهرته يف  "و ابن رشد"ابن باجة،"على سبيل املثال نذكر منهم  آنذاك
قامت شهرته على  إمنافحسب ، "افت التهافت"و على أ "رسطوأل"الغرب قائمة على شرحه 

                                                 
 .74،صقزمان ابن ديوان: ابن قزمان -1
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ل زهر الذين قضوا آ، هذا ناهيك عما بلغته أسرة 1يف حقل الطب النظري و العلمي  أجنزهما 
 يبأالعالء زهر بن  أبومروان عبد امللك،و  أبومراء املرابطني نذكر منهم يف خدمة األحيام 
املعروف باحلفيد،فهؤالء منهم من كان  حممدبكر  أبوعبد امللك بن العالء و مروان  أبومروان ،

  2مراء املرابطني طبيبا خاصا أل

ن لتواجد هؤالء األطباء يف هرم السلطة قد ساهم يف تنوير عقول أ فيه و مما ال شك    
 إقامةعليه فقد عملت الدولة على  األمراء،و حتسيسهم مبا تتطلبه الرعاية الصحية لعامة الناس ،و

صحاب مرضى اجلذام قدرا ال أاملرضى و عالجهم على نفقة الدولة،فوجد  ةملداوامؤسسات 
يستهان به من الرعاية الطبية ففي العاصمة مراكش ،كان هناك مكان خاصا للمجذومني ،كما 

ت جمرى كانت هلم حارة خاصة م خارج مدينة فاس ،خصصت كسكن للمجذومني تقع حت
خبرة املرضى ، فال يصل منها ألهل املدينة شيء ،كما يكون تصرفه أالريح الغربية ،فتحمل الريح 

ىل إمن املاء و غسلهم بعد خروجه من املدينة ،و ذه الطريقة يكونوا قد جتنبوا انتقال العدوى 
  . 3سكان املدينة

و العالج ،فكان املرضى الطب  مهيةأىل وعي الرعية بإتشري النصوص التارخيية  آخرومن جانب 
ين اختذ هؤالء عيادات خاصة م خصوصا يف املدن أطلبا للعالج طباء يقصدون األ

فضلهم أحبثا عن  أخرىىل إطباء من مدينة ىل األإالكربى،فكان املرضى يعدون العدة ،و ينتقلون 
عة ملخته أرت بعندما ظه "علي بن عبد الكرمي"عن  4"ابن الزيات"ما ذكره و حسبنا يف ذلك 

فاس حيث طبيبها املشهور  ىل مدينةإعد لعالجها مائة دينار و محلها من مكناسة أبرص بوجهها 
يتضح لنا مدى التقدم الذي بلغه  الدراسة  و من خالل املصادر املعاصرة لفترة.فالطونأ نذاكآ

با أبلغه الطب و مدى دقة فحص األطباء ملرضاهم،و حسبنا يف ذلك ما ذكرته املصادر عما 
و له عالجات خمتارة تدل على قوته يف صناعة "العالء بن زهر من مهارة طبية حيث تقول 

                                                 
 219ص  معجم احلضارة األندلسية: و يوسف عيد تيوسف فرحا- 1
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حواهلم ،و ما الطب و اطالعه على دقائقها و كانت له نوادر يف مداومته للمرضى و معرفته أل
  1"ىل قواريرهم أو عندما حيس نبضهمإعن ذلك بل بنظرة  مهربيستخن أم من غري جيدونه من اآل

  العالج الطبيعي -ب 

, ندلسي يف عهد املرابطنياألاليت اعتمدها اتمع املغريب و ساليبيعترب العالج الطبيعي من األ    
عظم من الناس أو لعجز لة دخل السواد األقسباب ذلك إما لأ 2حد املؤرخني احملدثني أو يرجع 

الذي يقتصر , العالج الطبيعي و عليه فقد اجته الناس إىل, األطباء عن املعاجلة بعض األمراض
ه احلمامات و اإىل املي ونيلجئأو أم , على ما يقدمه هلم العطارين من أشربة و معاجن و دهون

نوع األول من العالج يف البيئة البدوية مشري الحيصر " ابن خلدون"ن وغريها و إن كان  نالعيو
لونه متوارثا عن وشخاص و يتدانه مبين يف غالب األمر على جتربة قاصرة على بعض األأإىل 
  .3ليس على قانون طبيعي هنأ و رمبا يصح منه البعض إال, احلي و عجائزه يخمشا

هذا النوع من العالج على أهل البادية إال أن النصوص " ابن خلدون"وعلى الرغم من حصر    
على العالج الطبيعي  دلسينياملعاصرة لفترة الدراسة تشري إىل إقبال أهل احلضر من املغاربة و األن

تة كان يعقد بالة عطار أبرص من مدينة سحعن " ابن رشد"يف ذلك النازلة اليت أوردها  حسبناو
و .بال الكبري على هذا النوع من العالجقإال دليال ينهض على اإل 4ني بيدهجشربة و يعمل املعااأل

و عليه فقد  ،عامة الناس رواج استعمال هذا العالج بني" ابن عبدون"يفهم مما جاء يف رسالة 
املرض لبيع الل حاالت غباألعشاب على است ين ال خربة هلم يف التداوممن بعض العطاري عمل

عن ذلك من مضرة  رعلى حماربة  هؤالء  ملا ينج" ابن عبدون"شرام و معاجنهم فحرص 
إال احلكيم  الدواء، بيرك الال يبيع الشراب، وال املعجون، و: " ذا الصدد يقوليف هللناس و

                                                 
 64ص  )2(ج عيون األبناء: بعةيابن أيب اص -1
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خذ الثمن بال علم،فيفسدون أيشتري ذلك من عطار، وال شرايب، فإم حرصاء على  الاملاهر، و
   1."دوية جمهولة خمالفة للعملأم يركبون ،أل عالءالفتوى، ويقتلون األ

منهم على  نذكر مساء هؤالء العطارينأة بعدد كبري من سومتدنا املصادر املعاصرة لفترة الدرا
كان حسن الذي " ابن العشاب "املعروف " مويعبد اهللا األ أيبمحد بن أ" ملثال ال احلصر سبيل ا

يتها و علم منافعها و لعشاب و حتيف معرفة النباتات و متييز األ هل املغربأمام إالعالج يف طبه، و
هرت اشتوهناك من   2النباتات الطبية و النفع ا واسعا جيلس فيه لبيع ، وكان له دكانمضارها

و أ إليهن كالمها كان حيترف حرفة العطارة فنسبت أل "العطار ابن"و أ" العطار"تسميته باسم 
ء على حتضري هؤال قدمأندلس فقد و األأعشاب الطيبة سواء يف املغرب ونظرا لوفرة األ، 3لوالده

قاليم اعتقادات معينة يف بعض سكان األ لدىشاع  نه قدبعض اخللطات خصوصا، وأ
، يف حني مت  4ملعاجلة الكلى و البول"  رجاناهل"زيت " السوس"فاستعمل سكان عشاب، األ

ال حنه ينفع فيه االكتإمراض العيون فما بالنسبة ألأ، 5استعمال دهن الصنوبر لعالج داء الفاجل
املستخرج من شجر البشام لعالج بعض  ندلسيون الدهن البشاميبشراب الورد، واستخدام األ

  .7سنان و االكتئابوابل لوجع األتللعالج املعوي و بعض ال ا القرفة تخدمو، كما اس6مراض األ

  .7االكتئاب
ىل الطبقة اخلاصة حيث إعشاب على الطبقة العامة فحسب،بل تعداه ومل يقتصر استخدام األ   
مراء املرابطني دواء عبارة عن نبات أحد أىل إحد ملوك غانة بعث أ ن أىل إ " البكري" ري شي

كلحم  واستخدم العامة حلوم بعض احليوانات.8"كله الرجل العقيم فيولد لهأي"يعاجل مرض العقم 
ن ال يتعدى عمر أيام متتالية، وأ ةسبع ن يتناوله املريضأكلحم السلحفاة ملعاجلة اجلذام شريطة 
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كما استعملوا حلوم بعض احليوانات البحرية للقضاء على داء النقرس و .1السلحفاة سبع سنوات
  .3وجاع البدنأخدموا شحوم النعام ضد الصمم و سائر و است 2الفاجل و الربد

العالج الطبيعي يف  ندلس ،عامة املغرب و األ ياطعشاب تعباألىل جانب العالج إو    
ومدينة رية . 5و املرية4كحمامات غرناطة  احلمامات و العيون املنتشرة يف املغرب و األندلس

، و 6 كون مائها جيمع بني احلرارة و الربودةل ندلس األ شرف محاماتأعدت محاماا من  اليت
قل شأنا يف طيب مائها و عذوبته و صفائه و لدونته و نفعه، وعموم أمل تكن محة مدينة جبانة 

فتستقيم عللهم و املقام ا  فيلزمونسقام و العاهات من مجيع النواحي هل األأفيقصدها . بركته
ا ملدة جبانة كبريا فقد بلغ سعر كراء مسكن  على محة  اإلقبالمراضهم، ولكون أيشفوا من 

  .7كثرأو أشهر ثالثة دنانري مرابطية 

العيون اعتقادا منها يف جناعة خمتلف الشرائح االجتماعية  دتوازة مع احلمامات قصاملبو   
بفاس " ر اجلواهر"ن ماء أ 8"اجلزنائي"بدان ويف هذا الصدد يذكر مياهها يف الشفاء و تطهري األ

يف  اوسخانتهالصيف  له نظري لصفائه و عذوبة مائة و صفته، و برودة عيونه يف زمن  سبفاس لي
ومن ...  طباءعند األ ةزمن الشتاء ، وهو يسخن سريعا و ينهضم سريعا، وهذه لصفات حممود

اللتني كان " يعقوب  يبأىل محة خوالن، ومحة إكما يشري .انة ثاملنه يفتت احلصى اليت يف أمنافعه 
  .9ستحمام و التداويا العامة لاليقصدمه

مراض، العيون للشفاء من األ هاعتقاد سكان بعض املناطق يف املغرب يف جناعة ميا ومل يقتصر  
رادوا أ إذا أم" زبالد فازا"العيون املتواجدة مبغارة  إلحدىبل وصل احلد بالسكان ااورين 
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ن يطفو مث أه فيها حىت يقرب نسوفيغط... س العنيأو موته محلوه لرأاملريض معرفة شفاء 
يقنوا هالكه،وهذا أ ن مل خيرج من فمه دمإيستبشرون حبياته وإن خرج على فمه دم ، ف خيرجونه

عن املنطق و العقل و يعد هذا بعيد كل البعد هذا االعتقاد ن كان إ و. عندهم متصادق ال ينكر
ىل عني على إ" احلمريي"يشري   األندلسيف و1.نه يقتص منهإحد فمات فأحد بأن فعله إف. جهل
و  2، فيفتح فاه فيسقط العلق حلينهربعني ميال من مرسية يقصدها من علق العلق حبلقه أبعد 

  .3بالقرب من غرناطة توجد عني يقصدها الناس يف يوم معلوم من السنة للتداوي

  العالج الرووحاين-ج  

حد أع عامة اتمع املرابطي و يرجمن بني الطرق اليت يعتقد ا  يعد العالج الروحاين    
  ندلسياملغريب و األ اتمعىل تشبع إساسا أالناس على ذلك يعود  لاإقبسبب  4املؤرخني احملدثني

رم على ولياء و الصلحاء، وقداجلازم يف كرامات األ هعتقاداو بروح التصوف،  ندلسياأل
املعاصرة لفترة الدراسة  ىل مصادر التصوف و املناقبإنا بعودتو.طباءعجز عنه األ معاجلة ما

ه أسصابته قرحة يف رأ صغريا ن طفالأ" التميمي الفاسي"ح حيث يذكر ووضبمر يتجلى لنا األ
" بو جبل يعلىأ" نه و مبجرد عرضه على الشيخأطباء ، ومل ينجح فيها عالج ،غري عيت األأ

هل أمن ن رجال أوينقل نفس املؤرخ عن راو وصفه بالثقة  5ي الصيب من تلك القرحةفش
شري أربع سنوات، مل يكن يقدر على النطق ولو بكلمة واحدة ، فأكان له صبيا عمره " مكناسة"

ولياء فاس ممن بلغت شهرته أحد أبن حرزهم  إمساعيلبن احلسن علي  أبوبزيارة  إليه
العصر، فرجع الرجل املذكور  ذلك بعد صالةاء، وكان فبن بالشإلفاق،فزاره ، فدعا الويل لآلا
مس بعد صالة أنطق ابنه بة ثاين يوم من دعاء الشيخ لولده، فتلقّاه الناس يهنئون سمكناىل إ

وجاع أدة لسنوات من قعامرأة كانت مريضة ومشفاء إهذا الويل جنح يف  أنبل .6العصر
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شفاء صبية من إميال من مدينة مكناسة من أخر اختذ مسجدا له على آومتكن ويل . 1بوركيها
شفائها، وشفيت على يده عن إفالطون املشهور من أمنهم الطبيب وفاس  طباءأبرص عجز 

كما اشتهر .2ثرأجهها للربص ص لعدة مرات، فلم يبق على وطريق مسح ريقه على موضع الرب
ن أ بقدرته على عالج األمراض املستعصية حيث تشري النصوص" يغزي  أبو"و الزاهد  املتصوف

  .3ىل عينيها و مسحهما، فشفيت تلك اجلاريةإد يده يف عينيها، فممل من وجع أجارية كانت تت

مراض العيون و أنه اشتهر مبعاجلة أ" يغزى أليب"اليت ترمجت  در النا من خالل املص اويبدو   
ورده أ يف ذلك ماعلى اخلصوص ، وعليه فقد تدفق عليه هؤالء طلبا للشفاء و حسبنا العمي 

با أه ملدة عامني ال يبصر شيئا ، فلما مسع به  قعدأصابه العمى فأن رجال أمن " ابن الزيات"
ومل  4 ال برمادها، فعاد له بصرهحمره حبرقها بالنار، و االكتأرسل له رقعة من برنوسة و أيغزى 

خرى حبيث يذكر أ مراضأىل إملرضى العيون فحسب بل تتعداه  "يغزى أيب"ومل تقتصر معاجلة
حد أذهبت ب )قرحة(كلة أو يف وجه " يغزى أيب"رجال يف بيت  أىنه رأ "التميمي الفاسي"

" غزىيبا أ"ن أ، وذكر له بإليهتى أن الناس دلّوه على الشيخ فأخربه بأله عن حاله،فأخديه، فس
العلة فتوقفت  يتفل ذلك على موضع ورق الزيتون، و مبضغيرقيه صباح كل يوم،حيث يقوم 

  .5زيادة العلّة

الناس عليه من ذوي العاهات و  إقبالمدى " يغزى أليب" ابن القاضي"ويتضح لنا من ترمجة      
نكروا عليه ملس صدور النساء، أفاس  ن فقهاءأذلك النساء وعليه فقد ذكر يف  مراض مبااأل

، وبذلك  6ن يلمس الطبيب تلك املواضع لعلّة أن ليس جيوز عندهم أ" با يعزىأ"فكان جواب 
يف معاجلة مرضاه " با يغزىأ"اليت كان يتبعها ما الطريقة أ.طباءبا يعزى قد ماثل نفسه باألأيكون 

رض فريقيه هلم، عشاب األأو بعشب من أ، و بقية طعامأفيه زيت  بإناءتيه أن كل مريض كان يأ
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صحت تلك  إنهذا  1له عقد خيط، فيكون ذلك سببا يف شفائهأومن املرضى حىت من س
  .الروايات املنقبية

حياء طلبا يف أولياء وهم بطي يف العالج الروحاين بزيارة األعامة اتمع املراومل يقتصر اعتقاد    
، وليس من  2ولياءن كان منهم من يستشفى بتراب قبور بعض األأمر م بالشفاء،بل تعدى األ

بالك مبا نشاهده و  ن يقتنع عامة الناس يف العهد املرابطي مبثل تلك االعتقادات، فماأاملستغرب 
  .سها الطبأنعيش قمة النهضة يف خمتلف العلوم وعلى ريامنا هذه، وحنن أنسمعه يف 
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  األلبسـة واألطعمـة

تنوع ومه ينظرا لتنوع أ قال س يف عصر املرابطنيلدألناملغرب وا يفتنوعت األلبسة واألطعمة   
غاية  يففكان لباس وطعام قبائل امللثمني  ،الطبقات االجتماعية املشكلة للمجتمع املرابطى

وبلغ غاية املغرب  دباللهم ضم عدب تنوعالتغري ونوعا من ال شهدو ئهم،اصحر يفطة وهم البسا
 و ةملرابطيالدولة اندلس لسلطة ألم خاصة بعد ضم اهحك التنوع ىف املرحلة الثانية منوالتطور 
       هذا الفصل ضيحه يفتو وهذا ما حناولاملغاربة با ألند لسيني  احتكاك

  اسـاللب:والأ

هد املرابطني،و هذا يعود عترب املالبس الصوفية أكثر املالبس انتشارا بني السكان يف أوائل عت    
فمنها كانت تؤخذ األصواف لصنع  1سا إىل وفرة األغنام يف سهول املغرب و هضابه،اأس

املالبس، هذا ناهيك أن كثريا من القبائل اليت انتقلت من اجلنوب، و أقامت باملغرب األقصى، 
سيس تأ معو2.م الصوف املسماة بالكرازىو على رؤوسهم عمائ كانت مالبسها الصوف،

ها، بعد ائت يف اتمع املغريب إذ أصبحت ملتونة و حلفالالدولة املرابطية متخضت عدة حتو
جديدا و متميزا يف جمتمع القرنني اخلامس، و السادس  اانفراد يوسف بن تاشفني بالسلطة عنصر

ظهر شرحية جديدة من امللثمني احتلت أ، احلادي عشر و الثاين عشر امليالدي، مما  اهلجري
ركز الصدارة، و مع أول احتكاك هلا باجلبهة األندلسية كانت احلياة البسيطة اليت عهدها م

و اليت عاين يوسف  3املرابطون، أمام حمك حقيقي بالنظر إىل مظاهر األة يف حضارة األندلس،
 ةياد باجلزيرة اخلضراء، و أثناء مقامه بقصر اشبيلزء منها منذ لقائه باملعتمد بن عببن تاشفني ج

غراه بعض أصحابه حبسن احلال باألندلس من توفر املطعوم واملشروب و أف 4بعد معركة الزالقة،
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أن فائدة امللك قطع العيش فيه بالتنعم و اللذة كما هو املعتمد و " امللبوس و املفروش قائلني له 
  1".أصحابه

وفا عنه ولعه نه كان معرأعلى من أغراه خصوصا  األمري يوسف بن تاشفنيقد أنكر و     
و اقتصاده يف أموره غري متطاول و ال مبذر غري سالك ج الترف و  2باالختصار يف مالبسه

نه ال أ، غري 3و النعيم إذ ذهب صدر عمره يف بالده بالصحراء يف شظف العيش ةالتأنق يف اللذ
ملسلمني و نساق كليا وراء هذه الروايات فغداة اختاذ يوسف بن تاشفني للقب أمري انينبغي أن 

األلسنة يف خماطبته يف الكتب عنه و إليه مسني على ناصر الدين جنده قد أوصى بإجراء هذين اال
معىن ذلك أن الدولة و.4خر أيامهآالعمل به إىل  ىرجو إثباا يف أعالمه، و مطارده و طرازه و 

ثواب املعدة املرابطية قد بدأت منذ عهد يوسف بن تاشفني تتخذ عالمات خاصة ا يف طرز األ
  .للباس متاشيا مع وضعها الشرعي اجلديد، القائم على اعتراف اخلالفة العباسية بشرعية حكمها

أن هذا اللقب أصبحت كلماته منقوشة أو مكتوبة على كل " صاحب احللل"وتفيد رواية    
ا يتفق مع األلوية و الرايات، و بعض األزياء، و هذا موقطعة من النسيج خمتصة بالدولة كالبنود 

ا البذخ فيختص أحواال تقتضيها األة وللسلطان شارات و من أن" ابن خلدون"ما ذهب إليه 
ها اختاذه اآللة من نشر ومن 5سائر الرؤساء يف دولتهبانتحاهلا عن الرعية و البطانة وو يتميز 

العيش و  درغومعناه النعيم والسكون وخصوصا و أن طبيعة امللك الدعة  6األلوية و الرايات
ابن خلدون بعض "الراحة، و هي مرحلة يطبعها نزوع الفئة احلاكمة إىل االستهالك الذي حدد 

الثروة و  مبقدار ما يتحصل من التأنق يف أحواهلاواملالبس امله يف اقتناء املباين و املساكن ومع
لباس من احلرير و الترف فيميل األمراء إىل اختاذ عالمات ختتص بالدولة يف طرز األثواب املعدة ل

التقشف ا ما يطرح استبعاد ظاهرة الزهد وو هذ 7و هذا ما اختص به أمراء املرابطني، جاالديب
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بعد ، و يسمح لنا باستنتاج أن قادة الدولة ىف املرحلة األوىل األمراء املرابطني اليت جبل عليها
ظاهر الترف و البذخ، م بكل ما احتوته من معلى حياة جديدة، استهو أقبلوا ضمهم لألندلس

منغمسة يف حتقيق رسالة ، ويف وقت كانت روح هؤالء القادة مشبعة و متأججة بتعاليم اإلسالم
رة الدين، و ليس ذلك إال معركة جديدة نفسية و اجتماعية ال و نصسامية أساسها إقامة احلق 

نتج عن ضغطها تقل خطورة عن الواجهة العسكرية بالنظر إىل تأثريها يف أمناط السلوك، و 
ام أيب بكر الطرطوشي إىل اإلمرسالة و لعل .كرب عدد من رجاالت الدولة و قاداأاحتواء 

و : " يوسف بن تاشفني تدخل يف هذا السياق و تؤكد ما ذهبنا إليه سابقا، و مما جاء فيها قوله
ن حطام الوافر م على املسلمني باحلظ نك استأثرتأ توارى عنك يا أبا يعقوب، و قد بلغين

  1".، و متتعت بلذاا و شهواااللني الناعم و أكلتفلبست الدنيا، و زخرفتها، 

اليت  اجلدلية املستمرة بني املثل اإلسالميةتلك و مما ال شك فيه أن مثل هذه النصوص تعكس   
جتري به حياة املسلمني أحيانا ، وبني مااملصلحون قوام دعوام اإلصالحيةيصنع منها الدعاة و

يعرف مرحلة انتقالية  أراف عنها، فاتمع املرابطي بدالحن اكثرية من خرق لتلك املثل و
الدولة و كمبدأ عام  تأسيسارتسمت معها معامل جديدة من السلوك مهت جانب اللباس، فقبل 

 ملطة كانت من أكسيةرهم، فمالبس ملتونة ومأ مالبس املرابطني أولعلى غلب طابع اخلشونة 
كس الزي الرمسي للمرابطني جوانب من هذا عي، و 2عمائم املسماة الكرازىوالالصوف، 
  :و أهم ما مييزهم. التحول

  لباس الرأس

يعد اللثام أهم عنصر يف لباس املرابطني و تضاربت أراء الرحالة و املؤرخني حول :اللثامأ ـ 
ؤها، فإذا أراد أسباب اختاذ هذه العادة، فربطها البعض باعتقادهم أن الفم عورة جيب إخفا

هذا التعليل يصادفه  إىل أن 3األنظار حىت عن أهلهاختفى عن  الرجل منهم أن يربط لثامه
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تعلق ذا االعتقاد النطبق كان األمر يال يتلثمن، فلو  اتي، مرده أن النساء املرابطاعتراض وجيه
وسيلة للخدعة كالتنكر و يف حني يرجع بعض املؤرخني سبب اختاذهم اللثام ألجل.أيضا عليهن

 هذه العادة، فلو كان األمر لكننا نرى أن هذا التفسري ال يعد مقبوال ألصلو  1يف املعارك
الشعراء إىل بعض  فيما ذهب .خططهم يف احلروب الالحقةيري كذلك ألشارت املصادر إىل تغ

دوا أن ، لكن يب2أم تلثموا من كثرة احلياء و احلشمة، و الشجاعة و االستعداد خلوض احلروب
 قه ذلك من اختاليهذا التعليل يندرج يف سياق املدح الذي جبل عليه الشعراء مبا يقتض

  3.الفضائل و الشمائل، رجاء لنيل اهلبات و اإلنعامات

قاء منغصات جو الصحراء لكن الت 4مناخية عوامل من املؤرخني من أعاد تلثم املرابطني إىلو    
يعشن جنبا إىل جنب مع  و هن اتيالنساء املرابطما يدحض هذه الفرضية هو عدم تلثم 

قبائل صنهاجة اجلنوب اختذ طابعا غربيا و فريدا فهم لدى ضف إىل ذلك أن اللثام أالرجال، 
 5بل ينامون و هم منقبون و يأكلون و هم ملثمون لمالع يرتادونه ليال و ارا أثناء الراحة أو

اب، و وجهه، كما ال يعرف الشيخ من الش م عنالرجل عندهم ال يعرف إذا أماط اللثاأن  حىت
مل يعرف من هو إال إذا ل منهم رجل يف معركة و زال قناعه ال الكهل إال إذا تنقب، و إذا قت

هلم  ذلك وصار: " إىل التعبري عن ذلك بقوله "بالبكرى"ما حذا  وهذا6.وضع القناع على وجهه
  7".ألزم من جلودهم

أن " محد حممودأحسن "رسني احملدثني حول نفس املوضوع فريى قد تباينت اجتهادات الداو    
سن  الفرد ال يعترب مكتمل الرجولة إال إذا ارتدى لثامه، لذلك حتتفل األسر عند بلوغ األوالد

اعتباره عضوا عامال يف اتمع  هذا االحتفال هو نذير باستكمال الفرد حلقوقه املدنية،و والرشد 
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األبناء عن اآلباء، فأصبح مع  ه، مث توارث2إىل الظروف املناخية للصحراء و منهم من أعاده1.امللثم
أن بعضهم يف حني يرى  3.إىل مرتبة العقيدة لديهمت يف النفوس مس ةمضي الزمن عادة متغلغل

و هي عادة مأخوذة من زنوج  4شر احلسدذلك يعود إىل اعتقادهم الراسخ بأن لبسه يقيهم من 
ذهبت اجتهادات أخرى إىل و.5تلثيم هلا أصول دينية سحرية قدميةزنوج إفريقيا، و أن ظاهرة ال

ن معظم القبائل العربية و غريها من قبائل السودان ألأن تسمية امللثمني ال ترجع لظاهرة اللثام، 
كانت تتخذه و مع ذلك مل يطلق عليها هذا االسم، و إمنا تسمية امللثمني تعود إىل شكل لثام 

، و هو فوق "النقاب"كل اللثام الذي اعتادته خمتلف القبائل بإضافة املرابطني املختلف عن ش
و تعتمد هذه .هذا مع بداية حركة املرابطني 6" حماجر عينيه منه إال االلثام حىت ال تبدو

و التلثيم للمرابطني : "حيث يقوليف تلثيم املرابطني " ابن رشد" االجتهادات كمصدر هلا فتوى
... وا عليه، و توارثوه، و درجوا عليه سلفا عن خلفئفسهم و نشهو زيهم الذي اختاروه ألن

" النويري"، كما تستند إىل رواية 7"ألنه شعارهم الذي متيزوا به من سائر الناس يف أول أمرهم
  8".ملا ملكوا البالد ضيقوا اللثام"اليت تقول عن املرابطني أم 

 اللثام، هو أن املقصود من تضييقزم بنه ال ميكن اجلإو بالرغم من وجاهة هذا التحليل، ف  
لبسه املرابطون ابتداء من دعوم اإلصالحية، خصوصا و أن اجلغرايف ى ال شكل النقاب الذي

كما أن  .التاسع امليالدي/كان قد أشار إىل ظاهرة اللثام منذ القرن الثالث اهلجري" 9اليعقويب"
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 .51املرجع السابق، ص : حسن أمحد حممود - 3
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النقاب بزمن طويل و هذا ما  م تفيد استعمال10) /هـ4(يف القرن " ابن حوقل'رواية 
  ".1صنهاجة منذ كانت من وجوههم غري عيومو ال  و مل ير ألحدهم: "نستشفه من قوله

املقصود من تضييق اللثام، ليس إضافة نقاب جديد بل تغيري طريقة ربط اللثام،  أنالراجح و    
عن أصل هذه العادة " النويري"و ذلك بلفه جيدا على الوجه و هو التضييق الذي ورد يف رواية 

. 2كر للعدوتنحني أمر مشايخ ملتونة النساء أن يسترن وجوههن باللثام و أن يضيقنه دف ال
 يكن يستعمل فيما قبل ملتصقا بالوجه و ميكننا مقارنة هذا التضييق ملمعىن ذلك أن اللثام و

س، يلبسه سراويل بالعادة املتبعة يف مملكة مايل، حيث كان امللك كلما زادت فروسية الفار
و  و هكذا يربز الزي يف ضيقه3.متسعة، و كلما زادت فروسية البطل يزيد يف كرب سراويله

  .مز للقوة و النفوذاتساعه كر

خضر، ألونه " الريط"نوع يسمى  : إىل وجود نوعني من اللثم "حسن امحد حممود"و يشري    
ام من األزرق إىل اللون األسود كما تغري لون اللث 4لونه قرمزي "بالسمارى"خر يسمى آو 

و قد اختصت الفئة احلاكمة و امليسورة احلال ذا  5رتباط باخلالفة العباسية،الالذي يرمز إىل ا
ة، الذي ارتدى صاحب املري" املعتصم بن صمادح"النوع و لعل ما يؤكد ذلك ما روي عن 

و بذلك 7.بيد باللثم البيضاءبينما اختص الع 6سودا دف التقرب من املرابطنيأثوبا مرابطيا 
وضع اجتماعي مميز،  يتضح لنا أن اللثام أصبح يؤدي وظيفة اجتماعية و سياسية، فهو يشري إىل

زجل  بائل املرابطية وهذا ما يتجلى منأبناء القوكبار رجال الدولة، و صار عالمة لوالة األمرو
وصا بعد أن تزي به بعض عبيد خص مل يسمح لغري املرابطني باستعمالهو عليه  ،8"ابن قزمان"

خذ العامة و أاملرابطني سعيا للظهور مبظهر السلطة و النفوذ، فروعوا الناس، و أكلوا أمواهلم مث 
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ن أب 2"ابن عبدون"لذلك اشترط و1.عليه متشبهني م رغبة يف السطوة و النفوذ نالعبيد يتطاولو
يد الذين كانوا يتلثمون على غرار أو ملطي، و دعا العب،أو ملتوين  ،ن ال يتلثم إال صنهاجيأب

خبمار أو مئزر و شبه ذلك، خصوصا بعد أن  ضع عالمة يعرفون ا، كأن يتلثموااملرابطني إىل و
اإلعالء من مكانتها داخل الكتساب النفوذ وكل شرائح اتمع اختاذ اللثام طموحا حيد  أصبح

إسحاق بن " أليبية مل يسمحوا ذلك أن بعض مشايخ الصوف يفالتشكيلية االجتماعية وحسبنا 
 يف اا ملتواضعلثامه  ةزالإ طلبوا منه لتحاق بأهل الزهد و املريدين، إال بعد أنالا" حيي املسويف
، و هذا ما يعكس أمهية هذا الزي كقيمة و رمز 3من كربياء، و ترفع عن الناسلبس اللثام 

  .لشرحية مترفعة يف اتمع

، فاقترنت املمارسة 4باملرابطني شادةضمن املديح الذي خص لإل قد احتل اللثام حيزا هاماو    
احلكم يف صفوف األسرة املرابطية، و لعل النقاب كشارة من شارات الوالية والسياسية حبمل 

على بن "عن األمري " أبو عبد اهللا بن أيب اخلصال"ما يعكس تلك احلقيقة الرسالة اليت كتبها 
و مما جاء فيها " ذمريابن ر"حىت هزمهم  كلوااوختاذلوا وت ، حني"بلنسية"إىل حامية " يوسف
لكنا، فلوال من لدينا من ذويكم و مار ثنتم قد قدحتم يف ملكنا، و أذنتم بانتأو : "قوله

ضايكم، بعد أن حطهرنا اجلزيرة من رو يكماربصحألحلقناكم عجال ، فيكم ضراعتهم إلينا
  5".ابانوسعكم عقابا و حند أن ال تلووا على وجه نق

ن ظاهرة اللثام قد احتلت حيزا هاما ضمن الزي املرابطي، أ إىل نتيجة مفادها لصخن مما سبق    
و ميكننا أن جنعلها من ضمن الثقافة املرابطية، اليت جعلت من لبس اللثام مفخرة ميتدح به كما 

                                                 
  .28ص  تسبرسالة يف آداب احلسبة و احمل: ابن عبدون -1
 نفس املصدر والصفحة -2
  .205ص  التشوف: ابن الزيات 3
  مما قاله ابن خفاجة يف مدح األمري أيب حيي املعروف بايب تيفلويت -4
                                         ىب      لعبا و تلثم أوجه األزهارو الريح تلطم فيه أرادف الر  
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ة قد ياجالدولة من طرف القبائل الصنه تأسيسمما ال جدال فيه أن و1.ميتدح العريب بسيفه
اللثام رموزا أخرى هلا عالقة باحلكم و السيادة و هي ثقافة يصعب استجالء ثقافة  أضاف إىل

ة من كون اللباس غابقت حوهلا، صعوبة نيعلومات اليت سمجيع مظاهرها، و خباياها رغم امل
و  ،و كما كان اللثام حمل نفوذ2.ةبكثري من اللغ يعيش يف توافق ضيق مع احمليط التارخيي أكثر

ه البعض شذوذا و خروجا عن املألوف، بل عيبا كبريا استغله و مدح عد استعالء، و تفاخر
أي : يف نظره يف حكم احلشم ألم" باحلشم"سمعة املرابطني، فلقبهم بة لإلطاح" أيب تومرت"

 ، و هو ما ى الشرع عنه3يف حكم النساء احملتشمات ألم كانوا يتلثمون اخلول و العبيد،  أو
   4".و عليه فقد اعترب التشبه م حرام–حسب ابن تومرت 

 :الغفائر القرمزية ب ـ

الغفائر بأا  6"دوزي"ف من بني األلبسة اليت لبسها املرابطون، و عر 5"القرمزية"تعد الغفائر     
 7"ابن منظور"بأا مجع غفارة، كانت قدميا تشري إىل طاقية من طواقي املرأة، يف حني عرفها 

رقة تلبسها املرأة فتغطي رأسها ما قبل منها و ما دبر غري وسط رأسها، أو أا خرقة بأا خ
إىل أا كانت يف األندلس و املغرب تشري إىل  شري دوزيو ي.توقي ا املرأة اخلمار من الدهن

هذا على بعض النصوص اليت وردت يف  همعتمدا يف تفسري-يلبسها الرجال حتت العمامة–طاقية 
أن من ضمن اهلدايا اليت أهداها يوسف بن  8"احللل املوشية"و منها ما ذكره صاحب  املصادر،

قد جانب الصواب " دوزي" تاشفني إىل ابن عمه أيب بكر بن عمر مائة غفارة لكن الراجح أن
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 إىلالرجال فحسب دون اإلشارة والنساء  دملا اعترب الغفائر عبارة عن غطاء للرأس عن
  1.جسدي للرجال و استعماهلا كلباس فال،استخدامها من قبل األط

أا تعين برنس عن املغرب، و أن الغفارة أخذها أهل األندلس 2"رنييتكو ويكفيدر"يرى و
، و وردت أيضا كلباس لغطاء الرأس لفقهاء "ابن هشام"مزخرف بالذهب، و هو يوافق بذلك 

رة املعاصرة الدراسة يتضح لنا و بالعودة إىل مصادر الفت4.صوفني يف املغربتو بعض امل 3األندلس
لنا أن الغفائر قد استعملت لتعين غطاء للرأس، و أيضا كلباس لبسه الكبار و الصغار على حد 

ة روأين عدت الغفارة من ضمن ث" ابن رشد"سواء، و هذا ما نستشفه من النازلة اليت أوردها 
قاضي " عبد اهللا بن احلاج"، و اعتربت لباسا للصغار يف إجابة أيب 5املرأة اليت خترجها لزوجها

ن ثريا طلق زوجته و معها طفل يف عمر الرضاعة أاملرابطني يف األندلس على نازلة يذكر فيها 
 أن "البن احلاج"يتضح لنا من نازلة أخرى و6".ة أو طويق خزريغف"ففرض القاضي للطفل 

ة خصوصا يف صالة للزين ها الكبار، فاستعملت لتأدية بعض املهن حينا و يف أخرىالغفارة لبس
و للزوج أيضا غفارتان احدمها للمهنة و األخرى للعيدين و : " العيدين، فيقولاجلمعة و
  7".اجلمعة

لعل ما يزيد األمر توضيحا أكثر من أن الغفارة استعملت كلباس ما يفهم من الرواية اليت و   
) مبراكش(يوسف  ابن تومرت ملا اقبل على جامع علي بن املهدي من أن 8"البيدق"أوردها 

، فطلب منه عدم اجللوس عليها ألا تعقد 9"ابن تيزمت"جالسا على غفارة " علي"وجد األمري 
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مبعلومات " ابن قزمان"فقد أمدنا  من الغموض الذي يكتنف هذا اللباسو بالرغم .بالنجاسة
يتفق  قيمة عن الغفارة، و خصها بعدة أزجال أوضحت لنا أن الغفائر عدة أشكال، و هو بذلك

و هذا ما مع ما أورده ابن احلاج من أن الغفائر استخدمت يف أداء بعض املهن و للزينة، 
و ما يزيد يف تأكيد ما ذهب إليه ابن 1".و غفائر مالح على أجناس"نستشفه من زجله القائل

احلاج من استخدام الغفائر للخروج و الزينة و املباهاة هو طموح ابن قزمان للبسها، و هذا ما 
اليت اختذها  3"كاللوزة"، و منها يتضح لنا أن الغفائر كانت  حتلى  ببعض احللي 2بينته أزجاله

إال كما اللوز يف : " األندلسيون من الذهب اخلالص لتضفي عليها مجاال أكثر حيث يقول
، خصوصا 5تفضيل الغفائر عن األلبسة األخرى" ابن قزمان"كما بينت لنا أزجال 4".الغفائر

  6.حكام دون سواها من الغفائر اليت تباع يف األسواقإمنها، بو املفصلة  املصنوعة

أن الغفائر القرمزية كان لباسها حكرا على الفئات  يليبدو لنا من بعض أمثال الزجاو   
لباس غفار، و ال يوقد يثالثة من الناس ما : "امليسورة احلال، و هذا ما يتضح لنا جليا من قوله

و يف هذا إشارة إىل تعذر  7"ار حبماره، و جنان خبطارةصياد بصنارة، و مي ...قنديل يف مناره 
" ابن احلاج"استعمال هذا اللباس على الفئات االجتماعية املتوسطة احلال و الفقرية، و إجابة 

املعاصر لفترة و الدراسة تصب يف هذا املنحى، ملا أجاب على نازلة لزوج ثري طلق زوجته و 
  8".غفرية أو طويق خز"لرضاعة ففرض القاضي للطفل معها طفل يف سن ا
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ن أماكن صناعتها يف إقتصر على فئة معينة من اتمع فينظرا لكون هذا النوع من اللباس و    
قد أمدنا و. يف مدينة سجلماسة املغرب مل يرد هلا ذكر يف املصادر املعاصرة لفترة الدراسة إال

حيث أن نساء سجلماسة كن يبدعن يف صناعة األزر بنص يف غاية األمهية " ياقوت احلموى"
اليت تصنع منه الغفائر القرمزية، و كانت تلك األزر يف غاية احلسن و األحكام لدرجة أا فاقت 

أي نساء –و لنسائهم : " القصب املصري الذي يشتهر بتطريزه بصفائح الذهب و الفضة فيقول
حسن عجيب بديع من األزر، يفوق  ن منه كلهن يعمليد يف غزل الصوف، ف - سجلماسة

و يعملون منه غفارات يبلغ ... القصب الذي مبصر يبلغ مثن األزر مخسة و ثالثني دينار و أكثر
  1".مثنها مثل ذلكن و يصبغوا بأنواع األصباغ

  :العمامةج ـ 

اختلف املؤرخون يف حتديد تاريخ دخول العمامة لبالد املغرب، فالبعض يرجع عهدها إىل     
لى رؤوسهم ما يعرف باسم ألف الثالث أو الثاين قبل امليالد، أين كان الناس يضعون ع

لت إىل املغرب مع فارسي، نق حد الباحثني إىل أن العمامة أصلهاأ، فيما يرى 2"القنور"
 مو رؤوسه: " يف حديثة على عموم الرببر يقول" ابن خلدون"، غري أن 3الفتوحات اإلسالمية
الذي عاصر الفترة  5"البكرى"يف حني يشري  4"قيتعاهدوا باحللو رمبا يف الغالب حاسرة 

األوىل من عهد الدولة املرابطة إىل أن سكان برغواطة ال يعتمون إال يف حالة حرب مستثنيا من 
خالل هذا العهد و هو ما تؤكده  ذلك الغرباء على املنطقة، و هذا يعين شيوع استخدام العمامة

أبو بكر بن "حيث تذكر أن من ضمن هدية يوسف بن تاشفني البن عمه  6املصادر التارخيية
  .مائه عمامة مقصورة" عمر

                                                 
  .217ص ) 3(ج  معجم البلدان: ياقوت احلموى -1
 ،2004مكتبة النهضة اجلزائرية ) 1(، تقدمي و تصحيح حممد امليلي ح تاريخ اجلزائر يف القدمي و احلديث: لييمبارك امل -2

 .113ص  ،2004
3 - Sefrioui: (A) costume et parures d'Afrique , Maroc, imprimerie Gaillard 

CAsablanca 1982 , P13. 
  .104ص ) 6(مج  العرب: ابن خلدون -4
 .247املصدر السابق ص : ابن خلدون: و نظر أيضا 137ص  كتاب املغرب- 5
 .27ص  احللل املوشية: جمهول -6
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بنص يف غاية األمهية يشري فيه إىل عمائم ملوك صنهاجة ذات " االستبصار"وميدنا صاحب     
 كثر، و اليت تفننأدينار و الستمائة أو  ةالشرب املذهبة اليت تراوحت قيمتها ما بني اخلمسمائ

املغاربة يف صناعتها، فبلغت أجرة ما يأخذه الصانع عن العمامة الواحدة دينارين أو أكثر، و 
تساوى العمامة مللوك صنهاجة عمائم شرب مذهبة يغلون يف أمثاا، كان : " نها يقولع

كان  تيجان، ويتأكانوا يعمموا بأتقن صنعة، فت، وو أزيد دينار الستمائةاخلمسمائة دينار و
كانت هلم قوالب و أخذ الصانع على تعميم عمامة منها دينارين أو أزيد،يهم صناع لذلك ببالد

  1".من عود يف حوانيتهم يسموا الرؤوس يعممون عليها تلك العمائم

ابن "و قد فسر  ،إىل اختاذ خاصة املرابطني للعمائم ذات الذؤاب 2"الروايات"وتشري إحدى   
و : " يف قوله 4"املقرى"شيء، و هذا ما يتفق ما ذكره  مبعىن أعلى كل" الذؤابة" 3"منظور

و الشرف  للغزةتستعار و.على اعتبار أن العامل من علية اتمع" الذؤابة ال يرخيها إال العامل
و منه يفهم استخدام هذا  5أي أعالهم: شرافهم و هو يف ذؤابة قومهأ أي: فيقال ذؤابة قومهم

: " يف أزجاله حيث يقول" ابن قزمان"شرف و هذا ما يؤكده الزي كتعبري عن علو املرتبة أو ال
عمائم و بيق تساوى و" ، "6بالذي يعطيك رضا األمري، إياك تلثم إال كبري فالعمامة باهللا نغري

عمائم الوالة صعوبة احلصول على عمامة شبيهة ل خر إىلآجل ز، كما أشار أيضا يف 7"مال
  8.املرابطني

                                                 
  .129ص  كتاب االستبصار: جمهول -1
  .6ص  ، الروض اهلتون يف أخبار مكناسة الزيتون: ابن غازي -2
 .443ص ) 1(مج  لسان العرب -3
 .223ص ) 1(مج  نفح الطيب -4
 .243، 242، ص املصدر السابق: ابن منظور -5
  .218ص  70زجل رقم  ،ديوان ابن قزمان: مانزابن ق -6
  .267ص   87نفس املصدر زجل رقم  -7
  أو األمري موسى   ***  عمائم يا أخي نريد            : يقول الزجل -8

  من قد متاع من وىل   ***       مليح من سوسا                       
  حررت مىن بوسى   ***      أن عطيتها يل و                        
  .عمائم ترسل له    ***      ه مثل أنا أمن و                        

  431ص  157نفس املصدر زجل رقم : انظر
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اخلاصة عن عمائم العامة من ملتونة و صنهاجة املصنوعة من  ختتلف عمائم امللوك وو    
: " يف حديثه عن ملتونة و صنهاجة فيصفهم بقوله 1"اإلدريسي"و هذا ما يوضحه  الصوف

ولباس الرجال منهم  و النساء أكسية الصوف و يربطون على رؤوسهم عمائم الصوف املسماة 
لعمائم السيما يف الناحية الشرقية منه، أما يف أما األندلسيني فالغالب عليهم ترك ا".بالكرازى

ارتبطت العمائم يف األندلس بالرببر حىت عرفوا و قد  2لقضاة و املشاورين،اغربه فال يلبسها إال 
  3.و األندلسيون بأصحاب القالنس عرفوا بأصحاب العمائم

ابن "مثال ويبدوا لنا أن لبس العمامة قد لقي استهجان األندلسيني و حىت بعض املؤرخني أ    
 أنكىو كان من : "و هذا ما نستنتجه من سياق حديثة عن خرب التعميم حيث يقول" عذارى

ثر واليته إما ارتكب به عبد الرمحن رجال اململكة و ذوي اهليئات من طبقات أهل اخلدمة 
و أمرهم باالنتقال عنها إىل العمائم ضربة وعدهم على ... للعهد أن أوعز إليهم بطرح قالنسهم

ام من الربابر و إخوام حىت لبسوها على ريلتفريط يف ذلك بالعقوبة، فاستعان كثري منهم جيا
فكانوا ا أقبح منظر و أهجن زي و ملبس ملخالفة العادة، و ... شد مشقةأكره حال و أ

 (و لعل ما يزيد من تأكيد ما ذهبنا إليه ما نال املعتصم بن صمادح4".أصبحوا يف الناس فضيحة
عد لبسه للعمامة و الربنس من سخرية غرميه املعتمد بن عباد الذي ب )املريه أمري (صمادح

أبو احلسن بن "على النقيض من ذلك جمد الشاعر و5.حد جلسائه يف هذا الشأنأضاحك به 
أصحابه الذين استردوا سرقسطة من أيدي النصارى و"بن مزديل عبد اهللا"املرابطي األمري "أضحى

  6.و وقار و مجال رمز فخار، إياها مشري إىل عمائمهم معتربا

                                                 
 58ص  صفة املغرب -1
  .222ص ) 1(، مج نفح الطيب: قرىامل -2
  .191ص  التصوير الفين للحياة االجتماعية يف الشعر األندلسي: محد النوشأسن ح -3
  .48، ص 3، ج البيان املغرب: ابن عذارى -4
  .87، 86ص ) 2(، ج احللة السرياء: بارألابن ا -5
  القدرابشر فمن جندك التأييد و    *** يأيها امللك مضمون لك الظفر              : فيقول -6

  :ىل أن يقولألبطال يوم الوغى و األجنم اإلا   ***  وحولك الصيد من ملتونة وهم              
  كالبدر حنو لقاء اجليش يبتدر   ***اح عمامته أروع وضل كمن              

  .532ص  قالئد العقيان: بن خاقانا :انظر
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  لبسىف عالخص إىل نتيجة مفادها أن اتمع املغريب يف عهد املرابطني عرف تنونمما سبق     
العمائم  فمنها تلك اليت اختص ا األمراء و الوالة كالعمامة املذهبة ذات الشرب، و العمامة 

املرتبة و الشرف اليت لبسها خاصة اتمع من و العمامة ذات الذؤابة اليت تعرب عن علو  املقصورة
العلماء و الفقهاء، يف حني كانت العمامة املسماة بالكرازى املصنوعة من الصوف يلبسها عامة 

فمن نوعية العمامة ميكننا معرفة الفئات االجتماعية للمجتمع املرابطني و حتديد نوعية . الناس
  نتماء الطبقي لكل فئة من الفئاتاال

  البدنلباس 

اختلفت املؤرخون يف حتديد أصل هذه التسمية فمنهم من ذهب إىل أن أصل  :الربنس -أ 
أو من الكلمة   1"الثياب الطويلة"و تعين  (Birras)التسمية مشتق من االسم اإلغريقي بريوس 

أن أصل الكلمة مشتق من  3"البكرى"يف حني يذهب 2مسرأو تعين  (Burnu)اإلغريقية برينو 
كل ثوب رأسه منه "فيعرف الربنس بأنه  "4ابن منظور"أما  .القطن :و تعين "بِرسال"كلمة 
الربنس بأنه قلنسوة طويلة كان النساء يلبسوا يف صدر  "اجلوهري"يف حني يعرف  "به قملتز

نفس التسمية كاجلوهري، و يذكر أن األسبان اشتقوا كلمتهم  "دوزي"و مينحه 5اإلسالم،
(Allbarnoz) عة، يلبس أثناء السفر، معطف مقفل مزود بقب"مة العربية واصفا إياه بأنه من الكل

و يستعمل املغاربة هذا النوع من املعاطف كثريا، أو  و هو مصنوع من قماش ال ينفذ املاء فيه
و مبقارنة بسيطة بني ما ذهب كل واحد منهم يتضح لنا أن كل هذه 6."يتخذونه غطاء

  ".الربنوس"وقتنا احلايل باسم  األوصاف تنطبق على ما يعرف يف

                                                 
1 - Compas (G) : Berbèrs aux marges de l’histoire، paris 1980, P 90,.  
2 - Sefrioui (A) : Costume et Parures d’Afrique, Maroc, P10. 

، 3مصطفى السقا، عامل الكتاب بـريوت، ط  : حققه و ضبطه I، مج ضعاالبالد و املو أمساءمعجم ما ستعجم  من  -3
  .241، ص 1983

 .31ص  6مج  لسان العرب -4
 .نفس املصدر و الصفحة -5
 70، 66العربية ص املالبس  بأمساءاملعجم املفصل  -6
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 "جوتيه"نظرا لكون الربنس لباسا اشتهر به املغاربة من القدم جند بعض املؤرخني أمثال و 
(Gauttier) م ميزوا بني  ،برانس: إىل تقسيم الرببر إىل ى العربيرى أن الذي دعو بتر أ

أو املبتور و نسبوه إىل الرببر الربنس الطويل املخروط، و جعلوه زيا للربانس، و الربنس الصغري 
هذا، حيث أن املصادر تشري إىل الربنس  هقد حاد عن الصواب يف تفسري "جوتية"، غري أن 1البتر

يف كتابه العرب قد  2"خلدونابن " و حسبنا يف ذلك أن ريدون متييز بني الربنس الطويل و القص
  .الطويلإىل لباس الربنس كزي موحد من غري متييز املبتور عن أشار 

املرابطي بني األبيض و األسود و األمحر، و هذا ما  توضحه  صرعالألوان الربنس يف  تتعددو   
: بن عمه أيب بكر بن عمر اليت كان من ضمنها مائيت برنس منهااللنا هدية يوسف بن تاشفني 

نني إىل أن الربانس السود كانت لباسا لليهود القاط 4"دوزى"يشري و3."و كحل، و محر،بيض"
مبراكش يف حني يلبس بقية الناس الربانس البيض و احلمر، لكن و بعودتنا إىل املصادر تبني لنا 

يشري إىل أن سكان  "فابن خلدون"أن لباس الربانس السود مل تكن حكرا على اليهود فحسب، 
ض لعل ما يزيد يف دحو5."الربانس الكحل"كانوا يلبسون  -يف حديثة عن الرببر–املغرب القدمي 

من كون لباس الربانس السود مقتصرا على اليهود فقط النص  "دوزي"ض ما ذهب إليه دح
املعاصر للفترة األوىل من عصر الدولة املرابطية و الذي يشري فيه إىل أن  "البكرى"الذي جاء به 

ن الربنس إعلى العموم، فو7".يعمل ا برانس سود ال ينفذها املاء"كانت حافلة  6"نكور"سوق 
، و جتاوز لباسه بالد املغرب ليشمل 8تسمى بامسهاربة منذ القدم لي الرمسي للمغالربنس يعد الز

نه كان من ضمن أاهتمام األندلسيني بالربنس حىت  مدى و يفهم من بعض النصوص.األندلس
                                                 

1 -  Gautier (E.F) : le passe de l’Afrique du nord, ,p p 225- 227- 230. 
 .104ص  6مج العرب  -2
 .27، ص احللل املوشية: جمهول- 3
 .70ص  املعجم املفصل -4
 104ص  املصدر السابق،: ابن خلدون -5
انظـر  : نهر ا ميسى نكورلذا االسم نسبة  تثريا مسيغرب األقصى بالقرب من مليلة ال تبعد عن البحر كباملمدينة  -6

 .577 -576ص   الروض املعطار: يرياحلم
 .155، ص كتاب املغرب: البكري -7
، ةارت املشرتائي و هو عبد صاحل زاهدا يف الدنيا كان جمـاب الـدعو  ننوست أبو وجلوط توتربيب أمن الذين تسموا ب -8

 .236، ص التصوف التشوف إىل رجال: ابن الزيات: انظر
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كما تزي به بعض األمراء  1اهلدايا امللوكية اليت ذكرت يف عهد احلكم الثاين املسنتصر
الذي محل العمامة و لبس  "ريةامل"صاحب " املعتصم بن صمادح"ك لحسبنا يف ذو األندلسيني،

و إلضفاء الطابع اجلمايل عليه زودت الربانس يف األندلس بزخارف و أطرزة كاللوزة 2.الربنس
مصنوعة من خالص الذهب و مرصعة  باجلوهر و  -و هي حلية تعلق يف قلب الربنس-

يف بالد املغرب، و ليس من املستبعد أن تشمل ، غري أننا مل جند لتلك الزخرفة ذكر 3الياقوت
تلك الزخرفة الربانس املصنوعة يف املغرب خصوصا، و أن الفئة احلاكمة دائما تسعى إىل التميز، 
فاختذت برانسها من رقيق الصوف و احلرير و الديباج، فكانت أمثاا ختتلف وفق نوعيتها و 

و اشتهرت مدينة  4"قل و أكثرأمخسني دينار و "" نول ملطة"جودا فبلغ مثال الزوج من برانس 
" جبل مديون"، يف حني اختص 5بصناعة الربانس السوداء اليت ال ينفذ منها املاء" نكور"مدينة 

  6.بصناعتها فأصبحت تعرف بالربانس املديونية

نه إىل جانب وظيفته كلباس، كانت له أخنلص به حديثنا عن الربنس،  نتيجة أهم لعلو    
سم الذي أخذه املكان الحسبنا يف ذلك أن امبا يكون لبعضها البعد السياسي ور دالالت أخرى

لتنازل له بكر بن عمر، ملا أراد هذا األخري ا الذي اجتمع فيه يوسف بن تاشفني مع ابن عمه أيب
ا مسي هذا املكان مم، فبعد أن جلسا على برنس بسط هل1072/هـ465عن احلكم سنة 

الربنس  فرش عد و داللة أخرى حيث أصبحخذ بأكرى التنازل ختليدا لذ 7"بفحص الربنس"
  8.بن تلكان مظهرا من مظاهر التقدير و علو املكانة، فهو مما فرش ألمري تلمسان مزديل

  

                                                 
 .393، ص 1، مج نفح الطيب: املقري -1
 .87، 86، ص 2، ج احللة السرياء: بارألابن ا- 2
 .393املصدر السابق، ص : املقري -3
 .89، ص صفة املغرب: اإلدريسي -4
 .155ص  املغرب ىف ذكر بالد افريقيا واملغرب: البكري -5
 .141، ص كتاب اجلغرافيا: ابن سعيد-6
 .25، ص 4، ج البيان املغرب: ارىابن عذ-7
 .91، ص التشوف: ابن الزيات -8
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  لباس القدمني 

إلمهال املؤرخني له إذ نادرا  اصعوبات مجة عند تناوله لباس القدمني، و هذا نظر الدارسجيد    
لتغطية هذا النقص جمال التطور والتحديث فيه يعد حمدودا، و كما أن ،درما تشري إليه املصا

لبسه القدمني املعروفة أمن و ،اعتمدنا على بعض اإلشارات الواردة يف النوازل و الكتب الفقهية
  ى نذكراملرابط صريف الع

تعد النعال من ضمن عدة أنواع من لباس القدمني الذي لبسه اخلاصة و  : عالـالن ـ أ
 أو من فراش جلدي و لعل أشهرها ما انتعله احلكام من نعال جلدية اليت تتخذ أساسا ،عياناأل

حدمها وسط الرجل و أيشد إليها بواسطة شريطني من اجللد مير حنوه يوضع فوق القدم، و
احلسبة أن صانعي النعال  كتب و يبدو لنا من خالل1.اآلخر بني األصبع األكرب و الذي يليه

 من تغليظ إىل أساليب الغش و عليه كان حرص احملتسبني على منع صانعيها نوئيلجعادة ما 
قفا بدوا على موضع القطع مع منع الذين يفصلون اجللد الطري أن حي ،ل خرزهابق احواشيه

 3"املراكشي"و يفهم من اإلشارة اليت أوردها 2.ة اجللدديدة يتخذوا إلخفاء رقّحب السكني أو
" ابن تومرت"ن ألبسة القدمني  اليت يلبسها األعيان حيث يشري إىل أن أن النعال كانت من ضم

حسبنا يف كما لبسها العامة من الناس، و 4ها بالصحابة اخلمر بالنعال تشبيبكان يضرب شار
و نزعنا ما كان بأرجلنا من النعال و : "حيث يقول" املستفاد"ذلك الرواية اليت أوردها صاحب 

  .ألي طارئ اسبحت 5"ري املاءجباألقراق 

يعترب اخلف من بني ألبسة القدمني اليت لبسها الناس يف عهد املرابطني سواء كان :اخلفب ـ  
ذلك يف املغرب أو األندلس، و اخلف هو ما يلبس يف القدمني إىل الكعبني، و قد يطول إىل 

أو  ف أو الكتانونصف الساق أو يقترب من موضع الركبتني، و يتخذ من اجللد أو من الص

                                                 
ص  1964بـريوت   1حتقيق د عبد اهلادي التازي، دار الغرب االسـالمي، ط  ،املن باإلمامة: ابن صاحب الصالة -1

  .68، ص البيان املغرب، القسم املوحدى: ، ابن عذارى117
  94، ص آداب احلسبة و احملتسب: ابن عبد الرؤوف-2
  .136، ص املعجب -3
   نفس املصدر والصفحة -4
 .33ص  ،)2(، ق املستفاد :يالتميم- 5



 
 

233

يتضح لنا من خالل الكتب الفقهية أن اخلفاف تعددت أنواعها و أشكاهلا، و لعل و1.غريه
ن النساء يستعملنها عامدات فيلبسنها و ميشني يف األسواق و رارة ألأكثرها رواجا اخلفاف الص

ن إازون عن صنعها فه فقد ي على لباسها كما ي اخلرجمامع الناس فيسمع صريرها و علي
يقتصر لباس اخلفاف الصراة على  و مل2.أي بعضهمرا يف ذلك نزلت عليهم العقوبة حسب متادو

 او هذا من باب إظهار األناقة و حب من الرجال من أقدم على لبسها هناك النساء فحسب بل
  3.للترف غري أن لبسها مل يلق استحسانا لدرجة أن البسها شبهوا باملغىن و الزامر

لنعال يعرف صانعها بالقراق عرفت انتشارا واسعا يف املغرب و هو نوع من ا :القرقج ـ 
تنظيفها قبل الشروع يف بار جلودها وو عليه فقد حرص رجال احلسبة على اخت ،األندلس
ار اجللد و اعتدال بو كذلك القراقني، يف اخت: "4"اجلرسيقي"و هذا ما يتجلى يف قول  ،صناعتها

بنص يف غاية األمهية يوضح فيه الطريقة " الرؤوف ابن عبد"و ميدنا ".تبشريها و تنظيفها
و ما مينع على القراق عمله، و تبيان نوعية املواد املستعملة يف القرق،  املستعملة يف صناعة القرق

و  ، املبلولة بالغراءي ن يكون اخليط من قنب و يكون كعب القرق من أفراخ اجللد البقرأك
رزوا وصال يقع يف القرق إال بشعرتني و خيال أالقراقون و كذلك مينع : "هذا ما يوضحه يف قوله

أن يفصلوه كاسيا خفية أن يقع خرز النعال على التوصيل و أن يقربوا أيديهم يف خرز النعال و 
اخليط من قنب، و يكون كعب القرق من أفراخ اجللد البقري مبلولة بالغراء، و ال  ،يكون

  5".هلم فتق عليهم و عوقبوا علوا غري ما حدن فإف ،جيعلوا فيه و ال حتت النعال طفلة

فخصصت هلا أسواق لبيعها كان  ،وانتشرت صناعة األقراق و لبسها يف شىت أحناء املغرب   
تعدى انتشار األقراق حدود املغرب األقصى ليشمل و6.أشهرها أسواق مدينيت فاس و سبتة

                                                 
، فقه 125يكر و فيلم رقم م، ةاملخطوطات العربية بالقاهرهد عمبطوط، خم،النوادر و الزيادات: ابن أيب زيد القريواين -1
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نها الزرارية أي اليت كانت و م ،كما تنوعت أشكال القرق فمنها العادية ،وسطاألاملغرب 
عدها من بني أزياء تواجده مبدينة جباية و تصنع بأزرار، و قد ى ابن تومرت عن لبسها أثناء

  1.النساء

املرابطني، و  صرتعترب البلغة أيضا من بني ألبسة القدمني اليت انتشر لباسها يف ع :البلغة ـ د
و تنوعت أشكال البلغات منها ما اختذ  2ال،البلغة عبارة عن نعل مشدود عليه رقعة مشدودة حبب
تعد البلغة يف العصر املرابطي أهم لباس و3.من احللفاء، و منها ما كان فراشه من خشب الفلني

كانت الرقعة  و قد أجاز الفقهاء املسح على البلغة قياسا على اخلف إذا 4الفقراء و الزهاد،
اهلراكس و تعين بلسان أهل فاس األحذية "بة و إىل جانب البلغة لبس املغار5.حمل الوضوء تستر

أما 6.دخل رجليه فيهما على وضوءأو قد أجاز الفقهاء الصالة ا إذا ، األحذية اخلشنة أو البالية
 فهي نوع من األخفاف املصنوعة من اجللد و قد تكون من الصوف،: "منوقاأل"أما 6.وضوء

املسح عليه يف حالة اط الشفارى الذي أجاز الفقهاء أيضا بسكما لبس املغاربة ما يعرف بال
  7.الوضوء

  األعيان والعلماءلباس 

كان لقيام الدولة املرابطية يف بالد املغرب أن تاله تغري يف التشكيلة االجتماعية للمجتمع    
اء يوسف بن تاشفني من ملتونه، إىل جانب أعوان الدولة املرابطية بقرأ املغريب فضمت فئة األعيان

ء و علماء الدين، الذين كانوا يف رغد من العيش، و هذا انظر ملا من الكتاب و القضاة و الفقها

                                                 
  .13، ص أخبار املهدي بن تومرت: البيدق -1
  .13، ص )1(ج ملعيارا: الونشريسي -2

3 - Sefrioui (A): Les Babouches (El Balgha) la Grande Encyclopédie du 

Maroc، Imprimer en Italie GEP, édition n°= 2, 1987, P126. 
 1983، 1حتقيق احسـان عبـاس،دار الثقافـة،بريوت ط     )6(السفر  الذيل و التكملة: ابن عبد امللك املراكشي -4
  .451ص

  .13املصدر السابق، ص : الونشريسي-5
 .13، 12نفس املصدر، ص  -6
  .13نفس املصدر، ص  -7
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املصادر التارخيية تسمي هذه فإن أغلب ، و عليه 1وة و نفوذ يف العصر املرابطيظنالوه من ح
تشري إحدى و2".نظفاء امللبس، حسناء اهليئة"العناصر من اتمع بفئة األعيان، و وصفتهم بأم 

املرابطني مل يتشددوا يف اختاذ أزياء خاصة م متيزهم عن خاصتهم سيما ن األمراء أب 3الروايات
و ال : " حيث يقول 4"ابن عبدون"نتماء القبلى و حسبنا يف ذلك ما أورده الإذا كان هلا نفس ا

ن أفراد القبائل الصناهجية كانوا إ، و انطالقا من ذلك ف"ال يلتثم إال صنهاجي أو ملتوين أو ملطي
   5.ياء احلكامزأبنفس  نيتزينو

عدة أزياء اعتادت على لبسها خمتلف الشرائح ملعاصرة لفترة الدراسة بقد أمدتنا املصادر او   
دقة صنعه و جودة هو االجتماعية يف العهد املرابطي غري أن ما مييز لباس األعيان عن غريهم 

املرابطني على عهد  خصوصا و أن املغرب و األندلس 6مادته، فكانت مالبسهم رفيعة ناعمة
بالد  :اختصت يف تلك الصناعات نذكر منهايزخر بالعديد من املناطق و األماكن اليت 

 نا كبريا فعدأش فيها املرية تفقد بلغ األندلس أما، 9و سجلماسة 8، و نول ملطه7السوس
فئة األعيان ضالتها فيما تنتجه تلك  تدوج أينا مثامنائة طراز من احلرير،  10"اإلدريسي"

الربانس ذات  ادت فئة األعيان لبسهاو من بني املالبس اليت اعت.انع من الثياب الرفيعةاملص
عليه و جاء يوما " سبتة"حد فقهاء مدينة أأن  11"املقري"الشارات و يف هذا الصدد يذكر 
  :نشدأكملت هيئته فنظر إليه بعض أصدقائه و برنس أبيض، و قد حسنت شارته و

  نه املليح فتاهاأو رأى     *** فباهي س الربنس الفقيه بل        
                                                 

 .125 -115ص  املعجب، :املراكشى :ا فئة األعيان، انظر ظيتعن املكانة اليت ح -1
  .71ص  القسم األول ، حتقيق ،بنشريفه، دار الثقافة،بريوت السفر األول، التكملة الذيل و: املراكشي- 2
  .6، ص الروض اهلتون: ابن غازي -3
  .28، ص رسالة يف آداب احلسبة و احملتسب -4
  6ص املصدر السابق :ابن غازي  -5
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 .17ص  ،)5(، ج أزهار الرياض -11
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  ه أن يكون فتاهانتلتم    *** ىدبا رأته حني تليخز و لو        

ي بعضهم و إىل جانب الربانس ذات الشارات هناك من الفقهاء من لبس الثياب املطر زة، رغم
م البالط  الذين عج منهم وا بأجود املنسوجات خاصة األندلسينيزي، كما ت1على لبسها
  .املرابطي

حتديد لباس األعيان من خالل هدية  منه نانبنص ميك 2"احللل املوشية"نا صاحب و قد أمد
كما " سبعمائة كساء مصبوغة" تضمنتيت البن عمر  أيب بكريوسف بن تاشفني البن عمه 

 3"شكرىاأل"خر من منسوجات الصوف الرفيعة اعتاد األعيان على لبسه و هو آذكر نوعا 
من األلبسة و4.غرناطة املعروفة جبودة أغنامها مقلياألندلسية التابعة إل" شكرأ"ة إىل مدينة نسب
و هو نوع من الثياب الصوفية الرفيعة  5"الط ملفاشكر"ذكرها أيضا اجللباب املسمى اليت 

لدى  سيما كان امللف من األلبسة املشهورة يف أزياء األندلسو األردية،وختاط منه األكسية 
صاحب " أوردو. و شاع استخدامه من قبل األعيان يف العصر املرابطي 6مدينة غرناطة، سكان
و هي قطعة طويلة من  7مائيت قبطية شال،"ة عن هدايا يوسف بن تاشفني يف سياق حديث" احللل

الراجح أا من ثياب الكتان األبيض املصنوعة يف ، و8من نسيج رقيق تلف فوق غطاء الرأس
" القباطي"من  خرآاملعاصرة لفترة الدراسة نوعا  صادراملطي شال ذكرت جانب قبا و إىل.مصر

  القا ئل هزجلىف   9و هو عبارة عن لباس دون أكمام، و هذا ما أوضحه لنا ابن قزمان

  ا أشكال و أطراإ   ***   أنا بالقباطي مغرا         

                                                 
  .188 -187ص  11ج املعيار : الونشريسي  -1
  .27، ص جمهول - 2
 .27، ص نفسه  -3
  87ص ، معيار االختبار يف ذكر املعاهد و الديار: ابن اخلطيب -4
  .41هامش  27ر السابق، ص املصد:  جمهول -5
  110، ص صورة األرض: حوقلابن  -6
 .27املصدر السابق، ص :  جمهول -7
  .266، ص املعجم املفصل:  دوزي - 8
 .98زجل رقم  313ص  ابن قزمان ديوان -9
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    لس نريد ثوبا مكموم  ***  حكمأالقباطي عندكم          

نوا يتطلعون يف الظهور مبالبس النا من خالل أمثال العامة أن البعض منهم كويتضح 
خيوط  املصنوع على شكل كما مال الرجال خصوصا من الطبقة املترفة إىل لبس احلرير1األعيان

و هو ما ى عنه ابن تومرت مع  2ا األقمشة مما يزيد من قيمتها ىخيوط فضية و ذهبية توش
  3.بداية الدولة املوحدية

  ةـاس املتصوفـلب

 شاع السلوك الزهديو عرف العهد املرابطي ظهور أقطاب التصوف باملغرب و األندلس
رض املغرب أيصنف  4"ابن قنفذ"و فشت يف اتمع ظاهرة الصلحاء و األولياء، لدرجة جعلت 

و اتصفت 5.فانتشر املتصوفة يف البادية و احلاضرة" كما تنبت الكأل تنبت الصلحاء" املغرب بأا
ة  املتصوفة يف العصر املرابطي بالورع و ترك الطمع و الزهد يف الدنيا، و القناعة اتصفت فئ

مقتوا الدنيا، فما مالوا إىل : "إىل وصفهم بقوله" 6التشوف"بصاحب  احذيسري، و هذا ما بال
  ".و استطالوا مدة املقام ا... مالعبها

 الدالة عليهن أهم املؤشرات ونظرا لكون اللباس أهم مظهر خارجي جيسد سلوك الصويف و م  
فكان لباسهم ما ستر و طعامهم "حمددة منها  إلغراضنه مل يكن عندهم إال للضرورة احملققة إف

و حسن  وىقالتو جاء حرص املتصوفة على التقشف يف اللباس كمظهر من مظاهر 7".ما حضر
ز اإلنسان يف اعترب سر فرض احلج هو أن يرب" أبو العباس السبيت"حسن السرية، حىت أن الشيخ 

                                                 
ج وام مثال العأ: ، الزجايل"ي كان يرقع قبطية بقشور البطيخللأفقر من قايد شبيوط ا ":انظر عن ذلك مثال املثل القائل -1
 .483مثل رقم  108ص ) 2(
  .311ص )3(ج  املعيار: الونشريسي -2
  .258ص  أعز ما يطلب: ابن تومرت  -3
، ص 1965الربـاط، ،، حتقيق اودلف فور و حممد الفاسي، املركز اجلامعي للبحث العلمي أنس الفقري و عز احلقري  -4
63.  

