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 تعليق على تحقيق مواقع ثالثة أبواب مرابطية  
 في سور مراكش  

 في مصدرين موحديين
 ذ. محمد رابطة الدين

 -مراكش  –كلية اآلداب 
 أوال : تمهيد 

لى اآلن بذلت جهود مشكورة في إخراج مجموعة مصادر تتعلق   منذ القرن الماضي وا 
حلحها بققققاحمون مفاربققققة بتققققارلم المفققققرص فققققي العصققققر الوطققققلا  اعتنققققى بنشققققر ابعاتهققققا وتصقققق

وأجانقققص مقققن أجلقققا  مختلمقققة  وكقققان مقققن ممقققار دقققذو الحركقققة خدمقققة المصقققادر بتوطقققل  نشقققردا 
وتلطققلر تققداولها  وخدمققة الباحققف الجققاد فققي التققارلم خاصققة  بمققا لمقق  بعقق  فرا ققات أبحامقق   

خي ولزلد من تدقل  أطئلتة  ولقدم إلل  مطتندا لتقولم ومراجعة نتائج أعمالق   فنشقر نقا تقارل
في حد ذات  فائدة تحص   وتقرلص على الاالص مالوبق   و  لققدر قلمقة دقذو الخاقوة إ  مقن 
ن أجقدم  ومقن تصقمح  ولقم لجقد لمالوبق  إشقارة فلكقون ققد قاق   اا  عنقاهو مق  المخاقوا وا 
وقتققا فققي التمققا  مالققص لققم لنلقق   ومققن اشققتدت حاجتقق  إللقق   ولعلققم مكققان وجققودو ومنعقق  مققن 

ذا تعزز النشر بقالتحقل  المطقتوفي لشقروا إتققان الضقبا ا االع علل  بخ  ما لك  الذملم  وا 
والتصقققحلا والتهقققذلص وجقققودة الشقققرو والتعللققق   والعنالقققة بالمهقققار  المنلقققة المناطقققبة  ومشقققتمال 
علققى جملقق  مققا لحتققاج إللقق  الباحققف المققدق  مققن خدمققة مصققدر للنشققر  لصققبا بحقق  ممتاحققا 

 للمتن أو لمتر  فل  ذلك. 
ر دققذو الجهققود ألضققا حهققور محققققلن مققن ذوي الهمققم الكبلققرة  لعتبققر كقق  وكققان مققن ممققا

واحقققد مقققنهم رائقققدا فقققي دقققذا الحقققق   محقققققا مقققادرا لتصقققرب كلقققب لرلقققد فلبقققدع ولجلقققد وتعتبقققر 
أعمالهم  الة في الضقبا واتتققان  شقاددة بتبرلقزدم وتققدمهم  أفقادت فقي وضق  قواعقد صقلبة 

  1ققة  العلمقاا الجلقة  محمقد بقن تاولقت الانجقيللتحقل  التارلخي الرصلن  لتصدر دقذو الاب

                                                           

عبقققد القققرحمن بقققن خلقققدون ب التعرلقققب بقققابن خلقققدون ورحلتققق   ربقققا وشقققرقا  تحقلققق  محمقققد بقققن تاولقققت الانجقققي   - 1
 .1591القادرة  
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gaudefroy Demombynesو 3وأحمقققد التوفلققق  2ومحمقققد بقققن شقققرلمة
وكقققان لهقققم بقققذلك مقققا  4

 لنحرائهم في المض  من الحطنى وزلادة.
ولبقققدو أن التقققراكم الحاصققق  اآلن فقققي المصقققادر المحقققققة الخاصقققة بالعصقققر الوطقققلا  

ا نخققراا فققي جهققد مشققترك لنصققص علققى القلقققام لطققتدعي مققن المشققتفللن بالبحققف التققارلخي  
بقرااة نقدلة متأنلة لمادة التحقل   أو  من زاولة وض  حصللة المنتوج المنجز تحت المجهقر 
وتقولم درجة خدمت  للنصوا المنشورة والتنقلر فل  بعد التشرلا  عقن مقواان الخلق  والزلق   

لققى ومققا لتالققص فلقق  مزلققد عنالققة واجتهققاد  ومققا لحتققاج إلققى ال تصققحلا مققن جهققة المراجعققة  وا 
اتضققافة مقققن جهققة التتمقققلم والتكملققق   واطققتدراك مقققا كانقققت فققي التنبلققق  إللققق  والعنالققة بققق  فائقققدة 
وأ م   ومانلا فحا أدوات ا شقتفا  المتبعقة فقي حقق  التحقلق  التقارلخي وقلقا  ققدرة أدائهقا 

ي مطققالك البحققف بفلققة صقققلها قصققد الوصققو  بهققا إلققى عاققاا جزلقق   وتققدقل  درجققة الجققدوة فقق
مكانلقققة فقققتا أخقققرم  واتطقققهام فقققي تجدلقققد النحقققر فقققي المالقققوص مقققن خقققدمات  المعتمققدة فلققق   وا 

 .5صنعة التحقل  التارلخي وتقدلر الممكن فل 

                                                           

مققن أجقققود أعمقققا  امطققتاذ محمقققد بقققن شققرلمة فقققي التحقلققق   نخققا بالقققذكر علقققى طققبل  التمملققق   كتقققاص القققذل   - 2
والتكملققة لكتقققابي صالموصققو  والصقققلةص للقاضققي ابقققن عبقققد الملققك المراكشقققي  الطققمر المقققامن بقطققلم  الصقققادر ضقققمن 

 .1591مابوعات أكادلملة المملكة المفربلة بالرباا  عام 
ادليب التشققوب إلققى رجققا  التصققوب  ومعقق  أخبققار أبققي العبققا  الطققبتي  تحقلقق  أحمققد التوفلقق   ابقن الزلققات التقق - 3

 .1591البلضاا  
4
- Umari (Ibn fadel allah – al -): Masâlik al-absâr fi mamalik al amsâr, introduction et 

traduction annotée de Gaudefroy Demombynes, Paris, 1927. 
ر التي تعدد نشردا بأكمر من تحقل   مقادة  نلقة للمقارنقة فقي دقذا الجانقص  ومقن النمقاذج المملقدة تقدم المصاد - 5

 للتأم ب
  مق  ابعتق  المانلقة 1599مقارنة مادة تحقل  كتاص صالتشوبص في ابعتق  امولقى بعنالقة أدولقب فقور  الربقاا   -

 .3المشار إللها في اتحالة رقم 
بققالمفرص امقصققى  مققن البققاص المالققف عشققر فققي كتققاص صمطققالك امبصققارص مقارنققة مققادة تحقلقق  القطققم المتعلقق   -

  مققق  تحقلققق  امطقققتاذ محمقققد 1 بقققن فضققق  ار العمقققري فقققي الابعقققة المرنطقققلة المشقققار إللهقققا فقققي اتحالقققة رققققم 
وأعلقد  نشقرو فقي كتقاص. ورققات  193-131  اب 1591المنوني الصادر في مجلة البحف العلمي  الربقاا  

