
 
 

   7-6- 5-4-3 اتر المحاض
 التنّوع العرقي بالمغرب اإلسالمي.                        

 التنوع العرقي في عهد الحماديين)الطبقات واألجناس(:  -3رةالمحاض   
اإلسالمية األخرى،  حيث ح على غريه من األجناس كغريه من الشعوب متّيز اجملتمع األندلسي باالنفتا      

تعايشت فيه جمموعة من األجناس املختلفة املتعددة الثقافات، وذلك راجع بالدرجة األوىل إىل طبيعة سياستها، 
وموقعها يف املغرب اإلسالمي، باإلضافة إىل الظروف اليت مّر هبا املغرب واألندلس خالل القرنني اخلامس والسادس 

 للهجرة.
وكانت قبيلة صنهاجة تتصّدر قمة اهلرم االجتماعي للدولة خصوصا وإهنا مل تكن جمرد مجاعة حاكمة وإّّنا        

كانت تشّكل شعبا كبريا ، وعلى هذا األساس فلقد كانت معظم املراكز ذات األمهية بأيديهم، وإن كانت الكثري 
ادية ،حيث امتزجت هذه القبائل من الشرق إىل الغرب من القبائل الرببرية املختلفة تعيش يف محاية الدولة احلم

ومن الشمال إىل اجلنوب، فاختلطت صنهاجة بكتامة وكتامة بزناتة إذ حتّدث صاحب االستبصار عن وجود 
الكثري من القبائل الرببرية اليت كانت تعيش يف الدولة احلمادية الكربى مثل عسيجة وهوارة وبين ترزال يف املسيلة 

 رية كثرية ي جيجل.وقبائل برب
كما كان لقبائل بين هالل النصيب األكرب يف الدولة احلمادية، حيث أثّر هذا العنصر على اجملتمع احلمادي،       

إذ كان من أهّم النتائج اليت أسفرت عنها احلملة اهلاللية على املغرب األوسط تغيري اللسان الرببري عن طريق 
يث شّكل هذا العنصر منذ دخوله إىل املغرب األوسط طبقة هلا شخصيتها وسائل االحتكاك املعروفة أنذاك، ح

 الثقافية واالجتماعية املتمّيزة من لغة وعادات وفكر.
كما ضّم اجملتمع احلمادي طوائف أخرى الجئة خاصة بعد ضعف سلطان املسلمني يف األندلس وصقلية     

واستقّر أغلبهم بالسواحل منها تنس اليت كانت مقرا  ومالطة ،حيث كان احلماديون هم امللجأ الذي آوى هؤالء،
 لألندلسيني فضال عن جباية اليت احتل فيها العنصر االسباين مكانة مرموقة لسيما أهل ميورقة.

كما تفشت ظاهرة الرقيق نتيجة القرصنة البحرية اليت تبادهلا املسلمون واملسيحيون وسبب ذلك احلروب الكثرية   
ني والنصارى، حيث كان العرب يصفون مجيع الرقيق اجلرماين والصقلي والساليف بلفظة صقلي القائمة بني املسلم

ومشلت طوائف كثرية منها الرقيق الروم والزنوج وغريها من الطوائف اليت أطلق عليها هذا املصطلح حيث كانوا 
 يعيشون يف اجملتمع احلمادي كعبيد وأجراء.



 
 

أهنا ذات امتداد تارخيي باملغرب اإلسالمي ، حيث ذهبت املصادر املسيحية  فضال عن اجلالية املسيحية اليت يبدو
إىل أّن األمراء احلماديني استقبلوا أثناء بناء القلعة عددا كبريا منهم، وظلوا يقطنون القلعة لوقت طويل بعد بناء  

ا كنيسة العذراء اليت وردت يف جباية والدليل على وجود هذه الطائفة يف اجملتمع احلمادي وجود كنائس باملنطقة منه
 عدة مواضع من املصادر حيث أثرت هذه األقلية يف اجملتمع احلمادي كما تأثرت به كثريا.

ويف اجملتمع احلمادي متتعت طائفة الفقهاء مبكانة اجتماعية هامة ، وإن مل تبلغ مكانة الفقهاء يف عهد بنو   
املناسبات الدينية املختلفة، كما احتل الصوفية مكانة مرموقة يف عمومتهم املرابطون ، واحتفلت املدن احلمادية ب

 اجملتمع احلمادي واتشرت به ظاهرة اإلميان باألولياء لسيما ببجاية اليت أطلق عليها مكة الصغرية لكثرة األولياء هبا. 
كاملالكية واألحناف، إىل جانب هذه الطوائف املختلفة وجد باجملتمع احلمادي طوائف مذهبية كثرية منها السّنية  

والشيعية كبعض القبائل الكتامية ومنها اخلارجية كاإلباضية وغريها من املذاهب األخرى حيث عاشت هذه 
الطوائف حياة مستقرة حافلة بالعطاء العمراين واحلضاري إذ جنح احلماديون يف سياستهم املفتوحة على اآلخر دون 

   بني حماد( عبد الحليم عويس، دولةأن يفقدوا أنفسهم.)
 

    

 :عهدي المرابطين والموحدين التنّوع العرقي في                   
    عناصر المجتمع:-4المحاضرة

خالل القرنني اخلامس والسادس اهلجري اهلجرة املتنوعة من جنسيات خمتلفة ، ويأيت  اإلسالميعرف املغرب       
على رأسهم قبائل الرببر اليت كانت تشكل غالبية السكان ، والعنصر العريب الذي لعب دورا أساسيا يف يف سري 

 . إىل أقليات من السودانيني والروم واألتراك باإلضافةاألحداث باملنطقة 
ــــ 1 من السكان ومنهم تأسست أكرب دولتني أال ومها دوليت ية العظمى بكل العنصر الرببري الغالشالبربر : ـ

ولقد اختلف املؤّرخون يف نسبهم من بينهم ابن حزم الظاهري الذي أرجع نسبهم إىل حام بن املرابطني واملوحدين، 
ومن أهم . ، وهم ينقسمون إىل برت وبرانسنوح عليه السالم ، وبعضهم أرجع نسبهم إىل األصل احلمريي اليمين

اليت مل تكن جمرد قبيلة بل كانت شعبا عظيما، حيث ذكر ابن خلدون أهنم يشكلون  ةقبيلة صنهاجقبائل الربانس 
زرع"وصنهاجة فخذ  أيبثلث الربر.وقد أشار بعض املؤرخني إىل انتساب صنهاجة إىل الرببر ويف ذلك يقول ابن 

من ولد عبد مشس بن وائل،و قد رجح ابن خلدون هذه النسبة، وذلك للتشابه بني حياة الرببر و العرب يف الكثري 



 
 

من الغرب حيث امتدت من نول ملطة يف جنوب من اجلوانب، وقد احتلت قبائل صنهاجة مساحات واسعة  
املناطق الصحراوية ، وقد ضمت صنهاجة جمموعة من القبائل املغرب األقصى إىل القريوان وافريقية حيث أقاموا يف 