  فكتاب التشو انظر عن ذلك مثال تراجم الصوفية الواردة يف -5
  .19ص : ابن الزيات -6
  .نفس املصدر و الصفحة -7
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زي املساكني حملوق الرأس أشعث، و لبس األخالق، و التحرر من ثياب الرفاهية، و التذلل هللا 
و بلغت درجة عزوف بعضهم عن اللباس أن منهم من تصدق 1.عز وجل و إظهار العبودية

يف حني بلغت  3س عليه ما يواريه إال خرقة توارى عورتهيو منهم من ل 2بثيابه و بقي عريان
ولدت زوجته و مل يكن له إال كساء فقسمه  أحدا منهم  نحىت أ كبرية درجة بالبعضالفاقة 

و بتصفحنا لكتب املناقب يتجلى لنا  4خرآلنصفني، أعطاها النصف، و لبس هو النصف ا
استعماهلا لغة التقشف للتعبري عن بعض أحوال املتصوفة يف اللباس حىت أن هناك من لقب ا و 

و قد  6و معناه أبو حصرية، 5"وجرتيل"بأيب  ىنعزي كان يكيأن الشيخ أبو حسبنا يف ذلك 
، و 9البايل و التليس 8و اخلرق 7وصفت مالبسهم مبفردات و صفات عديدة كاملرقعة

و يبدوا لنا من املترادفات اليت استعملها املتصوفة أا منتقاة سعيا منهم للتعبري عن .10احللس
مهما يكن من أمر فقد ظل اللباس املتواضع رمزا من و.دقة لديهمجتربة صوفية تقشفية حمسوبة ب

أزل عنك هذه "حد املتصوفة لرجل أراد التصوف أرموز املتصوفة، و حسبنا يف ذلك قول 

                                                 
منشورات كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية  ،اويجل، حتقيق على اكتاب املعزي يف مناقب سيدي أيب يعزي: الصومعي -1
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 .349نفسه ص  -3
  .120نفسه ص  -4
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  .32ص ) 2(ق  املستفاد: التميمي الفاسي -7
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ساس ميكننا حتديد لباس ألوعلى هذا ا.1"ا بنفسك يف طلب الصاحلنيو اخرج فار... الثياب
  :املتصوفة والذي يتمثل فيما يلي 

تعترب اخلرقة أهم قطعة يف لباس املتصوفة و هي تشري إىل الثوب أو الرداء  :ةـرقـاخلـ  أ
و تعد اخلرقة لدى املتصوفني مبثابة العهد  2الغليظ الذي يلبسه الفقراء السيما املتصوفة منهم

ترك، لبخرقة العهد، و خرقة ا:لديهم، يرعى حقها و حق من أخذت منه و هي على نوعني
ك شريطة أن يرعى فيها حق ربطلبها من باب التو تعطى لكل من ي بترك تلبسفخرقة ال
أما خرقة العهد، فال يلبسها إال من دخل يف الطريق، و كان يف عقد أهلها و سلك .األدب

  3.مسلكها على املنهج القومي

عن طرق ) املتصوف(ويعترب املتصوفة لبس اخلرقة مبثابة سند مبارك و وسيلة يتصل ا املريد    
اخلرقة ألحد متصويف املغرب  لبس بنص يوضح فيه كيفية" الصومعي"ميدنا و4.-خبالقه–ه شيخ
يل هات : محد زروق أن يلبسين اخلرقة على طريقة القوم فقالأطلبت من الشيخ ": فيقول

اجلس فجلست بني يديه مستقبل : نيها بيدك فكسوته إياها، مث قال يلسطاقية، فأتيته ا، أك
فلبس اخلرقة ارتباط بني الشيخ و املريد و  "فكساين ليتقبال فسمى اهللا عالقبلة، و كان مس

ألبسته اخلرقة كما ألبسين، و حدثته ا كما حدثين بأسانيده عن "تسلسل يف سند الطريقة 
  ".5صاغرشيخه الذي ينتمي إليه فهي من رواية األكابر عن األ

ابطني مالبس أخرى يغلب عليها املغرب يف عصر املر ةو إىل جانب اخلرقة لبس متصوف   
 6"دراعة"حد متصوفة مدينة فاس ارتدى يف فصل الصيف أالطابع اخلشن، فتذكر املصادر أن 

من قطن مصبوغة و طاقية، و مئزرا قصريا على الرأس، أما يف الشتاء فيزيد دراعة ثانية من 

                                                 
   302التشوف ص:ابن الزيات -1
 .126ص  املعجم املفصل: دوزي -2
  .355ص  يف مناقب سيدي أيب يعزيكتاب املعزي : الصومعي -3
  .348ص ،املصدر نفس  -4
  .351، 350ص  املصدر نفس -5
) 8(مـج   لسان العرب: انظر ابن منظور: ضرب من الثياب اليت تلبس، و قيل جبة مشقوقة املقدم: الدراعة و املدرع -6
  .97ص
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اقتصارهم على وة يف امللبس قرائن كثرية تثبت تقشف الصوفيومتدنا كتب املناقب ب1.قطن
املعروف بابن النحوي  "أبو الفضل يوسف بن يوسف "اخلشن منه، و حسبنا يف ذلك أن الشيخ

 من الثياب، و لبس اخلشن من الصوف، و كانت جبته إىل بالتقشف، فهجر اللنيخذ نفسه أ
سود مرقع يصل إىل حتت ركبتيه و على رأسه أأما الشيخ أبو يعزي فكان يلبس برنس 2".ركبته
  .3شية من عزف وجبة من تليس مطرقشا

و توضح لنا كتب املناقب شدة تقشف املتصوفة يف لباسهم فكان الشيخ أبو احلجاج يوسف    
و من ضمن ألبسة املتصوفة أيضا 4.ار ممن انقطع إىل اهللا و ال ميلك إال جبة صوفاملعروف بالفر

 دفكان أبو حممد عب ، و السراويل املصنوعة من الصوف 5أيضا الكساء و العباءة و اإلحرام
وسف بن موسى يف حني كان لباس أيب احلجاج  ي 6السالم يلبس كساء خشنا على جلده،

م عبارة عن عباءة من صوف تصنعها له زوجته 1126/هـ 520سنة  الكلىب الضرير املتوىف
لب السالوى، فكان لباسه اإلحرام و السراويل أمحد بن أما أبو العباس 7.من صوف أضحيته

  8.نوعة من الصوفاملص

و  9ية الرأس فكان أشهر ما لبسه املتصوفة هي الشاشية من العزفأغطأما فيما خيص    
، و النعل 12و بالنسبة للباس القدمني فقد انتعل البعض منهم النعل 11و الغفارة 10العمامة

                                                 
  .17ص ) 2(، ق املستفاد: التميمي الفاسي -1
  .82ص  التشوف: ابن الزيات -2
 .175ص  املصدر السابق:ابن الزيات، 33ص  املصدر السابق:التميمي الفاسي -3 
  .141نفس املصدر ص  :التميمي الفاسي -4
 .141ص ) 12(مج  لسان العرب :ابن منظور: حرم و القصد به هو الثوب الغري خميط انظرإمصدر - 5
 .91ص  املصدر السابق: ابن الزيات -6
  .87ص  :املصدر نفس -7
  .144املصدر السابق ص : لتميمي الفاسيا -8
  .33ص نفسه  -9

 .77نفسه ص  -10
  .144نفسه ص  -11
  .136ص  املعجب: املراكشي -12
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لكساء أما النسوة املتصوفات فكان لباسهن ا3.، و منهم من كان حايف القدمني2، والبلغة1املرقع
  4.لكساء و اجلبة، و يف الوقت نفسه يتخذن اخلمار املصنوع من الصوف كعطاء لرؤوسهنا

   :ةـاب العامـثيـ 

تنوعت ألبسة طبقة العامة خالل العصر املرابطي بني اجلبة و الكساء، و العمامة و السراويل     
ف على اعتبار والغالب على تلك األلبسة أا مصنوعة من الص و.و الربانس و الدراعة و غريمها

أن لباس الصوف يعد لباسا عاما شاع استعماله يف بالد املغرب، فتشري املصادر التارخيية إىل 
و عن لباس العامة للكساء و 5.لبس اجلبة املصنوعة من الصوف، يف شىت أحناء املغرب و األندلس

صنهاجة رجاال و  و العمامة تشري بعض املصادر اجلغرافية املعاصرة لفترة الدراسة إىل أن قبائل
يربطون على رؤوسهم عمائم الصوف املسماة اءا كانوا يلبسون أكسية الصوف، ونس

  6 .بالكرازي

الواردة يف املصادر أن كل منطقة من مناطق املغرب هلا لباس  اتن بعض اإلشارميبدوا و    
ف التفافا بلباس األكسية من الصوا قد اختصو "السوس"تتميز به وحسبنا يف ذلك مثال أن أهل 

أما أهل 7".أسفاقس" صوف املعروفة لديهم  باسم زر مبآزمون يف أوساطهم تحي اكما كانو
يف حني كان إقبال عامة فاس على ثياب  8، "بالعبيدى"األكسية املسماة  ادة فقد ارتدووج
إحدى رسائل اجلنيزة املؤرخة يف سنة فيما بينهم إذ تشري يتهادونه  االذي كانو 9"النصايف"

باملرية يذكر له فيها أنه س إىل والده م الصادرة من تاجر أندلسي كان مبدينة فا1140/ ه535

                                                 
 .17ص التشوف: ابن الزيات -1
  .58ص ) 6(، السفر الذيل و التكملة: ابن عبد امللك املراكشي -2
  .104، 64املصدر السابق ص : ابن الزيات -3
 .92نفسه ص  -4
  .27ص  احللل املوشية: ، جمهول86، 32ص  ،2ق  املستفاد: التميمي الفاسي: عن ذلك مثالانظر   -5
  .58ص  صفة املغرب،: اإلدريسي -6
  .62نفسه ص  -7
 .177، ص االستبصار: جمهول- 8
  : ، للمزيد انظرنقماش مثني من احلرير أو الكتاعبارة عن  -9

Goitien   (S.T) Letters of Medieval Jewish Trades, London ،  1973, P54. 
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بإمكانه بيع كل النصايف يف مدينة فاس، و أنه باع عشرة أزواج منها مببلغ مثانني دينار، مبا يف 
  1.ذالك العشرة  الرديئة

جمرة و ساقني، و لعل ما من ا السراويل، و هي عادة ما تتألف ضمن األلبسة العامة أيضومن 
اجلسم أسفله و تكون مفصلة و خميطة، و هي على أنواع من مييزها عن باقي اللباس أا تستر 

تعد و2.مفرخسة و هي السراويل الواسعة و ةفجحمشوة وسراويل خمرمنها سراويل أمساط أي 
ا و كلها و نوعهالسراويل لباسا عاما لبسه أعاظم الناس و أصغارهم و عليه فإا ختتلف يف ش

يف املركز تتفاوت تلف الطبقات اليت خممن فئة إىل أخرى، ألا  اختذت من قبل   لوا
  .و املادي جتماعيالا

سكان  رب خصوصا و أنكما لبس العامة الربنس الذي يعد أكثر املالبس شيوعا ببالد املغ
ما هو معروف، فالربنس وك 3الرببر مجيعا يرتدون الربانس البيضاء و السوداء على حد سواء،

لباس صويف كان يستعمل يف فصل الشتاء للوقاية من الربد و املطر، و نظرا لكونه أكثر األلبسة 
اللتني  اشتهرتا بصناعة " جبل مديون"و " نكور"انتشارا فقد اشتهر يف عدة مناطق بصناعته مثل 

صيفا املصنوعة و نوعة من قطناملص 5كما لبس العامة الدراعة4.تنفذ منها املياهالالربانس اليت 
   6.يزيدون شتاءا دراعة ثانيةو

ن نوعية املالبس و يحيث بغين زرياب بنص يف غاية األمهية نا املدمأ سينيوعن لباس األندل    
يضاء من أواخر شهر يلبسون اللباس الب احسب اختالف الفصول، فكانو او األلوان اليت يرتد
يلبسون اللباس امللونة، فكان لباسهم يف  اا يف باقي السنة فكانوشهر أكتوبر، أم جوان إىل أول

                                                 
من خالل رسائل جيزة القاهرة، جملـة البحـوث التارخييـة،     جوانب من النشاط االقتصادي باملغرب: أمني الطييب -1

  .472 -471، ص II 1984منشورات جامعة حممد الفاتح، ليبيا السنة السادسة العدد 
  .400، 399ص ) 11(مج  لسان العرب: نظورمابن  -2
 .27ص  احللل املوشية: و انظر أيضا جمهول ،104ص  املقدمة: نابن خلدو -3
  .141ص  كتاب اجلغرافيا: ، ابن سعيد155، ص املغرب يف ذكر بالد افريقية و املغرب: البكري -4
  .97ص ) 8(مج  املصدر السابق: نظورمابن : وقيل جبة مشقوقة املقدم انظر ،نوع من الثياب اليت تلبس -5
  .17ص ) 2(ق ملستفاد ا: سيالتميمي الفا -6
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هلا خلفتها  أما و احملرر و الدراريع اليت ال بطائن  2و امللحم 1فصل الربيع عبارة عن جباب اخلز
من  هااشما أول اخلريف فكانوا يلبسون احملاشي املروية و الثياب املصمتة وآخر الصيف و

 خشنإىل أفصل الشتاء فينتقلون أما يف  ة ذوات احلشو و البطائن الكثيفة،الثياب اخلفيفة امللون
  3.لذلك  حتاجواراء إذا اصنوف من الف و يضيفون من حتتها  منها من امللونة

  : نيـيـاس الذمـلب  

أهل الذمة، فرمست ة للعالقات اليت مجعت املسلمني وأوىل التراث الفقهي عناية فائق    
ئتني ضمن ما يعرف أحكام أهل  الفالعالقات االجتماعية اليت تربط كالاجتهادات الفقهاء 

اليت أفردت هلا حيزا و ضمن ما تناولته جمموع تلك األحكام صفة لباس أهل الذمة ،الذمة 
إىل عهد  اا، ومل يكن ذلك وليد عصر املرابطني بل يعود إىل أبعد من ذلك بكثري، و حتديدمهم

نما كتب نصارى الشام وثيقة تعهدوا فيها برسم العالقة بينهم و اخلليفة عمر بن اخلطاب، حي
يف شيء   و ال تتشبه م: " و من ضمن ما جاء فيها صفة لباسهم و منها قوهلم  ،بني املسلمني

نا حيثما كان  و أن نشد الزنانري  زيو أن نلتزم ...ال عمامة و ال نعلني من لباسهم يف قلنسوة، و
  4".على أوسطنا 

بعد ضم األندلس  ةصاخالفئات املشكلة للمجتمع املرابطي أهل الذمة من بني  نظرا لكونو   
إىل سلطة الدولة املرابطية فإنه من خالل هذه الوثيقة ميكننا حتديد معاملة املرابطني ألهل الذمة 

زيهم خالل يتبادر إىل األذهان هو هل التزم أهل الذمة ب الذي و لعل السؤال. فيما خيص زيهم
  .ذلك ؟ االفوالعهد املرابطي أو خ

دعا رجال احلسبة إىل  أين إن اإلجابة على هذا التساؤل يكمن فيما جاء يف كتب احلسبة    
زي  من مبا هو "ييالتز"مبنعهم من  5"سيقيراجل" التشديد على أهل الذمة يف لباسهم فطالب

                                                 
  .404ص ) 5(مج  لسان العرب :بن منظوراانظر  مثياب أصوله عربية ينسج من صوف و ابر يس -1
 .637ص  12نفسه مج  :ابن منظور .سنوع من الثياب الذي اشتهرت به األندل -2
  .128ص ) 3(مج  نفح الطيب: املقري -3
  .237ص ) 2(ج  املعيار: الونشريسي -4
  .122ص   آداب احلسبة و احملتسبرسالة يف -5
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 كالشكلة يف حقمن املسلمني و ينصب عليهم علما ميتازون به فيه أبهة املسلمني، أو مبا هو 
يعرفون ا  أن تكون هلم عالمة 1"ابن عبدون'"كما حرص " الرجال و اجللجل يف حق النساء

  ".على سبيل اخلزي هلم

ن الفقهاء إعليه فاملرابطي مل يتقيدوا بزيهم، و صرمما سبق يتضح لنا أن أهل الذمة خالل الع    
ذلك النازلة اليت أوردها وحسبنا يف ، الذمة كانوا يؤكدون على تنفيذ أحكام أهل

ليته اليت يعرف ا فأجاب الفقهاء يهودي تشبه بزي املسلمني و أسقط حن أبش 2"الونشريسي"
يطاف به يف مواضع اليهود و النصارى، ردعا ألمثاله و تشريدا ن يعاقب بالسجن والضرب وأب

من عدم التزام أهل الذمة بزيهم يف  و لعل ما يزيد يف تأكيد ما ذهبنا إليه.هلم بسبب ما حل به 
أيب بكر بن "العصر املرابطي، تلك النازلة اليت أوردها بعض الفقهاء من أصحاب القاضي 

و يعقد يف حانوته من غري ... و اليت جاء فيها أن اليهودي احلكيم بن قنبال كان يعمم" العريب
مل يكتف بذلك فحسب بل تزي غري غيار يعرف به، و بغيار و ال زنار، و ميشي يف األسواق 

و حىت يتسىن معرفة أهل الذمة من أول وهلة  3بأفضل و أحسن ما كان به كبار املسلمني،
  .يستوجب التطرق إىل ما مييزهم عن املسلمني

أو ما يلبسه " ما على وسط اوس و النصارى"الزنار بأنه " 4نظورابن م"عرف :ارـالزن ـ أ
 5.التعريف ينطبق على ما اشترطه نصارى الشام على أنفسهمهذا شده على وسطه، والذمي و ي
أهل الذمة كيفية لبس الزنار بأن ال يكتفي الذمي بشدها  أحكام لنا كتب نتو بي 5.أنفسهم

لزنار يف أهل الذمة لأما ما يؤكد لبس  6.بل ال تكون إال ظاهرة بادية فوق الثيابحتت الثياب 
اليت ذكروا فيها أن " ابن العريب"دت على أصحاب عهد املرابطني  ما يستفاد من الفتوى اليت ور

                                                 
  .51ص  رسالة يف آداب احلسبة و احملتسب -1
  .128، ص أحكام السوق: حيي بن عمر: ، و انظر أيضا421، 69ص ) 6(ج املعيار  -2
 .254ص ) 2(ج  املعيار: الونشريسي -3
  .381ص ) 4(مج  لسان العرب -4
  .237ص  )2(ج  املعيار: الونشريسي -5
ون، دار الكتب منشورات حممد علي بيض ،حتقيق طه عبد الرؤوف سعد) 1(ج  أحكام أهل الذمة: وزيةابن قيم اجل - 6

  .184، ص 2002) 2(ط  العلمية بريوت ،
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ويشدون "من بني غيار أهل الذمة الذي يتميزون به عن املسلمني الزنار، و يفهم ذلك من قوهلم 
 1".الزنانري على أوساطهم

تعد الشكلة من بني األلبسة اليت لبسها أهل الذمة و عليه فقد ذكرا كتب : ةـالشكل ـ ب
 3"ابن عذارى"، و ذكر 2األلبسة اليت مييز ا أهل الذمة عن سائر املسلمنياحلسبة، وجعلتها من 

الشكلة اخلاصة باليهود بأا تتكون من القميص، و الربنس و القلنسوة هلم لون موحد هو اللون 
  ).الكحلى(األزرق 

أمدتنا املصادر مبعلومات قيمة عن شكل قمصام و عمائمهم فقمصام تبلغ أطوال و    
، 5و تتميز بأكمام مفرطة يف السعة تصل إىل قريب من أقدامهم 4اا ذراع يف عرض ذراع،أدر

ز اليهود أكثر تلك الرقعة املخيطة على قمصام و برانسهم أو جبام من ي، و ما مي5أقدامهم
و رقعة أخرى من مثلها على الصدر مصبوغتان  ،خر الكتفنيآحنو الشرب من الطوق إىل 
، و 7أما عمائمهم فطوهلا مقدار ذراع6.للنصراين لكن بلون اغرب بالزعفران، و نفس العالمة

ذام، تظهر يف آأن اليهود قد استبدلوا العمائم بكلوتات تصل إىل حتت  8"املراكشي"ذكر 
، و قد 9"لحما يعرف باحللس الذي يلقى حتت الر"نه شبهها بالربادع أو أأبشع صورة لدرجة 

و قد أجاز الفقهاء ألهل الذمة لبس العمامة شريطة  . مجيع يهود املغرب لدىشاع هذا الزي 
و  10"الشروب"ة الثمن، و ال تكون رفيعة غالية من رقيق الكتان و ال من طيفة قريبأن تكون ل

أن ال يعظموا أكوار عمائمهم، و أن ال يرسلوا هلا ذوائب بني أكتافهم، و أن ال جيعلوا هلا 
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هذا ملا و عليه فقد منعوا منه، و ن ذلك من زي العرب،نون حتت الذقن، ألالعثأحناكا، و هو 
إىل جانب العمامة أجاز الفقهاء ألهل الذمة لبس القالنس و1.فيه من التباهي على املسلمني

شريطة أن تكون لطيفة مقاربة و يكون يف أعالها أو يف وسطها رقاع من لبود محر أو خرق 
كما أجاز الفقهاء ألهل الذمة لبس 2. ليعرفوا امحر ختالف ألوان القالنس اليت يلبسها املسلمني

أن ، وزجاجا مما ال مباهاة فيه على اإلسالم هن قضيبه من اخلوامت، على أن يكون فصما صغر وز
و للتمييز بني املسلمني و أهل الذمة يتم تقليدهم بدنانري من  3.بالعربية مال ينقشوا على خوامته

أما 4.أثناء دخوهلم احلمامات حىت مييزوا عن سائر املسلمنيحناس أو رصاص أو قزدير يف رقام 
خر اآلسود و أحد خفهن أأما نساء أهل الذمة فقد اشترط الفقهاء، عليهم أن يكون 4.املسلمني

  5.محرأبيض أو أ

  :ةـواس النسـلب

يعتري الباحث صعوبات عدة أثناء حماولته تشخيص بعض مالمح احلياة االجتماعية لدى     
و يزيد األمر أكثر تعقيدا خصوصا إذا تعلق األمر مبظهر من املظاهر  رابطيخالل العهد امل املرأة
من خرج ما كن ميكثن يف البيوت والنساء عادة  جتماعية كاللباس و يعود ذلك أساسا إىل أنالا

فتقعد " 6.ابن احلاج"ستشفه من قول نعتقد اللباس احملافظ و هذا ما ن منهن كن يلتزمن فيما
أن  إىل هذا باإلضافة."ترك زينتهاى ما هو معلوم من عادن بفحش ثياا ويف بيتها عل املرأة

املؤرخني و اجلغرافيني املعاصرين لفترة الدراسة مل يقدموا إال النذر اليسري عن لباس املرأة و 
و حىت يتسىن للدارس إماطة اللثام عن لباس املرأة يف العهد املرابطي  .يطزينتها يف العصر املراب

العودة إىل خمتلف املصادر الفقهية و املنقبية منها، و من خالهلا اتضح لنا و جود تباين  يستوجب
  .بني لباس نساء اخلاصة و األعيان، و لباس نساء العامة
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  لباس نساء الطبقة اخلاصة و األعيان

ة حيشر سيما احلاضرة أو يف البادية سواء يف رابطي مبكانة رفيعة،يت املرأة يف العصر املظح    
كانة نالت مبوضع كرمي يف القبيلة الصنهاجية بشكل عام، و  ت، كما تتمتع منها الفئة احلاكمة

انت على قدر من املساواة التامة مع كجملس القبيلة، و يف جمتمعها فشاركت الرجل يف الئقة
  2.و زادت أمهية املرأة و نفوذها خاصة بعد أن اشتغلت بالسياسة أو تدخلت فيه 1الرجل

قد  بلغته املرأة يف العهد املرابطي خصوصا فئة اخلاصة ذيلأن هلذا التحرر افيه  مما ال شك و   
تنيه من اللباس و نوعيته، و قبل اخلوض يف تفاصيل لباس املرأة منحها نوعا من احلرية فيما تق

دة، كل مبراحل عمر املرابطية، من خالل ما أوردته املصادر يتضح لنا أن لباس املرأة املرابطية 
نتجاع عبارة عن الفكان لباس املرأة املرابطية ملا كانت يف مرحلة ا .مرحلة هلا طابعها اخلاص 

ر مع أول احتكاك نه سرعان ما تغيأغري  3أكسية من الصوف على حد تعبري اإلدريسي
ليت ر يف نوعية الثياب او ميكننا رصد هذا التغي املغرب و استقر هلم املقام به للمرابطني بأرض

اب الرفيعة فيها بكر بن عمر حيث تنوعت الثي تضمنتها هدية يوسف بن تاشفني البن عمه أيب
  4.و امللف الرفيع ،و األشكرى، و القبطي ي،سبني السو

فيه أن نساء الطبقة اخلاصة من األمراء و األعيان قد وجدن ضالتهن فيما تنتجه  الجدالو مما    
حسبنا يف ذلك ما كانت تنتجه سجلماسة من الثياب اخرة والف بالد املغرب من أنواع الثياب

هذا   5حىت أن سعر الثوب الواحد فاق عشرين مثقال اليت تصنع من أجود أنواع األصواف
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ا من األكسية الر قاق و الثياب الرفيعة ما ال يقدر ناهيك عما بلغته بالد السوس و ما يصنع
  1.ألحد على صنعه بغريها من البالد

لكون املرأة املرابطية قد متتعت حبرية املظهر، فإا قد لبست الرقيق من الثياب مما يشف ونظرا 
و اعتربها املقصودة يف حديث رسول اهللا  "ابن تومرت"عن جسمها و قد أثار ذلك حفيظة 

سفور املرأة ب، و يتصل ذا املوضوع 2"و نساء كاسيات عاريات مميالت مائالت" "ص"
قاعدة عامة، و ليس من املستبعد أن يكون خاصا بفئة قليلة  ن ذلك ال يعدن كاإاملرابطية، و 

 'ابن تومرت"ممن ينتمني إىل الطبقة اخلاصة، و حسبنا يف ذلك ما تشري إليه املصادر إىل أن 
على سفور أخت أمري املسلمني علي بن يوسف، حني قابلها يف  -عند بدء دعوته-اعترض 

كلهن سافرات، فزجرهن و وخبهن على هذا الصنيع، يها، ورمعها جوامراكش و تإحدى طرقا
علي بن  ذات يوم الصورة أخت -بن تومرتاي أ–ولقي "3: و يف ذلك يقول ابن خلدون

و دخلت على أخيها ها امللثمني يف زي نسائهم، فوبخها، اسرة قناعها على عادة قوميوسف ح
  ".باكية ملا ناهلا من تقريعه

صادر الفقهية و النوازل اخلاصة جبهاز العروس و بعض نوازل و من خالل ما ورد يف امل
الطالق يتسىن لنا التعرف على أزياء نساء فئة اخلاصة و األعيان كالقطيفة مثال اليت عادة ما 
يتكرر ذكرها يف شورة النساء، حيث تعد من بني األلبسة اليت تتجهز ا العروس إىل زوجها و 

ممكنة، و على هذا األساس كان األزواج حيرصون على منع  كرب مدةأتستمتع املرأة بلبسها 
كما كانت نسوة هذه الطبقة يفضلون ثياب امللف الرقيقة و مالحف 4.زوجام من بيعها

ها النسوة يف يدت، و من بني األلبسة اليت كانت تر5القطن، و شايات امللف يف الفصل الشتاء
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و متدنا  1.ناج، و ثياب الزردخاالديب أثوابأثواب احلرير و  من العصر املرابطي جند أنواع
مة فيما خيص لباس النساء امليسورات احلال، و هذا من خالل مبعلومات قي 2"ابن احلاج"نوازل 

طلقته من الكسوة و يف نازلة أخرى فرض مل. ما فرضه زوج ثري ملطلقته من قمصان و سراويل
ع و اخلريف إىل جانب قميصني يلربفروة نسر بوجه خز و دراعة عن فصلي ايف فصل الشتاء 

  3.جديدين و حمبشتني و وفرتني جديدتني أيضا

، و ما جنم عنه من ظهور حلياة ضم األندلس لسيادة السلطة املرابطية و مما ال شك فيه أن   
الترف و البذخ على فئة الطبقة اخلاصة قد مشل أيضا املرأة املرابطية، فوجدت يف األندلس ما 

مبا يف املغرب، ملا اشتهرت به املدن األندلسية من صناعة املالبس املتعددة كانت تفتقده ر
و حسبنا يف ذلك ما بلغته املرية يف أيام . األنواع و األلوان، مما يتناسب مع أذواق النساء

املرابطني خصوصا يف الصناعات احلريرية اليت بلغت فيها طرز احلرير مثامنائة طراز يعمل ا من 
و اخلمر و العتاب و  ينةديباج و السقالطون، و األصبهاين، و اجلرجاين و الثياب املعاحللل و ال

ك عما اشتهرت به كال من مالقة و مرسية و هذا ناهي4.املعاجر، و صنوف أنواع احلرائر
  5.و املذهبة من احلرير و القطن و الكتان الفاخرة غرناطة من صناعة املالبس

خلاصة قد تفنن يف استخدام األقمشة الغالية، و جعلن منه أثواب و الراجح أن نساء الفئة ا   
، و عملت النساء أن تكون مالبسهن مالئمة لفصول السنة، مو تظهر حماسنه أجسادهمتالئم 

فاملالبس اخلفيفة ذات األلوان الزاهية يف مجيع أيام السنة إال أيام الشتاء حيث كانت تلبس لباسا 
لدرجة  هملرأة املرابطية ضالتها يف األندلس لتنوع صناعته و ألبست، و وجدت ا6غليظا من الفرو

بألبسة املناسبات و األفراح و حسبنا يف ذلك أن العروس إذا  خمتصةأن أصبحت بعض املدن 

                                                 
والزردخان كلمة فارسية تعين دار السالح ،ويرجح أا أطلقت على هـذا  .100 ص )3( مج  املعيار: الونشريسي -1

النوع من املنسوجات ألن الدروع املصنوعة من الزرد وغريها كانت تغطى بطبقة نسيج مسيك مزركش من احلرير األصفر 
 واألمحر 

  .90ورقة نوازل ابن احلاج: ابن احلاج -2
  .91 ورقة نوازل ابن احلاج:ابن احلاج  -3
  .197ص  صفة املغرب: اإلدريسي- 4
  .46ص  الروض املعطار: يري، احلم201ص ) 1(ج م نفح الطيب: املقري -5
 .128ص ) 3(مج نفسهاملقري  -6



 
 

250

أرادت أن تتجهز مبا يلزمها من ثياب و غريه من أدوات العرس فإا تذهب إىل مرسية اليت 
نت نساء الطبقة اخلاصة مغريات باقتناء احللي و اجلواهر كما كا1.اشتهرت بصنع تلك األدوات

تفنن " 2ابن اخلطيب"و التفاخر به و إظهاره داللة على الغىن و املكانة االجتماعية، و يصف لنا 
التفنن يف الزينة هلذا العهد و  من و قد بلغن: "اقتناء احللي و اجلواهر بقولهنساء غرناطة يف 

التاجن يف أشكال احللي إىل غاية لتنفيس بالذهبيات و الديباجيات واملظاهرة بني املصبغات و ا
ل اهللا أن يغض عنهن فيها عني الدهر، و يكفكف اخلطب و ال جيعلها من قبيل االبتالء و أنس

  .3"الفتنة

ذا فحسب بل أمد نا بنص يف غاية األمهية يوضح فيه نوع وو مل يكتف ابن اخلطيب 
حليهم يف القالئد و الدماجل و الشنوف و اخلالخل الذهب و: " شكل احللي و اجلواهر فيقول

آالجني يف كثري من لة و الاخلالص إىل هذا العهد يف أويل اجلدجلني، فيمن عداهم، و ت الر
كثري ممن ترتفع طبقام  وهرالزمرد و نفيس اجلوالزبرجد و جار النفسية من الياقوتألحا

كما كانت نساء الطبقة اخلاصة يستخدمن علبا 4"رةوفة موفّلة معرااملستندة إىل ظل دولة أو أص
شكاهلا إما اسطوانية مع غطاء أكانت الصغرية حلفظ احللي و العطور، و علبا أشبه بالصناديق

و إما ذات قاعدة مستطيلة مع غطاء مسطح، أو على شكل هرم ناقص، و  ينصف كرو
تزدان ببعض الزخرفة، وقليال من اليت تعلوها عادة ما تكون من فضة وحجمها متفاوت األجزاء 

 ه بالذهب، أما باقي جسم العلبة فهو من العاج و كانت هذه العلب األنيقة متال بأنواعوحناس مم
   .5 .املختلفة احللي

  لباس الرأسأ ـ 
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تشري املصادر التارخيية املعاصرة لفترة الدراسة إىل أن املرأة املرابطية عادة ما خترج سافرة     
و الراجح أن اتمع الصنهاجي  .1ا كانت تتمتع باحلرية املطلقة فيما خيص مظهرهاالوجه  أل

ال يرى يف تلك العادة عيبا و ال خرقا لتعاليم الدين، و هذا ما نستشفه من بعض الروايات، إذ 
يوسف بن "دخل يوما على زوجة ابن عمه "إىل أن أبا بكر بن إبراهيم " ابن اخلطيب"يشري 
لت نفس أيب بكر غخبائه، و زوج ابن عمه متتشط يف موضع قريب من اخلباء فاشتيف  "تاشفني

و مما يزيد يف .و ليس من املستبعد أن يكون سفورها سببا يف إثارته 2"باملرأة حلسنها و مجاهلا
ابن تومرت  ةتأكيد ما ذهبنا إليه من سفور النساء املرابطات و حتررهن هو استنكار الداعي

و الطعن فيهم  هن من األمور اليت استغلها املوحدين للنيل من املرابطنيلذلك، فكان سفور
ن با"هم كأفراد و مجاعات، و يتضح لنا ذلك جليا من الوصف الذي وصف به تلتشويه مسع
ن الوجوه بال شبهن بالرجال يف الكشف عأن يت"النساء الصنهاجيات حيث يذكر  "تومرت

  3".تلثم، و ال تنقب

ي من توبيخه للنساء املرابطات حىت اخلاصة منهن، و هذا ما يفهم دداعية املوحال نومل يستث   
أن ابن تومرت عندما كان مبراكش اعترض موكب " 4ابن خلدون"من اإلشارة اليت أوردها 

و لقي ذات يوم الصورة أخت علي بن يوسف : "أخت األمري علي بن يوسف حيث يقول
خها، و دخلت على أخيها باكية ملا وبيف زي نسائهم ف ة قومها امللثمنيحاسرة قناعها على عاد

  ".ناهلا من تقريعه

يف أحناء " املهدي ابن تومرت"من خالل تتبعه لرحلة " البيدق"يتضح لنا مما أورده  كما   
أا كانت ظاهرة عامة، حيث  فحسب بلاملغرب أن ظاهرة سفور املرأة مل ختص املرأة املرابطية 

ختالط النساء و الرجال يف األماكن العامة، و املناسبات املختلفة، و هذا ما إىل ا" البيدق"يشري 
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و لعل ما يزيد يف 1".تلمسان"و " جباية"و ى عنه يف كل من مدينيت " ابن تومرت"الحظه 
ا تأكيد عدم التزام املرأة املرابطية و املغربية بصفة عامة بلباس الرأس أن حليتهن اليت كن يتزي ن

فلما دخل ابن تومرت "  :روجهن كانت تبدوا للعيان و هذا ما نستشفه من قول البيدقأثناء خ
ويستطرد 2"ا املعصوم وجهه حىت جازهنفغطنب، ات يبعن اللّمزينات حمليصاء نظر للنساء 

حيي بن "من تلك الظاهرة بسؤاله للفقيه " ابن تومرت"يف ذلك موضحا استغراب " البيدق"
  3".يف تترك النساء حمليات مزينات كأن قد زففن لبعولتهنك"احلاضر معه، " يصلنت

ملا بدت تلك  به ات بغطاء الرأس، فلو التزمنيمما سبق  يتضح لنا عدم التزام النساء املرابط   
ن أو يبدوا .على أساس أن املرأة عادة ما تتخذ يف أذنيها و رقبتها حليا" البن تومرت"احللي 

دوا أمرا عاديا، و هذا ما نستشفه من بالرجال يف أماكن اللهو ي سفور املرأة، و اختالطها مع
: هم فيه، فكان جوام هلمللداعية املوحدي وصحبه حينما اهم عما  4"قالل"جواب أهل 

و مهما قيل عن سفور 5".ن الرجال و النساء معا ال فرق بينهم؟ فقالوا هكذا السرية عندناإ"
 شد املناوئنيأيعين غياب كلي لغطاء الرأس، و حسبنا يف ذلك أن املرأة املرابطية إال أن هذا ال 

لغطاء فوق تسرحية  اتياملرابط النساءاختاذ  يشري إىل -املهدي بن تومرت–لسفور املرأة املرابطية 
هذا الغطاء بأنه عبارة عن قطعة من  7"دوزي"و قد عرف . 6اليت شبهها بسنم اجلملشعرهن و

اع تعصب به املرأة رأسها و يلتف لريتفع على شكل سنم اجلمل من النسيج الرقيق طوله حنو ذر
و ارتدت النساء .اللؤلؤ و غريه من األحجار الكرميةبنحو ربع ذراع، و يزخرف بالذهب و

من وف أوالصكما اختذن اخلمار من 8كغطاء للرأسيف العصر املرابطي املقنع  األندلسيات

                                                 
  .21، 13ص  أخبار املهدي بن تومرت: البيدق -1
 .21ص  نفس املصدر  -2
  21 ص أخبار املهدي بن تومرت: البيدق -3
و اكنـول،   ،الواقعة بني تازة "بعني بوقالل"نصور أن تكون هذه املنطقة هي املعروفة اليوم بنممل يستبعد عبد الوهاب  -4

 .22ص  21هامش  س املصدرنف: البيدق انظر
 .نفس املصدر و الصفحة -5
 .259ص  اعز ما يطلب: ابن تومرت -6
 .197املعجم املفصل ص  --7
 .90 ورقة نوازل ابن احلاج: ابن احلاج 8



 
 

253

عادة ما ميسكنه باإلبر، و و1مثنها  يف هدتجواألقمشة احلريرية اليت ختتلف من حيث درجة 
يتحفظن علي نفسهن أن ينكشف رأسهن أو يكما استعملن  2ن وجوههن لغري حمارمهنبي

  3.املعاجر و هو حرير شفاف لتغطية الوجه أو شد الرأس

  ةـاء العامـنساس لب

باس الرجال ف و هو بذلك ال خيتلف كثريا عن لوكان لباس نساء العامة يف عمومه من الص    
و السراويل اليت مل . 7و اجلبة و اخلمار من الصوف 6و اإلزار 5و امللحفة 4فقد لبسن األكسية

مل يكن لباسها شائعا يف صفوف النساء إال أن هذا مل مينع وجود إشارات تشري إىل لبس النساء 
ملعروف بابن ا "حممد بن عبد الرمحن"للسراويل يف بعض املناطق مثل مدينة فاس اليت أمر قاضيها 

 .8الرجال و النساء لبس السراويالت - الذي واله عليها يوسف بن تاشفني–العجوز الكتامي 
و يبدوا أن نساء مدينة فاس كن يلبسن السراويل عند اخلروج فقط، و هذا ما يفهم من تعليق 

... روايلري السبغ... يقعدن يف بيون و الغالب عليهن أن: "ابن احلاج على هذا اللباس يف قوله
يبدوا لنا من بعض اإلشارات املعاصرة لفترة  كما9".و ال يلبسن السراويل إال عند اخلروج

يفهم من  مانات منهن وهذا سن يلتزمن بلبس السراويل خاصة املالدراسة أن النساء مل يك
حيث يشري إىل سقوط عجوز من على راحلتها، فاكتشف  10"ابن الزيات"اإلشارة اليت أوردها 

  .ا ليس عليها سروالأا و اتضح ساقه
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األعيان اللوايت تفنن يف اختاذ أزيائهن من احلرير و املنسوجات وعلى عكس نساء اخلاصة و    
الرفيعة، فان نساء العامة اقتصرن يف مالبسهن على الصوف و أحيانا على القطن و الكتان 

و الغالب على نساء . 1حيث كانت الشقة يصنع منها أثواب للرجال و النساء على حد سواء
  2.ن على نسج لباسهن داخل بيون لسد حاجتهن و حاجات األسرةكن يعتمدالعامة أن 

  

   ةـمـاألطع: ثانيا

املرابطي قد  صرما من شك فيه أن طعام األمراء و اخلاصة يف الع :طعام و شراب اخلاصةأ ـ 
قاضي " املرادي"م لنا لدولة قدتباين بني مرحلة و أخرى، و تأثر بأحوال الدولة ففي بداية ا

املرابطني بالصحراء نص يف غاية األمهية نصح فيه األمراء باالعتدال يف الطعام و اختيار ما ينفع 
أن تأخذ نفسك باالعتدال يف مجيع األحوال يف  ...أول ما أوصيك به: " اجلسم حيث قال

أفضلها، و فضل  له رو اعلم أن بطنك ال يسع مجيع األطعمة  فاخت... مطعمك و مشربك
ة لذّ :والرابعة ضرره،قلّ:والثالث متام نفعه، : والثاينقرب وجوده، :أوهلاة أوجه،الطعام من عد

ألمور يف مع به من هذه اإن مل جتإحكام صنعه، ف :والسادسذكاء رحيه،:واخلامس طعمه، 
ت به من هذه واعلم أن ما أخلل.طعامك فاعمد إىل أقرب األطعمة من نفعك ،وأشبهها حبالك 

الرجال  ن مطاعمأكلك، وؤايف نفسك و مزر عليك عند مبك مضر لكاألوصاف اليت وصفتها 
ال حيكم آراءه من ليس حيكم  ها، فإنامروءوها تيستشهد ا على مهّيستدل ا على عقوهلا، و

  3".هءغذا

الدالئل  لألمراء املرابطني إال أن كل" مياحلضر"بالرغم من تلك النصيحة اليت قدمها و
تشري إىل اقتصار األمراء املرابطني يف مرحلة تأسيس دولتهم على الضروري من العيش، فالزعيم 
الروحي للدولة املرابطية عبد اهللا بن ياسني كان عيشه من صيد الربية و حنوها متذرعا عن أكل 

                                                 
  .138ص  (2)ق  املستفاد: التميمي الفاسي -1
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بل و ألباا حلوم اإلالشعري و أما يوسف بن تاشفني فكان مأكله  1شيئا من اللحم و شرب ألبان
مقتصرا على ذلك، فلم يعرف عنه مدة عمره اإلسراف يف الطعام على ما منحه اهللا من سعة 

و مبجرد ضم األندلس إىل سلطة الدولة املرابطية أصبح أنه ، غري 2له من نعمة الدنياامللك و خو
تنافس على الوالتفنن بل  األمراء و اخلاصة يعيشون يف رغد من العيش و الترف فكثر اإلقبال
فشهدت موائدهم تنوعا  3شىت أنواع األطعمة نظرا حلياة الترف اليت حيياها األمراء و األثرياء،

هم يف املناسبات املختلفة يكانوا يكثرون من املآدب الكربى لزائر يف األطعمة خصوصا و أم
و أو نصر اليت تقام استعداد لغزمبناسبة االحتفاالت  دينية، أو سواء كانت سياسية، و أو

  4.يدوم بني مخسة عشرة يوما وشهر كامل   فيها عسكري، فكان اإلطعام

نذكر منها على ملأكوالت فقد تنوعت أطعمة و أطباق اخلاصة حيث مشلت شىت أنواع او    
ة من حلم الغنم السمني مع اللوز نواملصنوعة من التفايا املك سبيل املثال ال احلصر بعض األطباق

كما كان يتم  5احمللول مباء الورد مع البندق و هي تعد من األطباق العجيبة،املقشر املدقوق 
العجول اليت توضع خلراف وحتضري بعض األطعمة املتمثلة يف شواء بعض احليوانات الكبرية مثل ا

 ى الصنهاجي امللوكي الذي خيتلف يفهذا ناهيك عن لون الطعام يسم 6بداخلها الطيور املشوية،
  7.ن صنهاجي العامةطريقة إعداده ع

مل تقتصر أطعمة اخلاصة على األطباق احمللية، بل تعدا إىل أطباق ذات بعد مشرقي حيث و 
منها ما و  9كالدجاجة العباسية، و الربمكية، 8تنسب املصادر بعض األكالت إىل الدولة العباسية

                                                 
  .165ص  املغرب: البكري -1
  477،ص 5وفيات األعيان ، مج :ابن خلكان -2
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فيه أن حتضري و ما الجدال  .وغريها1ما ينسب إىل مصر كالفروخ املصري و املرزونة املصرية
اخلربة و الكفاءة، و عليه فقد استعانت فئة اخلاصة بالنساء  يتطلب ذوي مثل هذه األطعمة

و جيلب : " السودانيات اللوايت اشتهرن يف حتضريها، و هذا ما يوضحه صاحب الروض يف قوله
 مبائة دينار كبار و نتباع الواحدة منه اتسودانيات طباخات حمسن) ودغستأ من يأ(منها 

 ينيات، و اللوزينجاتما أصناف احلالوات مثل اجلوزو السي، أزيد حلسن عمل األطعمة الطيبة
ق ذحأو القاهرات، و الكنافات، و القطائف  و املشهدات، و أصناف احلالوات، فال يوجد 

  2".بصنعتها منهن

تقدميها   حتض أطعمة اخلاصة بالتنوع فحسب بل تعدا إىل أشياء أخرى مثل مراعاة كيفيةملو 
يف األواين املناسبة و غريها حىت أن بعض الفئات منها كانت تستعمل السباين، و هي عبارة عن 

، ين تتخذ من رفيع القطن و الكتانبامناديل كبرية تستعمل أثناء الطعام و كانت أمثن أنواع الس
الفترة، و عليه  مما يشري إىل مدى الرخاء املادي، مع الرفاهية، اليت كان حيياها الناس يف تلك

  3.ف و لون تقدم على موائد اخلاصة يف نظام و ترتيبنصمن  كانت موائدهم تشمل أكثر

  :ةـالعام امـطع ـ ب

للحم اجلاف املطحون الذي يصب عليه الشحم اكان طعام قبائل صنهاجة بالصحراء، 
ا و ال خبز حدهم و ما رأىأ املذاب أو السمن، و هم ال يعرفون اخلبز لدرجة رمبا ينفد عمر 

، و لعل ما يؤكد ندرة 4م التجار من بالد اإلسالم فيطعموم اخلبز إال يف حالة ما إذا مر أكله
ندرة اخلبز لديهم أن اخلبز كان من ضمن اهلدايا اليت أهداها يوسف بن تاشفني البن عمه أيب 

و أثىن ألف ربع من دقيق الدرمق ... و وجه له: " بكر بن عمر و يف هذا يقول ابن عذارى
5".من الشعري عشر ألف خبزة و سبعمائة مد  

                                                 
  41،72، 25صنفسه  -1
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ال ا أما شرام، فكان اللنب لدرجة أم استغنوا به عن املاء، فيبقى الرجل فيهم أشهر
فكان معظم طعامهم و " ملتونة"أما قبائل 1.ن أبدام كانت متينة قويةإيشرب ماءا، و مع ذلك ف

األطعمة عندهم، حيث  أشهىالذي يعد  "وأسلّ" أفضله لديهم الطعام املسمى عندهم بالرببرية
طة فيقلوا قليا معتدال مث يدقوا حىت  تصبح جريشا، مث ميزجون العسل مبا مياثله احلن يأخذون

حد ملء كفه منها و أخذ أطة على النار مث يصنعوا يف مزاود، فإذا احلن مسنا و يعجنون به تلك
يف حني كان شرام عبارة . 2خر طول يومهآج إىل طعام نه ال حيتاإأكله مث شرب عليه اللنب، ف

  3. ينقعونه يف املاء، و يشربون صفوه نقيعامثنقيع الزبيب، حيث يأخذون الزبيب فيدقونه 

ل حلوم بعض الزواحف و احليات مثل حلوم صحراء ملتونة على أك د أهلاكما اعت
اخلاصية اليت تنفرد ا حلوم إىل " ابن زهر"، و قد أشار 4السالحف اليت مثلت جل غذائهم

ام و من فساد املزاج إذا أكلت تفايا، حيث يذكر أن ذالسالحف و احليات بأا تنفع من اجل
و األفاعي  زاجه،أيام امتحان األمري علي بن يوسف له احتاج أن يطعمها إىل من به فساد يف م

  5.بذلك عفانتفالربية هذه غري موجودة، فأمره أن يأكل من سائر احليات الفتايا السمان 

 يقتصر غذاء أهل الصحراء على الزواحف فحسب بل عمد أهل سجلماسة على تسمني ملو    
ونه سميون، الذي اخلرذ ، كما يأكلون6الكالب و أكلها كما يفعل أهل قفصة و قسطيلة

و  مي و تشري املصادر إىل أن النساء كن يعتمدن أكل هذا احليوان طلبا للسمنزقأبالرببرية 
 "نول ملطة"سكان و" جدالة"قبائل  أما7.ن نساءهم تظهر يف غاية السمنإخصب البدن و عليه ف

، و كان أهل السوس و مراكش يأكلون 8فكان طعامهم قديد اجلمال وشرام لنب النوق "ملطة
يباع منه يف اليوم الواحد ما يفوق حا حىت أن مبراكش لوحدها اجلراد أكال كثريا مقليا و مملّ
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، -أنزيز–، يف حني كان شراب أهل السوس، الشراب املعروف عندهم باسم 1المح الثالثني
و غلظ مزاجه،  ، إذ يفعل بشاربه ما ال تفعله اخلمر، ملتانته ا عظيما،احللو املذاق، املسكر سكر

مبعلومات عن كيفية حتضرييه، حبيث يؤخذ عصري العنب احللو و يطبخ  "اإلدريسي"نا و قد أمد
سبيل إىل من على النار و يرفع حيث يشرب، و ال   أن يذهب منه الثلث، فيزالعلى النار إىل

به إىل حد  كان أهل السوس يرون شربه حالال، ما مل يتعدبعد خلطه مبثله ماءا، و شربه إال
  2.السكر

أما أهل أودغست فكثريا ما كانوا يطبخون الكمأة مع حلوم اجلمال و يزعمون أن هذا 
هذا ما يؤكده اإلدريسي نفسه عندهم، و على األرض، إذ يعد من ألذ األطعمةالطبق ال مثيل له 

يزعمون أن ما على األرض مثله، و قد : "هذا ما نستشفه من قولهو نه ذاق طعمهأالذي يبدوا 
حسبنا يف ذلك كثرة أكل اخلبز وفقد اعتادوا على  "ةيكأغمات و رو "سينف"أما أهل 3".صدقوا
 "و ملطة "جزوله"، و قد حذا حذومها سكان بعض مناطق من 4حاء طحن احلنطة فيهماأركثرة 
  5.صدراته الذين اختذوا من صدف السالحف الربية معاجن للدقيق"و  "ملطة

، أما مراكش عاصمة 6على الشعري كمادة غذائية أساسية"درعة و" السوس" واعتمد أهل   
ها بطعام يعرف باسم الدولة فقد عرف أهلها عدة أنواع من األطعمة، غري أا انفردت عن غري

ع إىل أجزاء ة املصنوعة من اللحم السمني الذي يقطّو هو نوع من التفايا املقلي: تاحصصت
صغرية، تضاف إليه بعض التوابل، مع قليل من البصل و الزيت و املاء، و يتم حتريك تلك 

  خر آمراكش طعاما  أهل ، كما عرف7بعدها تقلى يف الزيت حىت ينضج ،اخللطة حىت جتف
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را فقد وصفت أما طعام أهل فاس اليت كانت تعد من أشهر املدن املغربية حتض1.يسمى البالجة
ة اليت ياللمتون نذكرمنهابطيب طعمها و مأكلها، و عرف سكاا عدة أنواع من األطعمة 

، كما اشتهرت بوجبة خفيفة أساسها اللحم 2جبميع املدن املغربية أيضاوكانت تصنع بفاس، 
فة من اخلبز و الفواكه اليابسة مع البلح باللحم املسلوق و حنطة الشعري، و لقي املسلوق مؤل

، كما اعتمدوا يف غذائهم على بعض 3السيما يف الصباح نيسيكبريا من الفا هذا الطبق إقباال
  4.ها و الغنميالبقري من ن واحد مثل األجبان املختلفة األنواعآاألكالت اخلفيفة و السريعة يف 

مساك ذات أمبعلومات عن " الزهري"بتفننهم يف طبخ األمساك، و قد أمدنا  "سبتة"أهل و اشتهر 
، و تزخر املصادر 5الذي كان سببا يف ثراء جتار سبتة "حوت موسى"قيمة غذائية عالية مثل 

توفر  إىل" اإلدريسي"اجلغرافية مبعلومات يف غاية األمهية خبصوص ثروة سبتة السمكية، فيشري 
كان أكثره مسك التونة، هذا ناهيك وا حيث يصطاد ا منه حنو مائة نوع،  تنوع السمكو

، و عليه فقد تنوعت أطباق 6من احلوت الطيب املعروف لديهم بالشابل" سال"عما تنتجه 
إىل امساك السردين مسجال يف كتابه عدة وصفات أساسها السمك، " ابن رزين"األمساك، فيشري 

، و لعل ما يؤكد تنوع طبخه أن 7عسل النحل، أو عصري العنب مثل السمك مع اللوز، أو مع
  8.بعض اآلخرال يشري إىل أن الناس استعملوه بطرق خمتلفة مدح بعضها و ذم" ابن زهر"

                                                 
 دا، يوضع يف قدر مث يضاف إليه البصل و الكزبرة اليابسةجىل أجزاء صغرية إعبارة عن طبق من اللحم الغنمي املقطع  -1
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، فكانت 1واعتربت األطعمة املتكونة من البقوليات من بني األغذية املستحسنة لدى املغاربة    
ىل عدة وجبات أساسها إ" ينابن رز"ة جدا، حيث أشار شرمنتاألطباق اليت كان أساسها الفول 

، غري أن الطبق الذي نال شهرة كبرية هو ما كان يعرف باسم 2الفول أشهرها الفستقية
الذي يكثر استهالكه يف فصل الشتاء سواء من اخلاصة أو العامة و أكثر املناطق شهرة " البيسار"

  3.به منطقة، جبل غمارة

ر مص من بني البقول اليت يعتمد عليها املغاربة يف غذائهم حيث حضكما كان العدس و احل   
احلمص فطبخ  ، أما5فاستحسنه الفقهاء 4العدس باللحم املقليلبيض، واالعدس بالطماطم و
رة من البقول تعد مبثابة الطبق ، و كانت األطباق احملض6الكمون والشبتباملري والزيت و

يف أيام الشتاء، و بذلك تكون البقول قد استخدمت يف حتضري اليومي يف املدن املغربية السيما 
  7.ة و اخلضروات الطازجةدل يف غياب وفرة احملاصيل الزراعياألطباق كمنتج مستب

األكثر استخداما، و روات أما بالنسبة للخضروات، فكانت الكوسة، و اليقطينة، من اخلض    
كما استخدموا الباذجنان كغداء هلم، . 8إحدى عشر وصفة أساسها اليقطينة" ابن رزين"عرض 

يف طبق  كان قد سم" ابن العريف"من أن " زياتال ابن"و هذا ما يفهم من اإلشارة اليت أوردها 
ي بن يوسف بن من الباذجنان، الذي يعد من أحب األطعمة إليه، ملا حل مبراكش يف عهد عل

  9.م1141/هـ536تاشفني سنة 
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املعاصرة لفترة الدراسة أن مراكش قد خصت بطبق  و يتضح لنا من بعض النصوص    
و هذا ما نستشفه من قول الوزير أيب احلسن بن اإلمام الغرناطي كاتب متيم بن يوسف  الباذجنان

  :بن تاشفني يف هجائه ملراكش عاصمة الدولة املرابطية بقوله

  بفيك مصبو لوال ضروب بالء   ***  شهاك يل وطناأرة امللك ما خضيا        

  و أكلة من باذجنان ابن معيوب   ***       وجو كله كدر ماء زعاق         

م ابن باجة ليزعم الناس " أيب العالء بن زهر "ام و ابن معيوب هذا كان من خدعداوته أنه س
اسم مثل املرتبطة باملو كما عرف املغاربة يف عهد املرابطني بعض األطعمة1.البن زهر يف باذجنان

اليت جرت العادة بعملها يف اجلنان و البساتني أثناء خروج الناس إليها يف فصول  نيةيمثل اجلنا
و مما ال شك فيه أن األطباق السابقة الذكر حىت يستقيم طعمها و . 2الربيع و الصيف و اخلريف

و مذاقها كان املغاربة يستعملوا يف حتضريها خصوصا زيت الزيتون اليت تشتهر ا عدة مناطق 
، و املعروف بلسام باسم "أو اهللجان "اهلرجان"ناهيك عن استعمال دهن  3.من املغرب

، باإلضافة إىل بعض التوابل كالكمون و الكروياء و غريها 4خاصة يف طهي اإلسفنج "أرقان"
  5.من التوابل اليت اشتهرت ا بالد املغرب يف تلك الفترة
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   :ةـــــــــالزراع

  :)ملكية األراضي(وضعية األراضي الزراعية   

احلـادي  / ال خيتلف اتمع املرابطي عن سائر اتمعات اإلسالمية يف القرن اخلامس اهلجري     
عشر امليالدي ، باعتباره جمتمعا يعتمد على االقتصاد الزراعـي، يعـتين بـاألرض وامتالكهـا،     

كن يبدو أن املرابطني مل ينجحوا يف إدارة األرض واسـتغالهلا بشـكل   واستصالحها،وفالحتها، ل
لنا فهم يتسىن وحىت . م1144/هـ539مناسب،مما تسبب يف بعض الثورات كثورة قرطبة  سنة 

ذلك و النشاط الزراعي فإن ذلك يستوجب معرفة ملكية األراضي قبل الفتح املرابطي، وما آلـت  
ملكية األرض قبل الفتح املرابطـي   وقد كانت. لة يف هذا االإليه ملكية األراضي و سياسة الدو

  1تتقامسها القبائل فيما بينها،فكانت غمارة حتتل اجلزء الغريب اخلصيب من اجلبال اليت عرفت بامسها
الـيت   3، وشاركتهم صنهاجة  البز 2و جاورم ملطة الشمال يف سهول غمارة الزراعية و جنودها

  حمترفـة للزراعـة    4اطئ احمليط األطلسي متصلة إىل مشـارف جبـل درن  امتدت ديارها إىل شو
 املنطقـة املمتـدة بـني سـال      تمث سكنت تامسنا من املصاميد ديار بورغواطة،فاحتل 5احلياكةو
إمنـا كـانوا   : 7قول املراكشـي من ، و كان املصاميد يشتغلون بالزراعة،وهذا ما يفهم .6آسفيو

  ."أصحاب فالحة و رعاة غنم
أما صنهاجة اجلبل فقد أقامت يف املنطقة الزراعية اجلبلية بني تازا و تادال ومعدن فازاز قـرب       

 إىل وادي أم الربيع،متصلني بدكالة اليت نزلت بـني ـر أم الربيـع     من وادي درعة 8جبال درن
  .10ت الزراعة ،وعملت يف زراعة البساتني واحلدائق املختلفةنتهموا 9تنسيفتو
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قبائلـهم يف   بعضكما استقرت  -من املصاميد أيضا – 1اجلبلية سكنت قبيلة هسكورةيف املنطقة و
و من شدة متسكهم بالفالحة وصفوا بأم زراع ملتصقون باألرض  2جبل درن متصلة غري منفصلة

  .3.....باألرض مستقرين فيها، وكانوا من أكثر الناس تكسبا وطلبا للرزق
   مسـوفة  وومنهم ملتونة 4طلس الصحراء وبالد السودانا صنهاجة الصحراء ،فقد انتشرت بني أأم

 واعد أن فتحوا املغرب األقصـى اختـار  ليه فإن امللثمني بع،ول حبكم بيئتهمإبوجدالة،وهم رعاة 
  5..راكش عاصمة هلم لكون موقعها مسرح خصيب جلماهلمم

منطقة الصـحراء  وبعد الفتح املرابطي تغريت مواطن القبائل ومراكزها،فانتقلت قبائل امللثمني من 
،مث توالـت  6ملتونة ومسوفة رحبة مراكش السهول والواحات الشمالية ،فرتلت اجلنوبية إىل منطقة

مجوعهم من الصحراء باستدعاء يوسف بن تاشفني هلم أيام نيابته عن أيب بكر بن عمر فـأقطعهم  
يف  انـه إخوإىل بعض  -ي يوسف بن تاشفنيأ -و كتب "7األراضي، و يف ذلك يقول ابن عذارى

،ويعدهم باخلري اجلزيل،فوصـل منـهم   عليه  السر من أيب بكر حيضهم على الوصول إليه والقدوم
  ."ةمجاعة كبري

ائل ملتونـة و مسـوفة و   بقدمت مجوع أخرى من ق بالسلطة و بعد انفراد يوسف بن تاشفني    
 يأ -شـرع  ملا كانت سنة سبعني وأربعمائـة، " 8جدالة وغريهم، و يف هذا يقول صاحب احللل

وفورها،وبعث إىل الصحراء للمتونة و مسوفة وجدالـة و  يف جتديد العساكر و -ف بن تاشفنييوس
القدوم إليه، فوفـد   غريهم يعلمهم مبا فتح اهللا عليه من ملك املغرب و طاعة أهله،ويؤكد عليهم يف

 هم األعمال وصـرف أعيـام يف مهمـات األشـغال ،فاكتسـبوا     عليه منهم مجوع كثرية،وال
األموال،وملكوا رقاب الرجال، وكثروا بكل مكان،وساعدهم الوقت والزمان،وكثرت مجـوعهم  

  ".وتوفرت عشائرهم،وعظم ملك يوسف بن تاشفني
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، 1ر على ملكيات األراضي باملغرب،ألن األرض كانت متلك بوضع اليدو مما ال شك أن ذلك أثّ 
املرابطون إىل املغرب وأرادوا تأسـيس  فعندما قدم " مراكش" ومثال ذلك متلّك أرض2أو بالشراء،

مراكش أسسوها، حسب رواية ابن عذارى فوق منطقة حدودية بـني قبيلـة هيالنـة و قبيلـة     
 461و يف هذه السنة :" هزمرية،وهي منطقة دون مالك خارجة عن نفوذ القبيلتني و يف ذلك يقول

أشياخ وريكة و هيالنـة   غمات و ريكة،عن اخللق فيها، فشكاأضاق امع مبدينة  م 1068/هـ
عينوا لنا موضعا أبين فيـه  :" هلم عمر مرة بعد مرة أخرى، إىل أن قالبذلك إىل األمري أيب بكر بن 

واجتمع أشياخ قبائل املصامدة ،وغريهم فوقع تدبريهم أن يكون موضوع " شاء اهللا تعاىل مدينة إن
املعىن نفسه مع اختالف بسيط  4"وشيةاحللل امل" ر صاحب و كر.3تلك املدينة بني هيالنة و هزمرية

  .بسيط يف بعض الكلمات 
سب ملكية األرض إىل بعض سكان أغمات كملكية خاصـة و يف هـذا   ،فين 5اإلدريسيأما     
ها يوسف بن تاشفني لى اثىن عشر ميال منها مدينة بناو ع -أي أغمات - و بشمال هذه:" يقول

يف حني ".من أهل أغمات جبملة أموالبعد أن اشترى أرضها  م 1077/هـ 470يف صدر سنة 
بأن متلك املـرابطني   اإلدريسيشرائها من املصامدة،وهو بذلك يتفق مع  إىل "ابن أيب زرع"يذهب 

 1062/هـ 454نة ــــوفيها أي س:" ألرض مراكش كان عن طريق الشراء حيث يقول 
  " .6اشترى ابن تاشفني موضوع مراكش، ممن ميلكه من املصامدة.م
بني و  ا كان االختالف يف الروايات و التواريخ بني جمموع  ابن عذارى و صاحب احللل مهمو   

بن أيب زرع،فالراجح أن أرض مراكش أصبحت ملكا للدولة الناشئة تتصرف وا اإلدريسيجمموعة 
بـذلك  و.فيها كيفما شاءت ،ووقت ما شاءت من موقع السلطة،فإذا توحد املالك توحد التصرف

االرستقراطية اجلديـدة   إىل قد أحدثوا انقالبا يف امللكيات و حتولت ملكية األرضيكون املرابطون 
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املغلوبة  استالئهم على أراضي القبائل ومن امللثمني وأتباعها،خصوصا وأن أول ما فعله املرابطون ه
   1.على أمرها واملناوئني هلم سواء يف املغرب أو يف األندلس

رابطون يف بداية دولتهم،معينا هلم يف مصادرة األراضي مما جعـل  و قد كان للسياسة اليت اتبعها امل 
خاصة بعد أن ضموا أراضـي غمـارة     األندلسيةالدولة هي املالك لكثري من األراضي املغربية و 

، ذلـك أن املـرابطني    2فيما بعد .وزناتة و مصمودة ،كما ضموا إليهم أراضي ملوك الطوائف 
ن دعوم بالكفر، فوجب من وجهة نظـر ابـن ياسـني    حكموا على كل من ناوأهم و صد ع

و حتولـت ملكيـة    3قتاهلم،واعترب ماهلم غنيمة و فيئا،وبذلك فقدت زناتة و بورغواطة أراضـيها 
بورغواطة،وغمارة من يد القبائل املالكة  لكثري من األراضي إىل يد الدولة اجلديدة،وال  األراضي يف

الذين كانوا )مغراوة، بين يفرن( ناطق من قبائل زناتةشك أن ذلك كان على حساب سكان تلك امل
  .4.غمات،وقلعة مهدى بن تواىل وفاس مستقرا هلاأيتخذون من سجلماسة و 

: أوالهـا  :مراحل متعاقبةكهم لألراضي ميكن أن يتبني ثالث الدارس لسياسة املرابطني يف متلو    
ابطون بعد يف صحرائهم قبل فـتح بـالد   و املر. 5"يبيالتط" تبدأ بسن عبد اهللا بن ياسني سياسة 

املغرب األقصى ، تليها سياسة التخميس و توزيع الغنائم على الفاحتني منذ بداية الفتح حىت تأسيس 
،لكن الراجح أن  أمراء الدولة املرابطية ختلوا عن هذه السياسة بعد تأسيس مراكش 6مدينة مراكش

