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 :الممخص
تعد دراسة الشخصيات التاريخية الميمة التي حفؿ بيا تاريخ الدكلة        

العربية اإلسالمية بمثابة نافذة نطؿ مف خالليا عمى تممس ابرز اإلسيامات 
الحضارية التي قدمتيا تمؾ الشخصيات, فضال عف دراسة األحداث التي 
جسدتيا كعاصرتيا ,السيما في تاريخ المغرب اإلسالمي الذم حفؿ بحكاـ 
كسالطيف كانت ليـ مآثر عظيمة في جميع المجاالت السياسية كالحضارية 
, كمف ىنا كانت رغبتي في الكتابة عف أحد حكاـ المغرب اإلسالمي الذم 

رؾ أثرا كبيرا عند تكليو الحكـ, أال كىك السمطاف أبك عمرك عثماف ت
ق, في مدينة تكنس بشكؿ 893-839الحفصي الينتاتي المصمكدم 

 خاص كالمغرب اإلسالمي بشكؿ عاـ
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Abstract: 

The study of the important historical personalities in 

which the history of the Arab Islamic state was 

celebrated is a window through which we look to grope 

the most prominent civilized contributions made by these 

personalities, as well as studying the events that it 

embodied and modernized, especially in the history of 

the Islamic Maghreb that was celebrated by rulers and 

sultans who had great exploits in all The political and 

civilizational fields, hence my desire to write about one 

of the rulers of the Islamic Maghreb, who left a great 

impact upon assuming power, which is Sultan Abu Amr 

Othman Al-Hafsi Al-Hantati Al-Masmudi 839-893 in the 

city of Tunis in particular and the Islamic Maghreb in 

general.     
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 المقدمة:
بعد التحرم في المكتبات انو ال تكجد دراسة مستقمة عنو , لذا آثرنا الكتابة عنو مف 
اجؿ إبراز دكره السياسي كالحضارم , فضال عف ذلؾ ككنو كاف يمثؿ صفحة مشرقة مف 

ؿ استكماؿ النقص في الدراسات التاريخية عف تمؾ تاريخ المغرب اإلسالمي أيضا, مف اج
الحقبة, إذ استطاع أف يعيد بناء الدكلة كينيض بأعبائيا إلى أف أعاد ليا الييبة كالقكة, كمما 
يؤكد نجاحو في بناء الدكلة المدة الطكيمة التي حكميا كىي ما يقارب أربع كخمسكف سنة , إذ 

الحضارم المميز, فضال عف االنجازات العسكرية شيدت حقبتو االستقرار السياسي كالبناء 
 كاإلصالحات السياسية كاالقتصادية ك يضاؼ ليا المآثر العمرانية الكثيرة .

كبعد التككؿ عمى اهلل سبحانو كتعالى, كعمى الرغـ مف الصعكبات التي كاجيت 
البحث المتمثمة بقمة المصادر, كضيؽ الكقت , ارتأينا دراسة ىذه الشخصية البارزة لكي نسمط 
الضكء كنرسـ صكرة كاضحة المعالـ لتمؾ الشخصية التي كاف ليا األثر الكبير في أحداث 

 .  المغرب العربي اإلسالمي
اقتضت طبيعة ىذه الدراسة كما تكفر عنيا مف مصادر كمراجع أف تنقسـ إلى سبعة 
اقساـ سبقتيا مقدمة ,كفي نيايتيا خاتمة كاىـ ما تكصمت لو الدراسة مف نتائج. تناكلت اكال 
اسمو كدرست في ثانيا نسبو ثـ كالدتو ثالثا, اما في القسـ الرابع فتناكلت تكليو الحكـ, 

لمكانتو, بينما كاف سادسا لدراسة كفاتو, كاختتمت البحث بتناكؿ الجكانب كخصصت خامسا 
 العمرانية.

اعتمدت ىذه الدراسة عمى عدد مف المصادر كالمراجع كاف بعضيا ذا فائدة كبيرة 
كالسيما المصادر المغربية منيا التي قدمت لمدراسة مادة عممية سياسية كحضارية كقسـ منيا 

ا كاف لو األثر في الكشؼ عف الكثير مف األحداث التي كقعت في كاف معاصرا لألحداث مم
مدة الدراسة , ككاف لتنكع المصادر التاريخية أك المصادر الجغرافية ككتب الرحالت 
كالمصادر التي عنيت بتراجـ الرجاؿ, فضال عف المراجع الحديثة األثر الكبير في إخراج ىذه 

 الدراسة عمى ىذه الصكرة .
 
 
 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)5512 ) 
 

 -اسمو ونسبو وكنيتو :أواًل: 
عثماف بف محمد بف عبد العزيز بف أحمد بف محمد بف أبي بكر بف يحيى بف إبراىيـ 
ابف يحيى بف عبد الكاحد بف أبي حفص عمر المتككؿ عمى اهلل نسبة لجده األعمى أبي 

 .(5)حفص
ؿ, مف أقكل القبائ (0)أما عف نسبو , فينسب إلى قبيمة ىنتاتو كىي إحدل قبائؿ البربر,

  (3)ككبيرة جدا كفي بعضيا رياسة كشرؼ .
 .(6)أبك حفص (1)أبك سعيد عثماف, (1)اما كنيتو , أبك عمرك عثماف,

 -ثانيًا: والدتو :
ق / تشريف 805كلد أبك عمرك عثماف في أكاخر شير رمضاف في تكنس مف سنة 

ف سنة رمضا 07, كيحدد الزركشي يكـ كالدتو بالتحديد بأنو كلد في (7)ـ5158األكؿ 
 . (8)ق805

 -ثالثًا: لقبو :
تعددت األلقاب التشريفية التي أتخذىا سالطيف بني حفص كمنيـ السمطاف أبك عمرك   

 (55)كاإلماـ , (52), كتمقب بأمير المؤمنيف, (9)عثماف فقد تمقب بػػػػػػ المَتَككؿ عمى اهلل الينتاتي
كما تمقب أبك عمرك عندما تسمـ زعامة الحفصييف بالخميفة الذم أصبح لقبان  (50)كالسمطاف ,

, كمف ألقابو األخرل ,المؤيد بنصر اهلل, الكاثؽ باهلل كالمجاىد (53)تقميديان لدل العائمة الحفصية
 (51)في سبيؿ اهلل , ابف األمراء الراشديف .

