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  اكتشاف موقع الزاوية المتوكلية

   بظاهر مدينة فاس
  عبد الهادي التازي. د

 جانب حرصهم على أن يظلوا حاضرين على الصعيد الدويل سواء إىل
ًرا، أو يف امليدان القانوين عندما كانوا يواكبون بل  ًيف امليدان العسكري برا وحب

لدول األوروبية يف منطقة ن ا ِيزامحون االجتهادات ذات الصلة بقضايا السالم بي
َر املتوسط، أو يف امليدان الفكري واإلبداع، أو على صعيد عامل اإلسالم  البح

ٍعندما كانوا ميدون أيديهم إىل القادة يف املشرق من أجل جمتمع قوي متكامل 
  ...متواصل

ِي مرين يولون اهتمامهم لتأثيث البالد  إىل جانب كل ذلك وجدنا بن َ
 - حلسن احلظ–ي ظل معظمها  شآت واملؤسسات احلضارية التٍبطائفة من املن

ًقائما إىل اآلن شاهدا على ما كانوا يطمحون للوصول إليه يف األمد البعيد ً.  
وسوف ال أحتدث هنا عن رجال دولتهم كلهم، وعما تركه سالطينهم 

ٍي سأقصر هذا احلديث على ملك واحد من أولئك،  ًمجيعا من اآلثار، ولكن َِ
تسعة أعوام ر من  لطان أبو عنان الذي مل يتجاوز حكمه للمغرب أكثهو الس

ٍ، وسأقتصر يف النهاية على منشأة واحدة )١(وتسعة أشهر على ما يذكره ابن األمحر ٍ

                                                            
ي مرين، حتقيق عبد الوهاب بن منصور  روضة النسرين يف دولة بن: إمساعيل بن األمحر) ١(

  . الرباط- م، املطبعة امللكية١٩٩١/  ه١٤١١ململكة، طبعة ثانية مؤرخ ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٠  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

ا عاصمتهم مدينة فاس، وأعن من مجيع تلك املنشآت الت ا الزاوية  ْي شاهد ي 
  .اهر املدينةي كانت تقع بظ املتوكلية املنعوتة بالعظمى، والت

َلقد خلف السلطان أبو عنان والده عام  ٍم يف ظروف ١٣٤٩/  ه٧٤٩َ

ا وتالحق أحداثها، فلقد  قرأ املهتمون بتاريخ املغرب الكبي ر عن قلقها واضطرا
رجاع الوحدة بني أقطار  كان والده أبو احلسن يف مهمته بتونس حياول است

ناك شاعت وفاته حيث رأينا األقصى واألوسط واألدىن، وه: املغرب الثالثة
ًولده أبا عنان وخليفته بتلمسان يعلن نفسه سلطانا على البالد ولسنا هنا ... َ

ً الوالد لولده اختيارا أو اضطرارا، ))تنازل((بصدد التحقيق يف أمر  فذلك أمر يهم ً
ِن بالقضية األزلية املتمثلة يف التنافس على السلطة، ولكن الذي يهمنا هو املشتغلي ِ ِ 

ائية عام  ٍأن السلطان أبا عنان استقر على كرسي احلكم بصفة  /  ه٧٥٢ٍ
رة شالة بضاحية  م بعد أن شيع جنازة والده من مدينة مراكش إىل مقب١٣٥١

  ...ُمدينة الرباط حيث كان ابن بطوطة ضمن الركب امللكي
فماذا عن املنشآت املعمارية للسلطان أيب عنان يف خمتلف جهات 

ي   التمدينة فاسٍر، وخباصة باملغرب األقصى، وبصفة أخص يف  املغرب الكبي
  كان أبو عنان يفضل املقام فيها على سائر قواعد املغرب؟

ن أيدينا من اليت اهتمت بالسلطان  ر التآليف اليت بي ٍيف جولة سريعة عب
ن  أيب عنان، نرى أن هذا امللك العظيم يقوم بإنشاء عدد من املستشفيات وتعيي

، وعدد من املدارس والزوايا على حنو ما نقرؤه عند )١(ء ملعاجلة املرضىاألطبا
                                                            

حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار، تقدمي وحتقيق عبد : ابن بطوطة) ١(
لد الرابع صاهلادي التازي، ، مطبوعات ١١٥، تعليق )٤/ ٣٤٨(، ٢٠٠:  ا

  .م١٩٩٧/  ه١٤١٧أكادميية اململكة املغربية 



  
٩١  عبد اهلادي التازي.د  -  اكتشاف موقع الزاوية املتوكلية بظاهر مدينة فاس

ّابن جزي  َ أمر السلطان أبو عنان بعمارة الزوايا ((: ))ذيبه((يف (  ه٧٤١ت(ُ
َجبميع بالده إلطعام الطعام للوارد والصادر، وقد جعل التصدق على املساكي ن  َ

) رقم احللل يف تاريخ الدول(زة  وعلى حنو ما ورد يف أرجو))...ًبالطعام يوميا
  : عندما قال ه٧٧٦للسان الدين ابن اخلطيب املتوىف سنة 
ّوخلص األمر لكفِ  فارس ُ ْباين الزوايا الكث   ُ  ِ واملدارسِر ُ

ًوإذا كان معىن املدرسة واضحا بالنسبة إلينا، فإن الزاوية تعين يف 
ًي مرين مؤسسات أو مراكز اجتماعية معد اصطالح بن َ ًة إلرفاق الواردين على ٍ

ّحنو ما نقلنا عن ابن جزي َُ.  