تحقلققق  مصقققامى أبقققو ضقققلب أحمقققد  البلضقققاا  مقققم  .995.-913. 0222نللن. البلضقققاا. عقققن حضقققارة المقققرل
1599. 
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 ثانيا: العلم الجغرافي وضرورة تدقيق موقعه
مققن البققددي أن العنالققة بققامعالم الجفرافلققة مققن شققرا التحقلقق  التققارلخي  وتققدخ  فققي 

وري من   ومن أ را  معالجة دذو المادة تقرلص الماال  مقن الطقلا  الجفرافقي صلص الضر 
وفققك مبهماتقق   ومعرفققة   مطققتفلقا تققللققنا موضققوع التحقلقق   كممتققاو  بققد منقق  لمهمقق   وحقق  

بع  جزئلات تارلم المجا  ذات  عن قرص  من العلم الجفرافي لعتبقر وملققة تارلخلقة تعكق  
 زا من مادة تنحلم المجا   ومكونات خرلات .صدم جانص من دذا التارلم  وج

ولحتقق  تحدلققد موققق  العلققم الجفرافققي مكققان الصققدارة بققلن مققا دققو مالققوص فلمققا لجققص 
البحقققف عنققق  مقققن المقققادة الخاصقققة بققق   فمقققي التقققوالن الصقققحلا ضقققمانة لطقققالمة المهقققم  وفقققي 

فطاد للمهم  ولهذا ا عتبار حرا ملة من مه  لمي المصقادر التوالن الخاأ اختال  المعرفة وا 
الرفلعقة أنمطقهم علقى عققدم إ مقا  دقذا الجانققص فقي متقون مصقنماتهم  بلفققت عنالقة بعضقهم بقق  

 .6حد التهمم  فع  ابن عبد الملك وطواو من المهرخلن الكبار
ومحاولقققة تحدلققققد الموققققق  للطقققت شققققلئا نمالققققا  و  تاقققرد نمقققق  المناولققققة فقققي كقققق  علققققم 

ا لخضقق  مبققدئلا إلققى لفققة الققنا  خاصققة مققا جفرافققي  فاختلققار أطققاللص وتقنلققات بحققف بعلنهقق

                                                           

ولما كان مما تضمن  نطبة المقذكورلن فلق  إلقى بلقدان »لقو  ابن عبد الملك في مقدمة كتاب  صالذل  والتكملةصب  - 6
  معرفقة تلقك اممقاكن  ولتشقوب امندل  الشهلرة  وقرادا الخاملة  أمكن إمكانا قرلبا وقوع  إلى من ربما تفلص عنق

إلى معرفتها أو تقللددا وضباها فإذا لم لجد طبلال إلى علمها أداو ذلك إلقى تحرلمهقا عنقد الناق  بهقا أو تصقحلمها 
واتخققال  حققا  النققق  وجهقق  حققدوددا و طققلما عنققد أدقق  الققبالد الشاطققعة عنهققا بقق   لققر المصققاقبة لهققا. فكققان ممققا 

محالهققا وذلقك   لخلققو مققن أربعققة أنحققااب أحققددا تحدلقددا فققي كقق  موضقق  تققذكر فلقق   لنبفقي اتجققادة بققذكردا وتعلققلن
وتخماا بما في دذا العم  من التاول  المطتمق   والماني تحدلددا في أو  موض  تذكر فلق  مقم لحقا  فقي تعرلمهقا 

ا كتمقاا بق  عقن على ذلك الموض  ودذا نحو امو  في الاو  وأشد  والمالف تحدلددا في أو  موضق  تقذكر فلق  و 
إعادت  فلما بعدو  وذلقك   لملقد فلمقا بعقد إ  لمقن تققدمت لق  ماالعقة ذلقك الموضق  وأحضقرو فقي ذكقرو وا   أحوجق  
إلققى تصققما مققا قبقق  الموضقق  الققذي لققم تققذكر فلقق   ولمكققن أن   لجققدو إ  بعققد اطققتلماا جملقق  الكتققاص أو معحمقق  

موضقق  الققذي لققم تققذكر فلقق  أو قربقق  فققتعحم المشقققة وتبعققد بالماالعققة بحطققص بعققد الموضقق  الققذي ذكققرت فلقق  عققن ال
الشققة  والرابقق  ذكردقا محققدودة باختصقار كققاب فقي تعرلققب أحوازدقا مققن جزلقرة امنققدل  مقلقدة وذكققر مقا وقعققت إللقق  
النطبة في دذا الكتاص من  لر بالد امندل  شرقا و ربا مرتبة بحطص الموجود منها علقى حقروب المعجقم  فرألقت 

الققذل  والتكملققة  الطققمر امو  مققن  القطققم امو   تحقلقق  محمققد بققن شققرلمة  «ب ى دققذا النحققو الرابقق .ذكققر ذلققك علقق
 .03-00بلروت  بدون تارلم  اب 
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  ولقذلك كقان ضقبا صقحة كتابتق  وتأصقل  7لتعل  منها بدرجة الصحة والخل  في رطم ا طم
لفتققق  متعلنقققة  بقققد منهقققا  منهقققا مقققن أولقققى امشقققلاا فقققي تحقلققق  رطقققم   فهقققي ضقققمانة للناققق  

كققان الققذي ولطققهم فققي تحدلققد موققق  الم 8الصققحلا الققذي قققد لطققاعد أحلانققا فققي توضققلا معنققاو
لالققق  عللققق  بقققالقا  أو با حتمقققا . ولخضققق  ا ختلقققار ألضقققا إلقققى وجقققود أو عقققدم وجقققود مقققا 
لشوش على تحدلد الموق  في النا  مقن ذلقك عقدم وضق  العالمقات ا صقاالحلة الخاصقة 
بقققالترقلم موضقققعها المناطقققص  ومقققا لمكقققن أن لقققهدي إللققق  مقققن تحرلقققب لمعنقققى الكقققالم  ققققد لقققز  

ومنق  عقدم ا نتبقاو إلقى امطقماا التقي تحتمق   9الموقق  الصقحلا ضبافي   رئالقابالمحق  أو 
  10أكمققر مققن معنققى  فلققق  الققودم والفلققا  إذا خققالب الصققواص المعنققى الققذي انتهققى إللقق  الققرأي

ومنقق  ألضقققا ققققرااة بعقق  عبقققارات وكلمقققات نصققوا المصقققادر خاقققأ  ودققي أصقققال صقققحلحة 

                                                           

من النماذج الواضحة في دذا الجانص  نشلر على طلب  المما  إلى جب  إلشقمرن بمقربقة مقن جبق  الطكطقلوي  - 7
ل  محمد راباة القدلن  رطقالة جامعلقة مرقونقة  كللقة اآلداص  الربقاا  ابن تكالتب إممد العلنلن  الجزا امو   تحق(

ن وعبقرلص إلقى دزملقرة  ولقد  علقى قبللقة مصقمودلة امتقد )102  ا 1599 . والرطم الصحلا لهذا ا طقم دقو إزْمقرو
  دقققامش 013التشقققوبب (مجالهقققا الترابقققي مقققن مقققراكش  ربقققا إلقققى مقدمقققة جبققق  درن شقققرقا جهقققة ركراكقققة وطكطقققاوة 

ودقذا مهشققر لطقاعد علققى تققدقل  أكبقر للتققوالن الجفرافققي للعلقم المققذكور  لققم لكقن ممكنققا بلو قق  لقو لققم لأخققذ   )179
 تحقل  ا طم مجرم التأصل  في ضبا رطم .