 .  ملتونة وكدالة ومسوفة وملطة ومسراتة ، وتكاللة ومنداسة وغريها من القيائل
فاحتلت الصدارة بعد صنهاجة باعتبارها القبيلة املؤسسة للدولة املوحدية، والقسم الكبري أما قبيلة مصمودة:      

وذلك لكثرهتم هم املصامدة ، أما مواطنهم فأشار ابن خلدون أهنا حدود املغرب األقصى من قبائلها كان يطلق علي
هبذه املنطقة ، واملصامدة يشكلون أعدادا كبرية من سكان املغرب اإلسالمي حىت قيل أن قبائل املصامدة أمم ال 

طون  منذ بداية دعوهتم حيصيهم إال خالقهم، وهم ينسبون إىل اليالن بن مصمود بن يازيغ، ولقد حرص املراب
على كسب وّد املصامدة باعتبارهم يشّكلون األغلبية لسكان املنطقة، فعبد اهلل بن ياسني داعية املرابطني حني 

دهم، وسار الطلبة املصامدة وقضاهتا، اكتسابا لو  اجتمع لديه املال من الزكاة واألعشار بعث مقدارا كبريا منه إىل
تاشفني إذ ضم جمموعة كبرية منهم جليشه، حيث أّن اهتمام املرابطني بالقبائل علىب نفس السياسة يوسف بن 

املصامدة راع إىل ختّوفهم منهم باعتبارهم يشكلون األغلبية ، لذلك أوصى يوسف بن تاشفني ولده عليا أن ال 
الصنهاجية اليت  يرجع للنفوذ والقوة اليت كانوا يتمتعون هبا، واملصامدة على عكس القبائل يسيئ إليهم، وذلك

تعتمد يف معاشها على الرعي وتربية املواشي، فلقد كانوا أهل استقرار اختذوا املعاقل واحلصون وشّيدوا املباين 
تندرج حتتهم فكثرية منها هرغة وهنتانة وتنملل وكيدومية والقصور، وامتهنوا الزراعة وفالحة األرض، أما القبائل اليت 

ها من القبائل، وقد نالت بعض قبائل املصامدة مكانة هامة نتيجة لتأييدها لدعوة ووريكة وهزمرية ودكالة وغري 
املهدي بن تومرت داعية املوحدين، من بينها قبيلة كومية اليت ينسب إليها عبد املؤمن بن علي الكومي، وهرغة 

القبائل اليت ساندت  قبيلة املهدي بن تومرت، وهنتانة أكثر قبائل املصامدة من حيث عدد السكان وهي من أوىل
الدعوة املوحدية، وأهل تينملل، وهم قبائل خمتلفة سكنت هبذه املنطقة، وترجع مكانتها الحتضاهنا الدعوة املوحدية 

باإلضافة إىل قبائل أخرى. فلما سقطت دولة املرابطني ، قامت الدعوة املوحدية ، وإقامة املهدي يف منطقتهم، 
 القبائل هلل الصدارة يف احتالل واملراكز القيادية بالبالد.على أكتاف املصامدة أصبحت هذه 

ـــــ العرب:  2 ه، 6-5يشكلون العنصر الثاين من سكان املغرب ، ومل تكن صلته بالنطقة قاصرة على القرنيني ـ
فلقد شهدت منطقة املغرب األوىل، أما خالل القرن اخلامس اهلجري،  اإلسالميةوإّنا كانت منذ الفتوحات 

ترجع إىل قيس  أصوهلم  والمي هجرة عربية كربى اجتاحته كليا ، أال وهم عرب بنو هالل وبنو سليم ،اإلس
عيالن بن مضر، أما مواطنهم فكانت بأرض احلجاز، حيث كان بنو سليم مما يلي املدينة أما بنو هالل فكانوا يف 

ر إىل غاية انتقال العبيديني إىل مصر، جبل غزوان بالطائف، ونتيجة لظروف سياسية مروا هبا استقروا بصعيد مص



 
 

الذين قاموا بتهجري هذه القبائل العربية إىل املغرب اإلسالمي، وذلك إثر خالف سياسي وقع بني العبيديني يف 
دعا للخالفة العباسية واملذهب مصر واملعز بن باديس الصنهاجي عندما ترك الدعوة للعبيديني ومذهبها الشيعي و 

د اندمج هؤالء العرب مع السكان احملليني وأصبحوا يشّكلون قسما هاما من جمتمع املغرب ، السين املالكي، وق
ولقد أشارت بعض املصادر إىل اشرتاك هؤالء العرب يف عملية اجلهاد اليت قام هبا املرابطون يف األندلس من بينها 

لى النصارى ، بالرغم من أنه مل م، واليت انتصر فيها املرابطون ع5501ه/505موقعة  إقليش، اليت حدثت سنة 
يكن هلم نشاط بارز يف هذه الفرتة ، على عكس املوحدين أين ظهروا على مسرح األحداث، إما يف صراعهم ضّد 

وقد بدأت صلتهم بالوحدين منذ عبد املؤمن بن على الكومي حني املوحدين أو جنودا هلم يف معاركهم احلربية، 
ذ عبد املؤمن ومن جاء بعده من هذا النسب وسيلة الستمالتهم لالشرتاك أشاع الناس نسبه العريب، حيث اخت

  معهم يف عملية اجلهاد باألندلس، حيث اتبع املوحدون يف ذلك سياستني:
 أ ـــ هتجريهم من املغرب األدىن إىل  املغرب األقصى حىت يتخلصوا من ثوراهتم.

ـــ استخدامهم يف عمليات اجلهاد باألندلس، حيث  استدعاهم اخلليفة عبد املؤمن حني عزم العبور إىل ب ـ
وأقطعهم األمراء املوحدين أراضي  نفس معاملة اجلند املوحدين، وأغراهم باألموال والعطايا ، وعاملهم  األندلس،

 كثرية.
اموا أما فيما خيص أثار هؤالء العرب على املغرب، وإقامتهم باملنطقة، واختالطهم بالسكان له آثار متعددة، إذ ق

بنشاط ملموس يف جماالت اجملتمع املختلفة سواء اإلدارية ، أم عسكرية أم اقتصادية واجتماعية. ففي اجملال 
اإلداري مثال استعان هبم اخلليفة عبد املؤمن بن على يف التأثري على غريهم من املوحدين من أجل اختيار ابنه 

ا يشكلون جزء هاما من اجليش املوحدي، أما يف اجملال حممدا وليا للعهد، أما يف اجملال العسكري فلقد أصبحو 
فنجد آثارا سلبية يف البداية ، نتيجة لتخريبهم املدن وحرقهم للمزارع، كما نتج عن إقامتهم باملنطقة االقتصادي 

 واختالطهم بالسكان ، أن تعرب قسم منهم نتيجة التزاوج وصلة القرابة اليت متت مع مرور األيام.
ــــ أجناس3 وجد يف عهد املرابطني واملوحدين، أقليات صغرية من السودانيني والروم والصقالبة، والغز،  أخرى: ـ

سهل عملية انتقال هذه األقليات بني خمتلف ونتيجة التساع الرقعة اجلغرافية لدوليت املرابطني واملوحدين، 
 ر يشرتوهنم لالستعانة هبم.املناطق،إما قصد التجارة واالستقرار وإما بالشراء، حيث كان والة األم