 -رابعًا: توليو الحكم:
ـ( تكلى حفيده أبك عبداهلل محمد 837/5131بعد كفاة السمطاف أبي فارس سنة )

ـ( كسار عمى الطريؽ نفسو الذم سمكو 5131ق/838المنتصر كجددت لو البيعة في سنة )
جده أبك فارس إال إنو لـ يينأ كثيران في الحكـ اذ تكفي السمطاف محمد المنتصر إثر مرض 

ي مف ىذا المرض إلى أف فرجع إلى تكنس فبقي مدة يعان (51)الزمو عند سفره إلى مدينة قفصة
ـ( فكانت مدة 5131ق/839تكفي في ليمة الجمعة الثانية كالعشريف مف شير صفر سنة )

, ك تسمـ مقاليد الحكـ في الدكلة الحفصية (56)حكمو عامان كاحدان كشيريف كأحد عشر يكمان 
 شقيقو أبك عمرك عثماف . 
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بذكر ركاية مفادىا اف االمير ابك عمرك عثماف قد تكلى  (57)كقد انفرد ابف تغرم بردم
الحكـ كمعو قائده محمد الياللي كصار اليو مرجع امكر الدكلة كميا بعد اف حجب اخيو 
السمطاف محمد المنتصر عف كؿ احد كأكدع في القصر ثـ غمقت عميو االبكاب ليكىـ الناس 

تكنس كاستكلى عمى الحكـ كقائده محمد  انو نائـ اك منعزؿ مريضا فدخؿ المدينة ام الحاضرة
الياللي قائـ بيف يديو فمما استقاـ لو االمر قضى عمى القائد محمد الياللي فسجنو, اما اخيو 
 السمطاف محمد المنتصر كبذلؾ نصب نفسو ابك عمرك عثماف سمطاف عمى الدكلة الحفصية.

ر المغربية االخرل كيرل الباحث اف مفاد ىذه الركاية ضعيؼ النو لـ تذكر المصاد
السيما التي كانت معاصرة لتمؾ المدة باف االمير ابك عمرك عثماف قد تكلى الحكـ بيذه 
الطريقة, اذ استمر حكمو حكالي اربع كخمسكف عاما. كبعد كفاتو ُأسندت كالية العيد لحفيده 

كبعد  (58)ـ,5188ق/ 893ككلي عيده أبي عبداهلل محمد المسعكد في شير شعباف سنة 
فات ابي عبد اهلل المسعكد أسندت كالية العيد لكلي عيد جديد ىك أبك زكريا يحيى محمد ك 

المسعكد الذم كاف يشغؿ في ذلؾ الكقت كاليا عمى قسنطينة, اذ دخمت الدكلة الحفصية في 
دكامة الفتف كاالضطرابات كالثكرات خصكصا بعد أف ثار عمى السمطاف الجديد أبي زكريا 

 (59)عكد , ابف عمو عبد المؤمف بف إبراىيـ .يحيى بف محمد المس
 -خامسًا: مكانتو :

أف لقكة شخصية السمطاف كُبعد نظره كمعرفتو لمكاطف الحـز كمكاطف الميف أثر كبير 
في إمساكو بزماـ السمطة في البالد , ككذلؾ حرص السالطيف عمى مصالح الرعية كاالىتماـ 

تي اتبعيا عظماء سالطيف بني حفص أثر كبير في بكؿ ما ىك نافع , ككاف لمسياسة الدينية ال
عمك مكانتيـ عند شعبيـ , فقد كانت نزعة التديف تغمب عمى الشعب الحفصي , لذا احتّؿ أبك 
عمرك عثماف بف محّمد مكانة سامية كرفيعة بيف الجميع , مما جعؿ الكثير يثنكف بما ُعرؼ 

فاضالن مشيكران, ككاف قاىران لألعراب كلو  , ككاف عالمان (02)الفذةعنو بسيرتو المحمكدة كعقميتو 
  .(05)معيـ كقائع مشيكرة, كمساع محمكدة مأثكرة

, (00)كيقكؿ عنو برنشفيؾ ما نصو : "أعظـ كأقدر كأثرل ممؾ مف الممكؾ المغاربة"
, كاثنى عميو ابف ابي (03)كيعتبر مف عظماء بني حفص كخاتمة القكة كاالزدىار في دكلتيـ

, كلـ (01)ختاـ الدكلة الحفصية كنظاـ المحاسف الفاخرة في البالد األفريقية"دينار بقكلو: "ىك 
يعط ىذا الكصؼ كالمديح اعتباطان إذ أف الدكلة الحفصية كانت تعاني مف التفكؾ ككادت أف 
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تسقط إال أف السمطاف أبا عمرك استطاع أف يجدد ركح العزيمة في مكاجية كؿ األخطار 
 (01)المحدقة.

 -:سادسًا: وفاتو 
مف شير  09تكفي السمطاف أبك عمرك عثماف الحفصي في صبيحة يكـ السبت 

. (07), في مدينة تكنس بعد حكـ داـ أربعة كخمسيف عامان (06)ـ5191ق/ 893رمضاف سنة 
كطالت أياـ حكمو عما كاف مف سابقيو مف السالطيف, كرغـ عدـ ذكر المصادر التاريخية 

في تربة أبائو كأجداده في مقبرة الشيخ محرز بف خمؼ ,  لتشييع جنازتو كدفنو, إال انو تـ دفنو
كىذه المقبرة يدفف بيا سالطيف بني حفص , كعدد مف العمماء كالفقياء , كبذلؾ تككف كالدتو 
ككفاتو في شير رمضاف المبارؾ , كاف السمطاف أبك عمرك عثماف شخصية تركت بصمة 

 (08)العربية اإلسالمية بشكؿ عاـ. كبيرة في البالد التكنسية عمى كجو الخصكص كالبالد
 -سابعًا: الجوانب العمرانية في عيده:

ازدىرت مظاىر الحضارة كالعمراف في المغرب عمى عيد الحفصيف كالذيف أكلكا ىذا 
الجانب اىتماـ كبير مف قبؿ جميع السالطيف الحفصيف كالسيما السمطاف أبك عمرك عثماف , 

ية في الدكلة الحفصية ىك تأثرىـ بالحضارة األندلسية إذ كاىـ ما يميز ازدىار الحركة العمران
عممكا عمى نقميا كطبقكىا في مساجدىـ كقصكرىـ فحسب ,كأدناه أىـ المظاىر العمرانية في 

 عيد السمطاف أبي عمرك عثماف .
 : المساجد والجوامع:8

لمعمـ  أكلى السمطاف أبك عمرك عثماف عناية كبيرة ببناء المساجد إذ إنيا كانت منارا
ـ 5115ق/811كمكانا لمعبادة , كمنيا جامع سيدم جعفر بالتبانيف ) جامع باب األقكاس ( 

كفي أكائؿ ربيع الثاني مف سنة خمسة كخمسيف كثمانمائة  ))قائال : (09),الذم ذكره الزركشي
, كيعرؼ (32) ((أحدث بتكنس خطبة ثامنة بجامع سيدم جعفر بالتبانيف بربض باب السكيقة

مع أيضا بجامع النفافتو ,كىي مف األسماء األكلى لممسجد قبؿ أف يتحكؿ إلى مسجد ىذا الجا
كيسمى بجامع  (35)جامع ,كاسـ النفافتو نسبة إلى عائمة النفافتو التي تكلت إمامة المسجد,

التبانيف لكقكعو بحي التبانيف اذ كاف يباع التبف فيو ىناؾ ,كعرؼ بجامع باب األقكاس لكقكعو 
( بناه السمطاف أبك عمرك عثماف 516ص 5)ينظر ممحؽ رقـ (30)اب األقكاس,بالقرب مف ب

 (33)ـ, ككاف في البداية مسجدا لمفركض كتـ تحكيمو إلى مسجد جامع .5115ق/811سنة 
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متر , كتخطيطو  183أما عف تخطيط ىذا الجامع , فأنو يشغؿ مساحة تبمغ نحك 
الخدمية التابعة لمجامع , كتـ تشيده عبارة عف ركاؽ لمصالة تحيط بو مجمكعة مف الكحدات 

باألحجار كتـ صنع الشبابيؾ كاألبكاب مف الخشب , كاستخداـ الرخاـ في كسكة المحاريب , 
متر  55,77يشغؿ صحف الجامع مساحة شبو مستطيمو مف الشماؿ إلى الجنكب يبمغ طكلو 

ؿ مساحة متر, أما ركاؽ الصالة يشغ 6,81متر كمف الشماؿ  7,01كعرضو مف الجنكب 
متر  56,31متر كمف الشرؽ إلى الغرب  56شبو مربعة يبمغ قياسيا مف الشماؿ إلى الجنكب 
 (31)كيتككف مف خمس بالطات مكازية لجدار القبمة .

-5131ق/893-839كفي سياؽ اىتماـ السمطاف أبك عمرك عثماف )
فقد أمر ـ(بالمساجد كالجكامع كحرصا منو عمى تقديـ كسائؿ الراحة لممصميف , 5188

ـ بعمؿ القالع )ام المضالت( في جامع 5161ق/876السمطاف في شير ذم القعدة سنة 
الزيتكنو في الحاضرة تكنس , ليقي المصميف في يكـ الجمعة مف حرارة الشمس في فصؿ 

 (31)الصيؼ .
 : الكتاتيب :2

بأنو مكضع تعميـ الكتاب أم الكتابة كالجمع الكتاتيب ))يمكف تعريؼ الكتّاب 
, لقد أدت الكتاتيب دكرا كبيرا في نشر التعميـ ,  ساعدىا عمى ذلؾ بساطة مبنى (36)((مكاتبكال

ـ( بنشر التعميـ بيف 5188-5131ق/893-839الكتاب, اىتـ السمطاف أبك عمرك عثماف )
السكاف, فقاـ ببناء ثالثة مكاتب لتعميـ القراءة كالكتابة كالقراف الكريـ, إحداىما قبمي الجامع 

 (37),جامع الزيتكنة في مدينة تكنس كاثناف بربض باب المنارة. األعظـ
 : المدارس  3

يعد السمطاف أبك عمرك عثماف مف السالطيف الحفصيف الذيف أكلكا اىتماما كبيرا لمعمـ 
يقاؼ ما تحتاج  كالعمماء كذلؾ مف خالؿ بناء دكر العمـ بدءا مف الكتاتيب كالمدارس كالزكايا كا 

لتي تساعد عمى النيكض بالعمـ فييا , كخير دليؿ عمى ذلؾ اىتمامو ببناء لو مف المستمزمات ا
 المدارس كمنيا . 

 : المدرسة المنتصرية-أ
-837المدرسة التي شرع في بنائيا السمطاف الحفصي أبك عبداهلل محمد المنتصر) 

, كتسمى المدرسة المنتصرية نسبة إلى مؤسسيا السمطاف  5131ق/838ق( في سنة 839
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ـ, 5131ق/839أبي عبداهلل محمد المنتصر كالذم لـ يستطع مف إتماميا بسبب كفاتو سنة 
تقع ىذه المدرسة  (38)ـ ,5137ق/815عثماف سنة فقد أتميا شقيقو السمطاف أبك عمرك 

)ينظر  (39)بالقرب مف سكؽ الفمقة بتكنس , ككاف بنائيا متقنا , كأكقؼ عمييا ما يكفييا .
 (517ص 0ممحؽ رقـ 

 المدرسة العثمانية : -ب
ـ(  5188-5131ق/893-839تعد مف مآثر السمطاف الحفصي أبك عمرك عثماف )

ـ, 5111ق/811ـ, كفرغ مف بنائيا سنة 5112ق/812نة بدأ البناء في ىذه المدرسة س
ق( , في 153-361ككانت في غاية الحسف كاإلتقاف , كتقع قرب دار الفقيو محرز بف خمؼ)

كجعؿ فييا مسجدا لمصالة , كدركسا  (12)باب السكيقة , بالدار التي تعرؼ بدار صكلة ,
كثيرة كيكفي كؿ مف بيا, كجعؿ فييا  لقراءة العمـ, كرباطا لسكف الطمبة , كأكقؼ عمييا  أكقافا
كسميت ىذه المدرسة بالمدرسة  (15)سماطا) ام طعاما( مستمرا ,فضال عف ماء لمسبيؿ,

كتسمى أيضا بالمدرسة  (10)العثمانية نسبة إلى مؤسسيا السمطاف أبي عمرك عثماف,
 (13)الجديدة.