أصبح يضم عناصر غري صنهاجية من مصمودة و  وإعالن قيام الدولة خصوصا،وأن اجليش املرابطي
و حسبنا يف ذلك أن املصادر املعاصرة لفترة الدراسة مل تشـر  . 7زناتة و مرتزقة من العبيد و السود

  .إىل أي أرض مخست بعد تأسيس مراكش
اجلند من تلك الفترة ،ويتضح لنا ذلك جليـا   إقطاعأصبحت تتبع سياسة  الدولةو الراجح أن     

 إقطـاع السياسة القدمية يف  إتباععلى األندلس حيث عمدوا إىل  متكن املرابطون السيطرة بعد أن
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فمـن  :" بقوله 1"احللل املوشية" األراضي للجند يفلحوا،ويستثمروا،وهو ما أشار إليه صاحب
  ."ظهرت جندته و إعانته و شجاعته أكرموه بوالية موضع ينتفع بفوائده

س و اإلقطاع فيما بعد مث التعدي على األراضي التابعة لبيت املال عن لكن يبدو أن سياسة التخمي 
الكثري من األراضي وبدا ذلك جليا يف عهد علي بن يوسف الذي حاول  فقد الدولةأطريق البيع قد 

جلند ا إقطاع يف أن سياسة املرابطني سيما و . 2زيادة أراضي الدولة بوسائل خمتلفة مستعينا بالفقهاء
و  3امللثمني قد أضرت بامللكيات الزراعية حىت كادت أرض اخلمس أن تتالشى قبائل و غريهم من

رمبا أن هذه السياسة أفادت األرض و اإلنتاج من قبل أصحاب امللكيات الصغرية ،لكن كبار املالك 
مشـكلة زراعيـة يف ايـة    سـبب  أمالكهم بالوكالة،مما  ويديرونكانوا ال يفلحون ما ميلكون،

، مل يستطع املرابطون مواجهتها،وهذا ما تـرك  هريطخلفت نتائج خ) فسعلي بن يو عهد(الدولة
  .اإلنتاج الزراعيوآثارا سلبية على الزراعة  

ـ  515لتفادي تلك اآلثار و مواجهتها حاول علي بن يوسف سنة و    اسـتعادة  ،م 1121/هـ
و .4يهم ،هم و حاشيتهماملرابطني املغضوب علالعمال وعن طريق مصادرة أمالك األمراء  األراضي

آلت إىل ملكيات خاصة منذ أيام  يف السنة نفسها أراد علي بن يوسف مراجعة امللكيات العامة اليت
م ضم أحبـاس   1127/هـ 521يف سنة  عملو.5بين عامر و بين عباد واستفىت الفقهاء يف ذلك

إىل ملكيـة   -أرض العـدو أو الذين فروا إىل  _الكنائس و بيع املعاهدة  املبعدين إىل أرض املغرب
  .6الدولة و هي أراضي واسعة

و مما ال شك فيه أن سياسة مراجعة الدولة مللكياا اليت آلت إىل ملكيات خاصة كانت مـن      
ألثرت على كثري أجنح األساليب مجيعا إذ لو متت ملكنت الدولة من استعادة الكثري من األراضي،و

ـ ، فاإلجراءن علي بن يوسف كان يشعر خبطورة هذا لكن يبدوا أ. من الناس سيما الفقهاء رص ح
يفهم  من الرواية اليت أوردها الربزيل عن ابن الصرييف حيث يذكر أن  على دعم الفقهاء له و هذا ما
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 ينبالتصرف يف امللكيات اخلاصة إال أن ابـن محـد   -علي بن يوسف يأ -أفتوهابن رشد و غريه 
عامة يف قرطبة على ابن رشـد و مـن وافقـه يف تلـك     أدى ذلك إىل ثورة الخالفهم الرأي، و

و هذا ما يشري إىل عنف الثورة، و تراجع علي بن يوسف عن .1الفتوى،فصرفهم ابن محدين عنهم
  .رغبته
و التعدي على ملكية األراضي التابعة لبيت املـال عـن    اإلقطاعاسة التخميس و يمل تكن سو    

بل شهدت أيضا فترة الفتنة الـيت   األراضيلة الكثري من الوحيدة اليت أفقدت الدو هي طريق البيع
أعقبت سقوط الدولة املرابطية ضياع الكثري من أراضي الدولة، وما تغلب زعماء الفتنة  على أمالك 

الذين كـانوا ال ميلكـون   و غريهم   2"ابن مردنيش" و " ابن ملحان" ،" ابن عزون" الناس أمثال 
فاضطر الناس إىل بيع أراضيهم بأسعار زهيدة  3إال دليال على ذلكشيئا، و صاروا من أكرب املالك 

حيث انتهز بعض األشخاص تلك الفرصة ،واشتروا أمالك الكثريين و هذا ما يطلـق عليـه ابـن    
  .  4"حوالة األسواق" خلدون اسم 

يف ملكه فيعتمر األرض على  ا، فيرتل شخصا ماإلنزاليف حني احتفظ البعض بأرضه عن طريق     
على فائدة املال دون رقبته،ويبدو أن املرتلني كانوا أصحاب النفوذ إذ كثريا  اإلنزالكراء ،ويكون 

  .5.ما ميتنعون عن دفع الكراء
  :يـــاط الزراعـدة على النشـل املساعـالعوام

أخـرى  و  عصر املرابطني بني عوامل بشـرية تعددت العوامل املساعدة على النشاط الزراعي يف  
  .طبيعية

  :ريةــعوامل البشال
 تثبيت دعائم االستقرار يف املغـرب عملت الدولة املرابطية جاهدة على : عامل األمن و االستقرار
،وأقامت  القالع و احلصون يف ديار املصامدة لتراقبهم حىت  1ت مجوعهاتحينما طردت زناتة ،وش

  .2الوفري اإلنتاجال يعبثوا باألمن و الطمأنينة، أو يغريوا على مواطن اخلصب و 
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أن تضاءل اخلطر القشتايل إذ مل يعـد النصـارى يف    دأما يف بالد األندلس فقد اطمأن الناس بع  
األندلس مبقدورهم مواصلة سياسة العدوان القدمي، تلك السياسة اليت أشاعت يف البالد جوا مـن  

 ملـوك  كما هدأت األحوال ببالد األندلس،بعد أن قضى املرابطـون علـى  .3القلق و االضطراب
الطوائف، و أراحوا البالد من الفنت و الرتاعات اليت كانت ال تفتأ تثور بـني تلـك الـدويالت    

 4من األندلس بلدا آمنا بعد ما كان يعيش حالة رعب و فزع دائمني فجعلتاملتحاسدة املتباغضة، 
  .االستقرار أن عاد الفالحني إىل مزارعهم لفالحتهاو فكان لعامل األمن 

  :يـــابجـة املــقل

على الفالحـة،   اإلقداممن العوامل اليت ساعدت الفالحني على  األراضيتعترب قلة اايب على     
مـا   إىل اإلشارةي عبائية اليت اعتمدها املرابطون فإن ذلك يستدحىت يتسىن لنا توضيح السياسة اجلو

  .عهد ملوك الطوائف الزناتية ،وما كانت عليه األندلس يف اإلماراتكانت عليه املغرب يف عهد 
فاملعروف أن بالد املغرب قبل الفتح املرابطي كانت ختضع لسلطة زناتة و كانت هذه األخـرية     

تفرض ما تشاء من الضرائب ،متبعة أعنف الوسائل يف جبايتها، و مل يكن األندلس أحسن حاال من 
باهضة وازدادت كلما املغرب حيث ضيق ملوك الطوائف على أهل البالد ،ففرضوا عليهم ضرائب 

ع كانوا أكثر الناس تـأثرا  امن الطبيعي أن  الزرو. 5ضيق عليهم صاحب طليطلة الفونسو السادس
. ذه السياسة سواء يف املغرب أو يف األندلس ألن اجلباية يف تلك الفترة تقوم أساسا على الزراعـة 

 إىلبقيادة عبد اهللا بن ياسني تدعوا أمام تلك املعاناة اليت كان حيياها الفالحون ظهرت حركة دينية 
سرعان  ما حتولت تلك  6سنة رسوله، تعمل على رد املظامل و قطع للمغارم،و احلكم بكتاب اهللا 

على تطبيق ما سنه هلم الزعيم  -فيما بعد –احلركة الدينية من جمرد حركة إىل دولة ،فعمل أمرائها 
  .نياسيالروحي ابن 
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فإم كانوا يرون يف املرابطني أم املنقذين األساسيني هلم مـن   األندلسيني نظرا ملعاناة املغاربة وو 
بطش أمراء زناتة و ملوك دول الطوائف يف األندلس فيما بعد خاصة ملا شاع عن املـرابطني مـن   

. 1الزكاة و العشر و قطعوا غريها من املغـارم  د الشرع حبيث كانوا ال يأخذون إالالتزامهم حلدو
انتعاش الزراعة حيـث   إىللسياسة  أثرها على اتمع املغريب و األندلسي، وأدى ذلك فكان هلذه ا

ن أ:" أقبل الناس على العمل يف الزراعة و هذا ما يتطابق على ما ذهب إليه ابن خلدون حيث يقول
و إذا قلت الوزائـع و  ... الدولة و إن كانت على سنن الدين، فليست تقتضي إال املغارم الشرعية

ـ الو ة ظائف على الرعايا نشطوا للعمل و رغبوا فيه، فيكثر االعتمار و يتزايد حمصول االغتباط بقلّ
  .2"املغرم
تنطبق متام االنطباق على سياسة الدولة املرابطية يف هذا اجلانب،وممـا ال   "ابن خلدون"فمقولة     

لك أن ذلك و حسبنا يف دراك، فعملوا على تطبيق ذإلشك أن األمراء املرابطني يدركون ذلك متام ا
فالفالحة هي العمران، : "تلك السياسة حيث يقوليؤكد أحد كتبة األمراء املرابطني   3ابن عبدون

ومنها العيش كله، و الصالح جله، و يف احلنطة تذهب النفوس و األموال، و ا متلك املـدائن و  
  .تى إالّ بقلة املغرمو هذا ال يتأ "الرجال و ببطالتها تفسد األحوال، و ينحل كل نظام

  :لةـــليد العاما

الزراعية خصوصا و أن  النهضةعامال مساعدا على كان أن وفرة اليد العاملة  فيه مما ال جدال     
املغاربة الذين نشأوا على أرض املغرب اختذوا من الفالحة مهنة هلم يتوارثوـا عـن آبـائهم و    

ها مهمة فالحة األرض،واسـتغالل الظـروف   خذت على عاتقأأجدادهم فكانت هذه الطبقة قد 
الطبيعية يف استثمار احملاصيل الزراعية املختلفة،فكانت قبائل دكالة متتهن الزراعـة،وتعمل بزراعـة   

أن  باإلدريسـي حـذا  كما اشتغلت قبائل تامسنا بالزراعة ،وهذا ما .4احلدائق املختلفةو البساتني 
نهم بورغواطة و مطماطة و بنو تسلت،وبنو يغمـران  شىت متفرقة م قبائل تامسناو :"يصفهم بقوله

و يف الوقت نفسه كانت قبائـل   .5"كل هذه القبائل أصحاب حرثو...اتةوزقارة، وبعض من زن
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األشـجار،و   ساملصامدة تشكل جمموعة كبرية من سكان املنطقة تم منذ القدمي بالزراعة، و غـر 
  .1بفضلهم ازدهرت الفالحة يف البالد

نت بعض وطيد العاملة املغربية كانت للهجرات املختلفة اليت جاءت من افريقية، واستجبانب الو   
سامهت يف تزويد سكان املغرب باخلربات الفالحية ،وهذا ما أسهم  قد سال لاألقاليم يف املغرب مث
دلس اقتباس املغاربة لكثري من العادات الفالحية من أهل األن إىل باإلضافةهذا . 2يف تنشيط الزراعة 

بعد أن أصبح هذا األخري إقليما تابعا للمغرب فاستفادوا من معارف األندلسيني يف جوانب كثرية 
و أمهية احلرث خاصة يف املسـاحات الكـبرية الـيت    .3الزراعية و تسميد األرض تكنظام الدورا

دها يأن األراضي الواسعة الـيت ال يسـتطاع تسـم   " ابن بصال " عب تسميدها،حيث يذكر صي
ا ألنه يفتح مسامها و يسرى اهلـواء  ريض عن ذلك باحلرث عدة مرات،وهذا يفيد التربة كثاعستي

  .4احلار بداخلها
طور األساليب الزراعية عنـدهم  تاألندلسيني، و  دكما نستدل على مدى تقدم علم الفالحة عن   

ذلك، و ممـا  و غري  6و التشذيب 5مبا ورد يف كتب الفالحة كمعرفتهم لطريقة التركيب أو التلقيح
  .ال شك فيه أن هذا عامل مساعد على تطوير الزراعة خاصة بعد احتكاك املغاربة م

  :ةــــل الطبيعيـــالعوام

  :أثر املوقع اجلغرايف يف التنوع الزراعي

، و 7عن بقية أقطار املغرب هو تنوع تضاريسه و مناخه،وخصبة تربته األقصىإن ما مييز املغرب    
 8على البحر احمليطتطل الشمالية تشرف على البحر املتوسط،وواجهته الغربية  و هذا لكون واجهته

 ،على شكل أقواس مفتوحة حنو جبـل طـارق   املمتد قليم الريفإاإلقليم الساحلي يلي و  8احمليط

                                                 
 .357ص  1965الدار البيضاء  1ط  املغرب عرب التاريخ: حركات ابرهيم - 1
 .353ص  نفس املرجع - 2
نشر خوسى مارية مياس بييكروسا، وحممد  )أو كتاب املقصد و البيان(تاب الفالحةك: ابن بصال:أنظر عن هذا النظام -3

 .57ص  1955عزميان،تطوان 
  .56ص نفسه : ابن بصال  - 4
  هـ،نشر العالمة رينهات دوزي حتت عنوان  350/م 961لعام  كتاب األنواء أو تقومي قرطبة: عريب بن سعد - 5
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 .90-89املصدر السابق، ص: عن تشذيب األشجار ، أنظر ابن بصال  - 6
  .257ص  املعجب: املراكشي : أنظر عن ذلك مثال  - 7
 .115ص ) 6(مج  العرب،: ابن خلدون  - 8



 
 

271

تليه منطقة الوديان . عدة أار تصب يف البحر املتوسطوميتاز هذا اإلقليم بتربته اخلصبة حيث ختترقه 
أار املغرب، يصب بعضها يف البحر املتوسط و البعض اآلخـر يف احملـيط    اري فيهالغنية اليت جت

  1.األار وديانا وسهوال خصبة تعد من أغىن السهول املغربية هذهاألطلسي و قد كونت 
ر ملويـة،وهو ـر    نذكر اليت ساعدت على قيام زراعة ناجحة يف املغرب أهم هذه األارو    

تتفرع منه  الذيمن األطلس املتوسط  املنحدرو ر سبو .  2يف جبال قبلة تازا عظيم منبعه من فوهة
هـذا   و جيـاور . 3صب يف البحر احمليطيل فاس و مكناس املنطقة الواقعة بني منه عدة أدوية تسقى 

ـ  ـر سـبو    عالنهر ر آخر يسمى ورغة الذي يصب هو اآلخر يف البحر احمليط بعد أن يلتقي م
ـ  املعـروف  كما يعد ر أم الربيع من أهم أار املغرب األقصى. 4ورةمبوضوع يدعى املعم وفرة ب

  ،جبريانه الدائمد عن مراكش بثالثة أميال يعالبوادي تانسيفت  كما يتميز .5رعة جريانةسمياهه و 
،  6وريكة و وادي نفيس و أودية أخرى كثريةة مثل وادي وديأ عدة فيه صبلكون هذا األخري ت

ر السوس األقصى و ـر  ودية السابقة الذكر هناك أار أخرى عديدة نذكر منها إىل جانب األو
راضـي  األـار و  األ 8املراكشيلنا  و يصف .7اليت جتف صيفا وبعض أودية األا ربالد حاحة 

ا علمت و أكثرهـا  مو هي أخصب رقعة على األرض في:" الواقعة بني مدينيت تازا و مكناسة بقوله
ا يو ما أظـن يف الـدن  " و يف حديثه عن فاس يقول "وأشجار ملتفة و زروعا و أعناباأارا مطردة 

مدينة كمدينة فاس أكثر مرافق وأوسع معايش وأخصب جهات ،وذلك أا مدينة حيفها املـاء و  
  9"الشجر من مجيع جهاا،ويتخلل األار أكثر دورها

ا هي الواحات حول جبال درن و هـي  و السهول جنوبا منطقة فقرية نسبي نو تلي منطقة الوديا
مناطق رعوية أو شبه صحراوية يستغلها أهل تلك املناطق يف رعي مواشيهم متنقلني صيفا و شتاءا 
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يف حني كانت مناطق .1املراعي جنوبه طلبا للرزق إقليم، و بني ةالسهول الشمالية اخلصب إقليم نيب
  .موطنا للملثمني قبل انتقاهلم إىل الشمالاجلنوب 

و احملـيط األطلسـي غربـا و    ) املتوسط(أما بالد األندلس فهي تطل على البحر الرومي شرقا  
،أي أا حماطة من معظم جهاا بالبحار، و لـذلك  يجنوبا،أما مشاال فهي تطل على خليج بسكا

تتعرض شبه اجلزيرة االيربية لتيارات حبرية حمملة ببخار املاء الذي يسقط عليها يف صورة أمطـار  
، فكان هلذا التنوع يف املناخ و التضاريس أن سـاعد يف تنـوع احملاصـيل    2يرة يف فصل الشتاءغز

الزراعية فاشتهرت األندلس بثروا الغابية و النباتية خاصة و أن معظم مدا تشقها أارا و وديانا 
اضي الزراعية أما األر.3تسقي ا أراضيه فكانت أراضي اشبيلية و قرطبة تسقي مبياه الوادي الكبري

، يف حني اعتمد يف ري أراضي كورة بلنسـية   4يف غرناطة فكانت تسقى مبياه ر حدرو و شنيل
  .على الترع و القنوات

  :يـالزراع اجـاإلنترة على ـل املؤثـالعوام 

  :عيةــوارث الطبيــالك 

 وقعهاية كان هلا ن الكوارث الطبيعندلس على عهد املرابطني العديد مشهدت بالد املغرب و األ    
فيهـا   لإلنسـان تلك الظواهر الطبيعية اليت ال دخل  لالنوازالزراعي ،واملقصود ذه  اإلنتاجعلى 

إىل ما كانت تتعرض له الـبالد   باإلضافةوأدت إىل حدوث جماعات وانتشار األوبئة و األمراض ، 
ى الزراعة أو هطول األمطار من تدمري و خراب و مثال ذلك احنباس املطر يف املناطق اليت تعتمد عل

بغزارة أكثر مما حتتاجه األرض مما يؤدي إىل تلف احملاصيل الزراعية ، أو السيول اليت جتتـاح مـا   
يقابلها من منشئات كالسدود و القناطر، و ما حيدث من خـراب و دمـار و بـوار لألراضـي     

األشجار أو انتشار اجلـراد  اقتالع  إىلالعواصف اليت تؤدي و الزراعية،أو هبوب الرياح الشديدة 
  .واليابس الذي يأيت على األخضر 

ااعات اليت و  مما ال شك فيه أن تلك الكوارث الطبيعية تعد من أسباب األزمات االقتصادية و    
احلاصالت و تلحق ا أكرب و  يف كل زمان و مكان ،ألا تعصف باملزروعات اإلنسانيتعرض هلا 
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احملصول و قلّته،وبالتايل حيدث نقص يف الغذاء بل و ندرته يف أحيـان  الضرر، و يتبع ذلك ضعف 
  .كثرية
متتاز بالد املغرب و األندلس بتوافر مياه األمطار يف العديد  ):رــاس املطــاحنب(اف ــاجلف
و خاصة يف فصل الشتاء لكون العدوتني تطالن على البحر املتوسط و احمليط األطلسـي،   أحنائهمن 

ا لتيارات حبرية باردة حمملة ببخار املاء الذي يسقط عليها يف صورة أمطار غزيرة يف فيتعرض كالمه
إىل تنـوع   باإلضـافة ا الغابية و النباتية،مفصل الشتاء ،وعليه قد اشتهر املغرب و األندلس بثرو

  .وفرة املياه الالزمة للري نتيجة  1حمصوالما الزراعية

  إىل األـار   باإلضـافة ندلس على مياه األمطار بصفة أساسية ، تعتمد الزراعة يف املغرب و األو   
و مع ذلك فإن املصادر التارخيية املعاصرة لفترة الدراسة تتضمن ما يشـري إىل   ،2العيون و اآلبارو

، و قد أشـارت  راملطتعرض بالد املغرب و األندلس لفترات من اجلفاف و القحط بسبب انقطاع 
دوث ذلك يف عدة مناطق منهما ، ففي املغرب عرفت املنطقة الواقعة بني ح إىلاملصادر و املراجع 

هذا و اء طلبا للغيث، سقخروج الناس لصالة االست طنجة و مكناسة موجة جفاف كانت سببا يف
  3.بأم عينيه حلظة نقله من طنجة إىل مكناسة" املعتمد ابن عباد" ما شاهده 

 أوردها يتال اإلشارةكثر من مرة و هذا ما يفهم من أ" فاس" كما عمت موجة اجلفاف مدينة     
حيـث  ) م 1109/هـ 503سنة ( يعلى املتوىفيف ترمجته للويل الصاحل أبو جبل  4"ابن الزيات" 

و ما يزيـد  ". وقحط الناس يف بعض األعوام،فبعثوا إليه رجال عساه أن يدعو هلم مباء املطر: "يقول
يف سنة قحط فكنا نطـوف  " جبل العرض" مث صعدنا " رخ يف تأكيد ما ذهبنا إليه قول نفس املؤ

  5"على املزارع و أنا أقول هذا الفدان فات صالحه و هذا الفدان يصلح إن مطر
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 إىل" احللـل " عن موجة اجلفاف حيث يشري صاحب ئمبن –مراكش  -مل تكن عاصمة الدولةو  
" ناهيك عما عرفتـه مدينـة   هذا .1"األسعار، و توالت الفنت و عم اجلذب تو غل:" ذلك بقوله

  .3من جذب شديد" يدا" و  2"نفيس
  مل يكن األندلس أحسن حاال من املغرب إذ عرف هو اآلخر سـنوات جـذب و جفـاف    و     

:" م حيـث يقـول   1104/هـ498و هو يؤرخ ملا حدث سنة  "ابن عذارى"هذا ما وضحه و
، كما تعرضت مدينة غرناطـة   4الكيف بالد األندلس و العدوة حىت أيقن الناس باهل تناهى القحط

و مل توضـح   5و القحط نتيجة عدم سقوط األمطـار  اجلفافم حلالة من 1129/هـ 524سنة 
املصادر اليت أوردت هذه األخبار كيفية تغلب األندلسيني على هذا القحط و ال النتائج اليت ترتبت 

  .عنه
  :اتــجاعــامل

ملغرب و األندلس جنم عنه حدوث عدة جماعات  امطار يف مما ال جدال فيه أن الحنباس نزول األ     
غري أن امللفت لالنتباه أن تلك ااعات اقترنت زمنيا بأواخر العصر املرابطي، و هذا ما يتطابق إىل 

ذلك يف  دمث إن ااعات و املوتان تكثر عن:" يف هذا اال حيث يقول" ابن خلدون" ما ذهب إليه
ب ما يقع بسأما ااعات فلقبض الناس أيديهم عن الفلح يف األكثر، :فيه و السبب. أواخر الدولة

ـ يف آخر الدولة من العدوان يف األموال،واجلبايات أو الفنت الواقعة يف انتقـاص   و كثـرة   االرعاي
أو كثرة الفنت الختالل ...وأما كثرة املوتان فلها أسباب من كثرة ااعات... اخلوارج هلرم الدولة 

فهذا القول ينطبق أساسا على املرحلة األخرية من احلكم املرابطـي    6"فيكثر  اهلرج و القتل الدولة
  .الذي انتشرت فيه الفنت و تعددت فيه املغارم و املكوس

وتطلعنا املصادر املعاصرة لفترة الدراسة وقوع جماعات خمتلفة باملغرب األقصى نـذكر منـها        
واضـطر   7مت فيها األقوات و ضاقت األرض باملسـاكني اليت انعد 1140/هـ535جماعة سنة 
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، و عرفت الفترة االنتقالية من احلكم املرابطي إىل املوحدي ظهور  1الناس إىل أكل جذور النباتات
و حسبنا يف ذلك حصار مدينـة   جماعات خمتلفة بسبب حصار املوحدين للعديد من املدن املغربية

طعام الناس، و فنيت خمازم ،حىت أكلوا دوام،ومـات   مراكش الذي دام قرابة عشرة أشهر فنفذ
منهم باجلوع ما ينيف على مائة  و عشرين ألف، و ملا طال احلصار ،واشتدت أحـواهلم هلكـوا   

أكلوا اجليف، و أكل املساجني بعضهم بعضا، و عدمت األقوات كلـها، و احلنطـة    حىتجوعا،
ا ضاقت مدينة مكناسة ذرعا لكثرة الوقـائع و  مك.2بأسرها، واختربت املخازن فلم يوجد ا شيئ

سيس احليوان حـىت عـدم كـل    خنيت األقوات،واضطر الناس إىل أكل فمتادى احلصار عليها ف
  3.ذلك،وهلك الناس قتال و جوعا

مل يكن األندلس أحسن حاال من املغرب خصوصا وأن األندلسـيني عـانوا مـن غـارات      و    
" لعل أصدق وصف حلال األندلس يف تلك الفترة ما وصفه به النصارى و تكالبهم على املسلمني،و

من ذلك الصقع من القالع و القواعد وكثر ... واشتد فزع املسلمني: " حيث يقول" ابن عذارى
فكان النعـدام   4"وتواىل الضرب، وعظم الضرر ،وانقطعت السابلة وخافت الطرق...شر الغارات

ببلنسية  " ر جماعات وحسبنا يف ذلك ما آل إليه األمر األمن و كثرة احلروب أن أدى ذلك إىل ظهو
حيث انعدمت األقوات باجلملة، وهلك م 1094  /هـ 487هلا سنة  "بيطورنالك"جراء حصار 

إال نزر يسري، و تواىل اليبس واستحكم الوباء، و بينما الرجل ميشى " الناس، ومل يبق من ذلك اجلم 
ف و ليس ذلك يأن أكلوا الفئران و الكالب و اجلبالناس  شدة ااعة وصل األمر ومن 5سقط ميتا

فحسب بل أكلوا بعضهم البعض،ومل يسلم من ذلك حىت موتاهم و بلغ الناس من اجلهـد مـا ال   
" ختزين احملاصيل، كما هو عليه حال  أهـل   إىل املناطق أهايل بعض  واتقاءا لذلك جلأ ،6يطيقون

   7"فحص البلوط
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ونظرا للفاقة الـيت أملـت    1.ن البلوط الستعماله يف سنوات الشدة و ااعةالذين يلجأون إىل ختزي
   2. بالناس أيام ااعات اضطر البعض إىل بيع أمالكهم كما حدث مع امرأة من أهل أغمات

  :اتـانـول و الفيضـالسي

ا عـن  من أن قلة األمطار كانت تصيب البالد حبالة من اجلفاف و القحط إال أن زياد مبالرغ   
ارتفاع منسوب املياه يف األار و  إىلغرق األراضي الزراعية و  إىل أدتاحلد املعتاد نتج عنه سيول 

تتميز بكثرة  األندلسأضرارا كبرية خصوصا و أن بالد املغرب و  تبالتايل حدوث فيضانات  سبب
األقصى ،ر تانسـيفت،  أارها و أوديتها اليت تقع عليها العديد من املدن، و لعل أمهها يف املغرب 

وادي أم الربيع ، وادي و إىل عدد من األودية كوادي فاس ، باإلضافة 3ر نكور، ر زيز و غريمها
و هلذا اهتم املرابطون ببناء السدود و القناطر على تلـك الوديـان   .  4وادي سبو، وادي السوس

سيفت الذي عادة مـا  نلتفادي السيول اليت حتدث عقب هطول األمطار و حسبنا يف ذلكوادي تان
حيمل زمن الشتاء بسيل كبري ال يبقى و ال يدر، و كان األمري علي بن يوسف قد بىن علـى هـذا   

ال من أهل املعرفة بالبنـاء  مجالنهر قنطرة عجيبة البناء متقنة ،بعد أن جلب إليها صناع األندلس و 
 أعوام يسرية حىت أتى عليها ه القنطرة مل تلبث غرين هذأ فشيدوها وأتقنوا بنايتها حىت كملت،غري

  .5السيل فهدمها و محل أكثرها و رمى ا يف البحر

م سيال عظيما دمر الدور و اجلسور و تسـبب   1137/هـ 532شهدت مدينة طنجة سنة و   
كما أشار البيدق إىل هبوب رياح قوية اصـطحبتها  .6يف هالك خلق عظيم من الناس و احليوانات

م أدت إىل محل الوديان ،فحمـل وادي   1141/هـ 536 يوما سنة أمطار غزيرة دامت مخسني
فاس و أتى على القنطرة املعروفة بباب السلسلة،وفتقت جزيرة مليلة، و عمت مياه البحر مدينـة  

مـا أدى إىل   وادي ورغة فأتى على أخبية ملطة و هذا حىت اجلامع، كما محل وادي سبو و طنجة
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منه ثالثة دنانري ، يف حني بلغ سعر رطل احلطب دينار لشدة  ارتفاع سعر الشعري حيث بلغ السطل
  . 1برودة تلك السنة

م نزول أمطار غزيرة تسـببت يف   1141/هـ 536كما شهدت مدينة فاس وضواحيها سنة    
حدوث فيضانات حيث محلت الوديان،واشتد الربد فهلك الكثري من جيوش املرابطني بردا و جوعا 

 الواقعـة  د املرابطني بعد حلوهلم مبنطقة النـواظر نالربد وصل األمر جب النقطاع الطرق و من شدة
لرخاوة األرض ومل يتسىن هلم غرس أوتاد األخبية  بناحية تازا أن أحرقوا السروج و صحاف العود،

يف  سـيما املـوتى  ة كثروهذا ماأدى إ ىل . أيامعشرة  ملدة نظرا لعدم توقف األمطار عن السقوط
   2.من الناس الضعفاء 

حدى غزوات عبد املؤمن بن علي يف املغـرب األقصـى أن   إأيضا يف حديثه عن " البيدق"ويشري  
بعد نزول املوحدين ا هبوب رياح قوية مصطحبة بأمطار دامت مثانيـة  " املزمة" شهدت منطقة 

و  ن تتـاغزو " ي عبد املؤمن تلك الغزوة أيام، فكاد الطني أن يهلك دواب املوحدين، و عليه مس
  ".غزوة الطني" و تعين باللغة العربية  3"الوط
عن حدوث بعض السيول خصوصـا و أـا هـي     أىمبنمل تكن بالد األندلس هي األخرى و   

ار متتلئ باملياه األخرى معروفة بكثرة أارها و أوديتها اليت تشق العديد من املدن،ولكون تلك األ
ببناء السدود  ، فقد اهتم حكام األندلس 4رية و شلبمنها أار بلنسية و املخاصة يف فصل الشتاء 

يشتهر الوادي الكبري بكثرة حركة املد فيه خاصة بناحية اشبيلية حيث و.و القناطر على تلك الوديان
إذا حان محله يف أيام املطر اشفت اشبيلية على الغرق و توقع " نقال عن الرازي أنه " املقري" يذكر 

د ذا النهر من القوة حبيث يهدم القناطر اليت أقيمت عليه ،ولعل السـيل  كان املو   5"أهلها اهلالك
القبلى احملاذي الحنناءة الوادي خري دليل على ذلك، فقام املرابطون الذي دمر جانبا من سور اشبيلية 

نزول األمطار علـى حصـن الرباجلـة سـنة      إىل" ابن القطان" كما أشار  .بترميم تلك األسوار
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م مدة عشرين يوما دون انقطاع كانت سببا يف غرق اجليوش القشـتالية ،ألن   1137/هـ532
   1.هطول تلك األمطار تزامن و محلة القشتاليني على املنطقة

  :رادــــاجل

يعترب اجلراد من أخطر الكوارث الطبيعية اليت تصيب البالد نظرا ألنه يـأيت علـى األخضـر و       
يف  األنـدلس أو  للثروة الزراعية  سواء  يف املغـرب أو يف ا فادحة راليابس،وكثريا ما يسبب أضرا

منطقة  علىتشري املصادر املعاصرة لفترة الدراسة إىل تعرض املغرب األقصى لزحف اجلراد و ،غريها
مل يكتفوا بذلك فحسب بل قصدوا  االجتماع و اخلروج حملاربته، وىلإمما دعى الناس " أغمات " 

اهللا هلـم  أن يصـرفه    اتذرعوا له بالدعاء ،فدعو ل م من اجلراد،ه ما نزلشكوا أحد األولياء و 
اجلنات فلم جيدوا جرادة واحدة هذا إن صدقت وملزارع  و بعد ذلك بيوم خرج الناس إىل ا، معنه

  2.كتب املناقب
بأخبار " ابن القطان" كما اشتدت وطأة اجلراد على بالد األندلس يف العهد املرابطي وقد زودنا   

عما أحدثه اجلراد يف بالد األندلس حيث يشري أنه يف عهد أمري املسلمني علي بـن يوسـف    وافية
م 1136/هـ 531-م1131/هـ 526أعوام متصلة من  ستةهاجم اجلراد بالد األندلس ملدة 

  .3.حيث أتى على ما يف األرض من زرع و كأل
" لورقـة " راد هلا مثل منطقة اجل تشري املصادر إىل أن هناك مناطق باألندلس اشتهرت مبهامجةو   
يف هذا اخلصـوص حيـث   " لورقة" اليت ذكرها احلمريي يف حديثه عن  اإلشارةهو ما يفهم من و

  . 4"تاح زروع لورقة باجلرادجتو كثريا ما :" يقول
مما ال شك فيه أن األضرار اجلسيمة اليت سببها اجلراد أثرت تأثريا سـلبيا علـى األحـوال    و     

كبرية مبكافحـة   عناية املرابطونبالد األندلس حيث ندر وجود الغذاء و لذلك عين  االقتصادية يف
و يتضح ذلك مـن  " علي بن يوسف" بح هذا األمر الشغل الشاغل ألمري املرابطني صاجلراد حبيث أ

الرسالة اليت بعث ا إىل أهل األندلس حيثهم فيها على بذل اجلهد ملقاومة اجلراد و مما جاء فيهـا  
فأخرجوا إليه اجلم الغفري و ال يتخلف الكبري منهم و الصغري، و ال يأو أحدكم لفراشه حىت :" قوله
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و قد نفـذ   1"نوا ذا الصفرفجدوا يف إطفاء هذا اجلمر و ال تتهاو....حترقوا فراشه،و تبيدوا آثاره
من ديـارهم  اليت بعث ا والده علي بن يوسف فأمر أهل قرطبة باخلروج  التعليمات "قرطبة"وايل 

ما غاب عن العيـون  و . و ثالمثائة و ثالثني عدال. فساقوا منها مخسة آالف عدل" ملكافحة اجلراد
  .2"أكرب من ذلك تركت يف املوضع الذي قتلت فيه و مل حتمل

قد عمل األندلسيون على مكافحة اجلراد يف مراحله األوىل و هذا ما يفهم من النص الـذي  و    
يظهر دبيب اجلـراد  " حيث يذكر أنه يف شهر مارس ) تقومي قرطبة(نواءكتاب األ" أورده صاحب
أو بإشعال األشـجار  . و عملوا على مكافحته إما باستخدام الشباك الضيقة املسام 3"فيؤمر بعقره

لدفع خطر اجلراد، ألن الدخان املتصاعد من تلك احلرائق يساعد على طرد اجلراد، أو باسـتخدام  
  4.اضيهم العتقادهم أنه يقتل اجلراد الذي يهاجم حماصلهمزبل احلمام كسماد ألر

  :هاـاليبـة و أسـة الزراعـطريق

الذي اتبعه املرابطون يف توزيع امللكيات اخلاصة على طريقة إدارة  اإلقطاعيلقد انعكس النظام      
ض امن أر ونن ما ميلك، فكان كبار املالك سواء من األمراء اللمتونيني أو اجلند، ال يفلحو 5األرض

ذون وكالء على خحيث يت.  6إذ كانوا يسكنون املدن، و يديرون أراضيهم املمنوحة هلم بالوكالة
عليه و.  7موكليهم،أو مزارعتها أو مغارستها يضاعلى كراء أر باإلشرافأراضيهم ،فيقوم هؤالء 

مـال مغارسـة   ، سواء أكانوا عاألندلسفقد انتشرت ظاهرة وجود العمال املزارعني يف املغرب و 
مشاركني ألصحاب األرض يف  مزارعنيأو عمال . 8يدفعون الكراء مقابل زراعتهم ألراضي املالك

، بينما كانت ختتلف النسبة يف البالد  9مقابل اخلمس هلذا كانوا يعرفون باسم اخلماسني اإلنتاجيف 
  .10، فتصل إىل النصف أو الثلث أو الربعاألندلسية
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 هناك عمال األجرة سواء للحرث أو البذر أو التنظيـف و القطـف    اخلماسني كان إىل باإلضافةو
كانت األرض اليت يزرعها أصحاا قليلة حبيث كـان ال يبـادر لزراعـة األرض إال    و. 1احلصادو

  .أصحاب امللكيات الصغرية الذين يتخذون من فالحة األرض معاشا هلم و ألفراد عائالم
يف كتاب الفالحة فيقول بالدورة الزراعيـة  " بن بصال ا"ا حهأما طريقة العمل الزراعي ، فيشر   

  عنده بني بور، و قليب و معمور، فـاألرض البـور ال تصـلح إال بالقليـب      فاألرضالثالثية، 
القلب هو حرث األرض مرتني أو ثالث مرات، و أفضل شهر لتقليب األرض هو شهر و2.التزبيلو

و بالرغم أنه عمل شاق لكنـه ال  . 3لكبريةشهر مارس،و ينصح يف قلب األرض استعمال السكة ا
، و نظرا لكـون   4مفر منه لكون بعض احملاصيل ال توجد إال يف أرض القليب كالقمح و العدس

و يف حالة . 5القليب جييد األرض ، فكان عادة ما يشترط يف كراء األرض أو مزارعتها أو مغارستها
للوبياء و الفول و الترمس و غريه فهـي  حالة االستغناء عن القليب ينصح بزراعة بعض احملاصيل كا

،و عادة ما حيرص الفالح على استغالل أرضه بزراعة أكثر من حمصول  6تزيد من خصوبة األرض
و يستعان بالثريان يف حراثة األرض باستخدام السكك  غـري أن   7يف وقت واحد يف ذات األرض

ا يعتري الفالح من صعوبة أثناء و نظرا مل 8عددها خيتلف باختالف األرض و نوع الزرع أو الغرس
  9.أثناء احلرث كان يشترط عددها يف عقود املزارعة و املغارسة

) ميزان املاء(  لبعد احلرث يتم تسوية األرض ليسهل سقيها، و عادة ما كان يستعمل املرجيقو   
ة ملا يـتم تسـوي  و.  10يف تسوية األرض الصغرية،واجلاروف الذي جتره الثريان يف األراضي الكبرية
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يراعى يف و األرض ختطط األرض خطوطا مستقيمة مقابلة للريح من كل جهة مث يشرع يف الغراسة 
  .1ذلك تباعد الغروسات باختالف أنواع  الثمار

 2إلعطاء منتوج أكثر و قد أشار ابن حجاج االشبيلي يكان الفالحون يهتمون بتزبيل األراضو   
اث روث اخليل و البغال و احلمري، مث زبـل  رود األإىل أنواعه فذكر أن أفضلها خرو احلمام وأجو

ز، مث أرواث البقر،وإن كان الزبل خملوطا كان أحسن، و أفضله الذي مـرت عليـه   ملاعالضان و ا
  .ثالث سنوات إىل أربع، و شرح طريقة حتضريه و أي نوع يوافق أنواع التربة

  م كانوا يعرفون مـا ينفـع الـزرع    نظرا ملا بلغه األندلسيني من تطور يف أساليب الزراعة فإو   
إىل معرفتهم طرق  باإلضافة،  3يكثره، و يدفع عنه اآلفات مبختلف أنواعها من طرد الدود و اهلوامو

   4و أنواعه) مالتطعي(طرق تركيب الشجر
ناهيك عن حفظ الطعام من الفساد سواء أكان ذلك حبوبـا أو   5و طرق جين احملصول و حصاده

بذلك فحسب بل أم كانوا على دراية بتحويل بعض احملاصـيل الزراعيـة   ،و مل يكتفوا  6فواكه
  .8،واستخراج الزيت من الزيتون7كتحويل العنب و صنعه خال

  :ريــالــاه واملي

ويزداد   ،يعترب توفر املياه هو أساس قيام أيه ضة زراعية ناجحة يف أي منطقة على وجه البسيطة   
األندلس و للزراعة، و حىت يتسىن لنا دراسة مصادر املياه يف املغرب مع وجود طبيعة أو تربة مناسبة 

خالل عصر املرابطني فإن ذلك يتطلب العودة إىل املصادر اجلغرافية بصفة خاصة و إىل غريها مـن  
  .املصادر األخرى اليت وردت فيها املعلومات عن املياه بشكل عرضي 

ملياه يف املغرب و األندلس ال ختتلف عما هي عليه بعودتنا إىل تلك املصادر اتضح أن مصادر او   
 ألـار و الوديـان أو ميـاه اآلبـار    يف عصرنا احلايل، إذ كان أساسها إما مياه األمطـار، أو ا 

                                                 
 .67-62-60- 56 ص ، ص كتاب الفالحة:ن بصالاب - 1
 .11-10ص : املقنع يف الفالحة - 2
 .11ص : نفس املصدر - 3
 .27ص : نفس املصدر - 4
 .54،  16ص  املقنع قى الفالحة:ابن حجاج االشبيلي - 5
  .32،  18،  17ص  ،املصدر نفس:ابن حجاج : أنظر عن حفظ القمح و الدقيق، و العنب  - 6
 .52ابن حجاج ، نفس املصدر ، ص : أنظر عن حتويل العنب إىل خل - 7
: و عن استخراج الزيت من شجر آرقان، أنظر  56-55نفس املصدر ، ص  انظر :عن استخراج الزيت من الزيتون - 8

 .65، ص  صفة املغرب: االدريسي 
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مها يف بقية فصـول  اظنظرا لكون مياه األمطار عادة ما ترتبط بفصل الشتاء، و عدم انتو.العيونو
 خـتالف سـطح األراضـي املزروعـة مـن سـهول       السنة سواء يف املغرب أو يف األندلس وا

  مرتفعات،من هذا املنطلق أصبح  من الضروري إجياد بديل يضمن احلصول على إنتـاج كـاف   و
فكان اعتماد الفالحني على مياه األار . ثابت من احملاصيل الزراعية ملواجهة احتياجات السكان و

تميز بكثرة أارها و أوديتها الـيت تقـع   يف سقي مزارعهم و بساتينهم خاصة و أن بالد املغرب ت
عليها العديد من املدن املغربية و لعل أشهرها ر تانسيفت الذي ينبع من جبل درن ليمر باجلهـة  
الشرقية و الشمالية ملدينة مراكش، ومن هذا النهر خترج جداول لسقي البساتني القائمة هنـاك، مث  

ارع الكروم و األعناب و البساتني الكثرية املنتشرة مياهه مز فتسقي نفيسيأخذ جمراه ليصب بنهر 
  . 1على ضفتيه

،أما ر زيز الذي  2كما تسقى مياه ر نكور بساتني الفواكه املختلفة سيما الكمثري و الرومان  
تنبعث مياهه من موضع يقال له أجلف،فيأخذ جمراه حنو سجلماسة، فإذا قرب منـها تشـعب إىل   

، و بـه  4،ومياه ر زيز تزيد يف الصيف،كزيادة النيـل  3ها و اآلخر بغرارين أحدمها مير بشرق
هذا ناهيك عن عدد من األودية أشهرها .  5تسقى بساتني النخيل و األعناب و غريها من الفواكه

وادي فاس، الذي جترى مياهه يف بسيط من األرض إىل أن يصل املدينة فينقسم يف داخلها علـى  
كما يعد وادي أم الربيع من أهم .6كثر جهاا، فينتفع مبياهه يف سقي جنااجداول كثرية،و يشق أ

أمـا ميـاه    7أهم أودية املغرب األقصى، ينحدر من األطلس املتوسط ليسقي سهول تادال و دكالة
يف حني يسقى وادي ملوية أراضـي     ،8وادي سبو فتسقى به األراضي املمتدة بني فاس و مكناس

  .9مسان و رباط تازااملنطقة الواقعة بني تل
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مياه اآلبار بعد أن أدخلـوا  د املرابطون يف سقي مزارعهم على إىل جانب األار واألودية اعتمو   
 -أي مـراكش  -وماؤهـا :" بقوله 1"اإلدريسي" وهذا ما أشار إليه . طرقا جديدة يف استخراجها

األندلسي عبيد  املهندسذلك بعد أن قام و" تني مستخرج بصنعة هندسية حسنةالذي تسقى به البسا
و  على وجـه األرض  ع،مث حفر منها ساقية متصلة احلفراهللا بن يونس حبفر بئر مربعة كبرية التربي
البساتني و هذا ما مكن الناس فيما بعد  إىلأوصل املاء  حىتأخذ حيفر بتدريج من أعلى إىل أسفل 

املياه لسقي البساتني،و هذا مـا زاد   املهندس األندلسي يف استخراج ااعتمدهالطريقة اليت  إتباعمن 
كما استفيد من مياه العيـون يف ري   2.راكش فزادت جناا و حسن قطرها ومنظرهاميف عمارة 

  .6، فاس  5، سجلماسة 4، مكناسة الزيتون 3من املغرب مثل تلمسان زراعيةعدة مناطق 
مياه األمطار كما هو احلال فقد اعتمد الزراع يف سقي مزارعهم و حقوهلم على  األندلسأما يف   

خاصة و أن معظم املـدن األندلسـية تشـقها أـارا و      األارعليه يف املغرب، إىل جانب مياه 
ضي الزراعية يف غرناطة ا، أما األر7وديانا،فكانت مزارع اشبيلية و قرطبة تسقى مبياه الوادي الكبري

مزارع كورة بلنسية على التـرع و   يف حني اعتمد يف ري 8فكانت تسقى مبياه ر حدرو و شنيل
سرقسطة،و ما حوهلا من مدن و قرى ،أما منطقة  9القنوات املتفرعة من الوادي األبيض ور شقر

  11جوفهاو  مرسية  قبلي رسية فكانت تسقىم،أما مياه ر  10فكانت تروى مبياه ر ابرو وشلون
  1، و اجلزيرة اخلضـراء  12كل من مالقة كما اعتمد يف سقي األراضي الزراعية على مياه األار يف

  .3، و وادي آش 2ورندة
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" و   6ونةـو قرم 5و أرشذونة 4أما الري من العيون و اآلبار فقد اعتمد عليه يف مناطق جيان    
  7اليت اشتهر غرا بوفرة مياه العيون الصاحلة للري و الشرب" لبلة
ار و العيون فحسـب  ألى مياه األمطار و امل يكتف الزراع األندلسيني يف سقي مزارعهم علو   

اليت يقلّ ا و  بل تعداه ليشمل حفر العديد  من اآلبار خاصة يف املناطق البعيدة عن جماري األار،
على دراية واسعة  يف اختيار  األندلسينيري، و كان مطار لضمان مصدر هام من مياه التساقط األ

و يستدلون عن كثرة املياه أو قلتها و قرا أو بعدها عن سـطح  أماكن توفر املياه حلفر اآلبار فيها 
األرض و حلوها من مرها عن طريق النباتات و احلشائش اليت تنمو يف املوضع الذي سيحفر فيـه  

، وكان الفالحون حيرصون عند حفر البئر أن يكون يف مكان مرتفع من البستان ليصل املـاء  8البئر
حب املياه من البئر أو رفعها من النهر ألعلى مسـتوى هلـا كـان    لسو.9سريعا إىل مجيع األحناء

األندلسيون يستخدمون عجلة مائية ذات أصل فارسي تسمى دوالبا أو ناعورة أو آالت أخـرى  
و  األندلسو لعل ما يؤكد اهتمام املرابطني بتطوير نظام الري يف 10اخلطارة  مثل الدالية  و السانية 

، و للحفاظ علـى عـدم    11يد تاشفني بن علي نواعري على ر قرطبةاهتمام أكرب هو تشي إعطائه
غرس  علىضياع املياه و االستفادة منها عمل ابن هدية ، صاحب املستخلص زمن علي بن يوسف 

  12.األشجار يف مناطق املياه لتخفيف تبخرها
املرابطني تنوعت احملاصيل الزراعية باملغرب و األندلس يف عصر  :ةــل الزراعيــأهم احملاصي

سواء أكان ذلك حبوبا أم فواكه أو خضرا أو غريهـا مـن النباتـات     اإلنتاجو عرفت وفرة يف 
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أن زراعة احلبوب كانت تتصدر نلك احلاصالت باعتبارها الغذاء األساسي للمجتمع   غرياألخرى، 
  :يف تلك الفترة و من أمهها

  :ةـطـاحلنـر والشعيوح ـالقم

هم احملاصيل الزراعية يف كل من املغرب و األندلس  و قـد عمـت   يعد القمح و الشعري من أ   
طنجة اليت جادت  -من املغرب –ا أحناء خمتلفة من البالد نذكر منها مثال املنطقة الشمالية مزراعته

، كما كان أكثر غالت 1ا، حبيث كان أكثر مزروعات أهل طنجة من القمح و الشعريمفيها زراعته
  .2ائر احلبوبغالت أهم البصرة من القمح و س

" ارة عن قرى و عمارات ،و يعد فضاءددة بني فاس و تلمسان فكانت عباملمتأما املنطقة الشرقية   
و إذا ما اجتهنا جنوبا جند إقدام الكثري مـن   3أكثر تلك املناطق إنتاجا للقمح و الشعري" قلعة مزاور

بـالد احلنطـة و   " بكوا  أهايل املدن و القرى على زراعة القمح لدرجة أن بالد السوس عرفت
.  5ال تنتجه كثري من الـبالد  ما و من بالد السوس هذه مدينة نفيس اليت تنتج من احلنطة 4"الشعري

كما اشتهرت مدينة سجلماسة بكثرة زراعة احلنطة ا، و من وفرة املنتوج فيها يذكر أن البـذر  
أن تلك احلنطة اليت تنبت من غـري  يكون عاما و احلصاد فيه يف كل سنة إىل متام سبع سنني ،غري 

  . 6بذر تتغير عن حاهلا حىت تكون بني احلنطة و الشعري
أما يف األندلس فقد تنوعت فيه حماصيل القمح و الشعري، فنجد من القمح أنواع فمنه ما يعرف     

 8مشو منه أيضا االطرجال و الشمرة و من الشعري ما يعرف باسم االشبطالة أو الطر 7باسم الريون
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  ، 4، جيان3و أبدة 2القمح و الشعري يف كل من فحص غرناطة إنتاجو تتركز أهم مناطق  1مشالطر
  .7، بيانة و فحص بالطة 6شريس  5قرمونة  ، 4جيان

  :وبـرى من احلبـواع أخـذرة و أنـال

إىل جانب القمح و الشعري و احلنطة عرف املغرب و األندلس يف عصر املرابطني زراعة حبـوب    
مبثابة الغذاء الرئيسي لعامة الناس ذه  الذرةو أودغست، وتعد 8سجلماسة  أخرى كالذرة مبنطقيت

أمـا   10و جادت زراعة األرز مبنطقة السوس، و لوفرة منتوجه كان يباع بأخبس األمثـان  9األخرية
ا كان يصدران إىل ما منطقيت البصرة و مرسى فضالة و منهمالفول و احلمص فقد اختصت بزراعته

  .11األندلس
يف األندلس فقد أشارت كتب الفالحة املعاصرة لفترة الدراسة لزراعة الكثري من حماصـيل  أما    

احلبوب كالفول و احلمص و غريمها،وقد أشارت إىل أن الفول جيود يف التربة البيضـاء،و ينصـح   
أما 12.بعدم زراعته بني الشجر املثمر ، و وقت زراعته تبدأ من شهر سبتمرب إىل فيفري من كل سنة

و مـن املـدن    13ص فيجود يف األرض املاحلة، و إذ أريد أن يعظم حبه ينصح زرعه بقشورهاحلم
سرقسطة اليت كان خيزن ا الفول و احلمص مدة عشرين  نذكر اماألندلسية اليت اشتهرت بزراعته

  14.سنة
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وأن األرز من خاصة  1كما عرف األندلس زراعة حبوب أخرى مثل األرز على ضفاف األار   
يل اليت حتتاج زراعته إىل مياه ري كثرية سواء من اإلمطار أو األار،و تعد بلنسية من أهـم  احملاص

ومنها  -أي يف بلنسية -تنجب فيها" أن األرز  2" العذري" مناطق زراعته، و ذا اخلصوص يذكر 
مل يقتصر االهتمام على زراعة احلبوب و البقول بـل تعـداه إىل   و".مل إىل مجيع األندلسحيومنها 

  :اعة حاصالت أخرى منهازر
  :ونــــــزيتـال

يعد الزيتون من احملاصيل الزراعية ذات القيمة الغذائية الكبرية سواء أكان حبا أو زيتا،ومن هنا     
و قد أمـدنا ابـن    األندلسجاء اهتمام املرابطني لغرسه يف أكثر من مدينة سواء يف املغرب أو يف 

الصـاحلة   باألرضبدءا  بطني مبعلومات وافية يف هذا اخلصوص جاج االشبيلي املعاصر لدولة املراح
اليت تـرىب فيهـا    األماكناملفضلة لغرسه و اهلواء املوافق له، مع حتديد  األماكنلشجر الزيتون،و 

،وكيفية غرسه 3توقيت غراسته، و ما يغرس من الزيتونو غروس الزيتون، و ما يصلح يف تسميده، 
حىت يثمر و مل يكتف بذلك فحسب بل أمدنا حىت مبعلومـات  غرسه و االعتناء به من يوم غرسه 

  . 4لألكل بطرق خمتلفة إصالحهزيته أو  استخراجعن كيفية جنيه، و طريق 
من أشهر مناطق غراسة الزيتون يف املغرب األقصى مراكش اليت قيل أن أكثـر شـجرها مـن    و 

بـالد   ريعن غريها من البالد، و مت و فيها ما يستغىن به. الزيتون، لدرجة أا فاقت مكناسة الزيتون
للزيتون حىت أا مسيت بامسه، على  إنتاجاكما كانت مكناسة هي األخرى من أكثر املناطق  5كثرية

جبـل  و7هذا ناهيك عما تنتجه منطقة درعـة  .  6على اعتبار أن الزيتون أكثر حماصيلها الزراعية
  .8درن

                                                 
 .50،ص  كتاب األنواء أو تقومي قرطبة: عريب بن سعد - 1
، وتنويع األثار،و البستان يف غرائب البلدان واملسالك إىل مجيع املمالك نصوص عن األندلس من كتاب ترصيع األخبار - 2

 .17، ص  1965اإلسالمية مبدريد معهد الدراسات  منشوراتعبد العزيز األهواين ،. حتقيق ، د
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  ، 2و بلشـانة 1نذكر منها حصين بيانـة  طقةمنفقد غرس الزيتون يف أكثر من  األندلسأما يف    
 5"اإلدريسـي "،و قد حدد لنـا  4فلشرللزيتون هي منطقة ا إنتاجاناطق غري أن أشهر امل3شريسو

مبدينة لبلة يف حني يفـوق عـرض    امسافة زراعة الزيتون به بأربعني ميال بدءا من اشبيلية وانتهاء
، و عليه فقد كانت اشبيلية مـن أكثـر   دريسياإلاملساحة املغروسة اثين عشر ميال على حد تعبري 

  و مغارـا بـرا    األرضمشارق  إىللزيت الزيتون،فمنها كان يتجهز به  إنتاجا باألندلساملناطق 
  .حبراو

  :رـــب السكــقص

  يعد قصب السكر من أهم احملاصيل الزراعية اليت كثرت زراعته يف أحناء خمتلفة مـن املغـرب       
القريبة  -رابطني،ففي املغرب اشتهرت عدة مناطق بزراعته مثل منطقة بليونشاألندلس يف عصر املو

 إنتاجـا غري أن أشهر مناطق  املغـرب  6.ومنها يتجهز به إىل ما جاور سبتة من البالد -من سبتة
لقصب السكر هي منطقة السوس بأقسامه املختلفة، فجادت زراعته يف السوس الغريب، و هذا مـا  

و قصب السكر الذي ليس يف األرض مثله طوال و عرضا :" ف جودته بقولهحذا باحلمريي أن يص
  .7"و حالوة و كثرة ماء

الواقعة على ضفة وادي  القرىكما زرع يف منطقة السوس األقصى و حتديدا يف معظم املدن و    
أكثر بـالد الـدنيا   " اليت وصفت بأا " تارودنت" لسكر منطقةلماست ، غري أن أشهرها زراعة 

حىت أن  –قاعدة بالد السوس  -و يف الوقت نفسه كانت زراعته يف منطقة اجيلي 8"ب السكرقص

                                                 
 .205 :صفة املغرب اإلدريسي: حصن كبري يف كدية عالية من تراب يبعد عن مدينة قربه مبرحله،أنظر - 1
نفس املصدر ، ص : اإلدريسي: يعد حصن بشانة من أوثق احلصون و هو حصن عامر غري بعيد من مدينة استجة، أنظر - 2
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  ،و لوفرة إنتاجه ا حيمـل إىل مجيـع بـالد املغـرب      1أكثر شرب أهلها إمنا هو قصب السكر
  .2األندلس و افريقيةو

  ، 3نـات املصـلى  أما يف األندلس فقد زرع بكثرة يف اجلهة الشرقية من اشبيلية فيما يعرف جب    
، و زرع بكثرة يف شرق األنـدلس يف منطقـة   4جادت زراعته، يف سواحل األندلس بصفة عامةو

  .5البرية
  :انـــــــن و الكتــــالقط 

ن من بني احملاصيل الزراعية اليت ورد ذكرها يف املصـادر اجلغرافيـة   تعترب زراعة القطن و الكتاّ    
زراعـة   إدخالالعرب يف  إىلو يعود الفضل  األندلساملغرب و املعاصرة لفترة الدراسة يف كل من 

،و يتضح لنا من خالل املصـادر أن زراعتـه    6األندلس إىلاملغرب ومنه انتقلت زراعته  إىلالقطن 
، كما حسنت زراعتـه   7فكان من أكثر غالت أهل سجلماسة) الدافئة(جتود يف املناطق املنخفضة 

، غري أن أشهر املناطق  8 منطقة ماسيتة البعيدة عن فاس مبرحلةبالقرب من مدينة فاس و حتديدا يف
 ويزرع:"9اإلدريسيهذا ما نستشفه من قول و  يف املغرب هي منطقيت داي و تادلة  للقطن زراعة

نظرا لوفرة و".و بأرباضها كثري القطن و لكنه مبدينة تادلة يزرع أكثر مما يزرع مبدينة داي )بداي(
صنع من الثياب القطنية يف بالد املغرب األقصى كان من إنتاج مدينة تادلـة،  إنتاجه فإن ما كان ي

هذا ناهيك عما . 10حىت أنه ال حيتاج مع قطنها إىل غريه من أنواع القطن الوب من سائر األقطار
  . 11جادت به البصرة و منطقة أم ربيع يف هذا اخلصوص 
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غري أن زراعتـه   3و سرقسطة 2و باجة 1ةأما يف األندلس فكان القطن يزرع يف فحص غرناط    
حناء األندلس و لوفرته كان التجار يتجهزون بـه إىل  أو منه كان يعم مجيع  فجادت جببل الشر

زراعة الكتان حيث  األندلسإىل جانب القطن عرف املغرب و و4افريقية و سجلماسة و ما واالها
فقـد زرع يف   األندلس، أما يف  5تانيف البصرة حىت أا مسيت ببصرة الك باملغرب جادت زراعته

  .8، و فحص البرية7سرسقطةو ، وباجة،  6كل من غرناطة 
  :هـــواكــــــالف

بان إواألندلس  كه و الثمار اليت جاد ا املغربليس من السهولة مبكان اإلملام بذكر مجيع الفوا    
ا إال و ـا و لـو   مة من مناطقهأنه ال ختلوا منطق :أوله: عصر املرابطني و هذا العاملني أساسيني

  .فاكهة واحدة أو أكثر
ة أو القريبة منها خاصة اجلغرافية عادة ما سبتتبعنا للمصادر املختلفة املعاصرة لفترة الدرا هأن :و ثانيه

جند تشابه و ذكر لنفس الفواكه و الثمار يف أكثر من منطقة،و على هذا األساس فإننـا سـوف   
  .عطاء نظرة و لو وجيزة على تنوع زراعة الفواكهإل نقتصر هنا على ذكر أمهمها

زاما إذا ما حاولنا التعرف على مدن املغرب و األندلس و أنواع الفواكه اليت اشتهرت ا كان لو   
مراكش هذه األخرية اليت وصفت بأا أكثر بالد املغـرب جنـات و   علينا البدء بعاصمة الدولة 
أما مدينة فاس فاملعروف عنها أا كثرية البساتني و الفواكه و مجيـع   9.بساتني و أعنابا و فواكه
  10.عروف باالطرابلسي املتميز عن غريه حبسن طعمه و مذاقهامل الثمار سيما تفاحها احللو

كوـا  باملغربيـة   املدنمتيزت مدينة بين عطوش الواقعة شرقي مدينة تاقررت عن غريها من و     
ن األشـجار  ختذوا بساتينهم ا و هلم فيها ماء املرابطني و بين عمهم فاألمر مفضال لسكن ا مكانا
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و إذا    1رخـيص و  املتنوعة من تني و أعناب و فواكه كثرية،ومن وفرا كان كل ذلك ا ممكن 
 شتهرت بهما  ىف ذلك احسبنرة الفواكه و الثمار وما اجتهنا إىل املناطق الشمالية لوجدنا تنوعا و كث

ونش القريبة من سبتة من جنات و بساتني و أشجار الفواكه اليت يتجهز بثمارها إىل مـا  منطقة بلي
  .2جاور سبتة من البالد

و مبوازاـا يقـع    3مراكش تقع مدينة أغمات املعروفة بتنوع فواكهها أما يف اجلهة اجلنوبية من   
و يف هذا اجلبل من :" قولهيف " اإلدريسي" اره و فواكهه و هذا ما أشار إليهمجبل درن املشهور بث

نـب املسـتطيل   عالفواكه التني الكثري الكبري، الطيب املتناهي يف الطيب، البالغ احلالوة،وفيه من ال
العسلي الذي ال يوجد يف أكثره نوى،ومنه يتخذ الزبيب الذي عليه يتنقل ملوك املغرب لرقة قشرته 

ا السفرجل و الرمان فيكون به منهما مـا  اللوز، وأمو و عذوبة طعمه،واعتدال غذائه،وفيه اجلوز 
يباع احلمل منه بقرياط واحد، و به من االجاص و الكمثري، و املشمش كل غريبـة، وكـذلك   

كما اشتهرت مدينة سجلماسة بتنوع فواكهها مـن  . 4"وسائر الفواكه...األترج و القصب احللو
إىل أصنافه فذكر  5"ياقوت احلموي "الشديدة احلالوة ،والتمر املختلف األنواع،وقد أشار  األعناب

 و هـذا مـا يؤكـده   " . ستة عشر صنفا  من التمر ما بني عجوة و دقل" فذكر أن بسجلماسة 
سـمى  و ا خنل و أنواع من التمر ال يشبه بعضها بعضا، و فيها الرطـب امل :" اإلدريسي يف قوله

  .6"اية الصغرحالوا تفوق كل حالوة ،ونواها صغار يف غبالربين، و هي خضراء جدا، و
و ا من الفواكه :" بقوله التنوعذا باإلدريسي إىل وصف هذا حو تنوعت فواكه السوس،وهذا ما  

الرمـان  و  جلوز و التني،و العنب العذارى،و السـفرجل   كااجلليلة أجناس خمتلفة و أنواع كثرية 
  7".ملهنداألمليسي،واألترج الكبري املقدار الكثري العدد ،وكذلك املشمش و التفاح ا

كهه و مثاره، و كثرت يف خمتلف مناطقه و أقاليمه و هذا ما يؤكده اأما األندلس فقد تنوعت فو    
واختلفت بـاختالف   8"و أما الثمار و الفواكه ،فاألندلس أسعد بالد اهللا بكثرا:" املقري يف قوله
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املـوز و  و  )حب امللوك( أنواعها من الكروم و التني و التفاح و الرومان و الكمثري و القراسيا 
املدحرج و فالكروم منها األسود . اجلوز و اللوز،و اخلوخ،و املشمش و األترج و النارنج و الليمون

و قد كثرت غراستها يف جهات خمتلفة من األنـدلس   1و الطويل، ومنها األمحر املشوب بالصفرة 
   2.ة،باجة ننذكر منها مريسة و دروقة ،دانية ،جبا

  تني فقد جادت مثاره يف خمتلف أحناء األندلس و تعددت أنواعه ،فمنه الـتني القـوطي   أما ال     
، و هـذان الصـنفان قـد    فأشجاره على طول إقليم الشر تالتني الشعري باشبيلية الذي امتدو

و هذان صنفان مل ترعيين ، و مل أدق هلما منذ خرجت من األندلس ما :" وصفهما ابن سعيد بقوله
يضرب به املثل يف حسنه و قيل إنه لـيس يف   و تني هذه األخرية ،3لك التني املالقييفضلهما،و كذ

( غري أن أشهرها كان حصن جليانة ندلس ،ألكما زرع التفاح يف مناطق متعددة من ا. 4الدنيا مثله
به من التفاح  -أي حبصن جليانة -و يف هذا اخلصوص يشري املقري إىل أنه) من أعمال وادى آش( 

الذي خص اهللا به ذلك املوضع جيمع بني عظم احلجم و كرم اجلوهر و حالوة الطعـم و   اجللياين
  .5ذكاء الرائحة و النقاء

مان فقد جادت زراعته يف شرق األندلس و جنوبه الشرقي سـيما يف كـورة تـدمري    أما الر     
و ورد  8لياقويتو مالقة املشهورة برماا املرسى ا). من أعمال مرسية( 7و قرية أشكوين 6)مرسية(

  األمليس و الدوارى و  السفرى،: ورد يف كتاب الفالحة البن العوام أن باألندلس من أنواع الرمان
ن السفري أن األندلسيني كانوا يفضلونه على اا ذكره ابن سعيد عن الرمممو. 9املرسى و العدسىو

ورة ،فانتشر نوعـه،  جناس الرمان لعذوبة طعمه ورقة العظم،وغزارة املاء، و حسن الصأغريه من 
  .  10واستوسع الناس يف غراسته، و عم بذلك أرجاء األندلس
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و أكثر املناطق زراعة له  1كما جادت زراعة الكمثري بنوعيه اجلبلي و البستاين أرض األندلس    
به من الكمثري كـل  و:" اإلدريسيو مما جاء يف وصفه قول ) قرب غرناطة(ر جببل شلريدلحصن 

الكمثري به يكون منها يف وزن احلبة الواحدة رطل أندلسي و أما األعم منـها  عجيبة و ذلك أن 
  .2"فكمثرتان يف رطل واحد و هلا مذاق عجيب

ذكر بلنسية و كمثرها املسمى األرزة املقـدر  نالكمثري  بزراعةاليت اشتهرت  األندلسيةمن املدن و
  .3دخل دار عرف برحيه حببة عنب ،والذي جيمع بني حالوة املذاق و ذكاء الرائحة،فإذا

الذكر عرفت األندلس زراعة بعض الفواكه و الثمـار األخـرى    ةو إىل جانب الفواكه السابق    
و  6)من أعمال كورة الـبرية (و املوز يف شلوبينية 5و سرقسطة 4يف بلنسية) حب امللوك(كالقراسيا
جبـل   أسفل" فريرة "يف حني كان يزرع اجلوز يف حصن  7)من أعمال رية).(مشجيلة(مشجلة أو 

  .و غريمها 11مارشقو  10، أما اللوز فكان تواجده بكثرة يف كل من مالقة  9و شنترية 8شلري
  :اتــــابـالغ  

كان لتنوع السطح و املناخ يف املغرب و األندلس أن ساعد ذلك على منو الغابات يف منـاطق     
األخشاب استخدمت يف كثري من  و كانت تلك الغابات تنتج كميات وفرية من. خمتلفة من البالد

ال  -خاصة اجلغرافية منـها  -على الرغم من ذلك فإن املصادر املعاصرة لفترة الدراسة.الصناعات
  متدنا مبعلومات وافية عن الغابات املنتشرة يف أحناء املغرب إال يف اشارات عابرة و وجيزة،غري أنـه  

