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 املريني انعصر يف املغربيت املرأة يكانت

 م9661 – 9668/  هـ668 – 666
 اخلويل انعظيى عبذ حمًذ. د  

  المستقمة لمهيئات العامة اإلدارة مدير
  المصري النواب مجمس الرقابية واألجهزة

 

 يهخص انبحث :
 تبخؿ وـل الثقافيةو  واالجتماعية السياسية الحياة في بارزا دورا المريني العصر في المرأة لعبت

 في المتاحة والثقافية واالجتماعية السياسية الظروؼ ظؿ في قوة مف تممؾ ما بكؿ واجبيا أداء في بشيء
 .الوقت ذلؾ

 عند أو المرينييف، الحكـا عند سواء واالحترـا التقدير مف كبير بقدر المغربية المرأة وتمتعت
 السـم تحقيؽ في مساىمتيا خالؿ مف ليا اسيةالسي المكانة وظيرت المغربي، المجتمع فئات باقي
 الميدد أو الغازي الطرؼ رأس مف مكرىة، ولو الزواج، قبوليا خالؿ مف المتنازعة األطراؼ بيف

 مساىمة خالؿ مف كذلؾ والتناحر، الصراع لجـ السياسية الزيجات ىذه مف اليدؼ وكاف بالغزو،
 .المريني الحسف أبو السمطاف عيد في لبالدىا السفارة في المرأة

 فييا الطيب الفعؿ أو الحرب، إيقاؼ عمى قدرتيا في المغربية لممرأة الحربية المكانة وظيرت
 مع ومرير طويؿ بصراع بدأ الذي العصر ذلؾ في فييا، المغموب الطرؼ ولصالح لصالحيا،
 رؼالط عمى الحرب آثار لتخفيؼ تدخميا خالؿ ومف عاماً، وخمسيف ثمانية واستمر الموحديف
 أىالي عمى الحصار ذلؾ آالـ وتخفيؼ المدف عمى الحصار لوقؼ تدخميا خالؿ مف وذلؾ المغزو،

 . نتائجيا واستيعاب الحرب، نشوب منع في الدور ذلؾ تمثؿ كما المدف، ىذه
 اليومية الحياة ممارستيا في مشاركتيا خالؿ مف ظيرت فقد المغربية لممرأة الحضارية المكانة أما

 عقود ليا وضمنت الزيجات، وعقد الخطوبة عمميات إتمـا في ميماً  دوراً  ليا فكاف المغربي المجتمع داخؿ
 . ذلؾ غير أو المعاممة إلساءة األيـا مف يـو في تتعرض فال زوجيا، مع الكريمة حياتيا الزواج
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 وأداء القضاء أمـا الوقوؼ في قدرتيا خالؿ مف وذلؾ متميزة مكانة المريني المجتمع ومنحيا

 المكانة ظيرت كما .المادية الحقوؽ تخص التي القضايا في خاصة القاضي أمـا الواجبة ليميفا
 حظ إف مف الرغـ وعمى الكبيرة، العممية بمقدرتـي تميزوا الذيف لممعمميف اختيارىا عمى قدرتيا في ليا العممية
 . واألدب لفقوا عممي في نبغوا قد بعضيف أف إال قميالً  كاف التعمـي مف المغربية المرأة

 االقتصادية األعماؿ لبعض أدائيا خالؿ مف فظيرت المغربية لممرأة االقتصادية المكانة أما
 .المريني العصر في المغربي المجتمع داخؿ التجارية األعماؿ في مكانتيا ليا حفظت التي

**      **      ** 
 

Abstract 

The status of Moroccan woman in the Marinite era 

668 - 869 H / 1269 - 1465 AD 

Dr. Mohamed Abdel Aziem El Kholy
(1)
 

Woman in the Marinian era played a prominent role in 
political, social and cultural life and she spared no pains in 
fulfilling her duty with all strength under the political, social and 
cultural conditions at that time. Moroccan woman enjoyed great 
appreciation and respect from both the Marinese rulers, and the 
rest of the Moroccan society. Her political status manifested 
clearly in her contribution to realizing peace between the 
conflicting parties through her acceptance of marriage, 
unwillingly, from the head of the invading or threatening party. 
The aim of these political marriages was to curb conflicts and 
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disputes, as well as through her participation as an ambassador 
of her country under the reign of Sultan Abu al-Hasan al-Marini. 

The military status of Moroccan woman emerged in her 
ability to stop the war, or good deed in favor of it, and in favor 
of the defeated party in that era. That era began with a long and 
bitter conflict with the Almohadeen and lasted for fifty-eight 
years, through her intervention to put an end to the siege of 
cities and mitigating the effects of it on the invaded party. Her 
role was also represented in preventing war and absorbing its 
consequences. 

The cultural status of Moroccan woman emerged through 
her participation in the daily life within Moroccan society. She 
played an important role in completing the engagement and 
marriage processes. Marriage contracts secured her a decent 
life with her husband and she was never subjected to abuse or 
otherwise. 

The Marian community gave her a privileged position 
through her ability to stand before the courts and to take the 
oath before the judge, especially in cases involving material 
rights. 

Her scientific standing manifested in her ability to select 
teachers who enjoyed great scientific knowledge. Despite the 
fact that the Moroccan woman had a little of education, some of 
them were well versed in jurisprudence and literature. 

The economic status of Moroccan woman emerged through 
the performance of some of the economic works that had 
retained her place in the business within Moroccan society in 
the Marinite era. 
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 ادورً  (3)ـ3661 – 3368/  ىػ868 – 668 المريني العصر في المرأة لعبت

 في قوة مف تممؾ ما بكؿ واجبيا أداء في بشيء تبخؿ ولـ المغربي المجتمع في ابارزً 
 .العصر ذلؾ في المتاحة الظروؼ ظؿ
 :المريني العصر في المغربية لممرأة السياسية المكانة:  أوال

المكانة لممرأة المغربية في العصر المريني الذي بدء بصراع طويؿ ىذه تمثمت 
اؼ الحرب، في قدرتيا عمى إيق اعامً واستمر ثمانية وخمسيف  (3)ومرير مع الموحديف

                                                           

ي اتخذت مف ة الكبيرة التالمرينيوف إحدى القبائؿ التي حكمت بالد المغرب األقصى، وىـ فرع مف قبائؿ زنات  (3)
ليا، وقد تزعـ المرينيوف زعماء اشتيروا بالصالح والتقوى ومحاربة الموحديف، وعمموا  االصحراء الكبرى موطنً 

 - 103عمى تكويف دولة وتوحيد بالد المغرب تحت حكميـ السيما في عيد السمطاف أبي الحسف المريني 
ـ، وقد بقيت ىذه الدولة 3013ىػ / 113ناف فارس ـ، وابنو السمطاف أبي ع3013 - 3003ىػ / 113

ىػ / 868تحكـ المغرب األقصى حتى تدىورت أحواليا وكثرت الثورات ضدىا مما أدى إلى سقوطيا سنة 
 - 3633ىػ / 868 - 830ـ في عيد أخر أمرائيـ عبد الحؽ بف أبي سعيد بف أبي العباس 3661
ـ  ـ3303ىػ / 638ف عبد الممؾ الكتامي، ت ) حسف بف عمي بف محمد ب  ـ. ) ابف القطاف3661 (: نظ
دار الغرب اإلسالمي، بيروت لترتيب ما سمؼ مف أخبار الزماف، حقيؽ محمود عمي مكي،  الجماف
ـ، 3330عمي محمد محمد الصالبي : إعالـ أىؿ العـم والديف بأحواؿ دولة الموحديف، القاىرة  -؛ ـ3811
ف كانت قصيرة الفترة األولى : ا  يخ بني مريف فترتيف رئيسيتيف و ار ويمكف أف نميز في ت -( ؛  306،301ص

ـ، الفترة الثانية عصر 3031 – 3386ىػ / 131 – 681فترة خالفة أبي يوسؼ يعقوب وابنة أبو يعقوب 
ـ، 3018 – 3068ىػ / 163 – 168ـ وابنة أبي عناف 3668 – 3003ىػ / 813 – 103أبي الحسف 

يفاف ىربؾ : تفكؾ وحدة إفوذىـ الفعمي في بالد المغرب. ) ولمدة قصيرة عمى ن والتي أمكف لممرينييف التأكيد
ـ، المجمد الرابع المغرب السياسية، تاري فريقيا مف القرف الثاني عشر إلي القرف السادس عشر، إخ إفريقيا العا

 (. 330ـ، ص 3888منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـو والثقافة "اليونسكو" 

ـ أسسيا محمد بف تومرت، ونجحت في فرض 3368 – 3338ىػ / 668 – 136الموحديف دولة  ( 3)
سيطرتيا عمى كامؿ بالد المغرب اإلسالمي، بما في ذلؾ الجزء الجنوبي مف األندلس، واستطاعت أف 
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أو الفعؿ الطيب فييا لصالحيا، ولصالح الطرؼ المغموب فييا، وقد ذكر ابف أبي زرع 

باؿ الطرؼ المياجـ، رجت فييا نساء البمد المغزو الستقعف بعض الشفاعات التي خ
، ومنيا ما حدث أثناء نزوؿ السمطاف السعيد الموحدي (3)وتمكف مف حقف دماء أىمييف
 الحؽ عبد بف بكر أبو يحيى ىأبرجاعيا مف يد األمير عمى مدينة مكناسة الست

فالذ أىميا بالطاعة، وسألوا العفو عف الجريرة،  ،(3) ـ3366 / ىػ663 سنة المريني
                                                                                                                                                    

ترتيب ما ل : نظـ الجماف تقضي عمى الفتف واالضطرابات التي أعقبت سقوط دولة المرابطيف. )ابف القطاف
حمد بف تومرت ورحمتو العممية قي : مسعد زغموؿ عبد الحميد -؛ 01مف أخبار الزماف، صسمؼ 

ـ، بحث منشور في ندوة بالد المغرب 3333 –3336ىػ / 136 – 133ندلس والمشرؽالمغرب واأل
وعالقتيا بالمشرؽ حتى أواخر القرف الخامس عشر لمميالد/ التاسع اليجري، اتحاد المؤرخيف العرب، 

عز الديف عمر موسى : الموحدوف في الغرب اإلسالمي  -؛  363ـ، ص 3881نوفمبر القاىرة 
 (.66ـ، ص3883 تنظيماتيـ ونظميـ، دار الغرب اإلسالمي، بيروت

