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   إلاسالمي الغرب تارخ  باحث أستاذ
سانية والعلوم آلاداب كلية   إلا

جيال جامعة س ا ة  – اليا جمهور جزائر ا   ةا
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 العوامل، دراسة عىل معرجني املوحدية الفرتة خالل اإلسالمي املغرب شهدها يالت العلمية الحركة إىل التطرق الدراسة هذه تحاول

 العهد يف وكرثتها الثقافية الحوارض انتشار وكذلك الثقافة، بنرش املوحدين الخلفاء كعناية العلمية، الحركة ازدهار يف ساهمت التي
 الحركة شملتها التي املجاالت إىل بعد ما يف تطرقنا ثم لعلمية،ا الحركة تطور يف األثر أبعد له كان االنتشار هذا أن كام املوحدي،

 وكذلك بها، واالهتامم دراستها عىل شجعوا الذين املوحدين، قبل من كبرية بعناية حظيت التي الدينية العلوم منها العلمية
 والنحاة اللغويني من طائفة العرص هذا يف ظهر فقد بضاعتها، وراجت سوقها، ونفقت دراستها، اتسعت التي العربية العلوم

 العهد يف كبريًا ازدهاًرا ازدهرت التي العقلية العلوم إىل كذلك وتطرقنا العلمية، الحركة دفع يف كبري دور لهم كان واألدباء
 وقد وتبجيل، تكريم من لديهم أصحابها يالقيه كان وما العلوم لهذه قصوى أهمية من الدولة هذه خلفاء يوليه كان ملا املوحدي

 وأخريًا املغرب، بالد حدود شهرتهم تجاوزت كثريون متخصصون علامء فيها فظهر بالرياضيات خاصة عناية املوحدون أوىل
  .والعلامء بالعلم وعنايتها املوحدية السلطة عناية لوال تتطور مل العرص هذا خالل العلمية الحركة أن استنتجنا

   
    ٢٠١٣  أكتوبر  ١١  استالم البحث:  تاريخ 

 العلـــوم العقليـــة، العلـــوم اإلنســـانية، العلـــوم الموحـــدين، الخلفـــاء
   ٢٠١٤  يناير  ٢٢   ر:ــول النشــتاريخ قب  العربية اللغة الدينية،

  	
     

  
 

 

؛ الثالثونالثاني والعدد  -رية كان التاريخية.دو -."موحدينعصر ال خاللالحركة العلمية في المغرب اإلسالمي " ،حساين عبد الكريم

	. ٧٢ – ٦٨. ص٢٠١٦ يونيو

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	
ركة العلمية  ذا البحث أن نتحدث عن ا املغرب  أردنا  

ن العوامل ال ساعدت ع  اللخإلاسالمي  عصر املوحدين ونب
ر م اص ع امتداد أك ع ا ن قرن من تطور العلوم ال كان لها الطا

ـ) من حكم املوحدين لبالد املغرب. لقد ساد العلم ٦٦٧-٥٤١الزمن (
 مختلف ميادين املعرفة  أثناء العهد املوحدي، وقد تظافرت 
لفاء  ها عناية ا ركة العلمية، م ار ا عوامل عديدة، أدت إ ازد
كم  جيع للعلم والعلماء، طيلة ا شر الثقافة و املوحدين ب

واضر الثقافية ، )١(لبالد املغرب إلاسالمي املوحدي شار ا وكذلك ان
شر الثقافة،  مت  بقسط وافر   ها  العهد املوحدي وال سا ر وك
ر واملسيلة، وتلمسان،  روان، واملهدية، وتوس وطبنة وأش كالق

جلماسة ومراكش هرت، وفاس و شار املؤسسات )٢(وت ، كما أن ان
ذا العهد من مساجد الثقافية  بالد املغ رب إلاسالمي خالل 

ركة  عد ألاثر  تطور ا ب، ورباطات وزوايا ومدارس كان لها أ وكتات
ها )٣(العلمية ، أضف إ ذلك أن الدعوة املوحدية كانت تحمل  طيا

شر  رى   ها من جهود ك ا هضة علمية حقيقية ملا بذلھ أ بذور 
  .)٤(عاليم إلاسالم  سائر ألانحاء

لت الدعوة املوحدية منطلقا لتجديد ثقا  بالد املغرب  لقد ش
لة وألاشاعرة الاعتقادية  يتمثل أساًسا  التفتح ع نظرات املع
ياة  ر ذلك مما جعل ا كمة والفلسفة واملنطق وغ وع علوم ا
ص من مرحلة التقليد والنقل إ مرحلة  الفكرة  املغرب تت

