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إلشرافه املتواصل على هذه الرسالة, وحثه الدائم يل على ضرورة العمل بإتقان, 

ومتابعته املتأنية لتقومي عملي, وتصحيحه, وحتفيزه الدائم يل, وإسنادي بكل ما 

 املتواضع من علم أو نصح, فله كل التقدير واالحترام.يلزم هذا البحث 

وكذلك لكل أساتذيت األفاضل الذين مل يبخلوا علي بعلمهم, ولكل من ساهم يف إجناز 

 وإخراج هذه الرسالة, هلم مجيعًا جزيل الشكر.
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 المقدمة
 أما بعد:, لصالة والسالم على النبي األمينوا, الحمد هلل رب العالمين

, تفوقت على غيرها من الحضارات, قامت في ظل الحكم اإلسالمي لألندلس حضارة فريدة متميزة
وقاد تميازت تلال الحضاارة باإلباداع فاي مختلاال المجااالت , وماا زالات اثارهاا شااهدة علاى عظمتهاا

وقاااد نجاااح , والتجارياااة واالجتماعياااة والعساااكريةالفكرياااة والثقافياااة والمعمارياااة والصاااناعية والزراعياااة 
وعماارة , و الاروح والماادة, مسلمو األندلس بإبداع تلل الحضارة بسابب جمعهام باين اإليماان والعلام

حاااطتهم , اسااتيعابهم لحقيقااة دياانهم وتعاليمااه, وقااد ساااعدهم علااى اإلبااداع, الاادنيا والعماال ل خاارة وا 
وجماال الطبيعاة فاي األنادلس , الجتماعي واالقتصاديواالستقرار السياسي وا, بالحضارات األخرى
 ومناخها المعتدل., وأرضها الخصبة

 مبررات الدراسة:
 نااااادرة الدراساااااات األكاديمياااااة الجاااااادة التاااااي تناولااااات هاااااذا الموضاااااوع باااااالرغم مااااان أهميتاااااه. .4

 

تميااز الحضااارة اإلسااالمية فااي األناادلس بجوانااب عاادة ماان اإلبااداع فااي مختلااال المجاااالت  .2
 زها في دراسة متخصصة تظهر تلل اإلبداعات.والحاجة إلبرا

, األثر الكبير الذي لعبته الحضارة اإلسالمية في األندلس في الحضارة األوربية المعاصرة .3
 حيث نقل األوربيون إبداعات المسلمين وبنوا عليها.

حاجاااة األماااة الماساااة إلاااى نمااااذج ماااان المبااادعين المسااالمين يقتااادي بهاااا أبنا هاااا وباااادورهم  .4
 جدها التليد.يستعيدون م

مااا تمياازت بااه الحضااارة اإلسااالمية فااي األناادلس ماان جمااع بااين الجانااب المااادي للحضااارة  .9
ياادفعنا لتسااليط , والجانااب الروحااي القيمااي الااذي تفتقاار إليااه الحضااارات الماديااة المعاصاارة

الضوء على الحضارة اإلسالمية األندلسية؛ إلظهار الفرق الشاسع باين الحضاارة فاي ظال 
 ضارات البعيدة عن الروح والقيم.والح, اإلسالم

ومااا زال , إن كثياارا  ماان إبااداعات مساالمي األناادلس كاناات ماان عجائااب الاادنيا فااي عصاارهم .2
 بعضها لغزا  يبهر ويحير حتى أهل زماننا المتقدمين في المجال المعماري والصناعي.

 تمكاااان الحضااااارة اإلسااااالمية األندلسااااية ماااان التااااأثير الكبياااار السااااريع فااااي معتقاااادات القااااوط .4
وثقااافتهم وهااو باادور  يعااد  م شاارا  علااى اإلبااداع الحضاااري , ولغااتهم, وتقالياادهم, وعاااداتهم

 اإلسالمي في األندلس وهو ما يستحق الدراسة والتأمل. 
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 فصول الدراسة:
تناولاات أسااباب الكتابااة فااي  فقااد المقدمةةةوسااتة فصااول وخاتمااة: أمااا , جاااءت الرسااالة فااي مقدمااة

ببيااان ماا هالت اإلبااداع عنااد  الفصةةل الولولقااد اعتنااى , بحاثوذكاار فصااول ال, الموضاوع وأهميتااه
مان موقاع ومناا  , تتحادث عان جغرافياة األنادلس, وتم تقسيمه إلى ثالثة مباحث, مسلمي األندلس
 وأثر العلم في التطور الحضاري في األندلس. , وعن مبادئ اإلسالم وتعاليمه, وثروات طبيعية

وتاام , فااي ثااالث مباحااث, مساالمي األناادلسللفكااري والثقااافي اإلبااداع ا بعنااوان: الفصةةل النةةا  وجاااء 
 و التعليم. , واألدب, واإلبداع في الفقه, الحديث فيه عن اإلبداع الفكري والعلمي

وتكااون مان ثالثااة , لمساالمي األنادلس فكاان بعنااوان: اإلباداع االجتماااعي والفناي الفصةةل النالةة أماا 
واإلباداع فاي العاادات والتقالياد ,  والموسايقى والغنااء ,فن العمارة والبناء اإلبداع في مباحث وتناول

 . األخرى

, : وجااء فاي ثالثاة مباحاثلمسالمي األنادلس تحدث عان اإلباداع السياساي واإلداري والفصل الرابع
واإلباداع اإلداري فاي عهادي اإلماارة , وفي عهد الخالفة, تناولت اإلبداع السياسي في عهد اإلمارة

 والخالفة. 
 

 .يوالتجار , يوالصناع, يبعنوان: اإلبداع االقتصادي الزراع الخامسالفصل وجاء 

حياث تام الحاديث فياه عان , لمسالمي األنادلس فجاء بعنوان: اإلبداع العسكري الفصل السادسأما 
عداد الخطط والحمالت العسكرية ,والسالح, الجيش األندلسيبناء  األساوار اإلبداع فاي إعاداد و , وا 

 والحصون والثغور.

 لباحث دراسته بأهم النتائج التي خلصت لها الدراسة.وختم ا

 م هج الدراسة:
 .المنهج التاريخي الوصفي التحليلي 

 إضااافة إلااى المصااادر , ساايركز الباحااث بالدرجااة األولااى علااى مصااادر التاااري  اإلسااالمي
 األجنبية المترجمة.

 متخصصين.سيترجم الباحث لألعالم واألماكن التي يغلب على ظنه أنها غير معروفة لل 
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 :الدراسات السابقة
ولم تكتب فياه دراساة علمياة , بعد االطالع والبحث والمراجعة تبين أن الموضوع لمُ يطَرق من قبل

اللهاام إال ماان دراسااة علميااة بعنااوان التاارال فااي المجتمااع اإلسااالمي األندلسااي للباحااث , متخصصااة
اداتاه وتقالياد  والمبالغاة الزائادة ع, حيث تناول في احد الفصول المجتمع األندلسي, نادر فرج زيارة

وتتميااز هااذ  الدراسااة عاان الدراسااة السااابقة بأنهااا تتحاادث عاان اإلبااداع فااي , فااي العمااارة اإلسااالمية
ولاام يعثاار , المجتمااع األندلسااي وتتناااول مااا تميااز بااه هااذا المجتمااع عاان غياار  فااي عاداتااه وتقاليااد 

اإلبااداع الحضاااري فااي مختلااال  الباحااث فااي حاادود علمااه علااي أي بحااث أو دراسااة سااابقة تناولاات
 نواحي الحياة باألندلس.
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 األول الفصل
 األندلس مسلمي عند اإلبداع مؤهالت

 
 األندلس جغرافيا: األول املبحث. 

 وتعاليمه اإلسالم مبادئ: الثاني املبحث. 

 العلم: الثالث املبحث.  
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 المبح  الول
 جغرافيا ال دلس

, وتواجااد الساكان فااي تلال المنطقااة, نادلس دور  مهاام  فاي نشااوء الحضاارةكاان للطبيعاة الجغرافيااة لأل
لذلل سنورد لمحة عان جغرافياا , وُعرفت األندلس بكثرة خيراتها وثرواتها الطبيعية, منذ قديم الزمان

تباااين أثااار الجغرافياااا علاااى اإلباااداع الحضااااري, وكياااال اساااتفاد األندلسااايون مااان الثاااروات  األنااادلس
 .في التقدم والتطور واالزدهار في تلل البالد الطبيعية, واستثمروها

( قديمااااااة باساااااام)ايبارياأي أساااااابانيا والبرتغااااااال منااااااذ األزمااااااان ال (1)عرفاااااات شاااااابه الجزياااااارة األيبيريااااااة
أمااا مصااطلح األناادلس الااذي يشاامل كاال المناااطق التااي حكمهااا المساالمون ماان شاابه , (2)أوأصاابانيا
ون العاااارب ماااان الكلمااااات ا تيااااة: األناااادلش والم رخاااا, فقااااد اشااااتقه الجغرافيااااون المساااالمون, الجزياااارة

الااذين ساايطروا علااى أجاازاء ماان , وهااي األسااماء التااي ُساامي بهااا الوناادال, أو األناادلس, أواألندلوشاان
وي كد معظم الم رخين على أن أصل هذ  , (3)م(423-431شبه الجزيرة األيبيرية في الفترة من )

وباسااامه ساااميت , م )اشااابانبن طااايطش(وكاااان ملكهااا, التسااامية تعاااود إلاااى عجااام روماااا الاااذين ملكوهاااا
 .(4)األندلس اشبانيا

وعلااى تلاال األرض التااي احتضاانت , ماان الجاادير أن يتعاارال القااارئ علااى لمحااة جغرافيااة لألناادلس
 وذلل ألن للجغرافيا دورا  مهما  في نهوض تلل الحضارة ., حضارة إسالمية عريقة

 أوال: الموقع والسطح:

رغااام كااال ماااا جلباااه الفاااتح , أخااارى بااااألمر الهاااين والساااهل لااام يكااان عباااور المسااالمين مااان قاااارة إلاااى
لذلل كان من الضروري أن يشار إلى , اإلسالمي لتلل البالد من الخير والحرية والعدالة والمساواة

(في قاارة شابه الجزيارة األيبيرياة )األنادلس حياث تقاع, جغرافية المنطقة وطبيعتها ولو بلمحاة ساريعة
                                                           

وهذ  الجزيارة فاي اإلقلايم الخاامس و الراباع إلاى المغارب, ومعظام األنادلس تقاع فاي اإلقلايم الخاامس ومنهاا فاي  (1)
الرابااع كإشاابيلية, ومالقااة, وقرطبااة, وغرناطااة والمريااة ومرسااية, واألناادلس اخاار المعمااور فااي المغاارب, النهااا متصاالة 

صاافة  ,هلل محمااد باان محمااد الماانعم الصاانهاجيأبااو عبااد ا ,ببحاار أقيااانس األعظاام, الااذي ال عمااارة وراء )الحميااري
 ,مطبعااة السااعادة  ,القاااهرة ,ليفااي بروفنساال تااح: ,جزيارة األناادلس منتخبااة مان الااروض المعطااار فااي خبار األقطااار

 .(4ص ,4ج,م4334
 ,أبو عبيد عباد اهلل بان عباد العزياز بان أياوب: جغرافياا األنادلس وأوروباا مان كتااب المساالل والممالال ,البكري (2)
 94,91ص ,م4321,: عبد الرحمن الحجي,  بيروت تح
 .2ص ,2ج,م4341 ,ليدن ,نشر: كوالن وليفي بروفنسال  ,ابن عذارى: البيان المغرب (3)
المقري:شااهاب الاادين أحمااد باان محمااد: نفااح الطيااب ماان عطاار األناادلس الرطيااب, تااح: يوسااال الشااي  محمااد  (4)

 .24ص,4ج,بيروت , دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع,4البقاعي, ط
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وتوجاد فاي الجناوب سلسالة جباال )البورتاات( التاي , رباي مان القاارةوتحديدا في الجنوب الغ, أوروبا
 .(2()1)تفصله عن الجنوب الفرنسي

و , حادا  فاصال لهاا مان الجناوب, (3)ويوجاد مضايق جبال طاارق, وتتصل األندلس باألرض الكبيارة
 .(4)ويفصل القارة اإلفريقية عن أوروبا, كم(34-43يبلغ عرضه من الشرق إلى الغرب ) 

 وكاذلل الشامالية الغربياة علااى المحايط األطلساي عناد خليجيعاارال, حل األنادلس الشااماليةوتقاع ساوا
وأماااا ساااواحلها الغربياااة فتقاااع علاااى المحااايط , الاااذي توجاااد علياااه مديناااة خيخاااون, )بخلااايج بساااقاية (

ويطلااق , (6)والبحاار المحاايط, (5)والمعااروال عنااد العاارب المساالمين باساام البحاار األخضاار, األطلسااي
وأطلق عليه العرب المسلمين أيضا بحر الظلمات أو البحار , (7)المحيط الرومي عليه أيضا البحر

وتطااال مااان جهاااة الشااارق والجناااوب علاااى البحااار المتوساااط المسااامى باااالبحر الروماااي أو , (8)المظلااام
 .(9)البحر الشامي

وهي شامية في , وأنها أرض مباركة, ولقد وصفت بالد األندلس بأنها بالد طيبة في مائها وهوائها
هندياة , صاينية فاي احتوائهاا علاى المعاادن والجاواهر, يمانية في اعتدالها واستوائها, يبها وهواهاط

ووصافها , عدنية فاي مناافع ساواحلها, أهوازية في معظم جبايتها وكثرة خيراتها, في َعرفها وذكائها

                                                           

 .(2(,)4ملحق رقم )نظر: ي (1)
صافة  ,أبو عباد اهلل محماد بان محماد المانعم الصانهاجي ,؛ الحميري19البكري: جغرافيا األندلس وأوروبا, ص (2)

 ,مطبعااة السااعادة  ,القاااهرة ,تح:ليفااي بروفنسااال ,جزياارة األناادلس منتخبااة ماان الااروض المعطااار فااي خباار األقطااار
 .442ص ,م4334

بل خرج منه طارق بن زياد ومنه تم فتح األندلس, وهو عند الجزيرة الخضاراء)الحميري: الاروض المعطاار, ج (3)
 .424,ص4ج
دار المعاارال,  ,اإلساكندرية ,تح:ساعد زغلاول عباد الحمياد ,م لال مجهول: االستبصار في عجائاب األمصاار (4)

 .431ص ,م4391
 .224ص ,4ج,المقري: نفح الطيب (5)
 ,4ج,م4329 ,دار المعااارال ,القااهرة ,تاح: علاي عباد الواحاد ,عباد الارحمن بان محماد: المقدمااة ,ابان خلادون (6)

 .424ص
دار  ,بياروت ,تاح: إحساان عبااس ,أباو الحسان علاي: الاذخيرة فاي محاسان أهال الجزيارة,الشنتيري, ابان بساام  (7)

 43ص ,4ج,م4349,الطليعة
,  4تااح: إحسااان عباااس, بيااروت, ط ,باار األقطااارالحميااري, محمااد باان عبااد الماانعم: الااروض المعطااار فااي خ (8)

 .21م,  ص 4349
 .432ص ,4ج,المقري: نفح الطيب  (9)
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يهاا الخيار وأنه يوجد ف, وأغزرها نسال, وأكثرها بركة, الم رخون بأنها من أخصب ارض اهلل تعالى
 .(1)الوفير

وهااااذا الوصااااال الرائااااع لتلاااال الاااابالد ي كااااد علااااى أن الجغرافيااااا وجمااااال الطبيعااااة كانتااااا حااااافزا مهمااااا 
حيث أن تلل البالد لم تكن غريبة بموقعهاا وطقساها عان , دفعهم دائما للتطور واإلبداع, للمسلمين

الاااوفير علاااى المسااالمين وهاااذا عااااد باااالخير , وكاااذلل تميااازت تربتهاااا بالخصاااوبة, باااالد الشاااام والااايمن
التاااي نافسااات , مماااا سااااهم بشاااكل كبيااار فاااي إنتااااج تلااال الحضاااارة العريقاااة, الفااااتحين لتلااال الااابالد

 بل وتفوقت عليها في الكثير من المجاالت., الحضارة األوروبية في ذلل الوقت

لاى وقتناا وا  , مناذ أقادم العصاور, وكان لجبل طارق أهميته في أنه يعد موقعا  تجاريا  وتساوقيا  مهماا  
ولكان لاه , ومن الواضح أنه امتداد مائي ضيق, كونه حلقة االتصال بين أوروبا وأفريقيا, الحاضر

ولكن هنال , (3)وهو الجزيرة الخضراء, مما سهل اتصاله بالميناء المقابل له (2)أهمية تجارية كبيرة
مختلفااة إلااى  حيااث وجااود مرتفعااات, وذلاال بساابب الطبيعااة الجبليااة الااوعرة, صااعوبة فااي االتصااال
ولقاد ساهلت طبيعاة المنطقاة التاي تقاع باين الشااطئين األفريقاي واألوروبااي , (4)الشامال مان المنطقاة

حيااث يمكاان لهاام أن يااروا بااالعين المجااردة معظاام الماادن ماان مقاار , الرصااَد علااى العاارب والمساالمين
التاي , صاخرةقيادة الجيش في مدينة طنجة التي تقع في الجانب الغربي من أفريقيا من المضيق ال

, (5)وكال السااحل األندلساي, وكاذلل موقاع الجزيارة الخضاراء, عرفت فيما بعد بمضيق جبال طاارق
( وكذلل بحيرة )سيليادل بابا(و)سبيرا دل رثين وفي تلل المنطقة توجد البحيرات والجبال مثل جبال

وتقااع , (6)ويصااب فااي المحاايط األطلسااي, ويختاارق الجزياارة نهاار يساامى نهاار )البورباااط(, )الخناادق(

                                                           

 .42ص ,ها  4421,دار الكتاب العلمي ,بيروت ,تح: عبد القادر بوباية ,م لال مجهول: تاري  األندلس (1)
 ,د.ت ,الثقافااة الجامعيااة م سسااة ,اإلسااكندرية ,أحمااد مختااار: دراسااات فااي تاااري  المغاارب واألناادلس ,العبااادي (2)

 .39ص
ويقااال لهااا جزياارة أم حكاايم, نيبااة لجاريااة طااارق باان زياااد, وبينهااا وبااين مدينااة قلشااانة أربعااة وسااتون ماايال, وهااي  (3)

 (.41, ص4على ربوة مشرفة على البحر, وسورها متصل به)الحميري: الروض المعطار, ج
 .24ص ,م4313 ,مطبعة الجامعة  ,الموصل ,يعبد الواحد ذنون :دراسات في التاري  األندلس,طه  (4)
 ,ترجمة: السيد عبد العزيز ساالم ومحماد صاالح الادين حلماي ,ليفي بروفنسال: اإلسالم في المغرب واألندلس (5)

 .43ص ,م4392 ,مكتبة نهضة مصر ,القاهرة
دار الكتااب  ,بياروت , تاح: إباراهيم األبيااري ,تااري  افتتااح األنادلس  ,أباو بكار محماد بان عمار ,ابن القوطياة (6)

 .4ص ,م4312,اللبناني 
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وذلاال علااى , عنااد ثنيااة نهاار البورباااط, قريااة )منيخاار دي الفااروا تير(إلااى الغاارب ماان بحياارة الخناادق
 .(1)حيث يربط بين جزيرتي )طريال وقادس(, وهذا الطريق له أهمية كبيرة, الطريق السوقي

فاي ووظال تلال الظاروال الجغرافياة , ولقد استطاع القائد طارق بن زياد أن يستخدم ذكاء  وفطنته
حياث جعال , أي لصالح الجايش المسالم أثنااء الفاتح اإلساالمي للجزيارة, وقطاعاته, حماية أسطوله

وهكااذا أصاابحت , وجباال بيااروال والبحاار علااى مجنبتااه اليساارى, بحياارة الخناادا علااى مجنبتااه اليمنااى
وهاااذ  المزاياااا ساااارعت بفاااتح , الطرياااق ساااهلة للوصاااول إلاااى الجزيااارة الخضاااراء فاااي شااامال أفريقياااة

 .(2)الجزيرة

, وطارق بحرياة هامااة, والمالحاظ أن جغرافياة األنادلس بماا احتاوت علياه مان أنهاار وساهول وجباال
حيااث ماان , جعلهااا أرضااا  صااالحة إلقامااة حضااارة زاهيااة زاخاارة بكاال مااا هااو جديااد, وأرض خصاابة

وهااذا ساايترتب عليااه حتمااا تنااوع النباتااات , المعااروال أن تنااوع السااطح يعنااي بالضاارورة تنااوع المنااا 
مماا يفسار لناا وجاود , وذلال بحساب طبيعاة األرض والترباة, ت المعدنياة والصاخرية األخارىوالثروا

 والذي ساهم في عملية البناء واإلبداع ., الخير الوفير في تلل البالد
مثال ماا وصافها , ولقد وصال الجغرافيون والرحالة والم رخاون باالد األنادلس بأوصااال كثيارة رائعاة

اإلقلاايم الراباااع ماان باااين األقاااليم السااابعة التااي تشاااكل ربااع معماااور المقااري فقاااال :ألإن األناادلس هاااي 
متفجاارة , طيبااة التربااة مخصاابة القاعااة, كريمااة البقعااة بطبااع الخلقااة, فموقعهااا وسااط البلاادان, الاادنيا

وكذلل سائر فصولها فاي أعام سانيها تاأتي علاى قادر , معتدلة الهواء أكثر األزمان, األنهار الغزار
 .(3)لألمن االعتدال وتوسط الحا

ماا عادا الجاناب الشامالي , ألأنها جزيرة تحيط بها الميا  من كل جاناب وصال اإلدريسي األندلس:و 
وتتألال من هضابة كبارى , وعرضها نحو ستمائة ميل, ويبلغ طولها نحو ألال ومائة ميل, الشرقي

ال وتطوقها مجموعة من الجباال مثال )سلسالة جبا, تشغل جزءا  كبيرا  من مساحتها, تسمى )مسيتا(
 .(4)(قرطبة المعروال باسم )جبل العروس هو جبل, الحمراء وسيرامورينا( ويعتبر أهم هذ  الجبال

                                                           

 ,مطبعاااااة بريااااال ,ليااااادن ,صاااااورة األرض  ,أباااااو القاسااااام محماااااد بااااان علاااااي الموصااااالي البغااااادادي ,ابااااان حوقااااال (1)
 .433ص,م4321

دار  ,تااااطوان ,البياااان المغااارب فاااي أخباااار األنااادلس والمغااارب ,أباااو عباااد اهلل محماااد المراكشاااي ,ابااان عاااذارى (2)
نعم الصاااانهاجي, صاااافة جزياااارة أبااااو عبااااد اهلل محمااااد باااان عبااااد الماااا ,؛ الحميااااري1ص ,2ج ,م4323 ,كريماااااديس 
 .433ص ,م4334,السعادة  ,القاهرة  ,تح :ليفي بروفنسال األندلس,

 .43ص,4ج,المقري : نفح الطيب  (3)
: وصاااال المغاارب واألنااادلس مااان كتااااب نزهاااة أباااو عباااد اهلل محماااد بااان عباااد اهلل بااان إدرياااس ,اإلدريسااي (4)

 .29ص ,2ج,؛ المقري: نفح الطيب  م4349طبعة روما, ,231ص ,المشتاق
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نظاارا  ألنهااا تتكااون ماان , ولكنهااا متعااددة, وهكااذا يتبااين أن طبيعااة األناادلس ومناخهااا ليساات واحاادة
وكاااذلل توجاااد فيهاااا المنااااطق الجبلياااة , ففيهاااا المنااااطق الخصااابة, ساااهول وهضااااب وجباااال وأودياااة

تلااال  ,وليسااات كماااا صاااورها بعاااض الشاااعراء بأنهاااا كلهاااا ساااهول خضاااراء وحقاااول خصااابة , قاحلاااةال
الخصاااائص التاااي تميااازت بهاااا تضااااريس ومناااا  األنااادلس جعلهاااا تشاااتهر بكثااارة رباضاااها يتمتعاااون 

فكاان لاديهم النزعاة , وقد ُعرال عن المجتمع األندلسي حبهم ومايلهم إلاى الجماال, ويستجمون فيها
وكذلل كثرة زراعة األشجار في , لنا حبهم وشغفهم للورود والنباتات واألزهار وهذا يفسر, الجمالية

وكااان مااذهب , وبلااغ بهاام األماار أن زرعااوا فااي المساااجد, و فااي العمااائر والقصااور, البيااوت والاادور
أي غارس األشاجار فاي , اإلمام األوزاعي الذي عرفو  قبال ماذهب اإلماام مالال قاد صارح لهام بهاذا

لارغم مان معارضاة الماذهب الماالكي لاذلل إال أنهام ظلاوا علاى عاادتهم فاي وعلى ا, صحن المسجد
 .(1)معتمدين على مذهب اإلمام األوزاعي في ذلل األمر, الزراعة
 لنروات الطبيعية:نا يًا: ا

وماان تلااال , اسااتغل األندلساايون الثاااروات الطبيعيااة التاااي تمياازت بوجودهاااا بكثاارة فاااي بااالد األنااادلس
والتااي تعااد مصاادرا  مهمااا  ماان مصااادر , رة فااي مختلااال أنحاااء الاابالدالمصااادر وجااود الغابااات بكثاا

ولقااد اسااتخرج األندلساايون , ومااادة أوليااة تاادخل  فااي كثياار ماان الصااناعات الخفيفااة والثقيلااة, الثااروة
وكااذلل , والزئبااق ماان جبااال الباارانس, والحديااد, والرصاااص, والفضااة, كالااذهب, المعااادن المختلفااة

                                                           

دار  ,القاهرة  ,نشر: ليفي بروفنسال ,أبو الحسن بن عبد اهلل المالقي: تاري  قضاة األندلس المسجا  ,النباهي (1)
 .443ص ,م4341 ,الكتاب العربي
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, باااأنواع الرخاااام الجياااد (3)واشاااتهرت جباااال قرطباااة, (2)ر مااان لورقاااةوالبلاااو , (1)القصااادير مااان لشااابونة
 .(5)بالملح األبيض الصافي (4)وكذلل سرقسطة

وذكاار اإلدريسااي أن جبااال حصاان قصاانيطية يتااوافر فيااه معاادن الحديااد الطيااب المتفااق علااى طيبااه 
ماادينتي و قااد تااوفر معاادني الحديااد والنحاااس فااي , (6)وكااان يااوزع إلااى جميااع أقطااار األناادلس, بكثاارة
 .(9()8)وطليطلة (7)المرية

ة فااي صااناعات متعااددة أباادعها األندلساايون منهااا صااناعة همااواسااتخدمت تلاال الثااروة الطبيعيااة الم
وماااا , كاااالمزاليج والمفصاااالت, وصاااناعة ا الت الحاااادة, والمراساااي والمساااامير, (10)ا الت والسااافن

لاذين صانعت منهماا الطساوت فاي وكذلل تم استخراج الاذهب والنحااس ال, (11)يتعلق بأعمال البناء
 .(12)حيث كانت مصفحة بصفائح النحاس, وكذلل أبواب المساجد, دار الصناعة بقرطبة

                                                           

حساانة ممتاادة مااع النهاار, ولهااا  وهااي مدينااة قديمااة,على ساايال البحاار, وسااورها رائااق البنيان,والمدينااة فااي ذاتهااا (1)
سااور , وقصاابة منيعااة, وتقااع علااى نحاار البحاار المظلاام, وعلااى ضاافته ماان جنوبااه قبالتهااا حصاان المعاادن)الحميري: 

 (.42, ص4الروض المعطار, ج
وتقع المدينة على ظهر جبل, وكثيرة الزرع والضرع, ويوجد بها أسواق وربض في أسفل المدينة, ويوجد علاى  (2)

ة بالمعااادن)الحميري: الاااروض ياافااي الااربض السااوق, وبينهااا وباااين مرسااية أربعااون ماايال, وهااي غنالااربض سااور, و 
 .(444, ص4المعطار, ج

وهااي قاعاادة األناادلس, وأم ماادائنها, ومسااتقر خالفااة األمااويين, واثااارهم بهااا ظاااهرة, ولقااد اشااتهر أهلهااا بصااحة  (3)
ماااء, وسااادة الفضااالء, وتجارهااا مياسااير,وهي المااذهب, وطيااب المكسااب, وجمياال األخااالق, وكااان فيهااا أعااالم العل

عباارة عاان ماادن خمااس, وبااين المديناة والمدينااة سااور حاجز,ويوجااد فااي كاال مديناة مااا يكفيهااا ماان األسااواق والفنااادق 
 (.493, ص4والحمامات وسائر الصناعات األخرى)الحميري: الروض المعطار, ج

حسنة المساكن, وتقع على ضفة نهر كبير,وتصب فيهاا وهي المدينة البيضاء, كبيرة القطر, واسعة الشوارع,  (4)
انهار كثيرة,وأكثر بنيانها من الرخام, وبها جسر عظيم يجاز عليه إلى المديناة, ولهاا أساوار منيعاة, واسامها مشاتق 

 (.32, ص4من اسم قيصر, وهو الذي بناها)الحميري: الروض المعطار,ج
 .493-449ص ,4ج,المقري : نفح الطيب  (5)
 .414ص ,دريسي: صفة المغرباإل (6)
ه(,وبها بنيت محاارس, وكاان 344أمر ببنائها أمير الم منين الناصر لدين اهلل, عبد الرحمن ابن محمد سنة) (7)

 (.413, ص4الناس يرابطون فيها, ويوجد بها سور حصين منيع)الحميري: الروض المعطار, ج
ياارة البشاار, وتقااع علااى ضاافة النهاار الكبياار, ولهااا وهااي مركااز لجميااع بااالد األناادلس, وهااي عظيمااة القطاار, كث (8)

 (.433, ص 4قنطرة من عجائب البلدان)الحميري: الروض المعطار, ج
 .413ص ,اإلدريسي: صفة المغرب (9)
 .413المصدر نفسه: ص (10)
 .39ص ,2ج,المقري: نفح الطيب  (11)
 .243ص ,اإلدريسي: صفة المغرب  (12)
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واشااتهرت  مناااطق بعينهااا بمثاال , واسااتخرجوا الفضااة والرصاااص والزئبااق والبلااور والكبرياات والملااح
توفرهاا بكثارة  حياث, ماثال: الفضاة والنحااس اساتخرجا مان المنااطق الشامالية لقرطباة, هذ  المعادن

 .(1)هنال

, نفاة الاذكر وغيرهاا اساتخدمت فاي بعاض الصاناعات التاي احتاجتهاا الابالدوجميع تلل المعادن ا 
وكااااذلل , (2)وصااااناعة النساااايج والمالبااااس, وأهمهااااا: صااااناعة األساااالحة ماااان ساااايوال ورماااااح ودروع

السااكة فااي حيااث كاناات هنااال دار , أي العملااة األندلسااية, اسااتخدمت فااي ضاارب الاادنانير والاادراهم
 .(3)وتم استخدام الذهب والفضة في صناعتها, قرطبة

وتااوفر معاادن الزئبااق بكثاارة , (4)وكااذلل األصابال الالزمااة, وتاوفر القطاان والكتااان والحرياار والصااوال
وكاذلل معادن البلاور الاذي تاوفر خصوصاا , (5)حيث كانت تصدر  إلاى باالد المغارب, في األندلس

, (7)لل استخرج القرطبيون نوعاا  جديادا  جيادا  مان الفضاةوكذ, (6)في حصن منتون من عمل قرطبة
واشااتهرت أيضااا , (8)وكاناات فااي جبااال قرطبااة مقاااطع ماان الرخااام األباايض الناصااع اللااون والخمااري

واشاااتهرت األنااادلس أيضاااا بكثااارة , (9)باساااتخراج ماااادة الزنجاااافور التاااي تااام اساااتخدامها فاااي الصاااباغة
 .(10)وجود معدن الفضة خصوصا في مدينة قرطبة

وبتاااوافر كااال هاااذ  الثاااروات الطبيعياااة المعدنياااة والنباتياااة والحيوانياااة ازدهااارت األنااادلس وتقااادمت فاااي 
, وأعطااى لألناادلس قااوة اقتصااادية كبياارة, و ساااهم هااذا التقاادم فااي نشااوء تلاال الحضااارة, الصااناعة

نتيجااة لتااوافر تلاال الثااروات الطبيعيااة التااي وهبهااا اهلل , جعلهااا تنااافس أوروبااا فااي بعااض صااناعتها
وتوظيفهاا , وكان األهم مان تاوافر الثاروات هاو قادرة األندلسايين علاى اساتثمارها, تعالى لتلل البالد

بل وتم تصدير الكثيار مان هاذ  , ولتسد حاجته األساسية, بشكل جيد في خدمة المجتمع األندلسي

                                                           

 .493-443ص,4ج,المقري: نفح الطيب (1)
 .23ص ,4المصدر نفسه:ج (2)
ابن حيان, القرطبي أبو مروان بن خلال بن حسين بن محمد: المقتبس في أخبار أهل األنادلس, تاح: محماود  (3)

 .243ص ,9م ,ج4344مكي, القاهرة, 
 .243ص ,المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم  (4)
 .243ص,اإلدريسي: صفة المغرب  (5)
 .424ص ,ة األندلس البكري: جغرافي (6)
 .24ص ,2ج,المقري: نفح الطيب  (7)
 .412ص ,4المصدر نفسه: ج (8)
 .243ص,اإلدريسي : صفة المغرب  (9)
 423المقري : نفح الطيب, ص (10)
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ع , وهكااذا نلمااس ماادى أثاار المنااا  والطبيعااة الجغرافيااة علااى اإلبااداالصااناعات إلااى خااارج األناادلس
 .الحضاري لدى مسلمي األندلس
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 المبح  النا  
 مبادئ اإلسالم وتعاليمه
, الذي عرفت به حضارتهم باألندلس, تميز مسلمو األندلس بصفات عديدة أهلتهم لتحقيق اإلبداع

 ومن أهم هذ  الصفات: 
 واًل: العقيدة السليمة:أ

أي عقيااادة , (2)هاااي البصااايرةأو , (1)أي صااالب واشاااتد واساااتحكم الشااايءمعناااي العقيااادة لغاااة: اعتقاااد 
أو عقاااادُت النكاااااح بمعنااااي , (4)ومنهااااا القااااول عقاااادُت اليماااين, والعقاااادة مااااا يمساااال ويوثاااق, (3)القلاااب
 .(6)ونظافة القلب, وهي نفي الشرل, (5)عزمت

 المفهوم العام للعقيدة: 

  

 تنبثااق نهاااوم اإلسااالم, شاارائع عليهااا تقااوم التااي وباألصااول باااهلل, اإليمااان تعنااي: اإلسااالمية العقيادة
 .(7)فروعه

  

                                                           

 .42, ص4ابن منظور, محمد بن مكرم اإلفريقي المصري: لسان العرب, بيروت, دار صادر, ط (1)
اج العااروس ماان جااواهر القاااموس,, تااح: مجموعااة ماان المحققااين, دار الزبياادي, محمااد مرتضااي الحساايني: تاا (2)

 .49, ص 43الهداية, ج 
, ص 1م, ج4312أباااو الحساان علاااي باان إساااماعيل بااان ساايدة: المحكااام والمحاايط األعظااام, القااااهرة, المرسااي, (3)

 .42, ص43؛ الزبيدي: تاج العروس, ج 342
بياروت, دار  منيار فاي غرياب الشارح الكبيار للرافعاي,أحماد بان محماد بان علاى الفياومي: المصاباح ال المقاري, (4)

 .424, ص2النشر: المكتبة العلمية,ج
أبااو القاساام الحسااين: المفااردات فااي غريااب القااران, تااح: محمااد ساايد كيالنااى, لبنااان, دار المعرفااة,  اباان محمااد, (5)
 .344, ص4ج
: طااهر أحماد الازاوي, محماود محماد أبو السعا دات المبارل بن محمد: النهاية في غريب األثر, تح الجزري, (6)

 .41, ص 9بيروت, المكتبة العلمية,ج الطناحي,
 .4السيد: العقائد اإلسالمية, الناشر: , بيروت, لبنان, دار الكتاب العربي, ص سابق, (7)
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َوَمةا َخَلقتةت التّجة   }وتقاوم علاى العباادة لقولاه تعاالي , (1)وهي بناء فكري يمثل األساس في اإلسالم
ونظرا  ألهمية العقيدة ُجِعل لكل إنسان عقيدتاه التاي يادين بهاا بصارال , (3()2){َواإلّت تس ّإالا ّلَيعتُبُدو ّ 
 َلةةهََ  ّإذت َقةةال}يجااوز الشاال فااي العقياادة لقولااه تعااالي:  .ولكاان فااي اإلسااالم ال(4)النظاار عاان صااحتها

ُت ّلةَر ا التَعةاَلّميَ {َُ  ةَلمت ّلمت َقاَل َأست َربُُّه َأست
نناا نعتقاد بوجاود أشاياء كثيارة مان ذوات وصافات, (6()5) , وا 
تثباات أو تنفااي صااحة  يوبماارور األيااام تااأتي األدلااة التاا, ونجااد قلوبنااا مطمئنااة لهااا بااذاتنا وصاافاتنا

أما عن , (8)ولذلل كانت أهميتها, وفي اإلسالم مسائل العقيدة يتصل بها أصول الدين, (7)اعتقادنا
الادين الاذي  حرية العقيدة بالمفهوم الغربي: فهي عبارة عن الحرية الدينية وحاق اإلنساان أن يختاار

 .(9)ن يكون م منا  بأي دين كانأيشاء ولو أنه اختار 

وبااين العقائااد , راساا  اليقينااي الااذي ال شاال فيااه عنااد المساالمينوالمالحااظ هنااا الفاارق بااين االعتقاااد ال
وماان هنااا تمساال أهاال األناادلس حكامااا  ومجتمعااا  , األخاارى الضااعيفة التااي يتبناهااا غياار المساالمين

فكااان اإلبااداع  والتزمااوا بهااا فكاارا  ومنهجااا  وخلقااا  , والتااي هااي عقياادة أهاال الساانة والجماعااة, بالعقياادة
 .ية تميزهم عن ا خرين من أصحاب الحضارة المادية واإلتقان في العمل سمة أساس

.وكاان (10)فنجد أن روح العقيدة اإلسالمية قد سادت بين سكان األندلس منذ قياام الدولاة اإلساالمية
 .(11)القران الكريم والسنة النبوية المطهرة مصادر التشريع اإلسالمي في األندلس

ياااق القيااااس أو األخاااذ بإجمااااع اراء فقهااااء عااان طر , وكاااذلل تااام إعماااال الااارأي الساااتخراج األحكاااام
وأنهااا ال , لااذلل رأى المساالمون فااي األناادلس أن عقياادتهم تحااثهم علااى التفكياار واإلبااداع, المساالمين

                                                           

 .43دمشق,  دار العلم, ص الميداني, عبد الرحمن حسن جنكه: براهين وأدلة إيمانية, (1)
 .23ية سورة الذاريات: ا (2)
فاااتح المجياااد شااارح كتااااب التوحياااد, القااااهرة, دار الحيااااة للكتاااب العربياااة,  ال الشاااي , عباااد الااارحمن بااان حسااان: (3)

 .49ص
 44ص  العجمي, أبو اليزيد: العقيدة اإلسالمية عند الفقهاء األربعة, دار السالم للطباعة والتوزيع, (4)
 .43سورة البقرة: أية  (5)
دار  باان علااى الحنفااي: شاارح باادأ األماااني,  تااح: أبااى عماار الحساايني, بيااروت, لبنااان,أبااو بكاار أحمااد  الاارازي, (6)

 .94الكتب العلمية, ص 
 .34,ص 2الميداني, عبد الرحمن حسن جنكه: العقيدة اإلسالمية وأسسها, دار العلم, دمشق, ط (7)
باااد, األردن, دائااارة العلاااوم فاااي تهاااذيب شااارح العقيااادة الطاحاوياااة, إر  القيساااي, ماااروان إباااراهيم: التحفاااة السااانية, (8)

 .3م, ص 4314 -ها  4434,  4اإلنسانية واالجتماعية, جامعة اليرمول, ط
 .33العمر, تيسير خميس: حرية االعتقاد في ظل اإلسالم ,بيروت, لبنان,دار الفكر المعاصر, ص  (9)
 .31 القاهرة, دار قباء للطباعة والنشر, ص دياب, حامد الشافعي: الكتب والمكتبات, (10)
 .443حسين م نس, القاهرة, مكتبة الثقافة الدينية, ص  أنجل, جنثالث باثينا: تاري  الفكر األندلسي, تر: (11)
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ُُةُروا}: (1)تتعارض مع الحقائق العلمية التي أمرنا اهلل تعالى أن نتأملها الساةَماَواّت  ّفة  َمةاَذا ُقةّل ا ت
َرتضّ  ّمُ ةو َ َوَما ُتغتّ   التَ  َوالت مل اَل ُيمت َرتّض  ّفة  ُقةلت ّسةيُرواوقولاه سابحانه: , (2){َياُت َوال ُُّذُر َن ت َقوت الت
ُُُروا ِل َقةّدير   ُي ّشة ُ  َبَدَأ التَخلتَق ُنما اللاةهُ ََ  َكيتف َفا  ّخةَرَة ّإ ا اللاةَه َنَلةل ُكةلا َشة ت َََة الت ة لهاذا , (3){ ال اشت

 .(4)مسيرة العلم متسلحين بهذ  العقيدة الغراءاندفع المسلمون في األندلس في 

واإلفاادة مان , (5)أن واكاب الحيااة مان خاالل حثاه علاى طلاب العلام, وكان لعظماة الادين اإلساالمي
واألخاااذ مناااه بشاااكل ال يتعاااارض ومباااادئ الااادين اإلساااالمي الاااذي يااادعو إلاااى , تاااراث األمااام الساااابقة

لااى تغلااب العاماال الروحااي علاا, سااعادة البشاار لااذلل نجااد , (6)ى العواماال األخاارى الماديااةوخياارهم وا 
إذا مااا , وعلااى البشاارية بصاافة عامااة واضااحا  , فضاال الاادين اإلسااالمي علااى العاارب بصاافة خاصااة

.ومااان (7)فكاناات مثاااال للحضااارة اإلسااالمية, تأملنااا مااا أبدعااه المسااالمون ماان حضااارة فاااي األناادلس
ساسااي فااي إبااداع المساالمين فااي ساااهم بشااكل أ, الم كااد أن التاازام المساالمين بمبااادئ الاادين الحنيااال

هاو و , فاهلل تعالى أراد لهذ  األمة أن تنهض بفضل قاوة عقيادتها, شتى المجاالت العلمية والمعرفية
ةّعُفواعلاى أماة اإلساالم بهاذا الخيار لقولاه تعاالى:  َمانَ  يالذ ُتفت  ّفة  َوُ ّريةُد َأ   اُمة ا َنَلةل الاةّذيَ  است

َعَلُهمت َأّئماةً  َعَلُهُم التةَواّرّني َ  اَلرتّض َوَ جت ن بقاوا علاى , وأعجاب النصاارى بالادين اإلساالمي, (8){َوَ جت وا 
 .(9)والذي كان يثير إعجابهم تمسل المسلمين بعقيدتهم ودينهم, عقيدتهم النصرانية

تلل هي عقيدة اإلسالم التي ميزت اإلباداع الحضااري فاي األنادلس, وأعطتاه زخماَا وقاوة أدت إلاى 
تلل البالد لحقبة تاريخية طويلة, فسماحة اإلساالم وقدرتاه علاى اساتقطاب غيار  بقاء المسلمين في

المسلمين ودمجهم في المجتمع وتفعايلهم, ليصابحوا عناصار منتجاة تسااهم فاي التاراث  الحضااري 
 .جنبَا إلى جنب ضمن مجتمع واحد موحد

 
                                                           

 .443القاهرة, مكتبة الثقافة الدينية , ص  أنجل, جثالث باثينا: تاري  الفكر األندلسي, تر: حسين م نس, (1)
 .43سورة يونس: اية  (2)
 .23سورة العنكبوت: اية  (3)
المبارل هاني  أبو خليل شوقي: دور الحضارة العربية اإلسالمية في النهضة األوروبية ,دمشاق, ساوريا, دار  (4)

 .34, 33م,ص 4332الفكر, 
أحمااد شااوكت: مجموعااة أبحاااث فااي الحضااارة العربيااة اإلسااالمية والمجتمااع العربااي, مطبعااة جامعااة  الشااطى, (5)

 .24, ص4323دمشق , 
 .243, ص4م, ج4334دار الكتب المصرية,  , القاهرة, سالم والحضارة العربيةحمد كرد: اإل على, (6)
 م, المقدمة ها.4393م نس, حسين: فجر األندلس, القاهرة, الشركة العربية للطباعة والنشر,  (7)
 .9اية  سورة القصص: (8)
 .24مونتوغمري وات: في تاري  أسبانيا اإلسالمية, تر:محمد رضي المصري, ص ( 9)
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والحااديث , القااران الكااريم ماان خااالل علااوم, والعلميااة, واهااتم علماااء المساالمين ببلااورة الحياااة الفكريااة
, ونشر العقيدة اإلسالمية في األندلس, ومن بين ه الء العلماء الذين امتازوا بالتقوى والورع, والفقه

هاا 242والفقياه أباي محماد عباد اهلل بان مسالم بان قتيباة )ت  (2()1)المقري ابن زكريا يحيي بن سالم
الااذين وفااادوا ماان بغاااداد , هم ماان العلمااااءوغياار , (4()3)ولااه كتاااب معااااني القااران وغريباااة م ( 113=

واشاااتهر مااان باااين المفسااارين فاااي عصااار بناااي أمياااة فاااي , (5)لنشااار الااادعوة اإلساااالمية فاااي األنااادلس
وابااان , (7)وألاااال كتااااب تفساااير للقاااران الكاااريم, (6)م (112هاااا= 243األنااادلس بقاااى بااان مخلاااد ) ت 
 .(8)م ( المكنى بأبي سعيد وغيرهم341ها= 332محاسن عثمان بن محمد )ت 

وشاجع علاى ذلال أيضاا األماراء , فنشطت دراسة الحديث فاي األنادلس, واهتم العلماء بعلم الحديث
 .(9)ومنهم األمير عبد الرحمن بن الحكم

 

 

                                                           

وهاااو عاااالم جليااال عااارال بشااادة تقوا )اإلسااابيلي:  م ( والاااذي ألكاااال كتااااب تفساااير القاااران, 149هاااا =  233)ت  (1)
 (.92فهرسة, ص

أبو العرب, محمد بن أحمد بن تميم: تطبيقاات علمااء أفريقياا وتاونس, تاح: علاى الشاابي, نعايم حسان الباافي,  (2)
روا  شااايوخه, تاااح : قااادارة زياااد بااان خلباااان,  , أباااو بكااار محماااد: فهرساااة ماااااإلسااابيلي؛ 444م, ص  4321تاااونس, 
 .92م,ص 4343بيروت,

, أحماد بان علاي بان ابان حجاروهو صاحب التصاانيال, صادوق قليال الرواياة, وهاو رجال ثقاة , ديناا فاضاال ) (3)
م, 4312حجار العساقالني: لساان الميازان, تاح: دائارة المعاارال النظامياة, م سساة األعلماي للمطبوعاات, بيااروت, 

 (.394,ص 3, ج3ط
الااادار المصااارية للتااااليال  محماااد بااان أباااي نصااار: جاااذوة المقتااابس فاااي ذكااار والة األنااادلس,  القااااهرة, الحميااادي, (4)

 .42م,ص4322والترجمة, 
 .342, ص4م, ج4322ابن الفرضي, أبو الوليد عبد اهلل بن محمد: تاري  علماء األندلس, القاهرة,  (5)
ألندلسااي القرطبااي الحااافظ, احااد األعااالم وصاااحب التفسااير وهااو بقااى باان مخلااد باان يزيااد أبااو عبااد الاارحمن ا (6)

والمسااند, أخااذ عاان يحااي باان يحااي الليثااي , ورحاال إلااى المشاارق )الساايوطي, عبااد الاارحمن باان أبااي بكاار: طبقااات 
 (.43, ص4, ج4المفسرين, تح: علي محمد عمر, القاهرة, مكتبة وهبة, ط

 .444محمد بن أبي نصر: جذوة المقتبس, ص الحميدي, (7)
 .334, ص4ابن الفرضي,: تاري  علماء األندلس, ج (8)
وهاو عبااد الارحمن األوسااط , والراباع ماان خلفاااء بناي أميااة باألنادلس بويااع لااه ياوم وفاااة أبياه الحكاام , المعااروال  (9)

)القضااعي, اباو عباد اهلل محماد بان  بالربضي, يوم الخميس لثالث بقين مان ذي الحجاة سانة سات وماائتين للهجارة
 .443, ص4, ج2م, ط4319م نس, دار المعارال, القاهرة,  نبي بكر: الحلة السيراء, تح: حسيعبد اهلل بن ا
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فادخلت علاوم شارعية مان المشارق العرباي مخالفاة ألراء اإلماام مالاال , (1)و محماد بان عباد الارحمن
واشتهر من بين علمااء الحاديث والفقاه , (2)ومذهب أحمد بن حنبل, مثل مذهب الشافعي, بن أنس

وساااليمان باان خلااال باان سااعيد باان أيااوب بااان وارث  (3)صعصااعة باان سااالم الشااامي, فااي األناادلس
وأحماااد بااان قاسااام بااان عيساااي بااان فااارج اللخماااي , (5)ومحماااد بااان عباااد الساااالم الخشاااني, (4)البااااجي
 .(7)وأحمد بن الفضل بن العباس الدينوري, (6)اإلقليشي

وصابغوا حضاارة , الذين رفدوا الحركة الثقافية بالمدد الروحي, اء التفسير والحديثوغيرهم من علم
, ومااا تقاادم غايض ماان فاايض, المسااتمدة ماان الفكار اإلسااالمي المساتنير, األنادلس بالعقياادة السامحة

ال يمكان حصارهم جميعاا  فاي هاذ  , والعلماء في األندلس الذين اهتماوا بنشار الادين اإلساالمي كثار
 ذا نموذج له الء المبدعين.وه, الدراسة

                                                           

م( وكااان مثقفااا  مشااجعا  للثقافااة والعلاام, ونبااغ فااي  112- 192هااا = 243 - 231محمااد باان عبااد الاارحمن: ) (1)
 (.243,ص4عهد  الكثير من العلماء في مجاالت عدة )القضاعي: الحلة السيراء, ج

غاارب, تاح: شاوقي ضايال, القااهرة, دار المعااارال معيد, المغرباي علاى باان موساي: المغارب فاي حلاى الابان سا (2)
 .49, ص 4م,ج4393بمصر, 

م (, وهاااو تلمياااذ اإلماااام األوزاعاااي, وكاااان أول مااان أدخااال 131هاااا= 432صعصاااعة بااان ساااالم الشاااامي: ) ت  (3)
 (.243الحديث إلى األندلس, )إبن الفرضي, تاري  علماء األندلس, ص 

م ( وهاو مان أئماة  المسالمين,  4314هاا = 444سليمان بن خلال بن ساعد البااجي, ويكناى أباا الولياد , )ت  (4)
درس الفقه في بغداد ثم مال إلى علم الدين, ومن كتبه )التسديد إلى معرفاة التوحياد( , وكتااب )اإليمااء فاي الفقاه( 

في: الصاالة فااي أصااحاب القاضااي أبااي عبااد اهلل بااي عبااد اهلل الصااو اباان بشااكوال, القاضااي اوكتاااب )االسااتيفاء( ) 
باان خلكااان: وفيااات األعيااان وأنباااء ا(؛)232- 233, ص 4م,ج4113الصرفي,نشاار: فرنسيسااكو كااوديرة, مدريااد,

:نفاح الطياب :()المقاري 433,ص2م, ج4331أبناء الزمان,تح: يوسال علي الطويل, بيروت, دار الكتب العلمية,
 (.21, ص2,ج
م ( أدخااال إلاااى 133هاااا=212الخشاااني: مااان أهااال قرطباااة ويكناااي أباااا عباااد اهلل, ) ت  محماااد بااان عباااد الساااالم (5)

األندلس كثيرا  من حديث األئماة واللغاة والشاعر الجااهلي, وأراد  األميار محماد علاى القضااء فاأبي ) إبان الفرضاي: 
أعااالم  (؛ )الااذهبي, شاامس الاادين باان عبااد اهلل محمااد باان أحمااد باان قايماااز: سااير42تاااري  علماااء األناادلس, ص 

 (.242, ص 9م, ج4319النبالء, تح: بشار عواد معروال, محي هالل السرمان ,بيروت, م سسة الرسالة, 
م ( ألااال كتاااب فااي معاااني 4333هااا =  443أحمااد باان قاساام باان عيسااى ,ويكنااى أبااى عباااس المقااري ,)ت  (6)

,  4بان بشاكوان , الصالة , جا؛  3القراءات, وكاان ثقاة صاالحا , مجاودا  للقاران ) الحميادي, جاذوة المقتابس , ص 
 (.34ص
أحمد بن الفضل بن عباس الدينوري: يكنى أبا بكر المطوعي , حدث أهل األندلس عن كبار علمائهاا ومانهم  (7)

الكثيار مان العلمااء المعاروفين  باألنادلسجعفر بن محمد الفريابي, وأبو جعفر بن جريار الطباري , وقاد حادث عناه 
 (43, ص 44؛ الذهبي: سير أعالم النبالء , ج443)الحميدي : جذوة المقتبس , ص 
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وخاصااة فااي مجااال , (1)وكاارم األمااراء العلماااء الوافاادين إلااى األناادلس وأحاااطوهم باالهتمااام والرعايااة
حياث , ولكن لام ينال علام الكاالم عناياة كبيارة عناد أهال األنادلس فاي باادئ األمار, (2)العلوم الدينية

هب المااالكي هااو محااور دراسااات أهاال فكااان المااذ, (3)كااانوا يتخااذون طريقااة الساالال منهجااا  ومساالكا  
 .(4)األندلس من خالل كتابه )موطأ اإلمام مالل (

فاإنهم لام ينكاروا علاى ا خارين عقائادهم مان , ورغم التزام أهل األندلس بالعقيدة اإلسالمية السامحة
مثال ماا جااء باه العاالم الكبيار ابان , بل تم تأليال كتب تتحادث عان الملال األخارى, غير المسلمين

و تحادث , م( في كتابه الفصال فاي الملال والنحال4324-334ها = 493 - 314ألندلسي)حزم ا
كماا تحادث فياه عان , وناقشها من وجهة نظار إساالمية, فيه عن الملل اإلسالمية وغير اإلسالمية

 .(5)وعلم العقائد, قضايا متعددة في التوحيد والفلسفة اإلسالمية

ة علااى وحاادة المجتمااع الااذي تعااددت فيااه األديااان واسااتطاع المساالمون بفضاال هااذا الاادين المحافظاا
وكانات األنادلس قبال قادوم المسالمين تادين بالماذهب , (6)واألجناس من أسبان ويهاود وعارب وبربار

ولقاد , وكاان الصاراع قاائم باين الماذهبين, بينما كاان القاوط علاى الماذهب األريوساي, (7)الكاثوليكي
فوجدوا فاي علمااء الادين اإلساالمي , هذا الصراع عانى المجتمع األندلسي قبل قدوم المسلمين من

بال يساتطيع أي مسالم , ووظائال دينية خاصة, إذ إن اإلسالم ال يوجد فيه كهنوت, نموذجا  مغايرا  
 .(8)أن يقوم بواجبه

باااداع المسااالمين فاااي مختلاااال المجااااالت  هكاااذا يتضاااح دور العقيااادة المهااام فاااي نشاااوء الحضاااارة, وا 
يفرض سياسة تكميم األفوا  ويحد مان ي عقيدة المسلمين وال كهنوت العلمية, حيث ال يوجد قيود ف

 الحرية المضبوطة بالحدود الشرعية.
                                                           

 .342, ص4بن الفرضي: تاري  علماء األندلس, جا (1)
 .49, ص4ن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب , جاب (2)
 .33دياب ,حامد الشافعي: الكتب والمكتبات في األندلس, ص (3)
 .294, ص4ابن الفرضي: تاري  علماء األندلس, ج (4)
 .333صدر نفسه: صالم (5)
, 2ساالمي الخضااراء: الحضااارة العربيااة اإلسااالمية فااي األناادلس, مركااز دراسااات الوحاادة العربيااة, ج الجيوسااي, (6)

 .92ص
وهي أكبار كنيساة مسايحية عاددا وعلاى كال المنتماين  التي يرئسها بابا روما, كاثوليكي: وهي الكنيسة الغربية, (7)

الم سساااة العربياااة  موساااوعة السياساااة, عباااد الوهااااب المقااادس)الكيالي, إليهاااا أن ي مناااوا بكااال ماااا جااااء فاااي الكتااااب
 (.442, ص3للدراسات والنشر,ج

األندلس أصولها المشرقية وتأثيراتها الغربية, تار: الطااهر أحماد, مكاي:  فيريبيرا, خوليان: التربية اإلسالمية  (8)
 .24م, ص4334, 2دار المعارال,ط
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 نا يًا: اإلخالص:

ال يقبل إال دعا اإلسالم إلى اإلخالص هلل في العمل, وال شل أن المسلم الذي يدرل أن اهلل تعالى 
داع الااذي تمياازت بااه حضااارة مااا خلااص إليااه ماان عماال, ساايتقن فااي عملااه, واإلتقااان هااو ساابب اإلباا

, لذلل حرص المسلمين على اإلخالص في العمل كأساس للنجاح واإلباداع المسلمين في األندلس
العقلية, فكان نتيجة ذلل هذا التراث الحضااري الضاخم و في شتى ميادين الحياة, الدينية, والعلمية 

 الذي استفادت منه البشرية بأسرها.

لمااا اسااتطاعوا أن ينهضااوا , , والااربط بااين العقياادة والعماال, مااالهملااوال إخااالص المساالمين فااي أعف 
وهجاارتهم , ويتضاح هااذا جلياا  ماان خاالل اناادفاع العلمااء, (1)باألنادلس إلاى هااذا المساتوى الحضاااري

 .(2)وهم يحملون معهم المبادئ اإلسالمية, إلى األندلس

ذا أعطاوا العهاد والميثااق ال , وعقادوا المعاهادات يلتزماون, وكان المسلمون إذا نزلوا على الصالح وا 
ويبرز ذلل كنموذج حي لهذ  األخالق في العهاد الاذي أعطاا  عباد العزياز , يخونون حتى أعدائهم
وكااان , (5)خياار مثااال يادل علااى إخااالص المساالمين مااع غياارهم (4)لتاادمير, (3)بان موسااى باان نصااير

َوالاةّذيَ  ُهةمت َلَماَ ةاّتّهمت  ويتضاح ذلال فاي قولاه تعاالى , الوفاء واإلخالص جزء من عقيادة المسالمين
ّدّهمت رَاُنو َ  خالص المسلمين ووفائهم بالعهود حاذى بالممالال المجااورة أن تطلاب عهاد , (6){َوَنهت وا 
 وأصبحت الدولة اإلسالمية , (7)والمعونة والمشورة من المسلمين في حل مشاكلهم, الصلح والسالم

                                                           

 .23ألندلس , ص ريبيرى: التربية اإلسالمية في ا (1)
 .24المصدر نفسه : ص (2)
م (: اساتخلفه والاد  علاى األنادلس , وجعال مان اشابيلية  449هاا = 34عبد العزيز بن موسي بان نصاير, )ت (3)

قاعاادة لحكمااه, وتاازوج ماان إماارة اإلغريااق )ايااال(, وكااان ماان خياارة الااوالة ) األزدي, الحااافظ أبااي الوليااد عبااد اهلل باان 
, 2م, ط4311عزت العطار الحسيني, مطبعة المدني, القاهرة,  الرواة للعلم باألندلس, تح:محمد: تاري  العلماء و 

 (.343, ص4ج
أحمااد باان عماار باان أنااس  وهااو حاااكم شاارق األناادلس, صااالح عبااد العزيااز باان موسااى باان نصااير)ابن الاادالئي, (4)

جمياع الممالال تاح: عباد العزياز  العذري: ترصيع األخبار وتنويع ا ثار والبستان في غرائاب البلادان والمساالل إلاى
 (.9ص  .ط, األهوازي, مدريد, معهد الدراسات اإلسالمية, د.ت

 .9ابن الدالئي: ترصيع األخبار وتنويع ا ثار ,ص  (5)
 .32سورة المعا رج: اية  (6)
 .441م, ص4314تاري  العرب ,دار الكتب للطباعة, جامعة الموصل, واخرون: السامرائي, (7)
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ساايما فااي , ماان حيااث القااوة والتقاادم الحضاااري, حيفااي مكانااة الصاادارة للعااالمين اإلسااالمي والمسااي
وتوافادت العدياد مان السافارات علاى ...(1)عصري الخليفتين عباد الارحمن الناصار والمستنصار بااهلل

 .(2)قرطبة, تطلب الصلح والسالم, وتوطيد الصالت السياسية بينها وبين األندلسيين المسلمين

نميتهااا فااي نفااوس المساالمين لكااي يباادعوا يتضااح أن اإلخااالص قيمااة سااامية حاارص اإلسااالم علااى ت
ويتقنااوا عملهاام, ولكااي يوفااوا بعهااودهم مااع غياارهم, وهااذا أكساابهم ثقااة لاايس أصاادقائهم فحسااب, باال 

 أعدائهم أيضَا.

 

  

                                                           

م(: قاام األمياار عباد اهلل بقتال ابناه محماد التهاماه بماا امرة 324-342هاا= 393-333من الناصار )عباد الارح (1)
,قبل أن يولد عبد الارحمن بأساابيع, ولقاد عطاال األميار علاى حفياد  عباد الارحمن وأجلساه بالقصار, )المقاري: نفاح 

 (.393, ص4الطيب, ج
 .44,ص 2م,ج4323دار اإلرشاد,  بيروت, أندلسيات, الحجي, عبد الرحمن: (2)
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 نالنًا: العدل:

, وهو من القيم السامية التي استطاع المسلمون بها أن يحاافظوا علاى وحادة المجتماع فاي األنادلس
مل ال  الذي يأمرنا بالعدل لقوله تعالي: , (1)ديننا الحنيال وهذ  القيمة حث عليها ّرَم اُكمت َشةَ نُ  َقةوت َيجت

ةّدُلوا َأالا  َنَلل   َٱ َوٱتاقُةوات  َتعت ةّدُلوات ُهةَو َأقتةَرُ  ّللتاقتةَو ولقاد امتثال , (2){ٱللاةَه َخّبيةر  ّبَمةا َتعتَملُةو  ّإ ا ٱللاةَه  ٱنت
ومان هاذ  , نماوذج فاي مواقاال المسالمين ماع غيار المسالمينو نلمس ذلال ال, المسلمون ألمر ربهم

 المواقال: 

, (3)وعيناوا لهام حاكماا  مان أنفساهم لكاي ياديرون شا ونهم, أنهم أبقوا ألهل الذمة شرائعهم وقضاائهم
كمااا عينااوا الكثياار ماان األكفاااء ماانهم فااي مناصااب هامااة فااي الدولااة مثاال أرطاااس  النصااراني الااذي 

وحبااارون قاضاااي النصاااارى , (5)أول قاااومس للنصاااارى فاااي األنااادلس ,(4)عيناااه عباااد الااارحمن الاااداخل
وحساداى بان شابروط , (6)واتخذ  إلى جانب ذلل مترجما  لاه, بقرطبة الذي عينه الحاكم المستنصر

 .(7)وأصبح من أصحاب النفوذ, اليهودي الذي اتخذ  الخليفة عبد الرحمن الناصر طبيبا  خاصا  له

شراكهم بالعمل في مختلال مجاالت الدولة حفاظا  , لمسلمينوهكذا نجد العدل في إنصاال غير ا وا 
وشهد بعض المعتدلين من غير المسلمين لهام , على تماسل المجتمع بكل أطيافه وأديانه ومذاهبه

أو , بالعاادل مثااال ذلاال مااا قالااه لينبونااد:أل يجااب أن ال يخطاار ببااال أحااد أن العاارب عاااثوا فااي الاابالد
فاإن األناادلس لاام تحكاام فااي , كماا فعاال قطعااان المتوحشااين قاابلهم, خربوهاا بصاانوال اإلرهاااق والظلاام

ونتيجااة , (8)كمااا حكماات فااي عهااد العاارب الفاااتحين أل, وحكمااة, وعاادل, عهااد ماان عهودهااا بسااماحة

                                                           

دار الكتاااااب  عبااااد الحلاااايم, رجااااب محمااااد: العالقااااات بااااين األناااادلس اإلسااااالمية وأساااابانيا النصاااارانية, بيااااروت, (1)
 .44,ص  المصري, دار الكتب اإلسالمية

 .1سورة المائدة: اية  (2)
ع, بيااروت, محمااد باان عماار باان عبااد العزيااز: تاااري  افتتاااح األناادلس, تااح: عبااد اهلل أناايس الطبااا اباان القوطيااة, (3)

 .31م ص4391
م(: هو م سس الدولاة األموياة فاي األنادلس,  411- 499ها=444-434عبد الرحمن الداخل: صقر قريش) (4)

وهو الذي نجا مان مذبحاة األماويين بسايوال العباسايين, وفار متنكارا  إلاى المغارب, ولجاأ إلاى أخوالاه مان بناي نفازة, 
 .(212, ص4بالقرب من سبته )المقري: نفح الطيب, ج

 .31ابن القوطية: تاري  افتتاح األندلس, ص  (5)
 . 412, ص4المقرى: نفح الطيب, ج (6)
ابن أبي أصيبعة, موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم: عياون األنبااء فاي طبقاات األطبااء, بياروت, دار  (7)

 .93,ص2م, ج4331, 4الكتب العلمية, ط
 .21-24, ص 4جشلبي, أحمد: موسوعة التاري  اإلسالمي,  (8)
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بدور مهم في نقل الحضاارة اإلساالمية إلاى الممالال النصارانية , (1)لعدل المسلمين قام المستعربون
فعملاوا علاى نشار اإلساالم , أداة وصال باين شاطري أسابانيا وكاانوا, وجناوب فرنساا, بشامال أسابانيا

ولقااد رحاب اليهااود بقادوم العاارب , (2)وخاصااة عان طريااق ترجماة كتااب المسالمين, باين أهاال الشامال
ويعد اليهود أن الفترة الذهبية من تاريخهم كانت في , لكي يتخلصوا من االضطهاد في عهد القوط

ولقااد سااهموا بادور كبيار فااي , لاام يعهادوها مان قبال حياث حظاوا بحرياة, ظال اإلساالم فاي األناادلس
 .(3)ترجمة المصنفات العربية إلى الالتينية والقشتالية

وكاان لااذلل أثار  الباالغ فااي دخاول الكثيار ماان , وهاذ  نمااذج ت كاد عاادل حكاام المسالمين مااع غيارهم
هاذا ماا  و, وسااهم بشاكل كبيار فاي االساتفادة مان كال طاقاات المجتماع, أهل األندلس في اإلسالم

 و حافظ على وجود المسلمين في تلل البالد قرابة ثمانية قرون., جعل حضارة األندلس زاخرة

التاي حاث عليهاا المسالمين أثار كبيار فاي , وقيماه األخالقياة النبيلاة, وكان لتعاليم اإلساالم السامحة
و اعتنااااااى ديننااااااا الحنيااااااال باااااااألخالق , (4)اسااااااتقطاب الكثياااااار ماااااان أهاااااال األناااااادلس إلااااااى اإلسااااااالم

ةةةيمل  :}مصاااداقا  لقولاااه تعاااالي(5)والقااايم ُّ وهاااذ  األخاااالق التاااي أسسااات علاااى , (6){َواّ  اةةةَل َلَعلةةةل ُخلُةةةقل َن
وشااااع التااازاوج واالخاااتالط , (7)وحسااان المعاملاااة أدت إلاااى ازديااااد الصااالت باااين المجتماااع, التسااامح

جيال عرفاوا  و ظهار, وتأثروا بعاادات وتقالياد المسالمين, الكبير بين العرب واألسبان من كل الملل
وضااارب المسااالمون حكاماااا  , و كاااان لعااادل المسااالمين أثااار كبيااار علاااى التعاااايش, (8)باسااام المولااادين

 .(9)وشعوبا  مثال  رائعا  على ذلل

                                                           

المستعربون: وهم نصارى األسبان الذين عاشوا مع العارب ,فاي األنادلس, وسااهموا فاي نقال الحضاارة العربياة  (1)
 (.44عهد اإلمارة في األندلس  كتاب تاري  العرب وحضارتهم في األندلس,ص إلى أسبانيا النصرانية)ذنون:

 .349,ص 2غرب واألندلس , الدار العربية للكتابة, جأمين توفيق: دراسات وبحوث في تاري  الم الطيبي, (2)
 .342المصدر نفسه, ص  (3)
 .19م, ص4341, 2فجر اإلسالم, مكتبة النهضة المصرية,ط أحمد: مين,أ (4)
-هااا 4444, 4حسااين يوسااال: المجتمااع األندلسااي فااي العهااد األمااوي, مطبعااة الحسااين اإلسااالمية,ط دوياادار, (5)

 .19اإلسالم, ص  أحمد: فجر مين,أ,. 43مص4334
 .43سورة القلم: اية  (6)
 .33هيكل, أحمد: األدب األندلسي , ص  (7)
م, 4322الخشني: قضاة قرطبة, القاهرة, سلسلة تراثنا, المكتبة األندلسية, الدار المصارية للتاأليال والترجماة,  (8)

 .92ص
 44,32ها, ص 134مكى, محمود: تاري  األندلس السياسي,  (9)
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:  رابعًا: التقَو

, والتي حثناا عليهاا الماولى عاز وجال فاي غيار موضاع مان القاران الكاريم, هي أحد مبادئ اإلسالم
وأثار  عليناا , مالنا من خالل الربط باين هاذا الفهام فاي الادنياحيث من خاللها نستطيع أن نراقب أع

وكااذلل جعاال اهلل التقااوى مخرجااا ل نسااان ماان كاال سااوء فقااال تعااالى:  َوَماان َيت ااِق الل اااَه , يااوم القيامااة
ا{  .(1)َيْجَعل ل ُه َمْخَرج 

ن البشر يقوم على وجعل اهلل التمايز بي, بالتقوى نستطيع الحصول على أرزاقنا التي وعدنا اهلل بها
َيةا َأيَُّهةا ال اةاُس ّإ اةا َخَلقتَ ةاُكم ماة  َذَكةرل َوُأ نَةلٱ َوَجَعلتَ ةاُكمت ُشةُعوًبا َوَقَباّئةَل أساس التقوى فقال تعالى : 

َرَمُكمت ّن د اللاةّه َأتتَقاُكمت  ّإ ا اللاةَه َنّليم  َخّبير    .(2){ّلَتَعاَرُفوا  ّإ ا َأكت

والتقوى جعلات , والتمسل بالدين القويم, وقياس لقوة اإليمان, إلى اهلل عز وجل فهي معيار التقرب
 .(3)وتأكيدا  على أن اهلل هو الذي أمدنا به  لقوله تعالى: واتقوا الذي َأَمد ُكم ِبَما َتْعَلُموَن{, للعلم

بتقاوى  وفي هذا تأكياد واضاح علاى أهمياة التمسال, وهنا واضح أن الخطاب القراني لكال الجنسين
يةا أيهةا ونساأل عان ذلال ونحاساب لقولاه تعاالى:  , حياث أنناا سانعود إلياه يوماا, اهلل تبارل وتعاالى

ُُرت َ فتس  ماا َقداَمتت ّلَغدل  َواتاُقوا اللاةَه  ّإ ا اللاةَه َخّبير  ّبمَ   .(4){ا َتعتَمُلو َ الاّذيَ  آَمُ وا اتاُقوا اللاةَه َولتَت 

دون , وسايجزي كال نفاس بماا كسابت, حاساب كال إنساان علاى ماا قادم مان عمالوأن اهلل تعالى سي
ّزي َ فتس  َن   افتسل َشيتًئا وال يقبل ّم تَها َشَفاَنة  َواَل ُيمتَخذ ّم تَها ظلم لقوله تعالى:  واتقوا يوما الا َتجت

ل  َواَل ُهمت ُي َصُرو َ   .(5){َندت

, لياانعكس علااى العماال والساالول, ي النفااوسوهااذا تأكيااد اخاار علااى ضاارورة ترسااي  هااذا المعنااى فاا
ففاي حاديث أناس بان مالال أناه , وكذلل ورد فاي السانة النبوياة المطهارة ماا يادل علاى هاذ  المعااني

فأوصااني , إلااى النبااي )صاالى اهلل عليااه وساالم( فقااال: يااا رسااول اهلل إنااي أريااد ساافرال ألأتااى رجاا قااال:
فقااال لااه: فااي حفااظ اهلل وكنفااه زوجاال اهلل  ,ثاام أتااا  فأخااذ بيااد , قااال: متااىل قااال: غاادا إن شاااء اهلل

 .(6)أو أينما كنت أل, حيث ما كنت, ووجهل في الخير, وغفر ذنبل, التقوى

                                                           

 ﴾.2ق: اية  سورة الطال (1)
 ﴾43سورة الحجرات: اية   (2)
 ﴾432سورة الشعراء:اية  (3)
 ﴾41سورة الحشر: اية  (4)
 ﴾41سورة البقرة: اية  (5)
عباد الملال بان عباد اهلل بان  المقدسي: أبو عباد اهلل محماد بان عباد الواحاد بان أحماد: األحادياث المختاارة, تاح: (6)

 2, ص4, ج 4, طدهيش, مكتبة النهضة الحديثة, مكة المكرمة



 

24 
 

وعاان عبااد اهلل باان دينااار قااال: قااال رسااول اهلل )صاالى اهلل عليااه وساالم(:أل رجااالن م منااان تقااي كااريم 
 .(1)وفاجر شقي هين على اهلل والناس, على اهلل

 الما ة: :خامساً 

ولتكااون , لتكااون ساالوكا  يعكااس أخااالق المساالم, نااة ماان القاايم التااي أمرنااا اإلسااالم بااالتحلي بهااااألما
فاهلل تعاالى , حيث ي دي التمسل باألمانة إلى نهوض وتطور المجتمع, سمة من سمات شخصيته

وأشاااافقن مصااااداقا لقولااااه  منهااااا فَااااَأَبين, عاااارض األمانااااة علااااى مخلوقااااات أشااااد وأقااااوى ماااان اإلنسااااان
ةةَفقتَ  ّم تَهةةا ّإ اةةتعااالى:أل  ّملتَ َهةةا َوَأشت َََبيتَ  َأ  حت َرتّض َوالتّجَبةةال َفةة ََماَ ةةَة َنَلةةل الساةةَماَواّت َوالت ةةَ ا الت ا َنَرفت

َُُلوًما َجُهواًل   .(2){َوَحَمَلَها اإلّت َساُ   ّإ اُه َكاَ  

ذا ا تمن على شيء أن , ومطلوب من اإلنسان المسلم أن يرد األمانات إلى أصحابها , خونيال وا 
ألأدي األماناااة إلاااى مااان  فالرساااول )صااالى اهلل علياااه وسااالم(أمرنا باااان نااارد األماناااة إلاااى أهلهاااا فقاااال:

 .(3)ائتمنل وال تخن من خانل أل

كمااا جعلهااا النبااي صاالى اهلل عليااه وساالم ماان الخمسااة التااي إن فعلهااا اإلنسااان والتاازم بهااا دخاال بهااا 
 قاال:أل خماس مان جااء بهان ماع إيماان دخال فعن أبي الدرداء رضي اهلل عناه أن رساول اهلل, الجنة
وصاام , من حافظ على الصلوات الخماس علاى وضاوئهن وركاوعهن وساجودهن وماواقيتهن, الجنة

قاالوا: , وأدى األماناة, وأعطى الزكاة طيبة بهاا نفساه, وحج البيت إن استطاع إليه سبيال, رمضان
 .(4)ألوما أداء األمانة قال: الغسل من الجنابة , يا أبا الدرداء

فلقاد , وصانع الحضاارة فاي األنادلس, والمالحظ أنه كان لهذ  القيم السامية أثر  البالغ على اإلبداع
وعماوم أهال الابالد مان , والعلمااء, عرال عن أهل األندلس تمسكهم بدينهم الحنيال خاصة الحكاام

, األندلسااي نحااو وحاادة المجتمااع لالنطااالقالمساالمين الااذين وجاادوا فااي التقااوى واألمانااة ساابيال  لهاام 
ماار كماا امتثال المسالمون أل, وفارض أخالقهام واحتارامهم علاى المخاالفين لهام فااي الادين أو القومياة

 دينهم الذي أمرهم بالتقوى واألمانة. 