(: الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية، ـ3063ىػ / 163مى بف عبد اهلل، ت أبو الحسف ع) ابف أبي زرع ( 3)
أبو الحسف عمى بف عبد اهلل، ) ابف أبي زرع -؛  13ـ، ص 3813، الرباط دار منصور لمطباعة والورؽ

، فأسـ (: األنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار مموؾ المغرب وتاريخ مدينة 3063ىػ / 163ت 
 .383ـ، ص 3881مراجعة عبد الوىاب منصور، المطبعة الممكية، الرباط 

ـ، كاف ذا شخصية قوية متألقة 3318 –3366ىػ / 616 – 663بف عبد الحؽ  األمير أبو يحيى أبو بكر ( 3)
الشخصية التي طبع عمييا، فقد كاف أبيض الموف = =استمدت عناصر قوتيا وتألقيا مف مكوناتو الجسدية وأوصافو

با بحمرة، تـا القد سبط الجسـ حسف الوجو والعينيف، أبيض الرأس، أيسر أعسر يرمى ويطعف في الحرب مشرً 
ت واحد، لذلؾ كانوا يطمقوف عميو فارس زناتو وكاف بطال شجاعا جوادا كرـي األخالؽ، صادقا وفيا بحبتيف في وق

ـ وحسف أخالؽ وكرـ طباع، فيو بيذه األوصاؼ كميا نموذج لمقوة في جسد قوى متيف التركيب . بالعيود ذا أناة وحم
ىػ / 131نصر الخزرجي، ت محمد بف  فسماعيؿ فرج بف إسماعيؿ بف يوسؼ بابف األحمر أبو الوليد إ)

ـ، دمشؽ 3036 ـ (: النفحة النسرينية والممحة المرينية، تحقيؽ وتقدـي عدناف محمد آؿ طعمو، مطبعة الشا
أبو العباس  ابف القاضي ) شياب الديف -؛  6ابف األحمر : روضة النسريف، ص  -؛  33،30ـ، ص 3883

ـ(: 3636ىػ/ 3331النجار الفاسي، ت  الِمْكنَاِسي ةبف أحمد بف عمي بف أبي العافي أحمد بف محمد بف محمد
ابف أبى  -؛  333ىػ، ص 3038جذوة االقتباس في مف حؿ مف األعالـ مدينة فاس، طبع حجر بفاس سنة 

 ..(383زرع : األنس المطرب، ص 
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واستشفعوا بالمصاحؼ، برز فييا األوالد عمى رؤوسيـ، وانتظموا مع النساء في صعيد 

 .(3)حاسرات منكسرات الطرؼ مف الخشوع، ووجـو الذنب والتوسؿ"
والزواج ألغراض سياسية أفضؿ مثاؿ لتبياف مكانة المرأة  (3)ومثمت المصاىرات

في منع نشوب الحرب، واستيعاب نتائجيا، فقد ساىمت المرأة، في تحقيؽ السمـ بيف 
 األطراؼ المتنازعة مف خالؿ قبوليا الزواج، ولو مكرىة، مف رأس الطرؼ الغازي 

جات السياسية لجـ الصراع والتناحر؛ ومف يزو. وكاف اليدؼ مف الز أو الميدد بالغ
ذلؾ المصاىرات التي عقدىا بنو حمامة مع الوحدات القبمية األخرى، وبرزت في ىذا 

، والنوار بنت (0)الصدد أسماء السيدات "سوط النساء مف بني عمى الشرفاء الحسنييف
ت محمى مف ، وأـ اليمف بن(1)، وأـ الفرج مف بني عبد الواد(6)تصالت مف بني ينجاسف

تى عقد عمييف عبد الحؽ "، الموا(3)، وتعزونت بنت أبى بكر مف تنالفت(6)قبيمة بطوية
 .(3)رض رأب الصدع بيف بني حمامة وغيرىا مف القبائؿبف محيو لغ

                                                           

ـ(: العبر وديواف المبتدأ والخبر، دار 3631ىػ / 838ابف خمدوف )عبد الرحمف بف محمد،  ( 3)
 .338،338، ص 1ـ، ج 3888المبناني، بيروت  الكتاب

 .المصادر التاريخية خالؿمصاىرات العصر المريني مف  ، لبعض0، 3، 3انظر المالحؽ  ( 3)
 إسماعيؿ بف الوليد إسماعيؿ فرج أبو)  ابف األحمر -؛  331، ص 1ابف خمدوف : العبر، ج  ( 0)

: روضة النسريف في أخبار ( ـ3036ىػ / 131، ت نصر الخزرجي بف محمد بف يوسؼ بف
 .38ـ، ص 3330، تحقيؽ عبد الوىاب منصور، المطبعة الممكية، الرباط دولة بف مريف

 .33ابف األحمر، روضة النسريف، ص  -؛  30: الذخيرة السنية، ص ابف أبى زرع ( 6)
 .31ابف األحمر : روضة النسريف، ص  -؛  30: الذخيرة السنية، ص ابف أبى زرع ( 1)
 .38ابف األحمر، روضة النسريف، ص  -؛  331، ص 1: العبر، ج بف خمدوفا ( 6)
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وفى إطار الصراع المحتدـ بيف بني مريف والقبائؿ العربية، تواتر الزواج بيف ىذيف 

، وكاف مف بينيا زواج (0)مب لظروؼ المواجيات وأثرىاالطرفيف بنسب قميمة، خضعت في األغ
. بؿ إف نساء العمارنة (6)األمير يعقوب بف عبد الحؽ مف السيدة عائشة بنت ميميؿ الخمطى

المواتى اعتاد األمراء المرينيوف الزواج مف بعضيف، كف أفضؿ وسيمة الصطناع رجاؿ تمؾ 
 .(1)لتي اعتادوا التنقؿ فيياالقبيمة، ومنع تمرداتيـ وغاراتيـ في المجاالت ا

وتبقى المصاىرة التي تمت بيف السمطاف أبى الحسف والسمطاف الحفصى أبى 
، "بطريؼ فيمف ىمؾ مف (1)، بعدما فقدت األولى(6)يحيى في ابنتو األميرة عزوبة

                                                                                                                                                    

ابف  -؛  30نية، ص : الخيرة السابف أبى زرع -؛ 331، ص 1عبر، ج : الابف خمدوف ( 3)
 .38،33: روضة النسريف، ص األحمر

ابف  -؛  30ابف أبى زرع : الخيرة السنية، ص  -؛  331، ص 1: العبر، ج ابف خمدوف ( 3)
 .38،33حمر : روضة النسريف، ص األ

فريقيا، كمية العمـو االجتماعية، إالمعروؼ بميوف األفريقي (: وصؼ  حسف بف محمد الوزاف الزياتي،الوزاف ) ( 0)
مصطفى أبو ضيؼ : أثر  -؛  066ىػ، ص  3088جامعة اإلمـا محمد بف سعود اإلسالمية، السعودية 

 – 3303ىػ / 618 – 631ؿ عصري الموحديف وبني مريف القبائؿ العربية في الحياة المغربية خال
 .363ػ363ـ، ص 3883ـ، دار النشر المغربية، الدار البيضاء 3613

ىػ 3031أبو العباس احمد الناصري، ) يالسالو  -؛ 081األنيس المطرب، ص  :( ابف أبى زرع6)
الناصري،  ـ (: االستقصا في أخبار المغرب األقصى، تحقيؽ جعفر الناصري ومحمد3881/ 

 .330، ص 0ـ، ج 3816دار الكتاب، الدار البيضاء 
 .11( الوزاف : وصؼ أفريقيا، ص 1)
 .331،366، ص 0السالوي : االستقصا، ج  -؛  000،001، ص 1( ابف خمدوف : العبر، ج 6)
( شارؿ أندرى جولياف : تاريخ أفريقيا الشمالية، تعريب محمد مزالي والبشير سالمة، الدار 1)

 .338، ص 3ـ، ج 3880سية لمنشر، تونس التون
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أفضؿ نموذج لتبيف الدور السياسي لممرأة في منع الحرب وتالفى  (3)حظايا السمطاف"
ابف خمدوف إف السمطاف أبا الحسف كاف "قد امتدت عينو إلى ممؾ مآسييا، بقوؿ 

إفريقية، وأقاـ يتعيف ليا األوقات، ولما بعث إليو في الصير، وأشيع بتممساف أف 
الموحديف ردوا خطبتو، نيض مف المنصورة بتممساف، وأغد السير إلى فاس، ففتح 

ضمرا الحركة إلى إفريقية، ديواف العطاء، وأزاح عمؿ العساكر، وارتحؿ إلى تممساف م
 .(3)حتى جاءه الخبر اليقيف باإلسعاؼ والزفاؼ، سكف عزمو، وىدأ طائره"

ومما يؤكد أىمية المكانة السياسية لممرأة في ىذا الجانب ما ترتب عف رفض  
عناف الذي أرسؿ  يبكر الحفصى الزواج مف السمطاف أباألميرة الحفصية ابنة أبى 
ت محتجة بقمة قيد يمنع مف عشرتو، مف ىزات في العالقة الوفود لخطبتيا، فاعترض

 .(0)فريقيةإعناف عمى  يحفصييف أسفرت عف حممة السمطاف أببيف بني مريف وال
 بدور قياميا فيكما تظير المكانة السياسية لممرأة المغربية في العصر المريني 

 منيا الغاية وكانت ـ،3066/  ىػ161 عاـ السفارة ىذه وكانت الخارج، في لبالدىا السفيرة
 البيت حج مف المريني الحسف أبى السمطاف والدة عميو عزمت فيما الناصر الممؾ مخاطبة
، القبر وزيارة الحراـ  كاف بما إعالمو ثـ الرحاؿ، ليا تشد التي الثالثة بالمساجد والصالة المكـر
 أىؿ لقموب نصر فم تعالى اهلل منحو وما باألندلس، وجياده بالمغربيف، تحركاتو أمر مف

 . (6)محرج الصمباف عبدة ولصدور مبيج اإليماف

                                                           

 .303، ص 3شارؿ أندرى جولياف : تاريخ أفريقيا الشمالية، ج  -؛  010، ص 1( ابف خمدوف : العبر، ج 3)
 .303، ص 3شارؿ أندرى جولياف : تاريخ إفريقيا الشمالية، ج  -؛  010، ص 1( ابف خمدوف : العبر، ج 3)
صر السمطاف أبى عناف المريني، دار النشر المغربية، الدار ( عمى حامد الماحي : المغرب في ع0)