يشري إىل " نكور"يف وصفه ملدينة " فالبكري" عنهابتتبعنا هلا أمكننا ذالك إعطاء و لو حملة بسيطة و
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يشري " درن" و يف حديثه عن جبل  1جبل مقابل هلا يعرف باملصلى أكثر خشبه من العرعر و األرز
  2إىل أن هذا اجلبل كثري األشجار سيما أشجار الصنوبر و األرز و البلوط

 و يف أسفل هذا اجلبل و حتديدا يف الناحية.  3تلك الغابة يف اخضرار دائم لوفرة املياه ا او تبدو   
و يف وصف البكـري   4امللتفه اريكة املشهورة بأشجارهالشمالية منه جند مدينة أغمات و الناحية

و بعيد عن درعـه   5يشري إىل أن احلصن يقع يف وسط غيضة كبرية من أجناس الشجر حلصن داي
و هو شـجر  ) تاجماثت(ضعوينبت فيها شجر يسمى باسم امل )تاجماثت(مبرحلة تقع مدينة تسمى 

و يف حديثه عـن املنطقـة   .  6و منه كانت تصنع آنية سجلماسة و درعة و ما واالها يعظم ورقه
يشري إىل وجود غابات النخيل ا هذا ناهيك عـن أشـجار   ) أودغست(الواقعة يف أقصى اجلنوب

 "أزكى"ة اجلنوبية حبصن احلناء الكبرية جدا و اليت كانت متاثل أشجار الزيتون و خيتم وصفه للمنطق
  .7و ما حوله من غابات النخيل و قدر عدد خنيلها بأكثر من عشرين ألف خنلة

الكثيفة و أخشابه اجليدة املختلفة األنـواع، و يعـد خشـب     بغاباتهفقد اشتهر  األندلسأما     
صنوبر 8"اإلدريسي" الصنوبر من أهم األخشاب اليت  اشتهرت به جبال األندلس، و قد وصف لنا 

و جبباهلا خشب الصنوبر الذي ال يوجد له نظري يف الطول و :" صنوبر طرطوشة بقوله8"اإلدريسي
أمحر صايف البشرة دسم ال يـتغري  " ،مث يسترسل يف وصفه فيذكر بأنه"الغلط،ومنه تتخذ الصواري

وفرة الصنوبر يف حصن  إىل اإلدريسيكما يشري  9"سريعا، و ال يفعل به السوس ما يفعله يف غريه
و قلصة حصن منيع تتصل به أجبل كثرية :" و جمال استخداماته  فيقول) قريب من قونكةال(قلصة 

نيـة و إىل بلنسـية يف   إىل داا شجر الصنوبر الكثري، و يقطع ا اخلشب،ويلقي يف املاء، و حيمل 
البحر و ذلك أا تسري يف النهر من قلصة إىل جزيرة شقر و من جزيرة شقر إىل حصن قلـبرية و  
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و املراكب  الكبارهناك على البحر فتمأل منها املراكب و حتمل إىل دانية ،فتنشأ منها السفن  تفرغ
  .1"صرف يف األبنية و الدياربلنسية منه ما كان عريضا في إىلالصغار و حيمل 

بكثرة أشجار الصنوبر ا نذكر منها على سـبيل   األندلسوامتازت غابات املنطقة الغربية من     
و أرضها تنبـت  :" و يصف احلمريي صنوبر يابسة بقولهيابسة  2قادس شنتمرية، يش،املثال شلط

كما اشتهرت مدينة شلب بكثرة  أشجار العود و " 3املراكب ددو ع لإلنشاءالصنوبر اجليد العود 
  ".و العود جبباهلا كثري حيمل منها إىل كل اجلهات:" إىل ذلك بقوله 4"اإلدريسي" قد أشار 

انب أشجار الصنوبر أشارت املصادر اجلغرافية إىل أنواع أخرى من األشجار املتواجدة و إىل ج    
،و  6و أشجار البلوط يف حصن بطـروش  5نذكر منها مثال أشجار البقس يف طرطوشة األندلسيف 

شجر اخلروب و املثنان جبزيرة قادس و ا أيضا شجرية تشبه فسيل النحل هلا صـمغ إذا اخلـط   
  .7صار حجرا تتخذ منه الفصوص) و صمغهأ(بالزجاج صبغه

  ةــروة احليوانيــالث

  الرعيق ـمناط  

ـ وفرة ثرو إىلو أشاروا  األندلس بكثرة املراعي يف املغرب و نيلقد أشاد اجلغرافيون املسلم     ا م
 مدينةاحليوانية، و لعل أول إشارة تسترعي انتباهنا خبصوص املراعي أن املرابطني ملا أرادوا تأسيس 

مراكش أعطوا أولوية لذلك ففضلوا أن يقيموا عاصمتهم يف موضع يكون منتجعا ملواشيهم و هذا 
مث أراد بعضهم أن تكون املدينة على وادى تانسيفت فامتنع هلم :" ما نستشفه من قول ابن عذارى

روا ن من أهل الصحراء و مواشينا معنا ال يصلح لنا السكىن على الوادى ،فنظحن:" من ذلك و قال 
و بذلك تكون املنطقة املمتدة بني  8"له ذلك املوضع لكي يكون وادي نفيس جناا، و دكالة فداا

  .بني نفيس و دكالة مرعى ملواشي امللثمني
                                                 

  .195، ص صفة املغرب:االدريسي - 1
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و بتتبعنا للمصادر اجلغرافية ميكننا حتديد مناطق الرعي يف املغرب فالبكري يف حديثه عن البصرة    
ـ هي مدينة كبرية واسعة ،وهي أوسع تلك النواحي رع و:" يشري إىل مراعيها و يصفها بقوله ا و ي

و هو :" اشتغال أهل جبل فازاز بالرعي فيقول إىلمنه  إشارةو يذهب احلمريي يف  1"أكثرها ضرعا
ريف البحر الغريب، و هـم   ىلإ، فيرتلون عنه  جبل كبري تسكنه أمم كثرية من الرببر يطردهم الثلج

  .2 "يليكسبون من البقر و الغنم و اخل
أن سكاا أخالط من الرببـر و هـم    إىلعن منطقة أم ربيع يشري " اإلدريسي" و يف حديث    

املشهورة هـي  " نقالا" و مجال ،و على مرحلتني من أم ربيع جند قرية  3أصحاب حرث و مواشي
صا طويال و الغنم و طيور النعام سيما و أن قبالة أنقّال فح و البقر اإلبلاألخرى بكثرة املواشي من 

و ليس من املستبعد أن يكون أهل أم ربيع قـد شـاركوهم يف تلـك     4يعد مرعى لتلك املواشي
فحـص   -ي أنقّـال أ –و قبالتـها  :" املراعي،ومما جاء يف وصف تلك املراعي قول االدريسـي 

طويل،وقد احنشرت إليه طيور النعام،فهي يف أكنافه سارحة ،وعلى مراقيه دارجـة،وهي آالف ال  
  .5"ال تعدحتد و 

 ا اثـىن البالغ طوهل زارمناطق الرعي يف خمتلف أحناء املغرب األقصى، فكان فحص خ تو تعدد   
د اختذ املصاميد من منطقة السوس اخلصبة قيف حني كان 6عشر ميال مرعى ملواشي أهل تلك املنطقة

ا مراعي ، ، كما كانت املنطقة املمتدة بني تادال و سال عبارة عن قرى  7اخلصبة مرعى ملواشيهم
واشتهرت ضواحي  8و وصف احلمريي منطقة مراعي وجدة بأا أجنع املراعي و أحسنها للسائمة

أما .9اإلدريسيعلى حد تعبري " شحيمة و مسينة" مدينة تلمسان حبسن مراعيها فكان نتاج حلومهم
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حىت أا  1املنطقة اجلنوبية فقد اشتهرت منها خاصة مدينة سجلماسة بكوا موضع انتجاع للماشية
  2"بلد حيسن فيه الغنم" أا وصفت بأنه

طة بالبلـد  بس مدينةفقد تعددت فيه هو اآلخر أماكن الرعي فوصف ابن اخلطيب  األندلسأما    
اخلصيب و هلا فحص يسافر فيه الطرف سعيا،وال تعدم السائمة به ريا و ال رعيا ، كما وصـف  

واشتهرت منطقة الردة مبراعيها سيما  -الدائمبأا مسرح البهائم، و معدن الرعي " أشكر"منطقة 
كثري الضياع و املـزارع و  " بأنه  و قد وصفه احلمريي 3"مشيكيجان" يف فحصها املعروف باسم 

و يف حديثه عن مدينة شلب و مراعيها يصفها بأا مشهورة ببسائط فسيحة و بطـائح   4"املراعي
خبصبها الكثري الذي ال " ةرويب" منطقة  يسياإلدرو وصف  5عريضة،و هلا جبل منيف كثري املسارح

  6.ال يوجد بغريها
أما جبل الشارات فقد اشتهر بكثرة غنمه و بقره حلسن مراعيه حىت أنه ال يوجد فيه مـا هـو      
جادت جزيـرة  و  7ال بل هي يف غاية السمن ،وأصبحت مضرب املثل يف مجيع أقطار األندلسيهز

عن غريها مـن مـدن   " قادس" و متيزت . 8صيبة اليت ال تعدمشلطيش القريبة من لبلة مبراعيها اخل
ا عند عقدها أسكر لبنها، برعت خرومبزارعها الكثرية الريع، و أكثر مواشيها املاعز، فإذا  األندلس

و من أشهر احليوانات اليت اشتهرت  9سكارا عظيماإ لبنها و قيل أن ا نبات إذا رعته املاعز أسكر
  :ندلس هيا منطقة املغرب و األ

  :ارـــام و األبقــاألغن  

 األبقارو  األغنامأن ساعد ذلك على تربية  األندلسكان النتشار املناطق الرعوية يف املغرب و     
ول من قبائل ملتونة و يف حديثه عن أهايل منطقة ن اإلدريسيخمتلفة منهما ففي املغرب يشري  حناءايف 
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و يف وصف البكري حلصن يـرارة القريـب مـن     1ألبقارن أكثر مواشيهم من األغنام و املطة أ
بأنه بلد يحسن فيه الغنم، و يذكر بأن أصول أغنامهم من قـيس التابعـة ألرض    يقول سجلماسة

  2.واشتهر منطقة مطماطة هسكورة الواقعة على ر ملوية بوفرة بقرها و غنمها. فارس
من أشهر املنـاطق تربيـة لألغنـام     أما مدينة أودغست الواقعة يف أقصى جنوب املغرب فكانت 

كما .  3شراء عشرة كباش مبثقال واحد بإمكانكانت أسعارها ا رخيصة ، حىت أنه واألبقار، و
هذا ناهيك عما كانت تتميز . 4نها بكثرة غنمها و بقرهانطقيت أم ربيع و أنقّال القريبة ماشتهرت م

         5مسان من وفرة البقر و الغنم اتتميز به منطقة باب زناتة الواقعة يف الطريق بني فاس و تل
الراجح أن أشهر املناطق تربية للغنم و البقر يف تلك الفترة هي مدينة أغمات اليت كان يـذبح   و    

و لوفرة األغنام  6يف سوقها القائم يوم األحد ما بني مائة ثور، و من الغنم ألف شاة يف اليوم الواحد
  .7األندلسإىل  صدريف مرسى فضالة كانت ت األبقاراألغنام و 

و أوىل  األبقـار وأما األندلس فال خيتلف عن املغرب فقد عرف هو اآلخـر تربيـة األغنـام        
املعاصر لفترة الدراسة يشري  فاإلدريسياألندلسيني اهتماما لذلك،فراجت تربيته يف معظم أرجائه، 

أن سكان تلك اجلبال كانوا   حدو األغنام ،إىل باألبقاربأا غنية " جبال الشارات" يف حديثه عن 
، و متتاز أغنامها بأا يف غاية السمن،وهلذا كان يضرب ا املثل يف مجيع حناءالامجيع  إىليصدروا 

  .8جهات األندلس
و هذا ما يفهـم مـن    األبقاريشري ابن اخلطيب يف حديثه عن فحص بسطة إىل تربية األغنام و و

 اإلدريسيو يف ذكر   9"بسطة  اخلصيب رعيا و ال ريا و كانت السائمة ال تعدم يف فحص:" قوله
لبالد األندلس يشري إىل جزيرة أطلق عليها اسم جزيرة الغنم، فذكر أن فيها من الغنم ماال يستطيع 
أحد على عده، و ال حتصيله،وهي سارحة ال راعي هلا، و ال ناظر إليها ،غري أن ما مييز حلوم تلك 
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و من بني املناطق اليت اشتهرت بتربية األغنام و  1يقدر أحد على أكله األغنام أن طعم حلمها مر ال
و مدينة لورقة اليت يـزعم   3و قلمرية 2عروفة مبراعيها اخلصبةاألبقار نذكر أيضا جزيرة شلطيش امل
خصوصا و أن األندلسيني كانوا على دراية بطرق عـالج  . 4أهلها بأن البقر فيها ال يعتل عندهم

منها على سبيل املثـال   ون خربة كبرية بطرق تسمينها نذكرض اليت تصيبها،و ميلكالغنم من األمرا
دفع الغنم إىل املبالغة يف شرب املاء، و تناول امللح كل مخسة أيام، مع تقدمي علف خاص مشـكل  

هذا بالنسبة للغنم أما أهم علف  لألبقـار هـو    5 املختلط بامللح و القرع اململح و العدسنبمن الت
رد ابـن العـوام يف وصـفه    طلكرسنة و حبها ألنه يقويها و يسمنها و يكثر لبنها، مث يستنبات ا

علفته األبقار مسنها مثل الكرسنة  و نفس ألألعالف و من بني ما يذكر أن اجللبان إذا نقع يف املاء و
  .6الشيئ مع أوراق الذرة اليت تعمل على تسمينها

  :ريـال و احلمـل و البغــو اخلي لـاإلب

ب طبيعـة  حسكان لتنوع تضاريس املغرب و األندلس أن تطلب ذلك تربية بعض احليوانات     
  يف حـني كانـت البغـال     .سفينتها اإلبلكل منطقة، فالصحراء اليت انطلق منها املرابطني كانت 

يل أما اخلاألندلس،احلمري أكثر مالئمة للسري عرب األراضي املرتفعة اليت يكثر وجودها يف املغرب و و
  .ثقالألافكانت كثريا ما تستخدم يف املعارك و االنتقال و محل 

صورة واضحة عن هذه احليوانات كان لزاما علينا العـودة إىل بعـض    إعطاءحىت يتسىن لنا و    
و اخليل، ففي حديثه عن  اإلبلاملصادر اجلغرافية حيث أمدنا مارمول مبعلومات يف غاية األمهية عن 

لـيس  :" كوا أغلى ثروة عندهم و هذا ما نستشفه من قولـه ل 7ا ببالد الرببريشري إىل كثر اإلبل
لألعراب ثروة أغلى من اجلمل، و ال مال يفيدهم أكثر منه حبيث أم إذا حتدثوا عن رجـل غـين   

  .8"إنه ميلك كذا من آالف اجلمال دون أن يذكروا له غريها:قالوا 
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و  1هم سادة ال سلطة ألحد عليهم اإلبلدد كبري من من بني ما يذكر أن كل الذين ميلكون عو    
حيـث  " اإلدريسي" هذا ما ينطبق على قبائل امللثمني قبل تأسيس دولتهم،وهو ما يفهم مما أورده 

يف عمومها ثـالث   اإلبلو  2"كانمبالة ال يقيمون و جنب عتاق رح و هم أصحاب  إبل :" يقول
حدود مخسة قناطري، و هناك  إىلمل كربها و حتهجينا و هي أضخمها و أ أصناف منها ما يسمى

أما الصنف الثالث يسمى . مجال أخرى هلا سنمان،وهي صاحلة أكثر للركوب،وهذه مواطنها آسيا
إال و هـي أصـغر مـن األوىل و ال تسـتخدم      -أي وحيـدة السـنم   -ركاهل أو مهـاري 

ة ، كما أـا متطـى يف   طويل املسافة،ولسرعتها كانت تستخدم يف نقل الربيد إذا كانت للركوب
  .3القتال
يقبل " بارب" سم نوع يطلق عليه يف أوربا ا: نوعان أما اخليول املوجودة يف بالد املغرب فهي    

رعة ،وال تصرب على الركض غري أن مـا مييزهـا أـا    سعلى تربيتها كبار بالد الرببر، و هي أقل 
  4.مجيلة
يف صيد حيوان  تستخدمو هي متتاز خبفتها و لذا كانت تسمى باخليول العربية  النوع الثاينأما     

اللمط و النعام،وهذا النوع نادر، و هلذا كانت أسعارها مرتفعة،ال يقبل على تربيتـها إال األمـراء   
، و هذا ما ينطبق على األمـري املرابطـي تاشـفني الـذي      5ليتمكنوا من الفرار إذا اقتضى األمر
  6.ن بعد حماصرم له يف رباط قرب وهراناستخدمها للفرار من قبضة املوحدي

استخدامات املرابطني لإلبل و اخليل، فاستخدموهم يف حروم األوىل قبل تأسـيس   تتعددو    
يف فتح هذه األخرية بثالثني ألف " البكري" م يف درعة و سجلماسة، و قدرها هالدولة ضد خماليف

يت أهداها يوسف بن تاشفني إىل ابن عمه أيب من ضمن اهلدايا ال اإلبل، كما كانت اخليل و  7مجل
مـن  ...(شرع يوسف يف توجيهه  اهلدية املـذكورة :" ابن عذارى أيب بكر بن عمر و فيها يقول

و مائة و مخسـون مـن   ... سبعون فرسا منها مخسة  و عشرون جمهزة بفاخر اجلهازات) ضمنها
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ن تاشفني قد وضع يده على و هذا ليس بكثري خصوصا و أن يوسف ب  1"اإلناثالبغال الذكور و 
و :" سلطته و قد وصف احلمريي خيوهلا بقوله إىلللخيول بعد ضم جبال فازاز  إنتاجاأكرب منطقة 

ل هذا اجلبل من أعتق اخليول لصربها، و خدمتها،وهي مدورة  القـدود ، حسـنة اخللـق و    خي
  2".األخالق

اليت  اإلشارةتربية احلمري و حسبنا يف ذلك و البغال اهتم املرابطون ب اإلبلو إىل جانب اخليل و      
و احلمري من ضمن الغنائم الـيت غنمهـا    أوردها البيدق يف هذا اخلصوص حيث ذكر أن اخليول

نا له مائـة و مخسـون   وك فأخذو مات عمر بن يند:" رابطني فيقولهم مع املكاملوحدون يف معار
  .3"ا يف غنيمتهم مخسمائة محارو غنمن...فرسا
 ،و قد وصف املقرياإلبلاألندلس فقد اشتهر هو اآلخر بتربية البغال و اخليل و احلمري و أما      

للقتال حلملـها   فارهة، و خيلها ضخمة األجسام، حصون األندلسو بغال :" بغاهلا و خيلها بقوله
 رة يف تربيـة اخليـول  من املناطق املشهوو4"الح، و العدو  يف خيل الرب اجلنويبالدروع و ثقال الس

،  7"و مدينة ترجالـة  6"و قاصرش 5"مدلني" غارات ضد النصارى نذكر حصين ال الستخدامها يف
،و  8على سبيل املثال ال احلصر مدينة اشبيلية منها ، كما اشتهرت مناطق أخرى بتربية اخليل نذكر

  .هذه األخرية اليت وصفت خيلها بأا أصلب الدواب حافر خلشونة بالدهم 10لونةو بنب 9ةطا،و طلي
  .بالدهم

،و ـا   هبالبغال الفُـر ختتص : اجليدة و عنها يقول ابن حوقل كما اهتم األندلسيون بتربية البغال
يتفاخرون،و يتكاثرون،وهلم منها نتاج ليس كمثله يف معـادن البغـال املـذكورة و أصـقاعها     
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  سـري،  للنوع اجليد منها، ألا متتاز  بسـرعة ال  إنتاجاو تعد ميورقة من أشهر املناطق  1"املشهورة
ـ   املنظرمجال و ع ا، و شعورها الالمعة، و قوة حتملها للكد و اجلهد،وعليه فإن الواحـد منـها يب

  .2خبمسمائة دينار
:" ياقوت احلموي"صدد يقول هتم أهل قرطبة بتربيتها الستخدامهم هلا يف الركوب و يف هذا الاو 

فكثري ،تـان ائاملو ر و أما املائـة  و يبلغ مثن البغلة عندهم مخسمائة دينا...و أكثر ركوم البغالت
  .3"اقوائمه صحةحلسن شكلها و ألواا و قدودها ،وعلوها، و 

أعمـال  ولالستخدام يف الركوب  م األندلسيون بتربية احلمريجانب اخليول و البغال اهت إىلو     
ذكر ابن العوام و ي. 4الفالحة، و من املناطق األندلسية اليت اشتهرت بتربيتها نذكر مثال مدينة ماردة

و العيون الغائرة،والعريضة اجلسم، و يبدوا مما كتبه ابن العوام ذات العنق الطويل  أجودهاالعوام أن 
  .5.أن األندلسيني اهتموا بتربيتها و عرفوا كيفية عالجها من األمراض اليت قد تصيبها

سـتخدامها يف  فلم يستكثر أهل األندلس منها إال بعد دخول يوسف بن تاشفني هلـا وا  اإلبلما أ 
فيهـا  و  مؤثر يف نتيجة املعركة لصاحلهم معركة الزالقة و قد كان هلا دور حربه ضد النصارى يف 

فلما عربت جيوش  يوسف بن تاشفني عرب يف آخرها،وأمر بعبور اجلمال، فعرب :" يقول ابن خلكان
و ال  رأوا قط مجـال  مل يكن أهل اجلزيرةعنان السماء، و إىلمنها ما أغص اجلزيرة وارتفع رغاؤها 

  .6"تقلقو كانت تذعر منها و ال مسعت أصواا، وكانت خيلهم قد رأت صورها،
  :الكباش الدمانيةاللمط و دواب الفنك و

إىل جانب احليوانات السابقة الذكر عرفت املنطقة اجلنوبية اخلاضعة لسيطرة دولة املـرابطني       
  .الدمانية حيوانات أخرى كاللمط و دواب الفنك و الكباش

 7فاللمط شكله شكل ثور صغري، غري أن قوائمه صغريه، و عنقه طويل جدا، أذناه تشبه أذين املاعز 
ة السواد، لونه مائل شديد أظالفه، 1لتتعدى أربعة أشبار قروا حادة،وتطول قرناه كلما كرب 7املاعز
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للحـاق بـه إال   و ما يتميز به هذا احليوان أنه سريع اجلري ال ميكن ألي حيوان امائل إىل البياض 
،وعادة ما يصطاد اللمط بسهولة يف الصيف،عندما توهن أظالفها من " بارب" اخليول املعروفة باسم

يستفاد من جلد هذا احليوان يف صناعة ما يعرف بالدرق و.2فورالرمال احلارة، فيوقفها األمل على ال
،  3طال قرناها لكرب سنها اللمطية و أجودها و أغالها ما صنع من جلود العواتق منها، و هي اليت

كما يستفاد من حلمه،ومذاقه قريب من مذاق حلم الثـور إال أنـه   4ال تؤثر فيه النبال عالنوو هذا 
  .5أطيب منه بقليل

: الكباش الدمانية وقد وصفها البكري بقولـه لمط عاشت دواب الفنك وإىل جانب حيوان الو    
حيمل إىل مجيع الـبالد، و عنـدهم الكبـاش     دواب الفنك أكثر شيئ يف هذه الصحراء، ومنهاو"

خلق الضان،إال أا أمجل، و شعرها شعر املاعز ال أصواف هلا، و هي أحسن الغنم  لقهاخ الدمانية
  .6"ألواناوخلقا 

  :نـــية الدواجــــترب

ال خيتلف املغرب و األندلس يف عصر املرابطني عن غريه من الدول اإلسالمية األخرى من وجود    
يور الداجنة ،و يف مقدمتها الدجاج و احلمام و اإلوز و البط و غريها، و قد أمـدتنا كتـب   الط

الفالحة املعاصرة لفترة الدراسة مبعلومات وافية عن تربيتها قلّما جندها يف مصادر أخرى، فتشـري  
ـ  ة و كتب الفالحة إىل أن اهلدف من تربيتها هي االستفادة من حلومها و من روثها يف تسميد الترب

  .7زيادة خصوبتها
" نبطى" يف حديث النويري عن أجناس الطيور يذكر من بينها الدجاج و صنفها إىل ثالثة أصناف و

و " حبشى"وو هو عظيم اخللق يتخد حلسن شكله، " هندي" و هو ما يتخذ يف البيوت و القرى و 
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حجـاج  و يشري ابن 1، و له قرطان أمحران)نقطة سوداء،ونقطة بيضاء(هو نوع بديع احلسن أرقط 
االشبيلي املعاصر لفترة الدراسة إىل طريقة تربيته فمن بني ما يذكر عنه أن ال جيعل الدجاج يف بيت 

ألنه يكثر بيضه و يسمنه،و يعلف أيضا بالسلت و خنالة القمح،  2و أن أفضل علف له هو اجلاورس
يستدل مما كتبته كتـب  و لصحة الدجاج و عظم بيضه ينصح بدخنها بالكربيت و صمغ األرز و 

  3.الفالحة إىل ما يصيب الدجاج من أمراض و طرق عالجها
منه نوعني األنسى و هو املتخد يف البيوت و فيها تفرخ و إليهـا  " ابن العوام" أما احلمام فيذكر   

  .4تأوى و هو األفضل،و اآلخر بري،والذي قلّما يفرخ يف بيوت الناس
طريقة تربيته بدءا بأبراجه اليت يشترط فيها أن تكون يف مواضع حجاج االشبيلي إىل يشري ابن و   

أن تكون أبواا مقابلة جلهة الشرق لتدخلها أشـعة   بيون، و يراعى يف  5باردة، قريبة من املزارع
ألن احلمام من الطيور اليت تسرع إليه . 6النافعة هلا، و أن يراعى يف بيوته االتساع و النظافة سالشم

الشـعري، و  و   7واعها ،و ينصح  يف علف احلمام باحلبوب الباردة كالعدس و املاشإليه اآلفات بأن
  .9ملا فيه من قوة الدسم لإلنسانله مبرتلة اللحم  فهوفذلك أحسن له،  8إن قدم له القرطم

تشري كتب الفالحة إىل مدى اهتمام الفالحني بتربية احلمام، و معرفتهم بأسراره من يوم تفرخيه و   
 االنطالقرساهلا ملسافات بعيدة، و تعليمها العودة إىل مكان إانه ،وأنواع احلمام اليت ميكن إىل طري

و  بالغ ابنه الرشيد النصر الذي أحرزه املسلمني يف معركة الزالقةإقد استخدم ابن عباد احلمام يف و
ـ    وعلق اإلضبارة"هذا ما نستشفه من قول صاحب احللل ذا يف جناح محام،كان احتملـه معـه هل
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  2.فون ما يصيب احلمام من أمراض و طرق عالجهارمن حرص الفالحني عليها كانوا يعو1"احلال
  2.عالجها

كان يرىب يف األماكن اليت يكثر ا  فاإلوزو البط، اإلوزج و احلمام مت تربية لدجاإىل جانب او    
راخه بالتنب مس بينما تعلف فمينح له علف عجني خملوط بدقيق التر اإلوزاملاء و العشب، و لتسمني 

، أمـا الـبط    3وق ألنه يساعد على منوها سريعا ،وال تطرح يف املاء إال بعد أن مير عليه شهراملدق
  .4فيعلف بالشعري و العدس و ورق القرع و تنب القمح

  :ستأنسةاملري ــــاحليوانات غ 

رة يف كل من املغرب ستأنسة بكثاملتواجد احليوانات غري  إىلتشري املصادر التارخيية و اجلغرافية     
  .أمهها إىل باإلشارةيف فترة الدراسة غري أننا سنكتفي هنا  األندلسو 
ففي املغرب األقصى كانت تعيش بعض احليوانات يف الغابات و املناطق الصـحراوية عمـل       

سكنت كثريا من مناطق  اليت األسودالسكان على اصطيادها و استغالهلا ،ومن بني تلك احليوانات 
يشري حيث ال تواجدها بكثرة يف غابات قرية ايكسيس ثنذكر منها على سبيل امل 5قصىغرب األامل

ياضها عال تستتر يف  النهارو األسود فيها ظاهرة للناس عادية عليهم بالليل و : إليها بقوله اإلدريسي
عة الثالثة و متخد لصيد األسود حىت أنه رمبا صيد منها يف اجلم تو ذه القرية املسماة ايكسيس بي
  6"األربعة و األكثر من ذلك و األقل

أن تلحقهـا باملـارة بتلـك     كما يشري إىل وفرا يف غابة أم ربيع و األضرار الـيت حيتمـل      
و هي غابة كـبرية ملتفـة و   :" ،وتعامل أهايل أم ربيع معها ومهارم يف اصطيادها فيقولاملناطق

اجلاي غري أن أهل تلك النواحي  ال يهابوا ،وقد متهروا يف األسد ا كثرية ،ورمبا أضرت باملار و 
مقاتلتها بأنفسهم من غري سالح و إمنا يلقوا بأنفسهم عراة يلقون أكسيتهم علـى أذرعهـم و   

تات من شوك السدرة و سكاكينهم بأيديهم ال غري، و قد لقيت األسود منـهم  قميسكون معهم 
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م، بل ختاف ضرهم و تتجنب طرقهم، و رمبا هجمت على هناك نكايات فال مهابة بذلك هلا عنده
  .1"الضعفاء من الناس ممن يقتاد محار أو غري ذلك

أن أعنف و أشرس األسود ما يوجد منها يف اقليمي تلمسان و فـاس أو يف  " مارمول"يذكر و    
تمعه بـني  إذ من النادر أن ينجو شخصا إذا صادفته يف طريقه ألا تسري جم) انقال(مغارات أنكاد 

رغم قوة هذا احليوان إال أن سكان املنطقة عرفـوا  و2.مثان أو عشرة فتفترس ما تصادفه يف الطريق
 ،فيسهل عليهم اصطياده . مكمن ضعفه حيث يقومون برميه مبشاعل حاميه ،فيتوقف األسد حلينه

و قد أعـد   ،نالثريا نكما يالعب األسبا األسودو يشري مارمول إىل أن أهايل مدينة فاس يالعبون 
  3.مكانا خصيصا لذلك حمصن بأسوار عالية

 -كري  يف حديثه عن جزيـرة أيـوين  ورد ذكر  لوجود السالحف فالب جانب األسود  إىلو    
،و مل يقتصـر   4يذكر أن أكثر معاش أهلها من حلوم السالحف لكثرا عندهم -القريبة من أوليل

جبل أهلها على أكـل  ل مدينة تارودنت اليت تواجدها على جزيرة أيوين فحسب بل تعدا لتشم
و أن سبعة أيام متتالية، يتناولوها منهم أن حلمها يشفيهم من مرض اجلذام شريطة أن حلومها اعتقاد

  .5ال يتعدى عمر السلحفاة سبع سنوات
تواجد النعام و الغزال يف مناطق متفرقة  إىلإىل األسود و التماسيح أشارت املصادر  باإلضافةو    

الواقعة بني بالد هيالنة و بالد  ةتواجد النعام و الغزالن يف املنطقة الصحراوي إىلفابن عذارى يشري 
:" و مما جاء فيها قولـه " أنقال" يف فحص  تواجد أسراب النعام إىل اإلدريسي، كما أشار 6هزمرية
ارحة و علـى  فهي يف أكنافه سفحص طويل، وقد احنشرت فيه طيور النعام  -أي أنقّال -وقبالتها

قبضون لنواحي يصيدوا طردا باخليل، فيف ال حتد و ال تعد،وأهل تلك االآمراقبه دارجة، و هي 
مث يسترسل يف احلديث عن بيضها و حلمها ،مع ذكر فوائد شحمها يف .7منها مجال كبارا و صغارا

ثـرة، و ال  ا الفحص فال حياط بـه ك ذو أما بيضها املوجود يف ه:" مداواة بعض األمراض فيقول
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باردة يابسة  حيصل، و منه حيمل إىل كل البالد،وطعامها وخيم يفسد املعد، وأما حلوم النعام فلحوم
  1"الصمم تقطريا، ومن سائر األوجاع البدنية وشحومها نافعة عندهم من

ل و محار الوحش و يستأنسة باألندلس فنذكر منها الغزال و اإلاملأما فيما خيص احليوانات غري     
و ال يوجد األسد باألندلس البتة، و ال الفيل ،وال الزرافة ألن مثل هذه احليوانات جتود يف بقره،

و هو أكرب بقليل من الذئب بإمكانه " اللب" مفترس يعرف باسم حيوان األقاليم احلارة،وباألندلس
  2.افتراس الرجل إذا كان جائعا
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  ةــــــــناعــالص   

  :اعينالعوامل املؤثرة يف اإلنتاج الص

 يستوجبغرب و األندلس يف عصر املرابطني فإن ذلك لصناعة يف املديث عن اقبل احل     

امليل  وتثبيطها  والعودة إىل ذكر العوامل املؤثرة يف تفعيل حركة النشاط الصناعي و انتعاشها ،أ

ر بنا إلقاء نظرة و لو  النشاط الصناعي يف املغرب و األندلس جيدوإلماطة اللثام عن .إىل الركود

مام سكان املغرب و األندلس باحلرف و الصنائع ، وما لعامل الوحدة تمدى اهوجيزة عن 

ستقرار األمين من تشجيع للصناع لإلقبال على صناعتهم سيما بعد توحيد اال السياسية، و

 خربات تمعني املغريب و األندلسي و استفادم منقح اه من تال ترتب عن العدوتني، و ما

لك بعد قضائها على الفوضى اليت ذبعضهم البعض، خاصة و أن الدولة وفرت جماال آمنا ل

البلدين ، فوضعت حدا لعبث اإلمارات الزناتية يف املغرب األقصى و دول يف كانت تسود 

مثبطة للصناعة كسياسة الدولة  مشجعة أوالطوائف باألندلس ، هذا إضافة إىل عوامل أخرى 

باعتبارها دولة قائم على  –اجلبائية ، و رغبة األمراء املرابطني يف احلصول على بعض األسلحة 

  .سياسة املغازي و البحث فيما بعد عن مواد الترف

 :اتمع املرابطي للحرف و الصنائع نظرة

ت قد شكلت عصب احلياة يف جمتمع مما ال جدال فيه أن الفالحة يف املغرب و األندلس كان    

إال أن هذا مل مينع  1"منها العيش كله و الصالح جله"عتبار أن الفالحة ااملغرب و األندلس على 

ازدهار الصناعة ما إذ ال ختلوا منطقة من مناطق العدوتني إال و ا صناعة قائمة خصوصا وأن 

ذلك أن أهايل السوس و أغمات من  يف حسبنام احلرف و الصنائع وا اقبلوا على تعلمسكا

فرط حبهم للحرف و التكسب دأبوا على تعليمها لنسائهم و حىت صبيام و يف هذا يقول 

و أهل السوس وأغمات أكثر الناس تكسبا و أطلبهم للرزق يكلفون نساؤهم و "البكري 
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اس بعد هذا كله أن يصف بعض املؤرخني صناع ف و الغرو 1"صبيام التحرف و التكسب

   2."صناع أصدق من صناعهم" حلصر بأنه ال يوجد اال  على سبيل املثال 

تعلم بعض احلرف و الصناعات كما هو عليه األمر  نئ عنمل يكن حال األندلسيني مبو    

يشري إىل حرص األندلسيني على تعلم الصنعة و هذا " نفح الطيب"بالنسبة للمغاربة ، فصاحب 

غري أن ما  3"فقه اهللا للعلم جيهد نفسه أن يتميز حبرفةالذي مل يو اجلاهل"ما يفهم من قوله أن 

جيب اإلشارة إليه هنا خبصوص قول املؤرخ أن ال يفهم من قوله أن اتمع األندلسي كان ينظر 

ك متاما وهذا ما يوضحه املؤرخ ذلحتقار و ازدراء بل العكس من انظرة إىل احلرفة الصناعية 

 4"أ نفسه أن يرى فارغا عالة على الناس ألن هذا عندهم يف اية القبحو يرب"نفسه حينما يقول 

احلث عن  ومل يقتصر5.ذ أن جمملها ينبذ التقاعس و البطالةإو هذا ما عربت عنه أمثال العامة 

مها ين كانوا يرون يف تعلّذتعداها إىل الشعراء ال احلرف والصنائع على األمثال الشعبية بل تعلم

وحة إذا بعد هذا كله فال مند6. تكوين شخصية الفرد و حتقيق الرفعة و ادعنصرا أساسيا يف

     7."صينيون يف إتقان الصنائع العملية وإحكام املهن الصورية"أن يوصف األندلسيون بأم 

و مما يؤكد املكانة اخلاصة للحرف و بعض الصناعات أن هنا من دأب على تعلمها من ذوي    

ضيق حاله و فقدان رياسة أو ملك ، و ال جيد يف ذلك غضاضة يف  دوجدها بعاملرتلة الرفيعة و
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التن احلال كن عي ش من صنعة حيترفها و حسبنا يف ذلك أن بنات املعتمد بن عباد ملا ضاق

بل أن بعض النساء من شدة حرصهن على  1. يغزلن للنساء بأجرة ينفقوا على أنفسهن

  .2د زواجهنصناعتهن كن يشترطن ذلك يف عقو

يف عصر املرابطني بتعلم احلرف تمع املغرب و األندلس جم ارتباطو لعل ما يزيد يف تأكيد    

ومن فرط ارتباط  3.ا جند متصوفا ترك عمله زهدامرغم ما شاع من انتشار التصوف فيه أنه قل

ثال ال ى سبيل اململهن ألمساء األشخاص مثل قوهلم علالناس حبرفهم و صناعتهم شاع انتساب ا

و 5، أو حامد بن عبد العزيز السالجلي اخلزار  4احلصر أمحد بن عبد الرمحن الصنهاجي اجلباب
  .و هلم جر5

  األمين واالستقرارة ـاسيـيلوحدة السا

كان املغرب األقصى قبل قيام دولة املرابطني أو ما يصطلح على تسميته بعصر اإلمارات    

ح الفرقة بني القبائل ، يالسياسية بعد أن عصفت رالزناتية يعيش حالة من التمزق و الفوضى 

وكان أهل املغرب ":فنتج عن ذلك نظام سياسي مهترئ عرب عنه ابن عذارى أصدق تعبري بقوله 

، و أمرائهم يتولون اإلمارة بينهم إىل أن تغلب كل شخص منهم على يتولون أمور بالدهم 

  6."موضعه
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الوضع يف املغرب بعد أن انقسم هو اآلخر على  ومل يكن األندلس أحسن حاال عما كان عليه 

نفسه حيكمه ملوك الطوائف ، فانفرد كل ملك منهم جبهة فاستوىل النصارى على طليطلة و 

أعماهلا و بدت أطماعهم يف االستيالء على كامل اجلزيرة ، فكثر الروع على األندلس ، واشتد 

 ماأ" :ك هو قول صاحب احللللعل أحسن وصف لألندلس آنذاو  1اخلوف ، وهابت امللوك

حنن العرب يف هذه األندلس ، قد تلفت قبائلنا ، و تفرق مجعنا ، و تغريت أنسابنا بقطع املادة 

أشتاتا ال قرابة وال عشائر ، فقل ناصرنا و كثر شامتنا  يننا ، فصرنا شعوبا ال قبائل، وعنا من مع

سر أخ علينا بكلكله ، ووطئنا بقدمه، وو تواىل علينا هذا العدو ارم اللعني أذفنش ، وأنا

املسلمني ، وأخذ البالد و القالع و احلصون ، وحنن أهل هذه األندلس ليس ألحد منا طاقة 

لفعلوا إال أن اهلوان منعهم عن ذلك ، وقد ساءت وا ءال أخيه ولو شاوعلى نصرة جاره ، 

  2."األحوال و انقطعت اآلمال

لعدوتني عجزت تلك اإلمارات و الدويالت الطائفية يف فرض أمام هذا الوضع املتردي يف ا    

سلطتها و توفري احلماية لألسواق و الصناعات من عدوان الرببر و غارام يف املغرب و عدوان 

يه فلم يعد الوضع العام مالئما لقيام أي نشاط صناعي يذكر غري أنه لوع. النصارى باألندلس 

حبيث متكّرت األمور مع جميء املرابطني تغيت ن هؤالء من استغالل الظروف السياسية اليت عم

املرابطني برعايا المارات و الدويالت ، وترحيب تلك اإل رأخذ ينخالعدوتني مع الضعف الذي 

 اسواء يف املغرب أو األندلس ، بعد أن وظفوا كامل طاقتهم بدعوم الدينية ، ووجدوا سند

ذي بدء قبضتهم على املسالك املؤدية إىل ذهب السودان  بادئ،فأحكموا  3قويا من الفقهاء هلم

مث انطلقوا بعد ذلك صوب الشمال فضموا األندلس ليحققوا بذلك الوحدة السياسية ، 4الغريب
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األمر إىل املرابطني استقرت األوضاع و هدأت النفوس بعد أن وفروا األمن و األمان  فلما آل

اع ملمارسة نشاطهم ، وأحكمت الدولة قبضتها يف العدوتني وهذا ما شجع احلرفيني و الصن

، وهذا ما ساهم يف تنظيم 1على احلرفيني و الصناع بعد أن أصبحوا حتت إشراف رجال احلسبة

  .النشاط الصناعي

  :رائبـالض 

 :يتطابق و مقولة ابن خلدون اليت يقول فيها إن احلديث عن الضرائب يف العصر املرابطي    

ة الوزائع كثرية اجلملة، وآخر الدولة تكون الوزائع قليلة لدولة تكون قليللم أن اجلباية أول ااع"

اجلملة ، والسبب يف ذلك أن الدولة إن كانت على سنن الدين فليست تقتضي إال املغارم 

وإذا قلت الوزائع و الوظائف على الرعايا نشطوا ... ة يالشرعية من الصدقات و اخلراج و اجلز

حمصول االغتباط بقلة املغرم ، و إذا كثر االعتمار عتمار ،و يتزايد اال يكثرللعمل و رغبوا فيه ، ف

ومن مقولة ابن خلدون ميكننا النظر  2"كثرت أعداد تلك الوظائف و الوزائع ، فكثرت اجلباية 

فاملعروف أن . يف سياسة املرابطني يف فرض الضرائب و مدى تأثريها على احلياة االقتصادية 

قيام دولة املرابطني كانت ختضع لسيطرة زناتة اليت كانت تفرض ما تشاء من  بالد املغرب قبل

  .الضرائب

و يف األندلس ضيق ملوك الطوائف على أهايل البالد إذ فرضوا عليهم ضرائب خمتلفة ، وهذا    

وأمام هذه السياسة املتبعة من طرف اإلمارات الزناتية يف املغرب و دول .ما أثقل كاهل الناس 

إىل رد املظامل  اتدعو صىأقصى جنوب املغرب األق ئف يف األندلس ظهرت حركة دينية يفالطوا

، فكان هلذه السياسة اليت اتبعتها الدولة يف  3بأخذ الزكاة و العشر او قطع املغارم ، و اكتفو

 على اقتصاد الدولة بصفة عامة ، ومن بينها النشاط الصناعي غري أن ااجيابي ااملرحلة األوىل أثر
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هذه السياسة مل تستمر يف املرحلة الثانية بسبب احلروب اليت خاضتها الدولة ضد النصارى يف 

غرابة  استمرارية اجلهاد يف األندلس، فال موال لضماناألاألندلس ، فأصبحت الدولة حباجة إىل 

أن تظهر ضرائب جديدة مرتبطة ذه السياسة مثل ضريبة القبالة اليت فرضت على أكثر 

وأكثر الصنع مبراكش متقبلة عليها مال الزم مثل "ات وهذا ما وضحه اإلدريسي يف قوله الصناع

سوق الدخان والصابون ، والصفر و املغازل ، وكانت القبالة على كل شيء يباع دق أو جل 

و مما ال شك فيه أن القباالت املفروضة على احلرفيني و الصناع كان هلا  1"شيء على قدرهكل 

الذي ) املكس( لى النشاط الصناعي ، وليس من املستبعد أن تكون لضريبة العبور أثرا سلبيا ع

أن أثر ذلك سلبا على احلرفيني و  2فرضه املرابطون على تنقل األشخاص من منطقة إىل أخرى 

الصناع على اعتبار أن هؤالء عادة ما كانوا يتنقلون إما جللب املواد األولية لصناعتهم أو 

  .لصرف بضائعهم

    حاجة الدولة للصناعات احلربية    

كان للتوجه العام للدولة املرابطية القائم على أساس عسكري أن انعكست معامله على جل     

نظم الدولة ، فاملعروف أن الدولة املرابطية قد خاضت حروب عديدة سواء يف املغرب مع بداية 

ي فالدولة كانت حباجة ماسة إىل ما ييه أن فقيامها أو يف األندلس فيما بعد ، ومما ال جدال 

غرضها يف هذا اجلانب من أسلحة ، وهذا ما عمل على تنشيط الصناعة بصفة عامة و 

و اختصت مناطق كثرية من  3، فتنوعت أسلحة املرابطني الصناعات احلربية على اخلصوص 

ما و بذلك تكون تلك الصناعات قد أسهمت إسها4األندلس يف تلك الصناعات املغرب و

  .يف تنشيط الصناعة امباشر
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  الرغبة يف احلصول على مواد الترف 

وعية نأثره الواضح يف له كان  هانب العوامل السالفة الذكر هناك عامل آخر نرى أنجإىل     

من   يهمقربعات خصوصا وأن البالط املرابطي وزدهار بعض الصناا اإلنتاج الصناعي ، و

و هذا ما شجع احلفريني و الصناع على  1واد الترف األعيان كانوا يسعون للحصول على م

  تلبية مطالبهم و يف الوقت نفسه ظهر تنافس بني الصناع لتقدمي أحسن منتوج إلرضاء تلك الفئة 

هناك من املؤرخني احملدثني من يرجع بداية مرحلة ظهور الترف يف البالط املرابطي إىل و     

البالط و احلاشية  متطلبات صبحتأ ألندلس ، حيثة انيعهد علي بن يوسف بعد أن أغرته مد

لكن يبدوا لنا أن التوجه العام للبالط و حاشيته  2.و األعيان تتجه حنو اإلكثار من مواد الترف 

بالرغم –يف احلصول على مواد الترف يعود لعهد سابق ، و حتديدا إىل عهد يوسف بن تاشفني 

 3يش البسيط إن صحت روايات املؤرخني ما اتصف به شخص يوسف بن تاشفني من حبه للع

و حسبنا يف ذلك اهلدايا القيمة اليت قدمها يوسف بن تاشفني إىل ابن عمه أيب بكر بن عمر 

احملالة ،و الفرسان اهزة بفاخر اجلهاز و األشابر املتضمنة لكثري من مواد الترف كالسيوف 

الكسى الفاخرة كلها موجودة يف بالط  بنفيس األمتعة والكثرية املزودة  5و اخلدور 4املذهبة 

   6.األمري يوسف بن تاشفني
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 إىل حياة الترف و ميل أصحاب يوسف بن تاشفني تأكيد ما ذهبنا إليه هو منو لعل ما يزيد  

تباع حياة النعمة و اإلتراف و التخلي عن حياة التقشف اليت جبل احثهم له على ما إغرائهم و

ويف جانب ":ابن خلكان يف قوله ال آخر، وهذا ما يشري إليهعليها يوسف بن تاشفني إال دلي

قصور املعتمد و أبيه املعتضد يف غاية احلسن و البهاء ، وفيها أنواع ما  )أي اشبيلية(املدينة 

فأنزل املعتمد يوسف بن تاشفني يف ... حيتاج إليه من املطعوم و املشروب و امللبوس و املفروش 

خدمته ما أوسع شكر ابن تاشفني له ، وكان مع ابن تاشفني أحدها و توىل من إكرامه و 

أصحاب له ينبهونه على تأمل تلك احلال ، وما هي عليه من النعمة و اإلتراف ، ويغرونه باختاذ 

يوسف بن  إال دليال على التوجه العام للبالط حلياة البذخ و الترف منذ عهد 1"مثلها لنفسه

  .تاشفني

   اتـأهم الصناع

إن احلديث عن الصناعات احلربية يف املغرب و األندلس يف عصر  :ت احلربيةالصناعا-1

عبد اهللا بن  يد املرابطني يستدعي العودة إىل األيام األوىل لبداية ظهور احلركة املرابطية على

و السؤال  2ياسني الذي خاض حروب عديدة يف منطقة الصحراء إلخضاع القبائل الصنهاجية

هو مصدر سالح عبد اهللا بن ياسني؟ و هل أقام عبد اهللا بن ماهان هنا ذالذي يتبادر إىل األ

  ياسني مراكز لصناعة األسلحة إن صح هذا التعبري؟

ا حركة يشوإن اإلجابة على هذا التساؤل ليس من السهل مبكان لكون البدايات األوىل لل    

 الذي خص قسما "عذارى ابن" به  ختالف بني املصادر و هذا ما يقرالاالكثري من الغموض و
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و يف ابتداء هذه الدولة اللمتونية اختالف اختصرنا "ا من كتابه البيان للدولة املرابطية فيقولصخا

   1."منه ما وقع عليه اإلتفاق

حة اليت كانت لألسباخضاع خمالفيه إعتمد يف االراجح أن عبد اهللا بن ياسني كان قد و    

تال املعروفة بشراسة قى رأسها ملتونة اليت انقادت له وعلومتتلكها بعض القبائل الصنهاجية 

هم يقاتلون على اخليل و و:" ما يشري إليه البكري يف قوله هذارجاهلا و امتالكها لألسلحة و

ما الطعان ول للمداعسة واصف األول القىن الطوصفوفا بأيدي ال ةأكثر قتاهلم رجالنجب ، وال

  2."قها فال يكاد خيطىزرة يالواحد منها عد الرجل ليليه من الصفوف بأيديهم املرازيق حيم

املنتجة حمليا ، وا متكن  ومما سبق يتضح لنا استخدام عبد اهللا بن ياسني لألسلحة البسيطة 

و حىت يتسىن لعبد اهللا بن ياسني استكمال مشروعه فكر يف .إخضاع بقية املناطق  يف اجلنوب

املعروفة " نول ملطة"ربية لسلطته فاجته صوب مدينة خضاع أهم منطقة إلنتاج املستلزمات احلإ

ال اليت كانت أكثر استعماال مة خصيصا للججها للدرق اللمطية ، و بعض التجهيزات املعدإنتاب

و ذه " :يف حروم مثل السروج و اللجم و األقتاب و هذا ما يوضحه اإلدريسي يف قوله

ال أحسن منها و دع منها ، وال أصلب منها ظهرارق اللمطية اليت ال شيء أباملدينة تصنع الد

، وذه املدينة قوم يصنعون السروج و ة حمملها ل املغرب حلصانتها و خفّصنعا ، وا يقاتل أه

   .3"جم واألقتاب املعدة خلدمة اإلبلاللّ

لك مما سبق يتضح لنا اعتماد عبد اهللا بن ياسني على األسلحة املنتجة حمليا لكن يبدوا أن ت    

األسلحة أصبحت غري كافية لتحقيق طموحه و لذا فكر يف اقتناء األسلحة من األندلس 

ه لفكان األندلس مصدر متوي.ت لسلطته عباألموال اليت كان جيمعها من القبائل اليت خض
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يها أن نو ثا 1ةة األسلحة ا أكثر من بالد العدوبالسالح لكوا آنذاك مشهورة بتطور صناع

بط عالقات فأفادته تلك اإلقامة يف ر2اسني سبق له وأن أقام باألندلس سبع سنواتعبد اهللا بن ي

  .ت له مهمة شراء األسلحة منهلهمع بعض األندلسيني و س

و نظرا لضعف الصناعات احلربية يف األيام األوىل لنشأة الدولة املرابطية و عدم امتالكهم لقاعدة 

بات صغرية يف املدن اليت يقيمون فيها دف ختزين وا إىل االهتمام ببناء قصئصناعية حربية جل

و اختط "كميات كبرية من األسلحة و هذا ما نستشفه من رواية ابن خلدون اليت يقول فيها 

ختزان ونزل باخليام و أدار سورها على مسجد و قصبة صغرية ال... سف مدينة مراكشوي

يال حيث عمل يوسف بن تاشفني مل يلبث املرابطون على هذا احلال طوو 3".أمواله وسالحه

 عتماد على الصناعة احمللية ، بعدالمن األندلس ، و ا الذي اشتراهعلى تدعيم جيشه بالسالح 

 : قولهيف إليه صاحب احللل ريإقامة بعض املراكز الصناعية له باملغرب و هذا ما يش إقدامه على

  .4"ذ السالحعام اقتناء العدة ، و اختا) ه474أي عام (و كان ذلك العام "

يوسف بن تاشفني على تنويع أسلحته و تطويرها ، فقام بإنشاء قواعد لبناء  قد عملو     

ة العبور إىل كانت له ني يوسف بن تاشفني السفن يف كل من مدينيت طنجة و سبتة سيما و أن

د له فلما متهدت البال:"قوله  يفوهذا ما أوضحه ابن عذارى . األندلس بعد استنجاد أهلها به 

" و قدر  5"فأنشأ شواين و مراكب ، وأراد العبور إليها... ىل جزيرة األندلس إتاق إىل العبور 

عدد السفن اليت مت تصنيعها يف كل من طنجة وسبتة مبائة قطعة خمتلفة " حسن علي حسن
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ت ، واملسطحات ،و الطرائد و الشلنديات و ااألشكال و األنواع فمنها املراكب واحلراق

   1.غريها

احتكاكه جبيوش النصارى يف معركة الزالقة و ىل األندلس ويوسف بن تاشفني إ بعد عبورو    

ستعدادا جلولة ثانية مع عمل على تطوير أسلحته ا 2حرازه ألكرب انتصار له و للمسلمنيإ

وهذا ما . النصارى ، فأقام مراكز أخرى باملغرب إلنتاج أسلحة جديدة مل يسبق تصنيعها فيه

و تقدم إىل ... باحلركة و اجلواز )أي ابن عباد(ووعده " :يف قوله احب احللل املوشيةيوضحه ص

غري ، وعمل العرادات و3املطاردل السهام وستعداد ، وأكثر أعماالكل طبقة من أهل مملكته با

   .4ذلك من اآلالت 

فحسب بل مل تقتصر الصناعات احلربية يف عصر املرابطني على ما كان قائما يف املغرب و    

عتبار هذه األخرية متامخة لدار احلرب اتعداه إىل إقامة قاعدة للصناعات احلربية باألندلس على 

يف  نتركيو"صف األندلسيني بأم يبأيب حامد الغرناطي املعاصر لفترة الدراسة أن  اذحو هذا ما

  5."معاناة احلروب ، و معاجلة آالا ، والنظر يف مهمتها

خت للفترة املرابطية مبعلومات وافية ملا بلغته الصناعات احلربية يف صادر اليت أرقد أمدتنا املو    

غرناطة  ما بلغتهاخلطيب ع املدن األندلسية خالل عصر املرابطني وحسبنا يف ذلك ما أورده ابن

أصبحت خمزنا للسالح ، وضرب السهام و عمل التراس ،  حيثعهد تاشفني بن علي  على

أما قرمونة فكانت دارا لصناعة السالح و  6.قل البيضات و السيوفونسج الدروع ، و ص
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يف حني كانت مدينة   1خمزنا له ، ا برج يعرف بربج األجم عليه تنصب العرادات عند القتال

سطول للغزو ، ألأما دانية فمنها كان خيرج ا 2لقنت مركزا إلنشاء املراكب السفرية و احلراريق

و بلغت املرية مامل تبلغه غريها من املدن األندلسية لكوا .3هئ انش إ ارو ا ينشأ أكثره ألا د

السفن ،  لصناعةا دارا ا وأفأنش. ء قربا لغرناطة اليت اختذها املرابطون قاعدة هلم ىنأقرب املوا

دة أمري البحر أيب عبد اهللا أكرب قسم من أسطول املرابطني بقياوبعد فترة وجيزة أصبحت تضم 

تاشفني بن علي كملجأ له  صدر متوين حلصن اختذهم ، وكان هذا األسطول 4ميمونحممد بن 

أيب عبد اهللا حممد بن ميمون  وهران ، وطلب من أمري البحر  مدينة من على ساحل البحر مبقربة

ة حلادث حيدث عليه ، فإن اضطرته تزويده بعشرة أجفان حربية تكون مبرسى هذا احلصن معد

   .5األندلس عرب االظروف للعبور إىل 

ارتبطت صناعة احلديد واخلشب بالصناعات احلربية ، فاستغل احلديد يف صناعة اآلالت و   

و اخلناجر وغريها ، ومثة إشارات تدل على وجود بعض دور  6احلربية مثل السيوف و األطاس

املغرب يف  نتاج احلديد سواء يف املغرب أو األندلس كما هو احلال عليه يفإالصناعة اخلاصة ب

   .8و شلطيش باألندلس 7ارنتموضع يدعي إبس
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خشاب هي األخرى بالصناعات احلربية لتوفر األخشاب يف غابات ألكما ارتبطت صناعة ا

 و من صنوبر 2، فمن خشب جبال طرطوشة كانت تتخذ الصوارى 1ملغرب و األندلس ا

   4.املراكب  عددوبر مدينة يابسة يستخدم يفيف حني كان صن 3حصن قلصة تصنع السفن 

مادمنا بصدد احلديث عن الصناعات احلربية فإنه ميكننا إدراج القالع و احلصون اليت بناها و    

فبىن منها املرابطون الكثري  ،املرابطون ضمن الصناعات احلربية على أساس أا وسائل دفاعية

ما يف الفترة األخرية من سواء يف املغرب أو األندلس ، ففي املغرب عملوا على زيادة بنائها سي

ا يف مناطق الثغور حلماية املدن هو يف األندلس أقامو ،5عصر الدولة لصد هجمات املوحدين 

   .6األندلسية من هجمات النصارى

ناعات احلربية عرفت بالد املغرب و األندلس يف عصر املرابطني تنوعا يف إىل جانب الصو   

تلك الصناعات كانت بسيطة إال أا تتماشى مع ظروف ا ، و بالرغم أن مقائمة الصناعات ال

عصر الذي وجدت فيه ، و اهلدف منها هو سد احتياجات املواطنني ، وميكننا جتاوز تقسيم ال

الصناعات القائمة على مصدر زراعي أو نبايت   أوهلا: تلك الصناعات إىل ثالث أصناف أساسية

لى مصدر معدين و حنوه ، وأخريا الصناعات اليت الصناعات القائمة ع وثانيهاو ما يتصل ا ، 

تعتمد يف أساسها على مصدر حيواين و ليس من السهل مبكان اإلملام جبميع تلك الصناعات 

و يتمثل يف كثرة الصناعات و تشعبها :  امأوهل ان مصدرها و هذا لعاملني أساسينيمهما ك

لسلطة الدولة املرابطية ، حبيث ال ختلوا األساس إىل شساعة املنطقة اخلاضعة  يعود يف:  امثانيه
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منطقة من مناطقها من قيام صناعة معينة ، وعليه فإننا سنحاول بقدر اإلمكان إبراز أهم و 

  .أشهر الصناعات ا

    الصناعات الزراعية و ما يتصل ا -2

 تعددت احملاصيل الزراعية اليت كانت تستخلص منها الزيوت:  تصناعة استخراج الزيوـ 1

ى و السمسم ترف، مثر ال )اهلرجان( يف املغرب واألندلس لتشمل حماصيل الزيتون و مثر اآلرقان 

تان و اجلوز ، غري أن استخراج الزيت من حمصول الزيتون يأيت يف صدارة باقي الثمار و و الك

ا ذكره ابن حجاج اإلشبيلي ماحلبوب، وكانت صناعة استخراج الزيت من الزيتون حسب

مناطق و قد انتشرت  1طحن أو الغلي الفترة الدراسة يتم إما بواسطة العصر أو املعاصر ل

استخراج الزيوت من الزيتون يف مناطق خمتلفة من املغرب نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر 

    .2يف املغرب منطقة السوس و مدينة بين عطوش الواقعة يف اجلهة الشرقية من مدينة تاقررت

شهر املناطق استخراجا له هي أندلس فقد اشتهرت منها مناطق عديدة ، لكن أما يف األ    

مدينة اشبيلية لوفرة زيتوا و جودته ، فاشتهر زيتها حبسن مذاقه و طعمه حمافظا عليه و لو 

فضال عن استخالص الزيت من الزيتون كان سكان املغرب األقصى و 3خزن ملدة طويلة

، ه وعصره لب بعد دق) اهلرجان( يعرف بلسام بآرقان يستخرجون الزيت من مثر شجر كبري

لطهي بعض م كانوا يستخدمونه ألغراض عديدة إما وهو عندهم كثري و مشهور ، وعليه فإ

بعيد عن شجر اآلرقان بو ليس  .4ل أو لدهن شعر النساءعمة كاإلسفنج ، أو إلنارة القناداألط

الزيت من مثر الفرتى و ذلك بعد عصر قشره ، و ستخراج ايشري أحد املؤرخني احملدثني إىل 
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حلبوب و الثمار األخرى اليت أما بقية ا 1استعمل هو اآلخر يف طهي الطعام و إنارة السروج ليال

ها صادر ما يشري إىل استخراج الزيوت منامل يف مل جند ناذكرناها فرغم تواجدها يف املغرب إال أن

 إشارة إىل استخراج الزيوت من"ن عبد الرؤوفاب"املغرب،وعلى العكس من ذلك أورد يف

  .2السمسم و الكتان و اجلوز باألندلس

السكر من الصناعات اليت اشتهرت ا منطقة املغرب األقصى يف  صناعة دعت:السكر صناعة -2

هي منطقة السوس ، و سكرها يساوي  نتاجا للسكرإعصر املرابطني و كانت أكثر املناطق 

فرة وو من  3طربزد بل يشف على مجيع أنواع السكر يف الطيب و الصفاء ماين و اليالسكر السل

و  ،لىنتاج السكر ،مع كثرة معاصره يف اجيإو تضاعف  4ا كان قنطاره يباع مبثقالني رالسك

كما ظهرت معاصره يف مدينة  5د املغرب هاتني املديتني يصدر إىل مجيع بال و من نتودرتا

  .6وسكرها يف اية البياض و هو يقارب سكر مصرمراكش ،وبلغت أربعني معصرة، 

غري أن 7أما األندلس فكانت أكثر املناطق زراعة لقصب السكر فيه هي املناطق الساحلية     

 نتاجهإسبب ذلك إىل تراجع يعود  ليس من املستبعد أنمل تشر إىل قيام صناعة ا،و املصادر

غري أن ملرابطية،ىل سلطة الدولة اإاألندلس عتماد على ما ينتجه املغرب األقصى بعد ضم الوا

  .8نكب أكثر منطقة لإلنتاج الرئيسية فيهقيام صناعة له باألندلس ، حيث كانت امل هذا مل مينع 
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  :صناعة النسيج -3

تعد الصناعات النسيجية من بني أهم الصناعات اليت أحرزت تقدما كبريا يف عصر املرابطني 

ناعات باألندلس مبختلف أنواعها فإنه احلديث عما بلغته تلك الص سيما يف األندلس ، وقبل

فالصناعات النسيجية يف املغرب  .انت عليه يف بالد املغربكان لزاما علينا اإلشارة إىل ما ك

ليها األنسجة القطنية ، و بعض من أنسجة تالصوفية ، مث األقصى ارتكزت أساسا على األنسجة 

   .الكتان

الصوفية كانت منتشرة يف مناطق عديدة من بالد املغرب األقصى لوفرة املادة  فبالنسبة لألنسجة

اخلام به، فاشتهرت سجلماسة بصناعة الثياب الصوفية اليت وصل سعر الثوب منها أكثر من 

، واختصت   1جلودة الصوف اليت كانت تصنع منها تلك الثياب و هذا نظرا،عشرين مثقاال 

ساوي الزوج منها أقل من مخسني دينارا نس اليت ياالربالسفسارية وبصناعة األكسية " طةنول مل"

و بسوق نكور الواقعة بني أغمات و فاس تباع الربانس السود احلصينة اليت الينفذ .2أو أكثر 

كما متيزت مديونة الواقعة يف الشرق من مدينة فاس بالربانس املديونية اليت ال تنفذ  .3منها املاء

   4 .خرىمنها املياه هي األ

أما بالد السوس فقد اختصت يف صناعة األكسية الرقيقة و الثياب الرفيعة اليت ال يقدر أحد    

هن ، هذا ناهيك عما يعلى صنعها ، ما عدا النساء املصموديات اللوايت حذقن يف صناعتها بأيد

صناعات و يف اجلهة الشرقية من املغرب األقصى تركزت ال 5.ينتجنه من مآزر املسماة أسفاقس

النسيجية يف كل من مدينيت وجدة و تلمسان ، فكانت وجدة تنتج األكسية الصوفية ذات 
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أما تلمسان ، فقد  1اجلودة العالية ، حىت أن الكساء الواحد منها جتاوز سعره مخسني دينارا

يف حني كانت ،2املصنوع يف سائر املغربجنسها اشتهرت بصناعة الثياب الصوفية املفضلة على 

ا كانت تصنع الثياب مو تادلة ففيه" داي"كل من  ات األقمشة القطنية قائمة أساسا يفصناع

أما فيما خيص الصناعات النسيجية القائمة  3.القطنية اليت تعم مجيع أحناء بالد املغرب األقصى 

بالد املغرب األقصى ما عدا تلك اإلشارة اليت  يفإشارة لذكرها  ةعلى أساس الكتان فلم جند أي

   4.ببصرة الكتان ليت اختصت بصناعتها حىت أا مسيتدت عن مدينة البصرة اور

أما األندلس فقد ازدهرت فيها صناعة النسيج يف عصر اخلالفة األموية و عصر الطوائف و      

لفترة املعاصر " اإلدريسي"اإلتقان و التنوع وقد ذكر  من حيثبلغت ذروا يف عصر املرابطني 

املدن األندلسية كانت قد اختصت بصناعة املنسوجات أمهها املرية ، الدراسة عددا من 

و 7اختصت بنوع من النسيج  قد ةينكانت كل مد، وقونكة، و6 و حصن بكريان 5وجنجالة 
و تعددت دور الطراز األندلسية بني املنسوجات احلريرية و الصوفية و القطنية و الكتانية 7

  .افة إىل البسطضباإل

بلغت اآلفاق يف صناعة املنسوجات احلريرية منذ نالت املرية شهرة :رية املنسوجات احلري-أ

را بذكر أنواهلا و هش 8"اإلدريسي "تأسيسها ووصلت ذروا يف العصر املرابطنب و بين 

ن ا من كل الصناعات و مدينة املرية كانت يف أيام امللثم مدينة اإلسالم ، وكا:"طرازها فقال 
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،  2و الديباج 1.احللل طراز يعمل ا 800ن ا من طرز احلرير ذلك أنه كاكل غريب و

و  8و العتايب 7،و اخلمر6و الثياب املعينة.5،والستور املكللة4اجلرجاينو األصبهاينو،3السقالطونو

  ."و صنوف أنواع احلرير 9و املعاجر 8العتايب

المي ،فكانت مما سبق نالحظ أن النسيج يف املرية تأثرت إىل حد كبري بصناعة املشرق اإلس    

و إىل .تصنع باملرية أقمشة حريرية على مثال األقمشة املصنوعة يف بغداد و جرجان و أصبهان 

مثل  صناعة املنسوجات احلريريةلجانب املرية هناك مدنا أخرى باألندلس كانت مراكز هامة 

مقارنة  نتاج جيان و غرناطة قد تراجع كثرياإالراجح أن و10.و مرسية،وغرناطة  ،وجيان،مالقة 

على ماكان عليه يف السابق ألن املشتغلني بزراعة احلرير و تصنيعه غالبا ما كانوا من املعاهدين 

بوا إىل بالد املغرب األقصى إثر محلة ابن رغ، أو من الذين م إىل طليطلة لعماراهين مت نقلالذ

  11.رذمري

اء ببالد األندلس عامال الشتالربد ىف فصل  شدةكان لوفرة الصوف و:األقمشة الصوفية - بـ 

بسطة  ومشجعا على إقبال الناس على األقمشة الصوفية اليت راجت صناعتها السيما يف غرناطة 
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من ثياب اللباس احملررة الصنف الذي يعرف باملبلد املختم ذو األلوان "فكان يصنع ما 

    1"العجيبة

عرف ن صنعها يف غريها ، وجنجالة و اليت ال ميكتخدمت الصوف يف صناعة األوطية يف اسو 

ومن املنسوجات الصوفية الثمينة اليت استخدمت يف صناعة  2.هذا الوطاء بسم الطاء اجلنجايل

من دابة حبرية تسمى أباقلمون و هي تعد من  بعض الثياب صوف البحر الذي حيصل عليه

ة على شط عجائب مدينة شنترين و مما ذكر عنها أن دابة خترج من البحر هناك وحتتك حبجار

البحر فيسقط منها وبرها و هو يف لني اخلز و لونه لون الذهب ال يغادر منه شيئا وهو غزير 