من بلن الحا ت التي توضا دذو المالححة  نكتمي باتشارة إلى اطم جب  كللز  فقد ورد رطقم  فقي مصقادر  - 8
خمطة أشكا  دي إلكللز  إلكلللقز  إكلللقز  إلقلللقز  كللقز. ولقم لمكقن أي منهقا مقن  العصر الوطلا بما   لق  عن

محمقد (إدراك المعنى الصحلا ودو الطلاان  ولد  علل  اطم أكللقد  القذي لبقدو أنق  أصق  الرطقم الصقحلا للكلمقة. 
  الربقاا  07لعقددب   ا11شمل ب في أن أطماا امماكن في المفقرص جلهقا أمازلفلقة  مجلقة البحقف العلمقي  الطقنةب 

  ومققن مقارنققة رطققم  مقق  بقققاقي الرطققومات الطققابقة  لالحققح أن حقققرب الكققاب حقق  محلقق  إمقققا )313  اب 1577
حرب الجقلم أو حقرب الققاب  واطقتبد  حقرب القدا  بحقرب القزاي  ولعق  بعق  أطقباص دخقو  حقروب أخقرم علقى 

بللتقق  للتحرلققب والتصققحلب عنققد نقلقق  إلققى الكلمققة محقق  حققروب أصققللة لرجقق  إلققى الابلعققة المحللققة لالطققم ولفتقق  وقا
لفقققة مانلقققة  بالزلقققادة أو القققنقا فقققي عقققدد الحقققروب أحلانقققا  وبمقققدم تاقققاب  أو تناطقققص حقققروب اللفقققة المانلقققة مققق  

  0امصوات المطتخرجة في اللفة امص   )محمقد راباقة القدلن  حقو  تطقملة جبق  كللقز  أالق  مقراكش  العقددب 
 (.1551مراكش  

طققألة فلمققا لبققدو صققلص مشققك  ضققبا موققق  بققاص نمققل   أحققد أبققواص طققور مققراكش  انحققر محمققد تعتبققر دققذو الم - 9
 .103-102. ا .0229مراكش   الجزا امو  راباة الدلن ب مراكش زمن حكم الموحدلن  

مققن بققلن امعققالم الجفرافلققة التققي تحتمقق  أطققماهدا أكمققر مققن معنققى  واطققتممر البحققف اللفققوي والابققونلمي فققي  - 10
 .700  دامش 093ا مواقعها بشك  جلد  نحل  على مادة مطجد الكزارلن بمراكش  راج  التشوبب محاولة ضب
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فللر رطقمها وناقهقا وا جتهقاد فقي تأولق  المبنى والمعنى  و  لوجد  في بنلتها ما لدعو إلى ت
معنادققا  ولققل  فققي د لتهققا مققا لخقق  أو لمطققد مضققمون وطققلا  امخبققار التققي تشققك  عنصققرا 
منهققا  وعققلن الصققواص دققي قرااتهققا وفقق  مققا لقتضققل  الرطققم والشققك  والصققلفة التققي وردت بهققا 

 .11في امص 

                                                           

نطقققو  فقققي دقققذا الجانقققص حالقققة تتعلققق  بأحقققد أبقققواص الصقققالحة الموحدلقققة  فمقققي تنقققاو  ابقققن صقققاحص الصقققالة  - 11
لمقاني مقن شقهر لموضوع اطقتقبا  الخللمقة أبقي لعققوص لوطقب للعقرص الوافقدلن مقن إفرلقلقة فقي ضقحوة لقوم الطقبت ا

فلمققا كققان فققي صققبلحة لققوم الطققبت المققذكور »ملالدلققة  أورد الخبققر التققاليب  1171دجرلققة  999ربلقق  اآلخققر عققام 
المقققهرك بكقققر جملققق  النقققا  مقققن الحمقققاح والالبقققة الموحقققدلن وجملققق  القبائققق  مقققن العطقققكر المبقققارك إلقققى بقققاص الطقققدة 

بن صاحص الصالةب المن باتمامة  تحقلق  عبقد الهقادي )ا«. العحمةب طدة طلدنا أملر المومنلن بن أملر المومنلن
 (.310-311  ا 1597التازي  بلروت 

بقاص الطقدة لعلق  لقصقد )بقاص الطقادة( القذي كقان مخصوصقا ببنقي »عل  المحق  على جملة صباص الطدةص بما للقيب 
الطقققائب حلققف  عبققد المققومن  والققذي لنتهققون إللقق  علققى خققللهم  لكققن امقققرص حطققص طققلا  الكققالم أنقق  لعنققي بققاص

 (.1  دامش رقم 310)المن باتمامةب « مجل  الجماعة
 الققة المحققق  مققن دققذا الهققامش إذن  الكشققب عققن خلقق  مققزدوج فققي الققنا لعتقققد بوجققودو مققم تصققحلح   أمققا الخلقق  
امو   فحقققادرو ومحتقققواو وضققق  كلمقققة الطقققدة بقققد  الطقققادة ودقققو تصقققحلب حطقققبما لمهقققم مقققن كالمققق   والخلققق  المقققاني 

و عققدم قبققو  طققلا  أحققداف الققنا لبققاص الطققادة. ولقتضققي التصققحلا حطققص نمقق  الطققلا  أن لكققون مضققمر وفحققوا
الباص المقصود دو بقاص الطققائب ولقل  بقاص الطقادة. ولعق  الطقبص فقي فهقم المحقق  للجملقة موضقوع التحقلق  دقذا 

دي البقاص  والحلقة ببقاص المهم  بقاهو حبل  المعنى المقادي لكلمقة الطقدة ودقوب بقاص القدار والطققلمة  والطقاحة بقلن لق
( ولمقققا لوجققد مققن تققققارص بققلن دقققذا 027  دار صققادر  بلققروت  ا 3الققدار )ابققن منحقققورب لطققان العققرص  المجلقققد 

 المعنى وباص الطقائب باعتبارو مدخال إلى القصر.
ة   لوجد في دذو الجملقة مقا لطقتدعي تحقلقهقا مقن جقانبي اللفقة والمعرفقة  فقرااتهقا  لقر مطتعصقلة  و لقر مطقبوق

