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املديرية الجهوية للثقافة الرباط - سال - القنيطرة

املحافظة الجهوية للرتاث الثقايف



بنيت املدرسة املرينية يف الفرتة ما بني 1333 و 1342 
ميالدي من قبل السلطان أبو الحسن وقد اختار لها موقعا 
متواجدا عىل بعد أمتار قليلة من املسجد الكبري. اشتهرت 

املدرسة العتيقة لكونها منارة للمعرفة والعلم حيث تم بها 
تلقني الطالب علوم  الالهوت والطب والفلسفة والرياضيات 

والفلك...كام عرف عن هذه املؤسسة رصفها ملعاشات 
وتوفريها اإلقامة لفائدة الطالب كام تشهد عىل ذلك غرف 

النوم املوجودة يف الطابقني األول والثاين من املبنى.

تعرف هذه املدرسة أيضا باسم مدرسة الطلعة، وهي 
إحدى جواهر العامرة املرينية. يؤثث مدخلها باب ضخم 
مقوس عىل طراز حدوة الحصان و يؤدي إىل فناء مفتوح 

يحتوي عىل ثالثة ممرات جانبية مزينة بزخارف متنوعة. و 
تغطي قبة مهيبة يف الجانب الجنويب الرشقي قاعة للصالة. 

كام يؤدي ممر ضيق موجود عىل جانب املدخل الرئييس 
إىل درج يصعد بالزائر إىل الطوابق العليا حيث نجد غرف 

صغرية كانت معدة الستقبال الطالب، وتحتوي هذه الغرف 
عىل نوافذ خشبية منحوتة صغرية تفتح عىل الفناء الداخيل.

ممرات املدرسة وباحتها وقاعاتها الرئيسية مزينة بشكل 
فاخر. حيث نجد بها الزليج البلدي الذي تعلوه نقوش 
وزخارف محفورة عىل الطني و الجبس و الخشب. هذا 

التناغم يف الزخرفة أعطى أشكال زهرية وأمناط هندسية 
وكتابية مزينة بطريقة إيقاعية وموزعة بشكل دقيق حتى 

ال يتم ترك فراغات عىل مستوى أسطح الجدران، كام أن 
هذه األسطح مزينة أيضا بآيات قرآنية وقصائد منقوشة.

لعبت هذه املدرسة دورا مهام يف تكوين وتعليم الطالب 

حتى عام 1927 حيث تم إغالقها لتصدع بنياتها وتأثر زخارفها بأرضار هيكلية. وشهدت 
البناية منذ ذلك الحني إجراء العديد من أعامل الرتميم واإلصالح كانت أهمها تلك التي 

قامت بها وزارة الثقافة واالتصال عام 2000 وهمت جميع املكونات الهندسية.

The marinid Madrasa of Salé was built between 
1333 and 1342 A.D by the sultan Abu al Hassan 
just meters away from the great Almohad mosque. 
It was a crossroads for knowledge and education 
where students were taught theology and medicine, 
philosophy, mathematics, astronomy...The madrasa 
offered pensions and accommodations to students 
as the rooms on the first and second floors of the 
building show.

Also known as the madrasa of Al-Tal’a, it is one of 
the jewels of the Marinid architecture. The entrance is 
served by a monumental door arched in a horseshoe 
style which leads to an open patio whose three sides 
are occupied by richly decorated galleries.

On the south-eastern side, an imposing dome covers 
the prayer hall. A staircase on the side of the entrance 
leads through a narrow corridor to the floors where 
small rooms for students are arranged; those rooms 
have small carved wooden windows that open onto 
the patio.

The Corridors, the patio and the galleries are 
sumptuously embellished. The combinations of “Zelliges” 
(Traditional ceramics) are topped by inscriptions excised 
on clay, stucco panels and other carved wood. Floral 
shapes and geometric and epigraphic patterns unfold 
in a rhythmic way and are delicately disposed to leave 
no empty space, the surfaces are also decorated with 
verses and poems inscribed along the walls.

Open to students until 1927, the 
Madrasa had to close and its 
building began to suffer structural 
damage as well as the destruction 
of the ornamentations. Since, 
several restoration works have 
been conducted on the edifice, the 
most important one remains that 
of the Ministry of Culture in the 
year 2000 and has covered all the 
architectural components.