استخدموا يف عهد املرابطني يف اجليش والتنظيمات العسكرية، حيث اشرتى يوسف بن تاشفني  أ ــــ السودانيون: 
أّن أعدادهم تزايدت وتكاثرت باملدن املغربية،  ألفني ليكونوا حرسه اخلاص، ويبدوجمموعة من السودانيني بلغوا 

واجهة النصارى باألندلس فرض على املدن حىت أن علي يوسف بن تاشفني حني عزم على جتهيز محلة كبرية مل



 
 

املغربية تسليح عدد من أبناء السودان للمشاركة يف احلرب. كما كانت نسائهم ماهرات يف طبخ الطعام لذا كانوا 
 ة من مهارهتن يف الطبخ.يشرتون لالستفاد

استخدمهم والة األمر كخدم، خاصة باجليش حىت يستفيدوا من  هم أسرى احلروب ب ـــ الروم والصقالبة:
فارسا ليكونوا حرسا خاصا له. مث  550خربهتم العسكرية ، ففي عهد املرابطني اشرتى يوسف بن تاشفني 

اجلواري واالماء . كما دخل الصقالبة يف خدمة اخللفاء اختذ من نسائهم ازدادت أعدادهم نتيجة املعارك، كما 
 املوحدين.

أصلهم أتراك ، استعان هبم املرابطون يف اجليش، كما نقل أعداد منهم يف عهد املوحدين إىل املغرب   ج ــــ الغز:
هلم وحدي ، وصارت األقصى ، وازدادت طائفتهم خاصة يف عهد املنصور املوحدي حيث انظموا إىل اجليش امل

 مرتبات شهرية.
 

 .طبقات المجتمع وطوائفه في عهدي المرابطين والموحدين-5المحاضرة 
تنوعت طبقات وطوائف اجملتمع يف املغرب اإلسالمي عصري املرابطني واملوحدين ، نتيجة للظروف السياسية      

حيث برز من بني طبقات واالجتاهات الدينية والثقافية اليت عرفتها املنطقة ، باإلضافة إىل تنوع نشاط السكان، 
ء والقضاة، طائفة التجار والصناع وأصحاب املهن، اجملتمع يف هذه الفرتة،الطبقة احلاكمة، طبقة الفقهاء والعلما

 املرأة املغربية ، مث أهل الذمة.
يف أسرة يوسف بن تاشفني يف العهد املرابطي، واحنصرت يف أسرة عبد املؤمن بن  احنصرت ـــ الطبقة الحاكمة: 1

حىت أن بعض الوزراء كانوا  حيث متتعت األسرتني بالسيادة والرئاسة يف اجملتمع املغريب، على يف العهد املوحدي
ومثال ذلك اختاذ يوسف بن تاشفني سري بن أيب بكر وزيرا له، فضال عن الوزراء من ينتمون إىل السلطة احلاكمة، 

قبيلة ملتونة ، جدالة ، مسوفة وملطة الذين كانوا يشكلون احللف الصنهاجي املؤسس للدولة املرابطية . ويف ذلك 
 وأمراء قومه وذويه".املغرب عمالت على بنيه –يوسف بن تاشفني  -يقول ابن خلدون"مث اقتسم 

واتبع املوحدون نفس السياسة، حيث استأثرت أسرة عبد املؤمن بن علي، باخلالفة، وشغل بعض منهم       
قصى الوزارة، حيث اختذ عبد املؤمن ابنه عمر وزيرا له، كما أن قبيلة كومية بعد انتقاهلا من املغرب األوسط إىل األ

، أصبحت من أكرب قبائل املوحدين واحتلت الصدارة النتماء بنو عبد املؤمن هلا، فاختذ منها الوزراء من بينهم 
كما استحدث املوحدون طبقات أخرى ، كطبقة   عبد السالم بن حممد الكومي، وأبو بكر بن يوسف الكومي.

طلح كان يطلق على أصحاب ابن تومرت ، مّث الطلبة ،وهذه الطبقة مل تكن موجودة يف عهد املرابطني، وهو مص



 
 

قسم ابن تومرت أصحابه وأتباعه إىل طبقات متمّيزة عن بعضها البعض، أال وهي، العشرة ويعين هبم أهل 
اجلماعة، مّث أهل اخلمسني ، مث أهل السبعني، مّث الطلبة مّث احلفاظ ، وقد حدد ابن تومرت اختصاصات كل طبقة 

. 
املرابطي، وبلغ نفوذها أن سيطرت على بقة منزلة رفيعة يف جمتمع طكان هلذه ال  والعلماء: ـــــ طبقة الفقهاء 2

قامتا على أساس ديين ودعوة  رجع السبب يف ذلك يف أّن الدوليت املرابطني واملوحدينجمريات األحداث. وي
أسس الدين  قادهتا األوائل على ، كما تربوإصالحية. فالدولة املرابطية قامت على دعوة عبد اهلل بن ياسني اجلزويل 

زاد نفوذهم ، الصحيحة، لذلك كان املبدأ الديين هو األساس الذي ارتكزت عليه الدولة يف سياستها ، لذلك 
حمبا للعلماء معظما هلم، واتبع نفس السياسة ابنه علي، الذي كان حمبا للفقهاء والعلماء  فيوسف بن تاشفني كان

يف أمر دون استشارة أربعة من الفقهاء ، حىت صار للفقهاء تدخل يف كل شؤون مكرما ، لدرجة كان ال يقطع 
وكانت منزلتهم وسيطرهتم على مقاليد الدولة ، هكذا أصبح الفقهاء طبقة مرهوبة اجلانب، مسموعة الكلمة 

 األمور عامال من العوامل اليت جعلت ابن تومرت يهامجهم، ويتهمهم باجلمود الفكري. 
وحدين فلم يبلغ الفقهاء يف عهدهم نفس املبلغ من النفوذ الذي كانوا يتمتعون به عهد املرابطني، أما يف عهد امل

وذلك ألن الدولة املوحدية قامت على أساس حماربة تسلط الفقهاء ، و لكن هذا األمر مل مينع من التمتع مبنزلة 
ملبادئ املوحدية احتلت مكانة هامة وبارزة يف وأّن الدى املوحدين، باعتبار أّن الدولة قامت على يد داعية ديين، 

حياة املوحدين، حيث سار عبد املؤمن بن علي على تكرمي العلماء والعناية هبم، حيث كان حريصا على جمالسة 
الفقهاء وحمادثتهم، وقد احتل الفقهاء مكانة مرموقة يف عهد املرابطني واملوحدين، ومما دعم هذه املكانة األموال 

 ا عليها، واليت كان يغدقها عليهم والة األمر من املرابطني واملوحدين.اليت حصلو 
كان التجار مبثابة مهزة وصل بني اإلنتاج واالستهالك فعن طريقهم يتم    ـــ التجار والصناع وأصحاب الحرف:3