وال تنتقل إال  تتلون يف اليوم ألوانا ،فيحجر عليها ملوكهمفيجمع و ينسج منه ثياب  الوجود

  3.ف ديناراآلباخلفية ، وبلغ قيمة الثوب منها عشرة 

  ة و ما يتصل ااألقمشة القطنية و الكتاني -ج 

غرناطة و أندرش تلفة من األندلس خاصة يف باجة وكان لزراعة القطن و الكتان يف أحناء خم   

و قد وصف اإلدريسي .قد ساعد على قيام صناعة األقمشة القطنية و الكتانية 4ووادي آش

وب منها تباع باألمثان الغالية ، ويعمر الث  بيض وتصنع به ثياب:"صن بكريان بقوله ثياب ح

سنني كثرية ،وهي من أبدع الثياب عتاقة و رقة حىت ال يفرق بينها و بني الكاغد يف الرقة و 
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وكتان هذا :"بقوله ووصف احلمريي كتان فحص البرية و الشهرة القائمة عليه 1".البياض

   2".د املسلمنيالىل أقاصي بإده على كتان النيل ،ويكثر حىت يصل جي ىبالفحص ير

نتشار زراعة الكتان وصناعته يف األندلس فقد حرص رجال احلسبة على مراقبة نظرا الو   

دية مبنع خلط الكتان اجليد برديئه و كذا منع رش الكتان باملاء ، وجعله يف املواضع الن هصانيع

لشمس ، ا يفكما يؤمر بائعو الغزل بتيبيس الغزل يكسبه رطوبة، ويثقله عند الوزن ،ألن ذلك 

   3.دلكنه عند متام غزله باملاء ، ليتحسن وجهه و يزيد وزنهألن النساء ي

إىل جانب الصناعات النسيجية السالفة الذكر ميكننا إدراج بعض الصناعات األخرى و   

ربد األندلس ل ا اتقاء 4فراء بعض احليوانات مثل فراء السمور والقنلية املعاطف منة عاكصن

إلضافة إىل صناعة البسط اليت تستخدم يف فرش هذا با.خاصة يف املناطق الشمالية صالقار

مرسية ، وقد لقيت رواجا كبريا يف  من عمل" تنتالة"املساجد واملنازل اليت اختصت ا منطقة 

  5املشرق حىت أنه كان يغاىل يف أمثاا

    صناعة الورق-د

، ق الربدىهي رق الغزال وور) لكاغدا( ساسية للكتابة قبل استعمال الورق كانت املادة األ  

قصب كان  من فاألول كان مقصور على مستويات اجتماعية أعلى ، أما ورق الربدى فيؤخذ

لى ينبت ببعض األقطار منذ القدم ، غري أن استصالح ورق الربدى كان باهضا ،ورق الغزال أغ

عن  ئاألندلس بنمومل تكن بالد املغرب و 6صنع الورق مثنا ،ولذلك جلأ املسلمون إىل 
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غري أن التساؤل الواجب طرحه هنا هل كانت صناعة الورق قائمة بأرض املغرب و . استخدامه

  يف فترة الدراسة؟  األندلس

إن تتبعنا للمصادر التارخيية و اجلغرافية املعاصرة لفترة املرابطني مل تشر إىل وجود صناعة    

الورق إىل  ةسبب تأخر صناع 1ويرجع أحد املؤرخني رب األقصى ،قائمة بذاا بأرض املغ

كل  شا  و العظام و اخلزف وما 2قإىل استخدام الرالفنية ، وميل الناس يف املغرب  نقص اخلربة

و اإلشارة الوحيدة اليت جاءت يف الدراسات احلديثة عن صناعة الورق باملغرب األقصى  3ذلك

غري أن 4نلكتااا القطن وهأساس كان عن وجود صناعة هلا "عز الدين أمحد موسى"هو ما ذكره 

و يبدوا أن .أن صاحب هذه الدراسة اعتمد يف إشارته إىل ذلك على بعض الدراسات الغربية 

 بأن املعلومة مما أورده البكري يف حديثه عن مدينة البصرة تلك وااستق اتالدراس تلك باصحأ

قائمة على الكتان ، وعليه فقد عرفت ببصرة الكتان ألم كانت أكثر معامالم التجارية 

   5".م بالكتانانوا يتبايعون يف بدء أمرها يف مجيع جتارك"

د قصلو الراجح أن ا.فالبكري يف هذا النص مل يشر إىل استخدام الورق من الكتان صراحة    

كأساس يف معامالم من الكتان  من ذلك هو استعمال أهايل البصرة لألقمشة املصنوعة

الرأي القائل بوجود صناعة الورق أساسها القطن و  و عليه فإننا نستبعد) سلعة بسلعة(التجارية 

على ورق األندلس  الكتان ، و الصواب يف رأينا أن يكون املرابطني يف تلك الفترة قد اعتمدوا
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ويعمل ا من :" مدينة شاطبة اليت وصف اإلدريسي شهرا يف صناعته بقولهالذي اشتهرت به 

   1".يعم املشارق و املغاربالكاغد ماال يوجد له نظري مبعمور األرض و 

خاصة و أن الدولة  تهحاجة الدولة املرابطية إىل صناعق باملغرب ونظرا النعدام صناعة الورو    

كانت حتتاج إىل ذلك لتقييد شؤوا اإلدارية سيما املالية منها ، ولكون الدولة املرابطية قامت 

فعملت على تطوير  2على رسالة دينية ، فإا كثريا ما استخدمت الرسائل للدعاية السياسية 

ما بلغته مدينة صناعة الورق باألندلس لتعويض النقص احلاصل بالعدوة،معتمدة يف ذلك ع

و يبدوا لنا من خالل  3شاطبة و الراجح أن األندلس يف عصر املرابطني قد أنتجت الورق امللون

 الورق وهذا ما لفترة الدراسة حرص األمراء املرابطني على حتسني إنتاج ةكتب احلسبة املعاصر

ب الكاغيد ويف جيب أن يزاد يف قال:"حيث يقول " ابن عبدون"يفهم من اإلشارة اليت أوردها 

نتاج الورق مل يكن جيد ، وليس من إيتضح لنا أن "ابن عبدون"فمن إشارة 4"دلكه قليال

    .املستبعد أن يكون بعض القائمني على  صناعة الورق قد اعتمدوا الغش يف صناعته

دوا أن ما وصلت إليه صناعة الورق باألندلس يف عصر املرابطني يعد فيب مهما يكن من أمرو   

نطالقة أساسية لقيام صناعته بأرض املغرب األقصى ، وحسبنا يف ذلك ما بلغته تلك اابة مبث

أن بعض املغاربة كتب إىل ":الصناعة من جودة يف اإلنتاج ، وقد صور لنا املقري ذلك يف قوله 

امللك الكامل بن العادل بن أيوب رقعة يف ورقة بيضاء ،وإن قرئت يف ضوء السراج كانت 

   .5"قرئت يف الشمس كانت ذهبية ، وإن قرئت يف الظل كانت حربا أسودفضية ، وإن 
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    بيةـاخلش ��تـا��� -  4

عرفت بالد املغرب و األندلس يف عصر املرابطني انتشار واسعا للصناعات اخلشبية ، لوفرة املادة 

وعه ، نظرا ا إبان احلقبة املرابطية هي كثرة اإلنتاج و تنمما مييز صناعة األخشاب فيهو 1اخلام

لتوسع جماالت استخدامه سواء أكان ذلك لضرورة عسكرية ، أو ضة معمارية أو ألغراض 

ففي املغرب اشتهرت .ا املختلفة مبية يف أرجائهشنا لقيام الصناعات اخلاأخرى،فعد ذلك إيذ

و اختصت مدينة نول ،2مدينة تلمسان بصناعة كل ما يتعلق بركوب اخليل من أدوات خشبية

و فاس باملخروطات اخلشبية فكانت تستقبل يف  3وأقتاب اإلبل  السروج ،واللجم، ةبصناع

  . 4اليوم الواحد من خشب األرز ماال حيصى كثرة

القصور و اجلسور،وما اجد وونظرا للنهضة العمرانية اليت عرفها عصر املرابطني من بناء للمس   

ات مما ساعد على تطوير ورقصمر ،ومنابو تلك املنشئات من سقوف وشبابيك وأبواب ،تتطلبه 

واألصباغ امللونة ،وكانت  تغشى بالقصديرحيث كانت السقوف اخلشبية  الصناعات اخلشبية

املقصورات تزخرف بأشكال هندسية و نباتية ،وتطعم حشوات املنابر بالعاج و األنبوس و املنابر

علي بن يوسف يف  شاب ،وهذا ما صنعه املرابطون يف منربي جامعخألاوالصندل وأنواع 

يف األندلس ارتبطت صناعة األخشاب فيه خصوصا  و .5ويني يف فاسقرمراكش و ال

كانت تتخذ من إنشاء للسفن احلربية ،فمن أخشاب طرطوشة، تتطلبه ومابالصناعات احلربية ،

  .6الصوارى
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 2.يابسة يستخدم يف عدد املراكب مدينة صنوبر يف حني كان1من صنوبر قصلة تصنع السفن و

سالفة الذكر كان ملتطلبات احلياة اليومية ألفراد اتمع قيام صناعات الفضال عن الصناعات و

شريس بغرابلها ، و مالقة بأطباق أخرى أساسها اخلشب نذكر منها على سبيل املثال شهرة 

بالقصاع و املخايب و ) بني بسطة وجيان(، وحصن قيشاطة 4،و مرسية باألسرة املرصعة3اخلوص

  .5ق اليت كانت تعم سائر املغربو األطبا

  ورـة اخلمـصناع-5

األشياء اليت عمل املرابطون يف من بني  6اهرة بيع اخلمور املنتشرة يف أسواق املغربكان لظ  

شعار الذي قامت عليه ال أنوبداية أمرهم على حماربتها على أساس أا خمالفة للشرع السيما 

أن عادة  غري،7داها من األهواءاع سنة رسوله وحماربة مادولة املرابطني هو احلكم بكتاب اهللا و 

،يدل على وجود صناعة قائمة 9و الكثري من عامتها8انتشار شرب اخلمر بني خاصة الدولة

إلنتاج اخلمر غري أن التساؤل الواجب طرحه هنا هو ما هو موقف الدولة وفقهائها من صناعة 

  اعة يف املغرب و األندلس؟اخلمر؟وهل عملت الدولة على منع قيام هذه الصن

إن اإلجابة على هذا التساؤالت تكمن يف العودة على املصادر الفقهية املعاصرة لفترة الدراسة    

 الفقهاء منها لكون معظم األمراء املرابطني ال يصدرون أحكامهم إال بعد العودة إىل قفو مو
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فترة الدراسة مل جند أية إشارة يؤكد وبعودتنا إىل كتب الفتاوى و النوازل املعاصرة ل . 1الفقهاء

يؤكد فيها الفقهاء موقفهم من هذه الصناعة وكل ما وجدناه يتعلق ببيع الكروم ملن يعصروا 

و عليه فإن الظن الغالب أن الدولة قد  2مخرا و موقف الفقهاء فيها مل يبلغ أبعد من الكراهة 

لك أن ذأحكام و حسبنا يف  ختاذ موقف واضح بناءا على ما يصدره الفقهاء مناتغاضت عن 

الذين كانوا )املصامدة(أي موقف من أهايل بالد السوس  الدولة املرابطية مل يتخذواأمراء 

و الذي يفعل "أنزيز"العنب املسمى عندهم باسم الشراب املستخلص من يكثرون من صناعة

   3.و غلظ مزاجه بشاربه ماال تفعله اخلمر ملتانته

ا هلان كو البذخ الذي كانت حتياه بعض فئات اتمع األندلسي  الظاهر أن حياة الترفو   

اصر اليت انتقلت من املغرب إىل األندلس بعد توحيد العدوتني حتت سلطة نواضحا على الع اتأثري

من تنامي ظاهرة شرب اخلمر حىت بني فئات الشباب وأصبح شاريب  واحدة وهذا ما زاد

 على الناس وإثارة امة للمجتمع نظرا ملا حيدثونه من تعدثرون على جمريات احلياة العؤاخلمور ي

املعاصر لفترة الدراسة يف " ابن عبدون"وهذا ما يوضحه .حتفاالت  الطرقات ويف االيفللشغب 

و هذا ما يؤكد  4"عند العرس قبل أن يشربوا قباهلم إوجيب أن يؤخذ سالح الشبان عند :"قوله

أمراء الدولة املرابطية إال يف الفترة   نلمس أي رد فعل من، غري أننا ملقيام صناعة خاصة باخلمر

  . األخرية من عهدهم بعد ظهور طالئع الثورة على املرابطني باألندلس

يبدوا لنا أن سبب إبداء موقف حاسم من ذلك يعود يف األساس إىل استغالل مناوئيهم و     

شية يف اتمع املرابطي لإلطاحة م من املوحدين بزعامة املهدي بن تومرت لتلك الظاهرة املتف

سنة ،فتفطن أمرائها لذلك لكن بعد فوات السيما وأن املرابطني مشهود عليهم احلكم بالكتاب و
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إىل أهايل مدينة  "تاشفني بن علي" األوان وحسبنا يف ذلك الرسالة اليت وجهها األمري املرابطي

وزرائها ،و األخيار و الصلحاء ائها وأعيان املنطقة وفقه فيها من مبابلنسية بصفة عامة 

شرب اخلمر ،و أن شربه إمث وفجور وأنه يؤدي إىل الفسوق و  حرمة هاني فيب ،واليتوالعامة

 مجيع جهات األندلس و مما جاء يف يفالشرور حاثا إياهم لوضع حد لشرب اخلمر يف بلنسية و 

و  يت هي مجاع اإلمث و الفجورنزهكم اهللا عن خبايث األمور الو اخلمر :"تلك الرسالة قوله

الباب املفضي إىل سواكن الفسق و الشرور ،فاجتهدوا يف شأا، و أوعزوا يف مجيع جهاتكم 

لعن اهللا اخلمر و عاصرها وحاملها و :"أنه قال ) ص(، فقد جاء عن رسول اهللا "بإراقة دناا 

ى صناعة اخلمر يف العصر فهذا النص يعد موقف رمسي للسلطة املرابطية عل 1."احملمولة إليه

  .األخري من حكمهم

                                                                                              الصناعات املعدنية  -6 

طورا كبريا لوفرة املواد ت عرفت الصناعات املعدنية باملغرب واألندلس يف عصر املرابطني    

عن البعيدة "(تاتنتال"نطقة لح الواقع مبعليها ويف مقدمتها معدن امللطلب اخلام وكثرة ا

كغريه من املعادن و اجلواهر من عمق  منها الذي يستخرج) سجلماسة مسرية عشرين يوما

يوجد معدن آخر  كما .قامتني أو أقل من ذلك بقليل ،و العمل ذا املعدن متصال ليل ار

        2جداله وحتديدا مبنطقة تسمي أوليل على شاطىء البحر احمليط يف موطن بينامللح  منه يستخرج

القائمة على  ىوإىل جانب استخراج معدن امللح هناك بعض الصناعات املعدنية األخر    

أغمات بصناعة بعض اآلالت احلديدية اليت كانت معدين احلديد و النحاس،فاشتهرت منطقة 
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من أجود تنتخب  وس بصناعة الرماح اليت كانتواختصت بالد الس 1.تصدر إىل السودان 

  2.أنواع احلديد

و مدينة داي هذه األخرية اليت وصف 3أما صناعة النحاس فقد اشتهرت ا مراكش    

له غريه من معدن النحاس اخلالص الذي ال يعد ا...ومدينة داي :"اإلدريسي حناسها بقوله

، لونه البياض يتحمل التزويج،ويدخل يف  النحاس مبشارق األرض و مغارا، وهو حناس حلو

ا ومن هذ......جلام الفضة و هو إذا طرق جاد،ومل يتشرح كما يتشرح غريه من أنواع النحاس

كما وجد معدن آخر  4"يتصرف به يف كثري من األعمال املعدن حيمل إىل سائر البالد و

و " تنودادان"ف باسم ة تعرقيف منط" سجلماسة"و " درعة"للنحاس يف الطريق الرابط بني 

  5.يل معناها األيا

الواقعتني على "أودغست"و"سجلماسة"لوفرة معدن الذهب يف كل من مدينيت كان و    

صناعة الذهب و اإلبريز اخلالص " أودغست"الطريق املؤدي إىل السودان الغريب أن قامت مبدينة 

 عهد يفملعادن من تطور ونظرا ملا بلغته صناعة ا.6الذي كان يصنع على شكل خيوط مفتولة

لصك العملة القائمة على معدين الذهب  هور دورظاملرابطني كان ذلك عامال مساعدا على 

تنقية الذهب والفضة من ل والفضة ،وعرف الصناع القائمون على دور الضرب الطرق املختلفة 

بعها ليت يتالطرق املختلفة ا 7"يوسفأبو احلسن علي بن "و قد أورد .الشوائب العالقة ما 

تها و صياغتهاالصناع يف ذلك مما يعطينا دليال قاطعا على معرفتهم باملعادن و طريقة تنقي.  
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كما قامت بعض الصناعات على املعادن النفيسة لتوفر املادة اخلام باملغرب حيث يشري    

ل وهناك جبل يقال له جب:"فيقول"أغمات"البكري إىل وجود أنواع من الياقوت بالقرب من 

وأشار أيضا إىل قيام صناعة  1."و حسن اللون هزرجة فيه أجناس من الياقوت املتناهي يف اجلودة

فكان هلذا ه إىل املرجان ت تقتصر صناعة احللي على الياقوت بل تعدومل .2احللي ببالد السوس

ر شج هويصاد مبدينة سبت:" إليه بقوله" اإلدريسي"،وقد أشار  تهاألخري سوقا خاصة به يف سب

له صنف من صنوف املرجان املستخرج جبميع أقطار البحار ،و مبدينة سبتة الذي ال يعداملرجان 

،وثقبه وتنظيمه ،ومنها يتجهز به إىل سائر البالد وأكثر ما رزاه ،وصنعه خسوق لتفصيله وحكّ

   3."حيمل إىل غانة و بالد السودان

اخلام به  ادةلي و املعادن لوفرة املوشهدت األندلس هي األخرى تطورا كبريا يف صناعة احل    

كان معدن الذهب جيمع من ر ف.كالذهب و الفضة و الزئبق و النحاس و الرصاص و القصدير

وجبال جبانة ،وإقليم ،يف كورة تدمري  نتشرأما معدن الفضة فقد ا 4حل األشبونةاالردة ،وس

   .6وموضع يعرف باملرج 5كرتش من عمل قرطبة

ندلسيون عن املغاربة إذا كانوا على علم و دراية كبرية بطرق استخدام تلك ومل خيتلف األ    

الفضة احللي استعماالا، فصنعوا من الذهب و التااملعادن و استخالص الشوائب منها وجم

ويذكر ، 7يف صناعات أخرى كيماوية وطبيةاجلميلة وأنواع السكة املختلفة وأدخلوها 
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عينه عملية استخراج الزئبق من منجم حصن  اسة أنه رأى بأماملعاصر لفترة الدر 1"اإلدريسي"

الواقع بشمال قرطبة عن عمق مائتني ومخسون قامة ،وذكر أنه كان يعمل ذا املنجم  "أبال"

ين لنقل احلطب حلرق املعدن، و أكثر من ألف عامل ، قوم للرتول فيه وقطع احلجر ، وآخر

  .خرى ملراقبة األفراد و عملية احلرق أو جمموعة سبك الزئبق و تصعيده، البعض يعمل أواين 

اختصت مرسية ومالقة بصناعة آالت الصفر و النحاس و احلديد من سكاكني و مقصات و   

أن مرسية كانت  العرس ، و يبدولمذهبة ، و مجيع ما حيتاجه املرتل من أواين خاصة استعدادا 

هذا ناهيك  2رق األرض و مغارا أكثر إنتاجا فمنها كانت تصدر تلك الصناعات إىل مشا

 3معدين احلديد و النحاس املتوفرة يف جباهلا ساسها أصناعات طليطلة من شتهرت به اعما 

احلديد الطيب  واشتهر حصن قسنطينة من أعمال قرطبة مبعادن احلديد حىت عرفت بقسنطينة

   4 .به و كثرته ، ومنه يتجهز به إىل مجيع أحناء األندلسياملتفق على ط

مبعدن  "املنكب"الواقعة قرب  "بطرنة"إىل جانب املعادن السالفة الذكر اشتهرت قرية و   

    .5ء املستخرج منها و املشهورة حبسن طيبها االتوتي

   صناعات ذات مصدر حيواين  -7

على  يف أساسهاعتمد يتعد صناعة اجللود من الصناعات اليت  :دباغتهاو صناعة اجللود-أ 

كانت تلك احليوانات أليفة أو موحشة ، و عليه فإن سكان العدوتني عملوا  احليوانات سواء

و احلديث عن .ستفادة منها يف بعض الصناعات ومنها صناعة اجللود العلى قنصها أو صيدها ل

نا مباشرة إىل ذكر بعض احليوانات اليت استخدمت جلودها صناعة اجللود يف عصر املرابطني جير
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نات اليت اشتهرت به كل من ااملغرب يأيت حيوان اللمط يف مقدمة احليو ففي ،يف هذه الصناعات

على جلد هذا احليوان قامت صناعة الدروق اللمطية اليت اشتهر و" نول"و 1 "أودغست"مدينيت 

للمطية تصنع الدرق ا")نول"أي (و ذه املدينة :"ا املرابطون و اليت وصفها اإلدريسي بقوله 

املغرب  لتل أهال أصلب منها ظهرا،وال أحسن منها صنعا ، و ا يقا، و اليت الشيء أبدع منها

و من ميزاا أن النشاب ال تنفذ منها، و ال يؤثر السيف فيها،بل أا  2"صانتها و خفة حمملها حل

وليس من  ،4لفونسو السادسا،وذه الدرق هدد املعتمد بن عباد  3تستر الفارس وفرسه

نفسه قد استخدم يف صناعة السروج و اللجم و األقتاب ذا احليوان املستبعد أن يكون جلد ه

ستخدمت جلودها يف اومن احليوانات اليت 5".نول"شتهرت ا مدينة ااملعدة خلدمة اإلبل اليت 

 ميإىل كثرة وجوده يف إقلي" مارمول"بعض الصناعات اجللدية ، جلود بقر الوحش إذ يشري 

و الراجح أن يكون ، 6 هخدم يف صناعة األحذية بعد دبغتادلة و تلمسان و كانت جلوده تست

ستخدم يف مدينة تلمسان إلعداد كل ما يتعلق من أدوات ركوب اخليل اجلد هذا احليوان قد 

   7.اجللدية 

استخدامها يف ستخدام اجللود يف بالد املغرب حيث تشري املصادر إىل اتنوعت جماالت  كما    

بن ا"وردها أهو ما يفهم من اإلشارة اليت و9كركوات  ستخدمتاكما 8األقراق النعال و

 "10عصا و ركوةيصحبه من متاع الدنيا إال ال"ترمجته للمهدي بن تومرت بأنه يف  "خلكان
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ت من عداستخدمها املرابطون يف معاركهم وستخدمت اجللود يف صناعة الطبول اليت اكما 

ل ا أشار إليه صاحب احللهذا م ب العدو ورهضمن أسلحة املرابطني ملا حتدثه من صوب ي

فاق، جتاوبت اآلرض وهتزت له األاطبوله ف)ي يوسف بن تاشفنيأ(و ضرب:"يف قوله املوشية

الراجح أن هذه الصناعة قد تنامت أكثر ألن جماالت و1"أفئدمت لفارتاعت قلوم ،و جتلج

ستخدمت يف خمتلف استعماهلا من طرف اجليش املرابطي استخدام الطبول كثرية ، فإىل جانب ا

  .عراس و غريها فراح و األحناء املغرب إلحياء األأ

خدام زاهي ستاكرناه فحسب بل هناك من يشري إىل استخدام اجللود على ما ذمل يقتصر و

  2.فكان ذلك من بني أسباب عزوف أهل املغرب عن صناعة البسط  اجللود فرشا بدل البسط،

عن صناعة اجللود سيما و أن املادة اخلام متوفرة لكثرة ئ أما األندلس فلم تكن هي األخرى مبن

رجاء أفانتشرت صناعة اجللود يف  3.يل و محار الوحش و غريها مصدرها مثل الغزال و األ

   .4 قرطبةندلس غري أن أشهر منطقة لصناعتها هي مدينة خمتلفة من األ

قبة مهية كبرية ملراأاحلسبة  حناء خمتلفة منه أوىل رجالأصناعة اجللود يف  نتشارنظرا الو    

مبعلومات يف غاية " بن عبد الرؤوف ا" دباغتها ، و قد أمدنا  و القائمني على صناعة اجللود

ة ، و احلرص على بيعها األمهية يف هذا اخلصوص منها منع اجلالدين من بيع جلود امليتة ني

ظ حواشي النعال من تغلينتعال و الطحن عليها كما أكد على منع صانعي النعال المدبوغة ل

أن حيدوا على موضع القطع بقفا سكني  ينكما حرص على منع مفصلي اجللد القبل خرزها ،

ويف الوقت نفسه منع القراقون أال خيرزوا وصال يقع يف . ة اجللدأو حديدة ليخفوا بذلك رقّ

من  يف ذلك خدمالقرق إال بشعرتني ،وأن يقربوا أيديهم يف خرز النعال ، و يكون اخليط املست
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ومن خالف ذلك  1.مع احلرص أن يكون كعب القرق من اجللد البقري مبلولة بالغراء . القنب 

  . يكون قد غش صناعته فيعاقب على غشه 

نتشار صناعة اجللود يف كل من املغرب و األندلس عرف سكان العدوتني صناعة النظرا و    

إلبعاد  نتها و عادة ما تكون خارج أبواب املددباغة اجللود ، فاختذوا هلا أماكن خاصة لدباغ

   2.الروائح الكريهة اليت تصدرها تلك اجللود 

ولدبغ اجللود استخدم سكان املغرب األقصى الشجر املعروف باسم التاكوت يف الدباغة الذي  

و يف األندلس اشتهرت بعض املدن بدبغ اجللود مثل باجة اليت .يكثر منوه على وادي درعة 

    .4و اختصت لبلة بأدميها املفضل عن غريها  3اغلغه دبيبا خاصية يف دباغة األدمي ال كانت هل

  صيد األمساك و صناعة املرجان -ب

،و ني أحدمها يطل على البحر املتوسطا لشاطئمو امتالكهكان ملوقع املغرب و األندلس    

يف تزويد  اكبري اما أثردياوط ،مع كثرة األار اليت ختترق واآلخر يطل على البحر احملي

ئ شواطيف  لصيدمارست طائفة من سكان العدوتني حرفة ا العدوتني بثروة مسكية ، حيث

البحار ،و على ضفاف األار ، فكان الصيادون يف املغرب يصطادون كميات كثرية من 

أي (بة منها و أما األار القري"ابن املؤقت :ة من مراكش و عنها يقول باألمساك من األار القري

و يوجد يف هذا النهر من ....بباب الربع "بوادي أسيل"فمتعددة منها النهر املعروف ) مراكش

و بنهر فاس أيضا أنواع  5"نواع احلوت شيء كثري و يف كل يوم حيملون منه أمحاال إىل املدينةأ
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 حورى و السلباالب و بنياللو خيرج منها احلوت مثل ":كثرية من األمساك ذكرها اجلزنائي بقوله

   .1"املنفعة و البوقة ذلك كله حوت لذيذ املطعم كثري

فتصطاد منه أنواع كثرية من احلوت منها ما يعرف بالشابل الكبري ،  "سبو"أما وادي    

كما يوجد فيه "الذي يزيد زنة الواحدة منه قنطار وأكثر ،  "القرب"واحلوت املعروف باسم 

بأنواع النفل فال تشم له رائحة لوان األي تصنع منه أيضا احلوت املعروف بالشويل الذ

   2".السمك

جبودا ، ومن بواديها أنواع من السمك و ضروب من احليتان املعروفة  يوجدف "سال"أما مدينة 

اك كما اشتهرت مدينة سبتة بكثرة أنواع األمس 3.وفرة السمك و احلوت ا ال يباع وال يشترى

ومبدينة :"الطريقة املستخدمة يف اصطياد األمساك ا فيقولف عن ا وقد أمدنا اإلدريسي بوص

هلا بلد يف إصابة احلوت وجلبه ويصطاد ا من السمك حنو من يعد سبتة مصايد للحوت وال

مائة نوع ويصطاد ا السمك املسمى التن الكبري الكثري ، وصيدهم له يكون زرقا بالرماح 

جنحة أ تهاوهذه الرماح هلا يف أسنها شرائط بارزة تنشب يف احلوت وال خترج ويف أطراف عصي

مبدينة كما يستخرج 4".ل،وهلم يف ذلك دربة وحكمة سبقوا فيها مجيع الصياديناالقنب الطو

لبحار أصناف املرجان املستخرج جبميع أقطار ا اهيه صنف منضي سبتة شجر املرجان الذي ال

، ومنها يتجهز به إىل سائر وثقبه و تنظيمه خرزا،و صنعه  حكّهو باملدينة سوق لتفصيله و.

   5.البالد
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حبرفة صيد  واشتغل بعض السكان مصايد األمساكأما األندلس فقد تواجدت فيه هو اآلخر   

شون حيث كانوا يتعيوضفاف األار ،،سيما يف السواحل اجلنوبية و الشرقية و الغربية األمساك

" ابن اخلطيب"األندلس و أارها باألمساك فيصف  وتذكر املصادر غىن سواحل .من تلك احلرفة

كما وصف مسك مربلة  1"وحوت هذه السواحل أغزر من رمله" :بقوله" حوت شلوبانية "

كما اشتهرت "2مربلة بلد التأذين على السردين ،وحمل الدعاء والتأمني لطعم احلوت:"بقوله

من األار اليت اشتهرت بوجود األمساك و  3ا فرة السمكبواملنطقة املمتدة بني املنكب و مالقة 

و هو حوت )التزختة(ور إبرة الذي يعرف حوته باسم الطرختة أو 4ا نذكر الوادي الكبري،

فقد اشتهر هو اآلخر بكثرة أمساكه  "يانة"أما ر .أبيض كبري احلجم ليس له إال شوكة واحدة 

و أنياب ،و يعد من أطيب أنواع  اليت مييل لوا إىل الصفرة ،و به نقاط محر له أضراس

و نظرا لشهرة األندلس بكثرة أمساكه فقد حرص رجال احلسبة على مراقبة باعة .5األمساك

األمساك مراقبة صارمة منعا للغش الذي قد يلجأ إليه بعضهم مثل بيع السمك البائت ،وخلط 

 جتنبا ومني و الثالثةالطري أو الطازج بالبائت و احلرص على عدم متليح السمك البائت من الي

بزيت  هون بتنقية احلوت جيدا ،وأن ال يقلوء كما يؤمر القال.حه طريا يلفساده ،و األحسن متل

                                                                                                                              . 6ردىيء 
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 التجارة الداخلية

  وضعية املغرب األقصى و األندلس السياسية و االقتصادية قبل الفتح املرابطي

احلادي عشر امليالدي يتكون من إمارات /القرن اخلامس كان املغرب األقصى قبل منتصف

زناتية متنافرة و متناحرة فيما بينها يف صراع داخلي ، وترتب عن الصراع القائم بني اإلمارات 

 دى ذلك إىل انتشار اللصوصية ،وقطعناتية و التنافس عن السلطة أن انعدم األمن كلية و أالز

التجارة فقام سكاا بقطع الطرق الطرق ، السيما وأن اإلمارات الزناتية تقع على أهم طرق 

فأصبح عبور  1فشى و ابنه مهديجالي وفرض اإلتاوات على التجار وكان أشدهم يف ذلك توايل

الطرق نوعا من املغامرة ،وتسبب ذلك يف تدهور حركة التجارة ،كما تدهورت  املمرات و

    2.بعض املراكز التجارية مثل سجلماسة و غريها

و جنم عن تلك الفوضى السياسية و احلروب املستمرة و غارات البدو من زناتة على السهول    

يهم ،فكثر اهلرج بسبب ذلك يف الزراعية ،وعجز أمراء زناتة عن محايتها ، فكادت تفقر على أيد

أعلم :"ينطبق على حالة املغرب إذ يقول "ابن خلدون"وحديث  3و اشتد الغالء بهأرض املغرب 

أن العدوان على الناس يف أمواهلم ذاهب بآماهلم يف حتصيلها و اكتساا ،ملا يرونه حينئذ عن أن 

 عنء و نسبته يكون انقباض الرعايا عتداالوعلى قدر ا....غايتها و مصريها انتهاا من أيديهم 

فإذا قعد الناس عن املعاش ،و انقبضت أيديهم عن املكاسب كسدت ...السعي يف االكتساب 

صورة توضح مدى الفوضى "ابن القاضي"قدم لنا قد و 4"أسواق العمران وانقبضت األحوال

يني السيما يف فاس و ما و الضائقة االقتصادية اليت اجتاحت البالد يف أواخر حكم الزناتالسائدة 
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ملكهم و جاروا على رعيتهم بأخذ  ضوال مغراوة ونقحفضعفت أ:"حوهلا من أعمال فيقول

وكثر اخلوف يف البالد .هم فانقطعت عنهم املوارد أمواهلم ،وسفك دمائهم،و التعرض حلرمي

عدمت وتبدل الرخاء بالشدة و األمن باخلوف ،و العدل باجلور ،فاتصل اجلوع و الغالء ،و 

مث يستطرد يف وصف ما  1"األقوات يف مدينة فاس وأعماهلا أيام معنصر و الفتوح قبله وأيام متيم

وصار :"س،وسلب أمواهلم فيقولالناعلى حرمات  آل إليه األمر من الفوضى السائدة وتعد

ا وسلبهم أمواهلم وكانو رؤساء مغراوة و بين يفرن يدخلون على الناس يف دورهم ألخذ أقوام 

دار رأوا ا دخانا استقفوا آثارها، فدخلوها،وأخذوا ما  ييصعدون على جبل العرض ، فيأ

ال يقدر أحد ففيها من الطعام ،ويتعرضون لنسائهم وصبيام ويأخذون أموال التجار ،"جيدون

أن يصدهم عن ذلك،وال يتجرأ أن يكلمهم فيه ،ومن مل يوافقهم يف شيء من ذاك أوصدهم عنه 

لئال يسمع  طحنه وطبخهمري يف بيوم خلزن الطعام و ا لشرهم اختذ الناس مطا اتقاءو 2.قتلوه

ليها بالسالمل إيروا دخانا ،كما اختذوا غرفا ال مراقي هلا يصعد  الزناتيون صوت الرحى ،أو

   .الزناتيني عليهم ليناموا فيها خوفا من اقتحام

املرابطني إليه إذا كان يف غاية السوء و  ومل يكن األندلس أحسن حاال من املغرب قبيل عبور   

التدهور بسبب ما كان عليه من التفكك السياسي حتت حكم دول الطوائف الذين انغمسوا يف 

كنوا من دفع محياة اللهو و الترف ،و امللذات وأثقلوا رعاياهم باملغارم و الضرائب ،لكي يت

و موادعته وردع اخلطر القشتايل  اليت فرضها عليهم ألفونسو السادس كسبا لسلمهاإلتاوات 

ومل يكن طموح الفونسو السادس إخضاع ملوك الطوائف لنفوذه وإرغامهم 3.على عروشهم 

على دفع اإلتاوات فحسب ،بل كان هدفه استرداد األندلس و طرد املسلمني ائيا من شبه 

ملوك  ساعتها أحس 4 م1085/ ه478فبدأ مشروعه باستهداف طليطلة سنة  ابرييا جزيرة
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،ولب يوسف بن تاشفني الدعوة ،ومتكن فاستنجدوا باملرابطني،الطوائف باخلطر الذي يدامههم 

،ليضع بذلك حدا لطموح م 1087/ه 479من حتقيق أعظم نصر يف معركة الزالقة سنة

نتصار الوسف بن تاشفني مل يستقر باألندلس بل عاد إىل املغرب ومل يستغل اي،غري أن 1الفونسو

واستعادة طليطلة ،وهذا ما مكن النصارى من ملّ مشلهم ثانية ،و  ىملالحقة النصارالذي حققه 

ط بيبدؤوا يف شن غارات على األراضي اإلسالمية املتامخة هلم ،كما أخذ الفرسان حصن ل

القنبيطور ،ويف الوقت نفسه كان 2رسيةمون فسادا يف منطقة ثالنصارى يعيوأخذ )لورقة قرب(

   3.يف نواحي بلنسية وشاطبة والردة بلنهيقوم بأعمال السلب وا

لعجز ملوك الطوائف عن رد هذا اخلطر اضطر يوسف بن تاشفني العبور ثانية سنة  اونظر    

ويف هذه .يط ،وحاصره أربعة أشهر يلحصن ىل واجته مع القوات األندلسية إ4م1088/ه481

للنصارى  النجدة من الفونسو وصلت فيه الذيالفترة بدأ الشقاق بني أمراء الطوائف ،يف الوقت 

،وعاد أدراجه إىل 5الء على احلصنيستالاحملاصرين يف حصن لييط ،ففشل يوسف بن تاشفني يف ا

وثبت  مراكش لتبدأ فكرة خلع ملوك الطوائف ختتمر يف ذهنه بعد إخفاق حماولة توحيدهم ،

وسف بن تاشفني وهنا عزم ي.منهم من تعاون مع العدو  عجزهم عن مواجهة النصارى ،بل أنّ

 الفقهاء يف ذلك ،فعرب إىل األندلس للمرة الثالثة ىتخلع ملوك الطوائف ، بعد أن استف على

م 1095/ه488- م1090/ه483وشرع يف خلع ملوكها الواحد تلو اآلخر بني سنوات 

  6.سطةقمستثنيا منهم املستعني باهللا بن هود صاحب سر
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م 1102/ه495س ،فاستردوا بلنسية سنةمث واصل املرابطون جهادهم يف شرق األندل   

واحدة عاصمتها  حتت سلطة وبذلك متكن يوسف بن تاشفني من توحيد املغرب و األندلس

سس أم ليضع 1103/ه497 للمرة الرابعة و األخرية سنة وعرب يوسف إىل األندلس.مراكش 

قرار و االزدهار ،فعم الدولة املرابطية،ويتفقد أحواهلا ،لتنعم بذلك منطقة الغرب اإلسالمي باالست

، وبدأت العدوتني تعرف نشاطا جتاريا واسعا بعد أن 1األمن و األمان الذي حرمت منه سابقا

  .ساد األمن وخفت الضرائب و املغارم اليت جبل أهايل العدوتني على دفعها

   ها يدور املرابطني يف احملافظة على أمن الطرق،وحتقيق األمان لسالك

شروعهم بالسيطرة على مراكز التجارة الرئيسية يف جنوب املغرب بدأ املرابطون م    

حبكم موقعها يف اجلنوب ،وأخرجوا عامل  2م 1053/ه445فقصدوا درعة سنة األقصى،

مث أعد املرابطون العدة  4.،فكانت درعة أول منطقة تقع حتت سيطرة املرابطني3سجلماسة عنها

/ ه446عه،واستولوا على املدينة سنة للسيطرة على سجلماسة،فقتلوا أمريها وشتتوا مج

سقاط املغارم ،مث وىل عليها إصالح املدينة بإزالة املكوس وإ،وشرع ابن ياسني يف 5م1054

فاستولوا عليها "أودغست"مث توجه املرابطون إىل.6حامية من اجليشوترك معه " ملتونة"عامال من

سة يف السنة نفسها بعد ما أثار أهلها ،إال أن زناتة املغراويني استردوا سجلما7يف السنة نفسها

على عاملها اللمتوين وقتلوا حاميته ،غري أم ندموا على فعلهم ،وأرسلوا إىل ابن ياسني يربؤون 

فحشد هلم املرابطون جيشا،متكنوا به من استردادها ثانية من .وم على زناتة لأنفسهم ويلقون بال
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ويف الوقت 1.م 1085فيفري/ ه450رم سنة من أهلها ،يف مستهل حمزناتة ،وأخذوا البيعة 

وأجربوهم على الطاعة ،بعد أن غنموا إبلهم و "درعة"نفسه، قضوا على مترد زناتة 

مواشيهم،وولوا عليهم عامال من ملتونة، وتركوا باملدينة حامية من اجليش حىت ال يكرر أهل 

اآلخر سنة  يف ربيع" أغمات"وبعد السيطرة على سجلماسة توجه املرابطون إىل 2احملاولة " درعة"

املركز التجاري الصحراوي بعد " أغمات"يف جولة ثانية مع زناتة لكون 3م1085/ه450

دوا جوعلى بعد مرحلتني من املدينة و4.اليت تتجهز منه القوافل إىل بالد السودان"سجلماسة"

صار على مث ضربوا احل5شيوخ املصامدة يف انتظارهم حيث دخلوا يف طاعتهم وانظموا إليهم

يف الدفاع عنها فلما أيقن عدم " لقوط املغراوي"املدينة وضيقوا على من ا ،واستبسل أمريها 

،وبذلك استوىل 6جدوى املقاومة ،اخترق احلصار ليال بأهله وحشمه وحلق ببين يفرن يف تادال

108/ه450املرابطون على أغمات ،وقضوا على إمارة مغراوة سنة 
7  

طرة على ايات طرق املغرب األقصى املؤدية إىل بالد السودان ،وبعدها وهكذا متت هلم السي  

وتقدموا 8عاصمة اإلقليم دون أية مقاومة تذكر ودخلوا تارودانت" السوس"اجتاحوا 

الذي التجأ إليها "لقوط"التجارة عرب ممرات درن ومالحقة  خطوط ألمهيتها يف مراقبة"تادال"حنو

وحقق 9ل زناتة سيما وأن معظم سكان تلك املنطقة من زناتةحىت ال تكون هناك فرصة جلمع مش

رت فبعد أن قتلوا أمريهم ومن وجدوه منهم و" بين يفرن"وحقق املرابطون انتصارا على9زناتة
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،وبعدها عادوا إىل أغمات  1املغراوي وقتلوه كما ظفروا بلقوط.البقية من زتاتة إىل فاس

صوبة األراضي ووفرة ثرواا ملا اشتهرت به من صحة اهلواء وخ 2واختذوها قاعدة هلم

قتل فيها ابن ياسني " بورغواطة"مث اشتبك املرابطون يف حرب أخرى مع3.التجارية

إال أن " بورغواطة"عمر الذي واصل غزو  بن فتوىل الزعامة أبو بكر.4م 1059/ه451سنة

مع املرابطني  بأثناء حصار تادال استغلت فرصة حرو" فاس"بعض قبائل زناتة اليت فرت إىل 

ال إبطني افما كان على املر 5بورغواطة و عادت إىل مضارا،وقتلوا من عرف بامليل إىل املرابطني

،قبل أن تكتمل تعبئتها "فازاز"ومضارب زناتة يف جبال " بين يفرن"ال إعادة اهلجوم على إمارة إ

  .حىت تتم هلم السيطرة على الطريق الغريب لتجارة الذهب

السلطة على صاحب املهدي بن تواىل له قدم  حىت قليم فازازومبجرد أن تقدم أبو بكر يف إ

ومل . فاستوىل على اإلقليم ووىل عليه عماال من قبله6.طاعتةو على مدائن مكناسة "فازاز"إقليم 

مث تقدم إىل مدينة لواتة  ،حيكمها نائبا عن املرابطني  سوى القلعة على أن" ملهدي بن تواىل"يترك 

وبذلك يكون املرابطون قد استولوا على مجيع املدن 7م 1060/ه452ةسن" لبين يفرن"اخلاضعة 

لكن مهدي بن .8املدن اليت تتحكم يف الطريق الغريب لتجارة الذهب ،ومن مث عادوا إىل أغمات

ختالل أمره بالصحراء ،فخلع اتواىل استغل فرصة انشغال أيب بكر بن عمر مبا أتاه من أخبار عن 

  9. تركوها بالقلعةطاعة املرابطني وقتل احلامية اليت
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لتأديب مهدي "فازاز"وملا توىل يوسف بن تاشفني واصل غزو اإلمارات الزناتية فقصد بالد    

 مهدي بن يوسف"وحىت تتم له السيطرة على الطريق الغريب للتجارة سيما وأن 1بن تواىل 

القلعة الء على يستالمن اله الطاعة إال أن يوسف مل يتمكن  صاحب مكناسة جدد" اجلزنائي

اليت تعد أقوى اإلمارات الزناتية باملغرب " فاس"فضرب حوهلا احلصار و أرسل قواته لتغري على

فاضطربت أمورها وساد الغالء ا ،مما أدى " الفتوح بن دوناس"فضيقوا على أمريها 2.األقصى

سنة "معنصر بن محاد"إىل ختلي الفتوح عن اإلمارة فبايعت مغراوة بفاس وأحوازها 

زمام األمر حىت أخذ يف اإلغارة على املناطق اخلاضعة لصاحب  وما أن توىل1063/ه455

لغزوها " فاس"مكناسة،فترك يوسف بن تاشفني بعض اجليش على حصار القلعة وتقدم صوب 

  . 3وتأديب أمريها فلم يفلح يف ذلك 

الضاربة  تيةالزنا له القبائل توملا أعاد يوسف بن تاشفني ترتيب جنده قصد فاس ثانية فتصد  

حلشد زناتة و "تازا"شرقا إىل"معنصر بن محاد"فر عنها فاس ف إال أنه تقدم حنو"صدينة"حول

الء على يستالويف طريقه إىل فاس متكن يوسف بن تاشفني من ا.4ستعداد جلولة أخرىالا

لك ذورغم .لها حىت قتل ماحلصون الواقعة حوهلا ،وضرب احلصار عليها أياما،فدافع عنها عا

  5.عصت املدينة على املرابطني ومل يتمكنوا من اقتحامهااست

للقضاء على إمارة بين " صفروى"ونظرا لطول احلصار أرسل يوسف بن تاشفني جيشا إىل    

لك يف جزء ذخزرون كلية ،إذ كانوا يبسطون نفوذهم على وادي ملوية،وصفروى،وحتكموا ب

" ملوية"بطني على صفروى جيعل حصون الء املرايو است.من الطريق الشرقي لتجارة السودان 

هم على ؤاليستاحتت رمحة قوام يف بداية الطريق وايته تكون حتت نفودهم،إذ سبق 

وبالفعل جنحوا يف اقتحام صفروى،وقتلوا من ا من أمراء بين .سجلماسة ودرعة

حىت "فاس"وظل يوسف بن تاشفني على حصار .م 1063/ه455سنة "مغراوة"و"خزرون"

األول  لها الصلح يف العام نفسه ،فوىل عليها عامال من ملتونة وكان ذلك هو الفتحطلب أه
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مها وعاد إىل قلعة مهدي بن تواىل لتخلص ظمث غادر يوسف إىل بالد غمارة،فأخضع مع 1.لفاس

عاد بتفرصة ا"معنصر بن محاد"انتهز ق الغريب لتجارة السودان وأثناء ذلك يله السيطرة على الطر

   2.واستردها وقتل عاملها اللمتوين" فاس"ابطي عن اجليش املر

حوهلا احلصار وقطع عنها املرافق وملا بلغ اخلرب يوسف بن تاشفني زحف إىل فاس و ضرب  

 4م1067/ه46وأحلق املرابطون اهلزمية جبيشه سنة 3أمريها علىشتد األمر األقوات،و ا فشحت

ام ،فاضطر املرابطون إىل عقد صلح عدة أيإال أن األهايل مل يستسلموا ،ودافعوا عن مدينتهم 

   5.معهم و منحهم األمان ،وولوا عليهم عامال من ملتونة ،وكان هذا هو الفتح الثاين لفاس

متيم بن "وبايعوا " بفاس"وبعد رحيل يوسف بن تاشفني إلخضاع بالد غمارة ثارت زناتة ثانية 

ف إخضاع بالد غمارة حىت نزل على فقتل عاملها اللمتوين وحاميته ،وما أن مت ليوس" معنصر

متيم وكثري من رجاله "فاس جبميع جيوشه ،وشدد عليها احلصار ،ودارت بينهما معركة قتل فيها 

من زناتة ما يزيد عن ثالثة آالف رجل وفر الناجون إىل  ا اواقتحم املرابطون املدينة وقتلو"

م وبذلك 1069/ه 462سنة   تلمسان وكان ذلك هو الفتح الثالث واألخري ملدينة لفاس

  6.يكون املرابطون قد قضوا على إمارة بين زيري املغراويني

ق الشرقي للتجارة على بالد السودان رحل يوسف بن تاشفني يوإلكمال السيطرة على الطر   

بين "وكان ال يزال حتت نفوذ  7م1069/ه 462إىل وادي ملوية يف صفر سنة 

،فافتتح املنطقة ،واستوىل على كل احلصون  8من زناتة أصحاب سجلماسة وبه الكثري "خزرون

يف سال فقد أرسل إليها " بين يفرن"أما إمارة 9.ومت القضاء على إمارة بين خزرون.الزناتية 
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يوسف بن تاشفني جيشا أثناء حربه مع غمارة وخاض حربا مع أمريهم ،أسفرت عن القضاء 

  1.م1069/ه462سنة " سال"يف  على إمارته

ومن مث رحل إليها .لزناتة من نفوذ باملغرب األقصى سوى قلعة مهدي بن تواىل  ق يبوهكذا مل

وزناتة " مغراوة"وأثناء حصار القلعة استغلت فلول  2يوسف بن تاشفني وواصل حصارها

الستعادة " تسول"و" تازا"الفرصة ،واجتمعت إىل أمري " تلمسان"و"فاس"الضاربة فيما بني

وأمري " زناتة"ابطية لصده عن املدينة إال أن النصر كان حليف ،فخرجت احلامية املر3فاس

  ".تسول"و"تازا"

وملا بلغ اخلرب إىل يوسف بن تاشفني ترك بعض جنده ملواصلة حصار القلعة و أسرع حلماية 

،واستوىل  4م1070/ه463فقتله وشتت مجعه سنة " أجرسيف"يف" تازا"فاس،فالتقى بأمري 

وأحكم احلصار على القلعة "فازاز"وعاد إىل بالد .ى على إمارته على ما حوزته من البالد وقض

وبذلك يكون  5م1072/ه465إىل طلب الصلح وتسليم القلعة سنة " هدي بن تواىلم"فاضطر 

وأصبحت كافة الطرق حتت .غرب األقصى يكون املرابطني قد قضوا على اإلمارات الزناتية بامل

  .سيطرم 

يف تلمسان ،و " زناتة"شرقي ،توجه املرابطون إىل إمارة وإلحكام السيطرة على الطريق ال   

يف ت وبدأ 6" فاس"إليها بعد القضاء على إمارة " زناتة"املغرب األوسط ،حيث فرت فلول 

للقضاء على قوم قبل استفحال خطرهم لذلك حتركوا .التجمع و االحتشاد اة املرابطني 

فأرسل يوسف بن ،دائما على املغرب األقصى زناتيااليت متثل خطر "تلمسان"والقضاء على إمارة 

م جيشا قوامه عشرون ألف من ملتونة لضرب التجمع الزنايت فيها 1079/ه472تاشفني سنة 

و عاودوا الكرة ثانية سنة  8إال أم تراجعوا عنها إىل مراكش  7".تلمسان"القضاء على إمارةو
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عقل زناتة واملنطقة احمليطة ا سنة واستولوا ىف طريقهم إليها على وجدة م م1081/ه473

،وقاتلوا أمريها حىت قتل  عليها وواصلوا تقدمهم حنوها فضربوا احلصار م1081/هـ474

ق الشرقي يوبذلك متت هلم السيطرة على الطر  1.وهزم جيشه ،ودخل املرابطون عنوة إىل املدينة

قام استحكامات الدفاع عنها وأ" تلمسان"أمور  يوسف بن تاشفني أن أقروبعد  لتجارة السودان

 "وهران"ا تقدم صوب ديار زناتة باملغرب األوسط ،فاستوىل على داعن استع" زناتة"لتعجز 

م وضمها لسلطان واليه على 1081/ه474وتنس سنة "شلف"وأعمال " جبل وانشريس"و

ومتت له السيطرة على كافة الطرق 2آثار مغراوة من املغرب األوسط اتلمسان وبذلك حم

  .التجارية اليت كانت بيد إمارات زناتية وأحل ا األمن واألمان

  ةـرق التجاريـالط

  الطرق الربية-أ

الطرق الربية باملغرب األقصى ال تكتمل مبعزل عن التعريف بالطرق املوصلة  إن دراسة   

تنطلق من املغرب ،وايتها هي مدخل  عروف أن بدايات هذه الطرقفمن امل. للسودان الغريب

غرب هو امتداد لبقية طرق كما أن امتدادها عرب أراضي امل.القوافل إىل بالد السودان الغريب 

ويبدأ من :لشرقيالطريق ا:مها3طريقني أساسينياملغرب األقصى و بالد السودان ببط تريو ،املغرب

،أودغست مث إىل بالد  تامدلت ، درعة سجلماسة،  صفروي ،فاس تلمسان عرب وجدة،من 

أن املرابطني كانوا قد بسطوا نفوذهم  املعروفو 4سجلماسة إىل غانة مباشرة من  السودان أو

  .على هذه املدن مجيعا أثناء فتوحهم

وفاس مث يتجه إىل " فوجدة" "تلمسان"وهو الطريق الغريب،ويبدأ من  :أما الطريق الثاين    

أو  5أودغست  مات ،أغ عرب جبال درن ، املغرب ناحية مكناسة الزيتون ،جبال فازاز ،تادال،

بالد السودان تبدأ  ىلإوواضح أن الطرق الرئيسية  أغمات سجلماسة ،ومنها إىل بالد السودان
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بسبب " غدامس"و "بزويلة"زادت أمهيتها بعد هجر الطريق املار غالبا من سجلماسة اليت

   1.العواصف الرملية اليت اجتاحته فضال عن غارات البدو 

املسالك الرئيسية للحركة التجارية متركزت حول مخسة مراكز جتارية ومن مث ميكننا القول أن 

إال أن كثافة الطرق التجارية بني " فاس"و "أودغست"،"سجلماسة"و"تلمسان" "أغمات:"هي

تدل على أما كانتا املركزين الرئيسيني يف جتارة السودان إبان حكم " تلمسان"و" سجلماسة"

مدخل لطرق القوافل إىل بالد السودان وأكثرها شهرة أهم " سجلماسة"وكانت  2املرابطني

واألندلس وحوض البحر  4تفضي إىل إفريقية و املشرق تلمسان فكانت نقطةما أ3وأمهية

  .فدبت احلياة يف هذه املدن بفضل ما متتعت به من مواقع إستراجتية و جتارية 5املتوسط

ة وهي طرق حملية الغرض منها توزيع الطرق هناك العديد من الطرق الثانوي تلكضافة إىل الوبا

ومن مث ميكن القول إا تكملها على صعيد .البضائع يف خط القوافل الرئيسي إىل املناطق األخرى

ى الذي روالتجارة الداخلية وعلى سبيل املثال هناك طريق يربط بني فاس وسجلماسة عرب صف

كل للذين يربطان بني سجلماسة وقني اهذا إىل جانب الطري 6.تقدر مساحته بثالثة عشر مرحلة

   7.كل من درعة وأغمات اللتني تعدان مدخال لقوافل التجارة إىل بالد السودانو

شكل كبري يف تنشيط التجارة إذ بوسامهت الطرق التجارية بني سجلماسة ،واملدن الساحلية    

مقصدا مرسى للسفن و الذي كان8ناء تاحبريتياستفادت سجلماسة من الطريق الذي يربطها مب

  .10ناء مليلةيربطها مبيهذا باإلضافة إىل الطريق الذي .9للقوافل القادمة إليه من سجلماسة
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،كان له كش وفاس وتلمسان باملدن الساحليةباط املدن الداخلية مثل مراتراومما الشك فيه أن 

ة فهناك طريق يربط بني مراكش وسال لتصدير منتجات املدينأثره البالغ يف توزيع منتجاا 

   1وتقدر مسافته بتسع مراحل

ط شاها موقعها املتوسط لتكون مركزا للنفكان هلا أكثر من طريق وقد أهلّ" فاس"أما 

ة الواقعة يالتجاري يف الشرق و اجلنوب و الشمال و الغرب لذلك كانت من أهم املدن التجار

،كما يربطها " تازا"طريق إىل الشرق عرب ممرإذ يربطها .على الطريق املؤدي إىل بالد السودان 

فضال عن الطرق .2مدخلي القوافل إىل السودان" سجلماسة"و"أغمات"طريقان جتاريان مع 

عدان من أهم املرافئ التجارية بني املغرب و ياللذين " وسبتة"طنجة" يئنايالتجارية اليت تربطها مب

  3.األندلس

ودان إىل أفريقية ،واملشرق قصى اآلتية من السغرب األأما تلمسان ،فقد حتكمت يف جتارة امل

اإلسالمي وحوض البحر املتوسط ،خاصة إذا ما علمنا أن الطريق الوحيد الذي يربط بني املغرب 

ا ارتبطت إوألمهية املدينة يف تسويق السلع ف 4" تازا"األقصى و املغرب األوسط ميتد عرب ممر

   5التجاري بني املغرب و األندلسألجل التبادل " وهران"و اآلخر إىل "تنس"أحدمها إىل :بطريقني

   5األندلس

  رق األندلسـط

أما يف األندلس فقد زاد اهتمام املرابطني بالطرق اليت تصل بني مجيع املدن األندلسية خصوصا    

ن التجار باألمن فأم أم جنحوا يف محاية الطرق وتأمني املسالك ،والضرب على أيدي العابثني

وكانت هناك مدنا . 6وغمرت البالد.ولتهم ديف على أنفسهم وبضاعتهم ،فكثرت اخلريات 

اعتربت حمطات كبرية للمسافرين خترج منها عدة طرق للمواصالت الربية ،وأقيمت على 

جنبات هذه الطرق الفنادق و املطاعم و احلمامات الستراحة التجار و التزود منها مبا حيتاجونه 
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قاعدة هلم ،أن قام طريق يربطها باملرية إذ " طةاغرن"وكان الختاذ املرابطني مدينة 1.أثناء رحالم

،يضاف إىل هذا أا كانت تربطها ببالد 2كانت هذه األخرية أقرب املوانئ إىل مدينة غرناطة

:املغرب صالت حبرية وثيقة ،فكانت السفن تنتقل بني ثغور املرية ،وثغور املغرب
3   

صر املرابطني ولذا كان هلا أكثر من كما كانت مدينة قرطبة ،من املدن الداخلية املزدهرة يف ع

وإىل جانب هذا .4طريق بري يربطها بأهم املدن األندلسية األخرى مثل طليطلة ،وبطليوس

وتقدر مسافته " الزنبجار"ارتبطت قرطبة باشبيلية بثالث طرق ،فالطريق األول يطلق عليه اسم 

أما الطريق . 6وايل مثانني ميالو تقدر مسافته حب" لورة"وطريق ثاين يعرف بطريق  5بثالث مراحل

   7الطريق الثالث ،فهو طريق الوادي

  الطرق النهرية -ب

 يفو إىل جانب الطرق الربية كانت هناك طرق رية استخدمت يف النقل بسبب توافر األار    

أن لطنجة ر كبري تدخله السفن ويصب يف  8"احلمريي"ففي املغرب يذكر .املغرب و األندلس

املراكب،ألن مرساها مكشوف  اال ترسى " سال"أن مدينة " دريسياإل"ويضيف.يف البحر 

وإمنا ترسى املراكب يف الوادي، وتعرب على فمه بدليل،ألن فم الوادي فيه أحجار تتسبب يف 

و هذا الوادي يدخله املد يف .كسر املراكب، كما كانت به منعطفات ال يدخلها إال من يعرفها

ويبدوا أن هذا .9كب يف الوادي مع املد،وخترج منه وقت اجلزراليوم مرتني، ويكون دخول املرا

  .النهر يستخدم ملسافات قصرية

ستمد مياهه من جبل ي"سفدد"سابقني هناك ر آخر يسمىوإىل جانب النهرين ال

من هذا النهر " البصرة"،وبلد كتامة ،وبالتقاء املياه يتكون ر كبري وقد استفاد أهل "البصرة"
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إىل أية جهة  نيسريون فيه مبراكبهم إىل البحر ،ومنه يتوجهولنقل إذ كانوا ستخدامه يف اال

أخرى يف املغرب األقصى ،استخدمت يف النقل النهري  اأار2"البكري"كما يذكر  1يريدون

" تطوان"الذي تسري فيه السفن املتوسطة احلجم القادمة من البحر و املتجهة إىل"جمسكة"كوادي 

ومل يقتصر استخدام النقل النهري على األار .قطع فيه حبوايل عشرة أميالوتقدر املسافة اليت ت

   4."اخلليجو"3الو" مثل أخرى االسابقة فحسب بل مشل أار

شرق األندلس عدم صالحيتها للمالحة باستثناء ر  أما البالد األندلسية فإن الغالب على أار

ار غريب األندلس ،فقد كانت أصلح أما أ 6ي كان يستخدم يف نقل األخشابذال 5"شقر"

  .7للمالحة ،فالوادي الكبري مثال كان يربط اشبيلية بالساحل وقرطبة

اصالت النهرية يف قرطبة حتت رقابة احملتسب فهناك مشرف على الوادي يعرف ووكانت امل

ي وكان الواد.يقومون بتنفيذ أوامره ونواهيه  أعوانعده اويس) أي أمني الوادي(باسم األمني 

إىل جهاا األخرى ،وكانت هناك مراسي كثرية على  الكبري هو املعرب الطبيعي من جنوب قرطبة

طول الوادي للتنقل من اجلنوب إىل الشمال وبالعكس ،ويشترط على أصحاب القوارب الذين 

رق لذلك غة على سالمة وأمن الناس من حوادث الظيتولون نقل الركاب من ضفة ألخرى احملاف

و جيب أن يكون يف كل ...شحان ألجيب أن يؤمر املعدون أن خيففوا ا.بأنه" عبدون ابن"أوصى 

لألشحان ،وأعجل للجواز،السيما اربان ليكون ذلك أرفق للناس وأخف مرسى معديتان أو ق

وجيب أن حيد للمعدين أن ال جيوزوا من عبيد الرببر،وال اخلدم وال من يعرف أنه  8عند العصوف

به ،ويف يده شيء من فائدة الغالت  ناس يف أيام الغالت ،ومن ظفرأنه يتعدى على أموال ال

،تكون ملكا نأشبه بأومعىن هذا أن تلك املعديات كانت  9.،فيؤخذ منه ،ويفرق على املساكني
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 الذي كان يعينه"أمني الوادي"للدولة وكان من بني طاقم اإلشراف على املعديات أعوان 

سجالت خاصة تسجل فيها املستبعد أن يكون هلؤالء  وليس من 1وال أمامهئوكان مساحملتسب،

  .أمساء بعض األشخاص اخلطرين املعروفني بسوء سلوكهم ملنعهم من العبور

جيب أن يؤمر املعدون يف املراسي ":يف موضع آخر ما يؤكد ذلك بقوله 2"ابن عبدون"و يذكر 

عملت و. "ل ذلكزوا أحدا بفاحشة من مخر أو غريه ،و يدخل حتت وعيد إن فعأن الجيو 

، ولعل أراضي ضفيت الوادي من أن يشغلها أحد أو يستغلها يف بناء شيء محاية على الدولة

. م الدولة يف مكوس الواردات و الصادرات، و منع التهريبالغرض من ذلك هو ضمان حتكّ

أن جيب أن حتمى ضفة الوادي الذي هو مرسى املدينة للسفن ،":"دونعبابن "ويف ذلك يقول

وموضع إخراج الفوائد  مما خيرجه يبىن فيها بنيان،فإن ذلك املوضع عني البلد  أو ،ئع منها شيبا

ملكا ألحد، إال السلطان  فيها التجار ، ومأوى الغرباء ، وموضع إصالح السفن ، فال يكون

ذلك كل احلماية ، فإنه موضع جمتمع التجار ، واملسافرين أن حيمى وحده ، وجيب للقاضي 

يف  4"يانة"كما استخدم ر. 3"ن ال يبيع منه شربا واحداأجيب لصاحب املواريث وغريهم و

وقصرأيب " شلب"الداخلية بالساحل مثل  ينبعض املوا ريةغوربطت األار الص ،بعض أجزائه

  5.دانس

، 6وعلى العموم فإن أار البالد األندلسية ، ال تشكل عائقا للنقل الربي لوجود جسور عليها  

ع سإذ يعرب أحيانا على الزقاق أو الزنبيل الذي ال يلمغرب ، بالنسبة ل س ذلك متاماوعلى عك

   7.ألكثر من ثالثة أشخاص

  ندلساأليف املغرب و األسواق الداخلية 
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األسواق التجارية يف كل من املغرب و األندلس يف فترة  شهدت :زدهارهااالعوامل املؤثرة يف 

وهذا راجع لعدة عوامل ساعدا على هذا ، الشراء  و البيع ، ونشاط يفحركة جتارية املرابطني

ته البالد إذ أصبحت  فأول هذه العوامل يرجع إىل االستقرار السياسي الذي شهد .االزدهار

، 1األمراء على استتاب األمن وإشاعة اهلدوء، وحرص اء املرابطنيمرأالسلطة السياسية يف يد 

  .دن املختلفةتصال التجاري بني املوهذا ما سهل اال

ملغرب األقصى مع وجود حكومة مركزية قوية ا لسلطة اخلاضعة نطقةكما كان التساع امل   

جعل املغرب  ما ساهرة على محاية الطرق والتجار و توفري كل ما حتتاجه القوافل ، وهذا

أدى ، و وروباأودان ، واملتجهة حنو األندلس و األقصى ممر آمنا للقوافل اخلارجة من بالد الس

، وغريه من مدن املغرب األوسط ،  احلركة التجارية بني مدن املغرب األقصىهذا إىل تنشيط 

املناطق حلكومة  تلكما حفز التجار الذين كانوا خيضعون يف ا وهذ2.وكذا مدن األندلس 

واحدة على التنقل حبرية تامة و ارتياد األسواق األمر الذي ساعد على تنشيط حركة البيع و 

سيما وأن دولة املرابطني ألغت املكوس اليت كانت تفرضها حكومات 3.بادل املنتجاتوت الشراء

ومن مث أصبح بإمكان التاجر أن حيمل  4.ندلسزناتة على التجار يف املغرب و دول الطوائف باأل

. ع من زكاةادام يؤدي عن أرباحه ما فرضه الشر قليم آلخر دون خشية مإحيمل سلعته من 

كما كان 5قد شجعت التجار على املغامرة ،و املخاطرة يف ارتياد األسواقكانت تلك السياسة ف

الزراعي و الصناعي باملغرب األقصى و األندلس أن حدث رخص يف األسعار  كان لوفرة اإلنتاج

  .6،مما أدى إىل تنشيط التجارة خاصة وأن هذه املنتجات كانت تباع يف األسواق 
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كانت " بين هالل"ي عرفته افريقية على يد عرب ومما ال شك فيه أن التخريب و الدمار الذ

،وأدى هذا إىل ازدهار أسواق املغرب األقصى ،ألن التجار صرفوا 1له آثاره السيئة على افريقية

أنظارهم عن املرور عن الطرق املعتادة ،بعد أن وجدوا يف املغرب األقصى ممرا للقوافل الداخلة 

نشيط احلركة التجارية أن والة األمر وجهوا اهتمامهم ومما زاد من ت.رجة منهإىل السودان واخلا

على ايء إىل بالدهم ،حيث وفروا هلم سبل الراحة ،و  للتجارة ،فعملوا على تشجيع التجار

سنة " فاس"تاشفني حني دخل مدينة فيوسف بن  اإلقامة بإنشاء احلمامات و الفنادق

،يف 2د احلمامات ا عشرين محامام أمر ببناء احلمامات و الفنادق وبلغ عد1069/هـ462

دون احتساب .فندق وسبعون تسعمائة مشلها التعتيب فقط يتال حني بلغ عدد فنادق املرية

وانصراف الناس إىل اهلدوء و  ستقرار،المما سبق خنلص إىل نتيجة مفادها أن شيوع ا3.غريها

كّنهم من اإلقبال مملادي للناس وارتفاع املستوى ا راد اتمع،فاملستوى املادي ألمن اإلنتاج رفع 

  .احلركة التجارية يف األسواق تعلى الشراء،وبذلك نشط

  واقــــم األســـأه

ثالث أنواع من  عرف املغرب و األندلس:  ا حتديد مواقعها وأمهيتها وأهم السلع املعروضة

لة يقيم يف هذه احلا ،واق اليت تصاحب اجليوش يف غزوااهي األسو:لنوع األولا األسواق

ن األسواق هي األسواق م:النوع الثاينما أ 4التجار أسواقهم قرب القواعد العسكرية

لتجار يغص بايف أحناء خمتلفة من املغرب ،وبيدوا أن البعض منها كان  منتشرة هي ،واألسبوعية

وألف شاة وينفذ ذلك يف  أكثر من مائة ثورفيه يذبح سوق أغمات وريكة فذكر أن . املتجولني