 : مدرسة القائد نبيل-ج
ق( كالذم يعد مف 817بي قطاية )تيرجع تأسيس ىذه المدرسة إلى القائد نبيؿ أ

إف  (11), كيذكر الزركشي,(11)القادة الكبار كمف ذكم النفكذ في عيد السمطاف أبك عمرك عثماف
فرغ مف البناء مف  ))ـ,5112ق/812السمطاف أبا عمرك عثماف في شير ذم الحجة مف عاـ 

المدرسة الكائنة شرقي باب ينتجمي أحد أبكاب القصبة كىي التي أحدث بنائيا القائد نبيؿ أبك 
يفيـ مف ىذا النص إف القائد نبيؿ أبا قطاية شرع في بناء ىذه المدرسة ,لكنو لـ  ((قطاية

نما الذم أكمميا ىك السمطاف أبك عمرك عثماف سنة  كلـ تذكر  ق,812يستطع إكماليا , كا 
ق , تـ دفنو في المقبرة التي أعدىا في 817المصادر سبب ذلؾ .كعند كفاة القائد نبيؿ سنة 

  (16)المدرسة .
 :الزوايا :  4  

تميزت مدينة تكنس بكجكد الزكايا كىي عمى نكعيف ,األكلى منيا تسمى الزاكية  
األخر مف الزاكيا ىي التي يكجد المبيت , كميمتيا إيكاء المسافريف الذيف يباغتيـ الميؿ, كالنكع 

بؿ كانت أيضا لممبيت  (17)فييا قبر ألحد الصالحيف كالتي يقصدىا الناس لمتبرؾ كالزيارة,
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كتقاـ فييا حمقات عممية في العمـك المختمفة كالسيما الدينية منيا ,كأنشأت  الزاكية المبيت ألكؿ 
ق( ,عمى أبكاب الحاضرة 837-796مرة في عيد السمطاف الحفصي أبك فارس عبد العزيز )

 (18)تكنس إليكاء المسافريف, بؿ كانت تعد دار لمضيافة كمأكل لمفقراء كالمساكيف.
ـ( فقد 5188-5131ق/893-839أما في عيد السمطاف أبي عمرك عثماف )

تكاصؿ العمؿ ببناء الزكايا عمى الطرؽ المؤدية إلى مدينة تكنس كىي بمثابة المراحؿ التي 
تـ بناء الزاكية التي تقع بعيف الزميت, عمى  5112ق/811سافر , ففي سنة يستريح بيا الم

الطريؽ الذم يمتد مف الحاضرة تكنس إلى الغرب ,كىك الطريؽ الذم يرتاده المسافريف ,بيف 
مدينة تكنس كمدينة باجة , بنى السمطاف فيو مسجدا تقاـ فيو الصالة, ككاف يعمؿ بيا سماطا 

  (19)كافديف الييا.يكميا لممقيميف فييا كال
ـ ىي زاكية الفندؽ فكؽ غابة 5112ق/811أما الزاكية األخرل التي بنيت في سنة 

شريؾ قبمي جبؿ زغكاف ,كىذه الزاكية لمبيت القادميف مف ناحية تكنس أك مف جية القيركاف 
  (12)كحبس عمييا ما يقكـ بيا,

ة التي كانت تحت كمف الزكايا التي أقاميا السمطاف أبك عمرك عثماف ىي الزاكي
,ككذلؾ قيامو ببناء (15)المدرسة بالدار المعركفة بدار صكلة جكار دار الفقيو محرز بف خمؼ 

زكايا عدة كاف ليا أثرا دينيا كاجتماعيا ميما , كمنيا زاكية أبي الحداد كزاكية المنيمة كزاكية 
 (10)قرناطة بالمكاف المعركؼ بيف قفصو كتكزر كزاكية بسكرة كزاكية التكمي.

ككاف لممكقع الذم تتميز بو ىذه الزاكية األثر الميـ , ليس مف الناحية الدينية فحسب 
بؿ مف الناحية االجتماعية كاألمنية أيضا, إذ أف المناطؽ المكجكدة بيف تكنس كالقيركاف 
كالطرؽ المؤدية الييا ككجكد مثؿ تمؾ المؤسسات قد يعطي األمف كالطمأنينة لمكارديف مف 

طمئناف عمى ممتمكاتيـ , كذلؾ مف خالؿ كجكد أماكف يكجد فييا خدمات يمكنيـ التجار لال
مف أخذ الراحة فييا لبعض الكقت, فضال عف ككنيا ممجأ ليـ لغرض المبيت كالتزكد بالماء 

 (13)كالطعاـ .
ككاف النتشار التصكؼ بيف سكاف تكنس كالمغرب بشكؿ عاـ أثر كبير في انتشار 

ثابة بيكتا لمزىاد يؤدكف بيا عباداتيـ كأذكارىـ كعمكميـ فضال عمى إنيا الزكايا كالتي كانت بم
كانت محطة استراحة لممسافريف كالمحتاجيف كالغرباء , ككانت ليا أكقافا كثيرة سكاء كانت مف 

 الدكلة أـ مف أىؿ اليسر.
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 ( :المنشات المائية )األسبمة 5

