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  مذارس املىحذين التعليمية وأهميتها يف بالد املغرب العربي
 الزيذي د. نعيم خليفه كنرت

  مذيرية تربية بغذاد / الرصافة االوىل
 املستخلص

لقد حافع الخمفاء المكحديف عمى ما اختاركه مف الحضارة المرابطيف، كشجعكا في الكقت 
بالعمـك  انفسو العمـك التي كانت محظكرة في الدكلة المرابطية كالفمسفية كالصكفية كاىتمك 

المغكية، كالفنكف االدبية التي كانت سائدة كشجعكا العمماء كاالدباء كالكتاب كالشعراء 
في البالط المرابطي كتسممكا  اكاستضافكا عدد مف اعالـ المغة كاالداب كالذيف خدمك 

المناصب العميا في الدكلة كمما اسيـ في اظيار اثر الخمفاء المكحديف في الجانب 
في حالة استعداد دائما لتمقي كا فقد اصبحىل المغرب كاالندلس الؼ كاالدبي غك مالثقافي ال

العمكـ كالمعارؼ منذ عيد المرابطيف كازدات مع لتكطيد اركاف دكلة المكحديف بسبب 
 االنفتاح الفكرؼ الذؼ شاىدتو البالد كاالىتماـ الكبير بالجانب التعميمي .

 
Almohadeen Educational Schools and their  

Importance in Maghreb Countries 

Abstract 

The Almohadeen caliphs maintained what they chose from the 

Almoravid civilization at the same time, they encouraged the 

sciences that were banned in the Almoravid state, such as 

philosophy and Sufism, they took care of the linguistic sciences, 

the literary arts that prevailed, and encouraged scientists, writers 

and writers, and they hosted a number of language and literature, 

who served in the Almoravid tiles and received senior positions in 

the state, which contributed to show the impact of the Almohadeen 

caliphs in the cultural and literary aspects of the positions of the 

Moroccan people and Andalusia, from the global renaissance at 

that time, the people are always ready to receive science and 

knowledge since the Almoravid era and the matter increased with 
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the consolidation of the pillars of the Almohadeen States because 

of the intellectual openness which witnessed by the country and the 

great interest in the educational aspect. 

 ملقذمةا
لقد حافع الخمفاء المكحديف عمى ما اختاره مف الحضارة المرابطيف، كشجعكا في الكقت 

بالعمـك  اكاىتمك  ةكالفمسفية كالصكفي ةالمرابطي ةفي الدكل ةنفسو العمـك التي كانت محظكر 
ب كالشعراء كالفنكف االدبيو التي كانت سائدة كشجعكا العمماء كاالدباء كالكتا ،المغكية

في البالط المرابطي كسممكا  اكاستضافكا عدد مف اعالـ المغة كاالداب كالذيف خدمك 
المناصب العميا في الدكلة كمما اسيـ في اظيار اثر الخمفاء المكحديف في الجانب 

في حالة استعداد دائما لتمقي  كافقد اصبحىل المغرب كاالندلس الغكؼ كاالدبي المالثقافي 
المكحديف بسبب  ةالعمكـ كالمعارؼ منذ عيد المرابطيف كازدات مع تكطيد اركاف دكل

انفتاح الفكرؼ الذؼ شاىدتو البالد كاالىتماـ الكبير بالجانب التعميمي ، فقد كاف اىل 
كاالدب  المغةالعمـ كاالدب ال يترددكف في اظيار مكاىبيـ كرغباتيـ في متابعة عمكـ 

سكاء بالتدريس كبالقياـ بالرحالت العممية كذلؾ لمعرفتيـ الذؼ يقدمو الخمفاء لمجانب 
الثقافي كالسيما لمغكؼ كاالدبي كلعمى الغنى المادؼ كاالنتعاش االقتصادؼ الذؼ تمتعت 
بو البالد اسيـ ايضا في االستقرار الفكرؼ ، مما سمح لمخمفاء باالىتماـ الكبير بالجانب 

كالثقافي . كقد اقتضت الدراسة تقسيميا الى اربعة مباحث رئيسية تناكلت في  العممي
المبحث االكؿ نشأة كتاريخ دكلة المكحديف ، كاىتـ المبعث الثاني بالحكاـ المكحديف 
بالحركة العممية كتشجيعيـ مف خالؿ احتضاف العمماء في كافة صنكؼ المعرفة ، اما 

اؿ العممي التي تعقد مف قبل العمماء بتشجيع مف المبحث الثالث فقد تتطرؽ الى المج
خمفاء المكحديف كتشجيع المناظرات الثقافية ، اما المبحث الرابع تناكؿ اىتماـ المكحديف 
بالجانب التعميمي مف خالؿ المنيج التعميمي كتشجيع عمى التعمـ كالتعميـ كتخصيص 

كلت اف اعرض المكضكع اماكف التعميـ، كفي الختاـ فاني ال ادعي الكماؿ كلكف حا
 بالطريقة العممية المناسبة .
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 الموحدين ) نشأتهم وتأريخهم السياسي( :المبحث االول
اف ضعف الركح الدينية عند البعض كاالبتعاد عف ركح الشريعة االسالمي قد بدأ يؤثر 
في مفاىيـ كقيـ المجتمع االسالمي اضافة الى انشغاؿ المغاربة بالخالفات المذىبية 
كالسياسية الى حد االقتتاؿ كل ذلؾ ادػ الى ظيكر حركات تصحيحية، يقكدىا بعض 

بالمسمميف الى جكىر  ةالعمماء كالدعاة ككاف سبب المعمف ىك تصحيح المسار كالعكد
لكف ىذه الدعكات لف يكتب ليا النجاح اال بعد اف  كحقيقة الديف االسالمي الحنيف،

ض افكارىا كمنيجيا، كتجمع الناس بعد تفريقيـ تككف ليا قكه ضارب عمى االرض، لتفر 
 . لقد كاف مف الداعيف الى فكرة تصحيح ىذه ابك عبد هللا دمحم بف تكمرت

مف محمكدة ) البرانس ( جنكب  وـ( كالذؼ ينتسب الى قبيمة ىرغ9923ق/302)ت
 (9)كقد اطمق عمى اتباع دعكتو اك الجماعة التي يتزعميا اسـ) المكحدكف( ،المغرب

أف كثر اتباع ابف تكمرت ككاف مف ىكالء االتباع عبد المؤمف ابف عمي  بعد
ـ( الذؼ صار مف رجالو المخمصيف، قرر ابف تكمرت اف يقيـ 9941ق/336الككمي)ت

ـ( اك قبميا 9930ق/393دكلة المكحديف، ككانت بداية ذلؾ االمر في اقميـ السكس سنة)
 ـ(9907ق/302ف تكمرت تكفي سنة )إذ بدأ حربة مع دكلة المرابطيف، لكف اب ،بقميل

حيث سار  ،قبل اف يتـ مشركعة كقد اكصى باالمر بعده الى عبد المؤمف بف عمي
 االخر عمى خطاه كذلؾ بالتكسع عمى حساب.

دكلة المرابطيف كبعد حرب طكيمة معيـ استمرت سنكات استطاع اخيرا ىزيمتيـ ، 
السنة التالية ، لتصبح  ـ( كمف ثـ مدينة مراكش في9923ق/322كدخكؿ فاس سنة)
 .(0)عاصمة المكحديف

 ب ـ سيطرة الموحدين عمى االندلس
أصبح سمطاف المرابطيف في االندلس قاب قكسيف  ،المغرب عمىالمكحديف  سيطرة بعد 

ـ عمى الجياد في يأك أدنى مف االنييار كقد اقبمت الكفكد مف ىناؾ المكحديف تستحث
عيـ المكحديف، القاضي أبك بكر ابف العربي دمحم االندلس كممف كفد عمى عبد المؤمف ز 

. قرار عبد المؤمف العبكد الى االندلس (1)ـ(9926ق/432بف عبد هللا االشبيمي ) ت
ـ( ، ثـ عبر ىك نفسو الى االندلس  9924ق/329فأرسل جيشا مف المكحديف سنة)
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يات ليشارؾ في ترتيب أمكرىا إذ أمضى ىناؾ مدة طكيمة قاـ خالليا بكضع الحما
 كتحصيف الثغكر كتكفير دفاعات قكية فييا.

. بكيع بعد عبد (2)ـ(9941ق/ 336سنة )  عكدتوثـ عاد الى المغرب، لكف تكفي بعد 
ـ( الذؼ بادر الى اعادة النظر في 9962ق/ 362المؤمف البنو أبي يعقكب يكسف )ت 

قرر بعدىا الخطط حكؿ االندلس بعد استشارة اىل الرأؼ كأصحاب الشأف في مراكش ثـ 
اعداد حممة عسكرية عبر بيا الى االندلس كقد خاض خالليا معارؾ عديدة كاف التكفيق 

، ككاف مصابا (3)لكنو قرر االنسحاب فجأة كىك يحاصر مدينة) شنتريف( ،حميفا لو فييا
بجركح في احدػ المعارؾ لكنو تكفي بعد رجكعو مف االندلس كذلؾ سنة 

طاف المكحديف عمى االندلس حيث تكلى كرثو عبد ، كقد استمر سم(4)ـ(9962ق/362)
المؤمف عمى حكـ االندلس فكاف حاليـ ىناؾ بيف مد كجزر كاستمرت مكاجيتيـ مع 
 االسباف الى اف بدأ تأثيرىـ في الساحة االندلسية باالنكماش نتيجة كصكؿ حكاـ ضعفاء

مكد بكجو التحديات الى سدة الحكـ ال يممككف مؤىالت القيادة الحقيقية التي تؤىميـ لمص
الداخمية كالخارجية كقد تعرض بعضيـ لالغتياؿ فكاف ذلؾ بداية النياية عيدىـ في 

 حتى زاؿ سمطانيـ ىناؾ اكال ثـ زكالو نيائيا عف المغرب عاـ  االندلس،
 .(5)ـ(9047ق/ 446) 

 اهتمام الحكام الموحدين بالحركة العممية :المبحث الثاني
 

كحرصة عمى  ،اف اىتماـ الخميفة الميدؼ دمحم بف تكمرت بالجانب المغكؼ كاالدبي 
 بكظيفتودفعو الى استدعاء مف يضطمع  ،صدكر مراسيمو، كمخاطبتو باسمكب فصيح

ممكؿ بف ابراىيـ بف يحيى الصنياجي كأبا الربيع بف  فاستخداـ  اتباعوالكتابة مف 
 . (6)سميماف مخمكؼ الحضرمي

ابف تكمرت تكلى نائبو عبد المؤمف بف عمي مقاليد الحكـ ، كاصبح الخميفة كبعد كفاة 
 الدكلةالمكحدؼ الذؼ كاف لو اثر كبير في استمرار النيضة الفكرية التي شيدتيا 