لقد كان من تلك الزوايا زاوية يف سبتة قال عنها األنصاري يف اختصار 
ا الزاوية الكب: األخبار رى خارج باب فاس من سبتة، وأعدها ملن اضطر للمبيت  إ

وصومعتها ... ساكنرة الزخرفة متعددة امل ملوكية البناء، كثي... رهم ا من التجار وغي
وكان منها يف سال زاوية النساك اليت توجد خارج باب فاس ... من أبدع الصوامع

ا الغريب ))بالبستان((من سال، واليت وصفها ابن اخلطيب  أمر (( وقد نقش على با
كما كان . ن وسبعمائة فرغ من بنائها عام سبعة ومخسي... أبو عنان... ذه الزاوية

ُوسارعوا إىل مغفرة من ربكم: ابمما نقش على الب َِّ ْ َِ ٍ ِْ ُ ِ َ َ...] ١٣٣: آل عمران[((
) ١(

 .  

ٍرتكز على زاوية واحدة من تلك الزوايا وهي  ولكن حديثنا هذا سي ٍ

                                                            
 بو شعراء، منشورات اخلزانة  مصطفىز، حتقيق اإلحتاف الوجي: الدكايلابن علي   )١(

  .١٩٨٦ - ١٤٠٦الصبيحية سال املغرب 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٢  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

ا أول األمر عام )١(املتوكلية م في ١٣٥٥/  ه٧٥٦، اليت وقع التنويه بعمار
ر هلا يف املعمور يف  ظيال ن((:  عندما قال عنها يف السفر األولرحلة ابن بطوطة

إتقان الوضع وحسن البناء والنقش يف اجلص، حبيث ال يقدر أهل املشرق على 
ا تقع خارج ((: ر بالعظمى، وقال ، مث عندما نعتها يف السفر األخي))مثله إ

فاس، وأبدع زاوية رأيتها يف املشرق زاوية سرياقص اليت بناها امللك الناصر، 
ًكاما وإتقاناوهذه أبدع منها وأشد إح ً((

)٢(.  
ًر ابن بطوطة نظما قاله زميله وناسخ رحلته ابن  والبد أن نضيف إىل نث

َّجزي أورده املقري  ّ َ   ):أزهار الرياض(و) نفح الطيب(يف (  ه١٠٤١ت(ُ
ٌهي ملجأ للواردين ومورد  ّالبن السبيل وكلِ  ركب ساري   ٌ

ِدار على اإلحسان   ُفجزاؤها احلسىن وعقىب الدار   شيدت والتقىٌ
د من آثار   ِهي آثار موالنا اخلليفة فارس ا يف ا  ْأكرم 
ًَّالزال منصور اللواء مظفرا  َماضي العزائم سامي املقدار   َ
 ّم العلي حممد بن جدار   ْبنيت على يد عبدهم وخدمي با

 ن يف األعصار من بعد سبع مئي   ن انقضت ٍيف عام أربعة ومخسي
ا خفيت على معظم ْوإذ أ خصص احلديث عن هذه الزاوية فأل

ا التبست التباسا مطبقا على سائر املستشرقي املؤرخي ًِن املغاربة وأل ن يف  ً
م على ترمجتهم لرحلة ابن بطوطة، التبست عليهم الزاوية املتوكلية اليت  تعليقا

ً بنيتا معا ، وقدداخل مدينة فاس باملدرسة العنانية اليت تقع خارج فاستوجد 
                                                            

روضة : إمساعيل ابن األمحر). املتوكل على اهللا(املتوكلية نسبة إىل لقب أيب عنان ) ١(
  ...ي مرين النسرين يف دولة بن

  ].٣٥٣ - ٣٥٢/ ٤[ ٢٠٤ - ٢٠٢، ص٤، والسفر ]٨٥ - ٨٤/ ١ [٢١٢السفر، ص ) ٢(



  
٩٣  عبد اهلادي التازي.د  -  اكتشاف موقع الزاوية املتوكلية بظاهر مدينة فاس

ًيف التاريخ نفسه تقريبا
)١(...  

ًفكل هؤالء الناشرين ابتداء من الفرنسيي ري  ديفرميي: ن ن األولي ّ
Defremeryي   وسانكينيتSanguinettiرمجة رحلة ابن بطوطة   اللذين قاما بت

، إىل من اقتفى أثر هؤالء Gibbم، إىل هاميلتون كيب ١٨٥٩ -١٨٥٣عام 
ًمشرقا ومغربا، ا املدرسة الزاوية المتوكليةم حسبوا أن  كلهً  العظمى يقصد 

البوعنانية اليت ينعتها ابن بطوطة باملدرسة الكربى، وقد كان مما زاد يف تضليل 
ًالناس اختفاء آثار هذه الزاوية موضوع احلديث اختفاء مطلقا منذ زمن مل  ً

ًنستطع حتديده إال حدسا وختمينا ً...  
ًي مرين أياما حزينة أثارت  رة لعصر بن األخيِلقد عرفت فاس يف احلقبة  َِ