البيع والشراء، ولقد زخرت املدن املغربية باملمتهنني للتجارة، أما الصناع فكانوا منتشرين يف أرجاء البالد، حيث  
الزراعية، واشتغلوا بزراعة كّونوا طائفة هلا أمهّيتها بني طبقات اجملتمع، أما الفالحني فكانوا يعيشون يف األراضي 

األرض، باإلضافة إىل طائفة صانعي الثياب، وتضم عدة حرف تقوم على حتويل املواد اخلام إىل مالبس قطنية 
وصوفية، وصانعوا األدوات املنزلية وهم الذين يقومون بسد احتياجات الناس مما يلزمهم من أدوات، فضال عن 

 واجللود. صانعي اخلبز والسالح والورق والصابون
ــــ المرأة :4 ذ كانت متع بوضع كرمي يف قبيلة صنهاجة، إظهر دورها بارزا يف عهد املرابطني، حيث كانت املرأة تت  ـ

تشرتك يف جملس القبيلة وتشارك يف األمور اهلامة، نذكر منهن زينب بنت إسحاق النفزاوية، وكانت املرأة تتمتع 



 
 

الرجال يف األماكن العامة، مما جعل ابن تومرت يستنكر هذا الوضع، يف بقسط من احلرية،حىت أهنا كانت ختتلط ب
.أما املرأة يف عهد املوحدين فلم تتمتع أكثر من مكان فعند نزوله جباية يف عيد الفطر وجد اختالط الرجال بالنساء

املستوى العلمي الاليت وصلن إليه، أما بالنسبة لثقافة املرأة و  مبثل النفوذ واحلرية اليت كانت تتمتع هبا املرأة املرابطية.
فلقد أشارت املصادر فقط إىل بعضهن من بيت احلكم والسلطة يف الدولة املرابطية، من بينهم متيمة بنت يوسف 
بن تاشفني، اليت كانت راجحة العقل مشهورة باألدب والكرم، وحواء بنت تاشفني، اليت كانت أديبة شاعرة جليلة 

بية ، وجتمع الشعراء والكتاب وحتادثهم، كما جند منهّن املقاتالت كفانو بنت عمر بن وكانت حتضر اجملالس األد
ينتان اليت ظلت تقاتل املوحدين على أسوار مراكش حىت قتلت، أما يف الدولة املوحدية فيوجد الكثري من النساء 

لم األصول، وحفصة بنت املشتغالت بالعلوم من بينهن زينب بنت اخلليفة يوسف بن عبد املؤمن، اليت درست ع
 شاعرة من شاعرات األندلس وغريهّن.احلاج الركونية اليت كانت 

ـــ أهل الذمة:5 كان اليهود والنصارى يعيشون يف املغرب ، وكانت تتمركز مجوعهم يف املدن الساحلية من املغرب  ـ
األقصى ، وبعد دخول اال سالم املنطقة كفل هلم احلرية الدينية ، كما وجدت مجاعات منهم متفرقة يف القرنني 

قدمية    اآلثارلمسان ألول ه من اهلجرة ففي تلمسان وجدت جالية مسيحية ويقول البكري:" وفيها أي ت5-6
 وهبا بقية من النصارى إىل وقتنا هذا ، وهلم هبا كنيسة معمورة".

 

 التنّوع العرقي باألندلس في عهد األموي. -6المحاضرة 
فضال عن فتكون اجملتمع األندلسي من عناصر متعددة، تنوعت أصوهلا البشرية وعقائدها الدينية وثقافتها،      

 للبالد، وجد هبذه املنطقة الوافدون من عرب وبربر وموايل ومماليك.السكان األصليني 
فهم الذين أطلق عليهم عجم األندلس، وكان أغلبهم من العنصر اإلسباين  : السكان األصليين للبالدأما      

ود وغريهم ، الذين دخلوا اإلسالم فسموا باملساملة، ومن الذين بقوا على ديانتهم من األسبان والروم والقوط واليه
 وهم الذين أصبحوا يعرفون بأهل الذمة. 

الذين قدموا من املغرب اإلسالمي،  البربراآلتون من املشرق اإلسالمي، و العربفكان منهم  الوافدونأما     
وكان أوائلهم ميثّلون اجليش الفاتح بقيادة طارق بن زياد، الذين استقروا باملنطقة واختلطوا بأهل البالد وتزّوجوا 

 منهم، وكان من مثار هذا االختالط ظهور عنصر جديد أال وهو عنصر املولدين .



 
 

ا وخاصة من املناطق السالفية، وكان جتار الرقيق من اجلرمان فلقد كان يؤتى هبم من أوروب المماليكأما      
واليهود وغريهم جيلبوهنم صغار السّن مث يبيعوهنم يف أسواق األندلس، وقد عرف هؤالء باسم الصقالبة مّث غلب 

 هذا االسم على الرقيق األبيض حىت ومل يكن سالفيا.
احة منذ أيام عبد الرمحن األوسط بغاراته البحرية الذي فرض نفسه على الس العنصر النورمنديفضال عن     

على شواطئها يف فرتات خمتلفة يف العصر األموي، ويسمى هذا العنصر يف املصادر العربية بالنورماننني أو 
األدرمنيني أو اجملوس، وهو حتريف للكلمة اإلسبانية نورماندي، وتطلق على أهل الشمال من الدول اإلسكندنافية،    

صلت هذه العناصر يبعضها البعض سواء باملصاهرة أو اجلوار أو التعامل، حيث كان هلا أثر بالغ يف إثراء ات حيث
احلضارة أألندلسية وازدهارها.فاحلضارة اإلسالمية باألندلس هي نتاج ذلك التفاعل والتبادل بني كل هذه العناصر 

 بح هلا شخصية مميزة بني أقطار العامل اإلسالمي.ضها وانصهرت يف بوتقتها حىت أصاملختلفة ، اليت عاشت على أر 

 :العالقات بين عناصر المجتمع األندلسي-2

  أ ـــ االختالط بين األجناس:

كان فتح العرب والرببر لألندلس سببا مباشرا يف حدوث عملية اختالط وامتزاج كبرية بينهم وبني سكاهنا         
وتعددت النظم والعادات والتقاليد، وامتزجت اللغة خاصة، حيث األصليني، حيث اختلطت األنساب والدماء، 

دخل الكثري من هؤالء السكان يف اإلسالم وتعلموا اللغة العربية، كما تعلمها الكثري ممن مل يدخل يف اإلسالم، 
ألهنا أصبحت لغة العلم والثقافة وعرف هؤالء باسم املستعربيني، ولقد ساعدت عدة عوامل على حدوث هذه 

عملية أمهها: التعاليم اإلسالمية السمحة والقيم النبيلة اليت جاء هبا اإلسالم، اليت أدت إىل دخول الكثري منهم ال
إىل اإلسالم. أيضا االختالط بني العرب والرببر مع السكان األصليني يف السكىن واجلوار والتعامل معهم يف خمتلف 

 جوانب احلياة االجتماعية.