                                                           

الدمشااقي, أبااو عبااد اهلل شاامس الاادين محمااد باان أبااي بكاار باان سااعد الزرعااي: حاشااية اباان القاايم علااى ساانن أبااي  (1)
 .42, ص44م, ج4339ه=4449, 2داود, بيروت, دار الكتب العلمية , ط

 ﴾.42سورة األحزاب: اية   (2)
باان أبااو عبااد اهلل الحاااكم: المسااتدرل علااى ؛ النيسااابوري, محمااد 212, ص4المقدسااي: األحاديااث المختااارة, ج (3)

 .2239, ص2, ج4م, ط4333ه= 4444الصحيحين , تح: مصطفى عبد القادر عطا, بيروت , 
األزدي, سااليمان باان األشاااعث أبااو داود السجسااتاني: سااانن أبااي داود, تاااح: محمااد محااي الااادين عبااد الحمياااد,  (4)

 42, ص4بيروت, دار الفكر, ج
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 : التسامح والبعد ن  الع صرية:سادساً 

وذلل بفضال التساامح الاذي أبادا  , اتسمت الحياة االجتماعية في األندلس بصورة عامة باالستقرار
, (1)والذي كان له أثر  البالغ فاي ازدهاار الحيااة االجتماعياة؛ ألناه احتارم جمياع األدياان, المسلمون

علااى  بحريااة وعاااش, ولقااد احتضاانت بااالد األناادلس بااين سااكانها المساالمين أجناسااا  ومااذاهب شااتى
حياااث , مااان األجنااااس األخااارى بحرياااة إضاااافة إلاااى العدياااد, العرباااي والنصاااراني واليهاااودي, أرضاااها
ولايس أدل علاى ذلال مان زواج األميار مجاهاد العاامري مان امارأة , عالقاات مصااهرة بيانهم حدثت

وكااااذلل ُوِضااااعت الكنااااائس تحاااات تصاااارال رجااااال الاااادين , (2)وهااااي أم ولااااد  وولااااي عهااااد , نصاااارانية
وباالرغم مان , (3)وُسِمَح للقراء المعاهدين أن ياذكروا اسام أساقفهم فاي خطابهم وماواعظهم, النصارى

, العاارب الكبياارة فااي التااأثير إال أن األساابان أثااروا فااي الثقافااة العربيااة اإلسااالمية رجحااان كفااة مياازان
. و أثار عارب األنادلس علاى حياااة (4)ودليال ذلال التازامهم ياوم األحااد مان كال أسابوع بعطلاة رساامية

و سامحوا لهام , وتركاوا لهام العايش بحرياة, (5)النصارى األسبان تأثيرا  كبير بفضال االخاتالط بيانهم
 ورغاام ذلاال لاام يعترضااوا, وكاناات نااواقيس الكنااائس تساابب إزعاجااا  للمساالمين(6)كنااائس جدياادةببناااء 
و من نتائج التساامح , وهذ  داللة واضحة على التسامح الذي أبدا  المسلمون مع غيرهم, (7)عليها

وتقالياادهم , و بعااض عااادات المساالمين, أن اتخااذ النصااارى واليهااود اللغااة العربيااة لغااة لهاام وأتقنوهااا
و بلااااغ تسااااامح المساااالمين مااااع الكتااااابين درجااااة تحماااال علااااى , (8)المالبااااس والطعااااام والشااااراب فااااي

 .(9)فحاز بعض منهم علي ثقة األمراء والخلفاء, اإلعجاب

                                                           

 .24ة اإلسالمية في األندلس, ص الحجي: الحضارة العربي (1)
م, 4344عنان, محماد عباد اهلل: دول الطوائاال مناذ قيامهاا حتاى الفاتح المرابطاي ,القااهرة, مطبعاة الخاانجي,  (2)

 .233ص 
 .233المصدر نفسه: ص  (3)
م  4334مكتباة الوحادة العربياة الادار البيضااء, مريم, الطويل: مملكة المرية فاي عهاد المعتصام بان صامادح, (4)

 .29,ص
 .492أصول في األدب األندلسي , ص  األوسي: (5)
 .434, ص 4322دار المعارال,  لبنان, سالم, عبد العزيز: تاري  المسلمين وأثارهم في األندلس, (6)
م, ص 4334ة في األلفة وا الال, تح: الطاهر أحماد مكاي, دار الهاالل, ماألندلسي: طوق الحما ابن حزم, (7)

433. 
يطاليا, تر:جوزيال, ري (8) عان الفرنساية شاكيب أرساالن, بياروت,  نو: تاري  غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وا 

 .234-234م ,ص 4322
 .33, ص 4319أحمد: األدب األندلسي من الفتح إلى سقوط الخالفة, دار المعارال, , هيكل, (9)
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الاذي كاان محال ثقاة , (1)من أمثلة ه الء النصارى أرطبااسو , أنهم تبوئوا مناصب كبيرة في الدولة
وكاان موضاع تكاريم األميار عباد الارحمن , ر الابالدفكاانوا يستشايرونه فاي أماو , بعض والة األندلس

, (4)وعماال مترجمااا  للخليفااة للغااة األساابانية (3)ثلااة هاا الء النصااارى أيضااا  حازرونوماان أم, (2)الاداخل
الطبيااب  (5)لااة وماان أمثلااتهم حسااداي باان شاابروطوكااذلل تمتااع اليهااود بالحريااة وبالمناصااب فااي الدو 

وشهد على هاذا التساامح رجاال مانهم ريان باول الاذي , (6)الذي كان له نفوذ واضح عند المستنصر
وُعاااين لهااام حكاااام مااان أنفساااهم يااادبرون , قاااال: أل وكاااان لألسااابان أن يحتفظاااوا بشااارائعهم وقضاااائهم

وكااان التسااامح الااديني , ويقضااون فيمااا شااجر بياانهم ماان خااالال, ويجمعااون الضاارائب, المقاطعااات
 ر  )سيمونت( بذلل عندما قال: أل أناه فيماا واعترال الم, (7)فلم يدع لألسبان سببا  للشكوىأل, سائدا  

فإن النصارى األسبان احتفظاوا فاي ظال الحكام اإلساالمي بناوع , يتعلق بالقوانين المدنية والسياسية
وحساان , كاذلل وجاادت جالياات اليهااود مان المساالمين كثيارا  ماان التساامح, (8)مان الحكوماة الخاصااةأل

اد الاذي عاانوا مناه تحات صاا  لهام مان االضاطهوأكثر مان ذلال وجادوا فاي المسالمين خال, المعاملة
, وبالرغم من التسامح الذي أبدا  المسلمون إال أن بعض رجال الكنيسة المتعصبين, (9)حكم القوط

 .(10)أعداء المسلمينويناصرون , كانوا يوقدون نار الفتنة

م الحرياة فاي حيث أطلقاوا لها, وهكذا نرى الفرق الواضح بين معاملة المسلمين لمخالفيهم في الدين
 بينما نجد بعض الحاقدين من غير المسلمين يتربصون بهم., العبادة والسيادة في الدولة

                                                           

 فاااي النصاااارى شااا ون عااان مسااا ول قاااومس أول الاااداخل الااارحمن عباااد األميااار عيناااه نصاااراني, وهاااو: أرطبااااس (1)
 (.31األندلس,ص افتتاح تاري : القوطية ابن)البالد

 بياااااروت, الطبااااااع, أنااااايس اهلل عباااااد :تاااااح األنااااادلس, افتتااااااح تااااااري : العزياااااز عباااااد بااااان محماااااد القوطياااااة, ابااااان (2)
 .31م,ص4391

 نفاااااااح: المقاااااااري)لاااااااه ومترجماااااااا   المستنصااااااار, حكااااااام أياااااااام فاااااااي بقرطباااااااة للنصاااااااارى قاضااااااايا   وكاااااااان: حااااااازرون (3)
 (.412,ص4يب,جالط
 .412,ص4الطيب,ج نفح: المقري (4)
 حاااال فاااي العاااالج لاااه يقااادم كاااان حياااث المستنصااار مااان مقااارب نصاااراني طبياااب وهاااو: وطبر شااا بااان حساااداي (5)

 ( .93,ص2األطباء,ج طبقات: أصيبعة أبي ابن)المرض
 . 93,ص2األطباء,ج طبقات: أصيبعة أبي ابن (6)
 .24,ص4جاإلسالمي, التاري  موسوعة: أحمد شلبي, (7)
 .م4333-ها4444 ,433 -414 ص واألندلس, المغرب في المسلمون: محمد محمد زيتون, (8)
 .23 ص األندلسي, األدب:  أحمد هيكل, (9)
 .43-31 م,ص4394 ,4الكتب,ط دار مصر, القاهرة, المواركة, األندلسيون: سعيد عادل بشتاوي, (10)
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ن ا خااارين, ماااع المعاملاااة بحسااان تاااأمرهم التاااي السااامحة عقيااادتهم مباااادئ عااان المسااالمون وعبااار  وا 
ّمةة  مَخَلقتَ ةةاكُ  ّإ اةةا ال اةةاُس  َأيَُّهةةا َيةةا: تعااالي لقولااه اللغااة أو الاادين فااي معهاام اختلفااوا َذَكةةر َت  َوُأ تنَةةل َت

ُشُعوًبا َوَجَعلتَ اُكم ّلَتَعاَرُفوا َوَقَباّئل َت َرَمُكم ّإ ا  ََ ّن تد َأكت اللاهّ  َت ّإ َ  َأتتَقاُكم ََ اللاهَ  َت َخّبير   َنّليم َ   َ}(1). 

وكااان كاتبااا  عنااد مااوال  مجاهااد العااامري ملاال , (3()2)وكنمااوذج للتسااامح مااا فعلااه أحمااد باان غرسااية
ورغااام أنهاااا القااات معارضاااة , وفخااار بقوماااه العجااام, رساااالة التاااي ذم فيهاااا العاااربوصااااحب ال, دانياااة

إال أن مجاهاد , (4)ومنهم أبو جعفر ابان الجازار الاذي رد عليهاا برساالة مشاابهة, شديدة من الكتاب
 .(5)العامري أبقا  في منصبه حفاظا  منه على إشاعة روح التسامح والمحبة بين الديانات الثالث

جعلات الجمياع يسااهم فاي هاذا التاراث الحضااري والثقاافي والفكاري , سامحة والعادلةهذ  الروح المت
باال شااارل الجميااع , لاام تكاان بيااد العاارب وحاادهم, ولااو نظرنااا أيضااا  إلااى إدارة الدولااة, فااي األناادلس

و أدون تميياز عنصاري علاى أسااس الادين و , وخصوصا  أهل الذمة في إدارتها علاى قادم المسااواة
 القومية.

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .43 اية: الحجرات سورة (1)
 العاااامري مجاهااد عناااد موظفااا   وعمااال النصااارى علمااااء ,وهااومن ىالبشاااكنس نصااار وهاااومن:  غرسااية بااان أحمااد(2)

 ,ص4341 ,3 ماج الثقافاة, دار بيروت, الجزيرة, أهل محاسن في الذخيرة: على الحسن أبو بسام, ابن) ملكدانية
443.) 

 .443 ص الجزيرة أهل محاسن في الذخيرة: بسام ابن(3)
 الكتاااااب, ,دار بياااااروت األبيااااااري, إباااااراهيم: تاااااح المحلاااااى, التااااااري  فاااااي المعلاااااى القااااادح اختصاااااار: ساااااعيد ابااااان(4)

 .442 م,ص4319
 المكتبااة الطوائااال, عصاار نهايااة حتااى اإلسااالمي الفااتح منااذ األناادلس فااي اللغويااة الحركااة: حبيااب البياار مطلااق,(5)

: تااااح األماااام, طبقااااات:  أحمااااد, باااان صاااااعد القاساااام أبااااو الصاااااعد, ؛اباااان 29م,ص4324 بيااااروت, فااااي العصاااارية
 .43 م,ص4342 بيروت, ألبلويسشيخو,ا
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 لمبح  النال ا
 العلم

 أواًل: مكا ة العلماِ ف  اإلسالم:

ولقااد اساتمد أهاال األناادلس نظاارتهم إلاى العلاام ماان خااالل , دعاا الاادين اإلسااالمي إلاى التمساال بااالعلم
ودعااا المساالمين إلااى , وأناازلهم منااازل سااامية, أهاال العلاام والعلماااء قاادر الااذي ,تعاااليم دياانهم الحنيااال

:أل  ساابحانهى كلمااات اهلل تعااالى التااي أنزلاات علااى نبيااه قولااه فجاااءت أولاا, طلااب التحصاايل العلمااي
 .(1)أ باسم َربِّل ال ِذي َخَلَق{ اقر 

َفَتَعةةاَلل اللاةةةةُه التَمّلةةُل التَحةةقُّ  وال تعجةةةل وأمرنااا اهلل تعااالى بااالتزود باازاد العلاام... فقاااال جاال وعااال:  
ُيُه   ّ   ّنلتًماَوُقل ّبالتُقرتآ  ّم  َقبتل َأ  ُيقتَفلٱ ّإَليتَل َوحت  .(2){را ا ّزدت

وأمااار المسااالمين , ومااان مكاااانتهم حياااث قااارن العلااام باإليماااان, ورفاااع اهلل تعاااالى مااان قااادر أهااال العلااام
َيةا َأيَُّهةا الاةّذيَ  لظواهر الكون فقاال تعاالى: , والتحليل والتفسير, والبحث, والتدبر, والتفكر, بالتأمل

َذا ّقيل ا  ُشةُزوا  َفا ُشةُزوا   ۖ  التَمَجاّلس َفا فتَسُحوا َيفتَسّح اللاةُه َلُكمت آَمُ وا ّإَذا ّقيل َلُكمت َتَفساُحوا ّف   َواّ 
َفّع اللاةُه الاّذيَ  آَمُ وا ّم ُكمت َوالاّذيَ  ُأوُتوا التّعلتم َدَرَجاتل  َواللا   .(3){ةُه ّبَما تعتَمُلوَ  َخّبير  َيرت

س فااي البحااث العلمااي فااي الوصااول إلااى الحقيقااة كمااا دعااا اإلسااالم... إلااى اسااتعمال العقاال والحااوا
َع َوالتَبَصَر َوالتُفَماد ُكةلُّ ُأوَلةةٱ  فت اَلَتقالعلمية فقال تعالى: وَ  ّئَل َكةاَ  َن تةُه َماَليتس َلَل ّبّه ّنلتم   ّإ ا السامت

ُئواًل   .(4){َمست

اهلل فقاال تعااالى  واألكثاار خشاية ماان, وكارم اإلساالم العلماااء باأن جعلهاام األقارب إلااى معرفاة الخاالق
َشةل اللاةةَه ّمة ت ّنَبةاّدّ  التعُ :  ّلَل  ّإ اَمةا َيخت َتّلةف  أَلتَواُ ةُه َكةذَٱ َ تَعةاّم ُمخت ُِ  إّ َوّمَ  ال ااّس َوالةداَوا ا َوالت  ا َلَمةا

 .(5){اللاةَه َنّزيز  َغُفور  
ةَ  التّجة ا َوَلَقةدت فقاال سابحانه: , بالناار المعرضين عن اياات اهللوعد اهلل تعالى  درأ  ّلَجَهة اَم َكّنيةرًا ما

ةةَمُعوَ  ّبَهةة ةةُي   الا ُيبتّصةةُرو  ّبَهةةا َوَلُهةةمت آَذا   الا َيست ا  َواإلّت ةةّس  َلُهةةم ُقلُةةو   الا َيفتَقُهةةوَ  ّبَهةةا َوَلُهةةمت َأنت
َ تَعام َبلت ُهم َأَفلُّ  أُ   . (6){وَلةٱّئَل ُهُم التَغاّفُلو َ ُأوَلةٱّئَل َكالت

                                                           

 ﴾4 اية: العلق سورة(1)
 ﴾444 اية:  طه سورة(2)
 ﴾44 اية: المجادلة سورة(3)
 ﴾32 اية: اإلسراء سورة(4)
 ﴾21 اية: فاطر سورة(5)
 ﴾٩٧١ اية: األعراال سورة(6)
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والوصااول إليهااا بكاال تجاارد ونزاهااة فااي , إلااى إقامااة الحجااة والاادليل والبرهااان -عااا اهلل تعااالىكمااا د
ُكم مَِّن الس َماِء : َأم ن َيْبَدُأ اْلَخْلَق ُثم ُيِعيُدُ  َوَمن َيْرُزقُ -تعالى -مواضع متعددة من القران الكريم فقال

 .(1)ُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن{انَ َأِإلَٰاه  م َع الل اِه  ُقل َهاُتوا ُبْرهَ  َواأْلَْرض

وهاذا دليال أخار علاى ضارورة الساعي , ولم يساوي اهلل تعاالى باين الاذين يعلماون والاذين ال يعلماون
وراء طلااب العلااام وتحصااايله فقاااال تعااالى:  ُقاااْل َهااال َيْساااَتِوي ال ااِذيَن َيْعَلُماااوَن َوال اااِذيَن اَلَيْعَلُماااوَن  ِإن َماااا 

 .(2)أْلَْلَباِب{َتَذك ر ُأوُلو ايَ 

طلاب وأمر رسولنا الكريم محمد )صلى اهلل عليه وسلم( المسلمين ووجههام إلاى طلاب العلام فقاال :أل
 .(3)العلم فريضة على كل مسلم أل

 .(4)يرجعأل كان في سبيل اهلل حتى, ألمن خرج في طلب العلم وقال صلى اهلل عليه وسلم:

لذلل ال عجب أن يتمسل أهل , على كل مسلمبل وجعله فريضة , هكذا اهتم اإلسالم بطلب العلم
, التاي أفاادت البشارية كلهاا فاي ذلال الوقات, الاذي صانع لهام تلال الحضاارة الراقياة, األندلس بالعلم

وياوفرون لهام ماا , بال نجاد الحكاام الاذين كاانوا يحتفاون بأهال العلام, ولم يهتم بذلل العلماء فحساب
 ضة بالد األندلس.يحتاجونه... لكي يقوموا بدورهم الرائد في نه

 

 

 

 

                                                           

 ﴾.٤٦  اية: النمل سورة(1)
 ﴾ .١ اية: الزمر سورة(2)
 محمااد أحمااد: تااح الترمااذي, ساانن الصااحيح الجااامع :الساالمي الترمااذي ىعيساا أبااو عيسااى باان محمااد الترمااذي,(3)

 .944,ص9,ج2944 الحديث رقم العربي, التراث دار بيروت, واخرون, شاكر
 دار بياروت,, البااقي عباد فا اد محماد: تاح ماجاه, ابان سانن: القزويناي اهلل عباد أباو يزياد بان محماد ماجاه, ابن(4)

 .223,ص4,ج223 الحديث رقم الفكر,
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 نا يا: نالقة الحكام بَهل العلم:

لعالقااة الحكااام اإليجابيااة بأهاال العلاام أثاار  البااالغ علااى اإلبااداع فااي األناادلس, حيااث تمياازت العالقااة 
األميار محماد بان موقال  بينهم باالحترام, وهنال مواقال للحكام  في األندلس تدل على ذلل ومنها

ماا ونستطيع أن نعرال هذا من خاالل , يحترم الفقهاء وأهل العلم الذي كان عبد الرحمن بن الحكم
, م ( الااذي جاااء برسااالة اإلمااام الشااافعي113هااا=242مااع الفقيااه المحاادث بقااى باان مخلااد )ت فعلااه

, لاااوال حماياااة األميااار لاااه, وكاااادوا أن يفتكاااوا باااه, وثاااار العاماااة ضاااد , فثاااار ضاااد  فقهااااء المالكياااة
و ذكاار أن ماان أخااالق األمااراء التواضااع , منااه بحريااة الاارأي إيمانااا  , وتشااجيعه لااه علااى نشاار علمااه

فيقاول , ويتحدث المقري عن أخالق األمير عبد الرحمن الثاني, (1)واحترام أهل العلم, أمام العلماء
فكاان رجال , وبنيات فاي أياماه الجواماع بكاور األنادلس, عنه: ألوكان عالماا  بعلاوم الشاريعة والفلسافة

, (3)م( 114هاا =244د  علماء مرماوقين مثال عبااس بان فرنااس )ت ونبغ في عه, (2)علم وورع أل
واحتفاااائهم بأهااال العلااام سااااهمت بشاااكل كبيااار فاااي ازدهاااار الحكااام , وهكاااذا نجاااد أن أخاااالق األماااراء

- 342هاااا =  393 333ن الناصااار )وأيضاااا  كاااان لألميااار عباااد الااارحم, (4)األماااوي فاااي األنااادلس
ويعاااد عصااار  مااان أزهاااى عصاااور , ألنااادلسم( دور باااارز ومهااام فاااي ازدهاااار الحضاااارة فاااي ا324

واألطباااء , وحفال بالطاه باألدبااء والشاعراء, فكاان مان أخالقاه أناه يحتفاي باالعلم وأهلاه, (5)األنادلس
بازدهااااااار , م(342-م124هااااااا=322-293واتساااااام عهااااااد المستنصاااااار), (6)وأهاااااال العلاااااام والمعرفااااااة

 .(7)وهو الخليفة األديب العالم الزاهد رائد الحركة العلمية, الحضارة
كااان بفضاال , الااذي شااهدته عصااور حكمهاام, نجااد اهتمااام األمااراء بااالعلم والتطااور الحضاااريوهكااذا 

طاالق العناان , والمتمثلة بالتسامح واالحتفاء بالعلم وأهله, قيمهم األخالقية المستمدة من اإلسالم وا 
 سالمية.ولقد ضربوا مثال  رائعا  في االنتماء لدينهم وعقيدتهم اإل, لحرية الرأي والتفكير

 

                                                           

 .32 ,44 ,ص السياسي, األندلس تاري : مكى(1)
 .494,ص4الطيب,ج نفح: المقري(2)
 .492,ص4ج: نفسه المصدر(3)
 .91 ص الحياة, مكتبة منشورات بيروت, قرموط, ذوقان: تر األندلس, في العرب حضارة: بروفنسال ليفي(4)
 .24 ص األندلس, في العرب حضارة: نفسه المصدر(5)
 . 13 ص السياسي, األندلس تاري : مكي(6)
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 .434,ص2م,ج 4323 – 4313 ,4الخانجي,ط
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وال بد من اإلشارة إلى أن قوة الدفع التي كانت سائدة في عصر الخالفة كانت ساببا  فاي اساتمرار  
األخااالق , وكااان الفقهاااء والعلماااء يحملااون إلااى جانااب العقياادة الدينيااة, (1)مساايرة الثقافااة األندلسااية

وكااااذلل ألصااااحاب , ةفأنشاااائوا لهاااام ماااادارس خاصاااا, واهااااتم الفقهاااااء بااااالفقراء, (2)والمبااااادئ القرانيااااة
وأشااااياء أخاااارى للمساااااجد والمنشاااا ت , وكااااانوا أتقياااااء زهاااااد يحبااااون إهااااداء الكتااااب للناااااس, العاهااااات
وكانات غاايتهم فاي رحالتهام ساماع األحادياث , (3)والتي كان يستفيد منها الطالب وحدهم, الخيرية

ويسااعون لااه فااي أي , فكااانوا يحتفااون بااالعلم, النبويااة الشااريفة ماان أفااوا  الرجااال الااذين عرفااوا بالثقااة
كماا كاانوا , (5)واألدب تعقاد فاي المسااجد, واللغاة, والحاديث, وكانات حلقاات تادريس الفقاه, (4)مكان

وماان , (6)يحبااون مجااالس العلاام والمناااظرات العلميااة التااي كاناات تعقااد للفقهاااء والعلماااء والمتكلمااين
والاذي , م( 329هاا =  334أباو يعلاي الموصالي )ت , العلماء الذين امتازوا بحسان الخلاق والاورع
وكذلل وصفه ابن كثير , (7)والحلمأل, والدين, واألمانة, وصفه الذهبي بقوله: أل إنه من أهل الصدق

و ذكار عان العاالم , (8)ضاابط لماا حادثأل, عادل فيماا يروياه, بقوله: أل حاافظ خيار حسان التصانيال
م ( و كاان 4223=هاا  244أبي الحسن علي بن أبي بكر الموصلي أناه كاان كثيار الترحاال )ت 

وال جابال  مان األمااكن التاي اطلاع عليهاا , وال ساهال  , وأناه لام يتارل بارا  , متسما  بالزهد وحسن الخلق
 .(10)و كانت كتابات العلماء مصدرا  لكتابات الم رخين الذين جا وا بعدهم, (9)إال وزارها
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نهااوض هااذ  الحضااارة  ولااو نظرنااا إلااى مااا كااان عليااه الااوالة ماان الخلااق الرفيااع ألدرل الجميااع ساابب
 ومن أمثلة ه الء الوالة : 

وهاذ  نمااذج لابعض الاوالة الاذين حكماوا , (2)وعمبسة بن ساحيح الكلباي (1)الخوالني السرح بن مالل
تلل التي مكنتهم مان , وحسن المعاملة واألخالق الكريمة, والذين عرفوا بالصالح والورع, األندلس

وَمان يتأمال عاماة الماواطنين األندلسايين , ى ثمانياة قارونأن يستمروا في هذ  البالد لمادة تصال إلا
فهاام ال يعرفااون بااديال  عاان هااذا الااوطن , بكافااة طااوائفهم يجااد فاايهم حااب االنتماااء لااوطنهم األناادلس

 .(3)الذي كان نموذجا  مثاليا  للتعايش بمختلال عناصر 

والاااذود عنهاااا , موهاااذ  النمااااذج بااادورها تعبااار عااان األخاااالق الوطنياااة والتصااااق األندلسااايون بأرضاااه
وصاانعوا حضااارته التااي أفااادوا بهااا العااالم , بالغااالي والنفاايس فهااي وطاانهم الااذي ولاادوا وعاشااوا فيااه

 فكيال ال يكون لدى األندلسيين هذا االنتماء لهذا الوطن ل!, بأسر  في مختلال مناحي الحياة

مااا , تهم بالعلماااءواهتمااامهم وحفاااو , وعاان العالقااة األخالقيااة التااي حكماات تعاماال الخلفاااء األمااويين
حيااث كااان  , م( 493هااا= 432كااانوا يالقونااه ماان الخلفاااء مثلمااا حاادث مااع صاافوان باان سااليم) ت

, ويحترمااه صااافوان, ويقاادر , م( يجلاااه444-449هااا= 33-32الخليفااة سااليمان باان عباااد الملاال ) 
و بن قدم المدينة وعامله عليها أبو بكر محمد بن عمر , فعندما حج الخليفة سليمان بن عبد الملل

 .(4)م( 431ها= 423حزم األنصاري)ت

  

                                                           

 الحاق, طرياق إلاى النااس يأخاذ باأن العزياز عباد بان عمار وأوصاا  األندلس, إلى ,قدم(م 424= ها 432ت)  (1)
: نجياب زبياب,) للمسالمين مفيادة ويجعلهاا عقاراتهاا,و  األنادلس أراضاي يخماس وأن الرفاق, مانهج عان بهام يعدل وال

 (.43,ص2ألمير,ج دارا سود , بن أحمد: تقديم واألندلس, المغرب لتاري  العامة الموسوعة
 ابان( )م 429- 424=  هاا 434- 432) واليتاه اساتمرت كثيارة, عمرانياة بإصالحات قام صالحا , رجال   كان(2)

 (.432,ص4األندلس,ج علماء تاري : الفرضي
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: األولياااء,,تح حميااة:  القرشااي, باان الحسااين باان عماار الفاارج أبااو ؛األصاابيانى, 324 م,ص4333 ,4الصااديق,ط
 صاالح: تاح دمشاق, مديناة  تااري: اهلل عباد بان الحساين بانر عما عساكر, ؛ابن 491,ص2ريماألبياري,بيروت,ج

 .439,ص2العربي,ج العلمي المجمع مطبوعات المنجد, الدين
 ,2العمري,الرياض,دارطيبااااة,ط ضااااياء: تااااح خياااااط, اباااان تاااااري :  العصاااافري, خياااااط باااان خليفااااة خياااااط, اباااان(4)

 .344 م,ص4319
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, فأرسال إلياه مااال  , وخشوعه فاأراد إكراماه, وعلمه, فرأى صفوان بن سليم فأعجبه سماته األخالقية
, وهذا إن دل فإنما يادل علاى ورع صافوان بان ساليم وعفتاه, (1)ولكن صفوان رفض أخذ ذلل المال

كااارامهم , وتقااديرهم, ء األمااويين بالعلماااءوكمااا ياادل ماان جهااة أخاارى علاااى اهتمااام الخلفااا, وزهااد  وا 
 .(2)لهم

 نالنًا: التواصل الحفاري والعلم :

تحتارم , عمل المسلمون منذ بداية الفتح اإلسالمي لألندلس على خلق بيئة علمية ثقافياة متساامحة
 وكان لهذا أثر  الكبير في استيعاب الحضارات السابقة., وتقارع الفكر بالفكر, ا خر كيفما كان

مثلاات حضااارة األناادلس تزاوجااا  فكريااا  بااين الشاارق , بينمااا كاناات أوروبااا غارقااة فااي دياااجير الظااالم
و أظهاار المساالمون , (3)علااى نحااو قاال مااا نجااد لااه مثاايال  فااي بلااد اخاار ماان بلاادان اإلسااالم, والغاارب

وماان ثاام أوجااد حالااة ماان التنااافس والصااراع أحيانااا  بااين , وبوضااوح التفااوق الحضاااري علااى الغاارب
وكااان العاماال الااديني ماا ثرا  وفعاااال  فااي هااذا الصااراع الطوياال الااذي اسااتمر , (4)لمين والنصااارىالمساا

وعلاى , فكان الصراع الادائر باين المسالمين والصالبيين هاو صاراع حضاارات, (5)قرابة ثمانية قرون
هااذا علاااى الصاااعيد , (6)بقاااي المسااالمون فااي األنااادلس ثمانيااة قااارون, الاارغم مااان كاال هاااذ  التحااديات

وكاان مان أسابابه , فكان الصراع دائرا  بين المسالمين أنفساهم, أما على الصعيد الداخلي, يالخارج
الااذين انقسااموا إلااى فئااات عدياادة ومتنوعااة ماان حيااث , تعقااد التركيبااة االجتماعيااة لسااكان األناادلس

وأسابان مسااتعربين , مساالمة, وأسابان, ومولادين, وبربار, ماا باين عاارب, والثقافاة, والعقيادة, الجانس
هااذا التنااوع كااان يتطلااب ماان المساالمين , (7)فضااال  عاان طائفااة اليهااود, فظااوا بااديانتهم النصاارانيةاحت

لخلااق جاااو ودي بااين عناصااار , والعدالاااة واإلنصاااال, والقااوة والحاازم, األندلساايين الحنكااة السياساااية
وكاااان الحااال لهاااذا كلاااه هاااو صاااهر هاااذ  , واساااتيعاب تلااال الحضاااارات القديماااة, المجتماااع المختلفاااة
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وتقويااة الرابطااة الدينيااة التااي كااان يجااب أن تطغااي , ي بوتقااة الاادين اإلسااالمي الحنيااالالعناصاار فاا
 .(1)على أي رابطة أخرى في إطار التسامح الديني

نسااتطيع القااول أنااه عناادما دخاال العاارب المساالمون إلااى األناادلس , وبقااراءة موضااوعية  دقيقااة للواقااع
رة عريقااة يمكاان االسااتفادة منهااا فااي م ( لاام يجاادوا فيهااا حضااا 444هااا =  32فاااتحين فااي العااام ) 

ولاذلل اتجهات األنادلس المسالمة إلاى , تطوير حضارتهم الجديدة القادمة معهم من المشرق العربي
حياث , وتساتفيد مماا وصالت إلياه مان تقادم وازدهاار, لتأخذ مناه أسااليب حضاارية, المشرق العربي

وتم استيعاب الما ثرات , (2)اسيكانت أوروبا تعيش حالة من التخلال الحضاري واالجتماعي والسي
وحاارص المساالمون فااي األناادلس علااى إدامااة , (3)والتااي نشااأت فااي بيئااة حكمهااا المساالمون, المحليااة

 .(4)الصلة الوثيقة بالتقاليد والتراث المجيد لألمة العربية في المشرق

فات علمياة وشهد القرنان التاسع والعاشر الميالديان من الحكم العربي اإلسالمي في األندلس إضا
بااااااة السكسااااااونية المعاصاااااارة ) ممااااااا دفااااااع الراه, (5)تجاااااااوزت المعرفااااااة المشاااااارقية العباسااااااية, جدياااااادة
ودفاااع المقاااري المااا ر  العرباااي للقاااول:أل تتفاااوق قرطباااة علاااى , (إلى تساااميتها أل زيناااة الااادنيا ألهرساااوثيا

ثالاث مدينااة وال, وهماا أول اثناين, والجااامع, عواصام العاالم بأربعاة أشاياء وهااي: القنطارة فاوق نهرهاا
وفاتح , وكاان لالساتقرار السياساي والنشااط االقتصاادي (6)ولكن الرابع أعظمها وهو العلم أل, الزهراء

مماا , أبواب األندلس أمام التيارات العراقية أن برزت مظاهر التارال والرفاا  فاي المجتماع األندلساي
حصل تواصل حضااري  ولقد, (7)كان له أثر بالغ في استيعاب الحضارات األخرى والتعايش معها

 .(8)شمل قارة أوروبا برمتها, شيئا فشيئا  بين المسلمين والصليبيين

 عاان بحثااا   األناادلس بااالد علااى توافاادوا الااذين األوروبيااين العلاام محبااي عباار التواصاال طاارق وكاناات
 وفاد الاذي أورباال دي جرباودت الفرنساي الراهاب مقادمتها وفاي اإلساالمية, العربياة والثقافة المعرفة

 بعد فيما وأصبح فيها, وبرع الرياضية العلوم بدراسة وعني المستنصر, حكم عهد في األندلس ىإل
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 .4324م, ص4331, 4بيروت ,مركز دراسات الوحدة العربية , ط
 .433, ص 4وبرت هيلبراند: زينة الدنيا قرطبة  القروسيطية, مركز ثقافي عالمي,  جر  (6)
 . 341السامرائي: حضارة العرب في األندلس, ص  (7)
 .4444, ص 2مارغرينا لوبيز غوميز: إسهامات حضارية للعالم اإلسالمي, ج (8)
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 فااي بااارز دور ولاه ,(م4334-4333=هااا 334 – 333)  الثااني سيلفسااتر البابااا باسام رومااا باباا
 .(1) أوروبا في العرب علوم نشر

إمبراطاور جرمانياا المقدساة إلياه إذ أرسال , بلغ التواصل الحضااري قمتاه فاي أواخار حكام الناصارو 
وأرسااال إلياااه سااافارة كونااات , واساااتقبلها الناصااار فاااي مديناااة الزهاااراء, هوتاااو( ملااال الصاااقالبة سااافارة)

هااذا ياادل علااى مااا , وأرساال إليااه صاااحب رومااا وهااو البابااا ساافارة تخطااب ود , برساالونة وطركونااة
أن الملااال  وذكااار ابااان حياااان وغيااار  أل, (2)وصااال إلياااه الناصااار مااان عظماااة فاااي نظااار ملاااول الغااارب
ولم تبق أمة سمعت باه , وهادنه الروم, الناصر في األندلس كان في غاية الضخامة ورفعة الشأن

وانصاارفت , وساائر األماام إال وقاد وفاادت إليااه خاضاعة راغبااة, مان ملااول الاروم والفرنجااة والمجااوس
و  ,(3)ورغاب فاي موادعتاه, الاذي هاادا , ومن جملتهم صاحب القساطنطينية العظماى, عنه راضية

( مثل سفارة )يوحنا الشمشاق, وكان يتم استقبالها في الزهراء, جاءت السفارة من أوروبا إلى قرطبة
سافارة لتجدياد الصاداقة , ( إمبراطاور ألمانيااإلى قرطباة وكاذلل أرسال )اوتاو الثااني إمبراطور بيزنطا

 .(4)مع قرطبةأل

أجااواء التسااامح ماادة ماان  وعاااش المسااتعربون والمعروفااون بتاازمتهم الااديني مااع المساالمين فااي ظاال
لترجمة واهتم با, (5)ثم هاجروا للعيش مع أخوانهم النصارى في شمال شبه الجزيرة األيبيرية, الزمن

و أدى وجاااود , (6)ساااانتا مارياااا ديااار يباااول( أعاااداد كبيااارة مااان الم لفاااات العلمياااة العربياااةرهباااان دير)
, ل األوروبيااااة المختلفااااةذوي األصااااو , ماااادارس للترجمااااة إلااااى اجتااااذاب مجموعااااة ماااان رجااااال الفكاااار
وتعايشوا جنباا  إلاى جناب خاالل  , يبيريةالمنتمين إلى األديان التوحيدية الثالثة في شبه الجزيرة األ

وكااان لعالقااات المصاااهرة بااين , (7)وقاااموا بنشاار المخطوطااات العربيااة فااي بالدهاام, أعمااال الترجمااة
سااتقراطية ماان ذوي الاادم الملكااي مساالمي األناادلس والفتيااات المساايحيات وخصوصااا  ماان الطبقااة األر 

- 322فكانت على سبيل المثال أم الخليفة هشام الم يد ) , أثر  في استيعاب الحضارات األخرى
 .(8)م ( مسيحية 4333- 342ها(= ) 333

                                                           

 . 449- 444أثر الحضارة العربية في األندلس, ص  السامرائي: (1)
 . 333م نس: معالم تاري  المغرب واألندلس, ص  (2)
 .13, ص 4المقري: نفح الطيب, ج (3)
 339م نس: معالم تاري  المغرب واألندلس , ص  (4)
 .4441مارغرينا لوبيز غوميز: إسهامات حضارية للعالم اإلسالمي عبر األندلس , ص  (5)
 . 4441المصدر نفسه: ص  (6)
 .4443المصدر نفسه: ص  (7)
 .14ليفي بروفينسال: حضارة العرب في األندلس, ص  (8)
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ومما ال شال فياه أن هاذا التغلغال الحضااري المتباادل كاان نتيجاة الساتيعاب المسالمين للحضاارات 
وغياار , باال أفاااد المساالمون األوروبيااون, (1)محاولااة طمسااها أو محاربتهاااوتقاابلهم لهااا دون , األخاارى

وحتااااى اللغااااة , (2)المسااالمين فااااي داخاااال األناااادلس ماااان هااااذ  الحضااااارة فااااي مختلااااال مظاااااهر الحياااااة
والااادليل علاااى مااادى اساااتيعاب , (3)األسااابانية اساااتفادت مااان االساااتعارات اللغوياااة مااان اللغاااة العربياااة

وهاي تتضامن وجهاين , بعض ملاول األسابان بضارب عمالتهامقيام , المسلمين للحضارات األخرى
وهااااذا ياااادل علاااى عمااااق التغلغاااال , المالباااس علااااى الطريقااااة اإلساااالمية وارتاااادائهم, عرباااي وقشااااتالي

وأن إقاارار أوروبااا عاان , (4)للحضااارة اإلسااالمية فااي نفااوس األساابان النصااارى علااى أعلااى مسااتويات
ولام يماس الهوياة , ة إليها ال يقلال مان وجودهااطيب نفس بأنها قد نقلت الحضارة العربية اإلسالمي

والمشااااااااااربة باااااااااااألخالق , الثقافيااااااااااة األوروبيااااااااااة ذات األصااااااااااول الفكريااااااااااة اإلغريقيااااااااااة والرومانيااااااااااة
حالة المزج المجتمعي التي وصلت إلاى أن بعاض , .والدليل على استيعاب الحضارات(5)المسيحية

و أجاااز الفقهاااء ذلاال بشاارط أن ياارى  ,المساالمين أوصااوا إلااى النصااارى برعايااة أيتااامهم بعااد وفاااتهم
و فساار الفقيااه اباان رشاادوجهة نظاار الساالطان فااي هااذ  المسااألة فااي قولااه: أل , الساالطان لااذلل وجهااا  

فياارى أنااه إنمااا أوصااى إليااه لمااا رجااا  ماان , الوجااه فااي ذلاال هااو أن يكااون قريبااه أو مااوال  أو زوجتااه
, (6)ق على ذوي الارحم والقرباى ألبسبب ما في الجبلة من العطال والمودة واإلشفا, حسن نظرهم له

 .(7)وال إلى الذمي, و خالال ابن رشد ما جاء في المدونة في أنه ال تجوز الوصية إلى المسخوط

  

                                                           

 .4414مارغريبتا لوبيز غزميز: إسهامات حضارية للعالم اإلسالمي في أوروبا عبر األندلس, ص (1)
 .444ذنون: عهد اإلمارة في األندلس , ص (2)
 .444- 443المصدر نفسه: ص  (3)
 . 444المصدر نفسه: ص  (4)
 4كتااب الحضاارة العربياة اإلساالمية فاي األنادلس, ج بي فاي الشاعر الغرباي األوروباي,روجربواز: التأثير العر  (5)

 .92,ص 
ها( من أبرز فقهاء المالكية في األندلس 923م= 4422هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد )ت  ابن رشد: (6)

عصاار ,  م(, وكااان متقاادما فااي مجااال الفقااه علااي جميااع علماااء4422-4391هااا = 923- 493خااالل عصاار )
وتصفه المصادر أنه من أهل البراعة والعلم ) أحمد بن يحيي بن أحمد: بغية الملتمس فاي تااري  رجاال األنادلس, 

؛ النبااااهي, أباااو الحسااان بااان عباااد اهلل بااان الحسااان: تااااري  قضااااة 94م, ص 4324القااااهرة, دار الكتااااب العرباااي, 
 .31, ص 9م, ج 4112دار ا فاق الجديدة ,  األندلس, بيروت,

 أبااو الوليااد محمااد باان أحمااد باان محمااد: البيااان والتحصاايل والشاارح والتعلياال فااي مسااائل المسااتخرجة, رشااد, اباان (7)
 29, دار الغرب اإلسالمي,ص2تح: أحمد الشرقاوي إقبال, ط
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ونشاأ جيال مان المسالمين عرفاوا , وما كان ذال إال نتيجة التمازج االجتماعي والزواج و المصااهرة
, بأمهاااااتهم األساااابانيات فااااي لغااااتهمحيااااث نشاااائوا علااااى دياااان ابااااائهم مساااالمين متااااأثرين , بالمولاااادين
وكان لتشابل العالقات اإلنسانية بين أبناء العائلة الواحدة مختلفي , (1)وطرائق معيشتهم, وعاداتهم
وكااان , أن اتجااه الفقهاااء بإصاادار فتااوى بجااواز وصاااية النصااراني علااى األيتااام المساالمين, الديانااة

, إذا كاان قريباا  لاه, المسالم إلاى النصاراني قال بجواز اساتخالال (2)الفقيه المصري أصبغ بن الفرج
وممااااا زاد فااااي قاااادرة العاااارب األندلساااايين علااااى اسااااتيعاب , (3)وقااااد استحساااان اباااان رشااااد هااااذا الاااارأي
وتاارل , وعاادم التاادخل فااي عقائااد ا خاارين ماان غياار المساالمين, الحضااارات األخاارى الحريااة الدينيااة
وكااان حااول قرطبااة , ي أدياارتهمباال وساامح للنصااارى العاايش فاا, الجميااع يمااارس عبادتااه كمااا يشاااء

 .(4)وحدها في حقبة الحكم اإلسالمي في األندلس أكثر من خمسة عشر ديرا  

وماا أحرزتاه األنادلس مان , وأثر  علاى الحضاارة األندلساية, ولنا أن نتصور هذا النسيج االجتماعي
انات وقااادرة المسااالمين علاااى اساااتيعاب غيااارهم مااان األجنااااس والااادي, تقااادم فاااي ظااال التساااامح الاااديني

 وهذا كله كان بفضل ما حمله اإلسالم العظيم للناس من قيم إنسانية وأخالقية., المختلفة

وحضارته هي ثمرة تمازج فكري بين الشارق , ولكن على الجميع أن يقروا أن هذا الفردوس المفقود
كااان لهااا الاادور الكبياار فااي النهضااة , ولكاان اسااتقرار الساالطة فااي أياادي العاارب المساالمين, والغاارب

 .(5)مع مشاركة جميع أبناء األندلس في والتنمية, العلمية واالزدهار في األندلس

  

                                                           

القاااهرة, دار  عبااد الواحااد, باان علااي: المعجااب فااي تلخاايص أخبااار المغاارب, تااح: محمااد زياانهم, محمااد عاازب, (1)
 .44م, ص 4344والتوزيع,  الفرجاني للنشر

م(, ساااكن قرطباااة, وسااامع مااان شااايوخها,  143هاااا = 229هااو أباااو ماااروان عباااد الملااال بااان حبياااب البياااري )ت  (2)
وأصبح له مكانة عظيمة فاي األنادلس ولاه م لفاات كثيارة فاي الفقاه والتااري , واللغاة والطاب )االزدي: تااري  علمااء 

محماود مكاي,  بن خلال: المقتبس من أنباء اهل األندلس, تاح:؛ ابن حيان: أبو مروان حيان 242األندلس , ص 
أبااو نصاار الفااتح باان محمااد: مطمااح  ؛إباان خاقااان,412م,ص4344القاااهرة, المجلااس األعلااى للشاائون اإلسااالمية 

 (.234, م سسة عياض, ص 4األنفس ومسرح التأنس في ملح أهل األندلس, تح: محمد على شويكا, ط
 . 412, ص4ج ابن رشد: البيان والتحصيل, (3)
 .443م, ص 439 2فرو , عمر: تاري  العرب واإلسالم في الحوض الغربي من البحر المتوسط , بيروت, (4)
 4339النجاال األشارال,  مطبعاة ا داب, ) العلي: صالح أحمد واخرون: تاري  الحضارة العربية اإلساالمية, (5)

 .223م(, ص 4349ها =



 

38 
 

وكاان , (1)أدت إلاى انصاهارات ثقافياة مختلفاة, وأدى االحتكال الثقافي إلاى ظهاور تفااعالت ثقافياة
والترحيااب بعلماااء بغااداد سااببا  مهمااا  فااي إحااداث هااذا التقااارب , أيضااا  لسياسااة االنفتاااح علااى العااراق

كااان سااكان األناادلس المحليااون تعااودوا علااى نمااط دينااي تقلياادي , (2)قااافي واالزدهااار الحضاااريالث
وكااذلل , والطقااوس النصاارانية تحاات الساالطة المطلقااة لرجااال الكنيسااة, متمثاال فااي الكتاااب المقاادس

فكاااان مااان نتاااائج حلاااول السااالطة , إال بعاااد الفاااتح اإلساااالمي, اليهاااود الاااذين لااام ينفتحاااوا علاااى العاااالم
وعندما دخل اليهود , ة توثيق العالقات بين الجالية اليهودية والمراكز التلمودية في العراقاإلسالمي

, كااان هااذا دخااول لعناصاار تقليديااة ماان هااذين التااراثيين الحضاااريين, والنصااارى فااي دياان االسااالم
 و, (3)وهااو الطااابع الفريااد ل سااالم فااي األناادلس, وهكااذا نشااأ هااذا الطااابع المحااافظ المتشاابث بالقااديم

و , بخاالال المغارب الاذي كاان يساود فياه النظاام القبلاي, كانت الصفة  المدنية غالبة في األنادلس
ولكن هاذا  االنادماج كاان , (4)من أهم ما شجع على هذا االندماج في األندلس هو شريعة اإلسالم
الحكام الاذين أرادوا تقاويض , ال يخلو من صراع بين المسلمين وباين بقاياا القاوط المتعصابين دينياا  

عادته إلى حظيرة النصرانية, اإلسالمي وبالفعل كان التوحد واالنساجام فاي المعساكر النصاراني , وا 
و لهاذا السابب تام وضاع حاد لحكام , يواجهه تفكال فاي المعساكر اإلساالمي مماا أضاعال المسالمين

هااذا الصااراع الااذي اتساام أنااه صااراع وجااود بااين حضااارة المساالمين التااي , (5)المساالمين فااي األناادلس
 . (6)وبين الحضارة النصرانية المتربصة بها, نهضت بالبالد وابتعدت

, والمالحاااظ مااان خاااالل ماااا تقااادم أن قااادرة المسااالمين علاااى اساااتيعاب الحضاااارات األخااارى واحترامهاااا
فالحرياة والعلام اللاذان سااهما فاي انادماج , سببا في بقااء المسالمين لفتارة طويلاة فاي األنادلس تكان

وكاان نتيجتااه , تلفاة عقائااديا  وحضااريا  وقومياا  فاي نساايج اجتمااعي واحادالعناصار االجتماعياة المخ
ولنااا أن نتعاارال علااى إبااداع األندلساايين فااي المجااال الفكااري والعلمااي , تلاال الحضااارة العريقااة إبااداع

 من خالل فصول الدراسة الالحقة., واألدبي والطبي والتعليمي و مجال حقوق اإلنسان

 

  

                                                           

 .21م, ص 4314,الرياض, دار الوطن,  لطفي, بركات أحمد: المعجم التربوي (1)
 .439, ص2, جبالبيان المغر  ابن عذارى (2)
 .4443, ص2الجيوسي: الحضارة العربية اإلسالمية في األندلس, ج (3)
 .4413المصدر نفسه: ص  (4)
 .493-434السامرائي: تاري  العرب وحضارتهم في األندلس, ص  (5)
 .424-443سالم: تاري  المسلمين, ص  -2 (6)
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 الثاني الفصل
 األندلس مسلميل والثقافي الفكري اعاإلبد

 
 ملسلمي األندلس والعلمي الفكري اإلبداع: األول املبحث. 

 ي ملسلمي األندلسواألدبي الفقه اإلبداع :الثاني املبحث. 

 ملسلمي األندلس والتعليمي الطيب اإلبداع: الثالث املبحث. 
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 المبح  الول
 مسلم  ال دلسلاإلبداع الفكري والعلم  

, حياث نهضات فاي مياادين مختلفاة, وتعدد مجاالتها, تميزت الحركة الفكرية في األندلس بتنوعها 
ثام ماا , وغلبت على هذ  النهضة في بداياتها الطاابع الاديني, والحديث والفقه, منها األدب والشعر

 والتاااي سااايتم دراساااتها, التاااي أبااادع فيهاااا المسااالمين لبثااات أن امتااادت لتشااامل كافاااة العلاااوم األخااارى
 بعناوينها المختلفة.

 أواًل: اإلبداع الفكري:

ويمكاان إجمااال أهاام , تضاافرت عواماال عاادة ساااهمت فاي ازدهااار الحركااة الفكريااة فااي باالد األناادلس
 تلل العوامل فيما يلي: 

: ولقد أدى إلى وجود كم ضخم ومتنوع من اإلنتااج الفكاري استقرار الوفاع ف  البالد .4
 .(1)البشرية وقت ذالاألندلسي في مختلال فروع المعرفة 

ولقاد كارم , حياث كاان للعلمااء مكاانتهم المرموقاة :تشجيع الخلفاِ ووالة المر والعلماِ .2
وهاذا شااجع العلمااء علااى , وشاجعوهم وقرباوهم إلاايهم, الخلفااء العلمااء فااي كال تخصااص

 .(2)وأكسبهم الغنى والثراء من جهة أخرى, و رفع من أقدارهم, البحث والتأليال

والتااااي كاناااات بااااين علماااااء , أحاااادثت تلاااال االتصاااااالت :لميةةةةة والنقافيةةةةةاالتصةةةةاالت الع .3
 .(3)األندلس وعلماء المشرق العربي ثور  علميه وفكرية وثقافية

ولاذلل أصابح معظام , : حيث كان التعليم فاي األنادلس إجبارياا وبالمجاانا تشار التعليم .4
 (4)السكان يعرفون القراءة والكتابة

وكاناات , بحت اللغااة العربيااة هااي اللغااة الرساامية للاابالد: فقااد أصااا تشةةار اللغةةة العربيةةة .9
كمااا أن المناااهج الدراسااية فااي الم سسااات , الوساايلة للثقافااة اإلسااالمية هااي اللغااة العربيااة

 (5)التعليمية كانت باللغة العربية التي هي لغة القران الكريم والدين

                                                           

 223ص ,4ج ,المقري: نفح الطيب (1)
 .224-223ص,4المصدر نفسه: ج (2)
 .33ص,دياب: الكتب والمكتبات في األندلس(3)
 .34المصدر نفسه:ص(4)
 .34المصدر نفسه:ص(5)
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و اشااتهرت , سوكاناات ماان العربيااة إلااى اللغااات األخاارى والعكاا :ا تشةةار حركةةة الترجمةةة .2
لل وكاذ, وهي من أهم المدن التاي كانات عاامر  بالمكتباات العريقاة, مدينة طليطلة بذلل

 .(2)و أسهم المسلمون بتوصيل هذ  الثقافة لألمم األخرى بكل أمانة (1)المدن األخرى

وكااان للفكاار اإلسااالمي دور  المهاام فااي اإلبااداع الحضاااري, ذلاال الاادين الحنيااال الااذي ال غلااو فيااه 
 للجميع أن يعملوا ويبدعوا في إنجاز الحضارة التي عادت بالنفع على جميع أفراد المجتمع.أتاح 

كما , ساهمت سياسة التسامح التي انتهجها المسلمون بعد فتح األندلس في انتشار اإلسالم بينهمو 
 (3)وقااد اسااتجابت طبقااة العبيااد األساابان بشااكل كبياار للاادين الجديااد, أخااذت اللغااة العربيااة فااي الااذيوع

وقاد سااعدت , (5)الاذين دخلاوا اإلساالم عان قناعاة وعقيادة (4)كماا نفاذ اإلساالم إلاى الطبقاة الوساطى
, علااى شااد أزر الحركااة اإلسااالمية وتقويتهااا (6)عالقااات المصاااهرة بااين العاارب والبرباار وأهاال الاابالد
كثر أبناء ولقد , الذين نشأوا على اإلسالم (7)ولقد أدى هذا التصاهر إلى ظهور جيل من المولدين

 (10)بين األندلسيين (9)من المولدين فأدى إلى انتشار اللغة الرومانية (8)هذا الجيل

وكاذلل احاتفظ عادد كبيار , وكانت قد دخلت عن طرياق ها الء المولادين اللغتاان العربياة والرومانياة
أسااالوب  وأخاااذوا, ولكااانهم تعلماااوا اللغاااة العربياااة, (11)مااان أهااال الااابالد باااديانتهم النصااارانية واليهودياااة

الاذين تعرباوا ولام  يأ, وها الء عرفاوا باسام المساتعربة أو المساتعربين, (12)العرب في تسيير حياتهم
ولااام , فأبقااات لهااام كنائساااهم وأديااارتهم, (14)وسااامحت لهااام الدولاااة بحرياااة العقيااادة, (13)يااادخلوا اإلساااالم

                                                           

 ,2م, ج4312يولياااااو,3مجلاااااة معهاااااد المخطوطاااااات العربياااااة,مج ,األسااااابان والحضاااااارة اإلساااااالمية :أباااااو رميلاااااة(1)
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 .494المصدر نفسه:ص (4)
 .494المصدر نفسه:ص (5)
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 .2ص ,بالنيشا: تاري  الفكر األندلسي (10)
 . 23ص,2ج,الحجى: أندلسيات (11)
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ماان غياار العاارب دورا  كبياارا  فاي التااأثير علااى المسالمين  (2)ولعاب االسااتعراب, (1)تتعارض لهاام بسااوء
 (3)ألمن األسبان وأصبحوا مولعين بالتراث العربي

ويتضح لناا مماا سابق ذكار  أن المسالمين العارب الفااتحين اساتطاعوا أن يا ثروا فكرياا  فاي المجتماع 
بل وفرضوا لغتهم وعااداتهم , بالرغم من وجود اإلثنيات القومية المختلفة وكذلل األديان, األندلسي
وعلااى إمكانيااة وصااولها إلااى غياار , علااى قااوة وأصااالة الحضااارة اإلسااالمية وهااذا دلياال, وتقالياادهم

 العرب والمسلمين بسهولة ويسر.

حتى إن المطران الفارو شكا مان انتشاار , و اهتم األسبان من غير العرب باألدب والشعر العربي
بيااة إلااى وكااان الفضاال للمسااتعربين فااي نقاال الحضااارة العر , (4)الثقافااة العربيااة بااين شااباب النصااارى

فكانوا أداة االتصال بين  (6)بل ولعبوا دورا  مهما  في تعزيز تلل الثقافة في نفوس األسبان (5)أسبانيا
 انقلاو  قادوكاان اليهاود , (7)وذلال بحكام معارفتهم بااللغتين العربياة والالتينياة الحديثاة, شاطري أسابانيا

لم يكن هنال أي لون للحياة الفكرياة  والجدير ذكر  انه, (8)الثقافة والفكر اإلسالمي إلى غرب أوربا
خصوصا في السنوات األولى التي أعقبات الفاتح اإلساالمي , (9)في بداية الفتح اإلسالمي لألندلس
فاألساابان لاام يتركااوا اثااار تاادل علااى حياااتهم الفكريااة طااوال , (10)ألساابانيا علااى يااد طااارق باان زياااد

 . (11)ها( 499-443عصر الوالة )

وكااان معظاام الفاااتحين , والخصااام والحااروب, فااي الناازاع... الااذي وقااع بياانهمألن الفاااتحين انشااغلوا 
إال أن األنادلس عرفات فاي , (12)وهاذا جعلهام ينصارفون عان األدب والشاعر والفكار, من المحاربين

                                                           

 .44ص ,الدالئى: نصوص تاريخيه  (1)
االستعراب: ويعني تأثير الثقافة العربية في غير المسلمين من األسبان الذين اعتنقوا اإلسالم)أرنو لاد: الادعوة  (2)
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فكااان لهاا الء , (2)حيااث دخاال الاابالد عاادد ماان الصااحابة والتااابعين, (1)فتاارة الااوالة نوعااا ماان الثقافااة
وكانوا هم الذين يفتون فاي جمياع , (3)حيث كانوا يصحبون الجند معهم, يندورهم في نشر علم الد

 .(4)وكذلل عملوا على تعليم الناس الفقه, وتحديد الضرائب, كتقسيم الغنائم, قضايا المسلمين

, ورحاال بعضااهم إلااى األناادلس, فهااذا عماار باان عبااد العزيااز ُأرساال إلااى المغاارب عشاارة ماان التااابعين
ولقااد وضااع هاا الء نااواة الماادارس , (5)ناااء واليااة الساامح باان مالاال الخااوالنىلالشااترال فااي اإلفتاااء أث

ومساااجد , الاااذي أسساااه عباااد العزياااز بااان موساااى بااان نصاااير, األندلساااية األولاااى فاااي مساااجد إشااابيلية
 .(6)قرطبة

, (7)وكااان المعلمااون فااي األناادلس يعتماادون فااي تدريسااهم علااى الكتااب التااي تاام جلبهااا ماان الشاارق
ورحاالت , الحياة الثقافية والفكرية هو جلب كتب المشارقة إلاى األنادلس ولذلل نجد أن الذي أغنى

حيااث , وكااان لااألدب نصاايب أكباار فااي الحياااة الثقافيااة, (8)األندلساايين إلااى المشاارق فااي طلااب العلاام
ماااانهم: أبااااو األجاااارب جعونااااة اباااان , (9)وفااااد إلااااى بااااالد األناااادلس فااااي عهااااد اإلمااااارة بعااااض الشااااعراء

وهو مان أشاراال , أيضا من شعراء هذ  الفترة, (11)بن ضرار الكلبيوأبو الخطار حسام , (10)العمة
بساابب , الن الخطابااة كاناات ضاارورية, كااذلل ظهاار بعااض الناااثرين, (12)القحطااانيين فااي األناادلس

وكااااذلل اهااااتم , (13)وتتطلبهااااا مناساااابات سياسااااية ودينيااااة مختلفااااة, ظااااروال الحاااارب والناااازاع القبلااااي
الذي أبرم بين عبد العزيز بن موسى بان نصاير وتادمير  العهد, ومن أمثلة ذلل, الفاتحون بالكتابة
وكاذلل جازء مان رساالة يوساال الفهاري اخار الاوالة إلاى عباد الارحمن بان معاوياة , أحد حكام القاوط
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ولمااا قاادم عبااد الاارحمن الااداخل إلااى األناادلس عماال علااى إحياااء , (1)حااين علاام بنزولااه إلااى األناادلس
وبقياااام الخالفاااة , (3)االساااتقرار وتوحياااد األنااادلس وعمااال علاااى تحقياااق, (2)اإلساااالم فاااي تلااال الااابالد

وتمياز هاذا العهاد بنماو فكاري وثقاافي مضاطرد لمادن , (4)األموية نهضات الثقافاة والفكار اإلساالمي
 .(5)األندلس

وظهااارت فاااي هاااذ  الفتااارة طبقاااة , (6)والرصاااافة فاااي الشااامال الغرباااي منهاااا, وبخاصاااة مديناااة قرطباااة
حيااث ُصاابغت الحياااة األندلسااية , ن الااذين اعتنقااوا اإلسااالمالمولاادين وهااي تتااألال ماان أبناااء األساابا

هااو تحااولهم ماان مااذهب , وممااا أثاار فااي حياااة األندلساايين تااأثيرا  كبياارا  , (7)بصاابغة عربيااة إسااالمية
ولقاد دخال الماذهب الماالكي فاي عهاد , األوزاعي الذي كان منتشرا  بالشاام إلاى ماذهب اإلماام مالال

ئفاااة مااان العلمااااء األندلسااايين الماااالكيين مااان الاااذين درساااوا عااان طرياااق طا, (8)عباااد الااارحمن الاااداخل
مكااانهم مااان نشااار , فأشااااعو  وتمتعاااوا بنفاااوذ كبيااار, ثااام عاااادوا إلاااى األنااادلس, الماااذهب فاااي المشااارق

عطائه الطابع الرسمي  .(9)المذهب المالكي وا 

 نالحظ أن عوامل الوحدة واالستقرار واألمن ساهمت بشكل كبير فاي االزدهاار الفكاري والحضااري
 بينما تراجعت في ظل الحروب واالضطرابات., في األندلس

حيااث كااانوا فااي , وتطااورت مظاااهر النهضااة الثقافيااة والفكريااة أيضااا  فااي مجااال علااوم النحااو واللغااة
 .(10)البداية يدرسون اللغة عن طريق قراءة النصوص فقط
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ثرهم باألوضااااع لوجااادنا  اقتصااار علاااى تاااأ, ولاااو نظرناااا بالمقابااال إلاااى النشااااط الفكاااري فاااي أوروباااا
ويعااد عصااار شااارلمان مااان أعظااام , (2)وأن اللغاااة الالتينيااة هاااي اللغااة الرسااامية للااابالد, (1)الرومانيااة

, وعمال علاى رفاع شاأن الكنيساة, عصور أوروبا في العصور الوسطى؛ لقياماه بإصاالحات شااملة
لس وباااين ونجاااد أن الفااارق باااين النهضاااة العربياااة فاااي األناااد, (3)وتزعماااه للنهضاااة الشااااملة, ورجالهاااا

تكماان فااي أن النهضااة األوروبيااة كاناات مصااطنعة؛ ألنهااا حاادثت بفعاال رجاال واحااد , نهضااة أوروبااا
 .(4)وهو شارلمان

, (5)وخمادت جاذوتها بسارعة, ولذلل نجد أنها ماتات, فهي لم تكن اتية من م ثرات حضارية كامنة
العلمااء مان جمياع حياث اجتاذب الكتااب و , وكان مركز النهضة العلمية الشاملة هو البالط الملكاي

الكااوين الااذي قاباال شااارلمان , وماان أشااهر العلماااء تااأثيرا  فااي النهضااة الشااارلمانية, (6)أنحاااء الاابالد
باإلضاااافة إلاااى إشااارافه علاااى , فاحتااال فاااي باااالط شاااارلمان مركااازا  باااارزا  , (7)م( فاااي روماااا414سااانة) 

وأدى ذلال إلاى , ان و ثقفهامفعلم رجال الدين والقساوساة  والرهبا, ش ون الثقافة والتعليم في مملكته
وأصبحت األديارة بوجاه خااص مركازا  للنشااط  العلماي والثقاافي والفكاري , (8)تقوية التعليم في عهد 

إلاى , وكون الكوين إنتاجه الفكري في الجوانب الدينياة والفلسافية واألدبياة والتاريخياة, (9)في أوروبا
, فكااان ماان رجااال السياسااة, أجنهااا ردوكااان ماان أعااالم عهااد شااارلمان , (10)جانااب إجادتااه للشااعر

وهاو مان كتاب التااري  فاي تلال , ووضاع كتااب )تااري  شاارلمان (, وحظي بمركز هام فاي القصار
 . (11)الفترة

                                                           

 .434ص,4ج,عاشور: أروبا العصور الوسطى (1)
 .42ص,عاشور: النهضة األروبية في القرن الثاني عشر (2)
 .42المصدر نفسه:ص (3)
 .49ص,تاري  أروبا العصور الوسطى فيشر: (4)
 .49ص المصدر نفسه:  (5)
 .44ص  ,عاشور: النهضة األوروبية في القرن الثاني عشر (6)
 .33ص  ,تاري  أوروبا العصور الوسطى فيشر:  (7)
 .32ص  المصدر نفسه : (8)
م سساة كال  ساعيد عباد الفتااح عاشاور, محماد مصاطفى زياادة, مراجعاة: تار: ,كرستورفردوسن: تكوين أوروباا (9)

 .244م,ص4324العرب,
 .34ص,تاري  أوروبا العصور الوسطى  فيشر: (10)
 .34ص  المصدر نفسه: (11)
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وانتشااارت فاااي , (1)ونشااار الثقافاااة, وهكاااذا نجاااد أن شاااارلمان كاااان لاااه أثااار كبيااار فاااي تشاااجيع العلمااااء
واهاااااتم بالكتاااااب , وفاااااتح المااااادارس, (2)عصااااار  الحركاااااة العلمياااااة إلاااااى جمياااااع أنحااااااء اإلمبراطورياااااة

واالستفادة مان المتعلماين , (4)وكانت رعاية شارلمان للتعليم لرفع مستوى رجال الدين, (3)والمكتبات
, الثقافاة الديريااة, وترجاع قاوة الحركااة الفكرياة إلااى تضاافر قاوتين وهمااا (5)فاي إدارة الدولاة والحكومااة

 .(6)لفرنجيةوالموهبة التنظيمية التي اتصفت بها الملكية ا

وبالمقارناااة باااين النشااااط الفكاااري لااادى مسااالمي األنااادلس وباااين أعااادائهم, سااانجد الفاااارق الكبيااار باااين 
حضارة اإلسالم التي قامت واساتمدت زخمهاا وقوتهاا مان روح العقيادة اإلساالمية السامحة, فجعلات 

ياااة منهاااا حضاااارة تقاااوم علاااى أسااااس فكاااري متاااين, وباااين حضاااارة أوروباااا التاااي كانااات مقوماتهاااا ماد
وأهاادافها المجااد الشخصااي فلاام تصااامد طااوياَل وساارعان مااا انهاااارت, وتراجعاات أمااام قااوة وصاااالبة 

 الحضارة اإلسالمية في األندلس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .424دار النهضة العربية, ص  ف اد حسين علي, تر:,ل العرب على أوروبا هونكة: فضزغريد  (1)
 .33ص  ,تاري  أوروبا العصور الوسطى فيشر: (2)
 .33ص,عاشور: النهضة األوروبية في القرن الثاني عشر (3)
 .43ص  :نفسه  المرجع (4)
 .249ص ,تكوين أوروبا كرستوفردوسن: (5)
 .249المصدر نفسه: ص (6)
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 اإلبداع العلم : نا يًا:

فاي مختلاال مياادين  واإلباداع يقصد باإلبداع العلماي ماا حققاه مسالمو األنادلس مان ضاروب التقادم
وأفاارزت , يااث حماال المساالمون مشااعل العلاام فااي تلاال الحقبااة التاريخيااةح, العلااوم وا داب والفنااون

, الحركة العلمية واألدبية في األندلس مجموعة من العلاوم والمعاارال لام تكان موجاودة مان ذي قبال
 والذي سيتم التطرق لجانب منه بالتفصيل., وهذا تتويج للنشاط الفكري الذي عم البالد

و , بااارزوا فاااي مجاااااالت العلاااوم المختلفااااة ليساااتمعوا إلاااايهم كاااان الحكاااام يسااااتقدمون الكثيااارين مماااان
, أي مااان الشاااام والعاااراق, ساااواء كاااانوا أندلسااايين أوغيااار أندلسااايين, ليكلفاااونهم بالتاااأليال والتصااانيال

و , فاي العلاوم اإلنساانية, وأحاط األندلسايون بمعاارال شاتى, (1)وصقلية وغيرها, والمغرب, ومصر
 وكان من أهم تلل العلوم:, (2)يقيةوالتطب, والعلوم البحتة, االجتماعية

 أواًل: العلوم اللغوية والدي ية:

, التااي كاناات هااي اللغااة الرساامية, حيااث قاماات النهضااة العلميااة فااي األناادلس بفضاال اللغااة العربيااة
ولقااااااد قاااااااد أبااااااو علااااااي القااااااالي , وهااااااي لغااااااة التعلاااااايم فااااااي جميااااااع الم سسااااااات العلميااااااة المختلفااااااة

ومحمد بن , (4)وجاء بعد  رجل من أمثال أبي بكر القوطية, ةنهضة لغوية ونحوية كبير (3)البغدادي
واهاتم األندلسايون , (5)الحسان الزبيادي صااحب كتااب )طبقاات النحاويين ( وهماا مان تالمياذ القاالي
 (6)بالنحو البصري الذي كان  يجنح إليه أبو علي القالي بدال  من النحو الكوفي

ولقد استحدثوا الموشاحات , ندلسي المنثور والمنظومونجد أنه كان هنال اهتمام باألدب والشعر األ
و كااان لكال ملاال أو أميار فااي األنادلس شااعرا   الاذين يتبااارون , (7)وجعلوهاا نوعااا  مان أنااواع الشاعر

                                                           

الناشااار: عااازت  ,القااااهرة ,عباااد اهلل محماااد بااان يوساااال األزدي: العلمااااء والااارواة للعلااام باألنااادلس ,لفرضااايابااان ا (1)
 .444ص, 4م, ج4394 ,العطار الحسيني

 .493, ص4344,دمشق,تاري  األندلس في القرن الرابع الهجري عصر الخالفة  بدر, أحمد: (2)
ر بكر ودخل بغداد سنة ثالث وثالثمائة, وماات بقرطباة وهو مولى عبد الملل بن مروان, ولدبمنازجرد من ديا (3)

ساانة ساات وخمسااين وثالثمائااة, )الحمااوي, أبااو عبااد اهلل ياااقوت باان باان عبااد اهلل الرومااي: معجاام األدباااء أو إرشاااد 
 (.333, ص2م, ج4334, 4األريب إلى معرفة األديب, بيروت, دار الكتب العلمية, ط

باااة, وكاااان فقيهاااا, ونباااغ فاااي األدب والحاااديث, ومااان كتباااه: تصااااريال وهاااو مااان الماااوالي البربااار , وساااكن قرط (4)
األفعال, وشرح الرسالة, والمقصور والممدود)المالكي, إبراهيم بن محماد بان فرحاون اليعماري: الاديباج الماذهب فاي 

 (.222, ص4معرفة أعيان علماء المذهب, دار الكتب العلمية , بيروت, ج
 .494المصدر نفسه: ص  (5)
 .232-211م, ص 4343, 4ط ,دار المعارال  ,القاهرة ,المدارس النحوية  يال:شوقي ض (6)
م,  4311,دار ومكتبااة الهااالل ,بيااروت ,تااح: حجاار عاصااي ,عبااد الاارحمن باان محمااد: المقدمااة  ,اباان خلاادون (7)

 .322ص 
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, (1)فمن شعراء المعتمد بن عباد ملل إشبيلية: ابن عماارة, في نظم القصائد في مدحه واإلشادة به
 .(4()3)الحداد ابن (2)ومن شعراء المعتصم بن صمادح

وأم الكارام , وأم العاالء بنات يوساال الحجازياة, وكانت في األندلس شاعرات منهن حساناء التميمياة
 .(5)وأشهرهن كانت الشاعرة  والدة بنت المستكفي باهلل, أم بنت المعتصم بن صمادح

عاادد ماان نجااد  فااي كتااب , وممااا أبدعااه األندلساايون فااي علاام اللغااة أن تركااوا لنااا تراثااا ثقافيااا ضااخما
 العلماء الذين كتبوا في علم اللغة ومنهم: 

وكتاااب , وألااال كتاااب طبقااات النحااويين واللغااويين, أبااو بكاار الزبياادى الااذى اختصاار كتاااب العااين
وكاذلل اشاتهر أباو بكار , (6)وكتااب الواضاح فاي العربياة, وكتاب األبنية فاي النحاو, تحسين العامة

, وبارع فاي الفقاه والتااري  أيضاا, م(344هاا=324تمحمد بن عبد العزيز المشهور بابن القوطية )
 (7)وكتاب المقصور والممدود وغير , ومن أهم م لفاته :كتاب تصاريال األفعال

وكاااذلل       , (8)ولاااه كتااااب األفعاااال لااام ي لاااال مثلاااهأل, ويقاااول عناااه الحميااادى :ألكاااان إماماااا  فاااي العربياااة
 .(10)وله كتاب الخصوص, األدبيةوساهم في تنشيط الحركة اللغوية و , (9)ظهر صاعد البغدادي

                                                           

مااران باان وهااو شااي  القااراءة, أبااو عمااارة التيمااي, مااوالهم الكااوفي الزيااات مااولى عكرمااة باان ربعااي, تااال عليااه ح (1)
 (.33, ص4أعين, واألعشى, وحدث عن ابن ثابت, والحكم وعمرو بن مرة)الذهبي: سير أعالم النبالء, ج

وهو محمد بن معن بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن صمادح بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن المهاجر  (2)
 (.41, ص2بن عميرة الداخل إلى األندلس)القضاعي: الحلة السيراء, ج

وهو العالمة الحافظ , شي  عصر , صاحب المولدات المشهورة, الزم النسائي وتخرج به, ولاه أدب الفضااء,  (3)
مات سنة أربع وأربعين وثالثمائة عن ثمانين سنة)السيوطي, عباد الارحمن بان أباي بكار, طبقاات الحفااظ, بياروت, 

 (.321, ص4, ج4دار الكتب العلمية, ط
 .239ص  ,اإلسالم في األندلسسالم: في تاري  وحضارة  (4)
 .239-422ص  ,4نفح الطيب: مج ,المقري (5)
الااادار المصااارية للتاااأليال  ,المكتباااة األندلساااية ,سلسااالة تراثناااا ,القااااهرة ,تااااري  علمااااء األنااادلس ابااان الفرضاااى: (6)

 .23ص,2م, ج4322 ,والترجمة
 .23, ص2المصدر نفسه: ج (7)
الاادار المصاارية للتااأليال  ,سلساالة تراثنااا المكتبيااة األندلسااية ,األناادلسالحمياادي: جااذوة المقتاابس فااي ذكاار والة  (8)

 .42م, ص4322,والترجمة 
فأكرماه وكاان صااعد عالماا  فاي اللغاة  ,م(333هاا=313وفد إلى األندلس زمن المنصاور بان أباى عاامر سانة) (9)

 (.43وحسن الشعر)المراكشي: المعجب, ص ,واألدب واألخبار
 ,مطبعااة السااعادة القاااهرة, ,: المعجااب فااي تلخاايص أخبااار العاارب,باان علااى التميمااي عبااد الواحااد ,المراكشااي (10)

 .43م, ص4343,ومحمد العلي ,نشر محمد سعيد العريان
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وصااانفوا فيهاااا , إن اإلبااداع فاااي اللغاااة سااااهم فااي تطاااور العلاااوم الدينياااة مثااال علااوم القاااران والتفساااير
وبفضال جهاود  وجهاود بقاى بان مخلاد القاوطى  (1)وكان من أهم العلمااء محماد بان وضااح, الكتب
ى ماالء األناادلس وعماال بقااى باان مخلااد علاا, (2)أصاابحت األناادلس دار حااديث, م(113هااا=242)ت

وأيضاا  كاان مان كباار علمااء الحاديث عباد الناصار  (3)وصنال عاددا مان الكتاب, بالحديث والرواية
و ظهااار فاااي علااام القاااراءات عثماااان بااان ساااعيد , (5)وعباااد اهلل القرطباااى, (4)قاسااام بااان أصااابع البياااالي

وأباااااااااااو عباااااااااااد اهلل محماااااااااااد بااااااااااان أحماااااااااااد , (7)الاااااااااااذي بلاااااااااااغ الغاياااااااااااة فاااااااااااي القاااااااااااراءات (6)القرطباااااااااااي
وفي تفسير القران الكريم بقي بن مخلد أكبر , (8)المعروال بالورشي, م(4333ها=333ي)تالقرطب

 .(9)وصاحب التواليال التي لم ي لال مثلها في اإلسالم, المفسرين للقران الكريم في األندلس

و , (11)وأبو عبد اهلل بن أحمد القرطبي, (10)وأيضا أبو العباس أحمد بن مسعود بن محمد القرطبي
فاااي أصاااول الفقاااه والماااذاهب األربعاااة ومااانهم: يحياااى بااان يحاااي الليثاااي  اءاألنااادلس علماااظهااار فاااي 

 (1)وأستاذ  زياد بن عبد الرحمن اللخمي, (12)م(141ها=234)ت

                                                           

الذي بارع فاي علام الحاديث)ابن الفرضاي: تااري  علمااء  ,مولى عبد الرحمن بن معاوية ,م(333ها=214()ت (1)
 (.42األندلس, ص

 .42ص,2ج,ألندلسابن الفرضي: تاري  علماء ا (2)
 .32المصدر نفسه:ص (3)
, 2و صاااانال كتابااااا  فااااي الحااااديث سااااما  المجتبااااى, وهااااو ماااان كبااااار علماااااء الحااااديث)المقري: نفااااح الطيااااب, ج (4)

 (.294ص
وكتاب  ,م( وله مصنفات عدة في فقه الحديث منها فقه الحسن البصري في سبعة مجلدات393ها=341()ت (5)

 (.441, ص2فقه الزهري)المقري: نفح الطيب, ج
 بحثت ولم أجد. (6)
 .294ص,2ج ,المقري: نفح الطيب (7)
 ؛ لطفاي عباد البااديع:433م,ص4399,القااهرة  ,حساين ما نس تاار: ,جنثالاث بالنيثياا: تااري  الفكار اإلساالمي (8)

 .44م, ص4391 ,المكتبة التاريخية ,القاهرة  ,اإلسالم في أسبانيا
 .444ص,2ج,المقري: نفح الطيب (9)
 ,ولاااااه شااااارح علاااااى تفساااااير ابااااان عطاااااي )جنثالاااااث بالنثياااااا: تااااااري  الفكااااار اإلساااااالمي ,م(4234هاااااا=234)ت (10)

 (.433ص
وشارح أساماء اهلل  ,م( الذي جمع تفساير القاران فاي كتااب مان خمساة عشار مجلادا  4242ها=244مفسر )ت (11)

 ,لطيااااابوصااااانال كتاباااااا  بعناااااوان التاااااذكرة فاااااي أماااااور ا خااااارة فاااااي مجلااااادين )المقاااااري:نفح ا ,الحسااااانى فاااااي مجلااااادين
 (.433ص,2ج
 بحثت ولم أجد. (12)
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م( ماان دعااائم الفقااه فااي عصاار أمااراء 143هااا=293وكااان يحيااى باان إبااراهيم باان ماازين القرطبااى)ت
وكتااب , تسمية الرجال الماذكورين فياهوكتاب , حيث صنال كتبا  منها: ) تفسير الموطأ, بنى أمية

ومااااااان العلمااااااااء الباااااااارزين أيضاااااااا هاااااااارون بااااااان , (2)وكتااااااااب فاااااااي فضاااااااائل العلااااااام(, المستقصاااااااية
, فعناى بحفاظ كتباه وتفقاه فيهاا, والذي كان يميال إلاى الماذهب الشاافعي, م(344ها=332نصر)ت

عبد اهلل البلوطي  ومن أكبر فقهاء قرطبة أيضا  منذر بن سعيد بن (3)وكان من أهل النظر والحجة
 .(5)م(4232ها=233وأبو الخطاب عمر بن الحسن بن دحية)ت, (4)م(322ها=399)ت

, إن هااذا العاادد الكبياار مان المباادعين لياادل علااى التااراث العلمااي الااذي خلفااو , وهاذا يسااير ماان كثياار
ماان  ومقاادار مااا أحدثااه األندلساايون, وعلااى ماادى اهتمااام األندلساايين بااالعلوم الدينيااة فااي ذلاال الوقاات

وهاااذا جعااال تلااال المرحلاااة المضااايئة فاااي التااااري  اإلساااالمي مرحلاااة , إباااداع فاااي مختلاااال المجااااالت
وكااان هااذا نتيجاااة , ممااا كاااان لااه أثاار  البااالغ علاااى الحضااارة والتقاادم فااي األنااادلس, نهااوض حقيقيااة
ء التاي كاان يتمتااع بهاا العلمااء والمبادعون فاي األناادلس مان قبال األماراء والخلفااا, لالحتارام والحفااوة

 وأولي األمر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                      

 (.422ص .2ويعرال  بشبطون وهو أول من أدخل المذهب المالكي إلى األندلس )المقري: نفح الطيب, ج (1)
 414ص ,ابن الفرضي: تاري  علماء األندلس (2)
 .421صالمصدر نفسه:  (3)
 .444المصدر نفسه: ص (4)
 33 -334ص ,2ج ,المقري: نفح الطيب (5)
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 :العقليةنا يًا: العلوم 

َا مهمااااَا فااااي مجااااال العلااااوم العقليااااة, فااااي علاااام التاااااري , والفلاااال, أباااادع المساااالمون فااااي إنتاااااج تراثاااا
  والرياضيات, والفلسفة فلم يقتصر إبداعهم على العلوم الدينية فحسب ومن أهم تلل العلوم:

 أوال: التاريخ: 

حيااث , م(4323-499هااا=423-431وخاصااة فااي عصاار الخالفااة )  تطااور التااأليال فااي التاااري 
وتمثااال مصاااادر , وظهااارت م لفااات أصااابحت ماان أمهاااات الكتااب فاااي التاااري , بلااغ مرحلاااة النضااج

ومكانهم ذلال مان , وتاأثر الم رخاون المحلياون باللغاة الالتينياة, أساسية معتمادة فاي تااري  األنادلس
ولقاد تعصاب أهال المادن األندلساية لمادنهم , (1)ااالطالع على بعض الكتاب التاريخياة المكتوباة بها

 .(2)فكانوا يذكرون فضائل مدنهم

, م( أول ما ر  أندلساي يتعارض لتااري  باالد 192هاا=231ويعد عبد الملل بن حبياب السالمي )ت
وأنجباات قرطبااة عااددا ماان كبااار الماا رخين فااي , (3)وكاناات لااه م لفااات عاان الفقااه والتااواري  وا داب

وأولهام محمااد , اشااتغلوا جميعاا بالكتاباة التاريخيااة, ثالثاة يحملاون اساام الارازي مان أقاادمهم, األنادلس
والثالااث هااو أحمااد باان موسااى  (5)وثااانيهم أحمااد باان محمااد باان موسااى الاارازي, (4)باان موسااى الاارازي

وظهااار أيضاااا  فاااي عصااار الخالفاااة أباااو بكااار محماااد بااان عمااارو المعاااروال باااابن القوطياااة  (6)الااارازي
فاي التااري  منهاا  عادة ولاه كتاب, ذي كاان حافظاا  ألخباار األنادلسالا, م(344ها=324القرطبي)ت

ماان قرطبااة وهااو , م(343هااا=323وكااذلل نبااغ عريااب باان سااعد )ت , كتاااب تاااري  افتتاااح األناادلس
-213يتعلاااااق بأخباااااار المشااااارق مااااان سااااانة ), ولاااااه كتااااااب مختصااااار لتااااااري  الطباااااري, نصاااااراني

 .(7)ضم أخبار المغرب واألندلس, م(334-332ها(=)343

                                                           

 .442م, ص 4344,دمشق  ,ر, أحمد: تاري  األندلس في القرن الرابع الهجري عصر الخالفة بد (1)
 .43-1ص ,3ج ,أمين: ظهر اإلسالم  (2)
 . 223ص  ,4ج ,ابن الفرضي: تاري  علماء األندلس  (3)
 ,4ج ,وهو كتاب تااريخي وجغرافاي )المقاري: نفاح الطياب  ,م( الذي صنال كتاب الرايات112ها=243)ت   (4)

 (.431ص 
والثاااني فااي أخبااار ملااول  ,وألااال كتااابين أحاادهما فااي وصااال قرطبااة ,م(332هااا=324الملقااب بالتاااريخي )ت (5)

 . (422ص  ,4المقري: نفح الطيب, ج)  ,األندلس
الذي ألال كتباا  فاي التااري  األندلساي, ومنهاا تااري  األنادلس وحجااب خلفااء األنادلس  )جنثالاث بالنيثاا: تااري   (6)

 (.431ص  ,ندلسي الفكر األ
 .232المصدر نفسه: ص  (7)
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عظم ما أنجبته قرطبة  فاي عصاري الخالفاة والطوائاال مان الما رخين باال مناازع هاو أباو ماروان وأ
ويعاد إماام ما رخي األنادلس , م(4342ها=423حيان بن خلال بن حيان المعروال بابن حيان )ت

وعرفاات , والبطشااة الكبارى, وأخباار الدولااة العامرياة, والمتاين, ومان أهاام كتباه: المقتاابس , وشايخهم
الااذي كااان موضااع اعتاازاز اباان حاازم فااي رسااالته فااي , باساام التاااري  الكبياار الباان حيااانهااذ  الكتااب 

, م(4322هاا=494وكذلل الم ر  الكبير أبو محماد علاي بان حازم القرطباي )ت, (1)فضل األندلس
 (2)وكتاب نقط العروس, ومن أهم مصنفاته: كتاب  جمهرة أنساب العرب

نتعاارال ماان خاللااه علااى  مهمااا  فتركااوا لنااا تراثااا  , جااالوغياارهم ماان العلماااء الااذين أباادعوا فااي هااذا الم
 وعلى تلل الحقبة التاريخية المهمة من التاري  اإلسالمي ., تاري  األندلس

 نا يًا: نلم الفلل والريافيات:

أبدع األندلسيون في علم الفلل, وفاي علام الرياضايات, ولقاد نباغ فاي هاذ  العلاوم عادد مان العلمااء 
 كبيرا  ومبدعا  وكان من أهم ه الء العلماء: الذين تركوا لنا تراثا  

ومااان م لفاتاااه: رساااالة فاااي , م(4334هاااا=334تالعاااالم الرياضاااي الفلكاااي أباااو القاسااام المجريطاااي)
, ومان م لفاتاه المادخل إلاى الهندساة فاي تفساير إقليادس, وأبو قاسم إصبع بان السامح, اإلسطرالب

ويعد أحمد بن أباي عبيادة الليثاي القرطباي , (3)وأبو القاسم المهري )الزهراوي (, وكتاب اإلسطرالب
وكاااذلل يحياااى بااان يحياااى , (4)م(4339هاااا=339مااان أقااادم علمااااء الحسااااب والنجاااوم بقرطباااة )ت 

وكااان بصاايرا  بالحسااااب والنجااوم والطاااب , م(324هاااا=349المعااروال بااابن السااامينة القرطبااي ) ت
فااة األمويااة: أبااو القاساام وماان أعظاام علماااء الرياضااة بقرطبااة فااي عصاار الخال, (5)متصاارفا بااالعلوم

وعااارال علااام األفاااالل , م( كاااان فاااي زمااان الحكااام4331هاااا=331يطاااي )تر مسااالمة بااان أحماااد المج
وتتلماذ علاى يدياه ابان , وشغال بدارسة كتااب بطليماوس, واهتم بأرصاد الكواكب, وحركات النجوم

ى يديااه وغيارهم ممان درساوا علا, ,والزهاراوي القرطباي المهنادس الطبياب, الصافار المهنادس المانجم
 .(7)وهو في المعامالت عن طريق البرهان, وألال الزهراوي كتاب األركان, (6)الهندسة والعدد

                                                           

 .424ص  ,4ج ,المقري: نفح الطيب (1)
 .224ص ,جنثالث بالنيثا: تاري  الفكر األندلسي (2)
 .224ص  المصدر نفسه: (3)
 .422ص,ابن الفرضي: تاري  علماء األندلس (4)
 .411المصدر نفسه: ص (5)
 .414ص  ,طباءابن أبي أصيبعة: عيون األنباء في طبقات األ (6)
 .414المصدر نفسه: ص  (7)
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م( الااااذي كااااان عالمااااا فااااي 4322هااااا=491أبااااو الحكاااام عماااارو الكرماااااني القرطبااااي )ت, والكرماااااني
وأمااااااااا اباااااااان , (1)حيااااااااث لاااااااام يكاااااااان أحااااااااد يجاريااااااااه فااااااااي علاااااااام الهندسااااااااة, الهندسااااااااة وعلاااااااام العاااااااادد

وكااااان فااااي زماااان الخليفااااة , ( فقااااد باااارع فااااي علاااام النجااااوم واشااااتهر بهااااام4399هااااا=444الخياااااط)ت
 .(2)الناصر

وهاا الء نماااذج حيااة يمثلااون حالااة التطااور واإلبااداع فااي , هاام أباارز علماااء الفلاال والرياضاايات أولئاال
 هذ  العلوم المهمة التي أفادوا بها البشرية كلها انذال. 

