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 إلى زوجي الغالي د. عروة الفالح

 إلى َمْن ينبض قمبها باإلحساس, إلى مهجة القمب , وبمسم الّروح , إليِك يا أّمي

 إليك يا أبي  ...إلى مميكي وسمطاني ومعّممي الذي رّباني
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 محمد زياد وحماتي الجميمة أم طارق

 إلى حبيب قمبي ابني أمير  

 إلى األهل واألقارب األحبَّاء

 إلى األصدقاء والّزمالء األعزّاء

 أهدي هذا العمل
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 الشكر والتقدير

 

َمْن ال ُبّد من االعتراف بالفضل ألهل الفضل, ألّن االعتراف بالفضل ألهل الفضل فضل أيضًا , و 
 ال يشكر الّناُس ال يشكِر اهلل, لذا أتقّدم بجزيل الّشكر والِعرفان إلى:  

تتتل مشتتتكورًا باإلشتتتراف عمتتتى هتتتذ  الرستتتالة ,  - أستتتتاذي التتتدكتور عمتتتر شتتتمبي التتتذي تفضَّ
وتعّهدها منذ أن كانت فكرة إلتى أن أصتبحت متا أصتبحت عميت  اون , وذلتك متن  تالل 

رشادات  التي ك  انت المنارة التي اهتدْيُت بها .توجيهات  القّيمة , وا 
 

أساتذتي األجاّلء  في قسم التاريخ في جامعة ال ميل الذين كان لهم الفضتل الكبيتر فتي  -
 إنارة طريقي  الل مدة الدراسة .

 
 

 األستاذ إسحق الجعبري الذي دّقق الّرسالة لغًة وأسموبًا. -
 

لنفيس من أجمي وستاندني وال أنسى إزجاء الشكر العظيم إلى زوجي الذي بمغ الغالي وا -
 ورعاني, وكابد األرق من أجل نجاحي .

 
 

وفي النهاية أشكر كّل َمْن ستاعدني وستاندني فتي القيتام بهتذا العمتل العممتي , فبفضتل  -
 ذلك الجود وتمك الجهود  رجت هذ  الدراسة إلى حّيز الوجود.
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 مم ص الرسالة

 

ُيعػػّد تاريخنػػا اإلسػػالمّي حػػافاًل بػػالكثير مػػف وجػػوه اإلبػػداع الحضػػارّي, التػػي مػػف شػػأنيا أف تضػػيء 
الطويؿ الكثير مف الزوايا المظممة في تاريخ الحضارة اإلسالمّية, فقد كاف لممسمميف َعْبَر تاريخيـ 

نشاط مشرِّؼ في مياديف الحضارة المختمفة, وانبثؽ عف ذلؾ النشاط الكبيػر كيػاف حضػارّي عظػيـ 
دور كبيػر وجيػد  -فترَة اإلمارة األمويػة -أسيـ في تقدـ البشرية نحو األفضؿ, فقد كاف لألندلسّييف

ـّ, وميػػداف الحيػػاة العمميػػة ب شػػكؿ خػػاّص, واضػػح وعميػػؽ فػػي االىتمػػاـ بميػػاديف الحضػػارة بشػػكؿ عػػا
الػػذي  -فػػالعمـو المختمفػػة مػػف عمػػـو دينيػػة كالحػػديث , والتفسػػير, والفقػػو, ووجػػود مػػذاىب كالمػػالكي

احتػػّؿ الصػػدارة فػػي تفكيػػر األندلسػػييف وحيػػاتيـ, وبالتػػالي أصػػبح المػػذىب الّرسػػمّي لمػػبالد فػػي تمػػؾ 
اًمػػا وعنايػػًة, إضػػافة إلػػى المػػذىب الظػػاىري, و يرىػػا مػػف المػػذاىب األخػػرى التػػي نالػػت اىتم -الفتػػرة

مّما كاف لذلؾ أكبر األثر في تقدـ األنػدلس والرققػّي بيػا خطػوات ممحوظػة إلػى األمػاـ, إضػافة إلػى 
نبػػوغ األندلسػػييف فػػي جوانػػب مختمفػػة مػػف العمػػوـ األخػػرى كػػالعموـ الطبيعيػػة ومػػف أمثمتيػػا الطّػػّب , 

 ا الكثير.والصيدلة, والكيمياء, والعمـو اإلنسانية كالتاريخ والجغرافيا, و يرى

األمويػة منػارة مػف منػارات العمػـ والمعرفػة, مّمػا كػاف لػذلؾ أكبػر  -فترة اإلمػارة -فأضحت األندلس 
األثر في تحقيؽ التقدـ الفكرّي والّرقّي الحضاري, وذلػؾ يعػود إلػى رعايػة األمػراء األمػوّييف لمحركػة 

ة ومػػا نػػته عنيػػا مػػف تبػػادؿ العمميػػة , وتشػػجيعيـ لمعمػػـ والعممػػاء, إضػػافة إلػػى أّف الػػّرحالت العمميػػ
ثقػػافّي واسػػع كػػاف لػػو تػػأثير كبيػػر عمػػى تقػػدـ الػػبالد , واتسػػاع نطػػاؽ المعرفػػة وعػػدـ اقتصػػارىا عمػػى 
عمػػػوـ محػػػددة, كمػػػا أّف التسػػػامح الػػػدينّي أعطػػػى الفرصػػػة لمييػػػود والنصػػػارى لالسػػػتفادة مػػػف الحركػػػة 

الحركة الثقافية في األندلس  العممية في األندلس, إضافة إلى إسياـ بيت الحكمة البغدادي في رفد
 بغداد وقرطبة. حضارتيبفعؿ الروابط واالتصاالت الثقافية بيف 
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 "بسم اهلل الرحمن الرحيم"

 المقدمة

الحمد هلل رّب العالميف, والّصالة والّسالـ عمى المبعوث رحمة لمعالميف, محمػد بػف عبػد اهلل, عميػو 
ـّ تسميـ, وبعد:  أفضؿ صالة وأت

لسّييف جيد واضح , ونشاط مشرِّؼ في مياديف الحضارة المختمفة, حيث شػيد القػرف فقد كاف لألند
-ـ فػػػي األنػػػدلس ازدىػػػاًرا حضػػػارًيا فػػػي العديػػػد مػػػف وجػػػوه النشػػػاط اإلنسػػػانّي , ومنيػػػا      9ىػػػػ/ 3

الميداف العممّي, فمنذ دخوؿ المسمميف األندلس حتى انتياء عصر اإلمػارة, لػوحظ  -بطبيعة الحاؿ
واآلداب حظيت باىتماـ وعناية بالغْيِف , وبالتػالي كانػت مقدمػة لالزدىػار الحقيقػّي الػذي أّف العموـ 

شػػيده عصػػر الخالفػػة فيمػػا بعػػد, حيػػث  ػػدت األنػػدلس منػػارة مػػف منػػارات العمػػـ الرا عػػة , فقػػد بمػػ  
األندلسػػّيوف درجػػة رفيعػػػة مػػف التطػػػور الحضػػارّي واالزدىػػار العممػػػّي , وأثبتػػوا فيػػػو قػػدراتيـ العممّيػػػة 

 المتفوقة.

وبنػاء عمػى مػا تقػدـ, فقػد كػاف عصػر اإلمػارة ىػو محػور الدراسػة فػي ىػذا البحػث, والػذي امتػّد منػذ 
 .(ـ928ىػ/316 ), وحّتى(ـ755ىػ/138 )إعالف عبد الرحمف الداخؿ اإلمارة سنة

 

 :أسباب ا تيار الدراسة 

ثيػػر مػػف البػػاحثيف إلػػى لػػـ يحػػظ ميػػداف الحيػػاة العمميػػة بالدراسػػة والبحػػث الكػػافيْيف , إذ انصػػرؼ الك
دراسػة األحػػواؿ الّسياّسػػية فػي فتػػرة مػػا, أو الكتابػة عػػف عصػػر أميػر أو خميفػػة, فػػأكثر مػا ُكتِػػَب عػػف 

 كاألدب األندلسّي من الفتتحالحياة العممّية واألدبية يتمّثؿ فيما أخرجو الباحثوف مف دراسات أدبيػة 
لمصػػطفى الّشػػكعة, وقُػػدِّمت  األدب )موضتتوعات  وفنونتت (ألحمػػد ىيكػػؿ, و حتتتى ستتقوط طرناطتتة

 الحضارةبعض الدراسات حوؿ الحضارة األندلسّية والبحث في وجوىيا المختمفة بوجو عاـ ككتاب 
 لعبد الرحمف الحّجي. اإلسالمّية في األندلس

لػػذلؾ فػػمّف ميػػداف الحيػػاة العمميػػة فػػي األنػػدلس لػػـ يسػػتوِؼ حقّػػو مػػف البحػػث والدراسػػة , لػػذلؾ اتجػػو 
 ى دراستو عمى النحو الذي سأوضحو الحقًا.اىتماـ الباحثة إل



 ك
 

فقػػد كنػػت فػػي دراسػػتي لمتػػاريخ اإلسػػالمّي أميػػؿ إلػػى مػػا يخػػتّص فيػػو باألنػػدلس, ذلػػؾ القطػػر العزيػػز 
عمػػػى نفػػػس كػػػّؿ مسػػػمـ , ُيِكػػػّف لتػػػاريخ أمتػػػو كػػػّؿ والء وتقػػػدير, ونظػػػًرا ألّف ميػػػداف العمػػػـ ىػػػو الوجػػػو 

بػػػداعيـ, وكػػػانوا بػػػو فػػػي موقػػػؼ المشػػػرِّؼ لمحضػػػارة اإلسػػػالمية فػػػي األنػػػدلس وبػػػو تج مّػػػى فضػػػميـ وام
العطاء والبذؿ والمشػاركة فػي بنػاء الحضػارة اإلنسػانية , ليػذا كمّػو تعّمقػت الر بػة ورسػخ الميػؿ فػي 

 النفس نحو البحث والدراسة في ىذا الحقؿ الدراسي الميـّ.

 :فصول الدراسة 

توّفرىا أثر في تشكيؿ خّطة البحث, وفيما يتعّمؽ بالبحث وتبويبو, فقد كاف لطبيعة المادة العممية و 
البحث بتمييد عف الحياة العممية في إسبانيا قبؿ الفتح, وذلؾ لتّتضػح الرؤيػة عػف حقيقػة  حيث بدأ

ـّ بعػػد, ولكػػف يبػػدو أّف تمػػؾ  مػػا سػػبؽ عصػػر اإلمػػارة مػػف نشػػاط عممػػّي ومػػا قيمتػػو كنػػواة طيبػػة لمػػا تػػ
رة تأسػيس وفتوحػات , ولػـ تحػًظ العمػوـ المختمفػة الفترة لـ تكف  نية بالعمماء واألدباء, فقد كانت فت

 باىتماـ يذكر.

 وبعد ىذا التمييد نأتي إلى موضوع الحياة العممية في عصر اإلمارة , وينقسـ إلى ثالثة فصوؿ:

ىػذه العمػـو  ّسػمتة في عيد اإلمارة األمويػة, حيػث قُ تناوؿ الفصؿ األوؿ الحديث عف العموـ الديني
عمػـ الحػديث الػذي كػػاف فػي مقدمػة العمػوـ التػي درسػيا األندلسػّيوف, وعمػػوـ إلػى عػّدة أقسػاـ, منيػا: 

القرآف كالتفسػير, والعمػوـ الفقييػة كالمػذىب األوزاعػّي, والمػالكّي, والظػاىرّي, إضػافة إلػى المػذاىب 
 اإلسالمية مف خوارج, وشيعة, و يرىا الكثير.

العمـو الطبيعية  ّسمتإلنسانية, فقد قُ عموـ الطبيعية واأما الفصؿ الثاني, فقد تضّمف الحديث عف ال
إلػػى ثالثػػة أقسػػاـ وىػػػي: الطّػػّب والصػػيدلة,الفمؾ والّرياضػػيات, الكيميػػػاء, أمػػا العمػػوـ اإلنسػػانية فقػػػد 

 شممت الّشعر, والنحو, والنثر, إضافة إلى الحديث عف التاريخ, والجغرافيا, والفمسفة.

ّية في عيد اإلمارة األموية فػي األنػدلس, وُخصِّص الفصؿ الثالث لمحديث عف تطور الحركة العمم
مف خالؿ الحديث عف دور الطبقة الحاكمة في رعاية الحركة العممية بتشجيعيـ المستمّر لمعمماء, 
إضافة إلى الحديث عف الّرحالت العممية بشّقييا سواء مف المشرؽ إلى األنػدلس, أو مػف األنػدلس 

ُكَميػػػا بشػػػكؿ كبيػػػر عمػػػى سػػػّكاف األنػػػدلس بتفػػػّتح إلػػػى المشػػػرؽ, حيػػػث أثمػػػرت ىػػػذه الػػػّرحالت وآتػػػت أً 
ـّ الحديث عف طريقة التعميـ عند األندلسّييف, ودور الييود والنصػارى  عقوليـ, وتوسقع مداركيـ, وت
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فػػي تغذيػػة الحركػػة العمميػػة, وبيػػت الحكمػػة البغػػدادي, باعتبػػاره حمقػػة َوْصػػٍؿ بػػيف الحضػػارتيف بغػػداد 
 وقرطبة.

ـّ قا مػػة ثبػػت المصػػادر والمراجػػع,  حػػثإليػػو الب ؿوحػػوت الخاتمػػة خالصػػة مػػا توّصػػ مػػف نتػػا ه, ثػػ
 وممّخًصا ليا بالمغة اإلنجميزية.

وأوّد فػػي ىػػذا المقػػاـ أف أسػػير عمػػى نيػػه السػػمؼ الصػػالح, فػػأقوؿ: عإف أحسػػنُت فمػػف اهلل عّزوجػػّؿ, 
ف كاف  ير ذلؾ, فمّف صفة اإلنساف النقُص؛ فالكماُؿ هلل وحدهع.   وام

 

  :الدراسات السابقة 

لـ تنفرد الدراسات التاريخية في البحػث حػوؿ الحيػاة العمميػة فػي عيػد اإلمػارة األمويػة فػي األنػدلس 
 عمى صعيد الرسا ؿ األكاديمية, أو المؤلفات التاريخية المختمفة, القديمة منيا والحديثة.

ف ذكرت بعض المصادر جوانب عف الحياة العمميػة فػي تمػؾ الفتػرة , إال أنيػا جػاءت مػف خػالؿ  وام
نفتتتح الطيتتتب متتتن طصتتتن السػػػياؽ العػػػاـ, ولػػػـ تتناوليػػػا بشػػػكؿ منفػػػرد, ومػػػف ىػػػذه المؤلفػػػات كتػػػابع 

 البف الفرضي. تاريخ عمماء األندلس"لممقري التممساني, وكتاب ع األندلس الرطيب"

وتناولػػت بعػػض الكتػػب العممّيػػة عصػػوًرا مختمفػػًة مػػف األنػػدلس كعصػػر اإلمػػارة , ولكّنيػػا لػػـ تتنػػاوؿ    
الحيػػاة العمميػة فػػي عيػد اإلمػػارة األمويػة فػي األنػػدلس, ومػف ىنػػا تػأتي أىّميػػة  -بشػكؿ متخّصػص-

الدراسػػة بوصػػفيا الدراسػػة العمميػػة األولػػى المختّصػػة, لتكػػوف الحمقػػة مكممػػة ليػػذا التسمسػػؿ التػػاريخّي 
 لمنواحي العممّية.

 

 :منهجّية البحث 

والتحميمػػػّي, لمحصػػوؿ عمػػػى فػػػي ىػػذه الدراسػػػة عمػػى مػػػنيه البحػػث التػػػاريخّي الوصػػفّي  تػػـ االعتمػػاد
ـّ نقد وتمحيص ليػِذه المعمومػات ودراسػتيا بشػكؿ عممػّي  المعمومات مف مصادرىا المتنّوعة, ومف ث
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لموصوؿ إلى نتا ه جديدة تثري التاريخ ؛ وذلؾ مف أجؿ معرفة حجـ ىذه المعرفة العممية فػي فتػرة 
 اإلمارة األموية, ومدى تأثيرىا عمى جوانب الحياة المختمفة.

 

 :صعوبات الدراسة 

ُتعػػّد الدراسػػات المتعّمقػػة بالحضػػارة مػػف أشػػّؽ مػػا يعػػرُض لػػو الباحػػث, وذلػػؾ عا ػػد إلػػى نػػدرة المػػادة 
العممية المتصمة بموضوعو, فمّف موضوًعا كموضوع الحياة العممّية في عصػر اإلمػارة يكػاد يسػتند 

ـّ الم ػػات؛ بػػؿ فػػي معموماتػػو إلػػى كتػػب التػػراجـ والطبقػػات , وكمػػا ىػػو معمػػوـ فػػمّف ىػػذه الك تػػب تضػػ
يجعػؿ الباحػث أكثػر  -بػال شػّؾ  -اآلالؼ مف التراجـ لعمماء األندلس في مختمؼ العصور, وىذا 

ـّ إال بمعرفػة تػاريخ  دّقة في تتّبع سير العمماء الذيف عاصروا الفترة المنويَّ دراسػُتيا, ألّف ذلػؾ ال يػت
تػػب التػػراجـ األندلسػػّية إلػػى جانػػب مػػا مػػيالد كػػّؿ مػػنيـ ووفاتػػو, وارتباطيػػا بػػذلؾ العصػػر, كمػػا أّف ك

تتصػػؼ بػػو مػػف إيجػػاز فػػي الكثيػػر مػػف التػػراجـ , تكػػاد تكػػوف مادتيػػا العمميػػة منصػػّبة عمػػى عممػػاء 
الػػديف, وعػػدد مػػف عممػػاء المغػػة وأىػػؿ األدب , مّمػػا دعػػا الباحثػػة إلػػى التنقيػػب عػػف جيػػود العممػػاء 

وجغرافيػػا, فػػي كتػػب الطبقػػات  اآلخػػريف فػػي فػػروع العمػػوـ األخػػرى مػػف رياضػػيات, وطػػّب, وتػػاريخ,
 المختّصة بكّؿ عمـ.

وكػػاف لممػػنيه الػػذي سػػار عميػػو أ مػػب المػػؤّرخيف المسػػمميف مػػف التركيػػز فػػي كتابػػاتيـ عمػػى الجانػػب 
 السياسّي والعسكرّي أثره في ندرة الكتابة عف وجوه النشاط الحضارّي, ومف بينيا النشاط العممّي.

 

 :تحميل المصادر 
 

ـ( وىػذا الكتػاب بمػا يضػّمو مػف 1012ىػػ/403البػف الفرضػي )ت تاريخ عممتاء األنتدلس -
ـّ مػا رجعػُت إليػو فػي اسػتعراض جيػود العممػاء فػي  تراجـ كثيرة لعمماء األندلس ُيعّد مف أىػ
حقػػوؿ المعرفػػة المختمفػػة, ولكػػّف الغالػػب فيمػػا ضػػّمو الكتػػاب مػػف تػػراجـ كػػاف منصػػبًا عمػػى 

ية الكتاب في معاصرة المؤّلؼ لمكثيػر عموـ الديف مف فقو, وحديث, و يرذلؾ, وترجع أىمّ 
مػف العممػاء الػػذيف تػرجـ ليػػـ, وليػذا فمػػا أورده عػنيـ مػػف معمومػات, فمنيػػا تتسػـ بالصػػدؽ؛ 



 ن
 

ألنيا أتت عف طريؽ المشاىدة والمعاينة, فقد اعتمد ابف الفرضي في تأليفػو لػذلؾ الكتػاب 
لنا نصيًبا مّما ضيعو عمى الكثير مف الكتب التي ُفقدت ولـ تصؿ إلينا , وىو بذلؾ حفظ 

 الزمف, وال شّؾ أّف ىذا فيو داللة عمى أىّمية الكتاب وقيمتو.
ـ( تمّيػز الكتػاب 1095ىػػ/488لمُحَميػدي )ت  جذوة المقتبس في تاريخ عممتاء األنتدلس -

بأنػػو أكثػػر تنّوًعػػا فػػي تراجمػػو, حيػػث لػػـ يقصػػره عمػػى أىػػؿ الحػػديث والفقػػو, بػػؿ تعػػداه إلػػى 
مػورًدا فػي ثنايػاه الكثيػر مػف طرا ػؼ األخبػار ونػوادر األشػعار,  تراجـ أىؿ األدب والشعر,

وليػػػذا فمنػػػو يالحػػػظ عمػػػى ذلػػػؾ الكتػػػاب مسػػػحة مػػػف األدب,   فػػػال تكػػػاد تخمػػػو صػػػفحة مػػػف 
صفحاتو مف بيت أو أبيات شػعر, وتبػرز شخصػّية الُحَميػدي العممّيػة مػف خػالؿ مػا ضػّمو 

سػػتفدت مػػف ذلػػؾ الكتػػاب فػػي ذلػػؾ الكتػػاب مػػف معمومػػات قّيمػػة عػػف عممػػاء األنػػدلس, وقػػد ا
 الكثير مف تراجـ العمماء في مختمؼ تخّصصاتيـ العممية.

البػػف عػػذارى المراكشػػي , َفعمػػى الػػّر ـ مّمػػا  البيتتان المغتترب فتتي أ بتتار المغتترب واألنتتدلس -
 مػػػػب عمػػػػى الكتػػػػاب مػػػػف الّسػػػػرد التػػػػاريخّي لألحػػػػداث السياسػػػػّية والعسػػػػكرّية إال أنػػػػو حػػػػوى 

 ف الناحية العممّية.معمومات في  اية األىمّية ع
ـ( , وىػذا 1116ىػػ/1041لممقػري التممسػاني)تنفح الطيب من طصن األندلس الرطيتب  -

الكتػػػاب يعػػػّد فػػػي مقدمػػػة المصػػػادر التػػػي أمػػػّدت الباحػػػث بػػػالكثير مػػػف المعمومػػػات الميّمػػػة 
المتعّمقػػػة بالحيػػػاة العمميػػػة , فمؤلّػػػؼ الكتػػػاب اعتمػػػد فػػػي تأليفػػػو عمػػػى كتػػػب َمػػػْف سػػػبقو مػػػَف 

, الػػذيف ضػػاعت مؤلفػػاتيـ بمػػرور الػػزمف, فكتابػػو يمثػػؿ سػػجاًل حفػػّظ الكثيػػر مّمػػا المػػؤّرخيف
ضاع, باإلضافة إلى أّف الكتاب بحجمو الكبيػر ُيعػّد موسػوعة تاريخيػة فػي تػاريخ األنػدلس 

 وحضارتيا.

ونظًرا لتنػوع النشػاط العممػّي وتعػدد حقػوؿ المعرفػة مػف شػريعة, وأدب, وتػاريخ, وطػب , فقػد لجػأت 
ى كتػب الطبقػات التػي يخػتّص كػّؿ منيػا بف ػة مػف العممػاء كاألطبػاء واألدبػاء مػثاًل, ومػف الباحثة إل

 تمؾ الكتب:

ـ(, 987ىػػ/377البف جمجؿ الطبيب األندلسي, وقد ألفو سػنة ) طبقات األطباء والحكماء -
ويعتبر كتابو مف أىـّ الكتب المتعّمقة بتراجـ األطباء, وتزداد أىّميتػو فيمػا يتعمّػؽ بالنيضػة 
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لعممية في األندلس, وتراجـ أطبا و, والكتػاب نفسػو ُيعػّد شػاىًدا عمػى ُرقػّي الحركػة العمميػة ا
 في ميداف الّطّب.

ـ( وقػػػد أفػػػادت منػػػو 989ىػػػػ/379ألبػػػي بكػػػر الزبيػػػدي )ت  طبقتتتات النحتتتويين والمغتتتويين -
 . الباحثة فيما يتعّمؽ بالحديث عف النحو, والمغة, ودور األندلسّييف في ازدىار تمؾ العموـ

ـّ المصػػادر التػػي رجعػػت إلييػػا الباحثػػة , ولكػػّف ىنػػاؾ الكثيػػر مػػف المصػػادر التػػي  تػػـ ىػػذه ىػػي أىػػ
خراجو بالّصورة التي ىػو عمييػا  االعتماد عمييا في كتابة البحث, فأسيمت بقدر كبير في إنجازه وام

 اآلف , ويجدىا القارئ مثبتة في قا مة المصادر والمراجع الممحقة في آخر البحث.

 عمى الكثير مف المراجع العربية واألجنبية ومف أىميا:تـ االعتماد افة إلى المصادر فقد وباإلض

ليوسؼ دويدار , فاحتوى قسمًا لمحركػة العمميػة,  "المجتمع األندلسي في العصر األموي"| -
 ع ألحمد العبادي.دراسات في تاريخ المغرب واألندلسوتتبع نشاطيا , كذلؾ كتاب ع

لسػعد اهلل البشػري, فقػػد ة العمميتة فتي عصتر ال الفتة فتي األنتدلس الحيتا رسػالة ماجسػتير -
ولكف  -فترة اإلمارة األموية  -احتوت عمى معمومات قيّمة عف الحياة العممية في األندلس

كاف يغمب عمى ىذه المعمومات طابع اإليجاز ؛ ألنيا كانت تمييًدا لمبدء بموضوع الحيػاة 
 العممية في عصر الخالفة.

 في كتابة البحث كتاباف ,ىما: تـ االعتماد عمييااألوروبية التي  ومف المراجع

 Haim Beinart,Cordoba,Encyclopedia judaica.- 
- Jacor Mann,Texts And studies In Jewish History and literature.- 
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 تمهيد:

 الحياة العممية في إسبانيا قبل الفتح:

الغربييف, وقػد بػدأ  1قبؿ الفتح اإلسالمي تحت حكـ القوط -والبرتغاؿ  إسبانيا -كانت شبو الجزيرة اإليبرية 
احػػػتالؿ القػػػوط ليػػػا فػػػي أوا ػػػؿ القػػػرف الخػػػامس المػػػيالدي, بعػػػد  طػػػردىـ لمونػػػداؿ إحػػػدى القبا ػػػؿ الجرمانيػػػة 
المتبربرة, واستبّد القوط بالحكـ, السّيما قبؿ الفتح اإلسالمي, فكاف عصر القوط عصًرا مشحونًا بالفوضى, 

االضطرابات,وأصػػػاب المػػػدف اضػػػمحالؿ عػػػاـ نتيجػػػة الضػػػطراب أمػػػور الدولػػػة ,وعػػػدـ اإلحسػػػاس بػػػاألمف, و 
وأخػػذت بعػػض مػػدف شػػبو الجزيػػرة اإليبريػػة تضػػمحؿ, وتتحػػّوؿ إلػػى مػػدف صػػغيرة, بػػؿ إّف بعضػػيا تحػػوؿ إلػػى 

والسبب في ذلؾ ىو شػموؿ الػبالد بالفوضػى ,واالضػطراب, إضػافة 2قرى ,وحصوف, واختفى البعض اآلخر
إلى فساد المجتمػع اإلسػباني القػا ـ عمػى نظػاـ الطبقػات ,والحقيقػة أّف القػوط عنػدما فتحػوا إسػبانيا لػـ يغيػروا 
شي ًا كثيرًا مف أحواؿ المجتمع, حيث ظمت االرستقراطية الرومانيػة القديمػة فػي عيػدىا مػف الغنػى والسػيطرة 

رع الصػػػغيرة يعيشػػػوف تحػػػت رحمػػػة عمػػػى النػػػاس, وظّػػػؿ األحػػػرار مػػػف أىػػػؿ المػػػدف والَتَجػػػار وأصػػػحاب المػػػزا
, بينمػػػا بقيػػػػة أىػػػؿ الػػػػبالد رقيػػػؽ أرض أو عبيػػػػد يتعبػػػوف ويعممػػػػوف لصػػػالح الطبقػػػػة األقميػػػة الغنيػػػػة 3األقويػػػاء

المسيطرة, فمـ تنعـ البالد في ظّؿ ىذا الحكـ بالطمأنينة والرخاء, ألّف العصر كَمو كػاف اضػطراب وفوضػى 
اف الّشعب ُيستغّؿ لصالح الطبقػة الحاكمػة, إضػافة لمصػراع الػذي في أوروبا كّميا, ال في إسبانيا وحدىا, فك

 .4وجد بيف الطبقات والحاكميف, وما بيف الحاكميف أنفسيـ

والّشػػعب اإلسػػباني مثػػؿ  يػػره مػػف الّشػػعوب األوروبيػػة ُقّسػػـ إلػػى طبقػػات عديػػدة وىضػػمت حقوقيػػا مػػع وجػػود 
فُفرضػت  5واالضػطياد, مػا الشػعب القػى الظمػـ ,الفوارؽ الطبقية. واألسرة الممكية كػاف بيػدىا كػّؿ شػيء, بين

عمية الضرا ب المختمفة ؛ ليذا فمَف طبقات المجتمع اإلسباني قبػؿ الفػتح اإلسػالمّي كانػت تتكػّوف مػف طبقػة 

                                                           
ف القوط: مف القبا ؿ الجرمانية الذيف رحموا مف أعالي اليند إلى أوروبا, طمبَا لممرعى والمعاش, وأقاموا في بوادي أوروبا, وقيؿ أنيػـ مػ 1

 .13فتح األندلس,  جرجي,, زيداف, 140\1,الرطيب نفح الطيب من طصن األندلسعجـ رومة ودار ممكيـ ماردة, المقري, أحمد, 
عممػػت قبا ػػؿ القػػوط الغػػربييف األقويػػاء عنػػدما زحفػػوا إلػػى الػػبالد , عمػػى طػػرد قبا ػػؿ الونػػداؿ لمجنػػوب, وفػػي أثنػػاء تراجػػع الونػػداؿ كػػانوا  2

القػػوط  صػػوف, واسػػتمر الوضػػع ىكػػذا حتػػى سػػيطريخربػػوف مػػا بقػػي مػػف حضػػارة فػػي شػػبو الجزيػػرة, وبالتػػالي تتحػػوؿ المػػدف إلػػى قػػرى وح
 .17-15, فجر األندلسربييف في عيد الزعيـ واليا, حسيف, مؤنس, الغ

 .1028-1027, األندلس التاريخ والحضارة والمحنةحتاممة, محمد,  3
 .15, تاريخ العرب وحضارتهم في األندلسالسامرا ي, خميؿ,  4
من الفتح حتى سقوط  التاريخ األندلسي , الحجي, عبد الػرحمف,65-63, تاريخ المسممين وآثارهم في األندلسسالـ, عبد العزيز,  5

 .31-29, طرناطة
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النػػػبالء وىػػػي الطبقػػػة الحاكمػػػة, و طبقػػػة رجػػػاؿ الكنيسػػػة التػػػي تشػػػارؾ النػػػبالء فػػػي حكػػػـ الػػػبالد واالسػػػتمتاع 
لّتّجار ,والّزّراع ,والُماّلؾ الصغار ,الذيف تحمموا كافة الضرا ب, ثـ طبقػة عبيػد بخيراتيا, إضافة إلى طبقة ا

األرض الػذيف كػػانوا يتبعػػوف مالػػؾ األرض وينتقمػػوف مػػع ممكيتيػػا مػػف سػػيد إلػػى آخػػر, وال ننسػػى طبقػػة العبيػػد 
 مػف الحقػوؽ التي تكونت مف أسرى الحرب, وكاف ىذا الّسػّيد  يتصػرؼ فػييـ بيعػًا وشػراًء ولػـ ينػالوا أي نػوع

 1.وىذا ما عرؼ بنظاـ االقطاع

إلػػػى جانػػػب ىػػػذه الَطبقػػػات ُوجػػػد الييػػػود الػػػذيف القػػػوا االضػػػطياد,  ويتبػػػّيف مَمػػػا سػػػبؽ أّف إسػػػبانيا قبػػػؿ الفػػػتح 
 .2االسالمي كانت  تعاني مف االضطراب ,والفساد االجتماعّي ,والضعؼ االقتصادي

ّي,  فمـ تشيد التطّور المنشود عمى الّر ـ مػف وجػود بعػض أما الحياة العممّية في إسبانيا قبؿ الفتح االسالم
المعػػارؼ التػػي ال ترقػػى إلػػى التطػػّور والعمػػـ, إال أّف الفينقيػػيف, واليونػػاف ,والرومػػاف, كػػاف ليػػـ أثػػر فػػي وضػػع 
ـَ جػػاءت المسػػيحية وسػػارت بالناحيػػة العمميػػة خطػػواٍت ممحوظػػة لألمػػاـ,  إسػػبانيا فػػي ُسػػّمـ العمػػـ والمعرفػػة,  ثػػ

 (إيػزودور اإلشػبيمي )خصيات ىذا العصر مكانًة وأبقاىا أثرًا في مستقبؿ البالد العممػي ىػو القػديسفأكبر ش
نما كاف مف اإليبرييف الروماف, ولـ يكف كاتبًا دينيا فقط ISIDORDE SEVIILAع ع فيذا لـ يكف قوطيًا, وام

يونػاف, والرومػاف, معػّداًل ذلػؾ ,بؿ مصّنفًا موسوعيًا حاوؿ أف يجمع في كتبو كّؿ ما انتيى إليػو مػف عمػوـ ال
, بػؿ كػاف مػف آبػاء الكنيسػة ,وأشػير كتبػو 3تعدياًل مسيحيًا, وىو ُيّعد مف كبار الُكتّاب والمفّكريف المسيحييف

كتابع أصوؿ الكمماتع ورّبما وجدنا فيما يورده مف أصػوؿ الكممػات أشػياء أسػطورية دينيػة ال يقبميػا العقػؿ, 
ـّ ثػػػروة عظيمػػػة مػػػف األفكػػػار اليونانيػػػة والفمسػػػفة المسػػػيحية  ولكػػػّف الكتػػػاب عبػػػارة عػػػف موسػػػوعة أخالقيػػػة تضػػػ

األولػػى, وىػػو يعػػاله مجموعػػة مػػف الموضػػوعات مػػف نحػػو, وبال ػػة ,وحسػػاب ,وىندسػػة و يرىػػا؛ فكتابػػو ُيعػػّد 
موسوعة  نية بكؿ  ريب ,وطريؼ, وىػذا يػدّؿ عمػى أّف جميػع المعػارؼ اإلنسػانية التػي كانػت معروفػة فػي 

, 4ت موجودة متدارسة في إسبانيا, وأّف العرب حينما دخموا البالد وجدوا فييا تراثًا ثقافيًا طيباً ذلؾ الحيف كان
 5فشيوع األساطير في تمؾ الفترة والخرافات كػاف أمػًرا شػا ًعا بػالّر ـ مػف وجػود المبالغػات فػي تمػؾ األسػاطير

                                                           
 .36-35, فجر األندلسمؤنس, حسيف,  1
 .36-35, فجر األندلس, مؤنس, حسيف, 65-64, تاريخ المسممين وآثارهم في األندلسسالـ, عبد العزيز,  2
 .36-35 فجر األندلس,مؤنس, حسيف,  3
 .65-63, وآثارهم في األندلس تاريخ المسممين, سالـ, عبد العزيز, 36نفسو, 4
 .115, الوجدية وأثرها في األندلسطربية, جورجيوس,  5
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صػػراع بػػيف العػػرب واإلسػػباف, كأسػػطورة فمػػثاًل ىنػػاؾ العديػػد مػػف األسػػاطيراألخالقية والدينيػػة التػػي تتعمّػػؽ بال
 2, وأسطورة شنت ياقب.1والعذراء الفارسية إيزابيال

ونجػػد أيضػػًا إلػػى جانػػب إيػػزودور عػػددًا مػػف القساوسػػة, والرىبػػاف الػػذيف تركػػوا مؤلفػػات شػػّتى, فمػػنيـ بػػاولوس 
ذ عنػو العمػـ أوروزيوس, ولـ يكف إسبانّي األصؿ, إنمػا صػقيميًا وىػو مػف تالميػذ أو سػطيف أسػقؼ بوتػو, أخػ

وتشػػػّبع بئرا ػػػو وليػػػذا نجػػػده يكتػػػب عمػػػى  ػػػراره , وييػػػاجـ الوثنيػػػة ويػػػدعو إلػػػى اهلل , وقػػػد حػػػاوؿ تقميػػػد سػػػنت 
, ونالحػظ أّف ىػذا التشػابو فػي التػاريخ العػالمي الػذي ُكتػب  Civitate Deiأو سطيف في كتابو عمدينة اهللع 

ر فيػو التػاريخ تفسػيرًا دينيػًا مسػيحيًا, ( الػذي يفّسػHistoriarum libri vii Contrapaganosتحػت اسػـ )
 .3ويصّور مف خاللو العناية اإلليية توّجو أعماؿ البشر والرسؿ يقودوف الناس إلى أحسف مصير

يجدر بنا أيضًا اإلشػارة إلػى أّف المؤّلفػات فػي اسػبانيا لػـ تكػف  فػي النػواحي العقميػة والفكريػة, إنمػا اقتصػرت 
الػػذي كتػػب ضػػّد   Sanleandroالتاريخيػػة, واشػػتير فػػي عمػػـو الػػديف عمػػى عمػػـو الػػديف, وبعػػض الكتابػػات 

أسػػػقؼ سرقسػػػطة,   Tajon, الػػػذي ألػػػؼ كتابػػػًا عػػػف مػػػريـ العػػػذراء, و Sanlddefensoاألريوسػػػية, و
الػػػذي لمػػػع فػػػي الكثيػػػر مػػػف  San Lsidoroالّطميطمػػػي, وعمػػػى رأسػػػيـ جميعػػػًا يػػػأتي   SanEugenioو

, SanIsidorohglلكنيسة القوطّيػة, وفػي التػاريخ كتػب كػّؿ مػف  الموضوعات, وكاف يتبّوأ أعمى رتبة في ا
 . 4( وآخروف Pauloمؤّلؼ )تاريخ ثورة  Sanjulianو Bictaraو Sanjuandeو Idacioكما كتب 

, ومػف San Braulioو Orencioو Dedeoمؤلؼ قصيدة  Draconcioوفي الّشعر ُعرؼ شعراء, مثؿ 
, ويالحػػظ تعػػّدد األسػػماء نفسػػيا فػػي الخطبػػة والشػػعر,   San Braulioو SanIsidoroالخطبػػاء عػػرؼ 

 .  5وذلؾ ليكوف واضحًا لمقارئ أّف الحياة الفكرية في تمؾ الفترة كانت  نية

                                                           
تنطمؽ ىذه األسطورة مف أساس تاريخي وىػو الصػراع بػيف اإلسػباف والعػرب, أو مػا يسػمى بحػروب االسػترداد, وىػذه األسػطورة تتحػدث 1

طورة بمظيػػر المدافعػػة عػػف الديانػػة النصػػرانية ضػػد الػػذيف عػػف النسػػاء, فأضػػفي عمييػػا طػػابع ميتولػػوجي, فظيػػرت إيػػزابيال فػػي ىػػذه األسػػ
ا تصبوا األراضي اإلسبانية, وتحصنوا بأمنع األسوار, وعندما أحست األمبراطورة بصعوبة الموقؼ تدخمت العػذراء الفارسػية لتحقػؽ ليػا 

 .100-99, الوجدية وأثرها في األندلساالنتصار, 
ب بمساف اإلسباف ىػو يعقػوب, وقػد كػاف أسػقفًا فػي بيػت المقػدس, فعمػؿ مبشػرًا فػي مختمػؼ شنت ياقب ىي مدينة إسبانيا المقدسة, وياق2

البمػػداف حتػػى وصػػؿ إلػػى إسػػبانيا, ومػػف بعػػدىا توجػػو إلػػى الشػػاـ, وبعػػد وفاتػػو نقمػػت رفاتػػو إلػػى الكنيسػػة اإلسػػبانية , طربيػػة, جورجيػػوس, 
 .96, الوجدية وأثرها في األندلس

 .35, فجر األندلسمؤنس, حسيف,  3
 .265-264, إيبيريا قبل مجيء العرب المسممينحتاممو, محمد,  4
 .265-264نفسو,  5
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يتضػػح لنػػا مَمػػا سػػبؽ أَف إسػػبانيا القوطيػػة لػػـ تتطػػور فػػي النػػواحي العمميػػة, ولػػـ يكػػف ليػػا الحػػّظ الػػوافر مػػف 
قبا ؿ تغمب عمييا البداوة, وىذا لـ يساعدىـ عمى تنظيـ إسػبانيا العموـ, ويرجع ذلؾ إلى أّف القوط ليسوا إال 

والنيػػػػوض بيػػػػا , إال أّف العمػػػػـ والمعرفػػػػة فػػػػي ىػػػػذه الفتػػػػرة اقتصػػػػر عمػػػػى بعػػػػض ُسػػػػّكاف إسػػػػبانيا األصػػػػمييف 
 .1كأيزودور

 وقػػد سػػبقت إسػػبانيا المسػػيحية أوروبػػا الغربيػػة فػػي ىػػذه الناحيػػة, كمػػا ستسػػبؽ إسػػبانيا اإلسػػالمية بقيػػة العػػالـ
اإلسالمي في نواٍح مختمفة مف نواحي التفكير اإلسالمي, ويبدو أّف  إيزودور اإلشبيمي أحّس بفضؿ الوطف 
اإلسػػباني عمػػى مػػا حصػػؿ عميػػو مػػف ذكػػاء ,وعمػػـ, فعّبػػر عػػف شػػكره إلسػػبانيا  قػػا اًل: ع أي إسػػبانيا إنمػػا أنػػت 

ـّ أجمػػؿ األرضػػيف التػػي تمتػػد مػػف أقصػػى الغػػرب حتػػى الينػػد, إنػػؾ ألرض مباركػػة سػػ عيدة بأمرا ػػؾ إ إنػػؾ أ
 2 علشعوب عديدة, وأنت ممكة الواليات أجمعيف .... منؾ يقتبس الغرب والشرؽ النور,....الخ

وفيمػػا بعػػد فػػي عصػػر الػػوالة أيضػػًا لػػـ نسػػتطع معرفػػة مػػدى التقػػدـ العممػػي الحاصػػؿ فػػي تمػػؾ الفتػػرة,  وذلػػؾ 
عمميػػة و التعميمػػة فػػي تمػػؾ الفتػػرة, نظػػرًا بسػػبب إ فػػاؿ المصػػادر الحػػديث عػػف الحيػػاة والمؤّسسػػات والمراكػػز ال

العتبارىا فترة تأسيس وفتوحات, وقد مورست بعض األنشطة, ولكف عمى نطاؽ شخصػّي أو فػي حػدود مػا 
فػي ىػذه الفتػرة  4, فانعكست االضػطرابات التػي مػرت بيػا األنػدلس3شيدتو المساجد مف نشاط عممي محدود

ميف باألحداث التػي مػّرت بيػا الػبالد, وال سػيما عنػدما توالػت عمى جميع األحواؿ فييا ,وتأثرت أحواؿ المسم
االضػػػػطرابات, فكػػػػاف أف تركػػػػوا أراضػػػػييـ مّمػػػػا أدى إلػػػػى خػػػػراب تمػػػػؾ األراضػػػػي, فقمّػػػػت األقػػػػوات, وانتشػػػػرت 

 .5المجاعات في تمؾ الفتره
ضػػة فبػػالر ـ مػػف وجػػود االضػػطراب والمنازعػػات قبػػؿ الفػػتح اإلسػػالمي إال أنػػو كػػاف ىنػػاؾ بػػوادر صػػغيرة لني

ـ(, ففػي ىػذه الفتػرة 755ىػػ/ 138ثقافية لػـ تظيػر بشػكؿ واضػح إال فػي عصػر اإلمػارة األمويػو  منػذ عػاـ )
بػػػدأت بػػػوادر الحركػػػة العمميػػػة تظيػػػر بشػػػكؿ واضػػػح, فظيػػػر العديػػػد مػػػف العممػػػاء فػػػي كافػػػة المجػػػاالت سػػػواء 

 .6بعد أو الفمسفية أو  يرىا مف المجاالت المختمفة, وىذا ما سنتحدث عنو فيما الدينية,
                                                           

 .36, فجر األندلسمؤنس, حسيف,  1
 . 36, فجر األندلس, مؤنس, حسيف, 65-63, المسممين وآثارهم في األندلسسالـ, عبد العزيز, تاريخ  2
 .185-183, األندلس في عصر الوالةاشتيوي, أشرؼ,  3
التػي تعػود إلػى أصػؿ جرمػاني, احتمػت شػبو الجزيػرة اإليبريػة حػوالي القػرف  vandalsندلس مأخوذ مف اسـ قبا ػؿ الونػداؿ مصطمح األ 4

أي بػػالد الونػػداؿ, ثػػـ نطقػػت بالعربيػػة األنػػدلس, ومػػدلوؿ ىػػذه  vandalusaالثالػػث المػػيالدي وحتػػى الخػػامس المػػيالدي, وسػػميت باسػػميا 
 .32, الروض المعطار في  بر األقطاربرية إسبانيا والبرتغاؿ , الحميري, محمد, الكممة يعود إلى كؿ شبو الجزيرة اإلي

 .185-183, األندلس في عصر الوالةاشتيوي, أشرؼ,  5
 .65, تاريخ المسممين وآثارهم في األندلسسالـ, عبد العزيز,  6
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 الفصل األول

 العموم الدينية في عهد اإلمارة

مف الواضح أَف نشأة العموـ في المجتمعات اإلسالمّية المختمفة كانت متقاربة أو متشابية, حيث بدأت بذرة 
صغيرة, ثـ ما لبثت بفعؿ العناية واالىتماـ أف نمت وازدىرت, وىذا ما حدث في المشرؽ عامػة, واألنػدلس 

ـّ االتصاؿ بػاألمـ خاّصة, فقد جاء  اإلسالـ ووضع بذور العموـ الدينية, باإلضافة لمعموـ األخرى, وبعدىا ت
ذات الحضػػارة , فػػػاقتبس المسػػػمموف مػػف عموميػػػا, وترجمػػػوا بعػػض كتبيػػػا لمعربيػػػة, وصػػّححوا فييػػػا وَأضػػػافوا 

انتقػػاؿ الصػػحابة  إلييػػا, حتػػى أخرجػػوا بعػػد ذلػػؾ نتاجػػًا جديػػدًا مػػف العمػػـ ,والثقافػػة, وىػػذا مػػا بػػدا واضػػحًا منػػذ
حممػػة عمػػػـ,  -إلػػى جانػػػب كػػونيـ جنػػودًا فػػاتحيف-, وكػػاف ىػػؤالء 1والتػػابعيف إلػػى األنػػدلس مػػع الفػػػتح وبعػػده

ومعرفػػة ,ومّثمػػوا الركيػػزة األولػػى فػػي العمػػوـ الدينيػػة ,والعربيػػة, ولكػػف األمػػور لػػـ تسػػتقّر إال فػػي عيػػد اإلمػػارة 
ف عيد الوالة الػذي  مبػت عميػة الثػورات والفػتف, ـ(؛ ألّف ما سبقو كا928-755ىػ()316-ىػ138األموية )

  -بالّر ـ مف وجود عدٍد مف العمماء ,وُقِسّمت العموـ الدينية في عيد اإلمارة إلى عّدة أقساـ ومنيا:

   عمم الحديث:-أ

منذ بداية اشػتغاؿ األندلسػييف بػالعموـ, نجػد أّف عمػوـ الػديف, وخاّصػة عمػوـ الحػديث قػد احتمّػت الصػدارة فػي 
يـ العممػػي, وكػػاف عمػػـ الحػػديث فػػي مقدمػػة العمػػـو الدينيػػة التػػي درسػػيا األندلسػػيوف حيػػث أقبمػػوا عمػػى نشػػاط

دراسة الحػديث, وجمعػو, وترتيبػو, و لممشػرؽ فضػؿ كبيػر فػي ىػذا المجػاؿ, فممػرحالت العمميػة التػي قػاـ بيػا 
نػدلس, فقػد كػاف عمماء الحديث إلػى المشػرؽ دور كبيػر فػي نيضػة عمػـو الحػديث, ونشػاط الدراسػات فػي األ

عمماء الحديث مف أكثر الناس رحمة في طمب العمـ, وكانوا كثيرَا ما يالقوف المشقات في سبيؿ البحث عف 
,وأظيروا الصبر والجمد مقابؿ ذلؾ, ومف خالؿ ذلؾ اسػتطاع 2طا فة مف األحاديث, وربما عف حديث واحد

قػدموا فػي سػبيؿ و , 3ذا العمػـ بالدراسػة, والبحػثاألندلسيوف أف يبرىنوا ويظيروا قدراتيـ الواسػعة فػي تنػاوؿ ىػ
ذلؾ إنجازاٍت ميّمػًة وقػد ُعػِرؼ عػف عممػاء المسػمميف األوا ػؿ تنػّوُع معػارفيـ وتشػّعب ميػاراتيـ فػي أكثػر مػف 

حيػث قيػؿ عوروايػة الحػديث عنػدىـ رفيعػة  4عمـ, فعمـ الحديث في األنػدلس ازدىػر ونمػا واشػتغؿ بػو كثيػروف

                                                           
 .406-405, المجتمع األندلسي في العصر األمويدويدار, حسيف,  1
 .406-405نفسو,  2
 .587 تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن  مدون,فروخ, عمر,  3
 .144-142\1, تاريخ عمماء األندلس ابف الفرضي, أبو الوليد, 4
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تمميػػػذ اإلمػػػاـ االوزاعػػػي, حيػػػث كػػػاف أوؿ مػػػف أدخػػػؿ الحػػػديث  2ـ الشػػػاميومػػػف ىػػػؤالء صعصػػػعة بػػػف سػػػال1ع
الػػػذي كػػػاف مػػف ُحفّػػػاظ الحػػديث وأ مػػػة الػػديف, والّزّىػػػاد ,والصػػػالحيف,  4, باالضػػػافة لبقػػي بػػػف مخمػػد3لألنػػدلس

, وقد أدخؿ بقّي لألندلس مصػنؼ أبػي 6, والتفسير5إضافة إلى أنو برع في عموـ عّدة, منيا الحديث, والفقو
ف أبػػي شػػيبة كػػاماًل, وأدخػػؿ أيضػػًا العديػػد مػػف المصػػنفات األخػػرى فكػػاف أوؿ مػػف أدخميػػا ككتػػاب أبػػي بكػػر بػػ

الفقو لمحمد بف إدريس الشػافعي, وكتػاب التػاريخ وكتػاب الطبقػات لخميفػة بػف خيػاط , وسػيرة عمػر بػف عبػد 
و الكثيػر مػف العزيز لمدروقي, فبقّي ُيعػّد مػف أشػير عممػاء الحػديث فػي ذلػؾ الوقػت, والسػبب فػي ذلػؾ إدخالػ

المصنفات المفيدة لألندلس , كما أف بداية االنتشار الحقيقي لمحديث في األندلس كانت عمى يديػو , وبنػاء 
عمػػى ذلػػؾ, فػػمّف بقػػّي ىػػو را ػػد الحركػػة العممّيػػة فػػي ميػػداف البحػػث ودراسػػاتو المختمفػػة التػػي أثمػػرت وأينعػػت 

ـ( وىػػو مػػولى لألميػػر عبػػد 805ىػػػ/190ولػػد عػػاـ ) 7,ومّمػػف بػػرع فػػي الحػػديث محمػػد بػػف وّضػػاح بػػف بزيػػع
 .8ـ(891ىػ/278الرحمف بف معاوية, وكاف ِندًا قويًا لبقّي في ميداف البحث وُتوّفي عاـ) 

                                                           
 .245, بغية الممتمس في تاريخ رجال أهل األندلسالضبي, أحمد,  1
زيز, وكانت الفتيا دا رة عميو باألندلس صعصعة بف سالـ الشامي, يكنى أبا عبد اهلل, يروي عف األوزاعي, وعف سعيد بف عبد الع 2

ىػ, وروى عنو عبد 192أياـ األمير عبد الرحمف بف معاوية, وصدرًا مف أياـ ىشاـ بف عبد الرحمف, وولي الصالة بقرطبة, توفي عاـ 
 . 1/278, عمماء األندلس تاريخالممؾ بف حبيب وعثماف بف أيوب, ابف الفرضي, أبو الوليد, 

 . 264\2,فح الطيب من طصن األندلس الرطيبنالمقري, أحمد,  3
بقي بف مخمد مف أىؿ قرطبة, ويكنى أبا عبد الرحمف, سمع مف محمد بف عيسى األعشى, ومف يحيػى بػف يحيػى, رحػؿ إلػى المشػرؽ  4

تتاريخ عممتاء فمقي جماعة مف أ مة المحدثيف, ويعد مف أوا ؿ األشخاص الذيف نشروا الحديث فػي األنػدلس, ابػف الفرضػي, أبػو الوليػد, 
 .  145-1/142, األندلس

 .40, المعجب في تم يص أ بار المغربالمراكشي, عبد الواحد,  5
رحؿ إلى المشرؽ فروى عف األ مة, وأعالـ السنة, وممف روى عنيـ أبو عبد اهلل أحمد بف حنبؿ, وأحمد بف ابراىيـ الدروقي, في  6

روى عف ألؼ وثالثما ة صاحب ونيؼ, ثـ رتب حديث كؿ صاحب عمى  الحديث لو مصنؼ رتبو عمى أسماء الصحابة, ويذكر أنو
أسماء الفقو الكبير, وأبواب األحكاـ, فيو مصنؼ ومسند, وىذه الرتبة لـ تكف ألحد مف قبمو مع ثقتو وضبطو, واتقانو, فأنو روى عف 

مير المنذر بف محمد, شديد اإلعظاـ لبقى بف , وكاف األ6ما تيف وأربعة وثمانيف رجاًل ليس فييـ عشره ضعفاء وسا ر أعالميـ مشاىير
بف مخمد حيث أنو دخؿ عميو يـو البروز في المصمى ,فمنعو مف تقبيؿ يده , وأجمسو عمى جانب فراشة عمى رؤوس الناس, وكاف لو : 

مظاىر اكراـ المنذر خاصة وصنيعة قبؿ والية الممؾ, وكاف قد قدـ إليو بقى البشرى بالخالفة, فمما صارت إليو الخالفة وفى لو ,ومف 
لبقي بأنو لما عزؿ سميماف بف أسود عف القضاء أمر في بقي, فعرض عميو القضاء, ولكف بقي امتنع وذىب المنذر إلى استكراىو عمى 

   410 المقدمة,,ابف خمدوف, عبد الرحمف , 145-1/142, تاريخ عمماء األندلسذلؾ, ابف الفرضي, أبو الوليد, 
ع مف أىؿ قرطبة, يكنى أبا عبد اهلل, روى باألندلس عف محمد بف عيسى االعشى, ومحمػد بػف خالػد األشػه, محمد بف وضاح بف بزي 7

 .2/25,تاريخ عمماء األندلسويحيى بف يحيى , ورحؿ إلى المشرؽ رحمتيف, ابف الفرضي, أبو الوليد, 
 .2/16, تاريخ عمماء األندلسابف الفرضي, أبو الوليد,  8
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, ووصػػػػؼ كتابػػػػًا فػػػػي شػػػػرح الحػػػػديث          (1ـ839ىػػػػػ/225 )ومػػػػف المحػػػػدثيف قاسػػػػـ بػػػػف ثابػػػػت بػػػػف حػػػػـز ولػػػػد 
باألنػدلس كتػاب أجمػؿ مػف كتػاب قاسػـ فػي   شػرح وقاؿ عنو أبو عمي القالي ع لـ ُيؤلّػؼ  2أسماه عالدال ؿع

 د)ولػػػ 3,وكػػػذلؾ قاسػػػـ بػػػف أصػػػب  بػػػف يوسػػػؼ بػػػف ناصػػػح بػػػف عطػػػاء(ـ 914ىػػػػ/302 )الحػػػديثع, وتُػػػوَفي
وبقػػي بػػف 4, وىػػو مػػف أىػػؿ قرطبػػة ويعػػرؼ ع بالييػػانيع ومػػف شػػيوخوع أبػػو عبػػد اهلل الخشػػنيع(ـ858ىػػػ/244

مف أىؿ قرطبة صػاحب كتػاب  6الممؾ بف أيمفع ومّمف عاصره محمد بف عبد 5مخمد ع ومحمد بف وضاح
 7.(ـ951ىػ /340 )كتاب السنف, وتوفي في عاـ

ـّ انتقػؿ 8, واسػتقّر فػي مالقػو(ـ740ىػػ/123 ) ير أننا نجد ُمحػّدثًا فقييػا مشػيورًا دخػؿ األنػدلس مػف عػاـ , ثػ
اء, القضػػ 10, وىػػو معاويػػة بػػف صػػالح الحضػػرمّي الحمصػػّي, حيػػث واّله عبػػد الػػرحمف الػػداخؿ9إلػػى إشػػبيمية

                                                           
ـ ابػف يحيػى العػوفي, مػف أىػؿ سرقسػطة, ويكنػى أبػا محمػد, رحػؿ مػع أبيػو فسػمع بمصػر مػف أحمػد بػف شػعيب, قاسـ بف ثابت بف حز  1

وبمكة مف عبػد اهلل بػف عمػي الجػارود, وعنػي بجمػع الحػديث والمغػة ىػو وأبػوه, فػأدخال لألنػدلس عممػًا كثيػرًا, ويقػاؿ أنيمػا أوؿ مػف أدخػال 
لحديث, وكاف قاسـ عمى عمـ بالمغة والشػعر بجانػب الحػديث والفقػو, ابػف الفرضػي, أبػو إلييا كتاب ع العيفع ولو كتاب الدال ؿ في شرح ا

 .1/462,تاريخ عمماء األندلسالوليد, 
 . 407-406 المجتمع األندلسي في العصر األموي,دويدار, حسيف ,  2
ؽ, استقضاه الحكـ عمػى كػورة تػدمير, قاسـ بف اصب  , مف أىؿ قرطبة, ويكنى أبا محمد, روى عف جده قاسـ, وكاف أديبًا حسف الخم 3

 .1/473تاريخ عمماء األندلس,ىػ, ابف الفرضي, أبو الوليد, 388تدمير, واستقضاه المؤيد عمى مدينة الفرج, توفي عاـ 
أبو عبد اهلل الخشني:تفقو بالقيرواف عمى يد أحمد بػف نصػر, وأحمػد بػف زيػاد, وسػمع مػف أكثػر مػف واحػد مػف شػيوخ افريقيػا, اسػتوطف   4

ىػػ, 361, ودخؿ سبتة, وكاف حافظَا لمفقو متقدمَا فيو, ومف مؤلفاتو لمحكػـ كتػاب ع االتفػاؽ واإلخػتالؼ فػي مػذىب مالػؾ , تػوفي  قرطبة
 .8-7, قضاة قرطبة وعمماء افريقياالخشني, عبد اهلل, 

يؿ, رحؿ فػي حيػاة أبيػو محمد بف وضاح, مف أىؿ الحفظ بمحديث والبصر بو, سمع مف أبيو ومف قاسـ بف محمد, ومف اصب  بف خم 5
  .2/22تاريخ عمماء األندلس,أبيو ومات في العراؽ, ابف الفرضي, أبو الوليد, 

بػراىيـ بػف  6 محمد بف عبد الممؾ مف أىؿ قرطبة, ويكنى أبػا عبػد اهلل, سػمع مػف محمػد بػف وضػاح, ومحمػد بػف عبػد السػالـ الخشػني, وام
د, وكػػاف فقييػػًا عالمػػًا حافظػػًا لممسػػا ؿ مشػػاورًا فػػي األحكػػاـ, ابػػف ىػػػ مػػع قاسػػـ بػػف اصػػب , دخػػؿ بغػػدا274قاسػػـ بػػف ىػػالؿ, رحػػؿ سػػنة 

 .70-2/69تاريخ عمماء األندلس,الفرضي, أبو الوليد, 
 .407, المجتمع األندلسي في العصر األمويدويدار, حسيف,  7
ة , كثيػرة الػديار, الحميػري مالقة: باألندلس مدينة عمى شػاط  البحػر عمييػا سػور صػخر, والبحػر فػي قبمييػا, وىػي حسػنة عػامرة, آىمػ 8

 .517, الروض المعطار في  بر األقطار,محمد, 
اشبيمية: مدينة باألندلس, جميمة, بينيا وبيف قرطبة مسيرة ثمانية أياـ, ومػف األميػاؿ ثمػانوف, وىػي مدينػة قديمػة أزليػة, وأصػؿ تسػميتيا  9

 .58, الروض المعطار في  بر األقطارالحميري, محمد, اشبمي بمعنى المدينة المنبسطة, ويقاؿ الذي بناىا يوليوس القيصر, 
عبد الرحمف الداخؿ: ىو عبد الػرحمف بػف معاويػة وكنيتػو أبػو المطػرؼ, وأمػو بربريػة مػف سػبي المغػرب, تسػمى راحػا أو رداحػا, وفػي  10

ف خمسػة وعشػروف عامػَا, ولد بدمشؽ, ودخؿ األندلس وىو اب -صمى اهلل عميو وسمـ–عبد شمس بف عبد مناؼ يمتقي نسبو مع الرسوؿ 
 .1/74, البداية والنهايةابف كثير, أبو الفداء, 
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ويعتبػػر حسػػب قػػوؿ الػػبعض مػػف أمثػػاؿ  يحيػػى الميثػػي بأنػػو ُمػػدِخؿ عمػػـ الحػػديث إلػػى األنػػدلس وأفػػرد لػػو ابػػف 
, (ـ774ىػػػ/158 )األبػار كتابػًا خاصػًا أسػماه ع المػدخؿ الصػالح فػػي حػديث معاويػة بػف صػالحع وتُػوّفي عػاـ

بف سػالـ الشػامي ,والغػازي وىو بذلؾ يعتبر مف أوا ؿ المحدثيف باألندلس, إف لـ يكف أوليـ قبؿ صعصعو 
 . 2لألندلس بر أيضَا مف أوا ؿ ُمدخمي الحديثالذي يعت 1بف قيس

 ), ويعػػػرؼ بػػػابف عمريػػػؿ ت3ومَمػػػف ُعػػػرؼ بمتقانػػػو وفيمػػػو لمحػػػديث أحمػػػد بػػػف عمػػػرو بػػػف منصػػػور األليبػػػري
قو ,وكػاف  , وكاف عالما بالحديث, حافظًا لو , بصيرًا بعممو إمامًا فيو وصنفو عمى أبواب الف(ـ924ىػ/312

لػػو الفضػػؿ فػػػي نشػػر العمػػػـ فػػي األنػػدلس عمػػػى ىػػذه الطريقػػػة ولػػو مصػػّنؼ آخػػػر فػػي بيػػػاف صػػحيح الحػػػديث 
ثػػػـ عػػػاد لألنػػػدلس وقػػػد تبحػػػر فػػػي الحػػػديث والرجػػػاؿ, وألػػػؼ كتابػػػًا  6, والعػػػراؽ5,حيػػػث رحػػػؿ لمقيػػػرواف4و ريبػػػو

ـَ اختصره وسػماه ع المجتنػيع وقدمػو لمحكػـ المستنصػر طوياًل, ث
المسػند ألفػاف وأربعما ػة  وفيػو مػف الحػديث 7

 وتسعوف حديثًا في سبعة أجزاء.

ومّمػػف نبػػ  مػػف الّشخصػػيات المنسػػوبة لممروانيػػة فػػي عمػػوـ الحػػديث حبيػػب بػػف الوليػػد بػػف حبيػػب المعػػروؼ 
بدحوف مف نسؿ عمر بف الوليد بف عبد الممؾ المرواني, عاش في قرطبة ودرس عمى شيوخيا, وتبّحر في 

ر مف أعالميا المبّرزيف, ثـّ رحؿ إلػى المشػرؽ فػي عيػد األميػر عبػد الػرحمف عموـ الحديث والفقو حتى صا

                                                           
الغازي بػف قػيس يعػد أوؿ مػف أدخػؿ الموطػأ إلػى األنػدلس, فػي أيػاـ عبػد الػرحمف الػداخؿ, وكػاف مؤدبػًا بقرطبػة, ثػـ رحػؿ إلػى المشػرؽ  1

ويقاؿ أف ابف عبد الرحمف عػرض عميػو القضػاء فػأبى,  وشيد تأليؼ مالؾ لمموطأ, وأدرؾ نافع بف أبي نعيـ القارئ, وأخذ عف األوزاعي,
  .1/154, تاريخ عمماء األندلسابف الفرضي, أبو الوليد, ىػ, 199واشتغؿ بالفقو والفتوى, وتوفي عاـ 

 .407, المجتمع األندلسي في العصر األمويدويدار, حسيف,  2
ريؿ, وىو مف أىؿ ألبيػرة, سػمع باألنػدلس ورحػؿ لممشػرؽ, فمقػي أحمد بف عمرو بف منصور االلبيري كنيتو أبو جعفر ويعرؼ بابف عم 3

 .  1/67,تاريخ عمماء األندلسابف الفرضي, أبو الوليد,  محمد بف عبد اهلل, ومحمد بف سحنوف, وعرؼ بعممو وحفظو لمحديث,
 .407, المجتمع األندلسي في العصر األمويدويدار, حسيف,  4
التتروض وأـ  مػػدا نيا, وىػػي أعظػػـ مػػدف المغػػرب وأكثرىػػا بشػػرَا, وأيسػػرىا أمػػوااَل, الحميػػري, محمػػد,  القيػػرواف: قاعػػدة الػػبالد اإلفريقيػػة, 5

 .410, المعطار في  بر األقطار
العػػراؽ: ىػػي لغػػة شػػاط  البحػػر, وسػػمي العػػراؽ بػػذلؾ ألنػػو عمػػى شػػاط  دجمػػة والفػػرات, وقيػػؿ سػػمي العػػراؽ نسػػبة عمػػى عراقػػي الػػدلو,  6

 .410, الروض المعطار في  بر األقطاراف, الحميري, محمد, والكوفة والبصرة تسمى العراق
سنة  15الحكـ المستنصر: ىو الحكـ بف عبد الرحمف, كنيتو أبو المطرؼ, أمو ميرجاف, زاد في المسجد الجامع بقرطبة, دولتو كانت 7

 .304, رب واألندلسأ بار المغ البيان المغرب فيسنة وبضعة أشير, ومف قضاتو منذر البموطي, المراكشي, ابف عذارى, 
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ـّ قدـ لألندلس بعمـ وافر, 1األوسط , وأدى في ىذه الرحمة فريضة الحّه, وسمع مف عمماء الحديث والفقو, ث
 .(2ـ833ىػ/218 )وجمس لمتدريس بجامع قرطبة , وتوافد عميو الناس بكثرة , ولكنو ُتوّفي في عاـ

أبرز محّدثي بنػي مػرواف بقرطبػة : محّمػد بػف سػميماف بػف أحمػد بػف حبيػب المعػروؼ بػالحبيبي  نسػبة  ومف
 ), وقيػؿ(ـ938ىػػ/327 )إلى حبيب بف عبد الممؾ المروانػي , وكػاف يػروي عػف أىػؿ بمػده, تُػوّفي باألنػدلس

ىػػػػ 323 )نػػػدلس, وأحمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل المروانػػػي الػػػذي روى عػػػف بقػػػّي بػػػف مخمػػػد وتُػػػوّفي باأل(ـ939ىػػػػ/328
رواة الحػديث وروت عنػو , وكذلؾ بشر بف حبيب المعروؼ بدحوف بػف الوليػد الحبيبػي  وكػاف مػف (ـ934/

, وأمػػو عابػػدة المدينػػة الروايػػة عػػف مالػػؾ بػػف أنػػس  ومحمػػد بػػف معاويػػة اليشػػامي المعػػروؼ بػػابف ابنتػػو عبػػدة
, (ـ912ىػػػ / 300)بػػؿ سػػنة األحمػػر, ويرجػػع بنسػػبو لمخميفػػة ىشػػاـ بػػف عبػػد الممػػؾ, حيػػث رحػػؿ  لممشػػرؽ ق
 .3ويذكر أنو تتممذ عمى أيدي عمماء العراؽ ومصر, و يرىا مف بمداف المشرؽ

أثبت األندلسيوف قدرتيـ الكبيرة في إثراء ميداف الحديث وعمومو بتئليفيـ ودراساتيـ المتعّددة , فموجز القوؿ 
إنيـ استطاعوا أف يبرىنوا قدرتيـ الواسعة  في النشاط العممي لألندلسييف في ىذا الميداف مف العمـو الدينية:

في تناوؿ ىذا العمـ مف العموـ الدينية بالدراسة والبحث الجػاّدّيف وقػّدموا فػي ذلػؾ روا ػع مػف إنتػاجيـ العممػّي 
الغزير, وأّسسوا القاعدة ليذا العمـ مف خالؿ الرحمة إلى المشرؽ, ودراسة الحديث ىنػاؾ عمػى كبػار األ مػة, 

إلػػػى األنػػػدلس, ثػػػـ تػػػأليؼ الكتػػػب, ومػػػف ىنػػػا تبػػػدأ الشخصػػػية العمميػػػة األندلسػػػية بػػػالتبمور,  وجمػػػب المؤَلفػػػات
 والظيور, ويأخذ عمماء األندلس مكانيـ العممي الذي يميؽ بيـ, بؿ ويشار إلييـ بالبناف.

 قيام مدرسة الحديث في األندلس:
ة انتقػػاؿ ذات أىّميػػة كبيػػرة فػػي كانػػت األنػػدلس خػػالؿ القػػرف الثالػػث اليجػػري, التاسػػع المػػيالدي تمػػَر بمرحمػػ

نشاء, وتجديد في كؿ ناحية مف نػواحي الحيػاة, وأسػاس التطػور فػي ذلػؾ 4تاريخيا, وىي مرحمة استقرار , وام
حيث ساد األمف واليدوء  5ـ(852-822)-ىػ(238-206ىو ثمث القرف الذي حكمو عبد الرحمف األوسط)

 .6ر في المجاالت كافة وخاصة العممية واليدوء في أرجاء األندلس, مما أتاح ألىميا التقّدـ والتطوّ 
                                                           

عبػػد الػػرحمف األوسػػط كنيتػػو أبػػو المطػػرؼ, واسػػـ أمػػو حػػالوة, وكػػاف شػػاعرَا وأديبػػَا ذا ىمػػة عاليػػة, ولػػو  ػػزوات كثيػػرة وفتوحػػات, وبنػػى  1
أ بار , مؤلؼ مجيوؿ, 90-2/89, واألندلس البيان المغرب في أ بار المغربالمساجد الجوامع في األندلس, المراكشي, ابف عذارى, 

 .122, عة في فتح األندلسمجمو 
 .74-73, دراسات أندلسية في التاريخ والحضارةأبو مصطفى, كماؿ السيد,  2
 .74-73, نفسو 3
 .43-41, شيوخ العصر في األندلسمؤنس, حسيف,  4
 .80, البيان المغرب في أ بار المغرب واألندلسالمراكشي, ابف عذارى,  5
 .43-41, شيوخ العصر في األندلسمؤنس, حسيف,  6
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فكاف لزامًا أف تتجو الحركة العممّية في البالد اتجاىَا موازيَا ليذا االنتقاؿ الحضػاري العػاـ, فػالعمـ والدراسػة, 
, إذ إّف ىناؾ مذاىب وفرقًا كالمّيًة عديػدة, ولكػف تحتػاج 1يؤدياف بصاحبيما إلى رياسة دينية ودنيوية كبرى

ويػاء لػدييـ القػدرة عمػى دراسػة ىػذه المػذاىب الجديػدة, والمجػاىرة بيػا فػي ظػؿ ىػذا المجتمػػع إلػى أشػخاص أق
القػػا ـ عمػػى اعتنػػاؽ المػػذىب المػػالكي, بسػػبب رفػػض معتنقيػػو ألي مػػذاىب أخػػرى تعارضػػو, فكػػاف ال بػػد مػػف 

صػرار عمػى الدراسػة والبحػث العممػّي, لترقيػة المجت مػع فػي وجود أشخاص يتميزوف بقػدرات ذكا يػة عاليػة, وام
ف كػػاف ذلػػؾ منافيػػًا أو معارضػػًا لمػػا ىػػو قػػػا ـ 2النػػواحي العمميػػة لتخطػػو خطػػوات ممحوظػػة لألمػػاـ , حتػػى وام

 .3آنذاؾ
, 4فاتجاه الحديث اتجاه قديـ أصيؿ , لو تاريخو, وأعالمو, وىو األصؿ الذي نشأت عميو المذاىب الفقيية 

لػى التشػريع, ويصػبحوا ُمحػّدثيف فقيػاء, أمػا , حيث يعتبر ىؤالء مف حيث المبػدأ ُمحػّدثيف قبػؿ أف يّتجيػوا إ4
الػػػذيف تػػػابعوا مػػػذىب أحػػػد ىػػػؤالء واكتفػػػوا بتقميػػػد آرا يػػػـ فػػػي األحكػػػاـ الفقييػػػة فيػػػـ فقيػػػاء فقػػػط, أي مطبقػػػوف 

 .5لألحكاـ التي أصدرىا أصحاب المذىب

يف فكػػاف مػػف الطبيعػػي أف يكػػوف ىنػػاؾ خػػالؼ مػػا بػػيف الفقيػػاء والُمحػػّدثيف, فػػاألولوف مسػػمموف بصػػحة مػػا بػػ
أيػػدييـ, وال يريػػدوف أف يتطػػّرؽ إلػػى أذىػػاف النػػاس شػػّؾ, ألّف فػػي ىػػذا الشػػؾ إضػػعافا لمقػػاميـ كفقيػػاء ُيرجػػع 
إلػػييـ, أو كقضػػاة يطبقػػوف أحكامػػًا مػػف المفػػروض أنيػػا قا مػػة عمػػى أسػػس سػػميمة , فالُمحػػّدث كػػاف بطبيعػػة 

تمع, وربما لعيشو أيضَا, وليذا نفر عممو يتمّتع بمرتبة أعمى مف مرتبة الفقيو, وكاف منافسًا لمكانو في المج
ـّ  الفقيػػاء مػػف الُمحػػدثّيف, واجتيػػدوا فػػي إضػػعاؼ مركػػزىـ, وبػػادليـ الُمحػػدّثوف ىػػذا الشػػعور, والحكػػـ ىنػػا عػػا

                                                           
 .47-45 شيوخ العصر في األندلس,مؤنس, حسيف,  1
 .47-46, شيوخ العصر في األندلس,مؤنس, حسيف, 188-186, اإلنتقاء في فضائل األئمة الثالثة الفقهاءعبد البر, أبو عمر,  2
مف الطراز األوؿ مف أمثاؿ سعيد  العراؽ, مصر( قد ازدىرت في ذلؾ العصر, وأنتجت محدثيف عمماء وكانت مدرسة الحديث بالمشرؽ) الحجاز,3

الذيف اتجيوا إلى دراسة األصؿ الثاني مف أصوؿ العقيدة والتشريع  أول ؾبف منصور, وأحمد بف حنبؿ, وأبو بكر بف أبي شيبة, وأعني بالمحدثيف 
الواردة في الموطأ عمى أنيا أحاديث صحاح بالمسانيد, والمصنفات فمثاَل قبؿ األحاديث  االكتفاءاإلسالمييف, وىو الحديث حيث يتناوؿ األمور دوف 

ومصادرىا, ويمتمس المحدثيف المعاصريف ليسمع منيـ بنفسو, ويستمع إلى نقدىـ  ال شؾ فييا, فمف المحدث يتجاوز أحاديث الموطأ إلى أسانيدىا,
شيوخ العصر في ,مؤنس, حسيف, 188-186, قهاءاإلنتقاء في فضائل األئمة الثالثة الفألسانيد الحديث وآرا يـ في رجاليا,عبد البر, أبو عمر, 

 .47-46, األندلس
4 Ensayo sobre Ias aportaciones orientales en Ia Espana Musulmana,p.288. 
شيوخ العصر في ,مؤنس, حسيف, 5/270,ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالكالقاضي عياض, عبد اهلل,   5

 .47-45 األندلس,
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ونسّبي, وذلؾ ألف الخط الفاصؿ بيف الفقيو والُمحّدث لـ يكف واضحَا محددَا دا مَا, ومعظـ الُمحدثّيف فقياء 
 .1عظـ الفقياء لـ يكونوا ُمحدثّيفإلى حّد ما,  في حيف أف م

ولكف ىذا الخط الفاصؿ كاف أكثر وضوحَا في األندلس منو في المشرؽ, ألَف تأييد الدولة لفقيػاء المالكيػة, 
وتأييػػد ىػػؤالء ليػػا جعػػؿ التسػػميـ بالموطػػأ ومػػا فيػػو جػػزًءا مػػف قبػػوؿ النظػػاـ السياسػػي القػػا ـ ويػػذىب ىػػؤالء فػػي 

ث نبوية تؤيد أحقيػة بنػي أميػة بػالحكـ, وبقػاءىـ فيػو, ولػيس معنػى ذلػؾ أّف تأييدىـ ليا إلى حّد وضع أحادي
نظػروا إلػى الموطػػأ  -بشػكؿ دا ػـ -األنػدلس خمػت حتػى ذلػؾ الحػيف مػف الُمحػدثّيف, فقػد وجػد ىنػاؾ مػالكيوف

لػػى مالػػؾ عمػػى أنػػو ُمحػػّدث, ومضػػوا فػػي دراسػػة أحاديػػث مالػػؾ دراسػػة مسػػتقمة لألحكػػاـ  عمػػى أنػػو مسػػند, وام
 . 2تي رتّبيا مالؾ عميياواآلراء ال

ولـ يكف بّد مف أف تجد نيضة الحديث في المشػرؽ صػًدى ليػا فػي األنػدلس, ألّف المجتمػع األندلسػّي نفسػو 
كاف قد ارتفع مستواه ولـ يعد يقنػع بعمػـ الفقيػاء المحػدود, ثػـ إّف البيػت األمػوي رسػخت أقدامػو وأكسػبو ذلػؾ 

 . 3أنيـ أىؿ لمحكـ والواليةاالستمرار في الصبغة الشرعية, وأثبت رجالو 

وفػػي الوقػػت نفسػػو ضػػعفت الدولػػة العباسػػية فػػي المشػػرؽ, وأخػػذت تتفّكػػؾ وفقػػدت مػػع الػػزمف صػػفتيا كدولػػة 
الجماعة, ولـ يعد مف الغريب أف يسػتبّد بعػض الػوالة بنػواحييـ مػف دونيػا, أي أّف الدولػة األمويػة األندلسػية 

ذ ا كػػاف وال بػػّد مػػف عممػػاء ديػػف يؤيػػدوف سػػمطانيا فميكونػػوا مػػف لػػـ تعػػد فػػي حاجػػة ماّسػػة إلػػى تأييػػد الفقيػػاء, وام
 .  4طراز يتناسب مع مفيـو الناس لمعمـ في النصؼ الثاني مف القرف الثالث اليجري

فمف خالؿ ما سبؽ نستطيع القوؿ إّف عمـ الحديث ناؿ اىتمامًا وعناية بالغيف, مف األندلسييف, حيث ظير 
ث النبػػوي فػػي فتػػرة اإلمػػارة األمويػػة, حيػػث عمػػؿ ىػػؤالء عمػػى دفػػع عجمػػة العديػػد مػػف الميتمػػيف بدراسػػة الحػػدي

التطور العممي, مف ناحية دينية, فكما تحدثنا سابقًا فقد برع بقّي بف مخمد في عمـ الحديث, فقد أدخؿ كتبًا 
عديػدة إلػى األنػػدلس, كػاف ليػػا أعظػـ األثػر فػػي النيضػة العمميػػة فػي ذلػؾ الوقػػت, وابػف عمريػػؿ الػذي ُعػػرؼ 

تمامػو البػػال  فػي عمػػـ الحػػديث و يػرىـ الكثيػػر, وكػػاف لػرحالت ىػػؤالء العممػاء إلػػى المشػػرؽ أثػر كبيػػر فػػي باى
تغذيػػػة عقػػػوليـ بالمعرفػػػة والعمػػػـ الػػػديني, الػػػذي أصػػػبح لزامػػػَا عمػػػييـ حسػػػب وجيػػػة نظػػػرىـ نشػػػره فػػػي بالدىػػػـ 

 األندلس , حّتى تكوف منارة مف منارات العمـ والمعرفة, وتسبؽ المشرؽ في ذلؾ. 
                                                           

1 Ensayo sobre Ias aportaciones orientales en Ia Espana Musulmana,p.288. 
 . 49-47 شيوخ العصر في األندلس,مؤنس, حسيف, 2
3 Ensayo sobre Ias aportaciones orientales en Ia Espana Musulmana,p.288. 
 .49-47 شيوخ العصر في األندلس,مؤنس, حسيف,  4
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 عموم القرآن:-ب

كاف القرآف وال يزاؿ المصدر األساسػّي والمنيػؿ العػذب لمكثيػر مػف العمػوـ, وعمػى رأسػيا عمػـ التفسػير, ومػف 
المعموـ أّف المفسريف قد اتجيوا في تفسػير القػرآف اتجػاىيف: األوؿ: وىػو التفسػير بالمػأثور, أي مػا أثػر عػف 

فػي تفسػير بعػض آيػات القػرآف الكػريـ, واآلخػر: التفسػير النبّي ػ صّمى اهلل عميو وسمـ ػ وصحابتو مػف أقػواؿ 
, فتفسػػير القػػرآف ىػػػو عبػػارة عػػف توضػػيح آياتػػػو, 1بػػالرأي وىػػو مػػا ُيعتمػػد فيػػػو عمػػى العقػػؿ إلػػى جانػػػب النقػػؿ

عجاز, وذلؾ ببياف ما في ألفاظو مف معػاف لغويػة, ومػا  ظيار ما في أسموبو السامي مف دقة ,وبال ة ,وام وام
شرعية تتعّمؽ بالعقا د, والعبادات ,واآلداب, والمعامالت, فضاًل عّما يتضّمنو ذلؾ تتضمنو آياتو مف أحكاـ 

العمػػـ مػػف أسػػباب نػػزوؿ اآليػػات وبيػػاف المتشػػابية منيػػا والمحكػػـ والمفّصػػؿ ,والمجمػػؿ ,والناسػػخ ,والمنسػػوخ, 
وقيػػؿ فػػي  وليػػذا كػػاف لمتفسػػير مكانػػة سػػامية بػػيف العمػػـو كمػػا لمقػػرآف كتػػاب اهلل مػػف رفعػػة شػػأف وكبيػػر خطػػر,

  2ذلؾ:عأشرؼ صناعة يتعاطاىا اإلنساف تفسير القرآفع

ومّما يدخؿ في عموـ القرآف الكريـ عمـ التفسير , الذي حظي باىتماـ كبير مف عمماء األندلس إذ كاف مف 
الطبيعي والقرآف مصدر التشريع ومنبع األحكاـ أف يناؿ الكثيػر مػف عنايػة العممػاء, فػأقبموا عمػى النظػر فػي 

 اهلل ومحاولة تفسيره مع االستفادة مف جيود العمماء الذيف سبقوىـ في ىذا المجاؿ. كتاب 

-816ىػػػػػ()276-201ومػػػػف مشػػػػاىير المفَسػػػػريف فػػػػي عصػػػػر بنػػػػي أميػػػػة فػػػػي األنػػػػدلس, بقػػػػّي بػػػػف مخمػػػػد )
ع أنػو الكتػاب الػذي أقطػع 889 ـ(حيث صّنؼ في التفسير كتبًا قيمة, ولو كتاب في التفسير وصفو ابف حـز

, 3استثني فيو أنو لـ يؤلؼ فػي اإلسػالـ تفسػير مثمػو, وال تفسػير محمػد بػف جريػر الطبػري وال  يػرهع قطعًا ال
ذا كاف كتاب بقّي ىذا قد ألفو في عصر اإلمارة, فما مف شّؾ أنو كاف لو أعظـ األثر فيما تاله مف ألواف  وام

ومػػف دال ػؿ التػػُأثير الػػذي تركػػو  اإلنتػاج العممػػي فػػي التفسػير, فقػػد أفػػاد منػو عممػػاء التفسػػير بػاطالعيـ عميػػو,
مػف صػفات اكتسػبيا عػف والػده فػي  4ـ( 935ىػػ/ 324بقّي بعد وفاتو ما اتصؼ بو ابنو أحمد بف بقّي )ت 

                                                           
 .361, , تاريخ الحضارة اإلسالمية, خنفر, خمقي405, األندلسي في العصر األموي المجتمعدويدار, حسيف,  1
 .4/199, اإلتقان في عموم القرآنالسيوطي, جالؿ الديف ,  2
, أبو محمد عمي ,  3  .2/178, رسائل ابن حزم األندلسيابف حـز
ىػ, ابف 324بة, عرؼ بفضمو وزىده, توفي عاـ أحمد بف بقي بف مخمد, مف أىؿ قرطبة, ويكنى أبا عبد اهلل, وكاف قاضي قرط 4

 .76-1/75 تاريخ عمماء األندلس,الفرضي, أبو الوليد, 
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ميداف العمـ, فقد كاف بارعًا في عموـ  القرآف وتفسيره وأحكامو  واختالفات العمماء فيو, وكاف لعممػو الواسػع 
 .1الدنيا وبأنو نسيه وحدهبما تقدـ ما وصؼ بوع بأنو مف عجا ب 

ّنػي ال أنػاـ عف ابف مخمد قولػو القشيري قد رويو  : ع أَف امػرأة جاءتػو فقالػت لػو, إّف ابنػي قػد أسػره الفػرنه, وام
ف رأيػت أف تشػير إلػى مػف يأخػذىا, ويسػعى  الميؿ مف شوقي إليو , ولي ُدويرة أريد أف أبيعيػا ألفتكػو بيػا, وام

ال صبر وال قرار, فقاؿ: نعـ انصرفي حّتى ننظر في ذلػؾ إف شػاء اهلل في فكاكو, فميس لي ليؿ وال نيار, و 
, وأطرؽ الّشيخ وحّرؾ شفتيو يدعو اهلل عّزوجّؿ لولدىا بالخالص, فذىبت فما كػاف  يػر قميػؿ حتػى جػاءت 
وابنيا معيا, فقالت: اسمع خبره يرحمؾ اهلل تعالى, فقاؿ: كيػؼ كػاف أمػرؾ, فأجػاب: إنػي كنػت فػيمف يخػدـ 

ونحف في القيود, فبينما ذات يوـ أمشي إذ سقط القيد مف رجمي , فأقبؿ عمػّي الُموكػؿ بػي فشػتمني, الممؾ, 
وقػػاؿ: فككػػت القيػػد مػػف رجميػػؾ, فقمػػت: ال واهلل ولكػػف سػػقط ولػػـ أشػػعر ,فجػػاءوا بالحػػداد فأعػػادوه و وسػػمر 

ـ, فقػالوا: إنػو قػد اسػتجيب سمارة وأيده, ثـ قمت فسقط أيضًا , فسألوا رىبػانيـ , فقػالوا: ألػؾ والػدةت قمػت: نعػ
دعاؤىا لو فأطمقوه, فسألو بقّي عف الساعة التي سقط فييػا القيػد مػف رجميػو, فػمذا ىػي السػاعة التػي دعػا لػو 

 .2فييا 

ف صػّحت الروايػة أـ لػـ تصػػّح, إنمػا ىػو نػػوع مػف التعبيػر عػف مػػدى سػعة عمػـ بقػػي بعمػوـ القػرآف وأخالقػػو   وام
نػػاس اعتقػػدوا بػػو ذلػػؾ, إضػػافة إلػػى ذلػػؾ فػػمّف مػػا سػػبؽ يظيػػر مػػدى حتػػى إنػػو كػػاف مجػػاب الػػدعاء,أو أّف ال

إعجػاب النػػاس واحتػػراميـ لعممػاء الػػديف , وثقػػتيـ بيػػـ, واعتقػادىـ بػػأنيـ مجػػابو الػدعوة, لػػذلؾ كػػانوا ينسػػبوف 
 إلييـ بعض المعجزات.