 .86ـ، ص 3886الدار البيضاء 
محمد المنوني : ورقات عف الحضارة المرينييف، منشورات كمية اآلداب والعمـو اإلنسانية، جامعة  (6)

 .318ـ، ص 3886جامعة محمد الخامس، الرباط 
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 بما االبتياج مف لو حصؿ عما امعربً  المغربية المخاطبة عف الناصر الممؾ أجاب وقد
 يقدـ جياتو، مف وقربيا بالده عمى بمقدميا الشعور وقع متى وأنو المرينية، األميرة اعتزمتو
يابيا نظره بجميؿ الشريفة جيتياو  تحمد حتى ركابيا، يتمقى مف لمخروج  .(3)وا 

 الرأفة مف فييا كافو  ،"العنبر" اسميا المريني الحسف أبى السمطاف ووالدة
 وكـ يتامى، مف جيزت فكـ العجب، منو قضى ما الخميقة عمى والشفقة والرحمة
 كانت ما عدا صالت، مف أجزلت وكـ صدقات، مف بذلت وكـ أيامي، مف زوجت
 حج عمى عزمت أف وبعد الكراـ، اعرالمش إلى التحؼ مف وتيديو الصياـ، مف تسرده
 .(3)"الحماـ دونو آخترميا الحراـ، اهلل بيت
  :: المكانة الحربية لممرأة المغربية في العصر المريني اثاني  

تتضح أىمية ىذه المكانة في العصر المريني مف خالؿ تدخميا لتخفيؼ آثار 
أبو الحسف المريني لدى  السمطافخمت والدة الحرب عمى الطرؼ المغزو، حيث تد

ف لـ  أبنيا لوقؼ الحصار عمى أىؿ مدينة تممساف لما لحقيـ مف جرائو مف مآس، وا 
تتمكف مف صده عف ذلؾ، وفى ىذا الصدد يروى ابف مرزوؽ عمى لساف أمير 

عفائيـ  ابى الحسف قائال "دخمت عمييا يومً المسمميف أ فكممتني في شأف أىؿ تممساف وا 
ف الحصار، قاؿ فقمت إف الشرع أمرني بيذا، وبينت ليا ذلؾ بطريؽ شرعي، فحينئذ م

 .(0)"أمسكت

                                                           

 .318محمد المنوني : ورقات عف الحضارة المرينييف، ص  (3)
 .318محمد المنوني : ورقات عف الحضارة المرينييف، ص  (3)
المسند (:  ـ3018 / ىػ183) محمد بف أحمد بف مرزوؽ الخطيب التممساني، ت  أبو مرزوؽ( 0)

، ، دراسة وتحقيؽ ماريا خوسوس بيغراأبي الحسف في مآثر ومحاسف موالنا الصحيح الحسف
 .330، ص ـ3883منشر والتوزيع، الجزائر مكتبة الشركة الوطنية ل، تقديـ محمود بوعياد
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كذلؾ نجد أف المرأة المغربية في العصر المريني اعتادت الخروج مع الرجاؿ 

، فبرزت في ساحات القتاؿ "عمى سبيؿ (3)لمغزو في حمالت طالت مدىا ومسافاتيا
رجاليف عمى االستماتة وعدـ اإلدبار، وأنشدف  (3)التحريض، يحييف ويعديف ويرغبف"

، حتى إف العرب كانوا (6)، وكاف ليف دور فعاؿ في ذلؾ(0)األشعار لتحميسيـ
، كما تكمفف (1)""يصطحبوف نساءىـ في حروبيـ، لتزداد شجاعتيـ، ويقؿ خوفيـ

وكذا باألسرى في سجونيـ، وبإيصاليـ إلى ذوييـ في  ،(6)بالجرحى لتضميد جراحاتيـ
 .(8)ا بفؾ أسرى أىميفوأيضً  ،(1)حاؿ إطالؽ سراحيـ

                                                           

 -؛  331،338ابف أبي زرع : الذخيرة السنية، ص  -؛  031: األنس المطرب، ص ( ابف أبى زرع3)
فاضة قداح اآلداب في ـ (: 3013ىػ / 116إبراىـي بف عبد اهلل بف إبراىيـ، ت )النميرى  فيض العباب وا 

عداد محمد بف شقروف، دار الكتاب العربي، القاىرة الحركة السعيدة إلي قنسطينة والزاب، دراسة  وا 
 .330: ورقات عف حضارة المرينيف، ص محمد المنونى -؛ 80،86ـ، ص 3886

 .36، ص 0السالوي : االستقصا، ج  -؛  308ص  1: العبر، ج ابف خمدوف (3)
رب في عمى حامد الماحى : المغ -؛  330( محمد المنونى : ورقات عف حضارة المرينيف، ص 0)

 .318عيد أبى عناف، ص 
(6 )Khaneboubi Ahmed : Les Premiers Sultans merinides, 1269-1331 : 

histoire politique et sociale, L 'Harmattan, Paris 1987, pp. 132-133. 

 .66( الوزاف : وصؼ أفريقيا، ص 1)
(6)Khaneboubi Ahmed, Les Premiers Sultans merinides, op. cit., p. 133.  

 البياف: ( ـ3381/  ىػ681 ت محمد، بف محمد اهلل عبد أبو)  المراكشي عذارى ابف (1)
براىيـ الكتاني والمغرب األندلس مموؾ أخبار اختصار في المغرب ، تحقيؽ اوثيني ميراندا وا 

 .368، ص ـ3881ومحمد بف تاويت، دار الغرب اإلسالمي، بيروت 
بابف  الحسني المعروؼ المغربي بف مصباح الشفشاونى الحسنى( ابف عسكر ) محمد بف عمي 8)

ـ (: دوحة الناشر لمحاسف مف كاف بالمغرب مف مشايخ القرف 3118ىػ / 886تعسكر، 
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وقد ذكر ابف أبي زرع أنو مف عادة الجيش المريني منذ بداية عيد الدولة 
المرينية أف يرافقو إلى ميداف المعركة نساء المقاتميف وأف األمير أبا بكر بف عبد الحؽ 

ع عمى السمطة مع حينما تقدـ لينزؿ بالقرب مف مدينة مكناسة الزيتوف أثناء الصرا
 .(3)الموحديف كاف يصطحب قرابتو وأخوتو وحشمو وعبيده وأعوانو

وأثناء معركة وادي تالغ التي دارت رحاىا المرينييف وبني عبد الواد سنة 
ـ اصطفت النساء المرينيات خمؼ الجيوش في اليوادج والمراكب 3361ىػ / 666

 .(3)يحرضف عمى القتاؿوالقباب مزينات سافرات الوجوه عمييف ثياب الوشى 

ىػ / 683وأثناء المعركة التي دارت بيف المرينييف وبني زياف عند وادي ايسمى سنة 
ـ خرجت الجواري الموالدت صحبة الجيش المريني، وكف داخؿ ىوادجيف 3313

 .(0)الممبسة بالديباج أو داخؿ قبابيف المزينة، وقد تقدـ الرجاؿ لقيادتيف

لكبير برزت الجماؿ المحاله والمراكب الممبسو بالديباج وعند حصار مدينة تممساف ا
 .(6)والقباب المزينة والجواري المولودات تحت قيادة الرجاؿ في أحسف زى وأتـ جماؿ

                                                                                                                                                    

العاشر، تحقيؽ محمد حجى، مطبوعات دار المغرب لمتأليؼ والترجمة والنشر، سمسمة التراجـ، 
 .30ـ، ص 3811، الرباط 3ط 

 .313، ص نس المطرباأل( ابف أبى زرع : 3)
 .383، ص 1ابف خمدوف : العبر، ج  -؛  303( ابف أبى زرع : الذخيرة السنية، ص 3)
 .366( ابف أبى زرع : الذخيرة السنية، ص 0)
 .338ـ ص 3818( عبد العزيز بف عبد اهلل : مظاىر الحضارة المغربية، الدار البيضاء 6)
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وفى أثناء حممة السمطاف أبى عناف فارس عمى قسطنطينية كانت الجواري األندلسيات 

ـ الحروب والمالحـ محرضيف بذلؾ والروميات والعراقيات يجمسف في ىوادجيف يغنيف بذكر أيا
 .(3)عمى القتاؿ، وكانت كؿ جارية يحيط بيا عدد مف الجواري يرددف وراءىا األشعار

 المريني العصر في المغربية لممرأة االجتماعية المكانة:  ثالثا  
المكانة لممرأة المغربية في العصر المريني مف خالؿ مشاركتيا في ىذه تمثمت 

يومية داخؿ المجتمع المغربي، فقد كاف لممرأة دورًا ىامًا في إتماـ ممارستيا الحياة ال
الخطوبة وعقد الزيجات مف خالؿ دورىا "كخاطبة"، حيث تتولى الخاطبة التمييد 
لالتفاؽ بيف أىؿ العروسيف، ثـ يذىب أىؿ الزوج إلى منزؿ العروس لمتحدث مع أىميا 

 .(3)وىدايا واالتفاؽ معيـ عمى كؿ ما يتعمؽ بالزواج مف صداؽ
ومف األعراؼ الجارية عند المرأة المغربية أنو أثناء فترة الخطوبة كاف العريس ييادي 

 .(0)عروسو أو خطيبتو في األعياد والمناسبات ىدية ال تعدو حناء وصابوف وفاكية

                                                           

 .80ص  فيض العباب،:  ( النميرى3)
لونشريسى لقيمة تبيف صداؽ إحدى الزوجات في المغرب في ثنايا نازلة عرضت عمى أحد الفقياء، فيذكر أف ( أشار ا3)

الصداؽ النقد كاف عبارة عف خالخؿ فضة قيمتيا عشرة دنانير مف الذىب، وأقراص ذىب مف ديناريف وعقد جوىر 
اف وآخر مف الحرير، وممحفة قطف وفراش مف قيمتو ستة دنانير مف الذىب، أما الثياب أو الكسوة فمنيا ثوب مف الكت

ـ، وأحيانًا كاف يشتري مف الصداؽ: وطاء ولحاؼ وفرش و  بعض الصحاؼ واألقداح. القطيفة عالوة عمى ىدية طعا
: المعيار المعرب والجامع المغرب عف فتاوى أىؿ ـ(3138ىػ / 836العباس أحمد التممسانى، ت )أبو الونشريسى )