ركة العلمية باملغرب إلاسالمي  )٥(هادالتفتح والاج . لقد امتازت ا
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ية ال احتلت  وظ  مجال العلوم الدي عهد املوحدين بتقدم م
ركة  املوحدية كانت  ب  ذلك راجع إ أن ا الصدارة ولعل الس
ها  إ أي  ها من ورا ا هدف أ ية محضة لم  حركة إصالحية دي

مهم ال وحيد محاربة الفساد وإذكاء شعلة غرض دنيوي، إذ كان 
ن ق  قلوب املؤمن ، وكذلك حظيت علوم اللغة العربية )٦(الدين ا

هم،  لفاء املوحدين ووّال ر من قبل ا تمام كب من لغة ونحو وأدب با
ها، كابن تومرت وعبد املؤمن،  هم كان متبحرن ف السيما أن البعض م

سانية ا مكن كما عرفت العلوم العقلية وإلا رة، و ذه الف اًرا   زد
كمة  أقطار  ره من ألاشاعرة، وكتب ا اعتبار ذيوع كتب الغزا وغ

رة من القرن ( ذه الف م ١٢ـ/٦املغرب إلاسالمي خالل  م) من أ
ايد بكثافة و مختلف املجالت.   عوامل التحول الفكري الذي ظل ي

MIíéßè‚Ö]Ýç×ÃÖ] 
عناية ية  جعوا  حظيت العلوم الدي رة من قبل املوحدين، ف كب

ها، تمام  ها والا ر نجد ) ٧(ع دراس ومن أشهر الذين اشتغلوا بالتفس
ق بن غالب بن عطية (ت.  ر ٥٤٢عبد ا ـ) الذي كان عارًفا بتفس

ر  ا بارًعا، تو القضاء  مدينة املرة، وألف كتابھ الكب القرآن ولغوً
ر القرآن املس بـ "امل ر الكتاب العزز" تفس  )٨(رر الوج  تفس

ـ) الذي كان فوق براعتھ  علوم ٥٦٥ودمحم بن يوسف بن سعادة (ت.
علوم ألادب تماًما  ر ا ش )٩(الدين أك ش بن دمحم بن ع بن بي ، وبي

ديث لھ مؤلف   رة با العبدري الشاط الذي كانت لھ عناية كث
يح البخاري (ت.  عقوب يوسف بن ٥٨٢التعليق ع  ـ)، وأبو 

ر من أشهر فقهاء إلاباضية  عت ي الذي  ي الورجال يم السدرا إبرا
ها، ثم عاد إ  ر عن علما ها، ارتحل إ ألاندلس وأخذ الكث وعلما
ر  ا تفس ها، لھ تآليف عديدة من أشهر مسقط رأسھ بورقلة واستقر 

ن جزءا (ت.    .)١٠(ـ)٥٧٠القرآن الكرم  سبع
ديث وسعة روايتھ، إمامهم املهدي ومن  هروا بحفظ ا الذين اش

ليفة عبد املؤمن بن ع )١١(بن تومرت الذي كان محدًثا حافًظا ، وا
ديث ، والقا عياض بن موس )١٢(الذي كان متبحرا  ا

فاظ، ومن أقدر أئمة ٥٤٤اليخص السب (ت.  ـ)، من أكابر ا
يح ألاحاديث  ، ودمحم بن عبد هللا )١٣(من منتحلهاعصره ع تمي 

ديث ٥٦١بن أحمد بن مسعود بن صنعون (ت. هر بحفظ ا ـ)، اش
رة املعروف بالدباغ )١٤(وبرع فيھ وسف عبد العزز بن ف ، و

ديث وألف فيھ عدة مصنفات٥٤٦(ت. ، ودمحم بن )١٥(ـ) نبغ  ا
يم بن خلف املعروف بابن الفخار، ولد سنة ( مالقة   ـ) ٥١١إبرا

عقوب املنصور  ليفة  ديث استدعاه ا ألاندلس، كان إماًما و ا
نا وتو  ب إ مراكش لكن املنية  أدركتھ  ديث فذ سمع عليھ ا ل

  .)١٦(ـ)٥٩٠سنة (
أما الفقھ، فإنھ يبدو للباحث أن ما قيل حول معاداة املوحدين 

بذ الاشتغال بال ي، وإلزام الفقهاء ب ب املال فروع فيھ نوع من للمذ
عقوب املنصور  ليفة  ذا العداء إّال  عهد ا املبالغة، فلم يحصل 

ب مالك، وقد أشار عبد الواحد املراك  الذي أمر بحرق كتب مذ
ها من  عد أن يجرد ما ف ب  إ ذلك قائًال: "وأمر بإحراق كتب املذ