وقػاؿ ,3(, والمكّنى أبا سعيد, وكاف مف أىؿ أستجة918ىػ/306وكذلؾ ابف محاسف عثماف بف محمد ت)  
عنػػو ابػػف الفرضػػي:ع كػػاف حافظػػًا لمتفسػػير عالمػػًا بأخبػػار الػػدىورع, وقػػد اشػػتير بالزىػػد والعػػزوؼ عػػف الػػدنيا, 

, المكنػى 5وكذلؾ سعداف بف سػعيد بػف حميػر الكمبػي 4وُيروى أنو كتب عمى باب داره ع يا عثماف ال تطمعع

                                                           
 .171-170\1,  في معرفة عمماء أعيار المذهب الديباج المذهبابف فرحوف, المالكي ,  1
 .266\3, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري,  أحمد ,  2
سالـ عمى انحراؼ وخػروج أستجة: بيف القبمة والمغرب  3 مف قرطبة, بينيما مرحمة كافية, وىي مدينة قديمة لـ يزؿ أىميا في جاىمية, وام

 .53, الروض المعطار في  بر األقطارعف الطاعة, الحميري, محمد, 
 .1/398, تاريخ عمماء األندلسابف الفرضي, أبو الوليد, 4
ى أبػا سػعيد, سػمع مػف أبيػػو, وحػه , ووكػاف إمامػًا فػي المسػجد الجػامع وقػػرأ سػعداف بػف سػعيد بػف حميػر الكمبػي مػف أىػػؿ قرطبػة, ويكنػ 5

 .1/252,تاريخ عمماء األندلسالناس عميو كتاب التفسير المنسوب إلى ابف عباس مف رواية الكمبي, ابف الفرضي, أبو الوليد, 
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النػاس عميػو كتػاب التفسػير المنسػوب كػاف إمامػًا لممسػجد الجػامع بيػا, وقػرأ  1أبا سعيد, وىو مف أىؿ قرطبة
 . 2إلى ابف عباس مف رواية الكمبي

وبيذا اّتضح لنا المشػاركة الطيبػة التػي قػاـ بيػا األندلسػيوف فػي ىػذا الميػداف, وأعنػي التفسػير وفػي مقػدمتيـ 
, 3األنػػدلس بعممػػو ,وفضػػمو, خاصػػة فػػي مجػػالي الحػػديث والتفسػػير بقػػّي بػػف مخمػػد الػػذي يعتبػػر وسػػامًا أنػػار

ي لـ يكتؼ األندلسيوف بذلؾ, فنشطوا في ميداف البحث والتأليؼ حوؿ القػرآف ومػا يتعمّػؽ بػو مػف أحكػاـ والذ
 , وأخرجوا في ذلؾ إنتاجًا عمميًا قّيمًا.

الذي نما في األندلس شي ًا فشْي ًا ,  ولكنو لػـ يصػؿ لمػذروة إال فػي عيػد  4ومّما يّتصؿ بالقرآف عمـ القراءات
رز األمػػانيع المعروفػػة باسػػـ ع الشػػاطبيةع التػػي عمػػت شػػيرتيا جميػػع البمػػداف, الشػػاطبي صػػاحب رسػػالة ع حػػ

, ومػػػف الػػػذيف اشػػػتغموا بعمػػػـ القػػػراءات فػػػي 5والتػػػزاؿ مرجعػػػًا لمكثيػػػر مػػػف المشػػػتغميف بػػػالقراءات إلػػػى ىػػػذا اليػػػوـ
,  مػب عميػو العمػـ بػالقراءات وكػاف 7وكاف مف أىػؿ طميطمػة 6األندلس بالعصر األموي سميماف بف مسرور,

الػػذي ّشػػيد عصػػر  9, وكػػاف حسػػف الصػػوت بػػالقرآف, ويحيػػى بػػف مجاىػػد الفػػزاري القرطبػػي8ييػػا إمامػػاوكػػاف ف
                                                           

ا ظػاىرة, وىػي عمػى سػفح جبػؿ مطػؿ عمييػا يسػمى قرطبة: ىي قاعدة األندلس, وأـ مدا نيا, ومستقر خالفة األمػوييف بيػا, وآثػارىـ بيػ 1
 .456, األقطار الروض المعطار في  برجبؿ العروس ومدينتيا الوسطى في باب القنطرة, الحميري, محمد, 

 .407, المجتمع األندلسي في العصر األموي, دويدار, حسيف, 1/252,تاريخ عمماء األندلسابف الفرضي, أبو الوليد, 2
 .4/199, إلتقان في عموم القرآنديف , االسيوطي, جالؿ ال 3
عمػى طػرؽ مختمػؼ فػي بعػض ألفاظػو, وكيفيػات  -صػمى اهلل عميػو وسػمـ-القراءات: روى أف الصحابة رووا القػرآف عػف الرسػوؿ محمػد 4

ا, واختصػت الحروؼ في أدا يا, وانتقؿ ذلػؾ عػنيـ إلػى  يػرىـ , واشػتير إلػى أف اسػتقرت سػبع طػرؽ معينػة, وتػواتر نقميػا, أيضػًا بأدا يػ
 تمؾ القراءات بأصحابيا الذيف اشتيروا بروايتيا, ومف بيف القراء األخريف, فأصبحت ىذه القراءات أصواًل لمقراءة, وذاعت بيف المسمميف,
 والقػراء السػبع ىػػـ : نػافع المػدني, وعاصػػـ بػف أبػي النجػػود, وأبػو عمػرو بػػف العػالء, وعبػد اهلل بػػف كثيػر, وعبػد اهلل بػػف عػامر, وحمػزة بػػف

 .92, تاريخ األدب العربي, الزيات, أحمد, 437, المقدمة حبيب, وعمي بف حمزة الكسا ي, ابف خمدوف, عبد الرحمف,
 .407, المجتمع األندلسي في العصر األمويدويدار, حسيف,  5
و مػب عميػػو عمػػـ  سػميماف بػػف مسػرور مػػف أىػػؿ طميطمػة, ويكنػػى أبػا الربيػػع, رحػػؿ حاجػًا قبػػؿ التسػػعيف, ثػـ اسػػتوطف مصػر ومػػات بيػػا, 6

 ..1/256,تاريخ عمماء األندلسالقراءات وكاف فيو إمامًا, وكاف حسف الصوت بالقرآف, ابف الفرضي, أبو الوليد, 
طميطمة: باألندلس , بينيا وبيف البرج المعروؼ بوادي الحجػارة خمسػة وسػتوف مػياَل, وىػي مركػز لجميػع بػالد األنػدلس, ألف منيػا إلػى  7

مراحؿ أيضَا, وىي عظيمة القطػر , كثيػرة البشػر,  9مراحؿ, ومنيا إلى المرية في البحر الشامي  9ا إلى بمنسية مراحؿ, ومني 9قرطبة 
 .393, الروض المعطار في  بر األقطاروكانت بدار الممؾ باألندلس عندما دخميا طارؽ بف زياد, الحميري, محمد, 

 .411-409, المجتمع األندلسي في العصر األمويدويدار, حسيف, , 1/256,تاريخ عمماء األندلسابف الفرضي, أبو الوليد,  8
يحيى بف مجاىد الفزاري الزاىد الَمبيرَي مف أىؿ قرطبة, ويكنػى أبػا بكػر, كػاف منقطػع القػريف فػي العبػادة, بعيػد األسػـ فػي الزىػد, عنػي  9

ىػػ, ودفػف بمقبػرة الػربض, ابػف الفرضػي, أبػو 366 بعمـ القرآف والقراءات, والتفسير, سمع بمصر مف االسػيوطي, وابػف الػورد, تػوفي عػاـ
 .2/238,تاريخ عمماء األندلسالوليد, 
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, وقد عني بالقراءات والتفسير وكاف عابدًا زاىدًا, باإلضافة إلى الغػازي (ـ972ىػ/362 )الخالفة  أيضًا ت
راءات عػف المقػرئ بف قيس الذي ُيعّد مف أحد عمماء عصر اإلمػارة, فقػد ارتحػؿ إلػى المشػرؽ حيػث أخػذ القػ

, وفػي ىػذا إشػارة إلػى بدايػة اشػتغاؿ  1نافع المػدني, وصػّحح مصػحفو عمػى مصػحؼ نػافع ثػالث عشػرة مػّرة
األندلسػييف بعمػـ القػػراءات, واىتمػاميـ بيػػا, وأّف دخػوؿ قػراءة نػػافع وىػو أحػػد القػّراء السػبعة إلػػى األنػدلس فػػي 

ءة المعينػة بػيف قُػّراء األنػدلس, وخاصػة إذا عممنػا عصر اإلمارة لُيعّد مؤشػرًا عمػى مػا سػوؼ تحتمػو ىػذه القػرا
أف الغازي بف قيس الذي ينسب إليو إدخاليػا كػاف معممػًا لمتالميػذ, ومؤّدبػًا ليػـ, وىػو أمػر يفيػد بػال شػؾ فػي 

, وفيمػػا بعػػد فػػي عصػػر الخالفػػة ظيػػر أحمػػد بػػف محمػػد المقػػري 2سػػرعة انتشػػار ىػػذه القػػراءة بػػيف األندلسػػييف
,  (ـ1036ىػػ/428 )وب إلى بمػده وكػاف إمامػًا فػي القػراءات ثقػو ومشػيوًرا, تُػوّفيالطممنكي ,ىو محدث منس

 .3و يره الكثير

وعميػػو فػػمّف جيػػود الغػػازي بػػف قػػيس كانػػت فاتحػػة الجيػػود العمميػػة فػػي ىػػذا الحقػػؿ مػػف الدراسػػات , وقػػد أشػػار 
مػػف القػػراءات, وبيػػذا المقدسػػّي إلػػى انتشػػار قػػراءة نػػافع بػػيف األندلسػػييف, ممػػا يؤكػػد  مبتيػػا عمػػى مػػف سػػواىا 

يتبّيف لمباحث في ىذا العمـ أنو كاف ألىؿ األندلس العديد مف المشاركات , بالر ـ مف عدـ كثرتيا, إال أنػو 
كاف ليا األثر الكبير في ازدىار الدراسات الدينية المتعّمقة بالقراءات فيما بعد, وخاصة فػي عصػر الخالفػة 

 .4بمكانة عالية بيف المسمميف فقد تمّتع عمماء القراءات مف األندلسييف

فعموـ الديف مف تفسير, وحديث, وقراءات, نالت اىتماًما وعنايًة مف األندلسييف, كاف ليا األثػر األكبػر فػي 
تطور الناحية العممية , وجعميا مف النواحي الميّمػة التػي بمغػت تطػورًا كبيػرًا, حتػى  ػدت األنػدلس فػي تمػؾ 

فػػي مجػػاؿ العمػػـو الدينيػػة, فقػػد عمػػؿ األندلسػػيوف جاىػػديف عمػػى دراسػػة ىػػذه الفتػػرة مػػف منػػارات العمػػـ الشػػييرة 
فػػادة جميػػع النػػاس وعػػدـ جعميػػا  العمػػوـ بالتػػدقيؽ, والتمحػػيص, واسػػتخراج األحكػػاـ , والعمػػؿ عمػػى نشػػرىا, وام
 حكرًا عمى ف ة دوف األخرى, حتّػى أننػا نسػتطيع القػوؿ: إف ىػذه الفتػرة مػف التػاريخ األندلسػي قػد أثػرت تػأثيراً 

 كبيرًا عمى الفترات الالحقة مف التاريخ األندلسي آنذاؾ.

وىذا كَمو يعود إلى عوامؿ عّدة ,منيا تشجيع األمراء األموييف كعبد الرحمف الداخؿ, وعبد الػرحمف األوسػط 
عمػػى رفػػد الحركػػة العمميػػة وضػػرورة االسػػتفادة مػػف العمػػـو المختمفػػة , وتشػػجيعيـ لعممػػاء الحػػديث والتفسػػير, 

                                                           
  .1/154, تاريخ عمماء األندلسابف الفرضي, أبو الوليد,  1
 .236, , أحسن التقاسيم في معرفة األقاليمالمقدسي, محمد بف أحمد 2
 .411-409نفسو,  3
4
.419نفسه,
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اصػػب فػػي الدولػػة كمنصػػب القضػػاء والفتيػػا, ور بػػة العممػػاء أيضػػًا فػػي تمػػؾ الفتػػرة بمعرفػػة عمػػوـ ومػػنحيـ من
 دينيـ والعمؿ بيا. 

 العموم الفقهية : -ج

ُيعّرؼ الفقػو عمػى أنػو معرفػة أحكػاـ اهلل تعػالى فػي أفعػاؿ المكمفػيف بػالوجوب , والخطػر, والنػدب, واإلباحػة, 
ة , وما نصبو الشػارع لمعرفتيػا مػف األدلػة؛ فػمذا اسػتخِرجت األحكػاـ والكراىة, وىي متمقاه مف الكتاب والّسنّ 

 .1مف األدلة قيؿ ليا فقو

نالػػت العمػػوـ الدينيػػة عنايػػة عظيمػػة مػػف األندلسػػيف, وأولوىػػا اىتمامػػًا كبيػػرًا وقػػد سػػبؽ أف تحػػدثنا عػػف بدايػػة 
ألشخاص كاف ليـ دور بػارز الدراسات الدينية التي تمثمت بالحديث, وتفسير القرآف, وكيؼ أّف العديد مف ا

, وبعد ذلؾ ظير أثر 2في نشوء تمؾ الدراسات, حيث كاف ليـ الفضؿ في نشأة الحركة العممية في األندلس
الفقو في حياة األندلسييف, وكيؼ كانت لو مكانة عاليػة ومنزلػة سػامية, فكػاف عػالـ الفقػو مػنيـ يحظػى بكػؿ 

جالؿ, فسمة الفقيو عندىـ جميمة, والفق , وبيذا فقػد نػاؿ 3يو معّظـ لدى الخاّصة والعامة عمى السواءتقدير وام
الفقياء كّؿ إجالؿ وتقدير مف األمراء, ومف بعدىـ الخمفاء, وكاف ىؤالء يدنوف منزلتيـ, ويستشػيرونيـ فيمػا 
 يعرض إلييـ مف أمور, وما مف شّؾ أّف ىذه المنزلة العالية لمفقياء قػد أتاحػت ليػـ أف يمعبػوا دورًا كبيػرًا فػي

, التػػي وقعػػت فػػي عيػػد الحكػػـ بػػف ىشػػاـ 4تشػػكيؿ بعػػض األحػػداث, ومنيػػا عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ حادثػػو الػػربض
والتي لعب الفقياء دورًا بارزًا فػي وقوعيػا. وتػاريخ األنػدلس حافػؿ بػالكثير مػف المواقػؼ التػي تشػيد لمػا كػاف 

أف يتوّصػموا إلػى مناصػب رفيعػة لمفقياء مف تأثير قوي في الدولة, والمجتمع, وقد تسّنى لمكثير مف الفقيػاء 
 .5في الدولة كميداف القضاء الذي برز فيو عبد اهلل الخشني, والفتيا والحسبة, و يرىا مف المياديف الميّمة

                                                           
 .410, مةالمقدابف خمدوف, عبد الرحمف ,  1
 .5/172, الكامل في التاريخابف األثير ,عز الديف ,  2
 .1/221, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد ,  3
ىػ, وكانت بقرطبة , وسببيا تحػريض الفقيػاء عميػو, خاصػة أنػو أبعػدىـ عػف مجالسػو, ولػـ يعمػؿ 198حادثة الربض حصمت في عاـ  4

ده, ويبػدوا أف ىػذا األمػر يعػود إلػى صػغر سػنو, وبالتػالي أتيػـ بالتشػا ؿ بػالميو والصػيد, النػويري, شػياب عمى تقريبيـ إليو كمػا فعػؿ والػ
 .23/217, نهاية األرب في فنون األدبالديف, 

ال الفتتتة فتتتي  الحيتتتاة العمميتتتة فتتتي عصتتتر, البشػػػري, سػػػعد اهلل, 405, المجتمتتتع األندلستتتي فتتتي العصتتتر األمتتتويدويػػػدار, حسػػػيف,  5
   .   36,األندلس
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ومف الطبيعي أف يسير  البية الفقياء آنذاؾ عمى المػذىب المػالكي, ألنػو ىػو مػذىب الدولػة فػي تمػؾ الفتػرة 
ب أخػػرى , فانصػػرؼ الكثيػػر مػػف طػػالب العمػػـ إلػػى دراسػػة الفقػػو بػػالر ـ مػػف وجػػود أشػػخاص اعتنقػػوا مػػذاى

ومعرفػػة مسػػالكو, فكانػػت الجوامػػع المنتشػػرة فػػي األنػػدلس تحفػػؿ بحمقػػات العمػػـ والمنػػاظرات العمميػػة فػػي ىػػذا 
الميداف العممي, ومف األمثمة عمى أشير المجالس الفقيية في جامع قرطبة مجمػس الفقيػو يحيػى الميثػي )ت 

د كاف يعقد مجالسػو العمميػة فػي جػامع قرطبػة أيػاـ الُجمػع ويمقػي ىنػاؾ دروسػو الفقييػة فق 1ـ(977ىػ/ 367
عمى طالب العمـ الذيف يزدحـ بيـ مجمسو, وذلؾ الشتيار ىذا الفقيو, وأعنػي يحيػى بعمػو المكػاف والمعرفػة 

 , وىناؾ العديد مف العمـو الفقيية, ومنيا:2الواسعة بالفقو 

 مذهب األوزاعي:  -1

 -707ىػػػػ( )157-ػػػػ88, مػػػف )3لسػػػيوف مػػػذىب عبػػػد الػػػرحمف بػػػف عمػػػر األوزاعػػػي إمػػػاـ الشػػػاـ اعتنػػػؽ األند
المتينة بيف األندلس وبالد الشاـ, وألّف  البية العرب الذيف شاركوا في فتح األندلس,  ةـ( بحكـ الرابط774

ذىب األوزاعػي والذيف استوطنوىا فيما بعد كانوا مػف الشػامييف فػاعتنقوا ىػذا المػذىب, إضػافة إلػى اىتمػاـ مػ
بالجياد, وفتاوى الرباط, فاألندلسييف يعتبروف أنفسيـ مجاىديف ومرابطيف في سبيؿ اهلل, فكاف ىذا المذىب 
ىػػػو األقػػػرب إلػػػييـ, كػػػذلؾ الحنػػػيف إلػػػى الشػػػاـ, واألوزاعػػػي رابػػػط عمػػػى الحػػػدود الشػػػامية مػػػع بيزنطػػػة, وأىػػػؿ 

األنػػدلس , وبخاصػػة عبػػد الػػرحمف الػػداخؿ  األنػػدلس معظميػػـ آنػػذاؾ مػػف الشػػاـ وتبنػػاه الحكػػاـ األمويػػوف فػػي
ـ(, 796-788ىػػػ/180-172) 4ـ( وابنػػو ىشػػاـ الممقػػب بالرضػػا 788-755ىػػػ/172 -138الػػذي حكػػـ )

.ولكف فيما بعد ضعؼ أمر ىذا المذىب في الشاـ 5فأصبح المذىب في عيدىما المذىب الرسمي لألندلس,
اـ مذىب اإلماـ مالػؾ الػذي وجػد أنصػارًا الشاـ أماـ  مذىب االماـ الشافعي, وضعؼ في األندلس أيضُا أم

                                                           
بف شّماؿ بف منغايا الميثي , يكنى أبا محمػد, وأبػوه يحيػى يكنػى أبػا عيسػى,  -وقيؿ وسالش-ىو يحيى بف يحيى بف كثير بف وسالس 1

ليو انتيت الرياسػة فػي  أصمو مف البربر مف قبيمة يقاؿ ليا مصمودة, رحؿ لممشرؽ فسمع عف مالؾ بف أنس, والميث بف سعد و يرىـ, وام
 .2/229, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبانتشر مذىب مالؾ, المقري, أحمد,  الفقة باألندلس, وبو

 . 2/229,نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد,  2
الشاـ: بالد كثيرة, وكور عظيمة, وممالؾ, وقسمت األوا ؿ الشاـ إلى خمسة أقساـ: األوؿ فمسطيف, وفييا  زة والرممة, والشاـ الثانية,  3
ينتيا العظمى طبريا, والغور, واليرموؾ, والثالثة الغوط, ومدينتيا العظماء دمشؽ, ومف سواحميا طرابمس الشاـ, وأيضَا أرض حمػص مد

التروض المعطتار فتي  بتر وقنسريف, ومدينتيا العظمى حمب, وساحميا أنطاكية, فالشاـ اسـ يجمع ىذه الػبالد جميعػَا الحميػري, محمػد, 
 .335, األقطار

ىػػ, وأمػو أـ ولػد اسػميا جمػاؿ, وكػاف بسػيط البنػاف, فصػيح المسػاف, وكػاف 139الممقب بالرضا, وكنيتو أبػو الوليػد, ولػد فػي  ػاـ ىشاـ  4
 .64, في فتح األندلس والمغرب البيان المغربحاكما بالكتاب والسنة ولـ يأخذ في اهلل لومة ال ـ, المراكشي, ابف عذارى, 

 .282-281, ندلسي من الفتح حتى سقوط طرناطةالتاريخ األ الحجي, عبد الرحمف,  5
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, إال فػػي اآلراء الفقييػػة 1وتالميػػذ لػػو فػػي األنػػدلس, بينمػػا لػػـ يعػػد يجػػد مػػذىب األوزاعػػي األنصػػار والتالميػػذ
 بقيت مستقاة مف مذىب األوزاعي في األندلس.والتي والفتاوي التي تتعمؽ بالجياد والرباط, 

سػػكف ,ـ ويكّنػػى أبػػا مػػرواف852ىػػػ/238ي ت ف حبيػػب السػػممومّمػػف انتفػػع مػػف عمػػـ األوزاعػػي عبػػد الممػػؾ بػػ
قرطبػػة ,وقػػد قيػػؿ انػػو مػػف مػػوالي سػػميـ, روى عػػف صعصػػعة والغػػازي وزيػػاد وكػػاف حافظػػًا لمفقػػو ولػػو الكتػػب 

 , وعثمػػػػػػػاف بػػػػػػػف أيػػػػػػػوب ت2اآلتيػػػػػػػة:ع الواضػػػػػػػحةعو عالجوامػػػػػػػع عوع ريػػػػػػػب الحػػػػػػػديث عوكػػػػػػػاف نحويػػػػػػػًا شػػػػػػػاعراً 
فع وىػؤالء تولػوا الفتيػا فػي عيػد ىشػاـ الػذي كػاف يػذىب مػذىب , وابف زريؽ الممقب ع زونػا(ـ860ىػ/246)

 .3األوزاعي

 :4مذهب المالكي -2
اتجػػػو الكثيػػػر مػػػف الفقيػػػاء فػػػي دراسػػػاتيـ الفقييػػػة نحػػػو شػػػرح قواعػػػد المػػػذىب المػػػالكي وتوضػػػيحو, وتفسػػػير  

ىشػاـ  المسا ؿ الفقيية عمى ضوء آراء مالؾ بف أنس, فقد بدأ مذىبو فػي االنتشػار داخػؿ األنػدلس فػي عيػد
بػف عبػػد الػرحمف الػػداخؿ, وقػػد نػاؿ كتابػػو عالموطػػأع عنايػة فا قػػة مػف األندلسػػييف, وىػػذا الكتػاب الفقيػػي يعتبػػر 

 .5حجر األساس لمذىبيـ الذي يسيروف عميو حيث تناولوه بالشرح واإليضاح منذ دخولو األندلس
موَطػأ, ونممػس أيضػًا مػدى مػا وىكذا نممس ما كاف عميو فقياء عصر اإلمػارة مػف اىتمػاـ وعنايػة بػالغيِف بال

جػػالؿ ليػػذا الكتػػاب باعتبػػاره السػػجؿ الحػػافظ آلراء مالػػؾ بػػف أنػػس  كػػانوا يحممونػػو فػػي نفوسػػيـ مػػف تقػػدير وام
وأقوالو إماـ دار اليجرة, الذي اقتنعوا بعممو وفقيو الواسع, ومػا لبثػوا أف تحمسػوا لمذىبػو ثػـ أخػذوا فػي نشػره 

يضاحات كثيرة عمى كتابع الموطأع والعمؿ عمى إرساء قواعده بما قدموه مف  .6شروح وام

                                                           
 .62-60, االستقصاء أل بار دول المغرب األقصىالناصري, أحمد,  1
 .362-360\1, تاريخ عمماء األندلسابف الفرضي, أبو الوليد,  2
, م ابتن  متدونأيتا تتاريخ الفكتر العربتي إلتى, فػروخ, عمػر, 276-275, دراستات فتي تتاريخ وحضتارة األنتدلسأبو الفضؿ, محمد,  3

586. 
ىػ, ألبويف عربييف مف قبا ؿ يمنيػة, فػأبوه ينتيػي إلػى 93المذىب المالكي: يعود ىذا المذىب لمالؾ بف أنس الذي ولد في المدينة عاـ  4

 ,القمقشػػندي,أبووزيتتن الحستتب والرياستتة عتتين األدب والسياستتةقبيمػػة ذي اصػػبح, وأمػػو تنتيػػي إلػػى قبيمػػة األزد,ابػػف ىػػذيؿ, أبػػو الحسػػف, 
, 39-36, األئمتة الثالثتة الفقهتاء االنتقتاء فتي فضتائل, , عبػد البػر, أبػو عمػر, 1/420,صبح األعشتا فتي صتناعة اإلنشتاالعبػاس, 

 .323,اإلسالمية معالم الثقافةعثماف, عبد الكريـ,
 , معالم تاريخ المغرب واألندلس, مؤنس, حسيف, 141-138, حضارة العرب في األندلسبروفنساؿ, ليفي,  5
 .164, الحياة العممية في عصر ال الفة في األندلسلبشري, سعد اهلل, ا 6
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ـ(  دا لممذىب المػالكي المكانػة 821-796ىػ/206 -180) 1وفي عيد الحكـ بف ىشاـ الممقب بالربضي
األولى  في األندلس, وأصبح المذىب الرسػمي بػال منػازع, وتقمّػص مػذىب األوزاعػي وبػدأ فػي االنػدثار ولػـ 

 .2في سبيؿ اهلل يبؽ منو إال فتاوى الجياد, والمرابطة

ـ(, والػذي ُيقػاؿ عنػو 819ىػػ/204ويذكر أّف الفضؿ يعود إلى زياد بف عبد الرحمف المخمي) شػبطوف( ) ت
أنو أوؿ مف أدخؿ فقو اإلماـ مالؾ بف أنس لألندلس, ويكّنى أبا عبد اهلل, وكػاف فقيػو األنػدلس عمػى مػذىب 

ده األميػػر ىشػػاـ عمػػى القضػػاء بقرطبػػة وعػػـز , وأرا3مالػػؾ, فكػػانوا مػػف قبمػػو يتفقيػػوف عمػػى مػػذىب األوزاعػػي
عميو, فقاؿ ىشاـ: ليت الناس كميـ كزياد, حتػى أكفػي أىػؿ الػدنيا فػي الر بػة, وأرسػؿ إلػى زيػاد فأمنػو حتػى 

, ويحكى أنو لّما (4ـ814ىػ/199),وقيؿ (ـ 808ىػ/193 ), وقيؿ(ـ 819ىػ/ 204 )رجع إلى داره, وُتوّفي
ؾ , وعّرفػوه عزمػو عميػو, فقػاؿ ليػـ: أمػا إف أكرىتمػوني عمػى القضػاء لّمػا أراده لمقضػاء كممػو الػوزراء فػي ذلػ

فزوجتي فالنة طالؽ ثالثًا , ل ف أتػاني مػّدٍع فػي شػ  مّمػا فػي أيػديكـ ألخرجّنػو عػنكـ, ثػـ ألجعمػّنكـ مػّدعيف 
 , وسمع مف مالؾ الموطأ وُيعرؼ سماعو5فيو, فّمما سمعوا منو ذلؾ عمموا صدقو, فتكمموا لألمير لمعافاتو 

بسػػماع زيػػاد , وسػػمع مػػف معاويػػة بػػف صػػالح وقػػد رحػػؿ إلػػى الحػػه أيػػاـ ىشػػاـ بػػف عبػػد الػػرحمف ىػػو  سػػماعو
وجماعة مف أمثاؿ قرعوس بف العباس  وعيسى بف دينار, فمما رجعوا وصفوا مف فضؿ مالؾ وسػعة عممػو 

  ما عظـ بو صيتو باألندلس, فانتشر رأيو وعممو في األندلس, وكاف را د الجماعة في ذلؾ شبطوف .

ـ(, وقػاؿ عنػو محمػد 827ىػػ/212حيػث تػوّفي)  6ومف الفقياء الذيف برعوا في الفقو أيضًا عيسى بػف دينػار
ويقػاؿ  7بف عبد الممؾ :عكاف عيسػى بػف دينػار عالمػًا متفقيػا, وىػو الػذي عمّػـ المسػا ؿ أىػؿ مصػرنا وفقييػاع

ألنػػدلس عيسػػى بػػف دينػػار, إنػػو كػػاف أفقػػو مػػف يحيػػى الميثػػي, وكػػاف محمػػد بػػف عمػػر بػػف لبابػػو يقػػوؿع فقيػػو ا

                                                           
شػػيرَا, وكػػاف  11سػػنة, و 26ىػػػ, وكانػػت خالفتػػو 154الحكػػـ بػػف ىشػػاـ الممقػػب بالربضػػي, كنيتػػو أبػػو العػػاص, وأمػػو زخػػرؼ, ولػػد عػػاـ  1

, المراكشي, ابف عذارى,   .2/68, دلسواألن البيان المغرب في أ بار المغربشديد الحـز وماضي العـز
 .282-281, التاريخ األندلسي من الفتح حتى سقوط طرناطةالحجي, عبد الرحمف,  2
 .124 في تاريخ المغرب واألندلس,, العبادي, أحمد,   263-2/262, الرطيب نفح الطيب من طصن األندلسالمقري, أحمد,  3
 .271-1/216, تاريخ عمماء األندلسابف الفرضي, أبو الوليد ,  4
 .2/262, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبقري, أحمد, الم 5
عيسى بف دينار أصمو مف طميطمو, وسكف قرطبة, ويكنى أبا عبد اهلل, رحؿ فسمع مف أبو القاسـ, وعندما عاد لألندلس كانت الفتيا  6

 .1/426,تاريخ عمماء األندلستدور عميو وال يتقدمو أحد , ابف الفرضي, أبو الوليد, 
-60, المغرب األقصى االستقصاء أل بار دول, الناصري, أحمد,  2/262, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيب,أحمد, المقري 7

60-62. 
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وقػػاؿ عنػػو ابػػف الفرضػػي:ع كػػاف إمامػػًا فػػي الفقػػو  1وعالميػػا عبػػد الممػػؾ بػػف حبيػػب ,وعاقميػػا يحيػػى بػػف يحيػػىع
عمػى مػذىب مالػؾ بػف أنػس, وعمػى طريقػة عاليػة مػف الزىػد والعبػادة, ويقػاؿ إنػو صػّمى الّصػبح أربعػيف سػػنة 

عجبػو يمانو فػي حفػظ الػرأي, والبصػر بالفتيػا, وكػاف بوضوء العتمة, وكاف إمامًا في الفقو مقدمًا عمى أىؿ ز 
 .2ترؾ الرأي واألخذ بالحديث, ويذكر أنو درس كتب الرأي مّدة ستّيف سنة, وانفرد بالفتيا في عيد الناصر

وكاف مؤلفًا مكثرًا فقد ألؼ كتاب عاليدايةع وقيؿ عنو :عإنو أرفع  كتػب جمعػت فػي معنػاه عمػى مػذىب مالػؾ 
فقيية عمى المذىب عوقاؿ عنو بعض المؤرخيف إنو لـ يكف أحد في وقتو أعمػـ منػو, فقػد وأجمعيا المعاني ال

 .3جمع بيف الفقو والزىد وتولى قضاء طميطمة ورأس الشورى بقرطبة

, وكػػاف حافظػػًا لمفقػػو (ـ941ىػػػ/330)ومػػف بػػرع فػػي ىػػذا المجػػاؿ أيضػػَا لبابػػة محمػػد بػػف يحيػػى بػػف عمػػر ت 
فػػي عيػػد الناصػػر, ولػػو فػػي الفقػػو كتػػب مؤلفػػة ومنيػػا كتػػابع  4ء إلبيػػرةعمػػى مػػذىب اإلمػػاـ مالػػؾ,  وِلػػي قضػػا

:ع وما رأيػت لمػالكي كتابػًا أنبػؿ منػو فػي جمػع روايػات المػذىبع . ويحيػى 5المنتخب عحيث قاؿ عنو ابف حـز
, الػػذي كػػاف منػػذ صػػغره محبػػًا لمعمػػـ, يميػػؿ إلػػى الجمػػوس فػػي حمقػػات (ـ848ىػػػ/234 )بػػف يحيػػى الميثػػي ت
, وتػولى الفتيػا بعػد عيسػى بػف 7, وىو زعيـ الفقياء في ثورة الػربض6ا أستاذه زياد المخميالدرس التي يعقدى

, وكػاف أحمػد بػف 8بف دينار, و دت لو مكانة عظيمة ونفوذ مرموؽ وخاّصة في عيد عبػد الػرحمف األوسػط
الػذكر خالد يقوؿ: لـ يعط أحد مف أىؿ العمـ باألندلس منذ دخميا اإلسالـ مف الحظوة وعظػـ القػدر وجػالؿ 

                                                           
 .1/426, األندلس تاريخ عمماء, ابف الفرضي, أبو الوليد, 40, المعجب في تم يص أ بار المغربالمراكشي, عبد الواحد,  1
شػيور,  7سػنة و73المطػرؼ, ولقبػو الناصػر لػديف اهلل, أمػو أـ ولػد أسػميا مزنػة, وعمػره  الناصر: عبد الرحمف بػف محمػد, وكنيتػو أبػو 2

 .2/304, المغرب واألندلس البيان المغرب في أ بارومف قضاتو أحمد بف محمد بف زياد, المراكشي, ابف عذارى , 
 .139, المجتمع األندلسي في العصر األمويدويدار, حسيف,  3
س, جميمػػة القػػدر, نزليػػا جنػػد دمشػػؽ مػػف العػرب , وكثػػر مػػف مػػوالي اإلمػػاـ عبػػد الػػرحمف بػػف معاويػػة, وىػػو الػػذي إلبيػرة: مػػف كػػور األنػػدل 4

أسسػػيا وأسػػكنيا مواليػػو, ثػػـ خػػالطيـ العػػرب بعػػد ذلػػؾ, وجامعيػػا بنػػاه اإلمػػاـ محمػػد عمػػى تأسػػيس حػػنش الصػػنعاني, وحوليػػا أنيػػار كثيػػرة, 
 .28,الروض المعطار في  بر األقطارالحميري, محمد , 

 .568-567, جذوة المقتبس في تاريخ عمماء األندلسالحميدي, أبو عبداهلل ,  5
,                    عبتد الترحمن الثاني)األوستط(, شمبي, عمر, 6/143 وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان,ابف خمكاف, أحمد  ,  6

162. 
ـ, عنػدما تنػاىى إلػى أسػماعيـ أنػو كػاف منيمكػًا فػي لذاتػو,  يػر أف حاوؿ الميثي مع مجموعة مػف األ مػة عػزؿ األميػر الحكػـ بػف ىشػا 7

الحكـ استطاع القضاء عمى ىذه الفتنة, وشرد بعض المتئمريف عميو, وقتؿ بعضيـ اآلخػر, وقػد فػَر الميثػي إثػر ذلػؾ إلػى طميطمػة, , إال 
, المغرب فتي حمتى المغتربية, المغربي,ابف سعيد ,أف الحكـ قد عفا عنو بعد أف ىدأت الفتنة, فرجع إلى قرطبة, ومارس حياتو اإلعتياد

1/43. 
 .568-567, جذوة المقتبس في تاريخ عمماء األندلسالحميدي, أبو عبداهلل ,  8
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مػػا أعِطيػػو يحيػػى بػػف يحيػػى, وسػػمع منػػو مشػػايخ األنػػدلس فػػي وقتػػو, وأصػػمو مػػف البربػػر مػػف قبيمػػة يقػػاؿ ليػػا 
رحؿ لممشرؽ فسمع عف مالؾ بف أنس, والميث بف سعد, وعبد الرحمف بػف القاسػـ, وعبػد اهلل بػف  1مصمودة

لػػػؾ بعػػػد انتفاعػػػو بمالػػػؾ وىػػػب و يػػػرىـ الكثيػػػريف. تفقػػػو أيضػػػًا بالمػػػدنييف والمصػػػرييف مػػػف أكػػػابر أصػػػحاب ما
ليػو انتيػت الرياسػة بالفقػو فػي األنػدلس, وبػو انتشػر مػذىب 2ومالزمتو, وسػماه مالػؾ عاقػؿ أىػؿ األنػدلس , وام

سػحاؽ, وأبػو عبػد اهلل محّمػد  مالؾ وتفقو بو جماعػات كثيػرة, وروى عػنيـ أكثػر مػف واحػد ومػنيـ عبيػد اهلل وام
براىيـ بف قاسـ بف ىالؿ و يرىـ الكث 3بف وّضاح ير, ويقاؿ أنو كاف مع إمامتػو ودينػو مكينػًا عنػد األمػراء وام

 معّظًما وعفيفًا عف الواليات متنزىًا, وكاف أعمى قدرًا مف القضاة وذلؾ لزىده عف القضاء وامتناعو فيو.

قاؿ ابف أبي الفياض : جمع األمير عبد الرحمف بػف الحكػـ الفقيػاء فػي قصػره , وكػاف قػد وقػع عمػى جاريػة 
ف , ثػػـ نػػدـ عمػػى ذلػػؾ, فسػػأليـ عػػف التوبػػة والكفّػػارة, فقػػاؿ يحيػػى:ع تكفَػػر بصػػوـ شػػيريف يحبيػػا فػػي رمضػػا

متتابعيف , فّمما بادر يحيى بيذه الفتيا سكت الفقياء حّتى خرجوا , فقػاؿ بعضػيـ لػو : لمػا لػـ تفػت بمػذىب 
ولكػػف حممتػػو مالػػؾ بػػالتخييرت , فقػػاؿ: لػػو فتحنػػا عميػػو ىػػذا البػػاب سػػيؿ عميػػو أف يطػػأ كػػؿ يػػـو ويعتػػؽ رقبػػة, 

 .ع4عمى أصعب األمور ل ال يعود إلى ذلؾ

كاف يقوؿ الفقيو أبو محمد بف أحمد :عمذىباف انتشرا في بدء أمرىا الرياسة والسمطاف, مذىب أبػي حنيفػة , 
فمنػػو لمػػا وِلػػي قضػػاء القضػػاة أبػػو يوسػػؼ كانػػت القضػػاة مػػف قبمػػو, فكػػاف ال يػػوّلى قضػػاء الػػبالد, مػػف أقصػػى 

, فػمّف 5ؿ إفريقية, إال أصحابو والمنتموف إلى مذىبو ومػذىب مالػؾ بػف أنػس عنػدناالمشرؽ إلى أقصى أعما
يحيػى بػػف يحيػى كػػاف مكينػًا عنػػد السػمطاف, مقبػػوؿ القػوؿ فػػي القضػاة, فكػػاف ال يػوّلى قػػاٍض فػي أقطارنػػا إال 

فػأقبموا  بمشورتو واختياره, وال يشير إال بأصػحابو ومػف كػاف عمػى مذىبػو والنػاس سػراع إلػى الػدنيا والرياسػة,
عمى ما يرجوف أ راضيـ بو عمى أّف يحيى بف يحيى لـ ُيولى قضاًء قط, وال أجػاب إليػو, وكػاف ذلػؾ زا ػدًا 

                                                           
 .29, المقتبس من أنباء األندلسابف حياف ,أبو مرواف,  1
يروه, ما عدا يحيى الذي بقي فػي مكانػو ال والسبب في ذلؾ يعود أنو َمر فيؿ في أحد شوارع المدينة, فخرج جميع الطمبة مف الدرس ل 2

ال يتحػػرؾ, فسػػألو مالػػؾ لمػػاذا لػػـ تخػػرج لتػػرى الفيػػؿ ولػػيس فػػي بػػالدؾت فأجابػػو يحيػػى عمػػى الفػػور إنمػػا ج ػػت مػػف األنػػدلس ألنظػػر اليػػؾ 
طيتب متن نفتح الوارتشؼ مف عممؾ ,ولػـ أكػف أنظػر إلػى الفيػؿت فاعجػب بػو اإلمػاـ مالػؾ وسػماه عاقػؿ أىػؿ األنػدلس ,المقػري, أحمػد , 

 .2/229, طصن األندلس الرطيب
أبو عبد اهلل محمد بف وضاح بف يزي , وكاف جده مولى لعبد الرحمف الداخؿ, وكاف معاصرَا لبقي بػف مخمػد, رحػؿ لممشػرؽ كمػا رحػؿ  3

,  لفقهيتتةابتتن حتتزم حياتتت  وعصتتر  وآراؤ  ابقيػو وحمػػؿ الحػػديث مػػف الشػػرؽ لمغػرب, وكػػاف ممػػف ميػػد لمفقػػو الظػاىري, أبػػو زىػػرة, محمػػد, 
298. 

 .2/231, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد,  4
 . 568-567, جذوة المقتبس في تاريخ عمماء األندلسالحميدي, أبو عبد اهلل,  5
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فػػػي جاللتػػػو عنػػػدىـ, وداعيػػػًا إلػػػى قبػػػوؿ رأيػػػو لػػػدييـ, وكػػػذلؾ جػػػرى األمػػػر بمفريقيػػػا وتُػػػوّفي يحيػػػى فػػػي عػػػاـ 
 .1ـ848ىػ/234

رة ,ومػف أىّميػا مكانتػو العمميػة المرموقػة وتفوقػو العممػي ويرجع تقدير الفقيو الميثي واحترامو إلػى أسػباب كثيػ
عمى  يػره مػف الفقيػاء, وتعظػيـ عامػة أىػؿ األنػدلس لػو, واحتػراميـ إيػاه, وسػماعيـ لكممتػو وبالتػالي سػيولة 

 .2االنقياد إليو

قضػاة إذا ونتيجة لممكانة العممية التي تبوأىا الميثي فقد أسندت إليو ر اسػة الفتػوى فػي األنػدلس, ومحاسػبة ال
 .3أخطأوا , وقد كاف األمير ال ُيولي وال يعزؿ أحد مف القضاة إال برأيو

 وعمى الر ـ مف أّف الميثي كاف مف معتنقي مذىب اإلماـ مالؾ, إال أنو خالفو في بعض األحكاـ, ومنيا: 

 ترؾ الحكـ بالشاىد الواحد مع اليميف)مذىب اإلماـ مالؾ يخير ذلؾ( وقاؿ بوجوب شاىديف. -
 ال يرى القنوت في الصبح وال  يرىا. كاف -
 أجاز كراء األرض بجزء مما يخرج منيا. -
 .4أجاز  رس الشجر في المساجد -

وىذه المخالفات لممذىب المػالكي بعضػيا مسػتمَد مػف مػذىب األوزاعػي, والػبعض اآلخػر مػف مػذىب اإلمػاـ 
بػف معمػر األليػاني, وكػاف  ,ومػف فقيػاء المالكيػة فػي ىػذا العصػر يحيػى5الميث الذي تتممذ يحيػى عمػى يديػو

ورعًا فاضال اشتير بالفقو والفرا ض, وواّله عبد الرحمف األوسط قضػاء الجماعػة بقرطبػة, وكػاف عنػد حسػف 
ظنو, وكاف إذا اختمؼ مع فقياء قرطبة في حكـ مػف األحكػاـ كتػب إلػى فقيػاء مصػر مػف المالكيػة يسترشػد 

و, وعمػى رأسػيـ يحيػى الميثػي الػذي ظػّؿ بػو حتػى ُعػزؿ برأييـ, فكاف فقياء, قرطبة ينفروف منو لذلؾ ويذمون
, وكػػذلؾ ابػػف مرتنيػػؿ وىػػو محمػػد بػػف خالػػد مػػولى اإلمػػاـ عبػػد الػػرحمف بػػف معاويػػة مػػف أىػػؿ 6عػػف القضػػاء

                                                           
قرطبتتة , سػػالـ, عبػػد العزيػػز, 2/16, ترتيتتب المتتدارك وتقريتتب المستتالك لمعرفتتة أعتتالم متتذهب مالتتكالقاضػػي عيػػاض, أبػػو عبػػد اهلل,  1
 .388, ضرة ال الفة في األندلسحا

 .165,   عبد الرحمن الثاني)األوسط(, شمبي, عمر, 80, من أنباء األندلس لمقتبسابف حياف, أبو مرواف  , ا 2
 .165,  عبد الرحمن الثاني)األوسط(, شمبي, عمر, 80 -78,من أنباء األندلس لمقتبسابف حياف,  أبو مرواف  , ا 3
 .166,        عبد الرحمن الثاني )األوسط(, شمبي, عمر, 340, لمقتبس من أنباء األندلسا ابف حياف, أبو مرواف, 4
 .166,  عبد الرحمن الثاني )األوسط(, شمبي, عمر, 340, من أنباء األندلس , المقتبسأبو مرواف ابف حياف, 5
 .231-2/230, من طصن األندلس الرطيب نفح الطيبالمقري, أحمد ,   6
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قرطبػػة, ويكنػػى أبػػا عبػػد اهلل رحػػؿ فسػػمع مػػف ابػػف القاسػػـ ,وأشػػيب بػػف عبػػد العزيػػز والغالػػب عميػػو الفقػػو ال 
 .1ـ(  , والذي اعتبر رأس المالكية باألندلس والقا ـ بيا838/ىػ224وقيؿ -ـ 834ىػ/220الحديث )ت

وعبػد الممػؾ بػف حبيػب السػممي الػذي قػاؿ عنػو الفػػتح فػي المطمػح: عالفقيػو العػالـ أبػو مػرواف عبػد الممػؾ بػػف 
حبيب السممي, أي شرؼ ألىؿ األندلس ومفخر, وأي بحر بالعموـ يزخر, خّمدت منو األنػدلس فقييػًا عالمػًا 

ىؿ جيميػا معالمػًا, وأقػاـ فييػا لمعمػوـ سػوقًا نافقػة, ونشػر منيػا ألويػو خافقػة , وجػال عػف األبػواب , أعاد مجا
صػػػدأ الكسػػػؿ ,وشػػػحذىا شػػػحذ الصػػػواـر واألسػػػؿ, وتصػػػّرؼ فػػػي فنػػػوف العمػػػوـ, وعػػػرؼ كػػػّؿ معمػػػوـ, وسػػػمع 

لمسػالؾ, باألندلس وتفّقو, حَتى صار أعمـ مف بيا وأفقو, ولقػي أعجػاب مالػؾ وسػمع مػف منػاظراتيـ أوعػر ا
حتى أجمع عمى تفضيمو االصفاؽ,إنو لقي مالكًا آخر عمرهع, وذكػره محمػد بػف لبابػوع فقيػو األنػدلس عيسػى 

, وكػػاف عبػػد الممػػؾ قػػد جمػػع إلػػى عمػػـ 2بػػف دينػػار, وعالميػػا عبػػد الممػػؾ بػػف حبيػػب وعاقميػػا يحيػػى بػػف يحيػػىع
 الفقو عمـ المغة واإلعراب ولو شعر ومف شعره:

 3هين عمى الرحمن في قدرت   ى                                            قد طاح أمري والذي ابتغ
  تتى بغيتتتتم أربى عمتتتتتالتتتتتتلع  ا                                               تالف من ال مر وأقمل به

 4 تتتفتي أشرف من حرفتوحر   زرياب قد أعطيتها جممة                                               
وتواليفو بمغت ألفَا , ومف أشيرىا كتاب ع الواضحةع في مذىب مالػؾ, وىػو كتػاب كبيػر مفيػد, والبػف حبيػب 
مػػػذىب فػػػي كتػػػب المالكيػػػة مسػػػطور , وىػػػو مشػػػيور عنػػػد عممػػػاء المشػػػرؽ , ونقػػػؿ عنػػػو الحػػػافظ بػػػف حجػػػر, 

مػػف معتمَػػو, ويفػػرؽ بػػيف مسػػتقيمو وصػػاحب المواىػػب و يرىمػػا, ولػػـ يكػػف لػػو عمػػـ بالحػػديث يعػػرؼ صػػحيحو 
, وشػيد عصػر الخالفػة فيمػا بعػد عػدٌد كبيػٌر 5ومختّمو, وكاف  رضو اإلجػازة , وأكثػر رواياتػو  يػر مسػتجازة
 . 6مف فقياء المالكية كأبي الوليد الباجي, وأبي الوليد بف رشد

                                                           
 .140-139, األموي المجتمع األندلسي في العصر, دويدار, حسيف , 2/10, تاريخ عمماء األندلسأبو الوليد, ابف الفرضي,  1
,  متدون تاريخ الفكر العربي إلى أيتام ابتن, فروخ, عمر, 227-2/226, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري,  أحمد ,  2

 .587,  مدون
 234-233, لتأنس في ممح أهل األندلسمطمح األنفس ومسرح ااالشبيمي, أبو النصر,  3
-587, ابتن  متدون تاريخ الفكتر العربتي إلتى أيتام, فروخ, عمر , 2/227, , نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري,أحمد 4

 .30, الحياة اإلجتماعية في األندلس, الد مي, محمد سعيد, 588
-587, ابتن  متدون تاريخ الفكتر العربتي إلتى أيتامفروخ, عمر ,  ,2/227, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري,أحمد,  5

 .30, الحياة اإلجتماعية في األندلس, الد مي, محمد سعيد, 588
 .5/79 أزهار الرياض في أ بار عياض,المقري, شياب الديف,  6



24 
 

 -أسباب اعتناق المذهب المالكي في األندلس:

أىػؿ األنػدلس إلػى اعتنػاؽ مػذىب اإلمػاـ مالػؾ, ومنيػا أف اإلمػاـ مالػؾ ثمة العديد مف األسباب التي دفعت 
كاف في مجمس مف مجالسو مع طمبة األندلس, فأبدى إعجابو باألمير ىشاـ ومدحو بعدما سمع مف طالبو 

عنسػػػأؿ اهلل أف يػػػزّيف حرُمنػػػا بممككػػػـ ع, فنقمػػػت ىػػػذه العبػػػارة إلػػػى ممػػػؾ  -عػػػف حسػػػف سػػػيرتو وأخالقػػػو, فقػػػاؿ:
الناس عمى مذىبػو, وتػرؾ مػذىب األوزاعػي, ومػع أّف بعػض المػؤرخيف يقػوؿ: إّف اإلعجػاب  األندلس فحمؿ

مػف قبػػؿ مالػػؾ لعبػد الػػرحمف ولػػيس ليشػاـ, ولكػػّف الروايػػة عمػػى كػّؿ تػػدؿ عمػػى اإلعجػاب المتبػػادؿ بػػيف مالػػؾ 
 .1وأىؿ األندلس

ربيػة أو بعبػارة أخػرى طبيعػة وىناؾ سبب آخر يرويو ابف خمدوف في مقدمتو, وىو أّف البي ة األندلسّية والمغ
طبيعػػة أىػػؿ الحجػػاز مػػف حيػػث البسػػاطة والبعػػد عػػف  -إلػػى حػػد كبيػػر-أىػػؿ المغػػرب واألنػػدلس كانػػت تشػػبو 

التعقيػد, وليػذا فػمّف عقميػػة أىػؿ األنػدلس والمغػرب كانػػت تغمػب عمييػا نزعػة أىػػؿ الحػديث, وىػذا كػاف عػػاماًل 
التعقيػد فيعػود إلػى بسػاطة التفكيػر والتقػارب فػي  , أمػا البسػاطة والبعػد عػف2مف عوامؿ انتشػار مػذىب مالػؾ

, موافقتو أيضًا لطبيعتيـ العقمية, إضافة إلى أَف مذىب مالؾ يعتمػد عمػى الػّنّص وال يفػتح 3المستوى الفكري
مجااًل كبيرًا لمعقؿ, وىو مذىب يكره التفمسؼ والمنطؽ, وما أشبو ذلؾ بما شاع في المذىب الحنفّي مػثاًل , 

المػػذىب المػػالكي طبيعػػة أىػػؿ األنػػدلس النػػافريف و المبغضػػيف لمتفمسػػؼ, فتعّصػػبوا لممػػذىب ومػػف ىنػػا وافػػؽ 
الواحد وىو المالكي, وتمّسػكوا بكػؿ مػا ىػو نّصػّي , كػأنيـ يريػدوف بػذلؾ أف يؤكػدوا تمسػكيـ بالػديف وبعػدىـ 

, لكػػنيـ عػػف الزيػػ , وتجنػػبيـ الشػػبيات, وكػػأنيـ يقصػػدوف مػػف وراء ذلػػؾ أنػػو بػػر ـ بعػػدىـ عػػف عيػػد اإلسػػالـ
 .4أكثر محافظة عمى اإلسالـ مف المشارقة

عجػػابيـ بسػػعة عمػػـ مالػػؾ, فػػأىـ مػػا حصػػؿ فػػي  ومػػف األسػػباب األخػػرى رحمػػة عممػػاء األنػػدلس إلػػى المدينػػة وام
عيػػد ىشػػاـ ىػػو دخػػوؿ مػػذىب مالػػؾ إلػػى األنػػدلس, وكػػاف األندلسػػيوف قبػػؿ ذلػػؾ عمػػى مػػذىب األوزاعػػّي ففػػي 

قػد كػاف مالػؾ معاصػًرا ليشػاـ بػف عبػد الػرحمف, معجبػًا بػو اليكػؼ األندلس كاف مذىب مالؾ حسف الحّظ, ف
عف الثناء عميو, فمّما وفد لألندلس أوا ؿ تالميذ مالؾ الذيف درسوا عميو أمثاؿ ع الغازي بػف قػيسع وزيػاد بػف 

                                                           
 .1/328, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيب المقري, أحمد, 1
 .141-140, المجتمع األندلسي في العصر األموي, دويدار, حسيف, 449, دمةالمقابف خمدوف, عبد الرحمف ,  2
 .141-140, المجتمع األندلسي في العصر األمويدويدار, حسيف,  3
, المجتمتتع األندلستتي فتتي العصتتر األمتتوي, دويػػدار, حسػػيف,  4/202, نفتتح الطيتتب متتن طصتتن األنتتدلس الرطيتتب المقػػري, أحمػػد ,  4

141. 



25 
 

عبد الرحمف )شبطوف( , وسعيد بف أبي ىند, رّحب بيـ ىشػاـ وجالسػيـ, وسػمح ليػـ بتػدريس مػذىب مالػؾ 
ف, وأخذ القضاء بالحكـ بو , فيؤالء العمماء والفقياء األندلسيوف الذيف رحموا إلى المشرؽ عندما في المسممي

قػػابموا اإلمػػاـ مالػػؾ فػػي المدينػػة وأعجبػػوا بشخصػػيتو وفقيػػو المعتمػػد عمػػى الكتػػاب والّسػػنة , والػػذي يميػػؿ إلػػى 
ورىـ فيػو مػف اإلسػالـ مػا داـ الناحية العممية ,إذ يرى بأف كّؿ ما ىو نافع لممسمميف ويتفؽ مع صالح جميػ

ال يتعارض مع أوامره ونواىيو, وقػد أخػذت المػذاىب األخػرى مػف ىػذه القاعػدة بػأطراؼ, ولكػّف اإلمػاـ مالػؾ 
 .1يعمـ ذلؾ ويجعمو قاعدة, ولـ يكف يمجأ إلى الرأي إال في حاالت الضرورة  القصوى

الحػديث فػي األنػدلس, فمنػو تتممػذ عمػى يػد وال ننسى يحيػى بػف يحيػى الميثػي الػذي انتيػت إليػو رياسػة الفقػو و 
مالػػؾ وأخػػذ عنػػو, وعمػػؿ جاىػػدًا عمػػى نشػػر مذىبػػو, كمػػا عيػػد إليػػو فػػي اختيػػار القضػػاة وكػػاف يختػػارىـ عمػػى 
مذىبو, فترّسخ مذىب مالؾ في األندلس بشكؿ كبير, حتى قيؿ إنيـ ال يعرفوف إال كتاب اهلل وموطأ مالؾ,  

لّسػػػييف ىػػػذا المػػػذىب انتقامػػػًا مػػػف العباسػػػييف ,فػػػالواقع أّف المػػػذىب ومػػػف األسػػػباب الميمػػػة ىػػػو اعتنػػػاؽ األند
المػػػالكّي والمػػػػذىب الحنفػػػّي يتفقػػػػاف فػػػي العمػػػػؿ بكتػػػاب اهلل وسػػػػنة الرسػػػوؿ )صػػػػمى اهلل عميػػػو وسػػػػمـ( وأقػػػػواؿ 
الصػػػحابة , ولكنيمػػػا يختمفػػػاف فػػػي فيػػػـ األحكػػػاـ الدينيػػػة واسػػػتنباطيا, وتطبيقيػػػا, فأنصػػػار المػػػذىب الحنفػػػي 

أي والقياس, أما أتباع المذىب المالكّي فُعِرفوا بأىؿ الحديث, وعقمية أىؿ األنػدلس كانػت تغمػب استعمموا الر 
عمييػػا نزعػػة أىػػؿ الحػػػديث فػػي التفكير,وليػػذا اعتمػػػدوا أواًل عمػػى مػػذىب  األوزاعػػي الػػػذي كػػاف مػػف أنصػػػار 

 -بعػػد ذلػػؾ- مدرسػػة الحػػديث وال يرضػػى عمػػا اسػػتحدثو األحنػػاؼ مػػف أفتيػػة ذات طػػابع فمسػػفي, ثػػـ اعتمػػدوا
 .2عمى مذىب مالؾ الذي يسير في ىذا االتجاه حتى قيؿ: إنيـ اليعرفوف بعد كتاب اهلل إال موطأ مالؾ

 فمماذا قبؿ األندلسيوف مذىب مالؾ ولـ يقبموا مذىب أبي حنيفةت

فػػي البدايػػة يجػػب أف نعػػرؼ أف المػػذاىب الدينيػػة ال تنتشػػر بقوتيػػا الذاتيػػة فحسػػب, بػػؿ يرجػػع انتشػػارىا إلػػى 
و يرىػػا , ومػػف المعػػروؼ أّف الجيػػوش العربيػػة التػػي  ػػزت المغػػرب أسياّسػػية واجتماعيػػة  سػػواء وامػؿ أخػػرىع

واألندلس كاف معظميا مف الحجازييف , وأما العنصر العراقي فمػـ يكػف ممػثاُل فػي ىػذه الجيػوش, فكػاف مػف 
قربػػاءىـ وتأديػػة فريضػػة الطبيعػػي أف يفكػػر عػػدد كبيػػر مػػف ىػػؤالء الحجػػازييف فػػي العػػودة إلػػى بالدىػػـ لزيػػارة أ

لمػاميـ بمذىبػو, يضػاؼ إلػى ذلػؾ أّف بػالد 3الحه , وقد ساعد عمػى ذلػؾ اتصػاؿ األندلسػييف باإلمػاـ مالػؾ وام
                                                           

 .270-269, معالم تاريخ المغرب واألندلس, مؤنس, حسيف, 141-138, حضارة العرب في األندلسبروفنساؿ, ليفي,  1
,  متدون تتاريخ الفكتر العربتي إلتى أيتام ابتن, فػروخ, عمػر, 236, أحستن التقاستيم فتي معرفتة األقتاليمالمقدسي, محمػد بػف أحمػد ,  2

586. 
 .141-140, المجتمع األندلسي في العصر األمويدويدار, حسيف,  3
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األنػػدلس كانػػت مسػػتقمة عػػف الػػدوؿ العباّسػػية ليػػذا كػػاف مػػف الطبيعػػي أف يكػػوف انتشػػار المػػذىب المػػالكي فػػي 
المشرؽ, ثـ إنػو يبػدو أّف اإلمػاـ مالػؾ نفسػو كػاف ال  عفاألندلس ُيعزى إلى تحقيؽ ىذه  النزعة االستقاللية 

, بزعامػػة (ـ762ىػػػ/145), بػػدليؿ موقفػػو مػػف ثػػورة العمػػوييف التػػي قامػػت فػػي المدينػػة عػػاـ1يحػػب العباسػػييف
محمد النفس الزكية حفيد الحسف بف عمى بف أبي طالب أياـ الخميفة العباسػّي أبػي جعفػر المنصػور ,فيقػاؿ 

ؿ ألىؿ المدينة إنما بايعتيـ مكرىيف, وليس عمى مكره يميف أو طالؽ وكاف يقصد إّف اإلماـ مالؾ كاف يقو 
, ويبػػايع محّمػػدًا الػػنفس الزكيػػة, 2مػػف ذلػػؾ أنػػو مػػف بػػايع العباسػػييف وىػػو ُمكػػره فمػػو أف يتحمّػػؿ مػػف بيعتػػو ليػػـ

ييف فالمػػػذىب المػػػالكي كػػػاف معارضػػػًا لمدولػػػة العباسػػػية, وقػػػد يكػػػوف ىػػػذا مػػػف األسػػػباب التػػػي جعمػػػت األندلسػػػ
 يعتنقونو.

ومف الجدير بالذكر أف نعمـ أّف كاًل مف األندلس والمغرب قد تمّسكتا بسياسة المذىب الواحد وىو المالكي  
وىػػذه السياسػػة جّنبػػت الثغػػور اإلسػػالمية شػػرور الفػػتف والخالفػػات المذىبيػػة وحفظػػت ليػػا سػػالمتيا ووحػػدتيا 

 .3مغربالروحية, فكانت لذلؾ درًعا حاميًا لإلسالـ في أقصى ال

ومػػف ضػػمف األسػػباب الميمػػة أيضػػًا الخصوصػػية األندلسػػّية, فػػالموقع المنعػػزؿ البعيػػد ىّيػػأ لألنػػدلس الفرصػػة 
ألف تتخذ لنفسيا في وقت مبكر طريقًا مستقاًل عػف الدولػة اإلسػالمية العامػة, ويعػود ذلػؾ إلػى سػنوات قميمػة 

ويمثميػػػا أحيانػػػًا والة -يػػػـ, وكانػػػت الدولػػػة بعػػػد الفػػػتح, كمػػػا أّف أىػػػؿ األنػػػدلس كػػػانوا  البػػػًا مػػػا يختػػػاروف والت
ترضى بيذا الواقع الذي لـ يكف بممكانيا تغييػره, أو كػاف صػعبًا , ىػذا االسػتقالؿ لػـ يمبػث أف تػـ  -المغرب

ـ( , والذي نجح فػي أف يقػرر مبػدأ 788-755ىػ/172-138تقنينو في والية األمير عبد الرحمف الداخؿ) 
راد عبػػد الػػّرحمف الػػداخؿ باألنػػدلس مجػػّرد إعػػالف عػػف انفػػراد أسػػرة بعينيػػا اإلمػػارة دوف تفػػويض, فمػػـ يكػػف انفػػ

نمػػا كػػاف يعنػػي ذلػػؾ أّف قطػػرًا اسػػالميًا بعينػػو ) األنػػدلس( اتخػػذ لنفسػػو  )األمويػػة( بأسػػرة أخػػرى ) العباسػػية( وام
س طريقػػًا مسػػتقاًل عػػف الدولػػة اإلسػػالمية العامػػة ببغػػداد, وحصػػمت أيضػػًا صػػراعات عػػدة بػػيف أمػػوّييي األنػػدل

وفاطمّييي المغرب, وانتيت ىذه الصػراعات إلػى أف أضػحى المغػرب األقصػى منطقػة نفػوذ لخالفػة قرطبػة, 
عمػػى أّف تحقيػػؽ االسػػتقالؿ السياسػػّي لػػـ يكػػف بكػػاؼ بالنسػػبة لألندلسػػييف, وظيػػر ميػػؿ واضػػح  لػػدى الدولػػة 

                                                           
 .141,المجتمع األندلسي في العصر األمويدويدار, حسيف,  1
 .95-91, األندلس د ول المذهب المالكي إلى, محي الديف, صفي الديف,. 124, في تاريخ المغرب واألندلس العبادي, أحمد, 2
 .124, في تاريخ المغرب واألندلسأحمد,  العبادي, 3
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ليػـ ىػذا التوّحػد الػدينّي والشعب معػًا إلػى الّتوّحػد فػي مػذىب دينػّي محػّدد, .وىػو مػذىب اإلمػاـ مالػؾ, فكفػؿ 
 . 1وحدة داخمية في جزيرة تميؿ إلى التعّدد, وبالتالي سيولة حكـ البالد

 -موقف فقهاء المالكية من المذاهب األ رى:

لمػػذىب مالػػؾ تعّصػػًبا شػػديدًا, وتحّمسػػوا لػػو تحّمسػػًا بالغػػًا, ولػػذلؾ وقفػػوا ضػػّد انتشػػار  أىػػؿ األنػػدلستعصػػب 
اىب فقيية أـ دينية, فقد كاف اإلماـ مالؾ عنػدىـ صػاحب الكممػة األولػى المذاىب األخرى, سواء أكانت مذ

واألخيرة, فيما يتصؿ بالفقو والعقيدة وعمـ الكالـ, ودليؿ ذلؾ موقفيـ مف بقّي بف مخمد الذي أدخؿ مصنؼ 
اب ابف ابي شيبة كػاماًل, كمػا أدخػؿ كتػابع الفقػو الكبيػرع لمشػافعي, وكتػاب عالتػاريخع لخميفػة بػف خيػاط, وكتػ

عفي الطبقاتع, وسيرة عمر بف عبد العزيز لمدروقي, وَصّنؼ تفسير القرآف الكريـ, ومسند النبي )صػَمى اهلل 
عميػػػو وسػػػمـ(, واحػػػتفظ بمػػػوف مػػػف االسػػػتقالؿ الفكػػػري, فمػػػـ يكػػػف يتبػػػع مػػػذىبًا معينػػػًا, إنمػػػا يصػػػدر فتػػػواه تبعػػػًا 

كف لفقياء المالكية أف يتركوه عميو, ولكّنيـ الجتياده الّشخصّي, معتمدًا عمى القرآف والّسّنة, وىو شيء لـ ي
لـ يستطيعوا مياجمتػو مباشػرة, وانتيػزوا فرصػة تدريسػو لمسػند ابػف أبػي شػيبة الػذي يعػرض آراء مالػؾ وآراء 

, 3, وقد واجػو بقػي معارضػة عنيفػة مػف فقيػاء المالكيػة فػي إثػارة العامػة ضػّده 2الفقياء اآلخريف فيما جمعوه
حة دمو, وقّرر بقّي الّرحيػؿ فػرارًا بنفسػو, وبمػ  األميػر محّمػدًا مػا يحػدث فاسػتدعاه, فاقترح بعضيـ فتوى إلبا

وجمع الفقياء, وعقدت مناظرة ودافع بيا بقي عف آرا و بقوة, فطمب األمير محمد منو مسند ابػف أبػي شػيبو 
نػػا فػػانظر فػػي كػػامال ليطمػػع عميػػو, وبعػػدما اطمػػع عميػػو, قػػاؿ لخػػازف كتبػػو: ىػػذا الكتػػاب ال تسػػتغني عنػػو خزا ن

ذا كػػاف ىػػذا  4نسػػخة لنػػا, وقػػاؿ لبقػػي فػػي صػػراحة: انشػػر عممػػؾ وارو مػػا عنػػدؾ ونيػػاىـ أف يتعّرضػػوا لػػو , وام
مثااًل واحدًا بَيف لنا كيؼ كاف موقػؼ فقيػاء المالكيػة مػف المػذاىب الفقييػة, فمػا بالنػا بمػواقفيـ مػف المػذاىب 

, وال شػّؾ أّف الموقػؼ كػاف أشػّد, وربمػا كػاف ليػذا 6ة, و يػره كالشػيع5الدينية والكالمّية, مثػؿ مػذىب المعتزلػة
                                                           

 .13-12, ولها الجغرافيةال صوصية األندلسية وأصكحيمة, عبادة,  1
 .124, في تاريخ المغرب واألندلسالعبادي, أحمد,  2
 146-145,المجتمع األندلسي في العصر األموي, دويدار, حسيف, 2/47, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد, 3
, دويػدار, 26-25, ة اإلستالمية فتي األنتدلسالتربي, ريبيرا, خولياف, 2/47,نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد,  4

 .150, المجتمع األندلسي العصر  األمويحسيف, 
المعتزلة: يسموف أصحاب العدؿ والتوحيد, ويمقبوف بالقدرية, وقد جعموا لفػظ القدريػة مشػتركَا وقػالوا لفػظ القدريػة عمػى مػف يقػوؿ بالقػدر  5

 .38, الممل والنحلخيره وشره مف اهلل تعالى, الشيرستاني, أبو الفتح, 
الشػيعة: ىػػـ الػذيف شػػايعوا عميػػَا عميػو السػػالـ عمػػى الخصػوص, وقػػالوا بممامتػػو نصػَا ووصػػية, واعتقػػدوا أف اإلمامػة التخػػرج مػػف أوالده,  6

لفػتح, واعتبروا قضية االمامة بأنيا ركف الديف وقاعدة اإلسالـ , وليست مف المصػالح العامػة التػي ينظػر بيػا البشػر, الشيرسػتاني, أبػو ا
 145-144, الممل والنحل
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,وظػّؿ األندلسػّيوف فػي 1االعتبار أثره في عدـ انتشار المذاىب المخالفة لممػذىب المػالكي فػي األنػدلس كثيػرا
األ مب عمى ىذا المذىب حتى وصؿ التحّمس إلى درجة أّف بعضيـ ألؼ كتبًا مناصرة ليذا المػذىب عمػى 

بػػف نصػػر البغػػدادي الػػذي ألّػػؼ كتابػػو فػػي م ػػة جػػزء وسػػماه عالنصػػرة لمػػذىب إمػػاـ   يػػره, مثػػؿ عبػػد الوىػػاب
 .2اليجرةعولكف يذكر أّف الكتاب وقع في يد أحد قضاة الشافعية بمصر فألقاه في النيؿ لما فيو مف عصبية

فمػػـ تعػػد األنػػدلس تسػػمع صػػوت  يػػر صػػوت ىػػذا المػػذىب بفضػػؿ التػػأثير الػػذي مارسػػو فقيػػاؤه, ولكػػف كػػاف 
ناس اعتنقوا مذاىب أخرى, ولكػف صػوتيا كػاف خافتػًا , كػاف ىنػاؾ أمػراء عرفػوا كيػؼ يتحػرروف مػف ىناؾ أ

نفوذ الفقياء المالكية كالحكـ الربضي, حيث سمحوا وشجعوا دخوؿ تيارات فكرية ومذىبيػة جديػدة, مادامػت 
المناصػػر لممػػذىب  ال تمػػّس سػػالمة العقيػػدة, وال تيػػدـ نظػػاـ الحكػػـ مثػػؿ األميػػر محّمػػد األوؿ, ولكػػّف الفكػػر

ىماؿ شػأنيا, وقصػر النشػاط الػدينّي  ف لـ يكف القضاء عمى ىذه التيارات الوافدة وام المالكي حاوؿ التقميؿ, وام
فػي مجػاالت الفقػو والتشػريع, عمػػى ىػذا المػذىب وحػده, وجعػؿ األندلسػػيوف مػف عامػة وعممػاء يصػدروف فػػي 

تمػػػ  وجػػػود مػػػذاىب أخػػػرى كالشػػػافعّي و  الغالػػػب عػػػف رأي واحػػػد وعاطفػػػة واحػػػدة ,فسػػػيادة ىػػػذا المػػػذىب لػػػـ
 , والّشيعة.5, أو مذاىب دينية أخرى كالخوارج4, والظاىري3الحنفي

                                                           
 .26-25, التربية اإلسالمية في األندلسريبيرا, خولياف,  1
 .2/1184, الحضارة العربية اإلسالمية في األندلسالجيوسي,سممى)محرر(,  2
عنػػد أىػػؿ السػػنة  المػذىب الحنفػػي: يعػػود إلػػى مؤسسػو أبػػو حنيفػػة النعمػػاف بػػف ثابػت الكوفَي,وىػػو فقيػػو وعػػالـ مسػػمـ وأوؿ األ مػة األربعػػة 3

والجماعة, اشتير بعممو الغزير وأخالقػو الحسػينو, ولػد بالكوفػة ونشػأ فييػا, وكانػت الكوفػة إحػدى مػدف العػراؽ العظيمػة التػي ينتشػر فييػا 
 .188-186, في فضائل األئمة الثالثة الفقهاء اإلنتقاءالعمماء أصحاب الديانات والمذاىب المختمفة, عبد البر, أبو عمر, 

ىػ, حيث يقـو ىػذا المػذىب 270ب الظاىري: نشأ عمى يد داوود األصبياني, الذي ولد في أوا ؿ القرف الثالث , وتوفي في عاـ المذى 4
المػػذىب عمػػى أف المصػػدر الفقيػػي فػػي ظػػواىر النصػػوص مػػف الكتػػاب والسػػنة, فػػال رأي وال إعمػػاؿ لمعقػػؿ فػػي حكػػـ مػػف أحكػػاـ الشػػرع, 

, شتتذرات التتذهب فتتي أ بتتار متتن ذهتتبيرىػػا مػػف المبػػادئ األخػػرى, الحنبمػػي, ابػػف العمػػاد, واعتبػػارىـ القػػرآف والسػػنة فػػي مرتبػػة واحػػدة, و 
3/298-299  . 
الخػػوارج: كثيػػرَا مػػا يسػػمي الخػػوارج أنفسػػيـ المػػؤمنيف, أو جماعػػة المػػؤمنيف, واألسػػماء األخػػرى التػػي اشػػتيروا بيػػا فقػػد أطمقيػػا عمػػييـ  5

عالف الرأي خصوميـ, وسموىـ بالخوارج لخروجيـ عف رأييـ عف أ مة ا لحؽ والعدؿ, ومذىب الخوارج يقـو عمى التصمب في العقيدة, وام
الفترق بصراحة, وىـ ست فرؽ: النجدات, األزارقة, الصفرية, العجاردة, األباضية, الثعالبة, والباقوف فػروعيـ, البغػدادي, أبػو منصػور, 

 .72, بين الفرق
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 األمويون والمذهب المالكي:

خالؿ حكـ ىشػاـ الرضػا بػدأت تتجّمػع فػي قرطبػة وطميطمػة, و يرىمػا مػف بػالد األنػدلس, جماعػات صػغيرة 
وبعضػيـ أخػذه عػف أصػحابو, فالمالكيػة امتػازت بأنيػا لػـ  مف فقياء المالكية, وىؤالء أخذوا العمـ عف مالؾ,
مالػؾ بػأمير المػؤمنيف فػي َا أيضػَا, ويقػاؿ إّف النػاس لقبػت تكف مذىبَا فقييَا فحسب, بػؿ كانػت مػذىبَا سػموكي

 .1الحديث, داللة عمى أَف الرعية كانت تعتبره سمطاًنا عظيًما ورجال مييًبا

لمعباسييف وظيفة, بّؿ ظػؿ شخصػية رفيعػة عاليػة يقػّدرىا الجميػع, ومحافظة عمى جاه العمـ , لـ يتوؿ مالؾ 
وتػػدّؿ تػػػراجـ شػػػيوخ المالكيػػة األوا ػػػؿ الػػػذيف أخػػػذوا عػػف مالػػػؾ مباشػػػرة , والػػذيف أخػػػذوا عػػػف تالميػػػذه,عمى أّف 
معظميـ عرفوا كيؼ يقيمػوف ألنفسػيـ فػي الػبالد التػي اسػتقّروا فييػا سػمطانَا روحيػَا, ومعنويػَا وسياسػيَا, دوف 

يثيروا مخاوؼ أىػؿ السػمطاف, ومػف األمثمػة عمػى ذلػؾ سػيرة سػممة بػف دينػار األعػرج, وعبػد الػرحمف بػف أف 
القاسـ العتقي, ووصؿ إلػى ىػذه المكانػة فػي األنػدلس كبػار الفقيػاء الػذيف عاصػروا ىشػاـ بػف عبػد الػرحمف, 

وكػانوا أمػراء فػي العمػـ وابنو الحكـ الربضي, وقػد كػانوا جمػيعيـ مػالكييف قػد جمعػوا بػيف عمػـ مالػؾ وذكا ػو, 
ليـ في قموب الناس مكانة كبرى, فيـ تالميذ إماـ دار اليجرة, وحفّػاظ الحػديث والّسػنة, وكػاف باسػتطاعتيـ 

 .2أف يضيفوا عمى سمطاف األموييف في األندلس تمؾ الصبغة الشرعية التي كانوا في أشد الحاجة إلييا

د في صورة واضحة مف خالؿ موقؼ كّؿ مف عبد الرحمف وتبدو حاجة األموييف في األندلس إلى ىذا التأيي
الداخؿ, ثـ ابنو ىشاـ مف الفقياء, والعمماء, وقد بم  األمر بقاضيو عبػد الػرحمف اليحصػبي أف تحػدى أمػره 
تحػػػّديَا صػػػريحَا, فأصػػػدر حكمػػػو فػػػي قضػػػية كػػػاف عبػػػد الػػػرحمف يريػػػده أف يتػػػأَنى فييػػػا مجاممػػػة لصػػػنيعة مػػػف 

 .3ونفذه في الحاؿ صنا عو, فأصدر القاضي حكمو

ولو فعؿ أّي رجؿ آخر ىذا لما كاف نصيبو مف عبد الرحمف إال العقاب الّشديد,  ولكف عبد الرحمف استمع 
إلػػى وجيػػة نظػػر القاضػػي , وأدرؾ صػػّحة مػػا يقػػوؿ , بأنػػو يجػػب أف يكػػوف عػػاداًل بػػيف الّرعّيػػة, ال يػػؤثر أحػػد 

ف أراد أف يتعػػػاطؼ مػػػع صػػػنيعتو ال يكػػػوف ذلػػػؾ  عمػػػى حسػػػاب المصػػػمحة العامػػػة, فأخػػػذ عبػػػد عمػػػى أحػػػد, وام

                                                           
 20, شيوخ العصر في األندلسمؤنس, حسيف,  1
 .21-20نفسو, 2
 .1/323, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد,  3
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, وقد وقؼ عبد الرحمف وحّؿ مشكمة صنيعتو بأف اشترى الضيعة مف مالو الخاصالرحمف بيذا الرأي فعاَل 
 . 1موقفَا شبييَا مف ذلؾ مع المصعب بف عمراف حيف رفض أف يتوَلى لو القضاء

عػػػّدة, وكػػػاف تقريبػػػو لمفقيػػػاء ينسػػػجـ وقػػػد جمػػػع األميػػػر ىشػػػاـ حولػػػو الفقيػػػاء , وأخػػػذ بػػػرأييـ فػػػي مناسػػػبات 
وشخصّيتو التي تتسـ بالورع والتقوى, حتى قبؿ أف يتوّلى اإلمػارة, وال شػؾ أّف الفقيػاء كانػت ليػـ فػي عيػده 

وتأييػػد مواقفػػو فػػي الميػػاديف كافػػة, إال أّف  2المنزلػػة العظمػػى, وىػػذا سػػاعد األميػػر عمػػى إرسػػاء دعػػا ـ حكمػػو,
كػف كوالػػده مّمػػف ُيحسػف صػػحبة الفقيػػاء, وقػد يرجػػع ذلػػؾ إلػى صػػغر سػػّنو, وريثػو وابنػػو الحكػػـ بػف ىشػػاـ لػػـ ي

وىذا يحوؿ دوف أف يكوف الفقياء ىـ مف ُيزّينوف مجمسو, فأبعدىـ ولـ يحظوا بالمنزلة ذاتيا التي كانػت فػي 
لى إثارة الناقميف لمثورة عميو  .3عيد والده, وىذا دفعيـ إلى التعريض بو أماـ الناس, وام

بؽ نستطيع التوّصؿ إلى نتيجة, مفادىا أّف األندلسييف اعتنقػوا المػذىب المػالكي, وتحّمسػوا فمف خالؿ ما س
لػػو تحّمسػػًا شػػديدًا , حتػػى إنيػػـ كػػانوا يعارضػػوف أّي مػػذاىب مخالفػػة لػػو, وىػػذا التعّصػػب نػػاته عػػف إيمػػانيـ 

 العميؽ بسعة عمـ مالؾ, ومعرفتو باألحكاـ, وضرورة األخذ بما قاؿ والعمؿ بو.