بجم   لقر تامقة لمكقن أن تشقوش عللهقا  ولقل  فلهقا مقا لعلق  فهقم القنا  منهقا طقللمة الوضق   صقحلحة اللفقة  
واضققحة المضققمون  والحصققللة دققي إنتققاج خلقق  مضققاعب  اطققتبدلت فققي امو  منهمققا الكلمققة الصققحلحة امصققللة 

لققر المضققمون وزمققن امحققداف بكلمققة   عالقققة لهققا بققالنا وطققلاق   كانققت عاقبتهققا حققدوف الخلقق  المققاني ودققو تف
ااردا الجفرافي.  وا 

 أص  المشك  إذن دو تأول  صباص الطدةص إلى باص الطادة ودو  لا لطببلن دماب
  ب  لشلر إلى د لة مجازلقة للجملقة  بمعناو المعماري  لوحي طلا  النا بما لملد أن صباص الطدةص دو باص  -

جال  وحمالة و لردا من خصوصلات الخالفة والملك.ترمز إلى ما ترمز إلل  الطدة المادلة  من تعحل  م وا 
ضحوة لوم الطبت الماني من شهر ربل  اآلخر طنة طقت وطقتلن »ورد في النا تارلم أخبارو بدقة بالفة ودو  -

  ومقن المعلقوم أن مققر اتقامقة المخزنلقة فقي دقذا التقارلم كقان قصقر الحجقر واطقتمر كقذلك مقدة «وخم  مائة
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لعتبققر مامققا كقق  ودون شققك فققإن بلققو  درجققة عاللققة مققن الدققق  فققي تحدلققد موققق  مققا  
لقى  ذا كان الطعي وراا دذا الهدب لحتقاج إلقى إعمقا  النحقر الممقنهج  وا  مشتف  بالتحقل   وا 
ا جتهاد المحوا بحصانة نقدلة كافلقة  فقإن فضقاا معالجتق  لتطق  ولضقل   وتحقلق  أو عقدم 
تحقلقق  النتققائج فلقق  كللققا وجزئلققا تحكمقق  ابلعققة وحجققم وجققدوم اتاققار والمرجعققي المتققوفر فققي 

لموضققوع مققن إشققارات المصققادر  والمخلمققات المادلققة  والروالققات الشققمولة والخققرائا التارلخلققة ا
 والصور الجولة والبحف امركلولوجي والرصلد الابونلمي و لردا.

 ثالثا: دراسة أربع حاالت:
فققي طققلا  المالححققات الطققابقة  اخترنققا فققي دققذو المطققادمة التنبلقق  فقققا إلققى ضققرورة 

جانققص الخققاا بضققبا وتحدلققد موققق  العلققم الجفرافققي فققي التحقلقق  التققارلخي  العنالققة التامققة بال
وحتى لكون محتوم دقذا التنبلق  مركقزا دا  وواضقحا  فإننقا ارتألنقا حصقر المعالجقة فقي تقدقل  
النحر في اجتهادات التقوالن وتحدلقد المواقق  فقي مقادة تحقلق  مالمقة أبقواص فقي طقور مقراكش 

  وجققق  12بقققاص المخقققزن  وذلقققك فقققي مصقققدرلن موحقققدلن دقققيب بقققاص الشقققرلعة  بقققاص الصقققالحة 
 المقصود دو تقدلم نماذج للتوضلا والعنالة بإصالو ما وق  في تحقل  محققلها.

معقققان النحقققر فققققي  فمقققن خقققال  تتبققق  المقققادة المشقققار إللهقققا فقققي المصقققادر المقققذكورة  وا 
مقن محاو ت محققلها ضبا مواق  امبقواص فقي خرلاقة الطقورب أمكقن رصقد والتققاا ضقروص 

الخل   وجص التنبل  عللها والوقوب على ابلعة الخاقإ فلهقا قصقد المراجعقة والتصقحلا  تقارة 
بتققققدلم تعقققدلالت تمبقققت صقققحتها  ووجادتهقققا الحجقققج المتقققوفرة  وتقققارة أخقققرم بقققاقتراو مقققا لبقققدو 

 كاجتهاد مناطص   لتعار  م  المهشرات المتداولة.

                                                                                                                                                                                    

وص لوطققب وبدالققة حكققم أخلقق   والمهكققد أن بققاص الطققادة بققاص خققارجي لققق  فققي الواجهققة حكققم الخللمققة أبققي لعققق
(  وتققارلم الشققروع فققي 091الفربلققة مققن طققور حومققة الصققالحة )الققذل  والتكملققة  الطققمر المققامن  القطققم امو ب 

زة (  ولققم تصققبا جققاد171ملالدلققة )البلققانب قطققم الموحققدلنب  1199دجرلققة  992بنققاا دققذو امخلققرة كققان عققام 
ملالدلقققة )مجهقققو ب ا طتبصقققار  تحقلققق  طقققعد ز لقققو  عبقققد الحملقققد   1152دجرلقققة  999لالطقققتخدام إ  عقققام 

 (.012  ا 1599البلضاا  
 ب  لتعل  اممر ص - 12
 .1571البلد ب أخبار المهدي بن تومرت  دار المنصور للاباعة والوراقة  الرباا   -
 .1552روت  ابن القاانب نحم الجمان  تحقل  محمود علي مكي  بل -
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 الحالة األولى: باب الشريعة
تتاب  على بابلن من أبواص طور مراكش  أولهمقا مراباقي دقدم فقي أال  دذا ا طم بال

ولهقققم موضقققوعنا  13نهالقققة العققققد الرابققق  مقققن حكقققم الموحقققدلن  مانلهمقققا موحقققدي نشقققأ بعقققد امو 
 منهما الباص امو .

لطقتماد مقن الجزئلقات المرجعلقة المتقوفرة أن تققارلم بنقاا بقاص الشقرلعة تقزامن مق  تققارلم 
عبقققد الودقققاص بنمنصقققور موقعققق  بصقققلفة قاعلقققة   تحتمققق  الشقققك  بنقققاا الطقققور  وحقققدد امطقققتاذ

دون تقققدلم الحجققج والقققرائن التققي اطققتند إللهققا فققي ذلققك.  14دكققذاب صدققو بققاص الخمققل  الحققاليص
لقققى مقققا  وتبنققى محقققق  كتقققاص صنحقققم الجمقققانص نمققق  التقققوالن  دون إشقققارة منققق  إلقققى مرجعلتققق   وا 

دققو البققاص »  المحققق  إللقق   لقققو ب لمبققت مققا ذدققص إللقق   من التققوالن قققدم بصققلفة تملققد طققب
 . 15«الذي لعرب اللوم باطم باص الخمل 

 لحتاج دذا التوالن إلى المراجعة والتصحلا لمالف مالححات ديب 
  تمكققن الصققلفة التققي قققدمت  بهققا مققادة التققوالن فققي المصققدرلن معققا مققن معرفققة  -1