ِن الذين تناولوا تاريخ دولة بين مرين، وخاصة يف عهد  انتباه معظم املؤرخي َ
، هذا العهد )م١٤١٤ -١٣٩٨/  ه٨١٧ - ٨٠٠(السلطان أيب سعيد الثالث 

ي  زلة الريح السموم اليت أتت على املعامل احلضارية والثقافية لبن الذي كان مبن
ن الطاحنة اليت سببت  ًين، وخاصة يف إقليم فاس، وهكذا عصفت الفتمر

  .اخلراب والدمار ململكة فاس
ِيف عدد من مقاطع كتابه ) ليون اإلفريقي(َّوقد أشار احلسن الوزان 

                                                            

  ه٧٥١رمضان٢٨ن   يوم االثنيداخل المدينةشرع أبو عنان يف بناء املدرسة العنانية ) ١(
 ١٣٥٥إيلول /   ه٧٥٦ ومل تتم إال يف أواخر شعبان ١٣٥٠) تشرين الثاين ٢٩(/

 -١٣٥٣/  ه٧٥٤على ما جاء يف رخامة حتبيسها بينما شيدت الزاوية املتوكلية عام 
 أزهار الرياض، ٥/٥٣٢نفح الطيب : ريَّاملق. ّزيُ شعر ابن ج على ما يوجد يف٥٤
ن  جامع القرويي:  التازي.د . ٣/٢٠٦: االستقصا للناصري. ١٩٧ -  ٣/١٩٦
  .٢٧ التعليق ٣٦٠ص ٢



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٤  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

وإذا ما عرفنا أنه كان يعاصر هذه . ِإىل آثار هذه احلقبة) وصف إفريقية(
ته اليت كانت تعزو ذلك لتدخل مملكة ًاملرحلة تقريبا، عرفنا مدى أمهية إفاد

غرناطة يف الشؤون الداخلية ململكة املغرب، لقد قال وهو يتحدث عما كان 
  :أنشأه السلطان أبو احلسن من معامل حضارية

ويف أيام امللك أيب سعيد حدث أن كان أحد أعمامه، ويسمى السعيد، 
لسلطان أيب سعيد ًرا عند ملك غرناطة، وقد توسل السعيد هذا إىل ا كان أسي

عدم االنصياع إىل أهل جبل : (ٍبأن يستجيب لطلب تقدم به ملك غرناطة
، وملا رفض أبو سعيد هذا الطلب عمل )طارق يف أن ينضموا لإليالة املغربية

رة بنفقات حربية   ملك غرناطة على حتريك العم السعيد على رأس قوات كبي
صر السعيد العاصمة فاس باهظة ليحارب ملك فاس ويقضي عليه، وهكذا حا

 مت يف أثنائها ختريب سبعة أعواممبساعدة بعض األعراب، ودام احلصار 
  ...املنشآت

ًويف معرض حديث احلسن الوزان أيضا عن بعض املؤسسات احلضارية 
  :املوجودة مبدينة فاس وخاصة اليت توجد خارج أبواب املدينة، قال

 أيام حرب السعيد عندما وكانت هذه املؤسسات غنية جدا، إال أنه يف
كان السلطان أبو سعيد الثالث يف أشد احلاجة إىل املال أشاروا عليه ببيع 
ا وأمالكها، وملا رفض السكان ذلك تقدم أحد وكالء امللك وأفتاه بأن  إيرادا
هذه املؤسسات إمنا أسست بفضل الصدقات اليت قدمها أسالف امللك احلايل 

 بيع تلك األمالك - واحلالة هذه– فيستحسن الذي يوشك أن يفقد مملكته،
، حىت إذا وضعت احلرب أوزارها سهل شراؤها )السعيد(رك  لصد العدو املشت

من جديد، وهكذا بيعت تلك األمالك وتويف امللك قبل أن حيصل شراء أي 



  
٩٥  عبد اهلادي التازي.د  -  اكتشاف موقع الزاوية املتوكلية بظاهر مدينة فاس

ًرة حمرومة  عقار من تلك العقارات اليت بيعت، وبقيت تلك املؤسسات فقي
  ...)١(عملًتقريبا من وسائل ال

المقري ٍهذا وبالنظر ملعلومة وقفنا عليها يف كتاب أزهار الرياض تأليف 
 السالف الذكر الذي نعلم أنه تردد على مدينة فاس عدة مرات قبل التلمساني

ًأن يستقر فيها حنوا من مخسة عشر عاما إىل أن غادرها إىل املشرق أواخر  ً
ًرد نظما مما قاله أبو عبد ، هذا املصدر اجلليل أوم١٦١٨/  ه١٠٢٧رمضان 

ّاهللا ابن جزي على ما أسلفنا يف  َ ً موضوع احلديث، مصدرا الزاوية المتوكليةُ ّ
وهو أي النظم مكتوب ((: ٍهذا النظم بكلمة هامة جدا بالنسبة إلينا حيث قال

 ))هذا التاريخ((يا ليت املقري أفصح لنا عن . )٢(قرب هذا التاريخعليها إىل 
  !بالضبط 

ّر إليه املقري كان هو التاريخ الذي كان   الذي يشي))التاريخ((هذا وإن 
ي، ذلك  ن أبناء السلطان أمحد املنصور الذهب راع املرير بي يصادف أيام الص