 ت التعميمية لفقهاء المالكية:العالقا

أوجو العالقات التعميمية بيف الفقياء, وذلؾ لمتعّرؼ عمى طبيعتيا , وبياف أبرز مالمحيػا,  سيعرض البحث
لكونيـ ف ة عممية مؤّثرة ,ليا تػأثير كبيػر فػي المجتمػع, فمػف خػالؿ اىتمػاـ فقيػاء المالكيػة بالدراسػة والبحػث 

وبات لمحصػػوؿ عمػػى المعمومػػات, ولكػػنيـ عنػػدما اسػػتطاعوا الحصػػوؿ العممػػي فقػػد واجيػػوا العديػػد مػػف الصػػع
ـّ نشػػرىا فػي المجتمػػع األندلسػػّي ليسػػتفيد منيػػا  عمييػا عممػػوا جاىػػديف عمػػى دراسػػتيا, واالسػتفادة منيػػا, ومػػف ثػػ

طػػػرؽ الحصػػػوؿ عمػػػى المعمومػػػات لػػػدى فقيػػػاء  ومػػػفالمجتمػػػع بأكممػػػو, وكػػػي ال تكػػػوف حكػػػرًا بيػػػد ف ػػػة قميمػػػة, 
 :4المالكية 

 انتقال الفقهاء بين المدن: -
فقد ىيأ تنقؿ فقياء المالكية بيف المدف وسيمة مباشرة لالّتصاؿ فيما بينيـ, مّمػا أتػاح أمػاميـ فرصػة مناسػبة 
لتبادؿ المعمومات, وقد قدـ عبد الرحمف بف القاسـ نصيحة لعيسى بف دينار وقت عودتػو لػبالده مػف مصػر 

                                                           
 .22-20, شيوخ العصر في األندلسمؤنس, حسيف,  1
 .64/ 2,في فتح األندلس والمغرب البيان المغربالمراكشي, ابف عذارى,  2
 .22-20, شيوخ العصر في األندلسمؤنس, حسيف,  3
 . 56,عالقاتهم العممية في األندلس والمغرب فقهاء المالكية دراسة فيالمشيداني, عمياء,  4
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ناسػب لممػدف التػي يسػتقروف فييػا, حيػث نصػحو بػأف ينػزؿ فػي أعظػـ , دّلت عمى أىّميػة اختيػار الفقيػاء الم
شارة  مدف األندلس, وال ينزؿ في مدينة يضيع فييا عممو, فيذا الكالـ فيو تحفيز عمى التنَقؿ بيف المدف , وام
إلػػى أّف العممػػاء يجػػدوف فػػي المػػدف الكبيػػرة مراكػػز اسػػتقطاب ليػػـ , وذلػػؾ لمصػػمحة العمػػـ الػػذي يحممونػػو مػػف 

شػػره, واالسػػتفادة الواسػػعة منػػو أو تطػػويره بػػاالختالط مػػع عممػػاء آخػػريف, وحتػػى االسػػتفادة منػػو بنيػػؿ ناحيػػة ن
 . 1وظا ؼ لدى الدولة

ونػػرى أّف بعػػض الفقيػػاء طمػػب مػػنيـ بعػػض العممػػاء وأىػػؿ المػػدف التػػي نزلوىػػا البقػػاء بيػػنيـ لالسػػتفادة بشػػكؿ 
مثؿ عبػد العزيػز بػف يحيػى الياشػمي, وذلػؾ  أوسع مف عمميـ, فقد جاء إلى القيرواف بعض فقياء المالكية,

, مف المدينة المنورة, وعندما قّرر العودة طمب منو بعض فقياء القيرواف البقاء بيػنيـ (ـ839ىػ/225 )سنة
مدة أطوؿ ليتسنى ألكبر عدد مف الميتمػيف السػماع منػو وأعػانوه عمػى البقػاء بيػنيـ, وفػي السػنة نفسػيا قػدـ 

, مف مصر وىو مف طمب مف فقياء القيرواف (ـ868ىػ/254)يحيى الوقار ت لمقيرواف أبو يحيى زكريا بف
 .2أف يعينوه عمى البقاء فييا, كما أعانوا عبد العزيز بف يحيى

, أبقػػاه أىميػػا (ـ932ىػػػ /320)وعنػػدما توّجػػو محمػػد بػػف حػػارث الخشػػني مػػف القيػػرواف إلػػى سػػبتة قبػػؿ سػػنة 
فقيػػاء األنػػدلس البقػػاء فييػػا, فعنػػدما قػػرر قاسػػـ بػػف  عنػػدىـ ليدّرسػػيـ الفقػػو , وفػػي مصػػر طمػػب مػػف عػػدد مػػف

 )العػػودة لألنػػدلس عاتبػػو محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف عبػػد الحكػػـ (ـ889ىػػػ/276 )محمػػد بػػف سػػيار القرطبػػي ت
 .3, وأخبره بحاجتيـ إلى عممو, وأنو لو بقي بينيـ سيكوف في مقدمة فقيا يـ(ـ899ىػ/286

 ء لالنتقال بين المدن, ومن ضمنها:فهناك العديد من األسباب التي دفعت الفقها
 : األسباب السياسية-

كػػػاف السػػػبب السياسػػػي أحػػػد الػػػدوافع الر يسػػػية النتقػػػاؿ الفقيػػػاء بػػػيف المػػػدف , وذلػػػؾ بتػػػأثير بعػػػض الحػػػوادث 
, فقػد ثػار قسػـ مػف سػكاف قرطبػة (ـ817ىػػ/202 )السياسية التي تعّرضت ليا البالد مثؿ ىيه الربض سنة

, يػااـ بتحريض مف الفقياء, وانتيى ىذا الحادث بالفشؿ وىدـ الربض الشرقي منعمى األمير الحكـ بف ىش
وقتؿ بعض الّسّكاف ومنيـ بعض الفقياء , مّما دفع بعض مف نجا إلى اليػرب, وكانػت مدينػة طميطمػة مػف 
المدف التي ُشّد إلييػا الّرحػاؿ مثػؿ يحيػى بػف يحيػى وعيسػى بػف دينػار , وعبػد الجّبػار بػف طػالوت, و ػادرت 

                                                           
 .5/270, ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالكالقاضي عياض,عبد اهلل,   1
 . 57-56,فقهاء المالكية دراسة في عالقاتهم العممية في األندلس والمغربالمشيداني, عمياء,  2
 .57نفسو,  3
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الغالبية إلى خارج األندلس بعد أف أصدر الحكػـ الربضػي أمػرَا بنفػييـ مػف قرطبػة , حيػث اسػتقر قسػـ مػنيـ 
 .1في فاس بمنطقة عرفتعبعدوة األندلسييفع, وتوجو القسـ اآلخر إلى اإلسكندرية ومنيا إلى جزيرة قبرص

  الجهاد:-
ة لمجيػاد, وشػاركوا فيػو فػي أحيػاف كثيػرة, وقػّدـ كانت العالقة وثيقة بيف العمػـ والجيػاد, وتػوَلى الفقيػاء الػدعو 

 بعضيـ طمب العمـ عمى الجياد, وليذا عندما قرر عبد السالـ سحنوف الجياد وسمع
ـ, أخبػره أف يبمػ  سػحنوف بػالقعود 817ىػػ/202بيذا عبد الرحمف بف القاسـ بمصر مف محمد بف رشػيد ت 

أولػػى بػػو مػػف ـ فيػػو اىػػديف, وأف يتفػػّرغ لطمػػب العمػػعػػف الجيػػاد والتبػػرع بالعػػدة التػػي حّضػػرىا لغيػػره مػػف المج
, وأشار سحنوف بدوره عمى عبد الرحيـ بف عبد ربو بالمرابطة, وبناء رباط قصر زيػاد,  2الجياد وأكثر ثواباَ 

وذلؾ أفضؿ مف خروجو لمجيػاد مػع الجػيش المتوّجػو إلػى صػقمية, ويبػيف ىػذا دور الػربط فػي نشػاطي العمػـ 
ت ربػػط السػػواحؿ بالعممػػاء , وعػرؼ قصػػر زيػػاد باسػـ عدار مالػػؾع لكثػػرة مػػا ورده والجيػاد, ففػػي المغػػرب عمػر 

, وازداد ورود العمماء إلػى الػربط فػي مواسػـ معينػة , خاّصػة خػالؿ شػير رمضػاف, فقػد 3مف فقياء المالكية 
كػػػػػاف سػػػػػحنوف يتوّجػػػػػو إلػػػػػى المنسػػػػػتير فػػػػػي رمضػػػػػاف مػػػػػع عػػػػػدد مػػػػػف الفقيػػػػػاء, ومػػػػػنيـ موسػػػػػى بػػػػػف معاويػػػػػة 

ويعػػػوداف إلػػػى القيػػػرواف بعػػػد انتيػػػاء ليمػػػة القػػػدر , وكػػػذلؾ يحيػػػى بػػػف عمػػػر بػػػف يوسػػػؼ ـ (840ىػػػػ/226ت)
 .4ـ (حيث كاف يتوّجو إلى المنستير في رمضاف901ىػ/289ت)

أما في مجاؿ االطالع عمى الكتب, فقد استطاع عمماء القيرواف سماع المستخرجة أحد أبرز كتب المذىب 
بػػف عبػػد العزيػػز بمعطػػا يـ النسػػخة التػػي كانػػت لديػػو وأوقفيػػا المػػالكي , وكػػاف سػػماعيا ألوؿ مػػّرة مػػف يحيػػى 

, وتتجمّػػى (ـ919ىػػػ/307)عمػػى طمبػػة العمػػـ, وأحػػد أقسػػامو تحػػدث فيػػو عػػف أبػػي جعفػػر أحمػػد بػػف نصػػر ت
أىّميػػػة الخدمػػػة التػػػي قػػػػدميا يحيػػػى بػػػف عبػػػد العزيػػػػز لمقيػػػراونيف بعػػػد ذلػػػؾ بمػػػػرور الوقػػػت, حيػػػث أصػػػػبحت 

 . 5التي اعتمد عمييا المغاربةالمستخرجة أبرز كتب الفقو المالكي 
 
 

                                                           
فقهاء المالكية ,المشيداني, عمياء, 5/270, يب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالكترتعبد اهلل,   القاضي عياض, 1

 .63, دراسة في عالقاتهم العممية في األندلس والمغرب
 .5/270, ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالكعبد اهلل,   القاضي عياض, 2
 . 68,كية دراسة في عالقاتهم العممية في األندلس والمغربفقهاء المال المشيداني, عمياء, 3
 .69-68نفسو, 4
 .373,أ بار الفقهاءأبو عبد اهلل,  الخشني, 5
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 وجو  التعاون بين الفقهاء:
  المشاركة في التأليف:-

تـ التعاوف أحيانًا في مجاؿ تأليؼ الكتب, وذلؾ بمتماـ كتاب بدا فيو صاحبو ولـ يستطع إتمامو لسبب ما, 
ذلػػؾ كتػػابع  ويكػػوف  البػػَا السػػبب ىػػو وفػػاة المؤلّػػؼ األصػػمي , فجػػاء بعػػده مػػف حػػرص عمػػى إتمامػػو, ومثػػاؿ

الدال ؿ في شرح ما أ فَؿ ألبي عبيد وابف قتيبة مف  ريب الحديثع , وموضػوع ىػذا الكتػاب يتعمّػؽ بغريػب 
ـ(, وتوّلى ذلؾ ولده ثابت بف حـز 925ىػ/313الحديث النبوي , أما مؤّلفو فيو قاسـ بف ثابت السرقسطي)

, ويبػدو أّف المحفػز 1ؿ إضػافات عميػو ـ( بمدخػا963ىػػ/352, ولكف قاـ بعذ ذلػؾ خفيػَة ثابػت بػف قاسػـ ت)
الر يسي لثابت بف حـز في إتماـ الكتػاب ىػو العالقػة االجتماعيػة التػي ربطتػو بمؤلفػو , كمػا أّف رحمػة األب 
وابنو في طمب العمـ إلى المشرؽ كانت واحػدة, فاشػتركا فػي الشػيوخ أنفسػيـ والسػماعات نفسػيا , وكػاف مػف 

عالدال ؿع, ويبدو أّف األب كاف مطمعا عمى مراحؿ تػأليؼ الكتػاب , وال  ثمارىا أف أّلؼ قاسـ بف ثابت كتاب
سّيما أّف سماعيا كاف واحدَا , ومف المحتمؿ أف مصػادر قاسػـ بػف ثابػت السرقسػطي ومسػوداتو كانػت لػدى 

أقبػػؿ حيػػث  أبيػػو بعػػد مػػوت قاسػػـ , كمػػا أف موضػػوع الكتػػاب كػػاف منػػار اىتمػػاـ فػػي ىػػذا الوقػػت فػػي األنػػدلس
الحػديثع ألبػي عبيػد كما دخؿ األندلس كتاب عشرح  ريػب ,  2عمى دراسة عموـ الحديث النبوي األندلسيوف

,وكتػػػػػػاب ع ريػػػػػػب الحػػػػػػديثع لعبػػػػػػد اهلل بػػػػػػف مسػػػػػػمـ بػػػػػػف قتيبػػػػػػة ت) 3ـ(856ىػػػػػػػ/242القاسػػػػػػـ بػػػػػػف ّسػػػػػػالـ ت)
 , وىذا ما دفع قاسـ بف ثابت ليكمؿ ما فاتيما .4ـ(889ىػ/276

ّف يكمؿ تأليؼ عالدال ؿع , وجعمو يدرؾ استحقاؽ الكتاب ألف يػرى النػور وكَؿ ذلؾ شّكؿ دافعّا قوّيًا لثابت أل
, فسػػػار عمػػػى خطػػػى ابنػػػو وأكممػػػو بعػػػد وفاتػػػو مباشػػػرة , وفعػػػاًل عػػػّد كتػػػاب الػػػدال ؿ مػػػف الكتػػػب المتميػػػزة فػػػي 

, وقػػد أثػػار إكمػػاؿ ثابػػت لمكتػػاب لبسػػًا لػػدى بعػػض المػػؤّرخيف, فنسػػبوا الكتػػاب إليػػو, 5موضػػوع  ريػػب الحػػديث

                                                           
 .331, جذوة المقتبس في ذكر والة األندلسالحميدي, محمد,  1
مػػى يػػد محمػػد بػػف وضػػاح تػػوفي ث النبػػوي الشػػريؼ فػػي األنػػدلس فػػي القػػرف الثالػػث اليجػػري, التاسػػع المػػيالدي, عيانتعشػػت دراسػػة الحػػد 2

ـ, فقد كاف مف أوا ؿ مف درس الحػديث عمػى أسػاس ومػنيه عممػي, وكانػت األنػدلس قػد عرفػت قبمػو روايػة الحػديث النبػوي 899ىػ/287
 .62, المشرق الرحالت العممية من األندلس إلىبال تعمؽ, في دراستو, صادؽ, جعفر, 

د تنوعت العمـو التي برع فييا, مف حديث وأدب, وفقو, وىو مف أىػؿ ىػراة , ولػد وتعمػـ أبو عبيد يعتبر مف كبار العمماء المسمميف, وق 3
 .16/254, معجم األدباءبيا, ثـ انتقؿ إلى بغداد وكانت وفاتو في مكة, الحموي, ياقوت, 

ولػو مؤلفػات عػدة فػي عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة ولد في مدينػة مػرو, ونشػأ فػي بغػداد, حػرص عمػى الدراسػة وطمػب العمػـ مػف صػغره,  4
 .42\3, الزمان وفيات األعيان وأنباء أبناءـ, ابف خمكاف, أحمد, 828ىػ/213عمـو المغة العربية, وتوفي 

 .   81, فقهاء المالكية دراسة في عالقاتهم العممية في األندلس والمغربالمشيداني, عمياء,  5
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كد آخروف أّف الكتاب مف تأليؼ قاسـ بػف ثابػت , كمػا أّف مخطوطػات الكتػاب تشػير إلػى نسػبتو إلػى بينما أ
 .1قاسـ , واإلشارة فييا عند بداية كّؿ موضوع ىي ع قاؿ قاسـع 

 :مقابمة الكتب وتصحيحها-
ط بعد الحصوؿ عمى السػماع واستنسػاخ المػادة المسػموعة تبػدأ مرحمػة توثيػؽ السػماع وضػبطو لتكتمػؿ شػرو 

, وحسػب قواعػد الروايػة النظريػػة 2روايتػو لصػاحبو, وأوؿ خطػوة يجػب القيػاـ بيػا ىػػي المقابمػة, أو المعارضػة
, وبموجػب 3عمى كّؿ مف يحصؿ عمى السماع وينسخو عميو أف يقابؿ ما نسخو مع األصػؿ الػذي أخػذ منػو

النسػػخ , مثػػؿ تغييػػر المقابمػػة يمكػػف لمحاصػػؿ عمػػى السػػماع أف يكشػػؼ األخطػػاء المحتممػػة الوقػػوع فػػي أثنػػاء 
بعض الكممات أو نسياف أخرى, وأحيانا إضافة كممات  ير موجودة أصاًل , ومف لـ يقابػؿ كتابػو عميػو أف 

 , وىناؾ رأياف حوؿ4يصرح بذلؾ عند تسميع المادة
,  5كيفية المقابمة , فػالرأي األوؿ متشػدد فقػد رأى ضػرورة المقابمػة مػع أصػؿ الشػيخ الػذي أخػذ منػو السػماع 

والػػذي كػػػاف يسػػمح ألصػػػحابو  (ـ917ىػػػ/305ت )ؿ ذلػػؾ الفقيػػػو سػػعيد بػػف عثمػػػاف األعنػػاقي القرطبػػػيومثػػا
, أما الرأي الثاني فيو أكثر تساىاًل مف األوؿ, 6بانتساخ ما يريدوف سماعو وقراءتو بأصمو قبؿ القراءه عميو

شػخص  المقابمة مػع نسػخة قوبمػت باألصػؿ وشػارؾ صػاحب السػماع فػي عمميػة المقابمػة أجازاألوؿ, حيث 
آخر ثقة ومأموف, وذلؾ في حالة عدـ إمكانية الحصوؿ عمى أصػؿ الشػيخ , وقػد سػمع عبػد اهلل بػف طالػب 
مػػف سػػحنوف وكػػاف مػػف كبػػار أصػػحابو, ومػػع ذلػػؾ لػػـ يتسػػف ليػػـ المقابمػػة بأصػػوؿ سػػحنوف فاسػػتعاف بالفقيػػو 

 . 7و وثقتووالذي كاف مف أصحاب سحنوف , وعرؼ بصّحة سماع (ـ896ىػ/283)إبراىيـ بف النعماف ت
عارتها:  التعاون في المحافظة عمى الكتب وا 

عارتيػػا فػػي العديػػد مػػف المجػػاالت المختمفػػة التػػي كػػاف ليػػا األثػػر  بػػرز التعػػاوف فػػي الحصػػوؿ عمػػى الكتػػب وام
ـّ نشػر العمػـ بػيف ف ػات عديػدة مػف المجتمػع,  األكبر في إفادة الكثير مف األشخاص مف ىذه الكتب, ومف ثػ

 ة , وىذا ما سنتحدث عنو فيما يمي: وعدـ حصره لطا فة معين
                                                           

 .274-272, الدالئل في طريب الحديثالفحاـ, شاكر,  1
, مػػاد 2 لستتان العتترب ة قابػػؿ , قابػػؿ الشػػ  بالشػػ  مقابمػػة, عارضػػو, ومقابمػػة الكتػػاب بالكتػػاب معارضػػة, ابػػف منظػػور, محمػػد بػػف مكػػـر

 .3/12, المحيط
 .59, اإللماع لمعرفة أصول الرواية وتقييد السماع القاضي عياض,عبد اهلل,  3
 .17, التوثيق تاري   وأدوات عابديف, عبد المجيد,  4
 .156-154, أدب اإلمالء واإلستمالءبد الكريـ, السمعاني, ع 5
 .5/270, ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالكالقاضي عياض,عبد اهلل,   6
 . 84-81,فقهاء المالكية دراسة في عالقاتهم العممية في األندلس والمغربالمشيداني, عمياء,  7
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 :1وقف الكتب-
وقػػؼ الكتػػب مظيػػر مػػف مظػػاىر التعػػاوف بػػيف الفقيػػاء, فتمػػؾ الكتػػب التػػي بػػذؿ أصػػحابيا جيػػًدا كبيػػًرا فػػي  

سػػماعيا واالىتمػػاـ بػػدقتيا وقيمتيػػا العمميػػة تعػػّد شػػيادات ووثػػا ؽ لسػػماعيـ, ومػػف ىنػػا تػػأتي قيمتيػػا العمميػػة 
 .2ضافة إلى قيمتيا الماديةبالنسبة ألصحابيا, باإل

وليذا ثّمة تساؤؿ يطرح نفسو عف مصير تمؾ الكتب بعد وفاة أصحابيا, ومػف الطبيعػي أف يأخػذىا الورثػة, 
فػػمذا كػػانوا مػػف الميتمػػيف بػػالعمـ فيػػـ سػػيعرفوف قيمتيػػا, ويحرصػػوف عمييػػا, ال سػػيما عنػػد حصػػوليـ عمييػػا, 

ة بخػط صػاحبيا أف يروييػا عنػو , ويسػتخدـ عبػارة فمذلؾ يحؽ لمف يحصؿ عمى مادة عممية موثقػة ومكتوبػ
 عوجدت بخط فالفع , أو عقرأت بخط فالفع.
, أو عنػد أصػدقا يـ لينتفػع بيػا فيعممػوا عمػى وقفيػا فػي المسػاجدفبعد وفاة الشخص تنتقؿ ىذه الكتب لمورثة 

رث كتػب , والػذي و (ـ991ىػػ/381)الجميع , ومف األمثمة عمى ذلؾ خالػد بػف محمػد بػف أحمػد الفرضػي ت
, وقػػد يحػػػدث أف تُبػػاع تمػػؾ الكتػػب إذا لػػػـ ييػػتـ الورثػػة إال بقيمتيػػػا (ـ933ىػػػ/322)جػػّده أحمػػد بػػف خالػػػد ت

بعػػد موتػػو بػػألؼ دينػػار  (ـ865ىػػػ/251)الماديػػة , فقػػد بيعػػت كتػػب أحمػػد بػػف عمػػي بػػف حميػػد القيروانػػي ت
دينػار , وأمػا محمػد بػف عبػد وما تيف, وكتب عبد الرحمف بف يوسؼ ابف الممجـو باعتيا ابنتو بأربعة اآلؼ 

ـ( فمػػـ يحفػػظ أبنػػاؤه كتبػػو وّضػػيعوىا , ولػػذلؾ عمػػؿ العممػػاء عمػػى وقػػؼ 899ىػػػ/286السػػالـ الخشػػني )ت 
 . 3الكتب قبؿ وفاتيـ 

, ويالحػظ أف بعػض الفقيػاء 4فالوقؼ بالنسبة لبعضيـ ال يمكف توريثو, أو بيعو, حيث يعتبػر صػدقة جاريػة
بيػػـ صػػالت معينػػة, فقػػد أوقػػؼ أبػػو عمػػر ىػػاروف بػػف سػػالـ القرطبػػي  أوقػػؼ كتبػػو لػػدى فقيػػاء آخػػريف ربطتػػو

كتبػػػو عنػػػد أحمػػػد بػػػف خالػػػد , وكانػػػت بيػػػنيـ قرابػػػة مػػػف جيػػػة األـ, أمػػػا إبػػػراىيـ الزاىػػػد  (ـ852ىػػػػ/238)ت
األندلسػػػي الػػػذي اسػػػتقر فػػػي القيػػػرواف وتُػػػوّفي فييػػػا فقػػػد أوقػػػؼ كتبػػػو عنػػػد يحيػػػى بػػػف عمػػػر بػػػف يوسػػػؼ ت 

 .5األصؿ أيضًا ـ فقد كاف أندلسّي 901ىػ/289

                                                           
, الوقؼ , والتحبيس, والتسبيؿ, بمعنى واح 1 د, وىو لغة: الحبس والمنع, يقاؿ: وقفت كذا أي حبستو, ابف منظور, محمد بف مكـر

 , مادة)وقؼ(.لسان العرب المحيط
 .158, عموم الحديثعبد الرحمف, عثماف,  2
 .87,فقهاء المالكية دراسة في عالقاتهم العممية في األندلس والمغربالمشيداني, عمياء,  3
,  ابف منظور, 4 , أحكتام الوقتف فتي الشتريعة اإلستالمية, الكبيسػي, محمػد, 3/155, مػادة وقػؼ, لسان العترب المحتيطمحمد بف مكـر
1/33. 
 .89-87,فقهاء المالكية دراسة في عالقاتهم العممية في األندلس والمغربالمشيداني, عمياء,  5
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 : إيداع الكتب-
اتخػػذ الفقيػػاء موقفًػػا آخػػر لممحافظػػة عمػػى كتػػبيـ خوفًػػا مػػف مصػػادرتيا مػػف قبػػؿ الدولػػة, حيػػث قػػاـ عػػدد مػػف 
الفقيػػاء بميػػداع كتػػبيـ عنػػد  يػػرىـ مػػف الفقيػػاء مّمػػف تػػربطيـ بيػػـ عالقػػة وثيقػػة, بحيػػث بػػرزت المسػػاندة التػػي 

حرجػة, ومػنيـ البيمػوؿ بػف راشػد فقػد نشػب خػالؼ بينػو وبػيف قدميا الفقيػاء لبعضػيـ الػبعض فػي األوقػات ال
والػػي إفريقيػػا بسػػبب قػػرار العكػػي إرسػػاؿ سػػالح إلػػى الػػروـ مقابػػؿ المػػاؿ , كمػػا تعػػّرض بعػػض  1محمػػد العكػػي

, ومػنيـ سػحنوف حيػث دعػاه والػي إفريقيػا أحمػد بػف األ مػب 2فقياء القيرواف إلػى محنػة القػوؿ بخمػؽ القػرآف 
, وتعَرض يحيى بف عمػر 3لقرآف , فيرب وبقيت كتبو عند عبد الرحيـ بف عبد ربو خمؽ امحنة إلى القوؿ ب

فيػرب يحيػى بػف عمػر منػو , وأودع كتبػو عنػد  4لمموقؼ نفسو حيػث طمبػو القاضػي أبػو العبػاس بػف عبػدوف
 ـ(, فانتيز أبو جعفر الفرصة ونسخيا كّميا.934ىػ/323أبي جعفر أحمد بف سعدوف) ت 

  مب  العممي:التعاون في توجي  الط-
مػػف دال ػػؿ حيػػاة الفقيػػاء العمميػػة وتعػػاونيـ فيمػػا بيػػنيـ توجيػػو عػػدد مػػف طالبيػػـ لطمػػب العمػػـ مػػف  يػػرىـ مػػف 

, إذ أّف تنوع الشيوخ الذيف يأخذ عنيـ طالب العمـ وتعددىـ في آف واحد أو تباًعا مسألة معروفة في الشيوخ
, ومع ذلػؾ فػمّف دور الشػيخ بالنسػبة لمطالػب يقتصػر تاريخ التعميـ اإلسالمي, ولمطالب حّرية اختيار شيوخو

نمػػػا يرشػػػد الطالػػػب أيًضػػػا ويوّجيػػػو الوجيػػػة المال مػػػة لميولػػػو وقدراتػػػو , 5عمػػػى تقػػػديـ المػػػادة العمميػػػة فحسػػػب وام
ويوّجييـ شيوخيـ أحياًنا إلى شيوخ جدد لألخذ عنيـ سواء باستشارة مف الطالب نفسو, أو بتوجيو ذاتي مف 

يد بػػف عثمػػاف األعنػػاقي فػػي قرطبػػة طمبتػػو لألخػػذ عػػف محمػػد بػػف قاسػػـ بػػف محمػػػد الشػػيخ , فقػػد حػػض سػػع
, وفضػاًل عػف براعتػو والذي كاف مػف أكثػر شػيوخ عصػره روايػة لمحػديث النبػوي الشػريؼ (ـ940ىػ/321)ت

 .6في الفقو
                                                           

وف الرشػيد ,ولػـ تحمػد سػيرتو فييػا, وثػار عميػو ـ, مف قبؿ الخميفػة العباسػي ىػار 797ىػ/181محمد بف مقاتؿ العكي, والي افريقيا سنة  1
البيتان المغتترب فتي أ بتتار ـ, وعػيف بدلػو ابػػراىيـ بػف األ مب,المراكشػي,ابف عػػذارى, 800ىػػػ/184عاممػو فػي تػونس, فعزلػػو الرشػيد سػنة 

 .1/37 المغرب واألندلس,
لثػػامف المػػيالدي, واسػػتمرت حتػػى القػػرف الثالػػث كػػاف المعتزلػػة فػػي بػػالد المغػػرب أقميػػة مسػػتقمة, بػػرزت خػػالؿ القػػرف الثػػاني اليجػػري, ا 2

تتاريخ افريقيتا اليجري, التاسع الميالدي, وقد نادوا بمسػألة خمػؽ القػرآف بػالر ـ مػف الػرفض الػذي واجيػوه فػي المغػرب, جوليػاف, شػارؿ, 
 .2/64, الشمالية

 .1/426,  في معرفة عمماء أعيار المذهب الديباج المذهبابف فرحوف, المالكي , 3
العبػاس بػف عبػػدوف مػف أبػرز فقيػػاء المػذىب الحنفػي فػي القيػػرواف, وقػد تػولى قضػػاءىا أكثػر مػف مػرة, وقػػد تعػرض فقيػاء المالكيػػة  أبػو 4

 .189, افريقية طبقات عمماءلألذى منو وقت قضاءه, فقد ضرب وسجف بعضيـ, الخشني, محمد, 
 .78-75, تاريخ التعميم عند المسممينمنير الديف, أحمد,  5
 .96-93فقهاء المالكية دراسة في عالقاتهم العممية في األندلس والمغرب,ني, عمياء, المشيدا 6
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ف أحػد ويبدو أّف التعاوف بيف الفقياء كاف المحمة التي ربطت حمقة التواصؿ العممي بينيـ , فقد وجو سػحنو 
طمبتو لألخذ عف عبد الػرحيـ بػف عبػد ربػو الزاىػد, حيػث فػات الطالػب بعػض السػماع عػف سػحنوف وأراد أف 
يسمع ما فاتو, فطمب ذلؾ مف سحنوف, وبداًل مف أف يسمعو ما أراده أحالو عمى عبػد الػرحيـ الزاىػد ليسػمع 

 .1منو تمؾ المادة , وقاؿ لو كأنؾ تسمعيا مني

 :العالقة التعميمية-
عػػّد العالقػػة التعميميػػة إحػػدى أبػػرز صػػور التعػػاوف بػػيف الفقيػػاء , وتػػدلؿ عمػػى أّف طمػػب المعرفػػة العمميػػة ال تُ  

يتوّقؼ عند حػّد معػّيف , فقػد احتػاج الفقيػاء أحيانػا إلػى معرفػة رأي  يػرىـ فػي بعػض المسػا ؿ التػي أشػكمت 
اف مسػػألة مػػف كتػػاب فػػي القيػػرو  (ـ907ىػػػ/295)عمػػييـ , فقػػد استعصػػت عمػػى محمػػد بػػف مسػػرور النجػػار ت

فسػػأؿ عنيػػا سػػعيد بػػف الحػػداد, وكانػػت مسػػألة معقػػدة وصػػعبة فوضػػحيا سػػعيد بػػف  2أشػػيب بػػف عبػػد العزيػػز
 .3الحداد

 (ـ874ىػػػ/261 )الفقيػػو عبػػد األعمػػى بػػف وىػػب ت (ـ900ىػػػ/287)وفػػي قرطبػػة سػػأؿ محمػػد بػػف وضػػاح ت
ـَ سأؿ محمد بػف عف مسألة معينة فأجابو عنيا عبد األعمى بف وىب برواية أخذىا عف أصب   ابف الفرج, ث

المسػػألة نفسػػيا, ولػػـ تكػػف لػػو معرفػػة بيػػا فػػأخبره بروايػػة عبػػد األعمػػى بػػف  (ـ870ىػػػ/257)أحمػػد العتبػػي ت 
 .4وىب عنيا عف أصب  بف الفرج فأخذىا العتبي أيضًا وأدخميا في كتابو عالمستخرجةع

ومحمػد بػف عبػد الممػؾ بػف أيمػف  , أحمػد بػف خالػد(ـ902ىػػ/290)وحيف سأؿ أحمد بف إبػراىيـ الفرضػي ت
أف رأى احمػػد بػػف خالػػد ومحمػػد بػػف  ة بػػالميراث وذكػػر رأيػػو فييػػا ويبػػدوعػػف مسػػألة متعمقػػ (ـ941ىػػػ/330)ت

عبد الممؾ كاف مخالًفا لرأيو, وعندما سأليما عػف تمػؾ المسػألة ووضػح رأيػو لػـ يؤيػداه وبػادر محمػد بػف عبػد 
 .5عارضتياالممؾ وعرض وجية نظرىما التي لـ يستطع أحمد م

 الحصول عمى السماع:-
لػػـ تقتصػػر المواظبػػة عمػػػى السػػماع عمػػى وقػػػت طمػػب العمػػـ فحسػػػب, بػػؿ حصػػؿ العديػػػد مػػف الفقيػػاء عمػػػى  

سػػماعات جديػػدة بعػػد وصػػوليـ إلػػى مرتبػػة عمميػػة متقدمػػة, وفػػي وقػػت ىػػـ يقومػػوف بتسػػميع النػػاس وذلػػؾ مػػف 

                                                           

 .96-93فقهاء المالكية دراسة في عالقاتهم العممية في األندلس والمغرب,ني, عمياء, المشيدا 1 
 .177, طبقات عمماء افريقية وتونسأبو العرب, محمد بف أحمد,   2
 .2/66,  في معرفة عمماء أعيار المذهب الديباج المذهبابف فرحوف, المالكي ,  3
 .149, ات عمماء افريقية وتونسطبقأبو العرب, محمد بف أحمد,  4
 . 97,فقهاء المالكية دراسة في عالقاتهم العممية في األندلس والمغربالمشيداني, عمياء, 5
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ليـ فػي السػابؽ سػماعيا أو مػادة مػف نتػاج جديػد  باب تواصميـ العممي فغالًبا ما توجد مادة عممية لـ يتسفّ 
 .1حصموا عمى سماعيا لمواكبة التطورات العممية

ودفع ذلؾ الحرص ببعض الفقيػاء أف سػمعوا مػف طػالب أتػوا أساسػًا لمسػماع مػنيـ بعػد أف وجػدوىـ مػؤىميف 
و العػػرب تمػػيـ بػػف لػذلؾ, وعممػػوا بوجػػود مػػادة عمميػػة لػػدييـ مػػف المفيػػد ليػػـ سػػماعيا , ومػػف أول ػػؾ الفقيػػاء أبػػ

, ليسػمع منػو, وذلػؾ (ـ929ىػػ/317)محمد حيث التقى فيو بالقيرواف الطالب األندلسي قاسػـ بػف مسػعدة ت
في طريػؽ عودتػو إلػى األنػدلس مػف المشػرؽ بعػد انتيػاء رحمتػو لطمػب العمػـ, وقػد رّكػز فػي رحمتػو تمػؾ عمػى 

ب نباىة قاسـ بف مسعدة في عمػـ الرجػاؿ عموـ الحديث النبوي ال ّسيما عمى الرجاؿ منيـ , ولمس أبو العر 
 .2, ووجده جديرَا أف يأخذ عنو فسمع منو

وقػػاـ بعػػض الفقيػػاء بطمػػب السػػماع مػػف فقيػػاء آخػػريف لكتػػب رّبمػػا لػػـ تتػػوافر لػػدييـ , أو ر بػػوا فػػي الحصػػوؿ 
 عمييا بسػند جديػد وذلػؾ ألىّميػة تمػؾ الكتػب وضػرورة حصػوليـ عمييػا, مثػؿ كتػاب عبػد اهلل بػف وىػب, ليػذا
طمبػوا سػماعيا مػف  يػرىـ مػف الفقيػاء ممػف تػوافرت لػدييـ , حيػث سػمع محمػد بػف يوسػؼ بػف مطػروح ت) 

 .3ـ(887ىػ/274ـ( في قرطبة مف إبراىيـ بف محمد بف باز ت)  884ىػ/ 271
ومثمما حرص الفقياء عمى أخذ المػادة العمميػة التػي فػاتيـ سػماعيا سػابقَا حرصػوا أيضػًا عمػى سػماع المػادة 

التي دخمت إلى مدنيـ عف طريؽ  يػرىـ مػف الفقيػاء , فعنػدما عػاد أسػد بػف الفػرات مػف رحمتػو مػف الجديدة 
المشػػرؽ سػػارع أ مػػب فقيػػاء القيػػرواف إلػػى األخػػذ عنػػو, وال سػػّيما روايتػػو لألسػػدية التػػي عرفػػت فيمػػا بعػػد بع 

صػػػػري المدونػػػػةع , أمػػػػا يحيػػػػى بػػػػف عمػػػػر فقػػػػد توّجػػػػو إلػػػػى زيارتػػػػو فػػػػي سوسػػػػو أحمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الػػػػرحمف الق
ـ(, فوجده قد أّلؼ كتابَا جديدًا, ولر بتػو بالحصػوؿ عميػو بػاع قميصػو ليشػتري بثمنػو رقوقػًا 933ىػ/322ت)

 .4لينسخ عمييا الكتاب, فسمع الكتاب عف يحيى بف عمر ونسخو وأدخمو القيرواف عند عودتو إلييا
 :مجالس التدريس-
تي أقاموىا لطالبيـ وال سّيما الذيف ُعّدوا حضر بعض الفقياء مجالس  يرىـ مف معاصرييـ مف الفقياء ال 

, وذلػػؾ تقػػديرًا ألصػػحابيا , ور بػػًة فػػي االطّػػالع عمػػى مػػا يػػدور فييػػا تحديػػدًا لمعمومػػاتيـ, 5مػػف أصػػحابيـ 
                                                           

 .149, طبقات عمماء افريقية وتونسأبو العرب, محمد بف أحمد, 1
 .99-98,فقهاء المالكية دراسة في عالقاتهم العممية في األندلس والمغربالمشيداني, عمياء,  2
 .4/225, ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالكالقاضي عياض, عبد اهلل,  3
 .99-98,فقهاء المالكية دراسة في عالقاتهم العممية في األندلس والمغربالمشيداني, عمياء,  4
مية تجعميـ في مصاؼ شيوخيـ, الـز بعض الطالب شيوخيـ مدة طويمة قد تمتد لعشرات السنوات, حتى مع وصوليـ لمرتبة عم 5

ولكنيـ ما كانوا يتركونيـ احترامَا ليـ وطموحَا الحتالؿ أمكنتيـ بعد وفياتيـ, وسمي ىؤالء الطالب بأصحاب الشيوخ, القرافي,أحمد, 
 .75, األحكام في تمييز الفتاوي عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام



39 
 

بداء الرأي, وأبرز تمؾ المػدارس ىػي ع مجػالس التػدريسع وكػاف ُيػدّرس  وأحيانًا لممشاركة في النقاش الدا ر وام
لعمػػوـ ومنيػػا الفقػػو , وكػػاف شػػيوخيا يتبعػػوف منياًجػػا خاّصػػًا بالتػػدريس بالتػػدّرج مػػف فييػػا أنػػواع محػػددة مػػف ا

السيؿ إلى الصعب , ويتـ طرح المسػا ؿ الفقييػة لمنقػاش , ويشػارؾ الطرفػاف: المػدرس وأصػحابو فييػا, إمػا 
 ,وأحيانػا يحصػػؿ العكػس فيطػرح الطػالب استفسػاراتيـ ويجيػب المػػدرس1أف يمقػي المػدّرس وأصػحابو يجيبػوف

, وُدّرسػػت فػػي ىػػذه المجػػالس أميػػات الفقػػو المػػالكي المدونػػةع عالمسػػتخرجةع عالواضػػحةع و يرىػػا فضػػاَل  2عنيػػا
 .3عف طرح مسا ؿ فقيية مختمفة 

وثمػة مػػف أكػػّد عمػى ضػػرورة حضػػور شخصػػّية المػدّرس وفكػػره فػػي المػادة التػػي يدّرسػػيا, وأف ال يقتصػػر دوره 
عادة مػا ىػو موجػود فييػا عمػى الحاضػريف, في المجمس عمى طرح المسا ؿ الموجودة في ال كتب المعتمدة وام

ال ال توجػػػػد فا ػػػػدة مرجػػػػّوة مػػػػف ذلػػػػؾ المجمػػػػس ,  نمػػػػا عميػػػػو أف يفّسػػػػرىا ويوّضػػػػحيا , ليبػػػػدي رأيػػػػو فييػػػػا , وام وام
, ولمجػػالس التػػدريس 4واألفضػػؿ لمػػف يحضػػره أف ينقطػػع عنػػو ويقػػـو بنفسػػو بدراسػػة تمػػؾ الكتػػب والتفقػػو فييػػا

 عينة في حضورىا, والدراسة فييا مطموبة مف الطرفيف: المدّرس والحاضريف. أيًضا تقاليد وقواعد م
ومػػػػػف أبػػػػػرز تمػػػػػؾ المػػػػػدارس التػػػػػي عرفتيػػػػػا القيػػػػػرواف مجمػػػػػس سػػػػػحنوف, فقػػػػػد حضػػػػػر محّمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػدوس 

, وعبػػػػػػد اهلل بػػػػػػف الطبنػػػػػػة (ـ887ىػػػػػػػ/274)أحػػػػػػدىا, وأحمػػػػػػد بػػػػػػف موسػػػػػػى العطػػػػػػار ت(ـ 873ىػػػػػػػ/260)ت
 .5(ـ862ىػ/248)لقبرياني ت , وعبد اهلل بف سيؿ ا(ـ862ىػ/248)ت

أما الفقيو القرطبي أبو وىب عبد األعمى بػف وىػب, فقػد حضػر مجمػس سػحنوف عنػدما دخػؿ القيػرواف وقػت 
فقػد عمػـ عبػد  6عودتو مف رحمة إلى المشرؽ, وذلؾ لر بتو في معرفة رأي سحنوف في مسػألة فقييػة معينػة 

أصػػحاب مالػػؾ, ورأى عبػػد األعمػػى أنػػو الّصػػواب األعمػػى أّف سػػحنوف يقػػوؿ فييػػا بغيػػر قػػوؿ ابػػف القاسػػـ مػػف 
 .  7وأخذ رأي ابف القاسـ

 

                                                           
 .225\4, وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالكترتيب المدارك القاضي عياض, أبو عبد اهلل,  1
 .5/80نفسو 2
 . 1/447, التكممة لكتاب الصمةابف األبار, محمد بف عبد اهلل,  3
 .100,فقهاء المالكية دراسة في عالقاتهم العممية في األندلس والمغربالمشيداني, عمياء,  4
 .101-100 نفسو,5
 .4/225,لمدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالكترتيب االقاضي عياض, أبو عبد اهلل,  6
 .263, أ بار الفقهاءالخشني, أبو عبد اهلل,  7
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 :مجالس الفتوى- 
الفتػػوى ىػػي تبميػػ  حكػػـ شػػرعّي عػػف اهلل إلػػى مػػف طمبػػو دوف أف يقتػػرف ذلػػؾ التبميػػ  بػػاإللزاـ , ومػػف يتنصػػب  

 .1لمفتوى عميو أف يحصؿ عمى كفاءة عممية معينة تؤّىمو لذلؾ 
, وكػاف بوسػع مػف يجػد فػي نفسػو 2ر في تحديدىا وبياف العمـو الداخمة فييػا وقد أسيمت العديد مف المصاد

الكفاءة أف يجمس لمفتوى, ولكف في الوقت نفسو فمنو مف صالحيات الخميفة أف يمنع مف يجمس لمفتوى مف 
ذلػػؾ, إذا ثبػػت أنػػو لػػيس أىػػاًل ليػػا, كمػػا كػػاف عمػػى المفتػػي أف يحصػػؿ عمػػى تأييػػد وموافقػػة مػػف كبػػار الفقيػػاء 

فػػي جمػػوس  (ـ868ىػػػ/255)حاب الكممػػة المسػػموعة , فقػػد تباحػػث سػػحنوف وعتػػب بػػف أبػػي األزىػػر توأصػػ
موسػػى بػػف معاويػػة الصػػمادحي لمفتػػوى فػػي القيػػرواف , فقػػاؿ سػػحنوف عػػف ذلػػؾ ع مػػا جمػػس فػػي الجػػامع منػػذ 

لي فقد جمس لمفتوى قبؿ تػو  (ـ858ىػ/244)ثالثيف سنة أحّؽ بالفتوى منوع, أما أبو سناف زيد بف سناف ت 
سحنوف القضػاء, ويظيػر أّف سػحنوف لػـ يكػف موافقػًا عمػى ذلػؾ , وعنػدما تػوّلى سػحنوف القضػاء أرسػؿ اليػو 
ذا لػػػـ يوافقػػػو سػػحنوف عمػػػى ذلػػػؾ, فمنػػػو سػػػيترؾ  أبػػو سػػػناف يطمػػػب الحصػػػوؿ عمػػػى تأييػػده بجموسػػػو لمفتػػػوى, وام

 .3الجموس لمفتوى
, وقد فّضؿ طالب الفقو والفقيػاء وكانت مجالس الفتوى مفتوحة, حيث سمح بحضورىا لمف ير ب في ذلؾ

حضػػورىا, فقػػد كػػاف ليػػا اىّميػػة تعميميػػة ال تقػػؿ عػػف أىميتيػػا الوظيفيػػة, ففييػػا تػػـ التطبيػػؽ العممػػّي لألحكػػاـ 
الفقيية, مّما أتاح لمطالب فرصة تدوينيا ودراستيا, أما الفقياء فقد تعّدى دورىػـ أحيانػَا أكثػر مػف االسػتماع 

يـ مػف شػارؾ باإلفتػاء فييػا, والمالحػظ أّف  ػالبيتيـ كػانوا مػف أصػحاب الفقيػو واإلمعاف بما يطرح فييا, فمػن
 .4المفتي صاحب المجمس
فيو مف طمب مف أصحابو اإلجابة عف بعض المسػا ؿ التػي كانػت  (ـ874ىػ/261 )أما أحمد بف ليبدة ت

ب مػػف , وكػػاف محّمػػد بػػف سػػحنوف يطمػػ5(ـ918ىػػػ/306)تػرده, ومػػنيـ أحمػػد بػػف نصػػر , وموسػػى القطػػاف ت
إذا حضر مجمسًا أف يجيب عف بعض المسا ؿ , بينما  (ـ907ىػ/295)عيسى بف مسكيف بف منصور ت 

, بر بتػػو بػػالتعميؽ عمػػى (ـ856ىػػػ/242)لشػػيخو زيػػد بػػف بشػػر ت (ـ894ىػػػ/281)لّمػػح سػػميماف بػػف سػػالـ ت

                                                           
 .84 األحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمامأحمد,  القرافي, 1
 .103-2/101, وفضم  وما ينبغي من روايت  وحمم  جامع بيان العممابف عبد البر, عمر بف يوسؼ ,  2
 .4/104,ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالكالقاضي عياض, أبو عبد اهلل,  3
 .60,األحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمامأحمد,  القرافي, 4
 . 102-101,بفقهاء المالكية دراسة في عالقاتهم العممية في األندلس والمغر المشيداني, عمياء,  5
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 .   1ؾمسألة ُطرحت عمى زيد بف بشر حوؿ الّصالة , وأجاب زيد عنيا حسب قوؿ أشيب مف أصحاب مال
  

يّتضػػح مّمػػا سػػػبؽ أّف فقيػػاء المالكيػػة فػػػي األنػػدلس ربطػػت بيػػػنيـ عالقػػة وثيقػػة, عمادىػػػا التواصػػؿ العممػػػي, 
وتمّخض عف تمؾ العالقة نشاٌط ممحوٌظ في الحياة العممية فػي األنػدلس, وكانػت المراسػمة وسػيمة ميّمػة مػف 

 وسا ؿ االتصاؿ بيف الفقياء.
أت بينيـ عالقات تعاوف, كما وكػاف الحػوار الفكػري بػيف الفقيػاء فػي وبموجب ذلؾ التواصؿ بيف الفقياء نش

 األندلس فعااًل عف طريؽ المناقشات التي كانت تدور بيف الفقياء . 

 :المذهب الشافعيَ  -2

بػػالر ـ مػػف سػػيادة المػػذىب المػػالكي باألنػػدلس إال أّف المػػذىب الشػػافعي وجػػد لػػو طريقًػػا فػػي ىػػذه الػػبالد فػػي  
, الػػذي كػػاف أوؿ أميػػر أمػػوّي يتسػػامح ويشػػّجع دخػػوؿ المػػذاىب 2ىػػػ(273 -238وؿ)عيػػد األميػػر محّمػػد األ

األخػػػرى, لمػػػا رآه ولمسػػػو مػػػف قػػػوة  نفػػػوذ فقيػػػاء المالكيػػػة ور بتػػػو فػػػي الحػػػّد مػػػف نفػػػوذىـ, كمػػػا حػػػاوؿ الحكػػػـ 
الربضي ذلؾ مف قبػؿ, إضػافة إلػى توسػيع آفػاؽ الحيػاة الفقييػة بحيػث ال تقتصػر عمػى مػذىب واحػد, وذلػؾ 

أوؿ دعػػاة المػػذىب فػػي   3مػػف تحػػذيرات فقيػػاء المالكيػػة لػػو, وكػػاف قاسػػـ بػػف محمػػد بػػف سػػيار القرطبػػيبػػالر ـ 
, حيث تفَقو في المشرؽ عمى ىذا المذىب وارتبط بو, ولّما عاد لألندلس دعا إلى تػرؾ 4العاصمة األندلسية

خػػػذ يػػػدّرس المػػػذىب فػػػي التقميػػػد واألخػػػذ بالحّجػػػة والنظػػػر واالسػػػتنباط, واالعتمػػػاد عمػػػى اإلجمػػػاع والقيػػػاس, وأ
قرطبة تحت رعاية األمير محمد الذي منحو الحماية في مواجية دعاة التقميد مف فقياء المالكية, وعيد إليو 

, وتأكػػد ىػػذا التشػػجيع  5ـ( 890ىػػػ/ 276بتحريػػر وثا قػػو وشػػروطو, وظػػّؿ فػػي ىػػذا المنصػػب حتػػى تُػػوّفي) 
ىػو أبػو عبػد الػرحمف بقػي بػف مخمػد القرطبػي بشكؿ أوضح عنػدما شػمؿ األميػر محمػد برعايتػو فقييػا آخػر و 

                                                           
 .4/197,مالك ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهبالقاضي عياض, أبو عبد اهلل,  1
األميػػر محمػػد , ويكنػػى أبػػا عبػػد اهلل, واسػػـ أمػػو تيتػػز, كػػاف حميمػػًا عفيفػػًا كاظمػػا لغيظػػو, حسػػف األدب بصػػيرًا بالحسػػاب, فكػػاف يتػػولى  2

جتتذوة المقتتتبس فتتي تتتاريخ ؤثرًا ألىػػؿ الحػديث عارفػػًا حسػف السػػيرة, الحميػػدي, أبػو عبػػد اهلل, محاسػبة أىػػؿ خدمتػو, وكػػاف محبػػًا لمعمػـو مػػ
 .31, عمماء األندلس

قاسـ بف محمد بف سيار القرطبي, مولى أمير المؤمنيف الوليػد بػف عبػد الممػؾ, كػاف يػذىب مػذىب الحجػة والنظػر وتػرؾ التقميػد, ومػاؿ  3
ه باألخػػذ بػػرأي الشػػافعي, ولػػـ يكػػف مثمػػو فػػي حسػػف النظػػر, والبصػػر بالحجػػة, تػػوفي عػػاـ إلػػى مػػذىب الشػػافعي, ويػػذكر أف والػػده أوصػػا

 .1/470, تاريخ عمماء األندلسـ, ابف الفرضي, أبو الوليد, 890ىػ/277
, أيتتام ابتتن  متتدون تتتاريخ الفكتتر العربتتي إلتتى, فػػروخ, عمػػر, 150-148, المجتمتتع األندلستتي فتتي العصتتر األمتتويدويػػدار, حسػػيف,  4

586. 
 .410-408, تاريخ المذاهب اإلسالمية, أبو زىرة, محمد, 149-147, حضارة العرب في األندلسوفنساؿ, ليفي, بر  5
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صػػاحب التفسػػير, فقػػاـ ىػػذا بمحػػاوالت إلدخػػاؿ المػػذىب الشػػافعي لألنػػدلس, ولكنيػػا فشػػمت ورحػػؿ لممشػػرؽ, 
وأصػػبح لػػو تالميػػذ سػػاروا عمػػى منيجػػو, ومػػنيـ محّمػػد بػػف وّضػػاح , وكػػذلؾ أحمػػد بػػف بشػػر المعػػروؼ بػػابف 

والخشػني و يرىمػا, وكػاف متقػدما فػي معرفػة لسػاف  وكػاف مػف أىػؿ قرطبػة وسػمع مػف ابػف وّضػاح 1األ بس
العرب, والبصر في لغاتيا منفردًا في ذلؾ, وكاف مشاورًا في األحكاـ, ويػذىب فػي فتيػاه لممػذىب الشػافعي, 

 ,ويرجػع فػي فتػواه لممػذىب الشػافعي, وتُػوّفي2ويميؿ إلى البصر والحّجػة, وأحمػد بػف عبػد الوىػاب بػف يػونس
ـ( ولقي 873ىػ/260ًا أبو الجعد أسمـ القرطبي الذي رحؿ لممشرؽ في عاـ) ـ(, ومنيـ أيض938ىػ/327)

عػػددًا مػػف أصػػحاب الشػػافعي, ومػػنيـ محمػػد بػػف الحكػػـ بػػف يػػونس بػػف عبػػد األعمػػى, ولكّنػػو بػػالّر ـ مػػف ميمػػو 
ـ(, ومػػف 931ىػػػ/ 319لمشػػافعي إال أنػػو قضػػى طبقػػًا لممػػالكي, ألنػػو مػػذىب الدولػػة الرسػػمي, وتُػػوّفي عػػاـ) 

يف أيضًا خمؼ بف عبد اهلل بف مخارؽ الخوالني الذي كػاف صػاحب الجزيػرة الخضػراء وسػكف قرطبػو الشافعيّ 
 .3ـ(912ىػ/229حوالي )

فبقي بف مخمػد مػأل األنػدلس حػديثًا وروايػة , وقػد ثػار عميػو فقيػاء المالكيػة؛ ألّف مسػند ابػف أبػي شػبية الػذي 
نمػػا كػػاف يعػػرض آراء خصػػومو أيضػػًا, مّمػػا جعميػػـ  كػػاف يقػػرؤه لػػـ يعػػرض وجيػػة نظػػر أىػػؿ المدينػػة فقػػط, وام

سػناد, وكػاف  يثيروف عميو العامة, ولكّف األمير محّمد شّجع بقي عمػى ىػذا, فصػارت األنػدلس دار حػديث وام
, وأحمػد بػف عبػد الوّىػػاب بػف يػونس المعػروؼ بػػابف صػّمى اهلل مػف أىػػؿ 4الغالػب عمييػا رأي مالػؾ وأصػػحابو

تالؼ, بصػػيرًا بػػالحجه, حسػػف النظػػر يميػػؿ لممػػذىب الشػػافعي, ولػػو قرطبػػة, وكػػاف حافظػػًا لمفقػػو عالمػػًا بػػاالخ
سماع مػف شػيوخ وقتػو, ولػو حػّظ وافػر مػف العربيػة والمغػة, وينسػب لمػذىب االعتػزاؿ أيضػًا , وفيمػا بعػد فػي 
ـّ  عصػػػر الخالفػػػػة فػػػي األنػػػػدلس ظيػػػر ابػػػػف حػػػـز الػػػػذي درس المػػػذىب المػػػػالكي وتحػػػّوؿ بعػػػػدىا لمشػػػافعي ثػػػػ

 .5تسخير كّؿ مواىبو إلحياء المذىب الظاىري مف جديدلمظَّاىري, حيث عمؿ عمى 

                                                           
أحمد بف بشر بف محمد بف اسماعيؿ, يعرؼ بابف األ بس, مف أىؿ قرطبة, ويكنى أبا عمر, سمع مف ابف وضاح, والخشني,  1

صر بمغاتيا, وذىب في فتياه لممذىب الشافعي, وكاف يميؿ إلى النظر ومطرؼ بف قيس, وكاف متقدمًا في معرفة لساف العرب, والب
 .1/75,تاريخ عمماء األندلسوالحجة, ابف الفرضي, أبو الوليد, 

أحمد بف عبد الوىاب بف يونس, المعروؼ بابف صمى اهلل, مف أىؿ قرطبة, ويكنى أبا عمر, كاف رجاًل حافظًا لمفقو, عالمًا  2
 .1/93,تاريخ عمماء األندلسحسف النظر, وكاف يميؿ لممذىب الشافعي, ابف الفرضي, أبو الوليد,  باالختالؼ ذكيًا بصيرًا,

المجتمع األندلسي في العصر ,دويدار, حسيف , 117-115, االنتقاء في فضائل األئمة الثالثة الفقهاءعبد البر, أبو عمر,   3
 .150-148, األموي

 .148, األندلس حضارة العرب في, بروفنساؿ, ليفي, 150-148, لعصر األمويالمجتمع األندلسي في ادويدار, حسيف ,  4
األندلسي في العصر  المجتمع,دويدار, حسيف , 117-115, االنتقاء في فضائل األئمة الثالثة الفقهاءعبد البر, أبو عمر,  5

 .150-148, األموي
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  المذهب الحنفي: -3

فػػي الواقػػع لػػـ يجػػد ىػػذا المػػذىب لػػو أتباعػػًا فػػي األنػػدلس فػػي عصػػر بنػػي أميػػة إال أفػػرادًا قال ػػؿ, وقػػد أبػػدى 
المقدسي دىشتو ,حيث ذكر أنيـ في األندلس يقولوف ال نعرؼ  ير كتاب اهلل وموّطأ مالؾ, عمى حيف أّف 

,وكاف الّرّد عميو أف ذلؾ مف فعؿ األمير, ثـ يروى قّصة 1أتباعًا كثيريف لمذىب أبي حنيفو في المغربثمة 
ينسػػبيا إلػػى ىػػذا األميػػر الػػذي لػػـ يػػذكر اسػػمو ولعمػػو ىشػػاـ بػػف عبػػد الػػرحمف, فيقػػوؿ :إّف األحنػػاؼ والمالكيػػة 

قػػاؿ: ومالػػؾت قػػالوا مػػف المدينػػة, نتػػاظرا بػػيف يديػػو ذات يػػوـ, فقػػاؿ: مػػف أيػػف أبػػو حنيفػػة, فقػػالوا مػػف الكوفػػة, 
فقػػػاؿ: عػػػالـ دار اليجػػػرة يكفينػػػا وأمػػػر بػػػمخراج أصػػػحاب أبػػػي حنيفػػػة, وقػػػاؿ:ال أحػػػّب أف يكػػػوف فػػػي عممػػػي 
مذىباف, ولكف يبدو في ىذه القّصة طابع الّصػنعة والتكمػؼ بػالر ـ مػف ذكػر المقدسػي أنػو سػمعيا مػف عػّدة 

 .2مشايخ في األندلس

مػوطف كػّؿ مػف أبػي حنيفػة ومالػؾ لٍيسػأؿ ذلػؾ, ولكػف يظيػر أّف السػبب فػي فيؿ كاف األمير األموي يجيػؿ 
ذلؾ عدـ ميؿ األموييف ليذا المذىب؛ ألنو مذىب خصوميـ العباسػّييف,ولذلؾ مػالوا لمػذىب األوزاعػي إمػاـ 
أىؿ الشاـ أواًل, ثـ مذىب مالؾ إماـ أىؿ المدينة, الػذي أثنػى عمػى سياسػة ىشػاـ بػف عبػد الػرحمف الػداخؿ, 

باإلضافة إلى أّف مذىب أبي حنيفة يعتمد عمى المنطؽ والعقؿ أكثر مف مذىب مالؾ الذي يعتمد عمى ىذا 
, 3النصوص, مّما يجعؿ األندلسييف ُيقبموف عمى مذىب مالؾ نظػرًا لتوافقػو مػع طبيعػتيـ البسػيطة وثقػافتيـ 

 ة والمكانة ما ليا.ثـ إنو مذىب أىؿ المدينة مثوى الرسوؿ )صمى اهلل عميو وسَمـ(وليا مف المنزل

, وكػػاف أوؿ مػػف تػػأَثر بفقػػو أىػػؿ العػػراؽ 4ومػػف أشػػير أتبػػاع المػػذىب الحنفػػي فػػي األنػػدلس األعشػػى القرطبػػي
, 5(ـ835ىػػ/221 ), وسػمع مػف سػفياف بػف عيينػو, وتُػوّفي(ـ795ىػػ/ 179 )ورحؿ مف األنػدلس لمكػة عػاـ

فػػة فػػي ىػػذه المسػػألة, حيػػث قػػاؿ: ويظيػػر ذلػػؾ مػػف خػػالؿ رأيػػو فػػي شػػرب النبيػػذ, فقػػد ذىػػب لمػػذىب أبػػي حني
بقصر اسـ الخمػر عمػى عصػير العنػب فقػط, وأمػا مػا اّتخػذ مػف  يػر العنػب مػف األشػربة  كػالتمر والشػعير 

                                                           
, األموي المجتمع األندلسي في العصر, دويدار, حسيف , 237, أحسن التقاسيم في معرفة األقاليمالمقدسي, محمد بف أحمد ,  1

 .153, حضارة العرب في األندلس, بروفنساؿ, ليفي, 148-150
 .237,  األقاليم أحسن التقاسيم في معرفةالمقدسي, محمد بف أحمد  ,  2
 .62-60االستقصاء أل بار دول المغرب األقصى ,الناصري, أحمد,  3
و عبد اهلل محمػد بػف عيسػى بػف عبػد الواحػد بػف نجػيح المعػافري المعػروؼ باألعشػى, رحػؿ مػف األنػدلس إلػى األعشى القرطبي, ىو أب 4

ىػ, وسمع مف سفياف بف عيينو و يره, وكاف الغالب عميو الحديث و رواية اآلثػار وكػاف صػالحًا عػاقاًل يػذىب إلػى مػذىب 179مكة سنة 
 .2/278, األندلس الرطيب ننفح الطيب من طصىػ,المقري, أحمد, 221أىؿ العراؽ, ت

 .155-152, حضارة العرب في األندلس, بروفنساؿ, ليفي, 1/351, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد ,  5
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سمي نبيذًا وىو حالؿ إذا لـ ُيسكر, أما إذا أسكر فمنو يمحؽ بػالخمر ويصػير محّرمػًا, ويسػتدلوف عمػى ذلػؾ 
شرابع, وبما روى مف أّف عمر بف الخّطاب كػاف يشػرب النبيػذ بقولوع ُحّرمت الخمرة بعينيا والّسّكر مف كؿ 

, ويتجمػى ذلػؾ مػف قّصػة 1ويقوؿع إنا نأكؿ لحوـ ىذه اإلبؿ فنشرب عمييا النبيذ الشديد ليقطعيا فػي بطوننػاع
)األعشى القرطبي( مع القاضي محمد بف زياد الذي قبض عمى رجؿ يشرب نبيذًا فحبسو ليقيـ عميو الحػد, 

لػػى حارسػػو وأخبػػره بػػأّف القاضػػي قػػد أمػػر بػػمطالؽ سػػراح الرجػػؿ, فػػأطمؽ سػػراحو ولػػـ يكػػف فػػذىب األعشػػى إ
القاضي قد أمر بذلؾ, وكاف قد عرض عمى األعشى القضاء إال أنػو رفػض, واشػتير بمزاحػو وأنػو صػاحب 

 .2حكايات ونوادر

العػراؽ, فسػمع  وأيوب بف سميماف بف حكـ بف عبد اهلل بف بمكاشي بف إلياف القرطبػّي, رحػؿ لممشػرؽ ودخػؿ
فييػػا, وعػػاد معػػو الكثيػػر مػػف كتػػب أىميػػا, وكػػاف يميػػؿ إلػػى الحّجػػة والنظػػر, وال يػػرى التقميػػد, ولػػذلؾ انصػػرؼ 

 .3عنو الطالب ولـ يتتممذ عميو إال ابنو

  المذهب الظاهرَي: -4

َدخػػؿ المػػػذىب الظػػػاىرّي لألنػػػدلس عمػػػى يػػػد عبػػػد اهلل بػػػف محمػػد بػػػف قاسػػػـ بػػػف ىػػػالؿ القرطبػػػي, حيػػػث رّحػػػؿ 
ؽ في عيد األمير محمد وتمّقى العمـ عمى يد داوود األصبياني مؤّسس المذىب, كمػا وجػد عػددًا مػف لممشر 

العمماء الذيف رحموا إلى المشرؽ ومّيدوا لمفقو الّظاىري, ومنيـ بقّي بف مخمد ,وأبو عبد اهلل بف وّضاح, أما 
لبمػوطي الػذي عػاش مػا بػيف أوؿ ظاىري منافح في سبيؿ المذىب مػف أىػؿ األنػدلس فيػو منػذر ابػف سػعيد ا

 .4ىػ(272-355)

ويقوـ ىذا المذىب عمى أّف المصدر الفقيي في ظواىر النصػوص مػف الكتػاب والّسػّنة, فػال رأي وال إعمػاؿ 
لمعقؿ في حكـ مف أحكاـ الشرع فميس في ىذا المػذىب قيػاس وال استحسػاف وال ذرا ػع وال مصػالح ,وأصػوؿ 

                                                           
 .62-60, االستقصاء أل بار دول المغرب األقصىالناصري, أحمد,  1
 .62نفسو,  2
 .154-153, المجتمع األندلسي في العصر األمويدويدار, حسيف,  3
الفقهيتة عنتد أصتحاب  االتجاهتات,محمػود, عبػد المجيػد, 299-3/298, شتذرات التذهب فتي أ بتار متن ذهتبالحنبمي, ابف العمػاد,  4

 .158-157, العصر األموي المجتمع األندلسي في, دويدار, حسيف, 365-363, الحديث في القرن الثالث الهجري
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ف لػـ يكػف شػيء مػف ذلػؾ اعتمػد االستصػحاب, وكػّؿ ىػذه الظاىرية في القرآف والّسّنة ,واإلجم اع والدليؿ ,وام
 .1األصوؿ نصوص أو راجعة إلى النصوص

وأىػػػػؿ الظػػػػاىر يمتزمػػػػوف بمػػػػذىب المحػػػػدثيف فػػػػي اعتبػػػػارىـ القػػػػرآف والّسػػػػّنة فػػػػي مرتبػػػػة واحػػػػدة, وىػػػػي مرتبػػػػة 
ار المػذىب النصػوص, فنصػوص القػرآف والّسػّنة يكمػؿ بعضػيا الػبعض, ويضػاؼ بعضػيا إلػى بعػض وانتشػ

الظاىري بدأ بعيد مؤسسة األصبياني بر ـ المعارضة الشديدة ليذا المذىب, وكاف انتشػاره لمػا قػاـ بػو مػف 
كثرة التئليؼ حيث ألؼ كتًبا كميا ُسنف وآثار مشتممة عمى أدلتو التي أثبت بيػا مذىبػو, وبػالر ـ مػف اىتمػاـ 

يذا المذىب أسيـ في اندثارة, وذلؾ سبب عدـ اعتمػاد تالميذه بنشر كتبو, إال أّف عدـ تبّني أفراد األندلس ل
ىػػذا المػػذىب عمػػى المصػػادر االجتياديػػة المرنػػة التػػي تعطػػي لمفقػػو اإلسػػالمي قابميػػة التطػػور والنمػػّو, ولكػػف 

 .2بظيور ابف حـز بدأ ينتشر مف جديد

 :المذهب المَسري -6

ىػػػػ/ 266عبػػػد اهلل بػػػف مسػػػرة ت)  يعتبػػػر محمػػػد بػػػف مسػػػرة أوؿ مؤّسػػػس لمفكػػػر األندلسػػػّي, وقػػػد أطمعػػػو أبػػػوه 
ـ( بمّكػػة عمػػى المػػذىبيف البػػاطني والمعتزلػػي فضػػاًل عػػف الروحانيػػات التػػي أخػػذىا بالمشػػرؽ, كمػػا تتممػػذ 899

واّتيػػـ بالزندقػػة,  4, وخػػرج إلػػى المشػػرؽ فػػي أواخػػر أيػػاـ األميرعبػػد اهلل 3عمػػى يػػد محمػػد بػػف وّضػػاح الخشػػني
لمحجاز فحّه وزار قبر الرسوؿ) صَمى اهلل عميو وسَمـ(, وظػّؿ ودخؿ القيرواف ولبث فييا مّدة, وبعدىا ذىب 

فػػي المدينػػة يتبػػع آثػػاره,  فػػدّؿ عمػػى دار زوجتػػو ماريػػة القبطيػػة وكانػػت دار بسػػيطة فػػي أعالىػػا سػػقيفة فعمػػؿ 
عمى تحديػد مسػاحتيا, وعنػدما عػاد لألنػدلس قػاـ ببنػاء مثميػا لسػكناه فػي جبػؿ قرطبػة, وقػد صػحبو فػي ىػذه 

قي مذىبو محمد  بف حـز بف بكر التنوخي, وُيعرؼ بابف المريني, وكاف مف أىؿ طميطمة, الرحمة مف معتن
 .5وأيوب بف فتح, وأحمد بف  انـ, ومحمد بف وىب المعروؼ بابف الصقيؿ

                                                           
, أيتام ابتن  متدون تتاريخ الفكتر العربتي إلتى, فػروخ , عمػر, 299-297   الفقهيتة(ابن حزم) حيات  وعصر  وآراؤ أبو زىرة, محمػد,  1

586. 
, العصتر األمتوي المجتمتع األندلستي فتي, دويػدار, حسػيف, 389-388, الحضتارة اإلستالمية فتي القترن الرابتع الهجتريميتز, آدـ,  2

157-158. 
األندلستتي فتتي العصتتر  المجتمتتع, دويػػدار, حسػػيف, 2/1090, الحضتتارة العربيتتة اإلستتالمية فتتي األنتتدلسالجيوسػػي, سػػممى)محرر(,  3

 .185-183,األموي
عبد اهلل بف محمد كاف حافظا لمقرآف كثير تالوتػو, ولػو صػدقات كثيػرة ونوافػؿ, وكػاف متقػدمَا فػي ورعػو ,وفضػمو, ومحبػَا لمخيػر وأىمػو,  4

, النويري, شياب الديف,   .23/232, بنهاية األرب في فنون األدمتفننا في ضروب العمـو
 .184 المجتمع األندلسي في العصر األموي,دويدار, حسيف,  5
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ويظيػػر أَف ابػػف مسػػرة اشػػتغؿ فػػي الشػػرؽ بمالقػػاة أىػػؿ الجػػدؿ وأصػػحاب الكػػالـ والمعتزلػػة, ثػػـ عػػاد لألنػػدلس 
ـّ انقسموا في موقفيـ منو إلى فريقيف:فأظير النسؾ والورع, و    -اختمؼ الناس إليو وسمعوا منو, ث

 : اعتبروه إمامًا في العمـ والزىد.الفريق األول

وصػػؼ مذىبػػو بالفسػػاد وسػػوء المعتقػػد واالبتػػداع والخػػروج عػػف العمػػـو المعمومػػة باألنػػدلس,  الفريتتق الثتتاني:
 .1الجارية عمى مذىب التقميد والتسميـ

, وأما مبادئ االعتزاؿ التي قاؿ بيػا فمنيػا 2ؿ دراسة مذىبو أنو جمع بيف االعتزاؿ والتّصوؼويبدو مف خال
نقػػاذ الوعيػػد, والتأويػػؿ فػػي القػػرآف, يقػػوؿ ابػػف حػػـز ع إّف ابػػف مسػػرة شػػارؾ المعتزلػػة فػػي  القػػوؿ باالسػػتطاعة, وام

ّف هلل تعػػا لى عممػػيف: أحػػدىما: أحدثػػو القػػوؿ بالقػػدر, وكػػاف يقػػوؿ: إَف عمػػـ اهلل وقدرتػػو صػػفتاف مخموقتػػاف, وام
جممػػة وىػػو عمػػـ الكتػػاب أو عمػػـ الغيػػب, والثػػاني: عمػػـ الجز يػػات وىػػو عمػػـ الشػػيادة, فمنػػو ال يعمػػـ منػػو شػػي ًا 

وذكػر ابػف الفرضػي أنػو كػاف يحػّرؼ التأويػؿ فػي  4, واستشيد بذلؾ بقولو )عمـ الغيب والشػيادة(3حَتى يكوف
كّمـ عمػى تصػحيح األعمػاؿ, ومحاسػبة النفػوس عمػى حقيقػة كثير مف آيات القرآف, وكاف مػع ذلػؾ يػَدعي الػت

الصػدؽ فػي نحػو مػف كػػالـ ذي النػوف, واالخميمػي المصػري, وأبػي يعقػػوب النيرجػوري, وأنػو كػاف لػو لسػػاف 
خفاء المعاني, وأنو وفد عميو جماعة مف أىؿ المشرؽ مػنيـ ابػف  يصؿ إلى تأليؼ الكالـ, وتمويو األلفاظ وام

 . 5التستريزياد األعربي وابف سالـ 

الفيمسػوؼ اليونػاني الػذي  6وأما المبادئ الباطنيػة فػي مذىبػو فمنػو بناىػا عمػى آراء نسػب إلػى النبيػذ بػروقمس
ُيعّد أوؿ الحكماء اليونانييف الّسبعة ونسب اليو كرامات كالّصوفية, ولكف فػي الحقيقػة ىػي بعػض آراء فنػوف 

                                                           
المجتمتتع األندلستتي فتتي العصتتر , دويػػدار, حسػػيف, 2/1092, الحضتتارة العربيتتة اإلستتالمية فتتي األنتتدلسالجيوسػػي, سػػممى)محرر(,  1

 .184,األموي
السػنة, ولػذلؾ يصػح أف يكػوف الرجػؿ معتزليػَا وصػوفيَا, أو التصوؼ: نزعة مف النزعات, ال فرقة مستقمة كالمعتزلػة, والشػيعة, , وأىػؿ  2

 .  838, ظهر اإلسالمسنيَا وصوفيَا, بؿ قد يكوف نصرانيَا ,أو ييوديَا, وىو متصوؼ, أميف, أحمد, 
 .193, حضارة العرب في األندلس, بروفنساؿ, ليفي, 721-719, ظهر اإلسالمأميف, أحمد,  3
 9الرعد, 4
 .185-184,ع األندلسي في العصر األمويالمجتمدويدار, حسيف,  5
, ولػو العديػد مػف  6 النبيذ بروقمس: ىػو القا ػؿ بالػدىر, وتجػرد لمػرد عميػو يحيػى النحػوي بكتػاب صػنفو فػي ذلػؾ, وكػاف عالمػَا بعمػـو القػـو

 .73, ار الحكماءإ بار العمماء بأ بالتصانيؼ التي ورد فييا عف حدود الطبيعيات, وكتاب شرح أفالطوف, القفطي, جماؿ الديف, 
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الجمع بيف معاني صفات اهلل, وأنيا كَميا تؤّدي إلى  , ومف ىذه اآلراء المنسوبو إليو:2,وفموطيف1اإلسكندري
شيء واحد, وأنو إذا وصؼ بالعمـ والجودة والقدرة و يرىا مف الصفات, فمػيس ىػو ذا معػاٍف متمّيػزة تخػتّص 
بيذه األسماء المختمفة ,بؿ ىو الواحد بالحقيقة الذي ال يتكّثر بوجو, وتزعـ الفرؽ الباطية أّف ليا رموزًا قمما 

مييا, ويمكف االستنتاج مف أقػواؿ ابػف مسػرة أّف النبػوة مػف الممكػف اكتسػابيا وأنػو قػد يصػؿ إلييػا مػف يقؼ ع
برز مذىب ابف 3بم  الغاية في الصالح, وطيارة النفس, بالر ـ مف إنكار بعض الّصحابة ىذا القوؿ لو , وام

جميػع الكا نػات ماعػدا الػذات مسرة نظرة ثانوية عف أفموطيف وىي القوؿ بوجود مادة روحانّيػة, تشػترؾ فييػا 
 .4اإلليية, واعتبرت ىذه المادة أوؿ صوره برزت لمعالـ العقمي الذي يتألؼ مف الجواىر الخمسة الروحانية

فيػػو بػػذلؾ أراد بنػػاء مػػنيه فمسػػفي يقػػوـ عمػػى مبػػدأ وحػػدة الوجػػود, وأَف أصػػالة فمسػػفة ابػػف مسػػرة تكمػػف فػػي 
المػػذىب فكرتػو عػػف كونيػة العػػالـ, وعقيدتػو فػػي اآلراء الحػػّرة, االسػتفادة مػػف ىػذه الفكػػرة, وأنػو بنػػى عمػى ىػػذا 

والعػػالـ اإلليػػي السػػابؽ, وعػػدـ تطييػػر الػػروح إال بعػػد عودتيػػا لمعػػالـ الروحػػاني, فجػػذب لػػو تالميػػذ كثػػًرا ومػػف 
سػػماعيؿ الرعينػػي, وألػػؼ  ابػػف مسػػرة كتبػػًا منيػػا عالحػػروؼع  تالميػػذه الحكػػـ الّطبيػػب, وسػػعيد ,وعبػػد الممػػؾ, وام

 . 5ةع ولكف لـ يصؿ سوى عناويف ىذه الكتبوعالتبصر 

بشػػكؿ -لقػػد أصػػبح المػػذىب المسػػري يشػػّكؿ القاعػػدة األساّسػػية لفكػػر المتّصػػوفة الجػػدلي فػػي األنػػدلس وأثّػػر 
فػػػي المدرسػػػة التػػػي ّسػػػماىا آسػػػيف بػػػاالثيوس ب ع المدرسػػػة األلميريػػػةع, وىػػػي التػػػي اكتسػػػبت نواتيػػػا  -بػػػارز

مػػػة البرخػػػي الوحيػػػديف الػػػذيف تجػػػّرأوا عمػػػى اسػػػتنكار حػػػرؽ كتابػػػات األساسػػػية قػػػوة جعمػػػت فقيػػػاء ألمريػػػة بزعا
 .6الغزالي

وىكػػذا تتضػػح لنػػا الدرجػػة الرفيعػػة التػػي بمغيػػا عممػػاء األنػػدلس فػػي ذلػػؾ العصػػر, وكيػػؼ أنيػػـ أثبتػػوا قػػدرتيـ 
 الكبيرة عمى الوصوؿ إلى ما بمغو أندادىـ مف المشارقة .

                                                           
, ولػػو كتػػابع  1 فنػػوف االسػػكندري: أحػػد عممػػاء مصػػر فػػي الػػزمف األوؿ, مػػف أىػػؿ االسػػكندرية, لػػو معرفػػة بعمػػـ األفػػالؾ, وحركػػات النجػػـو

 .197, إ بار العمماء بأ بار الحكماءالقانوفع وعاألفالؾع القفطي, جماؿ الديف, 
ف, لػػو ذكػػر وشػػرح شػػي َا مػػف كتػػب أرسػػطو طػػاليس, وخػػرج شػػيء مػػف تصػػانيفو مػػف فمػوطيف: ىػػذا الرجػػؿ كػػاف حكيمػػَا مقيمػػَا بػػبالد اليونػػا 2

 .196, إ بار العمماء بأ بار الحكماءالرومي إلى السرياني, القفطي , جماؿ الديف, 
المجتمتتع األندلستتي فتتي , دويػػدار, حسػػيف, 1092-2/1091الجيوسػػي, سػػممى)محرر(, الحضػػارة العربيػػة اإلسػػالمية فػػي األنػػدلس,  3

 .184-183ألموي, العصر ا
 .184,األموي المجتمع األندلسي في العصر, دويدار, حسيف, 196, إ بار العمماء بأ بار الحكماءالقفطي, جماؿ الديف,  4
 .1092-2/1091نفسو,  5
 . 1092-2/1091, الحضارة العربية اإلسالمية في األندلسالجيوسي, سممى)محرر(, 6



48 
 

عممػي فػي ميػداف الفقػو. قػدرة ىا مػة مػف التحصػيؿ العممػي, وموجز القوؿ, فقد أظير األندلسػّيوف بنشػاطيـ ال
ـّ الكثيػػػر مػػػف الفقيػػػاء البػػػارزيف الػػػذيف أ نػػػوا الفقػػػو  واإلنتػػػاج الفكػػػري الواسػػػع, فػػػي عصػػػر اإلمػػػارة الػػػذي ضػػػ
بدراسػػػاتيـ الفقييػػػة القّيمػػػة, وقػػػد حػػػرص ىػػػؤالء الفقيػػػاء فػػػي مسػػػيرتيـ العممّيػػػة القيمػػػة عمػػػى االلتػػػزاـ بالمػػػذىب 

بعض مػنيـ كػابف مسػرة, وأّف النػاظر فػي نتػا ه ىػذا النشػاط العممػّي ليدىشػو التفػّوؽ العممػي المالكي ,عدا الػ
 الذي أحرزه األندلسّيوف آنذاؾ في ميداف الفقو.

  : الفكر اإلسالمي -ج

مف الطبيعي أف يكوف التدَيف والعناية بشعا ر الديف أمًرا واضًحا, وسمة ممّيزة في بمد شغؿ بػالحرب طػوياًل 
كاألنػػػدلس, فقػػػد ُعرفػػػت األنػػػدلس بوجػػػود العديػػػد مػػػف المػػػذاىب الدينيػػػة المختمفػػػة كػػػالخوارج والشػػػيعة والربػػػاط 

و يرىا مّمػا سػنتحدث عنػو فيمػا بعػد, بػالر ـ مػف سػيادة المػذىب المػالكي, وىػو المػذىب الرسػمّي فػي الػبالد 
 آنذاؾ. 