تقققارلم مرجعلققات التحقلقق   ولقققل  فققي امخبقققار المتعلقققة بهقققذا البققاص فقققي مصققادر 
المفقققرص فقققي العصقققر الوطقققلا مقققا لملقققد ذلقققك  و  لعقققرب بقققلن النقققا  مقققن طقققاكنة 
المدلنققة بهققذا ا طققم واعتمققاد المحققققلن قاعققدة تعرلققب المجهققو  بققالمعلوم   لصققا 

 .16في دذو الحالة لعدم وجود أبحاف في الموضوع انتهت إلى دذا ا طتنتاج
مققن  09فققي لققوم ا منققلن  مققن المهكققد أن بققاص الشققرلعة المراباققي قققد دققدم بالضققبا -0

و  لمهقم  17ملالدلة 1193 شت  17دجرلة المواف   975شهر ربل  الماني عام 
                                                           

  ابن عذاريب البلانب قطقم الموحقدلن  تحقلق  محمقد إبقرادلم الكتقاني  محمقد بقن تاولقت  011المن باتمامةب  - 13
 .191  اب 1599محمد زنلبر  عبد القادر زمامة  البلضاا 

 .112  دامش رقم 91أخبار المهديب  - 14
 .0  دامش رقم 195نحم الجمان ب  - 15
 نجزة عن أبواص المدلنة لم لحح فلها باص الشرلعة المراباي. بنصلص بالدراطة الوحلدة الم - 16

Charles Allain et Gaston Deverdun.  
Les portes anciennes de Marrakech, Hespéris, tome XLIV, 1er et 2ème trimestres, 1957, PP: 

114-116. 
 .  191. البلان  قطم الموحدلنب 011مةب عن أطباص الهدم ودواعل  لطتحطن الرجوع إلىب المن باتما - 17

Gaston Deverdun: Marrakech des origines à 1912, tome I, Rabat, 1969, PP: 201-203. 

 .72-95مراكش زمن حكم الموحدلنب 
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من صلفة مقادة التحقلق  أن بقاص الخمقل  دقو بقاص  خقر حق  محلق   و  تتضقمن 
ما لد  على موق  الباص ولل  الباص بعلن   والمرجا أنها تملد اطقما مانلقا للبقاص  

أقصققادا فققي محاولققة تأولقق  وفهققم مققادة تحقلقق  موققق  ومهمققا بلفققت درجققة ا جتهققاد 
دذا الباص  فإنها تبقى دون جدوم  من ابقن صقاحص الصقالة وابقن عقذاري حطقما 

إلققى أن مققوان بققاص الشققرلعة المراباققي أصققبا  االمطققألة بشققك  نهققائي عنققدما أشققار 
 975جقققزاا مقققن مجقققا  التوطقققعة التقققي عرفتهقققا مقققراكش فقققي جنوبهقققا الفربقققي عقققام 

ملالدلقققققة  ونشقققققأت فلهقققققا حومقققققة أكقققققادلر المعروفقققققة اللقققققوم بطقققققلدي  1191دجرلقققققة 
 .18ملمون

من المابت أن باص فا  دو الجاري علل  اطم باص الخمل   عرب بق  منقذ فتقرة   -3
  ودو من امبواص امولى في طور مقراكش  لعقود تقارلم تأطلطق  19حكم الطعدللن

رقي مققن الواجهققة إلققى زمققن بنققاا الطققور  و  لققزا  قققائم الققذات  لققق  فققي القطققم الشقق
الشقققماللة للطقققور  و  لوجقققد فقققي اتاقققار المرجعقققي المتقققوفر مقققا لقققوحي بأنققق  بقققاص 
الشقققرلعة ولقققو علقققى طقققبل  ا حتمقققا  الضقققعلب  لهكقققد ذلقققك تهقققدلم بقققاص الشقققرلعة 
وتحولققق  مجالققق  إلقققى جقققزا مقققن داخققق  المدلنقققة  بعقققد ابتعقققادو عقققن الطقققور المحقققدف 

  البعققققد الجفرافققققي الشاطقققق  بطققققبص توطققققعة المدلنققققة فققققي جنوبهققققا الفربققققي  ولدعمقققق
 الموجود بلن موقعلهما.

إذا كان موق  باص الشرلعة المراباي لتوان فقي إاقار جفرافقي تشقكل  الجهقة امخلقرة 
مقققن القطقققم الجنقققوبي الفربقققي للمدلنقققة مققق  تقققرجلا الحقققدود الفربلقققة أو الجنوبلقققة لحومقققة طقققلدي 

ة  لققر ممكققن فققي الوقققت ملمققون  فققإن ضققبا الموققق  وتدقلققق  حطققص الشققروا العلملققة المالوبقق
                                                           

  199. أخبقققار أبقققي العبقققا  الطقققبتيب 012. ا طتبصقققارب 011لراجققق  فقققي دقققذا الموضقققوعب المقققن باتمامقققةب  - 18
 .  191وحدلنب البلان قطم الم

Marrakech des origines: 1/201-4/ 

 .71-95مراكش زمن حكم الموحدلنب 
لقققرتبا ا طقققم امو  للبقققاص بوحلمقققة المجاللقققة المملقققزة لققق   كمرفققق  لنقققتج خقققدمات التنقققق  والتبقققاد   فهقققو نقاقققة  - 19

الطقمر منهقا قصقد ا تجقاو  اتصا  بلن المدلنة وشمالها  ومحاة اطتقبا  للققادم مقن الشقما  وامنقدل  إللهقا  وبدالقة
إللهمقا  أمققا ا طققم المقاني فلقق  عالقققة بالطقو  التققي أصققبحت تنعقققد بخارجق  حطققبما لبققدو منقذ القققرن الطققاد  عشققر  

 .  977دامش  039انحر ب التشوبب 
Les portes anciennes: PP: 98-101. 
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الحققالي   عتبققارات متعققددة منهققا  عمققاا الققزمن علققى رطققوم البققاص  وتحققو  مكانقق  مققن الطققور 
إلى داخ  المدلنة  وعدم مطاعدة الجزئلات القلللة المتنقامرة فقي مصقادر معقدودة علقى تحقلق  

 دذو الخاوة  و لاص البحف اممري.
 الحالة الثانية: باب الصالحة:

ولققى فققي طققور مققراكش  تققزامن بنققاهو مقق  إنشققاا الطققور  وحقق  موجققودا مققن امبققواص ام
اللقة العصقر الوطقلا    نعقرب شقلئا عقن زمققن وأطقباص زوالق   ولعتبقر امطقتاذ عبقد الودققاص 
بنمنصقققور أن صبقققاص  الصقققالحة دقققو بقققاص القصقققبة وبقققاص المخقققزن كمقققا لطقققمل  ابقققن فضققق  ار 

 .20«لرالعمري  طمي بذلك لوقوع  قرص جنان الصالحة الشه
لمكققن اختققزا  عناصققر الخلقق  فققي الموققق  الققذي تضققمنت  مققادة تحقلقق  دققذا البققاص فققي 