ها جملة  ، ففعل ذلك، والقرآن) ملسو هيلع هللا ىلص(رسول هللا حديث  فأحرق م
نون، وكتاب أبي يوس ونوادر ابن زد  سائر البالد، كمدونة 
ب، ومل  ة ابن حب ، و"وا راذ هذيب" لل ومختصره، وكتاب "ال
ها  ا" ثم يضيف قائال : "لقد شهدت م ذه الكتب ونحا نحو س  جا

ها النار" طلق ف ها باألحمال فتوضع و ى م ، وأنا يومئذ بمدينة فاس، يؤ
ب مالك وإزالتھ من  جملة محو مذ قول أيضا "وكان قصده  ا و
ر من القرآن  املغرب مرة واحدة، وحمل الناس ع الظا

ديث"   .)١٧(وا
ذا  عقوب املنصور لم يتمكن من تحقيق  ليفة  ر أن ا والظا
ي  أقطار املغرب إلاسالمي وتمسك  ب املال الهدف لرسوخ املذ

شغالھ ب ستطع خلفاؤه من الناس بھ وال جهاد ستة عشر عاًما، ولم  ا
زائم ونكسات  بالد ألاندلس  قهم من  ذا الاتجاه ملا  امل  
وإفرقية، وقد صرف املغاربة عن فقد املوحدين بمجرد سقوط 

هم سنة  م ٦٦٧دول ـ، ورجعوا إ كتب الفروع كما كانت كتب فقهاؤ
ب مالك رة أعالم  وقد ظهرت خ  . )١٨(مستقاة من مذ ذه الف الل 

ب مالك،  عضهم ظل وفيا ملذ هم،  هم وسمع الفقھ كانت لهم شهر
  وبعضهم ظهر  ميدان فقھ املوحدين.

، وأبو بكر دمحم  فمن فقهاء املالكية نذكر القا عياض اليحص
بن عبد هللا بن دمحم بن عبد هللا العربي الذي ق معظم حياتھ  

وال صاحب كتاب تدرس الفقھ. وكان أس ش تاًذا للمؤرخ ابن 
س  شرح موطأ مالك" تو سنة  "الصلة" من مؤلفاتھ الفقهية "الق

عمر )١٩(ـ٥٤٢ يم بن  اق بن إبرا ، إضافة إ ذلك نذكر إ
ي تة، كان متبحرا  الفقھ املال ، تو قضاء فاس وس ، )٢٠(الفاس

بن أبي حمزة، تو ومعد بن أحمد بن عبد امللك بن موس املعروف با
ب مالك متخصًصا   ًرا بمذ ًها بارًعا بص قضاء مرسية وكان فق
ي آلاثار  ار ومنا النظار  معا تدرسھ ومن كتبھ، كتاب نتائج ألاب
ب مالك، تو  ليفة املنصور فيما أحرقھ من كتب مذ وقد أحرقھ ا

  .)٢١(ـ٥٩٩سنة 
سن هم أبو ا ان م ع بن دمحم بن خيار  أما فقهاء املوحدين ف

س (ت.  ارون ٦٠٥البل يم بن أحمد بن  اق إبرا ـ)، وأبو إ
ل  طاب بن دحية ال املرادي الفاس املعرروف  بابن الكساد، وأبو ا
ب  هدين  املذ ان باملج وأخوه عمر وقد وصفهما ابن خل

س التاد (ت. )٢٢(املوحدي هم أيضا عبد هللا بن دمحم بن ع ـ) ٥٩٧وم
ي فقيھ  ها متمكنا، وأبو عبد هللا بن مروان دمحم بن ع الهمذا وكان فق
شأ  تلمسان، وأخذ عن أبي موس بن عمران وو  ي ألاصل، و را و
عقوب املنصور املوحدي لقضاء  القضاء  تلمسان ثم استقدمھ 

  .)٢٣(ـ٦٠١مراكش، تو  سنة 
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س ون وفيما يخص موقف املوحدين من التصوف،  بعد أن ي
لفاء املوحدين من علم وعدل  املوقف عدائيا ملا كان يمتاز بھ ا
وتقوى وعطف ع الفقراء وألامر باملعروف والنه عن املنكر مما 

ليفة عبد املؤمن بن )٢٤(يتفق مع اتجاه التيار الصو ، فقد كان ا
عاليم التصوف ألاو عن الصو أبي دمحم عبد  ع طالبا تلقى 

س قبل لقائھ باملهدي  بن تومرت  رباط ماللة سنة ال سالم التو
عقوب يوسف بن عبد )٢٥(م)١١١٨ـ/٥١٢( ليفة أبو  ، وكذلك كان ا