  .5وم نفسهالي

أسواق  وتنظيمها ال خيتلف عن تنظيم ،املدن، فهي أسواق من األسواق:النوع الثالثأما 

ويبدوا أن .خيتص كل جانب من السوق بنوع معني من السلعحبيث  .عامة املدن اإلسالمية

 لكل سلعة يتعامل فيها فنادقوخارجهما دعت إىل اختاذ  حركة السلع داخل املغرب و األندلس
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وانفردت كل صناعة بناحية معينة من  . خلا....الزيت و فندق السكر ون مثل فندقاملختص

،و سوق الفاكهة ،وغريها من األسواق اليت تضم عدة  نيقالسوق كسوق الثياب ،وسوق القرا

  1.جر يف سلعة واحدةامتاجر تت

بحت عاصمة الدولة ،حيث أص باعتبارها "مراكش"وقد أوىل املرابطون عناية خاصة مبدينة 

 اليت كانت تغمرها احلاصالت فتنوعت أسواقها.التجارة الداخلية و اخلارجية مركزا من مراكز 

ضافة إىل أا تقع البا2"نفيس جناا ،وبالد دكالة فداا"منجعلت  الزراعية املختلفة لكوا قد

ورت ، فنشطت أسواقها وتط3على طريق القوافل التجارية املوصل بني مدن الشمال و اجلنوب

وأسواقها خمتلفة وسلعها  :بقوله أسواقها4االدريسيوصف  قدة وترة وجيزف املدينة يف

ببيع احلاصالت الزراعية املختلفة مثل  خاصةفهناك أسواق  وتعددت األسواق باملدينة،".نافقة

بيع ل ومنها ماكان خمصصا ،ببيع منتجات األلبانلق أخرى وأسوا ،احلبوباخلضر و الفواكه و 

   5.مثل األبقار و اإلبل واملنتجات احليوانية املاشية

كما كانت هناك سوق للمنتجات الصناعية اليت اشتهرت ا مراكش وأمهها صناعة   

ثر الصنع مبراكش وكانت أك:"6"اإلدريسي"جات و النحاس وعنها يقول الصابون،و املنسو

وإىل جانب ذلك هناك ."واملغازل،عليها مال الزم مثل سوق الدخان والصابون،والصفر،متقبلة

كما .سوق آخر لبيع األطعمة املطهية ،واحللوى ،ويسمى هذا السوق باسم سوق الدخان 

اختصت بتجارة دباغة اجللود وتصنيعها ،وبيع املنتوجات  كانت للمدينة أسواق أخرى

  7. اجللدية،حىت أن أحد أبواب مراكش أطلق عليه اسم باب الدباغني
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ها اآلالت و املواد األولية الالزمة للصناعة فإا حتتاج إىل مكان واسع أما األسواق اليت تباع في

وكانت هذه األحياء الصناعية تقع بالقرب من أبواب مدينة .مكان يعرف بالقيسارية  اوهل

قد ينتج من بعض هذه الصناعات من روائح كريهة أو ضوضاء تؤذي أهل نظرا ملا " مراكش"

أكثر اتساعا من دكاكني .القيسارية املخصصة بالتصنيع يف هذه لذلك كانت الدكاكني  1.املدينة

   2.ن العمل ا يتطلب مكانا واسعا لوضع اآلالت ،واملواد الالزمة للصناعةألالبيع ،

كما وجد نوع من التكامل بني هذه .3وقد أدى تعدد األسواق وانتشارها إىل رخص األسعار ا

وبعض فمدينة مراكش كانت تعتمد على قرى  قرىهذه األسواق يف تبادل السلع بني املدن و ال

فكانت بعض املعادن مثل .4ولية الالزمة للصناعةمن املواد الغذائية و املواد األ املدن لسد حاجتها

،قاعدة بالد "اجيلى"ومدينة" فاس"مثل احلديد و الفضة والذهب و النحاس ترد إليها من مدينة 

   5.السوس،وهي من املدن التابعة ملراكش

إىل وجود األسواق مبدينة " ابن القطان"األسواق معظم مدن املغرب األقصى ،فقد أشار وعمت 

وفيها وقع "م قائال 1138/هـ533ق الذي شب يف فاس سنة ريفاس ،حينما حتدث عن احل

واحترق سوق )بياض(نة فاس ،واحترق من رأس عقبة اخلرازين إىل باب ياحلريق يف سوق مد

وقد كانت مدينة فاس مركزا 6"ري ذلك من األسواق إال البقالونوغ) بياض(ني،قالثياب والقرا

 7"قطب ومدار املغرب األقصى"بكوا  املعاصر لفترة الدراسة" اإلدريسي"جتاريا هاما فوصفها 

 و الصناعية ويرجع ذلك أساسا إىل موقعها املمتاز يف قلب البالد ،مع توفر احملاصيل الزراعية

  .ة سكان املدينةاليت كانت تسد حاج املختلفة

وال أعلم باملغرب مدينة ال حتتاج إىل " :نة فاس بقولهيبلغته مد ما8"املراكشي"وصور لنا

ال سوى مدينة فاس هذه ألا ـ  ر اهلنديطإال ما كان من العها ـ  شيء جيلب إليها من غري
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ومع "خري هاؤحتتاج إىل مدينة يف شيء ،مما تدعوا إليه الضرورة،بل هي توسع البالد مرافق ومتل

األسواق كانت متتلئ بأنواع سكان املدينة من السلع األساسية املتوفرة مبدينتهم ،فإن  اكتفاء

من مدن املغرب املختلفة و يف هذا اخلصوص يقول  يةالقوافل التجارمع لسلع اليت تأتيها ا

تشد  ألشهر وعليهاا ا الكربى،ومقصدهاحضر ومدينة فاس هي" :1"اإلدريسي"

كل غريب من الثياب ،والبضائع و األمتعة ،وإليها تقصد القوافل ،وجيلب إىل حضرا الركائب

وقد اختصت املنطقة ".ووافر حظ احلسنة ،وأهلها مياسري ،وهلا من كل شيء حسن أكرب نصيب

وبذلك صارت املدينة تعج بالتجار  2.منها املطر ينفذالقريبة منها بصناعة الربانس املديونية اليت ال

عن ذلك " اجلياليل"اختذوا يف أسواقها متاجر لصرف سلعهم وبضائعهم ،وعرب  بالتجار الذين

أهل بلد،وال إقليم إال وهلم ا ن البالد القاصية والدانية ،فليس م وانتقل إليها من مجيع:"بقوله

ع فيها ما ليس يف مدينة من مدن الدنيا ،وأتتها ومتصرف،واجتموصناعة، مرتل،ومتجر

  3"ات من كل صقعالتجارات،وأهل الصناع

بنصيب وافر يف التجارة الداخلية و اخلارجية لكوا تقع على " تلمسان"مهت أسواق اكما س

  4"وهي على رصيف للداخل و اخلارج منه ،قفل بالد املغرب"أهم طرق التجارة إذ تعد 

أا كانت تتميز عن غريها من املدن املغربية وساعد هذا على ازدهار أسواقها خاصة ، و 

جانب شهرا بالصناعات احلرفية مثل أجلم اخليل و ناعة الثياب الصوفية الرفيعة ، إىل بص

نتاجها إة مبا قدمته من يركة التجاراحلمهت يف اكما س5إليها الفارس  جها ، و كل ما حيتاجوسر

ا لتوافر تلك السلع يف و نظر 6.نتاجها احليواين و الصناعي ، فصدرت الغنم و البقر و اخليل إ

الترتيب الثالث بعد  يفيت حركة البيع و الشراء فيها زاد ثراء سكاا إذا تأو نشاط  أسواقها ،

سواقها النافقة،نظرا أب"سال"كما عرفت  7.من حيث الثروة اليت ميتلكها أهلها"فاس"و" أغمات"

وسائر املدن الساحلية من األندلس كانت " اشبيلية"لرخص الطعام ا ،ولذا فإن مراكب أهل 
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ا لشراء صنوف األطعمة،من حنطة وشعري وفول ومحص،فضال عن الغنم والبقر وعليه ترد إليه

   1.للكثري من التجار افقد كانت أسواقها مقصد

فقد اشتهرت بسوقها اجلامعة اليت كانت تعقد ثالث مرات يف السنة،وكان "أصيال"أما مدينة

اشوراء ونظرا لكون تلك السوق يف شهر رمضان والعاشر من ذي احلجة ،ويف ع زمن انعقاد

كانوا  يتوافدون إليها زمان انعقادها معلوما فإن التجار األندلسيني وجتار باقي املدن املغربية 

    2.بضروب من السلع ، و ينصبون خيامهم فيها إىل انقضاء وقتها 

كما اشتهرت مدينة سبتة بسوق املرجان ، الذي ال يضاهيه أي صنف من أصناف املرجان    

ختتص بتفصيل وحك املرجان ، " سبتة"كانت سوق وخرج من باقي األماكن ، الذي يست

وكانت لألسواق  3.تجار إىل كافة أحناء بالد املغربوصنعه خرزا ، ومن هذه السوق خيرج به ال

لألسواق يف املدن املغربية أياما معلومة للسكان ،يتوجهون إليها بسلعهم لشراء ما يلزمهم من 

وادي "سوق املعقودة على لتقام يوم اجلمعة من كل أسبوع،كااحلاجيات،فبعض األسواق كانت 

يف مواضع متعددة وقيل أنه كان يعقد ا سوقان يف يوم واحد،نظرا لطول اإلقليم،سيما " درعة

كما  4.كانت أكثر السلع رواجا عن غريها من السلع األخرى ذاوأن درعة تتميز بوفرة احلناء،ول

 "يالاص"القريبة من مدينة سبتة وسوق مدينة"ونصر بن جر"كما كانت كال من سوق قرية 

  5.يعقدان يوم اجلمعة أيضا

حيث كان  كمركز من مراكز التجارة الداخلية يف عصر املرابطني" أغمات"وبرزت مدينة 

جتارها يعدون القوافل املتجهة إىل السودان حاملة لقناطري األموال من النحاس األمحر 

،وأصناف النظم من الزجاج و األصداف،و املآزرواألكسية،وثياب الصوف و العمائم و

جر منهم ميلك او كان الت6 .األحجار الكرمية، وأنواع التوابل و العطر وآالت احلديد املصنوع

ومل يكن يف دولة :"مابني السبعني واملائة مجل، ويشري اإلدريسي إىل مدى ثراء أهل أغمات بقوله

                                                           

 73ص صفة املغرب :دريسيالا -1
 112ص  كتاب املغرب :كريالب -2
 80ص  املصدر السابق :دريسيالا -3
 207-206 ستبصارالا:، جمهول 152ص املصدر السابق :البكري-4
 110، 108نفسه ص:البكري- 5
 46ص الروض املعطار:احلمريي. 66ص املصدر السابق: دريسيالا-6



 

 

363

واال ،وبأبواب منازهلم عالمات تدل على مقادير امللثم أكثر منهم أمواال،وال أوسع منهم أح

ف يصرفها آالسكها مع نفسه وأربعة أمواهلم،وذلك أن رجال منهم إذا ملك أربعة آالف دينار مي

 فإذا مر...يف جتارته،أقام على ميني بابه وعن يساره عرصتني من األرض إىل أعلى السقف 

ها،فيعلم من عددها كم مبلغ صاحب ائمة عداخلاطر بداره،ونظر إىل تلك العرص ،مع األبواب ق

 تجمع التجار املتجهني بتجارم إىل بالد السودان،ويتضحل امركز"أغمات"قد كانتو 1"الدار

أغمات وريكة، واألخرى أغمات  :إحدامها مدينتان وأغمات:"احلمرييلنا ذلك من قول 

ا دار التجهز ،أليان ويرتل التجار على القدمييسكن األع بأغمات وريكةو ...هيالنة

منتجات املغرب وتصديرها  لتسويق وبعبارة أخرى فإن مدينة أغمات كانت مركزا2"للصحراء

حيث يصل ما "أغمات وريكة"سوق  يفإىل السودان،ولذلك فإن حركة البيع و الشراء،تنشط 

       3.يف اليوم نفسه السوق أكثر من مائة ثور،وألف شاه، وينفذ ذلك انعقاد  يذبح يوم

بكثرة مثارها وفواكهها وحلومها مما ال يوجد يف غريها،وعليه فقد " نفيس"كما اشتهرت أسواق 

   4.كانت أسواقها نافقة جامعة 

فاق، فقصدها التجار آلا تطبق وإىل جانب األسواق السالفة الذكر ظهرت أسواق ذات شهرة  

ليت أصبحت مركزا من ا" سجلماسة"من خمتلف أصقاع األرض،وحسبنا يف ذلك ما بلغته مدينة

 سلعهاوكانت  ،أهم مراكز التجارة عند أطراف الصحراء،فقصدها التجار من البصرة و الكوفة

ويصفها .املؤدي إىل إفريقيةحتمل إىل املشرق عن طريق موانئ املغرب أو حتمل عن الطريق الربي 

وأهلها قوم ...وسجلماسة مدينة حسنة املوضع،جليلة األهل،فاخرة العمل:"ابن حوقل بقوله 

ويستطرد  5"وأبنيتها كأبنية الكوفة إىل أبواب رفيعة على قصورها مشيدة عاليه... سراة مياسري 

 صحة اهلواء،وجماورة يفابن حوقل يف وصفها مربزا دورها التجاري،فشبه القريوان بسجلماسة 

ها املتوافرة،والرفاق حرباأقطعة منها إىل بالد السودان،وسائر البلدان و نالبيداء،والتجارة الغري م
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نقطع عنها التجارة إىل السودان ظهر ثراء فاحش على تال  ،ونظرا لكوا مركزا 1املتقاطرة عليها

سيما   عدة قرونل مكانتها التجاريةت سجلماسة على ظحاف ،فبنوا الدور والقصور وأهاليها 

غانه  قد أمهله التجار وأن الطريق الذي كانت تسلكه القوافل التجارية املتجهة من مصر إىل 

،فكانت سجلماسة مقصدا هلم للدخول إىل  عليهم بسبب العواصف الرملية وغارات أهل البدو

وافل التجارية على أساس أا كانت آخر قأصبحت ملتقى ملختلف البذلك و،  بالد السودان

   2.بالد السودان م حمطة لدخوهل

الصحراء الكربى كسوق جتارية يف الطرف اجلنويب من " أودغست"كما برزت مدينة 

مزدهرا  جتاريايف هذا املضمار ،حيث ظلت ردحا من الزمان مركزا " سجلماسة" تعظيمة نافس

يد والذهب الذي كان يأتيها من األطراف بففي أسواقها كان يتم تبادل منتجات املغرب بالع

ببالد املغرب يف بط تومن شواطئ احمليط األطلسي،ومما زاد يف أمهيتها أا كانت تر،اجلنوبية

 :بقوله4"احلمريي" وصفها وقد 3"طريق التمر"أشهرها الطريق املسماةطرق البعدد من الشمال 

وأهلها أخالط من مجيع األمصار قد استوطنوها لكثرة خريها ونفاق ...هلةآوهي مدينة عظيمة "

وهم أرباب نعم :"،وحتدث عن أمهيتها كمركز من املراكز التجارية فيقول"أسواقها وجتارا 

أسواق نافقة حافلة ،عامرة الدهر كله،ال يكاد يسمع اإلنسان فيها جزيلة ،وأموال جليلة وهلم 

  .5"ضوضاء جليسه ،لكثرة غوغاء الناس،وجتارم إمنا هي الترب

بأودغست صكا فيه  ولقد رأيت:"إذ قال 6"ابن حوقل"ومما يؤكد ثراء أهل املدينة ما ذكره    

لماسة باثنني وأربعني ألف لى رجل من جتار أودغست،وهو من أهل سجذكر حق لبعضهم ع

واقها وجتارا،فمنها سبذلك تعد منطقة جذب للتجار نظرا لكثرة خرياا،ونفاق أفهي "دينار

املصنوع على شكل خيوط  كانت جتلب الدرق اللمطية اجليدة،و الذهب البالغ النقاء
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هد مملكة غانة،وأيام دولة املرابطني بسبب انتعاش ومتيزت أودغست بشهرة فائقة يف ع.1مفتولة

  .الطريق التجاري الذي مير ا مث اضمحلت أمهيتها فيما بعد

يف التجارة الداخلية إذ كانت تتوافد إليه قوافل التجار من  حظ" داي"كما كان لسوق مدينة

و التجارات ، فقد امتألت باألسواق العامرة "مكناسة"أما مدينة.2فاس والبصرة وسجلماسة 

وهي مدينة :"بقوله إىل ذلك 3اإلدريسيأشار قد و تجاريث أصبحت حمطة للحب فازدهرت جتارا

  ."عامرة،هلا أسواق عامرة ومحامات،وديار حسنة

ال ختتلف عن األسواق املعروفة يف  ت األسواق مبختلف مدنه ،وهينتشرا أما األندلس فقد 

بة مبعلومات يف غاية األمهية  عن تنظيمها و السلع تنا كتب احلس،وأمدمعظم املدن اإلسالمية

من احلرف شارعا أو سوقا  ةحيث كان لكل نوع من أنواع التجارات أو حرف املعروضة ا

للمنسوجات احلريرية و الكتانية و القطنية وغريها من أنواع  اتفخصصت قيساري4.بامسه

ة اإلسكافيني،وهم صانعوا كما كان لصانعي األحذية شارع بامسهم يسمى سك.املنسوجات

ويوجد بالسوق مكان خاص لبيع الفواكه واخلضروات املختلفة األصناف اليت ترد من 5.اخلفاف

من القرى القريبة هلذه املدن،وجبوارها حوانيت بيع اللحوم املذبوحة من بقر وغنم وماعز،حيث 

هلم حلم ،حىت ال حيدث غش،وخيلط اجلزار  هيشترط أن يباع كل نوع يف حانوت على حد

ذبوحة ،ويشترط أن رانب املخيلوا السوق من مكان لبيع الطيور واأل كما ال.6الضان باملاعز

 احلية و رباعة الطيو رانب وغريها مسلوخة ،وجبوارهمتكون تلك الطيور مرتوعة الريش ،واأل

ترى شامل ء ليختربا،وجيلس جبوارهم أيضا باعة البيض ،وجبانب كل بائع منهم إناء مملوء بامل غريها

   7.البيض
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خيلوا سوق من األسواق  كما ال1.العسلجند باعة الزيت والزبد والسمن و وليس بعيد عنهم  

بينما ينتشر هنا وهناك باعة ابنات ،واإلسفنج الساخنة و 2.ةبيع األطعمة املطهيمن حوانيت 

ن مكان ملدعي ال خيلوا السوق مو3واهلريسة اليت ولع األندلسيون بأكلها،) السجق(املركاس

 4.كتابة وصفة ملريض يثق يف عالجهمون بفصد الدم أو خلع األسنان ،أو التطبيب الذين يقوم

قبل،وعمل الغيب والكشف عن املستاق املشعوذون الذين يدعون معرفة كما يتواجد باألسو

  5.غري ذلك شفاء مريض إىل ،أو لتقريب حبيب هاجر أواألحرزة للحفظ من احلسد

واق تعج بضجيج الناس ونداء الداللني،كما تنتشر هنا وهناك حلقات يلتف وكانت األس

عرض مهارته يف إلقاء الشعر والقصص ،أو يقوم يالناس حوهلا ملشاهدة قصاص أو شاعر شعبيا 

ويف أثناء انشغال الناس يعمل  6.أحد احلواة ببعض ألعابه السحرية اليت تأخذ بعقول املشاهدين

ين يستعملون كل الطرق ذملتسولني الالزحام و الضوضاء ينتشر ا يف وسطو.صوص عملهم لال

  يشوهون ا أجسادهم وعاهة  صرع ،أوالستدرار الرمحة من السذج بادعاء األمراض من 

ون الذين يبيعون املياه ،وبائعو البخور املمسكني مبباخرهم ءكما يندس يف الزحام السقا 7أطرافهم

   .8مبباخرهم اليت ينبعث منها الدخان

تباع فيها مجيع احلبوب من قمح " الرحاب"ما خصصت أسواقا خاصة باحلبوب تسمى ك   

وشعري وذرة وأنواع البقول املختلفة،أما الدقيق فكان له هو اآلخر سوق يعرف باسم 

وخصصت للدواب سوقا خاصة ا تباع ا احلمري و البغال األندلسية املعروفة و اخليل 9"املدي"
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يف  و كان هلذا السوق أمني خمتص 1ائة واملائيت دينار فأكثرامل اخليل وكان مثن البغل يصل إىل

  .2ختالفول عن السوق يرجع إليه عند االئذلك و مس

يلزمهم وكانوا يف غالب  لشراء ماوكانت للماشية أسواق خاصة ا يذهب إليها القصابون 

ا هي يف عم صرخأألا تكون يف الريف  األحيان يتجولون يف الريف لشراء ما حيتاجون،

،فتمتلئ خاصة يف األيام اليت يقترب فيها عيد األضحى وتزداد األسواق ازدحاما 3.املدينة

 ،ويدفعون مثن ما اعتزمواانويقلب املشترون اخلرفبالكباش السمينة اليت تساق من كل مكان ،

شتري به إىل بيت امل ،وميضيفع الواحد منهم اخلروف على عنقهفري،على احلمالني انادووي شراءه،

  .4الذي ال يكف عن رفعه صوته على احلمال ليأخذ حذره

السالفة الذكر هناك سوق خاصة للجواري و العبيد يعرف باسم  وإىل جانب األسواق

 فنجد فيه اهلندية و الرومية ،و الرببرية ،جيلب إليه الرقيق من مجيع أحناء املعمورة،"املعرض"

وتباع فيه جواري املتعة أو اإلجناب  تباع فيه اجلواري.ةالصقلبي و جازية ،والعراقية،و الزجنيةواحل

 جتيده من فنون ما تتمتع به كل واحدة من مجال ،ومواهب،وما أو اخلدمة،وختتلف أمثاا حبسب

    5 .اخل...الغناء،والرقص،واملوسيقى ،والشعر

اليهود  من كان للصيارفة سوقا خاصا م ،وغالبا ما كان الصيارفة من أهل الذمة خاصة اكم

ومينع الناس من الدخول 6ويعج هذا السوق باألجانب لصرف العملة والتجارة و عقد الصفقات

إىل مجيع هذه األسواق على ظهور دوام إذكان هلا مكان خاص خارج السوق لتقف 

  7،حىت ينتهي أصحاا من قضاء حاجامفيه،وهناك من يتكفل بتلك الدواب
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    نظــم األســواق

  الرقابة على األسواق احلسبة و

كان اهلدف الرئيسي لرقابة احلكومة لألسواق هو حتصيل املكوس،وعليه فقد كانت الدولة    

املرابطية تشرف على األسواق الداخلية يف كل من املغرب و األندلس إذ يعد احملتسب هو 

على صاحب  ،ويطلقول عن السوق وكان له مركزه املرموق بني املوظفني املدنينيئاملس املوظف

  1"احلسبة"صاحب أو"صاحب السوق"هذه اخلطة يف كل من املغرب و األندلس اسم 

إن صاحب السوق كان يعرف :"سبب تسميته بقوله"ألحكام الكربىا" يف 2"سهلابن "ويوضح 

وتفقد  ودين فيما جيري يف األسواق من غش وخديعةإمنا كان  بصاحب احلسبة،ألن أكثر نظره

أمهية  3احلسبة من أهم دواوين الدولة،وقد بني اجلرسيقي ويعد ديوان. "ههيزان وشبممكيال و

إن ديوان احلسبة أعظم الدواوين،إذ حيتاج إىل كثري من القوانني ،وليس :"يف قوله  هذا الديوان

يف  الصفات الواجب توفرها"4"السقطي"وأورد."بعد خطة القضاء أشرف من خطة احلسبة

من الشروط الواجب توفرها فيه أن يكون فقيها عارفا بأحكام احملتسب،وما جيب أن يتحلى به ف

ال عارفا ،نبي ،عاملا،غنياورعاعفيفا،الشريعة ليعلم ما يأمر به و ما ينهي عنه،وأن يكون رجال 

،لذلك فإنه يشترط فيه أن يكون غنيا حىت ال يأكل أموال الناس بالباطل باألمور ال يقبل الرشوة

وينبغي أن يكون احملتسب عارفا بأصناف 5" من كان له مال وحسبو املهونة،ألنه ال يهاب إال

ىت يستطيع بسهولة معرفة الغش ،والتدليس الذي حيدث أثناء عمليات حوحيل التجار املعايش 

ا لفعله وينبغي عليه أن ،وأن يكون قوله مطابقواجبات احملتسب أن يعمل مبا يعلم  ومن.البيع

،مع قيامه بالفرائض و الواجبات اليت تزيد من ) ص(با على سنة رسول اهللا يكون مواظ

ن القول ذا أخالق محيدة حىت يسهل عليه استمالة القلوب عندما يأمر احترامه،وأن يكون لي
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وكانت وظيفة احملتسب يف األقطار اإلسالمية ذات طابع  1.لناس باملعروف وينهاهم عن املنكرا

أمر باملعروف و النهي عن  من ،ديين هلا عالقة بالواجب الذي يفرض على الطوائف اإلسالمية

أن تعيني  3"ابن عبدون"ويرى 2.يدعوا إىل قمع الظلم و اجلور والسعي إىل العدل ،واملنكر

وافقة ويل األمر حىت يكون للقاضي احلجة وذلك بعد م.احملتسب وعزله من اختصاص القاضي

  .هراد عزله أو إبقاءعليه إن أ

يف حالة غياب  و يل هو الذي يعني املشرف على السوقافريى أن الو  4"حيىي بن عمر"أما 

و للمحتسب مطلق احلرية يف .أن ال يتجاوز ذلك ما يوافق خطته ةلقاضي حيكم مكانه شريطا

ومل يكن 6كأن يكون له عيونا يف األسواق ليعرف أخبار السوق5اختاذ أعوان يساعدونه يف عمله

على أصحاب املهن  شرافهإميتد  بل.فحسب شراف احملتسب مقصورا على الصناع والتجارإيكن 

  7األخرى كاملالحني ، و احلمالني وإىل كل ما ميس اآلداب العامة يف املدينة

األسواق الكبرية و املتنوعة ويف احملتسب النظر يف األسواق ، كترتيب الصناع يف  و من مهام

جيب على احملتسب أن يرتب الصناع و جيعل كل شكل مع شكله يف :"ذلك يقول ابن عبدون

و تالعبه يف غشه ، كما يتوىل مراقبة الباعة و التجار يف األسواق فمن عرف  8"مواضع معلومة

    9.أمور البيع أخرجه من السوق

 الطرق الضيقة و يعمل على منع أصحاب الدكاكني من كما مينع الباعة من اجللوس بالسلع يف

و ينبغي على احملتسب  10.ذلك يؤذي املارة إخراج سلعهم مبا يزيد عن حد أركان السقف ألن 
                                                           

  47- 46ص 1984، 1،دار الثقافة الدار البيضاء ط  النظر و التطبيق و التدوينيفخطة احلسبة:عبد الرمحن الفاسي-1

 237ص املقدمة: ابن خلدون
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حممود علي مكي،وعلق عليه يف صحيفة معهد الدراسات اإلسالمية، مدريد .استخرجه د ، نص منه،ام السوقأحك - 4

 103ص 1956  )4(مج
 237ص املصدر السابق :ابن خلدون- 5
 16ص واحملتسبآداب احلسبة:ابن عبد الرؤوف- 6
 237ص املصدر السابق :ابن خلدون- 7
 43ص املصدر السابق: ابن عبدون- 8
 47ملصدر صنفس ا-9
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،و الرماد ، وما  4السرجني 3، وشرائج2املاء االتنب و رواي 1"أعدال" أن مينع أمحال احلطب و

   5 .ق من جراء ذلك من ضرر بلباس الناساألسواق ، ملا يلح إىلوما شابه ذلك من الدخول 

هل السوق بكنسها و تنظيفها من بقايا سلعهم ، و من الطني املتجمع و غري أكما يأمر احملتسب 

و يتوىل احملتسب تنظيم احلرفيني من التجار يف طوائف ، .  6ذلك ، لكي ال يلحق أذى بالناس

يعترب هذا األمني مسؤوال عن كل ما  وعلى رأس كل منهم عريف أو أمني له السلطة عليهم ، و

عراف املستقرة اليت يلم التجارية املوضوعة و األ للقواعد حيدث مباشرة يف مجاعته ، و ذلك طبقا

من  يءالردذلك البد أن يكون خبريا باجليد وا من خالل مراقبته لصنعته ، ولكي يتسىن له 

الغذائية ، فإن احملتسب يتوىل مراقبة  و للحفاظ على صحة املستهلك  سيما يف املواد. 7حرفته

و التأكد من نوع الدقيق ، ها ، يعالطحن ، و صناعة اخلبز ، فكان البد من غربلة احلبوب قبل ب

خيلط اجليد بالرديء ، كما جيب التأكد من نظافة الطحانني وأوانيهم ، و سالمة ما الحىت 

   8.يطحنون 

، حبيث يتأكد من نظافة أواين العجن ، وجرد  عهصن ويتوىل احملتسب مراقبة اخلبز من بداية

على اخلبز الذي يصنعه و أن يكون األلواح و مسحها كما يأمر صاحب املخبز أن يطبع امسه 

وزان وأسعار أوكانت عقوبة من يتالعب ب. 9لومعاخلبز صحيحا على وزن معلوم و سعر م

أما صاحب .  10ويترك للبائع  التصدق باخلبز ، وإن كانت كمية كبرية يكسر وأصناف اخلبز ،

فإن عاود الكرة من . وال أب ، فإنه مسؤول عن ذلك املخبز الذي خيلط القمح الرديء بالطي
                                                           

اية الرتبة يف : :زرييعرب و يقدر بستني صاعا و يسمى العدل باسم الوسق، انظر الشباألعدال مجع عدل و هو حممل - 1

     2هامش  13ص طلب احلسبة
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 ل نفس املصدر و الصفحةخشرجية و هي القفص من عسف الن- 3
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، والبعد عن األماكن القذرة ، اخلبز بتغطيته كما يأمر باعة . وأخرج من السوق جديد ، أدب 

زارين، وال من يستقذر حرفته مع مراعاة نظافة ساحام ، كما مينع احملتسب بائعي احلوت أو اجل

  . 1من بيع اخلبز ،وذلك حىت ال يتعرض اخلبز للتلوث

يلتبس  فال يسمح هلم اجلمع بني نوعني من اللحم يف دكان واحد لكي الأما باعة اللحم ،

اجلزار من خلط  اللحم يف حانوت خمتص  ومينعولذا جيب أن يباع كل نوع من . على اجلاهل 

كما يتأكد من أن الذبيحة طاهرة من .2 باللحم املهزول نيأو خلط السماألنواع بعضها ببعض ،

ة للتأكد من أواين الطبخ ، وعدم وا مراقبة باعة األطعمة املطهضويتوىل احملتسب أي3.من العيوب 

  4وعدم خلط األطعمة القدمية بالطازجة

واختالط داا ، ومع ذلك فإن األسواق مل ختل من املنكرات بسبب الزحام آوكانت لألسواق   

 تنوء ا ،وبأمحال لون دوام أصحاب الدواب الذين حيمو .5الرجال والنساء يف مواقف البيع 

وحيرص احملتسب على منع اجلزارين من املشي  .6يتورعون عن ضرب احليوانات وأذيتها ال

د ثها بالدم عنحىت ال تضر بثياب الناس ، وتلو باللحم يف السوق ، إال أن تقطع رؤوس الضأن

 ومينع طرح القاذورات يف األسواق أو إيقاف الدواب بأمحال اخلشب و احلطب7.االزدحام

لرمبا  قه حبيث يتعذر مرور املارة ،وواختاد مرابطها على الطريق فتضي ها السوق بالشوك،زواجتيا

   8.هلاأدركهم شيء من تلوث ثيام من أرواثها وأبوا

احية التطبيقية،فعلى الرغم من املراقبة الشديدة ،إال أن هذا من الناحية النظرية ،أما من الن   

ع الكثري منهم ضحايا لعمليات واألسواق ال ختلوا من الغش و التدليس على الناس ووق

ضحت كتب احلسبة عمليات الغش و التدليس و اليت الزالت موجودة يف أيامنا وقد و.الغش

م،وخيلطون األطعمة الرديئة باجليدة،أو هذه،فهناك ذووي النفوس الضعيفة الذين يغشون اللح
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مما جعل الدولة .وغريها األمساك البائتة بالطرية ،أو غش احلليب باملاء و الزبد والزيت و السمن 

   1.تشدد يف عقوبة هؤالء

وكانت أشد العقوبة ترتل على الصيارفة أو مزوري العملة، ففي حالة ظهور دراهم مزورة يف  

شد العقوبة، ومىت ظفر به عاقبه احملتسب أ،درها، وعمن أحدثهاأحد األسواق يبحث عن مص

،مث يسجن بعد ذلك،ويتم تعيني مشرف جديد على السوق من أهل فيطاف به يف األسواق

  .2الثقة

الرقيق من أجل رواج جتارم،بالرغم من خضوع تلك التجارة للرقابة ا كثرت حيل جتار كم 

،أو التخلص من العيوب ح ،إذ كانوا يبيعون صنفا بدل آخرالشديدة ملا تدره على الدولة من أربا

بتغيري اللون أو تغطية النمش،وإخفائه ببعض الدهون،أو تغيري لون  اخللقية يف الرقيق من النساء

يه عيب فأو يبيعون العبد،و.3الطيبوالشعر،أو إخفاء الروائح الكريهة عن طريق الدهن بالبنفسج 

يكون العبد مسروقا ،أو يكون له أهل ميكن  أوتري ،مرض ال يفطن إليه املش وأعيب خفي 

د الرقابة على تلك األسواق، وكان لذلك كان تشد .هروبه إليهم أو يكون حرا قد استعبد 

  4.يكتموا عيبا دقيقا أو كبريا الّعلى النخاسني أن يقسموا أ

، لذلك ريعلى املشتري الشيء الكث أما سواق الدواب فيحدث فيها من الغش و التدليس    

لهم أم إذا أرادوا ومن حي. يبيعوا دابة لغري معلوم العني اسني بالقسم أالّخكان احملتسب يلزم الن

قها على ا وجعله يف خمالة ويغلّأن يبيعه،أخذ النخاس هراحلط من قيمة فرس أراد شخص 

تنع عن األكل فيها وام الفرس،فيخدش اهلر الفرس ويزعجه،فإذا رأى الفرس املخالة ظن أن اهلر

        5،فيضطر صاحبه بيعه بعد أن ينقص من مثنهفيها

مما سبق نصل إىل نتيجة مفادها أن الدولة املرابطية بذلت جهدا كبريا يف تطبيق احلسبة    

ال أن كثرة حيل التجار حال دون تطبيقها ، كما أوردا إاملذهبية يف املغرب و األندلس ، 

عليها كتب احلسبة تالشريعة اإلسالمية ، ونص .       
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  التسعري واالحتكار

رعاية  ستهالكيةالاملغرب و األندلس أن توضع تسعرية للمنتجات االعادة يف أسواق  جرت   

وكثريا ما تتدخل الدولة لتحديد أسعار املنتجات الغذائية ،حبيث ال يكون غنب  1للمصلحة العامة

يرى عدم تسعري احلنطة و القمح " د الرؤوفابن عب"وإن كان  إرهاق للمستهلك التاجر أوعلى 

 الغداء الرئيسي لعامة الناس ،وحىت ال خيضع الحتكار التجار وتنافسهم األمر ربو الشعري ألا تعت

يؤدي إىل الزيادة يف سعره فال يستطيع املستهلك شراءه،إمنا يشتريه من جالبيه،وال يترك  الذي

  2.مالتجار يشترونه منهم،ليبيعونه على أيديه

جاؤوا بالطعام أن يبيعوه يف السوق ،وال يرتلوه  اوكان صاحب السوق يأمر أهل الريف إذ   

يف الدور و الفنادق ،حىت ال يشتري الكمية تاجر واحد أو عدد من التجار ،فيتحكموا بعد ذلك 

احدة كانوا يفضلون بيع حماصيلهم ومنتجام مجلة و إال أن جاليب الطعام3يف السعر ويرتفع الثمن

4 .لصوا مما معهم،وحيصلوا على ما يريدون من مثن ،ويعودون سريعا إىل قراهمللتجار ليتخ  

أما عملية التسعري فتتم بالطرق الودية بني احملتسب الذي ميثل جانب الدولة،وبني وجوه 

ر شيئا فإن أراد اإلمام العدل أن يسع :"ابن عبد الرؤوف"التجار من كل سوق ويف هذا يقول 

ذلك ،فيجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء،وحيضر غريهم ،استظهارا على صدقهم،فيسأهلم من 

 صالح مةللعاو فيه هلم  مارأى شطاطا يف البيع،نازهلم على  كيف يشترون وكيف يبيعون،فإن

حىت يرتضوا به،ويتعاهد ذلك منهم بعد ذلك يف كل حني،فمن وجد منهم قد زاد يف  ، وسداد

واحد منهم أو   وإن أراد.كبيع أصحابه ،وإال أخرجه من السوق وأدبه الثمن ،أمره أن يبيع 

من أهل  بقي ن كثر هؤالء قيل ملنإ مينع من بيعه،فملرخص من ذلك ،أاثنان أن يبيعوا ب

    5".وال حيل التسعري أال عن تراض !إما أن تبيعوا كبيع هؤالء وإال فارتفعوا :"السوق
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هلم حوانيت يبيعون فيها ، فال  الفالحون بكميات صغرية ، وليسأما املواد الغذائية اليت جيلبها  

كما مل تكن التسعرية جترى على لنب ،و العسل ، الزيت ،اخلضر والفواكه ر مثل اجلنب ،والسعت

        . 1أصحاب احلرف

 تسعر اللحم ، بعد أن يعرف مثن الذبيحة كبشا أو عرتا ، ويعلم وزا  من املواد الغذائية اليتو   

ع سقطها وجلدها ، ويسقط يبيو ويسقط من وزا قدر العظم ، وبالتقدير حسب اجتهاده ، 

م الباقي على أرطال اللحم ،فيعلم كم مثنه من مثن اجلزارة والذبح ،ويربح فيها درمهني ، مث يقس

خد اللوزة ؤت أن أو. بع يف حلم البقر والطريقة نفسها كانت تت. جيب للرطل ويكتب ذلك 

لية من فخذ البقرة مقشرة على أن يأخذ السناج ، وتوزن فتكون ربع عشر البهيمة كلها الداخ

 2ا عن وزن البهيمة كلها ذويستغىن.  

، واالحتكار هو تسب الحتكار السلع وأقوات الناسكتب احلسبة ملقاومة احمل أشارتوقد      

 ويف هذه احلالة ،.لبيعها  أن يشترى التاجر سلعة معينة يف وقت الرخاء ،ويتربص وقت الغالء

فإن احملتسب جيرب فاعل ذلك على بيع سلعته ، وذلك ألن االحتكار حرام ،واملنع من فعل احلرام 

" حيي بن عمر "رى يو.   4"، واحملتكر ملعوناجلالب مرزوق" "ص"ولقد قال الرسو.3واجب 

ال إطعامه ، و ال يأخذ  من ضرر للناس يف السوق ، أن يباع عنه ينتج فيمن حيتكر الطعام ، وما

فعله ضرب وطيف  عن ذلك ،فإن عاد إىل ىهني و,رأس املال ،  أما الربح فيتصدق به أدبا له ،

  .به يف السوق مث يسجن 

دام ، إجملوبا من  يئانوا شقتكما ال يترك أهل احلوانيت ، و سائر أهل االدخار احلرية يف أن ي    

لسمن ، الزبيب و التني ، مما بالناس حاجة إليه و ال و ما شابه ذلك مثل الزيت ، العسل ، ا

 6"خاطئ  ال حيتكر إ الّ : "فقال ى عن ذلك ألن الرسول صلى اهللا عليه و سلم 5حيتكرونه

" مالك"إال أن . للجالب و الزارع االحتكار " ابن حبيب"ة و قد رخص يعين أن احتكاره خطيئ
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بوا ، و أخرجت السلعة من بني لوا بعد النهي أدففي حالة ما إذا فع. مل ير على هذين بأسا 

قت بني الناس  ، و ذوي احلاجة ، فيشتركون فيها بالثمن الذي ابتاعه به ، و يف أيديهم و فر

و الشيء نفسه يفعل يف احلبوب كلها اليت تعد ، 1إذا مل يعلم مثنه فبتسعرية يوم احتكاره ما حالة

هي احملتسب عن تلقي السلع اليت يرتل ا إىل السوق ني كما.قوتا للعباد ، و علفا للحيوانات 

  .   2لتاليف االحتكار

وهكذا يتضح لنا أن التسعري و االحتكار ، كان خيضع لرقابة احملتسب الذي من بني اختصاصه 

ل على توافرها مالعمل على منع احتكار السلع االستهالكية الضرورية لقوت الشعب ، و الع

  .   األسر الفقرية بأسعار تتناسب و دخل

  وسـاملك

ن املعىن الديين و، ووالة األمر يؤكد دولة املرابطني على أرض املغرب األقصى قامت منذ أن 

الذي تأسست عليه الدولة ، إذ أن هدفها األساسي هو القضاء على الضالالت املنتشرة ، و 

وة حيث قرر ابن منذ اللحظات األوىل لتأسيس الدع لكذضح اتاجلهل بأحكام الدين و قد 

أي كتاب اهللا : تها لألموال ، وهو ما قرره الشرعيياسني املبدأ الذي ترتكز عليه الدعوة يف جبا

بشأن األموال ، ولذا فإنه حني افتتح مدينة و سنة رسول اهللا ، وما ورد فيهما من أحكام 

، و يتضح ة نألغى كل الرسوم و الضرائب اليت مل يرد فيها نص من كتاب أو س" سجلماسة"

أوجب و أزال املكوس و أسقط املغارم املخزنية ، و ترك ما :"3"ابن أيب زرع"ذلك من قول 

 كانت على إزالة الضرائب اجلائرة اليت" عبد اهللا بن ياسني"و حرص.تركه الكتاب و السنة

تباع إعلى  عملمقاليد السلطة " يوسف بن تاشفني"و ملا توىل،تفرضها زناتة يف املغرب من قبل

و من هنا كانت مصادره هي الزكاة و العشور وجزية أهل الذمة و " عبد اهللا بن ياسني"أوامر

كانت هلذه السياسة احلكيمة ـ يف بداية عصر املرابطني ـ أثرها يف و 4.أمخاس غنائم املشركني

إذ كان طبيعيا أن تؤدي يف ازدهار احلركة التجارية ، و مضاعفة اإلنتاج و زيادة دخل الفرد 

شجعهم على املغامرة و ارتياد األسواق دون  السياسة إىل التخفيف عن كاهل التجار ممتلك ا
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كما كان لتخفيف .  1أي خوف ما داموا يؤدون عن أرباحهم ما يفرضه الدين من زكاة

الضرائب أثره على املنتج حيث ساعد ذلك على مضاعفة اإلنتاج مما أشاع بني الناس لونا من 

غري أن . من اإلقبال على البيع و الشراء فراجت التجارة يف األسواق نهم ذلك الرخاء ، فمكّ

كوس مل تعد تفي حباجات الدولة السيما بعد أن أصبح األندلس مل ارائب والض موارد اخلزينة من

يوسف بن تاشفني لألموال لتجهيز احلمالت العسكرية  حاجةتابعا للمغرب األقصى ، و 

بعض اإلتاوات على أهل املغرب و ، و نتيجة لذلك فرض  املستمرة للرد على أطماع الفرنج

و قد أشار إىل هذه القباالت و تطبيقها على أسواق . فظهرت بعض أنواع القباالت.  2األندلس

بلة عليها مال الزم مثل سوق و كانت أكثر الصنع مبراكش متقّ:" مراكش اإلدريسي بقوله

كانت القبالة على كل شيء دق أو جل ، كل الدخان،و الصابون ، و الصفر ، و املغازل ، و 

    3".شيء على قدره

ركت الجتهاد تو الراجح أن تلك القباالت مل تكن حمددة مببلغ معني أو كمية حمددة ، و إمنا    

وصفه بأنه شر خلق اهللا  4"ابن عبدون"املتقبل ، الذي كانت كثريا ما يشتط يف حتصيلها حىت أن

و يفتح أبواب الضرر "ع فهو جيري و يسعى لضرر املسلمني أبدا ، و أنه خلق للضرر ال للنف...

الذين 5"اخلراص"عنده يف هذه الصفة   كما استوى" ، و يغلق أبواب اخلري و النفع عنهم عليهم

الرشوة ، وطلب من القاضي أن مينعهم من اخلروج إال ب  امهم ىف عدة مواضع من رسالته

و يعود ،6، و يوصيهم بالرفق و التحري ، و ترك التشططهفعلهلم ما جيب  بأمره ، و أن حيدد

على هذه الفئة بالذات ألن الدولة مل ختصص رواتب للمتقبلني و اخلراص ،  "بن عبدونا"حرص

إمنا جعلت أجرهم على أهل الزراعة و األموال ، ولذا كان جمال التعدي كبري يف حتصيل العشور 

أكثر من مرة ،مثل قبالة اجلبايات حتصيل وأرشاوي و القباالت ،فوصل م األمر إىل أخذ ال

على " ابن عبدون"األضاحي ، و بعض املواد الغذائية اليت تباع يف املنازل لذلك كان يشدد
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وجوب تعريف الناس بعدم دفع قبالة األضاحي ،ألا أخذت من اجلالبني ،كما ال تؤخذ ممن 

   1أمثااباع طعاما أو زيتا يف داره ألنه سبق حتصيل أعشار 

  )العملة ، السفتجة ، الصكوك(وسائل التعامل 

عن الوضع االقتصادي  صادقة داد دارسيها بصورةإمتساهم يف  إن دراسة العملة: ملةـالع   

ا ، كما تبني طريقة التعامل بني أفراد اتمع ، ألا هي الوحدة املستعملة يف فلدولة قوة وضعل

حيث عملت على  املرابطية الختتلف عن بقية الدول االسالمية احلياة اليومية وعليه فإن الدولة

نتاج الالعملة مبختلف أنواعها سيما و أن الدولة كانت قد سيطرت على املناطق األساسية  سك

  2املعادن املساعدة على سك العملة سواء يف املغرب أو يف األندلس فيما بعد 

ملدن اجلنوبية يف الفترة املبكرة من قيام حركتهم ومما ال شك فيه أن استيالء املرابطني على ا    

هم من التحكم يف الطرق التجارية املؤدية إىل ذهب السودان  املصدر األساسي للذهب نمكّ

ت الدنانري الذهبية متثل العملة فصار 4فاختذت منه قاعدة أساسية لصك عملتها الذهبية 3اخلام 

تلك املدن بدأ املرابطون يف سك عملتهم   لىع ئهمستالاالرئيسية للدولة ،فبعد سنتني من 

م باسم 1058/هـ450مدينة سجلماسة سنة  ضرب وأول دينار وصلنا كان من الذهبية ،

ده أصدر األمري يوسف بن تاشفني ع،وب 5األمري أيب بكر بن عمر باعتباره األمري الشرعي للبالد

إال أن هذا مل مينع  6عملة الذهبيةيف صك العملة بامسه ، وسار بقية األمراء على ج سابقيهم 
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سهيل عمليات ستعمال الدراهم و أجزائها لتا أمراء الدولة املرابطية من سك العملة الفضية و

وذلك أن :"... 1وهذا ما نستشفه من قول املراكشي يف املغرب أو األندلس البيع و الشراء سواء

،فيستريح  واخلراريب اعها،وأمثاا،عادم يف بالد املغرب أم يضربون أصناف الدراهم وأرب

يرى أن 2"الباحثني"غري أن أحد " الناس يف هذا وجتري هذه الصروف يف أيديهم فتتسع بياعام

ة بالعملة نالتعامل بالدراهم يف عصر املرابطني كان قليال فضال عن انتشاره احملدود مقار

  .لكنه مل يوضح سبب ذلك.الذهبية

ا إىل إقبال الناس على التعامل بالدينار الذهيب يف األسواق ،خاصة الراجح أن ذلك يعود أساسو

يف التجارة اخلارجية ،مما نشط التعامل بالدينار عن التعامل بالدراهم أو أن أمراء الدولة كانوا 

يفضلون أن ترد إليهم األموال بالدنانري،ومما ال شك أن هذه الظاهرة كان هلا انعكاسا وأثر على 

قبول العملة الذهبية لقيمتها  على ةسواق ،فكانت رغبة التجار و الصرافني منصبالتعامل يف األ

تحمل اخلزن ين طبيعة هذا املعدن الثمني ألالثمينة ،أو إلقبال الناس على خزن الدينار الذهيب،

  3.أكثر من نظريه

وتعددت دور ضرب العملة املرابطية حيث مشلت مناطق خمتلفة من مدن املغرب و 

،وعملت الدولة على توحيد العملة املتداولة يف العدوتني بعد ضم األندلس،إال أن ما 4األندلس

إىل سنة  ينبغي اإلشارة إليه هنا أن النقود اليت أصدرا دور الضرب باألندلس ،قد تأخر ظهورها

وليس من املستبعد أن يكون املرابطون يف هذه الفترة يتعاملون بالنقود 5م 1093/هـ486
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نسبة إىل  املعتمد (يف املغرب إىل جانب بعض عمالت دول الطوائف كالدنانري العبادية املضروبة 

ى املرابطون على عملة بين عباد يف قوقد أب)األندلس نسبة إىل شرق(و الدنانري الشرقية)بن عباد

و الشراء ظاهرة بادية يف األسواق  املعامالت التجارية داخل األسواق لذلك ظلت عيوب البيع

   1.نوازل الفترة املعاصرة للدراسة أشارت إليهما وهذا 

لإلشراف وقد اهتم املرابطون بدور السك اهتماما كبريا سواء يف املغرب أو األندلس فاختاروا 

ية،ومعرفة كبرية بأسرارها خربة بالصناعة اجلار مهل وممن املعروفني باألمانة،األشخاص عليها 

مع الرتاهة  غشها،وأسباب  وما يفسدها، لحها،صياملعادن، وما  وأوصاف النقود كتمييز

على صاحب  عادت باخلسران وعدم الرجحان وتعطيل فائدا وقلّ عائدها وكان والديانة،وإال

 ىف الطبع على أحد الوجهني د الدنانري و الدراهم ،بعد الطبع،حىت ال يكوندار السكة أن يتفقّ

وء السك أو املبالغة يف الضرب على الطابع س اجتاه خمالف لآلخر واختالط الكتابة فيها بسبب

وعليه مراقبة املعدن الذي يضاف إىل ).أي تكون عرضة للكسر(عند سك العملة حىت تتجرش 

ويعمل 2.الذهب أو الفضة املضروبة نقودا،وهو يف الغالب معدن النحاس ونسبته واحد يف املائة

نوا من ذوي املهارة و التجربة و ون وعمال ،ومتعلمون يشترط فيهم أن يكوميف دور السك معل

و أنزله ) أي تسخينه(ري الذهب حاملعرفة لدقة العمل وخطورته،ألن عامل السكة إذا أخطأ يف تش

من فرن الطبخ،وهو ناقص العيار جاء عليه يف إعادته خسارة ونقص وإن غفل وتناهى يف 

   3.ري فوق حده كان فيه النقص الكثريحالتش

لى مراقبة دور سك العملة لتفادي الغش و التدليس فيها،إال أن وعليه قد عملت الدولة ع

احلروب املتواصلة اليت خاضها املرابطون يف املغرب واألندلس يف أواخر أيامهم كانت قد 

كما أا أتت على .استنفذت قواهم،فلم تعد الدولة حتكم قبضتها على مراقبة دور السك
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ر سلبية على العملة املرابطية،حيث ظهرت الدنانري وجنم عن ذلك ظهور آثا.مواردها االقتصادية

ويف أثناء :"ة اليت يطلق عليها زيفا اسم الدينار الذهيب،وهذا ما بينه ابن عذارى يف قولهياحلشم

اتصلت احلروب ببالد  )م1145هـ 540م  1139/هـ534(هذه احلركة الطويلة األعوام

ومما ال شك فيه 1"الدقيق مبثقال حشمياللثام،وغلت األسعار مبراكش،حىت وصل فيها ربع من 

أن لظهور العملة املزيفة يف أواخر الدولة كان له أثره الكبري على العملة املرابطية وعلى اقتصاد 

، كما كانت عليه يف العهود األوىل ةالدولة ككل فلم تعد التجارة واملعامالت التجارية نشط

  .أليام الدولة

مل بالعملة النقدية،من الدنانري و الدراهم استعملت وسائل إىل جانب التعا:الصكوك و السفاتج

يف ميادين متعددة من النشاط التجاري  2أخرى يف املعامالت التجارية مثل الصكوك و السفاتج

و املايل على مستوى القطاعني الرمسي و الشعيب إذ استخدم الصك كوسيلة للتعويض عن دفع 

وجيري .ر معني من النقود إىل الشخص املسمى فيهوهو أمر خطي يدفع بواسطته مقدا النقود

 3حترير الصك بدقة حيث يدرج فيه اسم صاحبه،ومقدار املبلغ الواجب دفعه رقما وكتابة

ونظرا ملا تقوم به الصكوك من 4.وموعد استفائه وقد يؤرخ وخيتم خبامت خاص ويصادق عليه

ألموال نقدا من جهة، ولكوا وثيقة تسهيل قضايا البيع والشراء يف الوقت الذي ال تتوفر فيه ا

لتقرير الديون واستفتائها، فإا استخدمت يف املدن اجلنوبية من املغرب .ائتمان مضمونة

ت صكا سولقد رأيت بأودغ":إىل صك من هذه الصكوك بقوله" ابن حوقل"وقد أشار.األقصى
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يء احملكم ،ومسي هذا القرض به إلحكام أمره،وهو أن يدفع إىل التاجر ماال  قرضا شمبعىن ال"سفتة"مفرد سفتجة،معرب - 2

  يف بلده،ويدفعه على سبيل القرض ال عن طريق الوديعة،ألن ذلك التاجر ال يدفع عني املال بل يؤدي  هليدفعه إىل صديق

 كتاب كشاف :ى التهانوينحممد علي الفاروق:انظر.تفيد املقرض من خطر الطريقسقرضه لييمثله،فال يكون وديعة،وإمنا 

-636ص 1863تصحيح حممد وجيه وآخرون،طبعة شياتك سويسى آف بنكال كلكة   1،مج الحات الفنونطإص

     3هامش 545 ص 1908القاهرة، ،،مطبعة الظاهركتاب مثار القلوب يف املضاف و املنسوب:الثعاليب :يضااوانظر . 637
  96، صصورة األرض:ابن حوقل -3
  278ص  املقدمة :ابن خلدون -4
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ني وأربعني من أهل سجلماسة باثن أودغست وهو فيه ذكر حق لبعضهم على رجل من جتار

كما عرفت أسواق الدول اإلسالمية منذ وقت مبكر استعمال احلواالت أو 1".ألف دينار

وهي أن يعطي ماال لرجل له مال يف بلد يريد أن يسافر إليه فيأخذ منها  السفاتج،

ملن عنده من املال يف ذلك البلد،فيعطيه مثل ماله الذي سبق أن دفعه قبل "سفتجة"اخط

ت السفاتج يف التعامل يف األسواق أو يف دفع الديون،واهلدف من استعماهلا وقد استخدم2.سفره

فهي يف هذه .يف املعامالت املالية هو نقل النقود من مكان آلخر دون تعرضها ملخاطر الطريق

احلالة كانت وسيلة للحيلولة دون إجراء الدفع بالعمالت املعدنية يف األماكن البعيدة إذ يف حالة 

  3.فاتج يكون وصول األموال أضمن وبعيد عن خماطر الطريقالتعامل بالس

وكان الصرافون و الوكالء يقومون مقام البنوك يف حتويل هذه السفاتج إىل نقود مقابل خصم 

يف األسواق  ةالتجاري ملعامالتا اتاألمر الذي سهل إجراء .مبلغ من املال احملول أو أخذ فائدة

ت إشراف الصيارفة ،ويف بعض األحيان كان التجار خاصة وأن الصفقات التجارية تتم حت

أما النظام املتبع يف حتديد أجل 4.كل دينار يفيقومون بتصريف هذه السفاتج بربع درهم ونصف 

صرف السفتجة فكان يتم حسب اتفاق األطراف املعنية،فإذا اشترط أداء املال يف وقت حمدد 

أو على  ن صرفها إما دفعة واحدةفهي سفتجة بأجل،يتم صرفها حينما حيل وقتها،ويكو

   5.دفعات

                                                           

  96ص صورة االرض: ابن حوقل- 1
   636ص   1،مج الحات الفنونطإص كتاب كشاف :حممد علي الفاروقي التهانوين- 2
  :يضا اوانظر  637ص نفس  املرجع - 3

Goitein.sd : A  mediterranean society,vol; ( 1)   university of California press 
1967,p42 
 

  93ص 1904 ،بريوت ،باء اليسوعبنيآل،مطبعة اة األمراء يف تاريخ الوزراءفحت:الصايب- 4
  222 ص 1973 ، بريوت ،دار صادر ،حتقيق عبود الشاجلي )  8( ج نشوار احملاضرة وأخبار املذاكرة:التنوخي- 5
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إال أن ذلك مل مينع 1وعلى الرغم من أن فقهاء املالكية كرهوا احلوالة على الصيارفة واعتربوها ربا

ل التجار من التعامل ا حيث أشارت أوراق اجلنيزة إىل أن السفاتج استخدمت يف التعام

أن تكون السفاتج قد "جوتني"ومل يستبعد2اورةبني بالد املغرب واألقاليم األخرى ا التجاري

استخدمت بسجلماسة الواقعة جنوب الصحراء باعتبارها إحدى حمطات القوافل التجارية 

   3.لتجارة السودان الغريب

وإىل جانب الصكوك و السفاتج كانت املعامالت التجارية تقوم على املقايضة يف :ةـايضـاملق

ة خاصة جنويب الصحراء،فكان هناك جتار يبتاعون بدون بعض األماكن من بالد املغرب،وبصف

وآخرون يستخدمون قوالب امللح و الصدف والنحاس،وقد شاهد "جارة الصامتةتال"مشاهدة 

نقار الفضة أالبكري املعاصر لفترة الدراسة كيف كان يبتاع أهل السوس باحللي املكسورة و

  .4وذلك لندرة الدرهم املسكوك عندهم

  وازين واملقاييساملكاييل و امل

يل و املوازين اليت كان يإن دراسة احلياة االقتصادية و التجارة خاصة يتطلب دراسة املكا   

مستلزمام،وكانت وحدات الكيل يستخدمها السكان يف تعاملهم اليومي ويف شراء بضائعهم و 

 وهذه املكاييل ، ةوالزالق ، والقفة ، والقليلة ، والصفحة ، والقفري ، املد و السطل والوسقهي 

قليم وبلد على أرطال تتفاضل يف افالشيزري يذكر أنه اصطلح كل  .ختتلف من قطر آلخر

إىل استخدم املد حني حتدث عن رخص  5"ابن صاحب الصالة"د أشار قو.الزيادة والنقصان

وحني غلت األسعار "  مخسة وعشرون مدا بدرهمو الشعري"األسعار بوادي تانسيفت فقال 

                                                           

  316-315ص ) 6( ج املعيار: الونشريسي- 1
2 -Goitien :Bankers and accounts from the eleven century,A.D. 
in(J.E.S.H.O).vol 1v  part 1-2  november 1966; p.29 
3 -Goitien: s D; A  mediterranean society; vol ;1 p.244 

  162ص كتاب املغرب:البكري -4
   352ص املن باإلمامة-5
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انني مللمد وحدد وزنه بث"فاس"كما أشار البكري إىل استخدام أهل.1س بيع املد بدرمهنيباألندل

 "البيدق"استخدم السطل يف الكيل وقد أشار وإىل جانب املد2".مثانني أوقيةومدهم :"أوقية بقوله

عن غالء األسعار يف حروب الفترة االنتقالية من املرابطني إىل املوحدين  يف حديثه إىل ذلك

يف 4"الوسق"كما استخدم 3".لك الوقت سعر الشعري ثالثة دنانري للسطلذوبلغ عندنا يف :"هبقول

عن الرخاء الذي عم البالد أيام دولة املرابطني 5"ابن زرع"كيلهم وهذا ما نستشفه من حديث 

متصل وعافية وأمن تناهى القمح يف وكانت أيامهم أيام دعة ورفاهية ورخاء :"حيث يقول

،وقد "القفري"ومن بني املكاييل املستخدمة نذكر ."سق بنصف مثقالوبيع أربع أ أيامهم إىل أن

مثال يساوي اثنني وثالثني مثنا،والثمن هو ستة  "القريوان"اختلف من منطقة إىل أخرى،فقفري 

   6.بينما يساوي القفري باألندلس ستني رطال والربع مثانية عشر رطال) ص(أمداد مبد النيب

مبد  دفإا تساوي مثانية وأربعون قادوسا والقادوس ثالثة أمدا" ل تنسأما الصفحة يف كي

ويسمون نصف ) ص(أما ىف نكور مثال فإا تساوى مخسة وعشرون مد مبد النيب  )ص(النيب

ومن هنا يتضح لنا أن وحدات الكيل تقوم على العرف وهي مقادير .7"السدس"الصفحة 

املكاييل يقتصر استعماهلا على منطقة واحدة ال ،كما أن بعض 8إصالحية ختتلف من قطر آلخر

  10.وامللت املراكشي 9"القرصة اإلشبيلية"تتعداها مثل 

                                                           

   419ص املن باالمامة:ابن صاحب الصالة -1
  117ص كتاب املغرب: البكري-2
  53ص أخبار املهدي:البيدق-3
  204ص الدوحة املشتبكة: علي بن يوسف احلكيم:انظر.ومعناه وسق اجلمل أي محل مجل وكان مقداره ستون صاعا-4
  108ص األنيس املطرب-5
  240ص 1967،طبع مطبعة ليدن مطبعة بريل أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم:املقدسي-6
  91املصدر السابق ص:البكري-7

 37، 27ص آداب احلسبة:السقطي 544، 543ص 1س  دفتاوى ابن رش:ابن رشد8 -
 668ص 5س الذيل والتكملة: املراكشي -9

 402نفسه ص -10
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أما املوازين املتداولة،فكانت القنطار واألوقية والرطل والدرهم وختتلف املوازين تبعا لنوع 

 1أوقيةالسلعة،كما كان لكل إقليم أو منطقة قيمة لرطلها،فكان رطل مراكش يعادل ستة عشر 

يساوي اثنني  "نكور"هو رطل  "مليلة"ورطل  2أما رطل أرشقول فكان اثنان وعشرون أوقية

أوقية،واألوقية مخسة عشر درمها،وقنطارهم من مجيع األشياء ذا الرطل،أما الدرهم  وعشرون

  .3ففيها عدة قراريط وكل قنطار يساوي مخسة أمثان درهم

إىل اختالف القنطار يف أقاليم املغرب          وكان الختالف قيمة الرطل أن أدى ذلك 

واملكاييل فإن التجار يف معامالم كانوا ينصون يف وثائق ونظرا الختالف املوازين . 4واألندلس

بعض  ولكن الذي كان يثري الرتاع بني التجار أن.5البيع و الشراء على نوع الكيل أو الوزن

وكان استغالل التجار لفوضى  7.ا بال وزنوبعضها تقدير6السلع كانت تباع كيال ووزنا

املكاييل واملوازين يف عصر املرابطني استغالال أضر مبصلحة املستهلك، فكانوا يغشون يف 

أمثلة عن بمقاديرها ،أو يستعملون احلجارة بدال من صنج احلديد حىت أن كتب احلسبة تزخر 

أن جيعل عالمة على املكاييل  على احملتسبويتوجب ذلك، وتقترح قطع كل.أساليب التجار هذه

    8.واملوازين معلومة ومعروفة عنده

       

      

                                                           

  1هامش 353ص املن باإلمامة:ابن صاحب الصالة
 78ص كتاب املغرب:البكري -2

 89- 88نفسه ص -3
 69نفسه ص:البكريكل من املغرب واألندلس  انظر عن اختالف املوازين واملكاييل يف-4
 544-543ص 1س فتاوى ابن رشد:ابن رشد 5
  39، 38ص 4ج البيان املغرب:ابن عذارى:انظر عن ذلك مثال بيع الشعري كيال ووزنا-6
 مثال ذلك أن الصوف يباع باجلزة وهي خمتلفة األوزان -7
آداب  :ابن عبد الرؤوف.10،12،13ص آداب احلسبة:طيالسق.37ص رسالة يف آداب احلسبة و احملتسب:ابن عبدون-8

  102-100ص واحملتسب آداب احلسبة



  الفصــــل التاسع  

  التجـارة اخلارجيـة    

 أشهـر املــوانئ

  املوانئ املغربية واألندلسية،خططها ومواقعها

  الطـرق البحريـة

  النقل البحري وشروطه

  أعمال القرصنة وخماطرها

  نظم التعامل يف املوانئ

  املعامالت النقدية

  العالقات التجارية بني املربطني وأوروبا

  يف املغرب و األندلس و ظروف إقامتهم التجار املسيحيون

 العالقات التجارية بني املغرب األقصى و األندلس

  العالقات التجارية بني املغرب األقصى و املشرق

  العالقات التجارية بني املغرب األقصى و جنوب الصحراء

  أثر التجارة اخلارجية على العملة املرابطية و تداوهلا يف األسواق الدولية

  أثر التجارة الداخلية و اخلارجية يف ارتفاع مستوى الدخل الفردي
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  ارة اخلارجيـةـالتج

كان الزدهار التجارة اخلارجية يف أسواق املغرب و األندلس يف عصر املرابطني وامتالء    

األسواق بالبضائع و املنتجات احمللية أثر يف تنشيط حركة التجارة اخلارجية إذ أصبحت أسواق 

على تنشيط حركة ومما ساعد .1املغرب و األندلس مقصدا للقوافل و التجار من خمتلف األقطار

،ووجود حكومة  2املرابطنيلسلطة التجارة اخلارجية ،اتساع الرقعة اجلغرافية اليت كانت ختضع 

،فأصبح املغرب األقصى ممرا لكيهامركزية ساهرة على محاية الطرق التجارية،وتوفري األمن لسا

لسلع عرب املوانئ ،لتسويق امنا للقوافل التجارية القادمة من السودان و املتجهة إىل الشمالآ

فيه أن لألسطول املرابطي دور كبري يف تأمني املوانئ  شكال ومما.3املغربية إىل األندلس وأوروبا

و األندلسية،ومحاية الطرق البحرية يف البحر املتوسط،فضال عن عمليات اجلهاد اليت قام  بيةاملغر

  4األندلس ا يف مياه األندلس،األمر الذي سهل حركة التنقل بني املغرب و

  وانئــر املـهشأ

من امليزات الكبرية اليت يتمتع ا كل من املغرب : املوانئ املغربية واألندلسية،خططها ومواقعها

ساحل البحر املتوسط،وساحل احمليط،أما :طل على ساحلنيياألقصى و األندلس أن املغرب 

دة موانئ سهلت االتصال ا على الساحل أثره يف نشأة عمفكان ملوقعه.األندلس فهي شبه جزيرة

تأدية دورها يف احلركة التجارية يف ظل األسطول  كنت تلك املوانئ منمبالعامل اخلارجي،و

املرابطي الذي مل يكن دوره يقتصر على اجلهاد و محاية الثغور من غارات القراصنة فحسب،بل 

لى البحر املتوسط نذكر ومن املوانئ املغربية املطلة ع.واستفيد به يف احلركة التجارية  .تعداها

                                                           
  838-537ص املعطارالروض : احلمريي:وعن األندلس.96صورة األرض: ابن حوقل:انظر عن املغرب مثال-1
  88-87ص األنيس املطرب:انظر ابن أيب زرع.عن اتساع الرقعة اجلغرافية-2
انظر عن ذلك مثال مدينة مراكش اليت اختذها املرابطون عاصمة هلم و اليت كانت سابقا مأوى للصوص وقطاع -3

  123ص 4ج البيان املغرب:ابن عذارى:الطرق
  50-49ص ية اإلسالميةتاريخ مدينة املر:عبد العزيز سامل-4
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به جزيرة األندلس،الذي يعد أكثر نقط املضيق ششرقي املقابل لالواقع يف الطرف ال"سبتة"ميناء

وقد لعب هذا امليناء دوره يف احلركة التجارية إذ كانت القوافل تصل .قربا من العدوة الشمالية 

لتفرغ محولتها يف  1سةوسجلما "فاس"إىل ميناء املدينة من مجيع نواحي املغرب خاصة من 

واليت بلغ عددها ثالمثائة وستون فندقا أشهرها وأعظمها بناءا  ،لكذالفنادق املعدة خصيصا ل

واتساعا ساحة الفندق الكبري الذي حيتوي على اثنني ومخسني خمزنا،فكانت القوافل تدخل 

ا وغرائر الزرع احململة الفندق،فإذا أبصر الرائي ما يدخل إليه من القوافل بأقتا هذا بأمحاهلا إىل