  :1المعتزلة -1

ة والخػػوارج متنّفًسػػا ليػػـ فػػي بػػالد المغػػرب, َوجػػد دعػػاة المعتزلػػة كغيػػرىـ مػػف دعػػاة المػػذاىب األخػػرى كالّشػػيع
واسػتطاعوا نشػػر آرا يػـ وأفكػػارىـ فػػي أوسػاط البربػػر بصػفة خاّصػػة, ويرجػػع نشػاط المعتزلػػة إلػى أوا ػػؿ القػػرف 
الثاني اليجرّي, حيث أرسؿ واصؿ بف عطاء الذي ُينسب إليو تأسيس المذىب  مجموعػة مػف الػدعاة لنشػره 

 .2في كثير مف األقطار

ىؤالء الدعاة الذيف أرسميـ لنشر المػذىب عبػد اهلل بػف الحػارث ويبػدو أّف نشػاطو قػد لقػي رواجػًا وكاف مف   
ذا كانػت المػذاىب األخػرى قػد لقيػت  في أوساط البربر, فقد اعتنقت بعػض قبا ػؿ البربػر مػذىب االعتػزاؿ, وام

األتبػاع فػمّف مػػذىب مقاومػة مػف األمػوييف فػي األنػدلس, كونيػا لػذلؾ لػـ تنتشػػر ولػـ يكػف ليػا عػدٌد كػاٍؼ مػف 
, فمثاًل كاف األمويوف ينظروف إلى المذىب الّشيعّي 3المعتزلة قد وجد مجااًل أوسع وعددًا أكبر مف المؤيديف

عمى أنػو مػذىب يريػد أصػحابة أف يصػموا بػو إلػى أىػداؼ سياسػة بخػالؼ مػذىب المعتزلػة, الػذيف ال يبغػوف 
                                                           

زالي, الذي اعتزؿ مجمس الحسف البصري, وىـ الواضعوف لدعا ـ عمـ الكالـ اإلسالمي, المعتزلة ىـ أصحاب واصؿ بف عطاء الغ 1
فبيـ تأسس وبمجيودىـ تطورت موضوعاتو بما أضافوا إليو مف مباحث جديدة أثرت موضوعاتو, وليـ دور كبير في تطويره وصيا ة 

 .5, تاألسماء والصفا منهج المعتزلة في توحيدمشكالتو, العكموؾ, عبد المطيؼ, 
 .181-178, حضارة العرب في األندلس, بروفنساؿ, ليفي, 721-719, ظهر اإلسالمأميف, أحمد,  2
 تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن, فروخ, عمر ,   39-36, الحياة العممية في عصر ال الفة في األندلسالبشري, سعد اهلل,  3

 .586,  مدون
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س معنى ذلؾ أّف األموييف قػد رّحبػوا بيػذا المػذىب, بػؿ مف ورا و إقامة دولة مثؿ الشيعة والخوارج, ولكف لي
, ومَمػػا الشػػّؾ فيػػو أّف تعّصػػب 1إنيػػـ قػػاوموه, ولكػػف لػػـ تكػػف مقػػاومتيـ لػػو مثػػؿ مقػػاومتيـ لممػػذىب الّشػػيعيّ 

جميور أىؿ األندلس لممذىب المالكي قد جعميـ ينظروف إلى  يره مف المذاىب الفقيية والدينية )الكالمية( 
 .2ستدّؿ عمى ذلؾ مف قوؿ المقدسي وىـ يقولوف ال نعرؼ إال كتاب اهلل وموّطأ مالؾبعدـ الّرضا, وي

وقد واجو فقياء المالكية ىذا المذىب باستنكار شديد, ومف كاف يكتشؼ أمره يدعو ليػذا المػذىب كػاف يػتـ  
أنػو , فػي عيػد المستنصػر إذ (ـ971ىػػ/361 )إبعاده, وعنػدما وصػؿ إلػى قرطبػة الطّيػب بػف أبػي بػرده سػنة

 .3(ـ983ىػ/373 )أحسف استقبالو عمى أنو مف الشافعية, ولّما عرؼ أنو مف المعتزلة أبعده فوراً 

ور ػػـ ذلػػؾ فقػػد وجػػد مػػف يعتنػػؽ مػػذىب المعتزلػػة ويػػدعو إليػػو ويبػػدو أّف السػػبب فػػي ذلػػؾ ىػػو أّف المعتزلػػة  
أف يمحظيػػـ أحػػد, أو  التزمػػوا العمػػؿ سػػرًا أكثػػر مػػف الشػػيعة, واسػػتطاع بعضػػيـ أف يثبػػت آرا يػػـ خفيػػة  دوف
 . 4يثيروا  ضب المتشدديف مف فقياء المالكية الحريصيف عمى االتجاه الّسّنّي المحافظ

ومػػف الّصػػعب تحديػػد الوقػػت الػػذي بػػدأت آراء المعتزلػػة تتسػػَمؿ تػػدريجيًا بػػيف أكثػػر عناصػػر الّشػػعب األندلسػػي 
َف ذلؾ لـ يحدث قبؿ حكػـ األميػر محمػد ثقافة, نظرًا لطبيعة ىذا المذىب الذي يعتمد عمى العقؿ كثيرًا, ولك

ىػػ( الػذي سػمح لمكثيػر مػف اآلراء واألفكػار بالػدخوؿ لألنػدلس, 273-238األوؿ بف عبد الػرحمف األوسػط )
, وتمَقفيػػا الكثيػػر مػػف المثقفػػيف, وخاَصػػة القضػػاة, ومػػف أوا ػػؿ القػػا ميف إلييػػافػػدخمت كثيػػر مػػف كتػػب المعتزلػػة 

وسػػى بػػف حػػدير, الػػذي كػػاف يقػػوؿ ع إّف اهلل عاقػػؿ وأحمػػد بػػف عبػػد بيػػذا المػػذىب فػػي األنػػدلس, أحمػػد بػػف م
الوىاب بف يونسع, كما المنذر بف سعيد البموطي اّتِيـ بالميؿ ليذا المذىب, وابنو الحكـ كاف رأس المعتزلة 

 .5وكبيرىـ

, الػػذي كػػاف مػػف الفقيػػاء المشػػيوريف (ـ875ىػػػ/262 )باإلضػػافة إلػػى عبػػد األعمػػى بػػف وىػػب القرطبػػي ت 
, وكػػذلؾ خميػػؿ بػػف عبػػد الممػػؾ بػػف كميػػب القرطبػػي الػػذي اشػػتير 6ف آمنػػوا بحريػػة االختيػػار, خمػػود الػػروحالػػذي

                                                           
 .721-719, اإلسالم ظهر, أميف, أحمد, 1092-2/1091, اإلسالمية في األندلس الحضارة العربيةالجيوسي, سممى)محرر(,  1
 .236, أحسن التقاسيم في معرفة األقاليمالمقدسي,محمد بف أحمد,  2
 .146-145, المجتمع األندلسي في العصر األموي, دويدار, حسيف, 720-719, ظهر اإلسالمأميف, أحمد,  3
 .181-178, ي األندلسحضارة العرب فبروفنساؿ, ليفي,  4
 .146-145, المجتمع األندلسي في العصر األموي, دويدار, حسيف,  5
 .1/375, تاريخ عمماء األندلسابف الفرضي, أبو الوليد,  6
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, ورحؿ لممشرؽ ودرس عمى الكثيريف, وتحّدث بعد عودتو 1باسـ خميؿ الغفمة, وكاف معاصرًا لبقي بف مخمد
قا ػؿ بػػأّف اإلنسػػاف مجبػػور لألنػدلس عػػف اسػػتقالؿ اإلرادة وحّرّيػة اإلنسػػاف فػػي أفعالػػو, ورفػض مبػػدأ الجبريػػة ال

 . 2في أفعالو

وأشػتير خميػػؿ بالمجػاىرة فػػي آرا ػو دوف تسػػّتر, وكػاف فػػي أوؿ أمػره صػػديقًا لمحمػد بػػف وضػاح فممػػا تبػيف لػػو 
قػاؿ: مػا  عأمره ىجره, وكاف يؤوؿ كثيرًا مف األشياء, ويذكر أنو جاء لبقي بف مخمد وسألو عف أربعة أشياء:

ويريد اإلسالـ, فمف استقاـ عميو نجا, قاؿ: ما تقوؿ في القرآفت فمجمه ولـ تقوؿ في الصراطت قاؿ: الطريؽ 
يقؿ شي ًا , وكأنو ذىب إلى أنو مخموؽ, فقاؿ: ما تقوؿ في القػدرت قػاؿ إّف الخيػر مػف عنػد اهلل, والّشػّر مػف 

 .3ععند الّرجؿ, فقاؿ بقي: لوال حالتؾ ألشرت بسفؾ دمؾ, قـ فال أراؾ في مجمس بعد ىذا الوقت

ويظير أنو لـ يتعّرض ألّي نوع مف األذى في حياتو, ولكّنو تعػّرض لميجػر والمقاطعػة مػف أصػدقا و نظػرًا  
آلرا و, ولكف بعد وفاتو جػاءت جماعػة مػف فقيػاء المالكيػة ومػنيـ أبػو مػرواف بػف أبػي عيسػى وأخرجػوا كتبػو 

 . 4مف بيتو وأحرقوىا إال ما كاف فييا مف كتب المسا ؿ

ّي فػػػي مذىبػػو, وىػػػو تمميػػذ أبػػي بكػػػر يحيػػى بػػػف يحيػػى, والمعػػػروؼ بػػابف السػػػمينة ت وكػػاف لخميػػؿ مؤيػػػد قػػو 
داب ـ, وكػػػاف كمػػػا قػػػاؿ عنػػػو ابػػػف الفرضػػػيع متصػػرفًا فػػػي ضػػػروب مػػػف العمػػػـ , متفَننػػػًا فػػػي اآل927ىػػػ/315

 ورواية األخبار, مشاركًا في الفقو والرواية وعقػد الشػروط, بصػيرًا باالحتجػاج وعمػـ الكػالـ, نافػذًا فػي معػاني
. وكػاف قػد رحػؿ إلػى المشػرؽ, وّمػاؿ إلػى كتػب الحّجػة ومػذاىب 5عالشعر, وعمـ العروض, والتنجيـ ,والطّػبّ 

ـَ عاد لألندلس وأصيب بمرض النقػرص, وظػؿ مالزمػا لػداره يقصػده فيػو الكثيػروف وكػاف يعمػف  المتكمميف, ث
ؿ بػػدأ يشػػَؽ طريقػػة شػػي ًا أخػػذ ذلػػؾ باالسػػتطاعة عػػف أسػػتاذه خميػػؿ بػػف عبػػد الممػػؾ, ويبػػدو أّف مػػذىب االعتػػزا

 . 6فشي ًا بيف المثقفيف والعامة

                                                           
المجتمع األندلسي في العصر , , دويدار, حسيف,  41-39, الحياة العممية في عصر ال الفة في األندلسالبشري, سعد اهلل,  1

 . 146-145, األموي
 .586, تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن  مدون, فروخ, عمر, 720-719, ظهر اإلسالمأميف, أحمد,  2
 .153-152, المجتمع األندلسي في العصر األموي, دويدار, حسيف,  3
 .155-153نفسو,  4
 . 2/913,تاريخ عمماء األندلسابف الفرضي, أبو الوليد,  5
 .155, ع األندلسي في العصر األمويالمجتم, دويدار, حسيف,  6
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, ولكػف لػػـ ينػؿ عمػـ الكػالـ عنايػة كبيػػرة عػف أىػؿ األنػدلس فػػي 1وبعػد ذلػؾ أطمػؽ عمػى االعتػػزاؿ عمػـ الكػالـ
بادئ األمر, حيث كانوا يَتخذوف طريقة السمؼ منيجًا ومسمكًا, ولـ يميموا إلى الخوض في دراسة ىذا النوع 

و حتَػػى تشػػجيع دراسػػتيا, فكػػانوا يّتيمػػوف كػػّؿ مػػف يخػػوض بيػػا بػػالكفر واإللحػػاد, وأنػػو بدعػػو فػػي مػػف العمػػـو أ
 الديف, ولذلؾ امتنعت الناس عف دراستيا أو حّتى التفكير فييا.

فكاف لمموقؼ الصاـر الذي اتخذه عمماء األندلس تجػاه أىػؿ الكػالـ ودراسػاتيـ, أثػر فػي القضػاء عمػى تعػدد 
التيػػارات الكالميػػة إلػػى األنػػدلس, األمػػر الػػذي أّدى إلػػى ضػػعؼ االشػػتغاؿ بػػو, وفػػي المػػذاىب, ومنػػع تسػػّرب 

ف كانػػت لػػـ تتجػػاذب فييػػا الخصػػوـ وال اختمفػػت فييػػا  2ذلػػؾ قػػوؿ ابػػف حػػـز عوأمػػا عمػػـ الكػػالـ ,فػػمّف بالدنػػا وام
ىبوف النحؿ, فّقّؿ لذلؾ تصّرفيـ في ىذا الباب, فيي عمى كّؿ حاؿ  يػر عرّيػة عنػو, وقػد كػاف فػييـ قػوـ يػذ

 إلى االعتزاؿ, وليـ فيو تئليؼ, منيـ خميؿ بف اسحاؽ ويحيى بف السمينةع.

وعميػػو, فػػمّف عمػػـ الكػػالـ كػػاف بدعػػة مػػف البػػدع, وال شػػّؾ فػػي أّف أتباعػػو بخػػروجيـ عمػػى مػػا رسػػمتو الشػػريعة 
طػوياًل اإلسالمية استوجبوا سخط األمة اإلسالمية, وكراىية جماعة المسمميف ليـ؛ فمػذلؾ لػـ يعَمػر مػذىبيـ 

فكػػاف موقػػؼ فقيػػاء المالكيػػة فػػي األنػػدلس موقفػػًا صػػارًما فػػي محاربػػة المتكّممػػيف,  ولػػـ يجػػد لػػو أتباعػػًا كثػػًرا,
وآرا يػػـ باعتبػػارىـ أىػػػؿ بػػدع وضػػػالؿ, وبػػذلؾ نسػػػتطيع أف نػػدرؾ حػػاؿ عمػػػـ الكػػالـ فػػػي األنػػدلس وانكماشػػػو 

 بسقوط أتباعو أماـ قوة أىؿ الَسنة.

 :ال وارج -2

زلػػػة قػػػد لقػػػي معارضػػػة شػػػديدة فػػػي األنػػػدلس؛ فػػػمّف مػػػذىب الخػػػوارج بػػػال شػػػؾ قػػػد لقػػػي إذا كػػػاف مػػػذىب المعت 
قػػد وجػػد ليػػـ  4, والصػػفرية3معارضػػة ومقاومػػة أشػػّد, ومػػف المعػػروؼ أّف مػػذىب الخػػوارج وخاّصػػة, اإلباّضػػية

مجااًل وصًدى في بالد المغرب ووجد أتباعو فييا مجااًل خصػبًا لبػَث أفكػارىـ وتشػريعاتيـ بعيػدًا عػف قبضػة 
                                                           

عمـ الكالـ: ىو عمـ يتضمف الحجاج عف العقا د اإليمانية باألدلة العقمية, والرد عمػى المبتدعػة المنحػرفيف فػي سػبيؿ االعتقػادات عمػى  1
 .415, المقدمةمذىب السمؼ وأىؿ السنة, وسر ىذه العقا د اإليمانية ىو التوحيد, ابف خمدوف, عبد الرحمف, 

, أبو محمد عمي,  2  .2/186, رسائل ابن حزم األندلسيابف حـز
اإلباضية:أجمعت اإلباضية عمى القوؿ بممامة عبد اهلل بػف ابػاض, وأجمعػوا القػوؿ عمػى مرتكػب الكبػا ر القػوؿ : بػأف كفػار ىػذه األمػة  3

ال مشػركيف, ولكػنيـ كفػار, وأجػازوا شػيادتيـ, يعينوف بػذلؾ مخػالفييـ مػف ىػذه األمػة, بػراء مػف الشػرؾ واإليمػاف , وأنيػـ ليسػوا مػؤمنيف, و 
 .95, الفرق بين الفرقأبو منصور,  وحرموا دماءىـ في السر, البغدادي,

الصػػفرية: أصػػحاب زيػػاد بػػف األصػػفر, وقيػػؿ سػػموا بػػذلؾ نسػػبة إلػػى مؤسسػػيا زيػػاد بػػف األصػػفر, وذلػػؾ نتيجػػة لكثػػرة العبػػادة, ومبػػاد يـ  4
ر مشػػركوف, ولكػػنيـ ال يريػػدوف قتػػؿ مخػػالفييـ مػػف األزارقػػة, ويقولػػوف بمػػواالة عبػػد اهلل بػػف وىػػب, كمبػػادئ األزارقػػة فػػي أف مرتكبػػي الكبػػا 

 .        84,الفرق بين الفرقوحرقوس السعدي, البغدادي,أبو منصور, 
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الخالفة, وأقبؿ عميو الكثير مف البربر, ألنو كاف يتالءـ مع نزعتيـ وعقمياتيـ بمػا فيػو مػف بسػاطة ووضػوح 
 . 1مف ناحية, وصالبة وتشّدد وقوة مراس مف ناحية أخرى

وقػػػد أسػػػيمت األوضػػػاع والظّػػػروؼ السياسػػػّية واالجتماعّيػػػة التػػػي كػػػاف يمػػػّر بيػػػا المغػػػرب فػػػي تمييػػػد السػػػبيؿ 
وارج فيػو, ومػف القبا ػؿ التػػي انضػّمت لممػذاىب الخارجّيػة البتػر والبػرانس أصػؿ البربػػر, النتشػار مػذاىب الخػ

وقػػد اعتنقػػت قبيمػػة زناتػػو المػػذىب اإلباضػػّي وسػػاعدت الدولػػة الرسػػتمية اإلباضػػية , فقػػد قػػاؿ أحػػد والتيػػا: إّف 
ىػوارة, وممػف اعتنػؽ ىذا الديف إنما قاـ بسيوؼ نفوسو وأمواؿ زناتو, و يرىا مػف القبا ػؿ كنفوسػة ,ولمايػة ,و 

 .2المذىب الصفري, قبا ؿ مكناسة, ومطغرة, وبر واطة

, بقيػادة ميسػرة المطغػري, وُيعػرؼ (ـ739ىػػ/122 )كانت أوؿ ثورة خارجية تندلع عمى أرض المغرب سنة 
بػػػالحقير بػػػا ع المػػػاء بسػػػوؽ القيػػػرواف, وقػػػد اسػػػتطاع ميسػػػرة أف يقػػػود مجمػػػوع أتباعػػػو مػػػف الخػػػوارج الصػػػفرية 

قمػػيـ السػػوس واتبعػػو ىػػؤالء وبػػايعوه بالخالفػػة وخػػاطبوه بػػأمير المػػؤمنيف, و يػػرىـ لي قضػػي عمػػى والة طنجػػة وام
وفشت دعوتو سػا ر القبا ػؿ بمفريقيػا, ويػذكر أَف أتباعػو كػانوا يحمقػوف رؤوسػيـ تشػَبًيا بػالخوارج مػف األزارقػة 

إلباضػػي والّصػػفري أف وأىػػؿ النيػػرواف مػػف أتبػػاع عبػػد اهلل وىػػب,  وقػػد اسػػتطاع المػػذىب الخػػارجي بشػػقيو ا
يحقّػػػؽ نجاًحػػػا سياسػػػًيا, باإلضػػػافة إلػػػى نجاحػػػو فػػػي إقامػػػة دولتػػػيف خػػػارجيتيف, أحػػػداىما دولػػػة صػػػفرية فػػػي 

, واألخرى اإلباضية في المغرب األوسػط وىػي الدولػة (ـ757ىػ/140 )سجمماسة في المغرب األقصى سنة
 .3(ـ776ىػ/160)الرستمية سنة 

 :  الشيعة -3

 )عارضة مف شيعة وخوارج تتزايد عمى بني أمية حتى انتيت بسقوط دولتيـ عاـكانت ضربات األحزاب الم
, وظػػػّف الشػػػيعة والخػػػوارج أّف الدولػػػة أصػػػبحت ليػػػـ, ولكػػػف خػػػاب ظػػػّنيـ حػػػيف قػػػبض أبنػػػاء 4(ـ749ىػػػػ/132

, وعػاد الشػيعة مػّرة أخػرى لنشػاطيـ 5عمومتيـ مف بني العّباس عمى ناحية األمر وجعمػوا الخالفػة فػي بيػتيـ
, أما العباسّيوف فمنيـ بدافع االنتقاـ مف بني أمية نّكموا بمف بقػي مػنيـ تنكػياًل شػديدًا حتػى 6عارضكحزب م

                                                           
 .191-189, المجتمع األندلسي في العصر األمويدويدار, حسيف,  1
 .84,  الفرق بين الفرقالبغدادي, أبو منصور,  2
 . 191-189, المجتمع األندلسي في العصر األمويويدار, حسيف, د 3
 .145-144الممل والنحل,الشيرستاني,أبوالفتح, 4
 .7-6, التشيع في األندلس منذ الفتح حتى نهاية الدولة األمويةمكي, محمود,  5
 .1/94, تهذيب التهذيبالعسقالني, شياب الديف,  6
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اضطّروا أف يتّخفػوا وييربػوا إلػى أقاصػي األرض وكػاف مّمػف ىػرب مػف مطػاردة العباسػييف عبػد الػرحمف بػف 
باسػّية فػي المشػرؽ, إضػافة معاوية الذي ىرب لألندلس مدفوعًا بعوامػؿ منيػا, ُبعػدىا عػف مركػز الخالفػة الع

إلى كثرة موالي األموييف فييا, واستطاع أف يؤسس في قرطبة إمارة أموية مستقمة, وحّفز نجاحو الكثير مف 
, 1األمػوييف لمػذىاب لألنػدلس, وكػاف يعطػييـ أفضػؿ المناصػب, وىكػذا رسػخت أقػداـ األمػوييف فػي األنػػدلس

نزعة, وليذا كػاف التشػّيع بيػا ضػعيفًا ,وقػد اسػتغرؽ عبػد ومف الواضح أّف األندلس منذ فتحت كانت أموية ال
ـ( يعمػؿ عمػى إخمػاد الثػورات التػي قامػت ضػّده 788-755ىػ()172-138الرحمف بف معاوية مدة إمارتو)

, ور ػػـ ذلػػؾ وُجػػد فػػي األنػػدلس مركػػزاف 2وذلػػؾ بضػػرب ومقاومػػة كػػّؿ دعػػوة ىاشػػمَية عباسػػّية كانػػت أو عمويػػة
 , وىما:لمتشّيع كانا مصدرًا لمثورات

 بيف البيوت العربية التي دخمت األندلس وكانت تديف بنصرة آؿ عمي مف قبؿ .      - 1  

 بيف القبا ؿ البربرية.  - 2  

لػى  ػزو  كاف الفاطمّيوف بعد تأسيس دولتيـ في المغرب ييدفوف إلى نشر مػذىبيـ الشػيعي فػي األنػدلس, وام
سمطانيـ ولمذىبيـ, وبيذا انقسػـ العػالـ اإلسػالمي إلػى ىذه البالد لجعميا مع المغرب وحدة واحدة, تخضع ل

 -قسميف:

 القسـ األوؿ: يتبع لمخالفة العباسّية.

 .3القسـ الثاني: يتبع لمخالفة الفاطمّية

وبدأت المحاوالت الثقافية الشيعية بالتغمغؿ داخؿ األنػدلس عػف طريػؽ األندلسػّييف الػذيف رحمػوا إلػى المشػرؽ 
الثقافػػة الشػػيعية, وال سػػّيما فػػي العػػراؽ, أو مصػػر, أو المغػػرب, باإلضػػافة إلػػى  وأخػػذوا بقميػػؿ أو بكثيػػر مػػف

بعػػػض المشػػػػارقة الػػػػذيف باشػػػروا نشػػػػاطًا دعا يػػػػًا فػػػي األنػػػػدلس, أو قػػػػاموا بػػػدور التجّسػػػػس لمصػػػػمحة مػػػػوالييـ 
الشػيعية, فمػػف الواضػح أّف الفػػاطمّييف عممػوا عمػػى إرسػػاؿ عيػونيـ إلػػى األنػدلس لمتَعػػرؼ عمػى أحواليػػا, مثػػؿ 
ـّ  أبي اليسر الرياضي وابف ىػاروف البغػدادي, وابػف حوقػؿ النصػيبي, وقػد قػاـ ىػؤالء ع الجواسػيسع بػدور ميػ
في الدعاية لمفاطمييف, والمذىب الّشػيعّي باألنػدلس, باإلضػافة لجمعيػـ المعمومػات عػف أحواليػا وأوضػاعيا 

                                                           
 .17-16,الفتح حتى نهاية الدولة األمويةالتشيع في األندلس منذ مكي, محمود,  1
 .11, المعجب في تم يص أ بار المغربالمراكشي, محي الديف,  2
 .169-167,المجتمع األندلسي في العصر األمويدويدار, حسيف,  3
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ض العمػـ كػابف ىػاروف البغػدادي, أو , وقد دخؿ ىؤالء متخفػيف إمػا بغػر والسياسّية واالقتصادّية ,االجتماعّية
 .1بغرض الرحمة والتجارة كابف حوقؿ النصيبي, ولكنيـ في الحقيقة كانوا جواسيس لصالح الفاطمييف

ويػػذكر بعػػض المػػؤّرخيف أّف الػػدعوة لممػػذىب الشػػيعي بػػدأت فػػي األنػػدلس خػػالؿ حكػػـ عبػػد الػػرحمف الناصػػر, 
منػػذ أف اسػػتطاع الفػػاطمّيوف تأسػػيس دوليػػـ فػػي المغػػرب  ولكػػّف  البيػػة المراجػػع تػػرّجح أنيػػا بػػدأت قبػػؿ ذلػػؾ, 

ُفمػػّدوا أبصػػارىـ إلػػى األنػػدلس التػػي كػػّوف األمويػػوف ليػػـ فييػػا دولػػة, ويبػػدو أّف عػػددًا مػػف عيػػوف الفػػاطمييف, 
ودعاتيـ المتّخفيف قد تولوا أمر ىذه الدعوة في األقاليـ األندلسّية القريبة مػف المغػرب, والمطمػة عمػى البحػر 

سػػػيولة الوصػػػوؿ إلييػػػا والخػػػروج منيػػػا بسػػػبب موقعيػػػا الجغرافػػػي ,وبعػػػدىا النسػػػبّي عػػػف العاصػػػمة المتوسػػػط ل
 .2األندلسية )قرطبة(

مػػف  3فػػأوؿ مػػف نقػػؿ شػػي ًا مػػف الثقافػػة الشػػيعية لألنػػدلس ىػػو محمػػد بػػف عيسػػى القرطبػػي المعػػروؼ باألعشػػى
الوقت يترّددوف عمى المدينة لمتفقػو أىؿ قرطبة ,ذىب لمعراؽ مخالفًا زمالءه األندلسييف الذيف كانوا في ذلؾ 

عمى مذىب مالؾ بف أنس, وقد كانت نتيجة دراستو في العراؽ أف نقؿ إلى األنػدلس بعػض كتػب وكيػع بػف 
 . 4الجراح, الذي كاف مف أكثر المحّدثيف الشيعة, ولو كتاب في الدفاع عف مبادئ الشيعة الزيدية

 )لشػػػػػاعر, أوفػػػػػده عبػػػػػد الػػػػػرحمف األوسػػػػػط عػػػػػاـومّمػػػػػف رحػػػػػؿ إلػػػػػى العػػػػػراؽ بعػػػػػد ذلػػػػػؾ عّبػػػػػاس بػػػػػف ناصػػػػػح ا
يػػػونس بػػػف إليػػػاس وقػػػد تػػػأثر بأفكػػػا رفيػػػؽ دراسػػػتو ورحمتػػػو , فػػػي التمػػػاس الكتػػػب القديمػػػة, 5(ـ816ىػػػػ/201

ـَ عاد لبالده فيما بعد البر واطي الذي طمب عمـ النجوـ والكيانة ث
6. 

حػؿ إلػى المشػرؽ نحػو خمسػة وكذلؾ الشاعر أبو عبد اهلل محّمد بف حيوف, الذي كاف مػف وادي الحجػارة, رَ 
عشر عامًا, فسمع بصػنعاء ,ومّكػة, وبغػداد ,ومصػر, ولقػي جماعػة مػف أصػحاب اإلمػاـ أحمػد, وكػاف كمػا 
ذكر المقري إماما في الحديث, حافظًا لمعمؿ, بصيرًا بالطرؽ, ولـ يكف باألندلس قبمو أبصر بالحػديث منػو, 

                                                           
 .18-16,التشيع في األندلس منذ الفتح حتى نهاية الدولة األمويةمكي, محمود,  1
 .171-169,لسي في العصر األمويالمجتمع األنددويدار, حسيف,  2
محمػػد بػػف عيسػػى المعػػروؼ باألعشػػى, مػػف أىػػؿ قرطبػػة, ويكنػػى أبػػا عبػػد اهلل, رحػػؿ وسػػمع مػػف سػػفياف بػػف عيينػػو, ووكيػػع بػػف الجػػراح  3

, تتاريخ عممتاء األنتدلسـ, الفرضي, أبػو الوليػد, 836ىػ/222ـ وقيؿ 835ىػ/221و يرىـ, والغالب عميو الحديث ورواية اآلثار, توفي 
2/11  . 
 .174-171,المجتمع األندلسي في العصر األمويدويدار, حسيف,  4
 .1/387, تاريخ عمماء األندلسابف الفرضي, أبو الوليد,  5
 .20-18,التشيع في األندلس منذ الفتح حتى نهاية الدولة األمويةمكي, محمود,  6
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 )حػؽ معاويػة وتُػوّفي بقرطبػة عػاـيظيػر منػو فػي لـ يذىب مذىب مالؾ, وكاف يظّف بو التشيع لشػيء كػاف 
 .1(ـ917ىػ/305

وعمى الر ـ مف وجود العديد مف المحاوالت لنشر المذىب الّشيعّي إال أنيا باءت بالفشؿ وحالت دوف نشػره 
 في بالد األندلس وذلؾ لحرص األندلسّييف حكومًة وشعبًا عمى مقاومتو.

 : 2التّصوف -4

الحالػة الدينيػػة ىػي التّصػوؼ, وكمػػا نشػأ التّصػػوؼ فػي المشػػرؽ فػي القػػرف  مػف النػواحي الجػػديرة بالبحػث فػػي
الثاني لميجرة, كذلؾ نشأ في األندلس في القرف نفسو بعد الفتح,  ير أّف التّصوؼ في المشرؽ كاف مزيجػًا 

ر , والتعػػػاليـ اليونانيػػػة والرومانيػػػػة, فكػػػاف مػػػف الطبيعػػػي أف تتػػػػأثةمػػػف تعػػػاليـ اإلسػػػالـ واألفالطونيػػػػة الحديثػػػ
 .3خاّصة أنيا تجاور ىذه البالد األندلس بيذه التعاليـ والمعتقدات,

إضػػافة إلػػى ذلػػؾ أف األنػػدلس قػػد كثػػر بيػػا العنصػػر البربػػري, وقػػد اشػػتير ىػػذا العنصػػر مػػف قػػديـ بػػأّف أىمػػو 
أصحاب خياؿ واعتقاد بالغيبيات والخرافات, وسرعة تصػديؽ ألصػحاب الػدعاوي الغيبيػة وال ننسػى مػا لقيػو 

نػػد فػػتحيـ لممغػػرب مػػف شػػدة مقاومػػة ,وخاّصػػة عمػػى يػػد إمػػرأة تػػدعى ع الكاىنػػوع حيػػث التػػؼ حوليػػا العػػرب ع
,وقػػاوموا العػػرب مقاومػة شػػديدة, وحتػػى اآلف فػػي كثيػر مػػف بػػالد المغػرب الزاؿ لمبربػػر شػػيرة كبيػػرة 4الكثيػروف

األمػػور ليسػػت إال  , وىػػذه5فػػي أعمػػاؿ الّسػػحر والشػػعوذة, وقػػراءة الكػػّؼ ,والتنجػػيـ, واّدعػػاء معرفػػة المسػػتقبؿ
ضػػربًا مػػف ضػػروب الػػدجؿ, وال عالقػػة لإلسػػالـ بيػػا, إال أّف المشػػتغميف بيػػا ومػػف أجػػؿ أف يعطػػوا ألنفسػػيـ 

 وألعماليـ الدجمية المصداقية والتوافؽ مع الديف اّدعوا التصوؼ ولبسوا ثوبو.

, وقػػد (ـ908/ىػػػ296 )وأوؿ مػػف عػػرؼ التّصػػوؼ فػػي األنػػدلس ابػػف مسػػرة محمػػد بػػف عبػػد اهلل المولػػود سػػنة
عرؼ أبوه باالعتزاؿ وكػاف ذلػؾ المػذىب ضػّيؽ الّشػيوع و يػر مر ػوب فيػو, فاضػطّر أف يخفػي ذلػؾ وأورث 
ىػػذا المػػذىب البنػػو, فػػاعتزؿ النػػاس قبػػؿ الثالثػػيف فػػي خمػػوة بجبػػؿ قرطبػػة, يتعّبػػد فييػػا, ويبػػّث ىػػذا المػػذىب 

                                                           
 .20-18نفسو, 1
مو أف طريقة ىؤالء القـو لـ تزؿ عند سمؼ األمة وكبارىا مف الصحابة والتابعيف, ىذا العمـ مف عمـو الشريعة الحادثة في الممة, وأص 2

كوؼ عمى العبادة, واالنقطاع إلى اهلل تعالى, واإلعراض عف زخرؼ الدنيا وزينتيا, ابف عومف بعدىـ طريقة الحؽ واليدية, وأصميا ال
 .439, المقدمةخمدوف, عبد الرحمف, 

 .838, ظهر اإلسالماميف, أحمد,  3
 .193, حضارة العرب في األندلسبروفنساؿ, ليفي,  4
 .838,ظهر اإلسالمأميف, أحمد,  5
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لكػف سػرعاف مػا اكتشػؼ أمػره واّتيػـ والصػفاء, و  ألتباعو, وسػاعدتو عزلتػو عمػى سػعة الخيػاؿ وعمػؽ التفكيػر
بالزندقو, فخػرج مػف األنػدلس لممدينػة عمػى أسػاس أنػو يريػد الحػّه, حتَػى كانػت خالفػة عبػد الػرحمف الناصػر 
فعاد مّرة أخرى وأخذ في نشر مذىبو فازداد أتباعو, ويبدو أنو اتخذ التقية وسيمة إلخفاء حقيقة مذىبة الػذي 

 .1يجمع مابيف االعتزاؿ والتصوؼ

حييف وىػػؤالء انقطعػوا لمعبػػادة, ولػذلؾ يجػػدر بنػػا أف ياف فػػي األنػدلس قبػػؿ اإلسػػالـ ُزَىػاد مػػف الرىبػاف المسػػوكػ
نعرؼ أّف ىذا التصوؼ لـ يكف مػف المشػرؽ فقػط, إّنمػا فػي األنػدلس كػذلؾ, وكالىمػا أثػر فػي اآلخػر, فمػف 

وكػػاف متقشػفًا زاىػػدَا ولػػـ تالميػذ ابػػف مسػرة أبػػو بكػر محمػػد الياشػمي الػػذي أخػػذ عنػو محيػػي الػديف بػػف عربػي 
ُتعرؼ لو كتػٌب , والصػوفي أبػو عبػد اهلل القرشػي الياشػمي الػذي تنسػب اليػو أقػواٌؿ  صػوفية ومنيػا ع مػف لػـ 
يػػػػدخؿ فػػػػػي األمػػػػور بمطػػػػػؼ األدب لػػػػـ يػػػػػدرؾ مطموبػػػػو فييػػػػػاع ويػػػػذكر أنػػػػػو تُػػػػوّفي ببيػػػػػت المقػػػػدس فػػػػػي عػػػػػاـ 

 .2ـ, وكاف الناس يتبّركوف بضريحو ىناؾ1163ىػ/559

ماعػػات تخّصصػػت فػػي شػػعر الزىػػد, ولكػػف اخُتمػػؼ فػػي فتػػرة ظيػػور ىػػذا الشػػعر, ولكػػف يػػرَجح أّف ووجػػدت ج
شعر الزىد كاف موجودًا قبؿ ثورة الربض؛ ألّف الزىد ليس مف األمور التػي تحػدث فجػأة فػي المجتمػع, فػأي 

مػػػب مجتمػػػع مػػػف المجتمعػػػات يجتمػػػع فيػػػو الجانبػػػاف :جانػػػب التػػػرؼ والميػػػو, وجانػػػب الزىػػػد والتصػػػوؼ وال يغ
أحػػدىما عمػػى اآلخػػر, ولكػػف ال يخمػػو األمػػر مػػف وجػػود أحػػدىما إلػػى جانػػب اآلخػػر ولكػػف بػػدرجات مختمفػػة 

 .3حسب ظروؼ كؿ مجتمع مف المجتمعات ودرجة تدينو

ـَ التّصوؼ بعد ذلؾ رّد فعؿ شديًدا لتيار اإلسراؼ في الترؼ والّميػو الػذي  وقد كاف تيار الزىد في األندلس ث
الطبيعػػي أف يعمػػو صػػوت ىػػذا التيػػار الػػذي يقمػػؿ مػػف شػػأف الػػدنيا, ويػػدعو إلػػى  جػػذب الكثيػػريف, فكػػاف مػػف

 اآلخرة.

شػكواؿ صػنؼ كتابػًا بعنػواف ع زىػاد بويبدو أَف عدد الّزّىاد في األندلس كاف مف الكثرة بمكاف, حتػى إّف ابػف 
ذا كاف األدب ىو ظؿ الحياة في المجتمع وىو ال مرآة التي تػنعكس األندلس وأ متياع ولكنو لـ يصؿ إلينا, وام

 عمييا, فمننا نستطيع مف خالؿ الكثير مف النصوص أف نبّيف بوضوح جانب الزىد في المجتمع األندلسّي. 

                                                           
 .188-186, المجتمع األندلسي في العصر األمويدويدار, حسيف,  1
 .189-187نفسو,2
 .193, حضارة العرب في األندلسبروفنساؿ, ليفي,  3
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 في الزىد قاؿ: 1ومثاؿ عمى ذلؾ شعر ابف عبد ربو

 والموت ويحك لم يمد اليك يدا  بادر إلى التوبة ال مفاء مجتهدًا                                        
 دتتتتتاز ما وعتتتن نجتتتتتتتد متتتتتتال ب  وارقب من اهلل وعدًا ليس ي مف                                        

ويجب أف نشير إلى أّف التّصوؼ لـ يقتصر عمى الرجاؿ, بؿ شػاركت بعػض النسػاء األمويػات مثػؿ البيػاء 
ابػدة , شػديده الّر بػة والخيػر, وبرعػت فػي كتابػة بنت األمير عبد الرحمف األوسػط , وكانػت خّيػره ,زاىػدة, ع

 .2المصاحؼ التي تقـو بحبسيا عمى المساجد

 

يَتضػػػح مّمػػػا سػػػبؽ أّف المػػػذىب المػػػالكّي احتػػػّؿ الَصػػػدارة فػػػي تفكيػػػر األندلسػػػييف وحيػػػاتيـ, حتػػػى إنػػػو أصػػػبح 
ديػػد مػػف المػػذاىب المػػذىب الرسػػمي لمػػبالد فػػي تمػػؾ الفتػػرة, ولكننػػا بػػالر ـ مػػف ذلػػؾ اسػػتطعنا اإلشػػارة إلػػى الع

األخػرى التػػي كػػاف ليػػا أثػػر فػػي المجتمػػع فػػي تمػػؾ الفتػػرة, حيػػث كػػاف لتمػػؾ المػػذاىب أفػػراد أّحبػػوا الغػػوص فػػي 
عموـ الكالـ والجدؿ والخروج عمى النظاـ المػألوؼ , ولكػنيـ كػانوا أفػرادًا قال ػؿ ويعػود السػبب فػي ذلػؾ إلػى 

لزندقػة واإللحػاد, ومػع ذلػؾ كمّػو فقػد رأينػا ابػف مسػرة أّف الدولة كانت تعارض وتَتيـ كّؿ خارج عػف مػذىبيا با
ـّ بمذىبػػو اىتمامػػًا كبيػػرًا , واألعشػػى القرطبػػي الػػذي كػػاف مػػف أنصػػار المػػذىب الحنفػػي, والمعتزلػػي  الػػذي اىػػت

 عبد األعمى بف وىب و يرىـ الكثير.

كػػؿ أبػػواب العمػػـو  وخاتمػػة القػػوؿ فػػي دور األندلسػػييف فػػي ميػػداف العمػػـو الدينيػػة, أنيػػـ اسػػتطاعوا أف يطرقػػوا
الدينية, وأف يحققوا في ذلؾ نشاطًا عمميًا را عًا, فقد شيد عصر اإلمارة نيضة عممية جيدة نوعًا ما, ولكنيا 

                                                           
ونشػأ بقرطبػة نشػأة عمميػة متصػمة بعممػاء عصػره, وقػد عػاش  ىػػ,246عػاـ  ابف عبد ربو, يكنى أبا عمر, كاف أبرز أدباء عصػره, ولػد 1

في عصري اإلمارة والخالفة حيػاة شػيدت عيػود أربعػة حكػاـ مػف بنػي أميػة, ونػاؿ حظػوة عنػدىـ جميعػًا, وكػاف واسػع الثقافػة متبحػرًا فػي 
, الحميػدي, أبػو بػف وضػاح, وبقػي بػف مخمػد, والخشػنيعدة فروع مف المعرفػة كالفقػو , والتػاريخ, والمغػة العربيػة وآدابيػا, تتممػذ عمػى يػد ا

, الحضتتارة العربيتتة اإلستتالمية فتتي األنتتدلس, الجيوسػػي, سػػممى)محرر(, 94, عممتتاء األنتتدلس جتتذوة المقتتتبس فتتي تتتاريخعبػػد اهلل, 
1/491  . 
 .74, دراسات أندلسية في التاريخ والحضارةابو مصطفى, كماؿ السيد,  2
لحجاج عف العقا د اإليمانية باألدلة العقمية, والرد عمػى المبتدعػة المنحػرفيف فػي سػبيؿ االعتقػادات عمػى عمـ الكالـ: ىو عمـ يتضمف ا 2

 .415, المقدمةمذىب السمؼ وأىؿ السنة, وسر ىذه العقا د اإليمانية ىو التوحيد, ابف خمدوف, عبد الرحمف, 
, أبو محمد عمي,  3  .2/186, رسائل ابن حزم األندلسيابف حـز
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ليست قوية بالمقارنة بعصر الخالفة الذي شيد نيضة واسػعة وشػاممة فػي كػؿ ميػاديف المعرفػة, ولمػا كانػت 
, ىػػػي العمػػػوـ األكثػػػر التصػػػاقًا بعقيػػػدة المسػػػمميف فػػػي العمػػػـو الدينيػػػة مػػػف فقػػػو, وحػػػديث, وتفسػػػير, وقػػػراءات

األندلس, فقد شرع في دراسػتيا أعػداد كبيػرة مػف العممػاء, وقػد حظيػت ىػذه العمػـو منػذ عصػر اإلمػارة بكثيػر 
مػػف االىتمػػاـ والعنايػػػة, حتػػى إذا جػػاء عصػػػر الخالفػػة كػػاف النشػػػاط العممػػي فػػي أوج قوتػػػو وازدىػػاره, فأقبػػػؿ 

ط عمػى البحػػث والتػأليؼ فػي تمػؾ العمػوـ, وتمكنػػوا مػف إخػراج روا ػع مػف اإلنتػػاج عممػاء األنػدلس بيمػة ونشػا
 العممي تشيد ليـ بالنبوغ والتفوؽ العممي.

ويكفي لموقوؼ عمى ىػذه الحقيقػة أف نّطمػع عمػى كتػاب ابػف الفرضػي عتػاريخ عممػاء األنػدلسع, أو  يػره مػف 
كانوا في ذلؾ العصر قد بمغوا منزلة عظمػى فػي  كتب التراجـ األندلسية, حيث فييا ما يثبت أّف األندلسييف

االزدىػػار العممػػي, وأنيػػـ اسػػتطاعوا أف يشػػاركوا  يػػرىـ مػػف المسػػمميف فػػي األقطػػار األخػػرى بنفػػا س الكتػػب 
 المختمفة في الفقو, والحديث, والتفسير.

 

 

 

 

 الثاني الفصل                                   

 واإلنسانية الَطبيعة مومالع                            

 الحيػاة جوانػب أىػـّ  وُتعػّد أحػد التػاريخ, فجػر منػذ اإلنسػاف وسػموكو بمختمػؼ فروعيػا, تفكيػر العمػوـ شػغمت
 شعب أو بمد أيَ  تاريخ نتناوؿ عندما فنحف السياسّي, لمتاريخ والتطبيقيّ  العمميّ  الجانب ىي بؿ اإلنسانية,
 معيػار التقيػيـ ليػذا نسػتخدـ مػا , وأوؿ األخػرى والبمػداف األمػـ فبي مكانتو لنحَدد لمتقييـ نخضعو وحضارتو
لحػديث عػف العمػـو سػيتـ افمػف خػالؿ ىػذا الفصػؿ  مػف عمػـ ومعرفػة, لإلنسػانية قدمػو ومػا العممػي تقدمػو

الّطبيعيػة وفروعيػا كالطّػّب, والّرياضػّيات, والفمػؾ, والكيميػاء, والعمػوـ اإلنسػانية أيضػًا مػف تػاريخ, وجغرافيػا, 
فة, وما كاف ليذه العموـ مف تأثيرات واضحة في المجتمع األندلسي, في فترة اإلمارة, ومػا كانػت عميػو وفمس

مف تقّدـ وازدىار كاف لو األثػر األكبػر فػي تطػور األنػدلس, والرقػّي بيػا خطػوات ممحوظػة إلػى األمػاـ, فيمػا 
العديػد مػف األشػخاص  تال ىذا العصر مف عصور مختمفة وخاّصػة عصػر الخالفػة, وعمػى الػر ـ مػف نبػوغ
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فتػرة اإلمػارة فػي ىػػذه العمػوـ كعبػاس بػف فرنػػاس, إال أّف االشػتغاؿ بيػا بصػورة كبيػػرة لػـ يػتـ إال فػي العصػػور 
التاليػػة,  وذلػػؾ بعػػد أف اتسػػعت دا ػػرة البحػػث العممػػي باتسػػاع آفػػاؽ األندلسػػييف فػػي دراسػػة العمػػـو القديمػػة , 

, حيػث كػاف الػبعض يعتبػر االشػتغاؿ وتغيرت النظرة التي كانت سػا دة حػوؿ كراىيػة الب حػث فػي تمػؾ العمػـو
بيذه العموـ نوًعا مف الخروج عف الديف, ومف ثـّ شعور األندلسييف بالخوؼ مف ىػذه العمػوـ , وعػدـ الر بػة 

 في تعّمميا بشكؿ واسع.

 : الطبيعية العموم-أ

بشػػرية, لكافػػة الظػػواىر الموجػػودة ىػػي العمػػوـ التػػي تيػػتـ بدراسػػة النػػواحي الفيزيا يػػة الطبيعيػػة الماديػػة,  يػػر ال
 حظيت باىتماـ ممحوظ التي الطبيعية لعموـسيتـ عرض ا عمى األرض , وتشكؿ أساسًا لمعموـ التطبيقية ,

 -:ومنيا اإلمارة, فترة في

 والصيدلة 1الّطبّ  -1
   دـالق منذ واألطباء الّطبّ س النا عرؼ فقد اإلطالؽ, عمى وأجّميا الميف أشرؼ مف الّطبّ  مينو ُتعتبر

 أفّ  ويتضػح النػاس, آالـ مػف والتحقيػؽ وعالجيػا, األمػراض ألّف الطبيػب يشػخص الحاضػر, الوقػت حتّػى
 واىتمامًا ممحوظًا. األطباء مف عناية ناؿ قد كاف االمارة عصر

 أف عمػى الحػرص أشدّ  يحرصوف الحّكاـ فكاف , 2إلى مينة الّطبّ   الحاؿ بطبيعة شديدة الحاجة فقد كانت
 واأل ذيػة األدويػة مػف ويصػفوف ليػـ مػا يحتػاجوف إليػو يعػالجونيـ, األطبػاء مػف أعػداد رىـقصػو  فػي يتػوفر

 عمػى مقصػوراً  كػاف نشػاطيـ بالطّػبّ  المشػتغميف األمػر أفَ  بػادئ فػي نػرى وليػذا أبػدانيـ, لصػَحة المناسػبة
 كػانوا ويػةمعا بػف الػرحمف عبػد عيػد حتّػى الفػتح منػذ األنػدلس أىػؿ أفّ  ويبػدوا ,3واألعيػاف األمػراء, قصػور
 "4المجموع " أو "الجامع" ومعناه "اإلبرشيـ" اسمو النصارى كتب مف مترجـ كتاب عمى الّطبّ  في يعتمدوف

 قدموا الّطّب, مينة وقبؿ ذلؾ كاف ىناؾ بعض ممارسي الداخؿ, الرحمف عبد األمير مع دخؿ أنو شؾّ  وال

                                                           
ف فػػػػروع الطبيعيػػػػات صػػػػناعة الطػػػػب, وىػػػػي صػػػػناعة تنظػػػػر فػػػػي بػػػػدف اإلنسػػػػاف مػػػػف حيػػػػث يمػػػػرض ويصػػػػح, فيحػػػػاوؿ صػػػػاحبيا مػػػػ 1

حفػػػػظ الصػػػػحة وبػػػػرء المػػػػرض باألدويػػػػة واأل ذيػػػػة, بعػػػػد أف يتبػػػػيف المػػػػرض الػػػػذي يخػػػػص كػػػػؿ عضػػػػو مػػػػف أعضػػػػاء البػػػػدف, وأسػػػػباب 
بأمزجػػػػػة األدويػػػػػة وقواىػػػػػا, وعمػػػػػى المػػػػػرض تمػػػػػؾ األمػػػػػراض التػػػػػي تنشػػػػػأ عنيػػػػػا, ومػػػػػا لكػػػػػؿ مػػػػػرض مػػػػػف األدويػػػػػة مسػػػػػتدليف عمػػػػػى ذلػػػػػؾ 

 .464, المقدمةبالعالمات المؤذنة بنضجو وقبولو الدواء , ابف خمدوف, عبد الرحمف, 
2 Siraisa,Nancy G.(2001)Medicine and the Italian Universities 1250-1600-Leiden:BRILL.203.ISBN 
 442, المجتمع األندلسي في العصر األمويدويدار, يوسؼ,  3
 .78, طبقات األمماألندلسي, صاعد,  4
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 الفػتح فتػرة ,2ُنصػير بػف ,وموسػى 1زيػاد بػف طػارؽ قادىػا التػي العسػكرية لمحمػالت مػرافقيف الشػرؽ مػف
 .لألندلس اإلسالميّ 

 القرف منذ بوادرىا وظيرت ,3اإلسالمي العالـ شيدىا التي العممية امتداًدا لمنيضة كاف األندلس في فالّطبّ 
 اليونانّي, العمميّ  بالتراث بداياتو في الّطبّ  وتأثر أبدًا, تنقطع لـ بالشرؽ األندلسييف  فصمة لميجرة, الثاني

 التػي االبتكػارات مػف أيضاً  واستمدّ   البًا, بغداد في ُأنجزت التي الترجمات خالؿ مف والسريانّي, اليندّي,و 
 .4والمالحظة االستقراء والتجربة عمى يقوـ جديد عممي لمنيه وفقاً  األوا ؿ تراث طورت

 مػف تودراسػ إلػى والمعرفػة العمػـ الطّػّب القػا ـ عمػى دراسػة عػف تخمّػوا األطبػاء قػد ىػؤالء أفّ  ويجدر اإلشػارة 
 صػحيحة دراسػة الطّػبّ  دراسػة في تعّمقيـ مف يحدّ  أف كفيؿ شؾّ  بال وىذا المادية, والمنفعة المصمحة أجؿ
 خدمتيـ عمى يقوموف مف عالج في ضرورية يرونيا التي التداوي أساليب بعض عمى قاصًرا عمييـ ليكوف
 فػي الُحّكػاـ يراىػا التػي الصفات أولى األمانة كانت وقد ليـ, المفيدة األ ذية ووصؼ والُحّكاـ, األمراء مف

 إبػراىيـ أبػو الطبيػب أيضػاً  ,5األنػدلس فػي بالطّػبّ  اشػتير مػف أوؿ القرطبػي إيػاس بػف أحمػد ويعدّ  أطبا يـ,
 معروفػة تكػف لػـ جديػدة وأسػاليب بأفكػار الطّػبّ  مػارس إّنو ويقاؿ: الفتح, فترة لألندلس جاء الذي المذحجي

 .6سابقاً 

                                                           
ـ, بػػأمر مػػف 718و711طػػارؽ بػػف زيػػاد: قا ػػد عسػػكري مسػػمـ, قػػاد الفػػتح اإلسػػالمي لشػػبو الجزيػػرة اإليبريػػة, خػػالؿ الفتػػرة الممتػػدة بػػيف  1

قوط الغػربييف ليسػبانيا, موسى بف نصير والي افريقيا في عيد الخميفة األموي الوليد بف عبد الممؾ, وينسب لطارؽ بف زياد انياء حكـ ال
أيضًا ينسب إليو جبؿ طارؽ وىو الموضع الذي وطأه جيشو في بداية فتحو األندلس , واختمؼ المؤرخيف في أصػمو فمػنيـ مػف قػاؿ أنػو 

البيتتان عربػػي, ومػػنيـ مػػف قػػاؿ أنػػو بربػػري أمػػازيغي , وآخػػروف قػػالوا أنػػو فارسػػي, واأل مػػب أنػػو بربػػري أمازيغي,المراكشػػي, ابػػف عػػذارى, 
 . 206-205/ 2,أ بار المغرب واألندلس المغرب في

ـ( قا ػػد عسػػكري فػػي عصػػر الدولػػة األمويػػة, شػػارؾ 716-640ىػػػ()97-19موسػػى بػػف نصػػير: أبػػو عبػػد الػػرحمف موسػػى بػػف نصػػير, )2
الممػػؾ ,  موسػػى فػػي فػػتح قبػػرص فػػي عيػػد الخميفػػة معاويػػة بػػف أبػػي سػػفياف, ثػػـ أصػػبح واليػػًا عمػػى افريقيػػا مػػف قبػػؿ الخميفػػة الوليػػد بػػف عبػػد

واستطاع ببراعتو العسكرية أف ينيي نزعات البربر المتوالية لمخروج عمػى حكػـ األمػوييف, كمػا أمػر بفػتح شػبو الجزيػرة, وىػو الغػزو الػذي 
 . 20, روايات تاريخ اإلسالم, زيداف, جرجي, 9/194, البداية والنهايةأسقط مممكة القوط وىسبانيا,ابف كثير, أبو الفداء, 

 .1057, األندلس التاريخ والحضارة والمحنةد, حتاممو, محم3
 .207, قرطبة حاضرة ال الفةسالـ , عبد العزيز,  4
 .207, قرطبة حاضرة ال الفةسالـ, عبد العزيز,  5
 .1057, األندلس التاريخ والحضارة والمحنةحتاممو, محمد,  6



61 
 

 كتاب وىو ـ( 852ىػ/238األلبيري ت) السممي حبيب بف الممؾ لعبد كاف الّطبّ  عمـ في ألؼّ  كتاب وأوؿ
 وأصػوالً  نبويػة شػريفو, أحاديػث وضػّمنو القػديـ, العربػي الطّػبّ  عػف أخبػاراً  فيػو جمػع"الطّػبّ  فػي المختصر "

  .1واألدوية األ ذية عف بمعمومات فيو وأتى والتطّبب, العالج في فقييةً 

 بصيراً  كاف قرطبة أىؿ مف وىو السمينة بابف المعروؼ يحيى بف يحيى الفترة تمؾ في األندلس أطباء ومف
, بالحسػاب, المعػارؼ, و حمػديف بػف أبػاف ُيعػّد  ضػروب فػي ومتَفّننػاً  العمػوـ فػي متصػّرفاً  , 2والطّػبّ  والنجػـو

يعتمػد عمػى نفسػو فػي صػنع  مف األطباء المشيوريف أياـ األمير محّمد بف عبد الرحمف األوسط, حيث كاف
 3 .األدوية التي يصفيا لممرضى 

 "عالمعػوؽ ولػو محمػد, األميػر أيػاـ ىػذا قػد اشػتير أمػره فػي وكػاف النصػراني, الطبيػب حػواد إلػى باإلضػافة
لػى إليػو المنسػوبو األشػربةو  ,4عالراىػبع دواء ولػو حػواد, إلػى  المنسػوب  كّميػا حمػديف وبنػي حمػديف وام
 الطّػبّ  فػي بارعػاً  كػاف النصراني الذي روماف بف يزيد بف خالد أيضاً  المجاؿ ىذا في برع ومّمف ,5شجاريو
 مبمغػاً  بالطّػبّ  وكسب الشاعر, الشطجيري بدار المعروفو الدار ,وداره بقرطبة وكاف فيو, زمانو في ناىضاً 
 المصػري الطبيػب إليػو وكتػب6الشػجارية باألدويػة عالمػاً  بيػده صػانعاً  وكػاف والعقػار, األمػواؿ مػف جمػيال

, وىػذا يػدّؿ عمػى 7الطّػّب كأبيػو فػي يبػرع لػـ لكّنػو ابنػو, وأعقبػو وحاالتو, البوؿ في رسالة جريح بف نسطاس
 تبادؿ المعمومات والخبرات, واألبحاث, بيف أطباء مصر واألندلس.

 عبػد بػف محمػد األميػر وعمػؿ فػي فتػرة المشػرؽ مػف جػاء الػذي الّحرانػي يػونس عػف الحػديث ننسػى ولػف
 لألنػدلس وأدخػؿ ,8ىنػاؾ صػيتو وذاع بقرطبة اشتير حيث بالّطّب,ابداعات متقدمة  عنده وكانت الرحمف,
 مػف خمسػة قػاـ لػذلؾ كثيػرًا, مػاأل بػو فكسػب الجػوؼ, ألوجاع ديناراً  بخمسيف منو الشربة يبيع كاف معجوناً 
 واحػد كػؿّ  وأنفػرد , ءالدوا ذلؾ شربة مف واشتروا ديناراً  خمسيف بجمع و يرىما, وادحو  حمديف مثؿ األطباء
 ما حدسوه عمى واتفقوا اجتمعوا ذلؾ وبعد بحدسو, إليو ارتأى ما منيـ كؿّ  ويكتب ويذوقو, يشَمو بجزء منيـ

                                                           

 .1057نفسو, 1 
 .1057,األندلس التاريخ والحضارة والمحنة, حتاممو, محمد, 433, األطباء عيون األنباء في طبقاتابف أبي اصيبعة,موفؽ الديف,  2
 .436, عيون األنباء في طبقات األطباءابف أبي اصيبعة, موفؽ الديف ,  3
 .436نفسو,  4
 .93, طبقات األطباء والحكماءابف جمجؿ, أبو داوود,  5
 .436, باءعيون األنباء في طبقات األطابف أبي اصيبعة, موفؽ الديف ,  6
 .97,طبقات األطباء والحكماءابف جمجؿ, أبو داوود,  7
 .437, عيون األنباء في طبقات األطباءابف أبي اصيبعة, موفؽ الديف ,  8
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 اشترينا أطباء ونحف بو, انفردت الذي الدواء ىذا اهلل نفعؾ قد لو: وقالوا الحراني إلى ذىبوا ثـ ذلؾ, وكتبوا
 واإل أصػبنا, فقػد حقػاً  اليػو ارت ينػا مػا يكػف فػمف ,.. وكػذا كػذا لينػاإ وتػأتى وكػذا...كػذا وفعمنػا  شػربة منػؾ

 خاّصػة ذلػؾ, فػي يصػيبوا لػـ أنيػـ وجػد لكنػو اليػو وصػموا مػا بقػراءة فبػدأ انتفعػت, فقػد عممػو فػي فأشػركنا
 حين ذ وُعرؼ عممو في ولكنو أشركيـ "بالمغيث " الدواء ىذا ُيعرؼ وكاف الدواء, ىذا أوزاف تعديؿ بموضوع

ولكننػا ىنػا يجػب أف نشػير إال أّف الشػربة مػف ذلػؾ الػدواء كانػت  اليػة الػثمف ولكػف لػيس بػالمبم   1ندلسباأل
 وكيػؼ األنػدلس فػي المشػرؽ تػأثير عمػى داللة يعطينا شؾ بال المذكور , فالمبم  المذكور مبال  فيو ,وىذا

 يمبثػوا ولػـ إلييػا ويضيفو درسونياعممّية في تأثيرات مف يصميـ ما بكؿّ  االىتماـ كثيري كانوا األندلسييف أف
 عطػاء أىػؿ كػانوا , وبػذلؾ الطبيػة الدراسػات نمػو فػي أسػيموا وبػذلؾ لمعػالج, جديػدة أسػاليب ابتكػروا حتػى
 اإلنسانية. الحضاره ميداف في وبذؿ

 الػرحمف عبػد بػف الرضػى ىشػاـ األميػر مػولى الػرحمف عبػد بػف سػعيد عثمػاف أبػو وىػو رّبػو عبػد بػف وسعيد
 فػي مذىبػو وكػاف ,2وطبا عيػا الكواكػب بحركػات بصػيراً  وكػاف حسػنًا, وشػاعراً  فاضػالً  طبيبػاً  كػاف الػداخؿ,
 في وكتب سمطانًا, بالّطبّ  يخدـ ولـ ,3جميؿ مذىب ذلؾ في ولو شي ًا, بالمبّردات يخمط أف الحمَيات مداوة
 -:عمره آخر في

 

  القي مواهب في انبساطي وطول  الحقائق عموم في طوضي بعد آمن
 يترازق رتتتطي ىتتتإل اً تتتترزق اً تتتطالب أرى  وتتتتممك ىتتتعم يتتإشراف نتحي يتتتوف
 4.ارقتتتتب ةتتتلمح لتتتتقب اً تتتتحثيث ئتتتيج  ةتساع ةتتتتمتع رءتتتالم رتتتتعم امتتتتوأي

, 5 "الطػب فػي أرجػوزة" وكػذلؾ " الطّػبّ  ومجريات في تعاليؽ", وكتاب  عاألقراباذيف: عومنيا عديدة كتب ولو
سػحؽ الطبيػب5  وآثػار عظيمػة, منػافع ولػو بقرطبػة مقيمػاً  مسػيحي كػاف وىػو إسػحاؽ ابػف الػوزير والػد , وام

 1.األموي اهلل عبد األمير أياـ وكاف قد عاش في  عجيبة ,

                                                           
 .96-94,طبقات األطباء والحكماءابف جمجؿ, أبو داوود,  1
 .440-493,عيون األنباء في طبقات األطباءابف أبي اصيبعة, موفؽ الديف ,  2
 .96-94,طبقات األطباء والحكماءجمجؿ, أبو داوود, ابف  3
 .440-493,عيون األنباء في طبقات األطباءابف أبي اصيبعة, موفؽ الديف ,  4
 .  440-493نفسو  5
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باإلضافة إلى أبي القاسـ مسممة بف أحمد المعروؼ بالمرجيطي, مف أىؿ قرطبة , وكاف في زمف الحكـ , 
ة إلى ذلؾ إماـ الرياضّييف باألندلس, وأعمػـ مػف كػاف قبمػو بعمػـ األفػالؾ وحركػات النجػوـ, فقد كاف باإلضاف

وكانت لو عناية بأرصاد الكواكب, وشغؼ بػتفّيـ كتػاب بطميمػوس المعػروؼ بالمجسػطي, ولػو كتػاب حسػف 
ألمػور في تماـ عمـ العدد المعروؼ عندنا بالمعامالت , وكتاب اختصػر فيػو تعميػؿ الكواكػب, و يرىػا مػف ا

 . 2التي اشتغؿ بيا

وابف السمح وىو أبو القاسـ إصب  الغرناطي, وقػد عػاش فػي زمػف الحكػـ , وكػاف عمػى عمػـ ومعرفػة بالعػدد 
واليندسة, متقدمًا في عمـ ىي ة األفالؾ وحركات النجوـ , وكاف لو مع ذلؾ عنايػة بالطػب, ولػو العديػد مػف 

يندسػػػة فػػػي تفسػػػير كتػػػاب إقميػػػدسع, وكتػػػاب ثمػػػار العػػػدد المؤّلفػػػات القّيمػػػة ومنيػػػا, كتػػػاب ع المػػػدخؿ إلػػػى ال
المعروؼ بالمعامالت, وكتاب طبيعة العدد, ولو العديد مف المؤّلفات األخرى , حيث ورد أف لو كتابيف في 

, وممػف بػرع فػي ىػذا المجػاؿ أيضػًأ ابػػف مموكػة النصػراني الػذي كػاف فػي أيػاـ األميػر عبػػد اهلل 3اإلسػطرالب 
 . 4الناصر إذ عرؼ بميارتو في الّطّب, وعالجو لألمراض وأوؿ دولة عبد الرحمف

ـّ بقػػراءة خصػػا ص األمػػراض , وأعراضػػيا,  ـَ بالطّػػّب, فقػػد اىػػت باإلضػػافة إلػػى َعبػػاس بػػف فرنػػاس الػػذي اىػػت
ـّ بدراسػػػػة طػػػػرؽ الوقايػػػػة مػػػػف األمػػػػراض, وتوّصػػػػؿ إلػػػػى الخػػػػواّص العالجيػػػػة لألعشػػػػاب  وتشخيصػػػػيا, واىػػػػت

, ويناقشػػػيـ فيمػػػا بػػػدا لػػػو مػػػف اطالعػػػو فػػػي ىػػػذه الصػػػنعة 5قصػػػد األطبػػػاءوالنباتػػػات, وكػػػاف فػػػي سػػػبيؿ ذلػػػؾ ي
الجميمػػة, التػػي تحفػػظ البػػدف, وتقيػػو مػػف آفػػات األدواء, واألعػػراض, وقػػد اتخػػذه أمػػراء بنػػي أميػػة فػػي األنػػدلس 
طبيبًا خاّصًا لقصورىـ, انتخب مف مجموعات مف األطبػاء الميػرة لشػيرتو, وحكمتػو, وأسػموبو الجػاذب عنػد 

شرافو عمى طعػاـ األسػر الحاكمػة, إلحػراز السػالمة مػف 6الّطبية الخاّصة بالوقاية مف األمراضإرشاداتو  , وام

                                                                                                                                                                                     
الحيتتاة العمميتتة فتتي عصتتر ال الفتتة فتتي , البشػػري, سػػعد اهلل, عيتتون األنبتتاء فتتي طبقتتات األطبتتاءابػػف أبػػي اصػػيبعة, موفػػؽ الػػديف , 1

 .320, األندلس
 .433,عيون األنباء في طبقات األطباءابف أبي اصيبعة, موفؽ الديف ,  2
الحياة العممية في عصتر ال الفتة فتي , البشري, سػعد اهلل, 434,,عيون األنباء في طبقات األطباءابف أبي اصيبعة, موفؽ الديف ,  3

 .320, األندلس
 .437-436,ألطباءعيون األنباء في طبقات اابف أبي اصيبعة, موفؽ الديف ,  4
 .1/333, المغرب في حمى المغربالمغربي, ابف سعيد,  5
6 www.mawhopon.net 
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األسقاـ واألمراض, فال يحتاج إال المداواة إال نػادرًا , فػمذا حصػؿ مػا يكرىػوف مػف المػرض دّليػـ عمػى أنجػع 
 .  1الطرؽ في المداواة

 مثػؿ أنفسػيـ, األطبػاء مػف العديػد الميػداف ىػذا وبػرز فػي2 األدويػة وتركيػب الصػيدلة حقػؿ بالطّػبّ  ويتصػؿ
 الػذي حػواد النصػراني الطبيػب و ,4العػالج وحسػف األدويػة تركيػب بالميػارة فػي ووصػؼ ,3أباف بف حمديف
 يربطػو كػاف , ومػا5 الطبيػة التجارب عمى عالجو في يعتمد وكاف األدوية, وتركيب العقاقير صنع في برع

 مػف ليػـ يعػرض فيمػا بعضػيـ ووّد يستشػيروف طيبػة القػوع مػف جػريح نسػطاس بػف المصػري بالطبيػب
 6.لحواد نسطاس ارسميا التي البوؿ رسالة ذلؾ عمى مثاؿ وخير حاالت,

يّتضح لمتتَبع حركة الدراسات الّطّبّية في عصر اإلمارة أّف أكثر المشتغميف بالّطّب آنذاؾ كانوا مف أىؿ 
فساح المجاؿ  الذمة, وىذا بال شؾ تأكيٌد لما جبؿ عميو المسمموف مف تسامح كريـ في معاممة أىؿ الذمة, وام

أماميـ لمتزّود بالمعرفة والثقافة, وممارسة نشاطيـ العممّي بأماف ويسر. و يرجع ذلؾ إلى تفّر يـ لمعموـ, 
 .7 ينيموف مف ينابيعيا ما يشاؤوف,  ففي الوقت نفسو كاف العرب منشغميف بالحكـ واإلدارة والفتح 

أّف الّطّب في األندلس حظي باىتماـ وعناية , حيث إنو وجد عددًا مف األطباء في عيد يمحظ مّما سبؽ  
اإلمارة , بالر ـ مف عدـ كثرتيـ, إال أنيـ ُعرفوا بمياراتيـ, وقدراتيـ الجّيدة في عمـ الّطّب, وبالتالي كاف 

 ما بعد.ليـ الدور الكبير في تطور عمـ الّطّب, والسير بو خطوات ممحوظة إلى األماـ في

 :والرياضيات 8الفمك -2

لـ يكف إلسبانيا قبؿ فتح المسمميف ليا نشاط ُيذكر في ميداف العمػوـ القديمػة ومنيػا الّرياضػّيات والفمػؾ, فقػد 
كانت في قديـ الزماف خالية مف تمؾ العموـ, ولـ يشتير أحد مف أىميا باالشتغاؿ بػأّي منيػا , واسػتمّر ذلػؾ 

                                                           
 .4/335,نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد,  1
 , الحياة العممية في عصر ال الفة في األندلسالبشري, سعد اهلل,  2
 .436,ت األطباءعيون األنباء في طبقاابف أبي اصيبعة, موفؽ الديف  ,   3
 .92,طبقات األطباء والحكماءابف جمجؿ, أبو داوود,  4
 .436,عيون األنباء في طبقات األطباءابف أبي اصيبعة, موفؽ الديف ,  5
 .93,طبقات األطباء والحكماءابف جمجؿ, أبو داوود,  6
 .322 الحياة العممية في عصر ال الفة في األندلس,البشري, سعد اهلل,  7
أو عمـ اليي ة ىو عبارة عف عمـ ينظر في حركات الكواكب الثابتة والمتحركػة, والمتحيػزة, ويسػتدؿ بكيفيػات تمػؾ الحركػات عمػى الفمؾ  8

 .460, المقدمةأشكاؿ وأوضاع لألفالؾ , لزمت عنيا ىذه الحركة المحسوسة بطريقة ىندسية, ابف خمدوف, عبد الرحمف, 
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ف عوامػؿ تػأّخر اإلشػتغاؿ بتمػؾ العمػوـ انشػغاؿ األندلسػييف بعمػوـ الػديف, الوضع حتى فتحيا المسمموف , وم
 الفمػؾ, فييػا بمػا الرياضػية العمػوـ نيػوض منػع فػي كبيػر أثر األمر كاف لو بادئ في األندلس فقياء وتشّدد

 المجاليف, كال في برعوا الذيف األشخاص مف مجموعة ظير ذلؾ مف وبالر ـ محّرمًا , كاف الفمؾ ألّف عمـ
  والفمؾ. الّرياضّيات وأقصد

 :والنجوم عمم الفمك -

 الديف وكاف في تقدمو, األكبر األثر لذلؾ كاف األندلسيوف بيا, مّما اىتـَ  التي العموـ مف الفمؾ يعتبر عمـ 
 الفػرا ض مػف وكثيػر والنجػوـ السػماء إلػى القػرآف فػي إشػارات فثّمػة واالىتمػاـ, التقػّدـ , ىػذا وراء اإلسػالميّ 
 والكواكػب بالنجوـ القدماء والحّه, فاىتـّ  والّصوـ الّصالة, مثؿ الفمكية الظواىر عمى التي تعتمد اإلسالمية
 التنجػيـ أفّ  والحقيقػة , 1التنجػيـ عمػـ ذلػؾ عمػى وأطمػؽ المستقبؿ, معرفة وبيف ذلؾ بيف , وربطوا وحركاتيا

؛  وبػالّر ـ مػف ذلػؾ عّزوجػّؿ, هلل ىػو إنمػا الغيػب وعمػـ المسػتقبؿ معرفػة ألف عممػًا؛ لػيس األسػاس ىػذا عمػى
 ميػـّ  عمػؿ عمػى اإلقػداـ قبػؿ المنجمػيف ويأخػذوف بػرأييـ يستشيروف بعض كانوا المسمميف حكاـ بعض فمف

 مػنّجـ أوؿ الّضػبّي وىػو اسػحاؽ بػف الواحػد المػنَجـ ومػف المنّجمػيف فػي تمػؾ الفتػرة  ,2الحػرب أو كالبنػاء,
 إلى تستند تسع وثالثيف بيتاً  سوى منيا يبؽ تنجيمية لـ أرجوزه ألؼّ  المنجـ وىذا مكتوبًا, عمالً  ترؾ أندلسيّ 
 لػـ ممكػو بػأفّ  أخبػره ىشػاـ استشػاره فمّمػا ,4الخضػراء الجزيػرة بمػده وكانػت ,3المتػأخر الالتينػي الصػمب نظاـ
 .5بذلؾ أخبره عندما الخير أفعاؿ ولـز الدنيا في زىد إنو البعض ويقوؿ أعواـ, ثمانية مف أكثر يدوـ
 بػف الشػمر بػف اهلل , وعبػد6ىشػاـ بػف الحكػـ عيػد عمػى كػاف الػذي البصػري فػارس بف أحمد لمنّجميفا ومف
, باإلضػػافة إلػػى أبػػي القاسػػـ إصػػب  فقػػد كػػاف بارعػػًا فػػي عمػػوـ 8الػػذي عػػرؼ بولعػػو بػػالتنجيـ 7القرطبػػي نميػػر

                                                           
 .209, ةقرطبة حاضرة ال الفسالـ, عبد العزيز,  1
 .447, المجتمع األندلسي في العصر األمويدويدار, حسيف,  2
 .324-1/323, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد,  3
الجزيػػرة الخضػػراء: موقعيػػا األنػػدلس, ويقػػاؿ ليػػا جزيػػرة أـ حكػػيـ, وىػػي جاريػػة طػػارؽ بػػف زيػػاد, مػػولى موسػػى بػػف نصػػير, كػػاف قػػد حمميػػا معػػو فنسػػبت  4

مػياًل , وىػي عمػى ربػوة مشػرفة عمػى البحػر سػورىا متصػؿ بػو, الحميػري, 64وعمى مرسى أـ حكيـ مدينػة الجزيػرة الخضػراء, وبينيػا وبػيف قمشػانة إلييا, 
 .223, األقطار الروض المعطار في  برمحمد, 

 .324-1/323, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد,  5
 .447, في العصر األموي المجتمع األندلسيدويدار, حسيف,  6
 عبد اهلل بف الشمر بف نمير القرطبي, مف أىػؿ قرطبػة, ويكنػى أبػا القاسػـ, سػمع مػف الحسػف بػف سػعد, ومػف قاسػـ بػف اصػب , وأحمػد بػف عبػادة وابػف 7

 .239-1/238, تاريخ عمماء األندلسالخشني, وكاف رجاًل صالحًا, ابف الفرضي, أبو الوليد, 
 .447, ع األندلسي في العصر األمويالمجتمدويدار, حسيف,  8
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ولػػو أيضػػًا كتػػاب  النجػػوـ, واليندسػػة, والطّػػّب, ولػػو تػػئليؼ منيػػا ع المػػدخؿ إلػػى اليندسػػة فػػي تفسػػير إقميػػدسع,
 .1كبير في اليندسة, وكتاباف في اإلسطرالب وزيه عمى مذاىب اليند المعروؼ بالسند ىند

 مستقبؿ عمى والّنجوـ الكواكب تأثير بعدـ معظميـ نادى فقد والفمؾ, التنجيـ بيف المسمميف عمماء فّرؽ وقد
 رفػض مػف األندلس عمماء بيف مف دوج فقد ذلؾ وعمى والنحس, بالحسد دخؿ ليا ليس أنو ونفوا اإلنساف,
  -:ومنيـ بالفمؾ, واىتـ التنجيـ
 بف أحمد بف ومسمـ ,3والكيماء والنجوـ الفمؾ درس حيث2ىػ(353-293) الفترة في عاش حاتـ بف مسممة
 والنجػـو فػي بالفمػؾ المشػتغميف أوا ػؿ مػف ويعػدّ  , 5ـ(907ىػػ/295 )ت 4القرطبػيّ  الميثػيّ  عبيػده أبػي بػف

المنػاخ  حسػب الفصػوؿ واخػتالؼ , األرض بكرويػة قػاؿ وقػد القبمػة, بصػاحب عػرؼيُ  وكػاف األنػدلس,
 وتعَرض بسبب ذلؾ إلى ىجوـ بعض المقّمديف ومنيـ ابف عبد رّبو صاحبع العقد الفريدع الذي قاؿ فيو: 6

 أالتتتتتذي ستتتتتواء والتتتتت  إال ستتتتتتحكي  ن  برتتؤال عتتتدة ما الستتتا عبيتتتأب
 ولم تصب رأي من أرجى أو اعتزال  ا                                   تتتتن جماعتنتتتذوذا عتتت شت إالتتأبي

 التتتتخ أو زحتتتريتتتارد أو متتال بل عط  ا                               تتتتت ترزقنتتترام أو بيذ تتتزعمت به
 7التتة مثتتتارت نقطتتا وصتتتفوقا وتحت        واألرض كورية حف السماء بها                        
 و يقوؿ ابف عبد رّبو في مياجمة المشتغميف بالفمؾ والنجوـ: 

 والكم  واألركمند والقانون الّزيح فأين

 ثم  هل والجدول البطل هند السند وأين

 الرم  تعالى منشر اهلل عمى اإلفك سوى
                                                           

 .4/335,نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد,  1
مسممة بف حاتـ مف أىؿ قرطبة ويكنى أبا القاسـ, سمع باألندلس مف محمػد بػف عمػر بػف لبابػة, وأبػي حفػص بػف أبػي تمػاـ, وأحمػد بػف خالػد, ورحػؿ  2

تتتتتتاريخ عممتتتتتاء ىػػػػػػ, ابػػػػػف الفرضػػػػػي, أبػػػػػو الوليػػػػػد, 353أحمػػػػػد بػػػػػف موسػػػػػى و يػػػػػره, تػػػػػوفي عػػػػػاـ  إلػػػػػى المشػػػػػرؽ قبػػػػػؿ العشػػػػػريف, فسػػػػػمع بػػػػػالقيرواف مػػػػػف
 .  164-2/162,األندلس

 .4/335,نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد,  3
ىػػػ, فمقػػي 259سػػنة مسػػمـ بػػف أحمػػد بػػف أبػػي عبيػػدة الميثػػي القرطبػػي, المعػػروؼ بصػػاحب القبمػػة, مػػف أىػػؿ قرطبػػة, ويكنػػى أبػػا عبيػػدة, رحػػؿ لممشػػرؽ  4

, ابػػف  جماعػػة مػػف أىػػؿ الحػػديث والفقػػو , وسػػمع بمكػػة مػػف محمػػد بػػف ادريػػس ووَراؽ الحميػػدي, وكػػاف مػػف أصػػدؽ أىػػؿ زمانػػو, عالمػػًا بالحسػػاب والنجػػـو
 .  2/161,تاريخ عمماء األندلسالفرضي, أبو الوليد, 

 .4/335, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد,  5
 .198, الوجدية وأثرها في األندلسجيوس, طربية, جور  6
 .90, تاريخ األدب األندلسي,عباس, احساف, 2/162,تاريخ عمماء األندلسابف الفرضي, أبو الوليد,  7
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 ا ضم يرى الغيب بم  بتتتو الغيتتتتان أ تتتتإذا ك
 ةتتطالب العاجز الهم  رزق                                             تتتتاب التإلى أن يط

 ةتتتتدة جمتتتتتتوزًا عتتتتنتتك  وهذي األرض قد وارت                                         
 1 تتت مق يحتوي عمم                         ا هلل                              تتتتتتتال واهلل متتتتتتتتتتتتتف

 بػف أحمػد , إضػافة إلػى 3والنجػوـ2 بالحسػاب بصػيراً  كػاف الػذي السػمينة بػابف المعػروؼ يحيػى بف يحيى و
, باإلضػافة إلػى أبػي القاسػـ مسػممة بػف 4المجيولػة المسػاحة عػف بكتاباتػو ـ( واشػتير944\ىػػ332ت (نصر

رطبػة , وكػاف فػي زمػف الحكػـ , فقػد كػاف إمػاـ الّرياضػييف باألنػدلس أحمد المعروؼ بالمرجيطي, مف أىؿ ق
وأعمـ مف كاف قبمو بعمـ األفالؾ وحركات الّنجوـ, وكانت لو عنايػة بأرصػاد الكواكػب, وشػغؼ بػتفّيـ كتػاب 
بطميموس المعروؼ بالمجسطي, ولو كتاب حسف في تماـ عمـ العدد المعروؼ عندنا بالمعامالت , وكتاب 

 . 5عميؿ الكواكب, و يرىا مف األمور التي اشتغؿ بيااختصر فيو ت

و ابػػف السػػمح وىػػو أبػػو القاسػػـ إصػػب  الغرنػػاطي, الػػذي عػػاش فػػي زمػػف الحكػػـ , وكػػاف عمػػى عمػػـ ومعرفػػة 
بالعػػدد واليندسػػة, متقػػّدمًا فػػي عمػػـ ىي ػػة األفػػالؾ وحركػػات الّنجػػوـ , وكػػاف لػػو مػػع ذلػػؾ عنايػػة بالطّػػّب, ولػػو 

مػػة ومنيػػا, كتػػاب ع المػػدخؿ إلػػى اليندسػػة فػػي تفسػػير كتػػاب إقميػػدسع, وكتػػاب ثمػػار العديػػد مػػف المؤّلفػػات القيّ 
العدد المعروؼ بالمعامالت, وكتاب طبيعة العدد, ولو العديد مف المؤَلفات األخرى حيث ورد أّف لو كتابيف 

 .6في اإلسطرالب

كيميػا ّي, مػف الطػػراز ولػف ننسػى اإلشػارة إلػػى َعبػاس بػف فرنػاس فيػػو فيمسػوؼ, وعػالـ رياضػّي, وطبيعػػّي, و 
األوؿ, وىػػو أديػػب وشػػػاعر ذو خيػػاؿ وأفػػؽ عممػػػّي واسػػع, فقػػد صػػػّمـ سػػاعة ما ّيػػة عرفػػػت باسػػـ عالميقاتػػػةع, 
وتوّصؿ إلػى طريقػة لتصػنيع الزجػاج مػف الحجػارة, كمػا صػنع نظػارات طبيػة, إضػافة إلػى ذات الحمػؽ التػي 

نجػوـ, وطػّور طريقػة لتقطيػع أحجػار المػرو تتكّوف مف سمسمة مف الحمقات تمثّػؿ محاكػاة لحركػة الكواكػب وال
في األندلس عوضًا عف إرساليا إلى مصر لتقطيعيػا, وفػي مجػاؿ الكتابػة صػنع أوؿ قمػـ حبػر فػي التػاريخ, 
وفػػي منزلػػو بنػػى  رفػػة كنمػػوذج يحػػاكي السػػماء, يػػرى فييػػا الزا ػػر النجػػوـ, والسػػحاب, والّصػػواعؽ, والبػػرؽ, 

                                                           
 90, تاريخ األدب األندلسيعباس, احساف,  1
 .433, عيون األنباء في طبقات األطباءابف أبي اصيبعة , موفؽ الديف ,  2
 .2/913, تاريخ عمماء األندلسلوليد, ابف الفرضي, أبو ا 3
 .209, قرطبة حاضرة ال الفةسالـ, عبد العزيز,  4
 .209, قرطبة حاضرة ال الفة, سالـ, عبد العزيز, 433, عيون األنباء في طبقات األطباءموفؽ الديف,  ابف أبي اصيبعة, 5
 .434, عيون األنباء في طبقات األطباءموفؽ الديف,  ابف أبي اصيبعة, 6
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نعو, حيػػث كػػاف يقػػوـ بػػذلؾ فػػي معممػػو الموجػػود أسػػفؿ منزلػػو, وكانػػت التقنيػػات المسػػتخدمة فػػي ذلػػؾ مػػف صػػ
 .1وىو أوؿ مف فّكر بقدرة اإلنساف عمى الطيراف

 الرياضيات:-

تحَدث بعػض المػؤَرخيف عػف أف الفقيػاء كػانوا يتشػّددوف بالرياضػيات , ولػـ يكونػوا يبيحػوف إال الحسػاب فػي 
ضػيات لػـ تمػؽ مػف التحػريـ مػا لقيتػو الفمسػفة أو مسا ؿ الميراث , وىذا بال شّؾ أمػر مخػالؼ لمحقيقػة, فالريا

الفمؾ, كما أّف الرياضيات عمـ ىو أبعد ما يكوف عف مجاؿ االنحراؼ العقا دي, والمسػاس بعقيػدة المشػتغؿ 
بيػػػا, والّرياضػػػيات يتضػػػّمف الحسػػػاب واليندسػػػة, وىمػػػا عممػػػاف اشػػػتغؿ بيمػػػا األندلسػػػّيوف واحتػػػاجوا إلييمػػػا, 

, و يرىػا مػف الميػػاديف التػي تسػتند فػي نشػاطيا إلػػى 2داف الفػرا ض والضػرا بفالحسػاب احتػاجوا إليػو فػي ميػػ
األرقػػػػاـ الحسػػػػابية ,واليندسػػػػة احتػػػػاجوا إلييػػػػا فػػػػي ميػػػػاديف البنػػػػاء, والعمػػػػارة, والػػػػّرّي, فعنػػػػدما ازدىػػػػرت عمػػػػوـ 

فػػي  الّرياضػػيات اعتمػػد عمييػػا الفمكيػػوف فػػي ممارسػػة نشػػاطاتيـ وأبحػػاثيـ الفمكيػػة, وىػػذا األمػػر لػػـ يتحقػػؽ إال
بداية القرف الرابع اليجري, العاشر الميالدي, والمقصػود بيػذه الفتػرة عصػر الخالفػة ومػا تػاله مػف عصػور, 
وبػػالر ـ مػػف ىػػذا نجػػد العديػػد مػػف األشػػخاص الػػذيف اىتمػػوا بالرياضػػيات, ودرسػػوه دراسػػة العمػػـ والمعرفػػة فػػي 

 اص, ومنيـ:    العصور السابقة كعصر اإلمارة  إذ نب  في ىذا العصر مجموعة مف األشخ

 عنػو وقػد تحػدثنا في الّرياضػيات, بكتاباتو اشتير مف أوؿ القبمة, كاف بصاحب المعروؼ الميثى عبيدة أبو
 بػف يحيػى و ,4والنجػوـ والفمػؾ الحسػاب ومنيػا ,3الوقػت نفسػو فػي عػدة عمػـو  يجمػع فكػاف الفمػؾ في سابقاً 
 بػػف أحمػػد , إضػػافة إلػػى 6والنجػػوـ5 بالحسػػاب بصػػيراً  كػػاف السػػمينة بػػابف المعػػروؼ يحيػػى
 . 7المجيولة المساحة عف بكتاباتو ـ( واشتير944\ىػ332ت(نصر

                                                           
 .4/335, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد,  1
 .209, قرطبة حاضرة ال الفةسالـ, عبد العزيز,  2
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 .2/913, تاريخ عمماء األندلسابف الفرضي, أبو الوليد,  6
 .209, قرطبة حاضرة ال الفةسالـ, عبد العزيز,  7
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 الحسػاب, ولذكا ػو  ميػداف فػي الرياضػيات, وخاّصػة فػي نباىتػو الػرحمف عبػد بف محمد األمير عف وعرؼ
 عبػاس الفمكػي الرياضػي والعالمة ,1بنفسو المالية أمورىـ وتعّقب خدمتو, أىؿ ذلؾ عمؿ عمى محاسبة في
إلػى صػنع آلػة  ذلػؾ فدفعػو  2ومسػا ميا اليندسػة فػي ميارتػو جانػب إلى الفمؾ في بارعاً  كاف الذي فرناس بف

 :منيا أبياتاً  ونقش عمييا صنعيا أحكـ وقد "عالميقاتو ,سَماىا الوقت لمعرفة

 3صالة كل وقت عنكم طاب إذا  أال إنني لمدين  ير أداة
المعػروؼ بػالمرجيطي, مػف أىػؿ قرطبػة, وكػاف فػي زمػف الحكػـ,  باإلضافة إلى أبي القاسـ مسممة بف أحمػد

فقػػد كػػاف إمػػاـ الرياضػػّييف باألنػػدلس وأعمػػـ مػػف كػػاف قبمػػو بعمػػـ األفػػالؾ وحركػػات النجػػوـ, وكانػػت لػػو عنايػػة 
بأرصػػاد الكواكػػب, وُشػػغؼ بػػتفيـ كتػػاب بطميمػػوس المعػػروؼ بالمجسػػطي, ولػػو كتػػاب حسػػف فػػي تمػػاـ عمػػـ 

امالت, وكتػػاب اختصػػر فيػػو تعميػػؿ الكواكػػب, و يرىػػا مػػف األمػػور التػػي اشػػتغؿ العػػدد المعػػروؼ عنػػدنا بالمعػػ
 . 4بيا

وابف السمح وىو أبو القاسـ إصب  الغرناطي, الذي عاش في زمف الحكـ , وكاف عمػى عمػـ ومعرفػة بالعػدد 
ديػد مػف واليندسة, متقدمًا في عمـ ىي ة األفالؾ وحركات النجوـ , وكاف لو مع ذلؾ عنايػة بالطّػّب, ولػو الع

المؤّلفػػات القّيمػػػة ,ومنيػػػا, كتػػػاب ع المػػػدخؿ إلػػػى اليندسػػػة فػػػي تفسػػػير كتػػػاب إقميػػػدسع, وكتػػػاب عثمػػػار العػػػددع 
المعروؼ بالمعامالت, وكتابع طبيعة العددع, ولو العديد مف المؤّلفات األخرى حيث ورد أّف لو كتػابيف فػي 

 .5اإلسطرالب

, أّف تمؾ العموـ لـ تزدىر وتتطّور بشكؿ كاٍؼ فػي عصػر يّتضح لمتتَبع حركة الدراسات الرياضية, والفمكية
ـّ ضػػعؼ االشػػتغاؿ بيػػا, ولكػػف ىػػذه العمػػوـ  اإلمػػارة, فقػػد ُوجػػد عػػدد قميػػؿ مػػف الميتّمػػيف بيػػذه العمػػوـ, ومػػف ثػػ
حظيت باالىتماـ والعناية فيمػا تػال عصػر اإلمػارة مػف عصػور, حيػث بػرز عممػاء ُكثػر كػاف ليػـ دور كبيػر 

العمػوـ كمسػممة بػف أحمػد المجريطػي الػذي كػاف إمػاـ الرياضػييف فػي األنػدلس فػي  في نيضة ىذا الفػرع مػف

                                                           
 .291, معالم تاريخ المغرب واألندلسمؤنس, حسيف,  1
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 .434, عيون األنباء في طبقات األطباءابف أبي اصيبعة ,موفؽ الديف ,  5
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وقتػػػو, وأعمػػػـ مّمػػػف كػػػاف قبمػػػو فػػػي عمػػػـ األفػػػالؾ, وكانػػػت لػػػو عنايػػػة بأرصػػػاد الكواكػػػب, وُشػػػغؼ بفيػػػـ كتػػػاب 
 .1بطميموس المعروؼ بالمجسطي

 

القػػػدر الكػػػافي , عمػػػى أيػػػدي وبنػػػاء عمػػػى مػػػا تقػػػدـ يتبػػػيف لنػػػا أّف ىػػػذه العمػػػوـ نالػػػت مػػػف العنايػػػة واالىتمػػػاـ 
األندلسييف بما أضافوا لذلؾ الميداف مف التئليؼ القّيمة, والحّؽ أّف ىػذا التطػور العممػّي البنػَاء كانػت بداياتػو 
في عصر اإلمارة , ألف ذلؾ العصر شػيد نشػاطًا عممّيػًا شػاماًل بفضػؿ مػا أتاحػو األمػراء مػف أجػواء عممّيػة 

ميػػة, وأثمػػرت ثمػػرات يانعػػة, وخاّصػػة فػػي عيػػد األمػػارة الػػذي كػػاف بدايػػة مناسػػبة ترعرعػػت فييػػا القػػدرات العم
 لمشروع نيضوّي عممّي كبير فيما تاله مف عصور, وأعني بذلؾ عصر الخالفة. 