السمطاف أبك عمرك عثماف انطالقا مف الحرص كالمسؤكلية الممقاة عمى عاتؽ 
ـ( في تقديـ أفضؿ الخدمات لمناس , فكانت مف ابرز انجازاتو 5188-5131ق/839-893)

العمرانية كاالجتماعية ىي إقامة اسبمة الماء في أماكف متفرقة في المدف مف أجؿ تكفير الماء 
كالكاردكف عمييا كمف ىذه االسبمة ىك سبيؿ الماء بزاكية سيجـك لينتفع بو المسافركف  لمسكاف,
  (11)عمى دكابيـ كرحاليـ كأنفسيـ مف أم سكء ,ككاف أعمارىا أعمارا زاىرا. كيأمنكف

 (11)ككذلؾ قياـ السمطاف أبي عمرك عثماف ببناء السابمة شرؽ صكمعة جامع القصبة
كذلؾ لكجكد مناطؽ كأماكف يككف فييا الماء قميؿ فقد كاف  (16),سبيال لمعطاش كالدكاب,

أبك عمرك عثماف عمى إنشاء السبيؿ فييا, لذا أمر بإنشاء السبيؿ قرب  حرص السمطاف
كذلؾ قاـ السمطاف أبك عمرك عثماف ببناء  (17)المارستاف , كليككف سبيال لمعطشى ,

كتككف لشرب الناس , إذ اكجد فييا جعابا تككف ىذه  الزيتكنةالتي تقع شرقي جامع  المصاصة
الجعاب مصنكعة مف النحاس كيجذب فييا الماء إلى الذم يشرب عف طريؽ النفس أم سحب 

  (18)الماء اليو.
كمف أعمالو األخرل في ىذا المجاؿ ىي بناؤه لمسقاية بإزاء باب الجبمية بيف بابي برج 

ككذلؾ عمؿ  (19)اف يسمى أـ الكطاء خارج تكنس,االكنقي بتكنس كجمب الييا الماء مف مك
مف الجية الشرقية كذلؾ في سنة  الزيتكنةعمى إصالح السبيؿ الذم يكجد في جامع 

ـ 5171ق/879ـ كأرخ ىذا العمؿ نقش كتابي عمى السبيؿ, كفي أكاسط سنة 5137ق/815
ـ 5176ق/885كبنى أيضا في سنة  قاـ ببناء ماء سبيؿ بالقرب مف األسكاؽ في تكنس,

 (65)حمزة . (62)فسقية بباب عالكة في تكنس كجمب الييا الماء مف ىنشير
 : ميضأة السمطان : 6

-5131ق/893-839مف األعماؿ الميمة التي قاـ بيا السمطاف أبك عمرك عثماف )
نسبة لو , كالتي  ( ببناء الميضأة التي سميت الميضأة السمطانية أك ميضأة السمطاف,5188

عبد السالـ كىي عمى مقربة مف الجامع األعظـ جامع الزيتكنة في مدينة تقع في درب ابف 
يقارب  استمر العمؿ بيا إلى ما (60)ـ,5118ق/810تكنس, إذ بدأ العمؿ ببنائيا سنة 
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ـ , كأكقؼ ليا السمطاف أكقافا لكؿ ما 5112ق/811السنتيف, إذ انتيى العمؿ بيا سنة 
 (63)تحتاجو في مجاؿ البناء كاإلدارة.

 (61)السمطاف أبك عمرك عثماف بتسخيف الماء في ىذه الميضأة في فصؿ الشتاء, كامر
 كذلؾ مف أجؿ تكفير أفضؿ الخدمات لمرتادم ىذه الميضأة .

ككِصفت كُأعجَب ببنائيا العديد مف المؤرخيف الذيف زاركىا كتحدثكا عف عمارتيا فقد 
في غاية اإلتقاف كالفخامة...جكفي الجامع األعظـ...كأكقؼ عمييا ))كصفيا ابف الشماع قائال: 

 (61).((كقفا كافيا لمؤنتيا كمف يقكـ بيا , فكاف بيا منفعة عظيمة 
أما الدكالتمي تحدث عف الميضأة  قائال:  (66)كقد كصفت بأنيا ىائمة, كغاية اإلتقاف , 

,كقبؿ أف يتـ الدخكؿ إلى داخؿ إنيا تتككف مف سقيفة كيمييا دىميز كينتيي ىذا إلى الصحف 
الصحف ىناؾ قكس كبير يفتح نحك الجية اليمنى , كذلؾ ىناؾ بناء يأخذ الشكؿ المثمف 
صغير الحجـ كمزكد بنافكرة رئيسية لممياه, كفييا حنفيات مف النحاس تمتقي بكاجية المثمف 

ثـ يتـ تصريؼ  كىناؾ أحكاض تمتقي أيضا بالمثمف لنقؿ المياه مف الحنفيات النحاسية كمف
ىذه المياه إلى أماكف خاصة لتصريفيا , كتككف ىذه مغطاة بألكاح مف المرمر المثقب, كذلؾ 
ىناؾ مصاطب مف المرمر لجمكس األشخاص أماـ كؿ حنفية عند الكضكء إذ يمكف كيضع 

 (67)رجميو في السانية المستخدمة لتصريؼ المياه الزائدة مف الكضكء .
لمعمارم أثر كاضح في تصميـ كبناء الميضأة السمطانية, ككاف لمتأثير المشرقي ا

السيما التأثير المعمارم المصرم المممككي , بسبب معاصرة دكلة المماليؾ لمدكلة الحفصية 
مف الناحية الزمنية ,إذ ظيرت بعض المعالـ المعمارية كاأللكاف المنبثقة مف العمارة المصرية 

مدة في عيد المماليؾ كلـ يكف معمكؿ بيا مف قبؿ التي كانت شائعة في مصر أثناء تمؾ ال
في المغرب األدنى , كمثاؿ ذلؾ تناكب األلكاف األبيض كاألسكد في األقكاس التي كانت 
ظاىرة كبارزة في ىيكؿ الميضأة, فضال عف ألكاف المرمر المستخدـ كانت ألكاف مشرقية 