المكحديف منذ تأسيسيا كتكطيد اركانيا . كلعل اكؿ ما يمكف الكالـ عنو مف اسياـ عبد 
دبي استضافتو لمعمماء كاالدباء كالشعراء في المؤمف بف عمي في النشاط المغكؼ كاال
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محبا ليـ ، محسنا الييـ  يستدعييـ  ،) فقد كاف مؤثر الىل العمـ ،كتكريمو ليـ ،قصو
 .(7)، كيظير التنكية بيـ كاالعظاـ ليـ ( الكاسعةمف بالد كيجرؼ عمييـ االرزاؽ 

عبد المؤمف يعتمد عمى الكتاب اعتماد كبيرا  كيرقييـ الى منصب كزير اف  الخميفةككاف 
 ، ةالمكحدية أىمية كبير  الدكلةتكسـ فييـ النباىة كالنبكغ كالظاىر اف لمنصب الكزير في 

فإنو  ،النو يجمع بيف ثالث ميمات كىي الكزارة كالكتابة كالحجابة كىذا اف دؿ عمى شيء
لدكلة المكحدية كمدػ اعتماد الخمفاء عمييـ كلكال ذلؾ لما يدؿ عمى اىمية الكتاب في ا

 . (92)تسممكا منصب الكزارة
كلد كليًا لمعيد مف بعده كتكلية اكالده االقاليـ المختمف  ككل ذلؾ كانت تصدر بو رسائل 
رسمي يكتبيا الكتاب ، كيبعثكف بيا الى عماؿ االقاليـ  كاعياف المكحديف ، ككاف عبد 

عمى االجتماع بالشعراء كاالدباء في كل مناسبة كاحتفاؿ فكاف يجمس المؤمف حريصًا 
الى الشعراء، مف اندلسييف  كمغاربة  كمشارقة  كيحسف االستماع الييـ كيسر مف ثنائيـ 

 . (99)عميو ، كينتقد ىذا كيقرض ذاؾ ، كيفيض عمى الجميع بعطائو
يتمُا باستدعائيـ الى يكسف عبد المؤمف حريصا عمى مجالس العمماء  م الخميفةككاف 

مف عمكميـ كمعارفيـ  كفي عيد ىذا  لالستفادةعاصمتو كاستضافتيـ في قصره  
الخميف المكحد ازداد عدد الكتاب  فكاف قصره حافال باالدباء كالكتاب كالبمغاء ، كمنيـ 
ابك الحسف بف عياش الذؼ اشتغل كاتبا لمخميف عبد المؤمف مف قبل ، كابك الفضل 

 . (90)د المعركؼ بابف محضرة كىك مف اىل مدينة بجايةجعفر بف احم
كقد شجع الخميف المكحدؼ يعقكب المنصكر جماعة مف الكشاحيف عرفكا بأسـ )الساده( 

، كاىتـ بيذا النكع مف الفنكف االدب ، كمف ىكالء  (91)كقربيـ منو  كاستضافيـ في قصره
الكزير ابك بكر بف زىر الذؼ االعالـ الذيف رحب بيـ  كسمميـ منصبًا ميمًا في الدكؿ 
 . (92)كانت مكشحاتو تقع في نفس يعقكب المنصكر مكقعًا حسناً 

كمف االدباء كالشعراء الذيف مدحكا الخميفة يعقكب بركائع القصائد ابك حفص عمر الذؼ 
 . (93)ناؿ مكانة سامية في الدكلة  ككلي قضاء تممساف كفاس كاشبيمية

المنصكر باستدعاء الكتاب مف االندلس  كعينيـ في يعقكب  كاىتـ الخميفو المكحدؼ
 منصب الكتابة، كمنيـ ابك عبد هللا دمحم بف عبد الرحمف بف عباس ، مف اىل برشمكنة.
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كقد ظل في منصبو كاتبا مدة كالية المنصكر المكحدؼ  ،مف اعماؿ المرية في االندلس 
 كابنو الناصر مف بعده .،

كانما استدعى الخطباء  ،حسب فكلـ يقتصر المنصكر المكحد عمى االدباء كالكتاب 
كذلؾ الىمية كجكدىـ في الكقت الذؼ كاف المكحدكف يخكضكف فيو العديد مف  ،ايضا 

المعارؾ ضد الفرنج  فيـ باسمكبيـ الخطابي المؤثر قادركف عمى اثارة الحمية كالحماس 
كفتح ليـ باب المنافسة في ،المنصكر المكحدؼ بيـ في نفكس  المقاتميف  لذلؾ اىتـ 

براعتيـ كتفكقيـ  كقدرتيـ عمى ارتجاؿ الكالـ  كاقناع السامعيف  كمف  إلظيار  ومجمس
 .  (94)ىكالء الخطباء دمحم بف عبد العزيز بف عياش  كسيل بف مالؾ  كغيرىما

كنظميـ القصائد  ، كقد اشتير شعراء في عصر المكحديف  عرفكا بكالئيـ لمدكؿ المكحدية
الضنانو التي تمجد خمفائيا كتشيد بيـ في جميع المكاقف كالمناسبات  كابي العباس 

ة الجراكؼ  كابف حربكف  كابف االبار  كابف حبكس  كغيرىـ ... ككانت الخالفة المكحدي
استدعاء االدباء كالشعراء  بالمكحدكف  الخمفاء بو . اف ما قاـ(95)تجذبيـ الييا اينما حمت

كميا   الجزيمةكاستضافتيـ في قصكرىـ  كتسميميـ المناصب العميا  كاكراميـ بالعطايا 
امكر اسيمت في اظيار االثر الكبير الذؼ رسمتو ايدؼ الخمفاء المكحديف في درب العمـ 

 .    (96)االمر الذؼ ادػ الى ازدىار االدب شعره كنثره ،كاالدب  ،كالثقافة كالمغة 
 تشجيع الحكام الموحدين لمجالس العممية والمناظرات الثقافي :المبحث الثالث

كمف مظاىر دعـ الخمفاء المكحديف لمجانب المغكؼ كاالدبي اىتماميـ بالمجالس العممية 
كالمناقشات بيف العمماء كبار العمماء في  ،التي كانت تتـ فييا المناظرات الثقافية 

ككاف ال يسمح لمعالـ بحضكر ىذه  ،مختمف العمكـ كالفنكف مف المغرب كاالندلس 
اال بعد اف يجرػ لو امتحاف في العالـ الذؼ يجيده لمتحقق مف مستكاه العممي  ،المجالس 

ء الكاردكف الى يأكؼ اليو العمما ،كقد اعد ليذا االمر منزؿ خاص سمي بيت الطمبة  ،
فاذا  ،كفي ىذا البيت يجتمع العمماء لالمتحاف اؼ كفد اليو  ،مراكش حاضرة الدكلة 
في ىذه المجالس كيتـ جمكس المشاركيف في  بالمشاركةأذف لو  ،اجتاز ىذا االمتحاف 

 بوكالى جان ،فالخميفة يجمس في صدر المجمس  ،ىذه المجالس كفق ترتيب محدد 
كلكف كبير العمماء يتغير مف  ،فكبير العمماء  ،رئيس االطباء ف ،فقاضية  ،خطيبة 
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مجمس الخر تبعًا لمعمـ الذؼ سيبحث في المجمس ككانت ىذه المجالس ضمف نكعيف : 
 كمجالس االمراء كالكالة . ،مجالس الخمفاء 

 مجالس الخمفاء :
عمماء حرص الخمفاء المكحدكف عمى عقد المجالس العممي التي كانت يحضرىا كبار ال

كالمشرؽ ككانت ىذه المجالس حافمة بالمناظرات ك  ،كاالندلس  ،القادميف مف المغرب 
كيجب اف  ،كالحديث  ،كالفقة  ، كالمغة ،المذكرات في انكاع العمكـ المختمفة كاالدب 
 .  (97)كاسمكب المخاطبة ،ترعى في ىذه الجالس الممككية في التصرؼ 

كىك مجمس ادبي كاف  ،كمف ىذه المجالس مجمس الخميف عبد المؤمف بف عمي 
يحضره الشاعر االديب ابك بكر دمحم بف عبد هللا بف ميمكف العبدرؼ القرطبي المتكفى 

مف ادب كمعارؼ كمف المكضكعات التي كانت  جعبتوكيمقي فيو ما في  ،ق 345
ابف تكمرت الذؼ  تعرض في ىذه احد المجالس مكطا عرضو ابك يعقكب يكسف بف ًً

. كحيف تكلى االمير ابك   (02)كانكديف في احد مجالس الخميف عبد المؤمف بف عمي
 ،يعقكب يكسف بف عبد المؤمف الخالفة بعد ابيو اكثر مف عقد المجالس العممية 

كاف في مقدمتيـ ثالثة مف اشير االطباء  ،العمماء  ةكالتف حكلو رىط مف صفك 
 كىـ : كالفالسفة المسمميف

الطبيب ابك ة كالعالم ،كتمميذه القاضي ابك الكليد بف رشد  ،طبيبو الخاص ابف طفيل  
 باشبيمية .  الطكيمة أقامتوكذلؾ في اثناء  ،بكر بف زىر

فبعضيا كانت تتـ في  ،كقد شجع الخمفاء المكحدكف المناظرات المغكية كاالدبية كغيرىا
كالمغكييف في مجالس  ،كاالدباء  ،كبعضيا كانت تجرؼ بيف العمماء  ،مجالسيـ 

كاالمراء المكحديف حتى  كالبد انيا لقيت تشجيعًا مف الخمفاء ،العمماء كالمدرسييف 
 انتشرت في المغرب كاالندلس انتشارًا كاسعًا .

