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  الخ;صة
في ھذا البحث دراسة موجزة عن ا�ثار التي تركھا المھاجرين من ا�ندلس الى المغرب في 
المجال العمراني وخاصة ان حضارى المغرب ازدھرت اكثر بلجوء ا�ف ا�ندلسين اليھا فقد 
ترك ھؤ�ء النازحين اثاراً كبيرة في كافة المجا�ت ومنھا المجال العمراني فالكثير من المدن 

ية التي بنيت في الفترة موضوع البحث قد بنيت بفضل ا�يدي ا�ندلسية با�ضافة الى كثير المغرب
من المنشأت العامة في المغرب كالمساجد بنيت بتاثير اندلسي والمدارس اخذت طابعاً اندلسيا بل 

  . ا�ندلسيين النازحين  فيھا ھم حتى ان اكثر من انخرط في التدريس من
  

Abstract                                                                                           

   In this search summarized studying about the stimulates which let from 
Al-Andls to the Maghreb civilization flourish it may there are expatriates 
much stimulatein the many of the ranges and it in the civize which build 
it in the eara the search subject . many build it with remain thea Andls 
hand to add to many of general institution in the Maghreb , as the 
mosques are build with the Andlus stamp and until that the many that to 
join enter teaching . In it they are the expatriates Andlus .    

  
  

  : المقدمة 
في ھذه الفترة اھتماماً كبيراً بالفن العمراني سواء بطريقة ) الدولة المرينة ( اھتم اھل المغرب 

مة بالذات تمتاز بھندسة معمارية دقيقة البناء او في زخرفته فشكل الفن المريني مدرسة قائ
وھندسة فنية متقدمة وفي المدرسة بيوت للطلبة موزعة توزيعاً ھندسياً والفن يمتاز بدقة النحت 

ويمتاز بتزويق الحائط بالفسيفساء واستعمال الخشب  ئيةوالنقش والحفر وا�عتناء بالساعات الما
اي اعتماد النحت ) ا�ندلسية ( قتباس والتقليد القديم واعتمد على المدارس الفنية �ونحته وقد قل ا

والخشب والرخام والتلوين والتذھيب واستخدام الخط العربي بجمال اشكاله وبساطته كنوع من 
مارأيك في أمتين عاشتا متحدتين اتحاداً سياسياً ما يقرب من ثXثة قرون �شك انك ) ١(النقش 

انھما احتكا ببعضھما احتكاكا قويا وتبادلتا المنافع بصورة واسعة بل انھما الحال  ستحكم في
  . انصھرتا انھاراً تاماً 

ا�ندلس والمغرب دين ا�متين ھو ا�سXم واصل المغاربة او معظمھم واكثر سكان ا�ندلس 
لھجرات ا�ندلسية المسلمين عرب ، وقد استمر ھذا التمازج بين البلدين الشقيقين وتعزز بكثرة ا

الثالث عشر الميXدي الذي شھد سقوط معظم / المتوالية خصوصاً في القرن السابع الھجري 
فمنذ العھد الموحدي تقريباً اخذ الفن المعماري في المغرب ) ٢(ببدأ ا�سبان المدن ا�ندلسية ، 

له من الروعة شكله النھائي واخذت التاثيرات ا�ندلسية تظھر في ھذا المجال بحيث اصبح 
 – ٥٢٤(والجمال وا�بداع ما ھو عليه في ا�ندلس نفسھا خصوصاً في ايام عبد المؤمن بن علي 
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الذي جلب الى المغرب طائفة من الصناع الحاذقين والمھندسين البارعين من ا�ندلس ) ھـ٥٥٨
عناية فبنوا به مساجد وقناطر وسقايا بلغت من ا�تقان وروعة الفن حد ا�عجاب ، وكانت 

فقد شبه . الموحدين تتناول المغرب وا�ندلس على حد سواء باعتبارھما لديھم بلداً اسXمياً واحداً 
في ايامھم ببغداد وفاس بدمشق لما احتوته المدينتان الشھيرتان من بعض المؤرخين مراكش 

تقدموا فقد كان للصناع والمھندسين ا�ندلسين الذين اس. قصور وحدائق غناء ومساجد جميله 
  ) . ٣(ة في الربوع المغربية رللمغرب اعظم ا�ثر في نشر الحضارة الزاھ

وا�ثار الباقية التي �زالت قائمة على طرفي بXد البربر تكفي اذا اقتضى ا�مر لكي تثبت ھذا 
التبادل العميق بين المغرب وا�ندلس ذلك ان جامع القيروان الكبير من جھة المغرب وجامع 

ھة ا�ندلس بالنظر الى طريقة بنائھما تنوه الى اواصر القرابة وان ھناك شبه بينھما قرطبة من ج
 -:ويؤكد ابن خلدون ان انتقال الحضارة ا�ندلسية بصيغة عامة الى بلد المغرب فھو يقول ) . ٤(

بعد ان انتقل الكثير من اھل . واما المغرب فانتقل اليه من ا�ندلس حظ كبير من الحضارة 
  ) . ٥(ھا في الحضارة اثراً رفابقوا فيھا وبامصا. س الى المغرب طوعاً او كرھا ا�ندل

ان فن العمارة في تونس وھو محض تقليد لمنشأت المغرب ا�قصى ) ٦(كذلك يرى ابن سبيعين 
ان ھذا ا�زدھار الحضاري وھذا الرخاء في : ( القائمة على سواعد مھندسين اندلسيين فھو يقول 