الصراع الذي عرفت فيه فاس على اخلصوص املزيد من القالقل، واملزيد من 

                                                            
 ترمجه عن الفرنسية حممد حجي ةوصف إفريقي: احلسن بن حممد الوزان الفاسي) ١(

روت، الشركة املغربية للناشرين  مي بي طبعة ثانية، دار الغرب اإلسال- وحممد األخضر 
  .٢٢٨ - ٢١٠ - ٢٠٩ ص ١٩٨٣املتحدين 

لد : عبد اهلادي التازي. د رقم اإليداع . ١٥ ص٧التاريخ الدبلوماسي للمغرب، ا
  . احملمدية- مطابع فضالة١٩٨٦/ ٢٥القانوين 

 اجلزء أزهار الرياض يف أخبار عياض،: شهاب الدين أمحد بن حممد املقري التلمساين) ٢(
رك بني اململكة املغربية ودولة  الثالث طبع صندوق إحياء الرتاث اإلسالمي املشت

  .١٩٩٨ - ١٩٧٨اإلمارات العربية املتحدة 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٦  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

ا احلضارية اليت نذكر يف صدرها  ، فهل كان متوكليةالزاوية الاإلمهال ملنشآ
ّاملقري يتحدث عن البقية الباقية من رسوم كانت ماتزال على بعض واجهات 

  ! الزاوية؟
مهما يكن فإنه بعد احلروب اليت عرفتها العاصمة أيام أيب سعيد، وبعد 
ًالقالقل اليت عاشتها العاصمة أيضا يف أعقاب وفاة املنصور، يبقى أمامنا أن 

رى  كن أن يكون وراء اختفاء هذه املعلمة الكبنرجع إىل سبب آخر ثالث مي
/ حمرم /٢٦م١٧٥٥/ تشرين الثاين/ ١من خريطة فاس، ذلك زلزال ليشبونة 

 السيما زلزال المغربً الذي جيوز بل حيق للمغاربة أن يسموه أيضا  ه١١٦٩
بعد أن ظهرت اليوم الشهادات واملذكرات اليت كتبها بعض الذين عاشوا 

ّوخاصة مبدينة فاس، ويف صدر هذه املذكرات ما كتبه ظروف هذا الزلزال 
ً عالوة على ١٧٥٥ عام MARCUS BERGرك  ر السويدي ماركوس بي األسي
ن والقناصل األجانب الذين كانوا يقيمون ببعض املدن املغربية  ن التجاريي املمثلي

 ًكمكناس وسال والرباط، وعالوة بالطبع على ما أشارت إليه املصادر املغربية
  .)١(ٍإشارات خفيفة بل وقاصرة

                                                            
نشر (حتدث عن هذا الزلزال حممد بن الطيب القادري يف النصف الثاين من كتابه ) ١(

: ابن زيدان – عند الكالم عن العام التاسع من العشرة السابعة ٢٦٦املثاين ص 
  .٤٦٤ ص ٤اإلحتاف ج

Magali Morsy: le tremblement de terre de ١٧٥٥ d’après des 
Témoignages d’Epoque, Hesp ١٩٧٥ p.٨٩. 

Description de l’esclavage Barbaresque dans L’Empire de Fes et au 
Maroc, Par Marcus Bery ١٧٥٧ p.٣٠ = 

 رقم اإليداع القانوين ٢٥٥ - ٢٥٤ ص ٩ للمغرب جالتاريخ الدبلوماسي: التازي. د=
  . مطبعة فضالة١٩٨٦ -٢٥



  
٩٧  عبد اهلادي التازي.د  -  اكتشاف موقع الزاوية املتوكلية بظاهر مدينة فاس

ا فاس وخاصة الزلزال الذي  أريد القول إن الفت رات العصيبة اليت مرت 
وقد حاولت . ضرب املدينة، إن ذلك أتى على البقية الباقية من الزاوية املتوكلية

ًمع هذا أن أجد للزاوية ذكرا أو أثرا يف خمتلف املظان غي ر ما قاله الرحالة ابن  ً
ًرا وزميله ابن جزي نظما، فلم أظفر بشيء ثبطوطة ن ّ َ ُ ً.  

ي  رة بن ٍلقد كان املصدر الوحيد الذي حتدث عن الزاوية بإسهاب يف فت
 م١٣٧٣/ ه٧٧٤ري املتوىف بعد عام   ابن احلاج النمي-  حلسن احلظ–مرين هو 
ًّالذي سنورد نصه كامال ومصححا ومعرفا بأمسائه ) فيض العباب(يف كتابه  ً ً
ة وأعالمه اإلنسانية، وذلك عن املخطوطة الفريدة اليت توجد هلذا اجلغرافي

 يف الزاوية المتوكليةفماذا كان عن . )١(الكتاب يف اخلزانة احلسنية بالرباط
  فيض العباب؟

 على إثر انتهتيذكر ابن احلاج أن أعمال البناء يف الزاوية املتوكلية 
ن احلاج يقصد دون شك عودة السلطان من حركته اجلميلة اآلثار، وكان اب