 نالنًا: نلم الفلسفة:

وطوروها ومن باين تلال العلاوم التاي أبادعوا فيهاا علام الفلسافة باالرغم اهتم المسلمون بجميع العلوم 
 من عدم تقبل العلماء لها, إال أنها نالت نصيبَا من اإلبداع الحضاري على النحو التالي: 

وكانات الفلسافة موضاع , لقد كان االهتمام منصبا على العلوم الدينية واللغوياة فاي العصار األماوي
وكثيارا  , بال كاانوا يطلقاون علاى العااملين فاي الفلسافة) الزنادقاة (, علماءخالال ونفور عند جميع ال

أباو , أشاهر الفالسافة وأول مان عارال باالشاتغال بالفلسافة باألنادلس وهاو, (3)ما كانت تحرق كتبهم
, وكااااان قااااد تااااأثر بأفكااااار ميلااااول السااااكندري, (4)م(334هااااا=343عبااااد اهلل القرطبااااي الباااااطني )ت 

وتعتمااد علااى وجااود مااادة روحانيااة يشااترل فيهااا , إليااه )أنبااذو قلاايس( وعرفاات و نساابت, وأفالطااون
وتعااد هااذ  أول صااورة باارزت للعااالم العقلااي الااذي يتااألال ماان , جميااع الكائنااات عاادا الااذات اإللهيااة

وأحرقاااات كتبااااه بعااااد أن تبااااين سااااوء , بالزندقااااة (6)واتهاااام اباااان ماااارة, (5)الجااااواهر الخمسااااة الروحانيااااة
, ولكان الحملاة ازدادت ضاد ابان (8)ميذ  الذين حملاوا لاواء  مان بعاد , وخلال ابن مرة  تال(7)معتقد 

لاايس باان يوسااال الطليطلااي .لكاان علاام الفلساافة (9)ماارة وتالميااذ , وماانهم خلياال باان عبااد الملاال, و وا 
                                                           

 . 414ص  ,ابن أبي أصيبعة: عيون األنباء في طبقات األطباء (1)
ص  ,؛ جنثالث بالنيثا : تاري  الفكر األندلساي 414ص  ,ابن أبي أصيبعة: عيون األنباء في طبقات األطباء(2)

493. 
 .239ص  ,4ج ,المقري: نفح الطيب (3)
 .333-323ص  ,اري  الفكر األندلسيجنثالث بالنيثيا: ت (4)
 . 333المصدر نفسه: ص  (5)
, أباو الحسان ابن األثيربن فهر, برع في علم الفلسفة,) ويكنى أبا يقظة, وأمه محشية ابنة شيبان بن محارب, (6)

, 4هاا, ج4449, 2علي بن أبي الكرم: الكامل في التاري , تح: عبد اهلل القاضي, بيروت, دار الكتاب العلمياة, ط
 (.993ص
 .43ابن الفرضي: تاري  علماء األندلس, ص  (7)
 .44المصدر نفسه: ص  (8)
 .19ص ,2م, ج  4323 ,بيروت ,المكتبة األندلسية ,إحسان عباس: تاري  األدب األندلسي (9)
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ازدهاار أكثاار فااي زماان الموحاادين, وباارز فااي قرطبااة فيلسااوال عظاايم هااو أبااو الوليااد محمااد باان رشااد 
وساال محباا للفلسافة, فجماع كثيارا  مان م لفاتهاا, واحتضان مان القرطبي الحفيد, وكان أبو يعقاوب ي

 .(1)الفالسفة ابن رشد وابن الطفيل

ويعااد اباان رشااد ماان أجاال الفالساافة فااي اإلسااالم, فهااو الااذي لخااص فلساافة أرسااطو, وشاارحها, وقااد 
كاناات شااروحاته لكتاااب أرسااطو فااي المنطااق, ومااا وراء الطبيعااة, هااو األساااس الااذي قاماات عليااه 

,  وألااال اباان رشااد مااا يقاارب ماان ساابعة وثمااانين (2)ساافية  األوروبيااة فااي عصاار النهضااةاألفكااار الفل
كتابااا  فااي الفقااه والفلساافة والطااب وماان أهمهااا: شااروح م لفااات أرسااطو, وقااد ترجماات إلااى الالتينيااة, 

ال, وكتاب اوكتاب تهافت التهافت, وكتاب المقدمات في الفلسفة, وهو محفوظ في مكتبة األسكوري
الفعاااااااااال باإلنساااااااااان, ونشااااااااار  األدبااااااااااء مااااااااارات ماااااااااع ترجماااااااااة لاااااااااه باألسااااااااابانية اتصاااااااااال العقااااااااال 

, ولكااااان أراء اباااااان رشاااااد اصااااااطدمت بمعارضاااااة شااااااديدة مااااان رجااااااال (3)هااااااا(4344م=4323سااااانة)
 .(6), ودانتي(5), وريمون مرتيني(4)األكليروس, وكان من أشد خصومها القديس توما األكويني

ختلاااال مجااااالت العلاام, وطرقاااوا حتاااى بعاااض ويتضااح لناااا أن المسااالمين فااي األنااادلس أبااادعوا فااي م
العلااوم التااي كاناات ال تسااتهوي عامااة الناااس مثاال الفلساافة, واسااتطاعوا أن يقاادموا للعااالم تراثااا رائعااا 
ومبادعا فاي علام الفلال والرياضايات والتااري , وكااذلل فاي األدب, الاذي ساوال نتحادث عناه بشاايء 

 من التفصيل ليظهر اإلبداع األندلسي في هذا الجانب.

 

 

 

  

                                                           

 . 344ص  ,المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب (1)
 .42م, ص 4322, 2المعارال,ط دار مصر, ,الركابي, جودت: في األدب األندلسي (2)
 .392,394ص  ,جنثالث بالنيثا: تاري  الفكر األندلسي (3)
 .294-241م , ص4394القاهرة , عادل زعيتر, أرنو ست رينان:  ابن رشد والرشيدية, تر: (4)
 .291المصدر نفسه:  (5)
 .223المصدر نفسه: ص  (6)
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 المبح  النا  
   لمسلم  ال دلسوالدب  اإلبداع الفقه

 : أواًل: اإلبداع الفقه

من الم كد أن المسلمين في األندلس أبدعوا فاي مجاال الفقاه, وذلال ألنهام اهتماوا بشاكل كبيار فاي 
 العلوم الدينية كمدخل للتطور في مختلال المجاالت األخرى.

م(, هو الماذهب المعماول باه فاي األنادلس, 444ها=494كان مذهب اإلمام األوزاعي إمام الشام)ف
ثاااام دخاااال مااااذهب اإلمااااام مالاااال منااااذ عصاااار األمياااار هشااااام باااان عبااااد الاااارحمن, الملقااااب بالرضااااي 

, والذي كان له الفضل في نشر مذهب اإلماام األوزاعاي هاو الفقياه صعصاعة (1)م(411ها=442)
 .(2)م(131ها=432بن سالم الشامي قاضي قرطبة, وصاحب الصالة فيها)ت

, و ساابب (4)هااو أول ماان أدخاال المااذهب المااالكي فااي األناادلس (3)وذهااب الاابعض إلااى أن شاابطون
, (5)اعتناااااق الناااااس لهااااذا المااااذهب هااااو فضااااائل اإلمااااام مالاااال, وحساااان ساااايرته, وعدلااااه فااااي حكمااااه

باإلضااافة إلااى أن مااذهب مالاال يتساام بالموضااوعية والعلميااة والواقعيااة, وهااو مااذهب أهاال المدينااة 
, وأرجاااع الاابعض اتبااااع هاااذا المااذهب إلاااى أسااباب سياساااية, أي إلاااى (6)لمساالمينويراعااي مصاااالح ا

النفور والخصومة الشديدة بين العباسيين واألمويين, حيث كاان العباسايون علاى الماذهب الحنفاي, 
, و كان لقدوم الفاتحين البربر لابالد المغارب الاذي (7)ألن اإلمام لم يكن يستريح لسياسة العباسيين

ذا المااذهب, سابب فااي انتشاار , فباادا هاذا المااذهب بمثاباة الهويااة بالنسابة للسااكان فااي ينتشار فيهااا ها
.وقد أبدع اإلمام مالال كتاباه الموطاأ, و يعاد أول مان أدخلاه إلاى األنادلس هاو (8)المغرب واألندلس

 .(10), و تعصب أهل األندلس لهذا المذهب, فبعضهم ألال كتبا دفاعا عنه(9)الفقيه شبطون

                                                           

 .333ص,2ج,حسن: تاري  اإلسالم (1)
 .433ص,4ج ,؛المقري : نفح الطيب491-93ص  ,: الحضارة العربية ليفي بروفنسال (2)
م(, هاو أول مان أدخال الماذهب الماالكي 133هاا=433وهو زياد بن عبد الرحمن اللخمي الملقب بشبطون )ت (3)

 (.34ص ,تاري  افتتاح األندلس وكان معاصرا لألمير هشام بن عبد الرحمن الداخل)ابن القوطية: ,في األندلس
 .34ص ,تاري  افتتاح األندلس القوطية: ابن (4)
 .321ص,4ج ,المقري: نفح الطيب (5)
 .241ص,2ج,المصدر نفسه (6)
 .232المصدر نفسه: ص (7)
 .434,431م, ص4313مكتبة الخانجي, القاهرة, ,حسن علي حسن: الحياة الدينية في المغرب  (8)
 .44ص,4م, ج4343النهضة المصرية, مكتبة القاهرة,,شلبي, أحمد: موسوعة التاري  اإلسالمي  (9)
 .44ص ,الشكعة: األدب األندلسي(10)
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وكااان , إال أن هنااال أناسااا  اعتنقااوا مااذاهب أخاارى, ب األندلساايين لهااذا المااذهبوبااالرغم ماان تعصاا
وشاجعوا دخاول تياارات , مثل األمير الحكم الربضاي, ه الء أمراء تحرروا من نفوذ الفقهاء المالكية

وكاااان لسااايادة , (1)وتتعااادد الثقافاااة بماااا ال يماااس الااادين والحكااام, لكاااي يتناااوع الفكااار, مذهبياااة أخااارى
أن قلاال ماان وجااود المااذاهب األخاارى المخالفااة ألهاال الساانة , وتعصااب الناااس لااه, كيالمااذهب المااال

 .(2)ووحد األندلسيين سواء أكانوا علماء أو عامة الناس على رأي وعاطفة واحدة, عموما  

فااإن ظهاار , وكااان أهاال األناادلس يقولااون: إننااا ال نعاارال سااوى كتاااب اهلل عااز وجاال وموطااأ مالاال
ن عثااااا, شاااااافعي أو حنفاااااي نفاااااو  وقصااااار , (3)روا علاااااى معتزلاااااي أو شااااايعي وغيرهماااااا ربماااااا قتلاااااو وا 

فقاد فشالوا أن يجادوا , أماا الماذاهب األخارى, األندلسيون التعليم في األندلس على المذهب الماالكي
حيااث , وكااان للفقهاااء دور  مهاام  فااي التربيااة والتعلاايم, (4)لهاام أنصااارا كثياارين مثاال المااذهب المااالكي

لااذلل , وهادى رسااول اهلل صاالى اهلل عليااه وساالم, خااالق والمبااادئ القرانيااةواأل, حملاوا العقياادة الدينيااة
وكان التباع المذهب المالكي موقاال معاادح حتاى مان المساتقلين؛ أي , (5)كان الناس يجلون الفقهاء

حيث اعتمد , مثل بقي بن مخلد الذي كان له رأيه الخاص بالفتوى, غير التابعين للمذاهب الفقهية
ن , ولكاان ظاال المااذهب المااالكي وحااد  الااذي ُياادرس, (6)والساانة النبويااة مباشاارة علااى القااران الكااريم وا 

ومان ثام فشالت , كاان هناال مان يقارأ أو يادرس كتباا فاي ماذاهب أخارى فهاذا ال يتجااوز حاد الادرس
 .(7)كل المحاوالت إلدخال أية مذاهب أخرى في المجال العلمي

 .(8)اكم ويالحق كل من يخرج عن ذللوكان يح, واتسمت تلل الحقبة بطغيان المذهب والعسكر

 

 

                                                           

 .494ص ,ليفني بروفنسال: الحضارة العربية في أسبانيا  (1)
 ,دار الثقافاة ,بياروت ,تاح: رضاوان الداياة ,ابن األحمر, أبو الوليد إسماعيل ابان األحمار: نثيار فرائاد الجماان (2)

 .49م, ص4324
تااح: يغويااه, ليااادن,  ,هلل محمااد باان أحمااد, البشاااري: أحساان التقاساايم فااي معرفااة األقاااليمالمقدسااي, أبااو عبااد ا (3)

 .232م, ص4332
 .29, ص4314,دار المعارال ,تر: الطاهر المكي ,ريبرا: التربية اإلسالمية في األندلس (4)
 .43ص ,ابن القوطية: تاري  افتتاح األندلس (5)
 .214ص ,رضي: الترجمة؛ ابن الف142ص ,4ج ,المقري: نفح الطيب (6)
 .422ص ,جذوة المقتبس (7)
القاااهرة, الاادار المصاارية  تااح: شااوقي ضاايال, ,الطرطوشااي, أبااو بكاار محمااد باان الوليااد الفهااري: سااراج الملااول (8)

 .424م, ص 4334ها=44444اللبنانية, ط
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و , (1)وأصبح الملول أكثر تحررا  في ارائهام, ونجد أنه في عصر الخالفة قد قل التعصب الشعبي
هاو أن المارابطين وجادوا فاي المالكياة أداة صاالحة لهام ولخدماة  الذي عازز الماذهب الماالكي أكثار

وكاان حكمهام طبقاا  , ة الماذاهب األخارىفأحاطوا أنفسهم بكباار فقهااء الماذهب دون بقيا, أغراضهم
ووقفوا عنادها وأهملاوا دراساة القاران والسانة , واقتصروا عليها, واعتمدوا على دراسته, للفقه المالكي

 .(2)تماما  

وفي صحبتهم مذهبهم الجديد الذي اعتمدوا فيه علاى الرجاال , ولكن بمجيء الموحدين إلى أسبانيا
وا أن الفتااوى التااي تصاادر عاان فقهاااء شاابه الجزياارة األيبيريااة ال وبعااد أن أدركاا, األتقياااء الصااالحين

نمااا فقااط علااى مااذهب اإلمااام مالاال أدى ذلاال إلااى منااع دراسااة , تعتمااد علااى القااران والساانة مباشاارة وا 
 .(3)وفيما بعد أمروا بإحراق كل ما وجد منها, كتب الفقه المالكي

حيث ساهموا فاي صاياغة فكار  , ندلسيوالمالحظ أنه كان للفقهاء دور مهم وبارز في المجتمع األ
وباااالرغم مااان االخاااتالال باااين الماااذاهب وتعصاااب األندلسااايين , وثقافتاااه بتعزياااز العقيااادة فاااي النفاااوس

وبالتالي ساهم في وحدة , للمذهب المالكي فقد أدى ذلل إلى توحيد ا راء داخل المجتمع األندلسي
ولاة وأبادعت فاي التعلايم وفاي األحكاام استخدمت في إدارة الد, المجتمع حول منظومة فكرية واحدة

, فساما هاذا بمكاانتهم وأكسابهم احتارام مجاتمعهم, مما جعل الفقهاء هم المعلمين والما دبين, الفقهية
حياث تحقاق االساتقرار والوحادة , وهذا بدور  الذي ساهم فاي اإلنتااج الحضااري والتطاور المجتمعاي

 بفضل جهود الفقهاء.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .424ص ,ابن حزم: طوق الحمامة (1)
 .423ص ,المراكشي: المعجب (2)
 .2ص ,لصلةابن ا بار: تكملة ا (3)
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 : نا يًا:اإلبداع الدب

خلااال المساالمون فااي األناادلس تراثااَا عريقااَا فااي األدب, حيااث أباادعوا فااي هااذا المجااال, فكااان هنااال 
 عددَا كبيرَا من الشعراء واألدباء الذين طوروا هذا العلم.

وهااذا يفساار لنااا عاادم االهتماااام , كااان المساالمون فااي األناادلس منشااغلين بااالفتح فااي بدايااة خالفااتهم
-431لكاااااان باااااادأت األناااااادلس تشااااااهد فااااااي عصاااااار اإلمااااااارة)و , (1)باااااااألدب والشااااااعر بشااااااكل كبياااااار

ومنها , أولى الخطوات نحو أدب األندلس الذي أصبح له سماته الخاصة, م(342-499ها=333
وكااان ماان أهاام الشااعراء فااي هااذ  الفتاارة أبااو , (2)ووضااوح العاطفااة وصاادقها, التجديااد والموضااوعية

, والعقول الغزيارة, والنوادر الكثيرة, وهو صاحب المعاني الحسنة, المخشى عاصم بن زيد العبادي
وأيضاا عبااس بان ناصاح الثقفاي الاذي ناال حظاا  مان علام الفقاه , (3)ولم يصلنا من شاعر  إال القليال

, فيااه الكثياار ماان الخشااونة وقلااة الصااقل, ويتساام شااعر  بنزعااة بدويااة واضااحة, (4)والحااديث واألدب
 .(5)والصور والقلق في األلفاظ, والسذاجة في األفكار

كاان ساارعان مااا تطااور الشااعر عناادما تااأثر الشااعراء بجمااال الطبيعااة الساااحرة باألناادلس وهااي التااي ول
والجواري المشرقية من أمثال , وارتبط الشعر بالمغنيين والمغنيات, رققت من مشاعر أهل األندلس

احتفوا و , ولقد تعلق الشعراء بهذ  البالد الجميلة طوال تاريخها اإلسالمي, (6)قمر والجعفاء وزرياب
وهاو الموشاحات , و أبدع األندلسيون نوعا  جديدا  من الشعر الشاعبي يساهل التغناي باه, (7)بجمالها
, ثم ظهر شعر الزهد ومن الشعراء الاذين اهتماوا باه: أباو عباد اهلل محماد بان أباي زمناين, واألزجال

 .(8)وابن الفرضي

الاذي , صااحب العقاد الفرياد, وأقدم من اشتهر بالشعر في قرطبة هو أحمد بان محماد بان عباد رباه
 . (9)يعد ركنا  من أركان األدب األندلسي

                                                           

 .33ص ,3ج ,أمين: ظهر اإلسالم  (1)
 .41ص  ,هيكل: األدب األندلسي (2)
 .424ص  ,2ج ,؛ إبن عذارى: البيان المغرب39ص  ,ابن القوطية: تاري  افتتاح األندلس (3)
 .34ص,4ج ,ابن ا بار: الصلة السيراء (4)
 .439ص  ,هيكل: األدب األندلسي (5)
 . 23م, ص 4392 ,تر: حسين م نس , القاهرة  ,لسيغرسيا غومس: الشعر األند (6)
 .441ص  ,المقري: نفح الطيب (7)
 .44ص  ,جنثالث بالنيثيا: تاري  الفكر األندلسي (8)
 .424, ص4ابن ا بار: الصلة, ج (9)
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وفاااي  (1)أصاابحت قرطباااة فااي عصااار الدولاااة األمويااة مركاااز الحركااة األدبياااة والعلمياااة فااي األنااادلس
وعباد , عصر األمير عبد الرحمن األوسط بارز عادد مان كباار الشاعراء مانهم: عباد اهلل بان قرلماان

ولكاان المالحااظ أن هااذ  , , (3)ن الشااعراء ماان أمثااال حسااانة التميميااةوغياارهم ماا, (2)اهلل باان الشاامر
 .(4)ثم تطورت تدريجيا بحكم البيئة األندلسية, النهضة األدبية استقت أصولها من المشرق

هاو ذال الجاو , وأصبح هناال جاو  جميال إنسااني شافاال, وتجلى اختالط األجناس بعضها ببعض
وكان الشعراء في عصر أباو عمار بان عباد رباه , (5)ليلة الحضاري الذي نعرفه في بغداد أيام ألال

وحفاااال عهااااد , والزهااااديات, م( قااااد برعااااوا فااااي شااااعر الغاااازل343-123هااااا(=)321-242القرطبااااي)
وذلااال لميااال , ونهاااض الشاااعر األندلساااي نهضاااة كبيااارة, المنصاااور بااان أباااي عاااامر بكباااار الشاااعراء
ومنباة , صاال قصاور  بالزاهياهوأقبال الشاعراء علاى و , (6)المنصور إلى األدب والشعر بوجه خااص

وكااان ماان أعظاام شااعراء المنصااور أحمااد باان دراج القسااطلي , (7)وعلااى بساااتينه ومنيانااه, العامريااة
ولكنااه يعااد , وواصاال اباان دراج البربااري, (8)الااذي يشاابه غرسااية غااومس بحنجاارة الشاااعر األسااباني

ويتغنااي , م الصاافوالحيااث كااان الشاااعر يتقااد, وكااان الشااعر ينشااد فااي الحااروب, (9)أندلساايا  خالصااا  
 .(10)وكان يسمى بغناء أل طاسوكايتأل, فيبعث على االستماتة في صفوال الجيش, بالشعر

وماان فحااول الشااعراء فااي , (11)كااذلل ُوِجااَد فااي األناادلس الشااعر والنثاار القصصاايان منااذ وقاات مبكاار
قرطباااة فاااي عصااار الخالفاااة الشااااعر أباااو عمااار يوساااال بااان هاااارون القرطباااي المعاااروال بالرماااادي 

, وهاااو الاااذي قاااال عناااه الشاااعراء وم رخاااو األدب أناااه فاااتح الشاااعر لكباااد , (12)م(4342=هاااا433)ت

                                                           

 .39ص,تاري  افتتاح األندلس ابن القوطية: (1)
 .424ص,4, جاختصار سعيد: ابن؛ 421-424ص,2ج,البيان المغرب في أخبار األندلس ابن عذارى: (2)
 .34الشعر األندلسي, ص غرسيه غومس: (3)
 .22ص,2ج ,المقري: نفح الطيب (4)
 .39الشعر األندلسي,ص غرسية  غومس: (5)
 .39ص,جنثالث بالنيثا :تاري  الفكر األندلسي  (6)
 .31األدب األندلسي, ص الشكعة: (7)
 .31الشعر األندلسي, ص غرسيه غومس: (8)
 .22م, ص4324 ,دمشق ,دراج القسطلي ابنمكي, محمود علي: ديوان  (9)
دار إشاابيلية  ,دمشااق ,فاضاال السااباعي ,تاار: نهاااد رضااا ,فضاال األناادلس علااى ثقافااة الغاارب خااوان فيرنيااث: (10)

 .334م, ص4334,للدراسات والنشر
م, 4339,العصارية  المكتباة ,بياروت ,تاح: دروياش الجديادي ,عبد الرحمن بن محمد: المقدماة ابن خلدون, (11)

 ,234ص 
 .244ص  , 2م, ج4322,القاهرة  ,القاضي أبي عبد اهلل الصوفي: الصلة  ابن بشكوال, (12)
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حياث روي أن ابان حاازم , و هناال شاعر الغازل, (1)وكاان الرماادي شااعرا كثيار الشاعر ساريع القااول
 .(2)في طوق الحمامة أحب جارية اسمها خلوة فتغزل بها بأشعار 

فااي األنااادلس شااعرا ها المجياادون الااذين اثاااروا إال أنااه بقااي , وباارغم العواصااال والكااوارث السياساااية
م( 4332هاا=424منهم الشاعر القرطبي وأبو عامر أحماد بان أباي ماروان بان شاهيد ), البقاء فيها

و سابق فاي ذلال أباا العاالء , التي صاور فيهاا رحلاة شااعر الراكباة, صاحب رسالة التوابع والزوابع
 .(3)ودانتي في جحيمه, المعري في رسالة الغفران

وقاد مدحاه , (4)ن ابن شهيد يمثل الرقة الحضارية والترال الذهني الذي بلغتاه األنادلس فاي عهاد كا
ومان أعظام شاعراء األنادلس الاذين عاصاروا فتارة ساقوط , (5)وابن بسام وأشاادوا ببالغتاه, ابن حيان
ويعاد هاذا , الفيلسوال األديب أبو محمد علي بن حزم القرطباي ولاه كتااب طاوق الحماماة, الخالفة

وهو أمار غيار ماألوال , وكان يحلق في شعر  عند قمم الخيال, (6)لكتاب من أعظم الكتب األدبيةا
وسااااعد علاااى نهضاااة األدب األندلساااي نهضاااة عظيماااة توحياااد األنااادلس , (7)فاااي الشاااعر األندلساااي

وتم في تلل الفترة وفارة فاي , ورقي األندلس اجتماعيا  وثقافيا  , سياسيا بالقضاء على الفتن والثورات
 .(8)حيث شاع األدب بين العامة وكان أحيانا يحل محل الجدل والمناظرات, إلنتاج األدبيا

حياث , مثلما روي عن زوجة الخليفاة الناصار, ووصل األمر أن جعله بعضهم على ألسنة الطيور
, وعناادما قعااد الناصاار فااي بهااو قصاار  بمدينااة الزهااراء, أحضاارت زرزورا  وعلمتااه أبياتااا  ماان الشااعر

وهاااذا ياااادل علاااى إبااااداع , (9)وأخاااذ يااااردد أبياتاااا  ماااان الشاااعر, ور علااااى إنااااء ماااان ذهااابوقاااال الااازرز 
وظاااااهرة ماااان ظااااواهر البيئااااة فااااي , حيااااث أصاااابح الشااااعر أساساااايا  , األندلساااايين فااااي هااااذا الجانااااب

, فكاااان مااانهم الخلفااااء كالخليفاااة الناصااار والمستنصااار, و كثااار الشاااعراء فاااي األنااادلس, (10)األنااادلس

                                                           

 .34 ,32ص  ,ابن حزم: طوق الحمامة (1)
 .344ص  ,الحميدي: جذوة المقتبس (2)
 .23ص  ,جنثالث بالنيثيا: تاري  الفكر األندلسي (3)
 .12ص  ,عبد البديع: اإلسالم في أسبانيا(4)
 .422 ,424ص,4,ج4مج,ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  (5)
 .32ص  ,ابن حزم: طوق الحمامة (6)
 .44,42الشعر األندلسي, ص غرسية غومس: (7)
 .233ص  ,هيكل: األدب األندلسي (8)
 .421ص  ,4ج ,المقري: نفح الطيب (9)
 .23ص  ,ألدب األندلسي؛ مصطفى الشكعة: ا233ص,هيكل: األدب األندلسي  (10)
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ومانهم القضااة كمناذر بان ساعيد , ومانهم العلمااء كالزبيادي, بن شهيدومنهم الوزراء كابن جهبور وا
 .(1)وابن دراج القسطلي, وابن هانئ األندلسي, ومنهم األدباء كابن عبد ربه, البلوطي

حياث , ولم يكن النثر بمنأى عن التطور الذي شهد  الشعر فقد لقيت الكتاباة الرسامية عناياة كبيارة
وكاذلل , (2)فوصالوا إلاى مرتباة الاوزراء والحجاباة, فاي الدولاة وصل بعض الكتااب إلاى درجاة كبيارة

وذلاال )ت: , شاااركت النساااء فااي هااذا التطااور ماان أمثااال مزينااة فقااد كاناات كاتبااة الخليفااة الناصاار
 .(3)م(314ها=344ولبنى كاتبة الخليفة المستنصر)ت , م(323ها=391

بااداع أساااليب جدياادة لتطااوي, وهكااذا ناارى التنااوع فااي أبااواب الشااعر وكمااا , ر لغااة النثاار والخطابااةوا 
نالحاااظ مشااااركة النسااااء فاااي هاااذا اإلباااداع األدباااي الرائاااع وهاااو ي شااار إلاااى مااادى التحضااار والتقااادم 

 واإلبداع الذي وصل إليه األندلسيون  في تلل المرحلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .413ص ,2جالمقري: نفح الطيب, (1)
 .234ص ,2ج,عذارى: البيان المغرب  ابن (2)
سلساالة  ,القاااهرة ,أحمااد باان يحااي باان أحمااد باان عمياارة: بغياة الملااتمس فااي تاااري  رجااال أهاال األناادلس الضابي, (3)

 .942م, ص4324 ,دار الكاتب العربي ,تراثنا المكتبية األندلسية
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 المبح  النال 
 لمسلم  ال دلس اإلبداع الطب  والتعليم 

 أواًل: اإلبداع الطب :

لسايون فاي مجاال الطاب, وتارل أطباائهم بصاماتهم الواضاحة فاي هاذا المجاال, ومان لقد أبادع األند
 أهم األطباء الذين برزوا وعرفوا بإبداعهم:

حيااث كااان , برفقااة عبااد الاارحمن الااداخل عناادما عباار إلااى األناادلس   الطبيااب الوليااد المااذحجي كااان
ي البدايااة تعتمااد وكاناات األناادلس فاا, (1)الطبيااب الخاااص لألمياار يقااوم علااى عالجااه وحفااظ صااحته

علاااى كتااااب متااارجم مااان كتاااب النصاااارى يقاااال لاااه )األبريشااام (؛ ألناااه لااام يكااان لهااام دراياااة بصاااناعة 
فكااان أطباااء األناادلس , ولكاان ساارعان مااا تطااور الطااب منااذ عهااد الخالفااة فااي األناادلس, (2)الطااب

فااي وظهاارت النهضااة العلميااة , وساااعدهم علااى ذلاال إلمااامهم باللغااة العربيااة, يجمعااون شااتى العلااوم
الااذي , (3)م(324-342هااا= 393-333الطااب فااي عهااد الخليفااة األمااوي عبااد الاارحمن الناصاار) 

وكاذلل نشاطت الارحالت الفكرياة , استقرت األوضااع فاي عهاد  فاانعكس ذلال علاى مختلاال العلاوم
وكان من الوافدين من المشرق إلى األنادلس أباو بكار , (4)والعلمية بين المشرق واألندلس في عهد 

وقاد عاالج الخليفاة مان رماد أصايب , باج الذي كان عارفا  بااألمراض وصاناعة األدوياةسليمان بن 
, (6).و أحاادث األندلساايون منصااب رئاايس الصااناعة الطبيااة لمراقبااة أعمااال األطباااء الصاايادلة(5)بااه

ووضعوا شروطا  على كل من يمارس مهنة الطب من بينها: منع ممارسة الطب أو الجراحة للذين 
اقتصاار , ومنع تدريس الطب بغير علم أو تجربة فاي االختصااص, أو كفاءة فيهليس لديهم خبرة 

                                                           

بياروت  ,تاح: عباد الساالم الهاراس ,التكملاة لكتااب الصالة  ,ا بار: أبو عبد اهلل محمد بن أباي القضااعيابن  (1)
 .494ص,4م, ج4339دار الفكر ,
دار  ,القااهرة  ,تاح: فا اد سايد ,أباي داود ساليمان بان حساان األندلساي: طبقاات األطبااء والحكمااء ,ابن جلجل (2)

 .32م, ص 2339 ,الكتب والوثائق القومية
تاح: محماد باساال  ,موفاق الادين أباي العبااس الخزرجاي: عياون األنبااء فاي طبقاات األطبااء ,ابان أباي أصايبعة (3)

 .434 ,433م, ص 4331 ,4ط ,دار الكتب العلمية ,بيروت ,عيون السود
 .433المصدر نفسه: ص  (4)
 .432,433ص  ,ابن جلجل: طبقات األطباء والحكماء (5)
 .221ص,4ج ,ابن ا بار: التكملة (6)
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. وهكاذا نجاد أن علام الطاب حظاي (1)عملية تحضاير األدوياة علاى األطبااء الصايادلة الخباراء فقاط
 (2)وتطوير  علميا ومهنيا, لهذا هيأ الحكام المنا  المناسب ل بداع فيه, باهتمام الحكام

وعبااااااد الملاااااال باااااان زهاااااار , ذا العلاااااام هااااااو أبااااااو بكاااااار باااااان طفياااااالوماااااان أهاااااام ماااااان باااااارزوا فااااااي هاااااا
حيااااث اهااااتم بنااااي أميااااة فااااي  (4)كمااااا اهااااتم األندلساااايون بعااااالج المرضااااى, (3)م(4433هااااا=932)ت

والدليل على وجود البيمارستنات في األندلس بروز أطباء نالوا , (5)األندلس  بتأسيس البيمارستنات
والااااذي أباااادع فااااي , القاساااام خلااااال الزهااااراوي كالطبيااااب الجااااراح أبااااي, شااااهرة فائقااااة فااااي علاااام الطااااب

 .(6)الجراحة

ويذكر , فكان لألطباء األندلسيين عيادات خاصة الستقبال المرضى, و أبدع األندلسيون العيادات
م( كاااان يساااتقبل 313-131هاااا=323-219أن الطبياااب أباااا جعفااار أحماااد بااان إباااراهيم القيرواناااي)

بر عن معنى العياادات منهاا: الادكان أو واستخدمت مصطلحات أخرى تع, (7)المرضى في عيادته
 .(8)الحانوت أو بيت الطبيب

فكااان المسااجد لاايس , هااو تطااور تعلاام الطااب وتطااور م سساااته, وماان أهاام اإلبااداع فااي هااذا المجااال
وكاذلل المادارس لعبات دورا  , (9)ولكن أيضا  يقصد  الطلبة للعلوم األخارى مثال الطاب, للعبادة فقط

و لعبت المجاالس الخاصاة هاي األخارى دورا كبيارا فاي تادريس الطاب , ممهما  في تلقي الطلبة للعل
, وبيااوت األطباااء, والتااي كاناات تاانظم فااي قصااور األمااراء, وتطااور  إلااى جانااب المساااجد والماادارس

 .(10)وهذ  اللقاءات عبارة عن مناظرات يعرض األطباء فيها قدراتهم العلمية

                                                           

 .44اإلسكندرية, م سسة شباب الجامعة, ص  ,نور الدين: الطب والخدمات الطبية في األندلس (1)
 .43نفسه: ص  المرجع (2)
 .934ص  ,ابن أبي أصيبعة: عيون األنباء في طبقات األطباء  (3)
 ,4م,ط4334 ,ر العربيدار الفك,القاهرة  ,أحمد عبد الرازق أحمد: الحضارة اإلسالمية في العصور الوسطى (4)

 .423ص
 .32ص  ,نور الدين: الطب والخدمات الطبية في األندلس  (5)
 .934ص  ,ابن أبي أصيبعة: عيون األنباء في طبقات األطباء  (6)
 .13ص  ,ابن جلجل: طبقات األطباء والحكماء  (7)
 .34ص  ,نور الدين: الطب والخدمات الطبية في األندلس  (8)
 .33م, ص4334 ,4ط,المغرب ,الدار البيضاء  ,د: التاري  األندلسي من خالل النصوص المنوني, محم (9)
 .49ص,4ج ,ابن عذارى: البيان المغرب في أخبار األندلس (10)
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علام بعادما كاان األندلسايون يعتمادون علاى و ساهمت حركة الترجماة بقساط كبيار فاي تطاور هاذا ال
 .(1)أهل الشرق في الطب

وبادأ األطبااء األندلساايون  خاالل القارن الرابااع الهجاري يساااهمون فاي ترجماة أمهااات الكتاب الطبيااة 
الذي كون هيئاة علمياة , ويرجع الفضل في ذلل إلى الخليفة األموي عبد الرحمن الناصر, الشهيرة

والتاااي تعلموهاااا مااان خاااالل ترجماااة كتااااب الحشاااائش , رفين باألعشاااابمااان األطبااااء والصااايادلة العاااا
, وكاناات الهيئااة تتااألال ماان الراهااب نيقااوال العااارال باللغااة اإلغريقيااة والالتينيااة, للعااالم ديسااقوريدس

الذين , (2)ومحمد سعيد الطبيب وغيرهم, ومحمد الشجار, والطبيب حسداي بن إسحاق بن شبروط
, م(334هاا= 314و استفاد الطبيب ابن جلجال)ت, (3)للغة العربيةعملوا على ترجمة الكتاب إلى ا

و قاام , (4)من علم الترجمة فألال مقالة في األدوية لم يسبق لديسقوريدس ذكرها في صناعة الطب
م( أيضاااا  بتوجياااه نقاااد لم لفاااات جاااالينوس الطبياااة فاااي 4431هاااا=939الولياااد بااان رشاااد الحفياااد )ت

و برع أطبااء األنادلس فاي علام النباتاات مانهم , (5)غريقيو صحح ما جاء به الطبيب اإل, التشريح
فبحاث فاي النباتاات , (6)م(4334-4344هاا(= )414-439أبو عبياد اهلل بان عباد العزياز البكار )

باساااااام النباتااااااات والشااااااجيرات , وألااااااال فيهااااااا كتابااااااا  حااااااول أعشاااااااب األناااااادلس, ومنافعهااااااا وأساااااامائها
, م(4424ها=923محمد بن الشريال اإلدريسي )توبرع النباتي الجغرافي محمد بن , (7)األندلسية

والطبيب أباو العبااس أحماد بان , (8)وألال كتابا  في األعشاب سما  الجامع لصفات أشتات النباتات
 .(9)حيث شرح أدوية ديسقوريدس وجالينوس, م(4233ها=234محمد ابن الرومية )ت

                                                           

 .33ص  ,نور الدين: الطب والخدمات الطبية في األندلس (1)
 .22 ,24ص  ,ابن جلجل: طبقات األطباء والحكماء (2)
 .434ص  ,ن األنباء في طبقات األطباءابن أبي أصيبعة: عيو  (3)
 ,؛ نااور الاادين: الطااب والخاادمات الطبيااة فااي األناادلس  22,23ص  ,اباان جلجاال: طبقااات األطباااء والحكماااء (4)

 .39ص 
؛ حمزة ,امنة عودة : الصيادلة والعشابون في 439ص  ,ابن أبي أصيبعة: عيون األنباء في طبقات األطباء (5)

 م.2334 ,بغداد ,اجستيررسالة م ,443ص  ,األندلس 
دار اإلرشااااد  ,لبناااان ,تاااح: عباااد الااارحمن علاااي الحجاااي ,ابااار عباااد اهلل بااان عزياااز: المساااالل والممالااال ,البكاااري (6)

 .22م, ص4321 ,4ط ,للطباعة والنشر
ص , 4م,ج4322 ,القاااهرة ,الاادار المصاارية ,كتاااب الصاالة  ,اباان بشااكوال: ابااو القاساام خلااال باان عبااد الملاال (7)

214, 211. 
؛ حماازة: الصاايادلة والعشااامون فااي األناادلس 432ص  ,اباان أبااي أصاايبعة: عيااون األنباااء فااي طبقااات األطباااء (8)
 .232ص ,
 ,تاح: محماد عباد اهلل ,لساان الادين أباو عباد اهلل محماد الساليماني: اإلحاطاة فاي أخباار غرناطاة ,ابن الخطيب (9)

 242ص م,4344 , 2ط,4مج ,الشركة المصرية للطباعة والنشر ,القاهرة
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ون هذ  المهنة إال بعد الترخيص فكانوا ال يزاول, ويرجع الفضل لألندلسيين في تطور علم الصيدلة
كما ألحقوا بكال بيمارساتان , فافتتحوا الصيدليات العامة في عهد الخليفة أبي جعفر المنصور, لهم

 .(1)وكانت الصيدليات منذ عهد  المأمون تحت إشراال الدولة, صيدلية خاصة بها

ذي نضاج كثيارا  علاى أيادي الا, ويعود السبب في تطور هذا العلام إلاى أناه كاان تابعاا  لعلام الكيميااء
وبعاض , (2)والخالصاات الطبياة المختلفاة, والمساتحلبات, والكحاول, العرب الذين اخترعاوا األشاربة

, والمعاااجين والاادهون, والسااعوال, واألقااراص, العقاااقير ظلاات علااى أساامائها العربيااة مثاال الحبااوب
 .(3)والضماد وغيرها, والحقنة, والترياق, واألفيون, والكحول

لعااارب فاااي معرفاااة خاااواص العقااااقير ساااواء أكانااات مااان أصااال نبااااتي أم معااادني أم حياااواني  وأبااادع ا
وكاان العارب يعرفاون جيادا  أن علام , (4)وكانوا ال يرون التداوي باألدوية ما أمكن التداوي باألغذياة

ويادل علاى ذلال ماا قالاه طبياب , لذلل اهتموا بالتغذية الجيادة, الصحة يعلمنا الوقاية من األمراض
وطباا  , في القرن الثالث الهجري: ألليس شيء أضر بالشي  من أن تكون له جارية حسناء عربي
.وقااد صاادر ماان بااالد األناادلس إلااى أوروبااا ساايل ماان العقاااقير العربيااة عاان طريااق البندقيااة (5)ماااهرأل

كماااا انتقلااات إلاااى أروباااا مااان المشااارق , وتااادفقت معهاااا كتاااب كثيااارة فاااي األدوياااة, وصاااقلية واألنااادلس
ويختاااار , وكاااان الطبياااب الصااايدلي هاااو الاااذي يجماااع األدوياااة, (6)ات ال حصااار لهااااأعشااااب ونباتااا

 . (7)أنواعها التي وضع أسسها أفضل األطباء والعشابين

وقادرتهم , بل وتركوا لهم أثرا  تاريخيا  يتحدث عان إباداعهم, ويبدو أن األندلسيين عرفوا مهنة الطب
وأصابحت كثيارا  مان , باا العقااقير الطبياةبحياث أصابحوا يصادرون ألورو , على تطاوير تلال المهناة

 وهذا دليل على مدى االهتمام بتلل المهنة الهامة., األدوية تحتفظ بأسمائها العربية

فلقاد حااول بعاض أصادقاء الصايدلي أحماد بان , وكان ال يعرال بهذ  الصانعة إال المتخصاص بهاا
ياااب األدوياااة ففشااالوا ألن ياااونس الحاااوراني الاااذي وفاااد مااان المشااارق إلاااى األنااادلس أن يقلااادو  فاااي ترك

ففيهاا , وفي عصر اإلمارة كانت قرطبة مركز الدراسة الصايدالنية (8)الحوراني اكتسب شهرة واسعة
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, والطااب ماادين للعاارب بعقاااقير كثياارة كالسااليخة والساانة المكااي, (1)اشااتهر أباارع الصاايادلة المشاااهير
وبكثياااار ماااان , الصاااايدلية وماااادين لهاااام أيضااااا بفاااان, والراونااااد والتماااار الهناااادي وجااااوز القاااايء وغيرهااااا
 .(2)المستحضرات التي ال تزال تستعمل إلى ا ن

وفاارض علااى األطباااء أن يكتبااوا مااا , وأباادع األندلساايون نظااام مراقبااة األدويااة عاان طريااق الحساابة
والنساخة فاي باالد , يصفون للمريض من دواء على ورقاة كانات تسامى ) الدساتور( فاي باالد الشاام

وكااان أول ماان اشااتغل فااي الطااب , (3)لااى األدويااة طريقااة االسااتعمالويكتبااون ع, المغاارب واألناادلس
زمان , منهم: خالد بن يزيد النصراني, جماعة كان أكثرهم من المعاهدين الذين احترفوا تلل المهنة

وكااااان يصاااانع بيااااد  األدويااااة , م(112-192هااااا(=)243-231األمياااار محمااااد باااان عبااااد الاااارحمن)
 .(5)اللعوق ودواء الراهب والبونات وجواد النصراني وينسب إليه, (4)الشجارية

ومانهم , (6)وكان مان أوائال النبااتيين أحماد بان إيااس رائاد الحركاة الطبياة والصايدالنية فاي األنادلس
وقد وصل علم النبات قمته فاي باالد , (7)محمد بن فتح الذي برز في عمل المراهم لعالج الحروق

لكل لبيب( الذي دونه كاتب مجهول هويته في كتاب )عمدة الطبيب في معرفة النباتات , األندلس
 .(8)ويتضمن نظام تصنيال النباتات حسب الجنس والنوع, في أواخر القرن الخامس الهجري

, م(4333هااا=433وفااي أواخاار عصاار الخالفااة باارز اباان الجاازار أحمااد باان إبااراهيم القيروانااي )ت
)بياات العبااادة ( وهااو بياات  و فاارق اباان الجاازار بااين مكااان صاانع األدويااة, (9)وكااان طبيبااا  وصاايدليا  

وألاال ابان الجازار عاددا  مان , وبذلل بدا تاري  الصايدلة, الوصفات الطبية وبين بيت صرال الدواء
ورسااالة فااي إباادال , ويعاارال زاد الساافر وهااو فااي مجلاادين, الكتااب منهااا: كتاااب فااي عااالج األمااراض
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اب البغياااة فاااي األدوياااة وكتااا, وكتااااب العطاااور, وكتااااب االعتمااااد فاااي األدوياااة المنفاااردة, (1)األدوياااة
 .(2)المركبة

, م(4344-334هاااا=422-هاااا314كاااذلل بااارز ابااان وافاااد الاااوزير أباااو المطااارال بااان عباااد الكبيااار )
والقطلونية بعنوان كتااب العقااقير , وترجم كتابه إلى لغات النصرانية االتينية, واشتهر بعلم األدوية

حماد بان محماد الغاافقي وهاو أعظام وكذلل ُعرال أبو جعفار أ, (3)وهو من السلال الصالح, المفردة
, ثاام قااام بتصاانيفها وسااجلها بأساامائها العربيااة, (4)وعكااال علااى دراسااة النباتااات, صاايادلة األناادلس

وُعاارال أيضااا  اإلدريسااي أبااو عبااد اهلل محمااد , (6)ولااه كتاااب األدويااة المفااردة, (5)والالتينيااة, والبربريااة
, وهااذا أعظاام جغرافااي فااي اإلسااالم ,م(4412هااا=923القرطبااي المعااروال بالشااريال اإلدريسااي )ت

ويشااير اباان , (7)وكااان عالمااا  بقااوى األدويااة المفااردة ومنافعهااا ومنايتهااا ولااه كتاااب األدويااة المفااردة
يميااز , أسااما  )الصاايدلة ( ول دريسااي كتاااب اخاار, (8)البيطااار كثياارا  فااي األدويااة المفااردة ل دريسااي

, ونبااغ فاي هااذا العلاام اباان الروميااة, (9)القديمااةفياه بااين االصااطالحات الطبيااة البيزنطياة واإلغريقيااة 
 .(11)وتفقه بالمذهب المالكي, (10)ويعرال بالعشاب, وكان يلقب بالنباتي

, ثاام إلااى المغاارب, وسااافر إلااى الحجاااز, وممااا أبدعااه اباان الروميااة أنااه عماال الترياااق الكبياار وركبااه
ويجلس في دكانه في إشابيلية  ,وكان ابن الرومية عارفا باألعشاب والنباتات, (12)وأقام في اشبيلية

و تصانيفه في النبات كثيرة منهاا شارح حشاائش ديساقوريدس وأدوياة , (13)ليبيع الحشائش والنباتات
كماا ُعاِراَل أباو محماد عباد اهلل بان , (14)وكاان معجازة فاي فناه, ونبه إلى أغاالط الغاافقي, جالينوس
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ن البيطاااار األدوياااة والعقااااقير و اساااتخلص ابااا, (1)وكاااان أوحاااد زماناااه فاااي معرفاااة النباااات, البيطاااار
وألال ابن البيطار كثيرا  من الكتاب وأشاهرها , (2)بعد قراءته لكتب ديسقوريدس وجالينوس, المتنوعة

واعتمد في تأليفه على كتب عديادة , وهو معجم طبي عالجي , الجامع لمفردات األدوية واألغذية
وصاال فاي , جلجال والغاافقي وغيرهمااومانهم ابان , أكثر من مائاة وخمساين م لفاا  لما لفين ساابقين

وباين فاي هاذا الكتااب الفوائاد , (3)كتابه أكثر من ألال وأربعمائة عقار بين معادني ونبااتي وحياواني
و تُاارجم الكتاااب إلااى الالتينيااة والفرنسااية , وكيفيااة اسااتعمالها, الطبيااة لجميااع النباتااات التااي ذكرهااا

والتي أغناهاا , ا يربو على ثالثة االال عقار مفردوذكر ابن البيطار في كتابه هذا م, (4)واأللمانية
 .(5)في مالحظاته الخاصة

باال وطاوروا هااذا العلام حتااى بلاغ قمتااه فااي , يتضاح ممااا تقادم أن األندلساايين أبادعوا فااي علام الطااب
وأصاابحوا بفضال جهاادهم , بعادما  كااانوا يعتمادون علااى غيارهم فاي هااذا العلام تلال الحقباة التاريخيااة
والدليل على ذلل أن الغرب قااموا بترجماة كتابهم , على غيرهم في هذا المجالواجتهادهم يتقدمون 

سااواء , الااذي اساتحدثه علمااء األنادلس, لالساتفادة منهاا لماا راو أن تلال الكتااب زاخارة باالعلم الجدياد
وكاذلل نالحاظ أن األندلسايين هام مان وضاعوا أساس علام الصايدلة , في الطب أو صاناعة األدوياة

ضااافة نوعيااة, واهتماماااتهم بااذلل لصاانع األدويااة, بعلاام النباااتلمعاارفتهم الكبياارة  , ويعااد هااذا إبااداع وا 
 أضيفت لهذا العلم في تلل العصور.
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 : نا يًا: اإلبداع التعليم

كان للتعليم دورَا مهمَا في اإلبداع الحضاري لدى مسلمي األندلس, حيث أننا ال يمكن أن نتصور 
 , ومن هنا اهتم المسلمون بالتعليم.حضارة دون التقدم في مجال التعليم

وأصبح التعليم يشمل , روذلل لشيوع التعليم في األندلس في ذلل العص, تقدم األندلسيون حضاريا  
هاي لغاة التادريس فاي , وجعل هشام بن عبد الرحمن الداخل اللغة العربية, الجنسين الذكر واألنثى

وفااااي اعتناااااق الكثياااارين , ر فااااي انتشااااارهاوكااااان لهااااذا دور  الكبياااا, معاهااااد أهاااال الذمااااة وم سساااااتهم
حيااث تحولات إلااى , وكااان للمسااجد والمكتبااات فاي عهااد الخليفاة المستنصاار دور كبيار, (1)ل ساالم

فكاان محماد بان حازم , (2)بعاد أن كاان الم دباون يتخاذونها فاي بياوتهم, مكاتب رسامية تابعاة للدولاة
وكذلل سعيد بن سلمون بن سايد , بقرطبة يساعد  ابنه وابنته في تعليم الصبيان والبنات في مكتبه

و من م دبي أبناء األمراء والخاصة هشام بن الوليد الغافقي كان , (3)أبيه كان له كتاب ي دب فيه
وأبو محمد بن سابق الكالعي كان عالما  بالنحو واللغاة مبارزا  , م دب األمير عبد الرحمن األوسط

, (4)واباان أرقاام ماا دب عبااد الاارحمن الناصاار, وسااطوأدب أبناااء األمياار عبااد الاارحمن األ, فااي الشااعر
 .(5)م دب الحكم المستنصر, م(334ها=329وكذلل عثمان بن نصر بن عبد اهلل القرطبي )ت

وكان المعلم يتقاضى مكافأة كلماا بلاغ أحاد , واتخذ ه الء الم دبون من التعليم حرفة يتكسبون منها
أماا عان معلماي أبنااء , (6)المكافأة باسم ألالحذقةألولذلل عرفت هذ  , تالميذ  مرحلة اإلتقان والحذق

وأغادق علايهم , حيث كانوا من مشاهير العلمااء, فقد با وا مكانة عالية, الخلفاء واألمراء والخاصة
وقال الزبيدي: فاي طبيعاة التحصايل العلماي عناد ها الء الما دبين: ألولام يكان عناد , (7)المال الكثير

 , (8)عني بالنحو كبير علم...ألم دبي العربية وال عند غيرهم ممن 
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ماان الااذين , أن الحكاام العااام علاى جميااع الماا دبين يكاون جااائرا  ومجحفااا  فاي حااق الكثياار مانهم غيار
إن المانهج الاذي ساار علياه , (1)وكان لهم منزلة كبيارة فاي نفاوس النااس, بلغوا مراتب علمية عالية

سلكوا به أمثل طريقة لهم علمو  كتاب إذا عقل , األندلسيين في تعليم أوالدهم مدار الصبي عندهم
فااإذا أتقنااه نقلااو  إلااى , فااإذا نهااض منااه حفظااو  الموطااأ, فااإذا حذقااه نقلااو  إلااى األدب, اهلل عااز وجاال

ولكان بعضاهم , (2)ثام يختماون لاه بأحكاام ابان ساهل أل, ثم ينقلوناه إلاى وثاائق ابان العطاار, المدونة
دأ الطفاال يحفااظ القاران الكااريم أوال  ولااو ماان حياث يباا, اتجاه إلااى طريقااة مختلفاة فااي تحفاايظ األطفااال

 .(3)وقد استطاع الفهم, ثم يعود إلى القران مرة أخرى, ثم يتعلم العربية, غير فهم

وكانت تسجل في وثيقة , وأصبح منح األستاذ اإلجازة لطالبه أمرا  شائعا  بعد أن يتتلمذوا على يديه
ومان أمثلاة , (4)ساها الطالاب بخاط أساتاذ  نفساهأو في الكتاب التاي در , و الكاغد )الورق(أمن الرق 

هذ  اإلجازات ما ذكر  ابن الفرضي من أن يوسال بن محمد بن الهمذاني الشذوني الذي رحل إلى 
ولام تكان , (5)م(333هاا=313وتاوفي سانة) , أجااز لاه جمياع ماا روا , وسمع الكثيرين باه, المشرق

 .(6)ساء أيضا  اإلجازات مقصورة على الرجال فقط بل نالتها بعض الن

وكانوا يبعثون بالفتيات إلى المدارس األولياة مناذ الصاغر؛ لكاي ياتعلمن  الماواد نفساها التاي تادرس 
ويحصالن علاى اإلجاازات نفساها التاي يحصال , وبعضهن كان يواصالن التعلايم العاالي, (7)للصبيان

عضااها ي هااال وهااي دراساااات كااان ب, (9)وبعضاااهن درساان الفقااه والقاااراءات والساانة, (8)عليهااا الرجااال
 .(10)ويمارسه مهنة يعتاش منها ويرتزق, صاحبه بأن يحترال التعليم

لكااي يتبااوأن مناصااب فااي ديااوان , ومااواد أخاارى يمكاان أن تاانفعهن أحيانااا  , وأخريااات يدرساان األدب
, (1)ومهارتهن في الشعر وغير , وفصاحتهن, وبعضهن نافسن الرجال بذكائهن, (11)الكتابة الملكية

                                                           

 .24, ص4ط ,دار الثقافة ,بيروت,إحسان عباس: تاري  األدب األندلسي)عصر سيادة قرطبة (  (1)
 .442ص,خوليان ربيرا: التربية اإلسالمية في األندلس  (2)
 .1ص ,3ج ,أمين: ظهر اإلسالم (3)
 .441ص  ,سربيرا: التربية اإلسالمية في األندل(4)
 .4232ص,2ج,ابن الفرضي: تاري  علماء األندلس  (5)
 .4412م,ص4324 ,دار الكاتب العربي  ,القاهرة ,الضبي: بغية الملتمس  (6)
 .233-241ص , ابن بشكوال: الصلة  (7)
 .4423المصدر نفسه: ص (8)
 .4443المصدر نفسه:ص (9)
 .492ص ,3ج ,اإلحاطة في أخبار غرناطة ابن الخطيب: (10)
 .4443ص ,ابن بشكوال: الصلة (11)
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و , (2)سلمة في األندلس قدرا  عاليا  من التعليم دون تفرقة باين الجنساينو بلغت المرأة الم, (1)وغير 
وفاااي دراساااة عااان المااارأة العربياااة , وعرفااات باااين العاماااة باسااام العروضاااية, مااان باااين هااا الء: إشاااراقه

 .(3)تبين أنها امرأة لها مكانتها وقدرها, األسبانية

جاااة بنااات أباااي محماااد عباااد اهلل فقاااد ذهبااات خدي, كماااا رحلااات النسااااء إلاااى الخاااارج لياااتعلمن كالرجاااال
, (4)وحصالت علاى اإلجاازات التاي شاهد بهاا األسااتذة لصاالحها, الشنتجيالي إلى المشارق ماع أبيهاا

حياث ذهبات ماع والادها وحضارت , وفي المشرق درسات أيضاا فاطماة بنات ساعد الخبار مان محماد
عامااة اتجهاان إال أنهاان بصاافة , و تمياازت بعااض النساااء فااي علاام التوحيااد, (5)دروس كبااار العلماااء

 .(6)إلى علم األدب والموسيقى والشعر وذلل لتجعل من زوجها رجال  سعيدا  

وهكذا يتضح مما تقدم أن التعليم في األندلس لقي اهتماما  كبيرا  من حيث المنهج الذي كان يخرج 
وربما ما يلفت أكثر فاي هاذا األمار اهتماام الخلفااء واألماراء , طلبة متخصصين في مختلال العلوم

وهذا يشير إلى ما كان يتمتع , وتعليمهم علوم الدين واألدب والشعر واللغة وغيرها, تأديب أبنائهمب
وأعاادادهم , وكااانوا يحرصااون علااى تطااوير أبنااائهم, بااه هاا الء الحكااام ماان رجاحااة العقاال والحكمااة

ماام وكذلل الذي يجعلنا نعجب بهذ  التجربة اهت, وتربيتهم تربية حسنة تواكب تطور العصر انذال
مان حياث , األندلسيين المسلمين بتعليم المرأة جنبا  إلى جنب مع الرجاال دون تميياز باين الجنساين

ولاااذلل نجاااد المااارأة المسااالمة أبااادعت فاااي شاااتى , وكاااان التعلااايم متاااوفرا للجمياااع, المكاناااة أو اللاااون
وهاذا ساااهم باادور مهاام فااي , وتفوقات فااي بعااض المجاااالت علاايهم, باال ونافساات الرجااال, المجااالت

بااذر بااذور التطااور الحضاااري والتقاادم المجتمعااي فااي األناادلس علااى سااائر المجتمعااات األخاارى فااي 
 ذلل العصر.

 

  

                                                           

 .4442,4441المصدر نفسه: ص (1)
 .342ص  ,ابن ا بار: التكملة  (2)
 .494المصدر نفسه: ص  (3)
 .4933ص,ابن بشكوال: الصلة (4)
 .2422ص ,ابن ا بار: التكملة (5)
 .439-33ص ,ريبيرا: نصوص عجمية (6)
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 الثالث الفصل
 لمسلمي األندلس االجتماعي الفني و اإلبداع

 

 .ملسلمي األندلس والبناء العمارة فن اإلبداع يف :األول املبحث

 .والغناء ملسلمي األندلساإلبداع يف فن املوسيقى : الثاني املبحث

 .والتقاليد العادات يف اإلبداع: الثالث املبحث
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 المبح  الول
 لمسلم  ال دلس ف  العمارة والب اِاإلبداع ف  

 

, التااي حكاام بهااا المساالمون تمياازت بتطااور كبياار فااي مختلااال مناااحي الحياااة حقبااةذكرنااا سااابقا  أن ال
حياث سايتم التطارق , وعلى صعيد التطور االجتماعي, بناءوخصوصا في فن الهندسة والعمارة وال

 وهو على النحو التالي: , إلى أهم ما أبدعه األندلسيون في هذا المجال

وكاان لالتصااال بالشاارق باين القاارنين الثاااني , واتخااذ لااه طابعاا أصاايال  ممياازا  , تطاور الفاان األندلساي
 ثاار التاي تادل علاى هاذ  األصاالة التاي وهناال بعاض ا, (1)والتاسع الهجريين أثر  في هذا التطاور
و اتسام عصاار اإلماارة األمويااة فااي األنادلس والااذي اسااتمر , (2)ال نجادها فااي أي بلاد إسااالمي اخاار

فساااعد هااذا كثياارا فااي تطااور , ساانة( باالسااتقرار السياسااي فااي غالااب الماادن األندلسااية441نحااو )
وماااا حققاااه المسااالمون فاااي , (3)حركاااة العماااران التاااي أظهااارت مااادى التقااادم الحضااااري فاااي األنااادلس

فكاان للفان , (4)ولم تساتطع شاعوبا  كثيارة أخارى أن تحققاه, األندلس من تطور بفضل فكرهم المبدع
وماان , (4)(6()5)المعماااري اإلسااالمي طابعااه المميااز الااذي يسااتطيع اإلنسااان معرفتااه وتمييااز  بسااهولة

 أبرز مظاهر هذا الفن المعماري ما يأتي:

ثاام حولااه األساابان إلااى مقااام , كااان قلعااة فااي أيااام المساالمين, بالنصاار و صاارح يساامى, باارج فلهاارة
وكااذلل اخااتط المساالمون , (7)وهااي بقاارب تاادمير, وهااذا البناااء يوجااد فااي مدينااة ألااش, ملكااي حصااين

أقيمات علاى أنقااض مساجد أقايم , والتاي يوجاد بهاا كتدرائياة جميلاة, مدينة تطيلة الحصينة عساكريا
 .(8)في القرن التاسع الميالدي

                                                           

حسان  ,عباد الحمياد ياونس ,إباراهيم خورشايد –عاارال اإلساالمية لجنة ترجمة دائارة الم ,ج.س.كوالن: األندلس (1)
 .494ص  ,بيروت , دار الكتاب اللبناني  ,عثمان

 .494المصدر نفسه: ص (2)
 .341ص ,خلدون  ابنابن خلدون: مقدمة  (3)
بيااروت, دار ا فاااق  ,وكمااال دسااوقي ,تاار: فاااروق بيضاون,هونكااة: شاامس العاارب تساطع علااى الغاارب  زغرياد (4)

 .424ص  ,؛ بدر, أحمد: دراسة في تاري  األندلس وحضارتها 394ص ,دةالجدي
 .243م, ص4341 ,دار الفكر العربي, األوربيةفضل علماء المسلمين على الحضارة  فراج, عز الدين: (5)
 
م, 4334 ,2ط,مكتبااااة الخااااانجي ,القاااااهرة ,عنااااان : محمااااد عبااااد اهلل : ا ثااااار الباقيااااة فااااي أساااابانيا والبرتغااااال  (4)

 .494ص
 .494المرجع نفسه: ص (8)
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والتااي عرفاات , م( مدينااة أباادة192-122هااا=231-232واخااتط األمياار عبااد الاارحمن باان الحكاام) 
الاذي كاان شاغوفا , ولكنهاا اكتملات فاي عصار ابان األميار محماد بان عباد الارحمن, (1)ب بدة العارب

 .(2)ساخيا في اإلنفاق عليه, بتشييد المباني حبا  منه في البنيان واإلتقان فيه

, (3)تعااد قاعاادة تاادمير, وهااي مدينااة محدثااة إسااالمية, مدينااة مرسااية, يدهاوماان الماادن التااي تاام تشااي
وكان لمدينة مرساية عادة , (4)و أمر ببنائها األمير عبد الرحمن بن الحكم, وتقع في شرق األندلس

وهااي تشابه فااي هااذا الوصااال مدينااة اشاابيلية فااي غاارب , ومنهااا جباال أياال تحاات البساااتين, متنزهاات
وهي في مساتوى مان األرض تحايط , ها منخفضة ذات طبقتين أو ثالثو كانت مباني, (5)األندلس

وبينهاا , ولهاا حصاون وقاالع, وفاي جنوبهاا سلسالة مان الاتالل العالياة, بها الحدائق من كال جاناب
 .(7)وكان من أكبر مبانيها هو ميدان الدستور الجميل, (6)وبين قرطبة عشر مراحل

نا هاااا فاااي عهاااد األميااار محماااد بااان عباااد الااارحمن التاااي تااام ب, وكمااا اخاااتط المسااالمون مديناااة مجاااريط
 .(8)م(112-192ها(=)231-243)

  

                                                           

؛  241ص ,9ج ,بياروت, دار الفكار ,تاح: محماد ساعيد العرياان ,أحمد بن محمد: العقد الفرياد ,ابن عبد ربه (1)
تااح: إبااراهيم ,أبااو عبااد اهلل محمااد باان أبااي نصاار باان عبااد اهلل: جااذوة المقتاابس فااي تاااري  علماااء األناادلس  ,الحمياادي
 .33م, ص4313 ,4بيروت ,دار الكتاب اللبناني,ط,لمصريدار الكتاب ا ,القاهرة ,األبياري 

 ,أبو ماروان بان خلاال بان حساين بان حياان بان محماد: المقتابس فاي أخباار باالد األنادلس ,ابن حيان القرطبي (2)
 .222م, ص4343 ,دار الكتاب العربي  ,لبنان ,بيروت  ,تح : محمود علي مكي

ولهاااا معاااادن كثيااارة ومعاقااال ومااادن  ,وهاااي شااارقي قرطباااة ,انتااادمير: كاااورة باألنااادلس تتصااال باااأحواز كاااورة حيااا (3)
معجااام  ,يااااقوت: أباااو عباااد اهلل شاااهاب الااادين ,بينهماااا وباااين قرطباااة سااابعة أياااام للراكاااب القاصاااد )الحماااوي ,ورسااااتيق
 ( . 43ص ,2ج ,بيروت , دار الفكر ,البلدان

تقاويم   ياد إساماعيل بان علاي:الملال الم ,؛ اباو الفاداء933ص, الحميري: الروض المعطار في خبر األقطار (4)
 .443م, ص4193 ,دار الطباعة السلطانية ,باريس ,تصحيح: رينود وال بارون مال, توكين ديالن ,البلدان

 .443ص ,أبو الفداء: تقويم البلدان  (5)
 .232ص,4ج ,بيروت, دار مكتبة الحياة ,شكيب, أرسالن: الحلل السندسية في األخبار وا ثار األندلسية (6)
 .33ص ,عنان: ا ثار الباقية في أسبانيا (7)
 .241ص ,9ج ,ابن عبد ربه: العقد الفريد (8)
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, (1)ثاام تحااول إلااى مدينااة جميلااة عظيمااة اإلنشاااء, وهااي حصاان دفاااعي أنشاائ ألغااراض عسااكرية
وكاااان لهاااا مساااجد جاااامع وخطباااة , ووصاااال الم رخاااون تلااال المديناااة بأنهاااا قلعاااة منيعاااة وحصاااينة

وهاااي باااين قرطباااة , مااان أهااام أعماااال ابااان عباااد الااارحمنوهاااي , وكاااذلل بنيااات قلعاااة ربااااح, (2)قائماااة
وهاااي مديناااة ,  (3)م(199هاااا=244وأمااار ببنائهاااا األميااار محماااد بااان عباااد الااارحمن سااانة) , وطليطلاااة
و تمياازت بزيااادة مبانيهااا الفخمااة التااي انتقاال إليهااا , و وبهااا حصاان حصااين علااى نهاار انااة, جميلااة

م بنااء مديناة بطلياوس التاي أمار ببنائهاا وتا, (4)وساكنوها بعاد خاراب مديناة أورياط, كثير مان النااس
وكان فيهاا مساجد تام بناا   بااللبن , (5)م(342-111ها(=)333-249األمير عبد اهلل بن محمد ) 

وكاان , (6)وبناي مساجدا  خاصاا  داخال الحصان الاذي اتخاذ  لاه, وبنيت صاومعته باالحجر, والطابية
وهااي علااى ضاافة نهاار , ماان المدينااةأكباار , ولهااا ربااض كبياار, سااور مدينااة بطليااوس مبنيااا  بااالتراب

وكذلل أمر عبد اهلل بن محمد ببناء مدينة مصار قرياة األنادلس القريباة مان , (7)كبير يسمى الف ور
 .(9)وتميزت مبانيها بأنها رفيعة وفخمة وجميلة وفاخرة, (8)قرطبة

ريااااة فاااتم إنشااااء المنشااا ت المعما, وشاااهدت األنااادلس فاااي عهاااد الخالفاااة تقااادما  كبيااارا  فاااي اإلعماااار
وبناء المزياد مان المادن والضاواحي الزاهارة التاي ماا زال بعضاها قائماا  إلاى وقتناا , والقصور الفخمة

كمااا تميااز عصاار الخالفااة بالرخاااء االقتصااادي الااذي ساااعد كثياارا  فااي بناااء العديااد ماان , (11()10)هااذا
 , القرىدينار ( من الكور و 9413333إذ كانت جباية األندلس في عهد الخليفة الناصر ), المدن

  

                                                           

 .923ص ,الحميري: الروض المعطار (1)
 .992ص ,2ج ,ا فاق اختراق:نزهة المشتاق في : األدريسي(2)
 .423ص  ,الحميري: الروض المعطار (3)
 .423المصدر نفسه: ص (4)
 ,؛ الحمياري: جاذوة المقتابس222ص ,9ج ,عبد ربه: العقد الفرياد ابن؛ 31ص,4ج ,الضبي: بغية الملتمس  (5)
 .44ص , 4ج
 .432ص ,2ج , المراكشي: البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب (6)
 .492,499ص,2اإلدريسي: نزهة المشتاق ,ج (7)
 .14الحميدي: جذوة المقتبس وص (8)
 .914ص ,الحميري: الروض المعطار (9)
تاااح: محماااد ساااعيد  ,اكشاااي, محاااي الااادين عباااد الواحاااد بااان علاااي: المعجاااب فاااي تلخااايص أخباااار المغاااربالمر  (10)

 .494م, ص4323 ,القاهرة ,العريان
 .(3()1(,)9ملحق رقم)نظر: ي (11)
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لاذلل تام اختطااط , (1)وكاذلل أخمااس الغناائم الكثيارة, ديناار(429333ومن المستخلص واألسواق)
وهاي مديناة , منهاا: مديناة الزهاراء, التي تدل على حجم التطور في الفن المعماري, المدن الجميلة

-342دين اهلل()أمر ببنائها الخليفة عبد الرحمن الثالاث )الناصار لا, عربية إسالمية بارعة الجمال
وتقاااع غرباااي قرطباااة علاااى سااافح جبااال , واساااتغرق بنا هاااا أعواماااا  عديااادة, م(324-323هاااا=393

لااذلل أماار باسااتدعاء المهاارة , (4()3)وأراد الخليفااة ماان بنائهااا أن تكااون لااه منتزهااا  خاصااا  , (2)العااروس
المدينة تعكاس هذ  , (5)فكان بنا ها على أحسن صورة وأبهاها, من المهندسين والعمال للعمل فيها

وتاادلل علااى ماادى اإلبااداع المعماااري الااذي , مالمااح العصاار الااذهبي لألساارة األمويااة فااي األناادلس
الاادنيا فيهااا , وتام تقساايم هااذ  المدينااة لطبقااات, (6)وصالت إليااه الحضااارة األندلسااية فااي ذلاال العصاار

قاعتاه الكبيارة و , وفاي الطبقاة العلياا قصار الخليفاة, والوسطى فيهاا دور الماوظفين, بساتين وحدائق
 .(7)وجوهرة كبيرة تتألأل في وسطها, التي تزينها أعمدة الرخام وحليها الذهبية

وكان عدد العمال الذين عملوا في , وساهم في بناء هذ  المدينة مهندسون من بغداد والقسطنطينية
كمااا تاام جلااب الرخااام األباايض واألخضاار الااوردي ماان ماادن , (8)مدينااة الزهااراء عشاارة االال عاماال

وكااان يصاارال فااي كاال يااوم ماان الصااخر المجااور , المريااة وقرطاجنااة وتااونس والشااام والقسااطنطينية
 , (9)ستة االال صخرة سوى التبليط في األسوس

 

  

                                                           

باراهيم  ,أزهار الرياض وأخبار عياض شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني: المقري, (1) تح: مصطفى السقا وا 
 .244ص ,2م, ج4343 ,القاهرة  ,يظ شلبياألبياري وعبد الحف

 .(449ص  ,جبل العروس: ويعرال بمرتفعات سيرامونيا )أبو الفداء: تقويم البلدان (2)
 .344م, ص2339 ,4ط ,دار النفاش  ,محمد سهيل: تاري  المسلمين في األندلس ,طقوش (3)
 .(34(,)33(,)44ملحق رقم)نظر: ي (4)
 .449ص ,أبو الفداء: تقويم البلدان (5)
ابن خاقان, أبو الفتح بن محمد بن عبد اهلل بن خاقاان بان عباد اهلل القيساي االشابيلي: مطماح األنفاس ومسارح  (6)

 .249ص 4ط,دار عمار م سسة الرسالة ,بيروت ,محمد علي شوابكة تح: ,الت نس في ملح أهل األندلس
؛ طقاااااوش: تااااااري  449ص ,3دار المعاااااارال,ط,ضااااايال: عصااااار الااااادول واإلماااااارات فاااااي األنااااادلس  ,شاااااوقي (7)

 ,344ص ,المسلمين
 .249,242ص,ابن خاقان: مطمح األنفس (8)
 .244المصدر نفسه: ص (9)
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كالحمامااات والمعاماال , تاادل علااى الااذوق الرفيااع, وتتااألال مدينااة الزهااراء ماان قصااور وحاادائق ملكيااة
ماان أهمهااا: المسااجد الجااامع المشااهور , دكمااا يوجااد فيهااا عاادد ماان المساااج, (1)والثكنااات العسااكرية

والااذي أطلااق , أمااا علااى القصاار الخاااص بالخليفااة, (2)ويوجااد علااى سااورها ساابعة أبااواب حديااد, فيهااا
وكاان يبادو , فقد كان من أبهى قصور المدينة في طريقة بنائه وسعته وزخرفته, عليه اسم الم نس

وأنشائ فياه , الحادائق مان كال جاناب وكانات تحايط باه, على أنه تحفة رائعاة مان الفخاماة والجاالل
خصااااص لااااه جناااااح خاااااص محمااااي ماااان الغاااارال , ساااامي بقصاااار الخالفااااة, مجلااااس ملااااوكي جلياااال

 .(3)وهذا كله من أجل حماية وتحصين الخليفة, والدهاليز

, وتاام إنشاااء عاادد ماان األسااواق, وأماار الخليفااة بتحوياال الجاازء األساافل ماان المدينااة إلااى حااي تجاااري
وباذلل نجااد فاي مديناة الزهااراء , (4)ن نشااطهم التجااري فيهااا حاوافز مالياةومانح التجاار الاذين يزاولااو 
 .(5)ولكنها مدينة تجارية, لتصبح مدينة ليست للنزهة فحسب, جميع المباني واألسواق

وهي مدينة كبيرة من كورة البيرة مان أعماال , وأمر الخليفة عبد الرحمن الناصر ببناء مدينة المرية
وكانات هاذ  , (6)ولهاا قلعاة منيعاة تعارال بقلعاة خياران, البحر المتوساطوتقع على ساحل , األندلس

 .(7)وتتميز بوفرة األموال بيدي أهلها, المدينة مزدهرة تجاريا  

وكاناااات مرسااااى األسااااطول األندلسااااي اإلسااااالمي الااااذي بلااااغ أوج قوتااااه وعظمتااااه فااااي أيااااام الخليفااااة 
ن منيااع أماار ببنائااه الخليفااة ويوجااد فيهااا سااور حصااي, وهااي ماان أشااهر الماادن وأعمرهااا, (8)الناصاار
 .(9)وقلعتها منيعة, وتتميز أسوارها بكونها عالية, الناصر