س الثياب ١١٨٤-١١٦٣ـ/٥٨٠-٥٥٨املؤمن ( دا متقشفا، يل م) زا
اتب الصوفية  قتصر ع القليل من الطعام، بل كان ي شن، و ا

ر  ع سألهم الدعاء، فك ر و عب اء ع حد  تلون والص هده املت
ليفة الناصر  )٢٦(عبد الواحد املراك ، أضف إ ذلك أن سياسة ا

نصر (١٢١٣- ١١٩٨ـ/٦٠٩- ـ٥٨٠( - ٦١م) وخليفتھ املس
رام والتبجيل ١٢٢٢-١٢١٥ـ/٦٢٠ م)  كانت مفعمة بالود والاح

لفاء املوحدين خصصوا للصوفية )٢٧(للصوفية ، بل نجد أن ا
تب ضمن الشرائح الاجتماعية ال ال تتو أي حرفة أو خطط روا

ل ظلت عالقات املوحدين مع رجال الصوفية طيبة )٢٨(إدارة ، لكن 
   كل ألاحوال؟ 

الواقع أّن عالقة الوّد والتقارب ال ربطت املوحدين برجال 
دف املوحدين  البداية كان اجتثاث  التصوف كانت مرحلية ألن 

كم املر  ل )٢٩(ابطيا ن ل ، وتوجيھ ضربة لفقهاء املالكية الرافض
ب ن التصوف واملذ ع )٣٠(تقارب ب عض املصادر إ طا ر  ش ، حيث 

ن املوحدين وأقطاب  عض ألاحيان العالقة ب التوتر الذي ساد  
عض املتصوفة التقرب من  عدما رفض  التصوف املغربي خاصة 

همالسلطة املوحدية ال كانت تحاول ا ، إن عالقة العداء )٣١(حتوا
ام، وإنما كانت معارضة  والتوتر لم تصل إ إعالن العصيان ضد ا
عرة الواقع الاجتما والاقتصادي والسياس  دفها  سلمية 

ردي ، فعندما أبرز أبو مدين شعيب الظلم الذي مارسھ الوالة )٣٢(امل
عقوب املنصو  ليفة  - ٥٨٠ر (املوحدون  بجاية خالل عهد ا

ر ١١٩٨-١١٨٤ـ/٥٩٥ جور " وك م) بقولھ: "بفساد العامة يظهر والة ا
عقوب املنصور إ  ليفة  أتباعھ وزادت سلطتھ الروحية استدعاه ا
عض  ر حسب  عد وشاية من فقهاء أو علماء الظا مراكش 

فوجود أبي مدين  بجاية ال كانت معقل ب غانية  )٣٣(الروايات
ن الذي الفة املوحدية من بجاية امليورقي ن أعلنوا الثورة ع ا

و الذي يفسر لنا مخاوف السلطة  إلعادة مجد الدولة املرابطية 
ذا الاستدعاء  ب  عض املصادر ردت س ر أن  املوحدية  مراكش، غ

ها هار أمره  رة أتباعھ  بجاية فقط واش   .)٣٤(إ ك
ميد حاجيات  تحفظ ألاستاذ الدكتور عبد ا ة و حول 

عقوب املنصور أبي مدين إ مراكش وكل ما قيل  ليفة  استدعاء ا
عقوب املنصور كما يرى  ليفة  ذا الاستدعاء، فا حول أسباب 
ل الورع والتقوى والعدل وحزم ودين، وتقدير  أستاذنا كان من أ
هم  حروبھ وجهاده لذلك يرى الغرض من  ن وطلب دعا للصا

، وربما يبدو )٣٥(بالنصر ع العدو الصلي حمل الشيخ إ مراكش
لفاء املوحدون سلطة الكرامة  ًرا ما استغل ا يًحا فكث ذا 

ارجية.   الصوفية ملواجهة ألاخطار ا
ذا العهد نذكر أبي  ن أقطاب التصوف الذين ظهروا خالل  من ب
ر  التيار الصو ببالد  ر كب ي الذي كان لھ تأث مدين شعيب إلاش

ر Cantillanaملغرب إلاسالمي، أصلھ من قطنيانة (ا و حصن صغ ) و
يلية، انتقل إ بالد املغرب مع مطلع القرن   الشمال الشر من اش

م)، استقر  فاس مدة من الزمن ألخذ العلوم، ومن شيوخھ ١٢ـ/٦(
م، وأبو عبد هللا الدقاق،  سن بن حرز  التصوف  فاس أبو ا

سن الس عزي يلنور بن ميمون وأبو ا عد ذلك )٣٦(الوي، وأبو  ، ثم 
رة أقلقت السلطان  سب شعبية كب ها فاك توجھ إ بجاية واستقر 
عقوب املنصور الذي أمر بإحضاره إ مراكش  املوحدي أبو يوسف 