ا للرباط وسال يف النصف  حركة السلطان أيب عنان الداخلية أي اليت قام 
ا. )٢(م١٣٥٦/  ه٧٥٧الثاين من عام    :وهنا نعت ابن احلاج الزاوية بأ

  ... شيدت على شاطئ الوادي-

  ... وأنه قام بقبليها جامع جامع-

   وتقابلها باجلوف قبة صعدت يف اجلو-

                                                            
  .٨٧ إىل ٦٧ من ورقة ٣٢٦٧حتت رقم ) ١(
 حتقيق ٢٠١ - ٢٠٠ ص٣كتاب االستقصا ألخبار دول املغرب األقصى ج: الناصري) ٢(

  .١٩٥٥ الدار البيضاء -  دار الكتاب–جعفر الناصري وأخيه حممد 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٨  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

ا-   راع  أربعة براطيل بديعة االخت تدور 

  ... وقد امتد من اجلامع إىل القبة صهريج بديع الطول والعرض-

  .. وبشاطئ هذا الصهريج أسدان صنعا من الصفر خيرج املاء من  أفواههما- 

ا باب يشرع إىل دار بديعة البناء-   ...ٍ ويف كل ركن من أركا

  ... الباب الذي باجلوف يشرع إىل دار الوضوء-

  ... الديار الثالث إحداها لإلمام والثانية للمؤذن والثالثة للناظر-

  ...ن الواردين  تتصل بالزاوية دار معدة للنازلي-

  ...خ ٌ تقابلها دار أخرى معدة للطب-

ا باب عظي  للزاوية والدارين املتصلي- م من جهة الشرق ناظر إىل  ن 
  ...احلضرة العلية

  ...الصومعة اليت تزاحم الكواكب مبقربة من هذا الباب توجد -

  ...ٌ يتصل بالزاوية من جهة الغرب واجلوف روض أريض-

  ٌ وبغريب الزاوية صهريج عميق، للماء يف جنباته لعب وتصفيق-

  ...تزود الفقراء مبائها...  قامت بإزاء الزاوية سانية بديعة-

  ...ُ عملت على النهر ناعورة ألن السانية قد ال تبالغ يف العطية-

ًكانت هذه الناعورة سامية حازت أعظم البهاء، وفية ضمنت للروض  ً
ا معظم عند بن أحب ) رأس املاء(إذا ذكر له ... ي مرين جناز الوعود، دوال



  
٩٩  عبد اهلادي التازي.د  -  اكتشاف موقع الزاوية املتوكلية بظاهر مدينة فاس

ا يف الرأس   :)١(ر املصارة ًأنشدت خماطبة نواعي... دورا
  !ي ومـا شـرب العشاق إال بقنت
ر ابن احلاج أن السلطان أمر وبعد هذه اإلشارات عن الزاوية املتوكلية يذك

ويرتب ... ن بالوظائف ن فيه أبو عنان جرايات القائمي ُيعي) مرسوم(ر  بكتب ظهي
 الواردين )٢(ن للضيوف موضحي... ًمجلة من الفقراء الصوفية ليقيموا هناك للذكر

زوجات ليقوموا بتنظيف تلك  وكذلك تعينت اجلرايات للخدم املت... سبل االئتالف
  ...خدمة الزوار وعمل األطعمة العميمة اإليثارالديار و

ويفيد ابن احلاج أنه هو الذي كتب خبطه تلك الظهائر واملراسيم، وبعد 
القاصدين للزاوية ًأن يقدم لنا ابن احلاج منوذجا من الشيوخ الواردين والصلحاء 

م أواخر عام  ر أن   من غين وسبعمئة ثمانية وخمسيمن الذين قام هو بزيار
خ  طيع التعرف عليه وال على شيخه الذي سلك على يديه، يذكر أن هذا الشييست

  .)٣(ن الذي استدعاه وآنسه ر املؤمني تشوف لرؤية أمي

                                                            
ًي مرين تبعد قليال عن الزاوية املتوكلية كانت خمصصة  خرى لبني باملصارة منشأة أ يعن) ١(

 ،رة سيدي عمارة رويض اخليول وتقع مشال املدينة البيضاء حيث تقع اليوم مقب لت
ر كما يقول ابن احلاج يف فيض العباب عند حديثه  وكانت حتتوي على ثالث نواعي

  ...عن هذه املنشأة
  ).دار الضيفان(ًط تذكر أن الزاوية حتمل أيضا اسم هناك طرة يف بداية النص املخطو) ٢(
مل يكن هذا النموذج كالشيخ ابن عاشر الذي مل يأذن للسلطان أيب عنان يف ) ٣(

  :سال، وهللا در القائلباالجتماع به 
ٌفذا امللك ملك ال يباع وال يهدى   فقل مللوك األرض جتهد جهدها ُ! 