 Xالى تونس ، فاقام سلطانھا قصوراً وغرس حدائق وكروما على الطريقة ا�ندلسية مراكش انتق
فتم تشييد تلك المباني . فاستعان بذلك بمھندسي ا�ندلس وببنائيھا ونجاريھا ولبانيھا ودھانيھا 
  ) . ٧) (حسب الرسوم وصنعھا اناس من ا�ندلس او صنعت تقليدا لمباني اندلسية 

الى المغرب قد اعادوا اليه جزء من مدنية ا�ندلس ) ا�ندلس ( الفردوس  منفالنازحون العائدون 
  ) . ٨(وبنوا فيه قوة من عزائم ا�ندلسيين ثم زينوه باثارھم في المھارة وا�تقان 

ان حاضرة مراكش ھي بغداد المغرب واكثر مبانيھا الجليله وبساتينھا : ( جاء في نفح الطيب 
لت السعادة الى وقد انتق. وكانوا يجلبون اليھا امتاع ا�ندلس  ظھرت في مدة بني عبد المؤمن

     ) . ٩) (المغرب عن طريق ھؤ�ء النازحين 
ومما �شك فيه ان مدنية المغرب ازدادت عمقاً واتساعا بعودة افواج الXجئيين اليھا من ا�ندلس 

وھا ثم زادت الرحXت فقد ترك ھؤ�ء النازحين ا�ندلسين اثاراً كبيرة في البXد التي دخل
  ) . ١٠(وا�سفار بتزايد سوء ا�حوال با�ندلس مما زاده من متانة الصXت بين ھذين البلدين 

لقد ارتبطت تلمسان بعجلة غرناطة في مختلف الميادين السياسية والحضارية حتى صار لھا طابع 
يم ھذه الروابط ان اندلسي نلمسه بوضوح في مساجدھا ومدارسھا ومبانيھا وقد ساعد على تدع

ومستغانم التي . معظم ثغور تلك المنطقة كانت عامرة بالجاليات ا�ندلسية وتقع شرق تلمسان  
ولھذا كانت العXقة بين البلدين محكمة وطيدة تبودلت فيھا ) ١٣(في شرق ا�ندلس  نيةتقابل دا

ھا الكبيرتين مالقه تينيوحين نشأت مملكة غرناطة وفي مد. السفارات والھدايا والمراسXت  
الثامن الھجري واخذ ملوكھا ينشئون الروائع / والمرية خاصة في القرن الرابع عشر الميXدي 

الفنية التي � مثيل لھا في الفن ا�سباني الغربي والتي تشير مجدداً الى عظمتھا في قصر الحمراء 
  ) . ١٤(وجنة العريف 

الحضارة والعمران حيث اصبح بنو مرين من لنعد الى عھد دولة بني مرين ازدھرت مظاھر 
ني لقد ورثوا الحضارة ا�ندلسية اذ اسطاعوا فيفضل اتصالھم الاقوى ملوك افريقيا الشمالية 

ة مع استمداد من معطيات الفكر نيالتكيف وا�نسياق في مجرى الحضارة تبعاً للمقتضيات المد
ھم في اقامة المدارس المحصنة والمساجد ا�سXمي في ا�عمال وطريقة التجديد وقد تبلور نجاح

وقباب ا�ضرحة والفنادق المزخرفة والمدارس الفخمة التي اضفت على المغرب طابعاً خاصة 
تلك ھي المظاھر الجوھرية التي يمكن ان نستخلص منھا صورة من ) . ١٥(من الروعة والبھاء 

بعين  ا�ندلسي والمغربي في شكل الفن المربيني التي بدأت تتبلور في مجال ا�زدواج بين الطا
جديد سمي بالفن ا�سباني الموريسيكي ھكذا نXحظ ان مدينة تلمسان في عھد ابي تاشفين 

في ( قد شھدت نھضة ھندسة عمرانية واسعة ويفيدنا ابن خلدون في ذلك ) ھـ ٨٣٧ - ھـ ٧١٨(



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢ –حزيران  –العددالثاني 

     ٢٣٨  التأثيرات العمرانية لھجرة اھل ا�ندلس الى المغرب 
 زيتونة محمود حسون           احمد صالح الدليمي. د. م.أ

ا ابن تاشفين كانت من والمدينة التي اسسھ) ١٦(دولته تشيد القصور واتخاذ الرياض والبساتين 
  ) . ١٧) (اھم ماشيد في المغرب ا�وسط 

د قاما مدينة فاس عاصمة المرينيين فقد كانت اكثر اتساعاً وسكانھا ضعف سكان مدينة تلمسان  ل
ويتكلم ابن ) . ١٨) (مدينة بني مرين (فاس ھي العاصمة الجديدة نشأ المرينيين عاصمة لھم ا

طر والمساجد الجامعة والمستشفيات والمدارس التي نشرھا مرزوق عن اسوار المدن والقنا
  ) . ١٨(المرينيون والدور الذي لعبته ھذه المدراس في تقدم الحركة العلمية في بXدھم 

لقد انطبع الفن المعماري المغربي بسمة خاصة فقد حاول المھندس ا�ندلسي ان يحقق التوازن 
المعماري المريني اوج عنفوانه في التوغل في  بين القوى في المعالم الحضارية وبلغ الفن

ة فكان فناً لالتزويق والنقش واضح شرقا وغرباً بثروته التي �تضاھا وروعته الطريفه ا�صي
ھذا التناسق الفني يرجع الفضل فيه الى نشاط ) العدوتين(اندلسياً مغربياً تتناسق عناصره في 