                                                           
 .482, عيون األنباء في طبقات األطباءأبي اصيبعة ,موفؽ الديف , ابف 1
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 ج

  1:مياءيعمم الك -3
 العمؿ ويشرح بالصناعة والفّضة الذىب كوف بيا يتـَ  التي المادة في ينظر عمـ عف عبارة ىو مياءيالك عمـ
 فػي بػرع الػذي3 فرنػاس بػف عّبػاس ىػو المجػاؿ مػف العمػوـ ىػذا فػي بػرع مػف وأوؿ  ,2إلى ذلػؾ ُيوصؿ الذي
ليػو الكيمياء, في براعة ذا , وكاف4سابقاً  تحدثنا كما الفمؾ  مػف الزجػاج صػناعة فػي خاّصػة طريقػة تعػزى وام
 مخترعاتػو كبػروأ الّظّؿ, عمى تعتمد بالميقاتوع" ُتعرؼ الوقت لمعرفة  آلة صنع الذي وىو األحجار, ضمف

, كمػا صػنع نظػارات طبيػة , وطػّور طريقػة لتقطيػع األحجػار فػي األنػدلس, عوضػًا عػف  5الطيػراف محاولتػو
إرسػػػاليا إلػػػى مصػػػر لتقطيعيػػػا, وفػػػي مجػػػاؿ الكتابػػػة صػػػنع أوؿ قمػػػـ حبػػػر فػػػي التػػػاريخ, و اشػػػتير بصػػػناعتو 

بو اإلسػػػطرالب فػػػي رصػػػدىا  لػػػ الت اليندسػػػية مثػػػؿ عالمنقالػػػةع وىػػػي آلػػػة لحسػػػاب الػػػزمف, واختراعػػػو آلػػػة تشػػػ
لمشػػمس والقمػػرو والنجػػوـ, والكواكػػب, وأفالكيػػا, ومػػداراتيا ترصػػد حركاتيػػا ومطالعيػػا ومنازليػػا عرفػػت بػػذات 
الحمػػؽ, وفػػي منزلػػو بنػػى  رفػػة كنمػػوذج يحػػاكي السػػماء, يػػرى فييػػا الزا ػػر النجػػوـ, والسػػحاب, والّصػػواعؽ, 

 ؿ منزلو, كما اخترع بعض أنواع بندوؿ اإليقاع.والبرؽ, وكّؿ ىذا كاف يقوـ بو في معممو الواقع أسف

                                                           
الخػػوارزمي يػػذكر أف معنػػى لفػػظ كيميػػاء مػػف كمػػى يكمػػي, إذا سػػتر وأخفػػى, ويقػػاؿ كمػػى الشػػيادة يكمييػػا إذا كتميػػا, والمحققػػوف ليػػذه  1

 .193,  العموم مفاتيحسى , الصناعة يسمونيا الحكمة عمى االطالؽ, وبعضيـ يسمييا الصنعة, الخوارزمي , محمد بف مو 
 .46, الكتب والمكتبات في األندلس, الشافعي, حامد, 473, المقدمةابف خمدوف, عبد الرحمف,  2
مػػػف رجػػػاؿ الحكػػػـ الػػػربض, ويكنػػػى أبػػػا القاسػػػـ, وكػػػاف فيمسػػػوفًا, ورياضػػػيًا, وشػػػاعرًا, وىػػػو مػػػف أىػػػؿ تاكرنػػػا فػػػي جنػػػوب األندلس)مدينػػػة  3

وىػي مدينػة تنسػب إلييػا الكػورة, وبيػا بػالط مػف بنيػاف األوؿ لػـ يتغيػر, واقمػيـ تاكرنػا منضػاؼ إلػى اقمػيـ باألندلس, بالمقربػة مػف أسػتجة, 
(, مػف 129, التروض المعطتار فتي  بتر األقطتارأستجة, ومف مدف تاكرنا مدينػة رنػدة, وىػي قديمػة وليػا آثػار كبيػرة, الحميػري, محمػد, 

 .46, الكتب والمكتبات في األندلس, الشافعي, حامد, 4/335, لس الرطيبنفح الطيب من طصن األندأصؿ بربري, المقري, أحمد, 
 .4/335, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد,  4
فػي )بمنسػية مدينػة قػرب تمػة أعمى مف الرداء بذلؾ قفز وقد ذراعيو, منيما يضع كبيريف, جناحيف ذي الريش مف كساء لنفسو صنع فقد 5

, وعمى الجادة  16وبيف قرطبة عمى طريؽ بجانة  شرؽ األندلس بينيا , وىػي مدينػة سػيمية وقاعػدة مػف قواعػد األنػدلس, فػي  13يـو يػـو
( 17, التتروض المعطتار فتتي  بتتر األقطتتارمسػتو مػػف األرض, عػامرة القطػػر, كثيػرة التجػػارات, وىػي عمػػى نيػر جػػار, الحميػري, محمػػد, 

 آثػار مػف وكػاف الطػا ر, وطيػراف الػذيؿ ألىميػة يفطػف لػـ أنػو إلػى سػقوطو بسػب ويرجػع وسػقط, توازنػو اختػؿ ولكػف أمتػار بضػعو فطػار
 محاولػة أوؿ فيػي العربيػة الحضػارة مػف تػاريخ جميمػة صػفحة تعتبر الطيراف فمحاولتو السفمي, ظيره  فقرات إحدى انكسرت أف سقوطو
 اسػمو مػنيـ رجػالً  أف اليونػاف كػىوح (,1/333, المغترب فتي حمتى المغتربالطيػراف) المغربػي, ابػف سػعيد,  فػي إلنسػاف عمميػة

 أىؿ وخاصة الناس بأذىاف عالقة الطيراف محاولتو ظمت وقد نوعيا, مف الثانية ىي عباس ومحاولة يوفؽ ولـ الطيراف حاوؿ"ايكاروس"
 محمػد ميػراأل عيػد فػي عبػاس وتػوفي , ةيبمنسػ نػواحي فػي واالبتكػار الفػف عمػى رمػزاً  اسػطورة إلػى محاولتو فتحولت طويمة, فترة بمنسبة
, طوقػاف, قػدري, 4/335, نفح الطيب من طصن األنتدلس الرطيتببالعود,المقري, أحمد,  لمضرب الحاف صانع موسيقياً  وكاف األوسط

 .30,العموم عند العرب
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إلػػى جانػػب اىتمامػػو بالطّػػّب, فقػػد اىػػتـ بقػػراءة خصػػا ص األمػػراض , وأعراضػػيا, وتشخيصػػيا واىػػتـ بدراسػػة 
, وكػػاف فػػي سػػبيؿ ذلػػؾ 1طػػرؽ الوقايػػة مػػف األمػػراض, وتوصػػؿ إلػػى الخػػواص العالجيػػة لألعشػػاب والنباتػػات

مف اطالعػو فػي ىػذه الصػنعة الجميمػة, التػي تحفػظ البػدف, وتقيػو مػف  , ويناقشيـ فيما بدا لو2يقصد األطباء
آفػػات األدواء, واألعػػراض, وقػػد اتخػػذه أمػػراء بنػػي أميػػة فػػي األنػػدلس طبيبػػًا خاصػػًا لقصػػورىـ, انتخػػب مػػف 
مجموعات مف األطباء الميرة لشيرتو, وحكمتو, وأسموبو الجاذب عند ارشاداتو الطبية الخاصة بالوقاية مف 

شػػرافو عمػػى طعػػاـ األسػػر الحاكمػػة, إلحػػراز السػػالمة مػػف األسػػقاـ واألمػػراض, فػػال يحتػػاج إلػػى  ,3األمػػراض وام
 . 4المداواة إال نادرًا , فمذا حصؿ ما يكرىوف مف المرض دّليـ عمى أنجع الطرؽ في المداواة

ؽ مف صّحة ولـ يكف ابف فرناس يقنع بكّؿ ما كتبو الناس مف نظريات , بؿ ألـز نفسو إلقاء التجارب ليتحقّ 
, أو ينقضيا.  وقػد شػجب القبػوؿ 5كّؿ نظرية درسيا أو نقميا عف  يره ليرقى بيا إلى مرتبة الحقيقة العممية

القبوؿ والقناعة باألمور الظاىرة, المبّسطة المقدور عمػى النظػر والبحػث فييػا, فكػاف يغػوص فػي تحقيػؽ مػا 
ـ , وأىّميػا الطّػّب, والصػيدلة, وخاّصػة عمـ, وكاف يطّبؽ النظريات العممية عمى منيه عممّي فػي كػّؿ العمػو 

, بعد أف ذاع صيتو باختراعاتو التي سبقت عصره واّتيـ بالكفر والزندقة, وُعِقدت محاكمة 6دراسة األعشاب
محاكمػػة أمػػاـ المسػػجد الجػػامع أمػػاـ العامػػة لمحاكمتػػو, إال انيػػا انتيػػت بتبر تػػو لمػػا كػػاف فػػي االتيامػػات مػػف 

جػػراء بعػػض التجػػارب المختمفػػة, ولكنػػو لقػػَب ع مبالغػػة وجيػػؿ, وُنِسػػب إليػػو السػػحر نتي جػػة عممػػو بالكيميػػاء  وام
 .  7بحكيـ األندلسع نظرًا لكفاءتو وعممو وخبراتو الواسعة في مجاالت عديدة

                                                           
1 Ibn Firnas(Abbas)"by Ahmed Djebbar" Dictionnaire Culturel des Science, by Collective under the 

direction of Nicolas Witkowski, Du Regard Editions,2003,ISBN 2-84105-128-5 
 .1/333, المغرب في حمى المغربالمغربي, ابف سعيد,  2
3 www.mawhopon.net 
 .4/335,نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد,  4
فػػي بغػػداد, كتػػب عميػػوع أوؿ طيػػار عربػػي ولػػد فػػي  حػػديثًا وتكريمػػًا ألسػػمو سػػميت فوىػػة قمريػػة بمسػػمو, كمػػا وضػػع تمثػػاؿ لػػو أمػػاـ مطػػار 5

ـ, افتتح جسر عباس بػف فرنػاس 2011األندلس, وأصدرت ليبيا طابعًا بريديًا باسمو, وأطمؽ أسمو عمى فندؽ مطار طرابمس, وفي عاـ 
 Ibn وسػيو لػويس,في قرطبة عمى نير الوادي الكبير, في منتصفو تمثػاؿ لػو مثبػت بجنػاحيف يمتػداف إلػى نيايػة الجسػر, مػف تصػميـ خ

Firnas(Abbas)"by Ahmed Djebbar" Dictionnaire Culturel des Science, by Collective under the direction 
of Nicolas Witkowski, Du Regard Editions,2003,ISBN 2-84105-128-5 

6 www.mawhopon.net 
 .1/252, دولة اإلسالم في األندلسعناف, محمد,  7
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, لمفمػؾ, بدراسػتة ىػػ ( حيػث عػرؼ353-293الفتػرة) فػي الػذي عػاش حاتـ بف مسممةو    1والكيميػاء والنجػـو
 يا عَباس بف فرناس.,ولكنو لـ يحظ بالشيرة التي حصؿ عمي

 :اإلنسانية العموم-ب

 لدولػة مقػراً  واتخػذىا معاويػة, بػف الػرحمف عبػد دخميػا أف منػذ إال قرطبػة فػي نشاطيا األدبية الحركة تبدأ لـ
 فػي الػوالة الشػتغاؿ أمية في األندلس, أما في عصر الوالة فمـ يكف ىناؾ رواٌج لمحركة األدبية, وذلػؾ بني

 عمػى يالحػظ مػا وأوؿ والعػرب والبربػر, والشػامييف أوالبمػدييف العػرب والعػرب , بػيف الداخميػة والفػتف الفتػوح
 بعػض ظيػور ثػـَ  ,2األندلسػييف األدبػاء مػف جيػؿ أوؿ ظيػور األنػدلس تػاريخ مػف الفتػرة لتمػؾ األدبيػة الحيػاة

 فيو, اـالحكّ  مشاركة بؿ الّشعب, عمى باألدب االشتغاؿ اقتصار عدـ يالحظ وكذلؾ األندلس, في األديبات
 أندلسػيّ  أدب نحػو الخطػوات أولػى الفتػرة ىػذه تشػيد وىكػذا األندلسػي, لػألدب األولػى السػمات ظيور كذلؾ

 األدبيػة الحركػة ىػذه وتتمّيػز ,3قبػؿ مػف ىػو كمػا المشػرؽ مف الوافديف عمى وقفاً  األدب يصبح فمـ مستمّر,
 -:التي منيا العناصر, مف بالعديد اإلمارة فترة وأعني الفترة تمؾ في

 :4الشعر-1

احتػػّؿ الّشػػعر لػػدى األندلسػػييف مكانػػة عظيمػػة, وأصػػبح يمثّػػؿ السػػمة األدبيػػة العامػػة ليػػـ, وقػػد كػػاف لمطبيعػػة 
األندلسية أثر كبير في تأَلؽ الحركة الشعرية, وبروز الكثيػر مػف الشػعراء األندلسػييف, فقػد اتصػفت األنػدلس 

ت تزىػػو بخضػػرة أشػػجارىا ورونػػؽ أزىارىػػا, فرقّػػت بالّطبيعػػة السػػاحرة مػػف ميػػاه جاريػػة, وجبػػاؿ خضػػراء, وجنػػا
مشاعرىـ, وأزالت جفوتيـ, وأثارت ممكاتيـ الفكرية, فاستغّموا أحاسيسيـ العميقػة , وخيػاالتيـ الواسػعة , فػي 
وصؼ جماؿ الطبيعة والتغّني بمفاتنيا, وعميو فمّف البي ة األندلسّية كانت ذات تأثير بال  في تشكيؿ أشعار 

                                                           
 .272, حضارة اإلسالم, مظير, جالؿ, 173, تاريخ العرب في األندلسخالد, الصوفي,  1
 .465-463, المجتمع األندلسي في العصر األمويدويدار, حسيف,  2
 .170, قرطبة حاضرة ال الفةسالـ, عبد العزيز,  3
ف كػاف كػؿ عمػـ شػعراً  4 لستان , ابػف منظور,محمػد بػـ مكػـر  , الشعر: عرؼ قديمًا عمى أنو منظـو القوؿ  مػب عميػو الػوزف والقافيػة, وام

, مادة)شػػعر(, ويعػػػرؼ الشػػػعر فػػي الوقػػػت الحاضػػػر عمػػػى أنػػو النظػػػاـ المػػػوزوف يتركػػػب تركيبػػًا متعاضػػػدًا ويكػػػوف مقَفػػػى  العتتترب المحتتتيط
ذا خال مف ىذه القيود ال يسمى شعرًا, وال قا مو شاعرًا, وبالتالي ىناؾ أربعة شروط لمشعر: المعنػى, الػوزف, القافيػة, القصػد,  وموزوف, وام

 , مادة )شعر(.المصباح المنيرالمقري, أحمد بف محمد, 
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كوينػػو بمػػا يناسػػبيا مػػف ألػػواف الطبيعػػة الجميمػػة, والتػػي تشػػّد أذىػػانيـ وتثيػػر أحاسػػيس الجمػػاؿ األندلسػػييف, وت
 .1عندىـ

 اإلمػارة فتػره فػي األندلسػيَ  الّشػعر إفّ  حيػث لحضػارتيـ, أسػاس ىػو بػو والمسػمميف العػرب واىتمػاـ فالشػعر
 األندلسػيّ  الشعر أفّ  في ؿتتمث المحافظ االتجاه ىذا فمظاىر المشرقية, المحافظة المدرسة اتجاه في يسير
 يسير كاف أنو ثـ , ذلؾ إلى ,وما وحماسة ,ومدح, فخر مف التقميدية بالموضوعات ييتـّ  ما أكثر ييتـّ  كاف
الباديػة باإلضػافة إلػى أف الشػعر  عػالـ مػف  البػاً  صػورىا ,وتجميػع القصػيدة بنػاء فػي القػدماء مػنيه عمػى

ـّ ىػذا التطػور وسػط  األندلسي كاف طواؿ فترة اإلمارة يمّر في طور تكويف  ػامض  يػر واضػح المعػالـ, وتػ
المنازعات والحروب , التػي صػاحبت نشػوء المجتمػع األندلسػي, الػذي كػاف وقتيػا يتيّيػأ لمخػروج إلػى النػور, 
وتتابعت حمقاتو خالؿ األزماف التي كانت أسس النظاـ الجديد ترسو فييا عمى ميؿ,  ير متػأثرة بػالحروب 

, ولقد كاف لمشعر العربي في األندلس في ذلؾ الحيف صدى خافػت , 2ء الفتف المتواليةالتي اشتدت في أثنا
, لما كاف يترّدد في جوانب المشرؽ مف شعر, ولكف أصولو تثبتت في التربة األندلسّية نتيجة عوامؿ كدعـ 

ىػذا  فييػا دحيم قصيدة في 3المخشى أبو يقوؿ ما ولنتأمؿ األمراء لمّشعر, مثؿ األمير عبد الرحمف الداخؿ,
 ىذا األمير:

 ناتتتتتبالع اءتتتتتتتتنض فتركناها  اتتتتُبدن اناتتسم امتطيناها
 الندى أهل إلى قفزاً  مهمها  بها اوزتتتج قد وذريني
 4الثرى فوق من  ير ومناف  اتتكمه مناف  ير قاصداً 

 :القتاؿ وأسمحة السيوؼ تمجيد في الحكـ يقوؿ و

 والرَدن والمهو األوتار في المحن من  ناألذ إلى أشهى البيض صميل طناء
 نتتتتتتتالطع من نتتتتتتتتتيطَمع نجوماً  أرتك  ا                          تتتتتوالقن ةتتتتتتتاألسن زرق تتتتتتا تمف اذا

                                                           
 .30, الشعر األندلسي بحث في تطور  و صائص  رسيو, اميميو,  1
 .32-30نفسو,  2
لس أبو المخشى: ىو عاصـ بف زيد العبادي, ويتصؿ نسبو بالعباد نصارى الحيرة, وكػاف والػده مػف جنػد الشػاـ الػذيف وفػدوا عمػى األنػد 3

 .99, األدب األندلسي من الفتح إلى سقوط ال الفةفي فترة الوالة, ىيكؿ, أحمد, 
 .82, األدب األندلسي من الفتح إلى سقوط ال الفة,ىيكؿ, أحمد, 2/135,اإلحاطة في أ بار طرناطةابف الخطيب, لساف الديف,  4

82. 
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 ىتتالدج وينكشف الساري يهتدي بها
                            

 1نتتتتتتتاألم من لباساً  اتتتالدني وتستشْعر 

 بنػاء حيػث المحافظػة,مف المشػرقية المدرسػة ُخطػا عمػى يسػير الشػعر ىػذا أف تؤكػد النمػاذج ىػذه فأمثػاؿ
 الصػور انتػزاعُ  حيػث مػف و الممػدوح, إلػى الرحمة, بوصؼ البدء إلى مثاًل, المدح إلى يميؿ الذي القصيدة
 الػذي األسػموب ذلػؾ , القػديـ ويالبػد باألسػموب التعبيػر حيػث مػف ثػـ القديمػة, البدويػة البي ػة مػف والمعػاني
ف الجزلة, األلفاظ عمى يعتمد ف الضخمة العبارات مف ويتألؼ  ريبة, كانت وام  مف وأخيراً  خشنة, جاءت وام
 الّرّنانة. والقوافي الكثيرة التفاعيؿ ذات الَطويمة األبحر إلى الميؿُ  حيث

  :المحافظ االتجا  اتباع عوامل

 ولػـ التقميػد بػدافع دا مػاً  كػاف الشػعر فػي المحػافظ الػنيه عمى األندلسييف سير أفّ  يظفّ  الباحثيف مف الكثير
 المشرؽ مف وفدت التي المحافظة المدرسة منيه عمى سيرىـ أفّ  فالحؽّ  األندلسييف, حياة لما تقتضيو يكف
 2. وقيميـ ُمثميـ مف ثـّ  وظروفيـ, األندلسييف واقع مف يبّرره ما لو كاف

 المحػافظ, الّشػعر بيػا ُعػرؼ التػي التقميدية الموضوعات ىذه كبير حد إلى مبكانت تتط وظروفيـ فواقعيـ
 مػف و يرىػا الفتػرة تمػؾ فػي ذلػؾ مػف كثيػراً  األندلس عرفت وقد والغمبة, الصراع لواـز مف والحماسة فالفخر
ذات  -يػركب حػدّ  -إلػى األندلسػية البي ػة كانػت وقػد القديمػة, العربيػة البي ػة لػواـز مػف كػذلؾ والمػدح الفتػرات,
 أداه الشعر مف يّتخذوف فيـ سمطانيـ, ويقّووف حكميـ يدعموف حّكاميا كاف حينما وخاّصة ,3عربيّ  طابع
 لػواـز مف كاف كذلؾ والغزؿ. والمدح, بالثناء, بانبساطيـ عرفوا األمزجة, عرب وىـ دعاية ووسيمة ترويه,
 األنػدلس عرفػت وقػد  الفرسػاف, أوسػاط فػي ,وخاصػة الر يسػية مظاىرىػا مػف ومظيػراً  القديمػة العربية البي ة

 .4األولى سنييا منذ الفروسية

 عميػو  ريػب بػذلؾ ولػيس ,5وبخاّصػة المتيالػؾ الغػزؿ, إلػى يميػؿ ىشػاـ بػف كػالحكـ شػاعراً  نػرى ىنػا مػف
 6.الحب مياديف في وضعفاء الحرب, ميداف في أشداء أقوياء يظيروا أف الفرساف فشأف كفارس,

                                                           
 .84-82, لسي من الفتح إلى سقوط ال الفةاألدب األند, ىيكؿ, أحمد, 1/13, الحمة السيراءابف األبار, محمد,   1
 .122-120, األدب األندلسي موضوعات  وفنون الشكعة, مصطفى,  2
 .82, األدب األندلسي من الفتح إلى سقوط ال الفةىيكؿ, أحمد,  3
 .122-120, األدب األندلسي موضوعات  وفنون الشكعة, مصطفى, 4
 .13, ر المغربالمعجب في تم يص أ باالمراكشي, محي الديف,  5
 .85, األدب األندلسي من الفتح إلى سقوط ال الفةىيكؿ, أحمد, 6
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 يمكػف فكّميػا المحػافظ األندلسػيّ  الشػعر تناوليػا التػي التقميديػة األ ػراض بػاقي فػي يقػاؿ أف يمكػف وىكػذا
 يتنػاوؿ الػذي المحػافظ األسػموب أما وظروفيـ, األندلسييف وواقع مقتضيات الطبيعة األندلسّية مف اعتبارىا

 كػانوا العػرب أفّ  وذلػؾ وقيميـ, االندلسييف مثؿ تبريره, فمو التقميدية, المواضيع تمؾ األندلسيوف الشعراء بو
 آبػاؤىـ فيػو عػاش الػذي العػالـ ذلػؾ ىػو مثػالي, عػالـ مخػّيالتيـ وفػي جديػد, إقمػيـ أي إلػى ينتقمػوف عنػدما

 آبػا يـ عػالـ يتخيمونػو الػذي المثػالي العػالـ ىػذا يسػتميموف مػف وكػانوا , النوؽ الصحراء و حيث األقدموف,
 .1في الشعر محافظ اتجاه مف اإلمارة أسيست فتره في لألندلسييف ما كاف تعميؿ ىو فيذا وأجدادىـ,

 ُيعدّ  ال بحيث مستقمة, شخصّية ذا وتجعمو األندلسي الشعر مالمح تمّيز التي الخاّصة لمّسمات أما بالنسبة
 فقػد لشػعرىـ, مميػزة خصػا ص معػو تبػدو وال شخصػّيتيـ, وراءه تخفػى تقميػداً  لممشػارقة مقمػديف األندلسػّيوف

 الحػديث ىنػا والميـّ  ,2أخرى فترات في اآلخر البعض اإلمارةعمى أف يظير تأسيس فترة منذ بعضيا ظير
 -:وىي اإلماره فتره في ظيرت التي األولى السمات عف الحديث

 :الموضوعي التجديد -

 قبػؿ, مػف تُػدرس لػـ التػي التجػارب بعػض تنػاوؿ أو الجديػدة الموضػوعات بعػض عػف الحديث بذلؾ ونعني
 فقػداف تجربػة فييػا المخشػى أبػو الشػاعر التي تناوؿ الشعرية ةالقطع تمؾ الخاصية ىذه عمى مثاؿ وأوضح
 :يقوؿ وفييا البصر,

 ىتتتتتتفمض رتتتتتبأم اهلل ىتتتتتتتقض اذا                                                داتتتتتتتتلمع يتتتتتتبنات أم تتت ضع
 اتبالعص لمس االرض في مشي          اتتتإنم ريراتتتتض ىتتتمتتتأع ورأت
 دىتتتتتتالم ىتتتتتتمن بمغت َحرى وهي               تتتتقول تتتتالتتتتتوق داً تتتوج فبكت

 ىتتتتتتكالعم داء األدواء نتتتتتتم اتتتتم                                                اتتتتتتتتتقوله من رحتتتتتتتتق ففؤادي
ذا  وىتتتتتتث دتتتتق تتتتتمي لتتتتمث َحياً  كان                                              رتتتتتتتتتتبص ذا رتتتتالعم نال وا 
 روىتتتتتتتتال ىتتتتتتتالق إذا مسروراً  يك                                             متتل المسرور الناعم وكأن

 ىتتتتتتسع ثتتتتتتحي ب  ىتتتتيسع قائداً   طرف  من مستبدالً  ابصرت

                                                           
 .122-121, األدب األندلسي موضوعات  وفنون الشكعة, مصطفى,  1
 .85, األدب األندلسي من الفتح إلى سقوط ال الفةىيكؿ, أحمد, 2
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 1ىتتتمش إن يمشي الناس وسؤال ...                                      دتتتتتتقائ د تتتيق لم إن بالعصا
 الفنػي, التجويػد وىػي أخػرى, سػمة ىػذا شػعره فػي وظيػر قبمػو, شػاعر إليػو يتطػرؽ لػـ جديػد الموضػوع فيذا

 التجويػد, ىذا إلى مختمفة وسا ؿ ولألندلسّييف بقوف,السا أّلؼ مّما أجود بطريقة األداء محاولة بذلؾ ونعني
 منػذ شػعرىـ فػي بػدأت التػي الفنيػة الّسػمة وىػذه بالشػكؿ, يّتصػؿ اآلخػر والػبعض بالمضػموف يتعّمؽ بعضيا
ف العصور, كؿّ  في األندلسيّ  الّشعر خصا ص أوضح مف دا ماً  كانت نشأتو  مف مختمفة مظاىر أخذت وام
 .2آلخر شاعر ومف لعصر عصر

 محنتو عف يتحّدث ,فيو بارعة فنية بطريقة الموحى التعبير يستعمؿ وجدناه المخشى أبي أبيات تأممنا ذاوام 
نمػا مبالغػًا, أو مباشػراً  تعبيػراً  ذلػؾ عػف يعّبػر ال ولكّنػو بصػره, فقػد حػيف  مػؤَثراً  بسػيطاً  إيحا يػاً  تعبيػراً  يعّبػر وام
 يكتػؼ ولػـ عينيػو, لنػور عا ميػا فقػداف ببسػب لألعػداء وخضػوعيا زوجتػو ذكػر حػيف وذلػؾ التػأثير,  ايػة

 جميعػاً  والبنػات الزوجػة ,وأفّ  لديػو بنػات وجػود عمػى , داللػة بناتػو أـ أنيػا بػذكر الزوجػة, بػؿ ذكػر الشػاعر
 اهلل مػف قضػاء إنما األمر, ىذا أفّ  واليواف, باإلضافة إلى ذكره الّذؿّ  مف حاؿ في خضعف لمعدا,وأصبحت

 .3األبيات تمؾ في ذلؾ وما إلى التشبيو تخداـواس الوصؼ استمرّ  وىكذا تعالى,

 الحنين إلى الوطن : -

 بالعمػؿ تتضػح فالعاطفػة العػاطفي, التركيػز -األموّيػة وأعنػي-, الفتػرة تمػؾ فػي الشػعر سػمات مػف أيضػاَ 
 رآىػا نخمػة مدينتػو عػف فػي الػرحمف لعبػد شػعريّ  نػّص  وىػذا عناصػره, أبػرز تكػوف أف لتوشػؾ حّتى الشعري
 -:بالرصافة

 الن ل وطن عن الغرب بأرض تناءت     ةتتتن م افةتتتتتتالرص طتتتتوس لنا دتتتتتتتتتب
 يتتتأهم وعن ىَ تتتبن عن ائيتتتالتن وطول     وىتتتتتوالن بتتتتالتغري في شييهى تتتتفقم
 يتتتمثم أىتتتوالمنت اءتتتاإلقص في كتتفمثم    ةتتتتتتتطريب اتتتتتتتفيه أنت أرضتتتتتتب أتتتتنش

 4لتتتتبالوب نتتتتتتتالسماكي ريتتتويستم يسيح    الذي المنتأى في المزن طوادى سقتك

                                                           
 85, األدب األندلسي من الفتح إلى سقوط ال الفةمد, , ىيكؿ, أح2/135, اإلحاطة في أ بار طرناطةابف الخطيب, لساف الديف,  1

85 
, األدب األندلستتي موضتتوعات  وفنونتت , الشػػكعة ,مصػػطفى, 87-85, ,األدب األندلستتي متتن الفتتتح إلتتى ستتقوط ال الفتتةىيكػػؿ, أحمػػد2

121-122. 
 .122-121, األدب األندلسي موضوعات  وفنون الشكعة, مصطفى,  3
 .90/ 2,مغرب في أ بار المغرب واألندلسالبيان الالمراكشي, ابف عذارى,  4
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 العاطفي الجانب يبّرر ولكنو الوصؼ, وىو تقميدياً  موضوعاً  يتناوؿ األبيات ىذه خالؿ ومف الرحمف, فعبد
نمػا وال لونيا, طوليا ال في النخمة يصؼ لـ فيو ,1كبير بشكؿ  , عاطفيػة صػاؼبأو  ليوصػفيا ذلػؾ تػرؾ وام
 وبينيا بينو وأوجد األىؿ, عف ويبتعد الوطف عف وينأى يغترب حّياً  إنساناً  النخمة فقد جعؿ مف يبدو, وىكذا
 . 2عطؼ في ويناجييا حنو في يخاطبيا جعمتو نفّسية وعالقة وجدانية مشاركة

 الّشػعر مالمػح ىػي العامػة مالمحػو كػوف بػر ـ اإلمػارة تأسػيس فتػرة فػي األندلسػي الشػعر أفّ  نػرى وىكػذا
 أفّ  ذلػؾ المتمّيػز, األندلسػيّ  لمّشػعر األولػى المالمػح صنعت خاّصة سمات لو كانت قد المحافظ, المشرقيّ 
طرؽ بعض الموضوعات الجديدة, والميؿ إلػى التجويد,و مبػة لمجانػب  مف الفترة تمؾ في بدت التي الّسمات

 ستظير سمات فيناؾ المشرقي, نظيره عف زةتميّ  التي األندلسي الشعر خصا ص فقط العاطفّي, لف تكوف 
 . 3مختمفة لظروؼ نتيجة تالية عصور في

  الَشعراء:  -

 حيػاةً  أندلسػيوف ,وأقميػـ وثقافة ونشأة, امتازت ىذه الفترة بعديد شعرا يا الذيف كاف أكثرىـ أندلسّييف مولًدا,,
 أخباره قمت قد اآلخر بعضيـ أفَ  عمى كمًا,حا أو أميراً  لكونو أخباره كثرت قد إفَّ بعضيـ ثـ ونتاجًا, وتأثراً 
ّنما إمارة, أو بحكـ يتمّتع لـ لكونو  :الشعب,ومف ىؤالء الشعراء بأخبار الُيعنى والتاريخ الشعب, أبناء مف وام

 :الدا ل الرحمن عبد -

 وتركػو أبػوه مػات ,4(ـ731ىػػ/113 (عػاـ دمشؽ قرى إحدى في ولد ىاشـ بف معاوية بف الرحمف عبد ىو
 عمػى وقػاـ أمّيػة, ببنػي النكبػة وحمّػت عمػره مػف العشػريف فػي كػاف عنػدما ثػـّ  ,5ىشػاـ جػّده فكفمػو صػغيراً 
 النيػر, قػرب  بقريػة ونػزؿ الفػرات, ناحيػة إلػى وولػده بأىمػو فػرّ  قػد الرحمف عبد كاف ,6العباس بنو أنقاضيـ

                                                           
 .11, المعجب في تم يص أ بار المغربالمراكشي, محيي الديف,  1
تتتاريخ وحضتتارة  دراستتات فتتي, أبػػو الفضػػؿ, محمػػد أحمػػد, 91-90,األدب األندلستتي متتن الفتتتح إلتتى ستتقوط ال الفتتةىيكػػؿ, أحمػػد,  2

 .275, األندلس
 .124-121, وفنون  األدب األندلسي موضوعات الشكعة, مصطفى,  3
 .23/205, نهاية األرب في فنون األدبالنويري, شياب الديف,  4
 .147, حكايتنا في األندلس, عنبتاوي, عدناف, 10/74, البداية والنهايةابف كثير , أبو الفداء,  5
 .27,  الصة تاريخ األندلس, أرسالف, شكيب, 118-115, ذكر بالد األندلسمؤلؼ مجيوؿ,  6
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 يوسػؼ ونػازؿ أميػة يبن أنصار حولو وجمع ,1األندلس إلى تسّمؿ وبعدىا العباسّييف أعيف بيا عف واختفى
 صادفو ما كؿّ  عمى الداخؿ تغّمب ,وقد3(ـ755 /ىػ139( عاـ قرطبة ,ودخؿ فيزمو األندلس والي 2الفيرى
 أحيانًا, والقسوة والحيمة, واعتمد في ذلؾ عمى الّذكاء, األندلس في أمية بني دوؿ تأسيس في صعوبات مف
 "قػريش صػقر " 4المنصػور جعفػر أبػو لقبػو و , ايتػو تحقيؽ سبيؿ في وخاّصتو قرابتو بعض قتؿ إنو حتى
 وعمػؿ مّتصػؿ جيػاد فػي حكمػو مػدة وىػي عامػاً  وثالثػيف ثالثو نحو ظؿ الذي الرحمف بعبد يميؽ لقباً  وكاف
 كػاف مػا أكثػر حقّػؽ أف بعػد )ـ788ىػػ/ 172سػنة )  مػات ثػـّ  ومػف الكبيػر, ىدفػو تحقيػؽ أجػؿ مػف دا ػب,
 وكمحارب كمنساف المختمفة بجوانبو يصوره شعره وكاف بميغًا, ناثراً و  مجيداً  شاعراً  الرحمف عبد وكاف ,5يريد

 6.سابقاً  ذكرت التي الرصافة نخمة عف كأبياتو وكسياسّي, وكمحارب

 ذلؾ ومف الصادؽ, الفخر ولكنو الفخر, طابع تأخذ ,وكّميا ,وكسياسيّ  كمحارب تمّثمو أخرى نماذج وىناؾ
 : زواتو إحدى في معسكره جانب إلى وقعت الغرانيؽ, صيد عمى رفاقو بعض حضنة في قولو

 الغرانق وقعَ  وصيد دعني

 المارق اصطياد في همي فإن

 في نفق إن كان أو في حالق

 الطرائق هواجر التظت اذا

  افق نبذ ظل لفاعى كان

                                                           
 .29-28, جذوة المقتبس في تاريخ عمماء األندلس, أبو عبد اهلل, الحميدي 1
يوسؼ الفيري:  ىو آخر والة األندلس, والذي عاصػر سػقوط الدولػة األمويػة, وقيػاـ الدولػة العباسػية, وظػؿ عمييػا واليػا إلػى أف دخميػا  2

دلس, وجػػده عقبػة بػف نػػافع فػاتح المغػرب العربػػي, عبػد الػرحمف بػف معاويػػة وىزمػو , وبالتػالي أسػػس عبػد الػرحمف الدولػػة األمويػة فػي األنػ
, البيتان المغترب فتي أ بتار المغترب واألنتدلسوباني مدينة القيرواف, ووالي افريقيا أياـ معاوية بف أبػي سػفياف, المراكشػي, ابػف عػذارى, 

224. 
 .11, المعجب في تم يص أ بار المغربالمراكشي, محي الديف,  3
مػؿ عبػػد اهلل بػف محمػد بػف عمػي بػػف عبػد اهلل بػف العبػاس بػف عبػد المطمػػب بػف ىشػاـ, ثػاني خمفػاء بنػػي أبػو جعفػر المنصػور اسػمو الكا 4

ـ, 775ـ, حتػى وفاتػو عػاـ 754العباس وأقواىـ, واشتير بتشييد مدينة بغداد التي تحولت لعاصمة الدولػة العباسػية, تػولى الخالفػة عػاـ 
أبتتو جعفتتر العبػػاس, والػػتخمص مػػف أي خطػػر ييػػدد سػػيطرتيـ, ادىػػـ, عمػػي, وكػػاف ىمػػو األكبػػر أثنػػاء حكمػػو ىػػو تقويػػة حكػػـ أسػػرة بنػػي 

 .55-52, المنصور
 .60/ 2,البيان المغرب في أ بار المغرب واألندلسالمراكشي, ابف عذارى,  5
 .23/205, نهاية األرب في فنون األدبالنويري, شياب الديف,  6
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 1شاهق وقصر روض عن طنيت

ف الػرحمف وعبػد  عمػى وفػد ألنػو ؾوذلػ والّشػعر, الحيػاة أندلسػيّ  يعتبػر المولػد والنشػأة, فمّنػو مشػرقيّ  كػاف وام
 باألحػداث مزدحمػة عريضػة طويمػو حيػاة مػف األنػدلس فػي كػاف بمػا وتػأثر البػاكر, شػبابو فػي األنػدلس

 مرتبطػاً  شػعره جػاء ىنػا ومػف األنػدلس, فػي قيػؿ قػد شػعر مػف عنػو أثػر مػا كػؿّ  كػاف حتَػى والتجػارب,
 .2باألندلس

 المشرؽ في األوؿ بوطنو الّشاعر قمب ميؽتع فتصّدره الحنيف أما والفخر. الحنيف بيف قّسميا شعره ونماذج
 فقػد وانتصػارتو, ومغامراتػو بطولػة الّشػاعر فمصػدره الفخػر وأمػا كبيػرة, دولػة آلبا ػو وكػاف ونشػأ ُولػد حيػث

 3.فقدوىا التي الدوؿ لتعّوضيـ أمية دولة بني يؤّسس أف شاب وىو استطاع

 حتػى بيػا وانفعؿ بنفسو, الّشاعر عاشيا تجارب عف يعّبر ألنو بالصدؽ؛ يتسـ الداخؿ شعر كاف ىنا ومف
 محتمالً  فخراً  الداخؿ الرحمف عبد مف كاف فقد واألكاذيب, بالمبالغات مثقالً  يكوف أف شأنو مف الذي الفخر
 فػي فيػو بفنيػة التعبيػر, شعره أيضػاً  وسيرتو, واتسـ الرجؿ حقيقة يصّور ألنو أكاذيب, أو مبالغات ال تثقمو
نما الخارج مف يصفيا ال األشياء بعض عف حديثو  .4بداخميا يتعّمؽ وام

  -:الم شى أبو -

 وفػدوا الػذيف الشػاـ جنػد مػف والػده وكػاف الحيػرة, نصػارى بالعبػاد نسبو ويّتصؿ العبادي, زيد بف عاصـ ىو
 شػوش ببمػدة المخشػى أبػو فنشػأ البيػرة, بمنطقػة دمشػؽ جنػد مػع نػزؿ قد وكاف الوالة, فترة في األندلس عمى
 .5عصره شعراء ألمع صار حتى فيو ينب  ومازاؿ لشعرا قرض إلى واتجو

, و ىجاء ذا كاف إنو: ويقاؿ  أصػمو فػي يجػدوف الّشػعراء كػاف ولػذلؾ أحيانػًا, األعػراض يتنػاوؿ يمػّس الحػـر
 الػداخؿ, الػرحمف عبػد بػف لسػميماف المػدح كثيػر -األمػر أوؿ -وكػاف بػو, يعّيرونػو مغمػزاً  البعيػد النصػراني

 الػرحمف عبػد بػف ىشػاـ اعتبػره الشػعر مػف بيتػاً  مدا حػو إحػدى فػي ذكػر وقػد و,بػ ينقطػع أف ليوشػؾ حتّػى
 -:وىو بو تعريضاً 

                                                           
 .94,األدب األندلسي من الفتح إلى سقوط ال الفة,ىيكؿ, أحمد, 1/11, الحمة السيراءابف األبار, محمد,   1
 .60/ 2,البيان المغرب في أ بار المغرب واألندلسالمراكشي, ابف عذارى,  2
 .96-95األدب األندلسي من الفتح إلى سقوط ال الفة,ىيكؿ, أحمد,  3
 .97-95نفسو, 4
 .124-2/123, المغرب في حمى المغربابف سعيد,  5
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 1اعورار فيها مقمةً  يقمبَ  ...        عرفا سئل من مثل وليس
 عنو عرؼ لّما وخاّصة المخشى, أبي مف فا تاظ أحوؿ, كاف أنو بيشاـ تعريضاً  البيت ىذا اعتبار وسبب
,الحػ الػذي يمػّس  ىجا ػو مػف  مػاردة, مدينػة إلػى فاسػتدعاه ىشػاـ, دوف سػميماف مػدح مػف بػو اشػتير ولّمػا ـر
 المخشػى, آبػا عيػا  :لػو قػاؿ عميػو دخؿ فمّما , بعطا و المخشى فطمع أبو أبيو, حياة في والييا ىشاـ وكاف
 منػؾ ليػا ينػتقـ أف فػي هلل دعاءىا أخمصت ,وقد فييا فأفحشت فقذفيا ابنيا, ىوت التي الصالحة المرأة إفَ 

 عػوله وقػد عينػاه, تمموسػ لسػانو, مػف بعػض فقطػع بػو أمػر ثػـ ليػا, ألقػتّص  وسػمطني رجاءىػا, فاسػتجاب
الكػالـ ولكػف  فاسػتطاع قمػيال إال وقػت بعػد فػانجبر لسػانو فأمػا , بػو ممػَثالً  ذلػؾ بعػد عػاش ولكػف جراحػو,
بمػ  عبػد الػرحمف الػداخؿ  أشػعاره,ولّما  فػي شػكواه وكثػرت مصابو فعظـ استمّربو, فقد العمى وأما بصعوبة,

 الػرحمف عبػد عمػى الشػاعر ثػـ قػدـ يعّنفػو, ابنػو إلػى صػنع ابنػو ىشػاـ بػأبي المخشػى سػاءه األمػر, وكتػب
التػػي صػػّور مػػف خالليػػا محنػػة العمػػى التػػي يعػػاني منيػػا , فػػرؽ قمػػب عبػػد الػػرحمف وأعطػػاه  وأنشػػده قصػػيدتو

 2. شعربالندـ ىشاـ ابنو وكذلؾ األمواؿ ,

 أبػو الفصػيح, وعّمػر اإلنشػاد عػف مأسػاتو أعجزتػو أف بعػد لشػعره كمنشػد صػبياً  اتخػذ رالّشػاع ويقػاؿ إفّ 
 فػي مػات أنػو وُذكػر العيػد ىػذا مف قريباً  وُتوّفي األوسط الرحمف عبد دولة لحؽ حتى محنتو, بعد المخشى
 .الربضي الحكـ عيد

 التي األبيات تمؾ منو الذي قميؿال إال شعره مف يصمنا لـ القوؿ إاَل أّنو  زارة مف عنو عرؼ ما بر ـ ولكف
 انتصػار فييػا يمّجػد التػي األبيػات تمػؾ أيضػاَ  شػعره مػف بقػي الػذي القميػؿ ومػف لديػو, العمػى محنػة صػّورت
 :المعارؾ بعض في الداخؿ

 كبير موجيهما عندي كال               جوف في ضافي وهمّ 
 3تطير بنا الرياح وأجنحة                                                    معمقات فبتنا والقموب

 :زوجتو عمى عالة وحياتو ومأساتو عجزه يصَور وىو حياتو آخر في قالو ما و

 اتتتتتيعوله وكان ىتتمثم امرأ تعول  اتتتتتتحويمه فتتتتتتالضعي بَنياتي أم
                                                           

 .377, جذوة المقتبس في تاريخ عمماء األندلس, الحميدي, أبو عبد اهلل 1
 .100-97األدب األندلسي من الفتح إلى سقوط ال الفة,, ىيكؿ, أحمد, 36-35, تاريخ افتتاح األندلسابف القوطية, أبو بكر ,  2

100. 
فتي تتاريخ وحضتارة  دراستات, أبػو الفضػؿ, محمػد أحمػد, 277, جتذوة المقتتبس فتي تتاريخ عممتاء األنتدلسالحميدي, أبو عبد اهلل,  3

 .275, األندلس
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 .1اليقيمها ما الدهر ستقبلت بكت                                         وبينها بيني حال ما ذكرت إذا
 ىػذا سػيرة فػي يمثمػو فيػو تمثيػؿ, اإلمػارة أصػدؽ تأسػيس فتػرة فػي األندلسيّ  الّشعر يمّثؿ كاف المخشى فأبو

 فقدانو موضوع ضمنيا ومف شعره خالؿ مف كثيرة موضوعات فعاله البدوية, المالمح ذي المحافظ االتجاه
 .2البصر

 -:هشام بن الحكم -

 ,3(ـ770ىػػ/154 )عػاـ ولػد بػالربض, ويمقّػب الػداخؿ, الػّرحمف عبػد بػف ىشػاـ بػف الحكػـ العػاص أبػو ىػو
 وىػو )ـ796ىػػ/180 (سػنة ىشػاـ أبيػو مػوت بعد وتوّلى األمر األندلس, في األموية اإلمارة بيت في ونشأ
 .4عمره مف والعشريف الخامسة نحو في

 إلى مياالَ  كاف فقد ,5الّشعب قموب عف اً كثير  وأبعده الفقياء عميو أسخط الذي التحّرر مف بكثير ُعرؼ وقد
 وكاف , ضّده العامة حّرضوا والعمماء,ولذلؾ الفقياء عمى والّشعراء الندماء يؤثر بالّصيد, مولعاً  الميو, إلى
 أف كػادت التي بثورتيـ, ُعرفوا والذيف الربض, الذيف يسكنوف الموّلدوف ىؤالء اإلثارة بيذه تأثراً  الناس أكثر

 قيػادة فػي حكمػو مػف كبيػراً  شػطراً  الحكػـ وقضػى ,6كػذلؾ األمويػة اإلمػارة عمػى ورّبمػا الحكػـ عمػى تقضػى
 ومغػامراً  شػجاعاً  فارسػاً  الحكػـ كػاف فقػد الػربض, ثػورة عػانى مػا أخطػر وكػاف المتمػّرديف, ومحاربة الجيوش
 خاضع لّيف رقيؽ  زلو في فيو والحماسة, الغزؿ بيف يتردد وشعره وناثرًا, وشاعراً  مجيداً  أديباً  وكاف باساًل,
 الخضػوع يعػّدوف الػذيف الفرسػاف كػؿّ  شػأف ذلػؾ فػي شػأنو متجّبػر أبػيّ  عنيػؼ حماسػتو فػي وىػو متػذلؿ,
 .7شخصَيتيـ معالـ أىـّ  مف األعداء عمى والقسوة لألحباب

                                                           
 . 377, جذوة المقتبس في تاريخ عمماء األندلسالحميدي, أبو عبد اهلل, 1
 .99-98األدب األندلسي من الفتح إلى سقوط ال الفة,ىيكؿ, أحمد,  2
 .79/ 2البيان المغرب في أ بار المغرب واألندلس,المراكشي, ابف عذارى,  3
 .23/219, ة األرب في فنون األدبنهايالنويري, شياب الديف,  4
 .13, المعجب في تم يص أ بار المغربالمراكشي, محي الديف,  5
العصتتتتر  المجتمتتتتع األندلستتتتي فتتتتي, دويػػػػدار, حسػػػػيف, 30,جتتتتذوة المقتتتتتبس فتتتتي تتتتتاريخ عممتتتتاء األنتتتتدلسالحميػػػػدي, أبوعبػػػػد اهلل,  6

 .423-420,األموي
 .274-273, معالم تاريخ المغرب واألندلس, مؤنس, حسيف, 4/125, ل برالعبر وديوان المبتدأ واابف خمدوف, عبد الرحمف,  7
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 الشػاعر شخصػّية مبعثيػا التػي المبالغػة مػف شػ  إلػى يميػؿ والحماسػة الغػزؿ بػيف تػرّدده جانػب إلػى وشػعره
 مػع التجربػة وتنسػجـ  الموضػوع مػع األسػموب يػتالءـ ففيػو , مػا نوعػاً  جّيػدأ يعػدّ  وشػعره وسػّي,الفر  وطبعػو
 .1التعبير

 ومف شعره:

 وقد ما ألمت الشعب مذ كنت يافعا  اتتتتتتتتترأيت صدوع األرض بالسيف راقع
 اتتتتتتيف دارعي الستتتتتتتتتأبادرها مستنض  رة           تتتتتتتتوم ثغتتتتفسائل ثغوري هل بها الي

 2اتتتتتد لوامعتتتتان الهبيتتتتتتتتتتكأقحاف شري  وشاف  عمى األرض الفضاء جماجما       
 ومف شعره أيضًا:

 يتتتتتن هجرانتتتتتتتي وقد أزمعتتتولين عن  قضب من البان ماست بين كثبان                              
 العصيان حتى  ال منهن عصياني                                   ي تتتتن عمتتتتتتن بحقي فاعتزمتتناشدته
 3ىتتتتتتق عانتتتتتتر موثتتتتتتلمحب ذل أسي                                          تتتتتتتتت عزائمتتتتتًا ذلتتتتتتتتتتي ممكتتتممكنن

 -:ناصح بن عَباس -

 مصػر, إلػى أبيػو مػع قد رحػؿ  وكاف الخضراء, الجزيرة أىؿ ,مف الثقفي ناصح بف عّباس المعّري أبو ىو
 والراوية بالفقو, العمـ مف كبير حظّ  عمى فكاف البالد, تمؾ في العمـ أ مة ولقي والعراؽ, الحجاز عمى وترّدد
 4.شذونة مع الخضراء الجزيرة قضاء الحكـ واّله لألندلس عاد ولّما لمّشعر,

 نعتبرىػا أف ويمكػف طريفػة, أدبيػة محػاورات وبيػنيـ بينو وتدور ؤىا,أدبا عنو فيأخذ قرطبة عمى يترّدد وكاف
 لكونػو باالضػافة كبيػرة, شػيرة بالّشػعر ناصػح ابػف اشػتير وقػد األندلس, األدبّي في لمنقد األولى المحاوالت
 الػديواف ىػذا ولكػف ودراسػتيـ, األندلسػييف عنايػة موضػع كػاف شػعر ديػواف وخّمؼ مؤّدب, عالـ فيو شاعرًا,
 .5القميؿ إال شعره مف يبؽ ولـ ضاع,

 -: الزىدي شعره أمثمة ومف

                                                           
 .103-101,األدب األندلسي من الفتح إلى سقوط ال الفةىيكؿ, أحمد,  1
 .120, أ بار مجموعة في فتح األندلسمؤلؼ مجيوؿ ,  2
 .102, الجواري في األندلس, أبو صالح, وا ؿ, 126, ذكر بالد األندلسمؤلؼ مجيوؿ,  3
 .253, المغرب في حمى المغربالمغربي,ابف سعيد,  4
 .276, بغية الممتمس في تاريخ رجال أهل األندلسالضبي, أحمد,  5
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 اتتتتتفنيه واأليام رتتتتتتالده كمدة   تتتتتتلوجعم المرء عشي مدة  ير ما
 1فيها وما بالدنيا نجاتك واتبع                           رضا بغير ترضى ان بنفسك فارطب

 

 فػي ذلػؾ ويتمثّػؿ الخشػونو, كثيػر الصػقؿ, قميػؿ كػافو  واضػحة, بدويػة سػمات ذا -بشكؿ عاـ– كاف فشعره
 2.الّصور بعض واىتزاز األفكار بعض سذاجة

 -:التميمية حَسانة -

 مػف كػاف الػذي  أبييػا عمػى تأدبػت وقػد البيػره, أىػؿ مػف كانػت الشػاعر, الحسػيف أبػي بنػت حسػانة ىػي
 -:تمؾ األبيات  ذلؾ في وسيمتيا وكانت ,3وقتيا األندلس أمير الحكـ إلى لجأت مات ولَما الشعراء,

 الديم الواكف سقت  الحسين أبا  ةتتتتتموجع يتتتتتالعاص وتتتتأب إليك إني
 متتحك يا اكتنعم إلى آوي فاليوم  ةتتتتعاكف ا تتتتتنعم يتتتتتف أرتع كنت قد

 متتتتتاألم ىتتتتالنه دتمقالي  تتتوممكت   تتتتتل امتتتتاألن ادتتتانق الذي اإلمام أنت
 دمتتتتالع لي روتتتيع وال إلي  آوى  اً تتكنف لي كنت ما إذا أ شى ءالشي
 4متتتوالعج العرب إليك تذل حَتى  اً تتتمرتدي اءتتتتتالقعس زةتتتتتبالع تتتتتالزل

 بجياز فجيزىا البيرة عمى عاممو إلى وكتب راتب, بمجراء ليا وأمر استحسنو شعرىا عمى الحكـ وقؼ فمّما
 أمالكيا, يحّرر لـ الذي لبيد, بف جابر بمدىا عامؿ مف الّضرّ  بعض ناليا الحكـ مات لّما أنو  ير حسف,
 -:منيا قصيدة وأنشدتو األوسط الرحمف عبد الجديد لألمير جاءت فَمما الحكـ, خطو ما ينفذ ولـ

 رتتتتتالهواج ارتتتتتتبن تصمى شحط عمى  ركائبي                 سارت والمجد الندى ذي إلى
 رتتتتتجاب ةتتتتتتالظالم ذي نتم ويمنعنى  ر            تتتتتجاب رتتتتت ي  تتتتإن يتتتتتتصدع برليج
 كاسر م الب في أضحى ريش كذى                      تتتتتتكف ةتتتتتبقبض يتتتتتتوأيتام يتتتتتتتتتفإن
 ناصري كان الذي العاص أبي لموت  ة             تتتتتتمروع التتتتتتيق أن يتتتتلمثم رتجدي
 ادرتتتتتتق شتتتتتبط شتتتتباط انتتتتتتتزم عمي  دى              تاعت لما حيا كان لو الحيا سقا 

                                                           
 .235,المغرب في حمى المغربالمغربي, ابف سعيد,  1
 .108-105األدب األندلسي من الفتح إلى سقوط ال الفة,ىيكؿ, أحمد,  2
 .4/168, الرطيب نفح الطيب من طصن األندلسالمقري, أحمد,  3
 .  4/168نفسو,  4
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 1رتتتتتتالكبائ دىتتتتتإح الكتتتتباألم سام لقد  رتتتتتجاب ا تتتتتيمن  تتتتت طت الذي أيمحو
 

 -:منيا بقصيدة إليو وبعثت وانصرفت أمالكيا عمى اوأقرى الوالي وعزؿ الييا رؽَ  قصيدتيا مف فر ت فمَما

 رّوادتتتتتتل اً تتتتتيوم عتتتتتتمنتج رتتتتتتتو ي                 مأثرة الناس  ير الهشامين ابن
 2فرصاد صرف من أنابيبها رّوى                               تتتتتصعدت أثناء الوطى يوم هزَ  إن
 أفّ  األبيػات خػالؿ مػف الواضػح ومػف الشعر, قوؿ إلى وأسبقيفّ  األندلّسيات عراتالّشا أولى حسانة وتعتبر
 شعر فيو الفنّي, النضه مف كبير جانب عمى وىو العوف, وطمب والمدح والشكوى الرثاء مف مزيه شعرىا
 ةطبيعػ مػف كثيػر ففيػو والصػدؽ, باألصػالة يتسػـ حّسػانة وشػعر العػاطفّي, والتركيػز الفنػّي, بالتجويػد يّتسػـ
 عػف حػديثنا خػالؿ ومػف القيػر, مػف وفزعيػا الكنػؼ, عػف وبحثيػا الحمايػة إلػى وحاجتيػا ضػعفيا فػي المػرأة

 فمػف وواضػح, بشكؿ بارز  المجتمع في األدبية بالحياة تشارؾ كانت المرأة أفّ  لنا يّتضح حسانة الشاعرة 
 عمى األمثمة ومف ,3الفف ؿمجا في المرأة شخصّية ظيور الفترة تمؾ في األندلس في المجتمع مظاىر أىـّ 
 دارًا, بالقصر ليـ وأّسس المشرقيات, الفنانات بعض عمؿ عمى استقداـ الداخؿ الرحمف عبد أفّ  ذلؾ عمى
 األنػدلس, فػي العربيػة الموسػيقى بػذور وضػعف الالتػي وىػفّ  المدينػة مػف أ مػبيـ ألفّ  المػدنيات بػدار عرفػت
 "البشكنس" سبي مف وأصميا قمـ الفترة بتمؾ عرفت يالت الفنانات ومف ,4العجفاء عمـ, فضؿ,ف أمثالي ومف

 المجتمع كاف وىكذا صواحبيا, مع المغنيات دار في ذلؾ بعد وعممت في المدينة أدبت ولكنيا "البشكنس"
 بػواكير عمػى عينػو يفػتح الفتػرة تمػؾ فػي المجتمػع كػاف ثػـّ  نسػبيًا, مسػتقراً   مجتمعػاً  الفتػرة تمػؾ فػي األندلسػيّ 
 .5بالمشرؽ فقدوىا حضارة األندلس في بيا دوايعي أف األموييف رادأ حضارة

 العجفاء -

                                                           
-122, األدب األندلسي موضوعات  وفنون , الشكعة, مصطفى,  4/168, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد,  1

122-123. 
األدب األندلستتتي متتتن الفتتتتح إلتتتى ستتتقوط , ىيكػػػؿ, أحمػػػد, 4/168, نفتتتح الطيتتتب متتتن طصتتتن األنتتتدلس الرطيتتتبالمقػػػري, أحمػػػد, 2

 .108ال الفة,
  .110-108األدب األندلسي من الفتح إلى سقوط ال الفة,ىيكؿ, أحمد, 3
 .4/168, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد,  4
األدب األندلستتتي متتتن الفتتتتح إلتتتى ستتتقوط , ىيكػػػؿ, أحمػػػد, 123-122, األدب األندلستتتي موضتتتوعات  وفنونتتت الشػػػكعة, مصػػػطفى,  5

 .110-108ال الفة,
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ُتعّد الجارية العجفاء أوؿ شاعرة بػأرض األنػدلس, حيػث كانػت مػف الجػواري الوافػدات مػف المشػرؽ, وسػّيدىا 
 اسمو مسمـ بف يحيى مولى بني زىرة, ومف شعرىا:

 اتتتأد ل كل األحبة الحرم        يا طول ليمي أعالج السقما                                           
 1فاليوم أمسى فراقكم عزما  دا                                                تتتما كنت أ شى فراقكم أب

 . 2وعبد الرحمف الداخؿ عندما سمع بأدبيا بعث إلى صاحبيا واشتراىا

 : 3زرياب -

 األفػراد أول ػؾ الحضارية بالّشخصّيات حضارية,ويراد نسّمييا أف نستطيع التي الّشخصّيات مف زرياب ُيعدّ 
 ومسػتواىا الحضػارة تطػوير فػي أثر ليا يكوف فنية أو وعممّية شخصّية وخصا ص بخصاؿ يتمّيزوف الذيف
 لمخميفة عتيقاً  وكاف العراؽ في )ـ789ىػ/173  )عاـ ولد نافع بف عمي الحسف أبو واسمو , عصورىـ في

 مػا وسػرعاف الػريش, أسػود طيػًرا يعنػي واسػمو الغػامؽ, النحاسػي وجيػو لػوف بسػبب زريػاب ولقب العباسي,
 ذي العػود محػؿّ  حػؿّ  الػذي الخمسػة األوتػار ذا وابتكػاره العػود , القرطبي بثروتػو المجتمع عمى نفسو فرض

 .4األوتار الثالثة

شػيرة, مف الخشػب, وعرفػت موىبتػو حػدًا مػف ال المصنوع المضرب بدؿ النسر مخمب مف مضرب واختراعو
 الموسػيقار ففػاؽ ,5أمامػو مقدرتػو معػو ليظيػر إحضػاره زريػات أسػتاذ حيػث إّف الخميفػة ىػاروف طمػب مػف 

 فػي لمثػروة طمبػا الرحيػؿ قػّرر ولػذلؾ ,6الموصػمي إسػحاؽ حسػد أثػار مّمػا الخميفػة, حضرة في حدّ  كؿّ  الفّنيّ 
 طريػؽ أخػذ األ مبػي األوؿ اهلل زيػاد بػالط فػي بػالمغرب القيػرواف فػي مػدة قصػيرة مكػث أف وبعػد الغػرب,
خراجو مف المغرب   األندلس,  إلى سبقو قد براعتو خبر ,وكاف7بسبب  ضب زياد عميو فقد أمر بضربو وام

                                                           
 .2/98,نفح الطيب من طصن األندلس الرطيب, المقري, أحمد 1
 .123-122, األدب األندلسي موضوعات  وفنون الشكعة, مصطفى,  2
 .286, القاموس تاج العروس من جواهرزرياب في الفارسية معناه ماء الذىب, األصفر مف كؿ ش , الزبيدي, محمد ,  3
 .298-288, واألندلس معالم تاريخ المغرب,مؤنس, حسيف, 4/115, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد,  4
 .55-54, حضارة العرب في األندلسبروفنساؿ, ليفي,  5
ـ, نػػادـ 850ىػػػ/235ىػػو اسػػحاؽ بػػف ابػػراىيـ التميمػػي, مػػف أشػػير نػػدماء الخمفػػاء, وكػػاف عالمػػًا بالموسػػيقى, مولػػده ووفاتػػو ببغػػداد سػػنة  6

 .204-1/202, الزمان وأنباء أبناء وفيات األعيانبف خمكاف,أحمد , الرشيد, والمأموف, والواثؽ العباسييف, ا
 والسبب في ذلؾ  نا و أبيات منيا: 7

 فمف تؾ أمي  رابَية          مف أبناء حاـ بيا عبتني
 فمني لطيؼ ببيض الظبا      وسمر العوالي إذا ج تني
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 ونزؿ منصور, النصر أبي القرطبي الييودي الموسيقار طريؽ عف األندلس, في الحكـ األموي األمير إلى
 عمػى الثػاني الػرحمف عبػد وتولي ابنو استدعاه, الذي األمير وفاة نبأ تَمقى وىنا الجزيرة في البحر مف إلييا
 إلػى اليػدايا مػف زريػاب إلػى وأنفػذ , والده عقد تنفيذ يأخذ عمى عاتقو بأنو إبال و إلى أسرع األمير ىذا أفّ 

 ىػذا فػمفّ  ,1أيامػو األنػدلس بقيػة فػي االسػتقرار عمػى ويعػـز لتػردده حػّداً  يضػع أف الميػاجر دعػت درجػة
 القرطبػي المجتمػع عمػى نفسػو فػرض مػا سػرعاف بػال , باىتمػاـ الػبالد سػّيد اسػتقبمو وقػد العراقي, الموسيقار
 موسػيقاراً  جعمػت اإلسػالمي, العػالـ فػي عميػو ضػّجة األندلسػي األميػر سػخاء مّمػا أثػار الموسػيقية, بموىبتػو
مكانػة عػف سػوء حالػو, مقارنػًا نفسػو بزريػاب صػاحب ال الميػدي لمخميفػة يعترض أف يستطيع بغداد مف آخر

قػد  عمػره, مػف سػنة وثالثػيف نيفػاً  بمػ  قػد )ـ822 ىػػ/207)عػاـ األنػدلس وصػؿ حػيف زريػات وكػاف والنفػوذ
 . )2ـ875 ىػ/262)عاـ المنية وافتو حتى فييا مكث

 فػي العبقػري المجػّدد نمػوذج الخػارجي, فكػاف والمظيػر األناقػة مسػا ؿ فقد ُعػرؼ عػف زريػاب اىتمامػو فػي 
األندلسػية أف تصػؿ  الموسػيقى فيػو اسػتطاعت مػا سػرعاف معيػداً  فقػد أوجػد  و,اسػتقبال أحسػنت التػي األرض

 صػيتيا أذاع التػي الشػرقية بالمدرسػة القرابػة وثيقة البداية في كانت إلى مرتبة عالية وسمة رفيعة , بعد أف
 داهمػ وتوّسػع الصػوت بتربيػة ييػتـ وكػاف المعيػد, ىػذا في والشابات الشباب يتعّمـ وكاف الموصمّي, إسحاؽ
 مػف ال كمػو, الّصػدريّ  القفػص مػف الّصػوت يخػرج لكػي عسػيرة وتػدريبات بتمػاريف بالقيػاـ التالميػذ وُيمػـز

 الصػوتية المغنػي امكانػات تسػتخدـ أف ذلػؾ مػف ,والغػرض المغنػيف مػف الكثيػر يفعػؿ كمػا فحسب, الحنجرة
اتبػع فػي تعمػيـ الغنػاء طرقػًا  , وقػد3واألحاسػيس المعػاني عػف الغنػا ي لمتعبيػر قدرتػو فتتسػع كػامالً  اسػتخداماً 

تتعػػّدد بتعػػّدد حػػاالت التالميػػذ, فكػػاف يػػأمر التمميػػذ بػػالجموس عمػػى وسػػادة تعػػرؼ بالمسػػّورة , وأف يشػػّد صػػوتو 
ف كػػاف ثّمػػة  ال فيػػأمر أف يػػربط بطنػػو, ألّف ذلػػؾ فػػي رأيػػو يقػػّوي الصػػوت, وام جيػػدًا إذا كػػاف قػػوي الصػػوت, وام

ؿ فيو قطعة خشبية وأبقاىا عدة لياٍؿ حتى ينفرج فّكاه, ومف لـ تمميذ ال يستطيع فتح فمو بشكؿ مناسب أدخ

                                                                                                                                                                                     

 ولوال فرارؾ يـو الو ى    لقدتؾ في الحرب أو قدتني
 .7/30, العقد الفريد, أبو عمر, ابف عبد ربو

 .116-4/115, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد,  1
2 AL-itasan ibn Ahmad ibn Ali al-katib, la perfection des connasissances musicales, traducation et 

commentare dun traite de musique arabe du xi siècle par amnon shiloah, bibliotheque detudes 
islamiques f.5,(paris:p.Geuthnen,1972,pp.55-56. 

 .116-4/115, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد,  3
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يػػره  مناسػػًبا أبعػػده, وقػػد كػػاف لزريػػاب أسػػموب خػػاص فػػي أداء الغنػػاء, حيػػث يبػػدأ بالنشػػيد أو بػػأي نقػػر عمػػى 
ـّ يختـ بالمحركات واألىزاج إحدى اآلالت الموسيقية , ثـ يأتي بالبسيط, ث

1. 

