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ــــخ والحضارة والتراث            الموسم الدراسي:   2021-20202المسلك: التار

 04الوحدة:                                              الفصل: األول

المادة: الغرب اإلسالمي                                         األستاذ: الدكتور محمد حقي    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عةالمحاضرة ال   )2020نونبر  30و 23( سا

  

  إمارة األدارسة

  مقدمة

ة في شمال المغرب في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري في  قامت الدولة اإلدرس
دة، وعرفت حضور مذاهب  ة عد ل الد منقسمة بين إمارات وتجمعات ق ه ال انت ف وقت 

ان إدرس  ن من الذين لفظهم المشرق. و انت ملجأ المطرودين والمغام ما  ألول امتعددة، 
له وساعدە  اسيين فوجد في المغرب من استق واحدا من الذين خرجوا من الحجاز فرارا من الع
دة تحقق طموحات الطرفين. وقد نجح األدارسة في ضم معظم أراضي  س إمارة جد على تأس
الرغم  شابها،  عا مشترا أو م ه مما أعطاها طا شا المغرب؛ على األقل، تحت غطاء حضاري م

مراحل ثالث  من عدم ة  ة في معظم األوقات. وقد مرت الدولة اإلدرس اس وجود وحدة س
عتبرونها  ثيرن  ة المغرب الحضارة مما جعل ال تها ومعها شخص لت خاللها شخص ش

ة:  ع من خالل النقط التال تناول الموض ة. وس   مؤسسة للدولة المغ

اسي لألدارسة -1  التطور الس
س -1-1   طور التأس
  االنقسام واالستقرار طور -1-2
ة طور -1-3 ع   المنفى والت
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  مالحظات حول اإلنجازات الحضارة لألدارسة -2  

  خاتمة 

اسي لألدارسة -1  التطور الس

س والقوة طور -1-1   التأس

عد مقتل علي ة  اس ون إلى المعارضة الس وتنازل الحسن بن علي  بن أبي طالب  تحول العل
صرار الستعادة حقهم في  ان مكرها، وواصلوا النضال ب ة بن أبي سف عن الخالفة لمعاو

اسي النقاش والجدال والعمل الس السالح. وتوالت ثوراتهم على  ،الخالفة  ضا  ن أ ول
ين (الحسين بن علي في  ا122زد بن علي في  -هـ61األم ة ه). وعندما قامت الدعوة الع س

انت تعمل  ن نجاحها كشف أنها  ون أنها تدعو آلل علي، ل ثيرون ومنهم العل اعتقد ال
اس. لذلك واصل آل علي المعارضة ودخلوا في مواجهة  لصالح بني عمهم من أبناء الع

ة عام  اسيين دشنها محمد النفس الزك ة مع الع ة وعسك اس م، 145س ه فقتل وأخاە إبراه
يق عل ت وفرض اإلقامة الجبرة على وجوههم مما زاد من غضبهم وأعقبها تض ى آل الب

صرارهم على المقاومة. وفي عام  ه؛ وعلى إثر خالف مع عامل المدينة، ثار الحسين 169و
د  ت وشارك في الثورة إدرس بن ع ل آل الب بن علي بن الحسن بن حسن بن علي ومعه 

حي فأسفرت المواجهة في معركة  ين وقتل زعاماتهم ومطاردةالله وأخوە  مة العل  فخ عن ه
الد  اقين مما اضطرهم إلى الفرار. وممن فروا إدرس وأخوە فقصد األول المغرب والثاني  ال

  فارس. 

ة  ق ف عد مغامرات خطيرة عبر مصر و د الله في الوصول إلى المغرب  نجح إدرس بن ع
ث  لي ح موالە راشد. ووصل إلى منطقة ول ة التي يتزعمها إسمرفوقا  لة أورة الزنات حاق قب

لة  لت القب عد مفاوضات ق ان معتزلي المذهب. و ل إنه  د األوربي الذي ق د الحم بن ع
ة إدرس ومساعدته على استرجاع حقه الم بني قض عته أميرا. وقد استب ا ؛ دون فاد غتصب ف

د الذي صار للمغارة في تعيين األجانب المشا و رقة على رأس إماراتهم (بنشك، من التقل
ون -رستم ــــع إدرس إماما في رمضان  -برغواطة -األم ائل 172بنو صالح). و ه من طرف ق