كماؿ السيد  -؛  336، 333، ص 0، ج ـ3883غرب، نشر وزارة األوقاؼ المغربية، المغرب إفريقية واألندلس والم
أبو مصطفى : جوانب مف الحياة االجتماعية واالقتصادية والدينية والعممية في المغرب اإلسالمي مف خالؿ نوازؿ 

مف أمثمة اليدايا  -( ؛  33 ـ، ص3886وفتاوي المعيار المعرب لمونشريسي، مركز اإلسكندرية لمكتاب، اإلسكندرية 
التي كاف الزوج ييدي بيا زوجتو في المغرب "قصب ذىب وثوبيف مف الحرير وعقد جوىر وقطيفتيف وخفيف 

 (. 368،636، ص 0وجوربيف". ) الونشريسي : المعيار، ج 

 .86، ص0الونشريسي : المعيار، ج ( 0)
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كذلؾ ظيرت مكانة المرأة داخؿ المجتمع المريني مف خالؿ الصفات المطموبة في 

الزواج، منيا الجماؿ، وأف تكوف الكاممة القد العريضة، خصيبة المحـ، المرأة المقبمة عمى 
كحيمة الشعر، واسعة الجبينيف، زجة الحواجب، واسعة العيوف، مفخمة الوجو، أسيمة الخديف، 
ظريفة األنؼ، ضيقة الفـ، محمرة الشفاه والمساف طيبة الرائحة في األنؼ والفـ، طويمة الرقبة، 

لذراعيف، بعيدة المنكبيف، وفضمت المرأة قميمة الضحؾ والكالـ مف غميظة العنت، عريضة ا
غير نفع وال تعمؿ مف النساء صاحبة وال تطمئف ألحد وال تركف إال لزوجيا وال تخوف في 
شيء وال تغدر وال تتستر عمى حراـ، تعيف الزوج في كؿ حاؿ مف األحواؿ قميمة الشكاية 

روط التي يجب أف تتوفر في الفتاة المقبمة عمى الزواج . وكانت "العذرية" أىـ الش(3)والنكاية
 .(3)ألنيا الدليؿ الوحيد واألساسي عمى طيارتيا وعفتيا

وكاف حفؿ العرس الخاص بالمرأة يقاـ لياًل، وكانوا يستقدموف المغنوف والمغنيات 
 .(0)وضاربات الدفوؼ والراقصات، ويذبحوف ذبيحة أو أكثر، كؿ حسب قدراتو المادية

، فال تتعرض في (6)نت عقود الزواج لممرأة مكانتيا وحياتيا الكريمة مع زوجياضمو 
يـو مف األياـ إلساءة المعاممة مف زوجيا، وأال يتخذ الزوج أخري، وأال يكوف لو محظية، ومف 
حؽ الزوجة طرد الزوجة الثانية التي يتزوجيا زوجيا إف لـ تكف عمى ىواىا، ويذكر الجزيري 

                                                           

في العصر اإلسالمي "عصري بالمغرب األقصى  الحياة االجتماعية ( جماؿ أحمد طو :3)
 .038ـ، ص 3338المرابطيف والموحديف"، دار الوفاء لدنيا الطباعة، اإلسكندرية 

ولمعرفة أو التأكد مف عذرية الفتاة وجدت  -؛  300،306، ص 0( الونشريسي : المعيار، ج 3)
نت بكرًا نسوة عرفف بالقابالت واختصصف في الكشؼ عمى الفتاة قبؿ الزواج لرؤية إف كانت الب

 (.388،333أو ثيبًا ويشيدف عمى ذلؾ. )الوزاف : وصؼ أفريقيا، ص 

سعيد عبد الفتاح عاشور : الحياة االجتماعية في  -؛  313، ص0( الونشريسي : المعيار، ج 0)
 .330ـ، ص3883، الكويت 3، ع 33المدينة اإلسالمية، مجمة عالـ الفكر، ـ 

 .31،36ـ، ص 3883ريخ المغرب اإلسالمي، مطبعة الفنؾ، الدار البيضاء عبد اليادي التازي : المرأة في تا (6)



 
 
 

 الخولي العظيم عبد محمدد.  ــــــــ و6102اجلزء األول: ( 62انعذد ) -انعربيجمهت املؤرخ 

 
 

- 080 - 

 
ذلؾ بقولة "أطاع الناكح المذكور لزوجتو المذكورة بعد أف ممؾ عصمتيا باال  أف الرجاؿ تقبمت

يتزوج عمييا وال يتسري معيا وال يتخذ أـ ولد عمييا، فاف فعؿ شيئًا مف ذلؾ فالداخمة عمييا 
 .(3)بنكاح ومراجعة طالؽ، والسرية وأـ الولد حرتاف لوحة اهلل"

ي تصرفيا بحرية في ماليا، ومنحت عقود الزواج لممرأة المغربية الحؽ ف
ويذكر الجزيري أنو "ال يضارىا في نفسيا وال في أخذ شيء مف ماليا، فاف فعؿ شيئًا 

، وحفظت العقود حؽ المرأة في زيارة أىميا واالنتقاؿ مف (3)مف ذلؾ فأمرىا بيدىا"
 .(0)موضع إلي آخر عمى أف يتكمؼ الزوج نفقة التنقؿ

دبية والمادية التي تمتعت بيا المرأة وقد رصد الجزيري بعض الحقوؽ األ
المغربية عند زواجيا، حيث كاف يتـ كتابة النقد والكالئ في عقود الزواج وىي "أما بعد 
فيذا ما أصدؽ فالف ابف فالف الفالني زوجتو فالنة الفالنية كذا وكذا دينار مف سكة 

ه منو، ثـ يذكر الكالئ كذا نقدا وكالئا، النقد كذا قبضو لممنكوحة المذكور والدىا وأبرأ
مؤخرًا عند النكاح"، ولـ يخؿ عقود الزواج مف عبارة "أمساؾ بالمعروؼ أو تسريح 
بإحساف، وعميو أف يتقي اهلل العظيـ في صحبتيا، ويحمؿ بالمعروؼ عشرتيا جيده، 

 . (6)لو عمييا مثؿ ذلؾ مف حسف الصحبة وجميؿ العشرة"

                                                           

ـ (: المقصد المحمود في تمخيص الوثائؽ 3388ىػ / 181الجزيري ) أبو الحسف عمي بف القاسـ، ت  (3)
 .0، ص 3، ج 33663، 1333والعقود، مخطوطة ممحقة بالخزانة الحسنية بالرباط، تحت رقـ 

 .0، ص 3، ج  المصدر السابؽ  (3)
 .6، ص  3، ج المصدر السابؽ ( 0)
 .0، ص 3، ج المصدر السابؽ( 6)
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صر المريني في حقيا في الوقوؼ كما ظيرت مكانة المرأة المغربية في الع

أماـ القضاء وأداء اليميف الواجبة أماـ القاضي، وكاف المغاربة يؤدوف يميف القضاء 
في المسجد الجامع، وخاصة في القضايا التي تخص الحقوؽ المادية، فكاف يحمؼ 
الطرفاف المتنازعاف أماـ القاضي في المسجد، وكانت المرأة مثميا مثؿ الرجؿ، تأتي 

ي المسجد وتؤدي اليميف، إال في بعض األحياف التي يتعذر عمييا الحضور، إل
فيحرص القضاة عمى مراعاة ظروفيا، مع الحفاظ عمى حقوؽ الطرؼ اآلخر، فإذا 
منعيا عذر شرعي مف دخوؿ المسجد، فكاف القاضي ينتظرىا حتى زواؿ عذرىا، وذلؾ 

في مكاف آخر غير المسجد، إذا قبؿ خصميا، واف لـ يقبؿ خرج ليا القاضي لتحمؼ 
كما كاف القاضي يقدر ظروؼ المرأة التي ال تستطيع الحضور لظرؼ عائمي، مثؿ 

 .(3)تجييزىا وليمة زواج ابنيا، فيؤجؿ حضورىا حتى تنتيي
 المجتمع في مكانتيا عمى دلت فقد المريني العصر في وزينتيا المرأة مالبس أما
ى المرأة المغربية، كاف "ثياب مف الحرير أو الكتاف وقد أشار الونشريسي إلي أف ز  المغربي،

، كذلؾ كف يمبسف في (3)أو القطيفة والممحفة القطف التي تمبس في الشتاء لموقاية مف البرد"
أقداميف الجوارب واألخفاؼ، وشاعت لدى نساء المغرب لبس النعاؿ أو الخفاؼ الصرارة 

 .(0)الرجاؿ إلييفالتي تحدث صوتًا أثناء المشي، مما يجذب انتباه 

                                                           

داليا عبد اليادي طمبة : وضعية المرأة المغربية  -؛  038، ص 33 المعيار، ج الونشريسى : (1)
ـ، ندوة 3666 – 3368ىػ / 868 – 668في العصر المريني مف خالؿ قضاياىا االجتماعية 

 .033ـ، ص 3333، القاىرة 38يخ، اتحاد المؤرخيف العرب، حصاد المرأة العربية عبر التار 
 .333، ص0، ج  المصدر السابؽ(3)
 Ouahiba Baghli : Chaussures-؛  633، ص6، ج  المصدر السابؽ(0)

Traditionnelles Algériennes, Alger, 1977, p. 80.  
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 أشيرىا مف المريني، العصر في النسائية لأللبسة مسميات عدة ىناؾ وكاف

 الحايؾ أو الكساء ولفظ ،(3)الشممة أو الحايؾ أو الرداء أو اإلزار أو الممحفة أو الكساء
 التي الرقيقة، األكسية مف نوع فالممحفة بسيط، فارؽ مع المعنى نفس ليا الممحفة أو

 أف غير وغميظ خشف فيو الحايؾ أما آزار، كممة اإلسالمي المشرؽ في عمييا يطمؽ
 صوؼ مف تتخذ بالحايؾ، تعرؼ األكسية مف نوع فيناؾ نسبياً  يبقى التصنيؼ، ىذا
 الحايؾ، الرداء، اإلزار، الممحفة، الكساء، بيف التمييز يجب لذلؾ. (3)بو يشتمؿ رقيؽ

 مف المباس، سائر فوؽ الذي المباس ىي فالممحفة النسيج، نوعية عمى بناء والشممة
 لستر يستعمؿ الذي واإلزار بو يتشح والمئزر الكساء، ىي والشممة ونحوه، البرد دثار
 .(0)الظير عمى وضعو في سوى الرداء عنيا يختمؼ وال الجسد مف األسفؿ الجزء

                                                           