 مالححات مالف ديب
لققم لققرد فققي الجزئلققات المرجعلققة ذات الصققلة ببققاص الصققالحة فققي مصققادر العصققر  -1

  والمعقروب 22كواحد من بلن امطماا التي عقرب بهقا 21الوطلا اطم باص القصبة
كانققت محواقة بطقور وأربعقة أبقواص    بابققا  مقن خقال  نمق  المصقادر أن القصقبة

واحققدا حطققبما لمهققم مققن الصققلفة التققي ورد بهققا معرفققا فققي مققادة التحقلقق   وامبققواص 
ديب باص الصالحة في الزاولة الشماللة الشرقلة للقصبة  وباص الكح  فقي زاولتهقا 

                                                           

 .119  دامش رقم 99أخبار المهديب  - 20
زنلة التي أنشأدا المنصور الموحدي جنوص المدلنقة المرابالقة  واطقم القصقبة لقصد بالقصبة دنا المدلنة المخ - 21

الذي لنطص إللها  ح  لالطملن اللذلن عرفت بهما منذ زمن تأطلطها  ودما تامراكشت والصالحة  انحقرب مقراكش 
 .92-71زمن حكم الموحدلنب 

 .99أخبار المهديب  مصادر العصر الوطلا التي وردت فلها إشارات عن باص الصالحة ديب - 22
 .92الذل  والتكملة  الطمر امو   القطم امو   ا  -
  ا 1573ابقققن عبقققد الملقققك المراكشقققيب القققذل  والتكملقققة  الطقققمر الطقققاد   تحقلققق  إحطقققان عبقققا   بلقققروت   -

115. 
 .321  323  092  ا 1572ابن أبي زرعب رو  القراا   ابعة دار المنصور  الرباا   -

- Masâlik : 182. 
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تان وأخلقرا بقاص البطق 24وباص الطادة فقي الواجهقة الفربلقة للطقور 23الشماللة الفربلة
 .25في واجهت  الجنوبلة

لتبلن من مراجعة ما ورد عن باص الصالحة في صمطقالك امبصقارص أن المهلقب لقم  -0
لشر صراحة أو ضمنا إلى اعتبقار بقاص الصقالحة دقو بقاص المخقزن  بق  ذكقر كق  

  وذكقر أربعقة أبقواص بأطقمائها موزعقة 26باص منهما على حدة  كبقاص مطقتق  بذاتق 
بققاص الصققالحة وبققاص المخققزن ودققيب بققاص الكحقق   علققى المطققافة التققي تمصقق  بققلن

. واعتبقار بقاص المخقزن اطقما  خقر لبقاص 27وباص الرص وباص الشقرلعة وبقاص نمقل 
لطقور الجنوبلقة  الصالحة لجع  موق  دذا امخلقر فقي الجقزا الجنقوبي مقن الواجهقة

المدلنقققة  ودقققو تقققوالن   لاقققاب  محتقققوم اتشقققارات المتعلققققة ببقققاص الصقققالحة فقققي 
 لمتوفرة.المصادر ا

لربا الجزا امخلر من مادة تحقل  دذا الباص بلن اطم الصقالحة وأصق  التطقملة   -3
  قبق  أن تحق  محلهقا 28ودو بحلرة الصالحة التي تق  في جنوص المدلنة المرابالة

حومقققة الصقققالحة زمقققن حكقققم الخللمقققة أبقققي لعققققوص لوطقققب  ودقققو اطقققتنتاج مناققققي 
ذا القققرص لصققبا  لققر صققحلا إذا أطاطقق  القققرص بققلن البققاص والبحلققرة   لققر أن دقق

اعتبققر الماققال  صققحلحا بققاص الصققالحة دققو بققاص المخققزن كمققا جققاا فققي التحقلقق   

                                                           

. البادطققيب المقصققد  تحقلقق  طققعلد أحمققد أعققراص  الربققاا  191  135  399  300لققان قطققم الموحققدلنب الب - 23
 .119  ا 1590

Les portes anciennes : 117-120. Masâlik : 186-229. 
. ابققن الخالققصب 322  099. البلققان قطققم الموحققدلنب 091الققذل  والتكملققةب الطققمر المققامن  القطققم امو ب ا  - 24

 .197  اب 1579ي أخبار  رنااة  الجزا الراب   تخقل  عبد ار عنان  القادرة  اتحااة ف
Masâlik : 184. Marrakech des origines: 1/224-226. 
25 - Marrakech des origines: 1/220. Masâslik: 181. 

عققن بققاص مققن دققذو المطققادمة  وانحققر  01انحققر عققن بققاص الصققالحة فققي ب صمطققالك امبصققارص الهققامش رقققم  - 26
 .Masâlik: 188المخزن في نم  المصدرب 

27 - Masâslik: 186, 187, 188. 
  ا 1551  الجمعلقة المفربلقة للتقأللب والترجمقة والنشقر  طقال  1بحلرة الصالحة  معلمقة المفقرص  المجلقد  - 28

1299-1295. 
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ولعود أص  الخاإ إلى البعد الجفرافي الشاط  الموجود بقلن مقوقعي كق  مقن بقاص 
 المخزن وبحلرة الصالحة.

لقققل  صقققعبا ضقققبا موقققق  بقققاص الصقققالحة فقققي مجقققا  خرلاقققة المدلنقققة فقققي العصقققر  -1
كققن الصققعص دققو محاولققة تققدقل  موانقق  فققي خرلاققة المجققا  اللققوم دون الوطققلا  ل

بحف أركللولوجي في الموضقوع  فملمقا لخقا الجانقص امو   لطقتماد مقن إشقارات 
المصققققادر أن موققققق  البققققاص كققققان فققققي النهالققققة الفربلققققة للقطققققم اللمققققلن مققققن الواجهققققة 

للة الشققرقلة الجنوبلققة للطققور الققذي شققادو المراباققون  ودققو مققا لاققاب  الزاولققة الشققما
 لحومة الصالحة  وترج  اعتبارات  دذا التوالن إلى مالححات مالف ديب

وذلقك فقي  –ودقو ابقن البلقد العقارب بخااق   –دققة تقوالن ابقن عبقد الملقك للبقاص  -1
إشارتلن متكاملتلن  وردت امولى منهمقا فقي طقلا  أخبقار تتعلق  بحومقة الصقالحة 

بققاص »أمققا نققا المانلققة فهققوب  29«بققاص الصققالحة أحققد أبوابهققا الشققماللة»ونصققهاب 
 .30«الصالحة أحد أبواص مراكش الشرقلة

ماابقة التوالن لترتلقص ابقن فضق  ار العمقري مبقواص طقور مقراكش  حلقف جعق   -0
 .31باص الصالحة بلن باص ا مات شرقا وباص الكح   ربا

 أص  اطم الصالحة الذي لعود إلى مجاورة الباص لبحلرة الصالحة المرابالة. -3
بققاص حومققة رو  الزلتققون الجدلققد  Deverdunلتعلقق  بالجانققص المققاني فقققد اعتبققر أمققا مققا 