اثة ونفزة ومكناسة وغمارة...  ة ولواتة وسدراته وغ   أورة وزناتة وزواغة ولما

شارن واستعان ن ومس سحاق األوربي وز مي فاتخذ راشد و اقي ب دأ إدرس عمله التنظ
سرعة انطلق في العمل العسكري  عة. و ا ائل الم ا من الق ل شا ق ائل، وكون ج خ الق شي

ــع شرقا نحو 173ونظم حملتين سنتي  ة، واتجهت في اتجاهات أر ه وثالثة في السنة الموال
ا نحو  ال فازاز (األطلس المتوسط) وغ ا نحو ج ف وجن تازة وتلمسان وشماال نحو ال
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الحظ أن توسعاته تامسنا،  وتمكن من اقتطاع مجال وخلق إمارة شملت شمال المغرب. و
س ة (سا ة الغن سة والمناطق الفالح ة الرئ امسنا) ت -تادلة -اتجهت نحو المحاور الطرق

ة تازة).  عض المناجم (منجم نحاس ناح   و

ان   ه وفي الوقت الذي  اسيين ف ثر تحركت مخاوف الع ستعد للتوسع أ مروا فإدرس  ت
فا على إدرس، فأظهر  ر الشماخ فحل ض مان بن ج سمى سل لقتله، فأرسلوا جاسوسا لهم 
ه منه.  محبته ومساندته فق ع، فأقنع إدرس  ت ودافع عنهم أمام الجم ا كبيرا آلل الب ح
عد فشل راشد  فر إلى المشرق  السم في عطر أو سنون و قتله  مان الفرصة ل فاستغل سل

ائل 177سنة في قتله  نه ترك زوجه كنزة حامال، فاتفق زعماء الق ه. ولم يترك إدرس ابنا، ل
ان أنثى نظروا ألنفسهم. فلما وضعت   ن  عوە و ا على انتظار وضعها فإن وضعت ولدا روە ثم 
عد  دي  اس الع د بن إل عدە أبو خالد ي اە راشد و ه، ف اسم أب ان الذكر فسمي  كنزة 

  ه. 186

ة عشر لما  ــــع سنة  ةلغ إدرس الثاني الحاد ة إدرس 187من العمر ب ظهر أن حاش ه. و
ة س ة من األندلس والمشرق (ق حصب)  -مدلج -خزرج -أزد -شهدت قدوم عناصر ع

ة على حساب البرر. وهكذا اتخذ مصعب بن عمير األزدي (الملجوم)  ــها واتخذها حاش فق
البرر فقتل  كون هذا االنقالب وراء تغير عالقته  وزرا وخلق حرسا من فرسان العرب. وقد 

د الواحد المطغري إلى ابن األغلب 192إسحاق األوربي عام  ه وفر منه وزرە بهلول بن ع
  القيروان. 

ثر عمقا. ففي سنة  انت أ نها  توجهت أعمال إدرس الثاني في نفس اتجاە أعمال والدە ل
س وأغمات وضمهما، وفي سنة ه غزا ن197 استعاد تلمسان، ورما وصل إلى درعة  ه199ف
ة سكت بتدغة). وهكذا صارت  نقود -أحفادە لماسة وسوس (تمدولت بناها أحدوسج إدرس

ل أراضي المغرب عدا تامسنا وسجلماسة ونكور. ومرت أخرى تحركت  دولة األدارسة تضم 
د خل اسيين على  ة ابن األغلب لتغتاله عام مؤامرات الع ق م. 828ه 213فتهم على إف

قى كذلك في ظل  مغرب موحد، فهل س ن والقوة،  ذلك انتهى الطور األول؛ طور التك و
  الخلفاء؟

  م)321-828ه 309-213طور النمو واالزدهار الحضاري ( – 1-2

برهم محمد فلجأ اإل  اثنا مات إدرس الثاني وترك خلفه  ار إلى تقسعشر ولدا أ م خوة ال
ستقر في فاس.  قى محمد اإلمام و حة جدتهم كنزة على أن ي نهم بناء على نص ما ب الدولة ف

م:  جة التقس انت ن   وقد 
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  تة وطنجة صرة وتطوان. القاسم: س سر وال  وقلعة حجر ال
  .ط وغمارة الد صنهاجة واله  عمر: 
  .سول وتازة الد هوارة و  داود: 
 د الله: أغمات الد لمطة والسوس األقصى.  ع ال المصامدة و س وج الد نف  و
  .الد زواغة ش و ال والعرا  حي : أص
  .سى: شالة وسال وأزمور وتامسنا  ع
  .أحمد: مكناسة وتادال وفازاز 
  .د الله ابن عمهم: تلمسان مان بن ع  سل