بف زكريا  فييا : ابك زيد عبد الرحمف اكشاركك  ،في المناظرات  ادخمك كمف االعالـ الذيف 
كابك الحجاج يكسف بف عبد الصمد  ،بف دمحم الرجراجي الذؼ نكظر عميو بقرطبة 

كابك الحسف عمي بف عبد هللا   ،الفاسي المعركؼ بابف نمكؼ الذؼ نكظر عمية باشبيمية 
 ،كاستكطف سبتة  ،بف ابراىيـ االنصارؼ المعركؼ بالمتيطي الذؼ خرج مف مدينة فاس 

. وعبد هللا بف القاضي كابي عبد هللا بف عيسى لممناظرات كالتفقكالـز مجمس ابي دمحم 



جملة جامعة األنبار للعلوم 

                                         اإلنسانوة
 

 ( 1العدد )

 2017 حزوران()

 

 ) 04 ) 
  

  

: ابك الحسف نجبة بف يحيى الرعيني  لممناظرةكمف االعالـ الكافديف عمى المغرب 
 االكسي البمنسي حكؿ االشبيمي الذؼ ناظر في مراكش ابك البقاء حياف بف عبد هللا

كمنيـ ايضا ابك بكر دمحم بف طاىر الميثي االشبيمي الذؼ ناظره بفاس  ، وكتاب سيبكي
 و.اسي في نحك الثمث مف كتاب سيبكيابك القاسـ عبد الرحيـ بف الممجـك الف

ق 369كمف المناظرات المشيكرة في ىذا العصر ما جرػ بيف ابي زيد السييمي المتكفى 
فقد دارت بينيما محاكرات  ،ة ق حكؿ مسألة نحكي427كابي الحسف بف خركؼ المتكفي 

كانبرػ بعضيـ يؤيد احد الطرفيف ضد الطرؼ  ،ؾ اكطمبة العمـ انذ ،تداكليا العمماء 
 (09)االخر

: فقد حرص الخمفاء  مجالس االمراء والوالةاما النكع الثاني مف المجالس فيك 
الكالة المتكحدكف عمى كجكد الشيكخ كالعمماء  كالحفاظ  كالطمبة في قصكر االمراء ك 

كبقائيـ معيـ اينما حمكا ، الف الخمفاء ارادكاف تككف تمؾ القصكر منارات لمعمـ كالفكر  
كالثقافة  كاف تعقد فييا مجالس العممية التي كانت يحضرىا كبار العمماء في كل كالية  
ككثيرُا ما شارؾ االمراء كالكالة في المناقشات كالمناظرات التي كانت تتـ في تمؾ 

ككانت ابكابيا مفتكحو اماـ جميع طمبة العمـ كالمعرفة  كلـ يقتصر الحضكر  المجالس 
 .(00)عمى رجاؿ تمؾ القصكر فحسب

كقد كانت ىذه المجالس منتديات ادبية  حيث كانت االمراء كالكالة يثيركف بعض 
المناقشات كالقضايا االدبي بيف االدباء الذيف يحضركف مجالسيـ . ثـ يطمبكف منيـ 

التي جرت في مجمس امير سبتو  األدبية المناظرةمف رسائل ادبي  كمف ذلؾ تدكينيا ض
ابي يحيى بف ابي زكريا بف ابي الكليد الشقندؼ كابي يحيى بف المعمـ الطنجي 

 .  (01)بيف االندلس كالمغرب المفاضمةكمكضكعيا 
كمف ذلؾ ايضا المناقشات التي جرت بيف العالميف ابف رشد الحفيد القرطبي ، كابف زىر 

بيف  المفاضمةااليادؼ االشبيمي في حضرة الخميفة يعقكب المنصكر ، كمكضكعيا 
 . (02)قرطبة كاشبيميو

كمف ذلؾ مجمس االمير ادريس بف يعقكب المنصكر في مالقة  فقد عقده فكر كصكلو 
كنبياء طمبتيا  ككاف ليذا االمير اثر  ،مشاركة كبار عمماء مالقو كحرص عمى الييا



  نعوم خلوػه كنرتد. 
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فقد ناؿ استحساف الحاضريف كاستغرابيـ  ،كاضح في المناقشات كالمناظرات العممية 
ىـ اقل الناس حظًا في العمـك  السياسةاك العتقادىـ باف رجاؿ  ،لحداثة سف ادريس 

.كمف مجالس االمراء العممي مجمس   (03)كاالدب المغةالسيما في  ، المتنكعةكالمعرفة 
كممف كاف يحضرىا المؤرخ االديب  ،االمير ابي زكريا يحيى بف يكسف بف عبد المؤمف 

كالكاتب  ،عبد الكاحد المراكشي صاحػب   ) المعجب في تمخيص اخبار المغرب ( 
الة اىميو . لقد كانت لمجمس الخمفاء كاالمراء كالك  (04)الشاعر ابك اسحاؽ ابراىيـ الزكيمي

 ،ؾ اككاف ليا اثر كاضح في التصنيف انذ ،كبيرة في دفع عجمة النشا المغكؼ كاالدبي 
 ظير كما مر معنا في الرسائل االدبي كغيرىا .

 اهتمام الموحدين بالجانب التعميمي : المبحث الرابع
 التعميمي في عدة امكر سنتناكؿ منيا : ةظير اىتماـ المكحديف بالناحي

  التعميمي .المنيج 
 .االقباؿ عمى التعمـ كالتعميـ كالتشجع عمية 
 . االىتماـ بالمعمميف كالمؤدبيف 
 . اماكف التعميـ 

 المنهج التعميمي في الدولة الموحدية
لقد كاف لعقيدة الميدؼ دمحم بف تكمرت الدينية الفكرؼ اثر كبير في ىذا الجانب ،كذلؾ 

قناع االفراد بيا يحتـ االىتماـ بالنيج التعميمي ،لذلؾ  كانشرىا، ك العقيدة ، هالف  فرض ىذ
كانت الدعائـ االساسية ليذا المنيج تدريس مؤلفات مؤسس الدكؿ المكحدية دمحم ابف 

ىك ، كالتركيز عمى العقائد ، كالصالة ،  ويطمب ، كالمكطا الذؼ الف ما كأعزتكمرت  
، العربية اك البربرية ،  مغتوب كحفع  القراف الكريـ ، كحفع عقيدة  ابف تكمرت ، كل

 يأخذكحفع احاديث الجياد ، كمجمكع احاديث الصالة ، كفرض المذىب الظاىرؼ الذؼ 
 بالظاىرؼ مف القراف الكريـ ، كالحديث الشريف  . 

تشرت االبحاث التي تخكض في اليذا سادت الدراسات المتعمقة بالمذىب الظاىرؼ ، ك 
كاستبعدت بقكة الدراسات المرتبطة بعمـ الراؼ ، كفركع المذىب الفمسفة ، كعمـ الكالـ ، 

 .  (05)المالكي
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كاما الجكانب المغكية كاالدبي في المنيج التعميمي فيي تتناكؿ في المرحمة التعميمية 
كالكتابة   ةكتعمـ القراءاالكلى ) الكتاب اك المكتب ( حفع القراف الكريـ  كالحديث الشريف 

كشيئًا مف الشعر الجاىمي  كدركسًا في   ةس في المغة العربيكالنحك  كبعض الدرك 
الطالب االستاذ الذؼ ختار ) المسجد غالبًا( ي ةالثاني ةالحساب . كفي المرحل التعميمي

ليكاصل تعميـ في النكاحي التي تكافق ميكؿ قدراتو العقمية   و بحمقت يرغب في االلتزاـ
ستطاعتو دراسة اكعمكميا فاف ب ةالعربي ةبالمغكاف كاف الطالب ذا رغب في  التعمق 

 كالنحك كالبياف  كاالدب. ةالمغ
 ،عنيـ  كيأخذ ،الثالثة ) المدرسة (يسمع الطالب الشيكخ كالعمماء  ةكفي مرحل التعميمي

كيقـك بالرحمة بغي تحصيل اكبر قدر  ،كينتقل مف معمـ الى اخر  كمف كتاب الى اخر 
كلعل اىـ لدراسات التي تنشر في البالد ،(06)اك التخصص في عمـ محدد ،مف العمكـ 

كاصبحت ىدفا ساميا يسعى اليو الطمب العمـ سكاء في بالد المشرؽ  ،المغرب كاالندلس 
 ،كالمغة  ،كالصرؼ  ،كالنحك  ،كالحديث الشريف  ،الكريـ  القرآفاك المغرب عمكـ 

كالجمل  ،وسات مف خالؿ كتاب سيبكيكقد ظير اثر ىذت الدرا ،كاالدب  ،كالبياف 
ابف  ،كااليضاح البي عمي الفارسي  ،كالفية ابف مالؾ  ،كشرح ابيات الجمل  ،لمزجاجي 

كفكة  ،كمقصكره ابف دريد  ،ذر عمى غريب السير كمقدمة الجزكلي المسماة ) بالقانكف ( 
 ،كمقامات الحريرؼ كشركحيا  ،االدب كنخبة ديكف كالـ العرب البي العباس الجراكؼ 

كالمذىب في الحمي كالشيات البف اصبغ االزدؼ . كدرس العركض بالخزرجية ) قصيدة 
 .(07)مف المنظكمات التعميمية( كما الف عنيا مف حكاش كتعميقات

 
 اقبال الموحدين عمى التعمم والتعميم

فعبد المؤمف  ،ترسـ خمفاء ابف تكمرت خطاه  كاقتدكا بو في االقباؿ عمى العمـ كالتعميـ 
طالبًا لمعمـ  كظل محبا لمعمـ بعد تكلية الخالفة ككاف فصيحًا نبييًا  حياتوبف عمي بدأ 

عالمُا بالجدؿ فقييًا في االصكؿ  مشاركًا في كثير مف العمكـ اماماُ  في النحك  
 ، دكلتوراعيًا لمعمـ كالعمماء في ،ذاكرًا لمتكاريخ كاياـ الناس  ،كاالدب ،كالقراءات كالمغة 

. كتكلى  (12)كال سيما النشء الجديد ،بيف طمبة العمـ  تنكعةالمحريصا عمى نشر العمـك 
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كاصبح  ،كشجع عميو ،الحكـ بعد كلده ابك يعقكب يكسف الذؼ اقبل بشغف عمى العمـ 
فقد كاف احسف  ،كالنحك  ، المغة ،كبرع في عمكـ القراف الكريـ ،مف كبار عمماء عصره 

 لمغةكاحفظيـ  ،ي غامض النحك كاسرعيـ نفكذ خاطر ف ،الناس لفظًا لمقراف الكريـ 
كيبدك اف كجكده في اشبيمية اياـ كاليتو عمييا في حياة كالده جعمة يصرؼ  ،العربية 

فقد كسع ثقافتو المغكية كاالدبية كالنحكية  ،كالنحك المذيف اشتير بيما المغةعنايتو في عمـ 
غكؼ المتقف ابك كمنيـ االستاذ الم ،بالتقائو بمجمكعة مف ائمة العمماء في االندلس 

 ،ككاف عالماً  باياـ العرب  ،اسحاؽ ابراىيـ بف عبد الممؾ المعركؼ بابف ممككف 
 كجميع اخبارىـ الجاىمية كاالسالـ . ،كماثرىـ 

اما ثالث خمفاء المكحديف كىك يعقكب المنصكر فقد شيد عيده مرحمة ميمو مف مراحل 
معدكدًا مف العمماء  -وكاسالف –ازدىار الحياة العممية في عصر المكحديف فقد كاف 

التي اصبحت  ةالفقيي وكالجتيادات ،كمتكف االحاديث  ،لحفع القراف الكريـ  ،االفذاذ 
كيبدك اف كصكلو ليذه المرحمة مف االجتياد الفقيي ىك ما حدا بو  ،مرجعا لفقياء عصره