  لثقافات:ب ـــ االمتزاج بين ا

وجد باألندلس الكثري من مظاهر االمتزاج بني اللغات و الثقافات املختلفة، وتأثري متبادل بينها، واحتكاك        
ثقايف أدى إىل ظهور احلضارة اإلسالمية مبمّيزاهتا وخصائصها، حيث عاش العرب والرببر إىل جانب األسبان الذين 

ب اإلسالمية، وتعلموا اللغة العربية حىت عرفوا باملستعربيني، ولبسوا أخذوا عنهم الكثري من العادات واألسالي
املالبس العربية ، واستعملوا اخلتان، وامتنعوا عن أكل اخلنزير، واختذ الكثري منهم أمساء عربية إىل جانب أمسائهم 

"هجر أهل أسبانيا اإلسبانية، كما أتقن الكثري منهم اللغة العربية، حيث قال املستشرق دوزي يف هذا الشأن:



 
 

الالتينية واشتغلوا باللغة العربية وآداهبا، وكانوا ال يكتبون بغريها. كما انتشرت الالتنية بني مسلمي األندلس، 
 خاصة يف جيل املولدين الذين تأثروا بأمهاهتم اإلسبانيات يف لغتهم وعاداهتم وطريقة عيشهم.

 ج ـــ النزاع بين عناصر السكان: 
حيث شكل هذا التعدد يف لنزاع كنتيجة للرتكيبة االجتماعية املتباينة يف أصوهلا اجلنسية والثقافية، ظهر هذا ا     

وقت من األقوات مظهر من مظاهر القوة والثراء، ولكنه كان حيمل يف نفس الوقت بذور التفكك والضعف ومن 
أقاليم الدولة اإلسالمية باملشرق  أسباب  وعوامل ذلك مايلي:العامل اجلغرايف الذي متثل يف بعد األندلس عن

واملغرب مما جعلها حتمل لوحدها عبئ الدفاع عن كياهنا ووحدهتا. العامل القومي:حيث اعترب األسبان من أكثر 
الشعوب تعصبا للمسيحية، حيث سيطر عليهم هدف واحد أال وهو إخراج املسلمني من األندلس والثأر 

بني من الزحف اإلسالمي على أروبا. فضال عن اخلالف والتنافس بني هلزائمهم. العامل الديين: خشية األرو 
عناصر املسلمني يف األندلس، خاصة بني القبائل العربية ، وبني العرب والرببر. واخلالف على والية العهد بني أبناء 

املسحيني، لقتال  األمراء أدى إىل نشوب الفنت واحلروب، واستعانة املسلمني املتحاربني فيما بينهم بأعدائهم من
إخواهنم. وميل غالبية العناصر إىل التكتل مبناطق خاصة هبا، فمثال العنصر العريب كان غالبا يف قرطبة، والرببري يف 

 غرناطة ومالقة وقرمونة، وعنصر املولدين يف طليطلة وإشبيلية مما أدى إىل حدوث ثورات خمتلفة بينها.

 مة:د ــــ العالقة بين المسلمين وأهل الذ
فاحتة عصر جديد وبداية تطور هام يف تاريخ املنطقة ، فبعدما عرفت كان الفتح اإلسالمي لألندلس       

مظاهر اجلور واالستبداد حتت احلكم القوطي، جاء اإلسالم لينشر مبادئ العدالة واملساواة واحلرية، حيث تعامل 
مبقتضى معاهدات تنظم العالقات واملعامالت معهم، هكذا متتع أهل الذمة  املسلمون مع أهل الذمة يف األندلس

بالكثري من احلقوق يف ظّل احلكم اإلسالمي، فكان هلذا التسامح أثره يف رضاهم بالنظام اجلديد، واعرتافهم 
ي الذي بصراحة أهنم يفضلونه على احلكم القوطي، ويعرتف هبذه احلقائق بعض املستشرقني الغربيني أمثال دوز 

مل تكن حال النصارى يف ظل احلكم اإلسالمي مما يدعو للكثري من الشكوى بالنسبة ملا كانوا عليه من  قال:" 
قبل ، وكان العرب يتحلون بالكثري من التسامح فلم يرهقوا أحدا يف شؤون الدين، ومل النصارى للعرب هذا الفضل 

ى حكم اجلرمان والفرنج". كما قال معرتفا بآثار الفتح بل محدوا الفاحتني تساحمهم وفضلهم وآثروا حكمهم عل
:"جيب ويقول لين بولاإلسالمي اإلجيابية:" كان الفتح العريب نعمة إلسبانيا، فلقد أحدث ثورة اجتماعية هامة". 

أن ال خيطر ببال أحد أن العرب عاثوا يف البالد أو خربوها بصنوف اإلرهاق والظلم، كما فعل قطعان املتوحشني 
بلهم، فإّن األندلس مل حتكم يف عهد من عهودها بسماحة وعدل وحكمة كما حكمت يف عهد العرب ق



 
 

الفاحتني."ويقول أيضا :"وكان لألسبان أن حيتفظوا بشرائعهم وقضائهم،وعني هلم حكام من أنفسهم يديرون 
 املقاطعات، وجيمعون الضرائب ويفصلون فيما شجر بينهم من خالف.

  :جتماعيةمظاهر الحياة اال -3
  أ ـــالعمارة الدينية والمدنية :

أنشئت باألندلس الكثري من املنشئات العمرانية إما كقواعد حربية أو مراكز للجيوش اإلسالمية ، أو مدن      
ولقد كانت املساجد هي األساس الذي اعتمد عليه الفاحتون لصبغ املدن بالصبغة اإلسالمية، حيث كان املسجد 

مركز املدينة وقلبها النابض. فمنه تتفرع األزقة واألبواب املؤدية إليها، وحول ساحته األسواق والفنادق اجلامع هو 
واحلمامات وغريها، وهو مركز االجتماعات السياسية ومقر توزيع اجليوش، وفيه تقام احللقات العلمية، والفصل يف 

ساجد املسجد الكبري بقرطبة الذي أنشأه الناصر اخلصومات، فضال عن إقامة الشعائر الدينية.من بني  تلك امل
لدين اهلل، واملسجد اجلامع بإشبيلية الذي أنشأه عبد الرمحن األوسط ، واملسجد اجلامع باملرية الذي شيده احلكم 

رة املستنصر. فضال عن العمارة املدنية كالقصور واملدن وغريها كمدينة الزهراء اليت بناها عبد الرمحن الناصر، والزاه
 اليت بناها احلاجب املنصور بن أيب عامر.

 ب ـــمجالس الموسيقى الغناء :
من بينها املوسيقى والغناء، وساعد على ذلك عدة عوامل أمهها: طبيعة األندلس  ازدهرت الفنون باألندلس     

طب مشاهري املغنيني اجلميلة اليت تدعو إىل البهجة والسرور، وميل األندلسيني للموسيقى والغناء مما جعلها تستق
واملغنيات من املشرق، واخرتاع املوشحات واألزجال ، وقيام بعض األندلسيني يف تأليف الكتب والرسائل يف 

 املوسيقى . 