دو الموق  المحتم   واطتند في ذلك إلى مبدإ عام في نط  مورفولوجلة المدلنة المفربلقة فقي 
العصر الوطلا  محتواو أن ك  محور في شبكة الاقر  الرئلطقلة المنالققة مقن مركقز المدلنقة 

وافتقر  بنقاا علقى ذلقك وجقود محقور فقي اتجقاو مقن الوطقا نحقو  لهدي إلى باص مقن أبوابهقا 
الجنوص  بدالت  جام  ابن لوطب ونهالت  باص الصالحة معتبرا موق  دذا امخلر موافقا لمنمقذ 

 .32حومة رو  الزلتون

                                                           

 .92الذل  والتكملةب الطمر امو   القطم امو ب  - 29
 .115الطاد ب  الذل  والتكملةب الطمر - 30
31 - Masâlik : 182. 
32 - Marrakech des origines: 1/126. 
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إذا كققققان منالقققق  دققققذا ا جتهققققاد طققققللما  فققققإن تابلققققق  لققققم لكققققن كققققذلك بالنطققققبة لنهالققققة 
الجدلد لق  بالنطبة لخرلاقة المدلنقة المرابالقة فقي منتصقب  المحور  من باص رو  الزلتون

حققزام مققا قبقق  الطققور  ودققذا لجعقق  موققق  البققاص خققارج الطققور   جققزاا منقق  ودققو  لققا  لكونقق  
لخقققالب المهشقققرات الجفرافلقققة التقققي ققققدمتها المصقققادر عقققن بقققاص الصقققالحة  ومقققن خقققال  دقققذو 

الباص في خرلاة مراكش اللقوم  دقي  المهشرات لبدو أن المجا  امكمر احتما  لتوالن موق 
 الجهة المعروفة بطلدي داود التي تق  بلن حومة جنان ابن شكرة شما  والمالو جنوبا.

 
 قع سيدي داود وروض الزيتونامو 

 جنان بنشَكرا
 سيدي داوود

 المالح

 روض الزيتون 
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 الحالة الثالثة: باب المخزن
لرج  تارلم تأطلط  إلى زمقن بنقاا الطقور  و لقزا  مقن رطقوم  مدخلق  وبقالقا بقرج عقن 

نحقققم الجمقققانص فقققي محاولقققة توالنققق ب صدقققو   لققققو  محقققق  كتقققاص ص33اللمقققلن و خقققر عقققن الشقققما 
 .34المعروب اللوم باطم باص احمرص

دذا التوالن النهائي كما لمهم من صلفة القا  التي ورد بها  دو محاولة من عم  
المحق  نمط   لم لقدم الحجج والقرائن التي تدعمها وتقن  بقبولها  خاصة وأن    لوجد 

تنتاج واتشارات اتخبارلة المتداولة المتعلقة بباص حطبما دو معروب  ما لربا بلن دذا ا ط
 المخزن وباص احمر. مطألة لمكن إدراكها عن قرص من خال  مالححات مالف ديب 

  توجققققد فققققي الجزئلققققات المتعلقققققة بالبققققابلن فققققي المصققققادر ألققققة إشققققارة تملققققد إاققققال   -1
ا طقم. اطملهما على باص واحد  و  لعرب باص احمر عند طكان المدلنة إ  بهذا 

أمققا بققاص المخققزن فققال لتققداو  بلققنهم منقق   لققر معققروب لققدلهم وعاقق  و لققر مققدمج 
في شبكة الار  الحدلمة. والمرج  أن المحقق  بنقى التقوالن علقى عنصقر الجقوار 
بلن باص احمر والقصقر الملكقي الجقاري عللق  اطقم دار المخقزن  وتوحلقب الجقوار 

وبققاص احمققر لققد  كقق  واحققد فققي دققذو الحالققة  لققر صققحلا  من اطققم بققاص المخققزن 
 منهما على باص مطتق  بذات  ولل  اطما لباص واحد. 

من المهكد أن باص المخزن باص مراباي  ودو ما لعززو زمن أحداف القنا القذي  -0
 901تضققمن اطققم البققاص موضققوع مققادة التحقلقق  فققي المصققدر المققذكور  أي عققام 

رة وكقان دقذا البقاص ملالدلة  الذي وقعت في فترة من  أحقداف البحلق 1132دجرلة 
 جزاا من جفرافلتها.

لققق  بققاص احمققر فققي القطققم الجنققوبي مققن الواجهققة الشققرقلة للطققور الحققالي للقصققبة   -3
لوجققد دققذا المققوان خققارج الطققور المراباققي وبعلققدا عنقق   وكققان فققي فتققرة حكققم أدقق  
اللمققام جققزاا مققن المجققا  امخضققر المعققروب ببحلققرة الصققالحة  أمققا البققاص فحققدلف 

                                                           

33 - Les portes anciennes: 110-114. 
 .1  دامش رقم 195نحم الجمانب  - 34
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مقققن منجقققزات الققققرن المقققامن عشقققر  حلقققف كقققان منمقققذا خارجلقققا لحومقققة  النشقققأة منققق 
 .35مجاورة للقصر كان لقانها الطود من خدم المخزن

الخالصة إذن أن التوالن  لر صحلا  ومعرفقة الموقق  الصقحلا بالدققة المالوبقة   
 لحتاج إلى كبلر عناا  لوجود مالمة أدلة كافلة تضبا تحدلدو ديب 

بقاص المخقزن فقي الواجهقة الفربلقة مقن طقور مقراكش  وذلقك توالن ابن عبد الملقك  -1
 .36«باص المخزن من أبوابها الفربلة»في إشارة مركزة ونصهاب 

ترتلقققص ابقققن فضققق  ار العمقققري القققذي جعلققق  ضقققمن أبقققواص شقققما  القطقققم الجنقققوبي  -0
 .37للواجهة الفربلة من الطور  بلن باص نمل  جنوبا وباص مطوفة شما 

حهققور »د لققة طلاطققلة ترمققز إلققى الدولققة المركزلققة منققذ لحمقق  معنققى اطققم المخققزن   -3
  وتبققدو العالقققة الموجققودة بققلن د لققة 38«وحققدة التققراص علققى لققد لوطققب بققن تاشققملن

ا طققم والبقققاص المطقققمى بقق  فقققي الموقققق  الجفرافققي لهقققذا امخلقققر فققي خرلاقققة مجقققا  
المدلنقققة زمقققن حكقققم المقققرابالن  والوحلمقققة التقققي ملزتققق  عقققن  لقققرو مقققن أبوابهقققا  فهقققو 
لجقققاور مباشقققرة الجهقققة الفربلقققة مقققن قصقققر الحجقققر إذا لقققم لكقققن جقققزاا منققق   ولعتبقققر 