 ،الى اتخاذ مكقفة المشيكر مف المذىب المالكي المنتشر في بالد المغرب ك االندلس 
كاالبتعاد عف االلتزاـ  ،كسف نبيو الكريـ  ،فقد اراد الرجكع الى كتاب هللا عز كجل 

 بمذىب محدد .
في تشجيع الجكانب العممية عمى الرغـ مف مظاىر  كقد استمر الخمفاء المكحدكف 

بف يكسف بف  تسرؼ الييا ابتداء مف عيد الخميفة عبد الكاحد بدأتالضعف كالكىف التي 
المكحدؼ عمر المرتضى مقبال عمى العمكـ  ةعبد المؤمف الممقب بالمخمكع . ككاف الخميف

. كمف بنات (19)رض الشعركق ،كالبراعة في الخط  ،ذا حع كافر مف العمكـ كاالداب  ،
عبد المؤمف التي درست عمـ  بف الخمفاء المكحديف المثقفات زينب بنت الخميف يكسف

 .(10)صائبة الراؼ ،عالمة  ،ككانت فاضمة  ،بف ابراىيـ  هللااالصكؿ عمى ابي عبد 
 ،كمف الجدير بالذكر االشارة الى اف الخمفاء المكحديف حرصكا عمى انتشار التعميـ 

كتشجيع التعمـ باتباع سياسة فرض التعميـ االلزامي انطالقا مف فكرة قياـ الدكؿ المكحدية 
منفتحيف  ،لذلؾ يجب اف يككف جميع االفراد فييا متعمميف  ،عمى اساس عممي تعميمي 

 اقدمك فقد  ،كشجعكا عمية  ،بالتعميـ المجاني  ااىتمك يضاؼ الى ذلؾ انيـ  ،عمى الثقافة 
الصعكبات المادية التي تعترض طريقيـ  اكذلمك  ،الرعاية الكبيرة الطالب العمـ الفقراء 
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خاص  ،كخصصكا ليـ امكاف جديدة لممبيت فييا ،فاجركا عمييـ المرتبات   ،العممي 
كرحبكا  ،لمطالب الكفديف الى بالد االصقاع المختمفة بغية متابعة  تحصيميـ الدراسي 

كاالنفاؽ  ،الخاص في  المغرب كاالندلس لتشجيع العمـ كالتعميـ  بالمساعدات التي قدميا
 . (11)عمى الطمبة كالمعمميف كالمساىمة في دعـ مراكز التعميـ كتحسينيا

كمف مظاىر اىتماـ الخمفاء المكحديف بالتعمـ كالتعميـ كتشجيعيـ عمية كاستدعائيـ 
بغية جعل  ،كالمدارس  ، اك لمتدريس في المساجد ،العمماء المبرزيف لتعميـ ابناىـ 

التي اتبعيا الخمفاء منذ  التعميمية السياسةكتنفيذ  ،عاصمتيـ قبمة لمعمماء كطالب العمـ 
عيد مؤسسيا الميدؼ دمحم بف تكمرت . كمف العمماء الذيف تقدمكا الى لتدريس ما لدييـ 

ككاف محدثاً  ركاية ذاكرًا اقكاؿ  ،ق429مف العمكـ دمحم بف عبد العزيز المعافرؼ المتكفي 
 ، وضرتاثـ نقمو المنصكر الى ح ،كقد تصدر لالقراء باشبيمية كقرطبة  ،ائمة الفقو 

كمنيـ ابك القاسـ عبد الرحمف  ،كانزلو في جامعيا االعظـ لتدريس ما لدؼ مف المعارؼ 
 كغيرىـ  ،سي كابك جعفر احمد بف عتيق البمن ،ابف عبد هللا الخثعمي السييمي المالقي 

ككاف الخمفاء المكحدكف يحرصكف عمى اختيار المؤدبيف البنائيـ مف طبقة العمماء 
. كمف ىكالء التدميرؼ المتكفي (12)كاخالقيـ الفاضمة ،الجالء الذيف عرفكا بعمميـ الكاسع 

 ،كاالداب  ،كالمغات  ،كاف كاسع المعرفة بالعربية  ،كىكه عالـ اندلسي جميل  ،ق 333
فاستادبو الخميفة المكحدؼ عبد الرحمف  ،ق 325لى مراكش بعد سقكط بجاية انتقل ا

كمنيـ ابك العباس احمد بف حسف بف سيد الجراكؼ المالقي المتكفي بعد  ،عمي لبنيو 
. كمنيـ ايضا ابك دمحم عبد هللا بف احمد بف دمحم (13)الذؼ ادب بني عبد المؤمف ،ق 342

كابك دمحم عبد هللا بف  ،ق 377المتكفي بعد  المخمي االشبيمي المعركؼ بابف عمكش
بارعاف في  ،كىما عالماف جميالف  ،سميماف بف حكط هللا االنصارؼ الحارثي البمنسي 

المنصكر ايضًا لتأديب  الخميفةاستدعاىما  ،كالحديث  ،كالفقو  ، كاآلداب ، المغة
 .(14)بنيو

 ،فاستمعكا الى ادبيف  ،كقد اكلى الخمفاء المكحدكف النساء المثقفات اىتماما كبيرًا 
حفصو  األديبة كالشاعرةكاستدعكا بعضيف ليصبحف معممات كمؤدبات في قصر الخمفاء 
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المنصكر  ةفأستدعاىا الخميف ،كقتيا  ةاذتبنت الحاج الرككنية الغرناطية التي كانت اس
 .(15)لتعمـ النساء في داره

كتحصيل العمكـ عف طريق  ،المغاربة كاالندلسيكف عمى التعمـ  ةكقد حرص ابنا الرعي
فعبد الممؾ العبدرؼ اصطحب كلده احمد الى حمقات العمماء في  ، كاألساتذةالمعمميف 

كعبد الرحمف بف صقر االندلسي ارسل كلده الى عدد  ، ةمالقو كغيرىا مف مدف االندلسي
عمى الرغـ مف  واصطحب ككالد االديب المؤرخ ابف االبار ،ـ مف المشايخ لدراسة عميي

مف فيمة  لمتأكدفي كل مرة  يمتحنوككاف  ،،صغر سنو  الى حمقات العمماء في بمنسية
 .(16)كحفظة

 ،كالمساجد ،عمى ارساؿ اكالدىا الى الكتاتيب  كاألندلسيةكقد حرصت االسرة المغربية 
عمكـ المتنكعة . كيبدك حرص ابناء الرعية عمى التعميـ في الليحصل ابناؤىا  ،كالمدارس 

فقد الـز عثماف بف دمحم العبدرؼ  ،كاالستمرار  في حمقاتيـ مدة طكيمة  ،مالزمة شيكخيـ 
كلـ تكف كفاة  ، (17)عبد الرحمف بف يكسف خمسة عشر عاما وق شيخ411المتكفي 

النجباء كدمحم بف دمحم  وتالمذت بل كاف يخمفو فييا احد ابنائو اك ،العالـ لتكقف حمقتو
كخمفو في حمقتو حيف قعد عمى  ،فقد اخذ مكاف ابو  ،التجيبي المعركؼ بابف الحاج 

كيفدكف عمى  ،. ككاف طمبة العمـ يقصدكف دكاكيف عاقدؼ الشركط كالكثائق  (22)المناظرة
كالحمقات  ،كذلؾ لحضكر المناقشات العممي  ، كالحدائق ،كحكانيت الكراقيف  ،المكتبات 

 .  (29)المغكية كاالدبية التي كاف يعقدىا شيكخيـ
كاالدب  ،ةكالمغ ،كلـ تكف المرأة بعيده عف االجكاء التعميمية فقد كانت تتعمـ القراف الكريـ 

، فقد اخذت مسعده بنت ابي الحسف  (20)مف أمراه متعممة اك مف احد محارميا الرجاؿ
كقرأت فاطمو  ،ق العمـ عف ابييا كاخييا كزكجيا 352المتكفي  احمد بف خمف الباذش

كدرست  ،الكريـ عمى كالدىا  القرآفق 491بنت عبد الرحمف بف دمحم القرطبي المتكفي 
. كقد لمعت  (21)كالكامل لممبرد ،كسيرة ابف اسحاؽ  ،كصحيح مسمـ ،عميو كتباً كثير

كتسيياًل مف الخمفاء لمتابعة عمكميف  اسماء بعض النساء المثقفات المكاتي لقيف تشجيعاً 
كمنيف خيركنة الفاسية التي كانت تحصر مجمس عثماف الساللجي اماـ اىل فاس في  ،

فالف العقيدة البرىانية .  ،كتاب في مذىب  االشاعرة  تأليفقترحت عمية اك  ،االصكؿ 
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دبية  كالمغكية كالدراسات اال ،عف التزكد مف العمـك االسالمية  منأػفمـ تكف النساء في 
 (22)المنتشرة في ذلؾ العصر
كتبنى بعضيـ  اراء عدد مف نحاة  االندلس  ،الككفي كالبصرؼ  كاقبمكا عمى تعمـ النحك

القكاعد النحكية النيا االساس المتيف لمتمكف  بإتقاف اكاىتمك  ،الذؼ خالفك اك تفردكا فييا 
 .(23)كالبراعة االسمكبية كالتعبيرية ،المغكؼ 

دعاء العمماء التمقي العمـ تكاس ،كحرص المغاربة كاالندلسيكف  عمى انتقاؿ االساتذة 
كىك ابك عمي الحسف  ،فقد كرد  في ترجمة ابف عياش الخزاعي الممقب بقريعات  ،عنيـ 

فاعتقد طمب  ،ق اف كاف حسف العباره في القائو  373ابف سيل بف ابراىيـ المتكفي 
فكاف سبب  ،فمالكا اليو كترككا الرندؼ   ،ابي عمي الرندؼ  العمـ انو اعرؼ بالعربي مف

 خركج الرندؼ مف سبتو الى مالقة.
 494كثـ تعميل اخر النتقاؿ ابي عمي الرندؼ دمحم بف عبد المجيد االزدؼ المتكفي سنة 

فحيف  ،الى مالقو  –حيث اقاـ طكيال يدرس القراف كالنحك كاالداب  –مف سبتة  ،ق 
ستدعاء الرندؼ الى مدينتيـ لالقراء ابك القاسـ السييمي قاـ اىل مالقة بالعالـ المغكؼ ا

 –. كىذاف التعميالف  ولؾ كلـ يفارقيا حتى كفاتفاجابيـ الى ذ ،كالتدريس مكانو  ،فييا 
يعكساف اىتماـ اىل المدف في المغرب كاالندلس بطمب العمـ  –ايا كاف الصحيح منيما 

 ،. ككانكا يتبادلكف االسئمة العممية(24)كحرصيـ عمى كجكد استاذ عمـ في مدنيـ ،
 .  (25)كالنحكية ةحكؿ المسائل المغكي ءالعمماكيحرصكف عمى االخذ باراء 

