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خالل العهد  جىانب من احلركة العلمية والثقافية يف حاضرة فاس
 م (8461  – 8449هـ / 968 – 646املريني ) 

   

 

 

 

 الملخص 

مف  المريني تيدؼ ىذه الدراسة إلى إبراز ماشيده المغرب األقصى خالؿ العيد
حركة راقية ونشاط متميز في مجاؿ الفكر والثقافة والعموـ يعكس درجة الوعي السياسي 

األخالقي الذؼ وصل إليو خمفاء الدولة ، بما خصصوه مف عناية فائقة ورعاية دائمة و 
لفئة العمماء والفقياء ، وما بذلوه مف جيود مضنية في إقامة المؤسسات والمعاىد الدينية 
والتعميمية ، ومخاطبة أىل العمـ والفقو مف مختمف حواضر العالـ اإلسالمي إلستقداميـ 

ل ذلؾ كاف لو تأثير إيجابي في عقد المجالس العممية و تفعيل إلى حاضرة فاس ، ك
مع زيادة في االنتاج  تنشيط الحركة التعميمية بشكل خاصواألدبية و  المناظرات الفقيية
 الفكرؼ والثقافي .

 المريني فاس; المغرب اإلسالمي; العيد الكممات المفتاحية : الحركة العممية ;الثقافة ;

 

 فؤاد طوهـارة. د

 اجلزائر / 1945ماي  8جامعة / العلوم االنسانية واالجتماعية كلية   



                                                                     

 86 (0202 حزيران/الثامن والعشرون  )العدد مجلة دراسات تاريخية
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Title Aspects of scientific and cultural movement in the 

Fez During the Mariniera (633-962 H /1235-1554 m) 

 

 

 

Abstract 

Fez emerged as cultural capital during the Islamic era, where 

its distinct activity appeared in the field of thought, culture and 

science,thanks to the sultans of the State, I took care of a lot of 

scientists and scholars, and made great efforts in building 

institutions and religious institutes Tutorials, and contacting 

scientists and scholars from various countries of the Islamic world 

to come to fas, all these factors had a positive impact in holding 

scientific boards and activate the debates and stimulate production 

and  educational cultural and intellectual. 
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 المقدمة
، بل إشتيرت في الغرب فحسب لـ تكف فاسمجرد عاصمة سياسية لمدولة المرينية

كبار العمماء والفقياء مف مختمف دوؿ العالـ ،  اإلسالمي كحاضرة عممية وثقافية  إستوطنيا
واحتضنت عددا مف المراكز والمؤسسات الدينية والعممية ، وبمغت درجة كبيرة مف الرقي والتطور 

   .الفكرؼ والثقافي ، مما جعميا تتبوأ مكانة متميزة منافسًة بذلؾ مختمف حواضر الغرب اإلسالمي

واالشكالية التي تطرح في ىذا الموضوع :إلى أؼ مدػ ساىـ سالطيف الدولة المرينية في 
تفعيل الحركة العممية والثقافية في حاضرة فاس ؟ وفيما تجسدت ميادينيا  ؟ وتندرج ضمف ىذه 

 االشكالية بعض التساؤالت اليامة :

عمى الحراؾ الثقافي ىل نجح سالطيف بني مريف في احتضاف العمماء والفقياء وتشجيعيـ 
لمؤسسات التعميمة والمعاىد الدينية  مقتصرا عمى التدريس ؟ وىل كاف دور ا في حاضرة فاس

 تبمور النشاط العممي  والثقافي بحاضرة فاس ؟ وما ىي ميادينو  ؟والفتية فقط؟  فيما 

 أوال : رعاية الدولة المرينية للعلم والعلماء 

وثقافية متميزة  مف بيف مدف وحواضر المغرب إنفردت حاضرة فاس بمكانة عممية 
األقصى ، ويعود ذلؾ بالدرجة األولى إلى النزعة العممية والثقافية  التي إنفرد بيا سالطيف بني 
مريف ، إذ كانت ليـ اإلرادة القوية والرغبة الشديدة في الرعاية الدائمة لمفنوف واآلداب والعمـو 

، وىي سمة غالبة عمى أكثر سالطينيـ ، يصفيـ ـ والعمماءالشرعية ، وعنايتيـ المستمرة بالعم
 بقولو : (1)الكّتاني

، وكاف فييـ الفقياء المالزموف لمجالسة العمماء ، ولذلؾ وامف أحسف المموؾ سيرًة ونباىة ً كان» 
إستفحل ممكيـ ، وطالت دولتيـ ، وعضمت صولتيـ ، فكانوا مقًرا لمعموـ واألخبار ومحل 

 .    « دائرة العمـ الذؼ عميو المدار  إجتماع
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ومف مظاىر العناية بالعمماء تمؾ المجالس العممية التي حرص سالطيف بني مريف عمى 
ألف مف بينيـ مف كاف فقيًيا  (0)إقامتيا لممناظرة والمحاضرة ، ومطارحة األدباء ومحاورة الشعراء 

ـ ( الذؼ كاف  7357-7337ىػ/  757 – 737وشاعرا ، كالسمطاف أبي الحسف المريني  ) 
شغوًفا في البحث عف العمماء وتقريبيـ إلى مجمسو ومحاورتيـ ومشاركتيـ في مختمف 

درىـ وكاف أّبر الناس بأىل العمـ وأعرفيـ بق»  بقولو :(4)، يصفو إبف مرزوؽ (3)المواضيع
إستخمصيـ لنفسو ، وحمع مف سائر بالده في حضرتو إذا سمع بمف لو رسوخ قدـ في العمـ 

لجرايات التي تكفييـ حضرا أقدمو عمى حضرتو ، وجعمو مف خواص أىل مجمسو وأجرػ عمييـ ا
   ،«، فإجتمع بحضرتو أعالـ ، ثـ ضـّ ليـ مف كاف بتممساف وأحوازىا ، حّتى إستيالئو عميياوسفًرا

فقيًيا يناظر فيو » ـ(  7357-7357ىػ/  759 –757وكاف السمطاف أبو عناف المريني ) 
العمماء الجّمة ، وكاف عارًفا بالمنطق وأصوؿ الديف ، ولو حع صالح مف العربية والحساب ، 
وكاف حافًظا لمقرآف عارًفا بناسخو ومنسوخو ، حافظا لمحديث عارًفا برجالو فصيح القمـ ،كاتًبا 

، حسف التوقيع ، شاعًرا مجيًدا...وكانت لو رحمو هللا آثار دينية مف بناء المدارس ابميغً 
   . (5)«والزوايا

وقد شيد البالط المريني في عيده أعظـ مجالس العمـ التي شيدتيا الدولة المرينية ، 
 حيث إحتضف حشدا مف العمماء والفقياء ، ال يحصى عددىـ ويكفي لمتعبير عف كثرتيـ أف عدد
مف إستشيد مف عمماء ذلؾ البالط عند رحيل أبي الحسف مف إفريقية كاف أربعمائة عالـ ، فكيف 

 (6)بأعداد العمماء اآلخريف الذيف نجوا مف الكارثة .

عالوًة عمى ذلؾ فقد شّجع سالطيف بني مريف العمماء عمى الكتابة والتأليف ، وأجزلوا ليـ 
ختراعا تيـ تشجيًعا لإلنتاج العممي واألدبي ، ومف أمثمة ذلؾ أّف اليبات والعطايا عمى مؤلفاتيـ وا 

الفقيو أبا عبد هللا بف أبي زكرياء العزفي أىدػ السمطاف أبي الحسف كتاًبا أّلفو في ذـ الخمر 
  ،وبياف عيوبيا ، فأستحسنو السمطاف وأمر أف يوضع الكتاب في كّفة ، والدراىـ في الكّفة األخرػ 

أبو عبد هللا دمحم بف إبراىيـ إبف السبيل التعاليمي إسطرالبًا ، صنعو  ونفس السمطاف أىدػ إليو
 (7)بنفسو فمنحو السمطاف مثل وزنو دنانيًرا مف الذىب .
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حتراًما لمكانة العمماء ودورىـ في الحياة الفكرية والدينية ، فقد نالوا تقدير سالطيف بني مريف   وا 
في حياتيـ وبعد موتيـ ، ومف أمثمة ذلؾ الزيارة التي داـو عمييا أبو الحسف المريني لقبر الوليّ  

طاف ، ويذكر الكتاني مشاركة السم  (8)الصالح أبي مديف شعيب كّل يـو أربعاء مف كل أسبوع
أبو العباس أحمد بف أبي سالـ وحضوره جنازة الصوفي إبف عاشر ، الذؼ كاف عند أىل فاس 

أما أبا عناف المريني فقد قاـ بتجديد قبر الولي الصالح والشيخ  (9)بمثابة الشافعي عند المصرييف
العالـ أبو ميمونة دراس بف إسماعيل وجعل عمى قبره رخامة منقوشة بإسمو وتاريخ وفاتو 

  (71)ـ( .7356ىػ/  757نصبت عند رأسو في أوؿ سنة )و 

أًما إبف مرزوؽ فينقل لنا وصفا دقيقا لإلحتراـ والتقدير الكبيريف الذيف كاف يكّنيما 
فمّما وصل بموكبو » السمطاف أبو الحسف المريني لمشيخ المتصوؼ أبو عبد هللا اليزمي بقولو : 