 لقصر إلى خارج المدلنة.المنمذ الخاا ل
بناا على دذو المهشرات إذن لكون باص المخزن دو بالذات الباص الموجود حاللقا بقلن 

 باص الجدلد جنوبا وباص طلدي  رلص شما .
 رابعا: نتائج وخالصات

أدم دذا الخل  فقي التحقلق  إلقى إلحقا  الضقرر بالنصقوا التقي وردت فلهقا امبقواص 
طبب  ددم انتحام أخباردا في الزمان والمكان  وحص  القودم فقي موضوع مادة التحقل   وق  ب

ضبا امماكن التي حددت كمواق  جفرافلة تاالقاتهقا  ترتبقت عنهقا عواققص صقبت كلهقا فقي 

                                                           

35 - Marrakech des origines: 1/497. 
 .197الذل  والتكملة  الطمر المامن  القطم امو ب  - 36
37 - Masâlik: 188. 
ب حققو  التبققد  وا طققتمرارلة بمفققرص العصققر الوطققلا  نققا الققدر  ا فتتققاحي للموطققم الجققامعي محمققد القبلققي - 38

 .9  ا 0222  كللة اآلداص والعلوم اتنطانلة  جامعة القاضي علا   مراكش  0221 0222
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تفللقققر خقققا المجقققرم الابلعقققي المقققهدي إلقققى المهقققم الصقققحلا ل حقققداف المتصقققلة بهقققا  ولمكقققن 
 والخرلاة.اختزالها في جوانص مالمة دي العدد وزمن امخبار 

 عدد األبواب: -1
لطتماد مقن الجزئلقات المرجعلقة الخاصقة بقأبواص طقور مقراكش فقي المصقادر  أن عقدد 

تقققدم اللوحققة التاللققة جققردا لهققا  39دققذو امبققواص بلققت فققي فتققرة حكققم المققرابالن مالمققة عشققر بابققا
 والخرلاة المرافقة توزلعها.

 لوحة ألبواب سور مراكش زمن حكم المرابطين:
 

 األبواب ورواجهات الس
 باص فا  الواجهة الشماللة

 باص تا زوت
 
 

 الواجهة الفربلة

 باص الرخا
 باص دكالة
 باص مطوفة
 باص المخزن
 باص نمل 

 باص الشرلعة
 

 الواجهة الشرقلة
 باص الدبا لن

 باص انتان
 باص الالن

 باص الصالحة الوجهة الجنوبلة
 باص ا مات

                                                           

دنققاك  مققو  لتعلقق  بتققارلم إنشققاا بققاص الققرص  دقق  لعققود إلققى تققارلم تأطققل  الطققور  أم إلققى فتققرة مققن حكققم  - 39
  محمقد راباققة القدلنب مققادة  Marrakech des origines: 1/242-243مقاا الموحقدلن المالمققة امو ظ انحقرب الخل

  109  ا 0221  الجمعلققة المفربلققة للتققأللب والترجمققة والنشققر  طققال  13بققاص الققرص  معلمققة المفققرص  مجلققدب 
1091. 
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 سور مراكش زمن حكم المرابطين: خريطة توزيع أبواب

 

 باب الرخا

 باب اغمات

 باب ايالن

 باب انتان

 باب الصالحة

 باب فاس

 باب الدباغين

 تاغزوت باب

 باب دكالة

 باب مسوفة

 باب المخزن
 باب نفيس 

 

 باب الشريعة
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إذن إذا تم امخذ بعلن ا عتبار نتائج تحقل  مواق  امبواص موضوع المراجعة في المصقدرلن 
المققذكورلن  طققلتقلا عققدد أبققواص طققور المدلنققة فققي فتققرة حكققم المققرابالن  للصققبا أحققد عشققر 

لن لباص واحقد  ونمق  بابا بد  مالمة عشر  لكون التحقل  جع  باص الشرلعة وباص فا  اطم
الشيا فلما لتعل  ببقاص المخقزن وبقاص الصقالحة ودقو خاقأ  والصقحلا بقالنحر إلقى مقا تققرر 

 دو أن ك  اطم من دذو امطماا لجري على باص معلن لعرب ب  في طور المدلنة.
 زمن األخبار: -2

تخققا دققذو المالححققة بالتحدلققد بققاص المخققزن  ومحتوادققا دققو إخققراج امخبققار المتعلقققة 
بققاص عققن طققلاقها التققارلخي الصققحلا  وافتقققار مققا حقق  محلقق  بمعقق  التحقلقق  إلققى مققا لرباقق  بال

بزمن امخبار من عالئ   والعلة في ذلك أن نتلجة تحقل  موقق  البقاص المقذكور ودون إدراك 
مقققن محقققق  كتقققاص صنحقققم الجمقققانص  أطققققات علقققى أخبقققار البقققاص زمنقققا  لقققر زمانققق   ودقققو مقققا 

 توضح  اللوحة التاللةب
 

 ة تبين تباعد الزمن بين مادتي المتن والتحقيق المتعلقة بباب المخزنلوح
 

 باب المخزن الباب
 ملالدلة. 1132دجرلة  901 زمن امخبار في المتن

 م.XVIIIدق XIIIالقرن  زمن امخبار في التحقل 
 حوالي طتة قرون المار  بلنهما 

 
 خريطة األبواب: -3

لهقا طقابقا خلقال فقي التوزلق  الجفرافقي ل بقواص أحدف محتوم تحقل  امبواص المشار إل
في المجا   نجم عنق  تحرلقب فقي خرلاقة التقوالن  تجلقت محقادرو فقي تحقو  القطقم الشقرقي 
من الواجهة الشماللة للطقور  إلقى القطقم الجنقوبي مقن الواجهقة الفربلقة للطقور  وتحقو  الفقرص 

حقة التاللقة والخرلاتقان المرفقتقان حلنا إلى الجنوص  وحلنا  خر إلقى خقارج المجقا   وتققدم اللو 
 بها مواق  الخاإ والتعدلالت تصالحها.
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 لوحة أخطاء وتعديالت موقعي باب الشريعة وباب المخزن:
 

التوطين بعد  التوطين حسب التحقيق الباب
 المراجعة

 المصدر
 الموقع المكان

شققققققققققر  الواجهققققققققققة  باص فا  باص الشرلعة
 الشماللة للطور

جنقققققققققققوص الواجهقققققققققققة 
 لفربلة للطورا

. 91أخبققققار المهققققديب 
 .195نحم الجمانب 

بقققققققققققققققققققققققققققققققققاص  باص المخزن
 الصالحة

الواجهقققة الجنوبلقققة 
 للطور

منتصققققققب الواجهققققققة 
 الفربلة للطور

 195نحم الجمانب 

 

 

 قع األبواب المعنية حسب التحقيقامو
 

 نباب املخز

 

 شريعةباب ال
 
 

 نباب املخز

 باب الصاحلة
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 قع األبواب المعنية بعد مراجعة التحقيقامو 
 

 
 باب الصاحلة باب الشريعة

 باب احملزن