عمى تعمـ عمـك   ءكالعمما ،طالب العمـ  كجدير بالذكر اف احرص ابناء الرعية مف
حكية انتشرت في مدف المغرب كاالندلس كتفكقيـ فييا ادػ الى كجكد مدارس ن ،العربي 

فأكؿ مدرسة نحكيو في المغرب تأسست عمى يد العالـ النحكؼ ابي مكسى الجزكلي  ،
كظيرت المدارس التي تفردت بارا خاص  ، (26)صاحب المقدمة التي سماىا ) القانكف (

فمدرسة فاس تختمف في مسائل صرؼ ابي ىريرة مع  ،في بعض المسائل االعراب 
اذا نكنت ة كمدرسة سبتو تخالف الجميكر في ضـ النكرة المقصكد ،مدرسة تممساف 

كمدرسة المغرب النحكية عمكما ال تسمى ) لك ال كلك ( ادكات شرطية اال  ، اضطرار
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نحك  ،ات كذلؾ في الغاي ،اؼ حيف تككف مجردة مف االمتناع  ،اذا كانت بمعنى اف 
 قكلو عمية الصالة كالسالـ:)احفظكا عني كلك أية ( . 
الجيكد  ،كاالشتغاؿ في مباحثيا  ،كمف حرص المغارب كاالندلسييف عمى تعمـ المغة 

 كاالتياف بااللفاظ ،كالعناية بغريبيا  ، ةالكبيرة التي بذليا المغكيكف كالباحثكف لحفع المغ
فأبك الخطاب بف دحية السبتي كاف مف  ،ذىاف الطريفة النادرة لتصبح حاضرة في اال

كالغريب . كمثل اخكه ابك عمرك بف دحية السبتي الذؼ تعمـ  ةاحفع اىل زمانو لمغ
 .  (27)ككاف في الكقت نفس مف رجاؿ الحديث الشريف ،كابدع فييا  ،المغات كالغريب 

كمف اىتماـ المغاربة بتعمـ المسائل المغكؼ سؤاليـ ابا العباس احمد بف عبد المؤمف 
النيـ  ،الشريشي اف يشرح ليـ مقامات الحريرؼ شرحا سيال يمكنيـ مف فيـ العبارات 

كقد كضع  ،كيشق عمييـ فيـ لغة المقامات لشيكع الغريب فييا  ،يتحدثكف البربرية 
ككاف المختصر مشتماًل  ،كمختصر  ،لغكؼ  ،: ادبي الشريشي لممقامات ثالث شركح 

 (32)عمى شرح غريب المغات
كمف العمكـ التي اىتـ بيا ابناء الرعية عمـ العركض ازدىر في العصر المكحديف الزدياد 

كاصبح الشعراء يدرسكف ىذا العمـ لكي ينظمكف  ،كاالبداع الشعرؼ  ، األدبيالنشاط 
كالمعمكف عمية لالستفادة منة فيما يعرض عمييـ تالمذتيـ كقبل النقاد  ،شعرا مكزكنا مقفى

قصائد كفي الكقت نفسة ظير  مف ابيات اك –اثناء  تدريسيـ  –اك ما يعرض ليـ  ،
مف خالؿ تخصيص حمقات تدريسية لكل طائفة  ،حرص االساتذة عمى تعميـ الطالب 

 :مف طمبة العمـ فثمة  نكعاف  مف حمقات التدريس في المساجد كىما 
 الحمقات الخاصة :

لطالبيـ الذيف يترددكف عمييـ دائما في اكقات  كىي الحمقات التي كاف يعقدىا الشيكخ
ار اليكـ اك ككاف العمماء يخصصكف لكل عمـ حمقة كيرتبكف ذلؾ اما عمى مد ،محدده 

 عمى مدار االسبكع . 
 الحمقات العامة :

كلـ  ،كقد اىتـ العمماء كاالئمة بالتعميـ الراغبيف في العمـ ميما كانت اعمارىـ كصفاتيـ 
 يقتصركا عمى طمبة العمـ الذيف قدمكا الييـ مف مرحمة الكتاب مباشر .
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 ،الجتماع اكبر عدد مف الناس بعد الصالة  المناسبةككانت اياـ الجمع ىي االكقات 
 .(39)فييا العامة مما دفع العمماء الى عقد حمقاتيـ

كثمة عدد كبير مف العمماء الذيف اشتيركا بالتدريس في الحمقات العممية كابي عبد هللا 
ق فقد خصص حمقات  365دمحم بف عبد العزيز المعركؼ بابف الدجيني المتكفي سنة 

مصدر  النيا ،تدريسية في اشبيميو الستماع اشعار الجاىمية كصدر االسالـ كشرحيا 
 كيحمييا مف المحف . ،كحفظيا كفيـ معانييا يقـك االلسف ، المغةاصيل مف مصادر 

 ،كمنيـ ايضا ابك بكر دمحم بف احمد بف حشـر العبسي الذؼ كاف مف ائمة العربية 
لما لو مف  ،كقد ذكر ابف خركؼ اىمية تدريس ىذا العالـ  ، ةإشبيميكدرسيا طكيال في 

كمنيـ  ،كالختياراتو مف اراء العمماء كالنحك االخريف  ،يا اراء كمذاىب نحكؼ انفرد ب
رئيس نحاة المغرب في كقتة ابكبكر الخدب دمحم بف طاىر االنصارؼ االشبيمي الذؼ 

 وككاف يدرس طالب ،بالتجارة  اشتغالوكساعده عمى ذلؾ  ،درس النحك في بمداف مختمفة 
 المسائل النحكية كالمغكية استنادا الى المدرسة البصرية .

تصدر لتدريس النحك في  ،ق  496كابك بكر دمحم بف طمحو االمكؼ المتكفي سنة 
 ، ةكالسيكلة في العبار  ،في االلقاء  ةكاالجاد ،في التعميـ ة ككصف بالبراع ،اشبيمية 

كيممي شركحو عمى  ، ةتدريسيفي حمقاتو ال ةككاف يشرح في الكتاب المغكية كالنحكي
 . وطالب

 ،ق  447كابك الحسف عمي بف مؤمف الحضرمي المعركؼ بابف عصفكر المتكفي سنة 
كيقرغ الطالب في مدنيـ يممي عمييـ شركحو لكتاب  ،كقد كاف يجكؿ بالد االندلس 

 .(30)ككراسة الجزكلي ، سيبكيوككتاب  ،كايضاح الفارسي  ،كجمل الزجاجي  النحك
كحرصيـ عمييا قياـ الكجياء منيـ ببناء  ،كمف مظاىر اىتماـ ابناء الرعية بالتعميـ 

ق 427فقد عرؼ عف عمي بف دمحم الغافقي المعركؼ بالشارؼ المتكفي سنة  ،المدارس 
 ،كجعميا عمى غرار مدارس الشرؽ  ،انو بنى مدرسة في مدينة سبتو في المغرب  ،

كلكف ىجرتو الى االندلس منعتو مف  ،ائل التعميـ ككس ،كزكدىا بما تحتجيا مف الكتب 
 .(31)كاكقفت جيكده في ىذا السبيل ،اتماـ عممة 
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كيظير اىتماـ ابناء المغرب كاالندلس بالتعميـ في التخمي بعض العمماء كالمدرسيف عف 
في افادة طالب  رغيتوكاقباليـ عمى التعميـ  ،كاالعماؿ التي كانكا يقكمكف بيا  ،الميف 

كحرصًا منيـ عمى التفرغ الداء ميمتيـ التعميمية التي فضمكىا عمى غيرىا فقد   العمـ
زاىدا كرعا طمبة الناس لتكلي منصب  ،ق361كاف ابف لباؿ الشريشي المتكفي سنة 

كتفرغ  ، وتخمى عن ولكن وفي وسيرت ت كحسن ،مكرىا  فتقمده ،القضاء في شريش 
 (32)كنشر العمـ ،لمتدريس 

 ،ق439احمد بف دمحم االزدؼ المعركؼ بابف الحاج االشبيمي المتكفي سنة كابك العباس 
كترؾ مينة كالدة في  ،كصناعة العركض   ،كحفع المغات  ،في العربية  ببراعتوعرؼ 

فمف اقاـ طكيال في بالد المغرب لالقراء (33)كتكجو الى الدراسة كالتدريس ،التجارة 
فقد قصد المغرب كدرس في مراكش  ق ،332ـ كالتدريس عبيد هللا االشبيمي المتكفي عا

ثـ  ،كسكف المرية  ،كاقاـ فييا سبع سنكات ثـ عاد الى االندلس  ،كمكانس كتممساف 
ككاف استاذ اشبيمية  ،ق 496. كابك بكر دمحم بف طمحة االشبيمي المتكفي   (34)مرسية

. كابك الحسف عمي (35)كدرس العربية كاالداب اكثر مف خمسيف عاما ،في النحك كالمغو 
كدرس  ،اقرأ القراف الكريـ  ،كاف اديبًا نحكيُا  ،ق 424بف جابر الدباج المتكفي سنة 

 .(36)نحك خمسيف عاما كلـ يتعرض لغير ذلؾ ،العربية كاالداب 
 والمؤدبيناهتمام الموحدين بالعمماء والمعممين 

 ،تماـ باكراميـ المادؼ اظير المكحدكف اىتماما بالعمماء كالمعمميف كقد تجمى ىذا االى
 ،كالصالت  ،كالجكائز ،حيث اجزؿ الخمفاء المكحدكف لممعمميف االعطيات  ،كالمعنكؼ 

 ءكيستدعكنيـ مف جميع انحا ،ككانكا يظيركف احتراميـ كتقديرىـ لمعمماء كالمعمميف 
اك لتعميـ  ،اك لمتدريس في المساجد كالجكامع  ،لحضكر مجالس الخمفاء العممية  الدكلة

اك لمقياـ ببعض االعماؿ العممية  ،كاقراء الجند  ،اك لمصاحبة الجيكش  ،ابنائيـ 
 .(37)كاالشراؼ عمى خزائف الكتب

كحمقات التعميـ فقد كضعت قكاعد  ،كانطالقًا مف احتراـ المعمميف في المجالس العممية 
حـز القرطبي في كتاب كقد تحدث عنيا العالـ ابف  ،اخالقية يجب اف يتبعيا طمبة العمـ 

. كقد اصبح احتراـ المعمميف كالمؤدبيف كتقديرىـ أمرًا سائدًا  (42)) االخالؽ كالسير(
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 ،ككالة االمر  ،السيما طالبيـ فقد كاف الطمب يقتدكف بالحكاـ  ،ككاجبًا عمى الجميع 
 .(49)فيبدكف عميق االحتراـ لمعممييـ . ميما تقدمت بيـ السف ،فيذلؾ 

 الموحدين عمى اماكن التعميماشراف 
دعميـ كرعايتيـ ليا   اكقدمك الخمفاء المكحدكف اماكف التعميـ اىتماما كبيراً   اكلى

 فازدىرت في عصرىـ المؤسسات التعميمية  كالكتاتيب  كالمساجد  كالمدارس .
فقد شجع الخمفاء تعميـ االطفاؿ في الكتاتيب كسمحكا باتخاذ المساجد اك االماكف القريبة 

عمى عمـ تاـ باحكؿ المعمميف اك المكتبيف  اككانك منيا مراكز تعميمية لمصبية الصغار 
اف  ؾالمساجد كذلفكافقكا عمى اف يككف بعض المعمميف في الكتاب اك المكتب مف ائمة 

 .  (40)مسجد  بغية تسييل قياميـ لمميتميف في اف معاكاف الكتاب ضمف ال
كحرص الخمفاء المكحدكف عمى انتشار الكتاتيب ) اك المسايد ( في بالد المغرب 
كاالندلس  كاعمكا مف شاف المعمميف فييا  كمنيـ : ابك عبد هللا التاكدؼ المتكفى عاـ 

قنطرة ابي رؤكس  ق  كالفقية مكسى المعمـ الذؼ كاف يعمـ الصبياف في معيد362
كتاشفيف بف مجمد المتكفي عاـ  361بفاس، كابراىيـ العشاب االنصارؼ المتكفي عاـ 

 ف الخمفاء المكحدك كظير (41)ق493ابك دمحم القضاعي المتكفي عاـ  كالفقيوق  427
 اىتماما كاضحَا بالمساجد كالجكامع التي كانت مراكز عمـ كثقافة دراسة .