و الجسـ كمو، وابف منظور في ( الكساء بضـ حرؼ الكاؼ تطمؽ بصفة عامة عمى المباس الذي يكس1)
معجمو يفرؽ بينيا وبيف الكساء بكسر حرؼ الكاؼ دوف أف ييتـ بشكؿ ىذا األخير، مكتفيًا بقولو "واحد 
األكسية اسـ موضوع"، وليذا المفظ عدة معاني، فيو يدؿ عمى مجموع المباس، ويعنى قطعة مف 

مة "الكسا" بسكوف حرؼ الكاؼ التي كانت النسيج، ويقصد زيًا محددًا. وىو المعروؼ عند العامة بكم
 عبد بف اهلل عبد بف محمد اهلل عبد أبو شائعة االستعماؿ بالمغرب واألندلس، ) الحميري )

(: الروض المعطار في األقطار، تحقيؽ إحساف عباس،  ـ3686/  ىػ833 ت الِحميرى، المنعـ
ة الدولة المرينية إلي العصر محمد مقر : المباس المغربي مف بداي -؛  003ـ، ص 3811بيروت 

 (.81ـ، ص 3336السعدي، منشورات وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية، المغرب 

ىػ / 868ػ  668( روناء صبري المتولي الجزار : األنسجة واأللبسة المغربية في العصر المريني، 2)
راسات ـ، رسالة ماجستير غير منشورة، قسـ التاريخ معيد البحوث والد3661 – 3368

 .368ـ، ص 3336األفريقية، جامعة القاىرة 
 .88محمد مقر : المباس المغربي مف بداية الدولة المرينية، ص ( 0)
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 مخيطة وغير النسيج، مف مستطيمة قطعة عف عبارة فيو المباس ىذا شكؿ عف أما

 يبمغ وقد والنصؼ، المتر عف عرضيا يقؿ وال أمتار، وستة أربعة بيف الغالب في طوليا حيتراو 
 فيتخذ الفصوؿ، باختالؼ نسيجيا ويتنوع لممرأة، الجسمية والبنية الذوؽ حسب وقياسيا المتريف،

 في غميظ نسيج ومف الصيؼ فصؿ في الصوؼ ورقيؽ ،(3)الكتاف أو القطف أو الحرير مف
 بيا أتى فقد المرينى، العصر مف متأخرة فترة في القطع ىذه استيراد وشاع مؼ،الم ومف الشتاء
 التجارة عمى الواسع البالد وانفتاح األجانب، التجار توغؿ نتيجة والبندقية، األندلس مف التجار

 .(3) واسع جغرافي امتداد المباس وليذا لممرأة، االجتماعية بالظروؼ جودتيا وترتبط الخارجية،

                                                           

وكانت ىذه األلبسة عريقة في القدـ، يعتقد أنو أصؿ كؿ  -؛  306( الحميرى : الروض المعطار، ص 1)
 Laوماف القدامى المعروؼ بػ " التوجا الممبوسات الخارجية العالمية، يشبو الرداء الذي كاف يمبسو الر 

Toge كاف استعمالو سائدًا في مجموع الشماؿ اإلفريقي منذ عيود غابرة، إذ يمؼ عمى أغمب أعضاء "
الجسد بتمرير أحد أطرافو المتقدمة مف تحت اإلبط، ليمتقي بالطرؼ المدلى منو عمى الكتؼ، ويربط 

مف بداية الدولة المرينية، ص  : المباس المغربيصدر مف الجية اليسرى. )محمد مقرطرفاه عمى ال
وال يزاؿ ىذا الرداء معروفا بالمغرب ببعض المناطؽ الحضرية خاصة بمدينتي وجدة  -( ؛ 88

 والصويرة لدى النساء البالغات والمسنات، ويعرؼ بالحايؾ، وخاصة في المدف الجنوبية، ويطمؽ عميو
راء المغربية، ويحمؿ لفظ الممحفة. وتتميز بطوليا، الذى في الصح ؿلفظ اإلزار. لكنو شائع االستعما

يصؿ إلى عشرة أمتار، وتعقد في األعمى لتأميف دائرتيف يطمؽ عمييما لفظ "حالليف"، يمكناف المرأة مف 
حاطة رأسيا بجزء مف الثوب، ولؼ جسميا بالباقى، فعمى الرغـ مف خموىا مف  إخراج رأسيا ويدييا وا 

يز فإف جماليتيا تتحدد في الطوؿ واالتساع واالحتشاـ الذى توفره، ويشمؿ ىذا النقوش والوشى والتطر 
المباس موريتانيا، وعددا مف الدوؿ اإلفريقية واآلسيوية، وال يزاؿ محط اىتماـ الصناعة التقميدية المغربية، 

، مؤسسة في العيود اإلسالمية خاصة باألقاليـ الجنوبية.) رشدي صبيحة : المالبس العربية وتطورىا
 (.333ـ، ص 3883ىد الفنية، القاىرة المعا

ـ، معيد الدراسات اإلفريقية، 3630 – 3630( خورخى دى ىنيف : وصؼ الممالؾ المغربية 3)
 .366، 333، 330ـ، ص 3881جامعة محمد الخامس 
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 إلى رأسيا أعمى مف المرأة بو فتمتحؼ المباس، ىذا استعماؿ مظاىر وتعددت

 إلى منو جزء ويرفع البطف، عند منو جانب طي يتـ أو المؼ، بواسطة يثبت إذ قدمييا،
 يتـ وقد بالجسد، التصاقو إلحكاـ بحزاـ أحيانا ويستعاف والوجو، الرأس لستر األعمى
 عف يستغنى وقد عروتيف، بواسطة راً يسا أو يمينا الصدر موضع جية مف طرفيو ضـ
 .(3)اليسرى اليد عمى أطرافو بعض بثني ذؿ

 عمى أىدابو ويجعمف بو، يمتحفف أسود، أو أزرؽ بقماش تتدثرف المغربية المرأة وكانت
 موضع وذلؾ فنية، بطريقة مصنوعيف الفضة مف بمشبكيف ويثبت خمؼ، ومف أمـا مف أكتافيف
 ببعض لمجسد الوحيدة المباس الممحفة شكمت وقد رؤوسيف، عمى اآلخر الطرؼ ويقمبف النيديف،
 غميظة بمشابؾ أكتافيف عمى يثبتنو قماش، في اإلمكاف قدر النساء تمتؼ إذ الجبمية، المناطؽ

 .(3)األقصى المغرب في كثيرة بمدف ذكرت كما جداً 
 وسائر الرأس يغطى بقماش تتدثرف المرأة كانت ومراكش ومكناسة فاس مدف وفى

 فنوف تطورت وقد ،(0)عيونيف إال منو تظير ال القماش، مف وجوىيف ويحجبف الجسـ،
 الحمي مف نوع وىى المشابؾ، وساعدت المنسوجات، مف المستطيمة القطع ىذه استعماؿ
 عمى طرىا في المرأة تحكـ عمى واألحزمة الحديد وأحيانا النحاس، أو الفضة، مف المتخذة
 .(6)الحضرية المناطؽ في خاصة تياورغب ذوقيا يناسب بما الجسد

                                                           

جى ومحمد إفريقيا، ترجمة محمد ح مارموؿ كريخاؿ : -؛  66( الوزاف : وصؼ أفريقيا، ص 3)
ـ، 3886منشر والتوزيع، الرباط أحمد توفيؽ، مكتبة المعارؼ لو  ومحمد األخضر زنبيير
 .313روناء صبري المتولي الجزار : األنسجة واأللبسة المغربية، ص -؛  333ص

 .333، 338الوزاف : وصؼ أفريقيا، ص ( 3)
 .068، ص 0: المعيار المعرب، ج الونشريسى( 0)
 .316ص  ،3مارموؿ كاربخاؿ : أفريقيا، ج  (6)
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 وتحمؿ األعيف، في الكحؿ تستعمؿ المغربية المرأة كانت فقد الزينة وسائؿ أما

 وىي االثمد تسمى الكحؿ في المستعممة والمادة جيازىا، في تحممو ما مع المكحمة
 . (3)استخدامو قبؿ يسحؽ أسود حجر

 مف يكوف الغالب في والوشـ كبيرا، إقباال الوشـ استعماؿ عمى المغربية المرأة وأقبمت
 عمى أو معصميا عمى أو بالخصوص المرأة وجو عمى ورموز أشكاؿ بيا ترسـ سوداء مادة
 سواء معروفة بطريقة المادة ىذه وتصنع دائمة، لفترة التزييف قصد القدـ كعب عمى أو يدىا ظير
 . (3)المعادف بعض مف وأ األعشاب مف معقد مزيج أو المحروقة نباتية غدة أو الفحـ دقيؽ

 قنينات في توضع كانت التي العطور، استخداـ عمى المغربية المرأة حرصت كما
 أقداميـ في يضعف كف كما النباتية، والفروع اليندسية بالرسـو وتزخرؼ الصخري البممور مف

 .(0)الجواىر وعقود الذىب بالسوار بالحمي التزيف عمى الفضة، مف خالخؿ

 المريني العصر في المغربية لممرأة العممية ةالمكان:  رابعا  

 أف إال المريني، العصر في بالتعميـ واالىتماـ العناية مف الرغـ عمى
 رىف كاف المرأة تعميـ الف قميال، كاف منو وحظيا المغربية لممرأة العممية المكانة

                                                           

ـ (: إكماؿ اإلكماؿ المعمـ، طبعة 3636ىػ / 838اآلبي ) أبو عبد اهلل بف خمفة الوشتاتي، ت  (3)
نبيمة عبد الشكور حساني : تزيف المرأة في  -؛  336، ص 3ـ، ج 3833حجرية، القاىرة 

رب، المغرب العربي في العصر الوسيط، ندوة المرأة العربية عبر التاريخ، اتحاد المؤرخيف الع
 .688ـ، ص 3333، القاىرة 38حصاد 

(: نيؿ االبتياج بتطريز الديباج، ـ3636ىػ / 3306أقيت التنبكتي، ت أحمد بابا عمر التنبكتي ) (3)
 -؛  638ـ، ص 3888تقديـ عبد الحميد اليرمة، منشورات كمية الدعوة اإلسالمية، طرابمس 

 .688ربي، ص نبيمة عبد الشكور حساني : تزيف المرأة في المغرب الع
 .68كماؿ السيد أبو مصطفى : جوانب مف الحياة االجتماعية، ص  -؛  18الوزاف : وصؼ أفريقيا، ص  (0)
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 يعمـ أف لممعمـ واكره" سحنوف ابف ويقوؿ قاسية، وأخالقية اجتماعية أوضاع