كماااا يصااانع بهاااا صااانوال ا الت مااان الحدياااد , مااان أبرزهاااا الحريااار, ويوجاااد فيهاااا صاااناعات كثيااارة
فيوجد عليهاا صاورة , وعلى أبواب مدينة المرية العقاب, (10)ما ال يمكننا وصفه, والنحاس والزجاج

وعلااى طولااه توجااد أنااواع , ولهااا وادي طولااه أربعااون ماايال  , جاار قااديم عجيااب المنظاارعقاااب ماان ح

                                                           

 .234ص, 2ج ,ابن عذارى: البيان المغرب (1)
 .232ص ,4ج,شكيب: الحلل السندسية (2)
 .349,342المصدر نفسه: ص  (3)
 .342المصدر نفسه: ص (4)
 .239ص ,؛ الحميري: الروض المعطار913ص,2ج ,اإلدريسي: نزهة المشتاق  (5)
 .934ص  ,الحميري: الروض المعطار (6)
 .432ص ,2ج,المراكشي: المغرب في حلى المغرب  (7)
 .232ص,4ج,شكيب: الحلل السندسية (8)
 .444-423ص  ,أبو الفداء: تقويم البلدان (9)
 .931ص,الحميري: الروض المعطار (10)
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وبهااااا ماااان الضااااياع , وفيهااااا ماااان الحمامااااات والفنااااادق نحااااو ألااااال, (1)البساااااتين والجنااااات واألنهااااار
 .(2)الكثير

وكااان علااى الجباال األول قصاابتها , وكاناات مدينااة المريااة فااي أصاالها جاابالن بينهمااا خناادق معمااور
ولهاا أباواب , وفي الجبل الثاني ربضها والسور الاذي يحايط بالمديناة والاربض, حصانةالمشهورة بال

الاذي ازداد قاوة ومناعاة فاي , وأصبحت المرية أكبر مرفأ لألسطول اإلسالمي األندلساي, (3)متعددة
فهاي مديناة , وال زالت المرية وفي العصر الحديث  تعد مان أجمال الثغاور اإلسابانية, (4)ذلل العهد

ويسااامى )متناااز  , يشاااقها مااان الوساااط شاااارع عظااايم محااااط باألشاااجار الباساااقة مااان الجاااانبين ,أنيقاااة
 .(5)وتقع فيه معظم المتاجر والمقاهي والفنادق الكبيرة, الجنرال األعظم(

مديناة , ومن المدن المتصلة بقرطبة التي بناها الحاجاب المنصاور محماد بان أباي عاامر المعاافري
, وتم بنا ها خالل عامين لتنافس بذلل مدينة الزهراء, لوادي الكبيروهي تقع على نهر ا, (6)الزاهرة

وبنياات مديناااة , (7)وانتقااال إليهااا المنصااور للسااكنى هاااو وحاشاايته فيهااا, ونقلاات إليهااا دواوياان الدولااة
واسااتعمل , و أنفاق المنصاور مااال  كثياارا  فاي بنائهاا, الزاهارة علاى أكمال صااورة مان الفخاماة واألبهااة

وتوساع فاي , وجلاب إليهاا ا الت الجليلاة, وزينهاا بالاذهب واألزورد, ال الكثيارينفيها الصناع والعم
وهااذا الوصااال ي كااد ماادى , (8)وأتقاان مضااايقها, وأوثااق أبوابهااا, وبااالغ فااي رفااع أسااوارها, اختطاطهااا

, بعااد أن أصاابح أشااهر شخصااية فااي عصاار , حاارص المنصااور باان عااامر علااى ملكااه ماان الاازوال
 .(9)ليكون سكنه له وألهله وحاشيته, دينة الزاهرةلذلل قرر أن يبني قصرا في م

                                                           

 .424ص  ,أبو الفداء  تقويم البلدان (1)
 .233ص,4ج  ,شكيب: الحلل السندسية (2)
 .931ص ,الحميري: الروض المعطار (3)
 .344ص,الحجي: التاري  األندلسي (4)
 .229, ص 4مكتبة الخانجي, ط القاهرة,,الباقية في أسبانيا والبرتغال  محمد بن عبد اهلل: ا ثار عنان, (5)
 بان عاامر بان أباي عاامر محماد بان الولياد بان يزياد بان الحاجب المنصاور: هاو أباو عاامر محماد بان عباد اهلل (6)

جاد  عباد الملال المعاافري أحاد الوجاو  الاذين دخلاوا األنادلس ماع جايش القائاد طاارق بان زيااد  ,عبد الملل المعاافري
الادار  ,ليبياا وتاونس ,إحساان عبااس تاح:,)ابو الحسن علي بن بسام الشنتريني: الاذخيرة فاي محاسان أهال الجزيارة 

 (.,33ص ,4م, ج4349 ,للكتاب العربية 
؛ 441م, ص4323 ,دار الكتاااب اللبناااني ومكتبااة المدرسااة ,بيااروت ,خلاادون: العباار فااي خباار ماان عباار اباان (7)

 .941-422ص ,4ج ,المقري: نفح الطيب
 .349ص ,2ج,؛ ابن عذارى: البيان المغرب 214ص  ,الحميري: الروض المعطار (8)
 .214المصدر نفسه: ص  (9)
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ثم أقطع وزراء  وكتابه وقاواد  وحجاباه القطاائع , وأمر المنصور باتخاذ الدواوين للعمال في مدينته
وكثاارت , وكاناات فيهااا األسااواق, والقصااور فاتسااعت بااذلل المدينااة, فبنااوا فيهااا كبااار الاادور, الواسااعة

. (1)لشاادة جمالهااا وبهاااء معمارهااا, لناازول بأرضااها والسااكن فيهاااوتنااافس الناااس فااي ا, فيهااا األرزاق
ورتاب فيهاا جلاوس , فنازل بهاا المنصاور هاو وخاصاته, ها( كان الفرال من المدينة343وفي سنة )

وأن يقصاادها , وكتاب إلااى كافاة المادن األندلساية أن تحماال إلياه األماوال والجباياات, وزرائاه وأمرائاه
ولقاد شاهدت األنادلس بنااء المنياات , (2)ن كال مكاان للساكنة بهاافجاء  الناس ما, أصحاب الواليات

الاااذي بناااا  الاااداخل علاااى سااافح جبااال , مثااال قصااار الرصاااافة, وهاااي )قصاااور ريفياااة ( خاااارج قرطباااة
 .(3)وكذلل القصر الذي بنا  ابنه عبد اهلل في مدينة بلنسيا, قرطبة

, ت األحراش الداخلياةو حرص الداخل على جعل قرطبة صورة من دمشق في منازلها البيضاء ذا
و سااعد علاى هاذا النهااوض فاي مجاال العماران تقاادم , (4)المزيناة باألزهاار والاورود وناافورات الميااا 

والثالثاااة تااام , (6)وأنشاااأت األخااارى فاااي قرطباااة, (5)الصاااناعة مثااال إنشااااء دور الصاااناعة فاااي إشااابيلية
 .(7)إنشا ها بقرمونة

حيااث كاناات , وطرطوشااة, (8)فااي المريااةوفااي عصاار عبااد الاارحمن الناصاار أنشاائت دور الصااناعة 
ليصاانع منااه , الااذي يمتاااز بطولااه وغلظااه, تصانع فيهااا المراكااب الكبااار ماان خشااب جبااال طرطوشاة

وتحولااات تلااال الصاااناعات لبعااادها عااان السااااحل لصاااناعة التحاااال المعدنياااة , (9)القااارى والصاااواري
الاااذهب األحمااار وياااذكر أن عباااد الااارحمن الناصااار أمااار بصاااناعة اثناااا عشااار تمثااااال  مااان , وا الت

 .(10)ال  وتمساحا  ونسرا  تمج جميعها الماء من أفواههااتمثل أسدا  وغز , مرصعة بالدر النفيس

                                                           

 .214: ص349ص ,2ج,؛ ابن عذارى: البيان المغرب 214ص  ,ي: الروض المعطارالحمير (1)
 .214ص ,؛ الحميري: الروض المعطار342ص ,2ج,ابن عذارى: البيان المغرب (2)
 م.4342,دمشق,491ص,,دراسات في تاري  األندلس وحضارتها :بدر (3)
 .34ص,4ج ,ابن ا بار: الحلة السيراء (4)
 .24  افتتاح األندلس, صتاري :( ابن القوطية5)
 .499ص,2ج,ابن عذارى: البيان المغرب  (6)
 .49ص  ,الحميري: الروض المعطار (7)
األندلسي: فرحة األنفس في تاري  األندلس, القاهرة, نشر: لطفي عبد البديع, مجلاة المخطوطاات  ابن غالب, (8)

 .44م, ص 4393العربية,
 .433ص ,2م, ج4349 ,مطبعة روما  ,س: نزهة المشتاقاإلدريسي: ابو عبد اهلل محمد بن إدري (9)
 .442ص , 2ج ,المقري: نفح الطيب  (10)
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خاصة بعد التوسع في أعمال البناء والعماران , وكانت هذ  الصناعات تزين بها المنش ت والمباني
ثم زاد فياه علاى , ألولكذلل لو نظرنا إلى قرطبة بمسجدها الذي بنا  عبد الرحمن ا, (1)في الزهراء

وقاد هادم , ثم المنصور بان أباي عاامر, والحكم الثاني )المستنصر (, التوالي عبد الرحمن األوسط
ولكاان القساام األقاادم منااه ياادل علااى تااراث معماااري , لتبنااى مكانااه كنيسااة مساايحية, قساام ماان وسااطه

لقساام الااذي أضااافه ويعتقااد أن ذروة اإلنجاااز الفنااي فيااه قااد تحققاات فااي ا, لااه طااابع أندلسااي, جديااد
وبخاصااة حااول المحااراب أو المشااكاة التااي , وزخرفتااه المتقنااة, الحكاام الثاااني بعقااود  البالغااة التنميااق

 .(3()2)تحدد االتجا  إلى مكة

فالنااظر , بكال ماا حملتاه مان ما ثرات, ما ذن ساورية األموياة , ويوجد اثار مان فان ساورية الجديادة
مثال ما ذن ساورية التاي صاممت علاى غارار أباراج , قطعإلى مئذنة جامع قرطبة الجديدة مربعة الم

, وهااذا دلياال علااى اسااتيعاب ثقافااة المشاارق, وكااذلل تااأثرت بااالفن المعماااري فااي بغااداد, (4)الكنااائس
وكاذلل هناال تاراث عظايم مان , (5)أي تزين أسابانيا بثاوب إساالمي, وامتزاجها مع الثقافة األسبانية

الااذي , مثاال قصاار الجعفريااة فااي سرقسااطة, األندلسااي ا ثااار التااي تاادل علااى فاان البناااء والمعمااار
 , والذي يجري العمل في الوقت الحاضر الستعادة بنائه, وبذ  في زخرفته, يمتاز بإبداع عجيب

وكاااذلل قصااار , (6)وهاااو مناااارة أثرياااة تعاااد مااان أجمااال ا ثاااار فاااي العاااالم اإلساااالمي, وبااارج الخيرالااادة
, يااازال محتفظاااا  بهندساااته علاااى نحاااو عجيااابذلااال القصااار الضاااخم الاااذي ال , الحماااراء فاااي غرناطاااة
لتجعال , وبدع الطبيعة من ماء جاار وخضارة يانعاة, و تجمع فيه فن العمارة, بالرغم من قدم بنائه

 .(8()7)منه مشهدا  من أعظم مشاهد العالم المهمة

واتسااامت باااأن لهاااا طابعاااا  أندلساااايا  , وحركاااة البناااااء تطاااورت, مماااا تقااادم أن الفااان المعمااااري يظهااار
وربماا هاذا الاذي أعطاى لهاذ  , روبااو كما أنها كانت مزيجا  من حضارة المشارق العرباي وأ, يا  إسالم

, والحارال االقتصاادي, و كاان لعوامال االساتقرار واألمان, الحضارة ميزة جعلهاا تختلاال عان غيرهاا
ووحادة المجتمااع األندلسااي إسااهامه الكبيار فااي نمااو تلاال الحركاة العمرانيااة و الالفاات أن األندلساايين 

                                                           

 .442ص , 2ج ,المقري: نفح الطيب  ((1)
 ,تر: محمد رضاا المصاري ,مونتغمري وات: في تاري  أسبانيا اإلسالمية مع فصل في األدب بقلم ليبر كاكيا (2)
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المصااانع التااي  فأباادعوا فااي بناااء, اعتماادوا علااى أنفسااهم فااي كثياار ماان هااذ  اإلنجااازات المعماريااة
وهاذا دليال اخار يادل , وكذلل استقدموا الخبراء في الهندسة مان أمااكن متعاددة, مولت حركة البناء

تلال على مدى اهتمام حكام المسلمين في األندلس بهذا التطور والتقدم في فان العماارة والبنااء فاي 
باال , الحقباة التاي اسااتطاعت فيهاا حضااارة األنادلس أن تنااافس الحضاارة األوروبيااة فاي هااذا المجاال

ولذلل يجب أن نفخر بما تركه لنا المسلمون في األندلس من اثار رائعة وبصمات , وتتفوق عليها
 ال زال بعضها حتى يومنا هذا شاهدا  على ما أبدعه أولئل المسلمون في تلل الحقبة.
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 المبح  النا  
 لمسلم  ال دلس اإلبداع ف  الموسيقل والغ اِ

 

 الموسيقل والغ اِ:

أبادع المسالمون فااي األنادلس بفاان الموسايقى والغناااء, بال وطاورو  وأضااافوا إلياه الكثياار مان الجديااد 
 على هذا الفن يعكس الذوق األندلسي وأهم إبداعاتهم في هذا المجال:

عااض الشخصاايات البااارزة فااي الغناااء مثاال مشاااركة األمياار أبااي القاساام وب, شااارل األمااراء واألدباااء
وكذلل أسلم بن أحمد بن , (1)الذي كان عالما بالغناء, المطرال بن محمد بن عبد الرحمن األوسط

, (2)وألال كتابا  خصصه ألغاني زريااب, كان شاعرا  وأديبا  وعالما  بالغناء, سعيد بن القاضي أسلم
وأبو األصبغ عبد العزيز بن عبد الارحمن , (3)ستكفي قديرة في صنعة الغناءو كانت والدة بنت الم
وكان عبيد اهلل بن محمد الرشيد من أبناء المعتمد بن عباد ملل إشابيلية , (4)الناصر مغرما  بالغناء
ومجيااادا  , وكاااذلل الحساااين بااان أباااي جعفااار الرقشاااي كاااان عالماااا  بالموسااايقى, (5)يجياااد ضااارب العاااود

واألدب , بااد الوهاااب باان حسااين باان جعفاار الحاجااب أوحااد عصاار  فااي الغناااء الرائااقويعااد ع, للغناااء
 .(6)باللحون, وكان أعلم الناس بضرب العود, واللفظ األنيق, والشعر الرقيق, الرائع

كاااالرقص , ويعااد عصاار بناااي أميااة فااي األنااادلس هااو العصااار الااذهبي للفنااون و الغنااااء والموساايقى
و حاارص , (7)ب هااذا الفاان ازدهااارا  واضااح فااي األدب والشااعروصااح, والتهااريج واأللعاااب والفكاهااة

فبعاث إلاى الحجااز , وبغاداد عصار , عبد الرحمن الداخل على أن يجعل من قرطبة دمشاق أجاداد 
, وأغادق علايهن األماوال, تجارا  يشترون له الجواري ممن ذاعت شهرتهن في فن الغناء والموسيقى

والتي عرفت بأنها حاذقاة فاي الغنااء  وكانات إلحادى , وأولى تلل المغنيات كانت )فضل المدينة (

                                                           

 .421ص, 4ج ,ابن ا بار: الحلة السيراء (1)
 .412ص ,ابن حزم القرطبي: طوق الحمامة (2)
 .423ص,9ج,المقري: نفح الطيب (3)
 .423ص,9المصدر نفسه: ج (4)
 .21ص,2ج ,ابن ا بار: الحلة السيراء (5)
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, وكاناات أندلسااية األصاال, وكااذلل فعلاات )علاام(, وتعلماات الفاان فااي المدينااة, بنااات هااارون الرشاايد
 . (1)وتعلمت الغناء أيضا في المدينة فكانت محذقة ومهتمة

وكاان , (2)رحلاةوفدت على األندلس فاي هاذ  الم, كذلل هنال جارية سوداء اللون من رقيق المدينة
و , (3)مغنياااة بديعاااة محسااانة وعاااوادة أديباااة, اسااامها )غااازالن(أم المطااارال بااان عباااد الااارحمن األوساااط

وهاي جارياة , اشترى عبد الرحمن الداخل جارياة مدنياة تعاد مان أحسان المغنياات اسامها )الجعفااء(
 .(5)وكما أحب الداخل جارية اسمها )دعجاء(, (4)مسلم بن يحيى الزهري

م بن هشام فتحت األندلس أبوابها لكل من ضاق المشرق بمواهبهم من أهال الغنااء وفي عهد الحك
, وكانااا محساانين فااي صاانعتهما, فااأول ماان دخاال األناادلس المغنيااان )علااون وزرقااون(, والموساايقى

, وظهر في عهد الحكم بن هشام أيضا  موسيقي بارز, (6)ولكن غنائهما تالشى بغلبة غناء زرياب
 .(7)ي( الذي غنى لألمير قصائد من شعر وهو )عباس بن النسائ

, وألناه فناان رقياق المشااعر, ورفع األميار عباد الارحمن بان الحكام مان مكاناة المغناين والموسايقيين
ورحااب بهاام فااي بالطااه , وفااتح قرطبااة لكاال فنااان وافااد, وأحساان إلاايهم وأكاارمهم, مرهااال اإلحساااس

شااهر ماان قاادم إلااى قرطبااة ماان وأ, لتصاابح قرطبااة فااي عصاار  محااط أهاال الفاان واألدب والموساايقى
والمغناي المصاري المعاروال , بغداد المغني البغدادي المشاهور علاي بان ناافع المعاروال )بزريااب(

والاذي أحادث ثاورة فااي الفان بدخولاه إلاى األناادلس فاي عهاد عبااد , (8)باسام عباد الواحاد اإلسااكندراني
 .(9)الرحمن األوسط

وهاااو صااااحب مدرساااة تسااامى مدرساااة إساااحاق , وأحااادث زريااااب تجديااادا  فاااي تلااال الفناااون األندلساااية
وأخااااذت عنااااه أصااااوات , وأصاااابح لااااه طريقتااااه الخاصااااة بالغناااااء والموساااايقى, الموصاااالي فااااي بغااااداد
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عناااد الملاااول بضااااعته وحساااابه فاااي الفااان و عاااال علاااو  عاااالو , وألفااات الكتاااب بهاااا, اساااتفادت مناااه
 .(1)مفرطا

, (2)رائااق غنائااه وأخبااار وفااي ط, وصاانال أساالم باان أحمااد باان سااعيد اباان القاضااي كتابااا  فااي أغانيااه
يلقاي إلياه كال خبراتاه , وكثر الحديث عن زرياب منذ أن كان تلمياذا  إلساحاق الموصالي فاي بغاداد

, و تفااوق زرياااب علااى أسااتاذ  وبعاادها ذهااب إلااى قرطبااة, ويخااتلس ماان أغانيااه وألحانااه, وتجاربااه
نادلس ترحيباا  رساميا  وهكذا لقي وفود زرياب إلى األ, (3)حيث احتضنه األمير عبد الرحمن األوسط

و أسااكنه األمياار فااي , وأماار األمياار عمالااه فااي الاابالد أن يحساانوا إلااى زرياااب أينمااا كااان, وشااعبيا  
ومنحاااة , وأجااارى لاااه رزقاااا  شاااهريا  معلوماااا  , وأعطاااا  جمياااع ماااا يحتاجاااه, أحسااان وأفخااام دور قرطباااة

قرطبااة ومسااتغالتها ويقطااع ماان دور , بمناساابة األعياااد منحااة تقاادر بثالثااة االال دينااار فااي العااام
كاال هااذ  الظااروال هيأهااا األمياار لزرياااب حتااى يباادع , (4)وضااياعها مااا يقاادر بااأربعين ألااال دينااار

وطارح كال غنااء , فأعجاب باه, وسامع غنااء , و اساتدعا  وجالساه, ويتقن ويجياد فاي صانعته وفناه
 .(5)وأحبه حبا  شديدا  , سوا 

وأناه كاان عنادما يصاحو , تعلمه كل ليلاةوادعى أن الجن كانت , وكان زرياب يَلحن أشعار  بنفسه
ثام يكتاب , ويتناول عاود  فيطارحهماا ليلتاه, من نومه يدعو جاريته غزالن وهنيدة فيأخذان عودهما

وخاصااة المشاارقة فااي , وكااان زريااب مااع ذلال يغناي أشااعار غيار , (6)ويعاود إلااى مضاجعه, الشاعر
زريااب وابتكار  علاى صاعيد الفان ماا  ومن أهم ما أبدعه, (7)بعض األحيان من أمثال أبي العتاهيه

 يأتي: 

واتخاذ لاه , وتحات المثلاث, وضاعه فاوق المثناى, لقد ابتكر وترا  خامسا  متوساطا  للعاود .4
 .(8)باألندلس مضربا  للعود من قوادم النسر

                                                           

 .442-434در نفسه: صالمص (1)
 .412ص ,ابن حزم: طوق الحمامة (2)
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فكان يفتتح الغناء بالنشيد , لحنِ  وحفظ عشرة االال, ترجم كتاب الموسيقى لبطليموس .2
 .(1)يجويختمه بالحركات واألهاز 

, واكتشااال الموهاوبين, ومعالجة األصاوات علاى اختالفهاا, أسس مدرسة لتعليم الغناء .3
وهيااأ األجااواء , ولااذلل نجااح تالميااذ  فااي نشاار الااوعي الموساايقي عنااد العامااة والخاصااة

 .(2)لظهور الموشحات في األزجال

العديااد ماان والتااي كاناات تجمااع , وتعااددت مجااالس األنااس والطاارب لحاابهم للفاان والغناااء والموساايقى
 .(3)يضربون بمختلال ا الت من عيدان وطنابير, المغنيين والمغنيات

واسااتئثار  بصااحبه األمياار دون غياار  أهاجاات عليااه حسااد , وهااذ  الشااهرة التااي وصاال إليهااا زرياااب
وكذلل الفريق الذي كان ينعم بصحبة , والذي تضاءلوا عند ظهور , زمالئه من المغنين المغمورين

وعلاااى رأس هااا الء , الاااذي ضاااعفت مكانتاااه عناااد  بعاااد أن تعلاااق بصاااوت زريااااب ,األميااار ومنادمتاااه
ومبعوثاه الخااص إلاى اإلمبراطاور البيزنطاي , والممثال الشخصاي لألميار, الحاسدين شااعر الابالط

وهاااو أحاااد , م(124هاااا=293وهاااو يحياااى بااان حكااام الغااازال )ت , (4)م(144هاااا=222تيوفيااال سااانة )
 .(5)الشخصيات البارزة في بالط األمير

فرحااال إلاااى , الاااذي أمااار بنفياااه مااان األنااادلس, وعنااادها شاااكا  زريااااب لألميااار, وهجاااا الغااازال زريااااب
وجمايعهم تعلماوا , ومن أبرز تالميذ زريااب الاذين نبغاوا فاي قرطباة أبناا   الاذكور الثمانياة (6)العراق
الاارحمن ويليااه فااي المكانااة عبااد , وكااان أعالهاام شااأنا  ابنااه عبيااد اهلل, ومارسااوا هااذ  الصاانعة, الغناااء

أمااا محمااد , (8)واسااتخال بااالكبراء, ولكنااه اغتاار بنفسااه فتجاارأ علااى الملااول, (7)االباان األكباار لزرياااب
 .(9)وأما قاسم فكان أحذقهم بالغناء والموسيقى, فكان مخنثا  

و اشااتهرت كثياارا  فااي , كاذلل كاناات حمدونااة بناات زرياااب تتفااوق علااى أختهااا فااي الغناااء والموساايقى
لوزير هشام بن عبد العزيز وزير األمير محمد بن عبد الرضا كذلل نبغات وتزوجها ا, هذا المجال

                                                           

 .422ص  ,9ج ,: نفح الطيبالمقري (1)
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وضارتها , وطاروب أم ولاد  عباد اهلل, (1)جاريته متعة التي أهداها إلى األمير عبد الارحمن األوساط
وكاذلل نبغات , (3)وقد أقامت متعة بعد أن أصبحت محظياة األميار مساجدا  عارال باسامها, (2)فجر

فأعجب بها , وكان صوتها عذبا  وأغانيها جميلة, علمت الغناء عن زريابفي الفن مصابيح التي ت
 .(4)الذي تمتع بسماع صوتها, الكاتب األديب ابن عبد ربه

وماانهن , ظهارن فاي عهاادي األميارين المنااذر وعباد اهلل, وعلاى أيادي هاا الء نباغ جياال  مان المغنيااات
وكاناات جميلااة ومتقنااة لصاانعة الغناااء , الجاريااة طاارب التااي أهااداها أحااد التجااار إلااى األمياار المنااذر

وأكثر ما وصل مان تالمياذ زريااب هاو , (6)ومنهن جيحان جارية األمير عبد اهلل, (5)وحسنة األداء
الااااذي ياااازود بااااالد , وظاااال المشاااارق اإلسااااالمي هااااو المااااوطن األساسااااي للغناااااء والطاااارب, المغنيااااات

, (7)ت فاي باالط األميار عباد اهللواساتقر , األندلس مثلما قادمت المغنياة قمار مان بغاداد إلاى إشابيلية
م( ساافينة إلااى المشاارق 399هااا=344كااذلل بعااث الخليفااة عبااد الاارحمن باان محمااد الناصاار ساانة )

, (8)وعااادت الساافينة وبهااا عاادد ماان الجااواري والمغنيااات, لشااراء عاادد ماان المغنيااات ماان اإلسااكندرية
اء مان أبنااء األماراء وبارع فاي فان الغنا, (9)وذاعت شهرة المغنياة أناس فاي عهاد الحاجاب المنصاور

وكاذلل ابناه , (10)األمير أبو القاسم المطارال بان محماد بان عباد الارحمن األوساط, والخلفاء وبناتهم
 .(11)األمير أبو األصبغ عبد العزيز بن عبد الرحمن الناصر

, (13)ومن مغنياتها واحدة اسمها هنية, (12)وكانت بارعة بالغناء, كذلل األميرة والدة بنت المستكفي
, (14)موساايقيان بقرطباة فااي عهاد الحكاام المستنصارهما أبااو مقايم الزاماار, فاي مجااال الموسايقى ونباغ
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وما يدل على ازدهار فن الغناء والموسيقى والرقص في عصر الخالفاة , (1)والثاني النكوري الزامر
, (2)التاي كانات تنتجهاا دار الصاناعة بقرطباة, هي النقوش المحفورة في العلب والصناديق العاجياة

دت على تقدم الفن والغناء ما أبدعه األندلسيون من ابتكار الموشحات عمن أهم العوامل التي ساو 
فقد كان المغنون في عصري اإلمارة والخالفة يأخذون من القصائد ماا ياتالءم منهاا ماع , واألزجال
ووصااااال , ولكاااان بابتكااااار الموشااااحات وهااااي أشااااعار تصاااالح للغناااااء وتاااادور حااااول الغاااازل, األلحااااان
أي الالتينياة , وهي مبنية على أغاني شعبية بالرومانساية, (3)وتربط بين اللحن و الطرب, الطبيعة
والمقطاع , ويكثر منهاا ومان أعاريضاها المختلفاة, وكان الموشح ينظم أغصانا  أغصانا  , (4)الدارجة

 .(5)األخير منها يعرال بالخرجة

لكاي , وحسان اإليقااع الصاوتي ,وكاذلل ساهولة األلفااظ, وتتسم الموشحات بعذوبة مقاطع الكلماات
ويجماع م رخاو األدب األندلساي القادامى أن فان , (6)ويجمل ترديدها, ويجاد توقيعها, تصلح للغناء

وهاو أحاد شاعراء , هاو مقادم بان معاافي القباري, وأول أوزان الموشاحات, التوشيح نشاأ فاي األنادلس
 .(7)األمير عبد اهلل بن محمد

جااال فاان الغناااء والموساايقى جاااء مااع تطااور المجتمااع اقتصاااديا يباادو لنااا أن التطااور والتقاادم فااي م
إذ أن حياة التمدن المجتمعي دائما  ما يواكبها انفتاح وتحرر أكثر فاي , ووحدته واستقرار  اجتماعيا  

 , لذلل نالحظ أن األمراء والخلفاء اهتموا بشكل كبير في الفن والموسيقى, المجتمع

وهاذا ياادل علاى أصاالة هاذا الفاان الرفياع الاذي لام يكاان , دورفياه وكاان لبناااتهم وأبناائهم, بال وطاورو 
ولم يكن مبتذال  أو منبوذا  على الرغم من اختالال بعض , يقتصر على شريحة معينة في المجتمع

وبدعوى عدم موافقتها للشريعة اإلسالمية إال أن هذا لم يكن ليحد من , الفقهاء مع الفن والموسيقى
ن ساامات الحضااارة األندلسااية فااي المجتمااع اإلسااالمي بمااا أبدعااه تطااور الفاان حتااى أصاابح ساامة ماا

, مثاال الموشااحات واألزجااال, لاام تكاان معروفااة ماان قباال, المساالمون ماان أشااكال وألحااان فنيااة جميلااة
 التي بمجرد سماعها وذكرها نذكر تلل الحقبة التاريخية من الحضارة األندلسية الزاهرة.

 
                                                           

 .443المصدر نفسه: ص (1)
 .434م, ص4342 ,بيروت ,محمد  مرزوق: الفنون الزخرفة اإلسالمية في المغرب واألندلس (2)
 .433م, ص4342 ,بيروت ,مصطفى الشكعة: األدب األندلسي موضوعاته ومقاصد   (3)
 .442ص ,أنجيل جنثالث بالنيثا: تاري  الفكر األندلسي (4)
 .43م, ص4391,القاهرة  ,لطفي عبد البديع: اإلسالم في أسبانيا (5)
 .343ص,الشكعة: األدب األندلسي(6)
 .4433ص ,ابن خلدون: المقدمة (7)
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 المبحث الثالث

 تقاليدالعادات وال في اإلبداع

 :والملبس اإلبداع ف  المَكل والمشر 

لألندلسيين ذوقهم الخاص في المأكل والمشرب والملبس الذي ميزهم عن غيارهم مان النااس, لاذلل 
 وأضافوا الكثير في هذا المجال.أبدع المسلمون في األندلس 

لمااااوروث وا, كااااان الطعااااام األندلسااااي عبااااارة عاااان ماااازيج مخااااتلط ماااان التااااأثيرات المشاااارقية والبربريااااة
وكان لزواج المسلمين باألسبانيات دورفي معرفة أناواع مختلفاة مان األكاالت , (1)األندلسي القوطي

كلحاوم , حيث كانت اللحوم تستخدم فاي الطاب , (2)األسبانية التي عرفت طريقها للمائدة اإلسالمية
لسااايين ذوقهااام وكاااان لألند, (4)وكاااذلل اساااتخدموا الطياااور واألسااامال المختلفاااة فاااي الطاااب , (3)البقااار

خصوصااا  الفاااخرة منهااا كالثريااد الااذي , حيااث عرفااوا مختلااال أنااواع األطعمااة, الخاااص فااي الطعااام
مماا حاذا , التي كانت تقدم بشاكل منساق ومنماق فاي طباق كبيار, يتكون من أنواع عدة من اللحوم

بعاض  حتاى كاان, وبدأ البذ  فاي الطعاام واضاحا  , (5)بالناس لوصفها بأحد أطباق الملول والوزراء
إلااى , ومعهاام األدويااة الهاضاامة, الخلفاااء والخاصااة إذا جلااس إلااى الطعااام يقااال األطباااء بااين يديااه

 .(6)جانب أنواع الشراب األخرى

وممااا ياادل علااى ماادى التقاادم والتطااور واإلبااداع فااي هااذا المجااال هااو وجااود أفااران عامااة فااي ذلاال 
ابان حياان: ألأن ساعيد بان  فقاد ذكار, العصر يجهز فيها النااس طعاامهم كماا فاي عصارنا الحاضار

فلماا , ثم خارج متوجهاا  إلاى دار , سليمان القاضي صلى صالة الجمعة في المسجد الجامع بقرطبة
فأخذها تحت , قال: نعم, انتهى إلى باب الفرن الذي كان يطب  فيه قال لصاحبه: أطبخت خبزتي

 .(7)لو  ألومعه جماعة أخروا دوابهم إجالال  له حتى أوص, وسار إلى منزله, إبطه

                                                           

)رسااالة ماجساتير غياار  ,باو لعاراس خماايس: الحيااة االجتماعياة والثقافيااة لألنادلس فاي عصاار ملاول الطوائاال  (1)
 . 33م,ص 2334-4421 ,جامعة الحاج الخضر  ,منشورة ( ياتنة 

 .211ص ,دويدار: المجتمع األندلسي في العصر األموي (2)
تحرياار ساالمى  ,ماان كتاااب الحضااارة العربيااة اإلسااالمية فااي األناادلس  ,دافيااد وينااز: فنااون الطااب  فااي األناادلس (3)

 .4333ص,2م, ج4331 ,4ط,مركز دراسات الوحدة العربية  ,بيروت ,الخضراء الجيوسي 
 .924ص ,4ج,الطيبنفح  المقري: (4)
 .4324ص,2ج,وينز: فنون الطب  في األندلس (5)
 .434ص ,طه: فصول من تاري  الحضارة اإلسالمية  (6)
 .433ص,ابن حيان: المقتبس (7)
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, ومن الطريال ما ذكر  السقطي: ألأنهم لم يميزوا بين أناواع الطعاام الجااهزة فاي كثيار مان األحياان
ولام , مثل استخدام كالب وفرس ميتاة, فقد كان بعض الطهاة يستخدمون لحوما  فاسدة في طبخهم

 .(1)حيث كانوا يكتشفونهاأل, تكن مثل تلل األمور تخفى عن السلطات

وكاان لكال عصار ماا , مسلمين في األندلس بتنوع الطعاام بأشاكاله وألواناه وأنواعاهوتميزت عهود ال
فمااع قاادوم المساالمين , إال أن المشااترل فااي ذلاال كلااه هااو النوعيااة الفاااخرة للطعااام, يميااز  عاان غياار 

 .(2)الفاتحين لألندلس كان اعتمادهم في الطعام على تلل الوجبات التي اعتادوا عليها في بالدهم

فانتشر في زماانهم كثيارا  مان األكاالت التاي تعتماد علاى , ن الطعام عناية خاصةياألموي ولقد أولى
وكان االستهالل اليومي منها في قصر الزهراء لوحاد  يفاوق ثالثاة عشارة , اللحوم بمختلال أنواعها

 .(3)ألال رطل

م اسااتحدث أطعمااة جدياادة علااى األندلساايين لاا, (4)م(122هااا=234ومااع قاادوم زرياااب لألناادلس ساانة)
وفاي محاضارة لليفاي بروفنساال , (5)فهو أول من اجتنى بقلة الهلياون, تكن معروفة عندهم من قبل

بعنااوان الشاارق اإلسااالمي والحضااارة العربيااة األندلسااية أشااار فيهااا إلااى أن زرياااب علاام أهاال قرطبااة 
مناا وعرفات الحلاوى التاي اسامها )بالزالبياا( وتعارال كاذلل حتاى يو , (6)أرقاى أناواع الطهاي البغادادي
ويبدو أن األمويين قد نقلوا لألندلس عادة االهتمام باالحلوى تشابها , (7)هذا بعد تحريفها من زريابيا

وذكار مان , (8)فمعاوياة ابان أباي سافيان كاان يأكال يومياا  الحلاوى بشاكل كبيار, بأجدادهم فاي الشاام
 , (10)والجينص, (9)الفلوذج, أصناال الحلوى التي كانت تباع هنال

                                                           

 32ص  ,السقطي: في اداب الحسبة (1)
 .211ص,دويدار: المجتمع األندلسي في العصر األموي (2)
 .924ص ,4ج,المقري: نفح الطيب  (3)
 .21ص ,9م, ج9,2332دار العلم للماليين, ط بيروت, ,خير الدين: األعالم  لزركلي,ا (4)
الهليااااون: هااااو عبااااارة عاااان نبااااات معااااروال ومشااااهور فااااي ذلاااال الوقاااات وهااااو حااااار ورطااااب )الزبياااادي : تاااااج  (5)

 (.214ص,32ج,العروس
 .21ص,9ج,الزركلي: األعالم  (6)
 .23ص,3ج ,أمين: ظهر اإلسالم  (7)
 .443ص,1ج,داية والنهاية ابن كثير: الب (8)
أبو منصاور عباد الملال بان  ,وصفه الحسن البصري بأنه: لباب البر ولعاب النحل بخالص السمن )الثعالبي  (9)

 (.429د.ت.ط , ص ,دار مكتبة الحياة ,بيروت ,حسن األمين تح:,محمد بن إسماعيل: كتاب خاص الخاص 
ميت بااالجينص ألنهماا يخصابان أي يقلباان ويخلطااان وسا ,الجيانص: وهاي حلاوى تصانع ماان التمار والسامن  (10)

 (.942ص,44ج,)الزبيدي: تاج العروس 
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الاذي , ويالحظ أن التطور في هذا المجال كان يعبار عان رغاد العايش والتارال, (1)رهاوالزالبية وغي
والالفت أيضا أن األندلسايين اساتفادوا , جعل من أهل األندلس يبدعون حتى في طعامهم وشرابهم

ليصاابح لااديهم أفااران عامااة , وكااذلل مااا أتاااهم ماان بغااداد, ماان جميااع مكونااات المجتمااع فااي الااداخل
وهاذا التطاور فاي , صبح الطعام والشراب مهنة يعمل بها بعض المتخصصاين بهااوي, لكافة الناس

الطعااام والشااراب يعباار عاان حالااة تميااز المجتمااع األندلسااي بذوقااه الرفيااع الخاااص الااذي ينسااجم مااع 
 حالة التطور المجتمعي .

قادم بل تعدا  ليصل إلاى الت, ولم يكن الترال في الطعام لدى األندلسيين يقتصر على الطعام نفسه
, وماااان ذلاااال اتخاااااذ انيااااة الزجاااااج والفضااااة, فااااي صاااانع األوانااااي واألدوات المسااااتخدمة فااااي الطعااااام

بادال  مان تقاديم الطعاام , وسفر األديم لتقاديم الطعاام, األديم اللينة الناعمة (2)واستخدام فرش أنطاع
 .(3)ويعود الفضل في هذا التطور إلى زرياب, على الموائد المصنوعة من الخشب

وماان ثاام ينتقاال إلااى , ومنهااا أن يبتاادئ الطعااام بالحساااء, رياااب تقاليااد جدياادة فااي الطعاااموابتكاار ز 
ولاذلل نجاد أن أماراء األنادلس وخلفااءهم , (4)وبعد االنتهاء من الطعام يقوم بتنااول الحلاوى, اللحوم

 , (5)وأنواع الطعام المنسوب إليه, اتخذوا من زرياب قدوة لهم بما ابتدعه من اداب المائدة

وربماا , حياث كانات تبااع حساب أوزانهاا, نت دكااكين بياع الحلاوى منتشارة تبياع الحلاوى الجااهزةوكا
 .(6)لذلل كان كثير من الناس يشترونها ويكثرون منها, تكون الحلوى لديهم رخيصة الثمن

, ويبدو أن عادة اإلكثار من الطعام خصوصا  أطيبه كانت معروفة ومنتشرة في هذا العهد األماوي
وكااان هااذا دافعااا لشااعراء الهجاااء الغتنااام الفرصااة , تشاارت بعااض األمااراض الناجمااة عنهاااومعهااا ان

 .(7)من أجل هجاء كل من يمارس هذ  العادة

                                                           

وتقلاى ثام تعقاد بالادبس )مصاطفى إباراهيم واخارون  ,تصب في الزيات ,الزالبية: حلواء تصنع من عجين رقيق (1)
 (.334ص,4ج,:المعجم الوسيط 

 (.333ص,2ج,لمعجم الوسيط إبراهيم واخرون : ا ,أنطاع: بساط مكون من الجلد )مصطفى  (2)
 .421ص, 3ج ,المقري: نفح الطيب  (3)
 .341ص, 2ج ,حسن: تاري  اإلسالم (4)
 .931ص, 4المصدر نفسه: ج (5)
)رسااااااالة ماجسااااااتير ( الجامعااااااة اإلسااااااالمية ,نااااااادر فاااااارج: التاااااارال فااااااي المجتمااااااع اإلسااااااالمي األندلسي ,زيااااااارة (6)
 .434م, ص4223ها =221م()444ها=32)
تااح: أحمااد األرنااا وط, تركااي مصااطفى, بيااروت, دار ,ح الاادين خلياال أيباال: الااوافي بالوفيااات الصاافدي, صااال (7)

 .229ص ,43م, ج2333ها=4423إحياء التراث ,
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ساااعد ازدهااار االقتصاااد فااي األناادلس علااى التقاادم فااي مجااال الرقااي االجتماااعي والحضاااري برغبااة 
دخاال من األمراء والحكام في اإلصالح واالنفتاح, وأدى ذلل إلى بروز م ظااهر التارال, والرفاا , وا 

, وكااان األندلسايون أشااد خلااق اهلل اعتناااء  بمالبسااهم, (1)البضاائع العراقيااة, كااالمالبس وأدوات الزينااة
ونظافتها وفرشهم وغير ذلل, وكان الذي ال يجد قوت يومه فيهم يصاوم ويبتااع صاابونا  يغسال باه 

وها, كما كان يفعل المشارقة, واقتصرت , وتميزوا بكشال ر وسهم, وعدم لبس العمائم ونح(2)ثيابه
العماااائم فقاااط علاااى القضااااة والفقهااااء, إذ يلبساااون عماااائم مختلفاااة عااان أهااال المشااارق, حياااث كانااات 

, ولام يكان يعرفاه, (4), ويذكر أن رجال أتاى إلاى الخشاني(3)بيضاء اللون بدال  من السواد في الحداد
والكحاال والخضاااب, والحناااء فااي يديااه,  فلمااا نظاار إلااى زيااه ماان الجمااه المفرقااة, والاارداء المعصاافر,

وُعااارال أهااال األنااادلس بحسااان اللبااااس, فكانااات ثياااابهم مصااانوعة مااان  (5)اعتقاااد اناااه لااايس القاضاااي
, وكاااذلل راجااات المالباااس الحريرياااة التاااي اساااتخدمها األندلسااايون فاااي صاااناعة (6)الصاااوال والكتاااان

, وهنااال المالبااس الفخمااة (8), وتنوعاات المالبااس مااا بااين الكتااان, أو القطاان, أو الااديباج(7)المالبااس
, ولقاااد تحااادث ابااان الخطياااب عااان التناااوع فاااي ارتاااداء المالباااس باااين أهااال (9)مثااال الوشاااي واليوسااافي

األندلس, واختالفها حسب المقدرة المالية للشخص, وعن اختالال ألوانها بقولاه: أل ولبساهم الغاالب 
 .(10)على طرقاتهم الفاشي بينهم, والملالأل

, والمازر (1), والمقدار والكتان والحرير, والقطن واألردية(11)س البزالمصبول شتاء, وتتفاضل أجنا
والمااازر المشاافوعة صاايفا , فتبصاارهم فااي المساااجد أيااام الجمااع كااأنهم األزهااار المتفتحااة فااي البطاااح 

                                                           

 .34ص,2ج,ابن عذارى: البيان المغرب  (1)
 .434ص,4ج,المقري: نفح الطيب  (2)
 .444ص,4المصدر نفسه: ج (3)
 بحثت ولم أجد تعريفا . (4)
 .14-43ص,4ج,البيان المغرب ابن عذارى: (5)
يوسااال علااي الطوياال, دمشااق, دار  تااح: ,أحمااد باان علااي: صاابح األعشااى فااي صااناعة األنشااى  القلشااندي, (6)

 .224ص,9م, ج4,4314ط الفكر,
أبااو عبااد اهلل محمااد باان بنااي محمااد المااالقي األندلسااي)ت القاارن السااابع الهجري=القاارن الثالااث عشاار  السااقطي, (7)

 .24صم,4334د المتوسط الوطني المغربي,المعه باريس, ليفي بروفنسال, ترجمة: ,لحسبةالميالدي(:في اداب ا
 .232ص ,دويدار: المجتمع األندلسي (8)
 .424ص ,ابن حيان: المقتبس من أنباء أهل األندلس (9)
 (.332ص,24ج,الملال: هو عبارة عن لحاال يلتال به اإلنسان كغطاء )الزبيدي: تاج العروس (10)
تااح: مهاادي  ,أبااو عبااد الاارحمن الخلياال باان أحمااد: كتاااب العااين ,رب ماان الثياااب الفاااخرة )الفراهيااديالبااز: ضاا (11)

براهيم السامرائي ,المخزومي   (.393ص,4د.ت.ط.ج ,دار ومكتبة الهالل ,بيروت ,وا 
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, وكااان الشاايو  والمعظمااون يغطااون ر وسااهم بغطاااء الطيلسااان (2)الكريمااة, تحاات األهويااة المعتدلااة
ناه متادليا  خلاال رقباتهم, كماا كاان يصانع بعضاهم القالناس مان الخاز, إذا لبسو , أماا العاماة فيتركو 

وكااانوا يغطيااون بهااا ر وسااهم, مثلمااا فعاال محمااد باان بشااير, الااذي كااان يصاالي الجمعااة بالناااس فااي 
.وكان كثير من العلماء يرخون ذ ابات  عماائمهم إذا ماا تعمماوا, (3)جامع قرطبة وعليه قلنسوة خز
نماا يسادلونها تحات أذنهام اليسارىولم يكونوا يجعلونه بين األكتا , وعارال البارنس وخاصاة (4)اال, وا 

 .(5)بين البربر, البرنس الذين تعودوا عليه في بالدهم, ويبدو أنهم نقلو  إلى األندلس وانتشر فيها

وكان األندلسيون يطلقون على الثوب اسم الحلة, وتتكون من قطعتين الرداء واإلزار, وتصانع مان 
الكتاااان, أو الحريااار الموشاااى بخياااوط ذهبياااة, وكاااان الخلفااااء يلبساااون الثيااااب القطااان والاااديباج, أو 

الفااااخرة, مثااال الوشاااى اليوسااافي, والوشاااى الهاشااامي, وذكااار ابااان حياااان: ألأن األميااار عباااد الااارحمن 
األوسااط أراد أن يركااب للنزهااة مااع بعااض كرائمااه علااى العااادة, فطلااب ماان الراشاادة أن تاادخل إلااى 

ي فااخر, وترسال باه إلاى عرياال الخيااطين بالقصار, ليصانعه ثوباا  خزانة الكسوة لتاأتي بارداء يوساف
 .(6)فاخرا  يلبسه في النزهة في اليوم التالي

وهذ  المالبس تصنع في األندلس, وتصدر للمشرق وأوروبا التي شغال كثير من أمرائهاا وملوكهاا 
ميار دون بها, حتى إن بعضهم طلاب أن يكفان فاي ثيااب أندلساية مان صانع هاذ  المديناة, مثال األ

 .(7)فيليب وزوجته

وكان األندلسيون يلبسون الجباب والثياب, ويتخذون الخفاال, ويطلقون كلمة الغفارة على البرنس, 
, وتمياازت مالبااس النساااء بالرقااة واألناقااة والتاارال, فكاان (8)وكلمااة األرجااوان علااى الصااوال األحماار

.واتخاذ بناو أمياة فاي األنادلس (9)يلبسن المصبول من المالبس, والمذهب منها, ويبالغن في زينتهن

                                                                                                                                                                      

 (.342ص ,44ج,والرداء هو الغطاء الكبير ل نسان )ابن منظور: لسان العرب  ,األردية: وهي جمع رداء (1)
 .39ص ,4ج,ابن الخطيب :اإلحاطة في أخبار غرناطة  (2)
 .23-41ص ,الخشني: قضاة قرطبة  (3)
 .14ص,الشكعة: األدب األندلسي (4)
 .43ص,سالم: تاري  المسلمين واثارهم في األندلس (5)
 .424,422ص,ابن حيان: المقتبس (6)
 .423ص,؛السيد سالم: تاري  مدينة المرية14ص ,الشكعة: األدب األندلسي (7)
 .442ص ,؛ عبد البديع: اإلسالم في أسبانيا39ص ,هيكل: األدب األندلسي (8)
 .231ص,دويدار: المجتمع األندلسي (9)
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فااي بيااوتهم خياااطين, وعينااوا لهاام عريفااا  فااي القصاار, مهمتااه حياكااة الثياااب للخليفااة وأهاال القصاار, 
 .(1)وكانت توضع المالبس في خزانة تسمى خزانة الكسوة

وهكااذا نجااد أن أهاال األناادلس أباادعوا فااي صااناعة المالبااس والثياااب بكافااة أنواعهااا, وكااذلل أجااادوا 
وصااادروا هاااذ  المالباااس إلاااى خاااارج األنااادلس فاااي داللاااة واضاااحة علاااى جودتهاااا وتميزهاااا,  الحياكاااة,

 فاحتفى بها الملول واألمراء في الغرب والشرق في ذلل الوقت.

وفي العهد األموي تنوعت مالبس الترال, بين ما يرتديه اإلنساان مان مالباس علاى جسامه, أو ماا 
س عنادما تحادث عان الساليماني عباد الملال بان يعتم به على رأسه, وذكر ابن الفرضي هذ  المالب

, بقوله : أل قدم األندلس نحو الستين مائة, فتوسع له المستنصر باهلل رحمه (2)محمد بن عبد الملل
, (3)اهلل, وأجاارى عليااه العطاااء مااع قااريش, وكااان حليمااا  أديبااا  لبيبااا  للثياااب, يلاابس الخااز ويعااتم بااهأل

ب, فاتخااذوا اللااون األباايض لونااا للحاازن, و أورد النباااهي وتميااز أهاال األناادلس بمااا يرتدونااه ماان ثيااا
م(, حياااث خااارج 4333هاااا=333ذكااارا  لحادثاااة االستساااقاء فاااي عهاااد المنصاااور ابااان أباااي عاااامر)ت

, وطاور زريااب الازي (4)لالستسقاء البسا  ثيابه البيضاء على شاكل أهال المصاائب باألنادلس قاديما
ومنهااا أنااه جعاال لكاال فصاال ماان فصااول الساانة باألناادلس, حيااث أ دخاال عليااه كثياارا  ماان التقاليااد, 

مالباااس مناسااابة, وعااادل فاااي هيئاااات الثيااااب وتفصااايلها فقصااارها, وضااايق أكمامهاااا بعاااد أن كانااات 
, كمااا ابتكاار زرياااب أنماطااا  جدياادة لترتيااب الشااعر, فكااان يقصاار (5)واسااعة, وأعطاهااا هيئااة جميلااة

 .(6)هاشعر  هو وأوالد  ونسا  , دون جباههم وسووها مع حواجبهم وأدارو 

  

                                                           

 .424,422ص,ابن حيان: المقتبس (1)
 (.341ص,وهو مقدسي )ابن الفرضي: تاري  العلماء في األندلس ,يكنى أبو مروان (2)
 .341ص,لستاري  العلماء في األند ابن الفرضي: (3)
 .43ص,النباهي: تاري  قضاة األندلس (4)
 .424المصدر نفسه: ص (5)
 .42ص,4ج,دياب: تاري  العرب في أسبانيا (6)
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كما أنه ابتكر أنواعا من العطور, وابتعد عن العطور الثقيلة, كالعنبر والدهن, وماال إلاى العطاور 
, فكان لزرياب دور كبيار مان حياث تحكماه فاي تصاميم الملابس واألزيااء (1)المستخرجة من الزهور

: ألبتارال مباارل , وكان ل بداع في تطوير المالبس أثر  في الترال الذي وصفه ابن بسام(2)والزينة
والمظفاار موليااا المنصااور باان أبااي عااامر اللااذان أحساانا فااي اللباااس أثناااء موكبهمااا للجمعااة أل وكااان 
للنعمان وارث حجابه الخالفة, في فخر لباسه, ووفاد عادد مان أصاحابه, وأحسان خادمتهم لاه, وأن 

 . (6)الوشى (5), ويتقلنس(4)يقيبالد (3)كال  منهم كان يظاهر الوشى على الخز ويستشعر

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .43ص ,النباهي: تاري  قضاة األندلس (1)
 . 43 ,443ص,بروفنسال: الحضارة الغربية في أسبانيا (2)
 (.431ص,42ج,العروس تداعوا بالشعار في الحرب )الزبيدي: تاج  استشعر القوم: (3)
الااادبيقي: هاااي عباااارة عااان ثيااااب معروفاااة ومشاااهورة ويرجاااع نسااابها إلاااى ديباااق فاااي مصااار )ابااان منظاااور: لساااان  (4)

 (.34ص,43ج,العرب
 (.43ص,9ج,التقلنس: من يلبس القلنسوة على رأسه )الفراهيدي: كتاب العين (5)
 .41ص,9ج,ابن بسام: الذخيرة (6)
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 :الخَر نا يًا: اإلبداع ف  العادات والتقاليد

تميز األندلسيون بعاداتهم الخاصاة فاي األعيااد, واالحتفااالت, والازواج, وغيرهاا مان العاادات التاي 
 أبدعها أهل األندلس, لكي تعكس هويتهم الثقافية المتميزة.

حكام المسالمين  نعلى مدار سني رح واللهوأشاع األندلسيون في احتفاالتهم مختلال ألوان المحيث 
ولاام يقتصاار األندلساايون باالحتفااال , (1)وبقياات عاااداتهم وتقالياادهم خالاادة فااي هااذا المجااال, لألناادلس

ونصال , منها: عاشوراء, بل تعددت المناسبات السعيدة التي استحدثوها, بعيدي األضحى والفطر
الاااذي أقااايم عناااد جناااي  عياااد العصااايروالساااابع والعشااارين مااان رمضاااان و , وخمااايس أبريااال, شاااعبان

فكان مان عاادتهم أن يقيماوا عادة أياام يجمعاون خاللهاا , وهو العنبة, المحصول األساسي في البلد
وكاانوا يحتفلاون أيضاا بالمولاد النباوي , (2)ويعملاون فاي جاو مان الارقص والغنااء والفارح, المحصول

لااى , (3)فااي زماان الفاااطميين وخاصااة فااي مصاار, الشااريال بعااد أن نقلااوا هااذا التقليااد عاان المشاارق وا 
كانات هناال أعيااد مسايحية شاارل األندلسايون األسابان فاي , جانب األعيااد والمناسابات اإلساالمية

أو خمايس أبريال الاذي يسابق عياد , وخمايس العهاد, وعياد النصارة, مثل عيد المايالد, االحتفال بها
ل عيااد العصاير الااذي تام ذكاار  وهناال أيضااا أعيااد قوميااة وشاعبية أخاارى مثا, (4)الفصاح بثالثاة أيااام

 .(5)والذي ال يزال عادة موجودة في أسبانيا إلى يومنا هذا, سابقا  

حياث , ومن العادات التي كانت معروفة اناذال مشااركة النسااء للرجاال فاي االحتفاال بهاذ  األعيااد
بساان وكاان يل, (6)يشااير كثياار ماان الماا رخين إلااى خااروج الماارأة للفرحااة بأيااام األعياااد ولاايس للصااالة

بالطيااااب , وينعشاااان قلااااب المشااااوق, ويساااافرن عاااان الخااااد المعشااااوق, الخااااال علااااى األمااااد المرمااااوق
وربماا كاان ذلال بحكام , وواضح مماا سابق مقادار تحارر المارأة فاي المجتماع األندلساي, (7)المنشوق

وممارساة العاادات والتقالياد , وبحكم إرغام األسبان لهم علاى التنصار, تأثير الجوار من المسيحيين
 .(8)حيةالمسي

                                                           

 .441ص ,ابن خلدون: المقدمة  (1)
 .443المصدر نفسه: ص (2)
 .22م, ص4341القاهرة مطبعة االستقامة,  ,,السندوي: تاري  االحتفال بالمولد النبوي (3)
 .443ص,مجلة المختار من عالم الفكر (4)
 .443ص,المختار من عالم الفكر (5)
 .443المصدر نفسه: ص (6)
 .433-32ص,لسالعبادي: مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في المغرب واألند (7)
 .339ص,دويدار: المجتمع األندلسي (8)
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, واحتفااالتهم, اتبعاوا كثيارا  مان العاادات والتقالياد المبهجاة فاي أعراساهم, ومع تولي األمويين للحكام
ومن , (1)والسماع للمزامير, ويتم عمل مناقشات أدبية, فكان يتواجد في أعراسهم األدباء والملهيون

لهاا تقالياد خاصاة ياتم مان  والتاي كاان, االحتفاالت المشهودة في األنادلس االحتفاال بتاولي الخالفاة
 .(2)وأخذ البيعة للخليفة الذي بعد , خاللها االنتهاء من دفن الخليفة المتوفى

وجاارت العااادة فااي احتفاااالت الحكااام إحضااار الشااعراء والخطباااء لكااي يتلااو الخطااب والقصااائد فااي 
:أل أن يقايم ومما ي كد ذلل أن الناصر عند قدوم رسل ملل الاروم إلياه أمار, مديح السلطان ومناقبه

, ويصال ما تهيأ له من توطيد الخالفة في دولته, الخطباء والشعراء بين يديه ليذكروا جالله وقدر 
ويقدماه أماام نشايد , وتقدم إلاى األميار الحكام ابناه وولاي عهاد  بإعاداد مان يقاوم باذلل مان الخطبااء

عداد خطبة بال, (3)فأمر الحكم صنيعته الفقيه محمد بن عبد البر الكسنياني, الشعراء تأهب لذلل وا 
فلماا قاام يحااول الاتكلم بماا روا  بهار  , وحضار المجلاس السالطاني, يقدمها بين يدي الخليفة, بليغة

 .(4)وأغشي عليه وسقط  على األرضأل, فلم يهتِد إلى لفظ, هول المقام وأبهة الخالفة

باأن أعظام عارس قااام يقاول المقااري:أل , وكانات احتفااالت الحكاام باالزواج فااي غاياة اإلباداع والتارال
حااين تاازوج ماان أسااماء بناات , م(4332هااا =332فااي بااالد األناادلس هااو عاارس اباان أبااي عااامر)ت

وماان بااين , (6)ويباادو أن ماان عااادتهم االنفاااق الكثياار فااي األعااراس, (5)غالااب صاااحب مدينااة سااالمأل
 حياث, م(333هاا=313عام ), (7)كاحتفال ختان شنشول, احتفاالتهم المترفة كانت حفالت الختان

 .(8)أنفق عليه خمسمائة ألال دينار

  

                                                           

 .323ص,الحميدي: جذوة المقتبس  (1)
 .314ص,4ج,المقري: نفح الطيب  (2)
 بحثت ولم أجد له ترجمة . (3)
 .22ص,النباهي: تاري  قضاة األندلس (4)
 .433ص, 4ج,المقري: نفح الطيب  (5)
 .11ص , 3المصدر نفسه: ج (6)
أحمد بن علي بن  لرحمن بن المنصور محمد بن أبي عامر صاحب األندلس ) ابن حجر,شنشول: هو عبد ا (7)

 ,مكتباة الرشاد ,الرياض ,عبد العزيز محمد بن صالح السيديري  تح: ,محمد العسقالني: نزهة األلباب في األلقاب
 (.434ص, 4م , ج4313ها= 4433

 .421ص,44ج,الذهبي: سير النبالء (8)
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بتاازويج ابنااه ويكنااى بااأبي عااامر ماان , (1)فقااد قااام اباان القطاااع, وعااادتهم فااي األعااراس إقامااة الااوالئم
واحتفاال لااذلل , م(4332هااا=332أخاات عبااد الملاال باان المنصااور باان أبااي عااامر الصاافري عااام )

 .(2)بوليمة عظيمة

ن , جعلات لمجاتمعهم ساماته الخاصاة, اليد خاصاةمن الواضح أن األندلسيين تميزوا بعادات وتق وا 
مثاال اخااتالطهم بمجتمااع جاازء كبياار ماانهم , كااان هنااال بعااض الماا ثرات التااي أسساات لتلاال العااادات

ساااواء فاااي مناساااباتهم , إال أن األندلسااايين بقاااوا يتمتعاااون بعاااادات مختلفاااة, مااان النصاااارى والاااذميين
وهاااذا , أو الرسااامية كتاااولي الخالفاااة ماااثال  , والمناسااابات االجتماعياااة كااااألعراس, الرسااامية كاألعيااااد

وي كاد علاى حالاة االنادماج باين , التميز كاان ينساجم ماع تطاور المجتماع األندلساي فاي تلال الابالد
 ويدل على حالة التسامح والعدالة التي تحققت في ظل حكم المسلمين لألندلس. , أطيافه

واحتفال األندلسايون , (3)هام فاي هاذا الياوموأوالد, واحتفلوا بعاشاوراء بالصايام والتوساعة علاى أنفساهم
لى جانب األعياد كان هنال ما يعرال باإلجازة الرسمية (4)بعيد النيروز والمهرجان فقد كان يوم , وا 

في ترجمته , م(4342ها=423وذكر ابن حسان )ت, األحد من كل أسبوع بمثابة عطلة للموظفين
وكان نصرانيا  فاسلم في اخر حياته , لرحمنلعومس )ابن انتنيسيان( كاتب األمير محمد بن عبد ا

, وأهال الخدماة تعطيال الخدماة فاي ياوم واحاد مان األسابوع, ألأنه كان أول من سن لكتااب السالطان
والنظار , فتبعه جميع الكتاب طلبا  للراحاة, ودعا إلى ذلل لتنسكه فيه, والتخلال عن حضور قصر 

 .(5)فاتخذوا ذلل وبقوا إلى اليوم عليه أل, في أمورهم

وهاذا يادل علاى أن , ثام انتقلات بعاد ذلال إلاى األندلسايين, ويبدو أن يوم األحاد كاان عاادة نصارانية
التقليد الذي سانه )تومااس ايتينياان( فاي اتخااذ ياوم األحاد عطلاة رسامية للكتااب وأهال الخدماة ظال 

                                                           

وقاد بلاغ غاياة الفتاى  ,وزير المنصور بن أبي عامر ,سى بن سعيد المعروال بابن القطاعابن القطاع: هو عي (1)
وبلاغ باه  ,حياث زوج ابناه مان أخات عباد الملال الصاغرى ,فصااهر عباد الملال ,في عهاد عباد الملال بان المنصاور

الشاراب وكاانوا يساتغلون عادم حضاور  مجاالس  ,حتاى كثار أعادا   ,الغنى أن أعجز الناس إحصاء دور  وضياعه 
فوجاااد عباااد الملااال فاااي نفساااه مااان عيساااى إلاااى أن قتلاااه فاااي أحاااد مجاااالس شاااربه عاااام  ,عناااد عباااد الملااال فيشاااون باااه

 (.424-423ص ,4ج,م()ابن بسام: الذخيرة 4334ها=334)
 .424ص ,4ج ,المصدر نفسه (2)
 .322ص ,4ج ,المقري: نفح الطيب (3)
وياذكر اليبروناي إن أول مان  ,نة عنادهم فاي فصال الربياعالنيروز: عرفه الفرس منذ القدم وهو يمثل بداية السا (4)

بعاد  ,ثام عنادما رد إلياه خاتماه  ,حيث قيل: أنه لماا الملال فقاد خاتماه فقاد ملكاه  ,احتفل به الملل جمشيد الفارسي
فسااامي باااذلل )الزبيااادي: تااااج  ,أي الياااوم الجدياااد ,فقاااال الفااارس مهنئاااين ناااوروز أماااد ,أربعاااين يوماااا عااااد إلياااه الملااال

 (.499ص  , العروس
 .431ص,ابن حيان:المقتبس (5)
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, م(4342هااا=423الااذي تااوفي ساانة )ت, معمااوال بااه فااي عصاار المنصااور وحتااى أيااام اباان حيااان
وكذلل كانت لديهم عادة الختان التي احتفلوا بها كما فعل , (1)عموال  به وملتزما  به بعد ذللوظل م

 .(2)حين احتفل بختان ولد  عبد الرحمن شنشول, المنصور بن أبي عامر

كاااذلل احتفااال األندلسااايون بعياااد األبنااااء حاااين رزق الحكااام المستنصااار بمولاااود مااان جاريتاااه صااابح 
وجااء الجمياع يهنئاون , وأقام احتفاال  كبيرا  حضر  كبار رجاال الدولاة , فسر وفرح بذلل, البشكنسيه

والقانص فقاد كاانوا , الصايد, ومان عاادات األندلسايين وخاصاة األماراء (3)ويقولون القصائد الشاعرية
 .(4)يخرجون في رحالت للصيد ومنهم عبد الرحمن الداخل الذي كان يعمل به في أوقات فراغه

وهاذا السابب , واللهاو والقانص, الاذي كاان شاغوفا  بالصايد, ملقاب باالربضومنهم الحكم بن هشاام ال
شاااعال ثاااورة الاااربض, الاااذي اتخاااذ  الفقهااااء إلثاااارة النااااس ضاااد  كماااا كاااان هناااال رحاااالت صااايد  (5)وا 

وكاناات هنااال رحااالت أخاارى , (6)لألمياار عبااد اهلل باان محمااد فااي جهااة عاادوة النهاار األعظاام بقرطبااة
ودرجاات عاادة اللعااب , (7)وهاي عااادة دارجاة عنادهم, لهاام وحاشايتهمللتناز  يخارج فيهااا األماراء ماع أه

فاااذكر ابااان , وساااباق الخيااال, مثااال اللعاااب بالصاااولجان, أي الرياضاااة والفروساااية, عناااد األندلسااايين
ويبادو أن األندلسايين عرفاوا لعباة , (8)عذارى أن الحكم الربضي كان يلعب بالصولجان في القصار

ثام انتقلات هاتاان , وحسانوا هاذ  األلعااب, وأضاافوا عليهاا, رسالتي نقلوها عن الف, الشطرنج والنرد
 .(9)واحتفظت ببعض األسماء العربية, اللعبتان ألوروبا

وذكر المقري أنه كان يوجد ما يشبه حدائق الحياوان , (10)كذلل عرال األندلسيون مصارعة الثيران
ذ فيهاا محاالت للوحاوش حيث يروى أن الخليفة الناصر عندما بنى مدينة الزهراء اتخا, في عصرنا
 .(11)ومسارح للطيور مظللة بالشبال, فسيحة الفناء

                                                           

 . 333ص  ,دويدار: المجتمع األندلسي  (1)
 .441ص, 4ج ,المقري: نفح الطيب  (2)
 .443, ص 4المصدر نفسه: ج (3)
 .342ص  ,دويدار: المجتمع األندلسي  (4)
 .231ص,2ج,ابن األثير: الكامل  (5)
 .442ص,2ج,ابن عذارى :البيان المغرب  (6)
 .424ص,حيان: المقتبس  ابن (7)
 .14ص, 2ج,ابن عذارى: البيان المغرب  (8)
 343ص,3ج,أمين: ظهر اإلسالم (9)
 . 442ص ,المختار من عالم الفكر  (10)
 .243ص,4ج,المقري: نفح الطيب  (11)
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, واالجتماعيااةوكااان ماان عااادات األندلساايين باإلضااافة إلااى االحتفاااالت باألعياااد الدينيااة والوطنيااة 
وخاصااة فااي وادي , وهااي ماان العااادات الموجااودة فااي المجتمااع األندلسااي, مجااالس الشااراب واللهااو

وأن جمياااع أدوات , ندي فااي رساااالته أن ذال الااوادي ال يخلااو مااان مساارةحيااث أشاااار الشااق, إشاابيلية
أي القيااام , وال منتقاادة طالمااا أن السااكر ال ياا ذي ا خاارين, الطاارب وشاارب الخماار فيااه غياار منكاارة

حياث , وكانات هناال احتفااالت بغيار مناسابة بهادال التارال والمتعاة, (1)بالشر والعربدة على الناس
ويمكن لنا أن نستخلص ذلال مان إحادى القصاص الطريفاة , تواليكان الحضور يتراقصون على ال

, (2)وصاحبه البغادادي المعاروال بالكال, م(4333=333التي أوردها ابن بسام عن ابن شهيد )ت
ولماااا سااايطرت , ويصااالي كااال صااالواته جالساااا  بسااابب النقااارص, وكاااان ابااان شاااهيد مصاااابا  باااالنقرص

فتعجاب , نساي أوجاعاه وقاام يارقص كعادتاه وجاء دور ابان شاهيد للارقص, النشوة على المسامرين
فطااااب المجلاااس بهاااذا , تصااالي بالقاعااادة وتااارقص بالقائماااة, منااه الكااال قاااائال لاااه: ألهلل ذرل ياااا وزيااار

فبعضاااها اتسااامت بالحااادة , والحقيقاااة أن المجتماااع األندلساااي كانااات فياااه بيئاااات مختلفاااة (3)الكاااالم أل
رى مالااات إلاااى التحااارر واللهاااو و وجااادت بيئاااات أخااا, وبعضاااها بيئاااات علااام وزهاااد وتقاااى, والتطااارال
 .(4)فالمجتمع األندلسي جمع بين كل ذلل, وعاشت حياة صاخبة, والترال

والملاابس والمأكاال , هااذا مااا أبدعااه األندلساايون فااي مجاااالت فاان العمااارة والبناااء والموساايقى والغناااء
جانااب وساانتحدث الحقااا  عاان إبااداعات المساالمين فااي األناادلس فااي ال, والمشاارب والعااادات والتقاليااد

 بحيث كان لها أثر بالغ على تطور هذ  الحضارة ., االقتصادي من تجارة وزراعة وصناعة

  

                                                           

 .243ص,4ج,المقري: نفح الطيب (1)
 .341ص,دويدار: المجتمع األندلسي (2)
ولايس الكال) ابان بساام  ,ابن بسام في مواضع أخارى مان كتاباه باسام الفكيال فقد ذكر   ,يبدو أن االسم حرال (3)

وهاو أباو الحسان  ,( كما ذكر  المقري وترجم له بأنه: من الوافادين علاى األنادلس مان المشارق244ص,2ج,الذخيرة
يضااحل ماان حضاار, وال يضااحل هااو, وكااان قصاايرا ذميمااا  ,ملاايح التنظاار ,وكااان حلااو الجااواب ,البغاادادي الفكياال

 (.441ص,3ج,مقري: نفح الطيب)ال
 .21ص,4ج,ابن بسام: الذخيرة (4)
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 المبح  الول
 لمسلم  ال دلس اإلبداع السياس  ف  نهد اإلمارة

و , كانت اإلمارة األموية في األنادلس إماارة وراثياة مساتقلة سياسايا  عان الخالفاة العباساية بالمشارق
إال أنهااا ماان الناحيااة الروحيااة كاناات ال تعتاارال بالخالفاااة , ات وديااة مااع الاادول األخاارىتقاايم عالقاا

وعااااادة سااااانوات مااااان حكااااام عباااااد الااااارحمن , تراوحااااات باااااين عااااادة أشاااااهر, العباساااااية إال فتااااارة وجيااااازة
.وهناااال رواياااات (1)ثااام قطعااات الخطباااة للخليفاااة العباساااي, م(411-499هاااا=442 -431الاااداخل)

ولاام يخطااب األمااراء ماان بعااد  , يخطااب للعباساايين طيلااة حياتااهتااذكر أن عبااد الاارحمن الااداخل لاام 
قباوا بلقاب الخليفاة لولكان عباد الارحمن الاداخل و الاذين جااءوا مان بعاد  لام ي, (2)كذلل لبني العباس

 .(3)وهو الخليفة العباسي, للمسلمين احتراما للخليفة الشرعي

ن بان معاوياة اهتماماه مناذ ولاي عندما وجاه عباد الارحم, و تمثل اإلبداع السياسي في عهد اإلمارة
التاي اساتفادت مان الفاتن الداخلياة لادى , اإلمارة إلى التصدي ألطماع اإلمارات النصارانية بأسابانيا

أي تطهيااار الجبهاااة الداخليااااة مااان العصااااابات , وتحالفااات مااااع الفرنجاااة لتحماااي ظهرهااااا, المسااالمين
واتفق أهل المدينة سرا  على , (4)م(491ها = 431فارسل جيشا  إلى مدينة أربونة عام ), المسيحية

وفتحاااوا , وانقضاااوا علاااى الحامياااات اإلساااالمية بهاااا, ثااام قااااموا بثاااورة داخااال أساااوارها, تساااليم مااادينتهم
فااي  (6)وضااعال حااال المساالمين, وهكااذا سااقطت أربونااة, ودخاال الفرنجااة المدينااة الباساالة, (5)أبوابهااا

فاسااتغل , ألمااراء الخااارجين عليااهالوقاات الااذي كااان عبااد الاارحمن فااي هااذ  الفتاارة يواصاال محاربااة ا
 .(7)الفرنجة ظروال المسلمين إلثارة الفتن بينهم

حكمهاا ين مان ها الء الزعمااء المسالمين علاى االساتقالل بالوالياة التاي حيث بادأوا بتشاجيع الطاامعي
وأصابحت هاذ  سياساة األماراء المسالمين , (8)مثلما فعل مع أمير برشلونة ساليمان األعراباي الكلباي

 .(9)األندلس إذا أحسوا بضغط عليهم من قرطبة لجأوا إلى الفرنجةفي شمال 

                                                           

 .34-42ص,ابي دينار: الم نس ابن؛ 23,24ص,ابن الكردبوس: تاري  األندلس  (1)
 .43ص,ابي دينار: الم نس ابن؛ 332ص ,المسعودي: التنبيه واإلشراال (2)
 .91ص ,العبادي: دراسات (3)
 .443ص ,: غزوات العربشكيب (4)
 .19ص,: المسلمون في فرنسا وايطالياطرخان (5)
 .439ص,4ج,عنان: دولة اإلسالم في األندلس (6)
 .442ص ,: تاري  غزوات العربشكيب (7)

 .443ص, المصدر نفسه:
 .439ص,4ج,عنان: دولة اإلسالم في األندلس  (9)
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وشاجعهم علاى توحياد , (2)وقطالونياا وأرجاون, (1)وقام يباين باالتصاال بنصاارى الشامال فاي أسابانيا
واستغلت اإلماارات النصارانية انشاغال عباد الارحمن الاداخل بقماع الثاورات , صفوفهم ضد المسلمين
ولاام يكاان , وتوساايع رقعااة بالدهااا, لالسااتيالء علااى األراضااي اإلسااالمية (3)والفااتن الداخليااة فنشااطت

 .(4)عبد الرحمن الداخل غافال  عن هذا الخطر

ولااام , ولكاان سياسااة المسااالمين كاناات بصااافة عامااة تساااتجيب أليااة يااد تمتاااد لهاام بالصاااداقة والسااالم
عاادوان علااى يحاادث أن عبااد الاارحمن الااداخل وال غياار  ماان األمااراء فاتخااذ موقااال الهجااوم بمعنااى ال

أو أي عادوان مان , (6)لارد عادوانهم (5)بال كاان ماوقفهم دفاعياا  دائماا  , وعلى حكام الشامال, الفرنجة
, توطيااد ساالطانه, ألن عبااد الاارحمن الااداخل كااان واضااعا  نصااب عينيااه, العاارب فااي الثغاار األعلااى

خماد العناصر المتمردة على الحكومة المركزية في البالد ولاى للساالم فاي وبدأت المحااوالت األ, وا 
 .(7)األيام األخيرة من حكم عبد الرحمن الداخل

وكاان مان , وعن هذ  العالقة الدبلوماسية يقول المقري:أل وخاطب عبد الرحمن قارلمة ملال اإلفارنج
فمااال معااه إلااى المااداراة ودعااا  إلااى , بعااد أن تماارس بااه ماادة فأصااابه صاالب المكاار, طغاااة اإلفاارنج

 .(8)المصاهرة فاستجابأل

ولقدعقدت عالقاات , (9)لحجي أن عبد الرحمن الداخل وشارلمان كانا في حاجة إلى السالموروى ا
صااااداقة النشااااغال عباااادالرحمن فتاااارة حكمااااه التااااي امتاااادت ثالثااااة وثالثااااين عامااااا  فااااي قمااااع الثااااورات 

والقضااء علاى أخطار عادو كاان , والفتن وانشغال شارلمان أيضاا  بتادعيم إمبراطوريتاه, (10)الداخلية
وُيفهام  (11)حتى أجبرهم على اعتنااق المسايحية, م السكسون الذين حاربهم ثالثين عاما  وه, يواجهه

                                                           

 .444ص,: تاري  غزوات العرب شكيب (1)
 .12ص ,طرخان: المسلمون في فرنسا وايطاليا  (2)
 .242ص , 4ج,عنان: دولة اإلسالم في االندلس  (3)
 .412ص ,4المصدر نفسه:ج (4)
 .419ص,4المصدر نفسه: ج (5)
 .493ص,4ج,المقري: نفح الطيب  (6)
 .499ص, 4المصدر نفسه: ج (7)
 .492ص, 4المصدر نفسه: ج (8)
 .492ص, 4نفح الطيب, ج المقري: (9)
 .43ص,2ج ,ثير: الكامل في التاري  ابن األ (10)
 .42ص,2المصدر نفسه:ج (11)
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, كانات اساتجابة مان كاال الطارفين, لساالم التاي أبرمات باين الطارفينا مما ذكر  المقاري أن معاهادة
 .(1)وتم إبرام معاهدة الصداقة بينهم

وذلاال فااي جمااادي األول عااام , مولكان بعااد وفاااة عبااد الاارحمن الاداخل تااولى اإلمااارة هشااام باان الحكا
وعاادت دولاة الفرنجاة تناتهج سياساتها اتجاا  األنادلس التاي ساارت عليهاا مان , (2)م(411هاا=444)

 (3)ومحاولة تأليب الثوار الخارجيين, وهي انتهاز الفرص للنيل من قوة المسلمين في األندلس, قبل
وتشاااجيعهم علاااى , النصاااارى ساااواء مااان المسااالمين أو, علاااى سااالطة قرطباااة فاااي الوالياااات الشااامالية

 .(4)مواصلة التحرش بالدولة اإلسالمية

, وحااارص علاااى مواصااالة الجهااااد, (4ولكااان هشاااام كاااان مثااال أبياااه يقااادر خطاااورة دساااائس الفرنجاااة)
عااالء كلمااة اإلسااالم , (6)م(434هاااا=449ونجاااح فااي كساار شااوكة هاااذ  اإلمااارات المساايحية ), (5)وا 

, ِبحااثهم علااى الجهاااد, ألناادلس عاان الفااتن الداخليااةوكاناات سياسااته الداخليااة إشااغال المساالمين فااي ا
 .(8)وقامت سياسة هشام على الغزو في جبهتين قتاليتين, (7)واسترجاع ما ضاع من البالد

وتصاادى لهاام , م(434هااا= 444وواصاال جهاااد  ضااد العاادو ماان نصااارى الشاامال والفرنجااة ساانة )
حيث تاوفى بعاد ذلال , (10)باألندلس وتعد معاركه معهم أهم معارل المسلمين, (9)وغنم مغانم كثيرة
 .(11)م(432ها=413في صفر سنة )

ليعااود الفاارنج إلااى , والمالحااظ ممااا تقاادم أن سياسااة الساالم التااي انتهجهااا المساالمون لاام تاادم طااويال  
ولكان يبادو أن حكاام المسالمين فاي األنادلس كاانوا يقظاين , سياستهم القائمة علاى العاداء للمسالمين

واساااتطاعوا و باااالرغم مااان ضاااعال الجبهاااة الداخلياااة وتفتتهاااا أن يحققاااوا , لتلااال السياساااات الخطيااارة
بااال وأبااادعوا فاااي اساااتخدام الااادهاء السياساااي المتمثااال فاااي السااايطرة علاااى , انتصاااارات علاااى الفرنجاااة

                                                           

 .244ص, 9؛ القلشندي: ج43ص,2ج,ابن االثير: الكامل في التاري   (1)
 .244ص ,4ج,عنان: دولة اإلسالم في األندلس (2)
 .244ص,4المصدر نفسه: ج (3)
 .222ص,4المصدر نفسه:ج (4)
 .44ص,2ج,ابن األثير: الكامل في التاري   (5)
 .222ص,4ج,األندلسعنان: دولة اإلسالم في  (6)
 .93ص,2ج,ابن االثير: الكامل في التاري   (7)
 .491ص,4ج,المقري: نفح الطيب (8)
 .41ص,2ج,ابن االثير: الكامل في التاري   (9)
 .49المصدر نفسه: ص (10)
 .419ص,4ج,المقري: نفح الطيب  (11)
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وهذا ربما كاان سار االنتصاارات التاي , بتوجيه األنظار إلى العدو االستراتيجي, الخالفات الداخلية
 س في تلل الظروال القاسية. حققها المسلمون في األندل

, وساار علاى نهااج أبياه وجاد  عبااد الارحمن الااداخل, وتاولى الحكام باان هشاام الخالفاة بعااد وفااة أبيااه
ولكناااه تمكااان مااان , وواجاااه حكماااه ثاااورات العااارب والبربااار, وحااارص علاااى الوحااادة القومياااة لألنااادلس

, لى مدينة برشلونةحيث استولى ع, واتسمت حقبة حكمه بالحروب ضد الفرنجة, (1)القضاء عليها
وبعاااد حاااروب طويلاااة أبرمااات هدناااة باااين المسااالمين والفااارنج فاااي , (2)وحولاااوا الكناااائس إلاااى جواماااع

ولكان , وال نادري شايء عان نصوصاها, مدة هذ  المعاهدة ثالث سنوات, (3)م(143ها= 439سنة)
تهم إلاى ولكان الفرنجاة اتجهات سياسا, (4)من أهم نتائجها أن بقي الشمال األسباني في يدي الفارنج

وكاناات الزعامااة السياسااية فااي العااالم , التقاارب ماان العباساايين فااي بغااداد أعااداء بنااي أميااة التقليااديين
وهاااارون الرشااايد فاااي , مطلاااع القااارن التاساااع المااايالدي يتقاسااامها اثناااان هماااا: شاااارلمان فاااي الغااارب

 .(5)وليس من شل في أن الرشيد كان األقوى واألرفع ثقافة, الشرق

وكاااان , باااين الرشااايد وشاااارلمان لتحقياااق المصاااالح المتبادلاااة باااين الااادولتين ونشاااات عالقاااات ودياااة
حيااث أراد أن يبسااط نفااوذ  علااى النصااارى فااي , شااارلمان قااد أراد أن يسااتعين بالرشاايد ضااد بيزنطااة

وأراد هاااارون الرشااايد مااان هاااذا التقاااارب أن , (6)لكاااي يصااابح حاااامي حماااى الاااديار المقدساااة, الشااارق
وكااان يعتقااد أن , بعااد أن أخفقاات جهااود  فااي القضاااء علاايهم, يضااعال شااأن خصااومه فااي األناادلس

فاال يتطلعاون إلاى مزياد مان النفاوذ فاي , شارلمان يستطيع أن يشغل األمويين بتهديد  المستمر لهم
إذ حااول شاارلمان مان قبال أن , بل كانت لاه جاذور , . ولم يكن هذا التقارب صدفة(7)بالد المغرب

م( 429هاا= 442من األمويين في األندلس فأرسل في سنة ) إنتقاما   (8)يحالال أبا جعفر المنصور
ومعهاام رساال الخليفااة ونزلااوا فااي , (9)ثاام عااادوا إلااى فرنسااا, مكثااوا ثااالث ساانوات, رسااال  إلااى بغااداد

م( وفااادا ماان ثالثاااة 134هااا=414وأرسااال شااارلمان عاااام ), وتااام اسااتقبالهم بكااال حفاااوة, (10)مرساايليا
                                                           

 .23ص,2ج,عذارى: البيان المغرب  ابن؛  419ص ,4ج,المقري: نفح الطيب (1)
 .432ص,: تاري  غزوات العرب شكيب (2)
 .442المصدر نفسه: ص (3)
 .243ص,العبادي: دراسات في تاري  األندلس والمغرب(4)
يطاليا (5)  .434ص,طرخان: المسلمون في فرنسا وا 
 .432دار الفكر العربي, ص ,حسن: العالم اإلسالمي في العصر العباسي (6)
 .424نفسه: ص المرجع (7)
 .421ص,4ج ,اإلسالم في األندلسعنان: دولة  (8)
 .421ص,4المصدر نفسه: ج (9)
 .443ص,: تاري   غزوات العرب شكيب (10)
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والتوساط , هم أن يمروا على القدس لتفقد حال النصارىوأمر , (1)رجال أحدهم يهودي اسمه اسحاق
, واستقبلهم الخليفة بالترحاب, (2)لدى الخليفة لزيارة الحجاج والتجار المسيحيين إلى البقاع المقدسة
ومنحااه حااق حمايااة األماااكن , (3)وكتااب إلاايهم يقااول إنااه يفضاال صااداقته علااى جميااع ملااول األرض

 .(4)المقدسة

ذا العهاد ماا باين الحارب والسالم والمعاهادات القائماة علاى أسااس المصاالح وهكذا يتباين أناه كاان ها
فكانااات سياساااة المسااالمين فاااي األنااادلس تقاااوم علاااى الموازناااة باااين ضااابط األوضااااع , باااين البلااادين

, مثال الفرنجاة الطاامعين فاي أرض المسالمين, وبين التحديات الخارجية, والسيطرة عليها, الداخلية
ثاام مااا , اقة تقااوم فااي حقبااة معينااة نتيجااة لظااروال يحتاجهااا الطرفااانوبهااذا نجااد أن عالقااات الصااد

 تلبث أن تعود للعداء بين الطرفين.