كجامع  ،كجامع مراكش  ،كجامع سبتة  ،قركييف في فاس الجكامع : جامع ال ىذهكمف 
لخميفة المكحدؼ عبد المؤمف ا راصد كقد (42)كغيرىا مف جكامع المدف الكبرػ  ،مكناس 

بف عمي قرارًا يقضي ببناء المساجد في جميع ارجاء البالد . كلعل جامع القركييف الذؼ 
كتبعيـ في ذلؾ الخمفاء المكحدكف يعد مف اىـ المؤسسات  ،اىتـ بيو االمراء المرابطكف 

المرابطيف كالمكحديف  عمى عصر وكلـ تقصر شيرت ، متعددةالتعميمية في عصكر 
مفتكحو اماـ  وكانما امتدت الى العصكر التالية .كحرص الخمفاء عمى بقاء ابكاب ،فحسب

ت تجرؼ فييا اعماؿ كحتى تمؾ التي كان ،طالب العمـ كالمعرفة في جميع االكقات 
 . ةاالصالح كالزياد

المسجد الجامع  ،كاشرفكا عمييا  ،كمف المساجد التي اىتـ بيا الخمفاء المكحدكف 
فقد كاف مف المساجد التي القى فييا الشيكخ كاالئمة دركسيـ في العصر  ،باالندلس 
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كىـ اىل الشكرػ الذيف اختارىـ الخمفاء لمتدريس  كقبمو في العصر المرابطي ،المكحدؼ 
 كقصدىـ طالب العمـ مف جميع انحاء البالد . ،فيو 

كمنيا ايضاُ  مسجد الحكراء الذؼ قصده ابك بكر دمحم بف عبد هللا بف مغاكر المخمي 
كمسجد طريانو الذؼ نزؿ بيو الميدؼ بف تكمرت مدة  ،ق 331االشبيمي المتكفى سنة 

في السنيف االكلى مف دعكتو كمنيا جامع فاس الذؼ تمقى فيو الشيخ ابك اقامتو بفاس 
 مديف شعيب التعاليـ الدينية .

كمف المساجد كالجكامع التي درس فييا العمماء مسجد زقاؽ الركاح الذؼ تصدر لالقراء 
ق، مسجد عمي بف احمد 492فيو يكسف بف عبد الصمد بف نمكؼ الفاسي المتكفي عاـ 

الذؼ كاف يكسف بف ابي عيسى الغساني  السمسةكجامع باب  ،لكتاني بف ابي بكر ا
. كمف ىذه  (9)المتكفي بعيد سقكط الدكلة المكحدية يمقي فيو دركسو في عمكـ الحديث 

لو بانو كاف يضاىي جامع  التابعةالمساجد مسجد  سال االعظـ الذؼ يشيد المدرس 
 .(43) ةالقركييف في الضخام

فقد اشرفكا عمى  ،ليا النصيب االكبر مف اىتماـ الخفاء المكحديف اما المدارس فقد كاف 
 ، ةكطنج ،كال سيما في سبتو ،المعاىد في المغرب كاالندلس  كتأسيس ،بناء المدارس 

 ،فكانت ىذه المدارس بما فييا مف مدرسيف مبدعيف كطمبة نجباء  ،كمراكش  ،كفاس 
 كمعاىد تعميميو جذبت العديد مف طالب العمـ . ،مراكز عممية

كثير مف  بأنشاءعبد المؤمف بف عمي كحفيده يعقكب المنصكر  الخميفةكقد اقترف اسـ 
لمقياـ باعماليـ في  كتييئتيـ ،كىذه المدارس تتكلى تعميـ ابناء المكحديف  ،المدارس 

مف المدارس في مراكش  فمف ىذه المدارس التي انشأىا عبد المؤمف : مجمكعو ،البالد 
لتخرج  العامةاستدعى الييا العالـ ابف رشد الحفيد ليستعيف بو عمى تنظيميا كالمدرسة 

كالمدرسة الممكي التي تتكلى تعميـ  ،المكظفيف كمدرسة تعميـ فف المالحة في الرباط 
 كبعضيا ييتـ ،كبعض ىذه المدارس ييتـ بتثقيف العقكؿ كتيذيبيا  ،االمراء المكحديف 
 كحمل السالح . ،كتعميـ فنكف القتاؿ  ،بالتربية العسكرؼ 

 التابعةكالمدارس  ،كثمة مدارس جذبت طالب العمـ كالمعرفة كانت ممحقة بالمساجد
كمعيد الجفكه الذؼ كاف مركزا عمميًا كثقافياً  مرغكبًا  ،لممسجد االعظـ في مدينة سال 

راكش اقاـ المكحدكف مجمعًا عمميًا الى بناء مدرسة حكلو . كفي م فاحتج ،مف الطالب 
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 المأمكف ببغداد في عيد الخميفة العباسي  الحكمةكىكه يشبو بيت  ،سمي ) بيت الطمب ( 
 . (44)ككاف بيت الطمبة مركزا عمميًا كثقافيًا كتعميميا يجتمع في العمماء مف كل مكاف ،

كقدمكا الدعـ المادؼ ليا لتككف امكنو  ،كاشرؼ الخمفاء عمى المدارس في االندلس 
فالخميفة عبد المؤمف بف عمي اجرػ المرتبات عمى  ،تعميمية متكاممة  مف جميع جكانبيا 

كاىتـ مع غيرة  مف الخمفاء المكحدكيف بالمدارس  ،كالطمبة ،كالمدرسيف  ،الفقياء 
 .(45)كغيرىا ،كبمنسية  ،كمالقة  ،في مرسية  األندلسية

 دين بالكتب ، والمكتبات ، وتشجيع حركة التصنيف اهتمام الموح
 ،ابدػ الخمفاء المكحدكف اىتماما كبيرا بالكتب المصنف في جميع العمكـ  كالفنكف 

كغيرىا ... ككانكا يجمعكف الكتب كبرحبكف  ،النحك كاالدب  ،المغة  ،كالفمسفة كالديف 
 بما ييدؼ الييـ  منيا . 

ق كتاب )المعراج ( 345ء عمي بف دمحم المخمي المراكش المتكفى سنة اكمف ذلؾ : اىد
كاىدء ابف رشد  ،لمخميفة عبد المؤمف بف عمي منحة رتبة عالية ناؿ بسببيا دنيا عريضة 

ء ابف خركؼ اكاىد ،المنصكر المكحدؼ  ةق كتاب )الحيكاف( لمخميف373المتكفى سنة 
 يوالذؼ اجازة عم  لمخميفة  وسيبكي لكتابو ق نسخة مف شرح427االشبيمي المتكفى 
 ىكاىدء احد االئمة كاالدباء كتابا في التكشيح لمخميف المرتض ،باربعة الف درىـ

 المكحدؼ.
الىميتيا في نقل العمـك  ياعمي كاكشجع ،كابدػ الخمفاء المكحدكف اىتماما بالترجمة 

 تأسيسب دفعيـ الى كاالىتماـ الكبير بالكت ،كالمعرؼ بيف الحضارة كاالمـ المختمفة 
كمكتبات   ،كمكتبات الخمفاء في القصكر  ،المكتبات التي تنكعت بيف المكتبات العامة 

 .  (46)التي يمتمكيا االفراد الخاصة
 هفي دعـ ىذ هحفاداكقد اسيـ الخمفاء المكجدكف ، كالسيما بنك عبد المؤمف بف عمي ك 

الكتب ، كالمصنفات ، كالدكاكيف مف مكتباتيـ الخاصة ، كباحضارىـ  المكتبات باىداء
مف االندلس، ككضعيا في مكتبات المساجد كالجكامع في المغرب . كظير اىتماميـ 

المكتبات في االعتماد عمى خيرة النساخيف كالخطاطيف مف اىل الندلس كالمغرب  هبيذ
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، النيـ عمى منصب امناء المكتبات  في، (47)لنسخ المؤلفات كتعييف النخبة مف الكراقيف
 . (52)عمـ كدراية الىمية الكتب كقيمتيا كعمى درجة كبيرة مف الحرص عميو

كمف ىذ المكتبات مكتب جامع القركييف في فاس ، كمكتبة جامع الزيتكف في تكنس ، 
 . (59)كمكتبة جامع تممساف في الجزائر ، كمكتب جامع طميطمة في االندلس

المكتبات العامة عمى المكتبات الممحقة  تأسيسء المكحدكف في كلـ يقتصر الخمفا
بالمسجد كالجكامع ، كانما اىتمكا بالمكتبات التابعة لممدارس في المغرب كاالندلس ، 
كمنيا المكتبة الممحقة بيت الطمبة . كلمخميفة  المنصكر المكحدؼ اسياـ في ىذا 

الخمفاء كالكالة المكحدكف  فضالء عف انشاء، في المدينة  ةالجانب، فقد بنى قصرًا لمخالف
المكتبات في قصكرىـ كحرصكا عمى اف تككف عامره بالكتب كالمصنفات، كانكاع 
الدكاكيف، كىذه المكتبات كاف كانت اقل عمكمية مف مكتبات المساجد فانيا تركت اثر 

ا كانت ًا في ازدىار الحركة العممية ، كازدياد النشاط المغكؼ كاالدبي ، النيحكاض
ر العمماء ، كاالدباء، كلمف يتردد عمى القصكر مف الكجياء ، كاالعياف، بالكة مفتكح