 ج ـــ الطعام والشراب:
تنوع الطعام والشراب باألندلس بتنوع عناصر اجملتمع فيه ففضال عن أطعمة وأشربة السكان احملليني ، أتى      

ومن بني أطعمتهم املعروفة الثريد و اخلريزة والعصيدة، والربيكة  العرب واملغاربة بألوان وأنواع خمتلفة من األطعمة،
 والسخينة وغريها من املأكوالت املتنوعة.

 د ـــالمالبس واألزياء والزينة:
فة، وميلهم الواضح للتأنق متيز األندلسيون بعدة خصائص مّيزهتم عن غريهم، من أمهها حّبهم الشديد للنظا    

ختتلف عن أهل األمصار األخرى، وحسن تدبريهم يف شؤون حياهتم، يف ملبسهم، وإنفرادهم بتقاليدهم يف الزّي 



 
 

وحبهم للعمل وكراهيتهم للبطالة والتسول، ويف ذلك قال ابن سعيد املغريب:"وهم أشد خلق اهلل اعتناء بنظافة 
ال يكون عنده إال قوت يومه، فيصوم ويبتاع صابونا يغسل به ثيابه، وال  مالبسهم وفرشهم وغري ذلك، وفيهم من

يظهر فيها ساعة على حالة تنبوا العني عنها."وقال أيضا يصف زيهم:"وأما زّي أهل األندلس فالغالب عليهم ترك 
وهو بعمامة، أما  العمائم، لسيما يف شرق األندلس، وأما أهل غرهبا فال تكاد ترى قاضيا أو فقيها مشارا إليه إال

األجناد والعامة فقليل ما ترى من تراه بعمامة يف الشرق أو الغرب".أما مالبس النساء فكان طابعها األناقة 
والنفاسة والرتف وخاصة نساء الطبقة الراقية، حيث كّن يتفنن يف لبس املصبغات، واملذهبات والديباجيات من 

هب واجلوهر، باإلضافة إىل التطيب بأنواع الطيب املعروفة يف ذلك الثياب، ويبالغن يف زينتهن من التحلي بالذ
 الوقت.

 :ه ــ األعياد والمواسم والحفالت
من بينها األعياد الدينية كعيدي الفطر واألضحى واملولد النبوي الشريف، كما كانوا حيتفلون بيوم عاشوراء      

 جانب األعياد اإلسالمية شارك األندلسيون اإلسبان يف بالصيام والتوسعة على أنفسهم وعياهلم يف هذا اليوم،وإىل
احتفاالهتم،  مثل عيد امليالد وعيد العنصرة والنريوز ولقد أشار الطرطوشي أن األندلسيون كانوا يشرتون احللوى 

 واجملبنات واإلسفنج كالعجم متاما واعترب هذا من البدع.

 غرب اإلسالمي.م: المرأة في ال 7-حاضرةم
    

على مّر فرتاته التارخيية بروزا للعنصر النسوي على مجيع األصعدة سواء أكانت  شهد الغرب اإلسالمي      
سياسية أو عسكرية ، اقتصادية ، اجتماعية ، علمية، وحىت نعرف ذلك جيب تتبع بعض املراحل التارخيية اليت 

باعتبار هذه الفرتة ن اخلامس حىت السابع اهلجري ،املمتدة من القر فرتة البرزت فيها املرأة بالغرب اإلسالمي خاصة 
 مشلت رقعتني جغرافيتني واسعني أال ومها املغرب واألندلس.

 أدوارها السياسية والعسكرية:-1
يف الكثري من األحيان سببا مسامهة فعالة يف اجلانب السياسي إىل جانب الرجل وميكن اعتبارها سامهت املرأة     

ثالث أمراء  أخت ألطول فرتة ممكنة حيث سامهت بدور كبري يف هذا اجملال، نذكر منهن أم مالللبقائه يف احلكم 
م، حيث كانت تتمّيز بسعة الرأي والتدبري يف احلكم مما جعل أخوها يشركها 5055ه/606بنو زيري املتويف سنة

 ويأخذ بنصائحها يف سياسة الدولة. يف حكمه



 
 

خالل القرن اخلامس اهلجري، احلادي عسر للميالد بروزا نسويا واضحا  كما شهدت بالد املغرب اإلسالمي    
حبرية تامة ، حيث متتعن للمنزلة الكبرية اليت متتع هبا النساء يف اجملتمع اللمتوينمع الدولة املرابطية، وهذا راجع 

مسحت هلّن بالتدخل يف شؤون الدولة  والتمتع بالسلطة مبديات اعتزازهّن بأصلهن الرببري وعادهتن البدوية اليت 
 ل على مكانة مرموقة يف قبائلهّن.مسحت هلّن باحلصو 

ورجاحة العقل ارخيية زينب بنت إسحاق النفزاوية اليت متّيزت باحلزم ومن أشهر النساء اليت أوردهتا املصادر الت   
حيث قال ابن أيب زرع :"وكانت امرأة حازمة لبيبة ذات رأي وعقل، وجزالة ومعرفة باألمور حىت كان يقال هلا 

بها (، وهي من النساء اليت شاع ذكرهّن بني القبائل حيث خط536الساحرة".)ابن أيب زرع: األنيس املطرب، ص
أمراؤهم وأشياخهم وكانت متتنع وتقول :"ال يتزّوجين إال من حيكم املغرب كله"،)ابن عذاري ، البيان املغرب، 

(، وهذا ما يفّسر زواجها بأربعة رجال كّلهم من عّلية القوم، يوسف بن على بن عبد الرمحن بن 51، ص6ج
لذي خلف أبو بكر بن ، ويوسف بن تاشفني اوطاس، لقوط بن يوسف املغراوي، أبو بكر بن عمر أمري املرابطني

وقد اختلفت املصادر حول تاريخ بروزها فمنهم من يرى أهنا برزت عندما تزّوجت بأيب بكر بن  .عمر يف احلكم
حيث ساعدته ماديا  هلا كانت يف عهد يوسف بن تاشفني.عمر ومنهم من يقول أّن األدوار السياسية والتارخيية 

 ومعنويا وكان سببا يف جناج يوسف بن تاشفني يف توطيد دزلته.
أما املرأة املوحدية فقامت هي األخرى بأدوار يف اجملال السياسي سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ،        

كانت حرّيتهن حمدودة، حيث زّودتنا بالرغم من أّن الدولة املوحدية مل تسمح هلا بالتدخل يف احلكم حيث  
املصادر التارخيية بأكثر من اسم منهن خبابة الرومية زوجة املأمون املوحدي اليت كان هلا دور كبري يف هتدئة 

 .م بعد تويل ابنها الرشيد اخلالفة5131ه /630األوضاع مبراكش سنة 
يها اصب سواء لوالة العهد أو غريهم حيث قامت أم مالل الزيرية بتولية ابن أخكما تدّخلت النساء يف تولية املن  

، وزينب بنت إسحاق النفزاوية اليت قامت بعزل زرهون املعروف بابن خلوف بسبب املعّز بن باديس بصفة رمسية 
اليت أشارت على زوجها تاشفني  مدحه حواء زوجة سري بن أيب بكر وايل إشبيلية، وقمر زوجة على بن يوسف بن