حيااث كااان , وبخصااوص النظااام السياسااي الااداخلي كااان يتكااون ماان: اإلمااارة وقااد أشاارنا إليهااا سااابقا  
و , (5)فكاناات اإلمااارة وراثيااة مسااتقلة سياساايا عاان خالفااة المشاارق العباسااية, األمياار هااو رأس الدولااة

 .(6)وكذلل األمراء من بعد , رفض األمير عبد الرحمن الداخل الخطبة لبني العباس طيلة حياته

وكاناااات مهمااااة الحاجااااب إدخااااال الناااااس علااااى , الحجابااااة: وهااااو منصااااب إداري وسياسااااي مشاااارقي 
و وجااد هااذا المنصااب منااذ عهااد األمياار عبااد الاارحمن , (7)حسااب مقااامهم وأهميااة أعمااالهم, الخليفااة
وقلد  إلى رجاله المخلصين من , م(411-499ها=442-431منذ بداية تأسيس الدولة ), الداخل

والحاجااب بمثابااة رئاايس , (8)وغياارهم, وعبااد الواحااد اباان مغيااث الرومااي, أمثااال: يوسااال باان بخاات
وكان األمويون يولون هذا , (9)وبين وزرائه, و يعد حلقة الوصل بين األمير األموي, الوزراء حاليا  

وفااااي عهااااد األمياااار , وأساااارة اباااان شااااهيد وغيرهمااااا, معينااااة مثاااال: أساااارة أبااااي عبااااد  المنصااااب ألساااار
وكااان , م( تااولى الحجابااة أبااو أميااة عبااد الغااافر باان أبااي عبااد 432-411هااا=413-442هشااام)

و , (10)م(أخااا  ابااا عبياادة عبااد العزيااز124-432هااا=232-413حاجااب األمياار الحكاام باان هشااام)
                                                           

 .432ص, : تاري   غزوات العربشكيب(1)
 .433المصدر نفسه:ص (2)
 .434المصدر نفسه:ص (3)
 ..343ص,2ج,فيليب حتى: تاري  العرب  (4)
 .39,32ص,4ج ,ابن ا بار: الحلة السيراء (5)
 .332ص,مسعودي: التنبيه واإلشراالال (6)
 .412م, ص4322القاهرة,,حسن إبراهيم حسن واخران: النظم اإلسالمية (7)
 .233ص ,الدوري: عبد الرحمن الداخل(8)
 .493,494ص,4ج,القاسمي: نظام الحكم(9)
 .33ص,2ج,بار: الحلة السيراءابن ا  (10)
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م( هما: 192-124ها=231-232الرحمن األوسط )  أخبرنا ابن عذارى:أل أن حجاب األمير عبد
وتولى عيسى بن الحسن بن أبي عبد  الحجابة لألمير محمد , (1)وابن أبي عبد , عيسى بن شهيد

وكاان هاذا الحاجاب رجاال  , وبعد وفاة الحاجب عيسى بن شهيد, م(112-192ها(=)231-243)
هلل بان محمااد بان القماار بان أبااي عبااد  وكااذلل كاان مشااعل أباو عثمااان عبيااد ا, (2)بسايطا  سااليم النياة

م( ويبادو أن هاذا 342-111هاا=333-249حاجب األمير محمد في عهد والد  األمير عبد اهلل )
و يعفاي الاوزير الخااص , الاذي هاو بمثاباة رئايس الاوزراء, المنصب ال يعطي صالحيات الحاجاب

, لحجابااة فااي اخاار عهااد وقااد اسااتغنى األمياار عبااد اهلل عاان منصااب ا, الولااد فااي عهااد والااد  لألمياار
 .(3)وهو يعمل على تنظيم أمور , مكتفيا  بوصيفه بدر بن أحمد الصقلي

 .(4)ومن أشهر حجاب األمير الناصر بدر مولي األمير الناصر

ولكاان المالحااظ أن األمياار كااان , يتبااين لنااا أن منصااب الحجابااة كااان لااه أهميااة فااي عهااد اإلمااارة
وهاذا , بحيث يكونون عونا  وسندا  لألميار, مناء أوفياءيحرص على أن يتسلم هذا المنصب رجال أ

بل كان هناال منصاب , يعني أن األمراء في األندلس لم يكونوا يستأثرون بالسلطة كلها في أيديهم
وهاذا يعكاس مادى التقادم , رئيس الوزراء )الحاجب( الذي ساهم في إعاناة األميار علاى إدارة الابالد

 مقارنة بما نحن عليه ا ن ., لسواإلبداع في نظام الحكم في األند

الوزارة حيث كان , الوزارة: لقد وجد وعرال هذا النظام الوزاري في األندلس منذ قيام اإلمارة األموية
ولاام يكاان هااذا , وهااو بمثابااة حلقااة الوصاال بااين األمياار والااوزراء, لهااا رئاايس للااوزراء يساامى الحاجااب

, وقلماا نجاد وزياارين, ة فااي يادي وزيار واحاادحياث كاناات السالطة مركاز , النظاام معروفاا  فااي المشارق
وكاان لمجلاس , وفي األنادلس كاان لكال ناحياة مان ناواحي الحيااة واإلدارة العاماة وزيار يخاتص بهاا

 .(5)وهو قصر اإلمارة, الوزراء بيت خاص

وكااان ماانهم: أبااو عبااد  , واسااتوزر األمياار عبااد الاارحمن الااداخل عااددا  ماان رجالااه األكفاااء واألمناااء
وثعلباااة بااان عبياااد الجاااذامي , وشاااهيد بااان عيساااى بااان شاااهيد, وابناااه عباااد الغاااافر, لحساااان بااان مالااا

م( نظاااام الاااوزراء إلاااى عااادة 192-124هاااا=231-232وقسااام عباااد الااارحمن األوساااط), (6)وغيااارهم

                                                           

 .33ص,2ج,ابن عذارى: البيان المغرب (1)
 .23-29ص,2ج,المقتبس ابن حيان: (2)
 .4ص,3المصدر نفسه: ج (3)
 .294-491ص,2ج,ابن عذارى: البيان المغرب  (4)
 .233,243ص,ابن خلدون: المقدمة  (5)
 .242ص,4ج,؛ابن ا بار: الحلة السيراء 41ص,ابن عذارى: البيان المغرب (6)
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حيااث ألاازم وزراء  الحضااور يوميااا  إلااى بياات الااوزارة الااذي كااان , وزارات مختلفااة كنااوع ماان التعااديل
 .(1)ل مشاورتهم في كل ما يتعلق في أمور الدولةوذلل من أج, مقر  قصر اإلمارة

و األميار محماد بان عباد الارحمن , (2)حسن بن عبد الغافر ابن أبي عبد  ومن أشهر وزراء األمير
ومعظام الاوزراء الاذين كاانوا , حاجب ابنه هو عيسى ابن شاهيد, م(112-192ها(=)231-243)

 .(3)يتولون خدمة أبيه

وقااادم الاااوزراء , دا  للاااوزارة يجاااد فياااه الاااوزراء نوعاااا  مااان التعظااايمووضاااع األميااار محماااد نظاماااا  جديااا
, (4)وأعالهاام فااي الجلااوس علااى كراساايهم ببياات الااوزراء, الشاااميين علااى غياارهم ماان وزراء البلااديين

م( ازداد عاادد الااوزراء واحتلاات أساارة أبااي 4333-111هااا=333-249وفاي عهااد األمياار عبااد اهلل) 
و سار األميار , (5)ولى خمسة وزراء من أفرادها في ان واحدحيث ت, عبد  مكانة كبيرة في القصر

وتكريم وتقاديم الاوزراء الشااميين علاى وزراء , عبد اهلل على سياسة والد  األمير محمد في االحتفاء
وهاو عيساى بان أحماد , ووزيار بلادي, واجتمع في عهد  وزير شامي وهاو موساى بان حادير, البالد

تقادم علاى الاوزير الشاامي معتازا  بمكاناة أبياه الاوزير القائاد أباي عيساى ال فاأراد, بن محمد أبي عبد 
ولكان األميار عباد اهلل أمار أن يظال األمار , في إنقاذ اإلمارة من الضياع, العباس صاحب الفضل
 .(6)أي أن يبقى بني حدير متقدمون على بني أبي عبد , كما رسمه أبو  للوزارة

اناات تقااوم علااى أساااس نظااام محكاام, أراد ماان خاللااه ماان المالحااظ أن السياسااة الداخليااة للدولااة ك
األمراء إشرال الوزراء في الحكم, وتحملهم مس ولية إدارة الحياة بكافة مناحيها جنبا  إلاى جناب ماع 
األمااراء, وهااذا النظااام أقاارب مااا يكااون لاا دارة الحديثااة للاادول التااي تقااوم بعمليااة تفااويض جاازء ماان 

دارتهااا للاابالد إلااى عاادد ماان األفااراد, و المالحااظ أيضااا  ارتباااط األمااراء بدمشااق والشااام,  سياساااتها وا 
حيث بقي أهل هذ  الابالد التاي مثلات عاصامة الخالفاة األموياة يحظاون بالتقادير واالحتارام, الاذي 
جعل األمراء وبشكل دائم يقدمون وزراء الشام على غيرهم من وزراء البالد األخرى, و ي كاد علاى 

 ن الذين أبدعوا هذا النظام السياسي للدولة في ذلل العصر. عمق االنتماء لألمراء األمويي

 

 
                                                           

 .13ص,2ج,ابن عذارى: البيان المغرب (1)
 .23ص,2ج,ابن حيان: المقتبس (2)
 .233ص,4ج,عنان: دولة اإلسالم (3)
 .423,424ص,4ج ,الحلة السيراء  ابن ا بار: (4)
 .9,2ص,3ج,؛ ابن حيان: المقتبس434ص,ابن القوطية: تاري  افتتاح األندلس (5)
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 المبح  النا  
 لمسلم  ال دلس اإلبداع السياس  ف  نهد الخالفة

, كانت العالقات  بين الغرب والمسلمين في األندلس قائمة ليس فقط على عالقات حربية وعدائياة
وكانات سياساة , (1)ية والعلمياة باين الطارفينوتبادل السافارات السياسا, إنما تخللتها فترات من السلم

المسلمين في تلل الحقبة الزمنية تميل إلى العالقات الحربية في الغالب على غيرهاا مان العالقاات 
وأمااا العالقااات بااين المساالمين وَمااْن فااي األناادلس والممالاال النصاارانية , الوديااة فااي السياسااة والتجااارة

 .(2)إطار ما يسمى حاليا  بالعالقات الدولية في الشمال لم تكن إال جزءا  يسيرا  في

ولكن التطور االقتصادي في عصر الخالفة جعل العديد من الادول والممالال المجااورة تخطاب ود 
, (3)والمشاورة فاي حال مشااكلها, والمعوناة, والسالم, وتطالب عقد معاهدات الصلح, حكومة قرطبة

فااي العااالمين , الم فااي األناادلس مكانااة الصاادارةوبهااذ  السياسااة المبدعااة للمساالمين بلغاات دولااة اإلساا
السيما في عصري الخليفتين عباد الارحمن الناصار وابناه الحكام المستنصار , اإلسالمي والمسيحي

و كاناات الممالاال , فكثاارت الوفااود والساافارات ماان كاال ناحيااة لعقااد الساالم مااع حكومااة قرطبااة, باااهلل
وماان ثاام توافاادت عديااد ماان , (4)بحكاام الجااوار النصاارانية فااي الشاامال ماان أكثاار الاادول وفااودا  لقرطبااة
وتعقااااد , وقطلونيااااة تطالااااب الصاااالح والسااااالم, الساااافارات علااااى قرطبااااة ماااان ممالاااال ليااااون وقشااااتالة

وباادت قرطبااة فااي أواخاار ساانوات , (5)وتوطااد الصااالت السياسااية بينهااا وبااين المساالمين, المعاهاادات
وكانات هاذ  , غرباي البحار المتوساط كأنها قاعدة أساسية للسياسة الدولية في حكم الخليفة الناصر

و كاان الاادافع وراء ذلال هااو فقاادان , (6)إلااى قرطباة ياارأس بعضااها الملاول أنفسااهم تاأتيالوفاود التااي 
 , النصارى التفوق العسكري الذي حصلوا عليه

 

                                                           

 ,بيااروت,الشااام ( ,صااقلية ,دلسحااالق: العالقااات الحضااارية بااين الشاارق والغاارب فااي العصااور الوسااطى )األناا (1)
 .19م,ص4312 ,الدار الجامعية

 .322م, ص3,4312دار النهضة العربية,ط بيروت, ,بيضون: الدولة العربية في أسبانيا (2)
وحضاارتهم فاي  عبد الواحد ذنون طه: خليفاة ونااطق صاالح مطلاوب: تااري  العارب ,خليل إبراهيم ,السامرائي (3)

 .444,441م, ص2333 ,دار الكتب,بيروت  ,األندلس
 .44ص ,عبد الرحمن: أندلسيات ,الحجي (4)
 .442ص ,عبد الحليم: العالقات بين األندلس اإلسالمية و أسبانيا النصرانية (5)
 .343م, ص4313 ,دار النهضة العربية ,بيروت,نعي: تاري  الدولة األموية عن ,عبد المجيد (6)
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فتوجهااوا , التااي جاااءت فااي صاافوفهم فمزقاات وحاادتهم إثاار الصااراع علااى وراثااة العاارش واالنقسااامات
 .(1)ساعدة من الخليفة األندلسيلطلب العون والم

يالحااظ هنااا فااي سياسااات الخلفاااء المساالمين أنهااا لاام تكاان قائمااة علااى االنتهازيااة كمااا فعاال الفرنجااة 
فاي الوقات الاذي لام , عندما امتلكوا القوة العسكرية ولم يركنوا إلى السلم إال بعادما ضاعفوا وانقساموا

ولام يلتفتاوا , والتزماوا بحسان الجاوار, سالميستغل المسلمين فاي األنادلس ذلال الضاعال بال جنحاوا لل
يبدو أنه كانت هنال ثقة لادى الفرنجاة بالمسالمين , إلى العدوان والتحريض ضد الممالل النصرانية

وهذا ي كد أن المسلمين في األندلس لام تكان , جعلتهم يطلبون تدخلهم في حل خالفاتهم ونزاعاتهم
م قايم ورساالة ساامية يلتزماون بأوامرهاا ونواهيهاا بل كانت لاديه, سياستهم في أي وقت هي العدوان

 في ظروال الحرب والسلم على حد سواء.

الااذي تااولى الخالفااة , بتااداء  ماان حكاام الخليفااة هشااام الم ياادا, وظهاارت خااالل تلاال الحقبااة التاريخيااة
وظهاور الدولاة العامرياة مان , بتداء من أسرة بناي عاامرا, م( سيطرة الحجاب342ها= 322سنة )

, ويسد باب قصر , إذ بدأ يحجب الخليفة, اجب المنصور بن أبي عامر وأوالد  من بعد خالل الح
وماااع ذلااال  (2)بااان الحكاااماوسااايطر حتاااى نهاياااة خالفاااة هشاااام , وأصااابح هاااو ا مااار النااااهي للخالفاااة

نستطيع القاول إن لقاب خليفاة اساتمر فاي ذرياة عباد الارحمن الناصار مان بعاد  حتاى ساقوط الدولاة 
وكان نظام الخالفة في األندلس يقوم علاى أسااس  (3)م(4334ها=422عام ) األموية في األندلس

وذلاال علااى عكااس الخالفااة الراشاادة التااي , ثاام إلااى الاادين ثانيااا  , ويسااتند إلااى السياسااة أوال  , التوريااث
فكاان الخليفاة يعاد نفساه أنااه يحكام بتفاويض مان اهلل كماا قاال المنصاور:أل أنااا , قامات علاى الشاورى
.واسااتمرت الخالفااة األمويااة فااي األناادلس تجمااع بااين الساالطتين الزمنيااة (4)ضااه ألساالطان اهلل فااي أر 

فاااااانتزعوا منهاااااا السااااالطة الزمنياااااة فاااااي عاااااام , إلاااااى أن جااااااء الحاجاااااب المنصاااااور وأوالد , والروحياااااة
وكااان ماان المعااروال تاريخيااا  أن حقبااة الحجابااة انتهاات عااام , واسااتبدوا باااألمر, م(342هااا=322)
وأهاال , وباادأ الصااراع بااين البرباار والصااقالبة, ة الخالفااة األندلساايةت فتنااأوبااد, م(4333هااا=333)

 , (5)قرطبة

 

                                                           

 3نعي: تاري  الدولة األموية , صعن (1)
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سااتمرت أساارة أبااي عبااد  تتااولى ا م(324-342هااا=393-333ولكاان فااي عهااد الخليفااة الناصاار )
وُأطلق في  (1)عتمادا  كبيرا  في الش ون اإلدارية والحربيةاواعتمد عليها الناصر , المناصب الوزارية
وأطلقاااه , ة لقاااب ) ذو الاااوزارتين ( علاااى بعاااض الاااوزراء و والحجااااب فاااي األنااادلسعهاااد هاااذا الخليفااا

وهااو لقااب تشااريفي , (2)م(333هااا=324الناصاار علااى وزياار  أحمااد باان عبااد الملاال باان شااهيد عااام )
واستمر لقب الخالفاة فاي , (3)مثل لقب ذو السيفين الذي منحه الحكم لقائد  غالب بن عبد الرحمن

حتااااااى سااااااقوط الدولااااااة األمويااااااة فااااااي األناااااادلس عااااااام , ماااااان بعااااااد  ذريااااااة عبااااااد الاااااارحمن الناصاااااار
 .(4)م(4334ها=422)

وأن الناااس أحاارار فااي , وكااان الخليفااة األمااوي يقاادم نفسااه للناااس علااى أنااه بشاار يخطاائ و يصاايب
وكااان قااد انتقااد الخليفااة الناصاار , (5)كمااا فعاال قاضااي قرطبااة المنااذر باان سااعيد البلااوطي, التقيااد بااه

وأقسام , تاي صارفها فاي بنااء مديناة الزهاراء وهاو جاالس فاي مساجد الزهاراءعلى  األموال الطائلاة ال
 .(6)ولكنه لم يعزله عن الخطبة والقضاء, الخليفة أن ال يصلي وراء هذا القاضي

فهي عبارة عان عقاد , واختلفت نشأة الخالفة األندلسية عن الخالفة في الممالل اإلسالمية األخرى
الخالفااة العباسااية علااى أساااس الميااراث عاان العباااس عاام  فااي حااين قاماات, بااين الحاااكم والمحكااوم

وقامااات الخالفاااة الفاطمياااة علاااى الحاااق الطبيعاااي , الرساااول ونسااابه إلياااه ) صااالى اهلل علياااه وسااالم (
, م(4333هااا=333وانتهاات فتاارة الحجابااة عااام)  (7)المااوروث الااذي جاااء عاان طريااق فاطمااة الزهااراء

وكاناات , م(4334-4333هااا=422-333مباارة )وتساامى الفتنااة ال, وباادأت فتنااة الخالفااة األندلسااية
 .(8)وأهل قرطبة, وتصارع خاللها عناصر البربر والصقالبة, مليئة بالفتن واالضطرابات

وقضاى علاى , األنادلسوعلاى الارغم مان ذلال تمكان الخليفاة عباد الارحمن الناصار مان توحياد باالد 
وعلااى , أولااى هااذ  الممالاال وفااي مقاادمتها مملكااة ليااون , عواماال الفتنااة والتماارد فااي شاامال األناادلس

 .(9)أمراء الفتنة

                                                           

 .424-492ص,2ج,ابن عذارى: البيان المغرب (1)
 .333,334ص,4ج,المقري: نفح الطيب  (2)
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وتبقى سياسة األمراء عندما طلب الملل )الليوني راميروا الثاني( الصالح ماع الخليفاة الناصار سانة 
فبعااث الخليفااة الااوزير يحيىاابن , وتااردد رسااله علااى الخليفااة فااي العاصاامة قرطبااة, م(334هااا=323)

, فوافق ملل ليون على شروط الصالح, فة عليهمإسحاق إلى العاصمة الليونية إلمالء شروط الخلي
م( في 334ها=323يوم الثالثاء منتصال شهر ربيع ا خر من سنة ), وبعث الملل راميروا رجاله

وكااان ماان أهاام شااروط الصاالح: أن يقاااطع الملاال , وأقيماات االحتفاااالت بقرطبااة, العاصاامة قرطبااة
 .(1)ة سرقسطةراميروا الثاني المارق محمد بن هاشم النجيبي حاكم مدين

أن الملاااال رامياااروا الثاااااني نقاااض عهااااد  مااااع الخليفاااة الناصاااار فاااي شااااهر رمضاااان ماااان ساااانة  غيااار
بعااد , ممااا أغضااب الخليفااة, (2)م( عناادما اسااتجار بااه محمااد باان هاشاام ضااد الخليفااة339-هااا324)

إال أن , م( كتاب الملال راميااروا الثااني لطلاب السالم والهدنااة333هاا = 321ذلال تارددت فاي ساانة )
 .(3)مما أغضب الملل راميروا, م رفضهذلل ت

وفاي شاهر , (4)وذكر عبيد اهلل بن يحيى بن إدريس تاردد رساول رامياروا الثااني بقرطباة طالباا  السالم
م( أرسال الخليفاة عباد الارحمن الناصار كاتباه حساداي بان 343هاا = 323جمادى ا خر من سانة)

وإلطاالق ساراح محماد , مياروا الثاانيشبروط اليهاودي إلاى مملكاة لياون إلتماام الصالح ماع الملال را
باان هاشاام النجيبااي حاااكم مدينااة سرقسااطة الااذي كااان قااد وقااع فااي أساار راميااروا الثاااني فااي موقعااة 

فبعاااث محمااد بااان هاشاام النجيبااي كتاباااا  إلااى الخليفاااة , م( ولكناااه لاام يسااتجب331هااا=324الخناادق)
ثاق لاه مان الملال رامياروا الناصر يطلب منه أن يرسل كبار أساقفة أهل الذمة في األنادلس لالساتي

 , (5)فبعث إليه الخليفة ه الء األساقفة, في فدائه

وعاددا  اخار , عبد الملل بن حسان أسقال مدينة البيرة في منتصاال شاهر شاعبان مان السانة نفساها
م( باين الخليفاة 343هاا= 323وتم الصلح في شهر ذي القعدة مان السانة نفساها ), (6)من األساقفة

غياار أن الملاال راميااروا نقااض هااذا الصاالح عناادما علاام بظهااور , (7)روا الثااانيالناصاار والملاال رامياا
حياث تحاالال , م(مستغال  فرصة اضطراب أحوال المسلمين344ها=333األترال بثغر الردة سنة )
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ولكان , األول ملال ناافر علاى حارب المسالمين وغرسايه سانشايز, مع فرنان جونثالث كونت قشتالة
 .(1)لمسلمين على النصارىهذ  المعركة انتهت بانتصار ا

ونشاابت الحاارب األهليااة فااي مملكااة ليااون , م(393هااا=333ومااات ملاال ليااون راميااروا الثاااني ساانة )
م( رسااوال  339هااا=344فبعااث هااذا ساانة), وانتهاات بانتصااار األخياار, بااين ابنيااه سانشااو واور دونيااو

الرحمن الناصر استغل ذلل أن الخليفة عبد  (2)يطلب السلم منه, إلى الخليفة عبد الرحمن الناصر
إضافة إلاى تمارد نابالء , (3)فرصة هذ  الحرب األهلية وأخذ يجدد الغزوات في أراضي مملكة ليون

, (4)فخشااي هااذا قيااام ثااورات أخاارى ضااد  فااي المملكااة, مقاطعااة جليقيااة عليااه وانشااغاله بقمااع ثوراتااه
ثانياااااة أي سااااانة وأرسااااال إلياااااه فاااااي السااااانة ال, (5)فنااااازل الخليفاااااة عباااااد الااااارحمن عناااااد طلباااااه للصااااالح

فعاادا إلااى قرطباة بكتااب مان الملاال , (6)وحسااداي بان شابروط, م( محماد بان حساين392هاا=349)
 :(7)وكان من أهم بنودها, ردونيوا الثالث إلى الخليفة الناصر يتضمن شروط الصلحأ

أن يساالم الملاال أروردونيااوا الثالااث إلااى الخليفااة الناصاار عااددا  كبياارا  ماان الحصااون الواقعااة  -4
 .(8)وأن يهدم عددا  اخر منها, دود مع المسلمينعلى الح

 .(9)طلب الملل من الخليفة إدخال كونت قشتالة فرنان جونثالث في هذا الصلح -2

ثام عااد رسال الملال اوردونياوا , فعقد الخليفة الصلح مع الملل أوردونيوا الثالث بموافقة ابناه الحااكم
لملااال اللياااوني؛ لكاااي يتفااارل لمواجهاااة الخطااار وأبااادا الخليفاااة الناصااار ليناااا اتجاااا  ا, (10)إلاااى بالدهااام

إذ , ولاذلل كانات المعاهادة تفياد الطارفين اإلساالمي و النصاراني, (11)العبيدي في أفريقياا )تاونس (
ولكااان بعاااد وفااااة الملااال أوردونياااوا , (12)أراد الملااال أردونياااوا الثالاااث أن يتفااارل لتنظااايم شااا ون مملكتاااه
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فاضاطر الخليفاة , نشاو الاذي رفاض تنفياذ االتفااقأعقباه أخاو  سا, (1)م(394هاا=342الثالث سنة )
وعاادوا بأربعاة مائاة , ولكن وبعد أن غزا المسالمون مملكاة لياون وهزماوهم, (2)إلعالن الحرب ضد 
 .(3)وعدد كبير من الغنائم, رأس من نصاراها

, وعاادوا إلاى االتفااق المبارم باين أخياه أوردينياو والخليفاة الناصار, سانشو إلى طلاب السالم اضطر
وبعااد وفاااة الخليفااة الناصاار , (4)ومملكااة ليااون خااالل هااذ  الحقباة, وسااد الساالم بااين الخالفااة األموياة

م( لاااام ينفااااذ ملاااال ليااااون وبااااافر سانشااااو األول شااااروط االتفاااااق مااااع الخليفااااة 324هااااا=393ساااانة )
السايما وأن ابناه الخليفاة الحكام الثااني , بال رأى فاي وفاتاه فرصاة للتنصال مان االتفااق, (5)الناصر

وعلاى ذلال اعتقاد أن هاذا الخليفاة لان يكتارث , (6)يميل إلاى السالم والموادعاة أكثار مان الحارب كان
 .(7)لتنفيذ اتفاق عقد  مع والد 

نالحااظ أن العالقااات السياسااية بااين المساالمين ومملكااة ليااون خااالل فتاارة حجابااة المنصااور لاام تفااد 
ألن الحاروب فاي هاذ  الحقباة  سفارات كثيرة من قبل ملول الممالل النصارانية فاي شامال األنادلس؛

 , (8)ولم يحدث بينهما سلم أو صلح لحقبة طويلة, التاريخية كانت طاغية على هذ  العالقات

وكااذلل كانااات العالقاااات السياساااية باااين العااارب وكوتيااه قشاااتالة قائماااة علاااى أسااااس الشااال والخاااوال 
 .(9)كما طغت عليها عالقة الحروب والغزوات, والريبة من ا خر

اتفاقيات بين الخليفة وبين النصارى ومنها اتفاق بين الخليفة الناصار والكونات فرناان  وعقدت عدة
واضاطر الكونات فرناان إلاى طلاب الصالح ماع الخليفاة الحكام , (10)م(391ها= 344جونثالث سنة)

                                                           

 .42الهيئة العربية للكتاب,ص القاهرة, حسن حبش, تعريب: ,دوزي, ريزت: المسلمون في األندلس  (1)
 .434ص,عنان: دولة اإلسالم  (2)
 .224ص, 2ج ,ابن عذارى: البيان المغرب  (3)
 .432ص ,عنان: دولة اإلسالم (4)
 .434ص ,بروفنساي: تاري  أإسبانيا (5)
 .434ص لمصدر نفسه :ا (6)
 .24ص ,دوزي: المسلمون في األندلس (7)
 .423ص ,بروفنساي: تاري  أسبانيا (8)
 .223ص, 2ج ,ابن عذارى: البيان المغرب (9)
 .49ص ,دوزيي : المسلمون في األندلس  (10)
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عناااااادما غاااااازا الخليفااااااة الحكاااااام أراضااااااي كونتيااااااه قشااااااتاله فااااااي صاااااايال  (1)الثاااااااني المستنصاااااار باااااااهلل
 .(3)ير أن الكونت القشتالي نكث الصلح قبل أن ينعقدغ, (2)م(323ها=392سنة)

ولكن منهجه , (4)م( أرسل كونت قشتالة غارس فرنانديث سفارة إلى قرطبة343ها=323وفي سنة)
بينمااا , تقااوم علااى المخادعااة فااي إظهااار أن نيتااه مهادنااة الخليفااة المساالم, كسياسااة أبيااه هو سياساات

 .(5)ي اإلسالمية كلما أتيحت له الفرصةيقوم في الوقت نفسه بشن هجمات على األراض

راقااة الاادماء, وكااذلل كاناات سياسااة العاارب وكونتيااه قطلونيااة التااي تمياازت بااالحروب ولكاان فااي , (6)وا 
, (7)حياث وفار الخليفاة لاه الحماياة وأمناه وساالمه, عهد سنيير الذي أراد السالم ماع الخليفاة الناصار
وقاد قادم إلاى الخليفاة بعشارين , كونات قطالونياةو , وكذلل فعل مع الكونت بوريل الثاني ابن سنيير

وبصحبتهم رسول غيتار نائب الكونت بوريل علاى , وأتباعهم, رجال  من كبار رجال الكونت بوريل
فاأمر الخليفاة بحسان اساتقبال , (8)مدينة برشلونة فاي ثالثاة رجاال بكتااب غيتاار إلاى الخليفاة الحكام

كرام منزلهم  , (9)الوفد وا 

وكاناات , وهاام يحملااون هديااة الكوناات بورياال إلااى الخليفااة الحكاام, مجلااس الخليفااة ثاام قاادموا بهاام إلااى
وعشارين صابيا  مان الخصايان , (10)وطفال وامارأةباين رجال , عبارة عن ثالثين أسايرا  مان المسالمين

ودخلاااوا , (12)وخمسااة قناااطير مااان القصاادير وغيرهااا, وعشاارين قنطااارا  مااان الصااوال, (11)الصااقالبة
 .(13)لسلمعلى الخليفة فعقد معهم ا

يتبين لنا أن العالقة التي كانت سائدة طوال فترة الخالفة وخصوصا في عهد الخليفة الحكم كانت 
ولكان تلال المعاهادات كاان , تقوم على الحروب التي عادة ما تتلوها معاهادات ساالم باين الطارفين

                                                           

 .432ص ,بروفنساي: تاري  أسبانيا  (1)
 .432ص المصدر نفسه: (2)
 .432ص المصدر نفسه: (3)
 .434لمصدر نفسه: صا (4)
 .433ص ,الحجي: أندلسيات  (5)
 .494ص,9ج,ابن حيان: المقتبس  (6)
 .423ص,9المصدر نفسه:ج (7)
 .423ص,9المصدر نفسه:ج (8)
 ..423ص,9المصدر نفسه :ج (9)
 .22ص,ابن حيان: المقتبس (10)
 .22المصدر نفسه: ص (11)
 .29ص,4الشنتيري: ج (12)
 .33ص ,3ج,ابن عذارى: البيان المغرب (13)
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لاو نظرناا  بينماا, يتم نقضها بين فترة وأخرى محاولة الساتغالل واضاح لظاروال المسالمين الصاعبة
, القائمة على أساس العقيدة واألخالق سنجد الفارق الواضاح بينهماا, إلى سياسات المسلمين الثابتة

أو التنكاار لهااا علمااا  أن , حيااث إنااه لاام ُيسااجل علااى المساالمين الباادء فااي خاارق أي معاهاادة أو هدنااة
ازيااة لاام هااذ  االنته, هنااال ظروفااا  كاناات صااعبة وقاسااية فااي  بعااض االوقااات لاادى الطاارال ا خاار

وهنااا , باال ثبتااوا علااى مباادأ التمساال بااالعهود والمواثيااق التااي وقعوهااا دائمااا, يتعاماال معهااا المساالمين
وتجناابهم الحااروب , يظهاار اإلبااداع فااي السياسااة القائمااة علااى تحقيااق مصاالحة المساالمين ماان جهااة

سااات وربماا بفضاال تلال السيا, والاويالت كلماا أمكاان ذلال عاان طرياق القبااول بالسالم ماان جهاة ثانيااة
 زادت ثقة أعداء المسلمين أكثر بهم بعد أن عرفوهم في الحرب والسلم .

م( أن رضاا  كوناات قطلونيااا رامااون بورياال 4332هااا = 333وكااان اخاار عهااود الخالفااة فااي ساانة)
الثالث إلى طلب عقد السلم والهدنة مع الحاجب عبد الملل المظفر إثر غزوة الحاجب عباد الملال 

يوم استقبال هذا الرسول القطلاوني اخار أياام  (1)قع الصلح وعقد السلموو , ألراضي كونتيه قطلونية
, إذ لااام تماااِض بضاااع سااانوات بعاااد ذلااال حتاااى ساااقطت األسااارة العامرياااة, االحتفاااال بالزيناااة بقرطباااة

حيااث , ودخلاات األناادلس فااي فتاارة الفتنااة التااي انتهاات بسااقوط الخالفااة العربيااة اإلسااالمية باألناادلس
تفد السافارات والرسال مان حاضارة المسالمين إلاى الابالط النصارانية  انقلبت موازين القوى فأصبحت

 .(2)بعد أن كان العكس في فترة قوة الخالفة
 

 

  

                                                           

 .349ص ,ابن خلدون: المقدمة (1)
 22ص ,ابن حيان: المقتبس (2)
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 المبح  النال 
 لمسلم  ال دلس اإلبداع اإلداري ف  نهدي اإلمارة والخالفة

 

 أواًل: اإلبداع اإلداري ف  نهد اإلمارة:

وأطلقات , في بادئ األمر, ة في شبه جزيرة أيبيرياظلت كلمة أندلس تعني أراضي الدولة اإلسالمي
وأخذ مدلولها الجغرافي يقل شيئا  , على اعتبار أنها كانت في يد المسلمين, على شبه الجزيرة كلها

فشاايئا  تبعااا  للوضااع السياسااي الااذي كاناات عليااه الدولااة اإلسااالمية فااي أساابانيا حتااى اقتصاار االساام 
وسااعد , (1)مملكاة عربياة إساالمية فاي جناوب شارق أسابانياوهاي اخار , أخيرا  على مملكة غرناطاة

بحكام البيئاة  أوربيةالتداخل بين المسلمين والنصارى في األندلس بأن جعلها تتأثر بم ثرات محلية 
لااذلل إذا نظرنااا إلااى التقساايم اإلداري بعااد الفااتح اإلسااالمي لألناادلس نجااد أن , (2)التااي نشااأت فيهااا

أو , وأن والة المسالمين لام يجادوا صاعوبة فاي إدارتهاا, دارياا  محكماا  األندلس كانت مقسمة تقسايما  إ
ممااا ياادل علااى إحكااام النظااام اإلداري والاادفاعي الحربااي منااذ أيااام , أو الاادفاع عنهااا, جبايااة خراجهااا
 .(3)فأقرو  وعملوا به, الرومان والقوط

ألنادلس حياث أصابحت ا, م(321-499ها=342-431وتطور النظام اإلداري في عصر اإلمارة)
واعتماد الاداخل واألماراء مان , وذريتاه مان بعاد , وتولى أمرها الاداخل, إمارة مستقلة قاعدتها قرطبة

وماان أفااراد , بعااد  فااي إدارة الثغااور والواليااات والكااور علااى جماعااة ممتااازة ماان األعااوان المخلصااين
ومغيااث , وأساارة باان شااهيد, وأساار أخاارى اشااتهرت فااي األناادلس مثاال أساارة عبااد ربااه, البياات الحاااكم

حيث أضاافوا إليهاا ظاواهر للنظاام , وخالل عصر اإلمارة أبدعوا في إدارة البالد (4)الرومي وغيرهم
كماا ساايطرت , حيااث اساترجعتها فرنساا لهااا, وهااي أربوناة, فقاد فقادت االناادلس والياة هاماة, اإلداري

بااالد وأصاابحت حاااجزا  بااين المساالمين فااي األناادلس و , م(134هااا=419علااى مدينااة برشاالونة عااام)
 , (5)ولم يستطع المسلمون استرجاع تلل المدن, فرنسا

                                                           

جااالل  ,منشاااة المعااارال باإلسااكندرية,أحمااد مختااار: صااور ماان حياااة الحاارب والجهاااد فااي األناادلس  ,العبااادي (1)
 .42م, ص2333 ,حربي وشركا  

 .493ص, 2جابن بشكوال: الصلة,  (2)
 . 494ص المصدر نفسه: (3)
 .439ص,4ج,خلدون: تاري   ابن؛ 24ص ,ل: فتح األندلسم لال مجهو  (4)
دار الكتاااب  بياروت, مفيااد قمحياة واخارون, تاح:,ب ر شاهاب الادين أحماد باان عباد الوهااب: نهاياة األ الناويري, (5)

 .24ص,22م, ج2334, 4العلمية ط
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مقابال اإلماارات  وعمل األندلسيون إمارات أندلساية مقابلاة ل ماارات األسابانية التاي ساميت باالثغور
ويواجاااه هاااذا الثغااار الماااارل , وأعمالهاااا, ويشااامل والياااة سرقسااطة, مثااال الثغااار األعلاااى, (1)اإلساابانية

مااارة النافااار ويواجااه هااذا الثغاار , وقاعدتااه مدينااة سااالم, الثغاار األوسااط يشاامل طليطلااةو , األساباني وا 
ليصاااابح ماااادلول مصااااطلح الثغااااور فااااي الجغرافيااااا , الثغاااار األدنااااى مدينااااة ليااااون بالدرجااااة األولااااى أو
 .(2)األندلسية يعني هذ  الثغور الثالثة

لمواجهااة  ويباادو أن أهميااة هااذ  الثغااور أصاابحت تمثاال المراكااز المهمااة التااي تنطلااق منهااا الجيااوش
 أو حركات التمرد ضد حكومة اإلمارة في قرطبة., اإلمارات األسبانية التي ظهرت في الشمال

م( بقيااادة عصااام الخااوالني فااي عهااد األمياار عبااد 333هااا=233وكااان لفااتح الجزائاار الشاارقية عااام )
, حيااث أصاابحت الجزائاار تابعااة إداريااا  إلااى األناادلس, م( أثاار مهاام342-111هااا=333-249اهلل)
خاااالل , وأصااايب النظاااام اإلداري باالرتباااال (3)ن عصاااام الخاااوالني أول عامااال أندلساااي عليهااااوعاااي

ولاام يبااق لحكومااة , نظاارا لقيااام حركااات التماارد فااي سااائر أنحاااء األناادلس, عصاار األمياار عبااد اهلل
وقاااد باااذل هاااذا األميااار , (4)إال فاااي منطقاااة العاصااامة وأحوازهاااا, اإلماااارة فاااي قرطباااة سااالطان حقيقاااي

وكااذلل فعاال األمياار عبااد الاارحمن , ن أجاال إعااادة ساالطان قرطبااة علااى الوالياااتقصااارى جهااد  ماا
حيااث باادأ عصاار  بقمااع , م( قباال أن يعلاان الخالفااة األندلسااية321-342هااا=342-333الناصاار)
وأفلااح فااي ذلاال بعااد جهاااد , وسااار بنفسااه يعاونااه خياارة قااواد  فااي إخماااد حركااات التماارد, هااذ  الفااتن

ماادن الثغااور بقواعاادها وتجاورهااا ببعضااها مااع بعااض فااي خطااوط وكمااا يباادو أن ارتباااط , (5)كبياار
 .(6)دفاعية قد ساعد على انهيار تلل الخطوط عقب سقوط قواعدها الرئيسة

لهااذا كاناات كاال ماان سرقسااطة وطليطلااة وقرطبااة هااي الماادن األهاام فااي شاابه جزياارة أيبيريااا خااالل 
اباة رأس جسار لمان يرياد عباور عصورها الرومانياة والقوطياة واإلساالمية؛ ألن كاال  منهاا كانات بمث

 أو الوادي الكبير., األبروا أو التاجو

 

 

                                                           

 . 44ص,4ج,ابن بشكوال: الصلة (1)
 .424ص ,4ج,ابن خلدون: العبر (2)
 .323ص,4ج,م عنان: دولة اإلسال (3)
 . 24ندلس, صسرة ابي عبد  ودورها في تاري  األنهلة شهاب أحمد: أ (4)
 .441ص,4ج ,ابن خلكان: وفيات األعيان (5)
 .432ص ,م نس: فجر األندلس(6)
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أن األناااادلس كاناااات جزياااارة , ولصااااعوبة التقساااايم اإلداري فااااي األناااادلس ورد الكثياااار عاااان الماااا رخين
وهكاذا وصافها طاارق بان زيااد حاين , وكان المسلمون فيها كأنهم األيتام على موائد اللئاام, معزولة
والعزلااة فااي هاااذ  لشاااعورهم بالغربااة , فكاارة الجهااااد فااي أذهااان المساالمين اسااتمرتولااذلل , (1)فتحهااا
فكااان هنااال نظااام الشاارطة الااذي باادأ منااذ عصاار , أمااا علااى صااعيد اإلدارة ماان الااداخل, (2)الجزياارة

بعاد , بعدما شعر بخطر اليمانية علياه, م(411-499ها=442-431األمير عبد الرحمن الداخل)
وماان بعااد  , إدارة الشاارطة إلااى عبااد الاارحمن باان نعاايم وأسااندت, (3)فااي معركااة المصااارة االنتصااار

هاو عباد الغاافر , وأول من تولى قيادة الشرطة مان أسارة أباي عباد , (4)للحصين بن الدجن العقيلي
وكاناات الشاارطة تقااوم , (5)م(432-411هااا=413-442حيااث والهااا لألمياار هشااام), باان أبااي عبااد 

دارتهااا ولااوالي المدينااة مائااة , ا راتبااا شااهريا قاادر  ثالثااين دينااارحيااث تقاارر لواليهاا, بواليااة المدينااة وا 
وياديرها إضاافة إلاى , وكاان صااحب المديناة يشارال علاى الخادمات العاماة فاي العاصامة, (6)دينار

وجعال , ولقاد قسامت والياة الشارطة إدارياا إلاى قسامين: والياة الشارطة العلياا, (7)والية الشرطة العليا
وعلاى أيادي , والضارب علاى أياديهم فاي المظلماات, السالطانيةلصاحبها الحكم علاى أهال المراتاب 

والثانيااة: , األمياار اإلمااارة لتنفيااذ أواماار وجعاال لصاااحبها كرساايا بباااب دار, أقربااائهم ماان أهاال الجااا 
 .(8)وهي لعامة الناس, والية الشرطة الصغرى

, (9)رحاادي اباانولقااد اسااتحدثت منصااب واليااة الشاارطة الوسااطى التااي أعطياات إلااى سااعيد باان سااعيد 
م( تولى والية الشرطة العليا صاحب المدينة 342-111ها=333-249وفي عهد األمير عبد اهلل)

 , (10)ومحمد العز بن أبي عبد , أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي عبد 

ففااي أحااداث , حيااان نجااد أن صاااحب المدينااة يعماال مسااتقال عاان صاااحب الشاارطة اباانوكمااا قااال 
ر صااااحب المديناااة بقرطباااة جعفااار بااان عثماااان ماااع صااااحب نظااار الاااوزي, م(342هاااا=324عاااام) 

                                                           

 .231ص,3ج,ابن عذارى: البيان المغرب (1)
دار  ,اإلساكندرية  ,ى غاازيتاح: السايد مصاطف ,خفاجاة ابنأبو إسحق إبراهيم بن خفاجة: ديوان  ابن خفاجة, (2)

 .324م, ص4323المعارال 
 .294ص ,الدوري: عبد الرحمن الداخل  (3)
 .399ص,2ج,ابن ا بار: الحلة السيراء  (4)
 .24ص,2ج,ابن عذارى: البيان المغرب  (5)
 .23ص ,خالال صاحب الشرطة  (6)
 .294ص,ابن خلدون: المقدمة  (7)
 .294ص ,خالال صاحب الشرطة  (8)
 .232ص,2ج,عذارى: البيان المغرب  ابن (9)
 .442ص,4ج,بار: الحلة السيراء ابن ا  (10)
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وأعطياات لصاااحب , (1)فيمااا عهااد لااه الخليفااة المستنصاار باااهلل, والسااوق أحمااد باان نصاار, الشاارطة
قد تصل إلاى تنفياذ حكام اإلعادام دون , كمركز إداري هام صالحيات واسعة في األندلس, الشرطة

 .(2)الرجوع إلى الحاكم

فااي عهااد اإلمااارة تميااز بقاادرة األمااراء علااى الساايطرة علااى ثغااور الاابالد  يتبااين لنااا أن النظااام اإلداري
التاااي كاناااات تعاااااني ماااان , وحمايتهااااا ماااان العااادو الخااااارجي فااااي تلااال المنطقااااة المعزولااااة, وحااادودها

وربمااا كااان هااذا حااافزا للمساالمين لكااي يبقااوا يقظااين فااي , االتجاهاااتحصااارها ماان األعااداء فااي كاال 
والااذي ورثاو  عاان , فلااوال هاذا التقسايم اإلداري المحكاام للابالد, ياةمواجهاة األخطاار الداخليااة والخارج
, لمااا اسااتطاع االندلساايون الاادفاع عاان وجااودهم فااي تلاال الاابالد, أهاال هااذ  الاابالد منااذ عهااود طويلااة

أبااادع األندلسااايون جهااااز الشااارطة الاااذي أدى مهاااام , وكاااذلل علاااى صاااعيد إدارة الااابالد مااان الاااداخل
والاذي أخاذ , والقياام بمهاام أخارى, حفظ األمن والنظام الداخليواكتسب صالحيات إدارية ل, واسعة

والمالحاظ , فهو الجهاز اإلداري والتنفيذي للقضاء واألحكاام, شكال راقيا في تلل المرحلة التاريخية
والاادليل علااى ذلاال أن , أنااه لاام يكاان هنااال فصاال بااين جهاااز القضاااء والشاارطة بااالمعنى المعاصاار

وهكذا باتت , ومنها أحكام باإلعدام, أن تعود إلى األمير أو الحاكمالشرطة كانت تنفذ أحكام دون 
 في األندلس. فشيء شيءالحياة اإلدارية تنهض وتتطور 

حيث كان المحتسب في األندلس يتصال باالورع , وكان هنال من النظم اإلدارية هو نظام الحسبة
ويكاااون لاااه رأي , مسااالمينكماااا يجاااب أن يكاااون رجااال باااالغ مااان وجهااااء ال, والتقاااوى والعلااام والمعرفاااة

, هاااو تفقاااد الساااوق, وكاااان مااان أهااام واجباتاااه, (3)وأن يتصاااال بالعفاااة والفطناااة وال يرتشاااي, وصااارامة
ويراقااب أساااليب الغااش والتاادليس الااذي يمارسااه , ماان دقتهااا يتأكاادوأن , ومراقبااة المكايياال والمااوازين
وخاصااة الساالع , األسااعار فااي السااوق اسااتقراروعليااه أن يحااافظ علااى , أصااحاب الحاارال المختلفااة

, من خاالل تدخلاه فاي عملياة التساعير (4)التي تشكل ضرورة يومية للناس, الضرورية االستهالكية

                                                           

 .22ص ,ابن حيان: المقتبس  (1)
 .94ص,3ج,ابن عذارى: البيان المغرب  (2)
دار الفنون   ,كمبردج ابن االخوة, محمد بن شريال القريشي: معالم القربة في أخبار الحسبة تح: روبن ليون: (3)
 .4م, ص4334,د.ط,
 ,تااح: حساان حسااني عبااد الوهاااب ,أبااو زكريااا يحيااى باان عماار باان يوسااال الكناااني: أحكااام السااوق اباان عماار, (4)

محمااد باان أحمااد  ,؛ اباان عباادون 43-32م, ص4349 ,الشااركة التونسااية للتوزيااع  ,مراجعااة: فرحااات الدسشااراوي
تاح: ليفاي ,سبة والمحتساب منشور ضمن ثالث رسائل أندلسية في اداب الح ,النجيبي: رسالة في القضاء والحسبة

 .43-33م, ص4399,القاهرة  ,بروفنسال
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, والحارص علاى نظافاة الساوق (1)ترضاي الجمياع واقتصااديةالتي غالبا ماا تاتم وفاق أساس قانونياة 
وأن , (2)فيلاازم أصااحاب المهاان بوجااوب المحافظااة علاااى نظافااة سااوقهم وأواناايهم التااي يساااتخدمونها

كاأمين الجازار , وأن يجعل لكل طائفة رئيس يسامى بااألمين, (3)يجعل لكل طائفة سوقا خاصة بها
, أي أن ياأمر أهال الصاناعات, ومن واجباته أيضا مراقبة العبادات, (4)وأمين دار الطراز وغيرهما

 .(5)أن يتخذوا م ذنا يشعرهم بوقت الصالة

بهااادال تساااهيل , ظااايم األساااواق علاااى التخصاااص الحرفاااياألموياااون فاااي األنااادلس بتن الخلفااااء اهاااتمو 
فضااااال عاااان إثااااارة روح التنااااافس بااااين أصااااحاب الحرفااااة , عمليااااة الرقابااااة واإلشااااراال علااااى األسااااواق

كذلل وضع رجل أمين لكل حرفة يشترط فيه , (6)حتى تضمن الدقة والجودة في الصناعة, الواحدة
إن مهماة , (7)مشاهور بالثقاة واألماناة, فتاهوأن يكون عارفاا وخبيارا بالجياد والارديء مان حر , األمانة

 .(8)المحتسب تأتي من حيث األهمية بعد القضاء

مثلماا تاولى أحماد , وجعلهاا بياد شاخص واحاد, و تم الجمع بين وظيفتي الحسبة وصااحب الشارطة
وكااذلل أحمااد باان يوسااال , باان نصاار ماان أهاال قرطبااة واليااة السااوق والشاارطة فااي عهااد المستنصاار

 .(9)ة والسوق في عهد هشام الم يدالجذامي تولى الشرط

, علااى أساااس التخصااص الحرفااي, وهكااذا نالحااظ ماادى اهتمااام األمااويين بتنظاايم األسااواق وترتيبهااا
, م(أنشا الخليفة عبد الرحمن الناصر دارا  لصناعة السفن في مدينة المرية349ها=334ففي سنة )

                                                           

منشاورة ضامن  ,ليفي بروفنسال تح:,ابن عبد الر وال: أحمد بن عبد اهلل: رسالة في أدب الحسبة والمحتسب  (1)
 .13م, ص4399 ,القاهرة ,اداب الحسبة والمحتسب ثالث رسائل أندلسية في

 .24-42د.ت, ص ,دار الفكر  ,بيروت,بة في اإلسالم تقي الدين أحمد,: الحس ,ابن تيمية (2)
 .43ص ,ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة  (3)
 .33ص ,ابن عبد الر وال: في اداب الحسبة (4)
 .23ص ,ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة  (5)
 .444ص ,م نس: فجر اإلسالم (6)
 .92-99م, ص4314,الجزائر  ,تح: لقبال موسى,تسعير أحمد بن سعيد: التيسير في أحكام ال ,المجليدي (7)
نشار ضامن عناوان ثاالث ,ليفاي بروفنساال  تاح: ,عمر بنت عثمان بن عباس: رسالة في الحسبة  ,الجرسيفي (8)

م, 4399,,القااهرة, مطبعاة المعهاد العلماي الفرنساي ل ثاار الشارقية  ,فاي اداب الحسابة والمحتساب أندلسيةرسائل 
 .443ص
القااهرة  ,أبو الوليد عبد اهلل بان محماد بان يوساال األزدي: تااري  العلمااء والارواة للعلام باألنادلس ,فرضيابن ال (9)
 .42ص,4م, ج4311,مطبعة المدني ,عزت العطار الحسيني ,نشر,
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وفااي هااذا األخياار نظاام , للقيسااارية وقسااما  , قسااما  للمراكااب الحربيااة وا لااة والعاادة, وجعلهااا قساامين
 .(1)فقد رتب كل صناعة حسب ما يشكل لها, وقوانين الصناع على أساس التخصص

 نا يًا: اإلبداع اإلداري ف  نهد الخالفة:

كان للقضاء على حركات التمرد السبب األساسي والمباشر الذي دفع األمير عبد الرحمن الناصر 
ويبدو أنه خالل عصر الخالفة فاي األنادلس , (2)لخالفةم( إلعالن ا321 -342ها=333-342)

لاااذات النظاااام فاااي عهاااد  اساااتمرارم( كاااان النظاااام اإلداري هاااو 4334-321هاااا=422-342سااانة )
هااو اسااتحداث إمااارة , ولكاان مااا أضااافه وأبدعااه األندلساايون علااى اإلدارة فااي هااذ  المرحلااة, اإلمااارة
 .(3)ة الثغر األعلى أهمية كبيرةولقد أعطيت إمار , والتي كانت بشكل مستقل, الثغور

ولكن الهزيمة التي لحقت بالمسلمين فاي عهاد الخليفاة الناصار أماام جياوش مملكاة لياون األسابانية 
بااااالثغور  اهتماماااهجعلااات الخليفاااة الناصااار ياااولي , (4)م( فاااي معركاااة الخنااادق333هاااا=324عاااام )

وبنااي , ل: أساارة بنااي ذي النااونواسااتمر فااي إعطاااء إدارتهااا إلااى األساار المتنفاذة فيهااا مثاا, األندلساية
ويزودهم كل عام بالسالح والمدد مان , وكان يغدق عليهم الصالت والهدايا , وبني رزين, الطويل

 .(5)ولكي يستمروا في الدفاع عن البالد في وجه ممالل األسبان, أجل تشجيعهم

ي أقصاى مادن والتاي تقاع فا, م( أراد الناصر بل واهتم بتحديد مدينة ساالم342ها=339وفي عام )
وكااذلل أراد تحصااينها وزودهااا , األناادلس الشاامالية الغربيااة علااى الحاادود مااع مملكااة ليااون األساابانية

حياث أن األسابان كاانوا , وكل ما يلازم لحمايتهاا وتعزياز صامودها, بالعتاد والسالح والعدد والرجال
, عااات المساالمينمحاولااة ماانهم اختااراق حصااون ودفا, بشااكل دائاام يسااتهدفون تلاال المدينااة الحدوديااة

 .(6)ولقد عمدوا إلى تخريبها جراء الغزوات المتتالية من قبل األسبان

لاذلل كانات الثغاور , وهنا يتضح حجم األخطار التاي كاان المسالمون فاي األنادلس يستشاعرون بهاا
وهااااذا ياااادل علااااى تطااااور فااااي الفكاااار اإلداري , والمناااااطق الحدوديااااة فااااي أولويااااة عملهاااام واهتمااااامهم

لاذلل نجاد التطاوير والتجدياد والتمويال جلاه ياذهب إلاى تلال , سالمين فاي األنادلسالعسكري لدى الم
 التي تعد بوابة األمن واألمان للحكم في األندلس., المناطق

                                                           

تااح:  ,أبااو العباااس أحمااد باان محماد باان انااس المعااروال بااابن الادالئي: ترصاايع األخبااار وتنويااع ا ثااار ,العاذري (1)
 .12م, ص4329 ,مطبعة ومعهد الدراسات اإلسالمية  ,مدريد ,يز األهوانيعبد العز 

 .313م,ص4344دار النهضة العربية, بيروت, ,العبادي: في التاري  العباسي واألندلسي (2)
 .349ص ,الحجي: التاري  األندلسي  (3)
 .492ص,؛ مجهول: أخبار مجموعة 32ص,الخطيب: أعمال اإلعالم ابن (4)
 .424ص,2ج,لة اإلسالم عنان: دو  (5)
 334ص,الحجي: التاري  األندلسي (6)
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فاي الخاوال , واستفاد الخليفة عبد الرحمن الناصر من السير على خطى جد  عبد الرحمن الاداخل
وعهاد الخليفااة , النفاوذ واإلدارة فاي الابالد ولاذلل أقصاى زعمائهاا عان مناصاب, مان القبائال العربياة

ونجد أن عهد التمياز واإلباداع فاي والياة , (1)الناصر بهذ  المناصب المهمة إلى الموالي والصقالبة
عتمد علاى خيارة الرجاال  فاي اإلدارة ا م( أنه342-324ها=322-393الخليفة الحكم المستنصر)

والحاجاب , اتي فاي مقادمتهم الحاجاب المنصاورويا, سواء أكانوا من العرب أو مان البارر, والجيش
, وكذلل كان القائد غالب بن عبد الرحمن الناصري والي مدينة سالم, جعفر بن عثمان المصحفي

مان ذخاائر سايوفه وساما  )ذا , ولاذلل قلاد  الخليفاة الحكام سايفين ماذهبين, من أهم رجااالت الحكام
وهااذا هااو الااذي مكنااه ماان , إداري متااين ولقااد اعتمااد الحاجااب المنصااور علااى نظااام, (2)الساايفين (

ولاذا وصاال بمواصالته الحازم , واإلنتصار عليها دائما, مواصلة الجهاد المستمر للممالل األسبانية
 .(3)وكان دائم السهر لمراقبة أحوال البالد, والحذر

حياااث أشاااارت , فقاااد لعاااب جهااااز الشااارطة دورا  مهماااا  فاااي ذلااال, وعلاااى صاااعيد اإلدارة فاااي الاااداخل
باال كلااال بأعمااال , ات إلااى أن صاااحب الشاارطة لاام يقاام بأعمالااه اإلداريااة والتنفيذيااة فحساابالرواياا

أناه , ومن هذ  األعمال: كما فعل صاحب الشرطة أحمد بن نصر, أخرى خارج إطار اختصاصه
.وكاان (4)علاى عهاد الخليفاة الحكام المستنصار, شارل مع غيار  فاي تشاييد محاراب المساجد الجاامع

, وكلفه بتوسيع المحجة العظمى بساوق قرطباة لضايقها, أعطا  والية السوق الخليفة المستنصر قد
التاي , وكذلل بنقل دار البرد من غرباي قرطباة إلاى دار الزوامال, وهدم الحوانيت من أجل التوسيع

وكاذلل شاارل أصاحاب الشارطة , (5)أيضاا بقضااء كاورة جياان وكلفهاا, بالمصارة مان طارال قرطباة
م( ماع 394هاا=324حياث خرجاوا عاام ), عصر الحكام المستنصار في معارل وعمليات جهاد في

, بل كان أحيانا صاحب الشرطة هو قائد الجيش في بعض الواليات األندلسية, (6)جيوش الصائفة
كمااااا هااااو حااااال صاااااحب الشاااارطة العليااااا وقائااااد بلنسااااية , حيااااث يكلفااااه الخليفااااة فااااي بعااااض المهااااام
 .(7)وطرطوشة هشام بن محمد بن عثمان

                                                           

 .493ص,2ج ,عنان: دولة اإلسالم (1)
 .232ص ,ابن حيان: المقتبس  (2)
 .49-91ص,ابن الخطيب: أعمال األعالم  (3)
 .424ص,ابن الفرضي: تاري  اإلسالم (4)
 .44-22ص,ابن حيان: المقتبس (5)
 .242المصدر نفسه:ص (6)
 .44ص, المقتبس ابن حيان:(7)
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وجعلاه , م( الشارطة الوساطى لمحماد بان أباي عاامر342هاا=324فة الحكم في عام) وأعطى الخلي
كتوزياع , وكان الخليفة الحكم يعهد لصاحب الشرطة والسوق بأعمال البر, (1)أيضا قاضي القضاة

 .(2)األموال على الفقراء والمساكين

( كلااال م344هااا=323ففااي عااام) , الدبلوماساايةوكااان صاااحب الشاارطة قااد مااارس بعااض األعمااال 
وقائاد طرطوشاة وبلنسايا أن يصاحب , الخليفة الحكام صااحب الشارطة هشاام بان محماد بان عثماان

 .(3)و كان ذلل لقرب منطقة عمله من الممالل األسبانية, الوفود األسبانية الوافدة إلى العاصمة

حيااااث ال يقتصاااار عملااااه علااااى إدارة , وهكااااذا نجااااد أن صاااااحب الشاااارطة متعاااادد األعمااااال والمهااااام
وكاااذلل , ولكااان أيضاااا لاااه أدوار أخااارى لهاااا عالقاااة بالسياساااة, األمااانالتاااي مهمتهاااا حفاااظ  ,الشااارطة

 وهذا دليل على أهمية هذا الموقع اإلداري الذي كان يتمتع به في ذلل العصر., باالقتصاد

وصااحب المديناة كانات تجماع فاي وظيفاة , وأخبرت بعاض النصاوص أن وظيفاة صااحب الشارطة
الاذي , (4)حياث جمعات لمحماد بان أباي عاامر, الخليفة  هشاام الم يادوذلل في عهد , واحدة أحيانا  

وتوالها بعاض , ولقد أدار خطة الشرطة, (5)استطاع أن يفرض األمن في زمانه على مدينة قرطبة
ماان أمثااال: سااعيد بان أحمااد باان حاادير الاذي تااولى الشاارطة فااي , العلمااء والفقهاااء فااي فتاارة الحجاباة

وغياارهم  , (7)م(332هااا=312ديااب أحمااد باان أبااان المتااوفى عااام )واأل, (6)بدايااة عهااد هشااام الم يااد
والحاجااب , حيااث ناارى ماان خااالل تااراجم أصااحاب الشاارطة فااي عصاار الخليفااة الحكاام المستنصاار

هاااذا إلاااى جاناااب عملاااه  ودبلوماسااايمااان عمااال إداري  باااأكثرأن صااااحب الشااارطة قاااام , المنصاااور
 .(9)و ذكرت بعض المصادر التاريخية , (8)الرئيس في الشرطة

أن هاذا اللقاب كاان لقاب اتشاريفيا أوفخرياا  ويبادو, حيان الم ر  قاد لقاب بصااحب الشارطة ابنبأن 
م( تعارض صااحب الشارطة للعازل 4334-4333هاا=422-333وفاي عهاد الفتناة ), (10)ليس إال

                                                           

 .244ص,2ج,ابن عذارى: البيان المغرب (1)
 .44ص,ابن حيان: المقتبس (2)
 .23المصدر نفسه: ص (3)
 .11ص,4ج,المقري: نفح الطيب (4)
 .222ص,2ج:المصدر نفسه (5)
 .433ص ,ابن الفرضي: تاري  (6)
 .2ص, 4ج ,ابن بشكوال: الصلة (7)
 .42ص,خالال صاحب الشرطة (8)
 322ص ,الفهرسةابن جبر:  (9)
 .44ص,2ج,ابن حيان: المقتبس  (10)
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حيث كان كل خليفة يتقلد منصب الخالفاة حاديثا فاورا , نظرا  لتعاقب الخلفاء في هذ  الفترة, والقتل
حياث صالب , وربماا يقاوم بقتلاه, ويقاوم بعازل الساابق, على تعين صااحب شارطة مان رجالاه يعمل

الخليفااااااة محمااااااد باااااان هشااااااام حاااااااكم المدينااااااة عبااااااد اهلل باااااان عماااااار عناااااادما ساااااايطر علااااااى قرطبااااااة 
 .(1)م(4333ها=333عام)

وفااي أيااام الخليفااة المهاادي تااولى الفقيااه أحمااد باان عبااد الاارحمن باان غالااب باان حاازم الحكاام بالجانااب 
وهااذ  الروايااة تاادل علااى أنااه ربمااا قااام خلفاااء الفتنااة بتقساايم قرطبااة إلااى عاادة , (2)ي ماان قرطبااةالغرباا

أو أن كثاارة الحااوادث فااي الجانااب , وقاااموا بتعااين صاااحب شاارطة علااى كاال منطقااة منهااا, مناااطق
, أو ربماا ألن الجاناب الغرباي هاو الاذي تقاع فياه بياوت األغنيااء, الغربي كانت مدعاة لهاذا التعاين

 .(3)بحاجة إلى حماية دائمة لذلل هي

اباان بشااكوال فااي ترجمتااه لمحمااد قاساام باان محمااد األمااوي الجااالطي أنااه تقلااد أحكااام الشاارطة  وذكاار
وعمل البربر على قتله يوم دخولهم قرطباة عاام , وكان محمودا في عمله, للخليفة هشام بن الحكم

.وكاان (5)الغرباالي ابانحساين  ولقد قتلوا صاحب الشرطة ا خر وهو العالم عبد اهلل بان, (4)ها433
وذكارهم ابان بشاكوال دون أن تساتطيع تحدياد وقات عملهام فاي , ممن ولي الشارطة فاي عهاد الفتناة

الخفارياة  ابانوكاذلل محماد بان يحياى , (6)م(4324هاا=441هذ  الخطة وهو: محماد بان ياونس)ت
 .(9)إبراهيم القيسي ابنومحمد , (8)و أحمد بن الحسين, (7)م(4323ها=444)ت

عااالوة علااى , وتقلااد مناصااب متعااددة, هكااذا نالحااظ أن صاااحب الشاارطة أباادع فااي أعمااال مختلفااةو 
ولقاد تراجاع دور  إلاى حاد , وحفظاا  ألمان وساالمة للنااس, وهو إدارة ش ون الشارطة, عمله الرئيسي

ماان صاااحب  وتعااددت وأصاابح هنااال أكثاار, حيااث تقساامت مواقااع الشاارطة, ساايء فااي زماان الفتنااة
حجاام , ولقااد تبااين ماان خااالل اإلبااداع فااي المجااال السياسااي واإلداري, انماان مكاا شاارطة فااي أكثاار

وعمال  ن دوراولتهم الدائمة في تطاوير وتحسايومح, الذي طرأ على المسلمين في األندلس التطور
ن والحقاااا سااايتم التطااارق إلاااى وا , ليصااالوا إلاااى مرحلاااة متقدماااة فاااي الااابالد, رجاااال السياساااة واإلدارة

                                                           

 .94,99ص,3ج,ابن عذارى: البيان المغرب (1)
 .12ص,2ج ,ابن بشكوال: الصلة (2)
 .44ص,خالال صاحب الشرطة (3)
 .4323ص, 2ج ,ابن بشكوال: الصلة (4)
 .4244ص,ابن االبار: التكملة (5)
 .4433ص, 2ج ,ابن بشكوال: الصلة (6)
 .443: صالمصدر نفسه (7)
 .424المصدر نفسه: ص (8)
 4442المصدر نفسه : ص (9)
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, مماااثال فاااي تقااادم الزراعاااة والصاااناعة والتجاااارة االقتصااااديي فاااي الجاناااب التقااادم واإلباااداع األندلسااا
 بشكل عام. واالقتصادوكذلل تطور المال 
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 الخامس الفصل
 االقتصادي اإلبداع
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 المبح  الول
   لمسلم  ال دلساإلبداع الزران

 

وذلال نتيجاة  إلباداع المسالمين فاي شاتى , االقتصااديعرفت األندلس في حقاب مختلفاة االزدهاار 
 لقدرتهم على التطور والتقدم في مجال الزراعة والصناعة والتجارة. االقتصادمجاالت 

, د الناصار بشاكل خااص أن أصابحت األنادلس مان أغناى الادول فاي العصاور الوساطىوتميز عها
واألناادلس بلاااد , دخلاات الاابالد طااورا  ماان الرخاااء والغنااى لااام يساابق أن وصاالته فااي عصااورح سااابقةو 

وعمل األندلسيون على , زراعي و الخراج والجزية واألخماس هي المصادر الرئيسية لخزينة الدولة
ساقاط بعاض الضارائب عانهم, ق تحسين أحاوال المازارعينتحسين الزراعة عن طري وهيئات لهام , وا 

ألوماان خااواص طليطلااة أن  وقااال المقااري:, (1)األرض وزيااادة اإلنتاااج اسااتغاللظااروال زادت  ماان 
 .(2)يتوارثها الخلال عن السلال أل, حنطتها ال تتغير وال تتسوس على طول السنيين

باإلضاااافة إلاااى غاباتهاااا التاااي تعاااد , أناااواع الفاكهاااةوالزيتاااون و , (3)واشاااتهرت األنااادلس بزراعاااة القماااح
, ومااادة أوليااة تاادخل فااي كثياار ماان الصااناعات الخفيفااة والثقيلااة, مصاادرا  مهمااا ماان مصااادر الثااروة

وكانت الزراعة تقدمت , (4)والثروة الحيوانية والسمكية التي اشتهرت بها مناطق واسعة من األندلس
 بسبب العوامل التالية: , في األندلس

فااي العصااور , (5)المساالمين لاام يطبقااوا النظااام اإلقطاااعي الااذي كااان سااائدا  فااي أوروبااا أن -4
وصابغ العماال بطااابع , بحاق التملاال االعتااراالعاادم  والااذي مان أهاام خصائصاه:, الوساطى

بينما ناادى اإلساالم بالمسااوة , وتفضيل طبقة من الناس على طبقة أخرى, الذل  والمهانة
فااال فاارق بااين عربااي علااى أعجمااي إال علااى , واجباااتهمبااين المساالمين فااي جميااع حقااوقهم و 

لاااذلل كاااان للشاااريعة اإلساااالمية  (6)فهاااو أسااااس التماااايز باااين النااااس, أسااااس العمااال المفياااد

                                                           

؛ إبان الفقيااه: 33م , ص4124طبعاة ليادن, ,ابان خرداذباة, أباو القاسام عباد اهلل بان أحمااد: المساالل والممالال (1)
 .14ص ,مختصر كتاب البلدان 

 .443ص,4ج,المقري: نفح الطيب (2)
 .33ص ,ابن خرداذبة: المسالل والممالل (3)
 .213ص,2ج,نان: دولة اإلسالم في األندلسع (4)
م, 4393جامعااة القاااهرة, ,فااي األناادلس فااي القاارن الرابااع الهجااري االقتصاااديةالشاارقاوي, عبااد الحميااد: الحياااة  (5)

 .92ص
 .92نفسه: ص جعر الم (6)
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والتأكياد , السمحاء الفضل الكبير في تحقيق ظاهرتين هامتين هماا: حرياة التملال لاألرض
 .(1)على المساوة بين األفراد

بعاد االساتيالء علاى , (2)دة حيال سكان البالد األصاليينقامت الحكومة باتباع سياسة رشي -2
 .(3)ظل السكان األصليون يتمتعون بمعاملة طيبة من قبل المسلمين, بالد األندلس

وكااان لهااذ  السياسااة الحكيمااة أثرهااا البااالغ , حيااث أن المساالمين لاام يضااطهدوا أحاادا  ماانهم
ألن المساالمين اسااتفادوا ماان  (4)والفنااون, والعلااوم, والصااناعة, علااى تقاادم وازدهااار الزراعااة

باال ساامح المساالمون , العناصاار الزراعيااة والصااناعية ماان بااين صاافوال السااكان األصااليين
م( وفاي قرطباة سانة 412هاا=422في إشبيلية سانة), (5)لر ساء أساقفة النصارى باألندلس

األماااااار الااااااذي شااااااجعهم علااااااى اعتناااااااق , بتشااااااييد الكنااااااائس الكبياااااارة, (6)م(192هااااااا=231)
 .(7)اإلسالم

, (8)بحياث تام مسااعدة أصاحابها, تم توزيع األراضي الزراعياة علاى شاكل ملكياات صاغيرة -3
وكاان فاي عهاد , وأرقى من حياتهم في عهد القاوط النصاارى, على أن يحققوا حياة أفضل

القااوط الااذين يمتلكااون األراضااي عاادد قلياال ماان السااكان المنتمااين إلااى دياانهم ماان األشااراال 
بااال , لساااكان كاااانوا مااان األرقااااء الاااذين ال يمتلكاااون األرضبينماااا معظااام ا, (9)ورجاااال الااادين

وكااان هنااال مساااواة فااي أداء ضااريبة الخااراج , (10)ويعملااون بالسااخرة لاادى مااالل األراضااي
وقد اكتسب ه الء الماالل بفضال حكام المسالمين , للدولة بين المسلمين والنصارى واليهود

مااان حياااث البياااع , لكهااااحياااث امتلكاااوا الحرياااة فاااي التصااارال فاااي األرض لما, حقاااا جديااادا
 .(11)أو نقل ملكيتها ألي أحد اخر, ألرضه

                                                           

 .22ص,4ج,عنان: دولة اإلسالم في األندلس (1)
يطاليا وسو شكيب (2)  .233ص,يسرا: تاري  غزوات العرب في فرنسا وا 
 .494,499ص ,أرنولد: الدعوة إلى اإلسالم(3)
 .92ص,في األندلس  االقتصاديةالشرقاوي: الحياة  (4)
 .99ص,أرنولد: الدعوة إلى اإلسالم (5)
 .492المصدر نفسه: ص (6)
 .492المصدر نفسه: ص (7)
 .92ص ,في األندلس االقتصاديةالشرقاوي: الحياة  (8)
 .94ص ,رنسا وايطالياطرخان: المسلمون في ف (9)
 .491ص ,أرنولد: الدعوة إلى اإلسالم (10)
 .44ص ,4ج,عنان: دولة  اإلسالم في األندلس (11)
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, (1)وعمااال المسااالمون علاااى تجزئاااة الملكياااة العقاريااااة الزراعياااة إلاااى كثيااار مااان الملكياااات الصااااغيرة
وتوزيعهااا علااى الفاااتحين ماان خااالل توريااث الملكيااات حسااب الشااريعة اإلسااالمية عااامال مهمااا فااي 

وكاان لهاذ  الملكياات دورا مهام وركناا رئيساا  فاي , (2)ساكانباين ال االجتمااعيتحقيق فكرة التضاامن 
وأصبح المالل والمزارع شابه , (3)تدعيم الرخاء الزراعي الذي شمل األندلس طوال الحكم اإلسالمي

, وكاذلل أصابح العارب البلاديون, (4)م(443هاا=434شريكين منذ والية السمح بن مالل الخاوالني )
 .(5)راضيهمومعهم البربر شركاء للنصارى في أ

وفااااااااااي معيشااااااااااتهم منااااااااااذ توزيااااااااااع األراضااااااااااي بااااااااااين عاااااااااارب الشااااااااااام فااااااااااي واليااااااااااة أبااااااااااي الخطااااااااااار 
و لاام يكاان تقاادمهم فااي , وَوفَااق المساالمون بااين بيئااتهم القديمااة و الجدياادة, (6)م(492هااا=439ساانة)

كماا , بالزراعاة ابل سرعان ماا تخلاو عان صافاتهم الحربياة وتعلقاو , الزراعة أقل من تقدمهم الحربي
 .(7)بادئ األمر في تحويل جزء كبير من األراضي المقفرة إلى أراضي خصبةنجحوا في 

ويصاب أوال  , يتضح مما سبق أن المسلمين في األنادلس أبادعوا نظاماا  اقتصااديا  غاياة فاي العدالاة
وهااذا الااذي ساااهم بشااكل , بغااض النظاار عاان دينااه أو مذهبااه, وقباال كاال شاايء فااي صااالح اإلنسااان

حيث شعر اإلنسان فاي األنادلس بالمسااواة فاي حقوقاه وواجبتاه , لزراعةكبير في التقدم في مجال ا
ورفااع الظلاام الااذي , باال أطلقاات الحريااات للعماال, ولاام يشااعر بااالتمييز أو العنصاارية, ا خاارينمااع 