 ومف" القابسى وأضاؼ ،(3)"ليف فساد ذلؾ ألف الغمماف مع يخمطيف وال لجوارىا
 . (3)واإلناث الذكراف بيف يخمط إال ليـ النظر حسف ومف صالحيـ

 ىذه وفؽ ولكف بتعميميف ييتموف العمماء بعض كاف األساس ىذا وعمى
 أنو (0)ـ831/  ىػ381 ت مسكيف، بف عيسى وىو بعضيـ عف ويروى الضوابط

 بعد كاف فإذا العصر، إلى لمطمبة جمس ثـ القرآف، مف حزبو قرأ أصبح ذاإ"
 .(6)"والعمـ القرآف يعمميف أخيو، وبنات بنتو دعا العصر

 بدار" تعرؼ دار في غالبا يجرى المرينى العصر في المرأة تعميـ وكاف
 وخاصة العممية بالحياة صمة ليف نساء عمى تقع الدار إدارة وكانت ،(1)"الفقيية

 وكاف بناتيا، إحدى وفاتيا بعد السيدة ىذه تخمؼ ما وعادة القروييف، جامع في
 بنت سيدة السيدة المغرب في البنات تعميـ مارسف المواتى النساء مشاىير مف
 .(6)ـ3368/  ىػ661 ت العبدرلى، الغنى عبد

                                                           

ـ (: آداب المعمميف، تحقيؽ حسف حسني 813ىػ / 318( ابف سحنوف ) أبو عبد اهلل محمد بف أبي سعيد، ت 3)
 .331ـ، ص 3813عبد الوىاب، نشر محمد العروسي المطوي، دار الكتاب، تونس 

 .380، ص ـ3868حمد فؤاد االىوانى : التربية في اإلسالـ، دار المعارؼ، القاىرة ( أ3)
ـ (: ترتيب المدارؾ وتقريب المسالؾ لمعرفة أعالـ 3368ىػ / 166( عياض ) أبو الفضؿ بف موسى، ت 0)

 .003،013، ص 6ـ، ج 3813مذىب مالؾ، نشر وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية، الرباط 
  .068، ص 6، ج  المصدر السابؽ(6)

، المسجد والجامعة بمدينة فاس، دار الكتاب المبناني، التازى : جامع القروييف( عبد اليادي 1)
 .660، ص 3ـ، ج 3810بيروت 

بف أبي بف أحمد بف عمي  أبو العباس أحمد بف محمد بف محمد شياب الديف ) ابف القاضي (6)
مف حؿ مف  جذوة االقتباس في (: ـ3636/  ىػ3331، ت ار الفاسيالنج الِمْكَناِسي العافية

 .660، ص 3، ج ىػ3038األعالـ مدينة فاس، طبع حجر بفاس سنة 
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 مميفالمع اختيار إلى دفعيف بالتعمـي المريني العصر في المغربية المرأة اىتمـا إف

، ابف المعمميف بيف مف فاشتير العممية، بمقدرتيـ تميزوا الذيف  ،(3ـ)3030/ ىػ130 ت جرـو
 .(3)المريني الحسف أبى السمطاف أوالد بعض درس الذي مرزوؽ ابف والخطيب

 قد بعضيف أف إال يالً مق كاف التعمـي مف المغربية المرأة حظ إف مف الرغـ وعمى
 نبغتا المتيف العبدوسى موسى بف محمد ابنتي ىاني وـأ فاطمة،:  ومنيف الفقو عـم في نبغوا
 بنت العرب وست زروؽ، الشيخ جدة الفقيية البنيف ـأ وكذلؾ الدينية، والعمـو الفقو في

 أزىار ىػ133 سنة وفاتو عـا رشيد ابف ليا أجاز التي السبتى الحضرمي عبدالمييمف
 اإلمـا جدة زىرة قاسـ وـأ جماعة، ليا جازأ التي السبتية الرحـي أمة أيضا ومنيف الرياض،
 .(0)بالشيخة المعروفة االسفى المرادى حسف

 طبقة مف شاعرة وكانت األدب، عـم في الفارسية الحمبية سارة نبغت كذلؾ
 رشيد ابف بيا أجابت قصيدة وليا سمموف، بف اهلل لعبد أجازت وقد األدب، في عالية

 العزفية صفية أيضا النابغات النساء ومف حؿ،المر  بف مالؾ أخرى في ومدحت السبتى،
 .(6)والخمؽ العاـل في عصرىا نساء فضميات مف كانت التي السبتية،

                                                           

( عبد اهلل كنوف : ذكريات مشاىير رجاؿ المغرب، دار الكتاب المبناني لمطباعة والنشر، بيروت 3)
 .33ـ، ص 3863

 .686( ابف مرزوؽ : المسند الصحيح، 3)
 .338، ص ـ3860بد العزيز بف عبد اهلل : معطيات الحضارة المغربية، دار الكتب العربية، الرباط ع (0)
 .338، ص الحضارة المغربية معطيات: المصدر السابؽ(6)
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 ولقنيا أدبيا الذي شعيب بف محمد بف أحمد الشاعر جارية الرومية وصبحت

 ماتت أف لبثت ما ولكنيا بيا، وتعمقو ليا حبو فاشتد الشعر نظـ مف تمكنت حتى العربية
 .(3)فييا الشعرية بمرائيو اشتير حتى شديداً  حزناً  عمييا فحزف شبابيا، ريعاف في وىى

 :المريني العصر في المغربية لممرأة االقتصادية المكانة:  خامسا  

 قياميا خالؿ مف المريني العصر في المغربية لممرأة االقتصادية المكانة وتظير
 دورىف، أبواب عند السمع يبعف منيف يدالعد كانت فقد والشراء، البيع عمميات في كبير بدور
 ذلؾ في مستعينة دارىا، باب عند الزيتوف تبيع كانت مغربية امرأة أف الونشريسى ويذكر
 ،(3)بالسمسرة يعرؼ معيف أجر مقابؿ سعر، أعمى إلى يصؿ حتى بالمزايدة يقـو بدالؿ
 السمع لبيع تصدروفي كانوا الذمة وأىؿ المسمميف مف الباعة بعض أف إلى نازلة تشير كذلؾ
 الحر ديشت عندما الوجو سافرات لمشراء إلييـ تخرج النساء بأف وتضيؼ الدور، في لمنساء
 مف الذمة أىؿ منع عمى األمر والة يحثوف المغاربة الفقياء وكاف. (0)الصيؼ فصؿ في

 المائعات مف ذلؾ وغير والخؿ الزيت بيع أو وبيعو الخبز عمؿ مف والييود النصارى
 .(6)"المائعة العامة األمور مف تحفظيـ لعدـ" واؽباألس

                                                           

في أخبار غرناطة،  : اإلحاطةـ (3016ىػ / 116) لساف الديف بف الخطيب، ت  ابف الخطيب (3)
 .313،311، ص 3 ، جـ3816خانجي، القاىرة تحقيؽ محمد عبد اهلل عناف، مكتبة ال

 .18، ص 6 المعيار، ج :نشريسىالو  (2)
 .381، ص 1 ، ج المصدر السابؽ(3)
 .68، ص 6 ، ج المصدر السابؽ(4)
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 التي االقتصادية األعماؿ بعض المريني العصر في المغربية المرأة قامت وقد

 كممبسات لمعمؿ النسوة بعض اتجاه إلى لوتورنو روجيو ويذكر الدنيا الطبقة تناسب
 نظير كةوالحيا الغزؿ في عممف وبعضيف ،(3) الزواج حفالت في "ماشطات" لمعروس

 .(0)مأجورات ندابات المأتـ في عممف وأخريات ،(3)بسيط أجر
 في المغربية المرأة شاركت ومتنوعة كثيرة أسواؽ وجود إلى الونشريسى يشير

 مدينة في الغزؿ سوؽ األسواؽ ىذه أىـ مف والشراء، البيع عممية في المريني العصر
 الظير صالتي يفب الغزؿ سوؽ عف غيبت ال" أىميا أكثر كاف التي سوسة

 لمناس لمبيع حوانيت في ينتصبوف البز سوؽ أىؿ وكاف "لبزا" أسواؽو  ،(6)"والعصر
 بتقميب" يقوـ كاف المشترى ألف ا،جسامً  اأضرارً  ليـ يسببوف كانوا الدالليف أف غير

 في التي مف ثمنا أقؿ المناداة في السمعة ويرى االشتراء، قاصداً  حوانيتيـ في السمعة
 ذلؾ عف وينتج الدالليف، لدى المناداة سمعة إلى ويميؿ منيـ االشتراء فيترؾ الحوانيت،

 بائع أو التاجر ألف ،بمصالحيـ يضر مما النيار، آخر في إال سمعيـ تسويؽ عدـ
 بيتو أىؿ ويزود غيرىا، سمعا بثمنيا ليشترى النيار أوؿ في سمعتو بيع إلى يسعى البز
 المريني المغرب أسواؽ في البز تجار معظـ أف كما ،"وأقوات أطعمة مف يمزميـ بما
 .(1)وشرىـ فحشيـ اتقاء الدالليف ىؤالء إزاء األيدي مكتوفي يقفوف كانوا

                                                           

، مؤسسة فرنكمف لمطباعة والنشرفاس في عصر بني مريف، ترجمة نقوال زيادة، تورنو: روجيو لو ( 3)
 .333ص  ـ،3861بيروت 

 .330ص فاس في عصر بني مريف، : بؽالمصدر السا(3)
 .331ص  فاس في عصر بني مريف،: المصدر السابؽ(0)
النظـ المدنية في و المدف : ليفي برونفساؿ  -؛  363، ص 33: المعيار، ج  الونشريسى (4)

 ترجمة محمد عبد ات عامة في أدب األندلس وتاريخيا،سمسمة محاضر  ،المغرب اإلسالمي
 .83،83، ص ـ3813 األميرية، القاىرة عيرة، المطبعةاليادي ش

 .381، ص 1 المعيار، ج الونشريسى : (5)
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 تــــاخلامت

 سواء واالحترـا التقدير مف كبير قد عمى كانت المريني العصر في المغربية المرأة مكانة أف
 خالؿ مف ليا السياسية المكانة ظيرت قد المغربي، المجتمع فئات وباقي المرينييف، الحكـا عند