  2.ذلك وتعجب هعليها هال

 مشهورة بقيام عدة صناعات "سبتة"ومما زاد يف إقبال التجار على هذا امليناء كون مدينة    

ت أساسا يف معاجلة لجت ،غري أن أهم صناعتها3،السجاد النحاس حملية ا،كصناعة

كما كانت سبتة سوقا رئيسية للتجار .4داملرجان،وحتويله ،فمنها كان يتجهز به إىل سائر البال

السالويني الذين كانوا خيرجون إىل امليناء منتجات املدينة األساسية كالكتان،واملصنوعات 

ونظرا . 5اجللدية،وأدوات الفخار،واحلصر،وعصري العنب املعروف آنذاك لدى العامة بالصامت

يف هذه احلقبة،ويكفي  غرب األقصىكانوا من أغىن جتار امل "سبتة"لكل هذه امليزات ،فإن جتار 

للمدينة وجتارها،لنعلم مدى ما كان يروج ا من رؤوس أموال " ابن سعيد"إىل وصف  ةعودال

سكندرية يف كثرة احلط بني حبرين،وهي ركاب الربين ،شبه اإل:"فاملدينة حسب وصفه

                                                           
 217- 216ص 2ج إفريقيا:مارمول كرخبال .115-113 ،102،103، ص ص كتاب املغرب:البكري-1
،حتقيق عبد الوهاب بن منصور  اآلثار اختصار األخبار عما كان بثغر سبتة من سين :حممد بن قاسم األنصاري السبيت-2

   39، 38ص ،1983، الرباط 2ط
   216املصدر السابق ص :ول كرخبالمارم .36نفس املصدر ص - 3
  168ص صفة املغرب: اإلدريسي-4
املغرب ،سال،منشورات اخلزانة الصبيحية ،حتقيق حممد بوشعراء  ، حتاف الوجيز بأخبار العدوتنيالا: حممد الدكايل-5

   40، 39ص 1986
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صفقة  ىفها رياهلند وغ واإلقالع،وفيها التجار األغنياء،الذين يبتاعون املركب مبا فيه من بضائع

   1".واحدة ،وال حيوجون صاحبها إىل تقاض

أما ميناء وهران الذي يقابل ميناء املرية األندلسية،فإنه كان مقصدا للسفن،ومنه كانت 

املرسى الصغري ،واملرسى الكبري الذي كانت :أكثر مرية ساحل األندلس،إذ كان هلا مرسيان

 من الرياح،ولذا كانت مراكب األندلس يف حركة دائبةترسوا به املراكب و السفن الستتاره 

ذا امليناء مرسى للسفن هيف تنشيط التجارة اخلارجية إذ كان دور " تنس"كما كان مليناء .2إليه

ة مثل القمح والشعري،وسائر احلبوب إىل كل اآلفاق،سيما وأن ياليت حتمل منتجات املدينة الزراع

ابله جزيرة صغرية كانت السفن حتتمي ا أثناء هبوب تق ألنهيتميز عن غريه هذا امليناء 

  3ون إليها إذا تعذر البقاء يف امليناءئالعواصف القوية،فكان التجار يلج

وإىل جانب املوانئ السالفة الذكر كانت هناك موانئ أخرى سامهت إسهاما كبريا يف تسويق    

مرسى للسفن و القوافل ،مثال "يتتاحبر"املنتجات و البضائع القادمة من اجلنوب، فكان ميناء 

املرافئ لتصدير منتجات  ،فكانا من أهم6"أرشقول"و5أما ميناء هنني.4من سجلماسة القادمة 

سيما و أن هذه األخرية كثرية اخلصب و الرخاء ، كثرية اخلري و .7املناطق احمليطة ا تلمسان و

                                                           
  139ص كتاب اجلغرافيا:ابن سعيد-1
  84ص صفة املغرب: اإلدريسي-2
  354ص 2ج افريقيا:مارمول كرخبال .81ص ملغربكتاب ا:البكري-3
  127ص  الروض املعطار: ،احلمريي87نفس املصدر ض:البكري-4
يقع هذا امليناء يف مشال مدينة تلمسان ،ويبعد عن ندرومة بثالثة عشر ميال ،وهو مرسى مقصود لكثرة مثاره وبساتينه،مث -5

املصدر السابق :،اإلدريسي80نفس املصدر ص:بكريوبساتينه،مث تطور هذا امليناء ليصبح مدينة صغرية عامرة  انظر ال

  172ص
منها أرشقول،أو أرجكون،أوأرشغون وهذا امليناء عبارة عن حصن عامر له مرسى كبري  يعرف هذا امليناء بعدة تسميات-6

  140املصدر السابق ص:،ابن سعيد 172نفسه ص:،اإلدريسي 77نفسه ص: للمزيد انظر البكري.كبري 
  597، 27-26املصدر السابق ص :، احلمريي87صاملصدر السابق :البكري-7
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" فاس"فهي تلي مدينة .  نظرها النعم ، هلا قرى كثرية و عمائر متصلة و مدن كثرية ترجع إىل

   1.يف خرياا و سعة أموال أهلها 

و يف الوقت . وزخر احمليط األطلسي بعدة موانئ كانت تستقبل البضائع الواردة إىل املغرب 

الذي " سال"نفسه تعمل على تصدير اإلنتاج و البضائع احمللية و يأيت يف مقدمة تلك املوانئ ميناء

و مراكب : "السفن خصوصا األندلسية منها و يف هذا يقول اإلدريسي كان يستقبل العديد من

ضروب من بأهل أشبيلية و سائر املدن الساحلية من األندلس يقلعون عنها ، و حيطون ا 

يتجهزون منها بالطعام إىل و هو بضاعتهم،البضائع ، و أهل اشبيلية يقصدوا بالزيت الكثري، و

  .2"سائر بالد األندلس الساحلية

ملوقعه اجليد على شاطئ احمليط األطلسي ، و " طنجة"كما انتعشت احلركة التجارية مبيناء    

فكان مليناء .  3مدخل مضيق جبل طارق ، فمنه كانت تصدر الفواكه و القمح و سائر احلبوب

  4.و املناطق الداخلية القريبة منها " فاس"منتجات و سلع مدينة  يفرمليناء طنجة دور يف تص

   5.بأكثر من مخسني فرسخا" فاس"هذا امليناء اليبعد عن مدينة سيما و أن

أسهمت إسهاما كبريا يف تصدير منتجات املغرب األقصى إىل البالد  و من املوانئ الىت    

السفن لتحمل منتجاته الزراعية كاحلنطة و الشعري الذي ترد إليه  "فضالة"األندلسية ،مرسى 

وعلى بعد أربعني ميال من هذا .يوانية من غنم وبقر وماعز،واملنتجات احلوسائر احلبوب األخرى

خيتلف عن  بذلك ال مرسى آنفا الذي تقصده السفن حلمل احلنطة والشعري،وهويقع امليناء 

كما ساهم مرسى آسفي هو اآلخر يف تصدير البضائع والسلع املغربية لكن .6الغيط مرسى

                                                           
  135ص الروض املعطار:احلمريي-1
  73ص صفة املغرب:اإلدريسي-2
  170-169نفسه ص -3
  170-168ص املصدر السابق :دريسيال،ا 111-190ص كتاب املغرب:البكري -4
  209) 2(جافريقيا  :مارمول كرخبال -5
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خري كثريا يف املالحة نظرا لشدة هبوب بنسب أقل من املوانئ األخرى إذ مل يستغل هذا األ

  1يقصدونه بسفنهم إال يف أوقات سكون حركة الرياحال الرياح يف احمليط،وعليه فإن التجار 

 على اخلصوص فنذكر منها أما أهم املوانئ األندلسية اليت استخدمت يف اال التجاري

واكتسبت املرية  2"ندلس وأعمرهاأشهر مراسي األ"الذي وصفه احلمريي بقوله بأنه"املرية"ميناء 

باب الشرق ومفتاح التجارة "منذ تأسيسها شهرة يف التجارة العاملية فعرفت املدينة بأا 

حمطة للسفن القادمة من املشرق اإلسالمي،وباقي  لكوا،ةوترجع شهرا التجاري،3"رزقلوا

ومما يؤكد .وبالد الشامفكانت مراكب التجار ترد إليها من اإلسكندرية .األقطار األوروبية

            4.تسعمائة وسبعني فندقاحيوية مينائها كثرة الوافدين إليها لدرجة أن عدد فنادقها بلغ 

تجهز ييف تنشيط التجارة اخلارجية إذ كان مقصدا للسفن،ومنه "دانية"كما ساهم ميناء مدينة 

فكثريا ما كانت "مالقة"أما ميناء .5بالبضائع والسلع األندلسية لتخرج ا إىل أقصى بالد املشرق

كانت تتردد عليه السفن حلمل منتجات بالد األندلس إىل املشرق خاصة إىل مصر و بالد الشام 

يف تصدير املنتوجات التجارية "سانت مارية"وكما استفيد من مينائي قرطاجنة .والعراق واهلند

د من تنشيط التجارة اخلارجية ولعل ما زا.6إذ كانت السفن الصغرية و الكبرية منها ترسوا ما

السفن  طرطوشة،ببناء ميناء باألندلس كثرة املوانئ اليت اختصت بصناعة السفن،فاشتهر

                                                           
 74ص صفة املغرب: االدريسي -1
 537ص الروض املعطار:احلمريي -2
 حتقيق د لطفى عبد البديع مطبعة  قطعة من كتاب فرحة األنفس يف تاريخ األندلس نص أندلسي جديد:ابن غالب -3

 14ص 1956مصر 
  197،198املصدر السابق ص: اإلدريسي -4
 193نفسه ص -5
 194، 179ص نفسه -6
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بصناعة سفن " قرطاجنة"و"دانية"الواقع بني مينائي "تنلق"، كما عرف ميناء 1األخشاب جبباهلا

  2,النقل

   الطـرق البحريـة

جمرى النشاط التجاري وهذا نظرا لعاملني أساسيني  كان ملوقع بالد املغرب مكانة مرموقة يف   

سواحل  طول شواطئ املغرب ،وانفتاحها على العامل اخلارجي من جهة الشرق بواسطة:مها 

كما .سهول املغرب املنبسطة على سواحل احمليط األطلسي افريقية،ومن جهة الغرب بواسطة

أرجاء  بني ة البحرية أداة االتصالجعلت من الطرق التجاريأن طبيعة املغرب اجلغرافية ل كان

موانئ طبيعية كثرية مناسبة للمالحة كاليت يف شرق  توجد ااملغرب،رغم أن السواحل فيها ال 

،إال أن استخدام السواحل بشكل مستمر ساعد على تطوير موانئها إذ أا تتخذ مثال  3األندلس

الرياح أو باختاذ مرسيني،واحد للسفن  اخللجان و اجلبال و اجلزر وأودية األار ستارا هلا من

  .4الكبرية ،واآلخر للسفن الصغرية

ومل يكن حظ السواحل املغربية الواقعة على احمليط األطلسي كالسواحل املطلة على حوض    

أن  تساعد السفن ىف املالحة ىف حني البحر املتوسط، ألن حركة الرياح الشرقية والغربية فيها

 .5غربية يف موسم العواصف واألمطارلتتحرك إال مع الرياح ا ال لسيالسفن ىف احمليط االط

رأى العني يف السواحل مونظرا لصعوبة املالحة يف احمليط األطلسي،فإن السفن ال تبتعد عن 

وعلى العموم فقد طرأ تغيري على السواحل الغربية،وتاله تغري .6السواحلة الغربية،وإمنا متر مبحاذا

ة إذ ازدهرت سهول املنطقة الغربية املطلة على احمليط األطلسي تغري يف وضع الطرق البحري

                                                           
 193ص غربصفة امل :اإلدريسي. 391ص الروض املعطار :احلمريي -1
 نفس املصدر والصفحة :اإلدريسي -2
 . 199، 198، 194، 192، 191ص ص نفس املصدر  -3
  84نفسه ص -4
   154- 153،،113  109  ص  كتاب املغرب:البكري-5
  165ص املصدر السابق:اإلدريسي -6
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نما ي،فتغري وضع الطرق تغريا كبريا،فب،وظهرت مدن جتارية على سواحلها يف العصر املرابطي 

األندلس قبل العصر املرابطي من مراسي البحر لطرق البحرية تربط بالد املغرب وكانت ا

حت السفن تتعدى آسفي بأربعة مراسي يف أيام املتوسط،ومن طنجة إىل أصيال فقط أصب

أي طريق (وعرب هذا الطريق كان االتصال مبوانئ األندلس . 1املرابطني،وتصل إىل نول ملطة

نول ملطة أو رمبا مرسى مغريب إىل ما يقابله من املراسي األندلسية فسهل هذا االتصال ) آسفي

وضاعف من أمهية الطريق البحري الواقع  ولعل األمر الذي سهل 2من حركة النقل بني العدوتني

ومرسى ،"سال" لعلى الساحل الغريب لبالد املغرب ظهور بعض املدن كمراكز جتارية حبرية مث

 اأصبحت ميناء الىت"سبتة"بلغته هذا ناهيك عما .ا إىل موانئ كبريةموحتوهل.وغريمها 3"فضالة"

من يريد السفر إىل املشرق  كل فكان. 4جتاريا كبريا بعد أن كانت من قبل جمرد جماز لألندلس

   5.من األندلسيني يتوجه للرحيل منها

ن طريق البحر أهم وسيلة يف جتارا اأما األندلس فقد اقتضت صعوبة االتصال ا برا أن ك

أيام املرابطني إذ أصبحتا مقصدا " دانية"و"املرية"ولعل خري دليل على ذلك ما وصلت إليه 

وأصبح هناك طريق حبري يربط بني بالد "الشام"و بالد"اإلسكندرية" لقوافل املشرق خاصة من

  .املغرب واألندلس نئالوة على االتصال املباشر بني مواع 6بالد املشرقواألندلس 

  النقل البحري وشروطه 

إن احلديث عن النقل البحري يف العصر املرابطي ليس من السهل مبكان وهذا لندرة 

انب يف املصادر التارخيية ولتغطية هذا النقص اعتمدنا على كتب املعلومات اخلاصة ذا اجل

                                                           
 584ص  املعطار الروضاحلمريي .154-153، 87،  86، 111  ص ص كتاب املغرب:البكري -1
  167-166ص صفة املغرب: اإلدريسي-2
  73، 71نفسه ص -3
 121ص 4ج املغرب البيان: ابن عذارى. 168ص هنفس:اإلدريسي -4
 485ص  1س الذيل والتكملة:ابن عبد امللك :ىفانظر أمثلة عن ذلك  -5
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 الفتاوى و احلسبة اليت أمدتنا مبعومات ال بأس ا،هذا باإلضافة إىل ما كتبه بعض املؤرخني

وحيق ألي  1فالشائع أن ميتلك عدد من األشخاص سفينة واحدة.صوصاألجانب يف هذا اخل

سفينة لينضم املشتري اجلديد إىل بقية مالك شخص أن يبيع اجلزء الذي ميتلكه من ال

 ،السفينة،ويتم انتخاب أصحاب السفينة من بينهم شخصا يتوىل قيادا،مث يباشرون عملهم

ل سفنهم يف النقل البحري مث خلدمةالونشريسي طريقة أخرى يلجأ إليه أرباب السفن وأورد 

يف حالة تعذر من يسافر ا ابعة،وهذا عطاء السفينة ملن يعمل ا جبزء مناصفة أو مثالثة أو مرإ

تضمن العقد  أما يف حالة توفر من يقوم ذا العمل ،فإذا ذلك ال يتم إال إذا 2باإلجارة املعلومة

سنة ،لكون املسافات ونفقات صيانة السفينة،وهذه العقود عادة ما تكون لفترة  ،أجرة الربان

مضى على العقد سنة ومل تعد السفينة ،فإن  اليت تقطعها السفن عادة ما تكون طويلة ،أما إذا

                                3.نفقات الربان من املأكل و املشرب تقطع من العائد الكلي الذي يعود على أصحاب السفينة

يتم بكراء التجار للسفن ليتسىن هلم نقل جتارم من بلد إىل  ما عادة النقل البحريو

تاجر،أو عدد من التجار عن طريق التفاوض يف املوانئ،حيث جيتمع آخر،ويتم تأجري السفن ل

تفاق بني ربان السفينة على كراء قسم منها،لنقل سلعة الالتجار مع أرباب السفن،وإذا مت ا

ملزم بدفع أجر القسم املتفق عليه ) أي التاجر(ما،وحدث أن هذا القسم مل ميتلئ،بالبضائع ،فإنه 

   4.اجر فال يدفع أجر ركوبه، كما حيق له اصطحاب أحد مساعديهأما الت.دون نقصان لكاملاب

وبالرغم من أن تأجري السفن عادة ما يتم بعقود توضح فيها شروط النقل إال أن هذا مل مينع 

تأخر املركب عن الوصول يف وقته احملدد كظهور بعض اخلالفات بني التجار و مالك السفن 

بني التجار ومالك  الفاتخما ينجر عن ذلك من و هبسبب تعرضه لعائق معني،أو عطب في
                                                           

  117ص )9(ج ، 418  ص )8( ج املعيار :الونشريسي -1
 224ص )8( ج املعيار :الونشريسي  -2
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4 -Charles .E .Dufourcq :la vie quotidienne dans les ports mediterraneens au 
moyen age,Hachette paris 1975 P,45 



 

 

393

نذكر منها )التجارأصحاب السفن و(تقع بني الناقلني كانت اليتومن بني اخلالفات .1السفن

،أو 2تعرض السلعة للتلف كلها أو بعضها أثناء نقلها بسبب انفالت املاء من أسفل السفينة مثال

غرق السفينة يلجأ رباا إىل طرح بعض األمتعة ل اتعرض السفينة هلوج البحر أثناء الرحلة،وتفادي

للمركب  )القراصنة(،أو اعتراض لصوص البحر  3والبضائع ختفيفا حىت ال تتعرض السفينة للغرق

فكل مثل هذه احلاالت كانت سببا يف خالفات .4أو أخذ املركب مبا فيه من السلع سلعال وب

نوا وبي .نوا احلكم الشرعي يف ذلكوبي هاء فيونزاعات بني الناقلني و التجار وقد أفىت الفقها

اليت يضمن فيها صاحب املركب السلع واحلاالت اليت ال يضمن فيها كأن حيمل احلاالت 

ضياعها لسبب من  صاحب املركب سلعة معينة لتاجر من غري أجر مث يدعي صاحب املركب

   5.امهويكفيه اليمني يف حالة ا الضمان عليه األسباب،ففي هذه احلالة،

 نقل البحري،من هوج البحر،الومما ال جدال فيه أنه وبالرغم من املخاطر اليت تنجم عن    

،إال أن هذا مل  تظهر بني التجار،ومالك املراكبوتعدي القراصنة على السفن ،واخلالفات اليت

على احلصول  ف كل طرف هو التجارة ودمينع الناقلني وال التجار من االستمرار يف العمل ،وه

ة ، ورمبا يعود سبب ومما جتدر اإلشارة إليه أن أسعار نقل البضائع كانت مرتفع.در من الربحق

            دي فوركوقد قدر .ملراكب يف البحر كالقرصنة وغريهارض اعتاليت ت ذلك إىل املخاطر

(Dufourcq) سني طنا مبائتني ومخحمملة  قطلونية إىل افريقية سعر نقل سفينة انطلقت من إقليم

،مع العلم أن قيمة إىل أربعة كيلوغرامات ذهب من القمح باثنني كيلوا ونصف غرام ذهب

  .ومن هنا يتضح لنا مدى ارتفاع أسعار النقل 6السفينة ال تتعدى عشر كيلوغرامات ذهب

                                                           
 300 ص 8ج  املعيار :الونشريشي- 1
 308ص نفس املصدر -2
 298نفسه ص -3
 302نفسه ص -4
  77ص 9ج نفسه-5

6-Dufourcq:la vie quotidienne p.45  
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  أعمال القرصنة وخماطرها

واء،لكن كانت أعمال القرصنة غري حمببة من جانب املسلمني و املسيحيني على حد س   

القرصنة ظلت قائمة،وكانت السفن املسيحية يف حوض البحر املتوسط،هي اليت تقوم بأعمال 

القرصنة أكثر من السفن اإلسالمية،وذلك يف غيبة أسطول إسالمي موحد حيمي السفن 

استطاعت ) مثل املرابطني(إال أنه بعد أن برزت بعض الدول اإلسالمية كقوة حبرية . 1التجارية

إال أن هذا مل مينع  ت أعمال القرصنة عما كانت عليه سابقاالسفن التجارية،وبذلك قلّأن حتمي 

أعمال القرصنة يف حوض البحر املتوسط نظرا للتنافس بني املسلمني و املسيحيني على السيطرة 

  2.على حركة املالحة يف هذا البحر

التجارية محل  أنه كان مسموحا للسفن إىل   (De Mas Latrie)ويشري دوماس التري 

وال تورد املصادر اتفاقيات، وقعها املرابطون مع .السالح للدفاع عن نفسها يف حالة اهلجوم 

 3ما استثنينا بعض االتفاقيات مع املدن االيطالية االدول املسيحية لوضع حد ألعمال القرصنة إذ

  .مع بيزةخاصة يف حني جند أن املوحدين كانت هلم اتفاقيات كثرية 

كان النظام املتبع يف املوانئ التجارية عموما توفري أقصى قدر من األمن :عامل يف املوانئ نظم الت

رجال احلسبة  واحلماية الكاملة للتجار القادمني ألي ميناء مغريب أو أندلسي،وعليه فقد حرص

اج رخاملراسي من أي تعدي كالبيع فيها أو البناء،على اعتبار أا عني البلد،وموضع إ على محاية

ها قبضتوعليه فقد عملت الدولة املرابطية على إحكام .الفوائد،مما خيرجه التجار،ومأوى الغرباء

على املوانئ إذ كانت تشرف إشرافا مباشرا على كل ما يرد إليها ،فكان املشرف على امليناء 

                                                           
املؤنس يف أخبار افريقية :ابن أيب دينار .ى ثغور املغرب األدىنلما كانت تشنه السفن املسيحية ع انظر عن ذاك مثال -1

 114 ،113ص وتونس
  67-66ص 4ج البيان املغرب:ابن عذارى-2

3 -De Mas latrie : Relations et commerce de l'Afrique septentrionale ou 
Magreb avec les  nation Chrétiennes au moyen Age, librairie de firmin Didot, 
Paris , 1886, pp. 67-70,90  
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 ونقلها من امليناء إىل الفنادق اخلاصة.1يعمل على توفري الشروط املالئمة لبيع البضائع

،وإجياد احلمالني لشحن أو تفريغ السلع ورغم أن الفنادق كانت هي املخازن الرئيسية 2للسلع

  .للسلع الواردة إال أن اجلزء الكبري منها يترك يف خمازن امليناء

كانت تتم يف أا   (De Mas Latrie)وعن عمليات البيع والشراء يذكر دوماس التري 

أن أغلب عمليات البيع كانت تتم يف امليناء وتكون طريقة يناء،ولكن يالحظ الفنادق أو يف امل

ملساعدة  وإلمتام عملية البيع و الشراء خيتار املشرفني على امليناء مترمجني.البيع يف صورة حلقة

و يتوىل مساعدي املشرف على امليناء على تسديد رسوم البيع ،كما يتوىل الباعة و املشترين،

ع والشراء و يوثق األموال اليت يفرضها بيت املال على يبالكاتب اخلاص توثيق عمليات ال

ساعات الويقوم املشرف على امليناء على حتديد ساعة إغالق امليناء ،و 3الواردات و الصادرات

شرفني ملوكانت مكاتب ا،اليت ميكن للتجار الصعود ملراكبهم أو الرتول منها إىل أرصفة امليناء

 ، معظم املوانئ حىت يتسىن هلم مراقبة الصادرات و الوارداتتتواجد يف  مساعديهعلى املوانئ و

  4.وأخذ ما يفرضه بيت املال على التجار

       املعامالت النقدية

وجد التجار األجانب سيما منهم املسيحيني أنفسهم أمام وضع نقدي معقد عند اتصاهلم    

لفضية الرديئة اليت ع العملة ابالعامل اإلسالمي،ومشاهدم العملة الذهبية اجليدة باملقارنة م

أن معظم أوروبا يف تلك الفترة كانت عملتها  "مارك بلوك"حيث يذكر .حيملوا معهم

 األساسية قائمة على الفضة إذ مل تسك العملة الذهبية رمسية إال يف القرن الثالث عشر امليالدي

                                                           
   30ص رسالة يف آداب احلسبة واحملتسب:ابن عبدون-1
 اختصار األخبار عما كان بثغر سبتة من سين األثار:اسم األنصاري السبيتقحممد بن :انظر ختصيص فنادق خلزن السلع -2

  38ص
3  - De Mas Latrie: Relations et commerce p185-186. 
4 -De Mas Latrie: ibid , p.195 
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نتاجها من الذهب وفريا ويرى أن السبب يف ذلك يعود إىل أن أوروبا يف تلك الفترة مل يكن إ

  :مها نييسمح هلم بضرب العملة الذهبية إذ أن سك العملة الذهبية ال يتم إال بأحد الشرط

  حتفاظ مبخزون سابق كافاال يكمن يف اأوالمه

وجود جتارات متبادلة ميكنها أن جتذب حنو أوروبا ذهب البالد املنتجة يكمن يف  امثانيهو

ولذا فإن تعامل األوروبيني مع التجار املغاربة و .خمزون كبري اليت هلاللسلعة أو ذهب البالد 

أما جتار املدن االيطالية ،فكانوا يودعون أمواهلم يف  1األندلسيني كان قائما على العملة الفضية

ديوان املشرف،ومنها يدفع املشرف للتجار املغاربة ،ويالحظ أن العالقة بني التاجر األجنيب و 

ندلسي كانت تقوم على الثقة املتبادلة ،فال جتد التاجر املغريب يتقيد مبا حيتفظ التاجر املغريب و األ

الطريقة نفسها ببه التاجر األجنيب من أموال يف الديوان فيبيعه بالسلف،وقد يتبع التاجر املغريب 

ونظرا للثقة املتبادلة اليت هي األساس .مع عميل آخر أجنيب حديث بضمانة آخر قدمي موثوق فيه

تجاري مع املسيحيني ،فكثريا ما جند أن العالقات الشخصية،وتبادل اهلدايا بني لالتعامل ا يف

   2.مظهرا من مظاهرها كانتالتجار

    وروباالعالقات التجارية بني املربطني وأ

كانت تتوقف على عالقام السياسية التجارية بني املرابطني وأوروبا  إن طبيعة العالقات  

ية خاصة األسبانية منها،فمن املعروف،أن املرابطني خاضوا حروبا طاحنة بني باملمالك النصران

اهلدنة و هذه  نصارى اسبانيا جعلت التجارة معهم و مع أوروبا  برا ال تزدهر إال يف أوقات

   3قكثريا ما كانت ختر

                                                           
ترمجة توفيق اسكندر،اجلمعية املصرية للدراسات التارخيية،مطابع دار النشر .حبوث يف التاريخ االقتصادي:بلوك مارك-1

   11، 9، 8ص 1961للجامعات املصرية ،القاهرة 
  305، صالنشاط االقتصادي:عز الدين أمحد موسى- 2
  92-91ص 4ج البيان املغرب:ذلك يف ابن عذارى  انظر مثال-3
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1ويرى باربور
)Barbour(  أن ذلك سببا يف اجتاه املرابطني يف تعاملهم التجاري إىل

بسطت سيطرا على البحر املتوسط يف أواخر القرن اخلامس  و املدن االيطالية، اليت" ةصقلي"

احلادي عشر امليالدي إال أن هذه العالقات كانت تشوا بعض املخاطر خاصة أن /اهلجري

الفرصة وقد واتتهم .للبحر املتوسط  املرابطني كانوا يتطلعون إىل السيطرة على احلوض الغريب

 غري أن الثورة املوحدية 2وغزا أسطوهلم سواحل صقلية وايطاليا"باديس بين"مع يوم حتالفوا

 (De Mas Latrie)وقد أورد دوماس التري .شغلتهم عن مواصلة جهادهم البحري
بعض  3

االتفاقيات اليت وقعها املرابطون مع بعض املدن االيطالية خاصة بيزا وجنوة سنة 

التفاقيات دورا كبريا يف تنشيط التجارة فكان هلذه ا.م1138/هـ533م،1133/هـ528

  .بطني،و املدن االيطالية ،بعد أن اكتفى املرابطون بأخذ العشر من جتار تلك املدنااملر ةبني دول

استغالل بيزا  إىل إىل تنشيط تلك العالقات يعود (De Mas Latrie)ويذهب دوماس التري 

سنة " بلنسية"و" مرسية"اقيات مع نتقال وعقدمها اتفاالوجنوة ضعف املرابطني يف فترة 

ظلت  و ،متيازات كثرية لتجار جنوة ،وبيزام منحت ا1161/هـ557،م1149/هـ544

ولعل .م1172 هـ586هذه االتفاقيات جتدد حىت استيالء املوحدين على شرق األندلس سنة 

قشتالية ما يدل داللة واضحة على قيام عالقات جتارية بني املرابطني وأوروبا أن احلوليات ال

ي من طبأي الدينار املرا (El Moravidi de oro)تذكر عدة عمالت،أوالها العملة املسماة

ينار من أي الد( (El dinero de plata)العملة الثانية هي املسماةالذهب نسبة إىل املرابطني،و

 ،ويشار إليه أحيانا باسموهو متوسط القيمة) الفضة
4
(Adarham) كما يذكر ديبلسيه 

                                                           
1-the influence of sea power on the History of Muslim  Spain  Revista del  
Instituto de Estadios  Islamicos en Madrid . v 14. 1967-1968.p 107  

  308ص 1ج البيان املغرب: ابن عذارى -2
3 - Relations et commerce p.67-70 
4- Ibid p.90  
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1(Depelssy)  أن الدينار املرابطي استعمل كوحدة للتعامل يف أوروبا املسيحية يف سنة

 (Moraboutins) 000,12مبلغكونت بروفانس أن يدفع لإلمرباطور ووعد  م1162/ه558

أي الدينار املرابطي بل أن الدنانري املرابطية ذاا جرى تداوهلا يف أوروبا الغربية، فقد عثر على 

 (Vernoux)و يف فرينو (Toulouse)جنويب مدينة تولوز (De camp)يف حفائردنانري مرابطية 

  . (Saint Roman)و يف سانت رمان

و لعل ما يؤكد وجود عالقات اقتصادية بني الغرب املسيحي ودول املغرب ومن بينهم 

،وهذا بشهادة ردات العربية االقتصادية يف اللغات األوروبية فاملرابطني وجود عدد من امل

مشتقة من  (Zecca)أن الكلمة االيطالية  2"موريس لومبار"وروبيني أنفسهم حيث يذكر األ

العربية،ومن املعروف ) صك(مشتقة من كلمة  (Cheque)،وكلمة)دار السكة(الكلمة العربية 

كان قد شاهد استعمال " فابن حوقل"أن الصكوك كانت معروفة باملغرب منذ وقت مبكر 

ولقد رأيت صكا فيه ذكر حق لبعضهم على رجل من جتار "ن قولهالصكوك وهذا ما نستشفه م

وكان ذلك يف منتصف القرن .3"أودغست وهو من أهل سجلماسة باثنني و أربعني ألف دينار

  .العاشر امليالدي /الرابع اهلجري

) تعريف(من العربية  (Tarif)إىل أن املصطلح اجلمركي 4 (Jones.G) لنيج ويذهب جونس

في يأما ل )تفريق(مبعىن املتاجرة هي أيضا مشتقة من العربية  (Trafic)ولعل كلمة.

ات ملناصب يفيذكر أن يف اللغة االسبانية العديد من التسم 5(Levi- profinçal)بروفنسال

  ذات صبغة مالية و جتارية،مازالت بعضها مستعمال وهي من أصول عربية منها

(Almojarife)  الشؤون املالية وهو مراقب اخلزانة و) املشرف(من(Alcabala)  ويف
                                                           

1-Monnaies Arabes en Europe Occidentale .Revue numismatique.N° 18, Paris 

1956 pp, 128-138 
  .337ص 1979اجلزائر  ،Iط  ،ريب،املؤسسة الوطنية للكتابعترمجة وتعليق إمساعيل ال:اإلسالم يف جمده األول -2
  96ص صورة األرض: ابن حوقل -3

4-Legacy of Islam , oxford University ,Press ,first edition 1831 p.105  
5 -L'Espagne Musulmane aux  xeme Siècle ,Paris 1931 p.98 note N°=2 
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من القبالة العربية ،وهي ضريبة تفرض على املبيعات يف األسواق ،وقد  (Gabele)الفرنسية

على عهد علي بن ) مراكش(فرضت هذه األخرية على بعض السلع سيما يف عاصمة املرابطني 

ملرابطون على ضريبة فرضها اوهي ) الفرضة(من الكلمة العربية  (Alfarada)وكلمة 1.يوسف

   .2ز احلمالت العسكرية لفرض اجلهادياليهود لتجه

، 4و السكر و النيلة الدرعية3وتتمثل أهم الصادرات املغربية إىل أوروبا يف التمر السوسي

أما واردات .7كما مشلت الصادرات الزيت االشبيلي6وبعض املنادل النادرة الصنع، 5والنحاس

روبية ،فكان أمهها على اإلطالق الرقيق خاصة من واردات الدولة املرابطية من البلدان األو

 إىل مجلة ما اشتراه يوسف بن تاشفني منهم سنة 8"صاحب احللل املوشية"ويشريالصقالبة 

وملا كانت سنة أربع وستني وأربعمائة قوى أمره  وعظمت شوكته "م بقوله1071هـ 464

  ".وبعث إىل األندلس فاشترى منها مجلة من العلوج....

صر واردات الدولة على جتارة الرقيق فحسب بل مشلت سلعا أخرى مثل األقمشة ومل تقت

كما كانت ثياب امللف الصوفية تصل  9"ملباردي"و" ميالن"،و" جنوة"اليت كثر استريادها من

                                                           
 70-69ص صفة املغرب:اإلدريسي:انظر .عن القبالة املفروضة عن بعض السلع-1
 23ص  4ج املغرب البيان:انظر ابن عذارى.وعن الفريضة اليت فرضها يوسف بن تاشفني على اليهود -2
 119ص 118 كتاب اجلغرافية:الزهري.4املصدر السابق ص: اإلدريسي -3
 61،اإلدريسي نفسه ص117نفسه ص:الزهري -4
  162ص كتاب املغرب:البكري -5
 180نفسه ص -6
  132، 98املصدر السابق ص:الزهري-7
 32هامش .األبيض البشرةاألورويب  من الرقيق ويقصد بالعلوج هنا الصقالبة و سواهم.25جمهول ص  -8

9 -Krueger.H.C, the wares of exchange in the  Genoese -African trafic of the 

twelfth  Cuntury, Speclum 1973, xII N°= 1 p.59-60 
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أما القطن و الكتان و احلرير فريد إىل سبتة . 1)بيزا (بيجة ،والسيوف منةإىل املغرب من فلند

  .2عن طريق طريقهما من بالد املشرقمن جنوة و بيزا أو 

    قامتهمإالتجار املسيحيون يف املغرب و األندلس و ظروف 

بالد اإلسالمية عامة و يف املغرب و األندلس خاصة أن التجار  الالنظام املتبع ىف كان  

 األوروبيني و غريهم كانوا يقيمون يف فنادق خاصة م و تشري املصادر املعاصرة لفترة الدراسة

فنادق يف معظم أحناء املدن املغربية و األندلسية ،و قد حرص األمراء املرابطني على ال إىل انتشار

ا نستشفه مما ذكره ابن أيب م من بني اهتمامام وهذاتوفري الراحة للتجار فكان بناء الفنادق 

 هـ462 السالوي من أن يوسف بن تاشفني مبجرد دخوله إىل مدينة فاس سنةوزرع 

  3.أمر ببناء احلمامات و الفنادق و األرحاء ا،وأمر بإصالح أسواقها ،وذيب بنائها م1070

املرابطني على إقامة  مراءويبدوا لنا من خالل املصادر املعاصرة لفترة الدراسة مدى حرص األ

يف املدن الساحلية اليت كانت حمطا ومقصدا للتجار األجانب و الفنادق و اإلكثار منها سيما 

ا يف ذلك أن عدد الفنادق باملرية لوحدها كان قد قارب  األلف فندق وهذا ما يوضحه حسبن

وعدد فنادقها اليت أخذها عد الديوان يف التعتيب ألف فندق إال ثالثون :"اإلدريسي يف قوله

ثالمثائة وستون فندقا،أعظمها بناءا وأوسعها " سبتة"يف حني بلغ عدد فنادق مدينة  4"فندقا

الناس من التجار و غريهم  ىن،ويليه يف الكرب من الفنادق املعدة لسك5الكبري ساحة الفندق

                                                           
   78-76ص  ةكتاب اجلغرافي :الزهري -1

  :وانظر أيضا 78نفس املصدر ص -2 

Kaueger:H;C   , Genoese trade with north Africa in the twelfth century-

speclum-1933.VIII,No3,PP,386-388  
 27ص 2ج ءاالستقصا:، السالوي 91ص األنيس املطرب: ابن أيب زرع -3
  198ص صفة املغرب:اإلدريسي-4
 38ص اختصار األخبار:حممد بن قاسم األنصاري السبيت -5
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يعتقد أنه  1"مصريات"وهو على ثالث طوابق و مثانني بيتا وتسع " غامن"الفندق املعروف بفندق 

 دي فورك (ويذكر2من بناء املرابطني
3(Dufourcq ا ال يشاركها أن لكل جنسية فندقا خاصا

هذه الفنادق على شكل أحياء يف وسط املدن أو خارجها ،و يف الغالب فيها أحد،و كانت 

اسم احلي نظرا ألن الفندق يشمل على  هيعرف اسم الفندق باسم النازلني فيه،ورمبا يطلق علي

قرا و تكون الفنادق عادة مسكنا للتجار و م.أفران و غريها وكل املرافق اخلاصة من محامات 

4وسايوس(De Mas Latrie) يلبيع السلع،ويصف دوماس التر
 (Sayous) باب الفندق بأنه

باألروقة اليت توجد ا مداخل السكن و احملالت حماطة  متني يوصل إىل ساحة أو عدة ساحات

  .اخلاصة بالتجار و احلرفيني والعمال يف خمتلف املهن

قوله بأن جزءا من الفندق خيصص إلقامة  5(De Mas Latrie) دوماس التري  ويتابع

وثق العقود ،وحتتها توجد غرف خمصصة للمال،ومقر القاضي والسجن،ويف ساحة الفندق م

ضروري إذ مسح هلم األمراء بذلك وأعطوهم كامل  مهاأن وجود و.توجد الكنيسة و املقربة

وكانت أبواب احلي تفتح،وتغلق حسب املواعيد اليت .احلرية إلقامة شعائرهم يف الفندق فقط

نفسه أو أحد مساعديه،يف " القنصل"طة الفندق،فإا تتلقى أوامرها منأما شر.تضعها الدولة 

حني أن حراس األبواب اخلارجية يشترط فيهم أن يكونوا من ذوي السمعة احلسنة وحيق هلم 

رفض دخول أي شخص إىل الفندق أو احلي سواء كان مسيحيا أو مسلما إال إذا كان معه 

من سلعة مهربة،أو ملتابعة قضية ىل الفنادق للتأكد وحيق للسلطات الدخول إ.ترمجان أو دليل

أما نفقات إقامة الفندق فيتحملها أهل احلي الذي يوجد به 6.مدنية أو جرمية قام ا مسيحي

                                                           
بن  دانظر حمم. به هنا ما صار اليوم يعرف بالشقةمجع مصرية وهو مسكن يكون فوق احلوانيت وحنوها،وهو يعين -1

 72هامش  39نفس املصدر ص:قاسم االنصاري السبيت
  نفس املصدر و الصفحة -2

3-la vie qoutidienne ,p.116  
4 -Relations et commerce. p186. le Commerce des Europeens à Tunis   p.79 
5 -  ibid.p,168-170 
6 -ibid p.170-171 
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أو جزء منه،فإن إيراده يذهب مت تأجري الفندق كله  جانب وإذا ماألمث يؤجرونه للتجار االفندق 

  .1إلشراف على قبض اإليرادإىل بيت املال بواسطة موظفني مهنتهم ا

  العالقات التجارية بني املغرب األقصى و األندلس

 صرفترة السابقة لعلارتباط املغرب األقصى باألندلس ارتباطا وثيقا ،ويعود ذلك إىل اكان   

املرابطني،ولعل ما سهل على ذلك االمتداد الطبيعي للقطرين إذ ال يفصل بينهما سوى 

و الذي زاد يف تأصيل تلك 2تتجاوز مسافته مخسة عشر كيلومترالذي ال " جبل طارق"مضيق

العالقات األحداث السياسية اليت مر ا البلدين،فتارة يبسط األندلس سلطانه على املغرب 

خيضع األندلس للسلطة السياسية وأحيانا أخرى 3األقصى كما حدث يف عهد الدولة األموية

الذي أصبح فيه األندلس إقليما تابعا للحكومة  باملغرب األقصى كما حدث يف عهد املرابطني

  .املركزية يف مراكش

وبناءا على ما سبق توثقت العالقات التجارية واتسع نطاقها بني العدوتني فكانت السفن تسري 

 األندلس رييف قوافل منتظمة حاملة لبضائع خمتلفة بني املغرب و األندلس وقد كان املغرب مي

،وزادت أكثر عندما 4ملختلفة يف العصور السابقة لعصر املرابطنيبالغالت وأنواع الطعام ا

ومن جهته كان األندلس يصدر إىل املغرب الكثري  5أصبحت األندلس خاضعة لسلطة املرابطني

يلية الذي اشتهرت به وكان لزيت اشب6من السلع و البضائع نذكر منها التني و العنب والزيتون

لع االستهالكية اليت يصدرها األندلس لبالد نصيبا وافرا ضمن السبه منطقة الشرف 

                                                           
يونيو  49 عدد "الة"  جملة " معاهدة جتارية من القرن اخلامس عشر بني سلطان مصر وملك أرغون":امحدمكىلطاهرا-1

     89ص 1960يوليو 
  284ص  احلضارة اإلسالمية:حسن على حسن-2
  212-211ص 2 ج البيان املغرب :ابن عذارى-3
 82ص رضالصورة ا: ابن حوقل-4
   142ص كتاب اجلغرافيا :ابن سعيد. 73،74ص صفة املغرب: اإلدريسي -5
 285السابق ص رجعامل:حسن على حسن -6



 

 

403

 1املغربية"سال"املغرب،فكانت سفن أهل اشبيلية احململة بالزيت يف حركة دائبة بينها وبني مدينة

 صيل الىت تصدر إىل املغرب وهذا ما احملابه أرض اشبيلية من بني  جتيد كما كان القطن الذي

ار إىل ،ويتجهز به التج األندلسالد ا،ويعم بوالقطن جيود بأرضه:" يوضحه احلمريي يف قوله

   2."هاوالافريقية وسجلماسة و ما 

 3"شلون"ومن السلع اليت كانت ترد إىل املغرب من األندلس معدن الزئبق املستخرج من منطقة

كما مشلت صادرات األندلس بعض 4"شاطبة"و الورق الفائق اجلودة الذي اشتهرت به 

ومل تقتصر صادرات األندلس  5و غرناطة،و مالقة  ،ال من املريةاملنسوجات اليت اختصت ا ك

على ذلك فحسب بل تعدت إىل الصناعات اخلشبية مثل القصاع و األطباق اليت خترط يف 

غري أن أهم السلع اليت القت رواجا بني املغرب و األندلس . 6لتعم بالد املغرب" قيشاطة"جبل

هي األسلحة و العدة حيث كانت األندلس املصدر  يف األيام األوىل لقيام دولة املرابطني

 وبعث":7صاحب احللل هذا ما نستشفه من قول ، باألسلحة لتموين اجليش املرابطي األساسي

  ".إىل األندلس برسم شراء العدة وآالت احلرب،فاشترى له منها كثري )يوسف بن تاشفني(

  العالقات التجارية بني املغرب األقصى و املشرق

ملغرب األقصى على عهد املرابطني عالقات جتارية مع بالد املشرق ومما سهل على عرف ا   

تطور تلك العالقات ارتباط بالد املغرب بطريق بري و آخر حبري سهال االتصال املباشر فيما 

                                                           
  73،178ص صفة املغرب:اإلدريسي-1
  59ص الروض املعطار:احلمريي-2
  261ص املعجب :عبد الواحد املراكشي:انطر.منطقة تبعد بأربعة مراحل عن مدينة قرطبة-3
  192ص املصدر السابق:اإلدريسي-4
 161ص تاريخ مدينة املرية اإلسالمية:ملعبد العزيز سا -5
 488ص الروض املعطار:احلمريي -6
  37ص:جمهول-7
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الذي حتولت إليه ) سجلماسة(هو طريق مصر :الثاينأما  1هو طريق الساحل :األولبينهما 

،نظرا ملا أصابه من عواصف رملية ،وكثرة )غانة(د هجرها لطريق مصر القوافل التجارية بع

وفيها الطريق من مصر إىل :"الفنت ،وهجمات قطاع الطرق و هذا ما يوضحه ابن حوقل يف قوله

 تت على غري مفردةأ،فأهلكت غري قافلة ،و و مفردمغانة،فتواترت الرياح على قوافلهم 

و   2."عة،فانتقلوا عن ذلك الطريق،وتركوه إىل سجلماسةوقصدهم أيضا العدو فأهلكهم غري دف

هو الطريق نفسه الذي سلكه امللثمون من  "ابن حوقل"الراجح أن الطريق الذي أشار إليه 

فبتحول الطريق إىل مدينة سجلماسة أصبحت . 3م1135/هـ530 سنةسجلماسة إىل مصر 

،حيث أقاموا ا لإلشراف على  مركزا لتجمع التجار املشارقة من الكوفة وبغداد و البصرة

لهم املتجهة إىل غانة و بالد السودان،مصدر الذهب،وغريه من منتجات اجلنوب وتعود ا فقوا

وكانت القوافل جتتاز باملغرب إىل  :" 4و يف هذا يقول ابن حوقلإىل املشرق،مما زاد يف ثرائهم 

اديون،الذين كانوا يقطعون هذا سجلماسة،وسكنها أهل العراق وجتار البصرة و الكوفة و البغد

دائرة و مفردم دائمة،وقوافلهم غري منقطعة إىل أرباح عظيمة الطريق،فهم وأوالدهم و جتارم 

  ".ما يدانيها التجار يف بالد اإلسالم سعة احلالقلوفوائد جسيمة،ونعم سابغة ،

، والغلمان الروم  ويأيت يف مقدمة السلع اليت يصدرها املغرب إىل املشرق املولدات احلسان

نية ، وجباب الصوف وما يصنع منه ، و األنطاع والعنرب واحلرير،وأكسية الصوف الرفيعة و الد

   5.و أرض الصقالبةو الزئبق ،واخلدم البون من بالد السودان  ،و الرصاص،واحلديد 

د نشاطهم قتصر نشاط التجار املشارقة على املدن اجلنوبية من املغرب األقصى بل امتيومل 

ة ترد إليها السفن القادمة من مصر و بالد يليشمل املدن الساحلية حيث كانت املوانئ املغرب

                                                           
   65-64ص صورة األرض:ابن حوقل:راجع عن طريق الساحل -1
  65ص نفس املصدر -2
  164-163ص صفة املغرب: عن الطريق الذي سلكه امللثمون من سجلماسة إىل مصر انظر التفاصيل يف اإلدريسي -3
   65ص:ة األرضصور -4
  95-94نفسه ص -5
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" حلب"يف حديثه عن مدينة "ابن سعيد"الشام ،حمملة بالبضائع املشرقية وهذا ما يوضحه 

 و أكثر ما يزرع فيها القطن الذي حيمل يف املراكب إىل سبتة فيعم بالد:"السورية حيث يقول

وقد .2ليعود التجار املشارقة حمملني خبشب األرز الذي يستخدم يف صناعة املراكب 1"املغرب

باإلسكندرية يف كثرة احلط و اإلقالع حيث أصبحت قطبا من  "سبتة"مدينة  شبه ابن سعيد

ها التجار األغنياء الذين يبتاعون املركب مبا فيه من يعل ديتردأقطاب التجارة العاملية حيث 

   3.اهلند و غريها يف صفقة واحدة دون حاجة هؤالء التجار إىل تقاضبضائع 

قاصدة ميناء  4"ماسة"ويف املقابل كانت السفن املشرقية خترج باحلنطة من ميناء

بني املغرب األقصى و بالد لك يكون التجار املشارقة قد ربطوا ذوب.6،ومنه إىل الصني5"األبلة"

" مصر"قات التجارية بني بالد املشرق بصفة عامة وولعل ما زاد من توطيد العال.بالد املشرق 

ة تقع على الطريق الذي تسلكه قوافل احلجيج املسافرة إىل البقاع بصفة خاصة،كون هذه األخري

إىل  7"ابن القاضي"املقدسة ويف الغالب ما تكون هذه القوافل حمملة بالبضائع املغربية و قد أشار 

متجهة إىل املشرق سنة "سبو وادي"حدى قوافل احلج اليت خرجت من إإىل 

م ومما ال شك فيه أن التجار و احلجاج املغاربة كانوا يفضلون أخذ الذهب 1109/هـ503

أنه ميكن صرفه : طريقهم إىل املشرق ألن للذهب فائدتني األوىل يفتربا كان أم مسكوكا وهم 

ولعل ما .كوكا خيف محله أن الذهب تربا أو مس:باعتباره من املعادن الثمينة ،و الثانيةد ليف أي ب

                                                           
  154ص ياكتاب اجلغراف:ابن سعيد -1
 139نفس املصدر ص -2
  نفس املصدر والصفحة -3
  74ص صفة املغرب:انظر اإلدريسي .يسميه اإلدريسي مرسى ماست،ويقع هذا املرسى على احمليط األطلسي  -4
 الروض املعطار:احلمريي :انظر .رسى مرفأ الصني وما دوا مدينة بالعراق يبعد عن البصرة بأربعة فراسخ،ويعد هذا امل -5

  9-8ص
  360ص كتاب البلدان:اليعقويب-6
  650،ص 2ق جذوة االقتباس -7
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من أن الدنانري املرابطية  1"علي بن يوسف احلكيم"يؤكد ما ذهبنا إليه تلك اإلشارة اليت أوردها 

وهذا يعين وجود .يساوي ثالثة وثالثني درمها ونصف هاكانت تصرف مبصر،وكان املثقال من

ابن "ليها صالت جتارية بني املغرب األقصى و مصر و يضعف من الرواية اليت ذهب إ

واليت يقول فيها بأن التجار املغاربة كانوا يعدلون عن طريق مصر نظرا للمتاعب اليت "2األثري

ويؤكد عمق " ابن األثري"رواية  ضومما يزيد من دح.كانوا يواجهوا يف مصر الفاطمية

ملعاصر ا"ياالدريس" يفأيام املرابطني إشارة اجلغرا ومصر العالقات القائمة بني املغرب األقصى

الذي سلكه املرابطون بدليل  لفترة الدراسة إىل الطريق الربي الرابط بني املغرب األقصى ومصر

  .مل مينع تواصلهم مع بالد املشرق سيما مصر  إال أن هذا 3تهلصعوب

ومما ال شك فيه أن للتجار اليهود املقيمني باملغرب و األندلس دورا كبريا يف التجارة 

وبقية العامل خصوصا و أن يهود املغرب و األندلس تربطهم " مصر" اخلارجية ال سيما مع

فكان ذلك عامال حمفزا للطرفني للنشاط  4عالقات عائلية مع إخوام من يهود املشرق

ومتدنا املصادر التارخيية و اجلغرافية مبعلومات وافية عن مواطن اليهود يف املغرب األقصى و .أكثر

وهي أكثر بالد املغرب :"فيقول" فاس"واجد جالية كبرية منهم يف إىل ت"البكري"األندلس فيشري 

كما عاش اليهود بأعداد كبرية بإحدى قالع . 5"يهودا خيتلفون منها إىل مجيع اآلفاق

ويف هذا اجلبل :"وهو ما يفهم من اإلشارة اليت أوردها صاحب االستبصار حيث يقول"فازاز"

ان اليهود يف ذلك التاريخ أكثر سكانه،ألم سوقة و ك....قلعة كبرية تنسب للمهدي بن تواىل 

                                                           
  2هامش 56، صالدوحة املشتبكة يف ضوابط دار السكة -1
 414ص 10 مج الكامل يف التاريخ -2
  163-162ص صفة املغرب:اإلدريسي-3
،رسالة ماجستري ،جامعة املالحة البحرية األندلسية يف القرنني الثالث و الرابع اهلجري:قاوىعبد احلميد حممود الشر -4

 59،ص1935القاهرة ،كلية اآلداب 
 115، صكتاب املغربالبكري  -5
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تفضيل اليهود السكن يف 2"احلمريي"كما يذكر .1"ون للحصن حيطة على سلعهمئفيلج

  .سجلماسة لالكتساب لعلمهم أن الترب أمكن منه بغريها يف بالد املغرب لكوا بابا ملعدنه

 جتارية، أو الواقعة يف طرق جتارة و يف األندلس كان متركزهم باملدن املعروفة آنذاك كمحطات

،كما 3غرناطة اليت كانت تعرف باسم غرناطة اليهود ألن نازلوها من اليهودالعبور،وأمهها 

وهكذا .4اليهودية ما يت اليهود إشارة إىل كثر العناصرمدينواليسانة باسم "طركونة"عرفت

طول  علىفة كمحطات جتارية أو يتضح لنا متركز اليهود يف املغرب و األندلس على املدن املعرو

التجار اخلط الرئيسي لتجارة السودان مصدر الذهب،ساعدهم على إقامة عالقات جتارية مع 

وبذلك برع اليهود ىف التجارة عامة وبوجه خاص مع  املشارقة الذين يرتلون بتلك املدن،

اليهود يف تنشيط  عن دور مبعلومات يف غاية األمهية" أوليفيا رميي كونستبل"ومتدنا املشرق 

التجارة اخلارجية بني بالد املشرق يف عصر املرابطني حيث تشري إىل إقدام رجل أعمال مصري 

مث .5ومراكشم على عقد صفقات جتارية يف األندلس 1110/هـ504سنة" أبو اخلليف"يدعى

شري إىل قيام تاجر أندلسي تمث تستطرد يف وصف تلك العالقة ف.5ومراكش

قمشة أندلسية متجها ا صوب اإلسكندرية قصد م حبمل حناس وأ1140/هـ535سنة

م 1141/هـ536ويف السنة املوالية .ذلك كان يتطلع لشراء توابل مشرقية مقابل بيعها،ويف

أوليفيا "أمدتنا كما 6.قادما هلا من االسكندرية قدم تاجر مصري إىل املرية حدث العكس حيث

ط التجارة اخلارجية بني املغرب و بأمساء المعة لتجار يهود كان هلم دورا يف تنشي "أوليفيا رميي"

 Samuel)هتوشووئيل بن أمالتاجر صمنهم على سبيل املثال ال احلصر  األندلس و مصر نذكر

                                                           
 187ص االستبصار،:لجمهو -1
 306،ص الروض املعطار -2
 15نفس املصدر ،ص -3
  191،205ص، صفة املغرب :اإلدريسي-4
 154، ص التجارة و التجار يف األندلس :رمييأوليفيا  -5
 نفس املرجع و الصفحة -6
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ben Uhtoush)  والتاجر اليهودي املصري الذائع  "دانية"وهو يهودي أندلسي من مدينة،

الذي  (Halfoun ben Natanail)الصيت و أحد التجار اجلوالني يف العامل هلفون بن ناتانئيل 

-م1132/ه527سنةاهلند بني م و 1128/ه522األندلس سنة ول بني املغرب كان يتنقّ

 م1139/هـ534-م1138/هـ533م مث العودة إىل املغرب فيما بني 1134/هـ529

تعلق بعقده لصفقات جتارية بني كانت ترسلها من األندلس أحيث أن معظم رسائله اليت 

على عقد تلك الصفقات التجارية يف كل من األندلس و  نهالذي مكّ املشرق و املغرب ،والشيء

املغرب تلك الروابط العائلية اليت تربطه بعائلة يهودية مقيمة يف األندلس،وبعض الصدقات 

   1.خاصة تلك الصداقة اليت جتمعه مع الشاعر املعروف يهودا هاليفي

مي يف عصر املرابطني على ومل تقتصر العالقات التجارية بني بالد الغرب اإلسال  

 اليهود اليت عمل بعض التجار" عدن"بلدانا أخرى نذكر منها فحسب بل تعدا لتشمل "مصر"

مع منو جتارة اهلند،فكانوا  خاصةنهم ذلك من اإلشراف على جتارم إلقامة فيها حىت ميكّل

ومما زاد .2أو األندلس سنة ليعودوا يف السنة املوالية إىل مدم سواء يف املغرب" بعدن"يقيمون 

علي بن "إقباهلم على العمل يف الصياغة والصريفة إذ يقطع  3"فاس" خصوصا ىفيف ثرائهم 

نطاق ملك املغرب، ومست مهّة  أنه ملا اتسع:"بعملهم يف هذا اال بقوله 4"يوسف احلكيم

ملموهة عة ، واألسلحة املصنوعة من الذهب و الفضة و امتأمرائه أن يتميز مكام باأل

استدعوا الصياغ من سائر اآلفاق و األصقاع ،واجتمع منهم مجلة وفرية ،فأبدعوا ...ما

أهل الذمة من اليهود وخادعوهم باخلدمة الظاهرة و الصنائع العجيبة الفاخرة ،فداخلهم إذ ذاك 

ا ا وأقاموا هلا سوق) واختصوا(فانفرد أهل الذمة من اليهود بصناعة الصياغة ... الباطنة

                                                           
 155،ص التجارة و التجار يف األندلس  :أوليفيا رميي  -1
 نفس املرجع والصفحة -2
 202،صاالستبصار  :جمهول  -3
 .احملققح و الكلمة الواردة داخل القوس من تصحي. 116-115، ص الدوحة املشتبكة -4
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وملا استولوا على الصياغة احتاجوا لشراء الذهب والفضة فأدخلوا أنفسهم يف  ألنفسهم،

  ".الصرف و التردد لدار الضرب

إىل  1 (Goitein)"جوينت"أما طبيعة العالقات التجارية بني التجار املغاربة و املشارقة فيشري

هو الذي يوزع البضائع على  نظاما هلم فالوكيلأن التجار املشارقة كانوا يتخذون من الوكالة 

هم،كما يقوم هلم مقام املصرف حيث عائضالشركاء حال وصول التجار املشارقة،ويقوم ببيع ب

أصدقاء  للتجار املصريني ونتيجة هلذا التعامل،صار.يود عون أمواهلم عنده و عن طريقه يتم الدفع

ا يف ذلك أن أحد جتار جتمعهم عالقات مودة ومراسالت و حسبناملغاربة ،وصارت  من التجار

خيربه فيها أن صديقه التاجر املغريب من " بالقاهرة"اإلسكندرية كتب رسالة إىل صديقه التاجر 

  2.هب دف بيعه و شراء حرير أندلسي حلسابهذقد أرسل له قضيبا من ال "فاس"مدينة 

باملغرب ومل يقتصر النشاط التجاري بني املغرب و املشرق على التجار اليهود القاطنني 

هؤالء بقسط إذ شارك  3"الرذانية"ليهود املعروفني باسم لاألقصى و األندلس فحسب بل تعداه 

كبري يف التجارة بني املغرب و املشرق إذ كانوا يترددون بني املغرب و املشرق برا وحبرا ، 

خلز و وكانوا جيلبون من املغرب إىل املشرق اخلدم و اجلواري ،و الغلمان والديباج ،وجلود ا

وما دمنا بصدد احلديث عن العالقات التجارية بني املغرب و  4.الفراء و السمور ،و السيوف

الفترة خاضعة لسلطة املرابطني جتدر اإلشارة هنا إىل ذكر  تلكاملشرق ونظرا لكون األندلس يف 

حيث لعب التجار األندلسيني دورا كبريا يف .العالقات القائمة بني األندلس وبالد املشرق 

املشرق عرب موانئها اليت تقصدها سفن املشرق خاصة من اإلسكندرية  تسويق منتجام إىل

                                                           
1-Jews and Arabs  their contacts through the ages ,New York ,Schocken .1955 

P.118-119  
2 -Goitein : Studies in islamic History and instutions, Brill, Leiden. 1968 
p.268 

 سالكامل:ذبة ابن خرذا:انظر .ون عدة لغات نيطلق هذا االسم على اليهود الذين كانوا جيوبون بالد أوروبا ويتق -3

  153، ص1967،مطبعة بريل  طبع ليدن )2( ويه طي خ،حتقيق د  واملمالك
 و الصفحة صدرنفس امل -4
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و التني  2ليياألندلسية إىل املشرق الزيت االشبكانت أهم صادرات البالد و 1.وبالد الشام

كما   5و الزئبق القرطيب الذي كان يصدر إىل عدة أقطار منها اهلند 4و املوشي املذهب 3املالقي

هذا إىل  6إىل اهلند و بالد الشام ، و العراق و أقطار أخرىصدر الكربيت األمحر من مرسية ت

اذته يف للذاملعروف بنهاية " طليطلة"قريب من مدينةالطني املستخرج من اجلبل ال من نوع جانب

فمنه كان يتجهز به إىل مصر و مجيع بالد الشام و العراق . األكل ، و يف تنظيف غسل الشعر 

عالقات القائمة بني بالد األندلس و املشرق و مما يدل داللة واضحة على ال. 7و بالد الترك

حتمل أمساء بعض التجار  "املرية" جود قبور مبدينةعن و 8"عبد العزيز سامل"اإلسالمي ما أورده

م و الثاين 1125/هـ519سكندري املتوىف سنةالأحدمها اسكندري األصل يدعى ابن حليف ا

املتوىف سنة  "أبو عمرو عثمان بن حممد بن بقي الشامي"من بالد الشام وامسه 

سنة  "املرية "ىف يفاملتو "ابن احلسني آدم بن عمر الشاطيب"م و الثالث هو 1130/هـ525

املتوىف  "محد بن طيفور ابراهيم بن حممد بن بنأبو بكر "م،و الرابع التاجر1132/هـ527

  .م1145/هـ540سنة 

    بني املغرب األقصى و جنوب الصحراء العالقات التجارية 

تعترب العالقات التجارية بني املغرب األقصى و جنوب الصحراء مصدرا أساسيا للدخل    

املرابطني بني اإلقليمني نتيجة إخضاع  للدولة املرابطية ، وقد نشطت احلركة التجاريةالقومي 

اب األمن و النظام  تألقاليم املغرب األقصى املختلفة حتت ظل حكومة واحدة حرصت على است

                                                           
  538،صالروض املعطار: احلمريي. 197،صصفة املغرب: اإلدريسي-1
 213ص) 3(مج  نفح الطيب: املقرى. 89صة كتاب اجلغرافي:الزهري- 2
 152ص 1نفح الطيب مج :املقري- 3
 201ص نفس املصدر- 4
    31 ص املصدر السابق :الزهري- 5
  99،   31صنفس املصدر - 6
 188ص املصدر السابق اإلدريسي- 7
  170ص تاريخ مدينة املرية اإلسالمية- 8
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كما أصبح املغرب . وهذا ما ساعد على انتظام القوافل املتجهة إىل اجلنوب و القادمة منه

و من هنا اكتسبت التجارة . ق روبا و املشرومنا لتجارة الصحراء إىل األندلس و أاألقصى ممر آ

طالق ألقصى و جنوب الصحراء أمهية خاصة ، فتنوعت السلع و أشهرها على اإلا املغرب بني

   1.الذهب لكثرته 

أما أكثر املناطق  3"غيارو"ذهب هو" غانة"على أن أفضل الذهب يف بالد2وتتفق املصادر   

الواقعة "بامبوك"فذكر منهاحبصر هذه املناطق 5(Bovill)بوڤيلوقد قام 4"كوغة"فهي مدينةا ذهب

الواقعني يف تقاطع أعايل ر النيجر "بوري"و،"فاليم"الواقعة يف أعايل السنغال ور"بامبوك"منها

كان الذهب و.الواقعة يف األراضي الداخلية لساحل الذهب "يف فولتا العليا  و أشانيت"لويب"و

حيث يعود التجار به إىل دور السك جنوا يستخدم يف سك العملة و"غانة"ناملستورد م

ا يف التجارةليضرب دنانري يتصر ا  6.ف ومما يوضح أمهية ذهب السودان الدراسة اليت قام

للفترة من هي عبارة عن حتليل كيميائي لعدد من النقود املرابطية و  7(Messier)  ميسر 

املؤرخني لتدليل على صحة ما ذهب إليه م ل1200/هـ759م إىل  0105/هـ442

لبلدان حوض  احلياة االقتصادية يفمن أن ذهب السودان الغريب لعب دورا بارزا  االقتصاديني

ي قام به املرابطون يف ذوقد أثبتت الدراسة الدور الكبري ال.البحر املتوسط يف القرون الوسطى

                                                           
،  الروض املعطار: احلمريي. 93،ص  كتاب اجلغرافيا: ابن سعيد. 34 ص  حتفة األلباب: أبو حامد الغرناطي- 1

  426ص
  93ص املصدر السابق:، ابن سعيد 176ص كتاب املغرب: البكري- 2
عشر ميال ، و هي من األقاليم التابعة ىن مدينة يف بالد السودان تبعد عن غانة بإحدى عشر مرحلة وعن ر النيجر بإث- 3

  427ص املصدر السابق: احلمريي. نفس املصدر و الصفحة : البكري: انظر. مللك غانة للمزيد
ة مخسة عشر يوما ، تقع على الضفة الشمالية لنهر النيجر ، و سكان هذه املدينة مسلمون  مسري" غانة"مدينة تبعد عن - 4

    504املصدر السابق ص: احلمريي ، 222ص االستبصار،:جمهول . 179املصدر السابق، ص: البكري: انظر
 5- The golden trade of the moors ,Ox frod university ; press , 1968,p.121 

  8صفة املغرب ص : يسي اإلدر - 6
7
- The Almoravids west african gold and the gold currency of the 

Mediterranean basin. in ( journal of the economic and social History of the 
orient) vol. XVII.part No.1.1974. p – 31 – 32     
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سط حيث كان لتجارهم نشاط توتوزيع ذهب السودان الغريب يف منطقة حوض البحر امل

ستالئهم على اسيما بعد .ع يف األوساط التجارية الدوليةصيت واسيت عملتهم بظكما ح.كبري

ومها احملطتان  1مث على أودغست يف السنة نفسها م1054/ه  446سنة "سةسجلما"املدينة

بطون بعد ،فلم يكن من قبيل الصدفة أن أخذ املرايبرستقبال ذهب السودان الغالرئيسيتان ال

  . 2سنتني من استالئهم على املدينتني يف ضرب دنانريهم يف دور السكة بسجلماسة

متثل إحدى السلع التجارية اهلامة منذ أقدم  و إىل جانب الذهب كانت جتارة الرقيق

املعاصر "اإلدريسي"لرقيق املغرب األقصى،وقد أمدنا  االعصور،وكانت بالد السودان مصدر

خباصة ويف غاية األمهية يشري فيه إىل كيفية احلصول على الرقيق من السودان لفترة الدراسة بنص 

فيذكر أن أهايل املدن ااورة يسرقون أبناء هؤالء القوم الذين يتنقلون يف  3"زغاوة"من أرض

مث خيفوم بعض الوقت، وبعدها يبيعوا إىل التجار  هذه الصحاري،ويسريون ليال إىل بالدهم

ساعد على رواج هذه التجارة  األمر الذي.4سم من املغرب األقصى بثمن خبالقادمني إليه

م وأعداد ال مويباع منهم يف كل سنة أ:"وانتشارها بكثرة ويتضح ذلك من قول اإلدريسي

على هذه التجارة أن  -خاصة–قبال التجار املغاربة يف عصر املرابطني إومما شجع على 5".حتصى

كثرة احلروب اليت خاضها املرابطون يف كما كان لسودان،جماورة لبالد ال" صنهاجة"أن أرض

ولعل .راء عدد كبري منهميف إقبال األمراء املرابطني على ش سببا مناوئهماملغرب واألندلس ضد 

على تزايد الرقيق السود يف املغرب األقصى ظاهرتني  دل داللة واضحةتمن الظواهر اليت 

يوسف بن "املرابطي حيث أنملتزايدة يف اجليش تتمثل يف كثرم ا:األوىل: أساسيتني مها

                                                           
  168-167ص  كتاب املغرب: البكري  1

2 - Lavoix: Henri ; catalogue des monnaies Musulmanes, de la bibliothèque 
natoinale de Paris ,vol .2,(Espagne et Afrique) Paris 1891,T,2, P.198  

سرية ستة أيام ،وزغاوة عبارة عن كور عديدة ا الكثري من م" جنيمي ا"منطقة من مناطق بالد السودان،تبعد عن -3

   294، صالروض املعطار:احلمريي:انظر.للمزيد.ارةالسكان حرفتهم التج
 33ص صفة املغرب: اإلدريسي- 4
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 واشترك معه أربعة آالف.1م حنو الفني من العبيد السود1072/هـ464اشترى سنة "تاشفني