ها قرب مدينة تلمسان سنة  ـ من مؤلفاتھ ٥٩٤حيث تو بطرقھ إل
س الوحيد و  ر "أ ة املرد" وكتاب "مفاتيح الغيب إلزالة الرب وس نز

ب "وكتاب "رسالة أبي مدين  التصوف" ب . كما ظهر  عصر )٣٧(ا
ها الذي استدعاه  املوحدين الصو أبي شعيب أيوب سعيد الص
عبد املؤمن إ عاصمة دولتھ "مراكش" ليناظره  التوحيد، وكذلك 

عزي يلنور بن م ًرا دولة عبد املؤمن الشيخ أبي   يمون الذي أقلق كث
رة جموعھ   .)٣٨(سب بك

NIíée†ÃÖ]íÇ×Ö] 
ها، ونفقت سوقها، وراجت  سعت دراس ذه العلوم فقد ا أما 
ن والنحاة  ذا العصر طائفة من اللغو ها، فقد ظهر   بضاع
ركة العلمية، ففي مجال اللغة  ر  دفع ا وألادباء كان لهم دور كب

عقوب يوسف بن عبد املؤمن الذي وصفھ املراك والنحو  نذكر أبو 
ساع  علم اللغة وتبحر   بأنھ كان "لھ مشاركة  علم ألادب،  وا

علوم اللغة والنحو )٣٩(علم النحو" س أدل ع عناية املوحدين  ، ول
م، ففي  ن النحاة باملغرب وألاندلس قد ظهروا  عهد من أن أساط

ضرمي ألاندلس ظهر ع  سن ع ابن دمحم ا بن خروف أبي ا
ي (ت.  شرح والتعليق ع كتاب ١٢٠٥ـ/٦٠٢الاش م) الذي قام  

س بن سليمان ابن عبد  ، وع ھ"، وقد عد كل من الزجا بو "س
، ١٢١٩ـ/٦١٥امللك الرعي الرندي (ت.  ي م) وابن عصفور الاش

نوأبو ع عمر الشلو من أشهر النحاة ألاندل ، أما  )٤٠(سي
س بن عبد  رة: أبو موس ع ذه الف املغرب فمن أشهر النحاة خالل 
جزولية، وابن خلف البكري، وابن  جزو املراك مؤلف ا العزز ا
، وأبو القاسم  عبد الرحمن بن دمحم املصمودي،  داود الشاذ املراك

 اللغة فنذكر ، أما )٤١(وأبو عبد هللا دمحم بن يح العبدري الفاس
شام ال السب (ت. ـ) مؤلف كتاب ٥٧٠دمحم بن احمد 

ن العامة". جمل  اللغة"، وكتاب "   )٤٢("الفصول وا
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انوا الشمس ال  هم كذلك باألدب، ف وقد أو املوحدون عناي
ر كانت )٤٣(أشرقت بالعلم واملعرفة ع املغرب ، ففي مجال الن

ن ألادوات ا طابة من ب هم وبرز ا ل استعملها املوحدون لشرح دعو
، وأبو  ذا امليدان كل من: املهدي بن تومرت، وعبد املؤمن بن ع  
سن بن عياش وأبو  جعفر بن عطية، وأخوه عقيل بن عطية، وأبو ا
ر أيًضا  ، كما ظهر من فنون الن ، وأبو القاسم القال كم املر ا

ن إمامهم املهدي بن تومرت الذي املناظرات وكان أول مناظر املوحدي
بدو أن تطور  رت املجاالت الفكرة و ن، كما ك ناظر علماء املرابط
رة الفكرة  يجة ل املناظرات العلمية  عهد الدولة املوحدية كان ن

اًرا )٤٤(ال أطلقها املوحدون  للناس و آلاخر ازد . كما عرف الشعر 
عكسھ ظهور نخبة من الشعراء ًرا  ذا العهد  املغرب  كب خالل 

ن بن حبوس، وأبو العباس أحمد  وألاندلس، كأبو عبد هللا دمحم بن حس
جراوي، وأبو الربيع سليمان املوحدي، وأبو حف  بن عبد السالم ا
ن الفزازي، وأبي بكر بن  ر وابن يخلف ي، وابن مج عمر السل ألاغما

ي، وأبي  ، وابن الشرف املروا العباس بن سيد ميمون القرط
م ر   .)٤٥(وغ

OIíé×ÏÃÖ]Ýç×ÃÖ] 
ذه  ًرا  العهد املوحدي ملا كان يوليھ خلفاء  اًرا كب رت ازد ازد
مية قصوى لهذه الفنون التقنية، وما كان يالقيھ  الدولة من أ
هم من تكرم وتبجيل، وقد أو املوحدون عناية خاصة  ها لد ا أ