يخ عمى حالو مستندا إلى القبمة ، وكاف آيًة إلى المسجد ...ثـ لّما دخل إلى الصحف والش
وصاحب كرامات ظاىرة وأحواؿ عجيبة ، أردت أف أشير عمى الشيخ بمقائو أنا وأبو الفضل بف 
أبي مديف ، فنيانا عف ذلؾ وقصده فقبّل يده وجمس بيف يديو وقبّل الشيخ كذلؾ يديو تفعو هللا 

اده ودعا إليو ، فقاؿ  ياسيدؼ ىاؾ تقبل مّنا وقاؿ ياسيدؼ أوصني أفدني ، أدع لي ، فأوصاه وأف
ماتمبسو بحسب البركة  مّما تخيره  ، فقاؿ  يا أمير المسمميف  ىذه الجّبة عمّي نحو مف عشريف 
عاّما وكأنّيا لـ ينتصف عنيا المّباس ، ومف البعيد أف يبقى مف العمر قدًرا  مامر بيا وأنا اليوـ 

 (77).  «في الثمانيف 

ف لـ يخمد وقد إستمرت  العناية بشؤوف العمـ والعمماء في العيد الوطاسي ، حّتى وا 
سالطينيا مآثر في بناء منشآت عممية مف مدارس ومساجد عمى غرار مافعمو بنو مريف ، ومع 

، وقد تابع سالطيف بني  (77)ذلؾ فقد تقيقرت الحركة الفكرية بشكل واضح عما كانت عميو سابًقا
بار العمماء والفقياء مف ذوؼ العمـ والفضل ، كأبي عبد هللا دمحم بف وّطاس في عيدىـ إختيار ك

 :القاضي المكناسي ، وعبد الرحمف بف دمحم الزوارؼ ، وخصّصوا عّدة كراسي لمتدريس بفاس منيا
كرسي إبف غازؼ لتدريس العمدة في الحديث ، ورسالة إبف زيدوف ،وكرسي المدونة بالمدرسة 

أّما كرسي التيذيب فقد خصّص لعبد   (73)أحمد بف يحي الونشريسي المصباحية لإلماـ والفقيو
الواحد الوانشريسي بعد وفاة والده أحمد بف يحي ، وكاف لو كرسي آخر لمتفسير ومختصر إبف 
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الحاجب في الفقو ، بينّما إستحدث كرسي البخارؼ مف طرؼ السمطاف أبو العباس أحمد إبف دمحم 
 (71)ع بالقروييف ، وشغمو أيضا عبد الواحد الونشريسيالوطاسي في منتصف القرف التاس

 ثانًيا : المعاهد العلمية بحاضرة فاس

 حرص المرينيوف عمى تنشيط الحركة العممية والثقافية في دولتيـ ، مف خالؿ إىتماميـ
المتزايد ببناء المنشآت العممية والدينية كالمساجد والمدارس ، التي سبقيـ إلييا الموحدوف ، ولكف 
عمى نطاؽ واسع مف خالؿ إستكماؿ لوازميا ومتطمباتيا إلقامة الطمبة  وتدريس العمـو ، عمى 

خر ، أّف بعض ىذه المنشآت التي التزاؿ قائمة كآثار فنية أصيمة ، تشيد أكثر مف أؼ شيئ آ
  (75)عمى روعة الفف المريني.

وفي فاس إحدػ عشر مدرسة  »بقولو :  (76): أشاذ في وصفيا حسف الوزافالمـدارس  -7
 لمطالب جيدة البناء كثير 

، وتحتوؼ ي، بعضيا مبمط بالرخاـ ، وبعضيا بالخزؼ المايورقالزخرؼ بالزليج والخشب المنقوش
وكميا مف تأسيس مختمف  ، حجرة أو أكثر أو أقلمئة  مدرسة كل، فيكل مدرسة عمى عدة حجر

 ومف أّىـ ىذه المدارس :  « مموؾ بني مريف .

:تعد أوؿ مدرسة بنيت في فاس مف طرؼ سالطيف بني مريف ، وكاف   أ /  المدرسة اليعقوبية
ـ ( كاف ذلؾ  7786 –7758ىػ /  685–656مؤسسيا أبو يعقوب يوسف إبف عبد الحق ) 

،  ولّما تـّ  بناؤىا عيف ليا السمطاف المدرّسيف ، وأجرػ عمى  (77)ـ ( 7776ىػ /  675سنة )
طمبتيا النفقة وزودىا بخزانة كتب وردت إليو مف األندلس ، وجاءت مدرسة الصّفاريف بسيطة في 
فنيا المعمارؼ حيث يحتوؼ صحنيا في الوسط عمى بركة مستطيمة الشكل أصطفت عمى 

  (78)يا مصّمى صغير تودػ فيو الصموات الخمس .جوانبيا غرؼ الطمبة ، وألحق ب

: إلى جانب مدرسة المدينة البيضاء أو فاس الجديد التي أسّسيا  ب / مدرسة الصهريج
، فقد أسّس  (79)ـ ( 7337- 7371ىػ /737- 772السمطاف أبو سعيد عثماف بف يعقوب ) 

ـ ( قرب مسجد األندلس بفاس ، وقد أخت إسميا مف 7377ىػ / 777كذلؾ مدرسة أخرػ سنة )
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الصيريج المستطيل الموجود بفنائيا ، وقد كمف بناؤىا أكثر مف مائة ألف دينار ، جددت ألوؿ 
  (71)ـ ( .7567ىػ / 971مرة عمى يد عبد هللا الغالب السعدؼ سنة )

 :  ج / مدرسة العطّارين

ـ ( في عيد أبي سعيد عثماف عمى يد الشيخ عبد هللا بف 7377ىػ / 777بنيت سنة )
  ،القاسـ المزوار بفاس ، تمتاز بفّنيا العمراني ونسق زخارفيا خصوًصا في الصحف وبيت الصالة

  (77)وىي مف أجمل مدارس بني مريف .

 : د / المدرسة المصباحية

ـ(عمى مقربة مف 7316ىػ / 717المريني سنة )شّيدت مف طرؼ السمطاف أبي الحسف 
، تحمل إسـ أوؿ مف درّس بيا مف األساتذة وىو  (77)جامع القروييف ، ومف مدرسة العّطاريف

المدرسة الرخامية  ويشار إلييا أحياًنا بإسـ (71)بف عبد هللا اليمصوتي (73)أبوالضياء مصباح
بسبب وجود نافورة مف الرخاـ األبيض في وسط صحنيا ، كاف قد جمبيا أبو الحسف مف الميرة 

وتحتوؼ ىذه المدرسة عمى مائة وسبعة عشرة غرفة، وتحتفع بظمة جميمة مف  (75)في األندلس
  (76)الخشب المنقوش، كما تمتاز بأناقة دىميزىا ومدخل مصاّلىا.

 : لبوعّنانيةهـ /  المدرسة ا

–7351ىػ/ 7757-757بدأ بنائيا وتـّ في عيد السمطاف أبي عناف المريني سنة ) 
ـ( عمى يد الناظر أبي الحسف بف أحمد بف األشقر، وخصّص ليا أبو عناف أحباًسا 7357

صطبالت ودكاكيف ، وذلؾ لإلنفاؽ عمى  عديدة منيا حّماـ ومنزؿ مجاور ليا ، ورحى وفرف وا 
وأساتذتيا ، وليا منارة في غاية الروعة ، وصنعت ليا منجانة ذات ثالثة عشر  طمبتيا وقومتيا

ويفضى  »، وقد أشاذ في وصفيا جولياف بقولو : (77)طاًسا ومقياسيا حوالي أحد عشر متًرا 
بابيا بمصراعيو الخشبييف المّصفحيف بالبرنز المتقف الصنع إلى مدخل ذؼ درجات حافاتيا مف 

وانبو دّكات مف الخزؼ المتعدد األلواف ، أّما صحنيا الفسيح المغّطى الجزع والخزؼ ، وبج
، وبعد اإلنتياء مف (78)«بالرخاـ األبيض أو الوردؼ وبالجزع ، فقد كسيت جوانبو بالفسيفساء .
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بنائيا أمر السمطاف أبو عناف أف تقاـ أماـ مدرستو منجانة لمعرفة األوقات ، قاف بصناعتيا أبو 
وقد كانت تقاـ صالة الجمعة في ىذه المدرسة التي فقدت  (79)مد التممساني .الحسف عمي بف أح

أىميتيا منذ عيد الوّطاسييف ، حيث حوؿ ريع أوقافيا لصالح الجياد ، وأحتفع الطمبة بحق 
  (31)السكف ، وكانوا مف قبل مكفوليف طعاًما وممبًسا .