   2.يف معركة الزالقة

األقصى إذ فإن اإلشارات تدل على وجود أعداد كبرية منهم يف املغرب :الثانيةأما 

) استعدادا للجواز إىل األندلس(م1129/هـ523سنة "فارس"على أهل"بن يوسفعلي "فرض

  .3ثالمثائة رأس منهم" فاس"م يغزون مع اجليش،وكان نصيباعددا من سود 

ا عفحسب بل مشلت سل ومل تقتصر السلع الواردة من بالد السودان على الذهب و الرقيق

ا على وكان أمهه.،واجللود خاصة جلود احليوانات املفترسة النادرة يف املغرب4أخرى مثل الشب

خذ من جلده تروسا تعرف باسم الدرق اللمطية اخلفيفة اإلطالق جلد حيوان اللمط الذي يت

والراجح أن كمية السلع املتبادلة بني املغرب وبالد السودان 5.احلمل واليت ال تنفذ منها السهام

 6"األموالبأعداد اجلمال احلاملة لقناطري "كانت كثرية مما دعى اإلدريسي إىل القول بأا كانت

على إرسال ) خاصة أغمات(مما شجع جتار بعض املدن اجلنوبية كما أن عائدها كان وفريا

قوافلهم وعبيدهم إىل السودان فكان التاجر الواحد يرسل مابني السبعني و املائة مجل كلها 

أحد  ومل يكن يف دولة امللثم"بقوله7"اإلدريسي"حمملة بالسلع و نتيجة هلذا الثراء الفاحش وصفهم

أحد أكثر منهم أمواال،وال أوسع منهم أحواال،وبأبواب منازهلم عالمات تدل على مقادير 

  ."أمواهلم
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حيملها التجار إىل السودان  عةأما السلع الصادرة إىل السودان فكثرية إال أن امللح كان أشهر سل

ن التجار وكا. كانوا يف حاجة ماسة إىل هذا امللح"  1ابن حوقل"كما يقول"غانة"ذلك أن ملوك

ومنهما يتجهز به إىل بالد "3أوليل"و" 2تانتال"املغاربة حيصلون على هذه املادة من منامجها يف

ن العمل يف تلك اجلزيرة كان متصال ليل أ،السودان،و الذي يؤكد أمهيته مادة امللح يف التجارة

  .4ار،حيفر عنه كسائر املعادن واجلواهر

مع حاجة اإلنسان الطبيعية ملادته إىل أن صارت قيمته  وتسببت ندرة امللح يف بالد السودان

أغلى من الذهب،وكثريا ما كانت بعض القبائل تستبدله مبا زنته ذهبا نظرا حلاجة السودانيني 

ومن هنا .5إىل امللح إذ أنه ال قوام هلم إال به،حىت أن سعر احلمل منه بلغ مائتني إىل ثالمثائة دينار

له أن احتل امللح مكانة فريدة يف التجارة وأصبح له وزن هنا فليس من الغريب بعد هذا ك

يتعاملون به يف حيام التجارية العادية،وهذا ما خاص كسلعة مثينة،إذ صار مبثابة العملة اليوم،

ومما الشك فيه أن لتجارة  ."بامللح و هو نقدهم "كوكو"أهل وجتارة:"6يفهم من قول البكري

خصوصا جتار املغرب األقصى نتيجة احتكارهم هلا  على ريكبعائد ) يف عهد املرابطني(امللح

  7.أن مناجم امللح كانت بأرض مسوفة وجدالة الصنهاجيتني حنن نعلمو

                                                           
 98ص صورة األرض - 1
نفسها وذلك " تغازى"يبدوا لنا من خالل املعلومات الواردة عن هذا املنجم عند البكري وابن بطوطة أن تانتال هي- 2

  269ص ) 2(ج  رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة. 171ص كتاب املغرب: ت الواردة عندمها انظر البكريلتشابه املعلوما
كتاب : البكري: انظر:بستة عشر مرحلة سكاا من جدالة" سال"منطقة تقع على ساحل احمليط األطلسي تبعد عن - 3

 64ص الروض املعطار:، احلمريي 32ص صفة املغرب: اإلدريسي. 171ص املغرب
  نفس املصدر والصفحة: البكري- 4
 98ص املصدر السابق: ابن حوقل- 5
 183ص ب املغربا كت - 6
 269،ص  املصدر السابق :ابن بطوطة. 171ص  ،نفسه: البكري-7
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ىل السودان معدن النحاس الذي يتوفر بكثرة يف بالد إومن بني املعادن اليت تصدرها بالد املغرب 

بائك،ومنها يتجهز به إىل بالد اليت يعمل فيها على شكل س 1"اجيلي"يف منطقة  ةصااملغرب خ

يف حديثه عن السودان ، أن النحاس كان "ياقوت احلموي"ويتضح لنا جليا من رواية 2السودان

يسافر التجار من سجلماسة إىل مدينة يف حدود السودان يقال هلا :"يستخدم للزينة إذ يقول

ورة من حناس أمحر سإوخرز الزجاج األزرق و...وجهازهم امللح،وعقد خشب الصنوبر " غانة"

   3."وحلق،وخوامت حناس ال غري

كما مشلت صادرات املغرب أيضا بعض املواد الغذائية مثل القمح و السميد على الرغم من أن   

القمح كان يزرع يف السودان إال أن الكمية اليت تنتج منه مل تكن كافية حلاجة السكان،وعليه 

ويبدوا أن الطبقات الشعبية مل تكن .ىل بالد السودانفقد كانت القوافل حتمل منه أمحاال كثرية إ

 أن سكان القرى الواقعة على حافة الصحراء ريحتصل على حاجتها منه الرتفاع أسعاره،غ

اجلنوبية وسكاا يف الغالب من امللثمني،كانوا حيصلون على مقادير قليلة منه مقابل خدمام 

الفواكه اففة "غانة"وإىل جانب القمح استوردت .4مرورهم ببالدهماليت يقدموا للتجار أثناء 

اففة النعدامها متاما ببالد السودان وهذا ما نستشفه من قول اإلدريسي املعاصر لفترة 

ليس يف بالد السودان شيء من الفواكه الرطبة إال ما جيلب إليها من بالد "الدراسة

بالد السودان على السلع  ومل تقتصر السلع اليت حتملها القوافل التجارية إىل5."سجلماسة

 ، املآزر و الزجاج،وثياب الصوف والعمائم والسالفة الذكر بل مشلت سلعا أخري مثل األكسية

  6.جار الكرمية،واألفاويه و العطر،وبعض اآلالت املصنوعة من احلديداألحو واألصداف،

                                                           
  162،ص كتاب املغرب:البكري -1
  71،ص الروض املعطار:احلمريي -2
  14،ص 2ج  معجم البلدان :مويياقوت احل-3
 3،ص 2 ا جاالستقص :السالوي -4
 4،ص صفة املغرب :اإلدريسي -5
  66ص نفس املصدر -6
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  أثر التجارة اخلارجية على العملة املرابطية و تداوهلا يف األسواق الدولية

األبيض  كان لذهب السودان الغريب دورا هاما يف احلياة االقتصادية يف منطقة حوض البحر   

املتوسط يف العصور الوسطى،وهذا ما نشط التجارة الدولية يف املنطقة يف عصر املرابطني،حيث 

اد إقبال التجار األوروبيني على جتارة املغرب،وليس أدل على ذلك من دزابلغت شأنا كبريا،و

وع الثقة بالدينار املرابطي،الذي بلغت مسعته آفاق املغرب و األندلس و الشرق،و مما ال شي

رتفاع اإقبال التجار على نقد الدولة،إمنا يدل على حسن ثقتهم ا ،مما أدى إىل جدال فيه أن 

 ،ولعل ما يؤكد ذلك أن أسعار السلع املذكورة يف1قيمة العملة املرابطية بسبب كثرة التعامل ا

املراسالت املتبادلة بني التجار األوربيني و بني املسلمني يف بالد املغرب يرد ذكرها بالدنانري 

وما يزيد يف تأكيد تداول العملة املرابطية يف أوروبا أن احلوليات القشتالية،ورد فيها .2املرابطية 

 El Moravid de)ماة ذكر لعمالت يفهم منها أا تقليد للعملة املرابطية،فورد ذكر للعملة املس

oro)  نسبة إىل املرابطني،كما ذكرت عملة ثانية تسمى (أي الدينار املرابطي من الذهب(El 

Dinaro de Plata)  أي الدينار من الفضة وهو متوسط القيمة،ويشار إليه أحيانا باسم

   3."الدرهم"

توسط استخدمت ونظرا لسمعة العملة املرابطية يف األسواق الدولية،ويف عامل البحر امل

هـ 545كوحدة للتعامل يف أوروبا املسيحية نفسها حيث ورد يف رواية تعود إىل سنة 

وإشارة أخرى تذكر أنه  يف سنة  4.م إشارة إىل أن اخلبز كان يباع بربع دينار مرابطي1150

أي دينار  (Maraboutins) وعد كونت بروفانس أن يدفع اثىن عشر ألف م1162/هـ558

كما أشار امليثاق الصادر من أحد األساقفة إىل إعطاء مائيت دينار  5اإلمرباطور مرابطي إىل 

                                                           
  403،ص قيام دولة املرابطني :حسن أمحد حممود -1

2 - Sayous:le commerce des européens à Tunis ,pp,143-147. 
3- Menendez pidal, R.  la Espana del Cid , Madrid. 1969,p.788.  
4 -Ronald Messier: The Almoravids west Africa gold, p.33 
5- Menendez pidal, R. op cit .p 788 
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،هذا ناهيك عن العثور على متثال يرجع إىل سنة مرابطي إىل األشخاص الذين يستقبلون املرضى

مرابطية يف  نانريكما عثر على د،1م نقش عليها مبلغ عشرين دينار مرابطيا1175/هـ575

يف فرنسا وسانت  (vernoux)و فرينو (Toulouse)جنويب تولوز (De camp)دير حفائر

قياس  وهذا ما يؤكد استخدام األوروبيني للعملة املرابطية كوحدة (saint Roman)رومان

  2.للعملة،وتداوهلا يف أوروبا الغربية

أن التجار األوروبيني استخدموا عملة  Henri, L . Mesbach 3 )(  ويذكر هنري ميسباش

وثبت  ألنفسهم،،كما صدروا تلك العملة إىل الشرق بفوائد ال بأس ا  داخل أوروبا املرابطني

م 1153هـ 548جتار جنوة بني سنيت  أن الدنانري اليت صدرت إىل الشرق األدىن بواسطة

ونظرا لرواج التجارة يف .الذهبية املرابطية نسبة معينة من العملةلت م مش1154/هـ549،

يذكر بأن  4(Lavoix)"الفوا"فإن لدينار املرابطي يف السوق الدولية العصر املرابطي،وقيمة ا

الدينار املرابطي وصل إىل القسطنطنية،وأصاب من الشهرة ما أصابه الفلورين الفلورنسي فيما 

منطقة الشرق حيث ورد يف  لومل يقتصر تداول العملة املرابطية على أوروبا فحسب بل مش.بعد

العملة املرابطية  ستخدموندون إىل اإلسكندرية،كانوا يالذين يف ملغاربةأن التجار ا اجلنيزةوثائق 

، بالرغم 7منها نظرا لإلقبال الشديد عليها 6"األغماتية"و5"البكرية"يف معامالم التجارية خاصة 

    8العملة الفاطمية كانت أكثر قيمة من العملة املرابطية بالرغم من أن

                                                           
1 -Ronald Messier: The Almoravids west Africa gold,p 33. 
2 -Ronald Messier: ibid, p.33 
3 -Genoese commerce and the Alleged flow of gold to the East,1154-1253, in 
Revue Internationale d'Histoire de la Banque , Geneva, 1970 p,80. 
4-Catalogue des monnaies Musulmanes p,XXXI   

 يقصد ا الدنانري اليت ضرا األمري أبو بكر بن عمر - 5
  أما األغماتية فيقصد ا الدنانري اليت ضربت يف مدينة أغمات- 6

7- Goitein S.D. A Mediterranean society, vol. I ,P.235-236  
،حتقيق عبد الرمحن فهي،جلنة أحياء التراث كتاب كشف األسرار العملية بدار الضرب املصرية:رةابن بع -8

  59-58،ص1966سالمي،القاهرة إلا
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ومساح  بيةب إقبال جتار مصر على العملة املغرأن سب(Arnold Messier)1ويرى أرنولد ميسر

الفاطمية للتجار املغاربة بالتعامل بالدينار املرابطي يكمن يف أن الدولة املرابطية يف هذا  دولةال

الوقت كانت قد فقدت سيطرا على منافذ ذهب السودان الغريب،ووجدوا صعوبة يف احلصول 

فاعتمد الفاطميون اعتمادا كليا على .لى منافذهعلى الذهب مباشرة بعد أن سيطر املرابطون ع

التموين واإلنتاج احمللي،و يبدوا أن إنتاجهم مل يعد كافيا لذا فكروا يف وسيلة أخرى للحصول 

  .ىل اإلسكندريةإيفدون  على نسبة من هذا الذهب ووجدوا ضالتهم يف التجار املغاربة الذين

ابن "ىل السواحل اجلنوبية للجزيرة العربية إذ ذكر إ" مصر"تعدى تداول الدينار املرابطي ومسعتهو

خلت عدن سنة د:"كان يقدر بالعملة املرابطية فيقول "عدن"ن عشر املراكب يف أن ضما"حوقل

وكان ضمان عشر املراكب حبسب مائة ألف وأربعة عشر دينار ...أربعني ومخسمائة

ر إىل ذهب السودان الغريب و مسعة م املرابطني السيطرة على منافذ العبواونظرا إلحك2."مرابطية

م ذكر 1178/هـ574يف العصور الوسطى ورد يف وثيقة صينية تعود إىل  عملتهم الذهبية

3(Mulanpi)اسم مولنيب 
ومن وصف الوثيقة .بأا املركز التجاري للدول يف املغرب األقصى 

تكون العملة املرابطية ملنطقة املغرب األقصى خنلص إىل نتيجة مفادها أنه ليس من املستبعد أن 

وإن "مينيني"أو" مصريني"بالفعل إىل الصني عن طريق التجار املشارقة سواء أكانوا  قد وصلت

هو أن تكون العملة املرابطية قد وصلت إىل الصني عن طريق  كان االحتمال القائم

   4".مراكب الصني مرفأ"لكوا "عدن"

                                                           
1 -The Almoravids west Africa gold, p39-40 

 أن هذا النص إضافة من ناسخ الكتاب إذ أن من اويبدو.  32  ص صورة األرض :وردت هذه املعلومة يف كتاب- 2

أي "أربعني ومخسمائة هجرية بسنة"جري،يف حني أن هذا النص حيدد السنةاهلبن حوقل توىف يف القرن الرابع ااملعروف أن 

  بن حوقل بكثري ا بعد وفاة
   :تطابق هذه التسمية يف اللغة العربية كلمة املرابط انظر -3

Ronald, A.Messier: the Almoravids west Africa gold p.34 
  .أن تكون هذه التسمية يقصد منها كاتب الوثيقة املنطقة اليت كان يسيطر عليها املرابطونو حيتمل 

  408،ص الروض املعطار: احلمريي -4
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ت منه العملة ة ذهب السودان الغريب الذي سكالدينار املرابطي و قوته إىل شهرمسعة وتعود 

الوسطى وجتار تلك الفترة أنفسهم من وصف لدى جغرايف العصور املرابطية،وما ناله 

أما أغزر معادن األرض الذهبية،فمعدن :"بقوله"غانة"وصف ذهب  1"اليمين اهلمذاين"فاجلغرايف

التبر بالد من بالد :ويقول"البتر"فيسمي بالد السودان ببالد 2"احلموى ياقوت"أما  "غانة

" أودغست"ذهب 3"البكري"ووصف "السودان،تعرف ببالد الترب،و إليها ينسب الذهب اخلالص

بأا مشهورة  4"وانقارة"منطقة " اإلدريسي"يف حني وصف "بأنه أجود ذهب األرض وأصحه

كد استخدام ذهب ومما يؤ5".وهي بالد الترب املذكورة املوصوفة به طيبا:"بالترب اجليد فيقول

واشترى أكثره ":"اإلدريسي"قول  الغريب يف سك العملة الذهبية بدور السك املغربية السودان

السكك يف بالدهم فيضربونه أهل ورقالن وأهل املغرب األقصى،وأخرجوه إىل دار 

  .6"دنانري،ويتصرفون ا يف التجارات و البضائع

شارة إىل العملة الذهبية اخلالية من أي إ" البكري"وإىل جانب ما ذكره اإلدريسي أورد

ودنانريهم تسمى الصلع ألا :"فيقول 7"تادمكة"عالمات،واليت سكت من الذهب اخلالص يف

وليس من املستبعد أن تلك العمالت اخلالية من الشارات قد انتقلت 8"ذهب حمض غري خمتومة

                                                           
  141،ص  1968 .بسالة ،نشر كريستوف تول،  كتاب اجلوهرتني العقيقتني املائعتني من الصفراء و البيضاء-1
 14،ص 2ج  معجم البلدان -2
  159،ص كتاب املغرب-3
أوت يفيض النهر،فيغطي  شهر منطقة يف بالد السودان قريبة من غانة،حييط ا ر النيجر من مجيع اجلهات،فلما حين -4

: احلمريي:انظر .به املياه للمزيد ت تلك اجلزيرة أو أكثرها و عند رجوع املياه يأخذ السكان يف التقاط الذهب الذي قذف

 611ص الروض املعطار
 7،ص املغربصفة :اإلدريسي -5
 8،ص نفس املصدر -6
مدينة يف بالد السودان الغريب تبعد عن غانة مسرية مخسني مرحلة أما سكاا فهم بربر مسلمون،يتلثمون كما يتلثم  - 7

 128ص املصدر السابق:احلمريي:انظر.بربر الصحراء وطعامهم اللحم واللنب
 181ص كتاب املغرب :البكري- 8
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ك ما يدل على تداوهلا يف إىل املغرب بذلك الشكل وسكت مبواصفات املرابطني،ألنه ليس هنا

  .السودان

أما النتيجة اليت نلخص إليها مما سبق أنه ميكن القول أن األسطورة اليت أحاطها جغرافيو وجتار 

د إىل عملة املرابطني ونالت تجعلت تلك األسطورة مت الىت هي" غانة"عن ذهب العصور الوسطى

  بذلك شهرة يف األسواق الدولية

  اخلارجية يف ارتفاع مستوى الدخل الفردي و أثر التجارة الداخلية

ار لألمن،وفرض ما أوجبه قرإكان للسياسة اليت طبقها املرابطون يف املغرب و األندلس من   

على التجارة الداخلية و  ابارز اأثر1السنة من فرائض وإزالة غريها من املكوسالكتاب و

م و أمواهلم،فترددوا بني املغرب اخلارجية،حيث نشط التجار بعد أن أصبحوا آمنني على أنفسه

و أن الروح التجارية سارية و السودان الغريب يف بداية األمر ،وحققوا من ذلك ثراء كبريا سيما 

أكثر "أغمات"و"السوس"أن أهل 2"البكري"يف أهايل اجلنوب عموما منذ القدم حيث يذكر 

م التحبا وأطلبهم للرزق حيث يكلّالناس تكسوذكر ".والتكسب رففون نسائهم وصبيا

اجلمال  دخلون إىل بالد السودان بأعدادأملياء وجتار مياسري ي" أغمات"أهل  أن" اإلدريسي"

رحلة لر يف اونظرا لثرائهم كان الفرد منهم يسفّ .احلاملة لقناطري األموال من خمتلف البضائع

ومل يكن "فيقول  يف وصف ثرائهم"اإلدريسي"ويستطرد  3الواحدة مابني السبعني و املائة مجال

يف دولة امللثم أحد أكثر منهم أمواال وال أوسع منهم أحواال و بأبواب منازهلم عالمات تدل 

،وأربعة الرجل منهم إذا ملك أربعة آالف دينار ميسكها مع نفسه نأعلى مقادير أمواهلم،وذلك 

على ميني و  )اتعالم( ارصون عوإلظهار ثرائهم للعامة كانوا يتخذ4"آالف يصرفها يف جتارته
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يسار أبواب منازهلم للتدليل على ذلك حبيث إذا مر ا إنسان وعدها،عرف من عددها مبلغ 

   1.صاحب الدار من األموال

هذا " سجلماسة"ومل يقتصر هذا الثراء على أهل أغمات فحسب بل شاركهم يف ذلك جتار

وملا  2.و أربعون ألف دينار ناثناالثراء و الغىن حىت أن أحدهم كان له صكا على آخر مبلغه 

متكن املرابطون من إحكام قبضتهم على بقية املغرب ظهرت نواة تمع برجوازي يف بعض 

املؤدية إىل بالد السودان الغريب مثل  املدن املغربية سيما الواقعة على الطرق

وانتهت :"بقوله ما بلغه أهل فاس يف أيام املرابطني 3"اجلزنائي"مراكش،وفاس،وتلمسان فوصف

وبين " غربما مل تبلغه مدينة من مدن امل... من الغبطة و الرفاهية... مدينة فاس ىف أيام املرابطني

ومل يكن يف بالد املغرب بعد أغمات :"بقوله ما كان عليه أهل تلمسان من الثراء4"احلمريي"لنا

ملغربية الواقعة على بقية املدن ا يضاأء االثر وعم"وفاس أكثر من أهلها أمواال،وال أرفه حاال

من الثراء حيث كان التجار األغنياء  "سبتة"الساحل و حسبنا يف ذلك ما بلغه أهايل مدينة 

  5.يف صفقة واحدة،وال حيوجون صاحبها إىل تقاض يبتاعون املركب مبا فيه من بضائع

ة ومما ساعد على ارتفاع مستوى الدخل الفردي أن توحيد املغرب واألندلس حتت سلطة واحد

قهم،و يف املقابل فاقا جديدة أمام أهل املغرب فوجدوا يف األندلس ميدانا يظهرون فيه تفوآفتح 

يف بساطة اإلسالم و مقومات الوحدة جوا للهجرة إىل املغرب،فهاجرت وجد بعض األندلسيني 

بثوا باء و غريهم ما لدجتار مهرة وأ همبعض العناصر اجلديدة من األندلسيني إىل املغرب،ومن بين

متخضت عنها حركة تطورية طبعت خمتلف احلياة املغربية اقتصادية جديدة  اأن نشروا أفكار
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،وما زاد يف دخل الفرد قلة  1واقتصادهم بطابع جديد مل يكن للقبائل عهد به يف جمتمعام

بإقطاعهم النفقات اليت تصرفها الدولة على اجلند،إذ كان اجلند يؤجرون على خدمتهم 

ة دخله سيما د،وهذا ما شجع الكثري على زيا2اعية يستثمروا،ويتصرفون يف غلتهاقطاعات زرإ

بعد أن فتحت أمامهم أسواقا جديدة بلغ بعضها شهرة عاملية مما مسح هلم بتنمية ثروام فوصف 

وكان أهلها مياسري ومل :"فكان عليه أهل املرية من الثراء يف أيام املرابطني بقوله" اإلدريسي"لنا

غري أن ما ينبغي ."يف بالد أهل األندلس أحضر من أهلها نقدا،وال أوسع منهم أحوااليكن 

أيدي اللمتونيني خاصة واملقربني اإلشارة إليه هو أن هذه الثورة كانت قد جتمعت يف 

أحد أمراء " (تيوفلابن تي"رة ضيف ح ىنغ "أبا بكر بن باجة"فاملقرى يذكر أن منهم،

وحلف باإلميان املغلظة أن !واطرباه:صاح "ابن تيلفويت"لتلحني مسع فلما طرق ذلك ا)املرابطني

   3.لداره إال على الذهب" ابن باجة"ال ميشي

بعض أفرادها قد ان الدنانري كويبدوا أن هذه الطبقة اليت تقدر أمواهلا بعشرات اآلالف من 

ساعدم ثروم على تولوا اخلطط الرمسية يف الدولة واستثمروا أمواهلم يف الصناعة والتجارة،و

بسط نفوذهم السياسي واإلداري،وزادت هذه السيطرة بدورها إىل السماح ألبنائهم بتوسيع 

قتصادي و زيادة ثروام،وتوسيع ممتلكام مما أوجد نوعا من الصراع والتنافس بني النفوذهم ا

أيب  "ب املشهوربيقتصادية،كما حدث مع عائلة الطالالعائالت الكربى على املناصب واملصاحل ا

يف اشبيلية اليت جتمعهما مصاهرة وصداقة،حىت وصلت هذه "الزهري"،وعائلة"عالء بن زهرال

فأمر عميد عائلة الزهري باإلقامة يف مراكش،مما زاد "علي بن يوسف"املنافسة إىل أمساع األمري

مل إال أنه رفض ذلك و"علي بن يوسف"الذي حاول مقابلة األمري"ابن زهر"يف غضب عائلة
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ويصف ابن 1يسيء فيها للمرابطني"ابن زهر"وصلته أخبارا عنيسمح له بالوصول إليه بعدما 

وكان قبل يف غاية اجلاه والعزة والتمكني :"يف اشبيلية فيقول"ابن زهر"عذارى ما وصل إليه نفوذ

البلد  دتوليته،وشهو منمن الدولة،يوىل من قبله حاكم حيكم من حاشيته،وصاحب املدينة 

وأمر املستخلص،وأمالك السلطان جارية على يه وأمره مبدينة اشبيلية،والزهري يف كل حبكمه،

  .2"شكر النعمة ذلك تلوه ومقتد به،فما راعوا حق احلرمة،وال أدوا

ومما الشك فيه أن استحواذ هذه الطبقة على القسم األكرب من الثروة فتح آفاقا جديدة،أمام 

ولعل ما يؤكد .اد يف دخلهمىل خدمة هذه الطبقة،وهذا ما زالعمال و احلرفيني حمدودي الدخل إ

 اإلدريسي أوردهارابطني تلك اإلشارة القيمة اليت يف عهد امل ديرفمستوى الدخل الارتفاع 

حتفاالت اليت الاإلكثار يف اإلنفاق على املساكن و األطعمة واملشروبات يف ا فيها واليت يصف

وكان أهل املدينة يف أيام الربيع :"باألندلس حيث يقول"حلمةا"يف حصن "يقيموا يف أيام الربيع

وأوالدهم باحتفال يف املطاعم واملشارب والتوسع يف اإلنفاق،ورمبا  يدخلون إليها مع نسائهم

ينطبق مع ما ذهب  وهذا ما 3"زاد املسكن ا يف الشهر ثالثة دنانري مرابطية وأكثر

وكانت أيامهم أياما دعة ورفاهية،ورخاء :" إذ يقوليف حديثه عن عصر املرابطني 4السالوي"إليه

                                                                                                                             " .وكثرت اخلريات يف دولتهم،وعمرت البالد ووقعت الغبطة...متصل وعافية
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ندلس يف عصر املرابطني اتضح لنا أ ن بالد ألتماعية واالقتصادية يف املغرب وامن دراسة احلياة االج

  : مرت بثالث مراحل أساسيةاملغرب واألندلس 

بطية وفيها كانت العدوة املغربية واألندلسية املرحلة األوىل وهي املرحلة السابقة لقيام الدولة املرا

وترتب عن  اليت سادت يف البالدتعاين من سوء األحوال السياسية نتيجة الصراعات واالنقسامات 

  .الضرائب واملكوسو االقتصادية بسبب انعدام األمن وكثرة ذلك سوء األحوال االجتماعية 

املرابطني من الصحراء واستيالئهم على املغرب مث أما املرحلة الثانية وهي املرحلة اليت تلت خروج 

فعرفت العدوتني األندلس بعد القضاء على اإلمارات الزناتية يف املغرب ودول الطوائف يف األندلس 

حتسنا يف األوضاع االجتماعية واالقتصادية ألن املرابطني أعادوا األمن واالستقرار إىل املنطقتني بعد 

باألمن يف املغرب من القبائل الزناتيه وحدوا من اهلجمات املتكررة اليت أن ضربوا بأيدي العابثني 

متكنوا من توحيد العدوتني حتت سلطة كانت تشنها القوات املسيحية على بالد األندلس كما 

فإىل جانب الرببر .رغم اختالف التركيبة البشرية للمجتمع املرابطي عرقيا ودينيا ولغوياواحدة 

وشاركهم أيضا أهل الذمة من أخرى كالصقالبة والروم والسودانيون والغز  والعرب عاشت أقليات

النصارى واليهود يف صنع احلياة باملغرب األقصى واألندلس رغم ادعاء بعض املؤرخني الغربيني أن 

تغريبهم من مواطنهم باألندلس إىل املغرب وفرض  هؤالء قد اضطهدوا يف عصر املرابطني نتيجة

م ، غري أن مسألة التغريب هذه كانت إجراء أمين تطلبته مصلحة الدولة وأمنها بعض األموال عليه

ل مجيع طوائف مش اأما فرض املعونة فإن ذلك مل يكن مقصورا عليهم فحسب بل كان إجراء

  .اتمع 

فكانت الطبقة إىل ظا هرة التمايز الطبقي  عمتصنيف طبقات ات وخلصت الدراسة أيضا يف

جيمع بني السلطة وقوة النفوذ والثراء وهذا ما جعلها عرضة وضع اجتماعي مميز احلاكمة تتمتع ب

من التجار  يف حني عملت الطبقة الوسطى.لنقمة الفئات األخرى سيما املتصوفة والعامة منها 

وأصحاب املهن احلرة و الوظائف احلكومية من الطبقة الوسطى على احلفاظ على مكانتها 

عجلة الشكلة من صغار التجار والفالحني والصناع واحلرفيني يف دفع وسامهت طبقة العامة امل

غري أن بعض فئات اتمع اليت أطلق عليها اصطالحا الطبقة املهمشة قد عملت بالبالد  يةاالقتصاد



هم أم سببا يف تعاستهم الذين يرون في والنفوذ على االنتقام لنفسها سيما من ذوي اجلاه واملال

  .وشقائهم

من الدراسة أن اتمع املرابطي ال خيتلف عن بقية اتمعات اإلسالمية حيث تسوده جمموعة وثبث 

بدءا بتكوين األسرة وما يتخللها من عالقات زوجية تتراوح بني املودة  جتماعيةاال ظاهراملمن 

وبني تعدد االحتفاالت وتنوعها بني ما يغلب .والنفور وما ينجر عن ذلك من مشاكل اجتماعية

ليه الطابع الديين وما يصحبها من شعور ديين فياض وبني االحتفاالت واالستعراضات العسكرية ع

ألنه يف الغالب كانت تقام استعد دا للغزو وما يطبعها من محاس وبعث للهمم يف أوساط الشعب 

        .يف معركة من املعارك واجلهاد أو عقب انتصار

يف سباق اخليل والصيد وبني االستمتاع والتسلية ن النفس ع كما وجد أفراد اتمع جماال للترويح

بسماع املوسيقى والغناء رغم تشدد الفقهاء يف ذلك وعملهم على حماربة كل ماله عالقة باللهو 

وب على حماربة اآلفات االجتماعية إىل أن ءورغم احلرص الشديد من الفقهاء وعملهم الد.واون 

يف الوسط االجتماعي نذكر منها على سبيل املثال التسول  تبعض  اآلفا جتذر أثبتتالدراسة 

بني الناس واليت كانت سبب  بعض األوبئة واألمراضتفشي هذا ناهيك عن .السرقة ،البغاء وغريها

  .يف مقتل الكثري وعليه قد عمل اجلميع على مكافحتها سلطة وشعبا بشىت الطرق 

لباس والطعام اختلف هو اآلخر من طبقة  إىل أخرى ونظر للتمايز الطبقي الواضح يف اتمع فإن ال

اع احلرير يف حني من أجود أنواع األقمشة والثياب وأنو نتقىفكان لباس الطبقة اخلاصة  واألعيان ي

وحرص املرابطني أن .كان الطابع الغالب على لباس املتصوفة والعامة من الناس يتخذ من الصوف 

وحفلت املائدة  . من شكلة وزنار وغريه حىت يعرفوا بني الناس مييز أهل الذمة بلباسهم اخلاص م 

غري أا هي األخرى اختلفت من طبقة إىل أخرى فتميزت املغربية واألندلسية بالعد يد من األطعمة 

ما هو معروف يف على  يف طعامها  هذه الطبقة ومل يقتصر ، طعمالأطعمة األثرياء بالتنوع ولذة 

شمل حىت أطبق بعض البلدان وهذا هؤالء على صنع أشهى األطباق فالعدوتني فحسب بل عمل 

   .على القمح والشعري أساسا  لشهوام بينما متيز طعام العامة بالبساطة واملعتمد رضاءإ

لفالحة ا"، إذ أن   إعطاء املرابطني أمهية كبرية للفالحة وخلصت الدراسة يف الشق االقتصادي إىل

يش كله والصالح جله وا متلك املدائن وببطالا تفسد األحوال وينحل هي العمران،ومنها الع

دورا هاما يف  اعةرالز تنوع احملاصيل الزراعية ولعبتاملغرب واألندلس  شهد وعليه قد  " كل نظام

من تنوع يف الطبيعة ووفرة األيدي وساعدت عدة عوامل على تقدمها وازدهارها  اقتصاد البالد



من خربة األندلسيني  ربةادما أكثر بعد ضم األندلس للسلطة املرابطية فاستفاد املغالعاملة وزادت تق

يف اال الفالحي بعد تنقل هؤالء بني القطرين فتنوعت احلاصالت الزراعية وما يتصل ا من 

الزراعة تأثرت باحلروب اليت شهدا املرحلة األخرية من أيام  ثروات غابية وحيوانية غري أن 

 شاب أو ما  بسبب احلروب عن احملاصيل الزراعية عدمن انعدام األمن وت طني وما جنم عنهااملراب

وكان لذاك وقعه ب يف انعدام األقوات بفتأثرت الزراعة بذلك مما تس وسيول جفاف املنطقتني من

  .على اتمع بصفة عامة وعلى طبقة العامة بصفة خاصة 

راسة قيام صناعات متعددة وخمتلقة يف املدن املغربية د اتضح من الدفقأما يف اال الصناعي 

حلاجة الدولة هلا على اعتبار دولة املرابطني دولة مغازي واألندلسية تنوعت بني الصناعات احلربية 

قامت حبروب عديدة سواء يف املغرب أو األندلس ،وبني قيام صناعات هدفها األساسي سد 

 حباجة إليها يف حيام اليومية وبني صناعات كان هدفها  حاجات املواطنني من مواد استهالكية هم

فئة خاصة من اتمع غايتها البحث عن التميز عن باقي فئات اتمع فسعت إىل البحث إرضاء 

بلغته بعض املدن  عنه لدى الصناع وهذا ما شجع هؤالء عل تطوير صناعام وحسبنا يف ذلك ما

لكن الراجح أن هذه .فاقآلا هايف بعض الصناعات بلغت مسعت املغربية واألندلسية كفاس و املرية

الصناعات مل تبق على نفس الوترية لتأثر الصناع مبا فرضته الدولة من قباالت على الصناع إذ 

  . أصبحت أكثر الصناعات متقبلة عليها مال الزم 

األمراء املرابطني واتضح من الدراسة للتجارة الداخلية واخلارجية مدى ازدهار هذه األخرية ألن 

ة اليت كانت تفرض ظأعادوا األمن واالستقرار للمنطقتني كما أم ألغوا املكوس والضرائب الباه

فنشط التجار وارتادوا األسواق  على التجار وأبقوا ما ألزمه الكتاب والسنة من زكاة وعشور

رائض املستحقة على كانوا يؤدون الفالداخلية واخلارجية دون خوف على أنفسهم ماداموا أم 

أمواهلم وسلعهم فانتعشت التجارة الداخلية واخلارجية وظهرت أسواق بلغت شهرا اآلفاق 

التجار من كافة األحناء ،واستقروا ا إلدارة جتارم خاصة وان الدولة قد حققت  هاالدولية فقصد

خدمة للتجار والتجارة  هلم محاية ووفرت هلم سبل الراحة من إنشاء الفنادق واحلمامات اليت تعد

وخلص البحث إىل أن الدولة بذلت جهدها إلحكام سيطرا على األسواق فعينت   نفسها 

من الدراسة أن التجار مل يلتزموا بالصدق يف جتارم  ه اتضحاملشرفني عليها ملراقبة التجار غري أن

حماربته وحال ذلك دون  ومعامالم فابتكروا من احليل وأساليب الغش ما عجز رجا ل احلسبة عن

  .  تطبيق احلسبة على األسواق تطبيقا حمكما 



يف تنشيط التجارة اخلارجية أن السلع املغربية القت رواجا كبريا بعد توحيد املغرب  وما زاد

واألندلس فانفتحت أمام  التجار أسواق جديدة يف األندلس ارتادها التجار املغاربة بسلعهم فقامت 

 املغرب واألندلس  ومن هذه األخرية شقت السلع املغربية طريقها صوب عالقات جتارية بني

أوروبا كما بينت الدراسة االرتباط الوثيق بني بالد املغرب والسودان الغريب الذي  يعد املنبع 

الرئيسي للذهب اخلام الذي قام عليه اقتصاد الدولة املرابطية لسيطرا على الطرق التجارية املؤدية 

السودان الغريب واملرور اإللزامي للتجار عرب األراضي اخلاضعة للسلطة املرابطية اليت إىل ذهب 

كانت تعترب من  أهم احملطات التجارية للقوافل املارة إىل السودان الغريب وهذا ما نشط تلك 

 املراكز اليت أصبحت مركز التقاء كبار التجار من أجناس خمتلفة وأقطار متعددة فعدت تلك املراكز

موردا رئيسيا لدخل الدولة وقوى اقتصاد الدولة فزادت ثقة التجار األجانب فيها سيما وأن الدولة 

املرابطية كانت قد سكت عملتها من الذهب وجعلت منها عملتها الرئيسية وهذا ما وجد فيه 

 إىل درجة أن التجار األجانب ضالتهم فأقبلوا على العملة املرابطية ملا نالته من شهرة ومسعة يف العامل

  .هناك من أطلق عليها جتاوزا اسم دوالر العصور الوسطى 

إىل أن املرحلة األخرية من عهد الدولة قد ميزته كثرة الفنت واحلروب  يف النهاية  وخلصت الدراسة

فساءت األحوال االقتصادية واالجتماعية وأدى ذلك إىل أفول جنم دولة مغربية لتليها قيام دولة 

ب واألندلس  بأكمله لتكمل هي األخرى مسرية التاريخ املغريب يف رني بالد املغأخرى وحدت ب

 . الفترة اإلسالمية
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 مواطن القبائل العربية باألندلس

  املقري مستخرجة من فرحة األنفس البن غالب حسب رواية

  

 )2(جدول رقم    

 

 اشبيليه البلويون   ، بنو وافد ، اهلزنيون ، بنو عباد ، بنو باجي ، ، بنوهوازن بنو زهره

 ، بنومساكبنو املنتصر  ، ، بنومحدين ، بنو القليعي بنوعطية ،  ، بنو حودي بنوحزم

 بنو مهدان  ، ، بنو عبد السالم احلضرميون

 غرناطة

 قرطبة ة، بين جهور، بنو جهينهبين عبد  ، األصبحيون ، احلضرميون ، بنو سراج

 طليطله األنصار كنانه، الوشقيون الكنانيون ،

 قلعة بنو سعيد  بنو سعيد ، اليحصبيون 

 مرسيه طي ، احلضرميون

 حصن املدور بين خمزوم

 شقوره بنو غافق 

 قلعة بين خوالن بين خوالن

 بلنسيه بنوهوازن 

 بطليوس  احلضرميون 

 أونبه البكريني

 شلطيش البكريني

 وادي آش ربيعه بن نزار

 قلعة رباح  بنو جذام

 قلعة حيصب  اليحصبيون

 اجلزيرة اخلضراء بنوعذرة

قرية صاحله قرب  بنو القليعي

 مالقه
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  برية باألندلس ومواطن استقرارهاالقبائل الرب

                         بن حزمالمستخرجة من كتاب األنساب 

 )3(رقم  جدول   

 القبيلة بطوا مناطق استقرارها رقم الصفحة

 ملزوزة عوسجة، بنوتيه شنتربية 489

لقنت ، شنت فيلة ،  499

 شنت برية ، شذونة

بنو الليث، بنو اخلرويب، 

 بنو عزون، بنو الياس 

 زناتة 

 نفزة بنو عمرية شاطبة 499

شذونه، وادى احلجارة   500، 499

السهلة ، قرطبة ، وبده 

 اقليش 

نبيه، بنو األخطل و بن

،بنو الفرج،بنورزين ، 

 بنو ذي النون

 هوارة

 مديونه بين هذيل  شنت بريه 500

 مصموده  بنو طريف،بنو سامل أشونه، مدينة سامل 501، 500

بنو مهلب بنو مشرف،  شقنده ، عمل البريه 501

     

 كتامه 

 صنهاجه بنو الغليط،  بلكونه 502
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  )4(جدول رقم

  أيب بكر بن عمر األمرييبني نسبة نقاء الذهب يف دنانري

  

  

  :نمهذا اجلدول  استخرج

MISSEIR: R.A :The Almoravids west African gold and the gold Currency of the 
Mediterranean Basin. J.E.S.H.O. ,vol XVI I    part I, 1971, p.44. 
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 )5( جدول رقم

  يوسف بن تاشفني األمرييبني نسبة نقاء الذهب يف دنانري
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  )6( مجدول رق

 م1145- 1103/هـ 540- 497رب بني سنة غيف امل سك العملةيبني تعداد أماكن 
  

  :نمهذا اجلدول  استخرج

MESSIER : Quantative analysis of Almoravid Dinars p.109. 
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  فهرس األماكن 

  .350-17:أجرسيف

  .38:دريايناأل

  .62:ونأراغ

 . 7:يأزك

  .34-12:زمورأ

  396-184-156- 154-84-76-75- 52:اسبانيا

-191- 175-146-126- 109-103-66-63- 60-55-50-37-32:اشبيلية

216-272 -277-283-288 -289-292-301 -315-321-354 -355-

361-383.  

  .51:اشكونية

  76:ايالن اغمات

-278- 276-265-264- 258-137-115-90- 76-43- 42-15-10:تغماأ

291-294 -298-308-323 -333-335-346 -347-351-352 -353-

358-361 -362-363-413 -417-420-421.  

-358- 353-352-290- 289-270-82-69- 34-33-32-30-6:افريقية

363-390 -393-403.  
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-33-32- 31-30-29-28- 27-26- 15-12-11- 8-7-5-4- 2-1:األندلس

34-35 -36-37-38-39 -40-42-44-45 -46-47-48 -49-50 -51-52-

53-54 -55-56-60-61 -63-64-65-66 -67-68-75 -77-78 -79-80-

84-85 -86-87-88-89 -92-93-94-96 -99-103-108-109 -110-

111-113 -115-116-117 -118-119-121 -122-125-126 -129-

130-131 -132-133-134 -136-138-140 -141-142-143 -154-

155-156 -157-158-159 -163-164-166 -170-172-181 -183-

184-185 -187-188-189 -191-194-195 -197-198-199 -200-

201-203 -204-206-210 -211-212-213 -216-223-224 -225-

228-230 -231-232-233 -235-236-237 -241-242-243 -249-

252-254 -265-268-269 -270-272-273 -274-275-276 -277-

278-279 -281-282-283 -284-285-286 -287-288-289 -290-

291-292 -293-294-295 -297-298-299 -301-302-303 -305-

306-307 -308-309-310 -311-312-313 -314-315-316 -317-

318-319 -320-321-322 -324-325-326 -327-328-329 -330-

331-332 -333-335-336 -338-339-340 -341-342-343 -344-

345-352 -353-354-355 -356-357-358 -361-362-365 -366-

368-372 -373-376-377 -378-379-383 -384-386-387 -388-

389-390 -391-392-397 -398-400-401 -403-404-407 -408-

409-410 -411-412-413 -414-417-421 -422-423.  

  .206- 44-9:أودغشت

  .67:أونبة
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  415-288-140:اجيلي

  .142:باغة

  .234- 93:جباية

  .416- 84-83:املتوسط األبيض البحر

  .84:برباسترو

-363- 354-328-324- 296-290-289- 286-285-31-25-22:البصرة

365-404.  

  .354-148-145-55:بطليوس

  212-76:فازاز بالد

-293- 287-283-277- 275-272-222-113- 71-55- 39-35-33:بلنسية

294-295 -333-397.  

  .327-293- 290-289- 65-55-54:البرية
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182-197198-206-209 -212-213-214 -233-234-241-253 -
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265-271 -273-276-277 -282-283-285 -289-290-298 -305-

306-309 -323-330-339 -342-343-347 -348-349-350 -351-

352-353 -358-360-361 -365-383-386 -388-400-406 -408-

409-413 -421.  

  .133:فحص بالطة

-92- 87-79- 77-71-66- 60-53-45-36- 31-30-29-28- 27:قرطبة

93-103 -113-117-132 -142-145-157 -159-179-185-191 -

262-267 -272-279-283 -284-302-335 -336-338-354 -355.  

  .38:قزوين

  .103:املغرس قصر

  .33:قلعة أيوب

  .94:محاد بين قلعة

  .299- 50:قلمرية

  .133:وريةق 

  .383-363-30: القريوان

  403-331-142:قيشاطة

  .33:كنسوجر

  .189- 133:لشبونة
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  .319- 113:لقنت

  .344-299-278- 66:لورقة

 29:مارده

  .48:ماسة

- 341-336-331-325- 293-292-283- 249-63-55- 36-32:مالقة

389-403.  

  .390-388-364- 273-272-271- 262-11- 9-7:احمليط األطلسي

-71-69- 68-65-52-51- 50-34-32-23- 21-20- 18-12-10:مراكش

74-81 -88-89-90-93 -104-121-129-132 -142-143-155 -158-

164-165 -183-186-197 -198-201-203 -206-209-224 -230-

232-245 -248-251-257 -258-260-262 -263-264-265 -271-

274-275 -282-283-287 -290-291-295 -313-317-322 -330-

334-339 -344-345-350 -353-359-360 -376-378-380 -383-

384-399 -402-407-421 -422.  

- 331-327-325-292- 283-249-213- 206-153-140-113:مرسية

336-344 -397-410.  

-241- 235-231-221- 212-141-140- 133-117-110- 79-39:املرية

249-277 -319-324-325 -353-354-358 -387-389-391 -400-

403-407 -410-422.  
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-19-18- 17-16-15-14- 13-12- 11-10-8- 7-6-5- 4-3-2- 1:املغرب

20-23 -25-29-30-31 -32-34-35-40 -41-42-44 -45-46 -48-49-

50-51 -56-62-63-65 -67-69-70-72 -73-75-76 -79-84 -85-89-

93-94 -95-99-102-113 -115-116-117 -119-122-129 -130-

131-133 -134-136-138 -139-140-142 -143-154-155 -157-

158-163 -167-169-174 -172-182-183 -185-188-189 -192-

196-202 -204-207-208 -211-212-213 -214-217-224 -225-

226-227 -229-231-232 -233-237-235 -236-238-240 -242-

243-246 -248-250-252 -259-261-262 -263-264-265 -266-

267-268 -269-270-271 -272-273-274 -275-276-277 -278-

279-280 -281-282-283 -284-286-287 -288-289-290 -291-

293-295 -296-297-298 -299-300-303 -305-308-310 -311-

312-313 -315-316-317 -318-319-320 -321-322-323 -324-

325-327 -328-329-331 -332-333-334 -336-337-338 -339-

342-343 -344-345-346 -348-350-351 -353-354-355 -356-

357-358 -360-361-362 -363-364-368 -372-373-375 -376-

377-378 -379-380-382 -384-385-386 -388-390-391 -397-

398-399 -400-402-403 -404-405-406 -407-408-409 -410-

411-412 -413-414-415 -416-418-419 -420-421. 

-123- 93-76-70-68- 63-52-50-34- 29-16-14-13- 10:مكناسة

132-138 -163-164-209 -213-214-271 -273-275-283 -287-

347-348 -351-365.  
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  .384-352-276-16:مليلة

  .82:املهدية

  .104:مريوقة 

  .384- 383-323-293-282- 276-242-231- 230-76-40- 26-16:نكور

  .271- 262-11:م الربيعأر 

  .391-323-316- 257-231- 11-9:نول ملطة

  .410- 408-405-387-133- 45:اهلند

  .133:وادي احلجارة

  .355- 341-283-277- 272-139- 103:الكبري الوادي

  .8-7:وادي نون

  .351- 323-296- 241-16:وجدة

  .297- 133:ورةبي

  407-94- 87-86-85-79- 77:اليسانة

  419- 36-5-2:اليمن
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فهرس األعالم    

122 :أبا احلسن علي بن عبد الرمحن الساعدي  

.126- 111 :أبا بكر العريب  

.250- 106-101:براهيماأبا بكر بن   

108:زايلغبا حامد الأ  

85:أبا عبد اهللا حممد بن علي بن محيد بن التغليب  

.62-46:بوتشيش درىاإبراهيم الق  

.122:إبراهيم بن صواف  

97:إبراهيم بن حيي  

98- 97:ابقراط  

- 250-249-201-122- 114-106-101- 64-63-56-28:ابن  اخلطيب 

297-298 -318-341.  

36:ابن  غالب   

107:ابن أيب اخلصال  

.400-375-264-187- 166-51- 30:ابن أيب زرع    

153- 111:أسود ابن  

124:ابن أفالطون  
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.182-48:ابن األثري  

  .13: ابن األمحر

    -248- 246-225-224- 179-177-173- 172-145-70-60 :ابن احلاج

253.  

- 273-260-253- 214-209-201-199- 197-193-176:الزيات ابن  

110-79:ابن الفراء  

.198- 49:ابن القاضي  

110:القصرية ابن  

.33:ابن القطان  

.33:سابن الكردبو  

  .5-4: ابن الكليب

95:ابن باجة  

111:ابن بسام  

-234- 224-223-192- 146-113-101-94- 93-89-52-  21 :ابن تومرت

237-248 -251-252-332.  

102:يفوليتتابن   

.122:ابن جوشن األزدي  
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  .36-29-4-2- 1: ابن حزم

  418- 414-404-398- 380-364-363-268- 221-55-30- 6: حوقلابن 

101:ةجابن خفا  

-100- 72-25-24-23- 22-20- 18-17-15- 14-6-4-3-2:ابن خلدون 

104-105 -115-117-131 -137-143-193 -196-197-198 -207-

210-217 -226-230-248 -251-267-269 -274-312-317 -342  

  .337- 315-302- 189-20: ابن خلكان

-161- 157-153-152- 150-149-145-136- 106-97-61- 57:ابن رشد

173-208 -267.  

  .2: ابن زيدان

  405-386- 286-203-198- 5: ابن سعيد

.368-176-79:سهل ابن  

  318-304-273-5: ابن عباد

.369-269- 204-91-58- 45:نابن عبدو  

-87-78- 77-73-71-65- 60-57- 56-48-42- 41-40-10- 4: ابن عذارى

126-154 -156-163-165 -173-186-187 -189-228-245 -256-

263-264 -274-275-295 -300-306-310 -315-317-380 -423. 

.163-126:ابن قزمان  
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.86:القرطيب اجلبلي مسرة ابن  

.39- 30:ابن هشام   

.68:ابن ورد  

.88:أبو احلسن الالوي  

.82: أبو احلسن قاسم   

98:أبو احلسن يهوذا  

113:يببو احلكم بن حسون الكلأ  

.122:أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أيب الصلت  

89:أبو الوليد بن رشد  

102:أبو بكر  حممد بن الروح الشليب  

107:املرادي أبو بكر  

.66:أبو حامد الغرناطي  

111:أبو عبد اهللا بن محدين  

113:مروان بن عبد العزيزأبو عبد امللك بن   

95:أبو عمران يوسف بن الصديق  

103:بن عبد الوارث اليحصيب عيسى لبأبو   

109:ىأبو غالب العبدر  



456 

 

105:أيب احلسن بن أضحى  

177:أيب العباس السبيت  

107:محد بن رحيمأأيب بكر بن   

103:سأيب بكر بن الدو  

-236- 231-230-223- 189-173-107-100- 41-40- 10: أيب بكر بن عمر

247-256 -263-264-300 -314-347-377.  

.318-118:حامد الغرناطي يبأ  

103:يفلصداأيب علي   

105:أيب حممد بن مالك  

104:أيب مروان بن زهر  

.176:أيب يغزي  

71:افحجأمحد بن   

.159-45: أمحد بن محدين  

.122:أمحد بن مضا اللخمي  

.68-49:إدريس األول  

.49:إدريس الثاين  
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-115- 80-66- 44-43-36- 31-27-25-24- 15-14- 13-12:ي اإلدريس

117-118 -136-140-142 -190-194-206 -228-235-247 -257-

258-259 -264-269-283 -288-289-291 -293-294-295 -296-

297-298 -300-305-306 -313-316-324 -326-329-334 -335-

336-337 -340-354-359 -360-361-362 -365-376-388 -400-

406-412 -413-415-419 -420-422-423.  

.95-94-88:  إسحاق الفاسي  

.82:إسحاق بن إبراهيم  

101:األعمى التطيلي  

.93:إكارد امشيد  

124-123-96:إلياس بن مدور  

.26:مام إدريس اإل  

.33:ويلاإلمام اجلز  

.173:األمري سري  

.37:مري عبد اهللا بن حممداأل  

97:أولريوي  

.407- 84-80:رميي أوليفيا  

  .1: أيوب بن ايب زيد
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  .14-2:بر بن قيس 

.95:براهام بن عزرا  

  .17-3:الربنس 

.85: بروكلمان  

-146- 83-75-68-67- 44-43-31-26- 25-24-23-22- 12:البكري

154-175 -176-179-204 -206-211-293 -294-296-298 -300-

303-306 -308-316-328 -335-355-382 -383-406-414 -416-

419-420.  

- 276-252-251-224- 192-188-129- 107-94- 21-12-1: البيدق

277-301 -383  

.54-53: غيشارري بي  

.76:متيم بن زيرى   

  .13: متيمة اللمتونية

.174:الثريا  

97:جالينوس  

  14: بن قيسى بن نفجاو بن بر جانا بن ضريس بن لو

  .14: والت بن مازيغصىي بن جانا بن حي

.368- 243-233-127-58:اجلرسيقي  
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.348- 340-139 - 138-48:اجلزنائي  

.160:اجلزيري  

95:جعفر بن يوسف بن حسداي  

  230-3: جوتيه

107:اجلياين  

  .2: حام بن نوح

124:حسداي بن يوسف بن حسداي  

  .221- 219-102-7: ن امحد حممودسح

  .23- 16-3: حسن الوزان

98:حسن بن كنوا  

  .20: احلسني بن علي بن طالب

.169:حواء بنت تاشفني  

.148:اخلشين  

.252- 230-229- 223-54:يدوز  

.69:وماس ال تريد  

72:الروبيتري  

.40:ترالرويب  
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.53:ريتشارد وليام بوليت  

  .423- 422-259-156-11: الزهري

.178-174-168:اويةفززينب الن  

  .1:سابق بن سليمان املطماطي 

.81:الفاسي سامويل  

.40:سعيد بن صاحل  

.368-138-121:السقطي  

.423-400-240- 33:السالوى  

98:سلمون أيب يعقوب  

.122:ن العبدريسليمان بن عبد الرمح  

.122:الطبيب إبراهيم بن أيب  الفضل بن صواب احلجري  

.122:الطبيب علي بن عتيق اخلزرجي  

.145:عبد احلق بن عبد اهللا بن معيشة الغرناطي  

.39-37:عبد الرمحان الناصر  

  113: عبد الرمحان بن طاهر القيسي 

.53:عبد الرمحن الثالث  

  81:عبد العزيز بنعبد اهللا 
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  .33: بن فرج اليحصيبعبد اهللا

-268- 265-254-187- 171-169-166-155- 19-9-7: نيسعبد اهللا بن يا

315-316 -317-375.  

.277- 93-52-42:عبد املؤمن بن علي  

.122:عبد امللك بن علي بن سلمة العافقي  

.122:عبد امللك بن حممد  

-297- 296-295-288- 278-213-132-68- 43-19-12: عبد املنعم احلمريي

301-327 -354-363-364 -389-403-407 -421.  

  .3: منصورعبد الوهاب بن

  .4:بن محري  عبد مشس بن وائل

.283- 132-121:عبيد اهللا بن يونس  

71:عثمان بن عفان  

.54:دسعبن  عريب  

.29:عقبة   

.260-209- 104:العالء بن زهر  

- 108-106-101-89- 83-19- 41-34-33- 32-31-20:علي بن يوسف

110-111 -153-168-224 -248-251-257 -260-266-267 -276-

278-279 -284-314-330.  
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.37:عمر بن حفصون  

.103-86-58:عليه السالم عيسى  

.202-105- 33:الفتح بن خاقان  

97:فرح بن سامل  

  344-343-337-268- 96-70-63-6162-- 56-55-35- 5: الفونسو

.65:يالرف  

.172- 110:عياض القاضي  

96:قسمونة بنت إمساعيل  

71:القمبيطور  

  .2:ن عيالنقيس ب

  .14- 2: كنعان

106:أليب بكر بن الصائغ   

.62:القاردير  

  .2: غيسذما

  3:  مارسيه

-306- 305-299-207- 158-155-142-129- 90-50-23-16: مارمول

337.  



463 

 

  .31:مالك بن وهيب 

.39:مبارك  

.146-145:اجلزويل إبراهيم بن حممد  

.103-33:حممد بن احلاج  

  .5: حممد بن حامد

122:محن العقيلي اجلراوىحممد بن عبد الر  

109:حممد بن عبد اهللا بن اجلد  

.319- 51:حممد بن ميمون  

103:متوينلحممد بن ياسني ال   

.254-159-128-107:املرادي  

- 378-360-271-262- 245-232-203- 186-183- 32-18: ياملراكش

383.  

100:محد بن يوسفأاملستعني   

-301- 292-291-277-235- 195-191-137- 126-116-103-36:املقري

329.  

113:باهللا املنصور  

.27: يب عامراملنصور بن أ  
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103:متوينللااملنصور بن حممد بن احلاج داود بن عمر الصنهاجي   

.105:املواعيين  

96:موسى السيفاردي  

.124- 97-88:القرطيب ميمون بن موسى  

.29-27- 25: موسى بن نصري  

95:موسى بن يعقوب بن عزرة  

.69:ن علناسالناصر ب  

.46:رىالناص  

.303-221- 220-145- 109-40:لنويريا  

  .1:هانئ بن بكور الكومي 

  .419-4: اهلمذاين

  .21: هنتات

.392- 244-156-150―148-91- 80-63:الونشريسي  

.51:حيي الصحراوي  

  .9: حيي بن إبراهيم اجلدايل

.374-155:حيي بن عمر  

.145:حيي بن فانو  



465 

 

.122:حيىي بن الفتح األنصاري احلجاري  

.163:جلوطيدر بن و  

95:يهودا  بن الصمويل هاليفي  

.88:يهودا الالوي  

-61-49- 46-41-40-33- 32-31- 20-19-13- 11-7-5: يوسف بن تاشفني

65-78 -79-83-84-85 -86-87-88-100 -102-103-108-109 -110-

121-125 -129-132-145 -158-167-169 -173-174-175 -187-

189-216 -217-218-223 -226-230-231 -234-236-247 -250-

253-254 -256-260-261 -263-264-300 -301-302-314 -315-

317-318 -338-344-345 -348-349-350 -351-358-375 -376-

377-399 -400-403  

.68:يوليان  
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  ع -أ:....................................................................................ةـمقدم

 الفصــل األول

 46-1............................................................................الســـكـان

  1....................................................التركيبة البشرية لعناصـر   اتمع املرابطي

  29-2...............................................................................الـرببـر: أوال

  10- 4.............................................................................يـةالقبائل الصناج

  7- 4....................................................................................صنهاجة –أ 

  8- 7.....................................................................................ملتونة –ب 

  9- 8......................................................................... ............دالةج–ج 

  9.....................................................................................ةمسوف -د

  10- 9.....................................................................................ةـملط  -ه

  14- 10 .........................................ملغرب األقصىاهلجرة الصنهاجية و أثرها يف بنية جمتمع ا

  14.......................................................................القبائـل الزناتيــة

  17-14..............................................................................زنــاتــة

 26- 17......................................................................ملستقــرةالقبائـل ا

  20-17...............................................................................ـدةاملصام -أ 

  21- 20...............................................................................ـةهـرغ -ب

  26-21..................................................................................ةهنتات –ج 
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  29- 26.................................................................................ر األندلسبرب

 38-29....................................................................العــــرب: ثانيـا  

  34-29....................................................................عرب املغرب األقصى -أ  

  36- 34..........................................................................دلسعرب األن -بـ 

  38-36.......................................................................نلديـــاملـو -ج 

  46- 38..............................................................األقلــيات األخــرى: ثالثا

         42- 38..... ....................................................................رومأ ـ الصقالبة وال

                                       46- 42..........................................................................ودانيونـالس -بـ 

                                      46 ............................................................................األغـــزاز - ج 

  .الفصــل الثـــاين

 98-47...................................................................................أهل الذمة

 47...........................................................................التعريف بأهل الذمة

 75-47...........................................................)النصارى( الطائفة املسيحية : أوال

 54- 48 ..............................................التواجد املسيحي يف املغرب واألندلس ووضعيتهم

  72- 54...........................................................وضعية النصارى االجتماعية والدينية

 60- 54...........................................................................الوضعية االجتماعية

 65- 61......................................................عملية تغريب املعاهدة إىل املغرب وأبعادها

 72-65.....................................................ية الدينية للنصارى يف العصر املرابطيالوضع
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 75- 72...............................................................دور النصارى يف اتمع املرابطي

 98-75...........................................................الطـــائفة اليهـــودية: ثانيا

 78-75..........................................................التواجد اليهودي يف املغرب واألندلس

  94-78..................................................وضعية اليهود االقتصادية واالجتماعية والدينية

 81- 78.................................................................وضعيتـهم االقتصـــادية

 94- 81..............................................................وضعية اليهود االجتماعية والدينية

 98- 94............................................................إسهامات اليهود يف اجلانب الفكري

   ـثالفصـل الثـال

  165- 99..................................................................طبقات اتمع و تصنيفاته

 111- 99.......................................................................الطبقة احلاكمة-أوال

 104- 99....................................................... .............................األمراء

 106-104......................................................................... الكتاب والوزراء

 107- 106....................................................................................الوالة

 107..............................................................................مشرفو املدن

 114-107. .................................................................................الفقهاء

 127_114.....................................................................ىالطبقة الوسط-ثانيا

119- 115.............................................................................التــجـار  

 120- 119......................................................)الوسطاء(الصيارفة و كبار السماسرة 

 121- 120................................................................................السماسرة
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 123- 121.......................................................................أصحاب املهن احلرة

 123............................................)الوظائف املتوسطة(أصحاب الوظائف احلكومية

 124- 123.........................................................................كامصاحب األح

 127- 124............................................................................صاحب املدينة

 127.................................................................................احملتسب

 165-128....................................................................طبقـة العامـة-ثالثا

 131- 129...........................................................صغار التجار و الباعة املتنقلون -أ

 137- 131.........................................................................الفـالحون -ب 

 144- 137...................................................................الصناع أو احلرفيني -ج 

 146- 144..................................................................مهن أخرى امتهنها العامة

 162- 147............................................................ضمن العامة فئـات أخرى من

  154- 147...............................................................................األيتام –أ 

  158- 154...................................................................السبايا أو األسرى -ب 

 162- 158...............................................................................العبيد –ج 

 162.........................................................)املتسولني والدعرة(الطبقة املهمشة 

  165- 163.........................................................أثر ااعات و احلروب على العامة

  الفصـــل الرابــع

  215- 166.......)..........القيم السائدة يف اتمع ،اآلفات االجتماعية(مظاهر من احلياة االجتماعية 

 179-166...........................................................................تكوين األسرة



493 

 

 170- 166...................................................................................الزواج

  172- 170..........................................................مهور الزوجات يف عهد املرابطني 

 178- 172.........................................................................العالقات الزوجية

 179- 178................................................................................الطـالق

 179..............................................................................نفقة الطالق

 192-179.......................................................................االتـــاالحتف

 184- 179.............................................................االحتفاالت باألعياد و املواسم

 186- 184....................................................................االحتفاالت األسريـة

 187- 186......................................................................االحتفاالت العامـة

 188- 187.........................................................................الترويح و التسلية

 191- 188............................................................................سبـاق اخليل

                                                    192- 191......................................................................... املوسيقى والغناء

 196-193.....................................................لقيم السـائدة يف اتـمع املرابطيا

 193.................................................................................الـكرم

 195- 193..............................................................................النظـافـة

 195......................................................................الفرد و اجلمـاعـة

 196- 195.........................................................................احلث على العمل

 205-196.......................................................................اآلفات االجتماعية

 200- 196................................................................................التـسول



494 

 

 204- 200................................................................................السرقـة

 205- 204...........................................................................)الدعارة( البغاء

 215-206...........................................................األوبئـة و طرق معاجلـتـها

 208- 206......................................................................)األمراض(األوبئـة 

 215- 208.........................................................................طـرق العـالج

 210- 208..........................................................................العالج الطيب - أ

 213- 210......................................................................العالج الطبيعي - ب

  215- 213....................................................................العالج الرووحاين - ج

  الفصـــل اخلــامس

 261-216...................................................................األلبسـة واألطعمـة

  253-216...........................................................................اللبـاس:أوال

 229- 218..............................................................................لباس الرأس

 223- 218................................................................................أ ـ اللثام

 226- 223.....................................................................ب ـ الغفائر القرمزية

 229- 226.............................................................................ج ـ العمامة

 231-229..............................................................................لباس البدن

 231- 229................................................................................الربنس - أ

 234-232............................................................................لباس القدمني

 232.............................................................................أ ـ النـعال



495 

 

 233- 232.............................................................................ب ـ اخلف

 234- 233..............................................................................ج ـ القرق

 234...............................................................................د ـ البلغة

  237-234...................................................................لباس األعيان والعلماء

 241-237.......................................................................لبـاس املتصوفـة

 241- 239...............................................................................اخلـرقـة

 243-241.........................................................................ثيـاب العامـة

 246-243......................................................................لبـاس الذمـيـني

 245- 244.............................................................................أ ـ الزنـار

 246- 245..........................................................................ب ـ الشكلـة

 253-246........................................................................لبـاس النسـوة

 250- 247.........................................................لباس نساء الطبقة اخلاصة و األعيان

 252- 250...............................................................................لباس الرأس

  253....................................................................لباس نسـاء العامـة

 261-254.......................................................................األطعـمـة: ثانيا

 256- 254.................................................................طعام و شراب اخلاصة -أ 

  261- 256.....................................................................العامـة طعـام -ب 

  ادسالفصــل السـ

 307-262.........................................................................ـةالزراعـــ

 267- 262..................................................)ملكية األراضي(وضعية األراضي الزراعية 



496 

 

 270-267..............................................العوامل املساعـدة على النشاط الزراعـي

 270-267.........................................................................العوامل البشرية

 268- 267...................................................................عامل األمن و االستقرار

 269- 268.................................................................................قلة اايب

 270- 269.............................................................................ـلةاليد العام

 272-270.......................................................................ـةالعوامل الطبيعي

 272- 270........................................................أثر املوقع اجلغرايف يف التنوع الزراعي

 279-272......................................................يالعوامل املؤثرة على اإلنتاج الزراع

 279- 272.......................................................................ـعيةالكوارث الطبي

 274- 273....................................................................)راحنباس املط(اجلفاف 

 276- 274.................................................................................اتااع

 278- 276......................................................................اتالسيول و الفيضان

 279- 278....................................................................................راداجل

  281-279.................................................................هاطريقة الزراعة و أساليب

 284- 281...............................................................................رياملياه وال

 293-284...........................................................أهم احملاصيــل الزراعيــة

 286- 285....................................................................ةالقمح والشعري واحلنط

 287- 286...........................................................وبالذرة و أنواع أخرى من احلب

 288- 287...................................................................................ونالزيت

 289- 288.............................................................................رقصب السك



497 

 

 290- 289........................................................................ـانالقطن و الكت

 293- 290..................................................................................هالفواك

 295- 293..................................................................................اتالغاب

  307-295.........................................................................الثروة احليوانـة

 297- 295.............................................................................ق الرعيمناط

 299- 297..........................................................................اراألغنام و األبق

 302- 299............................................................ال و احلمريو البغ اإلبل و اخليل

 303- 302.....................................................اللمط و دواب الفنك والكباش الدمانية

 305- 303..........................................................................نتربـية الدواج

  307- 305...................................................................ري املستأنسةاحليوانات غ

 الفصـــل السابـع

 341-308...........................................................الصــناعــــــــة

 308........................................................العوامل املؤثرة يف اإلنتاج الصناعي

 310- 308....................................................نظرة اتمع املرابطي للحرف و الصنائع

 312- 310.....................................................الوحدة السيـاسيـة واالستقرار األمين

 313- 312...............................................................................رائبالضـ

 313.............................................................حاجة الدولة للصناعات احلربية

 315- 314.........................................................الرغبة يف احلصول على مواد الترف
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