ع الماثر المعماري فاذا كان الفن المغربي وجممفي اً ظالمھندس ا�ندلسي الذي كان تاثيره ملحو
قد استطاع الصمود لعدة قرون فما ذلك ا� بفضل ا�يدي ا�ندلسية التي ھاجرت الى المغرب 

   .اما اھم المنجزات العمرانية في المغرب في الفترة موضوع البحث ) ١٩(
  المدن  -:او�ً 

 :فاس الجديدة   - ١
/ ھـ ٦٧٤(قام السلطان يعقوب بن عبد الحق ببنائھا سنة وھذه المدينة ) المدينة البيضاء( او 

ويذكر ابن خلدون ان سبب بناء ) ٢٠(اثر عودته من عبوره ا�ول الى بXد ا�ندلس ) م١٢٧٥
ھذه المدينة يرجع الى اتساع نطاق الدولة المرينية وكثرة الوافدين الى السلطان المريني فراى 

  ) . ٢١( )ان يختط بلداً يتميز بسكانه من حاشيته واھل خدمته( السلطان يعقوب 
لقد بنيت ھذه المدينة مXصقة لمدينة فاس القديمة ونزل فيھا السلطان بحاشيته واختطوا بھا الدور 

من اعظم آثار ( واصبحت كما يقول ابن خلدون ) ٢٢(والمنازل والقصور واجريت اليھا المياه 
  ) . ٢٣) (ھذه الدولة وانباءھا على ا�يام 

دد سكانھا حتى  ضمنت عدد غير قليل من اليھود واخذت المدينة بالتوسع بسرعة عندما ازداد ع
واستخدموا في منازلھا نفس ) حي القرويين( الذين كانوا يقطنون في حي خاص بھم سمي 

  ) .٢٤(ا�سلوب ا�ندلسي الذي عرفه المسلمون في عھد بني مرين 
  : البنيه   - ٢

امر ببنائھا السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني وقد اختار لھا مكانا لصق مدينة وھذه المدينة 
الجزيرة الخضراء وكان الھدف من بنائھا ان تكون مركز لتجمع القوات المرينية �ن الجزيرة 

اراد ان يقي اھل الجزيرة ) ھـ٦٨٥-٦٦٨(ضاقت بالمقاتلين المرينيين و�ن السلطان يعقوب 
م شرع يعقوب في بناء سورھا ١٢٨٢/ ھـ ٦٨١وفي سنة ) ٢٥(العسكر الخضراء من ضرر 

)٢٦ . (  
  

  النصورة   - ٣
- ٦٦٨(او منصورة تلمسان وھذه المدينة بنيت في عھد السلطان يوسف بن يعقوب المريني 

من ) ٢٨(حيث اختط قصراً يسكنه بمكان فسطاطه ) ٢٧) (م١٢٩٨/ ھـ ٦٩٨(سنة ) ھـ٦٨٥
ذلك مسجد للصXة ثم ادار ا�سوار على ھذا النطاق وامر الناس معسكره حول تلمسان واتخذ بعد 

بالبناء فبنوا الدور الواسعة والمنازل الرحيبة والقصور ا�نيقة وأنشأو البساتين واجروا لھا المياه 
من اعظم ( م ثم استدارة السور حولھا واصبحت مصر ١٣٠٢/ ھـ ٧٠٢وفي سنة ) ٢٩(

) عه نوكثرة عمران ونفاق اسواق واحتفال بناء وتشييد مھا اتساع خطة حظا�مصار والمدن وا
وامر السلطان يوسف باتخاذ الحمامات والمارستانات وابتنى مسجداً وجامعاً وشيد له مآذنه رفيعة 

  ) . ٣٠) (المنصورة(فكان من اجمل مساجد ا�مصار واعظمھا وسماھا 
براعة المھندسين المرينين  دتشھ و�زالت اثار ھذه المدينة ومئذنة مسجدھا الباقية حتى ا�ن

وھي مدينة تبلغ ) ٣١(وا�ندلسيين الذين ساھموا في اعمار ھذه المدينة وتشھد على حسن ذوقھم 
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م عرضاً باركانھا ابراج � منفذ لھا تبعد عن تلمسان كيلومترين وعرض ٧٤٠م طو�ً و ١٣٠
) ٣٢(ھر الفن الجميل صومعتھا من مظامدارھا اكثر من متر وفي شمالھا ستة ابواب تعد 

واستمرت عمارتھا وھالت اسواقھا ورحل اليھا التجار بالبضائع من ا�فاق وكانت احدى مدائن 
  ) . ٣٣(المغرب الشھيرة 

 تطاوين   - ٤
) م١٣٠٧ /ھـ ٧٠٧) (ھـ٧٠٨-٧٠٦(السلطان ابو ثابت المريني اسسھا او تطوان وھذه المدينة 

وكان السلطان يوسف ) ٣٤(اذھا لنزول الجند المريني �تخوكان الھدف من بنائھا ھدفاً عسكرياً 
ثم بنى السلطان ابو ثابت ھذه المدينة عليھا ) م١٢٨٦/ ھـ٦٨٥بن يعقوب قد امر ببناء قصبتھا 

)٣٥ . (  
  

  المنشئات العامة / ثانياً 
 : المساجد   - ١

التي سبق الحديث عنھا احتوت على  من المدنلقد اھتمت الدولة ببناء المساجد ففي كل مدينة 
وھناك مسجد ) ٣٦) (م١٢٧٨/ھـ٦٧٧(مسجد كبير كالمسجد الجامع بفاس الجديدة الذي بني سنة 