ـّ المرينيوف ببناء وتجديد مايزيد عفالمـساجد  -0 سبعمائة جامع ومسجد في مدينة فاس  : إىت
لوحدىا ، وجعميا أماكنًا لمعبادة ومعاىًدا لمطمبة والدارسيف ، ويوجد مف بيف ىذه الجوامع خمسوف 

مزدانة بأعمدة مف الرخاـ أو غيره مف الحجر  »، يصفيا الوّزاف بقولو : (37)كبيرة حسنة البناء
عمدة عوارض مكسّوة بالزليج أو الخشب الذؼ  اليرػ مثمو في إيطاليا ، وتّدعـ جميع األ

المنقوش بدقة ، وسقوؼ الجوانب مصنوعة عمى الطريقة األروبية ، أؼ مف ألواح ، واألرض 
مفروشة بالزليج ومغطّاة بحصر في غاية الجماؿ ...ولكل جامع صومعة يصعد إلييا المكمفوف 

 (37)«باألذاف إلعالف أوقات الصالة العادية 

ـ ( 859ىػ / 715ساجد : جامع القروييف الذؼ يعود بناؤه إلى سنة )ومف أشير ىذه الم
ليكوف دار فقو وعمـ ، وقد شيد عمى عيد السمطاف أبو عناف تجديد المنجانة عمى وجو أتقف مّما 
كانت عميو مف قبل  ، وأمر كذلؾ بعد صعوده صومعة الجامع أف يجعل بأعمى الصومعة 

في أوقات صالة النيار ، وفنار فيو سراج زاىر ألوقات المذكورة صاٍر وينشر فيو عمـ أبيض 
صالة الميل ليستدّؿ بذلؾ مف بعد عف المدينة ولـ يسمع النداء ، وفي ذلؾ إعتناء بأمور األوقات 

أبواب  ومف الزيادات التي طالت المسجد إستحداث (33)وبما يتعمق بيا مف وجوب الصموات
جديدة لمجامع ، ومقصورة عمى المحراب ، وتسعة نوافد لزيادة الضوء في الجامع ، و ناقوس 

وينقل لنا حسف   (31)كبير وزنو عشرة قناطير عّمق بالبالط األوسط ، وخزانة لمكتب والمصاحف.
وييف ، وفي المدينة جامع عظيـ يدعى جامع القر » وصًفا دقيًقا ليذا الجامع بقولو :  (35)الوزف 

وىو في غاية الكبر، يبمغ محيط دائرتو نحو ميل ونصف ميل ، ولو واحد وثالثوف بابَا كميا 
كبيرة عالية ...والصومعة التي يؤذف عمييا عالية جًدا كذلؾ ، ويحمل السقف ثمانية وثالثوف 

 وىناؾ ثريات عديدة مف البرونز في كّل واحدة منيا ألف قوًسا طواًل ، وعشروف عرًضا ...
 «وخمسمائة مصباح ...وكراسي مختمفة األشكاؿ يّدرس عمييا العديد مف العمماء األساتذة. 
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وشيّد المرينيوف عدة مساجد بمدينة فاس إمتازت بالدقة وكثرة التوريقات والمقرنصات خصوًصا 
ىػ /  677حوؿ المحراب ، ومف ىذه المساجد ، المسجد الجامع بفاس الجديد الذؼ بني سنة )

أياـ السمطاف أبي يوسف الذؼ صنع لو منبًرا رائًعا ، وثريا تزف سبعة قناطير وخمسة  ـ (7778
ـّ بناؤىا سنة )(36)عشر رطاًل وعدد كؤوسيا مائة وسبعة وثمانوف  ىػ /  679، أّما المقصورة فقد ت

ـ ( ، ويتصل الجامع بالقصر الممكي بواسطة باب يؤدؼ إلى بيت الصالة ، وقيل أّف أبا 7781
 (37) أنفق في بناء الجامع وصنع الثريا ثمانية آالؼ دينارًا ذىبًيا .يوسف 

ىػ /  715أّما جامع األندلس فيقع في العدوة الشرقية مف فاس ، شرع في بنائو سنة )
وبيا جامع حسف فيو ستة بالطات  »بقولو :  (38)ـ (  بالعدوة األندلسية ، يصفو البكرؼ 859

و صحف فسيح فيو أصوؿ جوز وعجر وساقية تعرؼ بساقية طوليا مف الشرؽ إلى الغرب ...ول
 «مصمودة  غزيرة الماء . 

ىػ /  695شيد ىذا الجامع في عيد السمطاف أبي يعقوب المريني جانًبا مف اإلصالح سنة )
ـ ( حيث أمر بجمب مياه لو مف نير مصمودة ، وفي عيد حفيده أبي ثابت أعاد جمب 7795

لموجودة بخارج باب الحديد ، وبناء ساقية بالجية الغربية مف الماء إلى المسجد مف العيف ا
دخاؿ إصالحات عمى  صومعتو عمى غرار جامع 7317ىػ /  717جوفيو وذلؾ سنة ) ـ ( ، وا 

فقد بنوا في مطمع  »عدًدا مف المساجداألخرػ بقولو :  (11)، ويضيف روجي لوترنو(39)القروييف
القرف الثامف ، الرابع عشر عمى الغالب ، مسجًدا في الشارع الرئيسي وىو المعروؼ بالجامع 
األحمر ، وثمة مسجداف آخراف بنيا في القرف التاسع ، الخامس عشر في فاس الجديد ىما الال 

يميف ىما: مسجد غريبة ، ومسجد الزىرة ، وقد أضاؼ المرينيوف إلى المدينة القديمة مسجديف م
 «الورّاقيف  ومسجد أبي الحسف ، وكاف كالليما في عدوة القروييف . 

 ثالًثا : ميادين الحركة الفكرية بحاضرة فاس

تبمور الفكر العممي بحاضرة فاس فشمل مختمف مياديف المعرفة ، ووازف بيف نتاج 
، حيث (17)قل ونفسالتجربة العممية مف جية ، ونتاج الفكر النظرؼ بما ينطوؼ عميو مف ع

رحل العديد ب اإلسالمي كالقيرواف وقرطبة ، و تحولت المدينة إلى مّجمع عممي لعمماء المغر 
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منيـ متخديف مف فاس مقًرا ليـ ، وقد أفادت رحالت ىؤالء العمماء ورجاؿ الفكر أييّما إفادة ، 
 (17)فوسعت أفقيـ الفكرؼ ، وساىمت في تفّعيل مياديف الحركة الفكرية .

 ا عف أىـ العمـو التي إزدىرت في فاس في العصر المريني فيمكف أف نقسميا إلى :أمّ 

 :العلوم النقلية  -1

تداوؿ القّراء قراءات القرآف الكريـ ورواياتو السبعة حّتى صارات علوم القرآن والتفسير :  - أ
 عمًما منفرًدا تناقمو 

بو بالغة في كل عصر حيث وكانت العناية  (13)الناس بالمشرؽ واألندلس جيل بعد جيل
تخصّص فيو كثير مف العمماء الذيف كانوا يمّقنوف مبادئو في البداية لمطمبة الدارسيف ، في 

  (11)الكتاتيب القرآنية التي كاف ال يتواّلىا  إاّل كبار الحّفاظ المتحققيف مف تمؾ العمـو .

عبد هللا دمحم بف دمحم األموؼ  ومف أىـّ شيوخ القراءات إعتناًء برسـ القرآف بحاضرة فاس : أبو
 : (15)ـ (  قاؿ بشأنو الكّتاني 7378ىػ /  778الشريشي الشيير بالخّراز )ت 

كاف إماًما في مقرغ نافع ، مقدًما فيو الغير ، إماًما في الضبط ، عارًفا بعممو وأصولو... ولو » 
"  وتآليف في الرسـ ...  تآليف مف أّجميا الرجز الموسـو " بمورد الضمآف في رسـ أحرؼ القرآف

وشرح عمى " الُحصّرية " ، وشرح عمى"  البّرية"  ، مشيور معروؼ عند الناس ، وبو يقرؤنيا ، 
 « . وشرح عمى "  العقيمة " 

وقد أشاد إبف خمدوف بتآليف الخّراز سّيما تمؾ األرجوزة  في رسـ حروؼ القرآف التي زاد 
فنّظـ الخّراز مف المتأخريف  بالمغرب : »  (16)بقولوفييا عمى كتاب المقنع ألبي عمر الداني 

أرجوزة أخرػ زاد فييا عمى المقنع...أشتيرت بالمغرب وأؽ وصّنف الفقيو أبو الحسف عمي بف 
ـ (  تصانيًفا جميمة في عمـو القراءات  منيا :  7379ىػ /  731سميماف األنصارؼ )ت 

بياف الجمع بيف ״، و״ترتيب األداء ״، و״المنابع في قراءة نافع ״، و״التجويد ومختصره ״
 . ״تبييف طبقات المّد وترتيبيا ״، و ״الروايات في اإلقراء
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ومف أشير العمماء المفسّريف الذيف إشتغموا بالقرآف وتصدّروا  لتدريس ىذا العمـ بفاس أبو 
ف فنونا لو كتاب الفوائد الجميمة عمى اآليات الجميمة ، ظمنو مف عمـو القرآ» عمي الشوشاوؼ 

عديدة وجعمو عشريف قسًما ، كل قسـ يحتوؼ عمى مسائل مختمفة ، فيو مف المحاوالت الطيبة 
  (17)«لجمع عمـو القرآف . 