  ).٢٠٠/ ٣(االستقصا، 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٠٠  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

َّ أن املقدم الذي أسندت إليه -  عن طريق ابن احلاج–ومن املهم أن نعرف 
إىل َر املغريب الذي نقل  ي مشيخة الزاوية املتوكلية وإمامة جامعها كان هو السف

الديار املشرقية املصحف العظيم الذي أهداه السلطان أبو احلسن والد أيب عنان 
  ...ن وسبعمئة  بعد أن أمته مبدينة فاس عام مخسة وأربعيبيت المقدسإىل 

هذا املصحف الذي كان من أروع املصاحف اليت حيتضنها اليوم املتحف 
/ م ١٩٥٩ء ثاين أيلولُاإلسالمي للمسجد األقصى، وقد وقفت عليه يوم األربعا

وبخط ًن مكتوبة على رق الغزال  ، وكانت مجيع أجزائه الثالثي ه١٣٧٩/  صفر٢٨
ر البال   استطاع أن يكون حاض-  رغم مشاغله ومتاعبه– الذي العاهل المغربي

ن ألف كلمة مما اشتمل عليه القرآن الكرمي، األمر الذي  ليكتب بيده زهاء مثاني
  ...)١( بالقدس الشريفيفسر مدى تعلق املغاربة

ن يف منصب  خ أبا عبد اهللا بن أيب مدين ملا عي ويذكر ابن احلاج أن الشي
َمقدم الزاوية رأى أن يشهر أمرها يف اآلفاق، فاستدعى أهل فاس إىل احلضور  ّ َ ُ

ٍن للدعوة فجر يوم من أيام اهللا حيث برز  ن الذي غص باملستجيبي جبامع القرويي

ي أبو احلجاج يوسف بن عمر األنفاسي الذي خلف صدى  الشيخ العالمة املفت
ًرا يف كتب التاريخ املغريب، والذي كان السلطان أبو عنان قدمه لإلمامة جبامع  كبي

ر  ٍن وسبعمئة، قام بإلقاء خطاب أفصح فيه بالثناء على أمي ن سنة مخسي القرويي

                                                            
، رقم اإليداع ٢٣ - ٢٢أوقاف املغاربة يف القدس ص :  التازيعبد اهلادي. د) ١(

 ريخا الت- م، مطبعة فضالة احملمدية١٩٨١ -  ه١٤٠١/ ١٩٨١ -٨١القانوين 
. د.  مطبعة فضالة- ١٩٨٦، ٢٥، رقم اإليداع القانوين ٢١٨ ص٧الدبلوماسي، ج

للرتبية القدس واخلليل يف الرحالت املغربية، منشورات املنظمة اإلسالمية : التازي
  .م١٩٩٧/  ه١٤١٨والعلوم والثقافة 



  
١٠١  عبد اهلادي التازي.د  -  اكتشاف موقع الزاوية املتوكلية بظاهر مدينة فاس

  .)١(ن حبضور سائر شيوخ الزوايا األخرى املؤمني
ٍب الشمس خرج احلاضرون يف موكب عظيم يضم صدور وملا طلع حاج ٍ

م باألذكار والدعاء الشرفاء وأعالم الفقهاء رافعي   ...ن أصوا
َومل يفت ابن احلاج أن يسجل  حضور ربات احلجال، احملميات ببيض ((ُ

  .ره  على حد تعبي))النصال
 الذي، كما باب المحروقوقد خرج املوكب إىل ضاحية املدينة عن طريق 

رف، أخذ امسه هذا ابتداء من عام ستمئة عندما قام اخلليفة املوحدي الناصر نع
بالقضاء على أحد الثوار الذي ادعى أنه املهدي الذي ينصر اهللا به اإلسالم، 
هناك وعلى أعلى الباب علق رأس الثائر بعد أن أحرق جسده، وكان الباب حيمل 

 احملروق أتى بسبب ًاسم باب الشريعة من ذي قبل، وليس صحيحا أن اسم
  .)٢(إحراق لسان الدين ابن اخلطيب

وقد أفضى اجلمهور إىل الزاوية اليت اشتهر ذكرها يف األقطار واألمصار 
َي بقصيدة مدح احلسناوي فيها السلطان أبا عنان  ز هذا احلفل التدشين حيث متي َ ٍ

                                                            
 هلم ن الذين تركوا ر رجاالت جامع القرويي ر الشيخ يوسف بن عمر من أكب يعتب) ١(

صدى يف التاريخ الفكري للمغرب، وبفاس على اخلصوص، ومن الطريف أن نعرف 
ًأن السلطان بعث له يف أول خطبة خطبها كسوة سنية إن ((: وقال له الرسول... ٍ

 تويف ))رهم وليعلم الناس بتقدميه لك لسلطان قصد إىل أن ميتاز أهل اخلطط من غيا
 وص ٥٣ص ١٩٢٣ طبعة اجلزائر -  زهرة اآلس للجزنائي- ٧٦١ شعبان ١٣يوم 
تاريخ :  التازي- ١٥٥،   ص ٣سلوة األنفاس ج :  الكتاين- . ترمجة فرنسية١١٧

  .٤٩٤ - ٤٣٨، ص ٢القرويني ج
  .٢٠٧، ص ٣س جسلوة األنفا: الكتاين) ٢(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٠٢  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

وسى ونعرف من شيوخ احلسناوي أبا العباس أمحد بن م... وذكر حماسن الزاوية
ن  كما نذكر من تالمذته ابن األمحر، وقد تويف سنة مخس وتسعي... البطرين
  .وسبعمئة

لقد كان ابن احلاج املصدر األساس الذي حتدث عن هذا الشاعر، ويا 
ليته كان جيد من الوقت ما يسمح له بتقدمي مناذج من إنتاج هذا الشاعر الذي 