 .ولية تاشفنيني لتبتولية ابنها بدال من تاشفني بالرغم من أّن الفقهاء والعامة كانوا ميال
والزرقاء املردينشية اليت سيطرت على زوجها اخلليفة أيب يعقوب يوسف وتدخلت يف احلكم واستفاد بنو مردنيش    

 .صول على املناصب العالية يف الدولة املوحدية من ذلك باالستفادة واحل
كما لعبت النساء دورا كبريا يف االستشارة والوساطة السياسية منهن حواء زوجة تاشفني بن يغمر صاحب  

م على 5015ه/616احلمادي صاحب القلعة سنة تلمسان، اليت كان هلا الفضل يف رّد املنصور بن الناصر 



 
 

أعقابه، حيث كانت مبثابة ممثل املرابطني للتفاوض مع احلماديني وما يدل ذلك  إال على التقدير واالحرتام الّلتان 
 .غرب اإلسالمي ما املرأة يف املحظيت هب

مي على األمور السياسية بل تعّدهتا إىل التّدخالت العسكرية ومل تقتصر مشاركة املرأة يف الغرب اإلسال      
واألمثلة على ذلك كثرية منها" فانو بنت الوزير عمر بن ينتان املرابطي"اليت أتعبت املّوحدين بعد دخوهلم مراكش 

ومل  إذ صعب عليهم دخول القصر بسبها ، ويف هذا الصدد قال البيدق:"...وكان القتال على القصر حىت الظهر،
يدخل حىت ماتت فانو بنت عمر بن ينتان، وكانت ذلك اليوم تقاتل املوحدين وهي يف هيئة رجل ،وكان املّوحدون 

كما مل يعارض املوحدون مشاركة املرأة يف احلرب إال أّن املصادر املوحدية مل تسّجل أي "،...يتعّجبون من قتاهلا
واملشاركة الوحيدة اليت سّجلتها يف ظّل هذه الدولة  ة يف احلروب اليت خاضها املوّحدون ضّد املرابطني، مشاركة للمرأ
م، عندما عرب عبد املؤمن بن على إىل األندلس حلصار غرناطة واملرية مع أيب حفص 5555ه/566كانت سنة

 عمر اهلنتاين وسرّي معهم نساءهم.،
أما يف الدولة الزيرية فلقد شاركت أّم العلّو زوجها عبد اهلل بن محاد وأخاها املعّز بن باديس يف حربه مع زناتة    

جلهات طرابلس وبقيت إىل جانب زوجها إىل أن لقي مصرعه.)عبد اهلادي تازي :املرأة يف تاريخ الغرب 
ي مشاركة فعالة يف األمور السياسية والعسكرية على (، وبذلك سامهت املرأة بالغرب اإلسالم513صاإلسالمي،

 اختالف أمهّيتها.

 أدوارها العلمية:-2
حفظت لنا املصادر اإلسالمية املغربية واألندلسية الكثري من األمساء اللوايت أسهمن يف ازدهار احلضارة       

النسبة لألدب كان للمرأة إسهامات اإلسالمية بالغرب اإلسالمي يف شىت العلوم سواء أكانت نقلية أو عقلية، فب
قوية ال تقل عن إسهامات الرجل سواء كموضوع لشعر الرجل أو مبا جادت به قرحيتها، ومن أشهرهّن باملغرب 

متيمة أخت علي بن يوسف وتكىن أم اإلسالمي حواء بنت تاشفني املرابطية األديبة الشاعرة ، وورقاء بنت ينتان ، 
ة يف نظم الشعر وحسب بل كانت هلا القدرة على حفظ نصيب وافر منه مثل زينب تكن املرأة مبدعطلحة، فلم 

بنت إبراهيم بن تيفلويت أخت حواء زوجة أيب الطاهر متيم.على الرغم من أّن املصادر مل تنقل لنا من شعرهّن إال 
 .القليل
ال، فبالنسبة للمرأة اإلباضية باملغرب األدىن أما بالنسبة للعلوم الدينية فكانت هلا اهتمامات كبرية يف هذا اجمل       

كان هلا احلّظ األوفر يف املشاركة الدينية حيث تعّلمت أمور الفقه وأصبحت من الفقيهات،ففي جبل نفوسة 
حيث استعملت املصادر االباضية تصلي فيه وجدت عجوز يستفتيها النسوة يف مسائل دينهم، وهلا مصلى 



 
 

هو إال دليل  ، وهذا ماعجوز للداللة على املرأة العاملة الفقيهة مقابل مصطلح الشيخ بالنسبة للرجل مصطلح
أما بالنسبة للمذاهب السنية فلم خيتلف األمر حيث مسحوا يف األمور الفقهية،  واضح على مساح للمرأة باملشاركة

سّيما اللوايت ينتمني إىل األسر العلمية نذكر منهن حفصة ابنة الفقيه أيب عمران ّن بتعّلم دقائق العلوم الشرعية هل
وحفصة ابنة أيب عبد اهلل بن أمحد السلمي املعروف بابن م ،5515ه/555اد الصنهاجي املولودة الفاسي بن مح

( وعلى الرغم من إملام الكثري من النسوة بالعلوم 561م(وغريهّن كثريات)صلة الصلة ،5511ه/511العروس)ت
ب املوحدي الدينية إال أهنن مل يلّقنب بالفقيهات، بالرغم من حرصهّن على تعليم البنات ، فزينب ابنة أيب يعقو 

، ويستمّر اهتمام املرأة املغربية بالفقه إىل القرن   م الكالم فكانت من األمساء الاّلمعة يف هذا اجملالدرست عل
نة مبراكش م ، ومن النساء الشهريات يف هذه الفرتة، فاطمة بنت عتيق بن على القاط53السابع اهلجري القرن 

م(، وعائشة املنوبية اليت حفظ القرآن ألفا 5153ه/650م(، أم العّز بنت على العبدري )ت5151ه/650)ت
 ومخسا وعشرين مرة .

كما وصلت املرأة لدرجة علمية كبرية أهلتها ألن تلّقن الدروس ومتنح اإلجازات العلمية كفاطمة بنت عبد اهلل     
ليت أجازت ألبنها خبّط يدها بعدما تال عليها القرآن برواية ورش وقرأ عليها ما األنصاري اليت تكىن بأّم الفتح ا

عرضت على أبيها من كتب. وبذلك تكون املرأة قد أسهمت جبانب كبري بارتقاء املستوى الثقايف للمجتمع 
 .أنداك

 

 دورها االجتماعي واالقتصادي:-3
 دورها االجتماعي:-أ

االقتصادي ودورها االجتماعي يظهر يف حّد ذاته حقائق تارخيية عن اجملتمع ككّل ، إّن دراسة وضع املرأة       
 أو الدور الذي خلقت من أجله ، ومن هذا املنطلق جيب دراسة املرأة يف الغرب اإلسالمي من حّيزها االجتماعي

 . دورها كأم وربة بيت أو الدور األسري بصفة عامة، فصال عن الدور االقتصادي الذي لعبته
بالرغم من أّن املصادر التارخيية مل تعر اهتماما كبريا للدور االجتماعي للمرأة من الطبقة احلاكمة ، رمّبا ألّن       

هذه األخرية مل تقم بأشغال املنزل بنفسها، ومل تعن برتبة األوالد ألّن هنالك جواري يقمن بذلك خصصن هلذا 
صنفني ، الصنف األّول استخدمن لتسلية أسيادهّن وهّن من الغرض، حيث قّست بعض الدراسات اإلماء إىل 

الشابات والصنف الثاين متّثل يف جواري اخلدمة وهّن من العجائز وّظفن يف القصر للقيام بأشغاله وتربية األبناء 
 وعليه ظلت عالقة األّم بأبنائها عالقة بيولوجية نفسية أكثر منها علمية تربوية .