ن األحداث تطورت  أمرە. ل أتمروا  ان على اإلخوة أن  اإلمامة و ل احتفظ محمد  ش
أنداد ألخيهم وأصحاب حق في اإلمامة واستغلتهم  انوا يتصرفون  مختلف، ذلك أن اإلخوة 
ه  أمر أخ سى والقاسم فتدخل عمر  ة لتحقيق طموحاتها. وسرعان ما تمرد ع الزعامات المحل
ان فقط مقدمة  ان قد نجح في مهمته وضم أراضيهما، فإن ذلك  ذا  خضاعهما، و لتأديبهما و

ا. لثورات  اس ك الدولة وضعفها س ت اإلدرسي مما زاد من تف شقاقات بين أبناء الب   وا

حي  يه وخلفه ابنه الطفل عل221د عام توفي محم ه  م إلى أخ ة ثم انتقل الح تحت الوصا
ه العامة في فاس فطردته 234عام  ثير المجون، فثارت عل حي ال حي بن  ه وخلفه ولدە 

مدا وأسفا. فانتق موت  ع عمر بن إدرس في شخص علي بن عمر واضطر ل لت اإلمامة إلى ف
د الرزاق الفهري الخارجي إلى ترك العاصمة فاس واللجوء إلى أورة.  تحت ضغط الثائر ع

عوە  ا حي بن القاسم العدام و ان  م فاستدعى الس ح ه، فعادت 292حتى وفاته عام ل
ع ع حي بن إدرس بن اإلمامة إلى ف ساعدە حزمه وعلمه على إعادة الذي  عمر مر في شخص 

طرة على أراضي الدولة حتى مجيء مصالة بن حبوس القائد الفاطمي.    الس

عته وا حي بن إدرس أمام مصالة واضطر إلى ب م مدينة فاس لقبولانهزم  نما طفق ح ، ب
اقي المغرب. وفي عام  ة المكناسي على  ض ه، عاد مصالة ف309عين موسى بن أبي العاف ق

ال. ولم تفلح محاوالت األدارسة في استعادة  بيرة إلى أص حي ونفاە مع أسرته ال على 
الد وضيق عليهم وطاردهم. فانتهى عهد  طرته على ال م س ة أح سلطانهم ألن ابن أبي العاف

  األدارسة في فاس. 

ة فو  اس الصراعات الس انت هذە المرحلة مليئة  ا دقد عرفت ازدهارا اقتصاإنها ذا  ا واجتماع
ت هذا النص البن أبي زرع:  ما ي اة الناس    انعكس على ح
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ة وجميع  ق ف ه الناس من األندلس و فاس، وقصد إل حي بن محمد بن إدرس] كثرت العمارة  امه [ "وفي أ
حي بها الحمامات والفنادق ل نى األمير  خارجها و انها، فبنى الناس األراض  س تجار لالد المغرب، فضاقت 

س ص.    ).54-53وغيرهم" (األن

شطت التجارة مع الجيران خاصة تامسنا  ما  دا كبيرا،  دورها تزا ة  شطة الفالح وعرفت األ
  وتاهرت وسجلماسة والسودان واألندلس. 

ة ( طور -1-3 ع   م)385-921ه 375-309النفي والت

تين هما حجر  س سر قرب طنجة خالل هذە المرحلة تجمع األدارسة في نقطتين رئ مركز ال
صرة، وانقسموا إلى فرعين متنافسين آل محمد وآل عمر. وتقلبوا في والئهم  سي ومدينة ال رئ
ون في األندلس والفاطميون في مصر  بين القوتين المتنافستين على المغرب وهم األم

عد فترة خفوت كبير أحي قا انتهازا مما عرضهم غير ما مرة للعقاب. و ين ط القاسم  ىسال
ة وحالف الفاطميين. 337.بن محمد بن القاسم جنون (ت عد وفاة ابن أبي العاف ه) اإلمارة 

ش أحمد بن القاسم (ت ين ووسع نفوذ األدارسة. وخلفه 348.وخلفه أبو الع ه) وحالف األم
ين  أخوە الحسن كنون وتعاون مع جوهر الصقلي الذي اجتاح المغرب، فأغضب األم

سالم عام فحاروە وأ ة في حفاوة 363جبروە على االس نما ه فنقل إلى قرط هدمت حجر ب
القاهرة، فقرر مساعدته  دي نزار بن محمد  العب ة فالتحق  ق تين نفي إلى إف عد س سر. و ال