ضافة إلى بعض الزخارؼ عمى الجدراف كالبالطات.  (68)كا 
 تأثيرات المعمارية األندلسية عمى فن العمارة في المغرب األدنى: ال7

كبيف  كاف التداخؿ الحضارم قائـ بيف المغرب األدنى كخصكصا الحاضرة تكنس 
, اال انو اصبح ذك تاثير اكبر بعد اليجرات األندلسية التي ىاجرت األندلس كبيرا بيف الطرفيف

األكضاع السياسية في األندلس كالذيف عممكا نحك المغرب كالسيما المغرب األدنى , بسبب 
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عمى نقؿ الحضارة األندلسية إلى المغرب كالتي  كاف ليا األثر الكبير في ازدىار المغرب 
األدنى في جميع المجاالت كمنيا المجاؿ العمراني إذ عمؿ المعمارم األندلسي عمى نقؿ فف 

في المغرب  كالذم ظير كاضحا عمى فف العمارة  العمارة األندلسية إلى المغرب األدنى,
ت , كمثاؿ ذلؾ نالحظ ظيكر كاضح لمعمارة األندلسية عمى منشاّ كالسيما الحاضرة تكنس

األعمدة الظاىرة في سكؽ القماش الذم تـ تشييد كتكسيع الكثير منو في عيد السمطاف أبك 
 (69)ـ .5131ق/839عمرك عثماف الحفصي 

صاميـ العمراف في القصكر كالحدائؽ كالبساتيف في الحاضرة تكنس كذلؾ تأثرت الكثير مف ت
بفف العمارة األندلسية كىناؾ ماال يقؿ عف أربعمائة مف الحدائؽ المنتشرة في تكنس التي ليا 

 (72)نفس التصاميـ المعمارية األندلسية .
 : النتائج 

ة كاحدة مف الشخصيات بعد أف مف اهلل عمينا في انجاز كتابة الرسالة التي عنيت بدراس   
الكبيرة في المغرب العربي أال كىك السمطاف أبك عمرك عثماف الحفصي البد مف اإلشارة إلى 

 ابرز االستنتاجات التي تمخضت عنيا .
تميز السمطاف أبك عمرك عثماف بأنو شخصية قكية ليا ثقؿ تاريخي مف خالؿ فكره الثاقب في  -

لعسكرم في بناء دكلة قكية مف بعد الضعؼ كعدـ التعامؿ مع بعض الصعاب كاثبات نجاحو ا
االستقرار التي كانت تمر بيا الدكلة الحفصية, كتمكنو مف القضاء عمى كافة التمردات 
كالتحديات التي كاجيتو كالسيما في المدة األكلى مف حكمو , سكاء أكانت ىذه التحديات مف 

 ة مثؿ بجاية كتممساف .داخؿ  البيت الحفصي أـ مف بعض األقاليـ التابعة لمدكل

كشفت الدراسة اىتماـ السمطاف بالجانب العمراني ,كظير ىذا كاضحا مف خالؿ اىتمامو  -
بتكسعة كبناء المساجد كالجكامع كالمدارس ,فضال عف الميضأة التي تعرؼ باسـ ميضأة 

كقيامو السمطاف , ك بنائو ثالث مدارس لمعمـ إحداىما تعرؼ بالمدرسة العثمانية نسبة لو, 
 ببناء ثالث كتاتيب .

االىتماـ الكاسع لمسمطاف بالعمـ كالعمماء مف خالؿ بناء أماكف العمـ مف كتاتيب   كمساجد ك -
مدارس فضال عف الزكايا العديدة كأقاـ ليا األكقاؼ الكافية كتكفير أماكف لمبيت الطمبة , 

نشائو خزانة الكتب التي كضعيا في جامع الزيتكنة .  كا 
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السمطاف أبك عمرك عثماف أف يعيد بناء الدكلة كينيض بأعبائيا إلى أف أعاد ليا استطاع -
الييبة كالقكة , كمما يؤكد نجاحو في بناء الدكلة المدة الطكيمة التي حكميا كىي ما يقارب 

 ثالث كخمسكف سنة  .
 االحاالت
 
 

                                                 
؛السخاكم , شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف بف محمد  505ابف الشماع ,األدلة البينة,ص  .5

 –ىػ( , الضكء الالمع ألىؿ القرف التاسع , منشكرات دار مكتبة الحياة 920بف أبي بكر بف عثماف )ت 
عة دار الكتب ؛التبر المسبكؾ في ذيؿ السمكؾ,تحقيؽ نجكل مصطفى كامؿ ,مطب 538, ص 1بيركت , ج

ق( نيؿ األمؿ 902؛ ابف شاىيف ,زيف الديف عبد الباسط )ت 060,ص5,ج0220كالكثائؽ القكمية , القاىرة ,
,ص 8,ج0220,بيركت , 5في ذيؿ الدكؿ ,تحقيؽ ,عمر عبد السالـ تدمرم , المكتبة العصرية لمطباعة,ط

بيركت  –, دار الجيؿ  5تاريخ , طىػ( , معجـ حفاظ القرآف عبر ال5100؛محيسف , محمد سالـ )ت :  500
 . 009, ص 0, ج 5990

ق( 955؛  السيكطي,جالؿ الديف عبد الرحمف بف ابي بكر)ت538,ص1السخاكم , الضكء الالمع ,ج  .0
؛الشككاني,محمد بف عمي بف محمد  082لب المباب في تحرير األنساب, دار صادر ,بيركت ,ص

؛ابف  151,ص5ف السابع ,دار المعرفة , بيركت , بال ,جق( البدر الطالع بمحاسف مف بعد القر 5012)ت
 . 130,ص9العماد الحنبمي,شذرات الذىب ,ج

 085,ص01؛ النكيرم , نياية األرب ,ج11المراكشي , المعجب في تمخيص أخبار المغرب ,ص  .3
 . 362,ص6؛ابف خمدكف, العبر,ج551,ص36؛الذىبي , تاريخ اإلسالـ ,ج

 3؛السخاكم,كجيز الكالـ, ج 531؛الرزكسي ,تاريخ الدكلتيف ,ص 505بينة,صابف الشماع , األدلة ال .1
 598؛ الباجي, الخالصة النقية,ص 052,ص 3؛ابف القاضي , درة الحجاؿ ,ج5265,ص