 7319ىػ/ 751وبرز مف المفّسريف كذلؾ ، دمحم بف دمحم بف عمي الشيير بإبف البّقاؿ )ت
فاسا ، ودأب عمى القراءات وأستفرغ وسعو في المعقوؿ  إستوطف:  »  (18)ـ( قاؿ بشأنو التنبكتي

سنيف عديدة ، حّتى حّصل التعاليـ وأتقنيا ، ثـّ أخد أخيًرا في التفسير والفقو الخالفي ...ولو 
 « أجوبة حسنة في التفسير واألصوؿ 

ـ(  فقد كانت لو موضوعات كثيرة في  7377ىػ /  777أّما إبف البّنا العددؼ )ت 
ىػ/  767وحاشية عمى الكّشاؼ لمزمخشرؼ ، بينما إنفرد دمحم بف عمي العابد الفاسي )تالتفسير ، 

 . (19)ـ(  بكتابو  الذؼ إختصر فيو التفسير لمزمخشرؼ  وجّرده مف اإلعتزاؿ 7361

ومف عمـو الحديث، النظر في األسانيد ومعرفة مايجب العمل بو مف » علم الحديث : -ب
الكامل الشروط، ألف العمل إّنما وجب بما يغمب الّظف صدقو مف األحاديث بوقوعو عمى السند 

أخبار رسوؿ هللا صّمى هللا عميو وسّمـ... وىو بمعرفة رّواة الحديث بالعدالة والضبط ... وكذلؾ 
 (52)«  مراتب ىؤالء النقمة مف الصحابة والتابعيف وتفاوتيـ في ذلؾ وتمّيزىـ فيو واحد واحد 

حديث بإعتبارة مصدًرا مف مصادر التشريع بعد القرآف الكريـ ، فقد ونظًرا لمكانة عمـو ال
ناؿ مف العناية واإلىتماـ ما يؤكد حرص سالطيف بني مريف عمى النيوض بالعمـو الدينية 

 وتشجيع العمماء عمى حفظو وتدوينو وتدريسو .

يل فاس ومف أوائل عمماء الحديث في العصر المريني ، دمحم بف عمر إبف رشيد الفيرؼ نز 
بكبير مشيخة المغرب وسيد أىمو شيخ »  (51)ـ ( ،  وصفو إبف خمدوف  7377ىػ/  777)ت 

المحدثيف  وقاؿ غيره : كاف إماًما مشار إليو ، قدوة معتمدا عميو ، فريد عصره جاللة وعدالة ، 
ط ، وحفًظا وأدًبا ، وسمّيا وىديا ، واسع األسمعة ، عالي اإلسناد ، صحيح النقل ، أصيل الضب
 « .تاـ العناية بالصناعة الحديثية ، قيًما عمييا ، بصيًرا بيا ، محقًقا فييا ، ذاكًرا لمرجاؿ .... 
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ملء العيبة فيما  ״» أّنو ألف فوائد جميمة منيا كتابو الموسـو بػ :  (50)ويذكر إبف فرحوف 
وىو في أربعة أسفار ، وقاؿ «   ״جمع بطوؿ الغيبة في الوجيتيف الكريمتيف إلى مكة وطيبة 

 بعضيـ في ستّة جمع فيو مف الفوائد الحديثية والفرائد األدبية كل غريبة وعجيبة .

ترجمات التراجـ في إبداء  ״، و״إفادة النصيح في شرح الصحيح ״ومف مؤلّفاتو كذلؾ 
مة بيف الستر األبيف في السند المعممف والمحاك״، و ״وجو مناسبات تراجـ صحيح البخارؼ 

 (53) . ״اإلماميف البخارؼ ومسمـ 

وبرز مف عمماء الحديث الحافع الحّجة عبد المييمف الحضرمي السبتي )ت 
كاف إماًما في عمـ الحديث ، وحجّة في حفظو » ذكره الزركشي بقولو : ( ـ 7318ىػ/719

بمجمس السمطاف ورجالو ، لو أربعينيات في الحديث ، جمس لمتدريس بتونس أياـ الدولة المرينية 
 (54)« أبي الحسف . 

وكاف دمحم بف عبد الرّزاؽ الجّزولي مف عمماء الحديث ، الذيف تأّلقوا في مجمس السمطاف 
 (55) أبي عناف المريني ، حيث كاف ىذا السمطاف يأخد عنو الحديث  .

 علم الفقه  : -ج 

والحذر ، والّندب والكراىة  الفقو ىو معرفة أحكاـ هللا تعالى في أفعاؿ المكّمفيف بالوجوب»  
واإلباحة ، وىو متمّقاة  مف الكتاب والسّنة وما نصبو الشارع لمعرفتيا مف األدّلة فإذا إستخرجت 

 (56)« مف تمؾ األدلة قيل ليا فقو .  األحكاـ

زدىاره في العصر المريني رًدا عمى ماتعرض لو فقياء المالكية  إرتبط تطور عمـ الفقو وا 
مف قبل سالطيف الدولة الموحدية ، الذيف صادروا معظـ كتب ومؤلفات المذىب المالكي 
وأحرقوىا ، وعند قياـ الدولة المرينية كاف سموؾ سالطينيا ينبئ بعناية خاصة لممذىب المالكي 

شجيع عمى وعممائو ، ويتضح ذلؾ في كثرة مجالسيـ العممية لدراسة مؤلفات المالكية ، والت
سناد الوظائف السامية لكبار الفقياء في مجاالت عدة كالقضاء والخطابة  النسخ والتأليف وا 

كراميـ واإلغداؽ عمييـ .  (57) واإلفتاء وا 
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ومف أشير العمماء المشتغميف بعمـ الفقو في العصر المريني أبو العّباس أحمد بف قاسـ 
ـ ( ، كاف أحد صدور الفقياء  7376ىػ /  778بف عبد الرحمف الجذامي الشيير بالقّباب  )ت 

( 59)أشاذ في وصفو إبف الخطيب  (58)في عصره ، مف حفاظ مذىب مالؾ ، وأئمة الديف والورع 

«   طالب ، فقيو ، مدرؾ ، جيد النظر ، سديد الفيـ ، حظرالدرس بيف يدؼ السمطاف :» بقولو 
إختصار أحكاـ  ״يا في المعيار ، ولو، نقل الونشريسي عن ״الفتاوػ المجموعة״مف مؤلفاتو : 

 (62) . ״شرح عمى بيوع إبف جماعة״إلبف العّطاؼ ، و ״النظر

ويذكر إبف القنفذ الفقيو : أبو الحسف عمي بف دمحم بف عبد الحق الشيير بالصغير)ت 
» بقولو : ( 60)يصفو مخموؼ  ( 61)ـ ( أحد كبار الفقياء والمفتيف بالمغرب  7379ىػ /  779
اإلماـ العمدة اليماـ ، الجامع بيف العمـ والعمل ... إليو المفزع في المشكالت والفتوػ ،  االشيخ

 «    حفع كتاب الفصيح في ليمة واحدة ... ولو فتاوػ قيدىا عنو تالمذتو وأبرزت تأليًفا. 

 7311ىػ /  717)ت د عبد الرحمف بف عّفاف الجّزولي أّما الشيخ الفقيو الحافع  أبوزي
وىي مف تقييدات الطمبة  إشتير بدروسو الفقيية  وكثرة طاّلبو ، تنسب لو شروح الرسالة ،فقد (،ـ

 955ومف أبرز عمماء الفقو في العصر الوطّاسي : عبد الواحد الونشريسي )ت  (63)بمجمسو .
وكاف لو مجمس اليحضره إاّل الفحوؿ مف : »  (64)ـ(  قاؿ بشأنو صاحب الدوحة 7518ىػ / 

  ،مف تصانيفو: منضومات في الفقو كشيادات السماع«  الزّقاؽ واليسيتني وغيرىما  الفقياء كإبف
ومفوقات البيوع الفاسدة ، وموانع اإلقالة ، ولو أيضا الفتاوػ المحرّرة ، وشرح لمبخارؼ غير تاـ ، 

 (65)والنور المقتبس مف مذىب مالؾ إبف أنس . 

كثرة التأليف   (66)إليو إحدػ الدراسات  ومّما يمفت النظر في ىذا العصر حسب ماذىبت
في الفروع ، وا عتماد ظاىرة الشروح والمختصرات ، ولـ يعد ثمة ميل إلى اإلجتياد إاّل في إطار 
محدود ، بل تحدد اإلتجاه إلى تأويل أقواؿ مالؾ وأصحابو ، والتبسيط في شرح المتوف تدريًسا 

دت الشروح الفقيية وبوجو خاص عمى الرسالة وتأليًفا ، فكثرت المؤلفات في الفرائض ، وتعد
 ومتف خميل ، وكترت التقييدات عمى المدوّنة وكراسي تدريسيا .    
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لقد لقيت ىذه الظاىرة معارضًة شديدة مف قبل كبار الفقياء في الدولة المرينية ، ومف 
ىػ /  778ىؤالء أبو العّباس أحمد بف قاسـ بف عبد الرحمف الجذامي الشيير بالقّباب  )ت 

بف الحاجب أفسدو  7376 بف شاس ، وا  ـ ( ، يروػ عنو أنو كاف يقوؿ : أّف إبف بشير ، وا 
 (67) بما أّلفوه مف مختصرات في ىذا العمـ .  ،الفقو

  ،ولّما حج إبف القّباب إجتمع بإبف عرفة في تونس فأطمعو إبف عرفة عمى مختصره الفقيي
صنعت شيًئا ، فقاؿ ولـ ؟ فقاؿ إّنو اليفيمو المبتدغ ، وال وقد شرع في تأليفو ، فقاؿ لو القّباب ما

يحتاج إليو المنتيي ، فتغير وجو إبف عرفة حينئذ ، قالوا وكاف ىذا ىو السبب الحامل لو عمى 
بسط العبارة في مختصره ، ومثل القّباب في ذلؾ اليزناسني الفقيو الكبير ، صاحب إبف شاس 

أشار عميو أاّل يفعل، فمـ يتقيد إبف شاس بنصيحتو ومضى إستشاره في وضع مختصره الجواىر ف
 (68)في تأليفو مختصره.