ي مرين  اهتمت بشعراء عهد بن اليت سائر المصادر األدبيةخلت من آثار شعره 
  .)١(على ما علمنا

ر الطعام امللوكية اليت أحضرت  ر بتقدمي طيافي وقد انتهى هذا احلفل الكبي
ا أزهار الرياض على حد  وعليها املناديل الساطعة البياض والسباين املرقومة كأ

ادت البالد أخباره تعبي ستتبت وا... ر ابن احلاج، وانفض هذا اجلمع عن مشهد 
جزى اهللا موالنا على ذلكم جزاء من أتبع احلسىن ... أمور الزاوية أحسن استتباب

  ...بأختها
ّذلكم ملخص املعلومات اليت قدمها ابن بطوطة وابن جزي وابن احلاج  ُ

رى، وإن من تتمة احلديث عن هذه الزاوية أن  َّواملقري عن املؤسسة احلضارية الكب
ا هي املقصودة عند ا ن ملا ذكروا أن املنصور السعدي استقبل  ملؤرخيأؤكد أ

                                                            
 –ً نقال عن الشيخ إمساعيل بن األمحر يف فهرسته ٤٧نيل االبتهاج ص : ي كت التنب) ١(

 أعالم املغرب العربية - ٢٥٤/ ٣ سلوة األنفاس - ١٨٣/ ١درة احلجال : ابن القاضي
١٣٥/ ١.  

فيض العباب وإفاضة قداح اآلداب يف احلركة السعيدة إىل قسنطينة : ري ابن احلاج النمي
: ، ص١٩٩٠حممد ابن شقرون، دار الغرب اإلسالمي لبنان . زاب، دراسة وإعداد دوال

٢١٨ - ٢٠٦.  



  
١٠٣  عبد اهلادي التازي.د  -  اكتشاف موقع الزاوية املتوكلية بظاهر مدينة فاس

رتغالية اإلسبانية اليت وردت على بالط فاس تلتمس جثة  بظاهرها السفارة الب
ا املقصودة  العاهل الب رتغايل دون سباستيان صريع وقعة وادي املخازن، وهي ذا

ًباملتوكلية جتنبا ُّعندما حتدثوا عن تصفية املوريسكي سعيد الدغايل، وإمنا جتنبوا نعتها 
 الذي كان ينافس عبد امللك وأخاه املنصور على احلكم، ))املتوكل((ر باسم  للتذكي

ولو أنه ليس هو املتوكل الذي تنسب إليه الزاوية والذي هو، كما قلنا منذ البداية، 
  !السلطان أبو عنان

اهدون برئاسة النقسيس الذين أتوا بعدد  من ٍوهنا بظاهر الزاوية استقبل ا
ْوقد تقت وأنا أهتم مبوقع هذه الزاوية إىل أن . األسرى الذين أخذوهم من سبتة ِ

  :ن ن اثني أحقق هدفي
إعداد تصميم للزاوية املذكورة من خالل الوصف الذي قدمه إلينا : ًأوال

ر،  ى والتعمي ن يف وزارة السكن ابن احلاج، ويف هذا الصدد قمت باالتصال باملسؤولي
ًص األديب البن احلاج حماوال أن يصلوا إىل وضع تصميم للمكان، وقدمت هلم الن

لد  ومل يكن يف االستطاعة إال أن أكتفي بالتصميم التقريب ُي الذي نشرته يف ا
  .الرابع من حتقيقي للرحلة

ًوكنت أتوق مع هذا إىل تتبع منعرجات وادي اجلوهر خطوة خطوة : ًثانيا ً
ر  ًكنت مقتنعا بأن ذلك الصرح احلضاري الكبيفلقد ! ًحبثا عن طلل أو حىت حجرة

  !  ً أن ال خيلف أثرا-  بعدما عرفنا عنه- ال ميكن 
ي على األمل ما وقفت عليه أثناء حتريايت األوىل من خالل  وقد شجعن

بعض اخلرائط اليت وضعتها املصاحل الفرنسية لفاس أثناء العشرينيات، حيث 
، وكان ))دار الضيافة(( كتب بإزائه ))شبه تصميم((ُوقفت يف يسار اخلريطة على 

  .ر بعيد عن ضفاف وادي فاس غي



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٠٤  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

 ١٩٩٦/ ١/ ٨ومن هنا كتبت للسيد وزير الشؤون الثقافية بتاريخ 
ًأطلب املساعدة، مقدما النصوص اليت أتوفر عليها مبا فيها اخلريطة، آمال يف  ً

الرتاث بيد ي، مث حاولت االجتماع باملسؤول املباشر عن  احلصول على ما ينفعن
ن  ُوهنا قررت الرحلة لفاس للوقوف بنفسي يف عي!  ...أن مشاغله مل تسمح

ٍوظللت أتردد على البقعة كلما سنحت الفرصة لزيارة فاس ولو ليوم ... املكان

ًواحد، وقد كنت أحيانا أجتاوز املساحة املرشحة للبحث، آمال يف العثور على  ً
ا أن تش لقد . ي على مواصلة البحث جعنعنصر من العناصر اليت من شأ

زهة،  كنت أعرف املكان منذ صباي مع والدي أو رفاقي عندما كنا نرتدد للن
  ...ِي عندما كنا حنضر حفالت سلطان الطلبة أو أيام طلب