 . 538,ص 1؛الضكء الالمع ,ج 5265,ص3السخاكم , كجيز الكالـ,ج  .1
 . 052,ص3؛ابف القاضي , درة الحجاؿ ,ج 5260,ص3السخاكم , كجيز الكالـ ,ج  .6
؛ برنشفيؾ, ركبار ,  151, ص5؛الشككاني , البدر الطالع ,ج 538,ص 1السخاكم , الضكء الالمع,ج .7

 . 070, ص 5,ج5988تاريخ افريقية في العيد الحفصي , دار الغرب اإلسالمي, بيركت, لبناف 
 
 . 531تيف , صتاريخ الدكل .8
؛الشككاني ,البدر 011ك025,ص6؛ابف شاىيف,نيؿ األمؿ ,ج5265,ص 3السخاكم,كجيز الكالـ ,ج .9

؛ السيد , فؤاد صالح , معجـ ألقاب السياسييف في التاريخ العربي كاإلسالمي , مكتبة  151, ص 5الطالع, ج
 . 753, ص 0255حسيف العصرية , بيركت 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)5512 ) 
 

                                                                                                                                        
النشأة -؛ عجالف , عامر حسف احمد ,ألقاب الحكاـ الحفصيف 505نة,صابف الشماع , األدلة البي  .52

 . 509, ص 0257دكرية كاف التاريخية , السنة العاشرة, العدد السابع كالثالثكف, سبتمبر  –كالتطكر 
 . 509؛ عجالف ,ألقاب الحكاـ الحفصيف ,ص 505ابف الشماع , األدلة البينة, ص  .55
 . 531؛الزركشي , تاريخ الدكلتيف ,ص 500,ص8ابف شاىيف ,نيؿ األمؿ ,ج  .50
؛ عجالف,ألقاب الحكاـ الحفصيف  070, ص 5برنشفيؾ , تاريخ إفريقية في العيد الحفصي, ج  .53

 . 509,ص
 , 509عجالف , ألقاب الحكاـ الحفصيف , ص  .51
د, بينيا كبيف قفصة: كىي بمدة صغيرة في طرؼ افريقية مف ناحية المغرب مف عمؿ الزاب الكبير بالجري  .51

القيركاف ثالثة أياـ ,ليا سكر , كفييا بساتيف النخيؿ كالزيتكف كالتيف كالعنب كالتفاح, كىي أكثر بالد افريقية 
فستقا كمنيا يحمؿ الى جميع نكاحي افريقية كاألندلس , كتمير القيركاف بأنكاع الفكاكو. اليعقكبي , أبك يعقكب 

؛  588ق , ص5100, دار الكتب العممية , بيركت ,  5مداف, طق( , الب090احمد بف إسحاؽ , )ت بعد 
 . 5553, ص 3؛ ابف عبد الحؽ البغدادم ,مراصد االطالع, ج 393, ص 1ياقكت الحمكم,معجـ البمداف ج

 . 577؛ ابف أبي دينار , المؤنس ,ص 505ابف الشماع , األدلة البينة , ص  .56
 . 598ص,  51ابف تغرم بردم, النجـك الزاىرة , ج  .57
 . 615؛ المطكم , السمطنة الحفصية , ص83الباجي , الخالصة النقية , ص  .58
 . 326, ص 5برنشفيؾ , تاريخ افريقية في العيد الحفصي , ج  .59
 . 009, ص 0محيسف ,  معجـ حفاظ القرآف عبر التاريخ , ج .02
 . 620, ص 5مقديش , نزىة األنظار, ج .05
 . 326, ص 5صي , جتاريخ إفريقية في العيد الحف .00
 . 018,  5ابف أبي الضياؼ , إتحاؼ أىؿ الزماف بأخبار ممكؾ تكنس كعيد األماف, ج .03
  . 582المؤنس , ص   .01
 . 81حقي , إحساف , تكنس العربية , دار الثقافة , بيركت , بال ت , ص .01
؛ابف القاضي ,أبك العّباس أحمد بف محّمد المكناسى )ت 501-503,ص1السخاكم , الضكء الالمع,ج .06

, دار التراث القاىرة  5( , دّرة الحجاؿ في أسماء الّرجاؿ , تحقيؽ : محمد األحمدم أبك النكر , ط ىػ 5201
 . 151,ص5,ج؛الشككاني, البدر الطالع 582؛ ابف أبي دينار, المؤنس, ص 052, ص 3, ج 5975

؛السيد , معجـ ألقاب السياسييف في التاريخ العربي كاإلسالمي, 500,ص8ابف شاىيف ,نيؿ األمؿ,ج .07
 . 753ص
 . 31الزركشي , تاريخ الدكلتيف , ص  .08
 . 511تاريخ الدكلتيف , ص   .09
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ما حكليا مف  الربض :ىك سكر لممدينة كما حكليا مف خارج , كيقاؿ نزلكا في ربض المدينة كالقصر أم  .32

. كربض 332, ص58؛ الزبيدم , تاج العركس ,ج510, ص7المساكف .ابف منظكر , لساف العرب , ج
باب السكيقة ىك احد االرباض المكجكدة في مدينة تكنس ,نسبة الى السكؽ المسمى السكيقة, يقع في الناحية 

لمدينة,فقد كاف عدد منازؿ ربض باب الشمالية لممدينة , كتستحدث االرباض عادة نتيجة الزدياد عدد سكاف ا
السكيقة في العيد الحفصي أكثر مف ألفي منزؿ , كيشتمؿ ىذا الربض عمى أبكاب عدة منيا باب الخضراء 
كباب أبي سعدكف كباب األقكاس الى جانب باب السكيقة , كفيو جامع أبي محمد المرجاني كجامع سيدم 