 كممف لو صمو بالحكاـ ، كالكالة المكحديف .
التي انشئيا كالي غرناطة دمحم بف ابي ابراىيـ الذؼ  ةكمف اشير ىذه المكتبات المكتب

في  العاليةكبيمتو  ،في عمكـ االدب  كمشاركتوالكاسع في عمـ التاريخ  باطالعوعرؼ 
كمف الكالة المكحديف كبتأسيسو مكتبو ضخمو في مختمف العمكـ  ،اقتناء الكتب كنسخيا 

الميتميف بأنشاء المكتبات في قصكرىـ ابك ابراىيـ اسماعيل بف عبد المؤمف الذؼ كلي 
فقد اسس خزانة كتب كبيره حرص عمى  ،مف قبيل اخية ابي يعقكب يكسف  يةمياشب

كحشد فييا عددًا مف  ،تزكيدىا مف مختمف الكتب في جميع انكاع العمـك كالمعرفة 
النساخ كاف عمى راسيـ ابك القاسـ عبد الرحمف بف عبد هللا بف عفير المتكفي قبل عاـ 

 .(50)ق632
المؤمف كقد  كمؤسسيا يكسف بف عبد ،العممية بمراكش  الخزانةكمف ىذه المكتبات 

كلما  ، الفمسفةكال سيما عمـ  ،كانت عامره جدًا بالكتب التي تتناكؿ مختمف انكاع العمكـ 
فأجتمع لو منيا ما يقرب  ،كرغبتو في جمع مصنفاتو  ،عرؼ عنو االىتماـ بيذا العمـ 

 مما اجتمع لمحكـ المستنصر باهلل االمكؼ.
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 ،كالدينية كاالدبية  ، الفمسفيةغير كقد ضمنت مكتبتو ايضا اعدادًا كبيره مف الكتب 
بشتى اصناؼ  العامرة الضخمةمما جعميا مف المكتبات  ،كالعممية ،كالمغكية 

كاالندلسييف بالكتب كالمكتبات كسارعكا الى  المغاربة.كقد اىتـ ابناء الرعي مف (51)الكتب
بيمي لمبيع بعد كفاتو تنافس شحيف عرضت كتب العالـ ابف خير اال ،شرائيا كاقتنائيا 

كذلؾ لحرصيـ عمى اقتناء كتب ىذا  ،كدفعكا فييا اثماف غالية  ،الناس عمى شرائيا 
 ،ال اف معظمة مكتكب بخط يد  ،كقيمتيا العممية  ،كادراكيـ اىمياتيا  ،العالـ الجميل 

 .(52)كمشتمل عمى تعميقاتو كشركحو عمييا
 ،كالفقياء  ،يدًا ساريًا بيف الناس مف العمماء كاصبح جمع الكتب كتأسيس المكتبات تقم

الكتب كصل الى  باقتناءكالجدير بالذكر اف االىتماـ  ،منيـ  العامةحتى  ،كطمبة العمـ 
حد دفع ابناء الرعية مف المقدريف كالميسكريف الى الحصكؿ عمى الكتب كاف لـ يككنكا 

لؾ لمباىاة بكجكد مكتبة ضخمة كذ ،كفي حاجة الييا  ،العممية ليا  بالقيمةعمى دراية 
 .(53)في منازليـ فحسب

كطمبة العمـ الميتميف  ،كالعمماء  ،كلكف ىذ الفئة مف الناس تبقى قميمة اماـ فئة المثقفيف 
بجمع الكتب الحتياجيـ الييا كلمعرفتيـ بقيمتيا العممية . كمف الظكاىر العممية المتعمقة 
بجمع الكتب قياـ الرحالة االندلسييف كالمغاربة مف العمماء كطمب العمـ بجمب الكتب مف 

العمـك عف  ف كيأخذك  ،فقد كانكا يزكركف المراكز العممية كالثقافية المشرقية  ،المشرؽ 
ه فما يعكدكف الى بمدانيـ  بيذ ،كيحصمكف عمى اجازاتيـ في ركاية ما الفكة  ،ائمتيا 

 فيدرسكنيا لطالبيـ .  ،المركيات كاالجازات التي اخذكىا عف شيكخيـ 
عددا مف الكتب المشرقية ابك بكر دمحم بف احمد الكناني  اادخمك كمف العمماء الذيف 

فقد  ،ق421رمي المتكفى سنة ضبف احمد بف خمف الحكاحمد  ،ق426المتكفى سنة 
كمف الكتب  ،كعادا بكتب استنسخاىا مف المشرؽ  ،ترافقا برحمة عممية الى المشرؽ 
 .                            (54)كصحاح الجكىرؼ  ،التي ادخالىا :كشاؼ الزمخشرؼ 

المكتبات دمحم بف احمد البيراني  كتأسيس ،كمف العمماء الذيف اىتمكا بجمع الكتب النفسية 
كعبد الرحمف بف مكسى االزدؼ المتكفى في سنة  ،ق 322التجيبي المتكفى بعد عاـ 

كناظرًا  ،كاف قاضيا بفاس  ،ق321كابف الغرديس التغمبي المتكفى بعد عاـ  ،ق 423
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كدمحم بف سعيد بف مدرؾ الغساني كاف يقتني  ،كصاحب مكتبة ضخمو ،لجامع القركييف 
كالقاضي ابك القاسـ عبد الرحيـ بف الممجـك  ،كتبة مف اكبر مكتبات االندلس في مالقو م

اسس مكتبتو مف مكتبو كالده عيسى االزدؼ الزىراني كمكتبو استاذ  ،ق422المتكفى سنة 
ثـ اضافو الييا مجمكعو مف النفائس ،ابي عبد هللا دمحم بف احمد الخزرجي الجياني 

اسس  ،ق 427 دمحم بف يحيى بف تاككت المسكفي المتكفى سنة كابك عبد هللا ،كالذخائر
دمحم بف عيسى بف معنصر المعركؼ بالمكناني المتكفى  ،مكتبة جمع فييا كتبًا نفسية 

كالقاضي عيسى بف يكسف بف  ،جمع كتبًا كثيره كاسس كتبًا ضخمو  ،ق417عاـ 
د ابتاع مف اب عمي الغساني كق ،كاف جامعا لمدكاكيف العتيق كالدفاتر النفسية  ،الممجكـ

كابف الطراكه دمحم بف احمد البائي  ،نسخو مف سنف ابي داككد دفع فييا خمسة الف دينار
كاحمد بف عبد الرحمف  ،كخطكط اكبار الشيكخ  بةمكتب جمع فييا االصكؿ المكتك  اسس

كالكتب  ،الخزرجي الغرناطي المعركؼ بأبف صقر اسس مكتبة حافمو بالنفائس كالذخائر 
 ،كاسس مكتبو ضخمو  ،منده االمكؼ جمع كتبًا كثيره عكعبد هللا بف عمي بف  ، القيمة

 ،كدمحم بف احمد القيسي الرندؼ يزيف مراكش كدفينيا جماعًا لمكتب كفكائد الشيكخ 
 . (55)كمؤسسًا لمكتبة عامره بانكاع المصنفات

عمى العمماء بكع مصنفات  ـاحياقتر فقد ظير في  بالتصنيفاما اىتماـ الخمفاء المكحديف 
فقد اقترح ابك يعقكب يكسف بف عبد المؤمف عمى العالـ الفيمسكؼ  ،في مكاضيع محدده 

فكضع ابف رشد ىذا الشرح في اربعة  ،كتاب يشرح فيو فمسف ارسطكا  تأليفابف رشد 
 اجزاء .

لفية ابف كاقترح عميو االمير ابك الربيع بف ابي دمحم بف عبد المؤمف كضع شرح عمى ا
المنصكر يستعرض مع العمماء كاالدباء في مجمسو العممي  الخميفةسينا ففعل . فكاف 

 . (56)بنسخ ما يحتاجو خزانة كتبو منيا كيأمر ،الكتب التي الفت في زمنو 
كمف مظاىر اىتماـ الخمفاء المكحديف بالكتب كالمصنفات تشجيع قراءة القصص 

كمف ذلؾ تشجيع في عصر  ، كالشجاعة ، الفركسيةكالسير التي تتناكؿ  ،البطكلية 
 .(57)تتناكؿ االحداث التي جرت حيف دخكؿ اعراب بني ىالؿ افريقيا ،المكحديف 

كالى كضع  ،القصص كالسير مف جية  تأليففيذا تشجيع دفع الكتاب كاالدباء الى 
 كاالدبية مف جية اخرػ كمنيا :  المغكيةمصنفاتيـ 
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 ،كاالليفة النحكية البف معط  ،في النحك البي مكسى الجزكلي المقدمة الجزكلي الشيير 
كمصنفات الشمكبيف  ،كالشركح المغكية كالنحكية التي كضعيا ابف ىشاـ المخمي االشبيمي 

، كمنيا ايضا : مختصر (62)كالصرفي كابف خركؼ كابف عصفكر المغكية كالنحكية
العرب )الحماس المغربية ( االغاني لالمير سميماف المكحدؼ  كصفكة االدب كديكاف 

كالمطرب مف اشعار اىل  ،ق373البي العباس الجراكؼ  كديكاف عقيق الفصيح المتكفى 
 .(69)الخطاب بف دحية  كغير ذلؾ مف الدكاكيف  كالكتب االدبية المغرب البي

كقد (60)مكحدكف التصنيف في نكع مفيد مف الكتب  كىي كتب الردكدكشجع الخمفاء ال
بالمجالس العممية كما كاف يجرؼ فييا مف مناقشات  -غالبا–الكتب  هارتبطت ىذ

المناظرات باىتماـ كبير  ىذهكمناظرات بيف العمماء ككاف الخمفاء كاالمراء يتابعكف 
كتب يرد فييا كل طرؼ مف االطراؼ المتعاكسة  تأليفكيطمبكف مف العمماء المتناظريف 

 كالمتناقضة في الراؼ عمى االخر.  
ق كابي عمي الرنتي 499المناظرة التي جرت بيف ابي دمحم القرطبي المتكفي  فمف ذلؾ
ق حكؿ بعض المسائل المغكية  كاثمرت عف تصنيف الراندؼ كتابا في الرد 494المتكفى 

عمى ابف القرطبي سماه : )الخبي في اغاليط القرطبي ( كرد عميو ابك دمحم القرطبي 
 بكتاب سماة )المبدؼ خطا الرندؼ ( . 
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 ةالخاتم

قد شجعت العمماء كاالدباء كالكتاب كالشعراء  كاستضافكا عدد  ة يالمكحدكانت الدكؿ 
بطي كسممكىـ المناصب العميا في راكاالدب الذيف خدمكا في البالط الم المغةمف اعالـ 

يار اثر الخمفاء المكحديف في الجانب الثقافي المغكؼ كاالدبي مكقف ظالدكلة كمما اسيـ ا
العالمية انذاؾ فقد اصبح ابناء الشعب في حالة  النيضةمف اىل المغرب كاالندلس مف 

استعداد دايـ لتمقي العمـك كالمعرؼ منذ عيد المرابطيف كازدادت االمر مع تكطيد اركاف 
الذؼ شيدتو البالد  كاالىتماـ الكبير بالجانب  الدكلة المكحديف  بسبب انفتاح الفكرؼ 

التعميمي . فقد كاف اىل العمـ كاالدب ال يترددكف في اظيار مكاىبيـ كرغباتيـ في متابعة 
كاالدب  سكاء بالتدريس  كبالقياـ بالرحالت العممي  كذلؾ لمعرفتيـ بتشجيع  المغةعمكـ 

كؼ كاالدبي . كلعل الغنى المادؼ  الذؼ يقدمو الخمفاء لمجانب الثقافي  كالسيما المغ
 كاالنتعاش االقتصادؼ الذؼ تمتعت بيو البالد اسيـ ايضا في االستقرار الفكرؼ .