رب من الوصول إىل بعض احلقيقة  ي أقت ًرا بأنن وقد أخذت أشعر أخي
ن هذه املروج  كانت غريبة علكتلة صخريةٍعندما وقفت على أطراف 

  ...ٍالفسيحة اليت تقع على مقربة من الوادي
وقررت االلتجاء إىل وايل املدينة الذي توجهت إليه خبطاب حيمل تاريخ 

راء ومصورين   أطلعه على هذا العزم، وأرجو إليه أن ميدين خبب١٩٩٨/ ٤/ ٥
ًن املكان ألخذ الصور الالزمة متهيدا لوضع  من الوالية للوقوف على عي

  ...يص للزاوية من جديدتشخ
/ ٥/ ٦ املوافق  ه١٤١٩وهكذا حتققت الرغبة يوم األربعاء تاسع احملرم 

ُم أثناء اجتماعنا يف دورة األكادميية حيث كانت يل جلسة عمل ١٩٩٨
، وحضر )وكالة التخفيض من الكثافة وإنقاذ مدينة فاس(متهيدية مفيدة مع 

تغيب آنذاك بالرباط، كما بعض هذه اجللسة مندوب عن السيد الوايل امل
  .حضرها مدير الوكالة ومساعدوه األقربون



  
١٠٥  عبد اهلادي التازي.د  -  اكتشاف موقع الزاوية املتوكلية بظاهر مدينة فاس

ن املكان بعد متعن يف ما ورد يف النصوص التارخيية اليت  وقد قصدنا عي
ُقدمتها، وهكذا زرنا ضفاف وادي فاس اليت يسميها التأليف املعاصر بالغدير، 

ث املتانة وقوة البناء  بقيا من بناء الزاوية ومها من حين ن اثني موقعيوحتققنا من 
  .على حنو ما قرأناه

ًوقد قامت أطر الوكالة املذكورة مشكورة بوضع رفوعات وصور  ُ
، وقد )ب(أو املوقع ) أ(ًفوتوغرافية نتيجة هلذه التحريات امليدانية سواء للموقع 

حيتوي على أثر للصهريج، الذي وردت اإلشارة إليه يف ) ب(جتلى أن املوقع 
ذا املسح املوجود بيالنص التارخيي    .ن أيدينا وحنن نقوم 

 اخلطوات اليت الوكالة بتصويروإىل جانب هذه املعلومات قامت 
سلكناها من أجل حتقيق هذا األمل الذي كان يراودين منذ أخذت يف حتقيق 

  ...رحلة ابن بطوطة أثناء السبعينيات والثمانينيات
 من أجل وكالةبالُوبعد هذه اجلولة عدنا لالجتماع مرة أخرى 

ائية، األمر الذي قامت الوكالة  ٍاستخالص نتائج تلك التحريات بصفة  ٍ

  .بتسجيله ضمن حمضر موثق بالرسوم والصور
 إىل ١٩٩٨/ ٥/ ١٢ُوبالنظر إىل أمهية هذا االكتشاف رفعت بتاريخ 

ًجاللة امللك احلسن الثاين مذكرة خطية حول موقع الزاوية املذكورة كأعظم 
ًرية عرفها تاريخ املغرب يف العصر الوسيط، راجيا من جاللته ٍمعلمة حضا ٍ–
  .ً أن يرعى هذا املكان متهيدا لبعث احلياة فيه من جديد–راث  وهو حامي الت

ُوقد أشعرت بأن تعليماته صدرت إىل وزير الشؤون الثقافية الذي تفضل 
 حضرها السادة ١٩٩٨/ ٦/ ١٩ جللسة عمل صباح اجلمعة ًودعاني فعال

ًشرفون على اآلثار حيث قدمت تقريرا مكتوبا عن الزاوية مصحوبا مبلف امل ً ً ُ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٠٦  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

ا الوكالة السالفة الذكر   ...مصور عن التحريات امليدانية اليت قامت 
وقد اهتم السيد الوزير باملوضوع وأعطى تعليماته بالقيام بالرحلة إىل 

تامية للسنة ، ومبناسبة الندوة اخل١٩٩٨حزيران ٢٦ن املكان يوم اجلمعة  عي
الدولية البن بطوطة بقاعة املركب الثقايف، سيدي بليوط مبدينة الدار البيضاء 

ُ أعلنت عن هذا االكتشاف األمر الذي ١٩٩٨ تشرين الثاين ١٠ -٩يوم 
  .)١(رددته أجهزة اإلعالم املغربية

 ٢٨وقد قدمت أمام أعضاء أكادميية اململكة املغربية يوم اخلميس 
: ً حديثا عن املوضوع بعنوان١٩٩٨كانون األول  ١٧/ ١٤١٩شعبان 

وتتابع إىل اآلن ...) اكتشاف موقع الزاوية املتوكلية بظاهر مدينة فاس(
  ...ًرات لإلعالن رمسيا عن هذه املعلمة األثرية العظمى التحضي

                                                            
 -  األنباء–  نفسهراكي التاريخ  االحتاد االشت- ١٩٩٨ تشرين الثاين ١٢العلم ) ١(

  .األحداث املغربية