ويعد مسجد العباد بالقرب من قبر الولي ) ٣٧(في سائر جھات الدولة وفي الزواية وا�ربطة 
  ) . ٣٨(الصالح ابي مدين شعيب متحفا للعمارة الدينية 

على الوضع ) مسجد العباد(اشتمل : مرزوق وھو شاھد عيان ھذا المسجد بقوله ويصف ابن 
الغريب وھو انه سقفه كلھا اشكال منضبطة بخواتم وصناعات ونجارة على جھة تخالف الجھة 

في النفس شكل  جا�خرى في الوضع وقد ربطت على نحو ما يرقم عليه اشكال النجاره و� يختل
واشتمل على ) ٣٩(ال منخورة منقوشة وھي كلھا مبنية با�جر و�يعرض لھا وھم انھا اشك

  ) . ٤١(المذھب ) ٤٠(المنبر العجيب الشكل من العاج والصندل وا�بنوس
 : المدارس   - ٢

تعتبر المدارس المرينية ابلغ دليل على روعة العمارة المرينية حيث اھتم المرينيون باستعمال 
كافة لوازم ھذه المدراس ومتطلباتھا حيث كان الطلبة يقيمون فيھا على نفقة السلطان المريني 

وكانت مدرسة الصفارين اولى المدارس التي بناھا سXطين بني مرين في دولتھم وسميت ) ٤٢(
ع فيه اواني النحاس ا�صفر ولما تم بنائھا تصنھذا ا�سم �نھا اقيمت بالقرب من السوق التي ب

المدرسين واجرى على طلبتھا النفقة وزود المدرسة بخزانة كتب وردت اليه عين لھا السلطان 
وجاءت مدرسة الصفارين بسيطة في فنھا المعماري حيث يحتوي صحنھا في ) ٤٣(من ا�ندلس 

لى بركة مستطيلة الشكل اصطفت على جانبھا غرف الطلبة والحق بھا مصلى صغير الوسط ع
ومع مرور الوقت ازدادت عدد المدارس فاسست في فاس وحدھا ) ٤٤(فيه الصلوات  ىتؤد

العديد من المدارس منھا مدرسة العطارين ومدرسة المدينة البيضاء ومدرسة الصھريج 
رسة المصباحية نسبة الى ا�مام مصباح بن عبد هللا والمدرسة الكبرى ومدرسة الوادي والمد

  ) . ٤٦(فسميت باسمه) ٤٥(الياصولتي وھو اول من عين للتدريس فيھا 
وتحتوي ھذه المدرسة على مائه وسبعة عشر غرفة وتحتفظ بطلة جديدة من الخشب المنقوش كما 

الرخام ا�بيض وزنھا من ) ٤٨(وقد جلب لھا بيله ) ٤٧(Xھا صتمتاز باناقة دھليزھا ومدخل م
  ) . ٤٩(مائة وثXث واربعون قنطارا جلبت من ا�ندلس

انشئوا مدارس ولم يقف سXطين بني مرين با�ھتمام بالمدارس وبنائھا في عاصمتھم فاس وانما 
في سائر بXد ا�ندلس فانشئوا المدارس في كل بلد من بXد المغرب ا�قصى وبXد المغرب 

قديما مدرستھا الحسينية وببلد مكناسة وسبته ) ٥٠(في مدينة تازي ا�وسط مدرسة فانشأت 
وفي ظاھرة تلمسان بالجزائر ) ٥٣(ومراكش والقصر الكبير ) ٥٢(واغمات ) ٥١(وازمور 

) م١٣٩٤/ ھـ ٧٥٠(مدارس مختلفة اختXف البلدان وتعتبر المدرسة الصناعية التي اسست سنة 
تغرق بنائھا سبع سنين وقد وصفھا الكتاني في سلوة وقد اس) ٥٤(قمة الفن المعماري المريني 

) ٥٦(وقد وضعت امام المدرسة ساعة لمعرفة ا�وقات ) ٥٥(ا�نفاس بانھا المدرسة العجيبة 
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يطول الحديث عن المدارس وبنائھا ولم يكتفي المرينيين با�عتماد على ا�يدي العاملة ا�ندلسية 
ئين بل ايضاً يجلبون كل ماتحتاجه ھذه المدارس من اثاث كالمھندسين والنحاتين والنقاشين والبنا

وكتب او مواد بناء من ا�ندلس بل قد اشترك الكثير من ا�ندلسيين في ا�قامة والتدريس في ھذه 
مجال الوعلى ذكر المدارس وجدت ان دور علماء ا�ندلس كان كبيراً في ) . ٥٧(المدارس 

في المغرب اعطي فكرة ولو بسيطة عن التربية والتعليم التربوي في المغرب العربي لذا ارى ان 
�وضح مدى ا�ثر للجالية ا�ندلسية في ھذا المجال وخاصة في تونس ويمكن ان يقسم التعليم في 

  : ھذه البXد الى قسمين 
   -:التعليم ا�ولي : او�ً 

ذا ما يوضحه ابن وھ) ٥٨(نXحظ ان ا�ندلسيين قد احتكروه وادخلوه اساليب تربوية اندلسية 
 ًXاما اھل افريقيه فيخلطون في تعلينھم الولدان القرآن بالحديث في الغالب ودراسة ( خلدون قائ