 :العلوم األدبية  -

وأركانو أربعة و ىي المغة والنحو »  يقصد بيا عمـو المساف العربي علم اللغة واألدب  : -أ 
األحكاـ الشرعية كميا مف الكتاب  والبياف واألدب، ومعرفتيا ضرورية عل أىل الشريعة ، إذ مآخد

والسّنة وىي بمغة العرب ... فالبد مف معرفة العمـو المتعمقة بيذا المساف لمف أراد الشريعة ، 
 (69)«  وىي تتفاوت أىميتيا في التوفية بمقصود الكالـ . 

إشتيرت دراسة عموـ المساف العربي بجميع أصنافيا في عصر بني مريف ، وبمغت أوّجيا 
 الؿ إسيامات عممائيا ، وكثرة مؤلفاتيـ حسب ما أشارت إليو كتب التراجـ .مف خ

 ـ ( 7331ىػ /  737ومف ىؤالء العمماء أبو الحسف عمي بف دمحم الشيير بإبف بّرؼ )ت
أحد الميرة في العمـو العربية والقراءات ، كاف كاتًبا بميًغا لغوًيا عروضيًا متفنًنا في كثير مف » 

ولي رئاسة   (72)«  ״الدرر الموامع في قراءة نافع״ارع ونظـ جيد ، وىو صاحب العمـو ولو خط ب
ديواف اإلنشاء لمسمطاف أبو سعيد المريني ، وأصبح كاتًبا لولده أبي الحسف ، وأستاذًا لو  ومف 

 (71)مؤلفاتو في ىذا العمـ كتاب الكافي في عمـ القوافي . 
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 خالل العهد المريني والثقافية في حاضرة فاس جوانب من الحركة العلمية  

ـ ( فقد  7319ىػ /  751الشيير بإبف البّقاؿ )ت  أّما أبو عبد هللا دمحم بف دمحم بف عمي
كاف مف العمماء المحققيف المحصميف المشاركيف ... لو حع وافر مف » ذكره التنبكتي بقولو : 

ومف مصنفات العالمة أبو إسحاؽ  (70)«  المغة واألدب والبياف والعروض والشعر والكتابة 
أكثره مروػ ״التورية عمى حروؼ المعجـ ״رؼ ، إبراىيـ بف عبد هللا الشيير بإبف الحاج النمي

 (73) . ״مثالث القوانيف في التورية واإلستخداـ والتضميف״باألسانيد ، ورجز صغير سّماه 

وتشير كتب التراجـ إلى جمع مف العمماء ممف برزوا في عمـ النحو مف خالؿ مؤلفاتيـ ، 
)ت  ىػ /  773ويعتبر أبو عبد هللا دمحم بف دمحم بف داوود الصنياجي الفاسي ، الشيير بإبف آجرـو

، أشير عمماء النحو في عصر بني مريف وىو صاحب المقدمة المشيورة باألجرومية (ـ 7373
 (74) .لراعي وغيرىما باإلمامة في النحوو شراح مقدمتو كالمكودؼ واوقد وصف

ومف النحاة الذيف تألقوا في حاضرة فاس أبو زيد عبد الرحمف بف عمي بف صالح 
ـ ( ، إماًما في النحو والمغة والعروض وسائر فنوف  7111ىػ /  817المّكودؼ الفاسي )ت 

وىو آخر مف دّرسو بفاس ، وبعده صار العمل  األدب، دّرس كتاب سيبويو بمدرسة العّطاريف
 ״״شرح األلفية ״، ومف كتبو غير (75)عمى ألفية إبف مالؾ التي وضع ىو عمييا شرحو المشيور

البسط  والتعريف في عمـ ״،  وإلبف مالؾ ״شرح المقصور والممدود״، و״شرح األجرومية 
مدح النبيّ  صّمى هللا عميو وسّمـ  المقصورة في״، و ״نظـ المعّرب مف األلفاظ ״، و״التصريف 

 (76) ، نحو ثالثمائة بيت .״

 علم التاريخ والسير : -ب 

مف أّىـ الدوؿ رغبة في تسجيل سيرة سالطينيـ و تاريخ دولتيـ ، وتمجيد  كاف المرينيوف 
مآثرىا لذلؾ كثرت كتب التاريخ والسير في عيدىـ وكاف ليا عظيـ الشأف في التأريخ لممغرب 

األنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار مموؾ  ״وغيره مف الدوؿ المجاورة ، فكاف كتاب :  
ـ ( ، مف  7317ىػ /  717لمؤلفو إبف أبي زرع الفاسي )ت   (77)״ المغرب وتاريخ مدينة فاس 

لمسمطاف المريني أبي سعيد  أىـ ما صّنف في تاريخ وسيرة مموؾ المغرب ، كتبو إبف أبي زرع
ـ ( ، يتناوؿ الكتاب تاريخ المغرب األقصى منذ  7337-7371ىػ/  737 – 771) عثماف
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 فؤاد طوهـارةد.  

( ، بيد أّف مؤلفو أفرد حيًزا كبيًرا منو لمحديث عف ـ  7376ىػ /  776عيد األدارسة إلى سنة )
تاريخ مدينة فاس والدولة المرينية ، ويشتمل الكتاب عمى معطيات مفيدة ، حوؿ إىتماـ 
السالطيف بني مريف بالحياة الدينية والفكرية وتعظيـ األولياء والصمحاء والعمماء والشرفاء، 

قباليـ عمى تأسيس المنشآت الدينية والعم مية واإلجتماعية داخل المغرب األقصى وخارجو ، وا 
 ومايزيد في أىمية المعمومات التي سجميا إبف أبي زرع ، معاصرتو لمدولة المرينية.

״المسند الصحيح الحسف ، في محاسف ومآثر موالنا أبي الحسف   ״أًما كتاب : 
(78)  

ـ ( فقد أّرخ فيو صاحبو  7381ىػ /  787لمؤلفو  إبف مرزوؽ أبو عبد هللا دمحم الخطيب )ت 
ـ(   7357-7337ىػ/757 –737لتاريخ دولة بني مريف مف خالؿ سيرة السمطاف أبي الحسف)

 ومناقب أعمالو ، فالكتاب يعّد مف أّىـ المصادر التي واكبت الدراسة .

  (79)(ـ7313ىػ/713وقدـ أبو عبد هللا إبف عبد الممؾ دمحم بف دمحم األنصارؼ المراكشي )ت

״الذيل والتكممة  لكتابي الموصوؿ والصّمة  ״مؤّلًفا في التراجـ غاية في األىمية سّماه : 
وىو  (82)

، ״الموصوؿ والصمة ״مجموعة ضخمة مف التراجـ يتابع فييا صاحبيا ما وضعو صاحب كتاب 
تراجـ عمماء ومموؾ وشخصيات مختمفة ، وىوعبارة عف   ״الذيل والتكممة  ״ويتضمف كتاب 

 ة أسفار .ثماني

״أزىار الرياض في أخبار عياض   ״أّما كتاب 
لمؤلفو شياب الديف أحمد بف دمحم (   81)

       ـ( ، فقد ألفو صاحبو بمدينة فاس بيف عامي   7637ىػ/  7117المقرؼ التممساني )ت 
ـ ( ، التي إتخدىا مقًرا لو بعد أف غادر تممساف ألسباب  7677-7615ىػ/  7177 – 7173)

ة ، ويبدو أّف سبب تأليفو ليذا الكتاب رغبة أىل تممساف في التعريف بالقاضي عياض سياسي
 –المشيور ، ويتضمف تراجـ كثيرة ألعالـ الفكر بالمغرب واألندلس ، في العصر المريني 

 الزياني وماتالىما مف عصور ، وىو في خمسة أجزاء.

 :العلوم العقلية  -0

برز في العمـو العددية :  أحمد بف دمحم بف عثماف المعروؼ بأبي العّباس علم الرياضيات : -أ 
كاف حاسًبا عدديًا ال ينافسو في ىذا  (80)ـ(  7377ىػ / 777إبف البّنا العددؼ المراكشي )ت 
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 خالل العهد المريني والثقافية في حاضرة فاس جوانب من الحركة العلمية  

العمـ أحد ، كما أقّر لو بذلؾ فطاحل أىل العمـ مف معاصريو، وشيد لو إبف خمدوف بجودة كتبو 
كاف يقصده الداني  والقاصي ليأخدا عنو و ينيال مف عممو  الغزير، »  (83)في عمـ الحساب.