 
 

زوجات كبار التجار وأصحاب املال ، أما الطبقة  املرأة من الطبقة الوسطى أي على ينطبق الشيءونفس      
حمصورة يف أشغال البيت وتربية العامة فيعترب الرجل املسؤول الوحيد عن أفراد عائلته يف حني كانت مهام املرأة 

 . لوفري والسريع لألسرةاألوالد ويف الكثري من األحيان كانت تساعد الرجل يف حرفته حىت تساهم يف الدخل ا
وخيتلف نشاط املرأة احلريف باختالف البيئة اليت تعيش فيها ففي الريف كانت خترج إىل احلقول ، أما يف املدينة     

م( كانت 5556ه/501فقد عرفت عملية البيع والشراء ومثال ذلك أّم األديب أبو بكر بن عيسى الداين )ت
بابن اللبانة ،وعادة ما ينحصر عمل املرأة داخل الوسط الشعيب يف القيام   حىت عرف أبناؤهامشتغلة ببيع اللنب

بشؤون املنزل من تنظيف وطهي كما كان بعض النساء يقمن بطحن الزرع رغم كرب سّنهن .   أما تربية األوالد 
صادر التارخيية ، وكانت داخل احلياة العائلية فلم تشر إليها املصادر التارخيية بإطناب إال ما ورد متناثرا يف بعض امل

 بعض النسوة يلجئن إىل من يساعدهّن يف تربية أوالدهّن كإرساهلّن لألولياء والفقهاء خاصة بعد وفاة األّب.
أما عالقة الزوجة بزوجها يف املغرب ال ختتلف كثريا يف سائر أقاليم املغرب اإلسالمي مع بعض االختالفات  

حيان بالتعاون وأحيانا أخرى بالتنافر والتشاجر وكان أهم عامل يتحكم الطفيفة حيث اتسمت يف الكثري من األ
 فيها هو العامل املادي .

متتعت املرأة باملغرب اإلسالمي بالكثري من احلرية خاصة باخلروج من املنزل ألغراض وغايات خمتلفة ، حيث  و   
حيث كانت تقصدها بكثرة  كما خرجت للصالة يف املساجدخرجت للجنائز خاصة لتشيع كبار الشخصيات  

وتفضل الصالة هبا عن البيت ، وبغّض النظر عن خروجها للمقابر واملساجد فإّن حياهتا اليومية كانت مليئة 
 يل وإىل احلمامات وزيارة األقارب.بالنشاط واحليوية حبيث كانت خترج لألسواق واألودية قصد السقي والغس

من األعشاب كزيت األرقان ماهلا واستخدمت بعض مستحضرات التجميل أما بالنسبة للزينة فقد اهتمت املرأة جب 
الذي كانت النساء املصامدة يدهن رؤوسهن به ، كما عرفت نساء املغرب األدىن حبّبهن للزينة ويف هذا الصدد 

كما يذكر احلسن الوزان :"وال يشتغلن بغري زينتهّن وعطرهّن حىت أّن العطارين هم آخر من يغلقون دكاكنهم"،  
تشاهبن نساء املغرب اإلسالمي يف اهتمامهن بوضع احللي ففي نواحي تلمسان شهد ابن تومرت نساء مزيّنات 
حمّليات يبعن اللنب حيث اهتمت املرأة بالغرب اإلسالمي بصفة عامة بإحتاف نفسها باألزياء اجلميلة واحللّي وكان 

 اختالف املظهر يعود إىل االنتماء الطبقي . 

  االقتصادي:دورها -ب  
ي حرفا خاصة هبّن مستقالت عن الرجال حيث أشارت الكثري من مارست الكثري من النساء باملغرب اإلسالم    

املصادر اجلغرافية إىل وجود الكثري من املناطق من بالد املغرب اشتهرت نساؤها بالصناعة النسيجية  والظاهر أهنا 



 
 

احلسن الوزان أّن الّنساء بضواحي تادلة ماهرات جّدا يف خدمة أتقنت هذه احلرفة إىل درجة التفنن حيث ذكر 
الصوف يصنعن منه الربانس واألكسية الفاخرة ، فيكسنب هكذا املال أكثر مما يكسبه الرجال "، وأعجب ياقوت 
احلموي مبهارة املرأة يف سجلماسة قائال:"لنسائهم يد صناع يف غزل الصوف، فهّن يعملن منه كّل حسن عجيب 

يع، كما قال احلسن الوزان :"وتنسج النساء ثيابا من الصوف على شكل أغطية سرير ، لكنها دقيقة رفيعة وبد
حىت يظّن أهّنا حرير تباع بثمن مرتفع يف مدن بالد الرببر كفاس وتلمسان".وبّينت كتب احلسبة أّن بعضهّن كّن 

أّن  عض الشباب بذلك ، كما أشارت املصادر إنتاجهّن بأنفسهّن يف األسواق املختلطة، وأحيانا يكّلفن بيبعن 
 جّل نساء املغرب مارسن نفس الصناعة اليت كانت يف عمومها نسيجية حيث اقرتنت هذه الصناعة باملرأة.

سيما يف عهد يعقوب املوحدي كان للنساء دور كبري يف إنعاش احلركة التجارية ويف ظّل الدولة املوحدية    
دالالت حيملن بضائع التجار إىل املنازل وتقاضني أجورا عن ذلك، كما كّن يشرتين  باألسواق املغربية لكوهنن

حوائجهّن من األسواق وهؤالء النسوة من الطبقة الفقرية ، ومما ال شك فيه أّن املرأة من الطبقة اخلاصة باملغرب 
ي مارسته املرأة من مارست هي األخرى نشاطا اقتصاديا ملحوظا إال أنه خيتلف عن النشاط االقتصادي الذ

الطبقات األخرى حيث كانت صاحبة أمالك تديرها بنفسها بغض النظر عن كيفية متلّكها منهّن زينب بنت 
إسحاق النفزاوية ومتيمة بنت يوسف بن تاشفني ويف غالب األحيان كانت املرأة توكل زوجها لتسيري 

 (.513-511، 1أمواهلا.)الونشريسي، املعيار، ج
يف الغرب اإلسالمي كان هلا نصيب يف الثروة ،حيث سامهت مسامهة فعالة يف النشاط ا سبق أّن املرأة يتبنّي مم    

 االقتصادي ، حيث متتعت حبرية تامة يف اخلروج إىل األماكن العامة لقضاء حوائجها املختلفة . 
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