قوانين العلوم وتلقين بعض مسائلھا ا� ان عنايتھم بالقرآن واستظھار الولدان اياه ووقوفھم على 
لذلك وبالجملة فان طريقتھم في اختXف رواياته وقرائته اكثر مما سواه ، وعنايتھم بالخط تبعاً 

تعليم القرآن اقرب الى طريقة اھل ا�ندلس ا� ان مسند طريقتھم في ذلك متصل بمشيخة ا�ندلس 
  ) . ٥٩(وعنھم اخذ الولدان بعد ذلك . الذين اجازوا عند تغلب النصارى على شرق ا�ندلس 

وقد ادى ذلك الى اضمحXل الخط ا�فريقي وتعويضه بالخط ا�ندلسي اذ يذكر ابن خلدون في ھذا 
ونسي خط القيروان والمھدية نسيان عوائدھما وصنائعھا وصارت خطوط اھل افريقيا : الصدد 

فصار خط افريقيا من احسن الخطوط . كلھا على الرسم ا�ندلسي بتونس لتوفر الفن ا�ندلسي بھا 
المناطق النائية اذن فقد عم ھذا التاثير مختلف ارجاء البXد التونسية باستثناء ) ٦٠(ل ا�ندلس اھ

  ) . ٦١(بلنسية ومرسية وضفاف الوادي الكبير من سواحل التي لم تستھوي اندلسيين 
   -:التعليم العالي : ثانياً 

ليين نظراً �ن التعليم في ھذا كان التعليم العالي يشھد منافسة بين ا�ندلسيين واھل البXد ا�ص
المستوى يؤدي في كثير من ا�حيان الى الجاه والنفوذ والثراء غير ان الحفصين كانوا يميلون الى 
المدرسين ا�ندلسيين لشھرتھم وكفائتھم و�شتغالھم ايضاً في الدعاية لھم ، ھذا ماوقع فعXً �بي 

ذي كان ظاھري المذھب وعلما من اعXم الحديث بكر محمد بن احمد بن عبد هللا بن سيد الناس ال
) ھـ٦٧٥-٦٤٧(بله المستنصر ستقاذ اته قدم تونس في جالية اشبيلية بعد ما مكث زمنا ببجابة ا

  . اسستھا ام الخXئقوالتي اء وواجعل اليه تدريس العلم عند جامع الھ) ٦٢(احسن استقبال 
وة حظء ا�ندلس الوحيد الذي نال ھذه الوليس من شك ان سيد الناس ھذا لم يكن من بين علما

وارتقى الى ھذه الوظيفة فاننا نعلم مثXً انه قد انتظم في سلك المدرسين المحدث ابو العباس احمد 
رجع ) انفصل الى المغرب(و ) ٦٤(الذي بعدما نزل ببجاية) ٦٣(الغرناطي بن محمد القرشي 

تذكير مشتغXً بعلم الرواية والتفسير الى ان الى حاضرة افريقيا ولم يزل عاكفا على التدريس وال
  ). ٦٥(مات رحمه هللا 

اذ ان عدد علماء ا�ندلس في تونس كان مرتفعا واشعاعھم كان قويا ومھما كان من امر فقد 
 ٣٥احصى محمد بن الحبيب بن الخوجة اعتمادا بالخصوص على رحلة ابن رشد ما� يقل عن 

الثالث عشر الميXدي / المغرب في القرن السابع الھجري كلھم دخلوا ) ٦٦(عالماً اندلسياً 
في نفس ) م ١٣١٤/ ھـ ٧١٤ت(في عنوان الدراية للغبريني ) ٦٧(واحصى ا�ستاذ الطالبي 

  . من مشايخ ا�ندلس ممن مر ببجاية واستقر بھا نھائياً  ٣٣الفترة الزمنية 
ھذه ھي تونس تحدثت عن التعليم فيھا كنموذج للتعليم في المغرب العربي ومدى تاثير ا�ندلسيين 

      ) .  ٦٨(على ھذه الناحية والدور الذي لعبوه سواء كطلبة او مدرسين في مدارس المغرب 
 : دار صناعة السفن   - ٣

وكان ) ھـ ٦٨٥ - ھـ٦٦٨(بني المرينيون دار لصناعة السفن بسX في عھد يعقوب بن محمد 
من ) ٦٩(لواديھا منفذان حيث جلب الماء من نھر ابي رقراق الى الباب المقابل لجامع حسان 

عدوة الرباط في ترعة عميقة فاذا صنعت سفينة في الترسانة واريدارسالھا الى الوادي فتحت 
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الى ان تدخل  الماءخرج من الباب القبلي طافية فوق تتقدم منه السفينة ففالترعة فيدخل الماء 
  . الوادي 
وعلى ) . ٧٠(ھـ ٧١٤الترسانة على يد ابي عبد هللا ا�شبيلي الميكانيكي الذي توفي سنة وبنيت 

ذكر السفن وصناعتھا في المغرب العربي ساعطي فكرة قليلة عن البحرية في المغرب في الفترة 
  . موضوع البحث 

مھره تولوا قيادة ا�سطول الغرناطي والمغربي ايضاً ونذكر منھم على سبيل المثال لقد برز قادة 
في المريه الذين استمرت في بينھم ھذه الخطة الى اواخر ايام الموحدين وقد ) ٧١(بني الرانداحي 

  ) . ٧٢(برزت بينھم شخصيات متعدده ذكرت في المراجع ا�سXمية 
عندما استقل ) . ٧٣(م العزمي سساعد باسطوله الفقيه ابا القا فمثXً ابو العباس الرانداحي الذي