حّتى صار إسمو  مقروف بالرياضيات نظًرا لتفوقو فييا ، وتبّحره في فروعيا ، وتفننو في تطبيقيا 
حضي بتقدير مموؾ بني مريف وعنايتيـ ، فأستقدموه إلى فاس مراًرا ،  (84)« وتيتكو في تطويرىا 

 : مف مؤلفاتو 

وىو مف أبرزمؤلفاتو ، وقد عّد بمثابة منيجا لمتعميـ  ״تمخيص أعماؿ الحساب  ״كتاب 
مسائل في ״، و ״كتاب التقدير والتفسير في قواعد التكسير״في المغرب  لبساطتو وغناء مادتو  و

بحث في األعداد  ״و  ״ورسالة في الجذور الصـ وجمعيا وطرحيا  ״،״العددالتاـ والناقص 
المناخ في تعديل  ״و ״الجبر والمقابمة  ״جانب كتب أخرػ منيا :  إلى ىذا (85)، و ״الصحيحة 
״الفصوؿ في الفرائض   ״ و ״الكواكب  

سّماه   ״الحصار الصغير ״وتمخيص عمى كتاب  (86) 
 ״الكامل ״، إلبف المنعـ ، و ״فقو الحساب ״ساؽ فيو المؤلف كتاب ״رفع الحجاب  ״إبف البّنا 

لألحدب ، ولخّص براىينيا وغيرىا عف إصطالح الحروؼ فييا إلى عمل معنوية ظاىرة ، وىي 
 (87) سّر اإلشارة بالحروؼ وزبدتيا .

فيو مف  (88)ـ (  7371ىػ / 771أّما دمحم بف عمي بف عبد هللا بف دمحم إبف  الحاج )ت 
الوافديف إلى فاس مف إشبيمية ، برع في الحيل اليندسية ، ونقل األجراـ ، ورفع األثقاؿ ، ونظًرا 
لما يتمتع بو مف عمـ وبراعة في الرياضيات واليندسة ، فقد أشرؼ عمى بناء دوالب بمدينة فاس  

لحركة ، وبف منفسح القطر ، بعيد المدػ ، مميف المركز والمحيط ، متعدد األكواب ، خفي ا
 (89) أيًضا داًرٍا لمصناعة الحربية بسال .

:» ومف أعالـ الرياضيات كذلؾ : أبو زيد عبد الرحمف اليزميرؼ قاؿ بشأنو إبف القاضي 
كثيًرا ماكاف يزوره تمميذه إبف البنا ، إذا عنت لو مشكمة أوحل بو أمر جار التخمص منو ... كاف 

 (92). « عارًفا بالحساب والتعاليـ واليندسة 
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 فؤاد طوهـارةد.  

 علم الفلك  ) الهيئة والتنجيم ( : -ب 

وىو عمـ ينظر في حركات الكواكب الثابتة والمتحركة والمتحيزة ، ويستدؿ  بكيفيات  تمؾ 
الحركات عمى أشكاؿ وأوضاع  لألفالؾ  لزمت عنيا ليذه الحركات المحسوسة بطرؽ 

 (91)ىندسية.

أحمد بف دمحم بف عثماف المعروؼ بأبي العّباس إبف البّنا العددؼ المراكشي  وقد إشتير
ـ (  كعالـ في الجغرافية الفمكية ، حيث يذكر إبف شاطر : أف إبف البنا  7377ىػ /  777)ت 

مكنؾ » العددؼ كاف ينظر في أحكاـ النجوـ  وعمـ الييئة  وشيد لو أبو زيد اليزميرؼ بقولو : 
 (90)«.  سماء كما مكنؾ مف عمـو األرض هللا مف عمـو ال

ـ (  7173ىػ / 876وبرز عبد الرحمف بف دمحم بف عبد الرحمف بف عطية المديوني  )ت 
كعالـ متفوؽ في عمـ الفمؾ ، حيث جمع بيف العديد مف الميارات ، مف العمل بآلة اإلسطرالب 

ولو مؤلفات جغرافية ذكرىا  (93)وبالصفيحة الشكازية وبربع الدائرة  والعمل بالحساب والجدوؿ 
تنبيو األناـ عمى مايحدث في أياـ  ״وألف رحمو هللا تػآليف عديدة منيا :  »  الكتاني بقولو : 

مختصر ״، و ״روضة األزىار في عمـ وقت الميل والنيار ״... ونظـ في التوقيت سماه  ״العاـ 
 (94) «ازية... ، جمع فيو العمل بآلة اإلسطرالب وبالصفيحة الشك״اإلقتطاؼ 

المناخ  ״، ״المستطيل والسيارة في تعديل الشارة  ״ زادت مؤلفاتو عف العشرة نذكر منيا :
أحكاـ  ״،״المناخ في تركيب األرياح ״،  ״المناخ في رؤية األىمة  ״، ״في تعديل الكواكب

.   ״مقالة في عمـ اإلسطرالب  ״، ״المداخ الثالثة إلى صناعة األحكاـ النجومية  ״ ،״النجـو
(95) 

لى جانب ىذه المؤلفات ، لو عدة قوانيف منيا :  ״، ״قانوف معرفة األوقات بالحساب  ״ وا 
الزجر والفاؿ  ״،  ״عمل الطمسمات ״، ״قانوف ترحيل الشمس  ״،״قانوف فصوؿ السنة 

 (96).  ״كالـ عمى خط الرمل  ״ ،״والكيانة
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 علم المنطق والفلسفة : -ج 

إشتير مف عمماء فاس والمغرب األقصى في عمـ الفمسفة والمنطق :إبف البنا العددؼ )ت 
شرح  ״، ولو ״مراسـ الطريقة في عمـ الحقيقة  ״ـ (، فقد ألف في الفمسفة :  7377ىػ/  777
 ״، و ״الكميات في المنطق  ״ ،   أّما في عمـ المنطق فمو : ״المقاالت األربع  ״، و ״عميو 

كما وضع دمحم بف   (97) . ״األصوؿ والمقدمات  ״، و ״كتاب في القوانيف ״، و ״شرح عميو 
 ״، و״مختنصًرا لمقدمات إبف رشد  ״ـ (  7376ىػ /  778سعيد بف دمحم النجار الفاسي )ت 

أحمد  (99)ويذكر إبف الخطيب  (98) . ״األسئمة واألجوبة  ״لمشيرازؼ ، و ״مختصًرا لكتاب الحدود
أّما دمحم بف دمحم المقرؼ «  والغالب عميو العمـو  الفمسفية »  دمحم بف شعيب الكرياني بقولو : بف 

 (122)فقد كاف أحد العمماء المشاركيف في األصميف و الجدؿ والمنطق .

 علم الطب : -د 

والصّحة ،  الصناعة التي تنظر في بدف اإلنساف مف حيث المرض يراد بعمـ الطب تمؾ
فيحاوؿ صاحبيا حفع الصحة وبرء المرض باألدوية واألغدية  بعد أف يتبيف المرض الذؼ 
يخص كل عضو مف أعضاء البدف وأسباب تمؾ األمراض التي تنشأ عنيا وما يجب لكل مرض 

 (121)مف األدوية. 

لعالج  لقي ىذا العمـ إىتماـ بنومريف وبنووّطاس مف بعدىـ ، مف خالؿ بناء المارستانات
المرضى وتتبع حالتيـ الصحية ، وكاف الطب النظرؼ موضع عناية عدٍد كبير مف األدباء 
والفقياء نظًرا لرعاية الدولة ليذا الجانب مف العمـو التطبيقية ، وذلؾ بتخصيص كراسي لتدريس 

ير ومف مشاى (120) .باقي المعاىد التعميمية األخرػ  الطب النظرؼ في جامع القروييف بفاس وفي
العمماء المشتغميف بالطب : أبو العباس أحمد بف دمحم بف يوسف الجزنائي الفاسي المعروؼ بإبف 

،  ، كاف مف أىل المعرفة بصناعة الطب والنظر في التعاليـ(ـ 7318ىػ /  719شعيب )ت
تتممذ عمى يد يعقوب الدّراس بتونس ، فأخد عنو الطب والييئة ،  (123)وتيتؾ في عمـ الكيمياء

التي يتشوؼ الطبيب ضخمة عف تغيير األدوية المنفردة فر إلى غرناطة ، وىناؾ قاـ بدراسة وسا
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ىػ /  768، ومنيـ أيًضا دمحم بف يحي بف عبد هللا بف دمحم بف أحمد العزفي )ت  (124) إلييا
״نظر في الطب ودوف فيو  ״ـ ( ، كاف لو إلماـ كبير بالطب وأشتير بكتابو :  7366

(125) 

اء الطبيبات : عائشة بنت الجّيار قرأت الطب عمى صيرىا الشيخ أبو عبد هللا ومف النس
، ومف  (126)الشريسي ونبغت فيو ، وكانت إمرأة  عارفة بالطب والعقاقير ، ومايرجع إلى ذلؾ 

ىػ /  817األطباء الذيف برزوا في عمـ التشريح والجراحة عمي إبف غالب اإلدريسي الفاسي )ت 
( نشأ تحت رعاية أمو فعممتو صناعة الحجامة ثـ درس الطب حتى مير فيو وأشتير  ـ 7398

 (127)وأخد يباشر العمميات الجراحية فكاف موفًقا فييا . 