ها علماء متخص هم بالراضيات فظهر ف رون تجاوزت شهر صون كث
سن ع بن  ، وأبي ا حدود بالد املغرب كابن مروانة القرط السب

ـ) مؤلف كتاب "اللباب  مسائل ٦٠١دمحم بن فرحون القرط (ت
ساب" ن. كما  )٤٦(ا جاج الفاس املعروف بابن الياسم ودمحم بن 

لة رفيعة  عهد الدولة املوحدية، وم ن أشهر علمائھ كان للتنجيم م
عد  أول من ب مرصدا  عقوب املنصور املوحدي الذي  ليفة  ا

و يلية، وكان  ة يإش بع حركة ألاجرام السماو نفسھ قد  فلكيا لت
راعھ عن كسوف الشمس اجا فلكية من اخ   .)٤٧(وضع أز

ا من العلوم  رو سبة للفلسفة، فإذا كان املرابطون اعت أما بال
هم ا رمة الرتيا ب السلف امل ا بمذ لشديد  آراء الفالسفة، تمس

، فإنھ )٤٨(الصا الذي ال يقبل أن يحيد بھ عن القرآن والسنة
ن العلوم  ها ب ا بانتصار دعوة املوحدين عادت الفلسفة لتحتل م
ذا العهد، فظهرت كوكبة من الفالسفة كان لهم دور   ألاخرى خالل 

هم أبوبكر ركة العلمية نذكر م بن طفيل صاحب رسالة "  دفع ا
بن يقظان وأبو الوليد دمحم بن أحمد بن دمحم بن رشد الذي بفضلھ 

  كن العلماء من فهم فلسفة أرسطو".تم

PIíéÞ^ŠÞý]Ýç×ÃÖ] 
تموا بتارخ أحداث  سانية، فقد ظهر علماء ا أما  العلوم إلا

ن نذكر أبوبكر بن ن املؤرخ م ومن ب هم وتراجم أخبار أدباء ر ع  ف
س "أخبار  ها الذي وضع كتابا  أخبار املهدي بن تومرت  الص

املهدي بن تومرت"، وعبد امللك بن دمحم بن صاحب الصالة صاحب 
ن بأن جعلهم هللا أئمة وجعلهم  كتاب "املن باإلمامة ع املستضعف
ر بابن القطان صاحب  ن"، ثم ع بن دمحم بن عبد امللك الشه الوارث

جمان" الذي تناول غيھ بإسهاب أخبار املهدي وعبد كتاب "نظ م ا
املؤمن وبعض خلفائھ، وظهر  عهد املوحدين كذلك عبد الواحد 

يص أخبار املغرب" جب  ت ، ومن )٤٩(املراك صاحب كتاب "امل
راجم أبو القاسم خلف بن عبد امللك بن مسعود بن  مؤر ال

وال صاحب كتاب "الصلة" ألنھ جعلھ ص لة وتتمة لكتاب أبي ش
الوليد عبد هللا بن دمحم بن يوسف ابن الفر املس بـ "تارخ العلماء 
ن  مس وال مؤلفات عديدة تبلغ ا ش والرواة باألندلس"، والبن 

. ثم ظهر كذلك  أواخر عصر املوحدين ابن عبد امللك )٥٠(كتاًبا
والصلة"،  املراك صاحب كتاب "الذيل والتكملة" لكتابي "املوصول 

راجم ألاندلسية سماه  جًما  ال ر م كما وضع أبو جعفر بن الزب
ذا العصر، ع بن موس  ن الكبار خالل  "صلة الصلة" ومن املؤرخ

ـ) وقد أكمل كتاب ٦٧٣بن سعيد املعروف بابن سعيد املغربي (ت
  "املشرق  ح املشرق، واملغرب  ح املغرب".

í³^} 
ذا ال ركة العلمية  املغرب ستخلص من  بحث حول ا

موا بقسط  لفاء املوحدين سا إلاسالمي  عصر املوحدين، أن ا
ركة العلمية، ثم أن ألاسماء البارزة ألعالم  ر  دفع وتطور ا كب
ذا التطور،  ر  و دليل ع مظا ذا العهد  هم خالل  كانت لهم شهر

ذا التقدم   وبعد فإن دولة املوحدين استطاعت أن تحقق كل
امليدان العل  ظرف قرن من الزمن له دولة جديرة بالتقدير 

رام.   والاح
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ş]ŽÚ]çŁV 
لفاء املوحدين بالعلم أن عبد املؤمن بن ع  )١( د ال تظهر عناية ا من الشوا