الرانداحي الذي و�ه ) ٧٤(فون جحھـ وكذلك ابن ٦٤٧سبته وطنجه عن طاعة الحفصيين سنة ب
الذي اشار له ) ٧٥(الخليفة الموحدي على قيادة ا�ساطيل في المغرب وھناك ابو علي الرانداحي 

كذلك يشير ابن خلدون الى يحيى و) ٧٦(غرناطية على ايامه ابن الخطيب كقائد عام للبحرية ال
  ) . ٧٧(ھـ ٧٢٠الرانداحي قائد ا�سطول بسبته سنة 

ومن القادة الذين تولوا قيادة ) ٧٨(وكل ھذا يدل على اختصاص ھذه ا�سرة بالقيادة البحرية 
من اصل ا�سطول الغرناطي ابا عبد هللا محمد بن سلبطور الھاشمي وواضح من اسمه انه 

اسباني كان من وجوه المريه واعيانھا متخذا طريقا في ركوب البحر حيث قاد ا�ساطيل وكان 
اديبا جيد الشعر والكتابة ثم انحط في ھواه انحطاطا مردوده استھلك عقاره وحاله فالتحا اخيرا 

  ) . ٧٩(ھـ ٧٥٥الى اللحاق بالعدوة وتوفي مراكش سنة 
  
  
  

  الھوامش
 –، دار الثقافة والنشر والتوزيع ، الدار البيضاء  ١السائح ، الحسن ، الحضارة ا�س;مية في المغرب ، ط  )١(

 .  ٢٦٥م ، ص١٩٨٦المغرب ، 
المغرب ،  –محمد ، محمد ا�مين واخر ، المفيد في تاريخ المغربي ، دار الكتاب للنشر ، الدار البيضاء   )٢(

 .  ١٥٢ص
 .  ١٥١-١٥٠محمد ، المفيد في تاريخ المغرب ، ص  )٣(
 –بووفشنال ، ليفي ، حضارة العرب في ا�ندلس ، ترجمة دوقان قرقوط ، دار مكتبة الحياة ، بيروت   )٤(

 .  ٣٢لبنان ، ص
م ، ٢٠٠٥، دار ابن الھيثم ، القاھرة ،  ١المقدمة ، ط) ھـ٨٠٨(ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد   )٥(

 .  ٣٧١-٣٧٠ص
الفتح قطب الدين ابو محمد عبد الحق بن ابراھيم بن محمد بن نصر ا�شبيلي المرسي : ن سبعين اب  )٦(

زھاد الف;سفة ومن القائلين بوحدة الوجود  الذھبي ، محمد من الرقوطي ا�صيل الصوفي المشھور كان 
عبد مصطفى ، تحقيق  ١تاريخ ا�س;م ووفات المشاھير وا�ع;م ، ط) ھـ٧٤٨ت (بن احمد بن عثمان 

 .  ٣٥/ ٤٩م ، ٢٠٠٥عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، القادر 
المغرب في حلى المغرب ، تحقيق  شوقي ، ) ھـ٦٨٥ت(ابن سعيد المغربي ، ابو الحسن علي بن موسى   )٧(

 .  ١/٢٥٨م ، ١٩٨٤ضيف ، دار المعارف ، القاھرة 
،  ١رھا في ا�دب المغربي وا�دب ا�ندلسي ، طالدغلي ، محمد سعيد ، الحياة ا�جتماعية في ا�ندلس واث  )٨(

 .  ٧٦، صم ١٩٨٤منشورات  دار اسامة ، لبنان ، بيروت 
نفح الطيب في غصن ا�ندلس الرطيب ، ) ھـ١٠٤١ت(المقري ، شھاب الدسن احمد بن محمد التلمساني   )٩(

 .  ٤/١٤٩م ، ١٩٩٨ن عباس ، بيروت اتحقيق احس
 .  ٧٦الدغلي ، الحياة ا�جتماعية ، ص  )١٠(
 .  ٣٨ھنين شمال غرب تلمسان وفي مكانھا ا�ن مدينة بني ساق ابن خلدون ، المقدمة ، ص )١١(
وھران مدين على البر ا�عظم من المغرب بينھا وبين تلمسان مسرى ليله وھي مدينة على ضفة  )١٢(

لفكر ، معجم البلدان ، دار ا) ھـ٦٢٦ت(البحر ، الحموي ، ياقوت شھاب الدين ابو عبد هللا بن عبد هللا 
 .  ٥/١٣٨٥بيروت ، 



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢ –حزيران  –العددالثاني 

     ٢٤٢  التأثيرات العمرانية لھجرة اھل ا�ندلس الى المغرب 
 زيتونة محمود حسون           احمد صالح الدليمي. د. م.أ

م ، ١٩٦٣، صبح ا�عشى في صناعة ا�نشاء ، القاھرة ، ) ھـ٨٢١ت(القلقشندي ، احمد بن عبد هللا  )١٣(
٥/١٥٠  . 