ومف المؤلفات الطبية الشييرة التي برزت عصرؼ بني مريف وبني وّطاس : " كتاب عمل 
تصنيف كبير يتناوؿ فيو  مف طب لمف حب لمؤلف الشيير لساف الديف إبف الخطيب ، وىو

أنواع األمراض المختمفة مع ذكر أسباب كل مرض وأعراضو وطرؽ عالجو وتحوطاتو ، 
ومختمف أعضاء الجسـ وطرؽ العناية بيا وقد ألف إبف الخطيب ىذا الكتاب أثناء إقامتو األولى 

لى الوصوؿ إ״ـ ( ، ولو كذلؾ رسالة في الطب عنوانيا :  7359ىػ /  767بفاس سنة )ت 
״حفع الصحة في الفصوؿ 

، اليوسفي في ل الطبية ، الرجز في عمل الترياؽولو المسائ (128)
الطب ، رسالة تكويف الجنيف ، رجز في الطب واألغذية ، البيطرة والبيزرة ، مقنعة السائل عف 
المرض اليائل ، وىي رسالة كتبيا عف الطاعوف الذؼ حّل بالمغرب سنة )ت 

  (719)(.ـ7318ىػ/719

 ״أرجوزة في العالقات الجنسية واألمراض السرية ״ىذا لى جانب كتاب آخر عبارة عف
وتأليف  لعمي بف عبد هللا بف ىيدور التادلي  (112)مف تأليف أبي الحسف عمي العنسي المراكشي 

(  عبارة عف رسالة سّماىا  " المقامة الحكيمة في األمراض ـ 7177ىػ /  876الفاسي)ت 
الوبائية "، وقد ألفيا صاحبيا في ىذا العصر الذؼ إجتاح فيو الطاعوف المغرب وغيره مف 

 (111) األقطار .

 

 



                                                                      

 125 (0202 حزيران والعشرون/ الثامن )العدد دراسات تاريخية مجلة

 خالل العهد المريني والثقافية في حاضرة فاس جوانب من الحركة العلمية  

  الخاتمة
تطورا عمميا وازدىارا فكريا بارزا أتاح لمعقمية  حاضرة فاسخالؿ العيد المريني شيدت
مف النضج والرقي بفضل الجيود الخاصة لفئة الحكاـ والفقياء في بناء وتفعيل  المغربية مزيدا

دور المؤسسات التعميمية  بجميع أنماطيا  كمعاىد عممية  وثقافية ىامة  في بالد المغرب مف 
قامو الطمبة ، وأماكنا لمعبادة والذكر واجتماع الفقياء والمتصوفة   ،حيث كونيا موضعا لمتدريس وا 

بار العمماء واألساتذة ويسير عمى تمويميا العاـ والخاص مف الحكاـ والمحكوميف ، إذ يؤطرىا ك
لـ يضع سالطيف بنو مريف أماـ العمماء الوافديف مف مدف المغرب وغيرىـ  مف فقياء األندلس 
وأدبائيا المياجريف إلى أرض فاس أية عوائق تعوؽ إقامتيـ في ربوع الدولة ، بل لقد إنظـ كثير 

الء العمماء  إلى مجالس السالطيف العممية ، وشغل بعضيـ مناصب ىامة في الدولة مما مف ىؤ 
 ساىـ في تأطير الحركة  الفكرية برصيد ىائل مف الثقافة المغربية األندلسية .

  ،استطاع بنو مريف بيذه الدعائـ تنمية  الحركة الفكرية  وتعميق جذورىا في بالد المغرب
 عمـ والثقافة  زيادة عمى كونيا عاصمة سياسية لمدولة .حيث أصبحت فاس حاضرة لم
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 المراجع والحواشي 

، سموة األنفاس ومحادثة  (ـ 7935ىػ ، 7351ت )الكتاني أبو عبد هللا دمحم بف جعفر بف إدريس  (1)
األكياس بمف أقبر مف العمماء والصمحاء بفاس ، تحقيق عبد هللا الكامل ، الدار البيضاء، دار الثقافة ، 

  768/ 3، د.ط ،  7111

/  7،   7، ط  7967( عبد هللا كنوف ، النبوغ المغربي في األدب العربي ، بيروت ، دار الكتاب، 0)
785  

  788/  7،   (  ـ.ف3)

ـ (، المسند الصحيح الحسف في  7379ىػ /  787(إبف مرزوؽ أبو عبد هللا دمحم التممساني ) ت 4)
مآثر ومحاسف موالنا أبي الحسف ، تحقيق ماريا خيسوس بيغيرا ، ، الجزائر ، الشركة الوطنية لمنشر 

  761/  7، ط 7987والتوزيع، 

  775/  3الكّتاني ، سموة األنفاس  ، ـ.س ،   (5)

، كنوف ،  7، 7978،  7( إبراىيـ حركات، المغرب عبر التاريخ، الدار البيضاء ، دار الرشاد ، ط6)
  785/  7ـ.س ، 

  ،دمحم عيسى الحريرؼ ، تاريخ المغرب اإلسالمي واألندلس في العصر المريني ، الكويت ، دار القمـ( 7)
 311 -339/ 7، ط 7987

  355ـ.ف  /  (8)

  717 -711/  7ي  ، ـ.س ،  الكّتان (9)

ـ  ( ، الروض العطر األنفاس بأخبار  7697ىػ /  7719إبف عيشوف الشراط أبو عبد هللا دمحم ) (12)
 19/   7،  ط 7997الصالحيف مف أىل فاس ، تحقيق زىراء النظاـ ،الدار البيضاء ، مطبعة النجاح ، 

- 51   

 357.س  /  (الحريرؼ ،ـ11)

   755- 751/   7  ( حركات ، ـ.س ،10)

ـ  ( ، فيرس أحمد المنجور ،  7187ىػ ،  995المنجور أحمد بف عمي بف عبد الرحمف ) ت  (13)
  53/   7،ط  7976تحقيق دمحم حجي ، الرباط ، دار المغرب ، 
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  756/   7حركات ، ـ.س ،   (14)

    755/   7حركات ، ـ.س ،  ،   371الحريرؼ ،ـ.س  /  (15)

دار الغرب ، ( الوزاف الحسف بف دمحم ، وصف إفريقيا ، ترجمة دمحم حجي و دمحم األخضر ، بيروت 16)
 775/  7، 7، ط 7983اإلسالمي ،

الجزنائي أبو الحسف عمي عمي ) مف أىل القرف الثامف اليجرؼ ( ، جني زىرة اآلس في بناء  (17)
 87/   7997،  7المطبعة  الممكية ، ط  مدينة فاس ، تحقيق عبد الوىاب إبف منصور ،  الرباط ، ،

( شارؿ أندرؼ جولياف ، تاريخ إفريقيا الشمالية  ، ترجمة  دمحم مزالي ، البشير بف سالمة ، تونس ،  18)
 371، الحريرؼ ،ـ.س  /  717/   7،   7، ط  7978الدار التونسية لمنشر،  

 371الحريرؼ ،ـ.س  /  (19)

 757/   7حركات ، ـ.س ،   (02)

 757/   7ـ.ف ،   (01)

( روجيو لوترنو ، فاس في عصر بني مريف ، ترجمة نيقوال زيادة ، بيروت، مؤسسة فرانكميف، 00)
  38 -37، الجزنائي ، ـ.س/  13/   7، ط  7967

  57 -56/  7الكّتاني ، ـ.س ،   (03)

، ألف سنة مف الوفيات ، تحقيق دمحم حجي، الرباط، دار  أنظر ترجمتو في :  الونشريسي (04)
/  7،الكّتاني ، سموة األنفاس ، ـ.س ، 619 -618، التنبكتي ، ـ.س/  779، د.ط / 7976 ،المغرب

56- 57  

 ، لوترنو ، ـ.س  ، ص.ف  37( الجزنائي ، ـ.س/ 05)

 717/  7( جولياف  ، ـ.س ،  06)

 757/   7(حركات ، ـ.ف ،  07)

 717/  7جولياف  ، ـ.س ،   (08)

  775/  3الكّتاني ، سموة األنفاس  ، ـ.س ،   (09)
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 758/   7(حركات ، ـ.ف ،  32)

 773/  7(  الوزاف ، ـ.س ،  31)

 (   ـ.ف ،  ص.ف30)

  57 – 15( الجزنائي ، ـ.س/ 33)

 76 – 75(   ـ.ف / 34)

 771/  7(  الوزاف ، ـ.س ،  35)

 759/   7،   (حركات ، ـ.س36)

 377(الحريرؼ ،ـ.س  / 37)

( البكرؼ ، المغرب في ذكر بالد افريقية والمغرب ، بغداد ، مكتبة المثنى، د.ت ، د.ط ، د.ت  / 38)
776 

  91 – 97( الجزنائي ، ـ.س/ 39)

  16( لوترنو ، ـ.س/ 42)

، 3مجّمة الدارة ، العدد  ( عبد العزيز عبد هللا ، الفكر العممي ومنيجية البحث عف عمماء المغرب،41)
7981 /67 

 765/   7(حركات ، ـ.س ،  40)

، (، المقدمة ، مراجعة سييل زكار، لبناف ـ 7115ىػ/  818( إبف خمدوف عبد الرحمف بف دمحم)ت 43)
  557، د.ط/ 7111دار الفكر، 

 77 – 65 ، دار المعارؼ ، د.ط/7968األىواني أحمد فؤاد ،  التربية في اإلسالـ ، مصر ،  (44)

  717 -771/  7الكّتاني ، سموة األنفاس  ، ـ.س ،   (45)