 رأس مف مكرىة، ولو الزواج، قبوليا خالؿ مف المتنازعة األطراؼ بيف السـم تحقيؽ في مساىمتيا
 كذلؾ والتناحر، الصراع لجـ السياسية الزيجات ىذه مف اليدؼ وكاف بالغزو، الميدد أو الغازي الطرؼ
 .المريني الحسف أبو السمطاف عيد في البالدى السفارة في المرأة مساىمة خالؿ مف

 فييا الطيب الفعؿ أو الحرب، إيقاؼ عمى قدرتيا في المغربية لممرأة الحربية المكانة وظيرت
 مع ومرير طويؿ بصراع بدأ الذي العصر ذلؾ في فييا، المغموب الطرؼ ولصالح لصالحيا،
 المغزو، الطرؼ عمى الحرب آثار يؼلتخف تدخميا خالؿ ومف عاماً، وخمسيف ثمانية واستمر الموحديف
 ىذه أىالي عمى الحصار ذلؾ آالـ وتخفيؼ المدف عمى الحصار لوقؼ تدخميا خالؿ مف وذلؾ
 . نتائجيا واستيعاب الحرب، نشوب منع في الدور ذلؾ تمثؿ كما المدف،
 اليومية الحياة ممارستيا في مشاركتيا خالؿ مف ظيرت فقد المغربية لممرأة الحضارية المكانة أما      
 ليا وضمنت الزيجات، وعقد الخطوبة عمميات إتمـا في ميماً  دوراً  ليا فكاف المغربي المجتمع داخؿ
 . ذلؾ غير أو المعاممة إلساءة األيـا مف يـو في تتعرض فال زوجيا، مع الكريمة حياتيا الزواج عقود

وأداء  الوقوؼ أمـا القضاء في قدرتيا خالؿ مف وذلؾ متميزة مكانة المريني المجتمع ومنحيا
ـ القاضي خاصة في القضايا التي تخص الحقوؽ المادية.  اليميف الواجبة أما

 بمقدرتيـ تميزوا الذيف لممعمميف اختيارىا عمى قدرتيا في ليا العممية المكانة وظيرت
 قد بعضيف أف إال يالً مق كاف التعمـي مف المغربية المرأة حظ إف مف الرغـ وعمى الكبيرة، العممية
 . واألدب الفقو عممي في نبغوا

 االقتصادية األعماؿ لبعض أدائيا خالؿ مف فظيرت المغربية لممرأة االقتصادية المكانة أما
 .المريني العصر في المغربي المجتمع داخؿ التجارية األعماؿ في مكانتيا ليا حفظت التي
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قــــاملالح:  سابعا    

 (0) يهحق
 انتارخييت املصادر بعض خالل ين املريني انعصر يصاهراث
 ( 03 ص ، واألسرة الزواج:  لطيف محمد) 

 المصدر الزوجة الزوج

 بني مف تاصاليت بنت النوار محيو بف الحؽ عبد
 بف بكر أبى بنت ونت تاعز ينجاسف
 البطونى محمى بنت اليمف أـ حفص

 .العموي حاـز بف محمد بنت العز أـ

:  األحمر ابف
 النسريف، روضة
 .31 ص

 بف يوسؼ يعقوب أبو
 الحؽ عبد

 العبر،:  خمدوف ابف .المغراوى منديؿ بف ثابت حفيدة
 .383 ص ،1 ج

 بف يعقوب بف يوسؼ
 الحؽ عبد

 بف رحو بف موسى بنت عريسة
 المرينى الحؽ عبد

 العبر،:  خمدوف ابف
 .688 ص ،1ج

 أبى بف العزيز عبد
 الحسف

:  السالوي العمج فارح القائد بنت عائشة
 ،6ج ستقصا،اال

 .63 ص
 أبى بف الفضؿ أبو

 الحسف
 العبر،:  خمدوف ابف افريقية عرب مف حمزة بف عمر ابنة

 .066 ص ،1 ج
 بني شيخ إبراىيـ بف عامر ابنة عثماف سعيد أبو

 .الياللييف زغبة بطوف مف حميد
 العبر،:  خمدوف ابف
 .68 ص ،6 ج

 بني مف يحيى بف الميميؿ بنت الحؽ عبد بف يعقوب
 الخمط بطوف مف يميؿم

 العبر،:  خمدوف ابف
 .63 ص ،6 ج

 بف اهلل عبد بف يحيى أبى أخت سميماف الربيع أبو
 بمالقة الجيش صاحب العالء أبى

 العبر،:  خمدوف ابف
 031 ص ،1 ج

 سعيد أبى بف الحسف أبو
 عثماف

 الحفصى زكريا أبى بنت فاطمة
 الحفصى زكريا أبى بنت عزونة
 يعقوب بف يحيى أبى عمو بنت عائشة

 العبر،:  خمدوف ابف
 ،000 ص ،1 ج

016، 061. 
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 (6) يهحق

 انتارخييت املصادر بعض خالل ين املريني انعصر يصاهراث
 ( 09 ص ، واألسرة الزواج:  لطيف محمد) 

 أبى بف عمى بف عمى
 عثماف سعيد

 أبى بنت تاحضريت عمو ابنة
 .الحسف

 العبر،:  خمدوف ابف
 .638 ص ،1 ج

 المنصور وابنة مزنى ابف أخت الحسف أبى بف يعقوب
 أمراء مف عمى، بف فضؿ بف

 .الزاب مف إلييا وما بسكرة

 العبر،:  خمدوف ابف
 .183 ص ،6 ج

 بف يعقوب يوسؼ أبو
 الحؽ عبد

 اهلل عبد بف رحو بف موسى ابنة
 .غرناطة مف

 العبر،:  خمدوف ابف
 .383ص ،1 ج

 أبى بف فالرحم عبد
 يفموسف

 بنى مف الناس سيد فب موسى ابنة
 دبدو جبؿ أىؿ ونكاسف بني مف عمى

 العبر،:  خمدوف ابف
 .636 ص ،1 ج

 مف العالء أبى بف عثماف
 األندلس في الغزاة أمراء

 بف اهلل عبد بف رحو بف موسى ابنة
  الغزاة أمراء مف المريني الحؽ عبد

 العبر،:  خمدوف ابف
 .686 ص ،1 ج

 الوزير اهلل عبد بف عمر
 عبد السمطاف عيد في

 الحسف أبى بف العزيز

 العبر،:  خمدوف ابف عناف أبى السمطاف ابنة
 .638 ص ،1ج

 محمد بف نصير الجيوش أبو أخت سميماف الربيع أبو
 األندلس األحمر بني

:  زرع ابي ابف
 المطرب، األنيس
 .086 ص

 بني مف سميماف بف يحيى
 عسكر

 العبر،:  خمدوف ابف الحسف أبى السمطاف ابنة
 .063 ص ،1 ج

 أبى بف الفضؿ أبو
 المريني الحسف

 في حمزة بني قبيمة زعيـ ابنة
 إفريقية

 العبر،:  خمدوف ابف
 .066 ص ،1 ج
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 (3) يهحق

 انتارخييت املصادر بعض خالل ين املريني انعصر يصاهراث
 ( 09 ص ، واألسرة الزواج:  لطيف محمد) 

 

 سميماف ابف يحيى
 بني زعيـ العسكري

 عسكر

 العبر،:  خمدوف ابف المريني الحسف أبى ابنة
 .063 ص ،1 ج

:  السالوي السفيانى كانوف بف مسعود أرممة الحؽ عبد بف يعقوب
 ،0 ج ،االستقصا
 .16 ص

 بف زباف حسوف أبو
 آمديوف

 المريني السمطاف أخوات إحدى
 الحسف أبى

 المسند:  مرزوؽ ابف
 ص الصحصح،
068. 

 بف اهلل عبد عامر أبو
 بيعقو  أبى

 أبى والدة ورتاجف، بنى مف امرأة
 عامر ثابت

 العبر،:  خمدوف ابف
 038 ص ،1 ج
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واملراجع املصادر:  ثاينا    

 :انوثائق:  أول  
 تمخيص في المحمود المقصد(: ـ3388/ىػ181 ت القاسـ، بف عمي أبوالحسف) الجزيري .1

 .33663 ،1333 رقـ تحت بالرباط، الحسنية بالخزانة ممحقة مخطوطة والعقود، الوثائؽ
 :املصادر:  ثانيا  

 إكماؿ(:  ـ3636/  ىػ838 ت الوشتاتي، خمفة بف اهلل عبد أبو)  اآلبي .2
 . ـ3833 القاىرة حجرية، طبعة المعمـ، اإلكماؿ

محمد بف  فسماعيؿ فرج بف إسماعيؿ بف يوسؼ ب) أبو الوليد إ األحمر ابف .3
 بف دولة بارأخ في النسريف روضةـ (: 3036ىػ / 131نصر الخزرجي، ت 

 . ـ3330 الرباط الممكية، المطبعة منصور، الوىاب عبد تحقيؽ مريف،

 آؿ محمد عدناف وتقديـ تحقيؽ المرينية، والممحة النسرينية النفحة:  ------- .4
 .ـ3883 دمشؽ الشاـ، مطبعة طعمو،

 الذخيرة(:  ـ3063/  ىػ163 ت اهلل، عبد بف عمى الحسف أبو)  زرع أبي ابف .5
 .ـ3813 الرباط والورؽ، لمطباعة منصور دار المرينية، الدولة اريخت في السنية

 وتاريخ المغرب مموؾ أخبار في القرطاس بروض المطرب األنيس:  ------- .6
 .ـ3881 الرباط الممكية، المطبعة منصور، الوىاب عبد مراجعة فاس، مدينة

 بتطريز االبتياج نيؿ(:  ـ3636/  ىػ3306 ت التنبكتي، أقيت عمر بابا أحمد) التنبكتي .7
 .ـ3888 طرابمس اإلسالمية، الدعوة كمية منشورات اليرمة، الحميد عبد تقديـ الديباج،
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 (:ـ3686/  ىػ833 ت الِحميرى، المنعـ عبد بف اهلل عبد بف محمد اهلل عبد أبو) الحميري .8

 .ـ3811 بيروت عباس، إحساف تحقيؽ األقطار، في المعطار الروض
 في اإلحاطة(:  ـ3016/  ىػ116 ت الخطيب، بف فالدي لساف)  الخطيب ابف .9