 المسػرح ذلػؾ الموسػيقية,وكاف الفرقػة عميػو تجمػس الػذي الصػغير حالمسػر  األنػدلس فػي أنشػاً  مػف أوؿ وىػو
 زريػات فأدخػؿ الحػداء, وىػو بسػيطاً  عربيػاً   نػاءً  الحػيف ذلػؾ إلػى األندلس أىؿ  ناء وكاف "الشارة " يّسمى

 الموسػيقى ميػداف فػي الشػعبي الغنػاء ىػو الحػدو أو الحػداء وأصػبح "الزريابيػة " باسـ عرفت عالية موسيقى
  .2جميمة وىي ة تاـ بنظاـ يعمؿ باألندلس, فقد كاف الراقية الكالسكية الموسيقى أصبحت التي الزريابية

 إلػى يتوّجػو الميػؿ وفػي واالطّػالع, لمقػراءة  الظيػر وبعػد والتػدريس, لمػدرس النيػار صػدر يخصػص وكػاف
 مغنيػاتال مػف جػيالً  أخػرج وقػد لػيعّمميـ بجػوارييـ إليػو يرسػموف النػاس الميسػوروف مػف وكػاف القصػر,

 الػرحمف عبػد إعجػاب مػف وبمػ  "شػفاء" "عمػـ" "قمػـ" مثػؿ اإلسػالمي العػالـ فػي أمػرىـ اشػتير المختػارات,
 األميػر خزنػة فػرفض المحػف, عمػى لػو مكافػأة دينػارٍ  ألػؼ ثالثػيف لػو يػدفعوا بػأف مػرة ذات أمػر أف األوسػط
 وىػو الػدفع, عمػى إر ػاميـ ميػراأل يستطيع فمـ المسمميف, ألمواؿ تضييًعا ذلؾ اعتبار عمى المبم  إعطاءه
 طرا ػؽ أكثػر قرطبػة أىػؿ ,وعمػـ صػيفاً  والكتّػاف ,والقطػف بالشػتاء الصػوؼ ارتػداء األنػدلس أىػؿ عمَػـ الػذي
 ألػواف تقػدـ , حيث أنػو يجػب أف راقية وجبة إعداد كيفية عمى وّدربيـ البغدادي, المطبخ في تعقيداً  الطعاـ

نما الطعاـ بنظاـ,  بالبيػارات المتبمػة الطيػور أنػواع المحـ, مف مف مقدمات بة ,ويتبعياالشور  بأطباؽ يبدأ وام
 والعسؿ والموز, الجوز, مف المصنوع الكاتو مثؿ المحالة األطباؽ تأتي النياية وفي الرفيع, الذوؽ بمستوى
 األمػور مػف و يرىػا الػرأس الّشػعر, وىندمػة لفػفّ  لمجمػاؿ حقيقيػاً  معيػداً  باإلضػافة إلػى ذلػؾ فػتح  و يرىػا,
 .3الجمالية

 الػذيف القال ػؿ  مػف كػاف فقػد وجمػياًل, رفيعػاً  مكانػاً  األسػود الطػا ر ذلػؾ احتػؿّ  العربيػة الموسػيقى تػاريخ وفػي
,ولػف ننسػى عنػد الحػديث عػف 4وىيبتػو الفنػاف مكانػة عمػى ,وحػافطوا فيػو وجػّددوا الموسػيقّي, لمفػف أخمصػوا

تقميدي , يتميز بالتصاعد مف القطع البطينة في  زرياب أف نتحدث عف بادرة النوبة , التي تتأّلؼ مف تتابع

                                                           
 .172-171, عبد الرحمن الثاني)األوسط( , شمبي, عمر , 221, المقتبس من أنباء األندلسابف حياف,أبو مرواف ,  1
 .42, يخ الفكر العربيتار بمنثيا, آنخؿ,  2
 .116-4/115, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد,  3
 .55-54, حضارة العرب في األندلسبروفنساؿ, ليفي,  4
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البدايػػة, إلػػى النشػػيد والتػػي تحػػرؼ فػػي اإلسػػبانية إلػػى ع أناشػػيرع , ثػػـ إلػػى عبسػػيطع ليصػػؿ أخيػػرًا إلػػى القطػػع 
 . 1السريعة المحّركات, وتتبعيا األزجاؿ

, مختمفػة عمػوـ فػي متضػَمعاً  مجيػداً  شػاعراً  زريػاب وكاف  بالدىػا وتصػنيؼ عة,السػب األقػاليـ وقسػمة كػالنجـو
 تغنػي يػدعيا أف موالىػا أبػى "مصػابيح "اسػميا جاريػة زريػاب تالميػذ ومػف والتنجػيـ, والسياسػة, والطبيعػة,
 -:إلييا وبعثيا األبيات ىذه فصنع ربو, عبد بف عمر أبي لمشاعر

 دتتتتأح من الفن هذا بتتتتتتتتتأحس تتتتتتماكن                  الغرد الطائر بصوت يصنن يامن
 2يزد ولم ينقص لم الصوت إلى أصغت       ةتتتقاطب األرض أهل سماع أن لو
 -:أيضاً  أقوالو ومف

 رةتتتتنضي ر تتتعاط هيفاء        ةتتتتتتريحان اتتتتتتتعمقته
 رةتتوالقصي ةتوالطويم ل                 والهزي السمينة بين
 3المطر  دير عمى سمفت                                                      اتتتتتتتتتتتتلن امتتتتتتتتتتتتتتتأي هلل
 االشتغاؿ بيػا روف تبيع الفقياء وكاف الّرضا, بعيف الموسيقى إلى ينظروف ال كانوا الديف رجاؿ ويقاؿ: إفّ 

 .4السي ة السمعة وذوي واإلماء, بالموالي إال يميؽ ال محّطاً  أمراً 

متعػػػّددة الجوانػػػب, تعمّػػػـ فييػػػا األندلسػػػّيوف مػػػا لػػػـ يكونػػػوا يعرفونػػػو مػػػف أدوات, وىكػػػذا كػػػاف زريػػػاب مدرسػػػة 
, 5ومالبػػس, وفنػػوف, وكػػاف يسػػاعده فػػي التعمػػيـ فػػي ىػػذه المدرسػػة أوالده, وبناتػػو, وجواريػػو, وخاّصػػةع متعػػة

                                                           
 .1/489,الحضارة العربية اإلسالمية في األندلسالجيوسي, سممى) محرر(,  1
دراستتات فتتي تتتاريخ وحضتتارة , أبػػو الفضػؿ, محمػػد أحمػد, 116-4/115, نفتح الطيتتب متتن طصتتن األنتدلس الرطيتتبالمقػري, أحمػػد,  2

 .275, األندلس
 .545 ظهر اإلسالم,, أميف, أحمد, 116-4/115 نفح الطيب من طصن األندلس الرطيب,المقري, أحمد,  3
 .545, ظهر اإلسالمأميف, أحمد,  4
عبػػد الػػرحمف فأعجػػب بيػػا, فأبػػدت ر بتيػػا بػػو و نتػػو  متعػػة جاريػػة لزريػػاب عمميػػا الغنػػاء, وأدبيػػا, وكانػػت را عػػة الجمػػاؿ,  َنػػت لألميػػر 5

 باألبيات:
 يا مف يغطي ىواه            مف ذا يغطي النيارا
 قد كنت أممؾ قمبي            حتى عمقت فطارا
 يا ويمتا أتراه                  لي كاف أو مستعارا
 يا بأبي قرشَي                 خمعت فيو العذارا
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ب فكثػر و زالف وىنيدةع, إذ عّمميما الغناء فبػرعف فيػو, وقػد بػال  األميػر عبػد الػرحمف الثػاني فػي إكػراـ زريػا
حّساده, فقد ىجاه يحيى الغزاؿ ىجاًء الذعًا جعؿ األمير يػأمر بنفيػو مػف األنػدلس, وواجػو زريػاب معارضػة 
بعػػض الفقيػػاء والػػوزراء, وىػػي معارضػػة رأى فييػػا بعػػض المػػؤّرخيف عػػدـ تقبػػؿ لمحضػػارة العراقيػػة فػػي بي ػػة 

كػػاف اسػػتحواذ زريػػاب عمػػى قمػػب  إال أّف السػػبب األقػػوى ليػػذه المعارضػػة األنػػدلس, وقػػد يكػػوف ذلػػؾ صػػحيحًا,
, قبػؿ وفػاة األميػر بػأربعيف (ـ852ىػػ/238 ), وقيػؿ(ـ857ىػػ/243 )عبد الرحمف الثاني, وقد ُتوّفي زريػاب

 .1يوماً 

 -:الغزَال يحيى -

 بكػر مف عربيّ  ,وىو الجيانيّ  الغزاؿ يحيى وىو الّرحمف عبد وابنو الحكـ أياـ الّشخصّيات طرا ؼ مف ُيعدّ 
 ,2بػاليزؿ الجػدّ  يخمػط جميمػة شخصػَية كػاف وأناقتػو ىي تػو لجمػاؿ بالغّزاؿ سّمي وقد جّياف في ولد وا ؿ, بف

 عػف يكػؼ وال جري ػًا, وعقػالً  مبػدعاً  شػاعراً  وكػاف لشػيء, ييػتـّ  اليكػاد بسػخرية الػدنيا مياجمػة عػف واليكػؼّ 
 عمػى وحرصػيـ ـ نػاى مػع الدنيا, عف والعزوؼ بالتقّشؼ وتظاىرىـ نفاقيـ عف والتحدث الفقياء, مياجمة
 أميػر كػاف ولكّنػو عميػو, والقضػاء بالزندقػو التيامػو وسػيمة يجػدوا لكػي بمصػرار تعّقبػوه وقػد ,3والحيػاة المػاؿ
 كثيراً  كالماً  قاؿ الرحمة ىذه وفي شعره, وأنشده نواس أبا ولقي زمنًا, عنيـ و اب المشرؽ إلى فيرب منيـ,
 الػرحمف عبػد مػف قبوالً  لقي األندلس إلى عاد ولّما ى,أذً  ألي يتعّرض لـ ولكنو يؤذيو, أف الممكف مف كاف

 اإلمبرطػور إلػى بعثػة فػي فأرسػمو الممػوؾ, إلػى سػفيراً  وجعمػو ,4وأصػحابة ندما ػو مػف وأصػبح األوسػط
 الغػّزاؿ كسػب وقػد "المنقمػو صػاحب يحيػى " يسػّمى لػو صػديؽ برفقػة وذىػب بيزنطػو, إمبراطػور "تيوفيمػوس"

 أنشػد أنػو وقيػؿ العمػر, مػف السػتيف تجػاوزه ر ـ القصر سيدات بو أعجبتو  البيزنطي, البالط أىؿ اعجاب
 قضى وقد القصر, آؿ إعجاب األشعار ىذه ولقيت اليونانية, إلى بنقميا المترجموف قاـ أشعاراً  بعضيفّ  في
 عبد إلى األمير حمؿ قد عودتو عند وكاف والذكريات, باليدايا محمالً  بعدىا رجع سنوات ثالث سفارتو في

                                                                                                                                                                                     

نفتح الطيتب متن طصتن أمرىػا أىػداىا لألميػر عبػد الػرحمف األوسػط, وصػارت ذا حظػوة كبيػرة عنػده, المقػري, أحمػد, ولما عػرؼ زريػاب 
 .116-4/115 األندلس الرطيب,

 .221, من أنباء األندلس المقتبسابف حياف, أبو مرواف ,  1
 .3/21, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد,  2
 .69, ندلسي من الفتح حتى سقوط طرناطةاألدب األ بيجت, منجد,  3
الحضارة العربية اإلسالمية فتي , الجيوسي, سممى)محرر(, 555, جذوة المقتبس في تاريخ عمماء األندلسالحميدي, أبو عبد اهلل,  4

 .491-1/489, األندلس



91 
 

 ممػؾ إلػى إلرسػالة الػرحمف لعبػد حػافزاً  السػفارة ىػذه فػي نجاحػو كػاف وقػد ,1اإلمبراطػور مػف رسػالة رحمفالػ
 صاحبو مع فذىب األندلس, أمف يؤرقوف الذيف الغزاة أول ؾ أمر معو يتباحث لكي الدنمارؾ, في النورماف
 إنجمتػرا, ثػـ ايرالنػده, فػي الرسػوّ  إلػى خالليػا األمػواج اضػطرتو شػاقة رحمتػو وكانػت أيضػًا, بػالبحر يحيػى
 وكاف الممؾ واستظرفو إبداع, أيما الغزاؿ وأبدع النورماف ممؾ بالط ووصؿ البمطيؽ, بحر مضايؽ وبعدىا
 النورماف بالط في الغّزاؿ مكوث وطاؿ مترجـ, بواسطة وفكاىتو إليو في حديثو ويستمع يستقدمو أف يحبّ 
مػا  عػف النػاس وحػّدث وعػاد قرطبػة, إلػى  يعػود أف مػف بػدال كػاف ولكػف فيػو, واستمسػكوا أحّبػوه النػاس ,ألفّ 
 .2ـ(864ىػ/250 عاـ) في العمر مف الثمانيف تجاوز وقد وُتوّفي وّد وتفاىـ, مف الممؾ وبيف بينو كاف

 والكػالـ,و األمػور فػي التّصػرؼ يحسػف أنو "حكيـ "ومعنى حكيـ, بأنو شعره جانب إلى الغّزاؿ ُيعرؼ فكاف
 بػيف جػرت التػي والوقػا ع الفػتح أسػباب فييػا وعػرض جميمػة كانػت األنػدلس فػتح فػي أرجػوزة نظػـ إنػو يقػاؿ

 -:منيا أبياًتا أنشد حينما متزوًجا يكف ولـ العمـ, تحصيؿ في وقتو والنصارى,وصرؼ المسمميف

 راتتتتتلي ي المجيد رامية أقضا   اتتتتتتبعدم عتتتتتتيرج سوف سهم مثل أنا
 3معسراً  طريباً  أمسى وأن نيا  لدا في وأنت أضيع أن أحب كنت ما

 التجديػد إلػى أدى أنػو كمػا زريػاب, يػد عمػى الغنػاء فػفَ  وازدىػر والترؼ البذخ شاع ففي فترة اإلمارة األموية
 األمثمػة ومػف والخمػر, ,والمجػوف, الميػو كأشػعار شا عة تكف لـ وموضوعات بأ راض , واالىتماـ واألدب
 -:ذلؾ ومف الخمريات في القوؿ مف أكثر الذي الغّزاؿ يحيى ذلؾ عمى

 يتتتتتطنائ واحتسب زقى تأبطت  سماؤهم أكدت الشرب رأيت ولما
 4ندائي نحو الروح  فيف فهب   تتتتترب تتتتتتتنادي انتتتتتتألح أتيت فأما

 ومف شعره أيضًا: 

 من اوفات ظاهر  صحيح  إذا أ برت عن رجل بريء
 فإن قالوا نعم فالقول ريح                                 ي               تتفسمهم عن  هو هو آدم

                                                           
دراستات فتي تتاريخ وحضتارة أحمػد, , أبػو الفضػؿ, محمػد 555, جتذوة المقتتبس فتي تتاريخ عممتاء األنتدلسالحميدي, أبو عبد اهلل,  1

 .275, األندلس
 .491-1/489, الحضارة العربية اإلسالمية في األندلسالجيوسي, سممى)محرر(,  2
 .3/21, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد,  3
 .46,األندلس فيالكتب والمكتبات ,الشافعي, حامد, 3/21, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد,   4
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 1وحتتتتبأن ذنوبنا ليست تف  ا                                                تتتتتومن إنعام  القنا عمين
 وأيضًا: 

َن مقامي شط  نفسي ب  لكثيرأ اف عمى                                  تتتتتوم بمنزلتتتتتتر اليتتتتتوا 
 2فيدرك  ما  اف حين يسير  وقد يهرب اإلنسان من  يفة الردى                                  

 

 ابن عبد رب  -

, ونشػػأ بقرطبػػة نشػػأة عممّيػػة مّتصػػمة 3(ـ860ىػػػ/246 )يكّنػػى أبػػا عمػػر , كػػاف أبػػرز أدبػػاء عصػػره, ُولػػد سػػنة
حياة شيدت عيود أربعة حَكاـ مػف بنػي أميػة, ونػاؿ  بعمماء عصره, وقد عاش في عصري اإلمارة والخالفة

حظوة عندىـ جميعًا, وكاف واسع الثقافة متبّحرًا في عّدة فروع مف المعرفة كالفقو , والتاريخ, والمغة العربيػة 
 )وآدابيػا, تتممػذ عمػى يػد ابػف وّضػاح, وبقػّي بػػف مخمػد, والخشػني, وتػوّفي بعػدما أصػيب بمػرض الفػاله سػػنة

وظيػػػرت ثقافتػػػو بشػػػكؿ واضػػػح مػػػف خػػػالؿ كتابػػػوع العقػػػد الفريػػػدع, الػػػذي جػػػاء عمػػػى نحػػػو , 4(ـ939ىػػػػ/328
ـّ بثقافتو إلمامًا واسعاً  موسوعّي مم

5 . 

لقب بالعديد مف األلقاب, ومنيا عشاعر األندلسع, وعبمي  األندلسع, فمػثاًل ابػف شػرؼ القيروانػي الػذي تػوّفي 
, والبف عبد ربو في ولد المنػذر 6باب والشيخوخة, أثنى عمى أشعاره في مرحمتي الش(ـ1067ىػ/460 )عاـ

 المنذر بف محمد قصيدة منيا:

 شرفت بالد األندلس  بالمنذر بن محمد                                                         
 1ستتتتد أنتتتتوالوحش ق  فالطير فيها ساكن                                                        

                                                           
 .597, جذوة المقتبس في تاريخ عمماء األندلسالحميدي, أبو عبد اهلل,  1
 .1/243,بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجسالقرطبي, أبو عبد البر,  2
 .1/49, تاريخ عمماء األندلسابف الفرضي, أبو الوليد,  3
 .94, ريخ عمماء األندلسجذوة المقتبس في تاالحميدي, أبو عبد اهلل,  4
من الفتح حتى سقوط  األدب األندلسي, بيجت, منجد, 1/491, الحضارة العربية اإلسالمية في األندلسالجيوسي, سممى)محرر(,  5

 .84-82, سقوط طرناطة
6 Ibn Shuhayd,Risalat at-Tawabi:wa z-Zawabi translated by james T.Monroe(Berkdey),(A;los 

Angeles:Univirsity of Californai publications ,1971,pp.26-27 and 71-73. 
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 قولو أيضًا في مدح عبد اهلل األمير األموي: و

 وقتتتتتتر  وفستتتتتتفال رفث في عص  ورى                         تتتتتن التتتتتتتج عتتتت الفة عبد اهلل ح
 كما َذر في منح الظالم شروق  تجمت دياجي الحيف عن نور عدل                       

 2وقتتتتتتك فتتتتٌل وذلتتتتتتتتفهذا ل  نص  ى                                تتتتتتتتتتقدل والتتتوثَقف سهم الدين بالع
 

 ومف شعره عندما ىَنأ الخميفة الناصر:
 والممك عَض جديد  دا                           تتتالل جديتتتبدا اله
 تاجان : بأٌس وجود                                           تتتتتتدل عميتتتتإمام ع

 3دتتتالل السعيتتتلنا اله  يوم ال ميس تبدى                                             
وفي أحػد األيػاـ مػَر بقصػر مػف قصػور قرطبػة, فسػمع منػو  نػاء أذىػب لبػو, وأليػب قمبػو, فبينمػا ىػو واقػؼ 

 ألبيات:تحت القصر, إذ رّش ماء مف أعاليو , فكتب لصاحب القصر  ىذه ا
 دتتتتتتتل في أحتتتما كنت أحسب هذا الب   يا من يصن بصوت الطائر الغرد                  

 أصغت إلى الصوت لم ينقص ولم يزد  ة                    تتتتلو أَن سماع أهل األرض قاطب
 دتتتتتتتصوتًا يجول مجال الروح في الجس               تتتتي ومن بتتتتفال تضَن عمى سمع

 4ديتتتتتتتوتي بيتتتتتتك إال كستتتتتتتت آتيتتتتتتولس  رب                                   تتتتتت أشتتتتي لستتتتتتتتأما النبيذ فإن
 

 و أيضًا:لو 

                                                                                                                                                                                     
لزهد في الشتعر األندلستي حتتى أوا تر , السعيدي, ناجيػة, ا316, جذوة المقتبس في تاريخ عمماء األندلسالحميدي, أبو عبد اهلل,  1

 .25-23,القرن الثالث الهجري
الحضتارة العربيتة اإلستالمية فتي ,الجيوسػي, سػممى)محرر(,  94, ندلسجذوة المقتبس في تاريخ عمماء األ الحميدي, أبو عبد اهلل,  2

 .1/491, األندلس
 .94, جذوة المقتبس في تاريخ عمماء األندلسالحميدي, أبو عبد اهلل,  3
الحضتارة العربيتة , الجيوسػي, سػممى)محرر(, 271, مطمح األنفس ومسترح التتأنس فتي ممتح أهتل األنتدلساالشبيمي, أبو النصر,  4

 .1/491, المية في األندلساإلس

 متتتتتتتتتتتتتتاب األلتوكسا الجسم ثي  هيج الَشوق دواعي سقمي
 يتتتتتتتتتتتل دمتتتتتتفإذا عدت فقد رح                                        رة  تتتتتي متتتتتتن أقمنتتتتتتتتتتأيها البي
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 را عػة أشػعار ولػو الّشػعر وقػوؿ ,2بػاألدب وصػؼ الػذي فرنػاس بػف عّبػاس أيضػاَ  الفتػرة تمػؾ شػعراء ومػف
 لعبػاس قويػاً  الػذي كػاف منافسػاً  ـ(880ىػػ/267 (ت سػعيد بػف مػؤمف والشػاعر ,3األمػراء مػدح في وقصا د
 4.الفترة تمؾ في وأفضميـ الشعراء أبرز مف  دا حّتى

 افتتػاح ذكػر فػي المشػيورة األرجػوزة نظػـ حػيف ـ(896 ىػػ/ 283 ت) عمقػة بػف تمػاـ لشػاعرا ننسػى ولػف
 وكػاف الحكػـ بػف الػرحمف عبػد األميػر أيػاـ آلخػر حروبيػا ووصػؼ فييػا, والخمفػاء والتيػا وتسػمية األنػدلس
 -:قاؿ والذي ,5اهلل الذي عرؼ بموىبتو الشعرية  عبد لألمير باإلضافة وأديبًا, عالماً 

 كتتتتتتتتتتتأ شع اتتتتتم الحب أسير ويا               أوجعك ما المشتاق مهجة يا
 كتتتتتتتتأسرع اتتتتتتتتتتتتتتتم غتتوالتبمي بالردّ                                  اتلحظه من العين رسول ويا

 6معك ما عمى ي فى مجمس في                                                تتتتتتتتب يتتتتتتتتتتفتأت بالسرّ  تذهب
 

 اىػتـ والنجػوـ الحسػاب فػي براعتػو جانػب إلػى قرطبة أىؿ مف ,7السمينة بابف المعروؼ يحيى بف يحيى و
, ولػػف ننسػػى الشػػاعر عبػػد الممػػؾ المعػػروؼ بالبشػػري وينسػػب لمخميفػػة مػػرواف بػػف الحكػػـ 8ومعانيػػة بالشػػعر
لػػػػػػػى جانػػػػػػػب نبػػػػػػػوغ العديػػػػػػػد مػػػػػػػف الشػػػػػػػعراء فػػػػػػػ9األمػػػػػػػوي  وال مجػػػػػػػاؿ لػػػػػػػذكرىـ لكثػػػػػػػرتيـ.ي تمػػػػػػػؾ الفتػػػػػػػرة, , وام

وال مجػػاؿ لمنقػػاش فػػي أّف األندلسػػّييف اتخػػذوا أمثمػػتيـ ومسػػتوياتيـ مػػف أوطػػانيـ األولػػى, وخاّصػػة فػػي بدايػػة 
                                                           

 .272, مطمح األنفس ومسرح التأنس في ممح أهل األندلساالشبيمي, أبو النصر,  1
 .1/333, المغرب في حمى المغربابف سعيد,  2
, الحجػي, عبػد 4/86, موستوعة التتاريخ اإلستالمي, شػمبي, أحمػد, 4/335,نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد,  3

 .174-172, الفتح إلى السقوط قصة األندلس من, السرجاني, را ب, 52, الحضارة اإلسالمية في األندلسالرحمف, 
 .173,تاريخ العرب في األندلسالصوفي, خالد, 4
 .155-2/153,البيان المغرب في أ بار المغرب واألندلسالمراكشي, ابف عذارى,  5
 .155-2/153نفسو , 6 
 .2/913, ريخ عمماء األندلستاابف الفرضي, أبو الوليد,  7
 .4/335, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد,  8
دراسات دخؿ األندلس في بداية عيد األمير عبد الرحمف بف معاوية, عرؼ باىتمامو ومحبتو لمشعر, كماؿ السيد, أبو مصطفى,  9

 . 74, أندلسية في التاريخ والحضارة

 متتتتتتتتتتتتتتتتم ينتتتت  لتتتتتتتإَن من فارقت  يا  مي الذرع نم في طبطة                        
 1شاء داوى سقمي حب من لو  ًا                                    تتتتتي سقمتتتتتتتتولقد هاج بقمب
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أمرىـ, فعندما جاء المع البغدادي وىو أبو عمي القالي  استقبموه بترحاب شديد وكانػت أحاديثػو حػوؿ أمػور 
, ودونيػػا فػػي كتػػاب ع 2, ولكنيػا تنضػػوي عمػػى ميػػاديف حػػوؿ ميولػو األدبيػػة1ولػػىمعجميػة ونحويػػة بالدرجػػة األ
 األماليع أي ما أماله األديب.

 أصولو تشّكمت و اإلمارة تأسيس فترة في ظير الذي الزىد شعر وىو الشعر, مف نوع ظيور إلى باإلضافة
وقػد  ـ(,821ىػػ/206 تػوَفي) الػذي الربضػي الحكػـ عمػى الثػورة أياـ كانت ظيورة بداية إفّ  ويقاؿ: ورسخت,

 بػف موسػى الفتػرة تمػؾ فػي الزىػد شػعراء ومػف الميػؿ, فػي بيػا يتفننوف وكانوا األتقياء, دااختص بأشعار الزى
 حػرؼ لكػؿ المعجػـ, حػروؼ عمػى قصػيدة رتّػب حيػث ـ(,932ىػػ/320( ت العابػد الزاىػد المػرادي أصػب 
 .3األخرى القصا د مف و يرىا بيتاً  عشروف

 ي في األندلس:الشعر التعميم -

ىو أسموب مف أساليب تيسير النحو وتسييمو, يتمّثؿ فػي نظػـ قواعػد النحػو العربػّي شػعرًا وىػو شػعر ييػدؼ 
طالعيـ عمػى الماضػي البعيػد والقريػب  , والبحػث فػي القضػايا واألحكػاـ 4إلى تعميـ الناس شؤوف حياتيـ, وام

يمػي فػػي األنػػدلس خػػالٌؼ حػػوؿ بداياتػػو, فيػػو الدينيػة , والتاريخيػػة, و يرىػػا, فقػػد صػػاحب ظيػػور الشػػعر التعم
,  5كغيره مف العموـ كانت بداياتو مجيولة, وال يوجد دليؿ مؤكػد حػوؿ أوؿ مػف قالػو أو ابتدعػو فػي األنػدلس

فيػػو فػػي ذلػػؾ يشػػترؾ مػػع الموّشػػحات األندلسػػيبة التػػي مػػا زالػػت بػػداياتيا وأوؿ مػػف قػػاؿ فييػػا مجيػػواًل و يػػر 
ّجح أقػػدـ أرجػػوزة فػػي الشػػعر التعميمػػي ألحمػػد بػػف عبػػد ربػػو األندلسػػي معػػروؼ,  يػػر أّف بعػػض المصػػادر تػػر 

, حيث جاءت ىذه المنظومة في مدح الخميفة عبد الرحمف الناصر , 6(ـ939ىػ/328 )الذي توّفي في عاـ

                                                           
1 Dhul-Nun Taha" Importance des Voyages Scientifiques entre Iorient et IAndalus" Revue de 
Loccident musulman et de la Mediterranee, vol.40,2 eme Semestre (1985),pp.39-44. 
2 Luis Molina, "lugares de destino de los viageros en el Tarig de Ibn al –faradi" in:Manuela Marin, 
Maria luisa Avila and luis Molina ,eds Estudios on omastico-Bio graficos de al –Andalus,6 
vols,(Madrid:Consego Super iorde Invesigaciones Gientificas,Instituto de filologia,Departamento de 
Estudios Arabes (1988-1994) Vol.1,pp.585-610  

األندلستي حتتى أوا تر  الزهد في الشتعر, السعيدي, ناجيػة, 316, قتبس في تاريخ عمماء األندلسجذوة المالحميدي, أبو عبد اهلل,  3
 .25-23القرن الثالث الهجري,

 .144,جهود نحاة األندلس في تيسير النحو العربيعصيدة, فادي,  4
والغبراء, وبعدىا خفػت صػوت ىػذا  يقاؿ أف ىذا الفف عربي أصيؿ, عرفتو الجاىمية أياـ زىير بف أبي سممى, حيث أرخ لحرب داحس 5

 .60, الشعر التعميمي النحوي في األندلسالفف فترة مف الزمف, ثـ عاد لمظيور مف جديد في عصور تالية, أبو صالح, وا ؿ, 
 .1/49, تاريخ عمماء األندلسابف الفرضي, أبو الوليد,  6
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, وبمغػػػت حػػػوالي أربعما ػػػة وخمسػػػيف بيتػػػًا, ووصػػػؼ بيػػػا  ػػػزوات الناصػػػر وحروبػػػو, وتػػػاريخ تمػػػؾ الغػػػزوات 
األرجػػوزة أو المنظومػػة أشػػبو بكتػػاب منظػػـو قصػػره  عمػػى مغػػازي الناصػػر, مػػف  والحػػروب. لػػذلؾ كانػػت ىػػذه

 .1 ير أف يتطّرؽ إلى النواحي العمرانية  التي قاـ بيا الناصر

ويقاؿ عف ىذه المنظومة: إنيا كاممة ومتكاممة ناضجة, وىذا يعني أنيا ليست األولى وليست وليدة لحظة, 
مف المنظومات التي وضعيا العمماء وأفاد منيا ابف عبد رّبو, حتػى  بؿ ال بّد مف أف يكوف قد سبقيا الكثير

أخػػرج منظومػػة بيػػذه الدقػػة والمتانػػة, وبعػػد ذلػػؾ بػػدأت المنظومػػات تحتػػّؿ موقعػػًا متمّيػػزًا مػػف اىتمػػاـ عممػػػاء 
األندلس, ليظير الكثير منيا وبخاصة أرجوزة ع أبو طالب عبػد الجبػارع التػي تنّوعػت موضػوعاتيا, فشػممت 

 . 2ة عمى وجود اهلل, والحّث عمى التفكير في العالـاألّدل

وبعد أف أحّس األندلسّيوف بمقدرتيـ عمى اإلمساؾ بزماـ الّشعر التعميمّي , والعموـ المختمفة, بدأوا ينظمونو 
فػػي مختمػػؼ العمػػوـ وشػػتى الفنػػوف, وكانػػت المنظومػػات المغويػػة والنحويػػة, تحتػػّؿ موقعػػًا متميػػزًا مػػف اىتمػػاـ 

فػػي عصػػور االزدىػار والتقػػدـ, وكػػاف لػذلؾ أسػػباب عػػّدة جعمػت ىػػذا العمػػـ ينمػو ويتطػػور وينتشػػر  األندلسػييف
 .3بكثرة

 أسباب انتشار الشعر التعميمي في األندلس:  -

تعّددت األسباب التي تقؼ وراء ىذا الفّف في األندلس, والنتيجة واحدة ىي ظيور فّف شعرّي ضـّ في ثناياه 
 حو( بطريقة سيمة مميزة ,ولعؿ مف أىـ تمؾ األسباب:أعظـ عمـو العربية ) عمـ الن

  حكػػاـ, الفػػَف المنظػػوـ شػػعرًا يجمػػع المػػادة النحويػػة ويمػػـ شػػعثيا, بعبػػارات ضػػبط أصػػوؿ العمػػـ بدقػػة وام
 موجزة جامعة دقيقة يستطيع اإلنساف الحصوؿ عمييا واالستعانة بيا. 

 ّف الشػػعر المنظػػوـ أسػػيؿ حفظػػًا طبيعػػة الشػػعر المنظػػوـ, فمػػف المعػػروؼ لػػدى البػػاحثيف والدارسػػيف أ
وأيسػػر مػػف المنشػػور, وذلػػؾ الحتوا ػػو عمػػى القافيػػة والموسػػيقى, وىػػي  يػػر متػػوافرة فػػي النثػػر, فػػنظـ 
قواعػػد النحػػو العربػػي شػػعرًا يسػػّيؿ حفظيػػا وتػػدارؾ مػػا ضػػاع منيػػا ومػػا فػػات , فيػػي تحػػوي األسػػماء  

 . 4واألعالـ بطريقة سيمة وبسيطة

                                                           
 .4/390, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد,  1
 .153-150, جهود نحاة األندلس في تيسير النحو العربية, فادي, عصيد 2
 .153-152, جهود نحاة األندلس في تيسير النحو العربي,عصيدة, فادي, 42, الفكر التربوي في األندلسالخولي, عبد البديع,  3
 .153-150, جهود نحاة األندلس في تيسير النحو العربيعصيدة, فادي,  4
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 ة العممية في األندلس, فقد كاف العرب في األندلس عمى درجة عالية الحياة المترفة ورقّي العقمي
مف التمّدف والحضارة, فيـ يعيشوف حياة الترؼ والفّف, فانتشرت في بالدىـ الموسيقى والغناء, 
وكّؿ وسا ؿ الترفيو والتسمية, وكاف ليذه الوسا ؿ دورىا في جعؿ حياة أىؿ األندلس مترفة, وفي 

سباغ العطايا عمييـ, مما دفعيـ  الوقت نفسو كاف ىناؾ كبار لمعمماء وتقدير لجيودىـ, وام إجالؿ وام
إلى التقدـ في شتى العموـ والمعارؼ, فأصبح عمماء النحو في األندلس عمى عمـ واسع بيذا العمـ 
وتفيـ جز ياتو وموضوعاتو, فقرروا أف يواكبوا الحياة المترفة ويعيدوا الحياة لقواعد النحو, عف 

يا شعرًا موزونًا يسيؿ فيمو وحفظو, لما يتمتع بو مف طرافو وسيولة, فالقمفاط محمد طريؽ نظم
ـ(, ُيعّد مف أشير نحاة األندلس الذيف صا وا قواعد 914ىػ/302بف يحيى الذي توّفي في عاـ )

عمـ النحو, النحو العربي شعرًا, وىذه الفترة في حياة األندلس شيدت تقدمًا عمميًا عظيما في 
جزي يات وخفايا , فأخّذ األندلسّيوف يصو وف تمؾ القواعد شعًرا, ومف ذلؾ  كّؿ ما فيو مف وتفّيـ

أّف القمفاط طرحت عميو عدة أس مة نحوية,  فاختار اإلجابة عنيا شعرًا , فقاؿ عدة أبيات تضمنت 
 الحموؿ لتمؾ األس مة, وىذه األبيات ىي:

 دريتيرًا ل  تأن كنت تصغ  وعن  طايا أسما تسمى ب            
 يتتتد مستبقتتتتتأنت لها ال ب  دل الزَم           تتتتتتتتتتتتتتتتب-لتق-هل يأو 

 فسر  لنا تفسير مستقصي  اء مهموزة                                تتتتتتتتتتأم هل تعود الي
 يتتتتتتتتتت طل وال تتير  طايا ق  إن كان تصغير مطايا كتصغ                            

 ويتتتتتتتل النحتتتتتتتتأعمم من  مي  رؤ                                      تتتتت امتتتتتتفإن تصب هذا فأن
فيذه األبيات تدَؿ عمى مدى الرقّي الذي وصمت إليو عقوؿ عمماء األندلس, حّتى استطاعوا صوغ ىذه 

 .1ىذا العمـ القواعد شعرًا , ليسيؿ عمى الطمبة فيـ جزي يات

إذف فالشعر التعميمّي كاف ييدؼ إلى التسييؿ والتيسير عمى طمبة العمػـ, فػي ضػبط الكممػات, وتعمّػـ النحػو 
بطريقػػة جيػػدة, لػػذلؾ ُوضػػعت المتػػوف النحويػػة المنظومػػة, وقػػد سػػاعد اختصػػار ىػػذه المتػػوف واقتصػػارىا عمػػى 

تمقػي, فيػي جػاءت فػي الغالػب خاليػة مػف األسس العامة عمى حفظيا وتقريب الحقا ؽ النحوية إلى ذىف الم
 . 2الشواىد واألمثمة الموضحة لقواعدىا

                                                           
 153-150, جهود نحاة األندلس في تيسير النحو العربي,عصيدة, فادي, 42, الفكر التربوي في األندلسيع, الخولي, عبد البد 1
 .153-150, جهود نحاة األندلس في تيسير النحو العربيعصيدة, فادي,  2
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وأخيػػرًا, فػػمّف عصػػر اإلمػػارة قػػد أنجػػب ف ػػة مػػف الشػػعراء شػػيد ليػػـ األدبػػاء مػػف معاصػػرييـ, ومػػف أتػػى بعػػدىـ 
 دليػػؿ -بػال شػػؾّ -بالبراعػة فػػي الشػعر, والتصػػّرؼ فػي فنونػػو كػابف عبػػد رّبػػو , وعبػد الػػرحمف الػداخؿ , وىػػذا 

 كبير عمى تفّوؽ األندلسييف , وعمى ما بمغوه مف درجة رفيعة ومكانة سامية في قرض الّشعر.

 فّن الموّشحات: -

ىػػي عبػػارة عػػف فػػّف شػػعرّي مسػػتحدث يختمػػؼ عػػف ضػػروب الّشػػعر الغنػػا ي العربػػي فػػي أمػػور عػػّدة, وذلػػؾ 
لشعبية؛ ألنيا نشأت في أوسػاط بالتزامو قواعد معينة, وتمّيزت الموّشحات بتحرير الوزف والقافية, وتسّمى با

, وتعتمػد فػي تعابيرىػػا 1الّشػعب إلرضػاء حاجػػة الّشػعب, وألنػو كػػاف يسػتخدـ فػي بعػػض فقراتيػا المغػة العاميػػة
 .2أحيانًا عمى أجزاء مف أ نيات شعبية, وألىمّية ىذا االتجاه الشعري كاف لو أثر كبير في الغرب والّشرؽ

تسػػػّمى كػػػؿ فقػػرة بيتػػػًا, والبيػػػت فػػػي الموّشػػػحة لػػػيس كالبيػػػت فػػػي  فالموّشػػحة تتػػػألؼ  البػػػًا مػػػف خمػػػس فقػػػرات,
القصيدة, ألّف بيت الموشحة فقرة أو جزء مػف الموَشػحة, يتػألؼ مػف مجموعػة أشػطار, ال مػف شػطريف فقػط 
كبيػػت القصػػيدة, وكػػّؿ فقػػرة مػػف فقػػرات الموّشػػحة الخمػػس ينقسػػـ إلػػى جػػزأيف: الجػػزء األوؿ مجموعػػة أشػػطار 

فيما بينيا, ومغايرة في الوقت نفسو لممجموعة التي تقابميا في فقرة أخرى مف فقرات تنتيي في قافية متحدة 
الموشػػحة, أمػػا الجػػزء الثػػاني مػػف جز ػػي بيػػت الموشػػحة فيػػو شػػطراف أو أكثػػر, تتحػػد فييمػػا القافيػػة فػػي كػػّؿ 

ذي تتحػد الموشحة, والجزء األوؿ الذي تختمؼ فيو القافية مف بيت إلى بيت يسمى  صنًا, والجزء اآلخر ال
 .3قافيتو في كّؿ الموّشحة يسّمى قفال

ىذا ما يتعَمؽ بالقافية, ويالحظ أّف فييا حريًة وتنويعًا مف ناحية, والتزامًا وتماثاًل مف جانب آخر أما الحرية 
والتنويػػع فيػػي األ صػػاف حيػػث تغػػاير قافيػػة كػػّؿ  صػػف قافيػػة بػػاقي األ صػػاف, وأمػػا االلتػػزاـ والتماثػػؿ فػػي 

أف تتحػػد قوافييػػا فػػي الموّشػػحة كّميػػا, أمػػا أوزاف الموّشػػحة, ففييػػا حرّيػػة وتنويػػع يقابميػػا التػػزاـ األقفػػاؿ, فيجػػب 
 .4وتماثؿ

والموشحات قد نشأت فػي األنػدلس أواخػر القػرف الثالػث اليجػري , التاسػع المػيالدي, وقػد كانػت نشػأتيا فػي 
لتػػي ازدىػػرت فييػػا الموسػػيقى وشػػاع تمػػؾ الفتػػرة التػػي حكػػـ فييػػا األميػػر األمػػوي عبػػد اهلل, وفػػي ىػػذه السػػنيف ا

                                                           
 .138 األدب األندلسي من الفتح حتى سقوط ال الفة,ىيكؿ, أحمد,  1
 .121-120, وعات  وفنون األدب األندلسي موضالشكعة, مصطفى,  2
 .139,األدب األندلسي من الفتح حتى سقوط ال الفةىيكؿ, أحمد,  3
 .140-139, نفسو 4
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الغنػػػاء مػػػف جانػػػب, وقػػػوي احتكػػػاؾ العنصػػػر العربػػػي بالعنصػػػر اإلسػػػباني, مػػػف جانػػػب آخػػػر, فكانػػػت نشػػػأة 
الموّشحات استجابة لحاجة فنية  أواًل, ونتيجة لظاىرة اجتماعية ثانيًا, أما كونيا استجابة لحاجة فنية فسبب 

, وأشػاع فػي األنػدلس 1الموسػيقى وكّمفػوا بالغنػاء منػذ أف قػدـ زريػابذلؾ يعود إلى أَف األندلسّييف قد أولعػوا ب
فّنػػو, والموسػػيقى والغنػػاء إذا كػػاف الزدىارىمػػا تػػأثيٌر فػػي الشػػعر, وقػػد اتخػػذ ىػػذا التػػأثير صػػورة خاصػػة فػػي 
ـّ العباسػػّي, وكػػذلؾ اتخػػذ ىػػذا  الحجػػاز, والعػػراؽ حػػيف ازدىػػر فييػػا الغنػػاء والموسػػيقى فػػي العصػػر األمػػوّي ثػػ

صػػورة مغػػايرة فػػي األنػػدلس , حػػيف ازدىػػر الغنػػاء والموسػػيقى فػػي تمػػؾ الفتػػرة, فيظيػػر أّف األندلسػػييف  التػػأثير
أحّسوا بتخّمؼ القصيدة الموّحدة, إزاء األلحاف المنّوعة, وشعروا بجمود الشعر في ماضػيو التقميػدّي الّصػاـر 

ف الّشػػػعر جديػػػد, يواكػػػب أمػػػاـ الػػػنغـ فػػػي حاضػػػره التجديػػػدي المػػػرف , وأصػػػبحت الحاجػػػة ماّسػػػة إلػػػى لػػػوف مػػػ
الموسيقى والغناء في تنّوعيما , واختالؼ ألحانيمػا, ومػف ىنػا ظيػر ىػذا الفػّف الّشػعرّي الغنػا ي الػذي تتنػوع 

 .2فيو األوزاف, وتتعّدد القوافي, والذي ُتعتبر الموسيقى أساسًا مف أسسو, فيو ينظـ ابتداء التمحيف والغناء

لظػػاىرة اجتماعيػػة, فبيانػػو أّف العػػرب امتزجػػوا باإلسػػباف وأّلفػػوا شػػعرًا أمػػا نشػػأة الموَشػػحات فقػػد جػػاءت نتيجػػة 
جديػػػدًا فيػػػو عروبػػػة وفيػػػو إسػػػبانية, وكػػػاف مػػػف مظػػػاىر ىػػػذا االمتػػػزاج أف عػػػرؼ الشػػػعب األندلسػػػي العامّيػػػة 
الالتينية, كما عرفوا العامّية العربّية, إي أنو كاف ىنػاؾ ازدواج لغػوّي نتيجػة لػالزدواج العنصػري , وكػاف ال 
بّد مف أف ينشأ أدب يمّثؿ تمؾ الثنا ية, فكانت الموّشحات, وجميع فقرات الموشحة تُنظـ بالعربيػة الفصػحى 
إال الفقرة األخيرة منيا, والتي تسّمى ع الخرجةع , فقػد كانػت تعتمػد عمػى عاميػة األنػدلس, ومعػروؼ أّف تمػؾ 

نيػػة, فكػػأّف الموّشػػحات ليػػا جانبػػاف: جانػػب العاميػػة ىػػي عامّيػػة العربّيػػة المسػػتخدمة أللفػػاظ مػػف عامّيػػة الالتي
موسػػػيقي يتمثّػػػؿ فػػػي تنػػػوع الػػػوزف والقافيػػػة, وىػػػذا قػػػد جػػػاء اسػػػتجابة لحاجػػػة األنػػػدلس الفنيػػػة, حيػػػث شػػػاعت 

 . 3الموسيقى والغناء, وجانب لغوي يتمّثؿ في أف تكوف الموّشحة فصيحة في فقراتيا ,عامّية في خرجيا

 ويقػوؿ األدب, ميػداف فػي األندلسػية الّشخصػّية تبمػور عػف المعّبػرة األدبيػة الّصػورة الموّشػح فػفّ  ُويعتبػر
 والتفػنف4باألنػدلس األلحػاف فػي تالميػذه بعػده ومػف زريػاب أدخمػة الموسػيقي الػذي لمتجديػد إفّ  الػبعض:
 "الموشػح فػي يقػاؿ حيػث الموشػح, فػفّ  لظيػور األكبػر األثػر ليـ كاف 5ربو عبد ابف أوجده الذي العروضي

                                                           
 .179-178, تاريخ األدب األندلسيعباس, احساف,  1
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 اسػتمدّ  الغايػة فيػو التنميػؽ وبمػ  وفنونػو, مناحيػو وتيػّذبت قطػرىـ فػي الّشػعر كثػر فَممػا س,األنػدل أىػؿ وأمػا
 حسػب عػدُدىا أ صػاف, عمػى بيػت كػؿّ  أبيػات سػبعة إلػى عنػدىـ ينتيػي مػا وأكثػر الموَشػح, ففّ  المتأّخروف
 1.والمذاىبع األ راض

                                                           
1
 .1/49 تاريخ عمماء األندلس,ابف الفرضي, أبو الوليد, 
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 :النثر-2

لذىف دوف قيود فنيػة , أو كػّؿ مػا يػدور فػي نفػس ُيعّرؼ النثر عمى أنو تعبير عف المشاعر, وما يدور في ا
اإلنساف وقمبو مف أفكار وخواطر, وانفعاالت, وال يتقّيد بوزف أو بقافية, ويدخؿ فيو الخيػاؿ لمتعبيػر عنػو, و 

 . 1الكتابة بشكؿ مرسؿ دوف اتباع وزف أو قافية

 اإلنسػانية المعػارؼ بػو تصػاغ لػذيا النثػر ذلػؾ بالتػأليفي وُيػراد خػالص, ونثػر تػأليفيّ  نثػر إلػى النثػر وُيقسػـ
 المعػارؼ تمػؾ عػف التعبيػر بػو اليػراد الػذي النثػر ذلػؾ بػو فالمقصود الخالص أما أدبّي, أسموب في المؤّلفة

نما المؤّلفة, اإلنسانية  فكػرة إيصػاؿ أو تجربػة, تصػوير أو عاطفػة كنقػؿ المعػارؼ مف ذلؾ  سوى ما يراد وام
 ذلػؾ حتّػى األنػدلس كانػت حيػث نثػرًا خالصػًا, اإلمػارة تأسػيس فتػرة يفػ كػاف األندلسػيّ  فالنثر ذلؾ, إلى وما

 ,وكػاف بعػد إليػو وصػمت قػد األندلس تكف لـ ثقافيّ  مستًوى إلى يحتاج ألنو التأليفي؛ النثر تعرؼ ال الحيف
 مثاًل, القصصي كالفرع بعد فيما نشأت التي الراقية الفروع تمؾ كذلؾ اليعرؼ الخالص النثر مف النوع ىذا
نماو   األندلسيّ  النثر اقتصار وكاف والوصايا, والرسا ؿ, كالُخطب, التقميديو, تمؾ الفروع عمى مقصوراً  كاف ام

 حيػاة تال ػـ كانػت التػي الفروع فيي األندلس, تاريخ مف الباكرة الفترة تمؾ في طبيعياً  أمًرا األمور تمؾ عمى
 فػي مألوفػة كانػت التػي الفػروع وىػي لثقافّيػة,وا واالجتماعّيػة السياسػّية ظػروفيـ مػع وتتناسػب األندلسػّييف
 يتسػـ فيػو خالصػة, عربيػة تقاليػد ذا نثػراً  اليزاؿ أنو فيالحظ أسموبوُ  حيث مف أما , الفترة, تمؾ في المشرؽ
 واالبتداء المباشر والتعبير أيًضا بالبساطة يتسـ النثر كاف و األلفاظ, بعض بغرابة أحياناً  المسببة بالجزالة

 .2الجّيدة الصفات مف الكثير و يرىا تمييد, أو مقدمة دوف بالموضوع

عميو يسمى سميماف األعرابّي قولوع  يفخارجال أحد ومف األمثمة عمى ذلؾ  ما كتبو عبد الرحمف الداخؿ إلى
أما بعد: فدعني مف معاريض المعاذير, والتعسػؼ عػف جػادة الطريػؽ, لتمػّدفَّ يػدًا إلػى الطاعػة, واالعتصػاـ 

 .3أو ألزوّيّف, بنانيا عمى رضؼ المعصية, نكااًل بما قدمت يداؾ, وما اهلل بظالـ لمعبيدع بحبؿ الجماعة,

 الدولة أياـ المشرؽ في معروفاً  كاف الذي بالنثر كبير لحدّ  مشابياً  الفترة تمؾ في األندلسيّ  النثر نجد وىكذا
 ليػا وكػاف تقميػدي نثػر الفتػرة لتمػؾ كػاف وقػد المحػافظ, األدبػي األسػموب عمػى يسػير كالشػعر فكاف األموية,
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 ثػـَ  الػرحمف, عبػد بػف ليشػاـ كاتبيف كانا المذاف يزيد بف وخطاب عيسى, بف فطيس :منيـ عديدوف ناثروف
 الػرحمف عبػد النثػر فػي برعػوا الػذيف األفػراد ومػف لمحكػـ, كاتبػاً  كػاف الػذي العقيمػي و حّجػاج الحكػـ, ألبيػو
 قالو ما الخطب أمثمة فمف وموصيًا, كاتباً  والثاني وكاتبًا, باً خطي األوؿ كاف فقد الربضي, والحكـ ,1الداخؿ
 آخػر الفيػري يوسػؼ مػع الفاصمة المعركة خاض أف يوـ القتاؿ عمى يحّثيـ ألصحابو الداخؿ الرحمف عبد
مػا الدىر ذؿ إما عميو, يبنى ما أّس  ع األندلس والة  تربحػوا تشػتيوف, ال فيمػا سػاعة فاصػبروا الػدىر عػز وام
 2.تشتيوفع فيما أعماركـ بقية بيا

 الخال ػؽ ابػف عيػا :الجنػدي قػاؿ الػداخؿ حيػث  الػرحمف وعبػد جنػديّ  بػيف مػا دار المحػاورات أمثمػة ومػف
, ودىػر ظمػوـ زمػف عػذت بؾ فررت, اليؾ األكرميف, والسادة الراشديف,  العيػاؿ, وكثيػر المػاؿ, قميػؿ  شػـو
 .3لمرقدع والمرجوّ  جد,الحمد والم وليّ  وأنت الماؿ نداؾ إلى فصير الحاؿ, وشعث

 مقامؾ, لسوء كرىنا عمى دىرؾ عمى بعونؾ وأمرنا حاجتؾ, وقضينا مقالتؾ, عسمعنا :الرحمف عبد فأجاب
ذا , الّطمبػة واإللحػاؼ فػي المسػألة بتصػريح وجيػؾ مػاء إراقػة مػف لمثمػو, سػواؾ وال تعػودوف فػال  بػؾ ألػـّ  وام

 عنؾ, العدو شمات ونكؼ خمتؾ, عميؾ نستر كما ,تعدوؾ ال رقعة في فارفعو إلينا أمر, بؾ ّخز أو خطب
 .4النيةع وصدؽ الدعاء بمخالص وجيو, عزّ  ومالكنا مالكؾ إلى رفعيا بعد

وفي عصر اإلمارة كاف يضـ بالط الدولة أكثر مف كاتب, وىو أمر كاف يبدو أنو مف مقتضيات السياسة, 
األوسط نرى أنو قد استجد نظاـ جديد فػي  وما يفترضو نظاـ الدولة, إال أنو في عصر األمير عبد الرحمف

الكتابػػة, إذ اخػػتّص ذلػػؾ األميػػر بكاتػػب خػػاّص ُيػػدعى محمػػد بػػف سػػعيد الزجػػالي واتخػػذ لوزرا ػػو كاتبػػًا خاّصػػًا 
 . 5لكتاباتيـ, واستمّر ىذا النظاـ حّتى سقوط الدولة األموية

عوا أف يرسػػػموا وجيػػػًا را عػػػًا وقػػػد أنػػػته عممػػػاء األنػػػدلس مؤَلفػػػات وتصػػػانيؼ فػػػي ميػػػداف األدب, وبيػػػا اسػػػتطا
, بػؿ وفػي المشػرؽ أيضػًا 6لألندلس, إذ احتمت بعض مؤّلفاتيـ األدبية مكانًا را عًا ليس فػي األنػدلس فحسػب

ـ( فقػػد كػػاف بارعػػًا فػػي األدب وقػػوؿ 939-860ىػػػ()328-246كػػأبي عمػػر أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد ربػػو )

                                                           
 .23/205, نهاية األرب في فنون األدبالنويري, شياب الديف, 1
2
.113-110,األدب األندلسي من الفتح حتى سقوط ال الفةىيكؿ, أحمد, 
 .113-110,نفسو 3
 .113-111نفسو, 4
 . 35-34,المقتبس من أنباء األندلسابف حياف,أبو مرواف,  5
 .101,جذوة المقتبس في ذكر عمماء األندلسو عبد اهلل, الحميدي, أب 6
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ـّ لػدى الخميفػة عبػد الشعر, مّما كاف لذلؾ أكبػر األثػر فػي تقريػب منزلتػو لػ دى األمػراء فػي عصػر اإلمػارة, ثػ
 . 1الرحمف الناصر, كما ناؿ ابف عبد ربو بعممو وأدبو منزلة رفيعة, وشيرة واسعة بيف أدباء عصره

ـّ رحػػؿ إلػػى المشػػرؽ حيػػث تَمقػػى العمػػـ ىنػػاؾ, وكػػاف  فقػػد نشػػأ ابػػف عبػػد ربػػو بقرطبػػة , وطمػػب العمػػـ بيػػا, ثػػ
ية أثػػر فػػي تكػػويف ثقافتػػو, وبالتػػالي بػػروز التػػأثير األدبػػي المشػػرقي فػػي الطالعػػو عمػػى كتػػب األدب المشػػرق

مصػػنفاتو األدبيػػة, وأىّميػػا كتابػػوع العقػػد الفريػػدع إذ يعػػّد ىػػذا الكتػػاب مػػف روا ػػع األدب العربػػّي, كمػػا أنػػو مػػرآة 
ية, مّمػػا لثقافػػة األندلسػػّييف فػػي األدب, وقػػد اعتمػػد ابػػف عبػػد ربػػو فػػي تأليفػػو لػػذلؾ الكتػػاب عمػػى ثقافتػػو المشػػرق

اكتسػػػب فػػػي رحالتػػػو العممّيػػػة , وقػػػد اسػػػتند فػػػي تأليفػػػو إلػػػى العديػػػد مػػػف المصػػػادر العمميػػػة لعممػػػاء المشػػػرؽ 
, فقػػد نػػاؿ ىػػذا الكتػػاب مكانػػة رفيعػػة بػػيف كتػػب األدب العربيػػة, وأثنػػى 4, وابػػف المقفػػع3, واألصػػمعيّ 2كػػالمبّرد

مو مػف ضػروب اآلداب والمعػارؼ, التػي عميو أكثر مف عالـ وأديب, ووصؼ بالقيمة األدبية الكبيرة لما ضػ
 ال تتوافر في  يره مف كتب األدب األخرى إال فيما ندر. 

وختامػػًا, فػػمف ميػػداف النثػػر الفنػػّي كػػاف فػػي تطػػّور وازدىػػار ممػػاثاًل لبقيػػة العمػػوـ واآلداب, مػػف اعتمػػاد عمػػى 
ـّ ما لبث الحاؿ أف يتغّير ليبدأ األندلسّيوف في محاولة التخّمص  التأثيرات العممية لممشرؽ في بداية األمر, ث

مف قيود التقميد والمحاكاة لغيرىـ, لينتيي األمر بوضوح الّشخصّية األندلسّية وبروزىا, وىو ما نالحظو مف 
خالؿ اىتماـ العديد مف األشخاص بالنثر فترة اإلمارة, وعرؼ عف أىؿ األندلس جمعيػـ بػيف النثػر والّشػعر 

 في آف واحد.

قد ُاثبت األندلسّيوف قدراتيـ الواسعة في مياديف المعرفة, أف يمتّد نشاطيـ العممّي إلى فكاف مف الطبيعي, و 
حقؿ الدراسات المغوية , فقد انصرؼ الكثير مف عمماء األندلس إلى البحث والنظر في ىذه العمػـو , وذلػؾ 

 الرتباطيا الشديد بعمـو كثيرة كعمـو القرآف والديف بوجو عاـ.

                                                           
 .2/312,شذرات الذهب في أ بار من ذهبالحنبمي, ابف العماد,  1
ـ( مػف أشػير أدبػاء اإلسػالـ, لػو كتػاب الكامػؿ فػي المغػة, 898-822ىػػ()285-207محمد بف يزيد بف عبد األكبر األزدي الثمالي, ) 2

 .87,الفهرستابف النديـ,أبو الفرج, 
ـ, وعمػػر طػوياًل, ابػػف قتيبػة, أبػػو 749ىػػ/123عبػد الممػؾ بػػف قريػب البػػاىمي , مػف كبػػار أىػؿ األدب, وكػػاف لمروايػة أ مػػب عميػو, ولػػد  3

 .237, المعارفمحمد, 
عبػػد اهلل بػػف المقفػػػع مػػف أ مػػػة الكتػػاب, وأوؿ مػػػف عنػػي فػػػي اإلسػػالـ بترجمػػة كتػػػب المنطػػؽ, ولػػػي كتابػػة الػػػديواف لممنصػػور العباسػػػي,  4
 .4/140,األعالمركمي, خير الديف, الز 
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 :النحو-3

والمغػة  والنحػو األدب مف إذ أّف كالَ  , وجمالو وحمتو, زينة الكالـ وقوامو, وعموده ونظامو العمـ نصاب ىو
 ومّمػا العممية, الحركة بداية في بالعموـ األندلسّييف اشتغاؿ حيث مف الدينية العموـ بعد الثانية المرتبة نالوا

 حقػوؿ كافػة فػي األنػدلس عممػاء مػف ثيػراً ك أفّ  األنػدلس فػي األدبيػة وخاّصػة العمميػة يدىش الدارس لمحركة
 .1الشعر وقوؿ كالبال ة األدب مف ألواف واحد بموف العممية ِسيرىـ في يّتصفوف العمـ

فمػػا إف سػػطعت شػػمس اإلسػػالـ عمػػى بػػالد األنػػدلس الواقعػػة جنػػوب أوروبػػا حتّػػى أخػػذت األنػػدلس تنيػػؿ مػػف 
ذيف حكمػوا العػالـ اإلسػالمي قرابػة ما ػة عػاـ, معيف العمـ اإلسالمي الذي  زا العالـ في عصػر بنػي أميػة الػ

ـّ انتقمػوا إلػى بػالد الفرنجػة لينشػروا شػمس الحػؽ ىنػاؾ, فقػاـ موسػى بػف نصػير  فنشروا فيو العمـ والمعرفة, ثػ
 , بفتح تمؾ البالد التي ال يفصميا عف إفريقيا اإلسالمية سوى مضيؽ جبؿ طارؽ.(ـ710ىػ/92 )عاـ

لػػبالد بدايػػة جيػػدة لنشػػر عمػػـو مختمفػػة فييػػا, وتخميصػػيا مػػف الجيػػؿ والظمػػـ لقػػد كػػاف الفػػتح اإلسػػالمي لتمػػؾ ا
الػػذي يسػػيطر عمييػػا , فنتيجػػة لمفتوحػػات اإلسػػالمية انتشػػرت فػػي تمػػؾ الػػبالد الفمسػػفة, والطّػػّب, وكػػاف لعمػػوـ 
المغة العربية وعمػـ النحػو عمػى وجػو الخصػوص نصػيب عظػيـ مػف اىتمػاـ األندلسػييف, كمػا ىػو الحػاؿ فػي 

لعربػػي, ولػػيس  ريبػػًا أف يمقػػى النحػػو اىتمامػػًا عظيمػػًا مػػف أىػػؿ المشػػرؽ والمغػػرب, وذلػػؾ لصػػمتيـ المشػػرؽ ا
الوثيقػػػة بمصػػػدري التشػػػريع اإلسػػػالمي وىمػػػا القػػػرآف والحػػػديث, حيػػػث  ػػػزا مػػػرض المحػػػف العربيػػػة الفصػػػحى, 

بمرشاد مف عمي بتحديد عمـ النحو ,  2وأصبح الخطر يقترب شي ًا فشي ًا مف القرآف, فقاـ أبو األسود الدؤلي
.فكانػػت نشػػأة النحػػو مشػػرقية أو عربيػػة محضػػة, وبعبػػارة أدؽ كػػاف بصػػرًيا عراقًيػػا, وكػػاف -رضػػي اهلل عنػػو–

لألندلس حظ وافر فيو, وأّف األندلسييف العػرب والمػؤّدبيف مػنيـ بشػكؿ خػاص, كػانوا يعّممػوف طالبيػـ النحػو 
مع طالبيـ , وذلؾ لنشر المغة العربيػة فػي  منذ الفتح, فكانوا يضعوف لطالبيـ نصوصًا مختمفة ويشرحونيا

                                                           
 .15, محاضرات األدباء ومحاورات الشعر و البمغاءاألصبياني, الرا ب,  1
أبو األسود الػدؤلي ظػالـ بػف عمػرو بػف سػفياف, عمػوي الػرأي, وكػاف رجػؿ مػف أىػؿ البصػرة, وىػو أوؿ مػف أسػس لمعربيػة ونيػه سػبميا,  2

ىػػ, فػي طػاعوف الجػارؼ وىػو ابػف ثمػاف وخمسػوف سػنة, الزبيػدي, أبػو 69ي سػنة ووضع قياسيا, وذلؾ حيف اضطرب كالـ العرب, تػوف
 .21, طبقات النحويين والمغويينبكر, 
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, وكانػت تمػػؾ النصػػوص بسػػيطة سػيمة, بعيػػدة عػػف التعقيػد  مػػف السػػيؿ فيميػػا 1أوسػاط االسػػباف المسػػتعربيف
 ودراستيا.

 تأثر النحو في األندلس بالمذاهب الفقهية:

ـ, أفَّ سػمؼ ىػػذه لػـ يعػد ىنػاؾ أدنػى خػالؼ بػيف الدارسػيف الػػذيف يعػانوف البحػث فػي رحػاب العربيػة واإلسػال
األمة كاف ليـ تصّور كّمّي لمحياة الفكرية, وخاّصة في حقمي المغة والديف, فكانت العموـ اإلنسػانية مرتبطػة 
أوثؽ ارتباط بعموـ المغػة العربيػة, وكػاف التواصػؿ قا مػًا بػيف دراسػة الشػعر والتوحيػد والنحػو والتفسػير, و يػر 

مػػر انعكػػس عمػػى كػػّؿ فػػروع المعرفػػة اإلسػػالمية بػػالثراء ذلػػؾ مّمػػا تػػداخؿ بعضػػو فػػي بعػػض, فػػي تكامػػؿ مث
 . 2والخصوبة

ولـ يكػف عممػاء النحػو فػي األنػدلس بعيػديف عػف الفقػو والتػأثر بالمػذاىب الفقييػة أسػوة بعممػاء المشػرؽ,  بػؿ 
 كاف نحاة األندلس أكثر تأثرًا بالفقو مف  يرىـ مف العمماء في أّي مكاف, فمثاًل كاف الغازي ابف قيس نحوياً 
فقييًا في الوقت نفسو, وكاف يحفػظ موَطػأ مالػؾ, حيػث إّف المػذىب المػالكي أثػر فػي النحػو األندلسػي تػأثيرًا 

 .3واضحًا تجّمى بكثرة االستشياد بالحديث النبوي

أمػػا المػػذىب الفقيػػي الػػذي كػػاف لػػو أعظػػـ األثػػر فػػي النحػػو األندلسػػي فيػػو المػػذىب الظػػاىري , الػػذي ينػػادي 
دوف الحاجػػة إلػػى الغػػوص فػػي متاىاتػػو أو تحميمػػو أكثػػر مّمػػا يطيػػؽ, فمػػيس فػػي ىػػذا باألخػػذ بظػػاىر الػػّنّص 

 .4المذىب عند إمامو ابف حـز مجاؿ لالجتياد بالرأي أو بالقياس أو بالمصمحة, أو بالذرا ع

 دوافع تيسير النحو لدى األندلسيين:

و مػػف عممػػاء المشػػرؽ, حػػيف فػػتح المسػػمموف األنػػدلس شػػّمر عمماؤىػػا عػػف سػػواعدىـ يريػػدوف أخػػذ عمػػـ النحػػ
والحظوا صعوبة ىذا العمػـ, ومػا عمػؽ بػو مػف شػوا ب, فعمػؿ عػدد مػنيـ عمػى تخمػيص ىػذا العمػـ مّمػا أقحػـ 
عميو مف فمسفات  ريبة عنو, وكانوا يقصدوف مف وراء ذلؾ أف يقؼ طالبيـ عمػى ىػذا العمػـ مّيسػرا, وذلػؾ 

                                                           
االسػػباف المسػػتعربيف ىػػـ النصػػارى الػػذيف لػػـ يعتنقػػوا اإلسػػالـ , وكػػانوا فػػي المػػدف الكبيػػرة, وكػػانوا عنصػػرًا فعػػااًل فػػي الحيػػاة األندلسػػية,  1

انتقال الطتب العربتي إلتى ـ, الحاج قاسـ, محمود, 1492المسمموف الذيف بقوا بعد سقوط  رناطة سنة والييود والعرب المتنصروف وىـ 
 .7, الغرب

 .25-23, جهود نحاة األندلس في تيسير النحو العربيعصيدة, فادي,  2
 .9, نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاةالطنطاوي, محمد,  3
 .42, ندلسالفكر التربوي في األ الخولي, عبد البديع,  4
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دت عػػف قواعػػد ىػػذا العمػػـ وأحكامػػو مػػف فيمػػو كػػي تػػتمَكف الشػػعوب المسػػتعربة والجماعػػات العربيػػة التػػي ابتعػػ
 . 1بيسر وسيولة

ويمكف لنا أف نضع عّدة أسػباب أو عوامػؿ دفعػت عممػاء األنػدلس إلػى تيسػير النحػو العربػي وتخميصػو مػف 
 شوا بو التي عمقت بو عمى مّر العصور السابقة, ولعؿ مف أىـّ تمؾ العوامؿ:

ع المغػػات فيمػػا بينيػػا, فينػػاؾ العػػرب الفػػاتحوف اخػػتالؼ األجنػػاس التػػي كانػػت تسػػكف األنػػدلس, وصػػرا -
الذيف جاؤوا حامميف لغتيـ ذات الصبغة اليمنية, وقد استقّروا في األندلس بعد الفتح اإلسالمي, وىناؾ 
أيضًا البربر الذيف كانوا يشّكموف النسبة العظيمة مف جيش طارؽ بف زيػاد فػاتح األنػدلس, وقػد ازدادت 

أضعاؼ كثيرة, , و كػاف فػي األنػدلس أيضػًا الييػود الػذيف رحبػوا بالفػاتحيف  أعداد البربر بعد الفتح إلى
ليخّمصوىـ مف ظمـ القوط, وكاف ىناؾ أيضًا عجـ األندلس, وىػـ السػكاف األصػميوف الػذيف كانػت ليػـ 
لغتيـ الخاّصة, والتي يقوؿ عنيا حسيف مؤنس في كتابوع إَف المغة التي كاف يتكّمميػا أىػؿ إيبيريػا قبػؿ 

الحادي عشر المػيالدي , ال يمكػف أف تعرفيػا إال عمػى وجػو التقريػب, نظػرًا لقمػة  األصػوؿ التػي  القرف
ـّ ألفاظػًا محكيػة مػف لغػة القػوط, أمػا بقيتيػا فكانػت  يعتمد عمييا , وكَؿ مػا يمكػف قولػو: إنيػا كانػت تضػ

أو عجميػػة أىػػؿ  ليجػػات مختمفػػة مػػف الالتينيػػة العامػػةع , وىػػذه الميجػػة العامّيػػة سػػّماىا العػػرب العجميػػة
األنػػدلس, وكانػػت كػػّؿ ىػػذه القومّيػػات تسػػعى عمػػى نشػػر لغتيػػا بػػيف القوميػػات األخػػرى , واحيا يػػا وبعػػث 

 .2الحياة فييا, كما فعؿ الييود عندما بعثوا المغة العبرية واألدب العبري تحت رعاية حكـ المسمميف

غػة القػرآف الكػريـ, وال يػتعمـ الػديف لقد كاف العرب يسػعوف إلػى نشػر المغػة العربيػة فػي األنػدلس؛ ألنيػا ل
المغػػة العربيػػة بشػػكؿ  3مػػف دوف تعّمميػػا, لػػذلؾ وجػػد عممػػاء األنػػدلس أنػػو مػػف الواجػػب عمػػييـ أف يقػػدموا

مّبسػػط مّيسػػر بعيػػد عػػف التعقيػػد والشػػوا ب حتػػى تكػػوف تمػػؾ المغػػة محفَػػزة لغيػػر العػػرب مػػف أجػػؿ تعَمميػػا 
قػوّي يسػتطيع منافسػة المغػات األخػرى؛ لػذلؾ انبػرى  وحفظ قواعدىا, وكذلؾ لتكوف تمؾ المغة ذات نحػوٍ 

 .4عدد مف عمماء األندلس إلى تبسيط تمؾ القواعد ليسيؿ حفظيا ونشرىا

البعد الجغرافي بيف األندلس والمشرؽ العربي مولد النحو, فقد أوجػد البعػد الجغرافػي عػف مصػدر المغػة  -
وضػػعيا العممػػاء وأسػػيموا فػػي تعقيػػدىا,  والنحػػو عنػػد األندلسػػييف ضػػعفًا فػػي فيػػـ قواعػػد العربيػػة, التػػي

                                                           
 .42, الفكر التربوي في األندلس, الخولي, عبد البديع, 25-23, جهود نحاة األندلس في تيسير النحو العربيعصيدة, فادي,  1
 .9, نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاةالطنطاوي, محمد,  2
 .11, المدارس النحويةضيؼ, شوقي,  3
 .27-25,العربي جهود نحاة األندلس في تيسير النحوعصيدة, فادي,  4
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والقياس فييا, لذلؾ لـ يكف أماـ نحاة األندلس إال المجوء إلى تبسيط تمؾ المصنفات النحوية المشػرقية 
, إمػػا بشػػرحيا وتوضػػيح  ريبيػػا, وبيػػاف مشػػكميا تػػارة, أو باختصػػارىا والتعميػػؽ عمييػػا تػػارة أخػػرى, كػػّؿ 

أنػػاس مػػف قومّيػػات متعػػددة ومختمفػػة, وحتػػى يسػػتطيع طػػالب ذلػػؾ حتّػػى تنسػػجـ تمػػؾ القواعػػد مػػع عقميػػة 
األندلس مف العرب المسمميف فيػـ تمػؾ القواعػد؛ ألَف فيميػا أصػبح شػي ًا صػعبًا, بعػدما أصػابيا التقّعػر 

 . 1والفمسفة النحوية
دعػػوة عػػدد مػػف العممػػاء فػػي بػػالد األنػػدلس إلػػى تبسػػيط النحػػو العربػػي, وتيسػػيره عمػػى المتعّممػػيف , وذلػػؾ  -

أف أفسد النحاة النحو بتعميالتيـ وشروحاتيـ, وكاف مف أشير ىؤالء العمماء , عالماف مف فالسفة بعد 
 . 2األندلس وىما ابف حـز األندلسي , وابف رشد

 عوامل تطور النحو في األندلس:-

 ال شػػّؾ فػػي أّف طبيعػػة أّي عمػػـ مػػف العمػػوـ أف يمػػّر بمراحػػؿ نمػػّو متدّرجػػة , ويكػػوف عرضػػًة لعوامػػؿ تسػػاعده
عمى النّمو واالزدىار, وفي المقابػؿ ىنػاؾ عوامػؿ أخػرى تسػيـ فػي انحطاطػو وتراجعػو, وعمػـ النحػو العربػي 
ـّ العمػػوـ المنتشػػرة والمتطػػورة فػػي بػػالد  فػػي األنػػدلس نمػػا وتطػػور إلػػى درجػػة كبيػػرة, حتّػػى إنػػو كػػاف ُيعػػَد مػػف أىػػ

عوامػؿ سػاعدت عمػى نمػّوه وازدىػاره  األندلس, وما كاف ىذا التطور ليأتّي صدفة, بؿ تػوافر ليػذا العمػـ عػدة
 في تمؾ البالد ,ومنيا:

 الّرحالت العممَية: -

ُيقّسـ بعض العمماء الػرحالت التػي كػاف يقػوـ بيػا عممػاء األنػدلس لطمبػة العمػـ وتحصػيؿ المعرفػة إلػى ثالثػة 
وسػطى  أقساـ: رحالت كبرى إلى المشرؽ العربػي مػف أجػؿ لقػاء العممػاء المشػارقة وأخػذ العمػـ مػنيـ, ورحمػة

إلى بعض المناطؽ القريبة مف األنػدلس كػالقيرواف مػف أجػؿ تبػادؿ المعػارؼ والعمػوـ, ورحمػة صػغرى كانػت 
 .3محدودة في بالد األندلس

لقػػد شػػيد القػػرف الثالػػث اليجػػري ومػػا بعػػده تطػػورًا كبيػػرًا فػػي ميػػداف رحػػالت العممػػاء األندلسػػّييف إلػػى المشػػرؽ, 
ونة بأداء فريضة الحّه, أي أّف لقػاء األندلسػييف بالعممػاء المشػارقة فبعد أف كانت الّرحالت إلى المشرؽ مقر 

ـّ فػػي مواسػػـ الحػػّه, أصػػبحت الرحمػػة العممّيػػة ىػػدفًا بحػػّد ذاتػػو, و ػػدا الطػػالب يرحمػػوف ألجػػؿ العمػػـ  كػػاف يػػت

                                                           
 .9, نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة, الطنطاوي, محمد, 408, تاريخ التعميم في األندلسعيسى, محمد,  1
 .29-27,جهود نحاة األندلس في تيسير النحو العربيعصيدة, فادي,  2
 .408, تاريخ التعميم في األندلسعيسى, محمد,  3
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وطمبػػو, سػػػواء أكػػاف ىػػػذا العمػػـ ىػػػو عمػػـ الشػػػريعة اإلسػػػالمّية مػػف تفسػػػير وحػػديث , أـ عمػػػـ المغػػة مػػػف نحػػػو 
د كاف كثير مف العمماء يجمػع معظػـ ىػذه العمػـو ويعػود بيػا إلػى بمػده , وكػاف عػدد مػف العممػاء وصرؼ, فق

األندلسػػييف ال يكتفػػي بمقػػاء العممػػاء المشػػارقة, بػػؿ يخرجػػوف إلػػى الباديػػة, لمقػػاء األعػػراب وأخػػذ المغػػة عػػنيـ 
 .1مباشرة كالكسا ي

الكتػػب المشػػرقية أّف الثقافػػة األندلسػػّية كانػػت وتػػدلنا أسػػماء العممػػاء الػػذيف رحمػػوا إلػػى األنػػدلس وحممػػوا معيػػـ 
تتغذى عمى تمؾ المؤلفات المشرقية الشييرة, فال يخفى ألحد ما ليذه الرحالت مف أثر في تطور النحو في 
األندلس, فمّف النحو العربّي دخؿ إلى األندلس عف طريؽ العمماء الذيف رحموا إلى المشرؽ ودرسوا عمػى يػد 

فضػؿ فػي إدخػاؿ كتػاب سػيبويو و يػره مػف مشػيور الكتػب إلػى رحػالت أندلسػّية إلػى عمما و, وكػذلؾ يعػود ال
 . 2المشرؽ

ولكػػّف تمػػؾ الػػرحالت األندلسػػّية عمػػى المشػػرؽ قػػد تػػأثرت سػػمبًا فػػي نيايػػة القػػرف الرابػػع اليجػػري, بقػػدوـ بعػػض 
الرحمػة؛  العمماء المشارقة إلى األندلس , وخاّصة قػدوـ أبػي عمػي القػالي حيػث اسػتغنى بعػض الطػالب عػف

ألنيـ وجدوا في أبي عمي القالي خالصة العمـ المغػوّي المشػرقّي , كمػا كػاف قيػاـ الدولػة الفاطميػة , وامتػداد 
سمطانيا إلى المغرب ومصر, أثره السمبي عمػى الرحمػة إلػى المشػرؽ نظػرًا لسػوء الظّػروؼ السياسػّية السػا دة 

 .3في المشرؽ

 الهجرة إلى األندلس: -

بؿ الرحالت التي كاف يقوـ بيا العمماء األندلسّيوف إلى المشرؽ, ذلؾ أّف األندلس بالد كانت ىذه اليجرة تقا
جميمة حباىا اهلل تعالى, موقعػًا متمّيػزًا جمػياًل, وخيػرًا وفيػرًا, لػذلؾ كانػت فػي بعػض األحيػاف مقصػدًا لػبعض 

اف كثيرة أىداؼ تجارية أو لنشر العمـو فييا, وكاف لتمؾ الرحالت في أحي يقصدونياالعمماء المشارقة الذيف 
, 5, وعبػػد الممػػؾ بػػف حبيػػب السػػممي4ظػػروؼ خاّصػػة, ومػػف العممػػاء الػػذيف رحمػػوا إلػػى المشػػرؽ بقػػي بػػف مخمػػد

ولكف ىؤالء العمماء و يرىـ مّمف رحؿ إلى األندلس لـ ُيحدثوا تمؾ الفا دة التي كانت تقوـ بيا الرحالت إلى 
 المشرؽ ويرجع ذلؾ ألسباب, منيا: 

                                                           
 .11, المدارس النحويةضيؼ, شوقي,  1
 .9, نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاةنطاوي, محمد, الط 2
 .28, جهود نحاة األندلس في تيسير النحو العربيعصيدة, فادي,  3
 .145-1/142, تاريخ عمماء األندلسابف الفرضي, أبو الوليد,  4
 .1/360/362, نفسو 5
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 جريف إلػػى األنػػدلس, ألَف عػػددىـ كػػاف قمػػياًل جػػدًا, إذا مػػا قػػيس بالػػذيف كػػانوا يتركػػوف األنػػدلس قمػػة الميػػا
 ويّتجيوف صوب المشرؽ لطمب العمـ ونشره.

  طبيعػػػة ىػػػؤالء العممػػػاء الميػػػاجريف, فمػػػـ يكونػػػوا مػػػف العممػػػاء األفػػػذاذ, بػػػؿ كػػػانوا عمػػػى درجػػػة متواضػػػعة
 وبسيطة. 

 هدف تمك الرحالت: -

, ألّف المشارقة كانوا يعّدوف أنفسيـ أعمى مرتبة  ونشره لتمؾ الرحالت في الغالب العمـلـ يكف اليدؼ العاـ 
عممية مف أىؿ األندلس ولـ يكف اليدؼ أيضًا لنشر العمـ, بؿ كاف اليدؼ  البًا التجارة والتكّسب, وبػالر ـ 

 ندلس وتطّوره.مف ىذه العوامؿ إال أّف اليجرة إلى األندلس ساعدت عمى إحياء حركة النحو في األ

 كتاباً  ,وصّنؼ واإلعراب المغة في بالعمـ وصؼ حيث ىؤالء في مقدمة حبيب الممؾ بف عبد الفقيو ويأتي 
 و , ولػو مؤلػؼ ع  ريػب الحػديثع,1وبارعػاً  را عػاً  أديبػاً  كػاف محػّدثاً  كونو بجانب القرآف إذ إنو  اعراب سّماه
 بقيّ  وكذلؾ ,2والشعر النحو في ضميعاً  الفقو في براعتو جانب إلى كاف )ـ914ىػ/302 (سميماف بف أيوب
 لممشػرؽ رحالتػو مػف ناؿ الذي 4ناصح بف عباس و ,3الديني الجانب في سابقاً  عنو تحدثنا الذي مخمد بف
 لقػي أنػو إلػى باإلضافة ذلؾ, في التقّدـ أىؿ مف كاف فقد المغة, وعموـ النحو في جّمة ومعارؼ كثيراً  عمماً 
 . المعارؼ مف بالكثير منيـ وتزود ةوالكوف البصرة عمماء

 فػي بارعػاً  وكػاف ـ(,914ىػػ/302ت) بالقمفاط المعروؼ يحيى بف محمد أيضأَ  والنحو المغة في برع ومّمف
 مػف يقتسػبوف إليػو الناس انصراؼ في أثر عممو لسعة وكاف النحوييف, أبرز مف عدّ  إذ أنو والشعر, النحو

                                                           
 .362-1/360, تاريخ عمماء األندلسابف الفرضي, أبو الوليد,  1
تتتاريخ عممتتاء اف بػػف معاويػػة الَرعينػػَي , مػػف أىػػؿ سرقسػػطة كانػػت لػػو رحمػػة وعنايػػة بػػالعمـ, ابػػف الفرضػػي, أبػػو الوليػػد, أيػػوب بػػف سػػميم 2

 .1/449,األندلس
 .145-1/142,تاريخ عمماء األندلسابف الفرضي, أبو الوليد,  3
 .1/387نفسو,  4
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حيػث كػاف عالمػًا بػالنحو والحسػاب, ومحمػد بػف  1سماعيؿ النحويّ ومعارفو, باإلضافة إلى محمد بف إ عممو
 كاف عالمًا بالمغة, بصيرًا بالنحو والشعر. 2أيوب بف سميماف

 فػي ويػأتي األدبيػة الدراسػات نشػاط فػي أسػيموا أدبػاء بػرز ,فقػد الشػامؿ بمفيومػو اآلدب ميػداف فػي أمػا
أثػر  لػو وكػاف المختمفػة, األدب وألػواف واألشػعار رباألخبا ميتّماً  كاف الذي 3القرطبي سالـ بف فرج مقدمتيـ
 مثػؿ الجػاحظ بحػر بػف عمػرو كتػب أدخػؿ ,فقػد المشػرقية األدب كتػب عمػى األندلسػييف تعريػؼ فػي كبيػر 
 المشػرقي العالمػة يػد عمػى درس قػد فػرج وكػاف األنػدلس, الكتػب إلػى مػف و يرىػا "والتبيػيف البيػاف" كتػاب

 وفنونػو األدب فػي والدارسػة البحػث بػاب األندلسػييف مػف إلخوانػو فػتح وبػذلؾ العمػـ, عنػو وأخػذ الجػاحظ
 .4المختمفة

 مػف قدمو بما األدبية الدراسات حركة في ـ(,932ىػ/320ت) 5الكناني سعيد بف عثماف األديب أسيـ كما
 جمػع عمى وحرصو والبراعة األدب في تفننو جانب إلى األندلس, شعراء في كتاباً  كتصنيفو عممية, جيود
 بػف أحمػد الصػيت الػذا ع األديػب اإلمػارة عصػر فػي عمػره مػف طرفػاً  عػاش ومّمػف الميػداف, ىػذا فػي الكتب
 "6الفريد. العقد " بكتابو ىػ(واشتير328-246ربو) عبد بابف المعروؼ محمد

كاف األندلسيوف يحرصوف عمى اسػتقامة ألفػاظيـ , وصػّحة كالميػـ, وخمػوه مػف المحػف, وليػذا نجػد أّف عمػـ 
 كاف يتمّتع بدرجة رفيعة, وُيعتبر مف العموـ القّيمة لدييـ, فاىتّموا بو ووّسعوا دراساتو. النحو عندىـ 

وفػػي بدايػػة اشػػتغاليـ بػػالنحو بشػػكؿ واضػػح وبػػارز كػػانوا يعتمػػدوف عمػػى قػػراءة كتػػب األدب والنصػػوص دوف 
سػتيا, وأوؿ مػػا اسػتعماؿ كتػب النحػو, ثػـ بعػد ذلػؾ توّسػعوا فػػي دراسػتو فتنػاولوا كتػب النحػو وعكفػوا عمػى درا

                                                           
بػد اهلل, سػمع مػف محمػد بػف وضػاح, ومػف محمػد بػف عبػد محمد بف اسماعيؿ النحوي المعروؼ بالحكـ, مف أىؿ قرطبة, ويكنػى أبػا ع 1

 السالـ الخشني, وعبد اهلل بف مسرة, كاف عالمًا بالنحو والحسػاب, دقيػؽ النظػر, مثيػرًا لممعػاني, وبمػ  الثمػانيف مػف العمػر, وأدب الخميفػة
 .2/72, تاريخ عمماء األندلسـ, ابف الفرضي, أبو الوليد, 942ىػ/331المستنصر باهلل , وتوفي عاـ 

محمػػد بػػف أيػػوب بػػف سػػميماف, كػػاف عالمػػًا بالمغػػة والنحػػو, روى عػػف أحمػػد بػػف خالػػد , وأحمػػد بػػف بشػػر, وقاسػػـ بػػف اصػػب , وكػػاف حسػػف  2
 .101-2/100, تاريخ عمماء األندلسالخط, وولي قضاء تدمير, ابف الفرضي, أبو الوليد, 

 .28, جهود نحاة األندلس في تيسير النحو العربيفادي,  عصيدة, 3
 .30-28نفسو,  4
عثمػػاف بػػف سػػعيد الكنػػاني مػػف أىػػؿ جيػػاف, سػػكف قرطبػػة, ويكنػػى أبػػا سػػعيد , ويعػػرؼ بحرقػػوص, سػػمع مػػف بقػػي بػػف مخمػػد, وكػػاف مػػف  5

رؤساء أصحابو, وكاف جامعًا لمكتب, معتنيًا بػالعمـ, منػاظرًا العمػى مػذىب الشػافعي و يػره, وألػؼ كتابػًا فػي شػعراء األنػدلس, تػوفي عػاـ 
 .395-1/394, تاريخ عمماء األندلسالفرضي, أبو الوليد, ىػ, ابف 320

 .94, جذوة المقتبس في تاريخ عمماء األندلسالحميدي, أبو عبد اهلل,  6



111 
 

ـ( , ثػـ لػـ يمبػث أف اتجػو بعضػيـ 793\ىػػ177ـ( وسػيبويو ت)804\ىػ188ت) 1ذاع بينيـ كتاب الكسا ي
ـ( ونسػب إليػو أنػو أوؿ مػف أدخػؿ إلػى 813\ىػػ198ت ) 2إلى تأليؼ كتب في ذلػؾ مثػؿ جػودى بػف عثمػاف

بكبػػار عممػػاء النحػػو,  األنػدلس كتػػاب الكسػػا ي, وكػػاف جػػودى قػػد رحػػؿ فػػي طمػػب العمػػـ إلػػى المشػػرؽ, والتقػػى
 , والكسا ي,ولو كتاب في النحو اسموع منبو الحجارةع  .4, والفراء3كالرياشي

, حيػػث التقػػى بػػأبي حػػاتـ 6بمعرفتػػو بػػالنحو , واىتمامػػو بدراسػاتو 5فمػثاًل اشػػتير محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػف سػػوار
و األمػر ذاتػو حيػث لقػي السجستاني البصري, وأخذ منو العمـ والنحو البصري, والغازي بف قيس حصػؿ معػ

 .7األصمعي البصري

يتبيف لنا مػف أثػر الػرحالت العمميػة فػي ازدىػار حركػة الدراسػات النحويػة والمغويػة, فػي األنػدلس, وكيػؼ أّف 
ذلؾ دفع األندلسييف إلى طرؽ ميداف الدراسات النحوية والمغويػة, والنظػر فيمػا وصػؿ إلػى أيػدييـ مػف إنتػاج 

لػؾ كمَػو, وتيّسػر ليػـ االنطػالؽ  بعػد ذلػؾ فػي البحػث والتػأليؼ, فمػـ تمػّر فتػرة أىؿ المشػرؽ, فاسػتفادوا مػف ذ
 . 8وجيزة حّتى نشطت حركة الدراسات النحوية, والمغوية  وآتت أكميا

 الفا قة قدرتيـ األندلسَيوف فيو وأثبت حسنًا, نشاطاً  شيد النحو نستطيع القوؿ: إّف ميداف تقدـ ما عمى وبناء
ـّ ظيػر المختمفػة ـالعم مياديف طرؽ عمى  العممػي الكيػاف صػنع فػي أسػيموا بػارعوف, عممػاء مػنيـ , ومػف ثػ

 مػف يمػنعيـ لػـ المشػارقة أيػدي عمػى عمػوميـ تمقّػييـ فػمفَ  والثقافػة, المشػرؽ عمػى عالػةً  يبقػوا ولػـ األندلسي,

                                                           
الكسا ي: ىػو عمػي بػف حمػزة بػف عبػد اهلل الكػوفي, أخػذ عػف جماعػة مػف أىػؿ العمػـ, ثػـ قػدـ بغػداد, فعينػو الرشػيد مؤدبػًا إلبنيػو األمػيف  1

 .98-97, الفهرستبًا في النحو والقراءات, ابف النديـ, أبو الفرج محمد , والمأموف, وخمؼ كت
جودى بف عثماف مػولى آلؿ طمحػة العنبسػييف, مػف أىػؿ مػورور, رحػؿ إلػى المشػرؽ فمقػي الكسػا ي , والفػراء, و يرىمػا, وىػو أوؿ مػف  2

 .256, طبقات النحويين والمغويينأدخؿ كتاب الكسا ي لألندلس, الزبيدي, ابو بكر, 
ـ, ابػػف النػػديـ, أبػػو الفػػرج 870ىػػػ/257الرياشػػي: ىػػو محمػػد بػػف سػػميماف مػػف عممػػاء المغػػة, والنحػػو, كثيػػر الروايػػة عػػف األصػػمعي, ت  3

 .86, الفهرستمحمد ,
, الفهرستتـ , ابػف النػديـ, أبػو الفػرج محمػد , 822ىػػ/257الفراء: ىػو يحيػى بػف زيػاد, لػو كتػاب معػاني القػرآف, وكتػب فػي النحػو, ت 4

99-100  . 
ـ , وتػػوفي فػػي تمػػؾ السػػنة أيضػػًا 822ىػػػ/257كػػاف مػػف أىػػؿ العمػػـ بالمغػػة , متفننػػًا فػػي عمػػـ األدب, شػػيد بالبصػػرة صػػاحب الػػزنه سػػنة  5

 .260, طبقات النحويين والمغويينـ, الزبيدي, أبو بكر, 822ىػ/257
 .2/36, تاريخ عمماء األندلسابف الفرضي, أبو الوليد,  6
 .50, ر الدرس المغوي في األندلستطو أبو صالح, وا ؿ,  7
 .29, الحركة المغوية في األندلسألبير, مطمؽ,  8
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 و مػفإليػ وصػموا بمػا شػيدت قيمة وتصانيؼ مؤلفات لدييـ فبرزت والتأليؼ, البحث مياديف نحو االنطالؽ
 .األدب ميداف في ومعرفة عمـ

وخالصة القوؿ: إّف ميداف الحيػاة األدبيػة, والمغويػة, والنحويػة, شػيد فػي عصػر اإلمػارة نشػاطًا زاىػرًا, أثبػت 
فيػػو األندلسػػّيوف سػػعة معػػارفيـ وتػػأَلؽ شخصػػَيتيـ العمميػػة, فيػػذه العمػػوـ أسػػيـ األندلسػػيوف فػػي تطَورىػػا ابتػػداًء 

النشاط آنذاؾ كاف ينصّب عمى عموـ الديف واألدب, والمغة, والواضح مف ذلؾ مف عصر اإلمارة األموية, ف
إيضػاح الكثيػر إلػى أّف األندلسّييف رأوا ضرورة االرتبػاط بػيف عمػوـ الػديف وبػيف تمػؾ العمػوـ, مّمػا يػؤدي ذلػؾ 

 مف مسا ؿ الديف الواردة في القرآف والسنة المطيرة, وشرح معاني ألفاظيا وتسييؿ فيميا. 