 553( إبف خمدوف ، ـ.س  / 46)

 791/  7كنوف ، ـ.ف ،   (47)
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 387 -386( التبكتي ، ـ.س  / 48)

 791/  7(كنوف ، ـ.س ،  49)

 557( إبف خمدوف ، ـ.س  / 52)

 797( الكّتاني ، سموة األنفاس  ، ـ.س ،  51)

 117فرحوف ، الديباج المذىب  ، ـ.س  /  (إبف50)

 79الكّتاني ، سموة األنفاس  ، ـ.س ،   (53)

 777/  7( مخموؼ، ـ.س ، 54)

 86( الزركشي ، ـ.س / 55)

 317/  3(الكّتاني ، ـ.س ،   56)

 563( إبف خمدوف ، ـ.س  / 57)

   715/  7كنوف ، ـ.س ،   (58)

ـ( ، اإلحاطة في أخبار غرناطة ، تحقيق دمحم عبد  7371ىػ /  776إبف الخطيب لساف الديف )( 62)
  787/  7 ، 7، ط   7973مكتبة الخانجي،  ،هللا عناف ، القاىرة 

(  إبف القنفذ أبو العباس أحمد بف الخطيب ،كتاب الوفيات ، تحقيق عادؿ نوييض ، بيروت ،،دار 61)
  715/  7، كنوف ، ـ.س ،   371، د.ط ،/  7983األفاؽ، 

   775/  7مخموؼ ، ـ .س ،  (60)

مف األعالـ بمدينة فاس ،   حل  جذوة االقتباس في ذكر مف( إبف القاضي أحمد المكناسي ، 63)
  711،  التبكتي ، ـ.س  /   71/  7،  7، ط 7973الرباط ، دار المنصور، 

خ القرف الشفشاوني دمحم بف عسكر الحسني ، دوحة الناشر لمحاسف مف كاف بالمغرب مف مشاي (64)
   51/  7، ط 7977العاشر ، تحقيق دمحم حجي ، الرباط ، دار الغرب لمتأليف والترجمة ، 

   775/  7(الشفشاوني  ، ـ .ف ، ص.ف  ، مخموؼ ، ـ .س ، 65)

 771  - 769/   7(حركات ، ـ.س ،  66)
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  797/  7( كنوف ، ـ.س ،  67)

 793 -797/  7( ـ.ف ،  68)

 793/  7( كنوف ، ـ.ف 69)

 753( إبف خمدوف ، المقدمة ، ـ.س  / 72)

  797/  7( كنوف ، ـ.س ،  71)

( البغدادؼ إسماعيل باشا بف دمحم أميف ، ىدية العارفيف  ، تحقبق دمحم شرؼ الديف و رفعت بيمكمو 70)
، عمر رضا كحالة ، معجـ  776/  7الكميسي ، ، بيروت ، دار إحياء الترات العربي، د.ت ، د.ت ، 

  578/  7،   7ف تراجـ مصنفي الكتب العربية ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، د.ت ، طالمؤلفي

 387 -386( التبكتي أحمد بابا ، ـ.س / 73)

نفح الطيب مف غصف األندلس  ـ ( ، 7637/ ىػ7117( المقرؼ شيابالديف أحمد بف دمحم )ت 74)
، إبف الخطيب، 719 -718 /7، 7988الرطيب ، تحقيق إحساف عباس ،بيروت، دار صادر ، د.ط ، 

 717 -716/ 7اإلحاطة،ـ.س ،

ـ ( ، بغية الوعاة في طبقات المغويف  7515ىػ  /  977( السيوطي جالؿ الديف عبد الرحمف )75)
، الكّتاني ، سموة  738/  7، د.ت ، 7والنحاة ، تحقيق دمحم أبو الفضل  ،بيروت ، دار الكتاب ، ط 

 771،  777/  7األنفاس ، ـ.س ، 

 771/  7(كنوف ، ـ.س ،  76)

   719/  7، مخموؼ ، ـ .س ،  751( التبكتي ، ـ.س  / 77)

أنظر : إبف  ״المسند الصحيح الحسف ، في أحاديث السمطاف أبي الحسف   ״( سّماه  إبف سودة  78)
،  777/ 7، ط7997سودة عبد السالـ ، دليل مؤرخ المغرب األقصى، بيروت ، دار الفكر لمطباعة ، 

سف ، في أخبار المسند الصحيح الح ״، بعنواف  768د في كتاب : عبد الحميد حاجيات ، ـ .س/ وور 
، 7987ة الوطنية لمنشر والتوزيع ، وطبع بتحقيق ماريا خيسوس ، الجزائر ، الشرك ״المولى أبي الحسف

 ״المسند الصحيح الحسف ، في محاسف ومآثر موالنا أبي الحسف   ״ بعنواف :

تاريخ  ـ ( ، 71/ ىػ  18( أنظر ترجمتو في : النباىي أبو الحسف عمي بف دمحم المالقي )ت ؽ 79)
قضاة األندلس ، المعروؼ بإسـ المرقبة العميا فيمف يستحق القضاء والفتيا  ، تحقيق لجنة إحياء التراث 
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مف الوفيات ، ، الونشريسي ، ألف سنة  731/  5، ط  7983العرب،  بيروت ، دار األفاؽ الجديدة، 
  68ـ.س / 

ـ ( ، الذيل  7313ىػ /  713(  المراكشي أبو عبد هللا دمحم بف دمحم بف عبد الممؾ األنصارؼ )ت 82)
، فار (، بيروتوالتكممة  لكتابي الموصوؿ والصّمة ،  تحقيق إحساف عباس و دمحم بف شريفة ) ثمانية أس

   7981دار الثقافة ،  

ـ ( ، أزىار الرياض في أخبار عياض ، تحقيق  7313ىػ /  713( المقرؼ شياب الديف )ت 81)
 - 7939مصطفى السّقى و إبراىيـ األبيارؼ وآخروف، القاىرة ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، 

7911   

، (ـ 7118ىػ /  857( أنظر ترجمتو في : إبف حجر العسقالني شياب الديف أحمد بف عمي )ت 80)
، مخموؼ  ، ـ.س ،  778/  7،  7993، ائة الثامنة، بيروت،  دار الجيلالدرر الكامنة في أعياف الم

7  /776  

 799/  7كنوف ، ـ.س ،   (83)

 778إبف شقروف ، ـ.س /  (84)

 171/   7إبف القاضي ، جذوة اإلقتباس  ، ـ.س ،   (85)

 781/   7حركات ، ـ.س ،   (86)

 636خمدوف ، المقدمة ، ـ.س  /  ( إبف87)

، خير الديف الزركمي ،  69/   1( أنظر ترجمتو في : العسقالني ، الدرر الكامنة ، ـ.س ،  88)
األعالـ تراجـ ألشير الرجاؿ والنساء منالعرب والمستعربيف والمستشرقيف، بيروت ، دار العمـ لممالييف ، 

 781/  6،   75، ط 7117

  711/  7،  إبف الخطيب ،ـ.س (89)

 171/   7إبف القاضي ، جذوة اإلقتباس  ، ـ.س ،   (92)

 779إبف شقروف ، ـ.س / ،   171/   7إبف القاضي ، ـ.ف ،   (91)

 617( إبف خمدوف ، المقدمة ، ـ.س  / 90)



                                                                     

 110 (0202 حزيران/الثامن والعشرون  )العدد مجلة دراسات تاريخية

 فؤاد طوهـارةد.  

  776/   7،  مخموؼ ، ـ.س ،  ،  81التنبكتي ، ـ.س ، ـ.س /  (93)

 779إبف شقروف ، ـ.س / ،   171/   7إبف القاضي ، ـ.ف ،   (94)

  758 – 757/  7الكّتاني ، سموة األنفاس  ، ـ.س ،    (95)

 87التنبكتي ، ـ.س /  (96)

 87 - 86ـ.ف /  (97)

 778/  3الكّتاني ، سموة األنفاس  ، ـ.س ،    (98)

 777/  7إبف الخطيب ، اإلحاطة  ، ـ.س ،    (99)

ـ ( ، البستاف في ذكر  7615ىػ /  7171مريـ أبو عبد هللا دمحم بف أحمد ) كاف حيا سنة  إبف (122)
، د.ط ، /   7918األولياء والعمماء بتممساف ، بمراجعة دمحم بف أبي شنب الجزائر ، المطبعة الثعالبية ، 

  771/  3، الكّتاني ، سموة األنفاس  ، ـ.س ،   755

 651ـ.س  /  ( إبف خمدوف ، المقدمة ،121)

 787/   7حركات ، ـ.س ،   (120)

 777/  7كنوف ، ـ.س ،   (123)

 777 - 777/  7( إبف الخطيب ، اإلحاطة ، ـ.س ،  124)

الحريرؼ ،ـ.س / ،  777، إبف شقروف ، ـ.س /  777/  3، الكّتاني ، سموة األنفاس، ـ.س (125)
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 775/  7كنوف ، ـ.س ،   (126)

 778ـ.س / إبف شقروف ،  (127)

 66 - 37/  7( إبف الخطيب ، اإلحاطة ، ـ.س ،  128)

 783/   7(حركات ، ـ.س ،  129)

 إبف شقروف ، ـ.س ، ص.ف (112)

 .779ـ.ف /  (111)