مه  ه ودخل فاس وضم مناطق 374. واجتاح المغرب عام آل زري مساعدةعلى استعادە ح
ن المنصور بن أب ة واسعة، ل ي عامر الحاجب األموي تدخل فهزمه وقتله في السنة الموال

المغرب. ذلك واضعا  ة  ة للدولة اإلدرس   نها

  مالحظات حول إنجازات األدارسة -2

ش -2-1  اإلدارة والج

ما أن  اسيين الخالفة،  الخلفاء ولم ينازعوا الع اتخذ األدارسة لقب اإلمام ولم يتلقبوا قط 
ة  ث نظر إلى وجودهم كوجود ديني مهمتهم ظلت دي ائل، ح ة بين الق م األساس وتحك

ما تؤكد؛ على األقل، رسالة شكوى وجهها أحد األمراء  ادة الصالة والفصل في النزاعات  لق
  م. 10ه 4إلى الناصر األموي في القرن 

ه م سير شؤون الدولة مجلس أش ان  ث  طا، ح س م اإلداري في عهد المؤسس   ا دأ التنظ
لف  ت ائل. و خ الق سحاق األوربي وشي ساعدە راشد و قودە إدرس و لة  مجلس القب كون 
ة. وفي عهد إدرس الثاني تطورت اإلدارة  ة والمال ة والقضائ ة والعسك اس ل المهام الس

ساعا ومن عناصرها:  ثر ا حت أ ساطتها، وأص الرغم من استمرار  ثر؛    أ
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د الواحد المطغري - ــهلول بن ع  الوزر: عمير بن مصعب األزدي الملجوم و
سي -  قاضي: عامر بن محمد الق
د الملك   اتب:  -  أبو الحسن بن ع

ا في عهد المؤسس وفي عهد إدرس الثاني ضم فرسانا  ل دأ ق ش الذي  بع اإلدارة الج و
ا.    ع

 العاصمة:  -2-2

ناء لهم نحو التعمير و م ال  اشتهر األدارسة  صرة وأص ث بنوا عددا منها مثل ال المدن، ح
نها ولألسف اختفت واندثرت عدا فاس العاصمة.  سر وتامدولت وفاس غيرها، ل وحجر ال

عتقد أن إدرس الثاني هو الذي بناها سنتي  ان  ث  اال كبيرا، ح سها إش ح تأس  192وقد ط
في بروفنصال مقاال أث193  و ج العالمة ل ه أن إدرس األول بنى عدوة ه، إلى أن اخ ت ف

ين عام 172األندلس سنة  نما بنى الثاني عدوة القرو ه (اإلسالم في المغرب 193ه، ب
ز السالم ومحمد صالح حلبي د الع )،  50-1، ص. 1958القاهرة،  ،واألندلس، ترجمة ع

  وأهم أدلته: 

فاس سنتي  -  ه. 189و  185درهمان ضرا 
ت سنة  - د والعمري والقلقشندي ومؤرخ  تارخا  172نصوص ت للبناء للرازي وابن سع

 ه. 8غرناطي مجهول من القرن 

عد، وظلت عاصمة لألدارسة حتى  ما  تها وأراضها ف ش وتمدنت المدينة وتوسعت وزادت م
سر. 309   ه عندما أخرجهم منها مصالة بن حبوس الفاطمي وانتقلوا إلى حجر ال

 شر اإلسالم -2-3

س المطرب"أبي زرع في كتاب  ننطلق من نصين البن   قوالن:  "األن

الد " الد تامسنا،ثم سار إلى  عدها سائر  الد تامسنا، فنزل أوال مدينة شالة ففتحها ثم فتح  ج غازا إلى  فخ
ل،  ة واإلسالم بها قل ة ودين اليهود الد على دين النصران ث هذە ال ان أ تادلة ففتح معاقلها وحصونها، و

عهم  ه" (ص. فأسلم جم د   )20على 

قي  ان قد  ة، و ة والمجوس ة واليهود المغرب من البرر على دين النصران قي  ج برسم غزو من  "ثم خ
ستنزلهم جاهدهم و عة، فلم يزل اإلمام إدرس  ال والحصون المن المعاقل والج ة متحصنون  ق تى ح منهم 

القتل والسبي" (ص.  اد من أبى اإلسالم منهم    ).21دخلوا في اإلسالم طوعا وكرها (...) وأ
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غض  المغرب، و شر اإلسالم  شغلين ب انا م عدە ابنه  ظهر من النصين أن إدرس األول و
قة ما دمنا قد عرفنا في سابق  حملها النصان ففيهما جزء من الحق الغة التي  النظر عن الم