صػػر اإلمػػارة بمػػ  األندلسػػيوف درجػػة رفيعػػة فػػي ميػػداف البحػػث العممػػي فػػي مختمػػؼ وجػػوه العمػػـ, ومنيػػا ففػػي ع
الدراسػػات األدبيػػة, والمغويػػة, والنحويػػة, والػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ حػػديثنا عػػف أعػػالـ األدب والمغػػة, والنحػػو, الػػذيف 

دة كػػاف ليػا األثػػر األكبػر فػػي أثػروا ذلػؾ الميػػداف بمنتػاجيـ العممػػّي الرفيػع, وأضػػافوا بػذلؾ دراسػات قيمػػة ومفيػ
 تطور ىذه الدراسات ونمّوىا بشكؿ كبير وواضح فيما بعد.  

 والجغرافيا: التاريخ -ج

, بيػذه يتعمّػؽ أّما فيمػا  بػرز ذلػؾ مػع ولكػف األخػرى, العمػوـ مػف سػواىا دوف بيػا االشػتغاؿ تػأخر فقػد العمػـو
 ىػذا وفػي ومعػارفيـ, مػواىبييـ بػو اءتجػ بمػا العمميػة الحركػة رفػع فػي أسػيموا حيػث بيا المشتغميف بعض
, تمؾ والجغرافيا التاريخ يتصدر الميداف  فكػر تخميػد فػي ر بػة الناحيػة ىػذه إلى األندلسّيوف اتجو وقد العمـو
 ىػو كمػا واحػد آف فػي التػاريخ عمػـ مػع األنػدلس فػي الجغرافيػا عمػـ , وقػد ظيػر1تراثػو عمػى والحفاظ وطنيـ
ـ(, 895ىػػ/282ـ(,وأبو حنيفة الدينوري ت)819ىػػ/204الكمبي) محمد بف ىشاـ فكاف المشرؽ, في الحاؿ

 فػي التػاريخ عمػـ رواء مػف و يرىـ ـ(,897ىػ/284ـ( وابف واضح اليعقوبي ت)880ىػ/267وابف قتيبة ) 
 فرعاف العرب نظر في والجغرافيا التاريخ ألفّ  وذلؾ الوقت نفسو, في الجغرافيا لعمـ رواداً  كانوا المشرؽ فقد

 الضػروري مػف كػاف فمػا عامػة, بصػورة األدب تسػمى كانػت التػي والمعػارؼ العمػوـ شػجرة مػف مػافمتالز 
 وأخبػارىـ العػرب أنسػاب يعػرؼ أف مػف البػد كػاف بػؿ ونثرىػا لغتػو يعػرؼ أف نظػرىـ وجيػة حسػب لمعربػي
 .2ونثر لغة مف إلى األدب االنتقاؿ ثـ ومف وسمـ عميو اهلل صمى ػ الرسوؿ وسير

 
                                                           

 .2-1,تاريخ الجغرافية والجغرافيون في األندلسمؤنس,حسيف,  1
 .202, قرطبة حاضرة ال الفة, سالـ, عبد العزيز, 265, المجتمع األندلسي في العصر األمويدويدار, حسيف,  2
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 -:التاريخ -1

ـ التاريخ مف األندلسييف كّؿ عناية واىتماـ, فقد رأوا  أف مف واجبيـ الوطني نحو بمدىـ األندلس أف ناؿ عم
يسػػعوا بجػػّد لمحفػػاظ عمػػى تاريخػػو, ومػػا يتضػػّمنو مػػف ضػػروب النشػػاط السياسػػّي والعسػػكرّي والحضػػارّي بوجػػو 

 عاـ.

ت شػػأنًا كبيػػرًا فػػي ميػػػداف ولّمػػا كانػػت األنػػدلس فػػي عصػػػر اإلمػػارة ومػػا تػػاله مػػػف عصػػور كالخالفػػة قػػد بمغػػػ
الحضارة والحقؿ العممي, فمف الطبيعي أف نرى األعداد اليا مة مف العمماء في مختمػؼ وجػوه العمػـ, وفػروع 
 المعرفة, األمر الذي دفع باألندلسييف إلى تخميد مئثر بمدىـ في ىذا الميداف بكتابة تراجـ عمما و وأعيانو. 

 وقػد المشرؽ, في عنيا وتطّور فييا نشأ التي جذوره  منفصاًلعف ساألندل في التاريخ عمـ ظيور يكف ولـ
 بدايتػو فػي تػأثر الػذي التػاريخ تػدويف ,ومنيا المشرؽ مف وفدت كثيرة وفنية عممية بمؤثرات األندلس تأثرت
 الذي التاريخ في ىروسيسعىروشيوشع كتاب وخاّصة التينية, بمؤثرات تأثر كما التاريخية, مصر بمدرسة
وتعّصػبوا  بالدىػـ بتػاريخ األندلسػّيوف اىػتـّ  وقػد األندلسػييف, المػؤرخيف مػف الكثيػر منػو واسػتفاد تػوترجم تمت
 فػي نشػأ قػد المسػمميف عنػد التػاريخ أفّ  بالػذكر والجػدير األندلسػية, القومّيػة الػروح ظيػور عمػى يدؿّ  مّما لو,

 دفعيػـ ,وقػد سػقيميا مػف صػحيحيا ومعرفػة األحاديػث صػحة عمػى العممػاء لحرص نتيجة الحديث أحضاف
 ىنػا ومػف والتػراجـ, التػاريخ ميػداف إلػى قػادىـ بالشػؾ وىػذا سػيرىـ, ومعرفػة الػراوة بتػراجـ االىتمػاـ إلى ىذا

 المسمميف. عند بالحديث التاريخ ارتباط نممس

وقد شيد عصر اإلمارة نشاطًا جّيدًا إلى حػّد  مػا فػي ميػداف التػاريخ, فبػرز مؤرخػوف بػارعوف كػاف ليػـ جيػد 
ـّ عّمػا امتػازوا بػو مػف القػدر العممػي الكبيػر, بار  ز في إثراء ىذا العمـ  بالكثير مف الدراسػات المثمػرة التػي تػن

 " يسػمى كتػاب ولػو بالتػاريخ ومعرفػة عمػـ عمػى السػممي حبيػب بف الممؾ عبد الفقيو نرى وفي مقدمة ىؤالء
ألنبيػاء والرسػؿ ,فيػو بػذلؾ ُيعػّد أوؿ تحّدث فػي ىػذا الكتػاب عػف نشػأة الخمػؽ, وتػاريخ ا    "الدنيا خمؽ بداية

مؤّرخ أندلسي يعرض لتاريخ بػالده, وىػو مػف أوضػح األمثمػة عمػى تػأثر األندلسػَييف بالتػأثيرات المشػرقية فػي  
 باألندلس, المؤّرخيف مشاىير مف ـ( الذي ُيعدّ 882ىػ/269القرطبي ت) سعيد بف , وُعريب1تدويف التاريخ

 إسبانيّ  أصؿ مف وىو

                                                           
تدوين التاريخ العربتي  نشأة, ذنوف, عبد الواحد, 235,مطمح األنفس ومسرح التأنس في ممح أهل األندلساالشبيمي, أبو النصر,  1

 .10-9, في األندلس
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 واشػتغموا الػرازي, اسػـ يحممػوف ثالثػة أقػدميـ ومػف األنػدلس, فػي المؤّرخيف كبار مف عدداً  بةقرط أنجبت و
 حيػث , )ـ886ىػػ/273 تػوّفي سػنة ) الػذي "الػرازي موسػى بػف محمػد " وأوليػـ التاريخيػة بالكتابػة جميعػاً 
 بالتػاريخي قػبالمم 2الػرازي موسػى بػف أحمػد ,وثػانييـ1 وجغرافػيّ  تػاريخيّ  كتػاب وىو الراياتع "كتاب صّنؼ
 بيػا, األعيػاف ومنػازؿ وخططيػا  قرطبػة صػفة فػي أحػدىما كتػابيف, حيػث ألّػؼ ىػذا ـ(955ىػػ/344 (ت

 تػاريخ فػي كتابػاً  ألّػؼ الػذي الػرازي موسػى بػف أحمػد بػف عيسػى وثػالثيـ األنػدلس, ممػوؾ أخبػار فػي والثػاني
 .3"األندلس خمفاء حجاب " واسمو األندلس

فػػر مػػف األمػػوييف بعمػػـ التػػاريخ واألخبػػار, ومػػف أبػػرزىـ معاويػػة بػػف ىشػػاـ وال ننسػػى الحػػديث عػػف اىتمػػاـ ن 
المرواني المعروؼ عبالشباسنيع أوع الشبسنيع, وينسب لألمير ىشاـ الرضا وىو مف أىؿ قرطبػة عػاش فػي 
أواخر القرف الثالث اليجري وأوا ؿ القػرف الرابػع اليجػري, ولػو تػأليؼ فػي نسػب العمػوييف و يػرىـ مػف قػريش 

التاج السني في نسب آؿ عميع , ومف المؤّرخيف المروانييف عبد اهلل بف عبد الػرحمف الناصػر لػديف  سماه ع
ـ(, ومػػف مؤلفاتػػو كتػػابع العميػػؿ والقتيػػؿ فػػي أخبػػار ولػػد العبػػاسع وكػػاف يقػػع فػػي عػػدة 940ىػػػ/329اهلل ت)

الممػػػػؾ  ـ (, مػػػػف نسػػػػؿ حبيػػػػب بػػػػف عبػػػػد941ىػػػػػ/330أسػػػفار, و أحمػػػػد بػػػػف عبػػػػد اهلل الحبيبػػػػي القرشػػػػي ت) 
 .4المرواني, وكاف راوية إخبارياً 

وأخيػػرًا فػػمّف ميػػداف التػػاريخ قػػد حظػػي مػػف األندلسػػييف باىتمػػاـ وعنايػػة بػػالغيف, فظيػػر فػػييـ مؤرخػػوف المعػػوف 
اسػػتطاعوا أف يمػػّدوا حركػػة الدراسػػات األدبيػػة بػػالكثير مػػف الجيػػود العمميػػة, فػػأثروا بػػذلؾ حقػػؿ التػػاريخ بػػالعمـ 

ـّ فػػي ازدىػػار تمػػؾ الدراسػػات, بمػػا والمعرفػػة, وكػػاف لألميػػر ع بػػد الػػرحمف األوسػػط و يػػره مػػف األمػػراء دور ميػػ
 كاف يبذلو مف جيود ومساعدات  لتحقيؽ االزدىار العممي.

فالتاريخ دومًا ىو الحافز الدافع لإلنساف , ألف يتقػدـ ويحػرز شػي ًا , وذلػؾ ألَف عمػـ التػاريخ يعطينػا تصػّورًا 
ـ والتجػػػارب التػػػي مػػػّر بيػػػا اإلنسػػػاف, فيػػػو عبػػػارة عػػػف دروس ماضػػػية تفيػػػد واضػػػحًا ودقيقػػػًا عػػػف العػػػالـ القػػػدي

                                                           
 .4/97, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد,  1
ف مف أىؿ المسانة والخطابة, ولد أحمد بف محمد بف موسى الرازي , مف أىؿ قرطبة, ويكنى أبا بكر, وفد أبوه عمى اإلماـ محمد, وكا 2

أحمػػد باألنػػدلس, وسػػمع مػػف أحمػػد بػػف خالػػد, وقاسػػـ بػػف اصػػب , وكػػاف كثيػػر الروايػػة حافظػػًا لألخبػػار, ولػػو مؤلفػػات فػػي أخبػػار األنػػدلس, 
 ..1/87, تاريخ عمماء األندلسوتواريخ دوؿ المموؾ فييا, وكاف أديبًا بميغًا شاعرًا, ابف الفرضي, أبو الوليد, 

 .4/97, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبري, أحمد, المق 3
 .74 دراسات أندلسية في التاريخ والحضارة,كماؿ السيد, أبو مصطفى,  4
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لمتخطػػيط المسػػتقبمي, و التػػاريخ ينصػػؼ األمػػـ ويحفػػظ تػػراث األمػػـ, فكثيػػر مػػف التػػراث العممػػّي, أو المػػادّي 
برازه بشكؿ مميز  وواضح.  الذي تتمّيز بو الدوؿ سببو حفظ التاريخ وام

 -:الجغرافيا -2

ـّ عػػف المسػػتوى شػػيد ميػػداف الجغرافيػػا فػػي ع صػػر اإلمػػارة نشػػاطًا كبيػػرًا يتمثّػػؿ فػػي الجيػػود الجغرافيػػة التػػي تػػن
 فػي التػاريخ عػف تفتػرؽ لػـ فمنيػا الجغرافيػا عػف , أمػا1العممػي الطيػب الػذي بمغػو جغرافيػو األنػدلس آنػذاؾ

 تاريخو أأو بد ,2في الوقت نفسو جغرافياً  وكاف إال أندلسياً  مؤّرخاً  نجد حيث ال نكاد خاص, بوجو األندلس
 أنيـ درجة إلى بالدىـ تاريخ وخاصة التاريخ بعمـ الشديد بولعيـ االندلسيوف اشتير وكما جغرافية. بمقدمة
يعػاب  مػنيـ الواحػد وكػاف والتنقػؿ بالرحمػة الشػديد بػولعيـ اشػتيروا أيضػاً   ,3عنػدىـ عمػـ أنبػؿ يعتبرونو كانوا
  4.العمـ لطمب المشرؽ إلى يرتحؿ لـ بأنو عميو

 ومسػالكيا خططيػا عػف بالتفصػيؿ فتحػّدثوا مؤّلفػاتيـ, فػي بػارزاً  مكانػاً  األنػدلس وطػنيـ وصػؼ حتػؿّ ا ليػذا
 5اإل ريقيو أو الالتينيو أصوليا إلى الرجوع ومحاولة األعجمية بضبط األسماء اىتّموا كما وكورىا, وُمدنيا

 ألسػنة عمػى منػاظرات قامػةإ طريػؽ عػف كػؿَّ مدينػة محاسف إلظيار المجاؿ ىذا في لطيفة طريقة ,وابتكروا
 وخاّصة كتبيـ, عف جغرافية معمومات األندلسييف المؤّرخيف مف الكثير جمع وقد المختمفة, األندلسّية المدف
 أحمػد مثػؿ التاريخ, جانب إلى تصؿ الجغرافيا في كتباً  بعضيـ أّلؼ كما , حّياف ابف ومنيـ األندلس, عف
 فػي كتابػاً  ألّػؼ , والػذي ـ(955-887ىػػ(/)344-274 ف)الػرازي الػذي عػاش فػي الفتػرة مػا بػي محمػد بػف

 وأخبػار مػا بعػد الفػتح حيػث كػاف دقيقػًا فػي أوصػافو الجغرافيػة, , 6مػدنيا وأميات ومراسييا األندلس مسالؾ
فذكر خواّص كّؿ بمد وما يتميز بو عف البمداف األخرى, وضّمف ذلؾ معمومات ال توجد في مصّنفات  يػره 

 7"األندلس مموؾ أخبار " التاريخ في الكبير لكتابو جغرافية مقدمة بر ذلؾواعت , مف الجغرافييف

                                                           
 .104, جذوة المقتبس في تاريخ عمماء األندلسالحميدي, أبو عبد اهلل,  1
 .151, بغية الممتمس في تاريخ رجال أهل األندلسالضبي, أحمد بف يحيى ,  2
 .247, أعالم الجغرافيين العربة, عبد الرحمف, حميد 3
 .96-95, تاريخ الجغرافية والجغرافيين في األندلسمؤنس, حسيف,  4
 .465, المجتمع األندلسي في العصر األمويدويدار, حسيف,  5
 .1/87, تاريخ عمماء األندلسابف الفرضي, ابو الوليد,  6
 .1/87نفسو,  7
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وخالصة القوؿ: إّف ميداف الجغرافيا قد شػيد نشػاطًا طّيبػًا , وقػد نجػـ عػف ذلػؾ إثػراء ىػذا الميػداف بعػدد مػف 
رافيػػوف فػػي عصػػر اإلمػػارة مػػف دراسػػات كانػػت التصػػانيؼ العمميػػة التػػي تتضػػّمف مػػا توّصػػؿ إليػػو أول ػػؾ الجغ

بمثابػػة القاعػػدة لمػػا حػػدث فيمػػا بعػػد, حيػػث توّسػػعت آفػػاؽ البحػػث فػػي ميػػداف الجغرافيػػا بشػػكؿ واضػػح تمػػاـ 
 الوضوح في عصر الخالفة.

ليػػذا ُيعػػػّد عمػػػـ الجغرافيػػا مػػػف أجػػػؿ العمػػوـ اإلجتماعيػػػة واألدبيػػػة وأسػػماىا؛ إذ ال يمكػػػف ألّي قػػػارئ أو باحػػػث 
ـّ بدراسة األوقات واالتجاىات, فمنو ميـّ لمعرفة أوقػات الصػالة, واتجػاه االستغناء  عنيا, كوف ىذا العمـ ييت

القبمة, باإلضافة إلى مساىمتو بشكؿ كبير في التعرؼ عمى أنواع المناخ , والعوامؿ المؤّثرة فيو, ودوره في 
 الميّمة. تنّوع المحاصيؿ الزراعية, والعديد مف األمور

ف كاف ىذا النشاط لػـ يبمػ  الػذروة, يّتضح لنا ممّ  ا سبؽ أّف ىذه العموـ لـ تكف تخمو مف النشاط العممي , وام
ويمكف القوؿ: إَف جيود األندلسّييف في ىذه الدراسات كانت نواة لصرح عممّي شامخ شيده عصر الخالفة, 

ىػذه الدراسػات , فكػانوا فجيود الرازي في التػاريخ والجغرافيػا دفعػت أبنػاءه مػف بعػده إلػى مواصػمة السػير فػي 
مف أبرز عمماء التاريخ والجغرافيا في تمؾ الفترة, وىكذا يتبيف لنا أّف عصػر اإلمػارة كػاف فتػرة خصػبة نبتػت 

 فييا القدرات العممية وترعرعت لتعطي ثمارىا فيما بعد يانعة طيبة.

 1-:الفمسفة -3

ىميػا االىتمػاـ بيػذا العمػـ واالشػتغاؿ بػو, خمت إسبانيا مف االشتغاؿ بالفمسفة قبػؿ اإلسػالـ, فمػـ ُيّعػرؼ عػف أ
, و استمّر الحاؿ عمى ىػذه الصػورة إلػى أف (ـ710ىػ/92)ولـ تزؿ عمى ىذه الحالة حّتى فتحيا المسمموف 

 .2توّطد الممؾ لبني أمية فانصرؼ الناس إلى دراسة العموـ ومف بينيا الفمسفة

 ينسػب فمنػو ذلػؾ مػف ,وبػالر ـ بيػا االشتغاؿ عف الناس أبعد كانوا فقد ناىضة سوؽٌ  آنذاؾ لمفمسفة يكف لـ
 وشػغؼ, ليػا حػب مػف بػو اتصػؼ لمػا وذلػؾ األندلس, إلى الفمسفة إدخاؿ األوسط الرحمف عبد األمير إلى
 , اليونػاني الفكػر وتصػانيؼ الفمسػفة كتػب عػف لمبحػث المشػرؽ وخاّصػة األقطػار, فػي رجالػو يبث كاف فقد

                                                           
يميا وتعني محبة, وصوفيا أي الحكمة, أي أنيا تعني محبة الحكمة, وتستخدـ كممة الفمسفة في العصر الفمسفة: لفظ يوناني مركب, ف 1

 11,ما هي الفمسفةالحديث لمسعي وراء المعرفة بخصوص مسا ؿ جوىرية في حياة اإلنساف كالحياة والموت, عمي, حسيف, 
 .213-212 قرطبة حاضرة ال الفة,سالـ, عبد العزيز,  2
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 إليػو, وقػّربيـ .العمػـ أىػؿ عمػى الّصػالت والعطايػا أ ػرؽ األوسط حمفالر  عبد فاألمير والفارسي, واليندي,
 1.اليونانية الفمسفة كتب وترجـ

ويمكف أف نرّجح السبب في ضعؼ االشتغاؿ بالفمسفة في عصر اإلمارة وما قبمو مػف عصػور إلػى اشػتغاؿ 
بية, إذ كانػت ىػذه العمػوـ جػّؿ األندلسييف آنذاؾ بالدراسات الدينية كالحديث, والفقو, والدراسات المغوية واألد

مػػا اسػػتحوذ عمػػى اىتمػػاميـ وعنػػايتيـ, ولػػذلؾ لػػـ يكػػف لػػدييـ مّتسػػع لدراسػػة عمػػوـ األوا ػػؿ, باإلضػػافة إلػػى أّف 
 .2األندلسّييف كانوا ينظروف لمفمسفة نظرة الكراىية وعدـ االستحساف, بؿ كانوا ينقموف عمى مف يشتغؿ بيا

فقيػاء المالكيػة مػف تشػّبث بأحكػاـ الشػريعة , والتػزاـ بيػا قػد دفعيػـ إلػى وال  رابة في ذلؾ, فمّف ما ُعرؼ بو 
محاربة كّؿ ما مف شأنو الخروج عمى شرا ع الديف وتعاليمو, فقد حاربوا عمػـ الكػالـ , بػؿ ىػاجموا أصػحاب 
ذا كػػاف األمػػر  المػػذاىب األخػػرى التػػي تحػػاوؿ فػػرض وجودىػػا إلػػى جانػػب المػػذىب المػػالكي فػػي األنػػدلس, وام

 . 3نو يتبيف لنا عمؽ الكراىية والتبّرـ الشديد  ير المألوؼ مف المذاىب الدينية واألفكار الفمسفيةكذلؾ فم

ومػػػف الطبيعػػػي لعمػػػـ الفمسػػػفة أف  يتضػػػّمف الكثيػػػر مػػػف الدراسػػػات الفمسػػػفية حػػػوؿ اإلنسػػػاف والكػػػوف, والعػػػدـ, 
جتيػػادات العقميػة لػػبعض والوجػود, إلػى  يػػر ذلػؾ مػػف المسػا ؿ التػي تسػػتند فػي تعريفيػػا وتوضػيحيا عمػى اال

الفالسػػػفة, مّمػػػا ال يعطػػػي جانػػػب اإليمػػػاف بػػػاهلل أّي نصػػػيب فػػػي ذلػػػؾ, وىػػػو أمػػػر يترتّػػػب عميػػػو إقحػػػاـ الػػػنفس 
ـَ يَتسػـ العديػد مػف مسػا ؿ الفمسػفة بسػمة اإللحػاد  اإلنسانية فػي ميػداف الضػالؿ واالنحػراؼ العقا ػدي, ومػف ثػ

عػؿ الفمسػفة مذمومػة, ممقوتػة, فػي نظػر األندلسػييف, والخروج عػف الػديف, وىػذا بػال شػّؾ ىػو الػدافع الػذي ج
 أىػؿ آراء تخػالؼ الميػداف ىػذا فػي آراء ليػـ كػاف لػذلؾ حتّػى إنيػـ اعتبػروا مػف يشػتغؿ بيػا زنػديًقا ,ونتيجػة

 .4الّسّنة

 وقد5 ـ(931ىػ/319) ت الخالفة عصر الذي أدرؾ مسرة بف اهلل عبد محمد اإلمارة عصر في عاش وقد 
 البنػو, ولقنػو الخفا ػو فاضطرّ  باألندلس, فيو مر وب  ير المذىب ىذا ,وكاف المعتزلة مذىب والده اعتنؽ
 نشػأ لػذلؾ الفمسػفة, بػالمنطؽ و أصػحابو ويتسػَمح كثيػرًا, العقػؿ عمػى يعتمػد المػذىب ىذا أفّ  المعروؼ ومف
 أىؿ ولقي (,ـ910ىػ/298( سنة في المشرؽ إلى رحؿ فقد والحكمة, العقمية لمدراسات محّباً  معتزلياً  محمد

                                                           
 .4/335, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبأحمد, المقري,  1
 .30-29, األدب العربي في األندلسمحمد عيسى, عبد العزيز,  2
 .30-29نفسو,  3
 .441, المجتمع األندلسي في العصر األمويدويدار, حسيف,  4
 .5/100, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد,  5
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 بػيف يجمػع الػذي مذىبػو يمقػّنيـ تالميػذ لػو وأصػبح والتنّسػؾ, الػورع أظيػر ثػـ الكػالـ, وأصػحاب الجػدؿ
 وبفعػؿ اإلسػالمية, المػذاىب عػف الحػديث عنػد األوؿ الفصػؿ فػي إلػى ذلػؾ أشػرنا وقد واالعتزاؿ, التصوؼ

اضػطّره إلػى  مّمػا زنػديؽ أنػو عنػو اعوافأشػ أمره, اكتشاؼ بعد والفقياء العامة إثارة عمى عمؿ المتعددة آرا و
 لمذىبػو الػدعوه فواصػؿ الناصػر, عيػد فػي عػاد ثػـّ  اهلل, عبػد األميػر عيػد آخر في األندلس لمغادرة مغادرة
 .1"الحروؼ " "التبصرة " منيا الكتب مف العديد وألؼ

ب ـ(, رحػػػؿ لممشػػػرؽ وتعػػػّرؼ عمػػػى مػػػذاى927ىػػػػ/315و يحيػػػى بػػػف يحيػػػى المعػػػروؼ بػػػابف السػػػمينة ت )
 .2المتكمميف, وماؿ إلى مذاىبيـ واّطمع عمى تصنيفاتيـ, وكاف لو آراء تخالؼ أىؿ الّسنة

 وثّمة العديد مف الكتب التي دخمت إلى األندلس في فترة اإلمارة األموية, ومنيا:

ـ( فقػد أدخػؿ بقػي بػف مخمػد ىػذا 854ىػػ/240كتب التراجـ: مثؿ كتاب خميفة بػف خيػاط العصػفري ت) -
ـ( , وكتػاب تػاريخ 922ىػػ/310, و كتاب المولػد والوفػاة ألبػي بشػر الػدوالني ت)3ندلسالكتاب إلى األ

 .4ـ(844ىػ/230طبقات أىؿ العمـ ومف نسب منيـ إلى مذىب سميماف ابف داوود الشاذاكوني ت)
ـ(, وكتػػاب النسػػب 829ىػػػ/214كتػػب األنسػػاب: مثػػؿ كتػػاب النسػػب ألبػػي عبيػػد القاسػػـ بػػف سػػالـ ت) -

ـ(, باإلضافة إلى اىتماـ األندلسّييف بتاريخ المػدف والبمػداف , 869ىػ/256سدي ت)لمزبير بف بّكار األ
ومف الكتب التي أدخموىا بعد سماعيا بالمشػرؽ فضػا ؿ مكػة وفضػا ؿ الكعبػة ألبػي الحسػف الخزاعػي, 

 . 5وكتاب أخبار المدينة لمحمد المخزومي
ولػػذلؾ أدخموىػا لألنػدلس فػػي وقػت مبكػػر كتػب السػيرة: لقيػػت كتػب السػػيرة مػف الطػالب اىتمامػػًا كبيػرًا ,  -

ـ(, ورواىػػا قاسػػـ البيػػاني, 758ىػػػ/141ومنيػػا كتػػاب مغػػازي رسػػوؿ اهلل تػػأليؼ: موسػػى بػػف عقبػػة ت)
لمحمد المطمبي, وكتاب السيرة ألبػي إسػحاؽ الفػزاري  -صّمى اهلل عميو وسّمـ –وكتاب سيرة رسوؿ اهلل 

ومغازيػػػػػػػػو لمواقػػػػػػػػدي  - عميػػػػػػػػو وسػػػػػػػّمـصػػػػػػػػّمى اهلل –ـ(, و كتػػػػػػػػاب سػػػػػػػػيرة رسػػػػػػػوؿ اهلل 801ىػػػػػػػػ/185ت)
 .6ـ(822ىػ/207ت)

                                                           
األندلستتي فتتي العصتتر  المجتمتتع, دويػػدار, حسػػيف, 1090\2, ارة العربيتتة اإلستتالمية فتتي األنتتدلسالحضتتالجيوسػػي, سػػممى)محرر(,  1

 .185-183,األموي
 .2/913, تاريخ عمماء األندلسابف الفرضي, أبو الوليد,  2
 .145-1/142نفسو,  3
 .32-28, المعرفة التاري ية في األندلس  الل القرن ال امس الهجريزياف, عمي, 4
 .       246, المقتبس من أنباء أهل األندلسابف حياف, القرطبي,  5
 .1/275, فهرسة ما روا  عن شيو   من الدواوين المصنفة في ضروب العمم وأنواع المعارفابف خير,أبو بكر محمد,  6
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 جيػود إفّ  القػوؿ: ويمكػف العممػي, النشػاط مػف تخمػو تكػف لػـ العمػوـ ىػذه أفّ  يّتضػح تقػدـ مػا عمػى وبنػاء
الخالفة, حيث إنيا لػـ تصػؿ فػي  عصر شيده شامخ عمميّ  لصرح نواة كانت الدراسات ىذه في األندلسييف

واضحة, خاّصة العتبارىا مف العموـ المنافية لألخالؽ والػديف , ورمػي كػّؿ عصر اإلمارة إلى درجة كبيرة و 
 متّبع ليا باإللحاد والزندقة.

وبعػػد ىػػذا العػػرض لمنشػػاط العممػػي لألندلسػػييف فػػي ميػػداف العمػػـو اإلنسػػانية مػػف تػػاريخ, وجغرافيػػا, وفمسػػفة, 
لس, فمـ يكونوا في عطا يـ ىذا لما نخمص إلى القوؿ: إّف ىذه العموـ لقيت نشاطًا ممحوظًا مف عمماء األند

 ذكرناه مف عموـ بأقّؿ مّما منحوه لمعموـ األخرى.

والحّؽ أّف األندلسييف أظيروا تقّدمًا ممحوظًا في مجاؿ التاريخ مف خالؿ الدراسات والبحوث العممية القيمػة, 
بالدراسػة والنقػد , كأسػرة  ويكفي األندلسّييف فخرًا أف ظير بينيـ مجموعة مف العمماء تناولت ىػذه المجػاالت

 الرازي التي ُتعّد مف أعظـ األسر العممية عطاًء في ميداني التاريخ والجغرافيا.

وفي ميداف الفمسفة أظير العديد مف األندلسيوف اىتمامًا بيا, بػالر ـ مّمػا اعتػرض اشػتغاليـ بيػذا العمػـ مػف 
ا بعػػد , مػػع أّف البدايػػة الحقيقيػػة كانػػت فػػي عقبػػات , ولكػػف النبػػوغ الواضػػح والحقيقػػّي ليػػذه العمػػوـ كػػاف فيمػػ

 عصر اإلمارة.
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 الفصل الثالث

 تطور الحركة العممية في عهد اإلمارة األموية في األندلس

 دور الطبقة الحاكمة في رعاية الحركة العممية:-أ

األندلسػػػّي,  مّجػػد األندلسػػػّيوف العممػػاء, والفقيػػػاء, ورجػػاؿ األدب, وكػػػاف ليػػؤالء القيػػػادة والريػػادة فػػػي المجتمػػع
وُعرؼ عف العمماء شغفيـ بالعمـ حتى إّف الواحد منيـ كاف عمى معرفة بأكثر مف عمـ في آف واحد, وكػاف 
ـّ فػػي رعايػػة الحركػػة العممّيػػة, فقػػد عرفػػوا بشػػغفيـ لمعمػػـ, وتقػػديرىـ لمعممػػاء, وتجمػػى ذلػػؾ مػػف  لألمػػراء دور ميػػ

االنطالؽ نحو مياديف الحضارة  والبناء الفكري,  خالؿ رعايتيـ وتقريبيـ لمعمماء, ويعد عصر اإلمارة نقطة
 وفيما يمي عرض االىتمامات العممية لكؿ أمير: 

 عبد الرحمن الدا ل -

, فشػّيد المبػاني الضػخمة, 1 تمَيز بثقافتو وعممو واسػتطاع بذكا ػو بنػاء قرطبػة بعػد أف اتخػذىا حاضػرة لمػبالد
دور العبػػادة لنشػػر الثقافػػة اإلسػػالمية, ولتعمػػيـ ف ػػات وٌأقػػاـ القصػػور, واىػػتـ بنشػػر التعمػػيـ فأنشػػأ المسػػاجد, و 

, ففػي عيػده أصػبحت قرطبػة 2المجتمع العموـ المختمفػة, كعمػوـ الػديف والمغػة, والفمسػفة, و يرىػا مػف العمػـو 
ميدًا لمحياة الراقية ومصدرًا لمعمـ والحضارة, وموطنًا لمفالسفة والشعراء, ومو ال لمعمماء والمفكريف , ومركزًا 

وف واآلداب, فقبؿ وفاتو بعاميف بدأ ببناء مسجد قرطبة العظيـ الذي أنجز في عيد ابنػو ىشػاـ إذ يعتبػر لمفن
 .3األثر الرا ع لمحضارة اإلسالمية التي لعبت دورًا ر يسيا في تقدـ األمـ والشعوب وتطّورىا

بالقضػػاء وبالحسػػبة, وبػػاألمر فقػػد اىػػتـ اىتمامػػًا كبيػػرًا بالجانػػب الػػديني, ونشػػر العمػػـ, وتػػوقير العممػػاء, واىػػتـ 
بالمعروؼ والنيي عف المنكر, فكاف مف العممػاء فػي أيامػو معاويػة بػف صػالح الحضػرمي , وكػاف مػف جمػة 
أىؿ العمـ , ومف كبار المحدثيف, وقد أخذ عنو جممة مف األ مة ومنيـ: سفياف الثوري, وابف عيينة, والميث 

, وكػاف مػف 4, وكػاف عبػد الػرحمف الػداخؿ قػد واله القضػاءبف سعد, ويذكر أّف اإلمػاـ مالػؾ روى عنػو حػديثاً 
                                                           

 .2/60, البيان المغرب في أ بار المغرب واألندلسالمراكشي, ابف عذارى,  1
 .23/205, رب في فنون األدبنهاية األ النويري, شياب الديف,  2
, جمػػاؿ الػػديف, عبػػد اهلل, 149, التتتاريخ اإلستتالمي, الشػػريقي, ابػػراىيـ, 111-8/110, الكامتتل فتتي التتتاريخابػػف األثيػػر, عػػز الػػديف,  3

 .22, تاريخ المسممين في األندلس
 .407, المجتمع األندلسي في العصر األمويدويدار, حسيف,  4
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سعيد بف أبي ىند, والذي لقبو اإلماـ مالؾ بف أنس بالحكيـ, لمػا عػرؼ  -أيضاً  -عمماء األندلس في عيده
 .  1عنو مف رجاحة عقؿ, وتوفي أياـ الداخؿ

نطالقة الفكرية العمميػة فػي ما سبؽ أَف عبد الّرحمف الداخؿ كاف أوؿ مف أسيـ في إرساء قواعد االضح ميتَ 
ف مورسػػت بعػػض األنشػػطة  األنػػدلس, وذلػػؾ ألف الفتػػرة السػػابقة مػػف حكمػػو كانػػت فتػػرة تأسػػيس وفتوحػػات, وام
فمنيػػا مورسػػت عمػػى نطػػاؽ محػػدود,وبالتالي يمكػػف اعتبػػاره أوؿ شػػخص ييػػتـ بػػالنواحي العمميػػة, وتجمػػى ذلػػؾ 

أنشػىء لمعبػػادة والعمػػـ, شػأنو فػػي ذلػػؾ شػػأف بشػكؿ واضػػح عنػػدما بػدأ فػػي إنشػػاء مسػجد قرطبػػة العظػػيـ الػػذي 
معظػػػـ المسػػػاجد التػػػي ابتناىػػػا المسػػػمموف فػػػي األنػػػدلس, حيػػػث كػػػاف العممػػػاء والفقيػػػاء واألدبػػػاء يعقػػػدوف فييػػػا 

 لطالب العمـ, والمعرفة, حمقات تدريسّية في مختمؼ المواضيع .
, ناقػػد العػػز  ـ , شػػاعرًا ميتمػػًا بالشػػعر, ومػػف فقػػد كػػاف راجػػح العقػػؿ, وراسػػخ العمػػـ, وواسػػع الحمػػـ, كثيػػر الحػػـز

 شعره متشوقًا لمشاـ :

 أقَر بعض السالم لبعضي ... ي                                    تتتتتتأيها الراكب الميمم أرض
 2أرضتتتتتتتوفؤادي ومالكية ب ... إن جسمي كما عممت بأرض                                 

 -فو:ومف شعره عندما بنى الرصا

 تناءت بأرض الغرب عن بمد الن ل  ةتتتتبدت لنا وسط الرصافة ن م
 وطول التناءي عن بني وعن أهمي  فقمت شيهى في التغرب والَنوى   

 3فمثمك في االقصاء والمنتأى مثمي  ة                     تتتنشأت بأرض أنت فيها طريب

 هشام الرضى -

, وسػاد األمػف 5, حكـ بالكتػاب والّسػّنة, ولػـ تأخػذة فػي اهلل لومػة ال ػـ 4 ّواماً كاف أديبًا فاضاًل عفيفًا صّوامًا ق
األمػف واليػدوء فػػي األنػدلس فتػػرة حكمو,فقػد كػػاف عالمػًا محّبػا لمعمػػـ مقّربػًا لمعممػػاء, وقػد أحػػاط نفسػو بالفقيػػاء 

                                                           
 .407, ندلسي في العصر األمويالمجتمع األ دويدار, حسيف,  1
تتتاريخ المستتممين وآثتتارهم فتتي , سػػالـ, عبػػد العزيػػز, 2/60, البيتتان المغتترب فتتي أ بتتار المغتترب واألنتتدلسالمراكشػػي, ابػػف عػػذارى,  2

 .209, األندلس
 .31, األندلسي الفكاهة في األدب, قزيحة, رياض, 11, المعجب في تم يص أ بار المغربالمراكشي, محيي الديف,  3
 .120, أ بار مجموعة في فتح األندلسمؤلؼ مجيوؿ,  4
األنتتدلس متتن الفتتتح إلتتى  قصتتة , السػػرجاني, را ػػب ,2/65, البيتتان المغتترب فتتي أ بتتار المغتترب واألنتتدلسالمراكشػػي, ابػػف عػػذارى,  5

 .170-168, السقوط



122 
 

يمػػًا حتّػػى وكػػاف لػػو أثػػر عظػػيـ فػػي بػػالد األنػػدلس بنشػػره المغػػة العربّيػػة فييػػا, وقػػد أخػػذ ذلػػؾ منػػو مجيػػودًا عظ
أصبحت العربية في عيده ُتدّرس فػي معاىػد الييػود والنصػارى داخػؿ أرض األنػدلس, مّمػا كػاف لػذلؾ األثػر 

 .1االكبر في دخوؿ الكثير منيـ في اإلسالـ, باإلضافة إلى نشر روح المودة بيف ىذه الف ات

ف أىػؿ األنػدلس قبػؿ ذلػؾ وأىـّ ما حدث في عيد ىشاـ في المجاؿ الداخمي دخوؿ المذىب المالكي, فقد كا
عمى مػذىب األوزاعػي, وكػاف تمميػذه فػي األنػدلس صعصػة بػف سػالـ الشػامي صػاحب الّصػالة فػي قرطبػة, 
ورحؿ في عيد ىشاـ عدد مف رواة الحديث, منيـ قرعوس بف العّباس, وعيسى بػف دينػار, ولّمػا عػادوا إلػى 

ومذىبو في األندلس,وكاف را د الجماعة  رأوه مف فضؿ مالؾ وسعة عممو, فانتشر رأيو األندلس وصفوا  ما
 .2في ذلؾ شبطوف, وىو أوؿ مف أدخؿ موطأ مالؾ لألندلس

فقد ُعػرؼ عنػو إف حضػر مجمسػًا امػتأل أدًبػا, وفػي عيػده جػاء المػنّجـ المعػروؼ بالّضػّبّي مػف بمػده الجزيػرة  
ـّ بشػؤوف فقد كاف تق, 3الخضراء إلى قرطبة, وكاف في عمـ النجـو والمعرفة بطميموس زمانو يًا متواضعًا ييت

ـّ ببنػػاء مسػػجد قرطبػػة, وجػػّدد بنػػاء قنطػػرة الػػوادي الكبيػػر  بشػػؤوف رعيتػػو, وتمَيػػز عيػػده بنشػػر العػػدؿ ,كمػػا اىػػت
وامػػتألت األنػػدلس فػػي عيػػده بالمسػػاجد, والقصػػور والحػػدا ؽ وتعػػددت ضػػواحييا,فقد كػػاف يكػػـر رجػػاؿ العمػػـ 

تيـ, ويحمؿ إلييـ الطعاـ فأحّبو لػذلؾ الشػعب, ولكنػو والفقياء, ويجزؿ عمييـ العطايا, ويزور الفقراء في بيو 
 .4ـ796ىػ/ 180يتجاوز ثمانية وثالثيف عامًا عاـ  ُتوّفي وىو ال

 الحكم بن هشام -

, أفحػؿ بنػػي أميػة باألنػػدلس, 5 مػف أىػؿ الخيػػر والصػالح , ماضػي العػػـز , كثيػػر الغػزو والجيػػاد ,شػديد الحػػـز
مػػف األمػػور, ومنيػػا كثػػرة الفػػتف, باإلضػػافة إلػػى اىتمامػػو بػػالغزو  ,تمَيػػز عيػػده بالعديػػد6وأشػػّدىـ إقػػدامًا ونجػػدة

عػػالف معارضػػتيـ الداميػػة لػػو, فمػػـ  والجيػػاد وعػػدـ اكتراثػػو برجػػاؿ الػػديف والفقيػػاء, ممػػا أدى إلػػى إ ضػػابيـ وام

                                                           
 . 126, التاريخ المصورارؽ, , سويداف, ط31-30, جذوة المقتبس في تاريخ عمماء األندلسأبو عبد اهلل, الحميدي,  1
 .25, األندلس تاريخ المسممين في, جماؿ الديف, عبد اهلل, 13, المعجب في تم يص أ بار المغربالمراكشي, محيي الديف,  2
 .269, واألندلس معالم تاريخ المغرب, مؤنس, حسيف, 210-23/209, نهاية األرب في فنون األدبالنويري, شياب الديف,  3
 .152, التاريخ اإلسالمي, الشريقي, ابراىيـ, 120, أ بار مجموعة في فتح األندلسوؿ, مؤلؼ مجي 4
قصتتة األنتتدلس متتن الفتتتح إلتتى , السػػرجاني, را ػػب, 2/68, البيتتان المغتترب فتتي أ بتتار المغتترب واألنتتدلسالمراكشػػي, ابػػف عػػذارى ,  5

 .227, لستاريخ المسممين وآثارهم في األند, سالـ, عبد العزيز, 172-170, السقوط
 .273, معالم تاريخ المغرب واألندلس, مؤنس, حسيف, 31-30, جذوة المقتبس في تاريخ عمماء األندلسالحميدي, أبو عبد اهلل,  6

273. 
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يكف كجّده أو أبية مّمف يحسف صحبة الفقياء, وقد يرجع ذلػؾ إلػى صػغر سػنو, وىػذا يحػوؿ دوف أف يكػوف 
يزّينػوف مجمسػو, فأبعػدىـ ولػـ يحظػوا بالمنزلػة ذاتيػا التػي كانػت فػي عيػد والػده, وىػذا دفعيػـ  الفقياء ىـ مف

لى إثارة الناقميف لمثورة عميو , فمف أشير الثورات التػي قمعيػا ثػورة الػربض 1إلى التعريض بو أماـ الناس, وام
شػػا ؿ بػػالميو ,  وسػػببيا تحػػريض الفقيػػاء لمعامػػة, واتيامػػو بشػػرب الخمػػر والت2(ـ804ىػػػ/198 )الػػربض عػػاـ

 .3والّصيد

و كاف الحكـ ضابطًا حازمًا, مبسوط اليد بالعطاء, عظيـ العفو, خطيبًا, بميغًا ,شاعرًا جزيال, وعاصره كّؿ 
 مف يحيى الميثى, وعيسى بف دينار, وىـ الذيف أدخموا كتاب مالؾ لألندلس, ومف شعره في جواٍر لو:

 يتتتن هجرانتتتتتد أزمعتتتتتتين عني وقول  قضب من من البان ماست بين كثبان          
 العصيان حتى  ال منهن عصياني  ى             تتتتتتَن عمتتتتزمتتتتي فاعتتتتتن بحقتتتتتتناشدته

 4ىتتتتتتنق عاتتتتتر موثتتتتتتتلمحب ذل أسي                               تتتتت عزائمتتتتتًا ذلتتتتتتي ممكتتتتتتتتتتتتتتتتتكننتتتتتتتمم
 -ولو قصيدة بعد ثورة الربض ومنيا:

 وقدمت ألمت الشعب مذ كنت يافعا  ا       تتتتتف راقعتتتتتترأيت صدوع األرض بالسي
 اتتتتتتتف دارعتتتتتتتابادرها مستنضي السي  ر             تتتتوم ثغتتتتتتتتتتفسائل ثغوري هل بها الي

 5اتتتتتتتد لوامعتتتتتتتان الهبيتتتتكأقحاف شري           وشاف  عمى األرض الفضاء جماجما     
وبػػالر ـ مػػف اشػػتعاؿ الفػػتف والثػػورات فػػي عيػػده إاّل أّف األوضػػاع اسػػتقّرت فػػي آخػػر فتػػرات حكمػػو ,والعمػػوـ 
واآلداب في عيده شيدت نوًعا مف التطػور, فقػد نبػ  عػدد مػف الّشػعراء, والكتّػاب كعّبػاس بػف ناصػح الثقفػي 

 .7وعّباس بف فرناس 6اؿويحيى الغزّ 

 عبد الرحمن األوسط -
, وحفظػػػو أيضػػػًا لمػػػا يزيػػػد عمػػػى ثالثػػػة اآلؼ حػػػديث, وكػػػاف عارفػػػًا 1 عػػػرؼ بحفظػػػو لمقػػػرآف بالروايػػػات السػػػبع

, وُتعّد فتره حكمو مػف أفضػؿ فتػرات حكػـ تػاريخ األنػدلس, فقػد  اسػتأنؼ الجيػاد مػف جديػد 2بالفمؾ, والفمسفة
                                                           

 .22-20, شيوخ العصر في األندلسمؤنس, حسيف,  1
 .28-26, مسممين في األندلستاريخ ال, جماؿ الديف, عبد اهلل, 23/217, نهاية األرب في فنون األدبالنويري, شياب الديف,  2
 .13, المعجب في تم يص أ بار المغربالمراكشي, محيي الديف,  3
 .23/217 نهاية األرب في فنون األدب,النويري, شياب الديف,  4
 .31-30, جذوة المقتبس في تاريخ عمماء األندلسالحميدي, أبو عبد اهلل,  5
 .3/21, يبنفح الطيب من طصن األندلس الرطالمقري, أحمد,  6
 .1/333, المغرب في حمى المغربابف سعيد,  المغربي, 7
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يػػػـ اليػػػزا ـ, وكػػػاف حسػػػف السػػػيرة, ىػػػادئ الطبػػػاع, محبػػػًا لمعمػػػـ ومحبػػػًا ضػػػّد النصػػػارى فػػػي الشػػػماؿ, وألحػػػؽ ب
 .3لمناس

وكػػاف عػػاداًل ,فاضػػاًل ,ولػػو نظػػر فػػي العمػػوـ العقميػػة, وىػػو أوؿ مػػف أقػػاـ رسػػوـ اإلمػػرة, وامتنػػع عػػف التبػػذؿ 
 .4لمعامة, وىو أوؿ مف ضرب الدراىـ باألندلس وبنى سور إشبيمية ,وأمر أيضًا بزيارة جامع قرطبة

ـّ بنشػػر العمػػـ والمعػػارؼ فػػي األنػػدلس, وبنػػاء المسػػاجد, والمستشػػفيات, كمػػا أنفػػؽ أمػػوااًل ضػػخمة عمػػى واىػػت
تحسػػيف قرطبػػة وتجميميػػا, حتّػػى أصػػبحت تنػػافس بغػػداد فػػي قصػػورىا وعمرانيػػا ونيضػػتيا العمميػػة, وُعػػرؼ 

يػا عمػى أىػؿ العمػـ, بولعو بالّشعر, وعموـ الّشريعة والفمسفة, وكػاف عمػى  ػرار الخميفػة المػأموف يجػزؿ العطا
ويعقد في قصػره النػدوات لمدراسػات والمناقشػات الفمسػفية, حتّػى إّنػو شػكؿ لجنػة لترجمػو المصػَنفات, والكتػب 

الشػاعر إلػى المشػرؽ مػف أجػؿ شػراء الكتػب النافعػة, فجػاءه  بكتػاب  5اليونانية, فقد أرسؿ عّباس بػف ناصػح
مؤّلفاتيـ, وىو كتاب ميـّ فػي عمػـ الفمػؾ, والّرياضػّيات, فاطّمع األندلسيوف عميو ,واعتبروه مف  6عالسند ىندع

                                                                                                                                                                                     
تاريخ المسممين وآثارهم في .سالـ, عبد العزيز, 2/80, البيان المغرب في أ بار المغرب واألندلسالمراكشي, ابف عذارى,  1

 .112, وسط(عبد الرحمن الثاني )األ شمبي, عمر,  .228, األندلس
 .228-23/226, ية األرب في فنون األدبنهاالنويري, شياب الديف,  2
 .133, التاريخ المصور, سويداف, طارؽ, 70-8/69, الكامل في التاريخابف األثير, عز الديف,  3
, وآثتارهم فتي األنتدلس تاريخ المستممين, سالـ, عبد العزيػز, 30, جذوة المقتبس في تاريخ عمماء األندلسالحميدي, أبو عبد اهلل,  4

 .112, وسط(عبد الرحمن الثاني )األ , شمبي, عمر .228
ىو أبو المعمي األندلسي الثقفي, مف أىػؿ العمػـ بالعربيػة, والمغػة, والشػعر, ولػو حػظ فػي الفقػو, والروايػة, وصػؿ مػع أبيػو إلػى مصػر ,  5

وكاف أثيرًا عند الخمفاء  (,1/28,المغويين والنحاة بغية الدعاة في طبقاتوتردد إلى الحجاز طالبًا لغة العرب) السيوطي, جالؿ الديف, 
 والمروانييف ووفد مرة عمى قرطبة في مدة الحكـ الربضي, فجاءه أدباءىا لألخذ عنو فمرت عمييـ قصيدة:

 إذا المرء لـ يعدـ تقى اهلل والكـر       لعمرؾ ما البموى بعاٍر وال القدـ    
 حتى انتيى القارئ إلى قولو:

 وال حاـز إال الذي خط بالقمـ       تجاؼ عف الدنيا فما لمعجز         
أييا الشيخ, وما الذي يصنع مفَعؿ مع فاعؿ, فقاؿ: فكيػؼ تقػوؿ أنػتت قػاؿ: تجػاؼ عػف الػدنيا فمػيس  -وىو حدث-فقاؿ لو يحيى الغزاؿ

المغترب فتي حمتى لعاجز, فقاؿ عباس: واهلل لقد طمبيا عمؾ ليالي فما وجدىا, وجعمو الرازي فحؿ شعراء األندلس, المغربي, ابف سعيد, 
 .1/324, المغرب

السند ىند كممة مف المغػة السنسػكريتية الينديػة القديمػة, وأصػمياع السػت ىانػتع ومعناىػا مقالػة األفػالؾ, ومؤلفيػا العػالـ الفمكػي الينػدي  6
 .301,اإلسالمي تأثر الفكر األندلسي بالحركة العممية في المشرقبرىمكييت , عبد محمد, سوداي, 
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والفمسفة, والمنطؽ, ويقع في جزأيف أحدىما في بحث األزياج)الجداوؿ(, واآلخػر فػي رسػا ؿ ىػذه الجػداوؿ, 
 .1ولذلؾ اعتبر أوؿ مف عني مف األموييف بجمع الكتب

–اّصػة الّتّجػار العراقّيػوف الػذيف جمبػوا وفي عيده نقمت الكتب العممية إلى األندلس عػف طريػؽ الّتّجػار, وبخ
الكتػب العممّيػة, وباعوىػا فػي أسػواؽ األنػدلس, مّمػا أّدى إلػى تنشػيط الحركػة  -إلى جانػب البضػا ع المختمفػة

, ومف الكتب التي نقمت بيذه الطريقة كتػابع العػروضع لمخميػؿ بػف أحمػد الفراىيػدي , وشػرحو 2العممية فييا
 .3ىؿ األندلسعّباس بف فرناس, وسيؿ فيمو أل

وكػػاف عبػػد الػػّرحمف أيًضػػا ذا ىّمػػة عاليػػة , وأيامػػو ىػػدوء وسػػكوف, وعػػرؼ باألوسػػط ؛ألنػػو ثػػاني ثالثػػة عرفػػوا 
بيذا االسـ, وقاموا بأمر األندلس, وكاف وسطأ بيف العنؼ والميف, فكاف رجاًل عمى مستوى عاٍؿ مف الثقافة 

ة فيذا المجيود الذي يقـو بو كاف بمثابة نواة لمكتبة والعمـ, وكاف ىدفو البحث مف أجؿ اقتناء الكتب المفيد
 .4قرطبة التي عّمرت أياـ الحكـ المستنصر

 حَتى قاؿ فييا: 5ُعرؼ بحبو لجاريتو طروب

 اتتتتتي طروبتتتتتة ذكرتنتتتتتتتطالع  ار                                  تإذا مابدت لي شمس النه
 6أشب حروبًا وأطفى حروبا                             أنا ابن الهشامين من طالب      

ـَ ولده المنذر فأعتقيا وتزّوجيا, وكذلؾ تزّوج جاريتو عالشفاءع ,وكانت لػو جاريػة تسػمى عقممػاع  وأحَب مؤثرة أ
, فيبدو أّف الجواري كَف يتزودف 7ذاكرة, حسنة الخط ,راوية لمشعر, حافظة لألخبار, عالمة بضروب األدب

                                                           
عبد , عمر, 40, تاريخ المسممين في األندلس, جماؿ الديف, عبد اهلل,  122, أ بار مجموعة في فتح األندلس مؤلؼ مجيوؿ, 1

 .114-112, وسط(الرحمن الثاني )األ 
 
 .114, وسط(عبد الرحمن الثاني )األ , عمر, 129, أثر العراق الحضاري عمى األندلسالسامرا ي, خميؿ,  2
, ويقػػاؿ أف عبػػاس بػػف فرنػػاس بعػػد أف اطمػػع عمػػى الكتػػاب الحػػظ بذكا ػػو أنػػو 1/333,حمتتى المغتترب المغتترب فتتيالمغربػػي, ابػػف سػػعيد,  3

نػػػاقص مػػػف أولػػػو, فبعػػػث األميػػػر عبػػػد الػػػرحمف مػػػف يحضػػػر الجػػػزء النػػػاقص مػػػف العػػػراؽ فأحضػػػر لػػػو, وبػػػذلؾ سػػػيؿ عػػػؿ عبػػػاس شػػػرحو 
 .164,في تاريخ المغرب واألندلسوتوضيحو,العبادي, أحمد, 

, أبو محمد ع 4  .115-114, وسط(عبد الرحمن الثاني )األ , عمر, 2/192, رسائل ابن حزممي, ابف حـز
, فكػاف مػف جممػة مػا  5 كانت طروب أكثر جواريو حظوة, إذ كانت في مضمار السياسة تبـر مع نصر الخصي فػال يػرد شػيء ممػا تبػـر

ؽ اإلمارة لػيس لولػدىا بػؿ ألخػوه األكبػر سػنًا , أبرمتو مؤامرة تقضي فييا عمى زوجيا , وتجعؿ ولدىا ممكًا عمى األندلس, وخاصو أف ح
 .57, الجواري في األندلسأبو صالح, وا ؿ, 

 .2/80, البيان المغرب في أ بار المغرب واألندلسالمراكشي, ابف عذارى,  6
 .59-57, الجواري في األندلسأبو صالح, وا ؿ,  7
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ؼ العصػػػػر مػػػػف موسػػػػيقى, وشػػػػعر,وأخبار, وحػػػػديث, ولكػػػػَف أصػػػػوليَف ليسػػػػت مػػػػف األنػػػػدلس يتػػػػزودف بمعػػػػار 
 وبانتقاليَف إلى األندلس أَثرف في الحياة الثقافية فييا.

وشػػيد عيػػده عػػودة قسػػـ كبيػػر مػػف الدارسػػيف األندلسػػّييف مػػف المشػػرؽ بعػػد أف تمقّػػوا عمػػوميـ ىنػػاؾ, ومػػنيـ:  
, وقػػد كػػاف  البيػػة ىػػؤالء العا ػػديف مػػف العممػػاء 2ى الميثػػي, ويحيػػى بػػف يحيػػ1عبػػد الممػػؾ بػػف حبيػػب السػػممي

 الكبار الذيف يمّثموف الجيؿ األوؿ مف أىؿ الثقافة األندلسَية.  

ففػػػي عيػػػده كانػػػت قرطبػػػة مركػػػزًا حضػػػاريًا عظيمػػػًا, و ػػػدت حاضػػػرة المسػػػمميف فػػػي األنػػػدلس, وكانػػػت مركػػػزًا 
بالظيور, ومػف   3دأت طال ع الّشعر الّشعبّي االندلسيّ لالزدىار المادّي والتقّدـ اإلدارّي والنشاط الفكرّي, وب

ومف الّشعراء ابف عبد رّبو, ففترة حكـ ىذا األميػر شػيدت دفعػة كبيػرة لمحركػة العممّيػة ووثبػة عظيمػة لمثقافػة 
 .4والفّف, حيث شيد عصره الكثير مف اليدوء واالستقرار واليسر والرخاء, حتى ُسّميت أيامو بالعروس

ف أميرًا فحسب, بؿ كاف أديبػًا, وشػاعرًا, وعالمػًا ,حكيمػًا, أحػاط نفسػو بالعممػاء واألدبػاء, فمـ يكف عبد الرحم
وامتاز عيده بظيور العديد مف الّشخصّيات كعمّي بف نافع الموسػيقي المعػروؼ بزريػاب الػذي كػاف لػو دوٌر 

حيث عاصر عيػد  6, اضافة إلى عّباس بف فرناس5كبير في تقدـ فّف الموسيقى في األندلس في تمؾ الفترة
 .7عيد والده وعيده ,فيو رياضّي وشاعر وموسيقّي , إضافًة إلى يحيى الغّزاؿ الّشاعر

 محمد بن عبد الرحمن األوسط   -

                                                           
 .115-114, وسط(عبد الرحمن الثاني )األ , عمر, 293, المقتبس في تاريخ عمماء األندلسابف حياف, أبو مرواف,  1
 .568-567, جذوة المقتبس في تاريخ عمماء األندلسالحميدي, أبو عبد اهلل,  2
ىو شعر يصاغ بعامية األندلس, التي ىي خميط مف العربية والبربرية, و يرىا, مع اإللتزاـ بأوزاف بحور الشعر , وخاصة بحرا الرجز  3

 .696, المقدمةباسـ الجزؿ, ابف خمدوف, عبد الرحمف, الرجز والرمؿ, وىو ما عرؼ 
 .115, وسط(عبد الرحمن الثاني )األ , عمر, 70-8/69, الكامل في التاريخابف األثير, عز الديف,  4
دراستتات فتتي تتتاريخ وحضتتارة , أبػػو الفضػؿ, محمػػد أحمػد, 116-4/115, نفتح الطيتتب متتن طصتتن األنتدلس الرطيتتبالمقػري, أحمػػد,  5

 .275, األندلس
 .1/333, المغرب في حمى المغربالمغربي, ابف سعيد,  6
فتي األنتدلس وشتمالي  الوثائق السياستية واإلداريتة, حمادة, محمد, 3/21, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد,  7

 .149, افريقية
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, إضػػػافة إلػػػى أنػػػو كػػػاف بصػػػيرًا بالحسػػػاب, فكػػػاف يتػػػوّلى 1ُعػػػرؼ بمعرفتػػػو لمبال ػػػة, واألدب, وقػػػوؿ الّشػػػعر 
ولقد قػوي نفػوذ الفقيػاء فػي عيػده, وكػاف ليػـ دور كبيػر محاسبة أىؿ خدمتو ويتعّقب أمورىـ المالية بنفسو, 

, و كػاف أديبػًا ذّواقػًا يجمػع 2في توجيو السياسة مػع النصػارى, فكػاف متسػامًحا معيػـ, وعػرؼ بػالحمـ والمػوّدة
 .4, أمثاؿ عّباس بف فرناس وابف عبد ربو3حولو أكابر الناس والعمماء والّشعراء

د مصّنؼ أبي بكر بف أبي شيبة أنكر جماعة مػف أىػؿ الػرأي مػا وحيف أدخؿ أبو عبد الرحمف بقي بف مخم
ياىـ, واستحضر الكتاب  فيو مف الخالؼ, ومنعوا مف قراءتو إلى أف وصؿ ذلؾ األمير محّمد فاستحضره وام
كّمو, وتصّفحو جزًءا جزًءا إلى أف وصؿ إلى آخره فظّف الفقياء أنو يػوافقيـ اإلنكػار عميػو, لكنػو قػاؿ لخػازف 

ا الكتاب ال تستغني خزا ننا عنو, فانظر في نسخة لنا, ثـ قاؿ لبقّي: انشر عممؾ واّرِو مػا عنػدؾ كتبو: عىذ
 .5مف الحديث واجمس لمناس حّتى ينتفعوا بو, أو كما قاؿ, ونياىـ أف يتعّرضوا لوع

 6المنذر بن محمد -

عمػى الثػورات والفػتف,   , ومنذ البدايػة انشػغؿ بػأمور الجيػاد, والقضػاء(ـ886ىػ/273 )توَلى الحكـ في عاـ 
, 7, وىػػو فػػي السادسػػة واألربعػػيف مػػف العمػػر(ـ888ىػػػ/275 )فمػػّدة حكمػػو كانػػت قصػػيرة بسػػبب وفاتػػو عػػاـ

 .8فواليتو مكثت سنة وأحد عشر شيًرا, وقيؿ عنوع بالمنذر بف محّمد صّمحت بالد األندلسع

                                                           
في األندلس وشمالي  السياسية واإلداريةالوثائق , حمادة, محمد, 1/338, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد,  1

 .149, افريقية
 .146, ذكر بالد األندلسمؤلؼ مجيوؿ,  2
ـ, بقصػر 822ىػػ/207ىو االماـ محمد بف عبد الػرحمف بػف الحكػـ بػف ىشػاـ, أمػو ولػد اسػميا تيتػر توفيػت وتركتػو رضػيعًا, ولػد عػاـ  3

عمره ثالثوف سنو, فقد كاف مستكماًل لكؿ خير وجامعًا لكؿ فضيمة محبًا  ـ, وكاف852ىػ/238قرطبة, وبويع لو بالخالفة بعد موت أبيو 
جتذوة المقتتبس فتي تتاريخ عممتاء الحميػدي, أبػو عبػد اهلل,  لمعمـو ومؤثرًا ألصحاب الحديث, عارفًا بمصالح دنياه وآخػراه ,حسػف السػيرة

 .31, األندلس
 .1/49, تاريخ عمماء األندلسابف الفرضي, أبو الوليد,  4
 .42-41, تاريخ المسممين في األندلس, جماؿ الديف, عبد اهلل, 119, الحمة السيراءبف األبار,محمد, ا 5
ىو أبو الحكـ بف محمد بف عبد الرحمف بف الحكػـ بػف ىشػاـ بػف عبػد الػرحمف الػداخؿ وأمػو أـ ولػد أسػميا ايػؿ, وىػو سػادس أمػراء بنػي 6

 .2/120, غرب في أ بار المغرب واألندلسالبيان المأمية في األندلس, المراكشي, ابف عذارى, 
 .149, ذكر بالد األندلسمؤلؼ مجيوؿ,  7
 .1/338, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد,  8
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 عبد اهلل بن محمد -

, وكاف متقَدمًا في 1(ـ888ىػ/275 )فاة أخيو المنذر عاـىو سابع أمراء بني أمية باألندلس, بويع لو بعد و 
, كثير التواضع, شديد الوطأة عمى الّظالـ والجا ر, متفّننًا فػي جمػع 2في ورعو وفضمو, محبًا لمخير لمجميع

 .  3جمع العموـ النافعة لمديف والدنيا, وُعرؼ بتالوتو لكتاب اهلل

ره النضػػر بػػف سػػممة فػػي أمػػر, فكتػػب الػػوزير رأيػػو فػػي كػاف أديبػػًا شػػاعرًا, حيػػث أنػػو شػػاور فػػي أحػػد األيػػاـ وزيػ
 -بطاقة أرسميا إلى األمير عبد اهلل , فمّما وقؼ عمييا لـ يتصّوب رأيو فكتب اسفميا ىذيف البيتيف:

 لست ترجى الفائدة  أنت يا نضر أبد                                                   
 4دةتتتتف ومائتتتتتتتتتتتلكني                                              دة          تتتتتتت عتتتتتإنما أن

 ومف شعره:

 كتتتتب ما أ شعتتتتتر الحتتتتتويا أسي  يا مهجة المشاق ما أوجعك                  
 كتتتتتتتتا أسرعتتتتتتغ متتتتتتترد والتبميتتتبال  ويا رسول العين من لحظها                    

 في مجمس ي فى عمى من معك                            تتتتتتتأتى بتتتب بالسر فتتتتتتتتذه
 5كتتتتتتا أطوعتتتتتن متتتتتارك الرحمتتتتتتتتب  ا                               تتتتزت ابرازهتتتتتتكم حاجة أنج

ًا عظيمػػًا أيػػػاـ الحكػػـ األمػػػوي لمػػبالد, فقػػػد ُيمحػػظ مػػف خػػػالؿ مػػا سػػػبؽ  أّف حضػػارة األنػػػدلس ازدىػػرت ازدىػػػار 
كبػػار العممػػاء, ضػػًحا منػػذ أف وط ػػت أقػػػداميـ أرض اويظيػػر ذلػػػؾ و  اشػػتيرت األسػػرة األمويػػة بحػػّب العمػػػـ وام

 األندلس.

فيناؾ العديد مف التطورات الميَمة التي حصمت في عيد األمراء األمػوييف, ومنيػا انتقػاؿ األنػدلس فػي ىػذا 
يحكميا اإلسالـ, حيث حّرر اإلنساف مف جميع الضػغوط التػي تحكمػو, وزاد اإلقبػاؿ العيد إلى حياة جديدة 

عمى الدخوؿ باإلسالـ, باإلضافة إلى التبادؿ الثقافّي بػيف األنػدلس والمشػرؽ والػذي كػاف لألمػراء دوٌر كبيػر 

                                                           
ىو أبو محمد عبد اهلل بف محمد بف عبد الرحمف بف الحكـ بف ىشاـ بف عبد الرحمف الداخؿ أمو أـ ولد أسميا عشار كنيتو ابو محمد  1

 .153-2/152, البيان المغرب في أ بار المغرب واألندلسشي, ابف عذارى, محمد المراك
 .156-154, ذكر بالد األندلسمؤلؼ مجيوؿ,  2
 .32, جذوة المقتبس في تاريخ عمماء األندلسالحميدي, أبو عبد اهلل,  3
 .23/232, نهاية األرب في فنون األدبالنويري, شياب الديف,  4
 .1/331, من طصن األندلس الرطيب نفح الطيبالمقري, أحمد,  5
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, فػػي التشػػجيع عمػػى ذلػػؾ, كحضػػور الفنػػاف زريػػاب مػػف بػػالط ىػػاروف الرشػػيد فػػي عيػػد عبػػد الػػرحمف األوسػػط
حيث عمؿ ىذا الفناف عمى نقؿ معالـ الحضارة مف خػالؿ الفػّف واألدب, وكػاف لػذلؾ أثػر واضػح فػي تغذيػة 
الحركة العممية في تمؾ الفترة, وال ننسى اإلشارة إلى انتشار التعميـ بشػكؿ واسػع عمػى نفقػة الدولػة, وشػمولو 

ّسسػات الدولػة, فبػالّر ـ مػف أّف عيػد الجنسيف, إضػافة إلػى أّف المغػة العربيػة أصػبحت المغػة الرسػمّية فػي مؤ 
 األمراء األموييف كاف عيد عّز لألندلس, لكنيـ لـ يكونوا بنفس الدرجة مف الكفاءة.

فمجمػؿ القػػوؿ: إّف األمػػراء األمػػوّييف عممػػوا عمػػى تطػػوير األنػدلس والّرقػػّي بيػػا خطػػوات ممموسػػًة إلػػى األمػػاـ, 
أميػػر عػػف  يػػره ربمػػا يعػػود ذلػػؾ لمظػػروؼ الخاّصػػة  وذلػػؾ بتشػػجيعيـ العمػػـ والعممػػاء. واخػػتالؼ قػػدرات كػػؿّ 

بالبالد آنذاؾ, أو أّف سعة عمػـ كػّؿ أميػر تختمػؼ عػف اآلخػر, ولكػف بالمجمػؿ يمكننػا أف نعتبػر ىػذا النشػاط 
العممي فترة حكـ األمراء األموييف بمثابة بداية انطالؽ نحو تقدـ عممّي واسع المجاالت, فمـ يقتصر نشػاط 

مى عموـ الديف فقط, إنما شمؿ أنواعًا مختمفة مف العموـ كانت نواة لصرح عممّي شػامخ األندلسّييف آنذاؾ ع
 شيدتو األندلس فيما بعد.

 الرحالت العممية:-ب

لعػػّؿ مّمػػا يفتخػػر بػػو المسػػمموف مػػف سػػمات التطػػور الحضػػاري والتفػػوؽ العممػػّي مػػا اعتػػاد عميػػو عممػػاؤىـ مػػف 
العػالـ اإلسػالمّي عػادة حميػدة, وُسػّنة كريمػة لمتػزّود بػالعموـ,  اتخاذ الرحالت, واألسفار بيف مراكز العمػـ فػي

واكتسػػاب المعرفػػة, والجػػدير بالػػذكر أنػػو كػػاف لموقػػؼ اإلسػػالـ مػػف العمػػـ والحػػَث عمػػى طمبػػو أثػػر فػػي اىتمػػاـ 
المسػػمميف بػػالرحالت العمميػػة, فقػػد حػػّث اإلسػػالـ عمػػى العمػػـ والّسػػعي فػػي طمبػػو وتحصػػيمو, وبسػػبب الحػػرص 

معارؼ والتزود بالعمـ تحمؿ طمبة العمـ ضروب المشقات وألواف التعب في سػبيؿ ذلػؾ, فمػـ عمى اكتشاؼ ال
يترؾ المسمميف أي وسيمة تساعدىـ عمى الوصوؿ إلى ىدفيـ إال واستخدموىا, مَما كاف لذلؾ األثػر األكبػر 

أف يسػػػمكيا فػػي نجػػاح بنػػا يـ الحضػػػارة, فمػػف ىػػذه الوسػػػا ؿ الػػّرحالت العممّيػػة التػػي اعتبِػػػرت ضػػرورة يجػػب 
 طالب العمـ في حياتو العممية, وقد قّسمت الرحالت إلى قسميف:

 -ارتحال عمماء األندلس إلى المشرق طمبًا لمعمم: -1

كاف بيف األندلس والمشرؽ تّيار عممّي زاخر يتمثّػؿ فػي أفػواج العممػاء الذاىبػة وال يبػة بػيف القطػريف, وكػاف 
تمقّػػػوف عػػػف عمما ػػػو العمػػػـ, ويأخػػػذوف عػػػف شػػػيوخو ألػػػواف عممػػػاء األنػػػدلس أكثػػػر النػػػاس رحمػػػة إلػػػى المشػػػرؽ ي
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ـّ يعػػػودوف إلػػػى بالدىػػػـ لينشػػػروا مػػػا اكتسػػػبوه, حتّػػػى قيػػػؿ عػػػنيـ عيحبػػػّوف العمػػػـ وأىمػػػو, ويكثػػػروف  المعرفػػػة, ثػػػ
 .1التجارب والتغّربع

وكػػاف العػػػالـ اإلسػػػالمي آنػػػذاؾ وحػػػدة ثقافيػػػة لػػػو كيػػاف فكػػػرّي واحػػػد, فالعقيػػػدة اإلسػػػالمّية صػػػبغت كػػػّؿ نشػػػاط 
مسػمميف بصػػبغة واحػدة, فػػال اخػتالؼ بينيمػػا ميمػا بعػػدت المسػافات, وميمػػا قامػت حػػواجر سياسػَية نتيجػػة ال

لظيور كيانات متعّددة فيو في مختمؼ العصور كالعباسػّييف فػي المشػرؽ والفػاطمييف فػي مصػر, واألمػوييف 
لػػذي سػػبقيـ فػػي مجػػاؿ فػػي األنػػدلس, ومػػا داـ األمػػر كػػذلؾ فػػال  رابػػة بػػأف يّتجػػو األندلسػػّيوف إلػػى المشػػرؽ ا

الحضػػارة بميادينيػػا المختمفػػة ,ومنيػػا ميػػداف العمػػـ, فقػػد كػػاف الكثيػػروف مػػف عممػػاء األنػػدلس يػػروف فػػي الرحمػػة 
إلى المشرؽ وأخذىـ عف شيوخو تشريفًا وفخرًا بيف عمماء بمدىـ, وعمى العكس مف ذلؾ كاف ُعكػوؼ العػالـ 

لو اآلخروف وفاز بو المرتحموف في طمب العمـ, والػذيف عمى اإلقامة ببمده إشارة إلى قصوره عف إدراؾ ما نا
 .2أتيحت ليـ الفرصة في لقاء العمماء في كؿ قطر إسالمي واألخذ عنيـ مشافية 

وكػاف الحػه إلػى مّكػة يمثّػؿ ىػدفًا دينيػًا ,فبػأداء ىػػذا الػركف اإلسػالمّي مػف جيػة, وبطمػب العمػـ بعػد ذلػؾ مػػف 
ـّ يتوّجيػػوف إلػػى المدينػػة لمقػػاء الشػػيوخ  جيػػة أخػػرى, حيػػث إّف عممػػاء األنػػدلس كػػانوا يػػؤّدوف فريضػػة الحػػّه ثػػ

 .3والعمماء, وخاّصة مّمف أخذ منيـ عف الّصحابة وتابعييـ, فيأخذوف عموـ الحديث والفقو  الباً 

والنعني بقولنا: إّف مف لـ تكف لو رحمة لـ يكف عالمًا أو صاحب معرفة بالعمـ الػذي اخػتّص بػو, بػؿ نقصػد 
لو ما توفر لغيره مػف العممػاء الػذيف كابػدوا وتحممػوا الصػعاب والمشػاؽ فػي سػبيؿ التػزّود بػالعمـ أنو لـ يتوفر 

 وتوسيع دا رة معارفيـ بتنّوع مصادر ثقافتيـ ودراستيـ.

فكػػاف مػػػف نتػػا ه اسػػػتقرار األحػػواؿ السياسػػػّية فػػػي األنػػدلس أف انطمػػػؽ النػػاس نحػػػو البنػػاء الحضػػػارّي وأخػػػذوا 
وعمػػى رأس ىػػذه الوسػػا ؿ التعمػػيـ الػػذي أصػػبح القاعػػدة األساسػػَية فػػي نشػػاطيـ يمتمسػػوف الوسػػا ؿ فػػي ذلػػؾ, 

الحضػػػاري, ألف عصػػػر اإلمػػػارة يمثّػػػؿ بدايػػػة االنطػػػالؽ نحػػػو آفػػػاؽ المعرفػػػة, وتمثّػػػؿ ذلػػػؾ بشػػػكؿ كبيػػػر فػػػي 
رحالتيػػـ العمميػػػة إلػػػى مراكػػػز العمػػػـ فػػػي المشػػػرؽ, فبعػػػد أف اسػػػتتبت األحػػػواؿ عمػػػى يػػػد األميػػػر عبػػػد الػػػرحمف 

د أف زالػت مخػػاوؼ العباسػّييف مػػف األمػوييف فػػي األنػػدلس لػـ يعػػد ىنػاؾ مػػا يبػّرر عزلػػة األنػػدلس الػداخؿ وبعػػ
عف المشرؽ, فكاف االنفتاح عمى المشػرؽ فػي عيػد ىشػاـ بػف عبػد الػرحمف الػداخؿ, إذ  إنيػـ بعػد أف يتمقػوا 

                                                           
 .236,أحسن التقاسيم في معرفة األقاليمالمقدسي, محمد بف أحمد,  1
 .98, دراسات في األدب األندلسيالعاني, سامي,  2
 .98نفسو,  3
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توصػموا إليػو مػف عمػـ العمـ عمى شيوخ وعمماء المشرؽ كانوا يشّدوف الّرحاؿ ويعودوف إلى وطنيـ ليثبتوا ما 
 ومعرفة وينشروا ذلؾ في بالدىـ.

واختمؼ كّؿ فػرد مػنيـ عػف اآلخػر فػي الفتػرة الزمنيػة التػي يحتػاج إلييػا فػي ا ترابػو عػف وطنػو, فيػي تتبػايف 
بحسػػػب قػػػدرة كػػػّؿ مػػػنيـ وطاقتػػػو عمػػػى مواصػػػمة االرتحػػػاؿ بػػػيف مراكػػػز العمػػػـ المنتشػػػرة فػػػي العػػػالـ اإلسػػػالمي 

الكثيروف يعودوف بعد رحمػة طويمػة, ورحػؿ األندلسػّيوف فػي بدايػة نشػاطيـ العممػي  وكاف كالعراؽ, والحجاز.
في طمب العمػوـ الدينيػة إلػى المدينػة بصػفة عامػة باعتبارىػا مركػز العمػـ والمنبػع األصػيؿ ليػذا العمػوـ, ولمػا 

المعنيػػوف إلػػى اتسػعت دا ػػرة االشػتغاؿ بػػالعموـ األخػرى كالرياضػػيات والفمػؾ والفمسػػفة, والطّػّب و يرىػػا, اتجػو 
 بغداد مركز ىذه العمـو ومحور نشاطيا آنذاؾ.

ولـ يدع الكثير مف أول ؾ العمماء الفرصة في االستفادة في مراكز العمـ التي تقع في طريقيـ إلى المشػرؽ, 
فكاف انطالقيـ مف األندلس إلى المغرب ليتجيوا نحو القيػرواف التػي كانػت مػف مراكػز العمػـ الميمػة آنػذاؾ, 

ـّ من لػػػى جانبيػػػا ثػػػ يػػػا إلػػػى مصػػػر حيػػػث مدينػػػة االسػػػكندرية, التػػػي كانػػػت بػػػدورىا ذات نشػػػاط عممػػػّي كبيػػػر, وام
ـّ القاىرة بعد بنا يا, ومػف مصػر تشػّعبت أفػواج العممػاء األندلسػييف لتكػوف فػي اتجػاىيف: االتجػاه  الفسطاط ث

 ػػب فػػي دراسػػة العمػػـو األوؿ إلػػى الحجػػاز لمػػف يطمػػب العمػػـو الدينيػػة, واالتجػػاه الثػػاني إلػػى العػػراؽ لمػػف ير 
 . 1األخرى التي سبؽ أىؿ العراؽ إلى االشتغاؿ بيا

 و كانػػػت بغػػػداد آنػػػذاؾ بوتقػػػو انصػػػيرت فييػػػا تيػػػارات عمميػػػة مختمفػػػة مػػػف نتػػػاج حضػػػارات أخػػػرى كاليونػػػاف 
والينػػػود, والفػػػرس , وباالضػػػافة إلػػػى مػػػا أضػػػافو عممػػػاء المسػػػمميف مػػػف إنتػػػاج فكػػػرّي قػػػيـٍ وليػػػذا فػػػمف فضػػػؿ 

, ومػف ىػؤالء 2ى المشرؽ الينكر, وبذلؾ فمنيـ يفيدوف وطنيـ ويسيموف في بناء كيانو العممػياألندلسيف عم
 -األفراد الذيف ارتحموا إلى المشرؽ طمبًا لمعمـ:

                                                           
 .97-95,العممية في عصر ال الفة في األندلسالبشري, سعد, الحياة  1
 .97-95نفسو , 2
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 -زياد بن عبد الرحمن بن زياد الم مي المعروف شبطون: -

األنػػػدلس وأراده  , وىػػػو أوؿ مػػػف أدخػػػؿ مذىبػػػو1يكنػػػى أبػػػا عبػػػد اهلل, وكػػػاف فقيػػػو األنػػػدلس عمػػػى مػػػذىب مالػػػؾ
األميػػر ىشػػاـ عمػػى القضػػاء بقرطبػػة وعػػـز عميػػو, فيػػرب فقػػاؿ ىشػػاـ ع ليػػت النػػاس كَميػػـ كزيػػاد حتّػػى أكفػػي 

 2الر بة في الدنيا, وأرسؿ إلى زياد فأمنو حتى رجع إلى دارهع

إف ويحكػػى أنػػو لّمػػا أراده لمقضػػاء كَممػػو الػػوزراء فػػي ذلػػؾ عػػف األميػػر وعّرفػػوه عزمػػو عميػػو, فقػػاؿ ليػػـ: أمػػا 
أكرىتموني عمى القضاء فزوجتي فالنة طالؽ ثالثُا, ل ف أتاني مّدٍع في شيء مّما في أيدكـ ألُجرمّنو عػنكـ 

ـّ أجعمكـ مّدعيف فيو, فمّما سمعوا منو ذلؾ عمموا صدقو, فتكّمموا عند األمير في معافاتوع ,ث
3. 