ويساتعبد شاريحة هاي األكبار , فرضه نظام اإلقطاع الذي كان معموال به في زمان القاوط النصاارى
أما في ظل , عامل  يعمل بالسخرة لصالح اإلقطاعي مالل األرضويجعل الفالح وال, في المجتمع

والتااااي تعاملاااات مااااع الناااااس علااااى أساااااس أن ماااان يعماااال وينااااتج لااااه , الشااااريعة اإلسااااالمية الساااامحة
كمااا جعلاات للناااس حريااة التصاارال فااي ملكيتهااا لااألرض وهااذا كااان حااافزا مهمااا لزيااادة , األفضاالية
نسااتطيع أن ن كااد علااى أن الحضااارة اإلسااالمية التااي  وهكااذا, بالزراعااة وتقاادمها واالهتمااام, اإلنتاااج

 و نافعة للناس كافة., هي حضارة منتجة, قامت على أساس هذا البعد الفكري والعقدي
                                                           

 .44ص ,4ج,عنان: دولة  اإلسالم في األندلس(1)
 .93ص ,في األندلس االقتصاديةالشرقاوي: الحياة  (2)
 .93نفسه: ص المرجع (3)
ساواء فاي أسابانيا  , االرتفاعااتواساتخراج  ,الباادئ بتنظايم الجبايااتوهو , األندلسالسمح بن مالل: هو أمير  (4)

فعمال السامح علاى توزياع قساما مان األراضاي  ,وكانت أماور الجباياات قبال ذلال غيار مساتقرة ,أو في جنوب فرنسا
: وكاذلل علاى العاائالت الفقيارة مان المسالمين)عنان ,لمكافاأتهمعلاى المسالمين المحااربين  المسايحيينمان  المأخوذة

 (.44ص ,دولة اإلسالم
 .91ص ,في األندلس االقتصاديةعبد الحميد: الحياة  ,الشرقاوي (5)
 .29ص,مجهول: أخبار مجموعة  (6)
 .23ص ,في األندلس في القرن الرابع الهجري االقتصاديةالشرقاوي: الحياة  (7)
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وكااااان امااااتالل األرض , تاااام اسااااتغاللها أحساااان اسااااتغالل, فاألراضااااي الخصاااابة الصااااالحة للزراعااااة
حياث قاام , اقي السكان ال يملكاونوب, الزراعية في عهد القوط مقصورا  على عدد قليل من السكان

ونجااد , (1)بزراعااة هااذ  األرض ذات المساااحات الواسااعة المتراميااة األطااراال عاادد كبياار ماان األرقاااء
هااجر عادد كبيار مان عارب افريقياا والشاام , أنه عندما تم فتح شبه جزيرة أيبيريا على يد المسلمين

فاااي الضاااياع التاااي كاااانوا , (3)لاااون بأياااديهمفكاااانوا يعم, واحترفاااوا الزراعاااة, (2)واساااتقروا فيهاااا, إليهاااا
وعااش ها الء الفااتحون , (4)فاشتغلوا بالزراعة والرعي فاي األراضاي التاي خصصات لهام, يزرعونها

والمالحااظ أنااه اذا تاام , (5)مااع أهااالي الاابالد جنبااا إلااى جنااب يشاااركونهم العماال فااي األرض واإلنتاااج
وباذلل ال ياتم وضاع , كانت تعد أرضا عشريةفإنها , تقسيم أرض الغنيمة بين المحاربين المسلمين

مثل النخيل والرمان جلبو  من , وأدخل المسلمون المحاصيل الجديدة من المشرق, (6)الخراج عليها
واسااتطاع ساافر باان عبيااد , عبااد الملاال اباانوخصوصااا رمااان الرصااافة المنسااوبة إلااى هشااام , الشااام

ويصاال , فسامي بالرماان السافري, لياهتهجاين ناوع مناه ينساب إ, وكاان  مان جناد األردن, الكالعي
حيان  هذا النوع مان الرماان بأناه: أل الموصاوال بالفضايلة المقادم علاى أجنااس الرماان بعذوباة  ابن

 وحسن الصورة, وغزارة الماء, طعمه

و القطااان الاااذي انتقلااات زراعتاااه إلاااى , (7)باألسااابانية أل االساااميعااارال بااانفس  الزالومناااذ ذلااال الوقااات 
وفااي مقاادمتها , واشااتهرت بااالد عاادة بزراعتااه, ث الهجااري التاسااع الماايالدياألناادلس فااي القاارن الثالاا

وكذلل البطي  السندي الذي اليازال , والتفاح الذي كانت تكثر زراعته في جبال سيرانينادا, إشبيلية
حيااث يفهاام ماان كتابااات بعااض , وأدخلاات زراعااة قصااب السااكر, (8)سااانديا باألساابانية باسااميعاارال 

ل الرازي وعريب بن سعيد القرطبي أناه كاان يناتج بكمياات كبيارة باألنادلس الم رخين األندلسيين مث
شبيلية, وكان من أهم مراكز زراعته البيرة, في القرن الرابع الهجري  .(9)ومالقة وا 
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وخاصاااة فاااي منطقاااة بلنسااايا التاااي تعاااد الياااوم هاااي , وأدخلااات زراعاااة األرز إلاااى الشااارق األندلساااي
ويالحاظ أن كلماة , وتشتهر بنوع من الطعام يقوم على األرز, المستودع الرئيس لألرز في أسبانيا

بعض الخضروات بأسمائها العربياة مثال:  احتفظتوكذلل , أرز انتقلت إلى األسبانية باللفظ نفسه
 .(1)والزيتون والسلق وغير ذلل, الباذنجان  والخرشوال والزعفران

واألرز , والبقااول, والكتااان, نوالقطاا, والشااعير, واعتماادت الاابالد فااي أكثاار حاصااالتها علااى القمااح
 .(2)والزيتون وغيرها, والموز, والخو , والموالح, والكروم

باإلضافة إلى وجود الغابات الكثيرة المنتشرة في جميع أنحاء البالد مثل: أشجار البلوط والسنديان 
 ماالهتمااا, وكااذلل ساااعد علااى تقاادم الزراعااة باألناادلس فااي العصاار األمااوي, (3)والصاانوبر وغيرهااا

قاماة القنااطر, وشااق القناوات, مثال إنشااء التارع والجساور, بشا ون الاري وغيار ذلال مان أسااباب , وا 
 .(4)التطور

, ووظفوهااا أفضاال توظيااال فااي مجااال الزراعااة, وأباادع المساالمون حينمااا اسااتغلوا الظااواهر الطبيعيااة
ى تصاابح فعملااوا علااى توساايع القيعااان حتاا, وهااي كثياارة مثاال تساااقط الميااا  ماان المرتفعااات الجبليااة

ويااتم رفعهااا بااالنواعير ) السااواقي ( لكااي يااتم اسااتخدامها فااي , بالماااء تمتلاائأحواضااا فساايحة كبياارة 
, (5)فاي جناوب مديناة بلنسايا باساابأنيا, وال تازال إحادى هاذ  األحاواض قائماة حتااى يومناا هاذا, الاري

, ين األهااليوالدليل على إبداع المسلمين في مجال الاري هاو) محكماة المياا  ( التاي كانات تعقاد با
وكاان حكمهاا نافاذا  , وهاي محكماة أهلياة ال دخال للحكوماة بهاا, لتنظيم توزيع الميا  على الفالحين

 .(6)على الجميع

حياث تعقاد المحكماة كال ياوم خمايس , وال يزال يعمل بهذا التقليد في مديناة بلنسايا حتاى يومناا هاذا
الاذي تحاول بعاد , وار مساجد المديناةالاذي كانات تعقاد فياه بجا, عند الظهر في المكان القديم نفسه

أدخلات , والمالحاظ أن الكثيار مان أدوات الاري والزراعاة, االستيالء عليها مان األسابان إلاى كنيساة
, وكاانوا يساتخدمون الادواليب, (7)وال زالت إلى الياوم مثال: النااعورة أو السااقية, إلى اللغة األسبانية
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عااارال باااالتقويم , ندلسااايون وضاااعوا تقويماااا للزراعاااةوكاااان األ, (1)ومنهاااا ناااوع كاااانوا يسااامونه الخطاااارة
وأخاذ  عانهم غيارهم , الذي أصبح دليال تحدد أساسه مواعياد زراعاة المحاصايل المختلفاة, القرطبي

 .(2)من األمم والشعوب

ليصاابح اإلنتاااج العلمااي , وهكااذا يتبااين أن اللغااة العربيااة اكتساابت أهميتهااا ممااا أبدعااه أهاال األناادلس
بال وتبقاى المصاطلحات , علاى أساماء األدوات المبتكارة, ر يفرض تلل اللغاةالجديد في ذلل العص

وهااذا دلياال اخاار علااى حجاام التقاادم , مثاال األساابانية, العلميااة كمااا هااي تسااتخدم فااي اللغااات األخاارى
 واإلبداع في مجال الزراعة والمجاالت األخرى., والتطور الفني والتقني

واسااتخدموا الثياااران فااي حااارث , د األرض الزراعياااةوعاارال األندلساايون نظاااام القلااب والتاااذييل إلعاادا
ومان األنظماة , (3)ويسامون المرعاى باسام المشاجر, وكانوا يسمون المحصاول باسام الرفاع, األرض

 ليزرعوهاااااويعطااااي جنااااد الجاااايش أراضااااي , العسااااكري اإلقطاااااعنظااااام , التااااي عرفاااات فااااي األناااادلس
النظاام حتاى جااء المنصاور بان وظل يعمال بهاذا , ويتعيشون منها, أو عن طريق غيرهم, بأنفسهم

 .(4)أبي عامر فاستبدله بنظام األرزاق والرواتب في الجيش

من , وأفاد هذا النظام الجديد في القضاء على العصبية القبلية والجنسية بين فرق الجيش المختلفة
 وفي ذلل يقول الطرطوسي:أل وسمعت بعض شيو  األنادلس مان األجنااد, (5)عرب وصقالبة وبربر

لماا , وأمر العدو فاي ضاعال وانتقااص, يقولون: ما زال أهل اإلسالم ظاهرين على عدوهم وغيرهم
ويرباونهم كماا يرباي , فكانوا يستغلونها ويرفقاون باالفالحين, كانت األرض مقطعة في أيدي األجناد

 والكراع والسالح فوق ما, واألجناد متوافرين, واألموال وافرة, وكانت األرض عامرة, التاجر تجارته
فاأفرد عطاياا الجناد مشااهرة بقابض  , إلى أن كان األمر في اخر أياام ابان أباي عاامر, يحتاج إليه
فتهاربات , واستضعفوهم, واجتاحوا أموالهم, يجبونها فأكلوا الرعية جبا وقدم على األرض , األموال

وي وقااا, وضااعفت األخبااار, فقلاات الجباياااات المرتفعااة إلااى السااالطان, الرعيااة وضااعفوا عااان العمااارة
و اشاااتهرت األنااادلس بكثااارة رباضااايها , (6)العااادو علاااى باااالد المسااالمين حتاااى أخاااذ الكثيااار منهاااا ...أل

 .(7)التي كانت متاحة للجميع يتمتعون بحسنها وجمالها, وبساتينها وجنانها العامة
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وزراعااااة , وكااااانوا يميلااااون إلااااى حااااب النبااااات والااااورود واألزهااااار, تميااااز األندلساااايون بنزعااااة جماليااااة
, فضااال  عاان العمااائر والقصااور, نسااتطيع أن نلمااس ذلاال بوضااوح فااي دورهاام وبيااوتهمو , األشااجار

كااان , قباال مااذهب مالاال اعتنقااو ودلياال ذلاال أن مااذهب األوزاعااي الااذي , وحتااى فااي أقنيااة المساااجد
وباارغم تحااولهم إلااى مااذهب مالاال الااذي ال يجيااز لهاام ,(1)يباايح غاارس األشااجار فااي صااحن المسااجد

ويتضاح ذلال مان قاول أباي الحسان , األشاجار علاى ماذهبهم الساابقإال أنهم ظلاوا علاى زرع , ذلل
هاي , النباهي: أل ومن المساائل التاي خاالال فيهاا أهال األنادلس قاديما ماذهب اإلماام مالال بان أناس

وأجااازوا غاارس , وهااو مااذهب الليااث باان سااعد, أنهاام أجااازوا كااراء األرض بااالجزء الااذي يخاارج منهااا
 .(3()2)أل وهو مذهب األوزاعي, األشجار في المساجد

حيااث توجاااد أشااجار الليماااون والبرتقااال فاااي , وهااذ  العااادة ال تااازال موجااودة فاااي أساابانيا إلاااى اليااوم 
 .(4)وفي بعض الكنائس أيضا, صحن جامع قرطبة

وكياال أنهام اهتماوا , ويالحظ مدى التطور واإلبداع الذي وصل إليه األندلسون فاي مجاال الزراعاة
فنجد اهتمامهم بالنظام الزراعي وملكية األرض من , لديهم بالزراعة التي تعد مصدر الدخل األهم

التااي لاام تكاان معروفااة فااي بااالد , وماان جهااةح أخاارى جلاابهم للعديااد ماان المزروعااات الشاارقية, جهااة
ونجااادهم لااام يكتفاااوا بااازرع األرض بالنباااات , لكاااي يعملاااوا إباااداعا  جديااادا  فاااي هاااذا المجاااال, األنااادلس
, ولكاي يعطاوا الطبيعاة األندلساية ميازة جمالياة, منهم للجمال بل اهتموا بتزيين المكان حبا  , المثمر

وربماا هاذ  الرغباة فاي تجميال , بالمزروعات بكافة أنواعها وأشاكالها ارتباطهموهذا دليل على مدى 
واهتماماا  , وكاان لهام دورا  مهماا, الطبيعة ساهمت بدورها فاي اإلباداع األندلساي فاي مجاال الزراعاة

 سوال نتطرق إليه الحقا . خاص  بالصناعة وهذا ما 
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 المبح  النا  
 اإلبداع الص ان  لمسلم  ال دلس

, والفضااااة, مثاااال الااااذهب, فاسااااتخرجوا المعااااادن المختلفااااة, اسااااتغل األندلساااايون الثااااروات الطبيعيااااة
ر والملاااح واشاااتهرت منااااطق بعينهاااا بمثااال هاااذ  , والبلاااو, والكبريااات, والحدياااد, والزئباااق, والرصااااص
و كاناااا يساااتخرجان مااان , انااات غنياااة باااه فياااتم اساااتخراج الفضاااة والنحااااس منهااااحياااث ك, المعاااادن

, والقصاادير ماان أكشااونية, والزئبااق ماان جبااال الباارانس, المناااطق الشاامالية بقرطبااة ولوشااة وتاادمير
واشتهرت سرقساطة باالملح األبايض , واشتهرت جبال قرطبة بأنواع الرخام الجيد, والبلور من لورقة

, كانت تستخدم في بعض الصاناعات التاي تحتاجهاا الابالد, لتي ذكرت انفاوالمعادن ا, (1)الصافي
ودروع إلاى الصاناعات األخارى التاي اشاتهرت بهاا , ورمااح, مان سايوال, السيما صاناعة األسالحة

وكااان للفااتح اإلسااالمي أثاارا  كبياارا  فااي نهااوض , (2)مثاال صااناعة النساايج والمالبااس, ماادن األناادلس
فقااد بااذل , عاادة أهمهااا: اسااتغالل المساالمين للثااروات الطبيعيااة وساااعد علااى ذلاال عواماال, الصااناعة

وأيضااا  كااان لااروح التسااامح التااي عاارال واتصااال بهااا , (3)المساالمون جهااودا كبياارة فااي هااذا الصاادد
المساالمين والحكاام اإلسااالمي العااادل لغياار المساالمين ماان أهاال الذمااة أثاار  البااالغ والمباشاار فااي هااذ  

والتااي كاناات , المساالمون الثااروات المعدنيااة اسااتغالال جياادا   واسااتغل, (4)النهضااة والتطااور الصااناعي
 .(5)غنية بها طبيعة األندلس

موجااااودة بااااالجزء الااااذي أطلااااق عليااااه الرومااااان واليااااة , (6)فنجااااد مناااااجم الااااذهب والفضااااة والنحاااااس
ومعاادن الفضااة موجااود , (8)وكااان معاادن الحديااد منتشاارا  فااي أماااكن عاادة فااي األناادلس, (7)األناادلس

والااذهب الاذي كاانوا يحصالون عليااه , (9)وجبالهاا, األنادلس وخاصااة فاي كاورة تادمير بكثارة فاي باالد
وأيضا كان , (10)غنية بمناجم الذهب, فهي مدينة قديمة, من ثغر األندلس الشرقي في مدينة الردا
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 .433ص ,؛ البكري: جغرافيا األندلس وأوروبا44ص ,4ج,المقري: نفح الطيب (5)
 .433ص لس وأوروبا,البكري: جغرافيا األند (6)
 .93المصدر نفسه: ص (7)
 .43ص ,4ج,المقري: نفح الطيب (8)
 .423ص ,البكري: جغرافيا األندلس وأوروبا (9)
 .421ص ,الحميري: الروض المعطار (10)
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سااعدت علاى وجاود الصاناعات  (1)لكثرة الغابات المنتشرة على طول بالد األندلس أثرها اإليجاابي
وأصاااابح سااااكان بعااااض المناااااطق الجنوبيااااة يحترفااااون هااااذ  المهنااااة و , ناعة النجااااارةوصاااا, الخشاااابية
 .(2)الصناعة

هااو خشااب , وماان أهاام أنااواع الخشااب الااذي تاام اسااتخراجه, واشااتغلوا بقطااع األخشاااب ماان الغابااات
و  , وكااان ي خااذ ماان أشااجار البلااوط التااي تغطااي مساااحات واسااعة فااي شاامال قرطبااة, (3)الساانديان

كاناا يمادان الابالد , (6)والمنطقاة التاي بشارق جياان, (5)وأيضاا إقلايم قااديس, (4)تسمى فحص البلوط
ثم أشجار الصنوبر في الغابات الواقعة بجبال شارق , بأنواع من الخشب الذي تصنع منه األدوات

 .(7)حيث توجد مدينة طرطوشة على الساحل الشرقي, األندلس

والجسااور كمااا , (8)ومنااه نأخااذ الصااواري, ظويمتااز خشاابها بأنااه ال يوجااد لااه نظياار فااي الطاول والغلاا
ولقاااااد كانااااات صاااااناعة السااااافن والمراكاااااب مااااان الصاااااناعات القديماااااة , (9)كاااااان يساااااتخرج مناااااه الفحااااام

واعتماد المسالمون علاى تلال , التي عرفت  ووجدت في األندلس قبل مجايء المسالمين, (10)المهمة
شااابيلية , (11)الااادور التاااي كانااات منتشااارة فاااي طرطوشاااة الخضااااراء , (12)والجزيااارةوتركوناااة ودانياااة وا 

م( دور الصاناعة فاي إشابيلية 423هاا=444ثم جاء عبد الرحمن الاداخل واتخاذ فاي سانة ), وغيرها
وذلال لتاوافر الماواد التاي , بل و باإلضاافة إلاى الماوانئ الهاماة التاي تام ذكرهاا, (13)والمرية وقرطبة

                                                           

 .42ص ,4ج,المقري: نفح الطيب (1)
 .42المصدر نفسه: ص (2)
 .44ص ,في األندلس االقتصاديةالشرقاوي: الحياة  (3)
 .49ص ,حميري: الروض المعطارال (4)
 .449المصدر نفسه: ص (5)
 .44ص ,في األندلس االقتصاديةالشرقاوي: الحياة  (6)
 .424ص ,الحميري: الروض المعطار (7)
 .433ص ,اإلدريسي: وصال المغرب وأرض مصر واألندلس (8)
 .41ص ,في األندلس االقتصاديةعبد الحميد: الحياة  ,الشرقاوي (9)
 .243ص ,دراسات في تاري  المغرب واألندلس العبادي: (10)
 .243نفسه: ص المرجع  (11)
 .243نفسه: ص المرجع  (12)
 .433ص ,: تاري  غزوات العربشكيب (13)
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لحدياد الاذي تصانع مناه وتاوافر معادن ا, والصواري مثل: األخشااب, (1)تساعد على صناعة السفن
 .(3)وهي التي ترسوا بها السفن, (2)المراسي

والتااااي اسااااتغلوا خاللهااااا الثااااروات , فمنهااااا المعدنيااااة, ويتبااااين أن األندلساااايين نوعااااوا فااااي الصااااناعات
مسااتخدمين كافااة أنااواع , وكااذلل األشااجار التااي وظفوهااا فااي صااناعات أخاارى, الطبيعيااة باألناادلس

حتاجااااه المجتمااااع األندلسااااي ماااان صااااناعة األدوات الالزمااااة ماااان أجاااال تااااوفير كاااال مااااا ي, األخشاااااب
وكاااان لااادور الصاااناعة التاااي اتخاااذها األندلسااايون دورهاااا فاااي التقااادم الصاااناعي والتطاااور , لمعيشاااتهم

 التقني والفني لهذ  الصناعات.

 .(4)مثل صناعة المنسوجات, وكذلل عرفت إلى جانب صناعة األخشاب صناعات أخرى

إذ , وتااوافر المااادة الخااام ساااعد علااى تقاادم هااذ  الصااناعة, ء األناادلسوالتااي كاناات منتشاارة فااي أنحااا
وكاااان , (6)وكااال األصااابال الالزماااة لهاااا, الاااذي كاااان يتاااوافر فاااي أسااابانيا, (5)يوجاااد نباااات ذات التيلاااة

وهااااذا معااااروال فااااي إشاااابيلية وجيااااان , السااااكان اشااااتغلوا بتربيااااة الحيوانااااات وفااااي صااااناعة الصااااوال
 .(7)ية من صوال الماشيةحيث تصنع المنسوجات الصوف, وشلطيش

وخصوصااااا فااااي مدينااااة قرطبااااة , (8)واشااااتهرت صااااناعة المنسااااوجات الحريريااااة فااااي بااااالد األناااادلس
و اشااااتهرت بهااااا مدينااااة , واشااااتهرت مدينااااة غرناطااااة فااااي صااااناعة السااااجاجيد الصااااوفية, (9)والمريااااة
م وماان هااذ  الصااناعات التااي لاا, وأدخاال المساالمون العديااد ماان الصااناعات التااي أباادعوها, (10)باجااة

حيث اشتهرت العدياد مان المادن مثال: , (11)تكن معروفة من قبل في األندلس هي صناعة الزجاج
والااذي أنشااأ هااذ  , (13)وكاناات تقااع دار الصااناعة بقرطبااة, (12)مدينااة مالقااة والمريااة بهااذ  الصااناعة

                                                           

 .423ص ,الحميري: الروض المعطار (1)
 .443ص ,اإلدريسي: وصال المغرب (2)
 .423ص ,الحميري: الروض المعطار (3)
 .41ص ,4ج,المقري: نفح الطيب  (4)
 .14ص ,في األندلس االقتصاديةالشرقاوي: الحياة  (5)
 .423ص ,البكري: جغرافية األندلس وأوروبا (6)
 .444-24ص ,الحميري: الروض المعطار (7)
 .432ص ,اإلدريسي: وصال المغرب وأرض السودان ومصر واألندلس (8)
 .41ص ,4ج,المقري: نفح الطيب (9)
 .34ص ,4المصدر نفسه: ج (10)
 .243ص ,4ج,لة اإلسالم في األندلسعنان: دو  (11)
 .34-41ص ,4ج,المقري: نفح الطيب (12)
 .349ص ,2ج,ابن عذارى: البيان المغرب  (13)
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وذلال بعاد الغاارة النورمانياة علاى ساواحل األنادلس , هو األمير األموي عبد الرحمن األوسط, الدار
شبيلية في سنة ) م(فقد نبهت هذ  الغارة األمير األماوي إلاى 149-144ها=233-223الجنوبية وا 

ولقااد تاام , والثاااني إقامااة دور لصااناعة الساافن, أماارين: األول ضاارورة تحصااين إشاابيلية بسااور مااانع
وأنشاااأت دور الصاااناعة فاااي , (1)انشااااء الساااور علاااى ياااد عباااد اهلل بااان سااانان أحاااد الماااوالي الشااااميين

شبيلية وقرمونةقرطبة   .(2)وا 

وتحولاات دار صااناعة األسااطول بقرطبااة لبعاادها عاان الساااحل إلااى دار لصااناعة التحااال المعدنيااة 
ويااذكر أن عبااد الاارحمن , أي أن نشاااط هااذ  الصااناعة اقتصاار علااى الصااناعات المدنيااة, وا الت

لصاناعة مرصعة بالدر النفيس فهذ  ا, عشر تمثاال من الذهب األحمر ىاثنالناصر أمر بصناعة 
ونظارا لعادم تمكان هاذ  الصاناعة , (4()3)تمج جميعهاا المااء مان أفواههاا, تمثل أسدا أو غزاال ونسرا

لاذلل , خاصة بعد توسع أعمال البناء والعمران في مدينة الزهاراء, من إنتاج ما يفي بتزين منشات
يرهاا فاي مديناة والحلاي والزيناة وغ, اضطر إلى إنشاء دار ثانية لصناعة ا الت و السالح للحرب

 نظرا لتوافر , وكذلل صناعة المنسوجات التي انتشرت في أنحاء كثيرة من البالد, (5)الزهراء

يصاانع فااي مدينااة شاانترين , (6)فقااد كااان القماااش المعااروال بإساام )بوقلمااون (, المااواد الخااام الالزمااة
ريااة فااي األناادلس وانتشاارت وازدهاارت صااناعة المنسااوجات الحري, (7)غربااي األناادلس بألوانااه المتغياارة

وقدر المقري عادد , وكان من أهم مراكز هذ  الصناعة قرطبة والمرية, (8)نظرا لكثرة أشجار التوت
واشاتهرت , (9)م( بنحو خمسة االال وثمان مائة ناوال4239ها=4344األموال فيها في عصر  )ت

, ألندلسااايةحوقااال بأنساااجة الاااديباج ا ابااانوأشااااد , (10)مرساااية ببضااااعة الحلااال مااان الحريااار والاااديباج

                                                           

 . 43ص,4ج,؛ إبن سعيد: المغرب في حلى المغرب 444ص ,ابن حيان: المقتبس (1)
 .493ص ,الحميري: الروض المعطار (2)
 .244ص ,2ج,ابن عذارى: البيان المغرب (3)
 (.33(,)32(,)23ملحق رقم)ر: نظي (4)
 .442ص ,2ج,المقري: نفح الطيب (5)
المحايط  وكانات تعايش فاي ,داباة بحرياة لهاا وبار اساموقيال: أنهاا  ,للحربااء باليونانياة  اسامبوقلمون: قيال أنهاا  (6)

فيااتم جمعااه ونسااجه فااي ,وكاناات تحتاال بحجااارة الشاااطئ, فيقااع منهااا وباار فااي لااين الحرياار ولااون الااذهب  ,األطلسااي
 (.243ص ,مدينة شانترين ثيابا لها عدة الوان )المقدسي: أحسن التقاسيم

 .243ص ,المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم (7)
 .332ص ,عاشور وأخران: دراسات في تاري  الحضارة اإلسالمية العربية (8)
 .422ص ,4ج,المقري: نفح الطيب (9)
 .444ص ,2ج,غربابن سعيد المغربي: المغرب في حلى الم (10)
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وذكر أنها فاقت في صناعتها أي مكان في العالم وأنها تزيد في كميتهاا علاى , وبالسروج الحريرية
 . (1)ما ينتج في بالد العراق

, التااي كااان ياازرع فيهااا القطاان, واشااتهرت صااناعة المنسااوجات القطنيااة وخاصااة فااي مدينااة إشاابيلية
دت أيضاا  صاناعة المنساوجات الكتانياة ووجا, وكان يصنع بها نوع مان األقمشاة يقاي مان األمطاار

, واشاتهرت صاناعة الساجاد والبساط, (2)ومان أهام مراكاز صاناعتها سرقساطة والردا وباجاة, البديعة
 .(3)ومن أهم مراكزها مرسية وبسطة وتنتالة في شرق األندلس

نااال واقتنائهااا وال تاازال ه, وحاارص األمااراء واألغنياااء فااي أوروبااا علااى شااراء المنسااوجات األندلسااية
بداع األندلسيين في هذ  الصناعة مثال , نماذج في بعض المتاحال األوروبية تشهد بمدى براعة وا 

 .(4)ومتحال األكادمية الملكية بمدريد وغيرها, متحال فيجو بقطالونيا في أسبانيا

وتسامى , ورجاال الدولاة والجناد, وهنال دور خاصة تصانع بهاا المالباس المختلفاة للخلفااء واألماراء
وياذكر أن األميار عباد الارحمن بان الحكام بان هشاام بان عباد الارحمن , سوة أو دور الطارازدور الك

 . (5)الداخل كان أول من اتخذ من األمويين دار للطراز باألندلس

حيث كان يتم نحتها )بادار الصاناعة بمديناة الزهاراء( , واشتهرت األندلس بصناعة التحال العاجية
, (6)أو لحفاظ العطاور والعنبار والمسال, وأدوات الزيناة, حليهنلصيانة , لجاريات الخلفاء وزوجاتهم

, والتماثيل والقدور والطسوت واألقداح, وصناعة االت الحرب, واشتهروا بصناعة التحال المعدنية
و اشااااتهروا بصااااناعة الحلااااي ماااان أساااااور وعقااااود ماااان , واألباااااريق والمباااااخر والمجااااامر والثريااااات

 .(7)الذهب

  

                                                           

 .442م, ص4331طبعة ليدن, ,ابن حوقل التميمي: صورة األرض (1)
 .4332ص ,اإلدريسي: نزهة المشتاق (2)
 .333,343ص ,عاشور واخران: دراسات في تاري  الحضارة اإلسالمية العربية (3)
 .334نفسه: ص المرجع  (4)
ل اإلحاتالم مان ملاول اإلساالم وماا يجار إلاى ذلال لسان الدين: أعمال األعالم في مان بوياع قبا ,ابن الخطيب (5)

 .23م, ص4392 ,بيروت,  نشر: ليفي بروفنسال ,من شجول الكالم
 .433ص ,سالم: قرطبة حاضرة الخالفة في األندلس (6)
 .439نفسه: ص المرجع  (7)
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ومعاادن , الحديدية ذكر اإلدريسي:أل أن بجباال حصان قساطينية الحديادوفي مجال صناعة ا الت 
كاذلل يكثار الحدياد فاي , (1)ولكثرته كان في جميع بالد األنادلس, الحديد الطيب المتفق على طيبه

 .(2)األندلس بفريش الواقعة بالقرب من قرطبة

وفاي , ساي والمسااميروقد استخدم الحديد في صناعة ا الت كالسافن والمرا, (3)وأيضا في غرناطة
وعرفاات التحااال المصاانوعة ماان النحاااس , (4)صااناعة العاادد واالت الحاادادة كااالمزاليج والمقصااالت

اإلدريسااي:أل أن بااالمخزن الواقااع إلااى شاامال محااراب جااامع قرطبااة عاادد وطسااوط  ويااذكر, والبرونااز
 .(5)وكلها لوقيد الشمعأل, وحسل, ذهب

كمااا , (6)مااا عجيبااا بااديعا يعجااز البشاار ويبهاارهم ألويااذكر المقااري: أل أن األبااواب كاناات مخرمااة تخري
وكانت , ت وطيورااشتهرت دار الصناعة بقرطبة في عصر الخالفة بإنتاج تماثيل برونزية لحيوان

وذ كااار أن صاااور مختلفاااة األشاااكال مااان , توضاااع حاااول البااارل واألحاااواض تماااج المياااا  مااان أفواههاااا
, البحيااااارات الهائلاااااة والبااااارل البديعاااااةالاااااذهب واإلبرياااااز والفضاااااة الخالصاااااة والنحااااااس المماااااو  إلاااااى 

 .(7)والصهاريج الغريبة في أحواض الرخام الرومية المنقوشة العجيبة

وأن , وتشير مصادر التاري  العربية إلى التماثيل البرونزية التي كانت تزين مجالس قصار الزهاراء
ع األساقال وربيا, عبد الرحمن الناصر نصب الحوض الصغير األخضر الذي جلبه أحماد اليونااني

وجعل عليه اثنا عشر تمثاال مان الاذهب , من القسطنطينية في مجلسه الشرقي المعروال بالم نس
صاورة أساد بجانباه , مما عمل بدار الصاناعة بقرطباة, األحمر مرصعة بالدر النفيس الغالي الثمن

وكال , وفيل وفي المجنبتين حمامة وطاووس ودجاجة وديل, ويقابله ثعبان وعقاب, غزال وتمساح
 , (9()8)هذا من ذهب مرصع بالجواهر  النفيسة ويخرج الماء من أفواهها

  

                                                           

 .234ص ,نزهة المشتاق :( اإلدريسي1)
 .24ص فرحة األنفس,  ابن غالب: (2)
 .434ص,4ج,حاطة في أخبار غرناطة ابن الخطيب: اإل (3)
 .434ص ,4المصدر نفسه: ج (4)
 .233ص ,اإلدريسي: نزهة المشتاق (5)
 .39ص,2ج,المقري: نفح الطيب  (6)
 .42ص ,2جالمصدر نفسه: (7)
 .349ص ,2ج,ابن عذارى: البيان المغرب (8)
 .(34()33()32()23()22(,)24(,)23ملحق رقم)نظر: ي (9)
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وهذ  التماثيل تميل نحو المذهب التجريدي الذي اتجه إليه الفنان المسلم عندما عمد إلاى تجريادها 
وكان من , (1)فحور في شكلها تحويرا  أبعدها عن مظهرها األصلي في الطبيعة, من معاني الحياة

وكااان جااامع قرطبااة يشااتمل علااى عشاارة االال , صاانوعة ماان النحاااس األصاافر الثرياااتالتحااال الم
وثرية كبيرة تتدلى في , وفيها أربع ثريات كبار معلقة  بالبالط األوسط, وثمان مائة وخمس ك وس

حيث يشير , وكان هنال التحال الفضية, (2)وكانت تحمل وحدها ألفا وعشرين كأسا  , قبة المحراب
ويوجاد , (3)افر معدن الفضة في موضع يعرال بالمرج يقع علاى مقرباة مان قرطباةاإلدريسي إلى تو 

و يوجااد معاادن , (4)معاادن الفضااة بالعاصاامة قرطبااة التااي اشااتهرت بغناهااا ووجااود هااذا المعاادن فيهااا
 .(5)الفضة بإقليم كتيش من عمل قرطبة

ووصاااالت المنبااار , (6)وي كاااد ابااان غالاااب علاااى أن أوصاااال منبااار جاااامع قرطباااة مااان الفضاااة مثبتاااة
, وذكار المقاري بالنسابة للثرياات, (7)وفاي بعضاها نفايس األحجاار, سمرت بمسامير الذهب والفضة

لعلهااا ثريااات قباااب المقصااورة , أن ثريااات الجااامع موشاااة بالااذهب مااا عاادا ثالثااة ثريااات ماان الفضااة
ذكار ابان و , واستخدام الفضة في صاناعة التحاال كاان أمارا مألوفاا اختصات باه قرطباة, (8)الثالث

عااذارى: أل أن المنصااور باان أبااي عااامر فااي أول أماار  عمااد إلااى اسااتمالة الساايدة صاابح البشكنسااية 
, عمال فياه مادة مان الازمن, فصال لها قصرا  مان فضاة وقات واليتاه للوكالاة والخزاناة, زوجة الحكم

ثيارة مان ووصال إليناا أمثلاة ك, (9)فجااء باديعا لام تارى العياون أعجاب مناه أل, وأنفق فيه ماال  جسيما  
التحااال الفضااية ماان صااناعة قرطبااة فااي عصاار الخالفااة ماان بينهااا الصااندوق المعااروال بصااندوق 

ولعله كان من جملة األسالب التي حملها معهم القطاالونيون بعاد دخاولهم قرطباة , كاتدرائية جرندة
تااادفقت علاااى قرطباااة , وفاااي عهاااد األميااار عباااد الااارحمن األوساااط, (10)م(4333هاااا=433فاااي سااانة )

, مثاال عقااد الشاابا أو الشاافاء, ممااا كاناات تحتويااه قصااور بغااداد, ونفاااس الجااواهر, روذخااائ, تحااال
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إلاى قرطباة ليبيعوهاا  ةقالمشاار ووفد تجار الحلي والصاغة , (1)وأعالق زبيدة بنت جعفر وأم األمين
ويذكر ابن عذارى أن تاجرا  من عدن قدم إلى قرطبة زمان الخليفاة المنصاور بان , لألمراء والخلفاء

 , (2)فاشتراها منه المنصور, ومعه جوهر كبير وأحجار كريمة أبي عامر

من أهل قرطبة تمتلئ بالعقود المرصعة بالقوت , وهنال علب المصال العاجية عند نساء الخاصة
والااااداليات الذهبيااااة المرصااااعة , و الخااااواتم واألقااااراط واألساااااور والخالخياااال والتيجااااان, والفصااااوص

أميااة يسااخون علااى زوجاااتهم ومحظياااتهم بمثاال هااذ  التحااال  وكااان أمااراء بنااي, باليواقياات والزماارد
وسااعد علاى ذلال كثارة الغاباات المنتشارة  , واشاتهرت صاناعة السافن, (3)كدليل على اإلعجاب بهن

واعتمااد المساالمون علااى دور الصااناعة التااي كاناات منتشاارة فااي عاادد ماان األماااكن مثاال: , باألناادلس
شاابيلية وا وبجانااهودانيااا وطركونااة , طرطوشااة واتخااذ عبااد الاارحمن الااداخل ساانة , لجزياارة الخضااراءوا 

إلاى جانااب المراكاز السااابقة لتااوفير , لصااناعة السافن فااي المرياة وقرطاجنااةا م( دور424هاا=444)
, باإلضاافة إلاى تاوافر معادن الحدياد الاذي تحتااج إلياه, المواد الالزمة لهذ  الصناعة من األخشاب

التااي اشااتهرت بهااا مدينااة , س صااناعة الزجاااجو ازدهاارت باألناادل, (4)وخاصااة فااي مدينااة شاالطيش
 (5)والتي توضع في المساجد, وخاصة صناعة األكواب التي تعلق في الثريات, مالقا والمرية

, وخاصاة بعاد دخاول زريااب إلاى األنادلس, وتقدمت هذ  الصناعة مناذ عهاد عباد الارحمن األوساط
باادال ماان أكااواب الااذهب , والشاارابوتفضاايله اسااتخدام األكااواب الزجاجيااة الصااافية فااي تقااديم الماااء 

 .(6)والفضة والمعادن األخرى

مماا ي كاد , ولايس الفان فحساب, الاذي سااهم فاي تقادم الصاناعة, ويالحظ هناا إباداع الفناان زريااب
لكااي تكااون بااديال , دومااا يبحثااون عاان األفضاال فااي الصااناعات اعلااى إبااداع األندلساايين الااذين كااانو 

 لذي ساهم بسرعة في التقدم في مجال الصناعة باألندلس.وربما هذا ا, عن الصناعات التقليدية

وسااعد علاى ذلال , حياث أنتجات بكمياات كبيارة جادا  , حادث تقادما  فيهاا, أما عن صاناعة األسالحة
ووجاااد عااادد كبيااار مااان األسااالحة مثااال: السااايوال والرمااااح , كثااارة الحاااروب التاااي خاضاااها المسااالمون

س صاااناعة الساااكر الاااذي كاااان يساااتخرج مااان وكاااذلل عرفااات األنااادل, (7)والااادروع والخاااوذات وغيرهاااا
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, ومان أهام مراكاز انتاجاه وتصانيعه, وخاصاة فاي القارن الراباع الهجاري العاشار المايالدي, القصاب
شبيلية ولقاد , (2)واستمر إنتاج السكر بشاكل وفيار حتاى ساقوط غرناطاة, (1)البيرة ومالقة وجوليانة وا 

العصار األماوي وخاصاة بعاد تقادم  و وجادت هاذ  الصاناعة فاي, اشتهرت األندلس بصناعة الاورق
 .(3)وكانت قد انتقلت إلى األندلسيين من المشرق, الحركة العلمية

ويبدو من المخطوطات المحفوظة في , من المدن التي اشتهرت بهذ  الصناعة: بلنسيا وطرطوشة
ن و كااا, (4)ونبااات الشااهدانج, المكتبااات األساابانية أن الااورق كااان يصاانع ماان ألياااال القطاان والكتااان
وكااانوا يسااتخدمون الااورق قباال , المساالمون أول ماان أدخلااوا الااورق إلااى أوروبااا عاان طريااق األناادلس

 .(5)ولعل أول مكان صنع فيه الورق في أوروبا كان في مدينة شاطبة, ذلل

وبلغ من جودته أن بعض الكتاب كانوا ال , وكان الورق الشاطبي مشهورا  في العالم اإلسالمي كله
وعارال األندلسايون إلاى جاناب الكاغاد نوعاا  , واشتهر أيضا  برخص ثمنه,  عليهيكتبون الوثائق إال

والاذي كاان , وهاو الاورق المعاروال بالبارشامان, اخر من الورق المتين السميل الذي يشبه القمااش
ونجد أن اإليطاليين وغيرهم , والوثائق الكنسية الدينية, وخاصة لكتابة األناجيل, مطلوبا في أوروبا

وما يتصال بهاا مان , وتقدمت بتقدم صناعة الورق جميع أدوات الكتابة, (6)قد قلدو  وبييناألور من 
, وبرع األندلسيون في صناعة األحبار مان البيئاة األندلساية, حبر وأقالم وشمع لألختام وغير ذلل

 ,وعرفاوا أقاالم الغااب, والبسايط والمركاب منهاا, وعرفوا المعادني والنبااتي والمطباو  وغيار المطباو 
وتفنناااوا فاااي صاااناعة المحاااابرالتي كانااات مصااانوعة مااان الزجااااج والبلاااور , بااال عرفاااوا أقاااالم الحبااار

, وكاااان األندلسااايون يزخرفاااون األقاااالم, (7)حياااث أبااادع األندلسااايون فاااي تلااال الصاااناعات, والرخاااام
ومنها محاابر علاى هيئاة , صاحبها عليها بواسطة الحفر مع بعض أبيات من الشعر اسمويكتبون 

 .(8)قرابة توضع في حزام الثوب مع األقالمالخنجر في 

, باال وأضااافوا تطااويرا جوهريااا علااى تلاال الصااناعات, نالحااظ أن األندلساايين عااددوا فااي صااناعاتهم
وكااذلل الااورق , كمااا راينااا فااي صااناعة األقااالم والحباار األندلسااي, التيأصاابحت تأخااذ شااهرة عالميااة
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وهذا يعكاس مادى , الدول األوروبية وأصبح يصدر إلى جميع, الذي كان يعد األجود في صناعته
 على تطوير صناعتهم لتخرج عن إطار المحلية والتقليدية. األندلسيينحرص 
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 المبح  النال 
 ي لمسلم  ال دلسالتجار اإلبداع 

وتعاااد مااادن المرياااة  , ومااان أركاناااه األساساااية, فاااي األنااادلس االقتصاااادكانااات التجاااارة إحااادى أعمااادة 
وكاناات حصااة الدولاة ماان جبايااة , لتاي شااهدت تبااادال تجارياا مااع أقطااار أخارىومالقاة ماان المااوانئ ا

ودخااال األنااادلس أيضاااا  العدياااد مااان التجاااار المغارباااة , (1)الرساااوم التجارياااة المقاااررة فاااي ذلااال الوقااات
بعادما وجادوا فاي قرطباة وغيرهاا مان المادن أساواق نافقاة  , والمشارقة حاملين معهم بضااعة بالدهام

وخصوصااا أهاال المشاارق بتاارويج تجااارة الكتااب والم لفااات , ز هاا الء التجاااروتمياا, وتجااارة ال تبااور
 .(2)النادرة

فوجاد المسالمون , وراج النشاط التجاري فاي باالد األنادلس بعاد الفاتح العرباي اإلساالمي لهاذ  الابالد
وكانااات مرتبطاااة بعضاااها بااابعض , التاااي كانااات اهلاااة بالساااكان, (3)عاااددا  كبيااارا  مااان الااابالد والضاااياع

وكاااانوا يتااارددون عليهاااا لكاااي , (5)وسااااعدت هاااذ  األساااواق األهاااالي كثيااارا  , (4)ن الطااارقبمجموعاااة مااا
كانات تخازن مختلاال البضاائع , وفي المدن الكبيرة الكثيرة العدد, يشتروا الحبوب والفاكهة والماشية
 .(6)والسلع لحين عرضها باألسواق

, مختلااال أنااواع المحاصاايلفهااي عبااارة عاان منتجااات الريااال ماان , أمااا عاان مااوارد التجااارة الداخليااة
والاااذرة فضاااال عااان الكاااروم والزيتاااون واألرز وقصاااب الساااكر , والشاااعير, والقماااح, والكتاااان, القطااان

علااى  االسااتراتيجيولقااد كااان لوجااود موقااع األناادلس , (7)وأيضااا منتجااات المراعااي, والتفاااح والمااوز
بالغ في تطاور النشااط أثر  ال, وسيطرة المسلمين على الحوض الغربي لهذا البحر, البحر المتوسط

 .(9)وذلل عن طريق الموانئ األندلسية المطلة على البحر المتوسط, (8)التجاري
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, (1)وأيضا  سااعد تاوافر المواصاالت علاى ساهولة نقال البضاائع إلاى شاتى الماوانئ البحرياة األخارى
, وهااو أعظاام مااوانئ األناادلس النهريااة, فكاناات صااادرات األناادلس تصاادر عاان طريااق ميناااء إشاابيلية

وتشمل القطن والزيت والذهب والفضة والنحاس والحرير والسكر والحديد وغيرها الكثيار مان السالع 
 .(2)األخرى

و تحماااااال أهاااااال السااااااواحل المعروفااااااون , ونشااااااط التبااااااادل التجاااااااري بااااااين األناااااادلس وبااااااين الفرنجااااااة
تااجرة فكانات لهام جالياات م, بالنصيب األكبر من عبء التجارة في البحار المتوساط, (3)بالسوريين

وأقامت هذ  الجاليات في , (4)و في الكثير من البالد المهمة في الداخل, في كل موانئ هذا البحر
وعرفات هاذ  الجالياات بكثارة , (5)و في الثغور النهرية علاى الادانوب, ثغور بريطانيا وغانة وأسبانيا
 .(6)عددها وعظمتها في الثراء

لى جانب ه الء الساورين أماا ماا , (7)ليهاود فاي القياام بعابء التجاارة البحرياةشااركهم اإلغرياق وا, وا 
وكان أكبر مركز لهم ويعد المركز الرئيس , (8)قام به اليهود فقد كثرت أعدادهم في المدن الداخلية

وباالد وساط غالاة وشامالها مثال بااريس واورلياان , و انتشروا في حاوض الارون, (9)هو في مرسيليا
هنااال أيضااا  هنااال جماعااات ماان األفارقااة إلااى جانااب  ونشااطت, (10)ثااور باارج وأرل, وكلياار مااوت

, وهاام ماان المغاربااة يعملااون فااي نقاال البضااائع ماان أفريقيااا إلااى ثغااور غالااة, هاا الء التجااار اليهااود
 .(11)وتسميهم المراجع التاريخية تجار من وراء البحر

ر المتوسط وبين شرق البح, (12)ونجد أنه قد نشطتت الحركة التجارية بين أسبانيا وفرنسا من جهة
م( يسااتورد البااردى والتواباال وغيرهااا ماان منتجاااات 442فظلاات فرنسااا حتااى عااام), ماان جهااة أخاارى
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, و من بين السالع الاواردة إليهاا, و بقيت مرسيليا محتفظة بمكانتها ومركزها كميناء مهم, (1)الشرق
وكااان تجااار , (3)و الساالع الشاارقية كلهااا, الااذي كااان يأتيهااا ماان شاامال أفريقيااا غالبااا (2)زياات الزيتااون

و يساتعملونه للمصاابيح , حيث يقومون باستخدامه في طهي طعاامهم باه, أوروبا يستوردون الزيت
 االساااتيرادغرياااق والساااوريين علاااى واإل, ولااام يقتصااار عمااال تجاااار اليهاااود, (4)فاااي البياااوت والكناااائس

فمااان الواضاااح أن سااافنهم كانااات تحمااال بضاااائع أخااارى لااادى عودتهاااا إلاااى , دون التصااادير, فحساااب
 .(5)الدالب

وكاان أكبار هاذ  األساواق , هاو الادقيق والفاراء الاذي يجلاب مان باالد الاروس, وأهم ما كانت تحملاه
و كاااانوا يجلباااون الرقياااق لمسااالمي , و معظااام مااان اشاااتغل بتلااال التجاااارة مااان اليهاااود, (6)فاااي نااااربون

باااين  الوحيااادة االقتصااااديةوكاااانوا يمثلاااون حلقاااة الوصااال , وأحسااان المسااالمون معااااملتهم, (7)أسااابانيا
وعارفهم , فاي ذلال الوقات, بال كاان اليهاود والتجاارة متارادفين فاي المعناى, (8)المسلمين و النصاارى

 .(9)حيث تمركزوا في بالد حوض هذا النهر, المسلمون باسم الرادانيون نسبة إلى نهر الرون

لجناوب وهاي مديناة قديماة تقاع فاي ا, وتعد مدينة إشبيلية مان أهام مراكاز التجاارة فاي باالد األنادلس
وهو جبل يكثر به , ويطل عليها جبل الشرال, (10)بالقرب من البحر المحيط, الغربي من األندلس

وتعااد إشاابيلية ماان أهاام المراكااز التجاريااة إنتاجااا  لزياات , (11)وسااائر الفواكااه األخاارى, شااجر الزيتااون
بتصادير  و تقاوم , وتشتهر بإنتاجهاا العظايم مان القطان, (12)حيث تقوم بتصدير  إلى سلى, الزيتون

, (14)وكانت إشبيلية من أهام الابالد فاي إنتااج قصاب الساكر, (13)إلى جميع بالد األندلس والمغرب

                                                           

 .433ص ,أرشيبالد لويس: القوى البحرية (1()1)
 .433المصدر نفسه: ص (2)
 .93ص ,م نس: المسلمون في حوض البحر المتوسط (3)
 .433ص ,أرشيبالد لويس: القوى البحرية (4)
 .93ص ,م نس: المسلمون في حوض البحر المتوسط (5)
 .93ص المرجع نفسه, (6)
 .433ص ,البحرية أرشيبالد لويس: القوى (7)
 .433نفسه: ص المرجع (8)
 .441ص ,توسط لم( م نس: المسلمون في حوض البحر ا9)
 .229ص ,9ج,القلشندي: صبح األعشى (10)
 .439ص ,4ج,ياقوت الحموي: معجم البلدان (11)
 .441ص ,اإلدريسي: صفة المغرب (12)
 .439ص ,4ج,ياقوت الحموي: معجم البلدان  (13)
 .32ص ,؛العذري: ترصيع األخبار233ص ,األنفسابن غالب: فرحة  (14)
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إلااى  انتهااتوياذكر البكااري أن جبايااة إشابيلية , (1)ت أهميتهاا نتيجااة ألنهااا تقاوم بصااناعة الساافنوزاد
, قي لألنادلس. وكاذلل المرياة الواقعاة علاى السااحل الشار (2)خمسة وثالثين ألاال ديناار ومائاة ديناار

حيث أن بحرها معبر للسفن , (3)وترجع أهميتها التجارية إلى أنها كانت قاعدة لألسطول األندلسي
والقساام ا خاار , قساام للعاادد وا الت الحربيااة, ومرسااى مدينااة المريااة مقسااما إلااى قساامين, (4)الكبااار

كاان بهااأل ألاال فنادق إال ف, و ازدحمت مدينة المرياة بأعاداد كثيارة مان الفناادق, (5)للمراكب التجارية
, و مديناااة قرطباااة مااان المااادن األندلساااية التاااي كانااات تااازدحم باألساااواق التجارياااة, (6)ثالثاااين فنااادقاأل

إلااى إنتاجهااا الااوفير ماان معاادن , ومعظاام أهلهااا يشااتغلون فااي التجااارة وترجااع أهميااة قرطبااة التجاريااة
 .(7)الزئبق

المنساااوجات بأنواعهاااا مثااال:  وحظيااات قرطباااة فاااي عصااار الخالفاااة بشاااهرة واساااعة فاااي صاااناعة   
ومديناة قرطباة ذات تجاارة نشاطة مزدحماة أساواقها بمختلاال , (8)األقمشة الحريرية بمختلاال أنواعهاا

ومدينااة مالقااة أيضااا  كاناات ماان أهاام , (9)و غالبيااة هااذ  األسااواق تحاايط بجااامع قرطبااة, أنااواع الساالع
وبالدهاا , إحادى قواعاد األنادلسوياذكر المقاري مزاياهاا فيقاول: أل وهاي , المدن التجارية والصاناعية

رأياات العنااب يباااع فااي أسااواقها بحساااب , كثياارة الفواكااه , جامعااة بااين مرافااق الباار والبحاار, الحسااان
 .(10)ورمانها المرسي الياقوتي الذي ال نظير له في الدنيا أل, ثمانية أرطال بدرهم صغير

جارياة التاي اماتالت بمختلاال وانتشارت بهاا األساواق الت, ونشطت الحركة التجارياة فاي مديناة مالقاة
, وعرفاات مالقااة بصااناعة الحديااد, (11)ماان غااالل وشااعير وذرة وأصااناال فاكهااة أخاارى, أنااواع الساالع

                                                           

 .434ص ,حيان: المقتبس ابن (1)
 .442ص ,البكري: جغرافية األندلس وأوروبا (2)
 .43ص ,واألندلس أفريقياالعمري: وصال  اهلل ابن الفضل (3)
 .423ص ,في ذكر المعاهد والديار ارياالختابن الخطيب: معيار  (4)
 .443ص ,9ج,انياقوت الحموي: معجم البلد (5)
 .414ص ,الحميري: الروض المعطار (6)
 243ص ,اإلدريسي: صفة المغرب (7)
 .423-432ص ,4ج,المقري: نفح الطيب  (8)
 .443ص ,الحميري: الروض المعطار (9)
 .492ص ,4ج,المقري: نفح الطيب  (10)
 .449,444ص ,التغربلة اليهودي  ابنابن حزم: الرد على  (11)
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وكانات مالقاة يصادر منهاا , (1)فصنعوا منه المقصات والسكاكين والرماح والدروع والسيوال وغيرها
 .(2)العنبر والكتان والحرير والمرجان والرصاص والذهب والفضة والعسل

حيااث يعااد مرسااى الجزياارة ماان أجااود , وتعااد الجزياارة ماان الماادن التجاريااة المهمااة فااي بااالد األناادلس
و بلغات جباياة كاورة الجزيارة وحادها نحاو سات مائاة دينااار , (3)وأقربهاا مان البحار, المراساي للعباور

, (5)هو تعااد غرناطااة ماان أهاام المراكااز التجاريااة إنتاجااا  للكتااان وتصااديرا  لاا, (4)وثمانيااة عشاار دينااار
وكاناااات  (7)والفضااااة والعصااافر والحدياااد والرصاااااص والنحااااس (6)وتساااتخرج منهاااا المعااااادن والاااذهب

ومن , تصدر الزعفران إلى جميع الجهات, (8)طليطلة مدينة كبيرة ذات خصائص وميزات محمودة
و اهاتم الخلفااء األموياون فاي , (9)خصائصها أن الغالل تبقى فاي مطاميرهاا سابعين سانة ال تتغيار

واهتماااوا بتاااوفير الفناااادق والحماماااات لخدماااة , األنااادلس بتاااأمين الطااارق التجارياااة داخااال الااابالد باااالد
وربطاات الماادن والمراكااز التجاريااة األندلسااية بعضااها باابعض بشاابكة ماان , (10)التجااار والمسااافريين

و كانت تخرج مان مديناة , وهذا أدى إلى إنتعاش التجارة داخل األندلس وخارجها, الطرق التجارية
 .(11)بة حاضرة األندلس شبكة من الطرق التجارية عددها ستةقرط

  

                                                           

تاونس,  نشار: حسان عباد الوهااب,  ,دين بان فضال اهلل: مساالل األبصاار ألوصاال أفريقياا ألالعمري, شاهاب الا (1)
 .41ص
تاااح: محماااد جاااابر عباااد العاااال الجيناااي  ,اإلصاااطخري, أباااو إساااحق إباااراهيم االصاااطخري: المساااالل والممالااال (2)

 .34م, ص4324مراجعة: محمد شفيق,
 .442,444ص ,؛ اإلدريسي: صفة المغرب 234ص ,ابن غالب: فرحة األنفس (3)
 .441ص ,البكري: جغرافية األندلس وأوروبا  (4)
 .24ص ,الحميري: الروض المعطار  (5)
 .439ص ,4ج,ياقوت الحموي: معجم البلدان  (6)
 .91ص ,4م, ج 4322,القاهرة  ,عنان تح: ,ابن الخطيب: اإلحاطة في أخبار غرناطة  (7)
 .33ص,4ج,ياقوت الحموي: معجم البلدان  (8)
 .442نشر: وستنفلد, ص ,ويني, زكريا: اثار البالد وعجائب المخلوقات وغرائب الموجوداتالقز  (9)
 .444ص ,ابن حوقل: صورة األرض (10)
 .211م, ص4324-ها4312,مدريد ,م نس: الجغرافيا والجغرافيون في األندلس (11)
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حيااث قااام الخليفااة الحكاام , وكاناات األسااواق التجاريااة فااي البلاادان اإلسااالمية لهااا أهميتهااا الخاصااة
ولكاي , (1)وأمر بتوسيعها حتى تتسع لجميع السالع, المستنصر بتنظيم األسواق داخل مدينة قرطبة

ويباادو أن هااذ  األسااواق بغالبيتهااا تحاايط , (2)لااى السااوق األندلساايةيفسااح الطريااق للصااادر والااوارد إ
بحيااث تخصصاات كاال سااوق فااي بيااع ساالعة , وهااذ  األسااواق مرتبااة ترتيبااا حساانا, (3)بجااامع قرطبااة

كسااوق , (5)وكال نااوع مان أناواع التجااارة أو حرفاة مان الحاارال يحتال درباا  أو سااوقا  باسامه, (4)معيناة
 .(6)خاسينوسوق الن, وسوق الفاكهة, نالعطاري

حيث كاان يمناع مان االخاتالط باين الرجاال والنسااء فاي أمااكن البياع , ولهذ  األسواق ادابها العامة
 .(7)داخل األسواق

نتاجهاا بأنواعهاا وكاذلل , ووجاود شابكة أماان مان الطارق, يبدو أن هاذا التكامال باين وجاود السالع وا 
يادل علاى مادى االهتماام , أو الاوارد بعمل األسواق متاحاا  لتلال المنتوجاات ساواء للصاادر االهتمام
و ساااعد علااى ذلاال , يا  للاادخل فااي األناادلسسااباال واإلبااداع فااي جعاال التجااارة مصاادرا  أسا, بالتجااارة

والتاااي كانااات بهاااا الصاااناعات , علاااى ماااا يبااادو وقاااوع المااادن األندلساااية قريباااة مااان البحااار المتوساااط
 .والتي تحتاج إلى تسويق وبيع سواء داخليا  أو خارجيا  , المهمة

, وأدى ازدياد حركاة النشااط التجااري فاي باالد األنادلس فاي القارن الراباع الهجاري العاشار المايالدي
ن علاااى تلااال الااابالد إلاااى بنااااء عااادد كبيااار مااان الفناااادق داخااال ناااب الاااوارديوكثااارة عااادد التجاااار األجا

 قهااإغالوالمحافظاة علاى بضاائعهم بعاد أن ياتم , و لتوفير مكان لمبيات التجاار األجاناب, األسواق
فازدحمااات مديناااة , و انتشااارت هاااذ  الفناااادق فاااي باااالد األنااادلس والمغااارب, (8)بأقفاااال رومياااة الصااانع

و احتاوت تلال الفناادق , (9)وكذلل بجانة جهزت أيضا  فنادق عادة, المرية بأعداد كثيرة من الفنادق
امة أي مجوعة المباني الع, و وجدت القياسر, (10)أو مخازن لحفظ أصناال الفاكهة, على خزانات

                                                           

 .22ص ,ابن حيان: المقتبس (1)
 .44المصدر نفسه: ص (2)
 .21ص,2م, ج4322 ,4ط,تونس  ,ومضات من الحضارة العربية  حسن حسني عبد الوهاب: (3)
 .229ص ,المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم (4)
 .44ص ,ابن عبدون: ثالث رسائل في الحسبة (5)
 .22ص ,عثمان الكعال: الحضارة العربية (6)
 .44ص ,الطرطوشي: الحوادث والبدع (7)
 ,2وأخاااران, ج دي أباااو ريااادة اعباااد الهااا تعرياااب: ,القااارن الراباااع الهجاااري  : الحضاااارة اإلساااالمية فااايزادم ميتااا (8)

 .341ص
 .933ص ,القزويني: اثار البالد وأخبار العباد (9)
 .229ص ,المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم  (10)
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وبعااض المساااجد و يعلوهااا رباااع ذات مساااكن يقاايم فيهااا الصااناع , التااي ضاامت مخااازن وحوانياات
 .(1)حيث كانوا يدفعون لقاء ذلل أجرا مقابل المبيت فيها, والتجار

ففاي بعاض , التاي تمار بهاا الابالد االقتصاديةفهي تخضع للحالة , السلع غير ثابتة وكانت أسعار
, فتاانخفض األسااعار نتيجااة لااذلل, عاان الحاجااة فيصاادر إلااى الخااارجاألحيااان يكثاار اإلنتاااج فيزيااد 

ومان , (2)فترتفاع األساعار, أما في األيام التي كاان يقال فيهاا اإلنتااج, االقتصاديةوتنتعش األحوال 
الساااامات التجاريااااة المبدعااااة التااااي حظياااات باالهتمااااام داخاااال أسااااواق األناااادلس: هااااي تسااااعير الساااالع 

التااي يعتماااد عليهااا عاماااة , وغيرهااا مااان الساالع الغذائياااة المهمااةمثاال القماااح والشااعير , االسااتهالكية
وكانت الحكومة فاي أغلاب  األحياان تتادخل لتحدياد أساعار , (3)وذلل حماية للناس والعامة, الناس

وياارى الفقيااه يحيااى باان , أو علااى التاااجر, سااواء علااى المسااتهلل, الساالع بطريقااة ال يقااع فيهااا ظلاام
وضرورة تسعير السلع الغذائية الهاماة مثال: القماح ألناه , سواقعمر: ضرورة التشدد في مراقبة األ

و اتخااذت , (4)لكااي تصاابح فااي متناااول الجميااع, وضاامان عاادم احتكااار هااذ  الساالع, غااذاء العامااة
وهااذا النظااام يتمثاال فااي , نظامااا  دقيقااا  ل شااراال علااى األسااواق والتجااار األناادلسالحكومااة فااي بااالد 

وعاارال المحتسااب فااي بااالد األناادلس , شااراال علااى األسااواقالااذي كااان يتااولى مهمااة اإل, المحتسااب
 .(5)باسم صاحب السوق

فكانات تقاوم علاى أسااس , وكان لنظام المحتسب أن لعب دورا  عظيماا  فاي نشار العادل باين النااس
ولااذلل حااددت شااروط فااي الااذي يقااوم بوظيفااة المحتسااب , (6)األماار بااالمعروال والنهااي عاان المنكاار

وال , وخشاااونة فاااي الااادين, حااارا  عااادال  ذا صااارامة, بأحكاااام الشاااريعةوكاااان أهمهاااا: أن يكاااون عارفاااا 
, ونشاااطت التجاااارة باااين باااالد األنااادلس والمغااارب نتيجاااة االزدهاااار الصاااناعي والزراعاااي, (7)يرتشاااي

وكانات السافن التجارياة تتنقال , و ربطات باين األنادلس والمغارب خطاوط بحرياة, والتقادم الحضااري
وقااد اشااتهر ميناااء قريااة طبرقااة بكثااارة ورود , (8)والمغاارب بصاافة دائمااة بااين سااواحل بااالد األناادلس

                                                           

 .14,13ص ,2ج,المقريزي: الخطط  (1)
 .341ص ,2مج  ,عنان: دولة اإلسالم في األندلس  (2)
 .43م, ص4334,الجزائر ,تح: موسى بقبال ,مجيلدي: التسعير في أحكام التسعير ال (3)
صاااحيفة معهاااد  ,مدريااد ,تاااح: حسااين مااا نس ,يحيااى ,بااان عماار: أحكاااام الساااوق التيسااير فاااي أحكااام التساااعير  (4)

 .94م, ص4392 ,الدراسات اإلسالمية
 .22ص ,4ج,خليفة بن خياط: تاري  خليفة بن خياط  (5)
 .43ص,نهاية الرتبة في طلب الحسبةابن بسام:  (6)
الساايد الباااز العرينااي, القاااهرة, لجنااة  تااح: ,عبااد الاارحمن باان نصاار: نهايااة الرتبااة فااي طلااب الحساابة الشاايزري, (7)

 .2م, ص4342التأليال والترجمة, 
 .494ص,4ج,ابن عذارى: البيان المغرب  (8)
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من الموانئ المهمة التي يصلها تجار األندلس , (2)و كان ميناء يونة وتونس, (1)التجار األندلسيين
وفيهاااا كاااان األندلسااايون , مينااااء وهاااران باااالمغرب األوساااط, حااااملين منتجااااتهم إلاااى تلااال المنااااطق

و أزيلاااي اخااار , نجاااة جميعهاااا مرافااائ للحاااط واإلقاااالع للسااافنوماااوانئ سااابتة وط, (3)يحملاااون الغاااالل
 .(4)المعابر المغربية إلى األندلس

ومان أهاام الساالع فااي باالد األناادلس: زياات الزيتااون الاذي تعااد إشاابيلية ماان أهام ماادن األناادلس إنتاجااا  
ة حياث كانات مالقا, وكاذلل الفاكهاة, (6)وقام األندلسيون بتصدير  إلاى ساال فاي باالد المغارب, (5)له

ومنهااااا: التاااين الااااذي عاااارال بااااالتين , مااان أهاااام الماااادن األندلساااية إنتاجااااا  ألنااااواع كثياااارة مااان الفواكااااه
واحتمالاه البقااء , وعادم تسوساه, و امتاز هذا النوع من الفاكهة األندلسية بحالوة الطعم, (7)المالقي

ولعال , ربوصدرت األندلس المعادن بمختلال أنواعهاا إلاى باالد المغا, (8)مدة طويلة دون أن يفسد
وتعاد مديناة قرطباة مان أهام المادن األندلساية المنتجاة والمصادرة لمعادن , من أهمهاا: معادن الزئباق

 .(10)والفضة والحديد والرصاص وغيرها, (9)الزئبق

ألنهاا , والمالحظ هنا أن بالد األندلس كانت غنية بالعديد من السالع التاي كانات تنتجهاا وتصادرها
كانااات عبااار الطااارق , وأن التجاااارة ماااع باااالد المغااارب وغيرهاااا, لاااديهم االساااتهاللتزياااد عااان حاجاااة 

ولكان مماا , ربما الن هذا كان قد ساهم في حفظ السلع أكثر من نقلاه عبار الطارق البرياة, البحرية
وهااذا يعنااي أن , ال شاال فيااه أن التقاادم الصااناعي والزراعااي أسااهم بشااكل كبياار فااي تطااور التجااارة

 بل ت ثر بعضها ببعض., ل عن بعضهاحلقة متصلة ال يمكن أن تنفص االقتصاد

و , هاو أناواع عادة مان السالع الغذائياة المختلفاة, وأما ما كانت تستورد  األنادلس مان باالد المغارب
, (11)كانت تنقلها المراكب األندلسية من مراسي بالد المغرب المنتشرة على طول الساحل األفريقاي

                                                           

 .42ص ,ابن حوقل: صورة األرض (1)
 .31ص ,ماللاإلصطخري: المسالل والم (2)
 .43ص ,ابن حوقل: صورة األرض (3)
 33ص ,اإلصطخري: المسالل والممالل (4)
 .441ص ,4ج,ابن سعيد: نزهة األنظار (5)
 .432ص ,اإلدريسي: صفة المغرب (6)
 .441ص ,الحميري: الروض المعطار (7)
نشاااار:  ,الغرائااااب اباااان الااااوردي, سااااراج الاااادين باااان حفااااص باااان عماااار أبااااو الفااااوارس: فرياااادة العجائااااب وخرياااادة  (8)

 .3م, ص4123ليدن,
 .423ص ,البكري: جغرافية االندلس (9)
 .39ابن حوقل: صورة األرض, ص (10)
 .12المصدر نفسه: (11)
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عاان طريااق ميناااء وهااران , إلااى األناادلسوماان أهاام هااذ  الساالع: القمااح حيااث كاناات تنقلااه المراكااب 
مان مديناة سابتة إلاى باالد األنادلس بكمياات وفيارة مان  تاأتيوكذلل الفاكهة التاي كانات , (1)وطبرق

حيااث  كاااان , وكاااذلل صاادرت المغاارب إلاااى األناادلس: الجااوز واللاااوز والفسااتق, (2)مختلااال أنواعهااا
أيضااا: الصاامغ السااماوي الااذي واسااتوردت األناادلس ماان بااالد المغاارب , (3)يأتيهااا ماان مدينااة قفصااة

 (4)وكااان ياارد إلااى األناادلس ماان أودغساات فااي المغاارب األقصااى, كااان يسااتخدم فااي صاابغ الجلااود
و كااان ياارد ماان ساافاقس وأفريقيااا , واسااتوردت األناادلس ماان بااالد المغاارب الرخااام الااوردي واألخضاار

 .(5))تونس( قرطاجنة

وهذا , تكاملية على الصعيد اإلقتصادينالحظ هنا أن العالقة بين األندلس والمغرب كانت عالقة 
وهذا ي كد إبداع األندلسايين , لكال البلدين اقتصاديبل وازدهار , أدى إلى عالقات سياسية متميزة

 , وعبااار كااال المااادن البحرياااة, االتجاهااااتساااواء الداخلياااة أو الخارجياااة فاااي كااال , فاااي مجاااال التجاااارة
لتعزياااز , التاااي أوصااالتها إلاااى كااال مكاااان, وحسااان اساااتغاللها لتلااال المااادن التجارياااة ولشااابكة الطااارق

وتااااوفير مااااا يحتاجونااااه ماااان ساااالع , اقتصااااادها وتطااااوير  بشااااكل يضاااامن الرفااااا  للمجتمااااع األندلسااااي
 وخدمات.

الااااااذي عاااااام بااااااالد األناااااادلس أماااااار الخليفااااااة الناصاااااار ساااااانة  االقتصااااااادي االزدهااااااارمواكبااااااة لهااااااذا 
وولي عليها أحماد بان محماد , لضرب الدنانير والدراهم, م( باتخاذ السكة في قرطبة321ها=342)

و أنشااا الخليفااة الناصاار دارا  , وكاناات الاادنانير تضاارب ماان الااذهب والاادراهم ماان الفضااة, باان حاادير
وتقلااد عبااد الاارحمن باان يحيااى دار , معطااال دار السااكة بقرطبااة, لضاارب النقااود فااي مدينااة الزهااراء

ة الناصاار بلغات أرقااام وعلااى صاعيد جبايااة األنادلس فاي عهااد الخليفا, (6)الضارب فاي مدينااة الزهاراء
فالجباية من الكور والقرى بلغت: خمسة االال وأربع مائة ألال وثمانين ألال , تعد بماليين الدنانير

ومان الساوق والماتخلص , دينار )أي ماا يعاادل : خمساة مالياين وأرباع مائاة وثماانين ألاال ديناار (
وكانات أماوال , (8)ها دياوانأخماس الغنائم فاال يحصاي وأما, (7)سبع مائة وخمسة وستين ألال دينار

, وثلاااث ل عماااار والبنااااء, الدولاااة مقسااامة إلاااى ثالثاااة أثاااالث: ثلاااث يصااارال علاااى القاااوات العساااكرية
                                                           

 .42,44ص ,ابن حوقل: صورة األرض(1)
 .424ص ,اإلدريسي: صفة المغرب (2)
 .44ص ,البكري: المغرب (3)
 .491المصدر نفسه: ص (4)
 .24ص ,2ج,المقري: نفح الطيب  (5)
 .243ص ,9ج,ابن حيان: المقتبس  (6)
 .234ص ,2ج,ابن عذارى: البيان المغرب  (7)
 .343ص ,4ج,المقري: نفح الطيب  (8)
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وتاارل الخليفااة الناصاار فااي , (1)فااي خزينااة الدولااة يسااتخدم وقاات الطااوارئ احتياااطيوالثلااث ا خاار 
مااا يعااادل خمسااة خزائنااه عنااد وفاتااه خمسااة االال ألااال ألااال ألااال ثااالث ماارات ماان الاادنانير ) أي 

 .(2)مليون دينار ( االال

, حيااث كااان يااتم جبايتااه بااثالث طاارق: نظااام المحاساابة, وكااان أيضااا  ياارد إلااى الدولااة ماان الخااراج
ونظاام  المقاطعاة , ونظاام المقاسامة: وي خاذ  مان المحصاول, معاا االثناينوتكون نقدا أو نوعاا أو 

ولقد اهاتم األموياون بشا ون الاري , (3)لينويكون ذلل بمقتضى اتفاقيات معينة بين الحكومة والمتقب
وأصالحوا , فقد حفروا الترع والقنوات, كمورد من موارد الدولة المالية, والزراعة نظرا ألهمية الخراج
ومثاااال ذلااال: قنطااارة قرطباااة التاااي تهااادمت فاااي عهاااد عباااد الااارحمن , القنااااطر والجساااور وغيااار ذلااال

وكااان يشاارال بنفسااه , نفااق عليهااا أمااوال عظيمااةهشااام بتجريااد  وا ابنااهفقااام , بساابب الساايول, الااداخل
الكثيار  باستصاالحكماا اهاتم , (4)ويعطي األجرة للعمال الذين يعملاون علاى إصاالحها, على البناء

 , (5)وحولها إلى أرض خصبة صالحة للزراعة, من األراضي المقفرة

لخااراج ولكاان لاام يعاارال كاام مقاادار ا, وخاصااة فااي ساانوات المطاار, وماان هنااا كثاارت حصاايلة الخااراج
فاي , وحصيلته في األندلس وأشاارت معظام المصاادر إلاى الادخل بكلماة )الخاراج علاى أناه الجباياة

 .(6)كثير من المواطن(

وهااي تساااقط باإلسااالم بخاااالال , والتاااي كاناات ت خاااذ ماان أهاال الذماااة, وكاناات الجزيااة ماااوردا  للدولااة
ويلتزم لهم مقابلها , ر اإلسالموالجزية كما يقول الماوردي: أل هو مقابل استقرارهم في دا, (7)الخراج

و كانت , (8)والثاني: الحماية لهم ليكونوا امنين وبالحماية محروسينأل, بحقين: أولهما: الكال عنهم
وينقسم إلاى عادة , وهي عبارة عن ما ي خذ من أغنياء المسلمين ويرد إلى فقرائهم, الزكاة والصدقة

وزكااة المعادن , وزكااة عاروض التجاارة, وع والثمااروزكااة الازر , وزكاة الساوائم, أنواع: زكاة األموال
 .(9)والركاز

                                                           

 .234ص ,2البيان المغرب, ج ابن عذارى: (1)
 .343ص ,4ج,المقري: نفح الطيب (2)
 .241ص ,2ج,حسن إبراهيم: تاري  اإلسالم  (3)
 .31ص ,2ج,ابن عذارى: البيان المغرب  (4)
 .231ص ,محمود: المسلمون في األندلس(5)
 .299-449ص ,4ج,المقري: نفح الطيب  (6)
 .321ص ,دويدار: المجتمع األندلسي (7)
 .424ص ,الماوردي: األحكام السلطانية (8)
 .323ص ,دويدار: المجتمع األندلسي (9)
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فياارد هااذا المااال إلااى بياات مااال , وهااي مااال ماان يمااوت ولاايس لااه وارث, وكااذلل المواريااث الحشاارية
وكذلل كان من موارد بيت المال: الفيء والغنيماة التاي يحصال عليهاا المسالمين مان , (1)المسلمين

ة الحاروب التاي خاضاها المسالمون ضاد الممالال النصارانية وكثارت هاذ  نتيجاة لكثار , خالل الحرب
وضااد , وضااد الفاااطميين فااي بااالد المغاارب, مثاال قشااتالة وليااون ونااافر وقتلونيااا, فااي شاامال أساابانيا

وفاي عهاد المنصاور بان أباي , وخاصاة فاي عهاد الخليفاة الناصار, فقد كثرت الغناائم, بالد الفرنجة
ويوجاد , (2)وعاد منهاا بغناائم كثيارة, يهزم في أي منهاالذي قام بأكثر من خمسين غزوة لم , عامر

, حيااث كااان ي خااذ ماان التجااار األجانااب الااذين يقومااون بتجااارتهم, أيضااا  العشااور كمااورد اقتصااادي
مثاال الضاارائب الجمركيااة التااي تقاادر علااى الااواردات حاليااا  فااي وقتنااا , فكااانوا ياادفعون عشاار قيمتهااا

حيث كثرت التجارات بين , وخاصة في العصر األموي, سوكان هذا يمثل دخال  كبيرا  لألندل, هذا
 .(3)األندلس وغيرها من البلدان في أوروبا والمشرق

وخاصة في أوقات القحط , وكذلل المكوس: وهي عبارة عن ضريبة فرضتها الدولة لزيادة مواردها
, واقوشااملت أغلااب الساالع التااي كاناات تباااع فااي األساا, وفااي أوقااات الحااروب, واألزمااات والشاادائد

وهاااو شااابيه ماااا تفرضاااه الكثيااار مااان الااادول األن لحماياااة منتجاتهاااا , والبضاااائع الاااواردة مااان الخاااارج
حيااث , واألحباااس )األوقاااال ( ومثلاات مصاادر غياار مباشاار ماان مصااادر الدولااة أيضااا  , (4)المحليااة

 , كانت تسد جزءا من نفاقاتها على الم سسات العامة

, (5)رعاية طالب العلم والمرضى والمعوزين وغيار ذلالوبناء وصيانة الم سسات الدينية والعلمية و 
وماان حصاايلتها كاناات تقااوم باإلنفاااق فااي , وتعااد هااذ  المااوارد التااي كاناات تمثاال دخااال كبياارا للدولااة

نشااااء المشااااروعات العامااااة, األوجاااه المختلفااااة مثاااال: أرزاق الجنااااد والمااااوظفين مثاااال حفاااار التاااارع , وا 
وشراء األسالحة , ونفقات الحمالت العسكرية, المساجد وبناء, و إنشاء القناطر والجسور, والقنوات

 .(6)والطرقات وغير ذلل, وترتيب العسس في الدرابين لحراسة األسواق, والمعدات الحربية

هااو أن الجبايااة فااي عهااد الحكاام باان هشااام , وممااا ياادل علااى تزايااد هااذا المااورد ماان عهااد إلااى عهااد
وماان القماح أربعااة أالال وسات مائااة , دينااركانات مائااة وعشارة أالال وعشااريين , الملقاب بالربضااي

                                                           

 .342ص ,عاشور واخران: دراسات في تاري  الحضارة اإلسالمية العربية (1)
 .443ص ,خالد: تاري  العرب في أسبانيا )عصر المنصور األندلسي ( ,الصوفي (2)
 .344ص ,دويدار: المجتمع األندلسي (3)
 .344ص ,عاشور وأخران: دراسات في تاري  الحضارة اإلسالمية والعربية (4)
 .421, ص4المقري: نفح الطيب, ج (5)
 349ص ,دويدار: المجتمع األندلسي (6)
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وبلغاات فااي عهااد ابنااه عبااد , (1)وماان الشااعير ساابعة االال وساات مائااة وساابعة وأربعااين مااديا, ماادى
 .(2)الرحمن األوسط ألال الال دينار في السنة

الحيااااة فاااي األنااادلس بكااال  ازدهاااارالاااذي أدى إلاااى , االقتصااااديوهكاااذا نجاااد هاااذا اإلباااداع والتطاااور 
ماان خااالل العقياادة  اسااتمدو وذلاال ألنهاام , نتيجااة لنشاار العاادل والمساااوة بااين الناااسكااان , اتجاهاتهااا

كماااا كاااان , دون إجحااااال أو تميياااز, والشاااريعة اإلساااالمية الغاااراء التاااي أعطااات لكااال ذي حاااق حقاااه
وربمااا هااذا الااذي عاازز صاامود ووجااود المساالمين علااى هااذ  , يحاادث ماان قباال فااي عصاار اإلقطاااع

الااذي , دير بنااا أن نعاارج علااى اإلبااداع فااي المجااال العسااكريوا ن ماان الجاا, األرض لحقااب طويلااة
وهااااذ  الجزياااارة , جعاااال المساااالمين بااااالرغم ماااان كثاااارة الحااااروب يصاااامدون فااااي هااااذا الواقااااع الصااااعب

واألدوات الحربياة لادى المسالمين , ونرى كيال تطور الجيش والسالح والخطط العسكرية, المعزولة
 األندلسيين.
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 .424ص ,4ج,قري: نفح الطيب الم (1)
 .422ص ,4المصدر نفسه:ج (2)
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 دسالسا الفصل
 لمسلمي األندلس العسكري اإلبداع

 
      
 والسالح اجليش اإلبداع يف إعداد :األول املبحث. 