فرض التعليم إلاجباري  كامل أقاليم الدولة، وكان يحضر املجالس العلمية، 
ر  عقوب املنصور كان مغرما بمناقشة العلماء ومن مظا ليفة  كما أن ا
ا  عقد هر  افلة ال اش جيعھ للعلم والعلماء، حضوره املجلس العلمية ا
واضر الثقافية باملغرب بحضور كل أركان  ا من ا ر بقصوره بمراكش وغ

ي،  ، د املوحدينالعلوم والفنون وآلاداب ع عهالدولة، انظر: دمحم املنو
الدولة املوحدية  عبد هللا عالم،  - ٢٧م، ص ١٩٥٠ـ/١٣٦٩تطوان، املغرب 

 -٢٤٤، دار املعارف، مصر (بدون تارخ) ص املغرب  عهد عبد املؤمن بن ع
ميد،  ، املهدي بن تومرتالنجار عبد ا ، دار الغرب إلاسالمي، الطبعة ألاو

روت،    .٣٨٣،   ص١٩٨٢ب
س املطرب بروض القرطاسابن ابي زرع،  )٢( ، ياقوت ٢١٧-٥٥- ٥٤-٤٧، ص ألان

موي،  جم البلدانا يج م تارخ طمار دمحم،  -  ٢٠٢، ص ١٩٦٨، طبعة لي
جزائري  جزائر، ألادب ا ع، ا شر والتوز   .١٢٠، ص ١٩٦٩، الشركة الوطنية لل

)٣(  ، ن  ألادب املغربيدمحم صا ة) ، أطروحة دكتوراه الدولة (مرقونأثر ألاندلسي
جزائر، ص  ها، جامعة ا ـ عبد هللا عالم، ٢٠٣- ١٨١قسم اللغة العربية وآدا

  .٢٩٤-٢٩١، ص الدولة املوحدية  املغرب
ميد حاجيات وآخرون،  )٤( جزائر  التارخ، العهد إلاسالميعبد ا ، املؤسسة ا

جزائر     .٤٣٧، ص ١٩٨٤الوطنية للكتاب، ا
ميد حاجيات وآخرون،  )٥( ياة اعبد ا جزائر  عهد تطور ا لفكرة با

ي، حول عبد املؤمن بن ع املوحدين ، ضمن أعمال امللتقى الوط الثا
شر دار ابن خلدون، تلمسان، (بدون تارخ)، ص ١والدولة املوحدية، ط  ،٩٦.  

روت النبوغ املغربيعبد هللا كنون،  )٦( ي، الطبعة الثانية، ب ، دار الكتاب اللبنا
  .١٠٠، ص١٩٦١

، عبد العزز في )٧( يال ع، ٢، جتلمسان  العهد الزا شر والتوز ، دار موفم لل
جزائر    .٤٢٥، ص٢٠٠٢ا

ن والنحاةجالل الدين السيوطي،  )٨( ، ٥، جغية الوعاة  طبقات اللغو
رة،  طيب، ٢٨٥، ص ١٣٢٦مطبعة السعادة، القا إلاحاطة ، لسان الدين ا

رة، ط، تحقيق دمحم عبد هللا عنان، مكتبة  أخبار غرناطة ان القا ، ١ا
، نفح الطيب من غصن ألاندلس الرطيب، املقري، ٥٤٠-٥٣٩، ص ١٩٧٧

روت، ٣ج ميد، دار الكتاب العربي، ب ، ١٩٤٩، تحقيق دمحم م الدين عبد ا
  .٢٨٠ص 

  . ٢٩٨عبد هللا عالم، املرجع السابق، ص  )٩(
ميد حاجيات،  )١٠( ياة الفكرةعبد ا   .٩٧... املقال السابق، ص  تطور ا
ميد حاجيات،  )١١( جزائر  التارخعبد ا   .٣٠٢، ص ٣.... املرجع السابق، ج ا
  .٣٠٠عبد هللا عالم، املرجع السابق،، ص  )١٢(
ان،  )١٣( رة، ١، جوفيات ألاعيان وأبناء الزمانابن خل   .٤٦٩، ص ١٩٤٨، القا
، مطبعة ٢، جالتكملة، لكتاب الصلةابن ألابار،  )١٤( سي شر عزت العطار ا  ،

  .٦٣٧، ص ١٩٣٥- ـ١٣٧٥السعادة مصدر، 
  .٦٣٨، ص ٢نفسھ، ج )١٥(
  .٦٣٨، ص ٢نفسھ، ج )١٦(
)١٧(  ، يص أخبار املغربعبد الواحد املراك جب  ت ، تحقيق خليل امل