؛ ابف الشماع , األدلة البينة, 010المعجب ,صجعفر كفيو معالـ عمرانية أخرل .المراكشي , 
, 5؛ برنشفيؾ , تاريخ افريقية في العيد الحفصي ,ج 511؛ الزركشي, تاريخ الدكلتيف , ص528كص38ص
 . 02,ص3؛ كربخاؿ , أفريقيا , ج 373ص
 ؛ ابف الخكجة ,محمد, تاريخ معالـ التكحيد في القديـ كفي 526ابف عامر , الدكلة الحفصية , ص   .35

,  5981, دار الغرب اإلسالمي , بيركت, 0الجديد , تحقيؽ الجيالني بف الحاج يحي كحمادم الساحمي , ط
 . 536ص 

 . 587؛ الدليمي , مدينة تكنس , ص 536ابف الخكجة , تاريخ معالـ التكحيد , ص   .30
 .537-536؛ ابف الخكجو , تاريخ معالـ التكحيد, ص  511الزركشي , تاريخ الدكلتيف , ص   .33
عجالف , عامر حسف أحمد , المساجد الجامعة بمدينة تكنس في العصر الحفصي دراسة اثارية معمارية   .31

؛ الدليمي , مدينة  012-037, ص 0255, رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة سكىاج , كمية اآلداب , 
 .588تكنس, ص 

 . 300الحمؿ السندسية , ص ؛ الكزير السراج ,  511الزركشي , تاريخ الدكلتيف , ص   .31
 . 593, ص0ابف منظكر , لساف العرب , ج  .36
باب المنارة : ىك احد أبكاب مدينة تكنس ,سمي بيذا االسـ ألنو كاف بجداره مشكاة ليداية أبناء السبيؿ,  .37

شماع , مف أىـ المعالـ العمرانية المكجكدة في ىذا الباب, مصمى العيديف خارج باب المنارة بتكنس, ابف ال
 . 587؛ ابف أبي دينار, المؤنس , ص 501األدلة البينة , ص

 . 502ابف الشماع , األدلة البينة , ص   .38
 . 578؛ ابف أبي دينار , المؤنس , ص  502ابف الشماع , األدلة البينة , ص   .39
 . 578, ابف أبي دينار , المؤنس , ص 536الزركشي , تاريخ الدكلتيف , ص   .12
 . 578؛ ابف أبي دينار , المؤنس , ص  510ابف الشماع , األدلة البينة , ص  .15
 . 16؛ الطكيمي , تاريخ مدينة تكنس , ص 512الزركشي , تاريخ الدكلتيف , ص  .10
ق( رحمة القمصادم , تحقيؽ محمد أبك األجفاف , تكنس, 895القمصادم , أبي الحسف عمي )ت  .13

 . 013-010؛ الدليمي, مدينة تكنس , ص550, ص5978
 . 380, ص5برنشفيؾ , تاريخ افريقية في العيد الحفصي , ج  .11
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 . 510تاريخ الدكلتيف , ص   .11
 . 606, السمطنة الحفصية , ص ؛المطكم 517الزركشي , تاريخ الدكلتيف ,ص   .16
 . 589؛ الدليمي, مدينة تكنس, ص515الدكالتمي , مدينة تكنس , ص .17
 . 515؛ الدكالتمي , مدينة تكنس,ص  508ابف الشماع ,األدلة البينة , ص  .18
 . 511ك536؛ الزركشي ,تاريخ الدكلتيف ,ص 501ابف الشماع , األدلة البينة , ص   .19
 . 511ك 536الدكلتيف ,ص الزركشي , تاريخ  .12
 . 531الزركشي , تاريخ الدكلتيف ,ص   .15
 . 536الزركشي , تاريخ الدكلتيف , ص   .10
 . 81؛ الدكالتمي , مدينة تكنس , ص  556السخاكم , الضكء الالمع ,ج  , ص   .13
 . 508ابف الشماع , األدلة البينة , ص  .11
ق( 617-607ف قبؿ السمطاف الحفصي أبك زكريا يحي )جامع القصبة : ىك الجامع الذم تـ بنائو م  .11

ق , كقد سمي بيذا االسـ ألنو يقع في قمب القصبة , 633ق في مدينة تكنس , كانتيى منو سنة 609سنة 
كيسمى كذلؾ جامع المكحديف , كاختفت ىذه التسمية كأطمؽ عميو الجامع الحفصي , كعند اكتماؿ الصكمعة 

؛ابف 557ك529يا يحي بنفسو كأذف فييا .ابف القنفذ , الفارسية , صصعد السمطاف الحفصي أبك زكر 
 . 517؛ابف الخكجة, تاريخ معالـ التكحيد ,ص 16الشماع, األدلة البينة,ص 

 . 536الزركشي , تاريخ الدكلتيف , ص  .16
 . 536الزركشي , تاريخ الدكلتيف , ص   .17
 . 536الزركسي , تاريخ الدكلتيف ,ص  .18
 . 536تاريخ الدكلتيف , ص الزركشي ,  .19
ىنشير حمزة : محمة تقع جنكب مدينة تكنس , تتجمع بيا المياه بطريقة ما , مياه بئر القصبة, الدليمي   .62

 . 023, مدينة تكنس , ص 
 . 522-99؛ عجالف , المساجد الجامعة , ص 533الدكالتمي , مدينة تكنس , ص  .65
 . 578؛ ابف أبي دينار , المؤنس ,ص513الزركشي , تاريخ الدكلتيف ,ص  .60
 . 506ابف الشماع , األدلة البينة ,ص  .63
 . 536الزركشي , تاريخ الدكلتيف , ص   .61
 . 506االدلة البينة ,ص   .61
 .  578؛ ابف أبي دينار , المؤنس ,ص 5260,ص3السخاكم ,كجيز الكالـ ,ج  .66
 . 587-586ص مدينة تكنس ,   .67
؛ برنشفيؾ , تاريخ افريقية في العيد الحفصي ,  592-589الدكالتمي , مدينة تكنس , ص  .68
 . 130,ص0ج
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 .11كص 36,ص5985زبيس ,سميماف مصطفى, حكؿ مدينة تكنس العتيقة, تكنس,  .69
 . 515ابف عامر , الدكلة الحفصية , ص  .72
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