 
 الهوامش: 

                                                 
/( كفيات االعياف كانباء 9060ق/469ابك العباس شمس الديف احمد بف دمحم ) ت  ،ابف خمكاف(1) 

عبد ،  ابف خمدكف ، 31ص، ـ( 9746دار الثقافة ) بيركت، ،تحقيقد. احساف عباس، ابناء الزماف
،  مكتبة الياللي ) بيركت ، تحقيق: حجر عاصي ، المقدمة ، ـ(9223ق/ 626الرحمف ابف دمحم)ت 

 . 539ص، 0ـ(ج9766
نظـ الجماف ككاضح البياف فيما  ،ـ(91ق/ ؽ35ابك عمي حسف بف ابي الحسف)ت ؽ ،ابف القطاف(2)

 ،منشكرات كمية االداب كالعمـك االسالمية ،، تحفيق: د. محمكد عمي مكيسمف مف اخبار الزماف
، الزركشي ابك عبد هللا دمحم بف ابراىيـ )  936ك ص 0ج،د . ت (  ،جامعة دمحم الخامس) المغرب

المطبعة  ،تحقبق= احمدماضكر الزركشي ،تاريخ الدكلتيف المكحدية كالحفصية ،ـ(92ق/ؽ37ت،ؽ
ق/ 9267ابف العماد ابك الفالح عبد الحي الحنبمي)ت،  ،4ص ،( ـ9744) تكنس، 0العتيقط
 . 59ص،2ج،د .ت، دار الكتي العممية بيركت ،ـ(شذارت الذىب في اخبار مف ذىب9756

المرقبة العميا فيمف يستحق القضاء  ،ـ(9172ق/ 571ابك الحسف عمي بف عبد هللا )ت،  ،النباىي(3)
احمد بف عمي التممساني )ت  ،المقرؼ  ، 924ـ(، ص9726ىرة، كالفتيا، تحقيق: ليفي بركفنساؿ ) القا

 ،دار صادر ،تحقيق: د . احساف عباس ،ـ( نفح الطيب بف غصف االندلس الرطيب9419ق/ 9229
 . 12ص ،0ج ،ـ(0226ق/ 9207 ،) بيركت 3ط
 ـ( المف باالمامو عمى المسضعفيف9976ق/ 372ابك مركاف عبد الممؾ )ت ،أبف صاحب الصالة (2)

-224ص ،0ـ( ج9742دار االندلس ) بيركت  ،تحقبق: عبد اليادؼ التازؼ  ،باف جعميـ الكارثيف
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ـ( المعجب في تمخيص اخبار المغرب، 9027ق/ 425عبد الكاحد بف عمي )ت ،المراكشي  225
ابف  ،129ـ( ص9727ق/ 9147)  ،القاىرة ،مطبعة االستقامة ،كدمحم العربي ،نشر دمحم سعيد العرياف

 ،مطبعة السعادة ،نشر: السيد عزة العطار، ـ( تكممة الصمو9027ق/ 436البمنسي )ت  ،راالبا
بعد  ،ابك العباس دمحم )ت ، ابف عذارؼ  ،025ص ،0ـ( ج9733ق/ 9153القاىرة )

دار صادر  ،تحقيق: د. احساف عباس  ،ـ(كالبياف المغرب في اخبار االندلس كالمغرب 9190ق/590
 . 00ـ(كص9755 ،) بيركت

كعمى نير تاج  ،شنتريف : مدينة متصمة االعماؿ باعماؿ باجة في غربي االندلس ثـ غربي قرطبة (3)
ـ( 9006ق/40بف عبد هللا الركمي الحمكؼ )ت ،ينظر: ) ياقكت ،بينيا كبيف قرطبة خمسة عشر يكما

 . 145ص ،1ـ( ج9755ق/ 9175،)بيركت ،دار صادر ،معجـ البمداف
  ،دار القمـ ،التاريخ االندلسي مف الفتح االسالمي حتى سقكط غرناطة ،عبد الرحمف عمي ،الحجي (4)

 . 240ص ،ـ(9754ق/ 9174،)بيركت 9ط
 . 229ص ،المعجب  ،المراكشي (7)

ـ ، 9762 -مكتبة الخانجي، مصر ،الحضار االسالمية في المغرب كاالندلس  ،حسف،عمي حسف(8) 
 . 994ص

صححو كعمق عمى حكاشية دمحم  ،المعجب في تمخيص اخبار المغرب ،عبد الكاحد ) ت(  ،المراكشي(9)
 . 071ص ،ـ 9727 –القاىرة  ،مطبعة االستقامة ،سعيد العرياف

 .942االسكندرية _ الت ،  ،دراسات في تاريخ المغرب كاالندلس ،احمد مختار ،العبادؼ(10)

 . 992ص  ،ق 9135 – تطكات ،النبكع المغرب في االدب العربي  ،كنكف، عبد هللا(11)
 . 993ص  ،الحضارة االسالمية  ،حسف (12)
 . 907ـ . ف ص (13)
 947ـ . ف ص (14)
 . 994ص  ،الحضارة االسالمية  ،حسف(15)
 . 273الحضارة االسالمية ، ص  ،حسف (16)

 ،9ج ،ـ 9742القاىرة ،عصر المرابطيف كالمكحديف في المغرب كاالندلس ،دمحم عبد هللا  ،عناف (95)
 . 465ص

  279حسف ، الحظارة االسالمية ، ص (18)
ـ ، ص  9727المنكني ، دمحم ، العمـك كاالداب كالفنكف عمى عيد المكحديف ، الدار البيضاء ػ (19)

17. 
 . 05الت ، ص  –المنكني، دمحم ، حضارة المكحديف ، الدار البيضاء (20)
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 . 997المنكني ، العمـك ، ص (21)
ـ ، ص 9773 –العممي في االندلس في عيد المكحديف ، الرياض العريني ، يكسف ، الحياة (22)

921. 
 921ـ . ف ، ص (23)

 .959العبادؼ ، االدب االندلسي ، ص (24)
 . 27العريني ، الحياة العممية ، ص (25)
  29ص  المنكني ، العمـك ،(26)
 ـ ،9760 –كت عيسى ، دمحم عبد الحميد ، تاريخ التعميـ في االندلس ، دار الفكر العربي ، بير (27)

 . 954ص 
 .65، العريني ، الحيا العممية ، 093عيسى ،تاريخ التعميـ ، ص (28)

 .01المنكني ، حضارة ، ص (29)

 . 14العريني ، الحياة العممية ، ص (30)
 . 20 – 22العريني ، الحياة العممي ، ص (31)
 .136حسف ، الحضارة االسالمية ، ص (32)
 . 249ص  عيسى ، تاريخ التعميـ ،(33)
 . 27العريني ، الحيا العممية ، ص (34)

 . 96المنكني ، حضارة ، ص (35)

 . 96ـ.ف،ص (36)

 . 140حسف ، الحضارة ، ص (37)

 . 940العريني ، الحيا العممية ، ص (38)
 . 132عيسى ، تاريخ التعميـ  ، ص (39)
 . 139ـ . ف ، ص (40)
 . 929العريني ، الحياة العممية ، ص (41)
 . 927الحياة العممية ، ص العريني ، (42)
 . 132ص  ـ ،9760 –عيسى ، دمحم عبد الحميد ، تاريخ التعميـ في االندلس ، دار الفكر العربي (43)
 . 136حسف ، الحضار االسالمية ، ص (44)
 . 066العريني ، الحياة ، ص (45)
 . 02المنكني ، حضارة ، ص (46)
 .07ـ.ف،ص(47)
 . 910ـ ،ص  9747 –، دار الكتب المبناني بيركت  عفيفي ، عمر صادؽ ، االدب المغربي(48)
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 . 905، 904كنكف ، النبكع ، ص (49)
 . 77ص  المنكني ، حضارة ،(50)
 . 924العريني ، الحياة ، ص (51)
 . 063العريني ، الحياة ، ص (52)
 . 95ص  المنكني ، حضارة ،(53)
مطمع القرف الخامس اليجرؼ حتى الطيار ، رضا عبد الجميل ، الدراسات المغكية في االندلس منذ (54)

 .02منتصف القرف السابع اليجرؼ ، دار الرشيد لمنشر ، بغداد ، الت ، ص 
 .34ـ.ف،ص(55)
 .955طيار ، الدراسات ، ص(56)
 .927ـ.ف،ص (57)
 . 32العريني ، الحياة ، ص (58)
 . 39ـ.ف،ص(59)
 . 024عيسى، تاريخ ، ص(60)
 . 135ـ.ف، ص(61)
 .63ص  ة ،العريني ، الحياة العممي(62)
 . 63ـ.ف ، ص(63)
 .         96المنكني ، الحضارة، ص (64)
 . 916كنكف ، النبكغ ، ص (65)
 . 917ـ.ف،ص (66)
 .95المنكني ،ص(67)
 . 160عيسى ،تاريخ، ص(68)
 . 912ـ.ف، ص(69)
 . 907ـ.ف،ص(70)
 . 912ـ.ف، (71)
 47العفيفي االدب، ص (72)

 . 913العريني ، الحياة ، ص (73)
 . 19الحياة ، ص العريني ، (74)
 .964المنكني ، حضارة ، (75)
 . 901ـ.ف،ص (76)
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 . 902العريف ، الحياة ،ص (77)
 . 965، المنكني ، حكاره ، ص  940كنكف ، الينبكغ ، ص (78)
 .  22العريني ، الحياة ، ص (79)
 . 274حسف ، الحياة االسالمية ، ص (80)
 . 904كنكف ، النبكغ ، ص (81)
 . 274حسف ، الحضارة ، ص (82)