 .ـ3816 القاىرة الخانجي، مكتبة عناف، اهلل عبد محمد تحقيؽ غرناطة، أخبار
 المبتدأ وديواف العبر(: ـ3631/  ىػ838 محمد، بف الرحمف عبد) خمدوف ابف .11

 .ـ3888 بيروت المبناني، الكتاب دار والخبر،
 تحقيؽ المعمميف، آداب(:  ـ813/ىػ318 ت سعيد، يأب بف محمد اهلل أبوعبد) سحنوف ابف .11

 ـ.3813 تونس الكتاب، دار المطوي، العروسي محمد نشر الوىاب، عبد حسني حسف
 المغرب أخبار في االستقصا(: ـ3881/  ىػ3031الناصري، حمدأ العباس أبو) السالوي .12

 ـ.3816 ءالبيضا الدار الكتاب، دار الناصري، ومحمد الناصري جعفر تحقيؽ األقصى،
 البياف(: ـ3381/ىػ681 ت محمد، بف محمد اهلل عبد أبو) المراكشي عذارى ابف .13

براىـي ميراندا اوثيني تحقيؽ والمغرب، األندلس مموؾ أخبار اختصار في المغرب  وا 
 .ـ3881 بيروت اإلسالمي، الغرب دار تاويت، بف ومحمد الكتاني

 الحسني المغربي سنىالح الشفشاونى مصباح بف عمي بف محمد)  عسكر ابف .14
 كاف مف لمحاسف الناشر دوحة(:  ـ3118/  ىػ886ت عسكر، بابف المعروؼ
 المغرب دار مطبوعات حجى، محمد تحقيؽ العاشر، القرف مشايخ مف بالمغرب
 .ـ3811 الرباط ،3 ط التراجـ، سمسمة والنشر، والترجمة لمتأليؼ

 المسالؾ وتقريب المدارؾ ترتيب(: ـ3368/  ىػ166 ت موسى، بف الفضؿ أبو) عياض .15
 .ـ3813 الرباط اإلسالمية، والشؤوف األوقاؼ وزارة نشر مالؾ، مذىب أعالـ لمعرفة
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/  ىػ638 ت الكتامي، الممؾ عبد بف محمد بف عمي بف حسف)   القطاف ابف .16

 عمي محمود حقيؽ الزماف، أخبار مف سمؼ ما لترتيب الجماف نظـ(:  ـ3303
 .ـ3811 روتبي اإلسالمي، الغرب دار مكي،

 عمي بف أحمد بف محمد بف محمد بف أحمد العباس أبو الديف شياب)  القاضي ابف .17
 االقتباس جذوة(:  ـ3636/  ىػ3331 ت الفاسي، النجار الِمْكَناِسي العافية أبي بف
 .ىػ3038 سنة بفاس حجر طبع فاس، مدينة األعالـ مف حؿ مف في

 المسند(: ـ3018/ىػ183 ت لتممساني،ا الخطيب مرزوؽ بف أحمد بف محمد) مرزوؽ أبو .18
، بيغرا خوسوس ماريا وتحقيؽ دراسة الحسف، أبي موالنا ومحاسف مآثر في الحسف الصحيح

 .ـ3883 الجزائر والتوزيع، لمنشر الوطنية الشركة مكتبة بوعياد، محمود تقدـي
 العباب فيض(: ـ3013/  ىػ116 ت إبراىيـ، بف اهلل عبد بف إبراىيـ) النميرى .19

ف عداد دراسة والزاب، قنسطينة إلي السعيدة الحركة في اآلداب قداح اضةوا   وا 
 .ـ3886 القاىرة العربي، الكتاب دار شقروف، بف محمد

 وصؼ(:  األفريقي بميوف المعروؼ الزياتي، الوزاف محمد بف حسف)  الوزاف .21
 اإلسالمية، سعود بف محمد اإلماـ جامعة االجتماعية، العموـ كمية أفريقيا،

 .ىػ 3088 عوديةالس
 المعيار( : ـ3138/  ىػ836 ت التممسانى، أحمد العباس أبو) الونشريسى .21

 وزارة نشر والمغرب، واألندلس إفريقية أىؿ فتاوى عف المغرب والجامع المعرب
 .ـ3883 المغرب المغربية، األوقاؼ
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 :انعربيت املراجع:  ثانثا  

 . ـ3868 القاىرة المعارؼ، دار ،اإلسالـ في التربية(: دكتور) االىوانى فؤاد أحمد .22

، إفريقيا تاريخ السياسية، المغرب وحدة تفكؾ:  ىربؾ ايفاف .23  مف أفريقيا الرابع المجمد العـا
 والثقافة والعمـو لمتربية المتحدة األمـ منظمة عشر، السادس القرف إلي عشر الثاني القرف

 .ـ3888" اليونسكو"
 اإلسالمي العصر في األقصى بالمغرب يةاالجتماع الحياة(: دكتور) طو أحمد جماؿ .24

 . ـ3338 اإلسكندرية الطباعة، لدنيا الوفاء دار ،"والموحديف المرابطيف عصري"
 معيد ـ،3630 – 3630 المغربية الممالؾ وصؼ:  ىنيف دى خورخى .25

 .ـ3881 الخامس محمد جامعة اإلفريقية، الدراسات
 مؤسسة اإلسالمية، العيود في وتطورىا العربية المالبس:  صبيحة رشدي .26

 .ـ3883 القاىرة الفنية، المعاىد
 فرنكمف مؤسسة زيادة، نقوال ترجمة مريف، بني عصر في فاس:  لوتورنو روجيو .27

 .ـ3861 بيروت والنشر، لمطباعة
 اإلسالمية، المدينة في االجتماعية الحياة: (دكتور) عاشور الفتاح عبد سعيد .28

 .ـ3883 الكويت ،3 ع ،33 ـ الفكر، عالـ مجمة
 والبشير مزالي محمد تعريب الشمالية، أفريقيا تاريخ:  جولياف أندرى شارؿ .29

 .ـ3880 تونس لمنشر، التونسية الدار سالمة،
 الكتب دار المغربية، الحضارة معطيات: (دكتور) اهلل عبد بف العزيز عبد .31

 .ـ3860 الرباط العربية،
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 المبناني الكتاب ردا المغرب، رجاؿ مشاىير ذكريات: (دكتور) كنوف اهلل عبد .31

 .ـ3863 بيروت والنشر، لمطباعة
 فاس، بمدينة والجامعة المسجد القروييف، جامع: (دكتور) التازى اليادي عبد .32

 .ـ3810 بيروت المبناني، الكتاب دار
 . ـ3883 البيضاء الدار الفنؾ، مطبعة اإلسالمي، المغرب تاريخ في المرأة:  ------ .33

 تنظيماتيـ اإلسالمي الغرب في لموحدوفا: (دكتور) موسى عمر الديف عز .34
 .ـ3883 بيروت اإلسالمي، الغرب دار ونظميـ،

 المريني، عناف أبى السمطاف عصر في المغرب: (دكتور) الماحي حامد عمى .35
 .ـ3886 البيضاء الدار المغربية، النشر دار

 دولة بأحواؿ والديف العمـ أىؿ إعالـ: (دكتور) الصالبي محمد محمد عمي .36
 .ـ3330 القاىرة ف،الموحدي

 واالقتصادية االجتماعية الحياة مف جوانب: (دكتور) مصطفى أبو السيد كماؿ .37
 المعرب المعيار وفتاوي زؿنوا خالؿ مف اإلسالمي المغرب في ةوالعممي والدينية

 .ـ3886 اإلسكندرية لمكتاب، اإلسكندرية مركز لمونشريسي،
 محاضرات سمسمة اإلسالمي، غربالم في المدنية والنظـ المدف:  برونفساؿ ليفي .38

 المطبعة شعيرة، اليادي عبد محمد ترجمة وتاريخيا، األندلس أدب في عامة
 .ـ3813 القاىرة األميرية،

 األخضر ومحمد زنبيير ومحمد حجى محمد ترجمة إفريقيا،:  كريخاؿ مارموؿ .39
 .ـ3886 الرباط والتوزيع، لمنشر المعارؼ مكتبة توفيؽ، وأحمد
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 العصر خالؿ األقصى المغرب في واألسرة الزواج: (كتورد) لطيؼ محماد .41

 ..ـ3331 المغرب اكادير، سوس، ونشر طباعة الوسيط،

 العصر إلي المرينية الدولة بداية مف المغربي المباس: (دكتور) مقر محمد .41
 .ـ3336 المغرب اإلسالمية، والشؤوف األوقاؼ وزارة منشورات السعدي،

 اآلداب كمية منشورات المرينييف، الحضارة عف ورقات: (دكتور) المنوني محمد .42
 .ـ3886 الرباط الخامس، محمد جامعة اإلنسانية، والعموـ

 خالؿ المغربية الحياة في العربية القبائؿ أثر: (دكتور) ضيؼ أبو مصطفى .43
 النشر دار ـ،3613 – 3303/  ىػ618 – 631 مريف وبني الموحديف عصري
 .ـ3883 البيضاء الدار المغربية،

 :انذورياث:  بعا  را
 مف المريني العصر في المغربية المرأة وضعية: (دكتور) طمبة اليادي عبد داليا .44

 المرأة ندوة ـ،3666 – 3368/  ىػ868 – 668 االجتماعية قضاياىا خالؿ
 .ـ3333 القاىرة ،38 حصاد العرب، المؤرخيف اتحاد التاريخ، عبر العربية

 المغرب قي العممية ورحمتو تومرت بف محمد: (دكتور) الحميد عبد زغموؿ سعد .45
 ندوة في منشور بحث ـ،3333 – 3336/  ىػ136 – 133والمشرؽ واألندلس

 التاسع/ لمميالد عشر الخامس القرف أواخر حتى بالمشرؽ وعالقتيا المغرب بالد
 .ـ3881 نوفمبر القاىرة العرب، المؤرخيف اتحاد اليجري،

 الوسيط، العصر في العربي المغرب في المرأة تزيف(: دكتور) حساني الشكور عبد نبيمة .46
 ـ.3333 القاىرة ،38 حصاد العرب، المؤرخيف اتحاد التاريخ، عبر العربية المرأة ندوة
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 انعهًيت انرسائم:  خايسا  

 المريني، العصر في المغربية واأللبسة األنسجة: الجزار المتولي صبري روناء .47
 التاريخ قسـ منشورة، غير يرماجست رسالة ـ،3661 – 3368/  ىػ868 ػ 668
 .ـ3336 القاىرة جامعة األفريقية، والدراسات البحوث معيد
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