مكن أن الم ح وهو: أال  ط ن سؤاال  الد في زمان الفتح. ول ل ال عم  حاضرات أن اإلسالم لم 
حارون هذە النحلة وال  انوا  تكون ثورات الخوارج قد عممت هذا المذهب وأن األدارسة إنما 
ل  جد شرعيته في األحداث التي عرفتها المنطقة ق شرون اإلسالم ألول مرة؟ وهذا سؤال  ي

الد. وهذا ينقلنا إلى وصولهم  ال عة ومعتزلة  م ووجود مذاهب مختلفة من خوارج وش للح
عي ح السؤال حول مذهب األدارسة هل هو ش ات تح ط  د دأو سني؟ ال نتوفر على معط

ب من السنة  دي الق عي ال نيهم المذهب الش لم عن ت عض اآلراء تت ن  مذهبهم، ل
ل فالمصادر ال والمعتزلة لذلك وقع التوافق بين إدر  سحاق األوربي المعتزلي. وعلى  س و

سبهم  ل ما هناك هو حرصهم على التذكير ب شر هذا المذهب و شير إلى اهتمام األدارسة ب
م. أما  شأن محارة المذاهب األخرى فلدينا إشارة من نفس ما الشرف وحقهم في الح يتعلق 

اع إدرس الثاني: "المصدر تقول على لسان داود بن القاسم األوربي  درس شهدت مع إأحد أت

ة من البرر"(ص.  عض غزواته للخوارج الصف غة الجمع في الغزو )، 26بن إدرس  واستخدام ص
ف الشرقي واألوسط  ن أي منهم؟ خوارج ال ة، ول ا الصف قا شير إلى تعدد الغزوات ضد 

ة ألن إدرس  أو سجلماسة أو تلمسان؟ لم يتوغل في الجنوب نحوها مكن أن نقصي الثان
نما نعرف أنه غزا تلمسان  ف، ب شك في األولى ألننا ال نملك معلومات حول تدخله في ال و
تهي هنا ألن  ن الصراع لن ي ة وقد نجح في إخضاعهم. ل فرن الصف نو  ث بنو خزرون و ح

د ا ل مديونة بزعامة ع ثورون جنوب العاصمة فاس في ج ستمرون و ة س رزاق لالصف
لها وألجأە  الفهري الذي احتل عدوة األندلس وطرد اإلمام على بن عمر بن محمد من المدينة 
إلى أورة. وهذا الحدث يؤكد أن األدارسة حاروا المذاهب األخرى خاصة الخوارج دون أن 

ال خاصة فازاز.  ان الج يين خاصة برغواطة في تامسنا وس ما حاروا الوث   قضوا عليهم، 

الواجب الديني ونجحوا؛ دون شك، في لقد  اسي  اختلط في توسع األدارسة الواجب الس
ائل وعناصر  ث استقرت ق ب ح التع األسلمة خطوة أخرى إلى األمام. واقترن ذلك  الدفع 

ة ة قرط ة (رض ة  -عرب من المشرق -ع الد فوسعت مجال الع ال مهاجرو القيروان) 
دل على ذلك نوع ة مع أن لإلسالم وخير ما  لها ع حت  ة األسماء المتداولة والتي أص

  دورە في ذلك. 
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عض عناصر النجاح  ن األدارسة وفروا  قة حول هذە النقطة، ل ات دق ال نملك معط
شار لألمن وتوفر للنقود ( شار المدن ووجود  12االقتصادي من ان دار سكة) وفتح الحدود وان

ة والقيروان).  المرافق ن من أبناء المدن (قرط ال لمهاج   من أسواق وفنادق واستق

ادل التجاري. وساعد األمن على  ام نواة للصناعة مما وفر مادة الت شاط التجارة ق ورافق 
دورها.    شاط الفالحة 

مكن أن نقول إن شروط نمو اقتصادي توفرت خاصة في القرن  ذلك  م دون أن نقدر 9ه 3و
د مالمحه وحجمه. على    تحد

  خاتمة

بر من المغرب موقف اإلسالم  تدعمو  ،كون األدارسة إمارة نجحت في اقتطاع الجزء األ
ة س  ،والعرو ة التوحد والتجا دا ن أهم ما تحقق هو  شاط االقتصاد، ل وساعدت على 

امال في القرن ال دە  الد مما مهد لتوح  .خامسالحضاري ألجزاء ال

% 
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