 .  ١٣بروفشنال ، حضارة العرب في ا�ندلس ، ص )١٤(
ابن عبد هللا ، عبد العزيز ، التراث الحضاري المشترك بين اسبانيا والمغرب ، مطبعة اكاديمية  )١٥(

 .  ٣١٠-٣٠٩م ، ص١٩٩٢ملكة المغربية ، الرباط ، الم
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب ) ھـ٨٠٨ت(ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد  )١٦(

 .  ١٤٢ /٨ م ،١٢٨٤رھم من ذوي السلطان ا�كبر ، القاھرة ،صوالعجم والبربر ومن عا
مارسيه ، جورج ، ب;د المغرب ، وع;قاتھا بالمشرق ا�س;مي في العصور ، ترجمة محمود عبد  )١٧(

 .  ٣٤٠م ، ص١٩٩١ا�سكندرية ،  –ھيكل ، مطبعة ا�بتكار ، مصر الصمد 
المسند الصحيح ، ترجمة ماريا ) ھـ٧٨١ت(ابن مرزوق ، محمد امين احمد بن ابي بكر التلمساني  )١٨(

 . ومابعدھا  ٣٩٧م ، ص١٩١٨ كيرا ، مدريد ،يخسوس ب
 .  ٣١٠ابن عبد هللا ، التراث الحضاري ، ص )١٩(
/ ھـ ٦١٠(الحريري ، محمد عيسى ، تاريخ المغرب ا�س;مي وا�ندلسي في العصر المريني  )٢٠(

 .  ٣١٩م ، ص١٩٨٧، دار العلم للطبع ،  ٢ط) م١٤٦٥/ھـ٧٦٩) (م١٢١٣
 .  ٧/١٩٥العبر ،  )٢١(
 .  ٥/٣٤٩ي نفح الطيب ، ، المقر ٧/١٩٥ابن خلدون ، العبر ،  )٢٢(
 .  ٧/١٩٥العبر ،  )٢٣(
، حركات ، ابراھيم ، المغرب عبر التاريخ منذ ماقبل ا�س;م الى ٥/١٥٤،القلقشندي ، صبح ا�عشى  )٢٤(

 .  ١٥٥م ، ص١٩٧٨الرشاد الحديثة ، الدار البيضاء ، دار ، ١ط) م٢٠/ھـ ١٤ق(العصر الحاضر 
 .   ٧/١٩٣ابن خلدون العبر ،  )٢٥(
 .  ٣٢٠الحريري ، تاريخ المغرب ا�س;مي ، ص )٢٦(
 .  ٢٢١-٧/٢٢٠ن العبر ، دوابن خل )٢٧(
المعجم الوسيط ، تحقيق مجمع اللغة ) واخرون(بيت يتخذ من الشعر ، مصطفى ، ابراھيم : سطاط فال )٢٨(

 .  ٢/٦٨٨العربية ، دار الدعوة ، 
 .  ٧/٢٢١ابن خلدون ، العبر ،  )٢٩(
 .  ٧/٢٢٢ابن خلدون ، العبر،  )٣٠(
 .  ٣٢٠ي ، تاريخ المغرب ، صالحرير )٣١(
 .  ١٥٥حركات ، المغرب عبر التاريخ ، ص )٣٢(
 .  ٤٥٠ابن خلدون ، المقدمة ، ص )٣٣(
 .  ٧/٢٣٧ابن خلدون ، العبر ،  )٣٤(
ا�ستقصا �خبار المغرب ا�قصى ، الدار ) م١٣١٥ت(عباس احمد بن خالد الناصري الالس;وي ، ابو  )٣٥(

 .  ٢/٤٦م ، ١٩٥٤البيضاء ، 
 .  ٣٢١المغرب ا�س;مي ، صالحريري ، تاريخ  )٣٦(
 .  ٢/٤٣الس;وي ، ا�ستقصا ،  )٣٧(
 .  ٢٧٠ابن مرزوق ، المسند الصحيح ، ص )٣٨(
الصحاح في اللغة ، دار ) ٣٩٣ت(نوع من الحجارة ، الجوھري ، ابو نصر اسماعيل بن حماد : ا�جر  )٣٩(

 .  ١/٣٤٩م ، ١٩٨١صادر ، بيروت ، 
د ويصتع منه بعض ا�دوات وا�واني و�ثار ، شجر ينبت في الحبشة والھند خشبه اسو: ا�بنوسي  )٤٠(

 .  ١/١مصطفى ، المعلم الوسيط ، 
 .  ٢٧١المسند الصحيح ، ص )٤١(
 .  ٣٢٢الحريري ، تاريخ المغرب ا�س;مي ، ص )٤٢(
زھرة ا�س في انباء ) ھـ٨ت اواخر ق(ي ، ابو الحسن علي ئزناج، ال ٧/١٠ابن خلدون ، العبر ، )٤٣(

 .  ٧٥- ٧٤الكتب العلمية ، مطبعة باستيد جوردن ، الجزائر ، صمدينة فاس ، تحقيق الغزويل ، دار 
 . ٣٢٤الحريري ، تاريخ المغرب ا�س;مي ، ص )٤٤(
 .  ٢٧٢ابن مرزوق ، المسند الصحيح ،  )٤٥(
  .  ٢/١٧٦الس;وي ، ا�ستقصا ،  )٤٦(
 .  ٣٢٤الحريري ، تاريخ المغرب ا�س;مي ، ص )٤٧(
 .  ١/٥٩، الصحاح في اللغة ،  الوعاء الذي يوضع فيه المسك والطيب ، الجوھري: بيلة  )٤٨(
 .  ٣٢٥الحريري ، تاريخ المغرب ا�س;مي ، ص )٤٩(
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تازي اوتازا من ب;د المغرب اولھا حد ما بين ا�وسط وب;د المغرب في الطول وفي العرض الب;د  )٥٠(
الروض المعطار في ) ھـ٧١٠ت(الساحليه ، الحميري ، ابو عبد هللا محمد بن عبد المعتصم الصنھاجي 