 اإلبداع يف التخطيط العسكري واجلهاد :املبحث الثاني. 

 .املبحث الثالث: اإلبداع يف إعداد األسوار واحلصون والثغور 
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 المبح  الول
 الجيش والسالحاإلبداع ف  إنداد 

 الجيش:أواًل: 

يساجل فيهاا , وهاو بمثاباة وزارة دفااع, ولكل كورة ديوان للجند, األندلس مقسمة إلى عدد من الكور
, ففي حالة النفير للحرب تتجمع هذ  القوات المدونة من الجند في ديوان كال كاورة, أسماء جنودها

ويوجد , الحشد إلى جانب ما يضاال إليها من المتطوعين والمجاهدين المرابطين الذين عرفوا باسم
, وكاناات جبايااة هاذ  األقاااليم فااي أيااام الحكام باان هشااام الربضااي, وكاور جليلااة, بقرطباة أقاااليم كثياارة
وثالث وخمسون ألال ماد , (1)ومن وظيفة القمح مديا, وأربعون ألال دينار واثنانللعام الواحد مائة 

, ى ملااول بنااي أميااةوبلااغ خااراج األناادلس الااذي ياا دى إلاا, (2)وثااالث وساابعون ألااال مااد, ماان الشااعير
فكااانوا يعطااون , وعلااى كاال مدساانة ماان ماادنهم مااال معلااوم, نحااو ثااالث مائااة ألااال دينااار كاال ساانة

 .(3)جندهم ورجالهم الثلث من ذلل

-342هاااا=393-333وعنااادما ازدهااارت الدولاااة األموياااة فاااي عهاااد الخليفاااة عباااد الااارحمن الناصااار)
, (4)يضا  يذهب إلاى الجايش لتمويلاهوكان الثلث أ, أرقام هذا الدخل أضعاال ذلل وارتفعتم( 324

م( نتيجاااة 4332هاااا=332واساااتمرت زياااادة تمويااال الجااايش فاااي عهاااد المنصاااور ابااان أباااي عاااامر)ت
وهاااذا تطلاااب , وكثاار الماااال والسااابي والغناااائم, الحماااالت العساااكرية ضاااد الممالااال األسااابانية التساااع

 .(5)اة وغيرهاوصرال رواتب الجند والهب, أيضا اإلنفاق على هذ  الحمالت بالمال الكثير

ولااذلل كااان المنصااور باان أبااي عااامر ينظاار بعااين , والجاايش األندلسااي عبااارة عاان أجناااس مختلفااة
جعلااه يتصاادى ألي , ولكاان اخااتالال أجناااد  ماان قبائاال شااتى, اليقظااة لااذلل خوفااا ماان التماارد عليااه

ن نظاام وحينما أبدع األندلسايو , (6)بحيث يغلبها بسائر الفئات األخرى, طائفة تحاول الخروج عليه
 .(7)و انطلق الجند على األرض لتعميرها, قلل ذلل من العصبية القبلية, الرواتب

                                                           

 .93ص ,وس: تاري  األندلسبابن الكرد (1)
 .293,294ص ,الحميري: الروض المعطار (2)
 .443,323ص ,4ج,المقري: نفح الطيب (3)
 .234ص ,2ج,ابن عذارى: البيان المغرب  (4)
 .31ص ,ابن الخطيب: أعمال األعالم  (5)
القاااهرة, نشااار ليفاااي  ,زيااري: كتااااب التبيااان عااان الحادثااة الكائناااة بدولاااة بنااي زياااري فااي غرناطاااة  عبااد اهلل بااان (6)

 .42ص ,مجموعة ذخائر العرب ,بروفنسال
 .223ص ,سراج الملول الطرطوشي: (7)
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فكااان الجاايش يتكااون باإلضااافة إلااى العنصاار العربااي ماان عاادد اخاار ماان القبائاال المختلفااة وماانهم: 
و إحاادى كبريااات , وهااي قبيلااة يمنيااة معروفااة, وهاام نساابة إلااى بنااي مااراد, القيسااية و مقاارهم بنساايا

 .(2()1)ليمنية أيضا  في غرناطةالقبائل ا

و رأى ابن حيان أن , (3)حيث دائما ما كان يقرن المغرب باألندلس, والبربر وأصولهم من المغرب
م( قد شجع فرنسان زناتة من بني برزال وغيرهم 342ها=322الخليفة األموي الحكم المستنصر)ت

فكااان لديااه قااوة ماانهم , زاق الااوفيرةمقاادما  لهاام األر , علااى القاادوم إلااى األناادلس والخدمااة فااي جيوشااه
وساار , (4)وكان معجبا  بهم وبقدراتهم القتالياة العالياة وبمهاارتهم علاى الخيال, تقدر بسبعمائة فارس

فاساتخدمهم كجناود مرتزقاة , على سياسة استخدام البربر من بعد الحاجب المنصور بن أبي عامر
قاماةمقدما لهم كل الحوافز والتساهيالت مان أرزا, في جيوشه و وصال عادد الفرنساان البرابارة , ق وا 

ومان رجالاة , ويضااال إلاى هاذا العادد األتبااع, الذين قيادوا فاي دياوان المنصاور ثالثاة االال فاارس
العاصاامة قرطبااة بهاا الء  امااتألتو , (5)ويبلااغ عااددهم ألفااي رجاال, السااودان الااداخليين فااي عاادادهم
و اضطر المنصاور إلاى توسايع , جديدة فيها بإنشاء  أحياء, اتساعهاالوافدين الجدد مما أدى إلى 

 (6)جامع قرطبة

المنصااور بااالبربر أن أحاادث توازنااا  فااي الجاايش أدى إلااى انتصاااراته علااى الممالاال  السااتعانةوكااان 
وكانت تلل االستعانة بدافع الخوال من جيش الخالفة األندلسي فاي أن يثاور ضاد  أو , النصرانية

وهااذ  , (7)تنظاايم الجاايش األندلسااي تنظيمااا  عسااكريا  جدياادا  وهااذا جعلااه يعيااد , ويقضااي عليااه, يعزلااه
و تام اساتخدام الجناود , (8)السياسة األندلسية باستخدام البربار حققات لألنادلس نصارا  عساكريا مهماا  

و أحااط نفساه بحارس , م(411هاا=442السود باألندلس فاي عهاد األميار عباد الارحمن الاداخل )ت
والعرافااااة هااااي الاااادائرة أو الااااديرة التااااي يقاااايم فيهااااا , لسااااود (ماااان العبيااااد السااااود أطلااااق عليهم)عرافااااة ا

                                                           

القاهرة, م تمر مجمع اللغة  ,مكي, محمود: مدخل لدراسة األعالم الجغرافية ذات األصول العربية في أسبانيا (1)
 .43م, ص4339,,لعربيةا
 .(31(,)2ملحق رقم)نظر: ي (2)
 .22ص ,الناضوري: المغرب الكبير في العصور القديمة (3)
 .433ص ,ابن حيان: المقتبس (4)
 .432ص ,ابن الخطيب: أعمال األعالم (5)
 .214ص ,2ج,ابن عذارى: البيان المغرب  (6)
 .42,44ص ,بن زيري: مذكرات األمير عبد اهلل )التبيان ( (7)
مدريااد  ,تااح: محمااود مكااي  ,القاساام باان محمااد باان أبااي العااالء العاااملي: الزهاارات المنثااورة  أبااواباان الساامال,  (8)
 .43م, ص4314,
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و تام , (2)و أطلق اسام الطنجياين علاى أخاالط الجناود المرتزقاة مان أراذل البربار والعبياد, (1)الجنود
فيذكر ابان حياان: أن هاذا الخليفاة قاد اساتخدم , استخدام العبيد من السودان في جيوش المستنصر

الااذين جااا وا إلااى قرطبااة بصااحبة ساايدهم وقائااد الفاااطميين السااابق , فااي جيوشااه فرقااة العبيااد السااود
وفاي عهاد الحاجاب المنصااور , (3)بعاد خروجاه عان طاعاة الفااطميين, جعفار بان علاي بان حمادون

قاادموا , و بلاغ عاددهم ألفاي رجال, بان أباي عاامر اساتخدم عاددا  كبيارا  مان رجالاة الرقاصاة الساودان
وكلمااة راقصاين كاناات تطلاق فااي المغاارب , (4)المغارب إلاى األناادلس ماع طوائااال فرساان البرباار ماان

ويباادو أن هاا الء السااودانيين كااانوا مكلفااين بهااذا العماال الخاااص بنقاال , علااى عمااال البريااد والسااعاة
 .(5)وقد اشتهر عنهم سرعة الركض, مراسالت الدولة الرسمية

الاذين جلباوا , أو العناصار األوروبياة األصال, وهم المماليال, وتكون الجيش من عناصر الصقالبة
واساتمرت أعاداد ها الء , وقاد تام تاربيتهم تربياة عساكرية إساالمية, كرقيق إلى األندلس منذ صاغرهم

حتااى صاااروا فااي عهااد الخليفااة عبااد الاارحمن الناصاار يكونااون طبقااة , الصااقالبة فااي ازدياااد مسااتمر
منهم ثالثة  ,ولقد بلغ عدد المماليل في الجيش نحو خمسة االال, (6)جديدة في المجتمع األندلسي

وكااانوا لااه عيااون يجلبااون لااه , وكااان يسااميهم الخاارس ألنهاام عجاام, وألفااا رجاال مجنااد, االال فااارس
 .(7)الناس في عهد الخليفة الحكم بن هشام وأخبارأحوال 

ويباادو أن الخليفااة عبااد الاارحمن الناصاار كااان , واحتاال الصااقالبة مناصااب القيااادة والرئاسااة والااوزارة
مجاهااد العاااامري , وكااان باااين كبااار ملاااول هااذ  المنطقاااة, قااادة العاااربيسااتخدمهم للحاااد ماان نفاااوذ ال

وبسااط نفااوذ  , وبعااض سااواحل إيطاليااا, الصااقلبي الااذي اسااتقل بااالجزر الشاارقية ماان جزياارة سااردينيا
 .(8)على غربي حوض البحر المتوسط

الاذين جلباتهم المصاالح , يتبين مما سبق أن الجيش األندلسي كاان مكوناا مان خلايط مان األجنااس
كما جمعتهم العقيدة اإلسالمية للدفاع عن المجتماع , األرزاق للقتال في جيش المسلمين باألندلسو 

التااي , بفضاال هااذا الماازيج ماان العناصاار المختلفااة, ومااا أنجااز  المساالمون فااي تلاال الاابالد, األندلسااي

                                                           

 .433ص ,م لال مجهول: أخبار مجموعة في فتح األندلس وذكر أمرائها (1)
 .433ص ,ابن حيان: المقتبس (2)
 .432المصدر نفسه: ص (3)
 .432ص ,األعالمابن الخطيب: أعمال  (4)
 .99ص ,4مج ,ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (5)
 .222ص ,2ج,ابن عذارى: البيان المغرب (6)
 .343,323ص ,4ج,المقري: نفح الطيب (7)
 م.4393,مدريد ,433ص ,أحمد مختار: الصقالبة في أسبانيا وعالقتهم بحركة الشعوبية ,العبادي (8)
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ونااارى فاااي قااادرة , وكاااان االنتمااااء واإلخاااالص للااابالد يسااايطر علااايهم جميعاااا, االنتصااااراتحققااات 
ندلسااايين علاااى اساااتيعاب مختلاااال الطوائاااال االجتماعياااة داخااال صااافوال الجااايش إباااداعا  يعكاااس األ

 والتي رسخت مبدأ المواطنة بكل معانيها في ذلل العصر., العقلية العسكرية المتقدمة
 نا يًا: السالح:

, بااال وصااانعوها بجاااودة عالياااة, عااارال المسااالمون مناااذ القاااديم األسااالحة التقليدياااة المعدنياااة البيضااااء
وكااذلل ماان المسااتورد ماان الهنااد وروساايا وبيزنطااة , يدين ماان الثااروات المعدنيااة الغنيااة لااديهممسااتف

قاماات صااناعة األساالحة التااي اشااتهرت بأسااماء , وعلااى هااذا األساااس أي وجااود الخامااات, وغيرهااا
األمااااكن التاااي صااانعت وبيعااات فيهاااا مثااال: السااايوال الهندياااة الحاااادة التاااي تغناااى بهاااا العااارب فاااي 

, وكاذلل عنادما فاتح المسالمون باالد األنادلس, سيوال الفارسية واليمنية والشااميةوهنال ال, أشعارهم
مثااال السااايوال والرمااااح والقساااي , بهااارتهم مجموعاااات األسااالحة التاااي غنموهاااا مااان القاااوط النصاااارى

باال وطااورو  وشااجعوا علااى , وحااافظ األندلساايون علااى هااذا التااراث الصااناعي, (1)والاادرقات وغيرهااا
وباااين أهااام , الاااذي اشاااتهر بجودتاااه فاااي العاااالم,  سااايما الحدياااد األندلسااايوال, التنقياااب علاااى المعاااادن

حياث كانات تصانع السايوال , مراكز صاناعة األسالحة إشابيلية وطليطلاة والمرياة ومرساية وغرناطاة
باااااداع , والخااااوذات والساااااروج وغيرهااااا مااااان ا الت الحربيااااة, والاااادروع و أشاااااد الم رخاااااون بمهااااارة وا 

 .(2)األندلسين في صناعة هذ  ا الت

ومع ذلل اشترى األندلسيون األسلحة الجديدة من البالد المجاورة  مثل: شراء البردليات  المشاهورة 
واسااااتخدم المساااالمون الساااايوال المسااااتقيمة النصااااال ذات , (3)بااااالجودة ماااان مدينااااة بااااوردوا الفرنسااااية

لاى جاناب السايوال اساتخدم , (4)والتي امتازت بأنها واقيا بثنيتها إلى األسافل, الحدين األندلسايون وا 
حياث كانات , التاي اشاتهرت بهاا مديناة سابتة المغربياة, أسلحة الرمي مثل: السهام والنبال والنشاب

, واشااتهرت مدينااة فاااس بااالمغرب بصااناعة الساايوال والسااكاكين, (5)تصاانعها وتشااتهر بهااا وبجودتهااا
وهااي  وقااوس الرجاال, وهااي القااوس العربيااة, ومنهااا قااوس اليااد, واسااتخدم األندلساايون سااالح القااوس

                                                           

 م.4394,القاهرة ,14ص ,سيال في العالم اإلسالميزكي, عبد الرحمن: ال (1)
 .444ص,4ج,المقري: نفح الطيب (2)
 .411ص ,4المصدر نفسه:ج (3)
 .12ص ,زكي: السيال في العالم اإلسالمي (4)
م, 4334 ,مجلاة هسايريس ,نشر: ليفاي بروفنساال ,محمد بن القاسم األنصاري: وصال مدينة سبتة  ,السبتي (5)
 .492ص ,42ج
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وهااي , وكااذلل اسااتخدم األندلساايون اللتااوت, (1)وهااذا النااوع الثاااني كااان سااائدا فااي األناادلس, إفرنجيااة
واسااااتخدم , (2)وهااااي الفاااااس أو البلطااااة, والاااادبابيس والطباااار, أعماااادة ذات ر وس حديديااااة مسااااتطيلة

 و ويصااد بهااا المحااارب, وهااي أساالحة للوقايااة التااي تحمااي الجساام, األندلساايون األساالحة الدفاعيااة
أو مااا تعاارال بالقلنسااوة الحديديااة , وماان أهاام هااذ  األساالحة: الخااوذة أو البيضااة, ضااربات خصاامه

واشاتهر , ومفردهاا طاشاتان باللغاة الالتينياة, ويطلقون علياه أيضاا اسام الطشاتانيات, لحماية الراس
وقائااد الجيااوش فااي عهااد الخليفااة الحكاام , بهااا القائااد األندلسااي غالااب باان عبااد الاارحمن أمياار الثغااور

 .(3)المستنصر

و طااور , وفااي بعااض األحيااان األنااال أيضااا  , وعرفااوا المغفاار الااذي يحمااي الاارأس والرقبااة واألذنيااين
وعرفااوا الاازرد أي , (4)وهااي مااا تساامى بالمغااافر المساابلة, األندلساايون مضااادات تحمااي الوجااه كااامال  

ا خار  وبعضاه قصاير والابعض, الدرع المصنوع من زرد الحديد تتداخل حلقاته بعضها مع بعض
ولكااان تضااااال باااين ثناياااا حلقاتاااه صااافائح أو , وهاااو درع مااان الااازرد, واساااتخدموا الجاااوش, (5)طويااال

وكااذلل ماان أساالحة , وفااي العااادة يكااون درعااا  صاادرا  بغياار ظهاار, رقااائق معدنيااة مسااتطيلة أيقونيااة
 .(6)ضربات السيوال والسهام وغيرها: المجن والترس المعدني التقاءالدفاع التي يحمل باليد 

واللماااط هاااو حياااوان يعااايش فاااي , ساااتخدم األندلسااايون أيضاااا  الجلاااد اللمطاااي مااان صاااحراء المغاااربوا
وقيااال أنهااام كاااانوا ينقعاااون الجلاااود فاااي اللااابن , صاااحارى أفريقياااا مااان فصااايلة الضاااباء ذوات القااارون

أنهااا إن أصاايبت بضااربة , وماان أهاام خاصااية ورقيااة للمااط, والحليااب ساانة كاملااة ثاام يعملونهااا ورق
 .(7)واختفت فال تظهر, والتحمت من وقتها, ت الضربةأغلق, سيال أو رمح

, ولقااد أورد صاااحب االستبصااار وصاافا لحيااوان اللمااط فقااال فيااه : أل وهااذا الحيااوان المساامى اللمااط 
ناثهااا, هااو دابااة دون البقاار لهااا قاارون رقاااق حااادة طااال , وكلمااا كباار هااذا الحيااوان, تكااون لااذكرانها وا 

                                                           

 ,تاح: محماد عباد الغناي حسان ,يل, أبو الحسن علي بن عبد الرحمن: حلية الفرساان وشاعار الشاجعانابن هذ (1)
 .244م, ص4343 ,دار المعارال ,القاهرة

 .244المصدر نفسه: ص (2)
 .443ص ,ابن الخطيب: أعمال األعالم (3)
 .242ابن هذيل: حلية الفرسان وشعار الشجعان, ص (4)
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مااا عجاال ماان جلااود اإلناااث , أجااود الاادرق وأغالهااا ثمناااو , قربااه حتااى يكااون أزيااد ماان أربعااة أشاابار
 .(1)حتى منعت الفحل أن يعلوها أل, التي طالت قرونها لكبر سنها, المسنات

وعملاوا علاى , عرفها المسلمون منذ وقت مبكر ومن أسلحة الحصار وهي عبارة عن أسلحة قديمة
: الدباباة وهاي بارج خشابي ذو وقد استخدمها األندلسيون فاي حاروبهم ومنهاا, تطويرها عبر السنين

ليصاعد عليهاا , وتتحارل علاى عجاالت, طوابق مغلقة بالجلود المنقوعة في الخل  لدفع النار عنها
ويوجد الكبش: وهو عباارة عان رأس حدياد , (2)الجند بهدال ثقب األسوار بالمعادن أو النزول فوقها

ي علااى لكاار معلقااة فااوق يتصاال بعمااود غلاايظ داخاال الدبابااة معلااق بحبااال تجاار , مثاال رأس الكاابش
 بواسااااطتهاالتااااي يصااااعد , وساااااللم الحصااااار, يدفعااااه الجنااااود وهاااام داخلهااااا لثقااااب األسااااوار, الدبابااااة

 .(3)من داخلها القتحامهاالمحاربون على األسوار 

و أشااهر ا الت للحصااار ورمااي الحجااارة والسااهام , وهااو اساام أعجمااي األصاال, وعاارال المنجنيااق
 , (4)ما يضر العدو ويجبر  على االستسالموكل , والنار والثعابين والعقارب

وترمي السهام والحجارة على مسافات طويلة بشكل , وهي الة أصغر من المنجنيق, ويوجد العرادة
و قاال الما ر  القرطباي , (5)والزيادة: هي عبارة عن الة قاذفة ألعداد من السهام دفعاة واحادة, قوي

حتوياات خزاناة الساالح بقرطباة علاى عهاد وهو يصال بعاض م, الذي عاصر أبو مروان بن حيان
الحاجب المنصور بن أبي عامر بقوله: أل وكان الرسم يصنع من األخبية عدة للجند كل عام على 

حسابما , وكان يصنع بدار التراسيين مان أصاناال التاراس كال سانة, ثالثة أالال وغلمانه, أجناسها
ي وقتنااا فقاال: ألكاناات الطريحااة ماان تلقيناه باان يحيااى التااراس أحاد ماان بقااي ماان مشايخة التراساايين فاا

وطريحة القسي في السنة اثنى عش ألال قوس بشاطرين , التراس في السنة ثالث عشر ألال ترس
ومثلهاا مان قبال , العبااس البغادادي المعلام األكبار بقرطباة أبايوستة االال من قبل , عربية وتركية

 . (6)ا ألوكانت طريحة النبل في الشهر عشرين ألف, طلحة الصقلبي بالزهراء

 وقاد, وهو بقصار الزهاراء, المنصور بن أبي عامر في قصر  استقبلهوأعجب الملل سانشو عندما 
ورأى ماان وفااود المساالمين ونباهااة , اسااتقبالهبهاار  أنااواع األساالحة التااي كاناات معروضااة فااي حفاال 
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فكان , وال األيام تحشد , ن الدنيا تجمعهأما لم يكن يظن , وكثرة عددهم, وجمال ترسهم, أسلحتهم
وخلفهااام صااافوال الرمااااة مشااادودا , وعلقاااوا الااادرق, األبطاااال لبساااوا الساااوق والساااواعد وأسااابغوا الحلاااق

وقاد , ن وصال مجلاس المنصاورأإلى , والملل الرومي قد غشي قلبه ذعرا, عليها المناطق الذهبية
متاااد وا, وأعااااظم رجاااال الدولاااة, مكتنفاااا  سااارير  باااالوزراء, وكاااان أعلاااى مرتباااة, قعاااد لاااه أفخااام قعاااود

فحين وقعت عينه على المنصاور , الوصفاء والصقاالبة صفين من باب المجلس إلى باب القصر
, حتاى قبال رجلياه ويدياه, وهاو يساتدنيه, يعياد ذلال مارات, أهوى إلى األرض مقبال, بن أبي عامر

, وخلى به قاضيا  وطر  مان عدلاه, وأشار فخرج الناس, وأخر ما لقي له كرسي مذهب فقعد عليه
وماا , وفشت بين يديه المراكاب والباروز, ثم خرج وتبعه بالخلع السلطانية, باالعتراالج يقابله والعل

 .(1)انقضى المجلس إال تحت جناح الليل
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 المبح  النا  
 اإلبداع ف  التخطيط العسكري والجهاد

حياث , قأي فاي شاهر سااب, للصائفة يبدأ عادة قبال شاهر علاى األقال مان خروجهاا االستعدادكان 
وجارت العاادة , تكون المحاصيل الزراعياة فاي وقات نمائهاا فاي كاال الجاانبين اإلساالمي والمسايحي

وفي أوقات القحط والجفاال لم يكان , (1)أن تعتمد الجيوش على مواردها الخاصة في تلل الحروب
م( عناادما 349هااا=334كمااا حاادث لعبااد الاارحمن الناصاار فااي صاايال ساانة), يخاارج الحاااكم للغاازو

, واكتفااى فااي ذلاال العااام بتحصااين الثغااور, تجريااد الصااوائال إلااى العاادو بساابب القحااط عجااز عاان
 .(2)ومراقبة أهل الخالال, وضبط األطراال

عاان طريااق تخاازين , وحاااول الحاجااب المنصااور باان أبااي عااامر تالفااي مصاااعب القحااط والجفاااال
ب العارض و كاان صااح, (3)الساتخدامها وقات الحاجاة, الحنطة واألطعماة والعلوفاات فاي المخاازن

هااام الاااذين يشااارفون علاااى إعاااداد الصاااائفة قبااال , أو عاااارض الجااايش وأعواناااه فاااي الكاااور المختلفاااة
وعلاى , يجرون تفتيشا  دقيقا  علاى مخاازن ومصاانع األسالحة والمالباس, خروجها بشهر على األقل
وكاناات الخياال , و علااى دور الصااناعة التااي تخااتص ببناااء األساااطيل, الغااالل واألقااوات والعلوفااات

واالت الحصار , مثل أسلحة القتال, لبغال والجمال تستخدم با الال لحمل أمتعة الحملة وأثقالهاوا
, ثاام االت الطااب  والوضااوء والساااقية, واألخبيااة والخيااام بكاال مااا يلزمهااا ماان غطاااء وحبااال وأوتاااد

رجاء طحن الغالل , المشاافةوالساروج و , وأنواع المأكل والعقاقير والزيت واللحام والانفط والقطاران, وا 
إلثاااارة , مااان المنشااادات لألغااااني الحماساااية, وهاااوادج النسااااء الغاااوازي, وأغاااالل الساااجون لألسااارى
إعااداد األمااوال الخاصااة بنفقااات , و ماان مهااام صاااحب العاارض أيضااا, (4)حماااس الجنااد فااي القتااال

, كماا كاان علياه تنظايم وتنسايق فارق الجايش, وحفظهاا فاي صاناديق محكماة, الحملة وأرزاق الجناد
 .(5)رفة قدراتها القتالية ومواردها التموينية في فترة زمنية محدودةومع

ولام يحااولوا اساتخدام مركباات أو , واعتمد األندلسون على نقال أثقاالهم وأمتعاتهم علاى الادواب فقاط
وكااان ملاال قشااتالة سانشااو غرسايه أرساال إلااى الخليفااة سااليمان , كمااا كااان يفعاال األسابان, العجاالت
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ولكان يبادو , (1)م(4333هاا=333وأناواع المأكال سانة), والعقااقير, الاديق المستعين ألال عجلة مان
عاذارى فاي موساى بان نصاير  ابانكماا قاال , أن المسلمين قد اساتخدموا العجاالت مناذ وقات مبكار

موسى من األندلس إلى أفريقيا بما  انصرال م(444ها=39ألوفي سنة)  نقال عن الرقيق القيرواني:
, ثم حملهاا علاى العجاالت, ل من الذهب والفضة والجوهر في المراكبفأجاز األموا, فاء اهلل عليه

وروى الحمياري: ألأثنااء وصافه لمديناة شاذونة فاي , (2)فكانت وسق مائة عجلة وأربعة عشار عجلاةأل
وأنهام فاي , أناه كاان يوجاد باالقرب منهاا فاأس حدياد فاي شاق صاخرة جبلياة, جنوب  غرب األندلس

, (3)باستخدام عجلتان تجرهماا الثياران فلام تساتطيع ذلال أل, فاسال استخراجاألزمنة الماضية حاولوا 
ويسامونه , وذكر أنه في عيد النصارى كان أهل بهنس يصنعون تابوتا فيه رجل ميت علاى عجلاة

وتجااار تلااال العجلاااة , ويتقرباااون إلاااى اهلل, ويتبركاااون باااه, ويزعماااون أناااه مااان الحاااواريين, ابااان مرماااي
أي حااوض ماان , ار الباقيااة للساالطان أبااي الحساان المريناايوكااان بمدينااة فاااس بعااض ا ثاا, (4)البقاار

والتاي تام حملهاا علاى عجال خشاب تجرهاا القبائال إلاى منازل , الرخام األبيض المجلوبة مان المرياة
فاي  االساتنفاروحالاة , يتم إعالن النفير العام, اد للحربدوهكذا عندما يتم االستع, (5)أوالد محبوب

وفاااي شاااامال الااااوادي الكبياااار شاااارقي , فااااي العاصاااامة قرطبااااة فتجتمااااع الجناااود, جمياااع أنحاااااء الاااابالد
وجيشه , وحوله أتباعه, راكبا  فرسه, وبعد أن يجتمع الجند يبرز الخليفة لهم متقلدا  سيفه, العاصمة

ثاااام يشااااهد عرضااااا  عساااكريا  بجنااااود  بأساااالحتهم , فيعسااااكر فاااي الصاااارادق, وساااط الهتاااااال والتكبيااار
 .(6)المختلفة في جو من الهيبة والنظام

حينماا , وروى بن المنظاور بان أباي عاامر: أل أناه قتال جناديا  فاي سااحة العارض ألناه أخال بالنظاام
وأشااار اباان حيااان أنااه كااان يشاااهد احتفااال بالمسااجد األمااوي , (7)شااهر ساايفه ماان غمااد  باادون إذن

بقرطباااة قبيااال خاااروج الحملاااة العساااكرية فاااي عهاااد األميااار محماااد بااان عباااد الااارحمن األوساااط سااانة 
وتحاادث , ويخاارج بعااد ذلاال الجاايش برايتااه والويتااه وأعالمااه إلااى دار الحاارب, (8)م(143هااا=222)

وهااو يشاابه إلااى حااد كبياار , هااذيل عاان تنظاايم الجاايش األندلسااي أيااام الخالفااة األمويااة اباانالماا ر  
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كل , وقيل أن الجيش كان ينقسم إلى عدد من الفرق, (1)تنظيمات الجيوش الشرقية في ذلل الوقت
, وكل فرقة تنقسم إلى خماس كتائاب, وعليها أمير يحمل راية, ال جنديفرقة تتألال من خمسة اال

وكاال كتيبااة تنقساام إلااى خمسااة أقسااام , وكاال كتيبااة تتااألال ماان ألااال جناادي عليهااا قائااد يحماال علمااا
وينقساام كاال أربعااين إلااى خمسااة , وكاال قساام يتكااون ماان أربعااين علاايهم عريااال يحماال بناادا, أخاارى
أو , وكاان الجايش عنادما يقتارب مان أرض العادو, (2)قادةعلى ثمانية جنود وناظر يحمل ع, أقسام

 , دار الحرب ينضم إليه قواد الثغور بجيوشهم وعتادهم

, وكان ضمن خطط الجايش باأن يتقادم عيوناه لمعرفاة أخباار العادو, ثم يتقدم الجميع لمالقاة العدو
 .(3)وعدد شجعانه وجنود 

والطرقات الصحيحة باين الجباال  ى المساللإلرشاد  إل, وكان هنال األدالء الذين يتقدمون الجيش
خالصهم, ولذلل كان يختار لهذ  المهمة الرجال الموثوق بهم, الوعرة وعلاى الارغم , (4)وبأمانتهم وا 

إال , وتقادمها خاالل العصار الوسايط, من تطور أساليب القتال عند المسلمين حسب تطور المدنية
ماا دام ميادان المعركاة , عليها من قديم اعتادواتي أنهم ظلوا رغم ذلل يطبقون طريقة الكر والفر ال

حيااث يروحااون وينصاارفون فااي الطااول , إذ أن هااذ  الطريقااة تحتاااج إلااى مياادان فساايح, يساامح بااذلل
 .(5)والعرض

حياث تاأقلموا , العساكرية االساتراتيجيةإال أن مسلمي األندلس مع مرور الازمن حادث تطاورلهم فاي 
وخااض المسالمون , (6)وأبدعوا في ذلل, قتال في المناطق الجبليةواعتادوا ال, على البيئة األسبانية

, ومنهاااا اقتحاااام المنصاااور أرض قشاااتالة مااان ناحياااة مديناااة ساااالم, عااادة معاااارل فاااي الجباااال الاااوعرة
وانتصاار فيهااا علااى ملاال قشااتالة سانشااو جاريثااا ساانة , وكاناات أشاادها معركااة جباال جربياارة المنيااع

 .(7)القتال في هذ  الجبال والقالع الوعرةم( بعد قدرة المسلمين على 4333ها=333)

وهاو أحسان ترتياب رايناا  , ويقول الطرطوشي عن طريقة القتال وتعبئة الجيوش:أل فأما صفة اللقااء
, والمزارياااق المسااانونة النافاااذة, والرمااااح الطاااوال, مهاااد أن تتقااادم الرجالاااة بالااادرق الكاملاااة, فاااي بلااادنا
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 .49ص ,المصدر نفسه (4)
عباد الهاادي  عباد الملال بان محماد بان أحماد: المان باإلماماة علاى المستضاعفين , تاح: ابن صااحب الصاالة, (5)

 .934م, ص4324الغازي, بيروت,
 .239ص ,2ج,ابن عذارى: البيان المغرب (6)
 .23ص ,ابن الخطيب: أعمال األعالم (7)
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وصاادورهم شااامخة إلااى , خلااال ظهااورهم فااي األرضورماااحهم , فيصاافوا صاافوفهم ويركاازوا مراكاازهم
وترسه قائم بين , وكل رجل منهم قد ألقم األرض بركبته اليسرى, وهم جاثمون في األرض, عدوهم
فاإذا حملات , والخيل خلاال الرمااة, التي تمرق سهامهم من الدروع, وخلفهم الرماة المختارون, يديه

فااإذا اقتاارب , وال يقااوم رجاال ماانهم علااى قدميااه, لاام يتزحاازح الرجااال هيئاااتهم, الااروم علااى المساالمين
, فأخااذوا يمنااة ويساارى, وصااور الرماااح تلقاااهم, والرجالااة بااالمزاريق, العاادو رشااقتهم الرماااة  بالنشاااب

 .(1)فتنال منهم ما شاء اهلل أل , وتحرج خيل المسلمين بين الرماة والرجالة

تحقااق , يااد فااي طاارق االشااتباليتبااين ماان هااذا الوصااال السااابق أن هنااال نوعااا ماان التطااور والتجد
اذ أنهااا , وأثاارت المبااارزات الفرديااة فااي سااير المعركااة, (2)علااى أياادي المساالمين فااي العصاار األمااوي

لااذلل حاارص المساالمون علااى , وهااي عااادة قديمااة عاان العاارب وغياارهم, كاناات تحاادث قباال المعركااة
ر أو الهزيماة ألن النصا, معرفة عدد الشجعان في جيوش أعدائهم عن طرياق عياونهم وجواسيساهم

الاااذين كااانوا يلبسااون الااادروع , (3)كانااا يتوقفااان إلااى حاااد كبياار علااى عااادد هاا الء األبطااال الشااجعان
وأكاد الطرطوشاي أن قاوة الجايش كانات تقااس بعادد , (4)كانت درعا  صدرا بغير ظهار إذ, والجوشن

بهااا القااادة وكااان إلااى جانااب المبااارزات الفرديااة يوجااد الصاايحات التااي يصاار   , (5)شااجعانه وأبطالااه
ساااتخدمها أباااو بكااار اومنهااا , وقاااد كانااات تسااتخدم مناااذ القااادم, خاااالل القتاااال لشااحذ العااازائم, والجنااود

وشااعار صاالح الاادين األيااوبي , (6)الصاديق رضااي اهلل عناه عناادما كاان شااعار  )أنات أناات مارتين (
م( 4223هاااا=291وكانااات صااايحة قطاااز ), (7)م( باإلساااالم4414هاااا=913فاااي ياااوم حطاااين سااانة)

ونجااد أن الشااعار السااائد فااي األناادلس فااي حروبهم)يااا , (8)و انتهاات بالنصاار علااى التتاار,  واسااالما
وكاناات األشااعار والموساايقى , (9)حيااث كاناات صاايحة جنااود المنصااور باان أبااي عااامر, منصااور (

                                                           

 .334ها, ص4394,القاهرة  ,الطرطوشي: سراج الملول (1)
 .44ص ,العبادي: صور من حياة الحرب والجهاد في األندلس (2)
 .41نفسه: ص المرجع (3)
دار  ,نشااار: محمااد عباااد الغنااي حسااان ,باااد الاارحمن األندلساااي: حليااة الفرساااان وشااعار الشااجعانع ,اباان هااذيل (4)

 .229م, ص4334,المعارال
 .324ص ,أبو بكر: سراج الملول  الطرطوشي, (5)
 .321ص ,4م, ج4342الرباط ,  ,عبد الحي الكتاني: التراتيب اإلدارية  (6)
بياروت,  دار  ,ين فاي أخباار الادولتين النورياة والصاالحيةعبد الرحمن بن إساماعيل: كتااب الرضات ابو شامة, (7)

 .44ص ,2الجيل, ج
القاهرة, نشر: محمد مصطفى   ,المقريزي, تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي: السلول لمعرفة دول الملول  (8)

 .434ص ,4م , ج 4332زيادة, 
 .23نشر: ليفي روفنسال, ص ,م لال مجهول: مفاخر البربر (9)
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, وكااذلل قاارع الطبااول والاادفوال, واألنشااايد الحماسااية إلااى جانااب مااا تقااوم ماان مبااارزات وصاايحات
نفاا  القاارون متبعااا بعااد ذلاال فااي الجيااوش  اسااتخدامولقااد اسااتمر , (1)وجونفاا  القاارون وضاارب الصاان

 .(2)األندلسية

وسمي هذا الغناء , ويتغنى فيبعث على االستماتة في الحرب, وكان الشاعر يتقدم صفوال الجيش
كماا تنبعااث عان نشااوة الخمار بمااا , وهااو فارح يحاادث باالنفس فينبعااث عناه الشااجاعة, )تاصاوكايت(

ولقد أوجز لنا الوزير لسان الدين بن الخطيب هذا النوع من الغناء بشايء , (3)حدث فيها من الفرح
ويبادو , (4)من السخرية عند قوله:أل وتوصوكيت صوت يقرقر به قوم من األوقااح باين يادي القتاالأل

ا الت الموسايقية  اساتخدمواولكن , أن الجيوش األسبانية لم تستعمل الطبول في خروجها للمعركة
ويغنون منبعثون الحماس في نفوس , التهم فيغني المغنون للسلطان في موكبه ب, قال طبل وال بو 

 .(5)الشجعان

واتخااذوها مااادة  , وكاناات قااوة ضااربات الساايوال والرماااح ماان األمااور التااي اهااتم بهااا أهاال األناادلس
وتطااارق إلاااى أساااماء , وذكااار ابااان حياااان بعاااض هاااذ  الضاااربات, للدعاياااة والفخااار بهاااا علاااى عااادوهم

وذلل عندما تطرق للحرب التي قامت باين الخليفاة األماوي محماد , بطال من المغاربةأصحابها األ
وباين ابان عماه ومنافساه ساليمان بان الحكام بان ساليمان الملقاب , الثاني بن هشام الملقب بالمهادي

وقااد تطااارق الطرطوشااي إلاااى , (6)وانتهاات المعركاااة بانتصااار المهااادي وفاارار المساااتعين, بالمسااتعين
وهاذا , فوجادوا فاي المعتارل قطعاة مان بيضاة الحدياد, مسلمين والكفار ثم افترقاواحرب دارت بين ال

فحملتها الاروم , ولم يسمع بمثلها في الجاهلية وال في اإلسالم, أقوى منها نتيجة لضربة لم يضرب
أشااداء  وكااانوا إذا عيااروا بااانهزامهم يقولااون لقينااا أقوامااا  , وعلقتهااا فااي كنيسااة لهاام, أي بقايااا الخااوذة

 , عان وضرباتهم قويةوشج

 

                                                           

 .393,422ص ,9ج,حيان: المقتبس ابن (1)
 .241ص ,4ج,المقري: نفح الطيب  (2)
 .291ص ,ابن خلدون: المقدمة (3)
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 .94م, ص4324 مكي,
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ويضايال الطرطوشاي  كالماا فياه فخار , (1)إليهاا ليروهاا أبطاال الاروميرحال , إحدى ضارباتهموهذ  
 .(2)وأبطال العروبة السابقين, واعتزاز عندما يقارن بين أبطال عصر 

وربمااا قصااة الشاااعر حريااز بان عكاشااة الااذي كااان أمياارا علااى قلعااة ماان , وكاذلل قااوة الرمااي بااالرمح
فياروى أن ملال , علاى عهاد ملكهاا يحياى بان الماأمون بان ذي الناون, لثغار األدناى بطليطلاةقالع ا

فوافاق حرياز علاى طلباه بشارط أن يساترهنه فاي , باه يوماا االجتمااعقشتالة الفونسو السادس طلاب 
وكااان مكااان اللقاااء قلعااة رباااح جنااوبي , فأجابااه الملاال إلااى مااا ارتهاان, نفسااه عاادد ماان أمااراء الااروم

ولماا , تلقتاه األماراء بالرحاب والساعة, فلما وصل فسطاط الملل, ج حريز البسا  حربةوخر , طليطلة
إلااااى   ثاااام قااااال الملاااال: يااااا حريااااز أريااااد أن أنظاااار, أراد الناااازول عاااان فرسااااه ركااااز رمحااااه فااااي األرض

ن لي بينة علاى صادق , فقال له حريز: المبارز ال يبارز إال أكفا  , مبارزتل هذا الفارس البطل وا 
وكااان واحاادا  أو , فماان ركااب واقتلعااه بارزتااه, وهااذا رمحااي قااد ركزتااه, لااي فاايهم كفاا  أن لاايس, قااولي
فقااال لااه الملاال , ثاام فعاال ذلاال ماارارا  , فركااب عظاايمهم فلاام يهااز الاارمح ماان مكانااه حااين راقااه, عشاارة

 .(3)فعجب القوم ووصله الملل وأكرمه, فركب وأشار بيد  واقتلعه, أرني يا حريز كيال تقلعه

و يختاارون , ويخططاون بحكماة للمعركاة, كيال كان األندلسيون يساتعدون للحاربوهكذا يتبين لنا 
السااالح  الساتخدامكماا كاان , ومادى نماو  باالقتصااادبحياث تكاون مرتبطاة , الوقات المناساب للغازو

ومتاى , وكيال يتم استخدام كل ناوع مان أناواع الساالح, بأنواعه في المعركة أثر  في حسم المعركة
كال , وبطولاة المقاتال وشاجاعته, والقادرة علاى الرماي, ء والمبارزة والصايحاتوكذلل اللقا, يتم ذلل

و معرفة قادرات العادو وخطاتهم , عند التخطيط لخوض المعركة باالعتبارهذ  األمور كانت ت خذ 
وهاذا ي كاد علاى قادرات المسالمين الكبيارة فاي , الخطط للمواجهة إعدادعبر الجواسيس له دور  في 
 المعركة وتحقيق االنتصار.توظيال كل ذلل لخوض 
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 المبح  النال 
 والربض والحصو  والنغور السواراإلبداع ف  إنداد 

خاصاة القريباة مان , سعت السلطة المركزياة فاي األنادلس لتادعيم األسااس العساكري لابعض المادن
فيهاا  والتي كانت تادور, وهي عبارة عن المناطق المتاخمة لحدود أسبانيا الشمالية, مناطق الثغور

وخاالل الحكام العرباي , (2)فكانت هدفا للهجمات الخارجياة مثال: مديناة سامورة وقشاتالة, (1)المعارل
فكان تحصين مدينة مان المادن نتيجاة , لألندلس بدأت تظهر هذ  المظاهر العسكرية  بشكل كبير

اء أياة وحرص حكاام األنادلس علاى إباراز المظااهر العساكرية عناد بنا, (4()3)لتعرضها لحادثة معينة
بناى , م(341هاا=321فنالحظ أنه عندما بنى المنصور بن أباي عاامر مديناة الزهاراء سانة), مدينة

وزود , (5)أي ساتة عشار مايال  , لها خنادق وبلاغ خنادقها طولاه سابعة وأربعاون ألاال وخمسامائة ذراع
, (6)المنصااور مدينااة الزهااراء بالعديااد ماان ا الت والعاادد التااي كاناات تااوزع علااى الجنااد عنااد الحاجااة

ظهااارت المعاااالم العساااكرية فاااي مختلاااال المااادن األندلساااية , وماااع امتاااداد الحكااام العرباااي اإلساااالمي
لهاااا , وجااارى تحصاااين وبنااااء أساااس عساااكرية, وبااادأت عملياااة ترسااايم السياساااة العساااكرية, األخااارى

, (7)بدأ بعض الحكام انقاذ ما يمكان إنقااذ , وعندما الة األندلس إلى السقوط, أغراض الدفاع عنها
 لل كان هنال مبررات لوجود المظاهر العسكرية في المدن األندلسية ومنها:ولذ

حيااااث واجهاااات األناااادلس مخاااااطر ماااان الااااداخل , الظااااروال الداخليااااة والخارجيااااة لألناااادلس -4
 والخارج.

إذ اعتمادت , التأثيرات البيزنطية على نمط العماارة العساكرية األندلساية كاان لهاا أثار كبيار -2
وبرز ذلل واضحا  في نظام األجناد والكور , مها العسكريعليه األندلس في كثير من نظا

 .(9)وقد اقتبسه العرب من البيزنطيين, (8)المجندة

                                                           

 .433م, ص4344دمشق , ,بدر: دراسات في تاري  األندلس  (1)
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م,  4332 ,4ط ,دار الجيااال ,)دراساااة حضاااارية ( األحمااارفرحاااات: يوساااال شاااكري: غرناطاااة فاااي ظااال بناااي  (7)
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دفاااع حكامهاااا إلاااى تااادعيم المظااااهر العساااكرية , التماااردات الداخلياااة التاااي شاااهدتها األنااادلس -3
 .(1)كانوا مدعومين من الخارج المتمردينوخاصة أن كثير من ه الء , للمدن األندلسية

والتااي دفعااتهم إلااى تحصااين ماادنهم , كااذا نسااتطيع أن نالحااظ ماادى األخطااار المحدقااة باألناادلسوه
ومان أهام التحصاينات , لكاي يحاافظوا علاى وجاودهم وحادودهم فاي تلال الابالد, بكل ما يستطيعون

 األندلسيون بتوفيرها في المدن الجديدة عند بنائها هي: اهتمالتي 
 السوار: -1

وحفاظاا  علاى أهال المديناة , وذلل للضارورات األمنياة, مدن منذ البدايةاهتم األندلسيون بتصوير ال
, (2)وكانااات تلااال األسااوار تعلوهاااا األباااراج الكبيااارة المصاانوعة عاااادة مااان الخشاااب, وأمنهااا وساااالمتها
, الفاتح اإلساالمي أبانهي مدينة قرطبة التي تهدمت أجزاء متعددة من أسوارها , وأولى هذ  المدن

حتاى تمكان األميار عباد الارحمن الاداخل , فأصابحت مديناة مفتوحاة, الغربايخاصة سورها القبلاي و 
, (3)خاصااة فااي المنطقااة الغربيااة, م(ماان إجااراء ترميمااات متعااددة علااى أسااوارها424هااا=493ساانة )

دون , علاااى تنظيماتهاااا العساااكرية, وركااز البااااحثون الاااذين تناااولوا المظااااهر العساااكرية فاااي األناادلس
 .(4)سكرية المدنية األندلسيةالخوض في تفاصيل المظاهر الع

وتعاد مركازا  دفاعياا  متقادما   , و اهتم األندلسيون ببناء هذ  القاالع, ورافق وجود األسوار بناء القالع
كمااا هااو الحااال فااي مدينااة , وهااذا ساااعد كثياارا  علااى حفااظ األماان, يتحصاان بهااا الجنااود الماارابطين

باة الطرقااات فاي داخال الابالد بأنهااا ذات وتميازت القاالع ومراكااز الخفار المخصصاة لمراق, (5)جياان
جدران متينة مبنياة باأنواع خاصاة مان ماواد البنااء مثال: الحصاى والتاراب ذات المواصافات العالياة 

وتعلاااو  أشاااكال تشااابه , إذ يعمااال علاااى تقوياااة أسااااس الجااادران أحياناااا  بواساااطة الحجااار, فاااي البنااااء
مماا دفاع األميار محماد , ات المرتادينذ تعرضت لهجمإ, وعرفت قلعة رباح, (6)الصغيرة األهرامات

, (7)وأعاااد االسااتقرار إليهااا, م( إلااى إصااالح أسااوارها112-192هااا=243-231باان عبااد الاارحمن)
وهااي التحصااينات المعماريااة , وكاناات لألسااوار فااي المدينااة األندلسااية أبااراج متعااددة متقاربااة األبعاااد

                                                           

 .44ص ,2ج ,24 ,ابن األثير: الكامل في التاري (1)
 .424ص ,الحميري: الروض المعطار (2)
 .343ص,4ج,المقري: نفح الطيب (3)

(4) Levi provencal, Histoire De L'Espange Musulmane, Paris, 1967, vol. 111, p. 55-
177 

 .311ص ,9ج,ابن حيان: المقتبس (5)
 .444م, ص 2334 ,4ط ,منشورات جامعة دمشق   ,دمشق  ,خماش: دراسات في ا ثار اإلسالمية  (6)
 .233ص ,ابن حيان: المقتبس (7)
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, (2)وتوجد هذ  األبراج فاي مديناة شالب ,(1)ولها أهمية من الناحية الدفاعية, األندلسيةحول المدن 
 , (3)و كان في مدينة شلب أحد عشر برجا, و ابتدع األندلسيون األبراج البرانية

هااي عبااارة عاان أبااراج , والمحااارس, وكااان علااى يمااين األبااراج المحااارس التااي كاناات تتخلاال السااور
افع المحاااربين عاان ولكااي يااد, صااغيرة تقااوم علااى مسااافات متساااوية ماان السااور لتزيااد  قااوة ومتانااة

وكاااان هناااال فاااي المااادن , (4)وبقيااات هاااذ  األباااراج علاااى أهميتهاااا طيلاااة الحكااام اإلساااالمي, المديناااة
 .(5)األندلسية القديمة أسوار قديمة مثل: الذي كان في مدينة طرطوشة

ذ أن وجودهاا جعال مديناة سرقساطة تصامد أماام جايش إ, تحميها مان األعاداء وكانت هذ  األسوار
وكااان هنااا قلعااة تساامى لسااودة وفيهااا بقايااا أسااوار وأبااراج وترجااع  (6)م(441هااا=422)شاارلمان ساانة 

ووجااد المساالمون عناادما دخلااوا األناادلس بعااض الماادن , (7)الروماااني أصاال هااذ  القلعااة إلااى العصاار
 .(8)تم استحداثه بعدهم ومنها ما, كان في عهد الرومان وهذ  األسوار منها ما, المسورة

عنااادما قامااات بإعماااار المااادن واألساااوار , واهتمااات بهاااا, ة إقاماااة األساااواروعرفااات السااالطة األندلساااي
وتم تحصين المادن , مما تم تخريبه على يد المتمردين الخارجين على السلطة, والقالع التابعة لها

وكانت واضحة بناء األسوار في مدينة , وقالع للوقوال بوجه األخطار, التي تفتقر إلى تحصينات
وأصاابحت بعااد الفااتح , صاامة للقااوط الغااربيين قباال الفااتح العربااي اإلسااالميالتااي كاناات عا, طليطلااة

 .(9)ن والخارجين على السلطةوكرا  للمتمردي

                                                           

 .432-424عنان: دولة اإلسالم في األندلس, ص (1)
ا تضاريساا تتكااون مان سااهول وجباال تجااري فيهاا ,وتمثاال قاعادة كااور أقشااونية  األنادلسشالب: وهااي مديناة فااي  (2)

 (.432ص,اشتهرت بزراعة شجرة التفاح )الحميري: الروض المعطار ,الميا  
 .43ص,الحميري: الروض المعطار (3)
 .329ص ,م نس: رحلة االندلس (4)
ونظارا لموقعهاا الجغرافاي  ,وتقاع شارقي بلنسايا وقرطباة علاى نهار اياروا ,طرطوشة: وهي إحدى مدن األندلس  (5)

محماد  ,كانات تقاع باالقرب مان غاباات الصانوبر الصاالحة لبنااء السافن )الزهاري اذ ,قامت لهاا دار لصاناعة السافن
م, 4343 ,منشااورات: المعهااد الفرنسااي فااي دمشااق  ,دمشااق ,تااح محمااد حاااج صااادق  ,باان أبااي بكاار: الجغرافيااا 

 (.433ص
(6) Encyclopedia Britannic Library of congress USA, 1966, Vol. 9, P. 120 

 .433ص ,يا الزهري: الجغراف (7)
 .433ص ,الحميري: الروض المعطار  (8)
 .44-44ص ,2ج,البيان المغرب  ابن عذارى: (9)
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 م( أهاال طليطلااة إذ قااال:4439هااا=131خلاادون )ت اباانووصااال الماا ر  عبااد الاارحمن باان محمااد 
و , (1)فكانت طاعتهم عصية أل, ونفوسهم قوية لحصانة بلدهم, ألكان أهل طليطلة يكثرون الخالال

علاى بقاياا , م(213=242بنى أسوار طليطلة الكبرى وما يليها من أباراج الملال القاوطي )وابماا( )
وبنا هااا , لكااي تكتماال مهمتهااا الدفاعيااة, وكااان علااى أسااوار طليطلااة األبااراج, (2)األسااوار الرومانيااة

مقامااا وكاناات تلاال الحجاار , حيااث ياارى اإلنسااان نوافااذها ماان الخااارج, مربااع ضااخم وأحجااار  واسااعة
و أحاطات , وأبدع المسلمون األندلسيون عندما وسعوا هذ  األسوار المحيطاة بهاا (3)للجند والحرس
 بكل ما طرأ

ولقاد أثبتات هاذ  األساوار جادارتها فاي , على المدينة من توسع عمراناي جدياد بعاد الفاتح اإلساالمي
منيعاااا ضاااد أي فجعلتهاااا حصااانا وسااادا  , وعملااات علاااى تحصاااين مديناااة طليطلاااة, مقاوماااة التماااردات
واستخدم األندلسايون الحجار المنحاوت فاي بنااء األساوار بشاكل تتنااوب فياه , (4)هجوم يشن ضدها

وشااايدت مديناااة الزهاااراء بهاااذا , الحجااارة التاااي تمتاااد طاااوال مااع مجموعاااات  مااان األحجاااار المعترضااة
هاذ   وكانات, وكال جازء منهاا محااط بساو, كأنها مدينة فوق مديناة, إذ كانت مدرجة البنية, الشكل

فكانت األسوار تعمل على المحافظة على أمن المدينة وساالمتها مان أي , (5)األسوار للدفاع عنها
لااذلل كاناات تبااالغ الساالطات المركزيااة فااي حصااانة أسااوار , اعتااداء خااارجي قااد ياا دي إلااى سااقوطها

 (6)و ُذكر أن المنصور بن أبي عامر عندما بنى مدينة الزاهرة بالغ في رفع أسوارها, المدن

  

                                                           

 .422ص ,4ج,والخبر أابن خلدون: العبر وديوان المبتد (1)
 .413م, ص4391 ,مطبعة لجنة البيان العربي ,القاهرة  ,إبراهيم علي: دولة القوط الغربيين  ,طرخان (2)
 .329م, ص 4323 ,4ط ,الشركة العربية للطباعة والنشر ,القاهرة  ,األندلسحسين م نس: رحلة  (3)
 .439,432ص ,ابن حوقل: صورة األرض  (4)
 .39المصدر نفسه: ص (5)
 14ص ,الحميري: الروض المعطار (6)
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أعادائها  يساتطيعولاذلل لام , (1)ومدينة شالب التاي تمتعات بأساوار منيعاة وعالياة مان جمياع جهاتهاا
وتطلااب هاااذا مااانهم االت حصااار ضاااخمة تعلاااو تلااال , ماان البرتغااااليين وغيااارهم ماان تسااالق أساااوارها

هاااو األميااار عباااد الااارحمن بااان الحكااام , وياااذكر أن أول مااان بناااى هاااذ  األساااوار المنيعاااة, (2)األساااوار
وذلال بعاد الغااارة الرومانياة األولاى علاى ساواحل األناادلس , م(192-124هاا=231-232األوساط)
وكاان ساور مديناة بياساا يحايط بهاا , ساور متاين وموقاع حصاين, (4)وكاان لمديناة جياان, (3)الغربياة

ولقااد صاامدت مدينااة سرقسااطة , (6)وامتااازت مدينااة بسااطة بحصااانة أسااوارها, (5)ماان جميااع جهاتهااا
وذلااال نتيجااااة للتحصااااينات القوياااة التااااي أحاطاااات , (7)جاااايس شااااارلمان م( أماااام441هااااا=422سااانة)

 .(8)بالمدينة

ألندلسااايون بأساااوار مااادنهم ففاااي سااانة ا اهتمااااموهكاااذا نالحاااظ أن األحاااداث التاريخياااة بينااات سااابب 
وذلاال بعااد , م( تاام إعااادة بناااء سااور مدينااة طليطلااة ماان قباال القائااد الوليااد باان الحكاام132هااا=222)

والمالحاظ , (9)د أن لحق بمنش ها بسبب ذلل الكثير من الدمار والتخريببع, واقتحامهامحاصرتها 
واجتااحوا مديناة إشابيلية ألنهاا لام , م( شانوا هجوماا  علاى األنادلس144هاا=223أن النورماان سانة )

األمير عبد الرحمن األوسط بتحصين المديناة وبنااء  اهتمو , (10)تكن محصنة وخالية من األسوار
ر رجااااال الدولااااة أشاااااروا علااااى األمياااار عبااااد الاااارحمن ببناااااء سااااور مدينااااة وذكاااار أن كبااااا, سااااور لهااااا
الزياااادة فاااي المساااجد الجاااامع فاااي  إتمااااموتقااادم بنااااء ساااور المديناااة فاااي األولوياااة علاااى , (11)اشااابيلية

                                                           

 .432ص ,الحميري: الروض المعطار (1)
م, 4334,المينااااء ,دار الحاااراء  ,وحاادين مديناااة شاالب باااين البرتغاليااة والصاااليبية والم محماااد محمااود: ,النشااار (2)

 .49ص
 .224ص,سالم: في تاري  وحضارة اإلسالم في األندلس  (3)
وتتمياز بازدهاار الزراعاة فيهاا وخصاوبة أرضاها ووفارة  ,وهي مدينة أندلسية تبعد عن بياسة ستون ميال جيان: (4)

 (.43ص ,الروض المعطار  مائها )الحميري:
 .44ص ,2ج, لى المغرببن سعيد: المغرب في حا (5)
 .49ص ,الروض المعطار الحميري: (6)
شاارات ,م(444هاا=499شارلمان: حكم دولة اإلفرنج سنة ) (7) المصاادر العربياة لاه باسام )قارلاة( كماا وصافته  وا 

 (.44,24ص,2ج,بعض المراجع أنه ملل قوي وشديد )ابن األثير: الكامل 
م, 4323 ,دار المعاارال ,القااهرة  ,تر: حسن حبشان ,حرب األهلية(دوزي ربنهارد: تاري  مسلمين أسبانيا )ال (8)
 .433ص ,4ج
 .249ص ,9ج,ابن األثير: الكامل (9)
 .43ص ,4ج,المغرب في حلى المغرب ابن سعيد: (10)
 .12األندلس, ص افتتاحابن القوطية: تاري   (11)
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, وهااو أحااد الشاااميين المقااربين ماان عبااد الاارحمن بناااء السااور, وأنجااز عبااد اهلل باان ساانان, (1)قرطبااة
, واهتم الخليفاة عباد الارحمن الناصار بجهاود كبيارة بالادفاعات, (2)ةووضع اسمه على أبواب إشبيلي

وفااي عهااد  أعيااد إعمااار سااور مدينااة إشاابيلية ماان قباال عاملهااا سااعيد باان , مثاال األسااوار واألبااراج
فأصابحت المديناة , وعمل على تحصينه بالصخور واألبراج المنيعاة, السليم بابنالمنذر المعروال 

 .(3)قوية ومنيعة

كمااا حصاال عناادما قااام , تلجااأ إلااى هاادم بعااض األسااوار لماادن تحاااول التماارد عليهااا وكاناات الساالطة
بعاااد أن تمااارد , م(332هاااا=323أساااوار مديناااة طليطلاااة سااانة) الخليفاااة عباااد الااارحمن الناصااار بهااادم

, (5)تخترقهااا عاادة أبااواب كبياارة, وكااان فااي مدينااة اسااتجة أسااوار مزدوجااة و منيعااة, (4)سااكانها عليااه
يبلغ طولها نحو , وهي أسوار ضخمة عالية, بأنها محاطة باألسوار, (6)وعرال عن مدينة طركونة

التاي شاايدت مان أحجاار ضااخمة مصانوعة ماان الرخاام األباايض , كيلاو متار قاارب الكنيساة العظمااى
 .(7)واألسود

ولتكون , التي اعتمدوا عليها لتحصين مدنهم, ويتضح مما سبق مدى اهتمام األندلسيون باألسوار
وهذا اإلبداع األندلسي , الذين كانوا يحيطون بهم سواء داخليا  أو خارجيا  , عداءسدا  منيعا بوجه األ

ي كد , بل واعتمادها في بناء المدن, الذي أضافو  على تلل األسوار بتوسيعها وزيادتها وتحصينها
 العسكري الذي كان يتمتع به المسلمون في تلل المرحلة. االستراتيجيعلى البعد 

 الحصو : -2

ويحاايط باااه , وهاااو بحجاام مديناااة صااغيرة تقريباااا  , بااة موضاااع محصاان ماااأهول بالسااكانالحصاان بمثا
وهااو , والحصااون مفردهااا حصاان, (8)السااور ماان جميااع جهاتااه مبنااي فوقااه باارج كبياار ماان الخشااب

اساتمرت حتاى فاي , وكانات األنادلس تتمتاع بوجاود حصاون دائماة, (9)مأخوذ من الحصانة والمنعاة

                                                           

 .244ص , 4,جابن حيان: المقتبس في أخبار أهل األندلس (1)
 .12ية : تاري  افتتاح األندلس, صابن القوط (2)
 .13ص ,4,جابن حيان: البيان المغرب (3)
 .232ص المصدر نفسه: (4)
 .44,49ص ,الحميري: الروض المعطار  (5)
وتبعااد عنهااا خمسااون ماايال )الحمااوي: معجاام  ,طرطوشااة بأعمااالطركونااة: هااي مدينااة أندلسااية قديمااة متصاالة  (6)

 (.32ص ,البلدان
 .44ص ,لمعطارالحميري: الروض ا (7)
 .424صالمصدر نفسه:  (8)
 .224المصدر نفسه: ص (9)
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, فماثال كاان هناال حصان أوريولاة التاابع لكاورة تادمير, ليهااالعصور التاي سايطر فيهاا المسالمين ع
, وهي إحادى السابعة التاي صاالح عليهاا عبادوس والاي األنادلس عباد العزياز بان موساى بان نصاير

و , (1)ومنهااا حصاان أريولااة, فصااالحه علااى الحصااون التابعااة لتاادمير, بعااد أن هزمااه عبااد العزيااز
, ثون أناه لايس حصانا  واحادا  بال هاو حصانانويارى البااح, (2)كذلل حصن كبيار فاي مديناة شااطبة

وا خااار بالحصااان , ويطلاااق علاااى أحاااد الحصااانين بالحصااان القاااديم, ومجموعاااة كبيااارة مااان األساااوار
 .(3)الجديد

إذ سااكنت بعااض , وكاناات بعااض الحصااون فااي األناادلس مسااتقرا  لاابعض فئااات المجتمااع األندلسااي
وكااان , (4)اساام حصاان الهااواريينقبائاال المغاارب العربااي مثاال: قبيلااة هااوارة فااي حصاان أطلااق عليااه 

و انتشارت , (5)وهو الحصان التاابع لمديناة جياان, حصن قسطلونة مستقرا  ألهل الذمة في األندلس
حيااث أشااار أبااو عبااد اهلل محمااد باان أبااي بكاار الزهااري , الحصااون فااي العديااد ماان الماادن االندلسااية

أناااه كاااان فاااي مديناااة الثااااني عشااار المااايالدي إلاااى , المتاااوفى فاااي أواساااط القااارن الساااادس الهجاااري
ألنهااا عبااارة عاان , .واهااتم حكااام األناادلس ببناااء الحصااون(7)وحاادها ثالثااة وثالثااون حصاانا  , (6)شاقورة

, فاأمر ببنااء الحصاون حولهاا, و حصان األميار عباد الارحمن الاداخل مديناة قرطباة, مراكز دفاعية
كاي يزياد فاي م( وحفر حاول بعاض جهاتهاا خنادقا  ل422ها=493وجدد الذي ُهدم من سورها سنة )

, واهتم عبد الرحمن الناصر بتحصين المدن الساحلية على سواحل األندلس الجنوبية, (8)تحصينها
-231و بنى األميار  محماد بان عباد الارحمن ), (9)وبنى الحصون خوفا  وتحسبا  للخطر الفاطمي

 .(10)م( بالقرب من مدينة جيان حصن أطلق عليه اسم أبدة العرب112-192ها=243

                                                           

 .34ص  ,الحميري: الروض المعطار(1)
 ,وتقااع علااى بعااد خمسااين كيلااو متاار جنااوب غاارب مدينااة نلسااية ,شاااطبه: وهااي ماان القواعااد األندلسااية العريقااة (2)

 (.443وكانت من أقدم المدن األسبانية )عنان: دولة اإلسالم في األندلس, ص
 .92ص ,ابن القوطية: تاري  األندلس  (3)
 .433ص ,2ج,ابن عذارى: البيان المغرب  (4)
وهاو مشاهور بكثارة  ,وفيها جبل شاقو ,ومعروال انجيان تقع شرق قرطبة ,شقورة: وهي مدينة من أعمال جيان (5)

 (.444ص,المقتبس  النباتات )إبن حيان:
 .31ص ,م نس, الجغرافيا (6)
 .224ص ,4ط ,ابن خلدون :العبر (7)
 .429ص ,2ج,ابن عذارى: البيان المغرب  (8)
 .242ص ,4المصدر نفسه: ج (9)

(10) LEOPOLDO TORRES BALBAS، CLUDADES HISPANO MUSULMAMAS،CONCLUSLON، 

HENRI TERRASSE، TOMO 1، P. 60 
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وذلاال بساابب قاادرة , ارت المصااادر التاريخيااة إلااى وجااود العديااد ماان الحصااون فااي األناادلسولقااد أشاا
, وخاصة في المدن المتطرفاة, هذ  الحصون على توفير األمن والسالمة والحماية والمنعة للسكان

ويقااع فااي الجنااوب منهااا بااالقرب ماان ماادخل النهاار الااذي , ففااي شاالب كااان يوجااد بهااا حصاان البااور
وذكار أحاد الما رخين , خاارجي اعتاداءهذا الحصن لكي يحماي المادخل مان أي  وأقيم, ي دي إليها

المديناااااااة مااااااان قبااااااال البرتغااااااااليين وغيااااااارهم  هاااااااذا الحصااااااان فاااااااي معااااااارض حديثاااااااه عااااااان حصاااااااار
 .(1)م(4413ها=919سنة)

وماان المالحااظ والالفاات للنظاار , ن أن مدينااة جيااان اشااتهرت بوجااود حصااون كثياارةو ذكاار الماا رخي
ولهاذا حرصات السالطة , نة كانات معقاال  لكثيار مان المتمارديالمدينا فنجاد أن, وجود تلل الحصاون

حساب , وأضفت تلل الحصون على هذ  المدينة الحصانة والمنعة والقوة, المركزية على تحصينها
 .(2)نما أشار إليه الم رخي

وعاارال عنااه أنااه غايااة فااي المنعااة والقااوة , وماان هااذ  الحصااون علااى ساابيل المثااال حصاان الكرسااي
م( علاااى بنااااء 112-192هاااا=243-231وعمااال األميااار محماااد بااان عباااد الااارحمن ), (3)والحصاااانة

وكانات كثيار مان حصاون , (4)حصن أطلاق علياه اسام)أبدة العارب ( وهاو باالقرب مان مديناة جياان
 .(5)جيان معقال للمتمردين على السلطة المركزية

, لمديناة جياان ويتباع, وهو مان الحصاون الهاماة فاي األنادلس, وهنال أيضا  يوجد حصن قيشاطة 
إذ كاااان يحتاااوي علاااى العدياااد مااان األساااواق , ويبااادو وكأناااه مديناااة عاااامرة, ويقاااع علاااى جبااال منياااع

 .(6)واألرباض والحمامات والفنادق

, بل وفي بعض األحيان أمرا  ملحا  علاى األندلسايين, ومما سبق تبين أن الحصون كانت ضرورية
ساواء  مان الاداخل أو , طوا بهم واستهدفوا مادنهمالذين أحا, لكي يوفروا الحماية لمدنهم من األعداء

التاي كانات تمثال ماالذا  , ونالحاظ أن األندلسايين كاانوا يلجا ون إلاى هادم بعاض الحصاون, الخارج
وهااااذا يعنااااي أن الخطاااار الااااداخلي الااااذي كااااان يحاااادق , ن علااااى الساااالطة المركزيااااة للدولااااةللمتمااااردي

, األندلسايينالتي تصدى لهاا , الخارجيةبالمسلمين لم يكن يقل في خطورته عن األخطار األخرى 
واختياار المنااطق الحدودياة , وهنا نرى مادى اإلباداع األندلساي الاذي تمثال فاي بنااء تلال الحصاون

                                                           

 .242ص,4ج,ابن عذارى: البيان المغرب  (1)
 .4ص ,الحميري: الروض المعطار (2)
 .422ر نفسه: صالمصد (3)
 .234ص ,ابن حيان: المقتبس (4)
 .434ص,2ج,ابن عذارى: البيان المغرب  (5)
 .429ص ,الحميري: الروض المعطار (6)
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, ي كااد علااى إبااداع األندلساايين فااي تطااوير تلاال الحصااون, لهااا اسااتراتيجيوخاصااة الجبليااة كموقااع 
 وجعلها سدا  منيعا  بوجه الغزاة واألعداء.

 النغور: -3

واصااطالحا : تعنااي الثغاار , (1)أو طريااق مساالول, عبااارة عاان كاال فرجااة فااي جباال أو بطاان وادوهااي 
وهااي , وكأنهااا مااأخوذة ماان الثغاارة, ويعنااي كاال موضااع قاارب ماان أرض العاادو, بااالفتح ثاام السااكون
حيااث , البحاار أو ويقصااد بهااا مناااطق جبهااات القتااال سااواء أكاناات ماان الباار, (2)الفجااوة ماان الحااائط

, واطلقت هذ  الكلمة على معظم منطقة شمال شرق األندلس, (3)مع العدو يكون خطوط المواجهة
وتتمياااز بكونهاااا قريباااة مااان حااادود أسااابانيا , وأطلاااق عليهاااا الثغاااور األندلساااية, (4)أي ساااميت الثغاااور

وعرال أنه يوجد في األندلس ثالثة ثغاور , (5)التي كانت مناطق المواجهة الساخنة بينهم, الشمالية
فاالثغر األعلاى يمثال باألنادلس والياة الحادود , األوساط والثغار األدناى والثغار, وهي: الثغر األعلاى

وتعتباار سرقسااطة قاعاادة , أمااا حااديثا يقابلااه واليااة أرغااون, وهااي واليااة سرقسااطة وأعمالهااا, الشاامالية
 .(6)أساسية لهذا الثغر

يالدي مدينااة العاشاار الماا, وكااان الثغاار األوسااط قاعاادة لهااذا الثغاار فااي بدايااة القاارن الرابااع الهجااري
أنه كان هناال  الم رخينويرى بعض , (7)ثم أصبحت فيما بعد طليطلة قاعدة للثغر األوسط, سالم

وهااو الثغاار , ذ كااان يطلااق عليهااا اساام واحاادإ, تااداخال  بااين الثغاارين األوسااط واألدنااى فااي التساامية
والثغاار , ىثغاارين فااي بااادئ األماار وهمااا: الثغاار األعلاا األناادلسوهااذا يعنااي أنااه كااان فااي , األدنااى
وانفصاال الثغاار األوساط ماان الثغاار األدنااى فاي بدايااة القاارن الرابااع , ينثاام تاام انفصاال الثغاار , األدناى
التااي , وتاام هااذا االنفصااال علااى مااا يباادو كنتيجااة طبيعيااة لحاادود األناادلس مااع أساابانيا, (8)الهجااري

انات قوياة فيهاا فعندما ك, وحسب قوة األندلس, كانت في حالة مد وجذر  قبل القرن الرابع الهجري
وعناادما , نجااد أن الحاادود فااي األناادلس كاناات تناادفع إلااى داخاال أساابانيا الشاامالية, الساالطة المركزيااة

                                                           

اعاداد  ,تقاديم: عباد اهلل العاليلاي ,ابن منظور, ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العارب المحايط (1)
 .323ص,4م, ج4312 ,روت بي ,دار لسان العرب ,وتصنيال : يوسال خياط 

 .43ص,2ج,الحموي: معجم البلدان (2)
 ,دار الرشايد للنشار ,بغاداد ,تح: محمد حساين الزبيادي ,ابو الفرج, قدامة بن جعفر: الخراج وصناعة الكتابة  (3)

 .434ص,3م, ج4322 ,حيدر اباد  ,؛ عبد الكريم بن محمد السمعاني: األنساب 419م, ص4314
 .324ص,4ج,بلدانالحموي: معجم ال (4)
 .43ص ,2المصدر نفسه: ج (5)
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ولام , حول هذ  المناطق غيار واضاحة الم رخينونجد أن كتابات , األندلستضعال تنحسر حدود 
 .(1)الثغرينتستطيع تحديد بالضبط حدود 

حادود  النحسااروكانات لاه عادة قواعاد تبعاا  , وأعمالها وأما الثغر األدنى فيشمل: ما دون سرقسطة
 .(2)واألحداث مع الممالل األسبانية, وذلل نتيجة لتطورات الوضع السياسي, الثغر

فمدينااة سرقسااطة دخلهااا , علااى العديااد ماان ماادن الثغااور اإلسااالميوساايطر المساالمون أثناااء الفااتح 
بعااد أن اسااتقر , (4)بااد اهلل الصااناعيواخااتط التااابعي حاانش باان ع, (3)الجاايش اإلسااالمي دون قتااال

فااااي القساااام الشاااامالي الشاااارقي ماااان مدينااااة سرقسااااطة مسااااجدا  , (5)المساااالمون فااااي مدينااااة سرقسااااطة
ليقوم بفتح بقية مدن الثغار , وانطلق موسى بن نصير من مدينة سرقسطة كقاعدة له, (6)للمسلمين
وهاذ  , فاتح المادن المجااورة لكي يتم, فعمل من خاللها على إرسال الحمالت العسكرية, (7)األعلى

حياث اساتخدمها القائاد طاارق بان زيااد , هي األساليب المعتادة والمألوفة في عمليات فاتح األنادلس
والتاي , إلى مدينة قرطبة ومالقة وغرناطة فانطلق منها إلرسال الحمالت, عندما فتح مدينة استجة

 .(8)حققت جميعها نجاحا في المهمة الموكلة لها

وعماااال , ر تمثاااال بالنساااابة للمساااالمين الحااااد الفاصاااال بياااانهم وبااااين الممالاااال األساااابانيةوكاناااات الثغااااو 
واختلاال البااحثون حاول المادن  , (9)لالساتقرار فيهاا, تلل الثغور أعمارالمجاهدون المسلمون على 

حيااااث أورد شاااهاب الاااادين أحمااااد بااان محمااااد المقااااري , التاااي تاااام فتحهاااا بعااااد منطقااااة الثغااار األعلااااى
ات عدياادة حااول دخااول موسااى باان نصااير وطااارق باان زياااد إلااى فااتح م( رواياا4234هااا=4344)ت

فرنسا بعد أن تم فتح الثغر األعلى فقال عن موسى: ألأناه كاان يأمال أن يختارق ماا بقاي علياه مان 

                                                           

 .32ص ,األصطخري: المسالل والممالل (1)
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وفااي روايااة أخاارى لااه , (1)ويقااتحم األرض الكبياارة حتااى تتصاال بالناااس إلااى الشااام أل, بااالد الفرنجااة
 .(2)ة حتى انتهى إلى مفاز  األخير ألفي أرض الفرنج أوغلأيضا قال :ألأنه 

حيااث كاناات , ة الثغااور دورا فااي الاادفاع عاان بااالد األناادلسقااوكااان لزعماااء األساار المتنفااذة فااي منط
ومنها تنطلق الجياوش اإلساالمية التاي كانات تتجاه إلاى فرنساا , منطقة الثغر تمثل منطقة عسكرية

لى نصاارى الشامال, من ناحية وأصابح لهاذ  األسار المتنفاذة , أخارى أي إلاى أسابانيا مان ناحياة, وا 
وكان على الدوام والء هاذ  األسار للسالطة  (3)خصوصا في عصر اإلمارة, دور كبير في األحداث

التي كانت تمثل مركاز القاوة , حيث كان أشهر زعماء هذ  األسر موالين لحكومة قرطبة, المركزية
المختلفة  األندلسيةنتيجة لظروال البالد  ويعد تنفذ هذ  األسر, وقدموا لها الخدمات الجليلة, انذال

حياث أصابح والءهاا لحكوماة قرطباة شاكليا  فاي أكثاار , باالقوى الخارجياة االساتعانةوالتاي كاان منهاا 
 , األحيان

وفي أحيان كثيرة كان الوالة يحجمون عان انتهااز الفارص المواتياة للتمارد والعصايان بوجاه حكوماة 
مثلمااا فعاال بنااي , (4)وكااانوا يسااتغيثون بهاام, األساابانيةلاال والتحااالال مااع أعاادائها ماان المما, قرطبااة
وهاذا دفاع قاوات , فكثيرا  ما تمرد ه الء على السلطة المركزية, حيث لم يكن وال هم محسوما  , قسي

علااى , األناادلس فااي كثياار ماان األحيااان إلااى االنشااغال لماادة ماان الاازمن بمثاال هااذ  األمااور الداخليااة
وكون مناطق الثغور هي , (5)لخارجية المحدقة بدولة األندلسواألخطار ا, حساب مواجهة األعداء

ويعاود ذلال , كانت دوما  هاي األكثار اضاطرابا  وخروجاا  علاى السالطة المركزياة, لالحتكال والحرب
فضال  عن ان بعض األسار , اب ومنها: ألن هذ  المناطق محصنة تحصينا  جيدا  بللعديد من األس

كزية واالنقياد ألوامرها بسهولة مثل أسرة بني قسي في الثغر كانت تأنال من الخضوع للسلطة المر 
, وقلاة االحتماال لثقال الطاعاة, وشمو  األنوال, وقال ابن الخطيب في ذلل: أل علو الهمم, األعلى

 .(6)إذ كان من يحصل باألندلس من العرب والبرابرة أشرافا يأنال بعضهم من اإلذعان لبعض أل

الهاروب إلاى الممالال  المتماردينأن سهل علاى , عاصمة قرطبةولقد كان لبعد بعض الثغور عن ال
ولقاااد امتااازت شاابه جزيااارة , (7)والخااالال مااع السااالطة المركزيااة والضاايق, االضاااطرارالشاامالية عنااد 
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شاارقا وغربااا  األطلساايأيبيريااا بسااواحلها الطويلااة التااي تشاارال علااى ميااا  البحاار المتوسااط والمحاايط 
الدولاة  أدركاتوقاد , تمان هاذ  الجهاا يأتيهااغازو بحاري  أليوهذا الموقاع جعلهاا عرضاة , وجنوبا

واعتمادوا علاى , فعملاوا علاى تحصاين الساواحل, األمار باادئهذ  المسالة منذ  األندلسالعربية في 
وهي تتضمن استخدام دور الصاناعة القديماة التاي كانات منتشارة فاي تلال الساواحل , سياسة بحرية

 .(1)وبجانة والجزيرة الخضراء وغيرها وطركونة ودانية, مثل التي كانت في طرطوشة

مثلما فعل , وقام حكام األندلس بتأسيس دور الصناعة الجديدة حرصا  منهم على تطوير الصناعة
م( عندما قام بتأسايس دار صاناعة فاي 192-124ها(=)231-232األمير عبد الرحمن األوسط)

 ابااانولقاااد قاااال , م(144ا=هااا223وذلااال بعاااد هجاااوم النورماااان علاااى األنااادلس سااانة), مديناااة اشااابيلية
 .(2)دار صناعة في اشيلية أل بإقامةالقوطية في ذلل :ألواستعد األمير عبد الرحمن بن الحكم فأمر 

فثغاار الجزياارة الخضااراء يحتااوي علااى , وكاناات الثغااور األندلسااية مليئااة باألساااطيل والعاادد البحريااة
إلماارة األموياة تاولى الثغار والاي وفي عصار ا, واألدوات الحربية منذ فترة مبكرة, المراكب والسالح

واشااتهر , وكااان اسامه حااس بان عبااد الارحمن, قرطباة فاي عصاار الخليفاة مااروان بان محمااد بدمشاق
واعتمد األندلسيين على , (3)أفراد بيت بني الرماحس بقيادة األسطول األندلسي على عهد األمويين

, لوهم فاي المنااطق السااحلية الشارقيةفاأنز , القبائل اليمنية القضاعية في األمور البحرية في البداياة
وكاناات بلاادة بجايااة قاعاادة لهاام فااي هااذا , وحفااظ السااواحل, وجعلااوا لهاام حراسااة مااا يلاايهم ماان البحاار

 .(4)لما تمتاز به من موقع حصين وأرض خصبة, اإلقليم

التي هي عبارة عن منااطق االحتكاال بيانهم , للثغور استخدامهموهكذا يتبين إبداع األندلسيين في 
وعملوا بنظام يجعلهام أكثار تحصاينا  , فأحسنوا إدارتها, بين أعدائهم من ممالل النصارى األسبانو 

, غير أن التمردات الداخلية كان لها بالغ األثر على السلطة المركزية فاي األنادلس, بوجه أعدائهم
 وربما أعاقت كثيرا  من اإلنجازات األخرى التي كان باإلمكان عملها.