روت،    .١٩٨-١٩٧، ص ١٩٩٨عمران املنصور، دار الكتب العلمية، ب
  .٣١٢عبد هللا عالم، املرجع السابق، ص  )١٨(
  .٣٣٧-٣٣٥، ص ١، جنفح الطيباملقري،  )١٩(
  .٣١٣م، املرجع السابق، ص عبد هللا عال  )٢٠(
  .٣١٣نفسھ، ص  )٢١(
ان، املصدر السابق، ج )٢٢(   .٤٣٢، ص ٣٢ابن خل
ميد حاجيات،  )٢٣( جزائر  التارخعبد ا   .٣٤٢، ص ٣... املرجع السابق، ج ا

ميد حاجيات،  )٢٤( ركة الفكرةعبد ا   .٩٩... املقال السابق، ص  تطور ا
رابن خلدون،  )٢٥(   .٢٥٩-٢٥٨، ص ٦، جالع
جب )٢٦(   .١٦٩، صامل
  .١٠٢، ص ١، جغية الروادي بن خلدون،  )٢٧(
)٢٨( ، شاط الاقتصادي  املغرب إلاسالمي خالل القرن  عز الدين أحمد موس ال

جري  رة، السادس ال   .٣٤٤، ص ١، ط١٩٨٣، دار الشروق، القا
ع بوداود عبيد،  )٢٩( ن السا ن القرن رة التصوف  املغرب ألاوسط ما ب ظا

ن  جر جزائر م) دار الغ١٥-١٣(والتاسع ال ع، ا شر والتوز ، ٢٠٠٣رب لل
  .٥٤ص

ي،  )٣٠( ركة الصوفيةبوبة مجا ، ضمن أعمال امللتقى عبد املؤمن بن ع وا
شر دار ابن خلدون،  الوط حول عبد املؤمن بن ع والدولة املوحدية، 

  .١٠٩تلمسان (بدون تارخ)، ص
  .٥٤بوداود عبيد، املرجع السابق، ص  )٣١(
ر بونابي،  )٣٢( نالتصوف  االطا ن/  ٧و ٦ جزائر خالل القرن جر  ١٣و ١٢ال

ن.   امليالدي
)٣٣(  ، بك هاج بتطرز الديباجالت ، إشراف وتقديم عبد هللا العراقة، كلية نيل الاب

  .١٩٣الدعوة إلاسالمية طرابلس، (ب.ت)، ص 
)٣٤(  ، فصيةالزرك ن املوحدية وا ، تحقيق دمحم ماضور، املكتبة أخبار الدولت

س،    .١٦، ص ١٩٦٦العتيقة، تو
ميد حاجيات،  )٣٥( ركة الفكرةعبد ا   .١٠١... املقال السابق، ص  تطور ا
)٣٦(  ، شوف إ رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبابن الزات التاد ، ال

جديدة، الدار البيضاء املغرب   تحقيق أحمد التوفيق، مطبعة النجاح ا
  .٣٢٢، ص ١٩٨٤

  .٢٠٢-٢٠١بوداود عبيد، املرجع السابق، ص  )٣٧(
ي، املقال السابق، ص  )٣٨(   .١١٢-١١١بوبة مجا
)٣٩(  ، جباملراك   .١٦٧، ص امل
يا آنخيل جنثالث،  )٤٠( س، طتارخ الفكر ألاندلسبالن ن مؤ ، ١، ترجمة حس

رة (بدون تارخ)، ص    .١٨٦القا
)٤١(  ، ل ألاندلسالض أحمد بن يح ، طبعة مدرد، غية امللتمس  رجال أ

  .٥٨، ص١٨٨٤
  .٣١٩ع السابق، ص عبد هللا عالم، املرج )٤٢(
  .٣١٩نفسھ، ص  )٤٣(
  .٣٢٩عبد هللا عالم، املرجع السابق، ص  )٤٤(
، املرجع السابق، ص  )٤٥(   .٣٠٥دمحم صا
)٤٦(  ، ، جذوة الاقتباس فيمن حل من ألاعالم مدينة فاسابن القا

  .١٦م، ص١٨٩١ـ/١٣٠٩
ي، املرجع السابق، ص  )٤٧(   .١٠٠املنو
)٤٨(  ، جيال ي ا ركة الثقافية والفكرة  عصر اسلطا ن  املغرب ا ملرابط

ضارة إلاسالمية، عدد خاص حول املراكز الثقافية  وألاندلس ،  مجلة ا
ران،    .٣٠٢، ص ١٩٩٣املغرب إلاسالمي، و

  .٣٥٠عبد هللا عالم، املرجع السابق، ص )٤٩(
  .٣٥٠نفسھ، ص  )٥٠(
 

  
  
  