  . ١/١٢٨م ، ١٩٣٧، القاھرة ،  لا�قطار تحقيق ، ليفي بروفنساخبر 
ابن كثير ، عماد الدين اسماعيل بن محمد ) ي;صا(ازمور من ثغور المغرب ا�قصى تقع شمال مدينة  )٥١(

 .  ١/٣٢تعريف با�ماكن الواردة في البداية والنھائية ) ھـ٧٣٢ت(بن كثير أبن عمر المعروف ب
د البربر من ارض المغرب قرب مراكش وھي مدينتان متقابلتان ، الحموي ، اغمات ، ناحية ، من ب; )٥٢(

 .  ١/٢٢٥معجم البلدان ، 
الكتاني ، محمد بن جعفر الحسيني ا�دريسي ، سلوة ا�نفاس ومحادثة ا�كياس بمن اقبر من العلماء  )٥٣(

 .  ٣/٢٢٣ ،ھـ ١٣١٦والصلحاء بفاس ، طبع حجر بفاس ، 
 .  ٢٧٣، صابن مرزوق ، المسند الصحيح  )٥٤(
 .  ٣/٢٢٤سلوة ا�نفاس  )٥٥(
 .  ٣/٢٢٥الكتاني ، سلوة ا�نفاس ،  )٥٦(
 .  ٤٠الجزنائي ، زھرة ا�س ، ص )٥٧(
 .  ٣٦م ، ص١٩٩٠زروق ، محمد ، دراسات في تاريخ المغرب ، الدار البيضاء ،  )٥٨(
 .  ١٠٤-١٠٣المقدمة ، ص )٥٩(
 .  ٧٥١المقدمة ، ص )٦٠(
 .  ٣٦رزوق ، دراسات في تاريخ المغرب ، ص )٦١(
 .  ٣٦رزوق ، دراسات في تاريخ المغرب ، ص )٦٢(
عنوان ) ھـ٧١٤ت(، الغبريني ، ابو العباس احمد بن احمد بن عبد هللا  ٦/٦٨٤ابن خلدون ، العبر ،  )٦٣(

الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة الثامنة ببجاية ، تحقيق عادل نويھض ، منشورات لجنة 
 .  ٢٩٤، صم ١٩٦٩التاليف والترجمة والنشر ، بيروت ، 

 .  ٣٦رزوق ، دراسات في تاريخ المغرب ، ص )٦٤(
 .  ٣٤٨- ٣٤٧ريني ، عنوان الدراية ، صغيال )٦٥(
 .  ٣٧رزوق ، دراسات في تاريخ المغرب ، ص )٦٦(
ية ، رالطالبي ، محمد ، الھجرة ا�ندلسية الى افريقية ايام الحفصيين ، مقال بمجلة ا�صالة الجزائ )٦٧(

 .  ٩٠م ، ص١٩٧٥سنة ٢٦عدد 
،  ٢تاريخ الدولتين الموحدين والحفصية ، ط) ھـ٨٩٤ت(الزركشي ، ابو عبد هللا محمد بن ابراھيم  )٦٨(

 .  ٤١-٤٠م ، ص١٩٦٦تحقيق محمد ماطور ، الناشر العتيقة ، تونس 
 .  ٥/١٥٤القلقشندي ، صبح ا�عشى ،  )٦٩(
 .  ٢٦٤، السائح الحضارة ا�س;مية في المغرب ، ص ١٦٢حركات ، المغرب عبر التاريخ ، ص )٧٠(
الرانداحي ، نسبة الى بلدة في صقلية اسمھا الرانداح ا�دريسي ، محمد بن محمد بن عبد هللا بن  )٧١(

 .  ١/٢٥٨م ، ١٥٩٢، نزھة المشتاق في اختراق ا�فاق ، روما ) ھـ٥٦٠ت(ادريس 
 .  ٣٩٦م ، ص١٩٦٨العبادي ، احمد مختار ، دراسات في تاريخ المغرب وا�ندلس ، ا�سكندرية ،  )٧٢(
البيان المغرب في اخبار ا�ندلس ) ھـ٧١٢ت بعد (عذاري ، ابو العباس احمد بن محمد المراكشي ابن  )٧٣(

 .  ٤/٤٠م ، ١٩٥١والمغرب ، تحقيق كو�ن وبروفنسان ، ابريل 
قيادة ا�ساطيل في المغرب فورثھا بنوه عنه الى ) ھـ٦٦٥-٦٤٦(عقد له الخليفة المرتضى الموحدي  )٧٤(

سبته فمنھم من نزل بمالقه على ابن ا�حمر ومنھم من نزل ببجاية على ان زاحمھم غيرھم فقوصوا عن 
 .  ٧/١٨٦ابي حفص ولھم في الدولتين اثار تشھد برياستھم ، ابن خلدون ، المقدمة ، 

 .  ٧/١٨٦ابن خلدون ، المقدمة ،  )٧٥(
ا�حاطة في اخبار غرناطة ، شرحه وضبطه ) ھـ٦٧٦ت(لسان الدين ابو عبد هللا محمد السلماني  )٧٦(

 .  ١٩- ١/١٨م ، ٢٠٠٢منشورات  دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ١الدكتور يوسف علي طويل ، ط
 .  ٧/٢٤٧العبر ،  )٧٧(
 .  ٣٩٧العبادي ، دراسات ، ص )٧٨(
 .  ١/١٩٢، المقري نفح الطيب ،  ١٩- ١/١٨ابن الخطيب ، ا�حاطة ،  )٧٩(

    