 ت )المحارس (:الربض والرباطا -4

أي فااي األصاال ماان , وهااي جمااع رابااط, (5)أطلقاات كلمااة الرباااط عنااد العاارب علااى ماارابض الخياال
وكان المسلمون قد سكنوا الثغور التي هي بينهم وبين , اإلسالميةرابطة أو مرابطة إذ الزم الثغور 

                                                           

 .242م, ص4321 ,4ط ,اإلسكندرية ,رب واألندلسالعبادي: دراسات في تاري  المغ (1)
 . 492, صابن القوطية: تاري  افتتاح األندلس (2)
 .13ص,2ابن عذارى: البيان المغرب, ج (3)
 34ص ,الحميري: الروض المعطار (4)
 .334ص ,4ج,ابن منظور: لسان العرب  (5)
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غاارض المرابطااة ل, واختاااروا هاام السااكن فااي تلاال الثغااور واإلقامااة بهااا, أعاادائهم لحراسااة بااالد الشااام
ومعنا  اصطالحا: هو عبارة عن المدن أو البناء المحصن الذي يرابط فيه المسلمين , (1)والحراسة

و كانااات الاااروابط , (2)دون أن يكوناااوا طاااامعين فاااي غنيماااة أو ماااال أو جاااا , للجهااااد فاااي سااابيل اهلل
هااا غاارال فااي داخل, عبااارة عاان نقاااط عسااكرية حصااينة تشاابه القااالع التااي تحيطهااا أسااوار عظيمااة

و كااان الكثياار ماان , ووردت فااي الروايااات التاريخيااة باساام المحااارس, المرابطااون أولئااليسااكن بهااا 
وتوجاد , وأماكن لربط الخيل, كما كانت بها مخازن األسلحة والم ن, الناس يرتادوها للمرابطة فيها

 .(3)لمراقبة تحركات العدو أول بأول, بها أبراج في أعلى الربط

وأنهاااا كانااات علااى ماااذهب اإلماااام األوزاعاااي عباااد , أنهاااا بااالد جهااااد ومرابطاااةوعاارال عااان األنااادلس 
, م( الاااذي كانااات أحكاماااه تااادور حاااول الجهااااد والمرابطاااة433هاااا=494)ت, (4)الااارحمن بااان عمااارو

وذلااال , وكاااان اإلماااام األوزاعاااي هاااو نفساااه مرابطاااا  فاااي حصااان بياااروت, فاااي سااابيل اهلل واالستشاااهاد
, األوزاعااي األكثاار مالءمااة ألهاال األناادلس فااي تلاال الفتاارةومااذهب , للجهاااد ضااد القااوات البيزنطيااة

 .(5)الدينية والدنيوية األندلسيينفاعتمدوا عليه في أقواله وأحكامه لتفسير أمور كثيرة من حياة 

لاادخول مااذهب اإلمااام مالاال باان أنااس إمااام دار  الماا رخينوهنااال العديااد ماان األسااباب التااي تناولهااا 
واعتمادو  ماذهبا  رساميا  للابالد بادال  مان ماذهب اإلماام , م(439هاا=443الهجرة بالمدينة المنورة )ت

و , (6)م(432-411هااا=413-442فااي عهااد األمياار هشااام باان عبااد الاارحمن الااداخل ) األوزاعااي
وضامنها كتاباه المعاروال , روى اإلمام مالل بن أنس الكثير مما قيال فاي أحكاام الجهااد والمرابطاة

 .(7)والمشهور باسم الموطأ

وتميزت األنادلس علاى ماا يجاورهاا , وكانت تقام على سواحلها, حركة الرباط إلى األندلسوانتقلت 
وانتشرت األربطة على طول السواحل الغربية لألندلس المطلة , (8)من البالد بهذ  الحركة الجهادية

يكااون لموقااع المدينااة دور يجعلهااا , إلااى أنااه فاي بعااض األحيااان ويشااار, (9)علاى المحاايط األطلسااي
ونتيجاة , وعلى سبيل المثال كانت مدينة شلب التي تقع غرب األنادلس, م في مكان المرابطةيتحك

                                                           

 .429ص,2م, ج4393,صرم ,, شهاب الدين أبي الفضل: فتح الباري بشرح البخاريابن حجر (1)
 .422م, ص4313,بغداد ,واألندلسطاهر, مصطفى العميد: اثار المغرب  (2)
 .4134ص ,الحميري: الروض المعطار (3)
 .243ص ,4ج,باألندلسابن الفرضي: تاري  العلماء والرواة للعلم  (4)
 .444ص ,العبادي: دراسات في تاري  المغرب واألندلس (5)
 .233ص ,3ج,المقري: نفح الطيب (6)
 394,391م, ص4343, 4بيروت, دار ا فاق الجديدة, ط ,اإلمام مالل, مالل بن أنس: الموطأ (7)
 .249ص,4ج,المقري: أزهار الرياض في أخبار عياض (8)
 .224المصدر نفسه: ص (9)
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ويقصاادها الناااس ماان الصااوفية , لموقعهااا المتطاارال تعااد مركاازا  مهمااا  ماان مراكااز المرابطااة والجهاااد
د ويوجد ربااط المرياة الاذي يعاد أهام الاربط السااحلية فاي باال, (1)الذين نذروا حياتهم للعبادة والجهاد

 .(2)حيث انتشر فيه المرابطون على ساحل البحر المتوسط, األندلس

حيااث , الجادير ذكاار  أن ها الء المرابطااون شااكلوا مصادر خااوال وقلاق لألوروبيااين فااي تلال المنطقااة
, م(132هاا=434قاموا بمهاجمة السواحل والثغور اإلفرنجية على شاكل حماالت بحرياة مناذ سانة )

خصوصااا  فاااي سااردانية مااان , بعاااد ذلاال حمالتهااام علااى الساااواحلوتوالاات , فهاااجموا جزياارة كرسااايكا
يطالياا, (3)البحر المتوسط ألنهام سايطروا , وتسببت هجماتهم المتتالية بقطع العالقاات باين فرنساا وا 

وفي عهد األمير عبد اهلل بن محمد تشير , (4)سلة جبال األلبلعلى جميع الممرات التي تخترق س
وهم المجاهدون البحريون األندلسيون , المرابطيناعة من ه الء المصادر التاريخية أنه اتجهت جم

وحطت عند خلايج جريمااد )خلايج ساانتروبير , م(113ها=242وذلل سنة ), إلى سواحل بروفانس
واسااتقروا , اسااتولوا منهااا علااى األراضااي المجاااورة, إلااى غابااة كثيفااة فلجئااوا( بساابب عاصاافة قويااة 

 .(5)فيها

وضمن ظاروال غامضاة أن يكاون لهام ماوطئ قادم علاى السااحل فاي , واستطاع ه الء المجاهدين
 , منطقة بروفانس

و أطلاق علياه , (6)وعملوا على االستيالء على موقع حصين في جبل مجااور عارال باسام فراكساتم
و أصاابحت , (8)وهااذا الجباال يقااع بااين سااواحل فرنسااا وحاادود إيطاليااا, (7)المساالمين اساام جباال القااالل
مااان , رة التابعاااة لهاااا فاااي جزيااارة كاااامريج ومااااجلوت فاااي اقلااايم بروفاااانسفراكساااتم والمنااااطق المجااااو 

وبعااد فااتح جاازر , (9)المناااطق الجنوبيااة الشاارقية ماان بااالد اإلفاارنج التابعااة إداريااا  إلااى جزياارة ميورقااة
وكباارى , وكااان يتااولى أماار جباال القااالل, م(332هااا=233البليااار علااى يااد عصااام الخااوالني ساانة )

                                                           

 .442ص ,2ج,الصلة  ابن بشكوال: (1)
 .413ص ,الروض المعطار الحميري: (2)
تقاديم: إسااماعيل  ,تعرياب وتعليااق: الحواشاي ,ت اإلسااالمية فاي فرنساا وايطاليااا وسويساراجوزياال ريناو: الفتوحاا (3)

 .429,422م, ص4314 ,4ط ,الجزائر  ,العربي
 .492المصدر نفسه: ص (4)
 .492المصدر نفسه: ص (5)
 429,422جوزيال رينو: , ص (6)
 .94ص,اإلصطخري: المسالل والممالل  (7)
مصاار, مطبعااة عيسااى البااالي الحلبااي وشااركا ,  ,فرنسااا وسويساارا وايطاليااا : تاااري  غاازوات العاارب فاايشااكيب (8)

 .243ص
 .414,419ابن حوقل: صورة األرض, ص (9)
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حياان  ابانعامال أطلاق علياه , لتابعاة لاه فاي جناوب شارق باالد اإلفارنجمعاقله فراكساتم والمنااطق ا
 .(1)قائد فرخشنيط

وكاناات هااذ  ماان , وقاااموا باالسااتقرار بهااا, وعماال المجاهاادون المساالمون علااى إعمااار تلاال المناااطق
لهاااذا أرسااال هااا الء المجاهااادون فاااي طلاااب , المواقاااع الحصاااينة التاااي يتعاااذر الوصاااول إليهاااا بساااهولة

و , فوفااد عليهااا العديااد ماان المجاهاادين المساالمين, يااد ماان األناادلس وبااالد المغااربالمساااعدة والتأي
 .(2)شكلت هذ  المناطق مصدر خوال وتهديد للمناطق المجاورة

, وقااد جهزهااا األندلساايون وهي وهااا, وهكااذا كاناات الااروابط مناااطق للصاامود والجهاااد بوجااه األعااداء
والمالحاظ أن العلمااء , ط فاي تلال المنااطقبل وشجعوا علاى الرباا, لتكون كذلل بكل ما استطاعوا

وعلاى ماا يبادو لكاي يقادموا النماوذج الحاي , كانوا يذهبون إلاى منااطق الربااط, من أمثال األوزاعي
كفريضاااة للااادفاع عااان , الجهااااد والثباااات ضااارورةولكاااي يشاااجعهوهم علاااى , والملماااوس لعاماااة النااااس

كان الصامود فاي الثغاور وصاد , ألندلسيونوبهذا اإلبداع واالستثمار الرائع لدى ا, أراضي اإلسالم
 العدوان والجهوزية العسكرية على أعلى مستوياتها في ذلل العصر لدى المسلمين األندلسين.

  

                                                           

 .49ص ,9ج ,ابن حيان: المقتبس (1)
 494ص ,اإلصطخري: المسالل والممالل (2)
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 الخاتمة و تائج البح :
ولقد توصل الباحث إلى العديد مان النتاائج , تم بفضل اهلل تعالى ورعايته االنتهاء من هذ  الرسالة

 أهمها: 

 إذ عاااااش , والطوائااااال الدينيااااة, ناااادلس التعااااايش مااااع مختلااااال األجناااااسأحساااان مساااالمو األ
 امنين مطمئنين ينعمون بالعدل والرخاء., المجتمع تحت حكمهم

  نجاح الفااتحون المساالمون فاي نشار دياانهم ولغاتهم وثقاافتهم وعاااداتهم وتقاليادهم باين سااكان
 وقد تأثر بحضارتهم حتى من بقوا على دينهم., األندلس

 سااالمية فااي األناادلس بااين التقاادم الحضاااري المااادي بمختلااال جوانبااهجمعاات الحضااارة اإل ,
 وبين القيم السامقة النابعة من عقيدتهم اإلسالمية السمحة.

  محققة األمن , األندلس في صناعة حضارة مميزة متفوقة في شتى المجاالت مسلمونجح
ي الاااداخل باااالرغم مااان الصاااراع المساااتمر ماااع األعاااداء فااا, والساااالم والرخااااء باااين الساااكان

 والخارج.

  كااان للنمااو االقتصااادي الااذي تمياازت بااه األناادلس فااي مختلااال عصااورها أثاار  الكبياار علااى
 الزراعية والصناعية والتجارية والعسكرية., التميز الحضاري في شتى المجاالت

  األنااادلس فاااي ابتكاااار نظاااام إداري ممياااز نجحاااوا مااان خاللاااه فاااي تحقياااق  مسااالموأبااادع
 رار والتقدم ودرء األخطار المحدقة الكبيرة.الوحدة والسيطرة واالستق

  مااان حياااث , بالمصاااداقية لااادى األعاااداء قبااال األصااادقاء اتسااامتكاااان إلتبااااع سياساااات
أثرهاا فاي كساب ثقاة , بالعهود والمواثياق التاي كاان القاادة األندلسايون يوقعونهاا االلتزام

ساااي حياااث أصااابحت قرطباااة العاصااامة مقااارا  وموطناااا للعمااال السيا, الخصاااوم واألعاااداء
التي حققها األندلسايون  واالنتصارات, وفرض ذلل قوة الدولة اإلسالمية, والدبلوماسي

مااان خاااالل الحاااروب الكثيااارة التاااي خاضاااوها مااان أجااال تااادعيم أركاااان , علاااى أعااادائهم
 وتقويتها وتحصينها., دولتهم

 وعااددا  وأنظمااة تمكنااوا , فطااوروا جيشااا  وأساالحة, أباادع المساالمون فااي المجااال العسااكري
باالرغم , لها صد الهجمة الشرسة عليهم من أوروبا المجاورة مادة ثمانياة قارونمن خال

 من قربهم منها.
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  نجاااح غيااار المسااالمين فاااي ظااال الحكااام اإلساااالمي لألنااادلس فاااي اإلباااداع الاااذي شاااهدته
وذلال بفضال , فقد تطورت تجارتهم ولغتهم وأدبهم  بشكل لم يسبق لاه مثيال, األندلس

 ها المسلمون للجميع. سياسة العدل والتسامح التي وفر 

 انتقاااالمااان خاااالل , سااااهم األندلسااايون بشاااكل واضاااح فاااي الحضاااارة األوروبياااة الغربياااة 
والتواصاال مااع المجتمااع األوروبااي , التطااور والتقاادم واإلبااداع الحضاااري عباار التجااارة

خصوصاا فااي العلاوم التطبيقياة بمختلااال , والعلمااي والثقاافي االقتصااديةعلاى الصاعيد 
 والهندسة والفلل والفلسفة وغيرها من العلوم األخرى. في الطب, تخصصاتها

 ساواء فاي المشارق أو الغارب, لقد كانت حضارة األندلس مزيجا رائعا  مان الحضاارات ,
واسااتثمروا , األندلساايون ماان تلاال الحضااارات فااي عمليااة التطااور والتقاادم اسااتفادحيااث 

 حيث أصبح له طابع أندلسي مبدع., ذلل وطوروا عليه
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 التوصيات:
الذي هاو بعناوان اإلباداع فاي حضاارة األنادلس فاي عصاري , من هذا الموضوع المهم االنتهاءبعد 

وقاااد تكاااون المكتباااة , يتباااين أن هناااال موضاااوعات أخااارى مهماااة جاااديرة بالبحاااث, اإلماااارة والخالفاااة
 ومن هذ  الموضوعات المقترحة:, العربية بحاجة ماسة إلثرائها من خالل األبحاث المحكمة

الداخلي بين مسلمي األندلس على وقال عجلة التطور واإلباداع الحضااري فاي  أثر النزاع -4
 األندلس.

دولاة األنادلس بعاد أن وصالت إلاى هاذا  انهيااردراسة األسباب الحقيقية التاي سااهمت فاي  -2
 القدر من الحضارة والتطور.

 موقال أهل الذمة من الصراع اإلسالمي النصراني في األندلس. -3

 ء الحضارة اإلسالمية في األندلس.دورغير المسلمين في بنا -4

واإلثنياات القومياة , دراسة مدى تأثير المسلمين في األندلس بعالقاتهم مع األديان األخرى -9
 والعرقية في تلل البالد.
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 (1ملحق رقم)

 

 .4ص ,م2115 -هـ1426, 1, طالسويدان, طارق: األندلس التاريخ المصور , الناشر: شركة اإلبداع الفكري
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 (2ملحق رقم)

 

 

 

 .28السويدان, األندلس التاريخ المصور, ص
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 (3ملحق رقم)

 

 .31السويدان, األندلس التاريخ المصور, ص
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 (4ملحق رقم)

 

 

 .31ص السويدان, األندلس التاريخ المصور,
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 (5ملحق رقم)

 

 

 

 

 .31السويدان, األندلس التاريخ المصور, ص
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 (6ملحق رقم)

 

 

 .36السويدان, األندلس التاريخ المصور, ص
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 (7ملحق رقم)

 

 

 .48السويدان, األندلس التاريخ المصور, ص
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 (8ملحق رقم)

 

 

 .61السويدان, األندلس التاريخ المصور, ص
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 (9ملحق رقم)

 

 

 

 .65السويدان, األندلس التاريخ المصور, ص

 

 

 

 

 



 

198 
 

 (11ملحق رقم)

 

 .69ان, األندلس التاريخ المصور, صالسويد
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 (11ملحق رقم)

 

 

 

 .71السويدان, األندلس التاريخ المصور, ص
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 (12ملحق رقم)

 

 

 

 

 .76السويدان, األندلس التاريخ المصور, ص
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 (13ملحق رقم)

 

 .78السويدان, األندلس التاريخ المصور, ص



 

212 
 

 (14ملحق رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 .98لمصور, صالسويدان, األندلس التاريخ ا
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 (15ملحق رقم)

 

 .112السويدان, األندلس التاريخ المصور, ص
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 (16ملحق رقم)

 

 

 

 .113السويدان, األندلس التاريخ المصور, ص
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 (17ملحق رقم)

 

 

 

 .116السويدان, األندلس التاريخ المصور, ص
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 (18ملحق رقم)

 

 

 

 .113السويدان, األندلس التاريخ المصور, ص
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 (19لحق رقم)م

 

 

 .114السويدان, األندلس التاريخ المصور, ص
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 (21ملحق رقم)

 

 

 

 

 .118السويدان, األندلس التاريخ المصور, ص
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 (21ملحق رقم)

 

 

 

 

 .123السويدان, األندلس التاريخ المصور, ص
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 (22ملحق رقم)

 

 .133السويدان, األندلس التاريخ المصور, ص
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 (23ملحق رقم)

 

 

 

 

 

 .138ويدان, األندلس التاريخ المصور, صالس
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 (24ملحق رقم)

 

 

 .148السويدان, األندلس التاريخ المصور, ص
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 (25ملحق رقم)

 

 

 

 .156السويدان, األندلس التاريخ المصور, ص
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 (26ملحق رقم)

 

 .158السويدان, األندلس التاريخ المصور, ص
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 (27ملحق رقم)

 

   

 

 

 .159السويدان, األندلس التاريخ المصور, ص
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 (28ملحق رقم)

 

 .161السويدان, األندلس التاريخ المصور, ص
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 (29ملحق رقم)

 

 

 .163السويدان, األندلس التاريخ المصور, ص
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 (31ملحق رقم)

 

 

 

 .166السويدان, األندلس التاريخ المصور, ص
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 (31ملحق رقم)

 

 

 .196س التاريخ المصور, صالسويدان, األندل
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 (32ملحق رقم)

 

 

 

 .198السويدان, األندلس التاريخ المصور, ص
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 (33ملحق رقم)

 

 .212السويدان, األندلس التاريخ المصور, ص
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 (34ملحق رقم)

 

 .212السويدان, األندلس التاريخ المصور, ص

 



 

223 
 

 

 

 (35ملحق رقم)

 

 

 .233السويدان, األندلس التاريخ المصور, ص
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 (36ملحق رقم )

 

 

 .349السويدان, األندلس التاريخ المصور, ص

 

 



 

225 
 

 

 (37ملحق رقم)

 

 

 

 .378السويدان, األندلس التاريخ المصور, ص
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 (83ملحق رقم)

 

 

 

 

 .394السويدان, األندلس التاريخ المصور, ص
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 (39ملحق رقم)

 

 

 

 

 

 .395السويدان, األندلس التاريخ المصور, ص
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 قائمة المصادر والمراجع
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 أوالً: المصادر العربية:

 

 القران الكريم. -4
 م(:1251هة=858اب  البار, أبو نبد اهلل محمد ب  نبد اهلل ب  أب  بكر القفان , )ت

 م.4323, 2دار المعارال, ط  الحلة السيراء, تحقيق: حسين م نس, القاهرة, -2
 م.4112نشكو كوديرا, مدريد,فر  التكملة لكتاب الصلة, تحقيق: -3

ابةة  النيةةر, أبةةو الحسةة  نلةة  بةة  أبةة  بكةةر, محمةةد بةة  محمةةد بةة  نبةةد الكةةريم الشةةيبا  , 
 م(:1233هة=836)ت

 م.4244جزء,تحقيق:عبد اهلل القاضي,بوالق,42الكامل في التاري  , -4
 م(:1461هة=816اب  الحمر, أبو الوليد إسمانيل اب  الحمر)ت

 م.4324يق: رضوان الداية, بيروت, دار الثقافة, نثير فرائد الجمان, تحق -9
 م(:4323ها=423ابن األخوة, محمد بن شريال الفريسي)ت

معااالم القربااة فااي أخبااار الحساابة, تحقيااق: روياان ليااون, كمبرياادج, لناادن, دار الفنااون,  -2
 م.  4334د.ط,

 م(:1183هة=558اإلدريس , أبو نبد اهلل محمد ب  نبد اهلل ب  إدريس, )ت
 م.4349,طبعة روما,2تاق في اختراق ا فاق,جنزهة المش -4
صااافة المغااارب وأرض الساااودان ومصااار واألنااادلس, نشااار: دوزي روي غوياااه, طبعاااة  -1

 م.4122ليدن ,
 م(:188هة=151الزدي, أبو زكريا محمد ب  إياس )ت

 م.4324علي حسينية, القاهرة, لجنة احياء التراث,  تاري  الموصل, تحقيق: -3
 هة(:463د نبد اهلل ب  محمد ب  يو س)ت الزدي, الحافُ اب  الولي

تاااااري  العلماااااء والاااارواة باألناااادلس, تااااح: عاااازت العطااااار الحساااايني, مطبعااااة الماااادني ,  -43
 م.4311ها=4431 2القاهرة, ط

 (:ه436ت ,) عيم أحمد ب  نبد اهللا  , أبو هالصب
, 4, دار الكتااااااب العرباااااي, ط ,تحقياااااق: ريااااام األبيااااااري, بياااااروت3ياااااة األوليااااااء ,جلح -44

 .ه4439
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اإلصةةطخري, أبةةو إسةةحاق إبةةراهيم بةة  محمةةد الفارسةة  اإلصةةطخري المعةةروف بةةالكرم , )ت 
 فيال صف الول م  القر  الرابع الهجري(:

محمااد شاافيق,  تحقيااق: محمااد جااابر عبااد العااال الجينااي, مراجعااة: المسااالل والممالاال, -42
 م.4324ها=4314وزارة الثقافة واإلرشاد القومي,

 م(:216هة=188أب  العباس أحمد ب  القاسم,)ت اب  أب  أصيبعة, موفق الدي 
, 4, بيااروت, لبنااان, دار الكتااب العلميااة, ط2عيااون األنباااء فااي  طبقااات األطباااء,ج -43

 م.4331
 م(:1141هة=542اب  بسام, أبو الحس  نل  ب  بسام الش تيري )ت

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة, تحقيق: إحسان عباس, الدار العربية للكتاب, ليبيا,  -44
 م.4341م, دار الثقافة, بيروت,4349تونس,

 م(:1182هة=818اب  بشكوال, القاف  أب  نبد اهلل الصوف )ت
 م.4399,نشر: فرنسيسكو كوديرا, مدريد, القاهرة, 4الصلة,ج -49

 م(:1313هة=115البغدادي, الخطي  البغدادي أبو بكر أحمد ب  نل )
 , دار الكتاب اللبناني, بيروت.4تاري  بغداد,ج -42

 م(:1614هة=481, أبو نبد اهلل ب  نزيز)تالبكري
, لبناااان, دار اإلرشااااد 4تحقياااق: عباااد الااارحمن علاااي الحجاااي, ط المساااالل والممالااال, -44

 م. 4321للطباعة والنشر, 
 م.  4321عبد الرحمن الحجي, بيروت, جغرافية األندلس وأوروبا, تحقيق: -41
 م.4344, نشر: دي أرسالن, الجزائر المغرب في ذكر بالد أفريقيا والمغرب, -43

 م(:812هة= 211الترمذي, ابو نيسل محمد ب  نيسل السلم )ت
الجامع الصحيح, المسمى سنن الترماذي, تاح: أحماد محماد شااكر واخارون, بياروت,  -23

 دار التراث العربي, د. ت. ط.
 م(:1328هة=128اب  تيمية, تق  الدي  أحمد)ت

 الحسبة في اإلسالم, دار الفكر, بيروت, د.ت. -24
 م(:1638هة=421م صور نبد الملل ب  محمد ب  إسمانيل)تالنعالب , أبو 

 د.ت.ط. كتاب خاص الخاص, تحقيق: حسن األمين, بيروت, دار ومكتبة الحياة, -22
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 هة(:8الجرسيف , نمر ب  ننما  ب  نباس )ت ق
رسالة في الحسبة, تحقيق: ليفاي بروفنساال, القااهرة, مطبعاة المعهاد العلماي الفرنساي  -23

 .م4399ل ثار الشرقية, 
 م(:1216هة=868الجزري, أبو العادات المبارل م  محمد )ت

, تحقياااق: طااااهر أحماااد الااازاوي, بياااروت, دار النشااار, 9النهاياااة فاااي غرياااب األثااار, ج -24
 المكتبة العلمية,.

 اب  جلجةل, أبة  داود سةليما  بة  حسةا  ال دلسة )ت أواخةر القةر  الرابةع الهجةري= القةر 
 العاشر الميالدي(:

كماء, تحقيق: ف اد سيد, القاهرة, دار المكتبة والوثاائق القومياة , طبقات األطباء والح -29
 م. 2339

 م(:1441هة=852اب  حجر, أحمد ب  نل  ب  محمد العسقال  )ت
عباااد العزياااز محماااد بااان صاااالح الساااديري,  , تحقياااق:4نزهاااة األلبااااب فاااي األلقااااب,ج -22

 م.4313ها =4433الرياض, مكتبة الرشد,
 م(:1683هة=485د )تاب  حزم, ال دلس  نل  ب  أحم

طاااااوق الحماماااااة فاااااي األلفاااااة وا الال, تحقياااااق: الطااااااهر أحماااااد مكاااااي, دار الهاااااالل  -24
 م.4334,

 م(:116هة=386اب  حوقل, التميم )
 م, طبعة دار الحياة, بيروت, د.ت.4331صورة األرض, طبعة ليدن,  -21

 م(:1615هة=488الحميدي, أبو نبد اهلل محمد ب  فتوح الزدي )ت
ذكاااااااار والة األناااااااادلس, الاااااااادار المصاااااااارية للتااااااااأليال والترجمااااااااة جااااااااذوة المقتاااااااابس فااااااااي  -23

 م.4322,القاهرة,
 م(:1221هة=828الحموي, ياقوت أبو نبد اهلل شها  الدي  )ت

 , دار الفكر, بيروت.2معجم البلدان,ج -33
 م(:1328هة=121الحميري, محمد ب  نبد الم عم )ت

ان, بيااروت, الااروض المعطااار فااي خباار األقطااار, تحقيااق: إحسااان عباااس, مكتبااة لبناا -34
 م. 4349ط, 



 

232 
 

ابةةةةة  حيةةةةةا , القرطبةةةةة  أبةةةةةو مةةةةةروا  بةةةةة  خلةةةةةف بةةةةة  حسةةةةةي  بةةةةة  حيةةةةةا  بةةةةة  محمةةةةةد 
 م(:1618هة=481)ت

المقتاابس فااي أخبااار بااالد األناادلس, تحقيااق: محمااود مكااي, القاااهرة, المجلااس األعلااى  -32
 م.4343م, بيروت, دار الكتاب العربي, 4344للش ون اإلسالمية, 

 م(:1134هة=521حمد ب  نبد اهلل )تاب  خاقا , أبو  صر الفتح ب  م
مطمح األنفاس ومسارح التاأنس فاي ملاح أهال األنادلس, تحقياق: محماد علاي شاوابكة,  -33

 م.4313بيروت, دار عمار م سسة الرسالة, ط ,  
 م(:112هة=366اب  خرداذبة, أبو القاسم نبد اهلل ب  أحمد )ت

 م.4124المسالل والممالل, طبعة ليدن, -34
 م(:118هة = 388محمد ب  حار  ب  أسد)تالخش  , أبو نبد اهلل 

قضااااة قرطباااة وعلمااااء أفريقياااة, تاااح: السااايد عااازت العطاااار الحساااني, القااااهرة, مكتباااة  -39
 م. 4334ها= 4449, 2الخانجي, ط

 هة(:483الخطي  البغدادي, أحمد ب  نل  أبو بكر)ت
 تاري  بغداد, بيروت, دار الكتب العلمية. -32

 م(:1314هة=118محمد السليما  )ت اب  الخطي , لسا  الدي  أبو نبد اهلل
, تحقياااق: محماااد عباااد اهلل, القااااهرة , الشاااركة 4اإلحاطاااة فاااي أخباااار غرناطاااة, مجلاااد -34

 م.4344المصرية للطباعة والنشر, 
, تحقياااااق: أحماااااد مختاااااار العباااااادي, القااااااهرة االغتااااارابنفاضاااااة الجاااااراب فاااااي عاللاااااة  -31

 م.4324,
سااالم ومااا يجاار إلااى ذلاال ماان ماان ملااول اإل االحااتالمأعمااال األعااالم فاايمن بويااع قباال  -33

 م.4392م, بيروت,4334شجول الكالم, نشر: ليفي بروفنسال, الرباط, 
 م(:1138هة=533اب  خفاجة أبو إسحق إبراهيم ب  خفاجة)ت

خفاجااااة, تحقيااااق: الساااايد مصااااطفى غااااازي, اإلسااااكندرية, دار المعااااارال,  اباااانديااااوان  -43
 م.4323

 م(:1468هة=868اب  خلدو , نبد الرحم  ب  محمد )ت
 م. 4311مقدمة بن خلدون, تحقيق: حجر عاص, بيروت, دار ومكتبة الهالل,  -44
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 م.4323العبر في خبر من عبر, بيروت, دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة,  -42
 م(:1211هة=881شمس الدي  أحمد ب  محمد )ت اب  خلكا ,

الكتب  تحقيق: يوسال علي الطويل, بيروت, دار وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان, -43
 م. 4331العلمية, 

 م(:854هة=246خليفة ب  خياط العصفري)ت اب  خياط,
 م. 4319, 2تاري  إبن خياط, تحقيق: ضياء العمري, الرياض, دار طيبة, ط -44

 م(:4443ها=949)ت ابن خير, أبو بكر محمد اإلسبيلي
 م.4343فهرسة ما روا  شيوخه, تحقيق: قدارة زيد بن خلبان, بيروت, -49

 م(:1238هة=833)ت كمب ال اب  دحية,
المطاااارب ماااان أشااااعار أهاااال المغاااارب, تحقيااااق: إبااااراهيم األبياااااري واخااااران, األميريااااة  -42

 م.4394, وتحقيق: مصطفى عبد الكريم, الخرطوم,4394,
 م(:1685هة=418اب  الدالئ , أحمد ب  نمر ب  أ س العذري )ت

إلاااى جمياااع ترصااايع األخباااار وتنوياااع ا ثاااار والبساااتان فاااي غرائاااب البلااادان والمساااالل  -44
عبااد العزيااز األهااوازي, مدريااد, معهااد الدراسااات اإلسااالمية بمدريااد,  الممالاال, تحقيااق:

 م.4329
نصاااوص عااان األنااادلس مااان كتااااب ترصااايع األخباااار وتنوياااع ا ثاااار والبساااتان    فاااي  -41

عباااااد العزياااااز األهاااااوازي.  غرائاااااب البلااااادان والمساااااالل إلاااااى جمياااااع الممالااااال, تحقياااااق:
 دين محمد بن أبي بكر بن سعد الزرعي:الدمشقي, أبو عبد اهلل شمس ال

, 2حاشااااااية اباااااان القاااااايم علااااااى ساااااانن أبااااااي داود, بيااااااروت, دار الكتااااااب العلميااااااة, ط  -43
 , مدريد, معهد الدراسات اإلسالمية , د.ت.ط.44م, ج4339ه=4449

 م(:1341هة=148الذهب , شمس الدي  إب  نبد اهلل محمد ب  أحمد ب  قاماز )ت
: بشار عواد معروال, بيروت, محي هالل الرماان , تحقيق49سير أعالم النبالء, ج -93

 م.4319م سسة الرسالة, 
 م.4323, الكويت, 2تذكرة الحفاظ , ج -94
 م.4323, تحقيق: صالح الدين المنجد, الكويت ,2العبر في خبر من عبر,ج -92
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 م(:1321هة=121الرازي, أبو بكر أحمد ب  نل  الح ف )ت
 بيروت, لبنان,  دار الكتب العلمية.شرح بدء األماني, تحقيق: أبي عمرو الحسيني,  -93

 ابن عبد الر وال, أحمد بن عبد اهلل )ت في النصال األول من القرن السادس الهجري(:
رسااالة فااي اداب الحساابة والمحتسااب, تحقيااق: ليفااي بروفنسااال, منشااورة ضاامن ثااالث  -94

 م.4399رسائل أندلسية في اداب الحسبة والمحتسب, القاهرة,
 م(:146هة=328مد )تاب  نبد ربه, أحمد ب  مح

 محمد سعيد العريان, بيروت, دار الفكر. , تحقيق:9العقد الفريد,ج -99
 م( :1128هة=526اب  رشد, أبو الوليد محمد ب  أحمد ب  محمد )ت

البيااان والتحصاايل والشاارح والتعلياال فااي مسااائل المسااتخرجة, تحقيااق: أحمااد الشاارقاوي  -92
 , دار الغرب اإلسالمي.2إقبال, ط

 م(:1111هة=1265رتفل الحسي  )تمحمد م الزبيدي,
, تحقياااق: مجموعاااة مااان المحققاااين, دار 43تااااج العاااروس مااان جاااواهر القااااموس, ج -94

 النشر, دار النهضة.
 م.4394طبقات النحويين واللغويين, تحقيق: محمد الفضل إبراهيم, القاهرة , -91

محمةةد بةة  أبةة  بكر)تَواسةةط القةةر  السةةادس الهجري=أواسةةط القةةر  النةةا   نشةةر  الزهةةري,
 الميالدي(:

الجغرافيااااا, تحقيااااق: محمااااد حاااااج صااااادق, منشااااورات: دمشااااق, المعهااااد الفرنسااااي فااااي  -93
 م.4343دمشق, 

 م(:1618هة=481اب  زيري, نبد اهلل)ت
كتاب التبيان عن الحادثة الكائناة بدولاة بناي زياري فاي غرناطاة, القااهرة, نشار: ليفاي  -23

 بروفنسال, مجموعة ذخائر العرب,.
 م(:826هة=264حمد ب  السائ  الكمب  )تالسائ  الكمب , هشام ب  م

 م.4333,  4جمهرة النسب, تحقيق: ناجي حسن, بيروت, عالم الكتب, ط -24
 السبت , محمد ب  القاسم ال صاري:

 م.42,4334وصال مدينة سبتة, نشر: ليفي بروفنسال, مجلة هسبيريس,ج -22
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 م(:845هة=236)ت محمد ب  سعد ب  م يع الزبري اب  سعد,
,  4, تحقياااق: محماااد صاااامل السااامحي, مكتباااة الصاااديق الطاااائال, طالطبقاااات الكبااارى -23

 م. 4333
 م(:1288هة=885اب  سعيد المغرب ,نل  ب  موسل)ت

إختصااار القاادح المعلااى فااي التاااري  المحلااى, تحقيااق: إبااراهيم األبياااري, بيااروت, دار  -24
 م.4319الكتب, 

, تحقياااااق: شاااااوقي ضااااايال, القااااااهرة, مصااااار, دار 4المغااااارب فاااااي حلاااااى المغااااارب,ج -29
 م.4393معارال, ال

القةةةةر  السةةةةابع  السةةةةقط , أبةةةةو نبةةةةد اهلل محمةةةةد بةةةة  ب ةةةة  محمةةةةد المةةةةالق  ال دلسةةةة )ت:
 الهجري=القر  النال  نشر الميالدي(:

فاااااي اداب الحسااااابة, ترجماااااة: ليفاااااي بروفنساااااال, بااااااريس, المعهاااااد المتوساااااط الاااااوطني  -22
 م. 4334المغربي,

ت فةة  القةةر  السةةابع الهجةةري ابةة  السةةمال, العمةةال  أبةةو القاسةةم بةة  محمةةد بةة  أبةة  العةةالِ)
 =النال  نشر الميالدي(:
 السمعا  , نبد الكريم ب  محمد: 

 م.1182ال سا , حيدر أباد, 
 م(:1811هة=1315السيالوي, أبو العباس أحمد ب  خالد ال اصري)ت

م, الزهارات المنثاورة, 4392اإلستقصا ألخبار دول المغرب األقصى, الادار البيضااء, -24
 م.4314مدريد,تحقيق: محمود مكي, 

 م(:1565هة= 111السيوط , جالل الدي  نبد الرحم  ب  اب  بكر)
 , د. ت.ط.4طبقات الحفاظ, القاهرة, ط -21

 الشافع , أحمد ب  نل  ب  حجر العسقال  :

لسان الميزان, تح: دائرة المعارال النظامية, م سسة األعلماي للمطبوعاات, بياروت,   -23

 .3, ج3م, ط4312
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 م(:1281هة=885ب  إسمانيل)تأبو شامة, نبد الرحم  
 الروضتين في أخبار الدولتين والصالحية, بيروت, دار الجيل. -43

 م(:1888هة = 1285آل الشيخ, نبد الرحم  ب  حس  )ت
 فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد, القاهرة, دار الحياة للكتب العربية. -44

 م(:1312هة=114الشيزري, نبد الرحم  ب   صر)ت
ب الحسبة, تحقيق: السيد البااز العريناي, لجناة التاأليال والترجماة, نهاية الرتبة في طل -42

 م.4342القاهرة,
 م(:1118هة=514نبد الملل ب  محمد ب  أحمد)ت اب  صاح  الصالة,

 تاااري  الماان باإلمامااة علااى المستضااعفين بااأن جعلهاام أئمااة وجعلهاام الااوارثين, تحقيااق: -43
 م.4324عبد الهادي الغازي, بيروت,

 م((:1616هة=482القاسم صاند ب  أحمد )تاب  الصاند, أبو 
 م.4342طبقات األمم, تحقيق: األب لويس شيخو, بيروت, -44

 م(:1383هة=184الصفدي, صالح الدي  خليل أيبل )ت
الاااوافي بالوفياااات, تحقياااق: أحماااد األرناااا وط, وتركاااي مصاااطفى, بياااروت, دار إحيااااء  -49

 م.2333ها=4423التراث,
 م(:1263هة=511ة )تالفب , أحمد ب  يح  ب  أحمد ب  نمير 

بغياااة الملاااتمس فاااي تااااري  رجاااال أهااال األنااادلس, سلسااالة تراثناااا, المكتباااة األندلسااااية,  -42
 م.4324القاهرة, دار الكتاب العربي,

 م(:122هة=316الطبري, محمد ب  جرير)ت 
 م.4311, بيروت, دار الفكر, 3تاري  الرسل والملول,ج -44

 م(:1125ة=ه526الطرطوش , أبو بكر محمد ب  الوليد الفهري)ت 
, 4ساااااراج الملاااااول, تحقياااااق: شاااااوقي ضااااايال, القااااااهرة, الااااادار المصااااارية اللبنانياااااة, ط -41

 م.4334ها=4444
 م.4393الحوادث والبدع , تحقيق: محمد الطالبي, تونس, -43
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 هة(:8محمد ب  أحمد التجيب  )ت ال صف الول م  ق اب  نبدو ,
ي اداب الحساابة منشااور ضاامن ثااالث رسااائل أندلسااية فاا رسااالة فااي القضاااء والحساابة, -13

 م. 4399والمحتسب, تحقيق: ليفي بروفنسال, القاهرة,
, أبو العباس أحمد ب  محمد )ت   م(:1281هة=815اب  نذاَر

كااااوالن, وليفااااي بروفنسااااال, لناااادن, دار الثقافااااة  , تحقيااااق: ج.س.2البيااااان المغاااارب,ج -14
 م.4394-4341,بيروت,

 م(:144هة333أبو العر , محمد ب  أحمد ب  تميم)ت 
بي, نعاااايم حساااان الباااااقي, تااااونس, علماااااء أفريقيااااا وتااااونس, تحقيااااق:علي الشاااااطبقاااات  -12

 م.4321
 م(:1115هة511اب  نساكر, نم  ب  الحسي  ب  نبد اهلل )ت

, تحقيااق: صااالح الاادين المنجااد, مطبوعااات المجمااع العلمااي 2تاااري  مدينااة دمشااق,ج -13
 العربي.

 م(:1448هة=852العسقال  , شها  الدي  أب  الففل)ت
 م.4393, مصر,2بشرح البخاري,جفتح الباري  -14

 م(:332ها=213بن عمر: أبو زكريا يحيى بن عمر بن يوسال الكناني)ت
أحكااااام السااااوق, تحقيااااق: حساااان حسااااني عبااااد الوهاااااب, مراجعااااة: فرحااااات الدشااااراوي,  -19

 م. 4349الشركة التونسية للتوزيع, 
 م(:1348هة=141العمري,شها  الدي  ب  ففل اهلل )ت

ألمصار,الجزء الخاص بوصال أفريقيا واألندلس تونس, مسالل األبصار في ممالل ا -12
 نشر: حسن حسني عبد الوهاب.

 اب  غال , ال دلس )ت ف  القر  السادس الهجري=النا   نشر الميالدي(:
فرحاااااة األنفاااااس فاااااي تاااااااري  األنااااادلس, القااااااهرة, نشااااار: لطفااااااي عباااااد الباااااديع, مجلااااااة  -14

 م.4393المخطوطات العربية, 
 (:1332هة=132إسمانيل ب  نل  )تأبو الفداِ, الملل المميد 

تقااويم البلاادان, تصااحيح: رينااود والبااارون مااال, تااوكين ديااالق, باااريس, دار الطباعااة  -11
 م.4193السلطانية, 
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 م(:188هة=116الفراهيدي, أبو نبد الرحم  الخليل ب  أحمد)ت
, تحقيق: مهدي المخزومي, إبراهيم السامرائي, بيروت, دار ومكتباة 4كتاب العين,ج -13

 ل, د.ت.ط.الهال
 ابو الفرج, قدامة ب  جعفر:

 .م4314الخراج وصناعة الكتابة, تح: محمد حسين الزبيدي, بغداد, دار الرشيد,  -16
 م(:1612هة=463اب  الفرف , أبو الوليد نبد اهلل ب  محمد ب  يوسف الزدي)ت

 م. 4322, القاهرة, 42تاري  علماء األندلس,ج -34
, القاهرة, نشار: عازت العطاار الحسايني, مطبعاة تاري  العلماء والرواة للعلم باالندلس -32

 م. 4311المدني, 
 م(:812هة=211اب  الفقيه, أبو بكر أحمد ب  محمد ب  إسحاق الهمذا  )ت 

 م.4119مختصر كتاب البلدتن, ليدن,  -33
 م( :1212هة=811القرطب , نري  اب  سعيد)ت

المعااارال,  صاالة تاااري  الطبااري, تحقيااق: محمااد باان أبااي الفضاال إبااراهيم, مصاار, دار -34
 م.4312,

 م(:1283هة=1263القزوي  , زكريا)ت 
 اثار البالد وعجائب المخلوقات وغرائب الموجودات, نشر: وستنفلد. -39

 م(:1682هة= 454القفان , ابو نبد اهلل محمد ب  سالمة ب  جعفر)ت
ألعيااون المعااارال وفنااون الخالئااالأل, تااح: جمياال عبااد اهلل المصااري,  تاااري  القضاااعي -32

 ها.4449ة الملل فهد الوطنية, السعودية, مكتب
 م(:1418هة=821القلش دي, أحمد ب  نل  )ت

, دمشاق, دار 4تحقياق: يوساال علاي الطويال, ط صبح األعشى في صاناعة اإلنشاا, -34
 م.4314الفكر,

 م(:111هة=381اب  القوطية, محمد ب  نمر ب  نبد العزيز)ت
 م. 4391األندلس, تحقيق: عبد اهلل أنيس الطباع, بيروت, افتتاحتاري   -31

 م(:1312هة=114نماد الدي  إسمانيل ب  نمر)ت  اب  كنير,
 م.4344,مكتبة المعارال,بيروت,44البداية والنهاية,ج -33
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 م(:4212ها=214ابن الكردبوس, )ت 
تاري  األندلس البن الكردبوس ووصفه البن الشاباط, تحقياق: أحماد مختاار العباادي,  -433

 م.4344معهد الدراسات اإلسالمية بمدريد,
 هة(:215اجه, محمد ب  يزيد ابو نبد اهلل القزوي  )تاب  م
 سنن ابن ماجه, تح: محمد ف اد عبد الباقي, بيروت, دار الفكر. -434

 م(:115هة=111أ س )ت  اب مالل, مالل 
 م.4343,  4كتاب الموطأ, بيروت, منشورات دار ا فاق الجديدة, ط -432

 (:هة111المالك , إبراهيم ب  نل  ب  محمد ب  فرحو  اليعمري)
 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب, بيروت, دار الكتب العلمية. -433

المةةةةةةةةاوردي, أبةةةةةةةةو الحسةةةةةةةة  نلةةةةةةةة  بةةةةةةةة  محمةةةةةةةةد البغةةةةةةةةدادي بةةةةةةةة  حبيةةةةةةةة  البصةةةةةةةةري 
 م(:1651هة=456البغدادي)ت

 م.4321األحكام السلطانية, مصر,  -434
 اب  محمد, أبو القاسم الحسي :

 نى, لبنان, دار المعرفة.المفردات في غريب القران, تح: محمد سيد كيال  -439
 م(:1312هة=112المراكش , نبد الواحد ب  نل  التميم )ت 

كاوالن, ليفاي بروفنساال,  البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب, تحقيق: ج.س. -432
 بيروت, لبنان دار الثقافة.

هاااا, نشااار: 4324المعجاااب فاااي تلخااايص أخباااار المغااارب, مصااار, مطبعاااة الساااعادة,  -434
 م.4343, محمد العلمي, القاهرة,محمد سعيد العريان

 م(:1688هة=458المرس , أبو الحس  نل  ب  إسمانيل ب  سيدة )ت
 م.4312, القاهرة ,1المحكم والمحيط األعظم, ج -431

 م(:151هة=348المسعودي, أبو الحس  نل  ب  الحس  ب  نل  )ت
 م.4324ها, ليدن,4332مروج الذهب ومعادن الجوهر, مصر, -433
 م.4329وت, لبنان,التنبيه واإلشراال, بير  -443

 م(4442ها=942المقدسي, أبو عبد اهلل محمد بن أحمد البشاري):
 م. 4332أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم, تحقيق: د يغويه, ليدن,  -444
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 هة(:843المقدس , أبو نبد اهلل محمد ب  نبد الواحد ب  أحمد الح بل )
مكااة المكرمااة, مكتبااة األحاديااث المختااارة, تااح: عبااد الملاال باان عبااد اهلل باان دهاايش,  -442

 ها.4443, 4النهضة الحديثة, ط
 م(:1388هة=116المقري, أحمد ب  محمد ب  نل  الفيوم )ت 

, بيااروت, دار النشاار المكتبااة 2المصااباح المنياار فااي غريااب الشاارح الكبياار للرافعااي,ج -443
 العلمية.

 م(:1831هة=1614شها  الدي  أحمد ب  محمد )ت المقري,
لرطياااب وذكااار وزيرهاااا لساااان الااادين إبااان الخطياااب نفاااح الطياااب مااان عطااار األنااادلس ا -444

,تحقيق: يوسال الشي  محمد البقاعي, بيروت, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع , 
 م.4331, 4ط

طفى السااااقا واخاااارون ,القاااااهرة, أزهااااار الرياااااض فااااي أخبااااار عياااااض, تحقيااااق: مصاااا -449
 م.4333

 م(:1441هة=845المقريزي, تق  الدي  أبو العباس أحمد ب  نل )ت 
 م.4332السلول لمعرفة دول الملل, القاهرة, نشر: محمد مصطفى زيادة,  -442
 م. 4314,  2الخطط, القاهرة , ط -444

 م(:1311هة=111محمد ب  مكرم الفريق  المصري )ت اب  م ُور,
 4لسان العرب, بيروت, دار النشر, دار صادر, ط -441

 مملف مجهول:
لواقعاااة بيااانهم, تحقياااق أخباااار مجموعاااة فاااي فاااتح األنااادلس وذكااار أمرائهاااا والحاااروب ا -443

 م.4324, مجريط,E.lafyccntcونشر:
 م.4113فتح االندلس, الجزائر, نشر : دون خواكين جنثالث, , -423
 م.4334مفاخر البربر, الرباط, نشر: ليفي بروفنسال,  -424
اإلستبصااااار فااااي عجائااااب المعصااااار, تحقيااااق: أسااااعد زغلااااول, جامعااااة اإلسااااكندرية,  -422

 م.4391
 ها.4421بوباية, بيروت, دار الكتاب العلمي, تاري  األندلس, تح:عبد القادر  -423
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 م(:1314هة=118)ت ال باه , أبو الحس  ب  نبد اهلل ب  الحسي  المالق 
تااري  قضااة األنادلس المسااجا )المرتباة العلياا فايمن يسااتحق القضااء والفتياا(, القاااهرة,  -424

 م.4341نشر :ليفي بروفنسال, دار الكتاب العربي, 
 م(:1332هة=133ب  نبد الوها  )ت  ال ويري,شها  الدي  أحمد

نهاياااة األدب فاااي فناااون األدب, تحقياااق: مفياااد قمحياااة واخااارون, بياااروت, دار الكتاااب  -429
 م.2334ها=4424, 4العلمية, ط

 م(:14هة=8اب  هذيل, أبو الحس  نل  ب  نبد الرحم  )ت ق
حليااااة الفرسااااان وشااااعار الشااااجعان, تحقيااااق: محمااااد عبااااد الغنااااي حساااان, القاااااهرة, دار  -422

 م.4343, المعارال
 تحفة األنفس وشعار سكان األندلس, نشر  وترجمه إلى الفرنسية: لويس مارسيه. -424

 نبد الواحد,ب  نل :
المعجب في تلخيص أخبار المغرب, تحقيق: محمد زينهم محمد عازب, القااهرة, دار  -421

 م.4334العرجاني للنشر والتوزيع, 
 م(:1451ة=ه881اب  الوردي, سراج الدي  ب  حفص ب  نمر أبو الفوارس)ت

 م.4123كتاب فريدة العجائب, نشر: ليدن, -423
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 البديع, لطف : نبد
 م.4233ها=4344اإلسالم في أسبانيا, المكتبة التاريخية, مكتبة النهضة المصرية, -4

 بشتاوي, نادل سعيد:
 م.4394,  4األندلسيون المواركة, القاهرة , مصر, دار الكتب, ط -1

 بيفو , إبراهيم:
الدولة العربياة فاي أسابانيا مان الفاتح حتاى ساقوط الخالفاة, بياروت, دار النهضاة العربياة,  -3

 م.4312,  3ط
 جودت, هالل محمد محمود صبح:

 م.4322ر األرقم, القاهرة,قرطبة في التاري  اإلسالمي, دا -43
 الجيوس , سلمل الخفراِ:

 , مركز دراسات الوحدة العربية.2الحضارة العربية اإلسالمية في األندلس,ج -44
 حايل, سيمو :

الناصر لدين اهلل أول خليفة في األنادلس, بغاداد, دار النشار للجاامعيين, مكتباة النهضاة,  -42
 م.4322, 2ط
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 حتل, فلي :
 م.4334, 2ت,  دار العلم للماليين, طالعرب تاري  موجز, بيرو  -43

 الحج , نبد الرحم  نل :
 الحضارة العربية اإلسالمية في األندلس. -44
 , دار اإلرشاد للطباعة والنشر.2أندلسيات ,ج -49
 4, طاالعتصاامالتاري  األندلسي من الفتح اإلسالمي حتى سقوط غرناطاة, القااهرة, دار  -42

 م.4313ها =4433,
أصااولها وتطورهااا وأثرهااا علااى الموساايقى األوروبيااة, بيااروت,  تاااري  الموساايقى األندلسااية -44

 م. 4323
 حس , إبراهيم:

 , بيروت, دار الجيل.2تاري  اإلسالم السياسي والديني والثقافي واإلجتماعي,ج -41
 حس , إبراهيم, نل  إبراهيم حس :

 م.4322النظم اإلسالمية, القاهرة, -43
 حس , نل  حس :

 م.4313رة, مكتبة الخانجي,الحياة الدينية في المغرب, القاه -23
 حس , حس   نبد الوها :

 م.4322, 4, تونس, ط2ومضات من الحضارة العربية ,ج -24
 حس , أحمد محمود:

 العالم اإلسالمي في العصر العباسي, دار الفكر العربي. -22
 الحفني, محمود:

 زرياب موسيقار األندلس, مجموعة أعالم العرب. -23
 حالق, حس :

الوسطى )األندلس, صقلية, الشام(,  شرق والغرب في العصورالعالقات الحضارية بين ال -24
 م.4312الجامعية,  بيروت, الدار
 الحلوج , نبد الستار:

 م.4312لمحات من تاري  الكتب والمكتبات, القاهرة, دار الثقافة , -29
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 نبد الحليم, رج  محمد:
المصاري, دار العالقات بين األندلس اإلسالمية وأسبانيا النصارانية, بياروت, دار الكتااب  -22

 الكتب اإلسالمية.
 خماش, شحد :

 م.2334, 4جامعة دمشق, ط اإلسالمية , دمشق, منشورات: دراسات في ا ثار -24
 الدوري, إبراهيم ياس:

 م.4312عبد الرحمن الداخل في األندلس وسياسته الخارجية والداخلية, بغداد, -21
 دويدار, حي  يوسف:

,  4الحسااااااااااين اإلسااااااااااالمية, ط المجتمااااااااااع األندلسااااااااااي فااااااااااي العصاااااااااار األمااااااااااوي, مطبعااااااااااة -23
 م.4334ها=4444

 ديا , محمد حامد الشافع :
 الكتب والمكتبات, القاهرة, دار قباء للطباعة والنشر. -33
 م.4344, القاهرة ,4تاري  العرب في أسبانيا ,ج -34

 الرفان , أ ور:
 م.4343اإلسالم في حضارته ونعمه, دمشق, -32

 الركاب , جودت:
 م.4322, 2عارال, طفي األدب األندلسي, مصر, دار الم -33

 أبو رميلة:
 م.4312, مجلة معهد المخطوطات العربية, يوليو,3األسبان والحضارة اإلسالمية, مجلد -34

 زبي ,  جي :
 الموسوعة العامة لتاري  المغرب واألندلس, دار األمير. -39

 الزركل , خير الدي :
 م.2332, 9األعالم, بيروت, دار العلم للماليين, ط -32

 زك , نبد الرحم :
 م. 4394يال في العالم االسالمي, القاهرة,الس -34
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 زيتو , محمد محمد:
 م.4333ها=4444المسلمون في المغرب واألندلس , -31

 زيدا , جورج :
 م.4314رويات تاري  األندلس, دار الهالل, -33

 سابق, السيد:
 العقائد اإلسالمية, الناشر: بيروت, لبنان, دار الكتاب العربي. -43

 سالم, نبد العزيز:
مين واثارهم في األندلس من الفتح حتاى ساقوط الخالفاة بقرطباة, االساكندرية, تاري  المسل -44

 م.4324م سسة شباب الجامعة, 
 م .4323في تاري  وحضارة اإلسالم في األندلس, بيروت, -42
 م.4344, دار النهضة العربية للطباعة والنشر,4قرطبة حاضرة الخالفة في األندلس,ج -43
 م.4322مية , بيروت,القيم الجمالية في فن العمارة اإلسال -44
 م.4393, القاهرة,24فن الغناء والموسيقى, عدد -49

 السامرائ , خليل إبراهيم صالح:
 م .4332دراسات في تاري  المغرب العربي, دار الكتب للطباعة والنشر, -42
 م.2331,   4األثير للطباعة والنشر, ط ابنالثغر األدنى األندلسي, الموصل, دار  -44
 االثير للطباعة والنشر. ابنالموصل, دار حضارة العرب في األندلس,  -41
 م.4331في األندلس, الموصل,  ةأثر الحضارة العربي -43

 خليفة وناطق صالح مطلوب: السامرائي, خليل إبراهيم, عبد الواحد ذنون طه,
تاااري  العاارب وحضاااارتهم فااي األنااادلس, جامعااة الموصاال, دار الكتاااب للطباعااة والنشااار,  -93

 م.4314
 ا :نبد الفتاح وآخر  سعيد,
 ها.4432,  2دراسات في تاري  الحضارة اإلسالمية العربية, الكويت, دار السالسل, ط -94

 الس دوي, أحمد:
 م. 4341, القاهرة,  االستقامةبالمولد النبوي, مطبعة  االحتفالتاري   -92
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 سودة, أحمد ب  سودة:
 الموسوعة العامة لتاري  المغرب واألندلس, دار األمير. -93

 السويدا , طارق:
 -هاااااا4422, 4الناشااااار: شاااااركة اإلباااااداع الفكاااااري,ط لس التااااااري  المصاااااور,األناااااد -94

 م.2339
 شاكر, مصطفل:

 م.4311, 4, طالعثمانيالمدن في اإلسالم حتى العصر  -99
 الشرقاوي, نبد الحميد:

 م.4393في األندلس في القرن الرابع هجري, جامعة القاهرة , االقتصاديةالحياة  -92
 الشط , أحمد شوكت:

الحضارة العربية اإلسالمية والمجتمع العرباي, مطبعاة جامعاة دمشاق مجموعة أبحاث في  -94
 م.4323,

 شكي , أرسال : 
 , بيروت, دار ومكتبة الحيا .4األندلسية ,ج الحلل السندسية في األخبار وا ثار -91
يطاليا وجزائر -93 المتوسط, مصار, مطبعاة  البحر تاري  غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وا 

 ركا ,.عيسى البالي الحلبي وش
 شلب , أحمد:

, القاهرة,  مكتبة النهضة المصرية, 4موسوعة التاري  اإلسالمي والحضارة اإلسالمية, ج -23
 م.4343, 4ط

,  2طالتربيااااة اإلسااااالمية نظمهااااا فلساااافتها وتاريخهااااا, القاااااهرة, مكتبااااة النهضااااة المصااااري,  -24
 م.434
 شوق , فيف:

 , دار المعارال.3عصر الدولة واإلمارات األندلسي, ط -22
 م.4343,  4ارس النحوية, القاهرة, دار المعارال, طالمد -23
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 صاح  الشرطة ف  ال دلس:
م, يصاااادرها المعهااااد 4313, 3, ومجلااااة أوراق, العاااادد 43مجلااااة الماااا ر  العربااااي, العاااادد  -24

 األسباني العربي  للثقافة.
 الصوف , خالد:

كليااة تاااري  العاارب فااي األناادلس عصاار المنصااور األندلسااي, منشااورات الجامعااة الليبيااة,  -29
 ا داب.

 طاهر, مصطفل العميد:
 م. 4313اثار المغرب واألندلس, بغداد,  -22

 طرخا , إبراهيم نل :
 م.4391دولة القوط الغربيين, القاهرة, مطبعة لجنة البيان العربي,  -24
يطالياااااا مساااااتخرج مااااان حولياااااات كلياااااة  -21 , 2,ج23, مجلاااااد ا دابالمسااااالمون فاااااي فرنساااااا وا 

 م.4324
 طقوش, محمد سهيل:

 م.2339,  4لمين في األندلس, دار النقاش, طتاري  المس -23
 طه, نبد الواحد ذ و :

عهااااد اإلمااااارة فااااي األناااادلس, كتاااااب تاااااري  العاااارب وحضااااارتهم فااااي األناااادلس, الموصاااال,  -43
 م.4312,  4منشورات مكتبة بسام, ط

 م.4312, 4دراسات اندلسية, المجموعة األولى, الموصل, منشورات مكتبة بسام, ط -44
 طه, ندا:

 م .4141ي  الحضارة اإلسالمية, دار الكتاب العربي, فصول من تار  -42
 الطيب , أمي  توفيق:

 , الدار العربية للكتاب.2دراسات وبحوث في تاري  المغرب واألندلس ,ج -43
 ناشور, سعيد نبد الفتاح :

 م .4344النهضة األوروبية في القرن الثاني عشر, -44
 م.4322, 4, ط4أوروبا العصور الوسطى,ج -49
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 العافيدي, خاشع:
 م.4312تاري  العرب في األندلس, بغداد,  -42

 العبادي, أحمد:
األعياااد فااي مملكااة غرناطااة, مجلااة ومعهااد الدراسااات اإلسااالمية, مدريااد, مطبعااة ومعهااد  -44

 م.4343الدراسات اإلسالمية ,
 م.4323تاري  البحرية اإلسالمية في المغرب واألندلس, بيروت, -41
 عربية, بيروت.مشاهدات لسان الدين بن الخطيب, دار النهضة ال -43
 م.4391المجمل في تاري  األندلس, سلسلة المكتبة التاريخية ,القاهرة, -13
 م.4321دراسات في تاري  المغرب واألندلس, مطبعة المصري, اإلسكندرية, -14
 م.4344في التاري  العباسي واألندلسي, بيروت, دار النهضة العربية,  -12
 .م4321في تاري  المغرب واالندلس, اإلسكندرية , مصر, -13
 م.4393الصقالبة في أسبانيا وعالقتهم بحركة الشعوبية, مدريد, -14
صور مان حيااة الحارب والجهااد فاي األنادلس, منشاأة المعاارال باإلساكندرية, جاالل خازى  -19

 م.2333وشركا ,
 نباس, إحسا :

 م.4323, 4الثقافة , ط سيادة قرطبة (, بيروت, دار األدب األندلسي )عصر تاري  -12
 زيد: العجم , أبو اليزيد أبو

 العقيدة اإلسالمية عند الفقهاء األربعة , دار السالم للطباعة والتوزيع. -14
 العريا , محمد العرب  العلم :

 م.4343تاري  األندلس, القاهرة , -11
 نالم , نبد اهلل نل :

 م.4344الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد الم من بن علي, القاهرة, -13
 العل , صالح أحمد وآخرو :

 م.4349ها= 4339ارة العربية اإلسالمية, مطبعة ا داب, النجال األشرال,تاري  الحض -33
 نل , محمود كرد:

 م.4334اإلسالم والحضارة العربية, مطبعة القاهرة, دار الكتب المصرية,  -34
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 العمر, تيسير خميس:
 في ظل اإلسالم, بيروت, لبنان, دار الفكر المعاصر. االعتقادحرية  -32

 ن ا , محمد نبد اهلل:
, القاااااهرة, مكتباااااة 2إلسااااالم فاااااي األناااادلس الخالفاااااة األمويااااة, الدولااااة العامرياااااة, جدولااااة ا -33

 م.4323ها=4313, 4الخانجي, ط
 م.4334,  2ا ثار الباقية في أسبانيا , القاهرة, مكتبة الخانجي, ط -34
,  2ا ثاااااار األندلسااااااية الباقيااااااة فااااااي أساااااابانيا والبرتغااااااال, القاااااااهرة,  م سسااااااة الخااااااانجي, ط -39

 م.4324
 م.4334ين, القاهرة, مطبعة الخانجي, ئال منذ قيامها حتى فتح المرابطوادولة الط -32

 فراج, عز الدين:
 م.4341فضل العلماء المسلمين على الحضارة األوروبية, دار الفكر العربي, -34

 فرحات, يوسف شكري:
 م.4332,  4غرناطة في ظل بني األحمر )دراسة حضارية (, دار الجيل, ط -31

 فروخ, نمر:
 م4393سالم في الحوض الغربي من البحر المتوسط, بيروت,تاري  العرب واإل -33

 القيسي, مروان إبراهيم:
, واالجتماعيااةالتحفاة الشاايعية فااي تهاذيب شاارح العقياادة الطاحاويااة, دائارة العلااوم اإلنسااانية  -433

 م.4314ها=4434,  4األردن, ط جامعة اليرمول, إربد,
 الكعال, ننما :

 م.4334ار العرب,المتوسط, د العربية في البحر الحضارة -434
 الك ا  , نبد الح :

 م.4342التراتيب اإلدارية في المدينة المنورة العلية, الرباط, -432
 الكيالل, نبد الوها :

 , الم سسة العربية للدراسات والنشر.3موسوعة السياسة, ج -433
 لطف , نبد البديع:

 م.4233ها=4344اإلسالم في أسبانيا, المكتبة التاريخية, مكتبة النهضة المصرية , -434
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 لطف , بركات أحمد:
 م.4314المعجم التربوي, الرياض, دار الواحة,  -439
 نبد الم عم: ماجد,
 م.4343,  3تاري  الحضارة اإلسالمية في العصور الوسطى, القاهرة, ط -432

 المبارل ,هاني أبو خليل شوقي:
دور الحضااااارة العربيااااة اإلسااااالمية فااااي النهضااااة األوروبيااااة, دمشااااق, سااااوريا, دار الفكاااار,  -434

 .م4332
 محمد, ديا :

 م. 4311, القاهرة , 4تاري  العرب في أسبانيا ,ج -431
 محمود, م ل حس :

 م.4312المسلمون في األندلس وعالقتهم بالفرنجة, القاهرة, دار الفكر العربي, -433
 مرحبا, محمد نبد الرحم :

 م.4343الموجز في تاري  العلوم عند العرب, بيروت, -443
 مرزوق, محمد نبد العزيز:

 م.4342ية اإلسالمية في المغرب واألندلس, بيروت,الفنون الزخرف -444
 مريم, الطويل:

ممالااال المرياااة فاااي عهاااد المعتصااام بااان صااامادح, مكتباااة الوحااادة العربياااة  الااادار البيضااااء  -442
 م.4344,

 مصطفل, إبراهيم الزيات, أحمد نبد القادر, حامد ال جار محمد:
 ., تحقيق: مجمع اللغة العربية, دار الدعوة2المعجم الوسيط ,ج -443

 مصطفل, الشكعة:
 م.4394, 4األدب األندلسي موضوعاته ومقاصد , دار الكتب االسالمية , ط -444

 مصطفل, محمد حميد اتو:
 م.2334,   4, بيروت, دار إبن حزم, ط4مدرسة الحديث في األندلس,ج -449

 مطلق, البير حبيب:
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ت, الحركااة اللغويااة فااي األناادلس منااذ الفااتح اإلسااالمي حتااى نهايااة عصاار الطوائااال, بياارو  -442
 م.4324المكتبة العصرية, 

 معروف,  اج :
 م.4323المدخل في تاري  الحضارة العربية, بغداد, مطبعة العاني,  -444

 مكي, محمود علي:
 ها.134-32تاري  األندلس السياسي, -441
 م.4324ديوان ابن دراج القسطلي, دمشق, -443
اللغااة  ماادخل لدراسااة األعااالم الجغرافيااة ذات األصااول العربيااة فااي أساابانيا, ماا تمر مجمااع -423

 م.4339العربية, القاهرة ,
 الم وف , محمد:

 م.4334,   4التاري  األندلسي من خالل النصوص, الدار البيضاء, المغرب, ط -424
 مم س, حسي : 

 م.4393,  4فجر األندلس, القاهرة, الشركة العربية للطباعة والنشر, ط -422
 م.4324, 4رحلة األندلس, القاهرة, مطابع كوستا توماس, ط -423
 م.4394, 4في حوض البحر المتوسط, المجلة التاريخية, مجلد المسلمون  -424
 م.4324ها=4312الجغرافيا والجغرافيون في األندلس, مدريد, -429
 , القاهرة.4موسوعة التاري  األندلس,ج -422

 نبد الرحم  حس  ج كة: الميدا  ,
 إبراهيم وأدلة إيمانية, دار العلم, دمشق. -424

 ال افوري:
 م.4323ر الديني, بيروت,المدخل في التطور التاريخي للفك -421

  جدة, خماش:
 م.2334, 4دراسات في ا ثار اإلسالمية, دمشق, منشورات جامعة دمشق, ط -423

 النشار, محمد محمود:
 م.4334ن والصليبين والموحدين, دار الحراء, الميناء,يمدينة شلب بين البرتغالي -433
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  ع ع , نبد المجيد:
 م.4313عربية, تاري  الدولة األموية, بيروت, دار النهضة ال -434

  ور الدي , زهروت :
الثااااني عشاااار  –الطاااب والخااادمات الطبياااة فاااي األنااادلس خااااالل القااارن الساااادس الهجاااري  -432

 م2332الميالدي, اإلسكندرية, م سسة شباب الجامعة, 
 هيكل, أحمد:

 م.4319األدب األندلسي من الفتح إلى سقوط الخالفة, دارالمعارال, -433
 

  



 

253 
 

 المراجع األجنبية المترجمة:

 ميتز: آدم
 عبد الهادي أبو ريدة واخران. الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري, تعريب: -4

 أر ولد توماس:
 الدعوة إلى اإلسالم, ترجمة: حسن إبراهيم. -2

 أ جيل, ج نال  بال ينا:
 م.4399تاري  الفكر األندلسي, ترجمة: حسين م نس, القاهرة, مكتبة الثقافة الدينية,  -3

 أرشيبالد لويس:
لقااوى البحريااة والتجاريااة فااي حااوض البحاار المتوسااط, ترجمااة أحمااد محمااد عيسااى, تقااديم: ا -4

 شفيق غربال.
 بار ولد:

تاااري  الحضااارة اإلسااالمية العربيااة, ترجمااة: حماازة طاااهر, دار المعااارال بمصاار, الطبعااة  -9
 الخامسة,  د.ت.

 ج.س.كوال : 
عباااد الحمياااد ياااونس,  د,األناادلس, لجناااة ترجماااة دائااارة المعاااارال اإلسااالمية, إباااراهيم خورشاااي -2

 , بيروت.يحسن عثمان, دار الكتاب اللبنان
 جوزيف ري و:

يطاليااااااااا, ترجمااااااااة: شااااااااكيب أرسااااااااالن,  -4 تااااااااري  غاااااااازوات العاااااااارب فااااااااي فرنسااااااااا وسويسااااااارا وا 
 م.4322بيروت,

يطاليااااا وسويساااارا, تعريااااب وتعليااااق: الحواشااااي, تقااااديم:  -1 الفتوحااااات اإلسااااالمية فااااي فرنسااااا وا 
 م.4314, 4إسماعيل العربي, الجزائر, ط

 خوا  فير يت:
فضااال األنااادلس علاااى ثقافاااة العااارب, ترجماااة: نهااااد رضاااا, فاضااال الساااباعي, دمشاااق, دار  -3

 م.4342إشبيلية للدراسات والنشر, 
 
 



 

254 
 

 دافيد وي ز:
, تحاري: 2فنون الطب  في األندلس, من كتاب الحضارة العربية اإلسالمية في األنادلس,ج -43

 م.4331, 4حدة العربية, طسلمى الخضراء الجيوسي, بيروت, مركز دراسات الو 
 دوزي ريزت:

المسلمون في األندلس )أسبانيا اإلسالمية (, تعريب: حسن حبش, القاهرة,  الهيئة العربية   -44
 م.4334للكتاب, 
 روبرت هيل برا د:

 .4زينة الدنيا, قرطبة القروسيطية, مركز ثقافيا عالميا,ج -42
 روجو بواز:

كتاااااب الحضااااارة العربيااااة اإلسااااالمية فااااي  التااااأثير العربااااي فااااي الشااااعر الغربااااي األوروبااااي, -43
 م. 4,4319األندلس, ج

 ريبيرا جوليا :
 م.4314نصوص عجمية, ترجمة: الطاهر مكي, مصر, دار المعارال,  -44
التربية اإلسالمية في األنادلس أصاولها المشارقية وتأثيراتهاا الغربياة, ترجماة: الطااهر أحماد  -49

 م.4334, 2مكي, دار المعارال, ط
 ري ا  آر ست:

 م.4394عادل زعيتر, القاهرة,  رشد والرشيدية, ترجمة:ابن  -42
 زيغريد هو كه:

شااامس العااارب تساااطع علاااى الغااارب, ترجماااة: فااااروق بيضاااون, كماااال ساااوقي, دار ا فااااق  -44
 الجديدة, بيروت.

 سا شير اكسيرانيو  غارينا:
الزراعة في أسبانيا المسلمة كتاب الحضارة العربية اإلسالمية في األندلس, بيروت, مركاز  -41

 م.4331, 2, 4دراسات الوحدة العربية, ط
 سيجفريد هو كة:

 فضل العرب على أوروبا, ترجمة: ف اد حسين علي, دار النهضة العربية. -43
 



 

255 
 

 فارمر)ه ري جورج(:
 م.4392تاري  الموسيقى األندلسية, ترجمة: حسين نصار, القاهرة,  -23

 فيشر:
 , ترجمة: وليم النجر.4تاري  أوروبا في العصور الوسطى,ج -24
 ر يه خوا :في
فااااي العلااااوم الفيزيائيااااة والطبيعيااااة والتقنيااااة فااااي األناااادلس الحضااااارة العربيااااة اإلسااااالمية فااااي  -22

 م. 4333, بيروت,2األندلس, ط
 كريستوفردوس :

مراجعاة: ساعيد عباد الفتااح عاشاور, م سساة  تكوين أوروبا, ترجمة محمد مصاطفى زياادة, -23
 م.4324كل العرب,
 ليف  بروف سال:

 ندلس, ترجمة: ذوقان قرقوط, بيروت, دار مكتبة الحياة,.حضارة العرب في األ -24
 لي  بول ستا ل :

 م.4344قصة العرب في أسبانيا, ترجمة: علي الجارم, مصر, دار المعارال,  -29
 لوبو  غوسناف:

 م.4392حضارة العرب, ترجمة: عادل زعيتر, القاهرة, دار إحياء الكتب العربية,  -22
 مارغري ا لوبيز غوميز:

ة للعاااالم اإلساااالمي فاااي أوروباااا عبااار األنااادلس, كتااااب الحضاااارة العربياااة إساااهامات حضااااري -24
 , مصر, دار المعارال,.2اإلسالمية في األندلس,ج

 مو تغمري وات:
محمااد رضااا المصاااري,  فااي تاااري  أساابانيا مااع فصاال فااي األدب, بقلاام ليباار كاكيااا, نشاار: -21

 م.4331, 4بيروت, لبنان,  شركة المطبوعات للتوزيع والنشر, ط
 

 

 

 



 

256 
 

 :هودكتوراائل ماجستير رس

 بولعراس خميس:
والثقافياااة لألنااادلس فاااي عصااار ملاااول الطوائال)رساااالة ماجساااتير غيااار  االجتماعياااةالحيااااة  -4

 م.4334ها=4421منشورة (, باتنة, جامعة الحاج الخضر, 
 حمزة, آم ة نودة:

 م.2334الصيادلة والعشابون في األندلس, رسالة ماجستير, مجلس كلية ا داب, بغداد, -2
 خفاف, مهل سعيد:ال

 , الحياة العلمية في الموصل منذ الفتح حتى نهاية القرن الثالث الهجري, أطروحاة دكتاورا -3
 م.2333جامعة الموصل,

 زيارة,  ادر:
رساااالة ماجساااتير, الجامعاااة اإلساااالمية, غااازة,  التااارال فاااي المجتماااع اإلساااالمي األندلساااي, -4

 م(.4223-221ها=32-444)
 د:العكيدي, برزا  ميسر حامد أحم

مدينااة شاالب ماان الفااتح العربااي اإلسااالمي حتااى سااقوطها فااي أياادي البرتغاااليين, أطروحااة  -9
 م.2333غير منشورة, جامعة الموصل,  دكتورا

 العلياوي, حسي  جبار مجيتل:
الحماااالت الصاااليبية علاااى األنااادلس حتاااى نهاياااة دولاااة المااارابطين, رساااالة ماجساااتير غيااار  -2

 م.2339منشورة, كلية التربية, جامعة النصرة ,
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

257 
 

 المراجع األجنبية:

1.  Balbas, Leopoldo Torres, Cludades Hispano, 

Musulmanas,Conclusion: Henri Terrasse, Tomol. 

2. Bury, J. B. The Cambridge Medieval History, Cambridge, 

1964,Vol. III. 

3. Encyclopedia Britannica, Library of the Congress, U.S.A., 

1966,Vol. 9. 

4. Provencal, E. Levi, Histoire De L'Espagne Musulmane, 

TomePremier, Laconquetes Et'L Emirat Hispano Umatyade (710-

912), 

5. Tome 11, Le Califat Amaiyde De Coreoue, (912 1031), Paris,1950, 

Tome 111, Lesiecie Du Califai De Cordoue, Paris, 1967 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

258 
 

Abstract 
Creative of Islamic  civilization in Al Andaluss, Imara and Khelefa 

time in( 138-422) (755-1030)  

the research talked about what Arab  A ndaluss Muslims developed 

in all aspects of life after the liberation of Al  Andaluss. 

Therefore, the research was divided  into sixchapters which 

proceeded by an introduction then a conclusion  that summarized 

the most important results that the researcher reached to .and the 

resources which were recording in theresearch .the chapters are as 

follow: 

The first chapter talked  about the Andaluss Muslims creativity  

qualifications  such asa strong belief ,Islamic principles, and its 

doctrines like loyalty , justice, farness away from racism and morals 

of Muslims,also  their abilities to deal with  civilizations which was 

founded in Al Andaluss that time.Although, the difference of 

religions ,thoughts, nationalisms and origins ,they were involved in 

the social life without distinction. 

the second chapter referred to the intellectual, scientific, literary, 

educational, medical andJurisprudential aspects . 

 the third chapter was about  architecture , music, singing and 

clothes which differentiated Andalusess. Also, their food ,drink and 

traditions.  

the fourth chapter talked about the political and administrative  

creativity either in the time of Imara or the Khelfa and illustrated 

the political maturity dealing  of their politicians and leaderswith  

enemies and friendsweather inside  or outside. 

 the economic side with its all  fields  was explained  through the 

fifth chapter. Specially the field of agriculture ,industry,trade, and 

income resources which were back  to treasury and home money of 
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Al andaluss. By gathering  different taxes and levies. Which led to a 

kind of development and help to create the civilization of Al-

andaluss. 

the last chapter spooked about themilitary  creativity ofAndaluss 

specially in the army system,plane, building forts and castles also 

walls , to protect country from any inside or outside attack . 

By this creative civilization the A ndaluss Muslims were able to 

continue  in their country for  eight centuries. that was an evidence 

to show their ability to be mixed with the Andaluss society and 

benefiting  from  its different categories. 

 

 

 