كبيػر فػي نشػره باألنػدلس, تُػػوفي  لػذا احتػّؿ شػبطوف منزلػة رفيعػة فػي المػذىب المػالكي, لمػا كػاف لػو مػف أثػر
 ), وقيػػػػػؿ(ـ819ىػػػػػػ/204 )شػػػػػبطوف فػػػػػي قرطبػػػػػة, واختمػػػػػؼ فػػػػػي سػػػػػنة وفاتػػػػػو, فػػػػػالبعض ذكػػػػػر أنػػػػػو تُػػػػػوّفي

 .4(ـ814ىػ/199 ), وقيؿ(ـ808ىػ/193

 -عبد الممك بن حبيب السممي: -

ذىب مالػؾ فقد كاف شاعرًا عالمًا باألنساب ولو العديد مف المؤّلفات, ومف أشػيرىا كتػاب ع الواضػحةع فػي مػ
وىػو كتػػاب كبيػػر مفيػد, والبػػف حبيػػب مػذىب فػػي كتػػب المالكيػة مسػػطور وىػػو مشػيور عنػػد عممػػاء المشػػرؽ, 
وقػػػد نقػػػؿ عنػػػو الحػػػافظ بػػػف حجػػػر وصػػػاحب المواىػػػب و يرىمػػػا ,ومؤلفاتػػػو شػػػممت الطّػػػّب والتػػػاريخ, والمغػػػة, 

 .5, وعفضا ؿ الصحابةع ومنيا:ع تفسير الموطأع وعحروب اإلسالـع,عالمسجديفع, عسيرة اإلماـ فيمف ألحدع

 -ومف نظمو يخاطب سمطاف األندلس:

                                                           
وطأ ويعػرؼ سػماعو سػماع زيػاد, وسػمع مػف معاويػة بػف صػالح وروى يحيػى الميثػي عػف زيػاد ىػذا الموطػأ ويقاؿ أنو سمع مف مالؾ الم 1

قبؿ أف يرحؿ إلى مالؾ,فرحؿ شبطوف مع كؿ مػف قرعػوس بػف العبػاس, وعيسػى بػف دينػار, وسػعيد بػف أبػي ىنػد و يػرىـ إلػى الحػه أيػاـ 
ؾ وسعة عممو وجاللو قدرتو, ما عظـ بو صيتو األندلس فانتشر رأيو ىشاـ بف عبد الرحمف والد الحكـ, فمما رجعوا وصفوا مف فضؿ مال
 .271-1/216, تاريخ عمماء األندلسوعممو باألندلس وكاف را د الجماعة بذلؾ, ابف الفرضي, أبو الوليد,

 .263-2/262, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد, 2
 .263-2/262نفسو, 3
 .271-1/216, تاريخ عمماء األندلس, ابف الفرضي, أبو الوليد 4
 .2/228, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد,  5
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 واذكر  ال زلت في التاريخ مذكورا  ال تنسى ال ينسك الرحمن عاشورا  
 وراتتتتتتَق والنتتتتقوال وجدنا عمي  الح                     تتتتتتتالة اهلل تشممتتتتتتي صتتتتتتتقال النب

 1وراتتتتتتام ميستتتتتأن اليزال بذاك الع                          تتتتتتتتتفيمن يوَسع في انفاق موسم
أّي شػرؼ ألىػؿ األنػدلس,  2وقاؿ الفتح في المطمح ع الفقيو العالـ أبو مرواف عبد الممػؾ بػف حبيػب السػممي

األندلس, وأّي مفخر, وأّي بحر بالعموـ يزخر, خّمدت منو األندلس فقييا عالمًا, أعاد مجاىػؿ أىميػا معػالـ, 
أقػػاـ فييػػا لمعمػػوـ أسػػواقًا نافقػػة, ونشػػر منيػػا ألويػػة خافقػػة, وجػػال عػػف األبػػواب صػػدأ الكسػػؿ وشػػحذىا شػػحذ و 

الصػػواـر واألسػػؿ, وتصػػّرؼ فػػي فنػػوف العمػػوـ, وعػػرؼ كػػّؿ معمػػوـ, ولقػػي أنجػػاب مالػػؾ وسػػمؾ فػػي منػػاظراتيـ 
 .3أوعر المسالؾ, حّتى أجمع عميو اإلتقاف ووقع عمى تفضيمو األصفاؽع

ف لبابػة ع فقيػو األنػدلس عيسػى بػف دينػار, وعالميػا عبػد الممػؾ وراوييػا يحيػى بػف يحيػى وكػاف وقاؿ محمد ب
عمـ المغة واإلعراب ,وتصّرؼ في فنوف اآلداب وكاف لػو شػعر  ,عبد الممؾ قد جمع إلى عمـ الفقو والحديث

الث وخمسوف سنة ومف وىو ابف ث(ـ 852ىػ/238 )يتكّمـ بو متبّحرًا,ينبوعو بذلؾ متفجرًاع, وُتّوفي باألندلس
 -شعره:

 هين عمى الرحمن في قدرت   قد طاح أمري والذي ابتغى                   
  تتتتتتى بغيتتتتتتتتتتي عمتتتتلعالم أرب  ا                  تتل بهتتتالف من ال مر واقم
 4 تتترف من حرفتوحرفتي أش  ة                                   تتتتتا جممتتزرياب قد أعطيه

ولـ يكف لو عمـ بالحديث ُيعرؼ بو صحيحو مف معتّمو, ويفرؽ مف مستقيمو ومختّمو, وكاف  رضو اإلجارة 
 . 5وأكثر رواياتو  ير مستجازة

 
                                                           

 .2/228, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد,  1
ـ يعػود يقاؿ إنو لقي مالكًا آخر عمره وروى عنػو سػعيد بػف المسػيب أف سػميماف بػف داوود كػاف يركػب إلػى بيػت المقػدس فيتغػذى بػو, ثػ 2

, نفتح الطيتب فيتعشى في اصطخر, ولو في الفقو كتاب الواضحة ومف أحاديثو  را ب وقد تحمت بو لمزماف نحور وترا ب المقري,أحمػد
, الػد مي, محمػد سػعيد, 588-587, ابتن  متدون تاريخ الفكر العربي إلتى أيتام, فروخ, عمر , 2/227, من طصن األندلس الرطيب
 .30, دلسالحياة اإلجتماعية في األن

 .234-233, مطمح األنفس ومسرح التأنس في ممح أهل األندلساالشبيمي, أبو النصر,  3
-587, ابتن  متدون تاريخ الفكتر العربتي إلتى أيتام, فروخ, عمر , 2/227, , نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري,أحمد 4

 .30, الحياة اإلجتماعية في األندلس, الد مي, محمد سعيد, 588
 .234-233, مطمح األنفس ومسرح التأنس في ممح أهل األندلساالشبيمي, أبو النصر,  5
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 -القاضي أبو عبد اهلل بن محمد بن أبي عيسى: -

ضػبط ونقػؿ, كػاف  قاؿ الفتح في المطمح:ع مف بني يحيى بف يحيى الميثػى, وىػذه ثنيػة عقػؿ وعمػـ, وصػحة
عمـ األندلس, وعالميا الّندس, ولي القضاء بقرطبة بعد رحمة رحميا إلى المشرؽ, وجمع فييػا مػف الروايػات 
والسماع كّؿ مفترؽ وحاؿ في آفاؽ ذلؾ األفؽ ال يستقّر في بمد, وال يستوطف في خمد, ثـ كّر إلى األنػدلس 

يػػػات أحمػػػد فييػػػا منابػػػو, واتصػػػمت بسػػػببيا بالخميفػػػة فسػػػمت رتبتػػػو, وتحمّػػػت باألمػػػاني ُلبتػػػو, وتصػػػّرؼ فػػػي وال
أسػػبابو, وواله القضػػاء بقرطبػػة فتػػواله سياسػػة محمػػودة ورياسػػة فػػي الػػديف مبرمػػة القػػوى مجيػػودة, والتػػـز فيػػو 
الصراحة في تنفيذ الحقوؽ, والحزامة في إقامة الحدود, والكشؼ عف البيػاف فػي الّسػّر, والصػدع بػالحّؽ فػي 

ع ولػـ يكػده مخاتػؿ, ولػـ ييػب ذا حرمػو, وال راىػف ذا مرتبػو ,وال أ ضػى ألحػد مػف الجير, لـ يسػتممو مخػاد
أربػػاب السػػمطاف وأىمػػو, حتػػى تحػػاموا حػػّدة جانبػػو, فمػػـ يجسػػر أحػػد مػػنيـ عميػػو, وكػػاف لػػو نصػػيب وافػػر مػػف 

ذا كتبع  -, ومف ممح شعره, ما قالو عف  ربتو:1األدب  وحظ مف البال ة إذا نظـ, وام

 القٍ تتتتراق تتتتإذا كان من بعد الف  ة           تتتتتتم تك فرقتتتتتلن و تتتتكأن لم يكن بي
 ولم تمر كَف الشوق ماء مآقي  ي           تتتتتتن مقمتتتتتتتتكأن لم تؤرق بالعراقي

 راقتتتتتة وبتتتتتتتتبذات الَموى من رام  ولم أزر االعراب في جنب أرضهم      
 2وكأس سقاها في األزاهر ساقِ   ى             ولم اططبخ بالبيد من قهوة الند

وكػػاف فػػي  ايػػة المطػػؼ حيػػث حكػػى بعػػض أصػػحابو : ركبنػػا معػػو فػػي موكػػب حافػػؿ مػػع وجػػود النػػاس, إذ 
عرض لنا فتى متأدب, قد خرج مف بعض األزَقة سكراف يتمايؿ, فمّما رأى القاضي أراد االنصراؼ, فخانتػو 

 -القاضي رفع رأسو يقوؿ:رجاله فاستند إلى الحا ط , فمّما قرب 

 داتتى ب  بين األنام فريتتتفأضح  أال أيها القاضي الذي عّم عدل                
 دوداتتتتتتتتتتتتم أر في  لمّشراب حتتتفم  ن مّرة        تتتاب اهلل تسعيتتتتتتتتتتتتتقرأت كت

 داتتتتتروح بها في العالمين حمي  فإن شئت جمدًا لي فدونك منكبا     
ن أنت ت تار الحديد, فإّن لي                            3لسانًا عمى هجو الّزمان حديدا  وا 

, ودخػػؿ مصػػر وحػػّه وسػػمع بمّكػػة مػػف ابػػف المنػػذر, والعقيمػػي وابػػف (ـ923ىػػػ/311 )رحػػؿ مػػف قرطبػػة سػػنة
معػػاني الشػػعر, شػػاعرًا األعرابػػّي, وكػػاف حافظػػًا معتنيػػا باآلثػػاٍر, جامعػػًا لمّسػػنف متصػػّرفًا فػػي عمػػـ اإلعػػراب و 

                                                           
 .234-2/232,, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبأحمد المقري,1
 .234-2/232نفسو, 2
 .235-2/234نفسو,  3
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ـّ واّله قضػػػػاء الجماعػػػػة بقرطبػػػػة عػػػػاـ  )مطبوعػػػػًا واستقضػػػػاه عبػػػػد الػػػػرحمف الناصػػػػر عمػػػػى ألبيػػػػرة وبجانػػػػو , ثػػػػ
, وجمعػت لػو مػع القضػاء الصػالة وكػاف كثيػرًا يخػرج إلػى الثغػور ويتصػّرؼ فػي إصػالح مػا (ـ937ىػ/326

, (ـ948ىػػ/337 )لطميطمػة سػنةوىى منيػا فاعتػّؿ فػي آخػر خرجاتػو, ومػات فػي بعػض الحصػوف المجػاورة 
 .1(ـ897ىػ/284 )ومولده كاف

 -يحيى بن يحيى الميثي: -

, وروايتػو الموطػأ (ـ848ىػػ/234 )راوي الموّطأ عف مالؾ ويقاؿ: إّف أصمو مف برابػر مصػمودة, تُػوّفي عػاـ
, وسػػمع مػػف يحيػػى بػػف مضػػر 2مشػػيورة, وكػػاف يحيػػى قػػد روى الموطّػػأ عػػف زيػػاد المخمػػي المعػػروؼ شػػبطوف

ـَ بعػػػد ذلػػػؾ ارتحػػػؿ إلػػػى المشػػػرؽ وىػػػو فػػػي عمػػػر الثامنػػػة والعشػػػريف, فسػػػمع مػػػف مالػػػؾ القي سػػػّي األندلسػػػّي, ثػػػ
, ويقاؿ: إنو  ّيػر أبواًبػا فػي كتػاب عاالعتكػاؼع شػؾ فػي سػماعيا فأثبػت روايتػو فيػو عػف زيػاد وذلػؾ 3الموطأ

 .4مّما يدؿ عمى ورعو

قياء في قصره وكػاف وقػع عمػى جاريػة يحّبيػا وقاؿ ابف أبي الفياضع جمع األمير عبد الرحمف بف الحكـ الف
ـّ نػػدـ أشػّد النػػدـ, فسػأليـ عػػف التوبػة والكفّػػارة , فقػاؿ يحيػػى: تكفّػر بصػػوـ شػيريف متتػػابعيف,  فػي رمضػػاف, ثػ
فمّمػػػا بػػػادر يحيػػػى بيػػػذه الفتيػػػا سػػػكت الفقيػػػاء حتّػػػى خرجػػػوا, فقػػػاؿ بعضػػػيـ لػػػو : ِلػػػـ ِلػػػـ تفػػػت بمػػػذىب مالػػػؾ 

ىػػذا البػػاب سػػيؿ عميػػو أف يطػػأ كػػّؿ يػػوـ  ويعتػػؽ رقبػػو, ولكػػف حممتػػو عمػػى  بػػالتخييرت فقػػاؿ: لػػو فتحنػػا عميػػو
أصػػعب األمػػور لػػ ال يعػػود, فممػػا رجػػع يحيػػى إلػػى األنػػدلس كػػاف إمػػاـ وقتػػو وواحػػد بػػالده, وكػػاف مّمػػف اّتيػػـ 

ـّ كتب لو األمير الحكـ أمانًا فذىب إلى قرطبةع  5بالييه في وقعة الربض المشيورة, ففر إلى طميطمة, ث

يقػػوؿ الفقيػػو أبػػو محّمػػد بػػف أحمػػد :عمػػذىباف انتشػػرا فػػي بػػدء أمرىمػػا بالرياسػػة والسػػمطاف, مػػذىب أبػػي و كػػاف 
حنيفة , فمنو لما ولػي قضػاء القضػاة أبػو يوسػؼ كانػت القضػاة مػف قبمػو, فكػاف ال يػوّلى قضػاء الػبالد, مػف 

لػػػؾ بػػػف أنػػػس أقصػػػى المشػػػرؽ إلػػػى أقصػػػى أعمػػػاؿ إفريقيػػػة, إال أصػػػحابو والمنتمػػػيف إلػػػى مذىبػػػو ومػػػذىب ما

                                                           
 .235-2/234, , نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبأحمد المقري,1
 .1/426, اريخ عمماء األندلستابف الفرضي, أبو الوليد,  2
سػػمع بمصػػر مػػف الميػػث ابػػف سػػعد, وبمكػػة مػػف سػػفياف بػػف عينيػػة , وتفقػػو بالمػػدنييف والمصػػرييف كعبػػد اهلل بػػف وىػػب, وعبػػد الػػرحمف بػػف  3

ددًا القاسـ العتقي وسمع منيا, وانتيػت اليػو الرياسػة باألنػدلس وبػو ِاشػتير مػذىب مالػؾ فػي تمػؾ الػديار, وتفقػو بػو جماعػة ال يحصػوف عػ
 .2/229,, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبأحمد وروى عنو خمؽ كثير, المقري,

 .40, المعجب في تم يص أ بار المغربالمراكشي, عبد الواحد,  4
 .2/229,, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبأحمد المقري, 5



136 
 

, فمّف يحيى بػف يحيػى كػاف مكينػًا عنػد السػمطاف, مقبػوؿ القػوؿ فػي القضػاة, فكػاف ال يػوّؿ قػاٍض فػي 1عندنا
أقطارنػػػا إال بمشػػػورتو واختيػػػاره, وال يشػػػير إال بأصػػػحابو ومػػػف كػػػاف عمػػػى مذىبػػػو والنػػػاس سػػػراع إلػػػى الػػػدنيا 

ى لػـ ُيػوّؿ قضػاء قػط, وال أجػاب إليػو, والرياسة, فأقبموا عمى ما يرجوف أ راضيـ بو عمى أف يحيى بف يحي
وكاف ذلؾ زا دًا في جاللتو عندىـ, وداعيًا إلى قبػوؿ رأيػو لػدييـ, وكػذلؾ جػرى األمػر بمفريقيػا وتُػوّفي يحيػى 

 .2(ـ848ىػ/234 )في عاـ

فقػػد كػػاف منػػذ صػػغره محبػػًا لمعمػػـ, إذ كػػاف يميػػؿ إلػػى الجمػػوس فػػي حمقػػات الػػدرس التػػي يعقػػدىا زيػػاد بػػف عبػػد 
, 3بػػف زيػػاد المخمػػي المعػػروؼ بشػػبطوف القرطبػػي, وأصػػبح مػػف تالميػػذه, وقػػد سػػمع منػػو موطػػأ مالػػؾالػػرحمف 

ـّ رحػؿ إلػى المشػرؽ وىػو ابػف ثمػاف وعشػريف سػنة, فسػمع مػف  وكذلؾ سمع مف مضر القيسي األندلسي , ثػ
 .4مالؾ بف أنس كتاب الموطأ باستثناء أبواب في كتاب االعتكاؼ شّؾ في سماعيا

يتبعوف مذىب اإلماـ األوزاعي, متأثريف في ذلؾ بالشامييف, ثـ تحولوا إلى مذىب اإلمػاـ وكاف األندلسيوف 
مالػػؾ, ألنػػو أقػػرب إلػػى مػػزاجيـ , حيػػث يعتمػػد عمػػى الحػػديث وعمػػى اجمػػاع أىػػؿ الحػػديث أكثػػر مػػف اعتمػػاده 

الػؾ عمػى عمى القياس والعقؿ, كمػا أّف الميثػي الػذي منحػو اهلل قػوة وسػمطانًا تمكػف مػف نشػر مػذىب اإلمػاـ م
نطاؽ واسع, وكاف يختار القضاة عمى ىذا المذىب, فأصبح بال منػازع, إذ لػـ يعػد األندلسػيوف يأخػذوف إال 

 .5بو, وقراءة نافع

وقػد حػػاوؿ الميثػػي مػػع مجموعػة مػػف األ مػػة عػػزؿ األميػر الحكػػـ بػػف ىشػػاـ , عنػدما تنػػاىى إلػػى سػػماعيـ أنػػو 
اء عمى ىذه الفتنة, وشرّد بعض المتئمريف عميو, وقتؿ كاف منيمكًا في لذاتو,  ير أف الحكـ استطاع القض

بعضيـ اآلخر, وقد فّر الميثػي إثػر ذلػؾ إلػى طميطمػة, إال أف الحكػـ عفػا عنػو, بعػد أف ىػدأت الفتنػة, فرجػع 
إلى قرطبة حيث مارس حياتو االعتيادية , وعندما تولى األمير عبد الرحمف بف الحكـ اإلمارة قرب الميثي, 

تػػولى أمػػر القضػػاء والفتيػػا فػػي األنػػدلس , إال أّف الفقيػػو الميثػػي رفػػض ذلػػؾ , كمػػا رفػػض وعػػرض عميػػو أف ي
                                                           

 . 568-567, جذوة المقتبس في تاريخ عمماء األندلسالحميدي, أبو عبد اهلل,  1
قرطبتتة , سػػالـ, عبػػد العزيػػز, 2/16, ترتيتتب المتتدارك وتقريتتب المستتالك لمعرفتتة أعتتالم متتذهب مالتتكالقاضػػي عيػػاض, أبػػو عبػػد اهلل,  2

 .388, حاضرة ال الفة في األندلس
عؿ يحيى يذكر القاضي عياض أف زياًدا أدناه منو , وطمب منو تقصير شعره, واالعتناء بزيو, إذا أراد حضور حمقات الدرس, فف 3

ذلؾ, وصار مف أفضؿ تالميذه حتى أف زياًدا قاؿ لو ع اف الرجاؿ الذيف حممنا العمـ عنيـ باقوف, وعجزبؾ أف تروي عمف دونيـ, قاؿ 
 .2/9,نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبزياد ذلؾ لما رآـ مف اجتياد يحيى وذكا و, انظر: المقري, أحمد, 

 .163-162ألوسط(,عبد الرحمن الثاني)اشمبي, عمر,  4
 .163-162نفسو,  5
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العديػػػد مػػػف المناصػػػب اإلداريػػػة , ممػػػا جعػػػؿ األمػػػراء يكنونػػػو ) العفيػػػؼ عػػػف الواليػػػات( وجعميػػػـ يحترمونػػػو, 
 .1ويسمعوف مشورتو

العممّية المرموقة, وتفّوقو العممػي ويرجع تقدير الفقيو الميثي واحترامو إلى أسباب كثيرة , ومف أىّميا مكانتو 
ـّ  سػيولة  عمى  يره مف الفقياء, وتعظيـ عامػة أىػؿ األنػدلس لػو, واحتػراميـ إيػاه, وسػماعيـ لكممتػو ومػف ثػ

,فنتيجة لممكانة العممية التي تبّوأىا الميثي, فقد أسندت إليو ر اسة الفتوى في األندلس, ومحاسبة 2اإلنقياد لو
 .3قد كاف األمير ال يوّلي وال يعزؿ أحًدا مف القضاة إال برأيوالُقضاة إذا أخطأوا , و 

 -القاضي منذر بن سعيد البموطي: -

قاضػػػي الجماعػػػة بقرطبػػػة وكػػػاف اليخػػػاؼ فػػػي اهلل لومػػػو ال ػػػـ, فكػػػاف حسػػػف الخمػػػؽ كثيػػػر الدعايػػػة, وسػػػمع 
مو بالمشرؽ, , وظيرت فضا (ـ920ىػ/308 )باألندلس مف عبيد اهلل بف يحيى ونظرا و, ثـّ رحؿ حاجًا سنة

ـّ بمّكػػة محّمػػد بػػف المنػػذر النيسػػابوري, سػػمع عميػػو كتابػػو المؤلَػػؼ فػػي  ومّمػػف سػػمع عميػػو منػػذر بالمشػػرؽ, ثػػ
اختالؼ العمماء والمسّمىع اإلشراؼع وروى بمصر كتاب ع العيفع لمخميؿ بف أحمد,  وكاف منذر متفننًا فػي 

عمي األصبياني المعروؼ بالظاىري, فكاف ضروب العمـ, و مب عميو التفّقو بمذىب أبي سميماف داود بف 
منػػذر يػػؤثر مذىبػػو, ويجمػػع كتبػػو, ويحػػتّه لمقالتػػو, ولكػػف إذا جمػػس لمحكومػػة قضػػى بمػػذىب اإلمػػاـ مالػػؾ, 
وكػػاف عالمػػًا بالجػػدؿ, حاذقػػًا فيػػو, شػػديد المعارضػػة وكانػػت واليتػػو القضػػاء بقرطبػػة لمناصػػر فػػي شػػير ربيػػع 

منصػػب حتّػػى وفاتػػو, ولػػو العديػػد مػػف التػػئليؼ المفيػػدة فمنيػػا ,وبقػػي فػػي ىػػذا ال(ـ950ىػػػ /339 )اآلخػػر سػػنة
 .4كتاب ع أحكاـ القرآفع عالناسخ والمنسوخع و ير ذلؾ في الفقو والكالـ في الرّد عمى أىؿ المذاىب

 -قاسم بن ثابت , أبو محمد العوفي السرقسطي: -

وبمّكػة مػف عبػد اهلل بػف رحؿ مع أبيو فسمع بمصر مف أحمد بف شعيب النسا ي, وأحمد بػف عمػرو البػزار, 
عمي بف الجارود, ومحمد بف عمّي الجوىرّي, واعتنى بجمع الحديث والمغة ىػو وأبػوه, فػأدخال إلػى األنػدلس 
عممًا كثيػرًا , ويقػاؿ: إنيمػا أوؿ مػف أدخػؿ كتػاب عالعػيفع إلػى اإلنػدلس, وألػؼ قاسػـ فػي شػرح الحػديث كتاًبػا 

                                                           
 .164, عبد الرحمن الثاني)األوسط(شمبي, عمر,  1
 .165,   عبد الرحمن الثاني)األوسط(, شمبي, عمر, 80, لمقتبس من أنباء األندلسابف حياف, أبو مرواف  , ا 2
 .165,  حمن الثاني)األوسط(عبد الر , شمبي, عمر, 80 -78,لمقتبس من أنباء األندلس ابف حياف,  أبو مرواف  , ا 3
 .241-2/240,, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبأحمد المقري, 4
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, وكػػاف قاسػػـ 1كنػػو مػػات قبػؿ إكمالػػو فأكممػػو أبػوه ثابػػت مػػف بعػدهأسػماه ع الػػدال ؿع بمػ  الغايػػة فػػي اإلتقػاف, ول
عالمًا بالحديث والمغة, متقّدمًا في معرفة الحديث, والنحو  والشعر, وكاف في ذلؾ وِرعًا ناسكًا , وأريد عمى 
القضػػاء بسرقسػػطة, ولكنػػو رفػػض ذلػػؾ فػػأراد أبػػوه إكراىػػو عميػػو, فسػػألو أف يتركػػو ينظػػر فػػي أمػػره ثالثػػة أيػػاـ 

خير اهلل, فمػػات فػػي ىػػذه األيػػاـ الّثالثػػة  فيػػروف أنػػو دعػػا لنفسػػو بػػالموت, وكػػاف مجػػاب الػػدعوه, ولكّنػػو ويسػػت
 .2(ـ915ىػ/303 )ُتوّفي بسرقسطة

 قاسم بن محمد بن قاسم بن محمد سيار )أبو محمد( -

حكـ مف أىؿ قرطبة, وجده مولى الوليد بف عبد الممؾ, رحؿ فسمع بمصر مف محّمد بف عبد اهلل بف عبد ال
بػػراىيـ بػػف المنػػذر و يػػرىـ, ولػػـز ابػػف عبػػد الحكػػـ  والمزنػػي والحػػارث بػػف مسػػكيف ويػػونس بػػف عبػػد األعمػػى وام
لمتفّقو, وكاف يذىب مذىب الحّجة والنظر وترؾ التقميد, وكاف يميؿ إلى المذىب الشافعي, فمما قاؿ لو ابنػو 

نػو, واقػرأ منػو كػّؿ يػوـ جػزًءا, واجعػؿ محّمد: يا أبِت أوِصػني, قػاؿ : أوصػيؾ بكتػاب اهلل, فػال تػّنس حظّػؾ م
ف أردت أف تأخػذ مػف ىػذا األمػر بخػط ػ يعنػى الفقػو ػ فعميػؾ بػرأي الشػافعي, فػمني رأيتػو  ذلؾ عميؾ واجبًا, وام

 .3ٌأقؿ خطأ

وقاؿ ابف الفرضي ع ولـ يكف باألندلس مثمو في حسف النظر والبصر والحّجةع, وقاؿ أحمد بػف خالػد وعمػر 
 .4أفقو مف قاسـ بف محمد فيمف دخؿ األندلس مف أىؿ الرحمةعبف لبابة:ع ما رأينا 

وقاؿ أسمـ بف عبد العزيز: سمعت عف ابف الحكـ أنو قػاؿ:ع لػـ يقػـ عمينػا مػف األنػدلس أحػد أعمػـ مػف قاسػـ 
بػػف محّمػػد, ولقػػد عاتبتػػو فػػي حػػيف انصػػرافو إلػػى األنػػدلس, وقمػػت لػػو : اقػػـ عنػػدنا؛ فمنػػؾ تعتقػػد ىينػػا رياسػػة 

 .5ليؾ, فقاؿ ال بّد مف الوطفعويحتاج الناس إ

 )ويقاؿ: إنو أَلؼ كتابًا في الّرّد عمى ابف مزّيف, وعبػد اهلل بػف خالػد, ولػو كتػاب فػي خبػر الواحػد, تُػوّفي عػاـ
, فيناؾ اختالؼ في تحديد السنة التي (ـ891ىػ/278 ), وقيؿ(ـ890ىػ/ 277 )وقيؿ , (ـ889ىػ/  276

 .6ُتوّفي فييا تحديدًا دقيقاً 
                                                           

 .2/266,, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبأحمد المقري, 1
 .463-1/462,تاريخ عمماء األندلسابف الفرضي, أبو الوليد,  2
 .268-2/267,, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري,أحمد 3
 .471-1/470,تاريخ عمماء األندلسابف الفرضي, أبو الوليد, 4
 .268-2/267,, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري,أحمد 5
 .268-2/267نفسو, 6
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 اهلل محمد بن قاسم بن سيار القرطبي أبو عبد -

, فسػمع بمصػر (ـ906ىػػ/294 )مف موالي بنى أمية سمع مف أبيو, ومػف بقػي بػف مخمػد و يػره, رحػؿ سػنة
مف النسا ي, ومف أحمد بف حّماد, وسمع بمّكة ,والبصرة ,والكوفة, وبغداد, ودمياط واإلسكندرية, والقيرواف 

الباجيػػؾ ع لػػـ أدرؾ بقرطبػػة أكثػػر حػػديثًا منػػوع, وكػػاف عالمػػًا بالفقػػو مػػف ما ػػة وسػػتيف رجػػاًل, وقػػاؿ أبػػو محّمػػد 
 )متقػػدمًا فػػي عمػػـ الوثػػا ؽ, رأسػػًا فييػػا, وكػػاف مشػػاورًا سػػمع مػػف النػػاس كثيػػرًا, وكػػاف ثقػػة صػػدوقًا و ػػزا سػػنة

 .1(ـ876ىػ/263), ومات في ذي الحّجة مف تمؾ السنة, ومولده كاف سنة (ـ938ىػ/327

 و عبد اهلل الرحمن القرطبّي األندلسّي بقّي بن م مد بن يزيد أب -

, أخػػذ عػػف يحيػػى الميثػػي ومحمػػد بػػف (ـ816ىػػػ/201 )أحػػد األعػػالـ وصػػاحب التفسػػير والمسػػند, ولػػد سػػنة
بػػراىيـ بػػف المنػػذر  عيسػػى األعشػػى, وارتحػػؿ إلػػى المشػػرؽ ولقػػي الكبػػار, وسػػمع بالحجػػاز مصػػعبًا الزىػػرّي, وام

بػػػف عباد,وبدمشػػػؽ مػػػف إبػػػراىيـ بػػػف ىشػػػاـ الغسػػػاني, و يػػرىـ, وبمصػػػر سػػػمع مػػػف يحيػػػى بػػػف بكيػػػر, وزىيػػر 
وصفواف بف صالح  وببغداد مف أحمػد بػف حنبػؿ , وبالكوفػة مػف يحيػى بػف عبػد الحميػد, وكػاف إمامػًا زاىػدًا 

, عػاد إلػى األنػدلس بكتػب عديػده فػي 2(ـ889ىػػ/276 )صَوامًا كثير التيّجد مجاب الػدعوة وتُػوّفي فػي سػنة
و, والتػػراجـ, والتػػاريخ, إذ  كػػاف ليػػا بػػال شػػّؾ تػػأثير عظػػيـ فػػي تغذيػػة الحركػػة ألػػواف مختمفػػة مػػف العمػػـ كالفقػػ

العممّيػػة األندلسػػّيو؛ ألّف مصػػنفاتو فتحػػت آفػػاؽ البحػػث العممػػي فػػي األنػػدلس, فػػأقبموا عمػػى دراسػػة تمػػؾ الكتػػب 
 .3والنظر فييا

:ع أقطػػع أنػػو لػػـ يؤلّػػؼ فػػي اإلسػػالـ مثػػؿ تفسػػيره ,ال تفسػػير محمػػد بػػف جريػػ ر وال  يػػرهع, وكػػاف قػػاؿ ابػػف حػػـز
محّمد بف عبد الرحمف األموّي صاحب األندلس محّبًا لمعموـ ,عارفًا بيا, فمّمػا دخػؿ بقػي بػف مخمػد األنػدلس 
بمسند ابف أبي شيبة وُقرئ عميو أنكر جماعة مف أىؿ الرأي ما فيو مف الخػالؼ, ولكػَف األميػر محمػد أيػده 

 .4وأمره بنشر عممو

:ع مسػػند بقػػي روى  فيػػو عػػف ألػػؼ وثالثما ػػة صػػاحب ونّيػػؼ, ورتّػػب حػػديث كػػّؿ صػػاحب عمػػى قػػاؿ ابػػف حػػـز
تقانػػو واحتفالػػو فػػي  أبػػواب الفقػػو, فيػػو مسػػند ومصػػّنؼ, ومػػا أعمػػـ ىػػذه الرتبػػة ألحػػد قبمػػو مػػع ثقتػػو وضػػبطو وام

                                                           
 .2/279, , نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري,أحمد1
 .1/142, تاريخ عمماء األندلسابف الفرضي, أبو الوليد,  2
 .2/264,ح الطيب من طصن األندلس الرطيب, نفالمقري,أحمد 3
 .2/264نفسو,  4
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الحديث, ولو مصّنؼ في فتاوى الّصػحابة والتػابعيف مّمػف ذكػرىـ أربػى فيػو عمػى مصػّنؼ أبػي بكػر بػف أبػي 
 .1ؼ عبد الرازؽ وعمى مصّنؼ سعيد بف منصورشيبة وعمى مصنّ 

ـَ ذكر تفسيره, فقاؿ:ع فصارت تصانيؼ ىذا اإلماـ الفاضػؿ قواعػد اإلسػالـ ال نظيػر ليػا, وكػاف متخيػرا ال  ث
 .2يقمد أحدًا , وكاف جاريًا في مضمار البخاري ومسمـ والنسا يع

 حبيب بن الوليد بن حبيب  -

لمشػػرؽ أيػػاـ عبػػد الػػرحمف بػػف الحكػػـ وكػػاف فقييػػًا عالمػػًا أدبيػػًا, مػػف أىػػؿ قرطبػػة وُيعػػرؼ بػػدحوف, رحػػؿ إلػػى ا
شػػاعرًا , , وحػػّه ولقػػي أىػػؿ الحػػديث, فكتػػب عػػنيـ وقػػدـ بعمػػـ كثيػػر, وكانػػت لػػو حمقػػة بجػػامع قرطبػػة سػػمع 
النػاس فييػا وىػو يمػبس الوشػي الشػامي, إلػى أف أوصػػى إليػو األميػر عبػد الػرحمف بتػرؾ ذلػؾ فتركػو, وتُػػوَفي 

 -شعره: بعد الما تيف ومف

 أْمت اهتداءك لم يزل متحَيرا  قال العذول, وأين قمبك؟ كَمَما          
 راتتتتتتتتتتتتتتن هويت تغيتتتتلَما تغَير م  ن              تتقمت: اتئد فالقمب أول  ائ

 3وبقيت مسموب العزاء كما ترى  ونأى فبان الصبر عَنى حمم                            
 

 ناصح الثقفي عباس بن -

شػػاعٌر وأديػػٌب مػػف شػػعراء عصػػر اإلمػػارة, يمثّػػؿ برحالتػػو العمميػػة أوضػػح صػػور التػػأثير الثقػػافي لممشػػرؽ فػػي 
األنػدلس, فمقػػاؤه لألصػػمعّي ولمحسػف بػػف ىػػانىء وتػرّدده عمػػى أحيػػاء العػرب ىنػػاؾ انعكػػس عمػى ثقافتػػو التػػي 

ىامػػًا فػػي نقػؿ التػػراث الفكػػرّي المشػػرقّي , حيػػث لعػب ىػػذا دورًا 4أسػيمت فػػي نشػػاط الحركػة العمميػػة األندلسػػية
لألنػدلس, فقػػد كػاف األميػػر عبػػد الػرحمف األوسػػط ميتمػػًا فػي جمػػع الكتػػب, وكػاف لثقتػػو فػػي عبػاس ومػػدى مػػا 
كػػػاف يتمتّػػػع بػػػو مػػػف عمػػػـ واسػػػع ومعرفػػػة بػػػألواف المعرفػػػة أف أوكػػػؿ إليػػػو ميمػػػة جمػػػع الكتػػػب العمميػػػة النفيسػػػة 

يذا الػدور عمػى الوجػو الكامػؿ, و فػي عصػر اإلمػارة أدخػؿ العػالـ واستنساخيا مف المشرؽ, فقد قاـ عّباس ب

                                                           
 .2/246,, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري,أحمد 1
 .1/142, تاريخ عمماء األندلس ابف الفرضي, أبو الوليد, 2
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 .253, المغرب في حمى المغربابف سعيد,  4
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األندلسػػي فػػرج بػػف سػػالـ إلػػى األنػػدلس بعػػض كتػػب األديػػب المشػػرقي عمػػرو بػػف بحػػر المعػػروؼ بالجػػاحظ  
 .1الذي التقى بو بالعراؽ

 -يحيى الغزَال : -

اني وىػو عربػي ابػف بكػر ُيعّد مف طرا ؼ الّشخصَيات أياـ الحكـ وابنو عبد الػرحمف وىػو يحيػى الغػزاؿ الجيػ
بف وا ؿ, ولد في جّياف, وقد سّمي بالغّزاؿ لجماؿ ىي تو وأناقتو وكاف شخصػّية جميمػة, وكػاف شػاعرًا مبػدعًا 
وعقاًل جري ًا, ال يكؼ عف مياجمة الفقياء والتحّدث عف نفاقيـ وتظاىرىـ بالتقشؼ والعزوؼ عف الدنيا مع 

 . 2 ناىـ وحرصيـ عمى الماؿ والحياة

لمقري نقاًل عف ابػف حّيػاف فػي المقتػبس:ع كػاف الغػّزاؿ حكػيـ األنػدلس, وشػاعرىا, وّعّرافيػا, عّمػر أربعػًا قاؿ ا
وتسػػػعيف سػػػنة , ولحػػػؽ أعصػػػار خمسػػػة مػػػف الخمفػػػاء المروانيػػػة باألنػػػدلس, أوليػػػـ عبػػػد الػػػرحمف بػػػف معاويػػػة 

 -, ومف شعره:3وآخرىـ األمير األموي محمد بف عبد الرحمف ع

 4و امسًا هذا الذي نحن مع   أربعة                               أدركت بالمصر مموكاً 
كػػاف مػػف أصػػحاب عبػػد الػػرحمف األوسػػط إذ جعمػػو سػػفيرًا لػػو يػػذىب إلػػى الممػػوؾ , وأرسػػمو عبػػد الػػرحمف إلػػى 
اإلمبراطور عتيوفيموسع إمبراطور بيزنطو حيث ذىب برفقو صديقو, يحيى صاحب المنقمو وقد كسب الغزاؿ 

, حتػى قيػؿ: إنػو 5البالط البيزنطي, وسّيدات القصر أعجبت بو ر ـ تجاوزه السػتيف مػف العمػر إعجاب أىؿ
إنو أنشد في بعضػيـ أشػعارًا قػاـ المترجمػوف بنقميػا إلػى اليونانيػة ولقيػت ىػذه االشػعار اعجػاب أىػؿ القصػر 

قػد حمػؿ إلػى  وقد قضى في سفارتو ثالث سنوات رجع بعدىا ُمحّماًل باليدايا والػذكريات, وكػاف عنػد عودتػو
عبػد الػرحمف رسػالة مػػف اإلمبرطػور, فكػاف نجاحػػو فػي ىػذه السػػفارة  حػافزًا لعبػد الػػرحمف إلرسػالو إلػى الممػػؾ 

 .6النورماف في الدنمارؾ ليتباحث معو أمر الغزاة الذيف يؤّرقوف أمف االندلس

 

                                                           
 .276, بغية الممتمسالضبي,  1
 .24-3/21,نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد,  2
 .25-3/22نفسو, 3
 .3/25نفسو , 4
 .275,دراسات في تاريخ وحضارة األندلسأبو الفضؿ, محمد أحمد,  5
 .555,جذوة المقتبس في تاريخ عمماء األندلسالحميدي, ابو عبد اهلل,  6
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األمػػػػور  وكػػػػاف ُيعػػػػرؼ الغػػػػّزاؿ إلػػػػى جانػػػػب شػػػػعره بأنػػػػو حكػػػػيـ, ومعنػػػػى عحكػػػػيـع أنػػػػو يحسػػػػف التّصػػػػرؼ فػػػػي
والكالـ,ولػػذلؾ كػػاف النػػاس يحبونػػو , ويقػػاؿ: إنػػو نظػػـ أرجػػوزه فػػي فػػتح األنػػدلس كانػػت جميمػػة, عػػرض فييػػا 

, وباإلضػػػػػػافة إلػػػػػػى إبػػػػػػراىيـ بػػػػػػف نصػػػػػػر 1أسػػػػػػباب الفػػػػػػتح والوقػػػػػػا ع التػػػػػػي جػػػػػػرت بػػػػػػف المسػػػػػػمميف والنصػػػػػػارى
بػراىيـ بػف حسػيف3,وأحمػد بػف ابػراىيـ بػف فػروة المخمػي2الجيني بػراىيـ بػف أسػ4, وام , ومحمػد 5باط الزبػادي, وام
  9وسعيد بف أبي ىند 8, وسعيد بف حساف7, ومحمد بف  الب6بف خالد

                                                           
الحضتتارة ,الجيوسػػي, سػػممى)محرر(, 1/243,بهجتتة المجتتالس وأنتتس المجتتالس وشتتحذ التتذاهن والهتتاجسعبػػد البػػر, القرطبػػي, أبػػو  1

 .491-1/489,العربية اإلسالمية في األندلس
ويكنػػى أبػػا اسػػحاؽ ويعػػرؼ بػػابف أبػػروؿ, كػػاف قرطبػػي األصػػؿ وخػػرج أبػػوه إلػػى سرقسػػطة عنػػد ىػػيه الػػربض, وكانػػت لػػو رحمػػة لقػػي فييػػا  2

المحدثيف منيـ محمد بف عبد اهلل بف يزيد المغربي, ومحمد بػف اسػماعيؿ الصػا   وعنػدما دخػؿ العػراؽ سػمع مػف نبػدار جماعة مف أ مة 
 .1/46,تاريخ عمماء األندلسـ.  ابف الفرضي, أبو الوليد, 900ىػ/287وكاف عالمًا بالحديث بصيرًا بعممو توفي بسرقسطة 

ىػؿ قرطبػة ويكنػى أبػا عبػد الػرحمف رحػؿ ودخػؿ العػراؽ وسػمع مػف عبيػد اهلل القػواريرى, أحمد بف إبراىيـ بف فروة المخمي القرطبي مػف أ3
تتتاريخ عممتتاء ـ, فػػي أيػػاـ األميػػر عبػػد اهلل, ابػػف الفرضػػي, أبػػو الوليػػد, 902ىػػػ/290وروى كتػػاب فػػرا ض أيػػوب بػػف سػػميماف تػػوفي بعػػد 

  62ػ  60/ 1, األندلس

ا إسػحاؽ وكػاف حافظػاً  لمفقػو ولػو رحمػة لممشػرؽ لقػي فييػا عمػي بػف معبػد, وعبػد إبراىيـ بف حسيف بػف خالػد مػف أىػؿ قرطبػة ويكنػى أبػ 4
 الفرضي( 38/ 1ـ.  )863ىػ/249الممؾ بف ىشاـ ولو كتاب مؤلؼ في تفسير القرآف ت 

توفي أياـ ابراىيـ بف أسباط الزبادي مف أىؿ وشقة كاف حافظًا لمفقة واختصر المدونو ولو رحمة سمع فييا مف يونس بف عبد األعمى و  5
  42/ 1, تاريخ عمماء األندلسأياـ األمير المنذر , ابف الفرضي, أبو الوليد, 

محمد بف خالد األشَه المعروؼ بابف مرتنيؿ مولى اإلماـ عبد الرحمف بف معاوية مف أىؿ قرطبة ويكنى أبا عبػد اهلل, رحػؿ فسػمع مػف  6
ـ , ابػف 836ىػػ /222ـ ,وقيػؿ 835ىػػ /221وروايػة اآلثػار تػوفي مف سفياف بف عينة, ووكيع بف الجراح و يرىـ والغالب عميو الحديث 

 .2/11,تاريخ عمماء األندلسالفرضي, أبو الوليد, 

محمد بف  الب المعروؼ بابف الصَفار مف أىؿ قرطبة ويكنى أبا عبد اهلل روى بقرطبة عف العتبي, وابف وضاح و يرىـ ورحؿ فسمع  7
ـ, ابػػف الفرضػػي, أبػػو 907ىػػػ /295فظػًا لمفقػػو عالمػػًا بالشػػروط متقػػدمًا فييػا ت فسػمع مػػف محمػػد بػػف سػحنوف وأحمػػد بػػف صػػالح وكػػاف حا

 .2/31,تاريخ عمماء األندلسالوليد, 

سعيد بف حساف مولى األمير الحكـ بف ىشاـ ,وىو مف أىؿ قرطبة ويكنى أبا عثماف رحؿ لممشرؽ فروى عػف عبػد اهلل بػف نػافع وكػاف  8
ـ, ابػف الفرضػي, 850ىػػ /236مشاورًا مع يحيػى, وقاسػـ بػف ىػالؿ, وعبػد الممػؾ بػف حبيػب تػوفي زاىدًا فاضاًل فقييا في المسا ؿ وكاف 

 .1/226,تاريخ عمماء األندلسأبو الوليد, 

سعيد بف أبي ىند يكنى أبا عثماف أصمو مف طميطمة وسكف قرطبة ورحؿ فمقي مالؾ وسمع منو وسػماه مالػؾ الحكػيـ , ابػف الفرضػي,  9
 .1/224,اء األندلستاريخ عممأبو الوليد, 
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 .1و يرىـ الكثير

نسػػتطيع القػػوؿ: إّف الػػّرحالت العمميػػة  2مػػف خػػالؿ حػػديثنا عػػف العديػػد مػػف العممػػاء الػػذيف رحمػػوا إلػػى المشػػرؽ
باإلضػػػافة إلػػػى حمميػػػـ ألػػػواف لألندلسػػػييف أثمػػػرت , فعػػػاد الكثيػػػر مػػػنيـ بعمػػػـ واسػػػع, ومعػػػارؼ  زيػػػرة, ىػػػذا 

التصػػانيؼ وضػػروب التػػئليؼ النفيسػػة ألىػػؿ المشػػرؽ فػػي مختمػػؼ الحقػػوؿ المعرفّيػػة, واالسػػتفادة بشػػكؿ كبيػػر 
مف المناىه العممية في البحث والتأليؼ, والتي سبقيـ إلييا المشارقة, ولعّؿ مف أبرز ما نته عف الػرحالت 

                                                           
ـ , فسػػمع مػػف سػػفياف بػػف عيينػػو ووكيػػع بػػف 795ىػػػ/179يعػػرؼ باألعشػػى القرطبػػي, رحػػؿ سػػنة , أبػػو عبػػد اهلل بػػف عيسػػى المعػػافري 1

الجراح, ويحيى بف سعيد , وعبد اهلل بف وىب وجماعة, وكاف الغالب عميو الحديث ورواية اآلثار وكاف صالحًا عاقاًل يذىب إلى مػذىب 
(,أبػو عبػد اهلل محمػد بػف عبػد 2/278,من طصن األندلس الرطيتب نفح الطيبـ, )المقري, أحمد, 835ىػ/221, توفي سنة أىؿ العراؽ

اهلل الخوالني,يعرؼ بابف القوؽ, سػمع بقرطبػة مػف جماعػة, وبمصػر مػف محمػد بػف عبػد الحكػـ, ومػف أخيػو سػعد, وكػاف فقييػًا فػي الػرأي 
) المقػري, ,ـ920ىػػ/308لحًا ورعًا ثقة, وكاف خالد بف سعيد قد رحؿ إليو وسػمع منػو , تػوفي حافظًا لو, عاقدًا لمشروط, وكاف رجاًل صا

 (3/12,من طصن األندلس الرطيب نفح الطيبأحمد, 

مػف أىػؿ وادي الحجػارة , قػاؿ ابػف الفرضػي: سػمع مػف ,ومف العمماء الذيف رحموا إلى المشرؽ أبو عبد اهلل محمد بف ابػراىيـ بػف حيػوف 2
الخشني ونظرا يما باألندلس ورحؿ إلى المشرؽ, فبقي ىناؾ نحو خمسػة عشػر عامػًاو وسػمع بصػنعاء ومكػة وبغػداد, ولقػي ابف وضاح و 

جماعة مف أصحاب االماـ أحمد بف حنبؿ مثؿ عبد اهلل بػف أحمػد, وسػمع بمصػر مػف الخفػاؼ النيسػابوري وابػراىيـ مػف موسػى و يػرىـ, 
ؿ بصيرا بالطرؽ ولـ يكف باألندلس قبمو أبصر بالحديث منو, وىو ضابط مػتقف حسػف التوجيػو وكاف إمامًا في الحديث عالمًا حافظًا لمعم

نفتح الطيتب متن طصتن المقػري, أحمػد, )ـ917ىػػ/305لمحديث صدوؽ ولـ يذىب مذىب مالؾ, وكػاف شػاعرًا ولكنػو تػوفي بقرطبػة سػنة 
ـ , سػمع بقرطبػة 861ىػػ/247بػف عبػد الممػؾ, ولػد عػاـ قاسػـ بػف اصػبع البياني,أصػمو مػف مػوالي الوليػد و (,2/269, األندلس الرطيب

مف بقي بف مخمد ومحمد بف وضاح ومطرؼ بف قيس وابف مسػرة, ورحػؿ إلػى المشػرؽ مػع محمػد بػف عبػد الممػؾ, ومحمػد بػف زكريػا بػف 
مػػف أىػػؿ ,فسػػمع بمكػػة مػػف محمػػد بػػف اسػػماعيؿ الصػػا   وعمػػي بػػف عبػػد العزيػػز, ودخػػؿ العػػراؽ فمقػػي 2ـ 887ىػػػ/274عبػػد األعمػػى سػػنة 

الكوفة ابراىيـ بف ابي العنبس قاضػييا وابػراىيـ بػف عبػد اهلل القصػار, وسػمع ببغػداد مػف القاضػي اسػماعيؿ, وأحمػد بػف زىيػر بػف حػرب, 
تتاريخ وكتب عف ابف أبي خيثمػو تاريخػو وسػمع مػف ابػف قتيبػة كثيػرًا مػف كتبػو,وكاف بصػيرًا بالحػديث والرجػاؿ)ابف الفرضػي, أبػو الوليػد ,

(, نبياًل في النحو والغريب والشعر,وكاف يشاور في األحكاـ, وصنؼ عمى كتاب ع السنفع ألبو داوود كتابًا في 1/470,لسعمماء األند
يحيػى بػف  وأبػو زكريػا,(265-2/264,نفتح الطيتب متن طصتن األنتدلس الرطيتب)المقػري, أحمػد, ,الحديث, ثـ اختصػره وسػماه المجتنػي

يػػػة وىػػػو قرطبػػػي األصػػػؿ, وكػػػاف مػػػف أحػػػد األمػػػة الزىػػػاد فكػػػاف يصػػػـو حتػػػى يعجػػػز تػػػوفي قاسػػػـ بػػػف ىالؿ,يعػػػد مػػػف كبػػػار فقيػػػاء, المالك
ـ , رحػػؿ إلػػى المشػػرؽ وسػػمع مػػف عبػػد اهلل بػػف نػػافع صػػاحب مالػػؾ, ومػػف سػػحنوف بػػف سػػعيد وكػػاف 891ىػػػ/278ـ, وقبػػؿ 885ىػػػ/272

والعمػػـ وىػػو صػػاحب الشػػجرة حيػػث يقػػاؿ  فاضػػاًل فقييػػًا عابػػدًا عالمػػًا بالمسػػا ؿ, وروى عنػػو أحمػػد بػػف خالػػد وكػػاف يفضػػمو ويصػػفو بالفضػػؿ
 (.3/373,نفح الطيب من طصن األندلس الرطيب) المقري, أحمد, ,كانت في داره شجرة تسجد لسجوده اذا سجد
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لعمماء األندلسييف الراحميف إلػى المشػرؽ مػف تػأثير قػوي فػي العممية في عصر اإلمارة ما تحّقؽ عمى أيدي ا
ميداف العموـ الدينية, وخاّصة في الفقو, فقد استطاع كّؿ مف زياد بف عبد الرحمف المخمي ومف بعده يحيى 
الميثػػػي نشػػػر المػػػذىب المػػػالكي فػػػي األنػػػدلس, عرضػػػت  لػػػذلؾ سػػػابقًا, فػػػاألوؿ بػػػذر البػػػذرة األولػػػى لممػػػذىب, 

 وأسيـ في نموىا حّتى ساد المذىب المالكي في األندلس.واآلخر عني بيا 

يمكػػف مػػف خػػالؿ مػػا سػػبؽ الوصػػوؿ إلػػى نتيجػػة تػػدّؿ عمػػى مػػدى التػػأثير العممػػي بشػػكؿ واضػػح  لممشػػرؽ فػػي 
األندلس في عصر اإلمارة, حيث إّف ىذا العصر الذي كاف يمّثؿ مرحمة االقتباس والنقػؿ فػي البدايػة, ومػف 

ـّ االعتماد عمى النفس و  ـّ المشػاركة فػي بنػاء الحضػارة, فمػف الواضػح ث االستقالؿ مػف ناحيػة عمميػة, ومػف ثػ
أّف عصػػر اإلمػػارة مثّػػؿ نقطػػة االنطػػالؽ األولػػى نحػػو ميػػاديف التقػػدـ والحضػػارة, فػػي العمػػوـ كافػػة, فقػػد كػػاف 

رض لمػرحالت العمميػة أثػػر كبيػر وواضػح فػػي تغذيػة الحركػػة العمميػة وتنميتيػا, وىػػذا مػا رأينػاه مػػف خػالؿ العػػ
 ألسماء العديد مف األشخاص الذيف كانت

ليػـ رحػالت مختمفػة , كػاف ليػا أبمػ  األثػر فػي تحقيػؽ التقػدـ واالزدىػار, ولػف ننسػى دور األمػراء األمػوييف  
 بتشجيعيـ لمحركة العممية, فموال تشجيعيـ وترحيبيـ بذلؾ لما  دت األندلس بالد العمـ والعمماء.

 -:ارتحال عمماء المشرق إلى األندلس -2

كانػػت تحػػدث موجػػات رحيػػؿ معاكسػػة فيرحػػؿ بعػػض عممػػاء المشػػرؽ إلػػى األنػػدلس لينشػػروا عمػػوميـ ىنػػاؾ, 
 -وليبمغوا بذلؾ الجاه والمنزلة عف السمطاف ويأتي في مقدمة ىؤالء العديد مف األشخاص ومنيـ:

 عبد الرحمن بن معاوية الدا ل -

في دمشػؽ, ونشػأ يتيمػًا, وعػرؼ باسػـ الػداخؿ  مؤسس الدولة األموية في األندلس, وأحد عظماء العالـ, ولد
ألنو أوؿ مف دخؿ األندلس مف مموؾ األموييف, ويعتبر أوؿ أمير يحكـ األندلس, ويقـو بفصميا عػف جسػد 
الدولة اإلسالمية فصاًل سياسيًا كاماًل وقد تمكف مف تأسيس حكـ وراثي مستقؿ, فبدأ بذلؾ عيػدًا جديػدًا فػي 

الت اقتصادية, واجتماعية, وعسكرية, واتخذ قرطبة حاضرة لمبالد حيث شيد األندلس, وساىـ في خمؽ تحو 
المباني الضخمة, وأقاـ القصور, واىتـ بنشر التعميـ, فأنشػأ المسػاجد ودور العبػادة لنشػر الثقافػة اإلسػالمية 

شػػعراء, , ففػػي عيػػده أصػػبحت قرطبػػة ميػػدًا لمحيػػاة الراقيػػة ومصػػدرًا لمعمػػـ والحضػػارة, وموطنػػًا لمفالسػػفة وال1
ومو ال لمعمماء والمفكريف  ومركزًا لمفنوف واآلداب, فقبؿ وفاتو بعاميف بػدأ ببنػاء مسػجد قرطبػة العظػيـ الػذي 

                                                           
 .23/205, نهاية األرب في فنون األدبالنويري, شياب الديف,  1
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أنجػػز فػػي عيػػد ابنػػو ىشػػاـ, حيػػث ُيعتبػػر األثػػر الرا ػػع لمحضػػارة اإلسػػالمية التػػي لعبػػت دورًا ر يسػػيا فػػي تقػػدـ 
 .1األمـ والشعوب وتطَورىا

, ناقد العـز , شاعرًا ميتمػًا بالشػعر ومػف شػعره فقد كاف راجح العقؿ, وراسخ ا لعمـ, وواسع الحمـ كثير الحـز
 متشوقًا لمشاـ :

 أقر بعض السالم لبعضي  ي                    تتتتتتتتتأيها الراكب الميمم أرض
 2أرضتتتتتتتوفؤادي ومالكية ب  إن جسمي كما عممت بأرض                                 

 -مف شعره عندما بنى الرصافو:أيضًا 

 تناءت بأرض الغرب عن بمد الن ل  ة        تتتتبدت لنا وسط الرصافة ن م
 وطول التناءي عن بني وعن أهمي  فقمت شيهى في التغرب والَنوى              

 3فمثمك في االقصاء والمنتأى مثمي  ة                     تتنشأت بأرض أنت فيها طريب
 

 ابزري -

ىػػو عمػػي بػػف نػػافع, يكنػػى أبػػا الحسػػف, ويمقػػب بزريػػاب, لسػػواد لونػػو وفصػػاحة لسػػانو, والزريػػاب طػػا ر حسػػف 
, وىػػو فارسػػي األصػػؿ , بغػػدادي (ـ857ىػػػ/243), وتػػوفي سػػنة (ـ788ىػػػ/172)الصػػوت, وقػػد ولػػد سػػنة 

 .4المنشأ, وكاف مولى لمخميفة الميدي

وسػػػير الخمفػػػاء, ونػػػوادر العممػػػاء. لػػػذلؾ اجتمعػػػت بػػػو  وكػػػاف زريػػػاب شػػػاعرًا مطبوعػػػًا عارفػػػًا بػػػأحواؿ الممػػػوؾ,
صفات الندماء, فيو مثقؼ مف ناحية, ويجيد الغناء الذي تعممو عمى يدي اسحؽ بف ابراىيـ الموصمي مف 

 .5ناحية أخرى

                                                           
, جمػػاؿ الػػديف, عبػػد اهلل, 149, التتتاريخ اإلستتالمييـ, , الشػػريقي, ابػػراى111-8/110, الكامتتل فتتي التتتاريخابػػف األثيػػر, عػػز الػػديف,  1

 .22, تاريخ المسممين في األندلس
تتتاريخ المستتممين وآثتتارهم فتتي , سػػالـ, عبػػد العزيػػز, 2/60, البيتتان المغتترب فتتي أ بتتار المغتترب واألنتتدلسالمراكشػػي, ابػػف عػػذارى,  2

 .209, األندلس
 .31, األندلسي الفكاهة في األدب, قزيحة, رياض, 11, غربالمعجب في تم يص أ بار المالمراكشي, محيي الديف,  3
 .168عبد الرحمن الثاني)األوسط(,, شمبي, عمر , 3/122, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيب المقري, أحمد, 4
 .168عبد الرحمن الثاني)األوسط(,, شمبي, عمر , 3/122, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيب المقري, أحمد,5
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وقد ترؾ زريػاب بغػداد إلػى األنػدلس بسػبب التنػافس الشػديد بينػو وبػيف أسػتاذه الموصػمي, وبػدأ ىػذا التنػافس 
التمميذ عمى أستاذه, مع أّف ىذا األستاذ ) أي الموصمي(, ىو الذي أظير موىبة زريػاب ورفػع  عندما تفوؽ

مػػف شػػأنو, إذ إنػػو ىػػو الػػذي زكػػاه لمرشػػيد عنػػدما طمػػب منػػو أف يسػػمع صػػوتًا جديػػدًا . وقػػد أعجػػب بػػو الرشػػيد 
 أيما إعجاب عندما استمع إلى  نا و, وخاصة قولو:  

 1هارون راح إليك الناس وابتكروا       يا أيها الممك الميمون طائر     

فقػد قػاؿ الرشػيد لمموصػمي بعػد أف اسػتولى عميػو الطػربع لػوال أننػي أعمػـ مػف صػدقؾ عمػى كتمانػو ايػاؾ لمػا 
عنػػده, وتصػػديقي لػػؾ مػػف أنػػؾ لػػـ تسػػمعو مػػف قبػػؿ, ألنزلػػت بػػؾ العقوبػػة لتركػػؾ إعالمػػي وشػػأنوع ولػػذلؾ دّب 

ال فمنػو سػيتعرض الحسد في قمب الموصػمي, فطمػب مػف زريػاب أ ف يرحػؿ إلػى مكػاف ال يسػمع فيػو خبػره, وام
 .2لالنتقاـ ) أي انتقاـ الموصمي نفسو( , فئثر زرياب الرحيؿ, وخرج مف بغداد متوجيًا إلى المغرب

 ودخؿ زرياب وىو في المغرب عمى زيادة اهلل بف ابراىيـ بف األ مب في القيرواف, و ناه بأبيات يقوؿ فييا:

 ة                 من أبناء حام بها عبتنيتتتتتتتتتترابيّ ي طتتتتفإن تك أم

 وسمر العوالي إذا جئتني فإني لطيف ببيض الظبا               

 لقدتك في الحرب أو قدتني ى              تتتولوال فرارك يوم الوط

خراجو, وأميمو ثالثة أياـ لترؾ المغرب   .3فغضب عميو زيادة اهلل, وأمر بضربو وام

ف زريػػاب قػػد كاتػػب الحكػػـ بػػف ىشػػاـ أميػػر األنػػدلس, يعػػرض عميػػو ر بتػػو فػػي أف يكػػوف نػػديمًا وبػػيف فػػي وكػػا
رسالتو مكانتو مف صناعة الغناء, فأرسؿ الحكـ مغنيو منصػور الييػودي إلحضػاره ومرافقتػو, فركػب زريػاب 

إلػى المغػرب, لكػف  وأىمو البحر إلػى الجزيػرة الخضػراء , وىنػاؾ جػاءه الخبػر بوفػاة الحكػـ, ففكػر فػي العػودة
منصػػورًا الييػػودي ثنػػاه عمػػى ذلػػؾ , ورّ ػػب إليػػو أف يقصػػد خميفػػة الحكػػـ األميػػر , وفػػي الوقػػت نفسػػو كتػػب 
منصػػور إلػػى األميػػر عبػػد الػػرحمف يخبػػره بػػاألمر, فرحػػب وكتػػب إلػػى عمالػػو أف يحسػػنوا إليػػو ويكرمػػوه أثنػػاء 

                                                           
 .169عبد الرحمن الثاني)األوسط(,, شمبي, عمر, 3/123, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيب ري, أحمد,المق 1
عبد , شمبي, عمر, 545 ظهر اإلسالم,, أميف, أحمد, 116-4/115 نفح الطيب من طصن األندلس الرطيب,المقري, أحمد,  2

 .170-168الرحمن الثاني)األوسط(,
 .7/30, د الفريدالعقابف عبد ربو, أبو عمر,  3
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الغنػاء , ويػؤثره عمػى جميػع لذاتػو, فعنػدما , ألنػو كػاف يحػب 1مروره بمناطقيـ , وبػال  األميػر بػمكراـ زريػاب
 .2سمع األمير  ناء زرياب أعجب بو إعجابًا شديدًا و وقّدمو عمى جميع المغنيف وقربو, وجعمو مف ندما و

وكػػاف زريػػاب مػػف شػػدة حبػػو لمغنػػاء والموسػػيقى , ييػػب مػػف نومػػو سػػريعًا ليسػػمع إلحانػػو إلػػى جواريػػو ىنيػػدة 
نما في مجاؿ الموسيقى أيضًا فقد طػور آلػة العػود  و زالف, ولـ يتفوؽ زرياب في جماؿ الغناء , وحسب, وام

 .3بزيادة وتر في أوتاره, كما اخترع مضراب العود مف قوادـ النسر مستعيضًا بو عف الخشب المدقؽ

ومف ناحية أخرى كاف زرياب عالمًا بالنجوـ, وقسمة األقاليـ السبعة, واختالؼ طبا عيػا وأىويتيػا, وتشػعب 
 .4وتصنيؼ بالدىا, وسكانيا, كما كاف يحفظ آالؼ المقطوعات مف األ اني بألحانيابحارىا, 

وكػػاف لزريػػاب تػػأثير كبيػػر عمػػى الحيػػاة اإلجتماعيػػة فػػي األنػػدلس, بمػػا فػػي ذلػػؾ تقاليػػد األندلسػػييف وعػػاداتيـ, 
 وخاصػػة فػػي مجػػاؿ أنػػواع األطعمػػة وطػػرؽ تقػػديميا, وآداب األكػػؿ, وقػػد أدخػػؿ بعػػض أنػػواع الحمػػوى مثػػؿ )
التفايا( الذي تستخدـ في صنعو الكزبرة, والسنبوسؽ, والكباب, ومثػؿ الزريابيػة التػي سػميت باسػمو, وكانػت 

 . 5تسمى االسفنه, وىي نوع مف الزالبية

وأنشأ زرياب في قرطبػة معيػدًا ليػتعمـ األندلسػيوف فيػو كيػؼ يصػففوف شػعورىـ, وأشػاع بػيف النػاس اسػتخداـ 
مػػػف األوانػػػي المصػػػنوعة مػػػف الػػػذىب أو الفضػػػة, وعمميػػػـ أف يضػػػعوا عمػػػى  األوانػػػي الزجاجيػػػة الرفيعػػػة بػػػدالً 

الموا د أ طية يسيؿ تنظيفيا بعد تناوؿ الطعاـ, كما وضػع نظامػًا الرتػداء المالبػس وأوقػات تغييرىػا حسػب 
فصػػػوؿ السػػػػنة, وسػػػف لمنػػػػاس اسػػػػتعماؿ مػػػادة عطريػػػػة جديػػػػدة إلزالػػػة را حػػػػة العػػػػرؽ, ومػػػادة أخػػػػرى لتبيػػػػيض 

 .  6المالبس

ضػػح ممػػا سػػبؽ أّف الموسػػيقار زريػػاب تمتػػع بمقػػاـ بػػارز, ومكانػػة عاليػػة فػػي العػػالـ, وذلػػؾ لمػػا قػػاـ بػػو مػػف يتّ 
ابتكػػػارات وانجػػػازات عمميػػػة كبيػػػرة فػػػي شػػػتى مجػػػاالت الفنػػػوف الموسػػػيقية, والثقافيػػػة واالجتماعيػػػة, فيػػػو أحػػػد 

ب مػػنيه عممػي فػي التعمػػيـ العممػاء العظػاـ الػذيف أنػػاروا طريػؽ العمػـ والمعرفػة لألجيػػاؿ الالحقػة, فيػو صػاح
 الموسيقي ولذلؾ سار عمى خطاه كؿ مف جاء بعده. 

                                                           
 .172-171, عبد الرحمن الثاني)األوسط( , شمبي, عمر , 221, المقتبس من أنباء األندلسابف حياف,أبو مرواف ,  1
 .55-54 حضارة العرب في األندلس,بروفنساؿ, ليفي,  2
 .1/489,الحضارة العربية اإلسالمية في األندلسالجيوسي, سممى)محرر(,  3
 .1/489, نفسو 4
 .172-171, عبد الرحمن الثاني)األوسط( , شمبي, عمر , 221, المقتبس من أنباء األندلسحياف,أبو مرواف , ابف  5
 .172-171, عبد الرحمن الثاني)األوسط( , شمبي, عمر , 545,ظهر اإلسالمأميف, أحمد,  6
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 أبو اليسر إبراهيم بن أحمد الشيباني -

مػػػػف أىػػػػؿ بغػػػػداد وسػػػػكف القيػػػػرواف, وُيعػػػػرؼ بالرياضػػػػي, وكػػػػاف لػػػػو سػػػػماع ببغػػػػداد مػػػػف المحػػػػدثيف والفقيػػػػاء, 
راء, أبػا تمػاـ والبحتػري, ومػف الكتّػاب والنحوييف , لقي الجاحظ ,والمبّرد, وثعمبا, وابف قتيبو, ولقي مف الشػع

سػػػعيد بػػػف حميػػػد وسػػػميماف بػػػف وىػػػب, وىػػػو الػػػذي أدخػػػؿ إلػػػى إفريقيػػػا رسػػػا ؿ المحػػػدثيف وأشػػػعارىـ, وطرا ػػػؼ 
أخبارىـ, وكاف عالمًا أديبًا ومرساًل بميغًا, لو معرفة بكّؿ عمـ وأدب, وسمع وكتب بيده, أكثر كتبو مع جودة 

عمى كبره كتاب سيبويو كَمو بقمـ واحد, مازاؿ يبريو حتى قصر فأدخمو  خّطو وحسف وراقتو, وقاؿ: إنو كتب
 .1في قمـ آخر وكتب فيو حّتى فني بتماـ الكتاب

ولػػو العديػػد مػػف التػػئليؼ ومنيػػا كتػػاب علقػػيط المرجػػافع وىػػو أكبػػر مػػف كتػػاب ععيػػوف األخبػػارع وكتػػاب عسػػراج 
عرابػػو وم عانيػو, و كتػاب ع المرصػعةع و عالمذبجػػةع , اليػدىع وىػذا الكتػاب موضػػوعاتو فػي القػرآف ومشػكمو وام

وتنَقػؿ فػي الػػبالد شػرقًا و ربػػًا مػف خراسػاف إلػػى األنػدلس, وكػػاف أديػب األخػالؽ نزيػػو الػنفس, وكػػاف فػي أيػػاـ 
ـ,ومػف الػرواة 910ىػ/298زياد اهلل بف عبد اهلل آخر مموؾ األ البة عمى بيت الحكمة وُتوّفي بالقرواف سنة 

 . 2عيد الصقيؿ مولى زياد اهلل بف األ مبعنو أبو سعيد عثماف بف س

 فضل المدينة -

كانت حاذقػة بالغنػاء وكاممػة الخصػاؿ, وأصػميا إلحػدى بنػات ىػاروف الرشػيد, نشػأت وتعّممػت ببغػداد, ومػف 
ىنػػاؾ ذىبػػت إلػػى المدينػػة المنػػورة, ُعرفػػت بغنا يػػا الجميػػؿ, واشػػترت وىػػي فػػي المدينػػة لألميػػر عبػػد الػػرحمف 

يا عمـ المدينة , وصػواحب  يرىػا إلػييف تُنسػب دار المػدنيات بالقصػر, وكػاف صاحب األندلس مع صاحبت
يؤثرىَف لجودة  نا يّف, ورقة أدبيف, وتضػاؼ جاريػة يقػاؿ ليػا قمػـ وىػي ثالثػة فضػؿ وعمػـ فػي الحظػوة عنػد 
األمير, وكانت أندلسّية األصػؿ , روميػة, مػف سػبي البشػكنس, وُحِممػت وىػي صػبية  لممشػرؽ حتّػى وجػدت 

في المدينة المنورة, وتعّممت ىناؾ الغناء حتى أجادتو وبرعت فيو, وكانت أديبة ذاكرة ,حسنة الخط, نفسيا 
 .3راوية لمشعر, حافظة لألخبار, عالمة بضروب اآلداب

فمػػف خػػالؿ مػػا سػػبؽ نسػػتطيع القػػوؿ: إّف الػػّرحالت العمميػػة مػػف المشػػرؽ إلػػى األنػػدلس, أو مػػف األنػػدلس إلػػى 
وأعطت أكميا طيبًا يانعًا , فقد أثرت تػأثيرًا مباشػرًا عمػى أىػؿ األنػدلس, فتوّسػعت المشرؽ قد أثمرت وأينعت 

                                                           
 .4/119, نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد,  1
 .4/119,نفسو 2
 .4/124نفسو, 3
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مػػػداركيـ , وتفّتحػػػت عقػػػوليـ, وبػػػدأوا يدرسػػػوف العمػػػوـ المختمفػػػة, ويجػػػادلوف أصػػػحاب العمػػػوـ والمعػػػارؼ مػػػف 
يا عمػى الشػرؽ, خالؿ قراءاتيـ المتعددة, ودراساتيـ لمعموـ المختمفة, وىذا كّمو أثر في تقدـ األندلس وانفتاح

ومف ثـّ ظيور أعداد كبيرة مػف العممػاء تدارسػوا العمػوـ فيمػا بيػنيـ, وعّمموىػا لمػف ال يعمػـ, فتحقػؽ االزدىػار 
 العممي في تمؾ الفترة.  

  طريقة التعميم عند األندلسيين-ت 

عامػػًا كػػاف مػػف مظػػاىر الحركػػة العمميػػة وازدىارىػػا شػػيوع التعمػػيـ فػػي األنػػدلس فػػي ذلػػؾ العصػػر, فقػػد أصػػبح 
يشمؿ الجنسيف, وكثرت أماكنو ومؤّسساتو, وكثرت رحالت الطالب إلى خارج األندلس لطب العمـ, و دت 
المغػػة العربيػػة ىػػي لغػػة العمػػـ والثقافػػة بصػػورة ر يسػػية, وتعّمميػػا الكثيػػر مػػف اإلسػػباف المسػػيحييف الػػذيف سػػّموا 

 .1المستعربيف

مغػػة العربيػػة لغػػة التػػدريس فػػي معاىػػد أىػػؿ الذمػػة فػػاألمير ىشػػاـ بػػف عبػػد الػػرحمف الػػداخؿ ىػػو الػػذي جعػػؿ ال
ومؤّسساتيـ, وكاف لذلؾ األثر العميؽ في انتشػارىا وفػي اعتنػاؽ الكثيػريف لإلسػالـ, والتقريػب بػيف أصػحاب 

 .2المذاىب المختمفة وبث روح التفاىـ والو اـ بيف المسمميف والنصارى

لمتيف فػي تعمػيـ أوالدىػـ ولػـ يكونػوا يقتصػروف حرص األندلسّيوف عمى أف يكوف القرآف الكريـ ىو األساس ا
عمى ذلؾ, بؿ كانوا يضّموف إليو تعميـ المغػة العربيػة وروايػة الشػعر, وتعمػيـ الخػط, وقػد أفػادىـ ىػذا المػنيه 
في ترسػيخ المعػارؼ المتنّوعػة لػدييـ ,وكػاف إلقبػاليـ عمػى المغػة العربيػة, والشػعر ,واألدب فػي صػغرىـ أثػر 

 .3ذه العمـو فيما بعدفي رسوخ ممكاتيـ في ى

أَف العالمة أبا بكر العربي قد رسـ منيجًا جديدًا في طريقة التعميـ وىػو أف يقػدـ طريقػة  4ويذكر ابف خمدوف
تعمػػيـ العربيػػػة والشػػػعر عمػػػى سػػػا ر العمػػػوـ؛ وذلػػػؾ ألّف الشػػػعر ديػػػواف العػػػرب, وفػػػي تقديمػػػو وتعميمػػػو العربيػػػة 

ـَ ينتقػػؿ م ـّ بمػػا اليصػػمح أف يجيمػػو منػػو, يمػػى ذلػػؾ ضػػرورة لتقػػويـ المغػػة عنػػد الطفػػؿ, ثػػ نػػو إلػػى الحسػػاب لػػيم
ـّ الحػديث وعمومػو,  ـّ أصػوؿ الفقػو, فالجػدؿ ثػ دراسة القرآف الكريـ, كما نصح بأف ينظر في أصوؿ الديف, ثػ

                                                           
 .54-53,الكتب والمكتبات في األندلسالشافعي, حامد,  1
األنتتدلس متتن الفتتتح إلتتى  قصتتة , السػػرجاني, را ػػب ,2/65, البيتتان المغتترب فتتي أ بتتار المغتترب واألنتتدلسالمراكشػػي, ابػػف عػػذارى,  2

 170-168, السقوط
 .287-286,التاريخ األندلسي من الفتح حتى سقوط طرناطةالحجي, عبد الرحمف,  3
 .539-538,, المقدمةابف خمدوف, عبد الرحمف 4
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وينتقد ابف العربي المنيه الذي يفتتح بتعميـ القػرآف لمّصػبي لعػدـ معرفتػو وفيمػو لمسػا مو وقضػاياه, كمػا أنػو 
جمػػع فػػي التعمػػيـ بػػيف عممػػيف, اال أف يكػػوف المػػتعمـ عمػػى نصػػيب كبيػػر مػػف النباىػػة والقػػدرة عمػػى نيػػى أف ي

ـّ االندلسّيوف بيذا الميداف اىتماًما جيًدا,ومف الواضح أّف األجرة التي كاف يدفعيا الرا بوف  االستيعاب, فاىت
نمػ ا كانػت تتمثّػؿ أيضػًا فػي تقػديـ في العمػـ لػـ تكػف تتمثػؿ فقػط فػي دفػع مبمػ  مػف المػاؿ لمعػالـ أو الشػيخ, وام

كرامو أو ابتياع حاجة لو  .1ىدايا عينية لو وام

:ع والعػالـ عنػدىـ ُمعظّػـ فػي الخاّصػة والعامػة يشػار إليػو , وُيحػاؿ عميػو, وينبػو قػدره 2وفي ىذا يقػوؿ المقػري
 .عوذكره عند الناس وُيكـر في جوار أو ابتياع حاجة وما أشبو ذلؾ

ديد  مف المؤدبيف الذيف كاف ليـ دور كبير في نيضة التعميـ والسير بػو خطػوات وفي فترة اإلمارة ظير الع
ممحوظػػة لألمػػاـ, مثػػؿ الغػػازي بػػف قػػيس الػػذي كػػاف يػػؤّدب فػػي قرطبػػة عنػػد دخػػوؿ عبػػد الػػَرحمف الػػداخؿ إلػػى 

, حيػػػث كػػػاف عالمػػػًا  4ـ824ىػػػػ/209, وأبػػػو العمػػػر الواحػػػد بػػػف سػػػالـ المعػػػروؼ باألحػػػدب, تُػػػوّفي 3األنػػػدلس
والمغػػػة ,و ىشػػػاـ بػػػف الوليػػػد الغػػػاففى, مػػػؤدب األميػػػر عبػػػد وأبػػػو محمػػػد عبػػػد اهلل بػػػف بكػػػر بػػػف سػػػابؽ  بػػػالنحو

 .5الكالعي الذي ُعرؼ بقوؿ الشعر واالىتماـ بالنحو, حيث أدب أبناء األمير عبد الرحمف األوسط

التػػي عرفيػػا  ومػػف مراكػػز التعمػػيـ الشػػا عة فػػي تمػػؾ الفتػػرة المسػػاجد فقػػد ُعػػّدت مػػف اىػػـ المؤّسسػػات الثقافيػػة
لػػـ تظيػػر إال فػػي عصػػور  يػػامسػػممو األنػػدلس و يػػرىـ, وىػػي النػػواة األولػػى لمتعمػػيـ قبػػؿ ظيػػور المػػدارس؛ ألنّ 

متػأخرة فػي عصػر دولػػة بنػي األحمػر بغرناطػػة, فالمسػجد لػيس مكانػػًا لمعبػادة فقػط بػػؿ مركػز إشػعاع عممػػي, 
صػبياف المغػة العربيػة ومبػادئ الػديف فمف خالؿ حمقػات الػدرس فػي المسػاجد ُمػورس نظػاـ الكتاتيػب لتعمػيـ ال

 .6اإلسالمي عمى  رار نظاـ الكتاتيب في المشرؽ العربي

                                                           
 .55-53,الكتب والمكتبات في األندلس, الشافعي, حامد, 221-1/220,نفح الطيب من طصن األندلس الرطيبالمقري, أحمد,  1
 .1/210,نفح الطيب من طصن األندلس الرطيب 2
 .1/154,تاريخ عمماء األندلس ابف الفرضي, أبو الوليد, 3
 .403-401, المجتمع األندلسي في العصر األمويف, دويدار, حسي 4
 .403-401نفسو, 5
 تالل القترن ال تامس  المعرفة التاري ية في األنتدلس, زياف, عمػي, 377,تاريخ المسممين وآثارهم في األندلسسالـ, عبد العزيز,  6

 .30, الهجري
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امتازت قرطبة بنشاطيا العممي الزاخر باعتبارىا حاضرة الخالفة ودار الُممؾ, فمذلؾ حظي جامعيػا الشػيير 
ومػػػا تػػػاله مػػػف  بمكانػػػة عمميػػػة ال تضػػػاىى فكػػػاف دوره عظيمػػػًا فػػػي نشػػػاط الحركػػػة العمميػػػة فػػػي عيػػػد اإلمػػػارة

عصور, حيث ضـّ بيف أروقتو حمقات العمـ والدرس
1. 

وكاف طالب العمـ يدرسوف في مسجد قرطبػة عمػـو الػديف, واألدب ,والتػاريخ والجغرافيػا, والفمػؾ و يرىػا مػف 
العموـ , ولكف تمؾ الفترة وأعني األموية كانت بمثابة مصدر إشػعاع أضػاء لألندلسػييف ولغيػرىـ الكثيػر مػف 

لمعرفػػة التػػي قػػادتيـ إلػػى درجػػة رفيعػػة مػػف الحضػػارة, حتػػى إّف جمبػػة العمػػـ توافػػدوا عمػػى ىػػذا المسػػجد دروب ا
مف كافة أنحاء العالـ اإلسالمّي, و المسػيحّي, وبػالر ـ مػف مكانػة ىػذا المسػجد فػي تشػجيع الحركػة العمميػة 

فػػي النيضػة العمميػػة,  وتنميتيػا, إال أنػو ظيػػرت مسػاجد أخػػرى فػي أنحػاء متفرقػػو مػف األنػػدلس كػاف ليػا دور
 .2ولكنيا لـ تصؿ إلى مستوى مسجد قرطبة

فمف خالؿ ما سبؽ تستطيع القػوؿ إّف مسػجد قرطبػة مػف الناحيػة العمميػة كػاف أكبػر جامعػة إسػالمية تُػدَرس 
فييػػا العمػػوـ الدينيػػة والمغويػػة , فأّمػػو طػػالب العمػػـ مػػف كافػػة الف ػػات سػػواء المسػػمموف أو المسػػيحيوف لمػػدرس 

ـّ  تحقيؽ التقدـ العممي في تمؾ الفترة.والتحصيؿ و   مف ث

ففػي فتػػرة اإلمػػارة األمويػة  ػػدت بػػالد األنػدلس قاعػػدة لمعمػػوـ ومركػًزا  لػػ داب, وأصػػبح اسػـ األنػػدلس يػػرتبط  
ارتباطػػًا وثيقػػًا بػػالعمـ, فقػػد اىػػتـ االندلسػػيوف بػػالعمـ أكثػػر مػػف أّي شػػيء آخػػر, حتّػػى أصػػبح العمػػـ معممػػًا مػػف 

زة ليكػػػوف دلػػػياًل واضػػػحًا عمػػػى الحضػػػارة والتقػػػدـ, وكػػػّؿ ىػػػذا كػػػاف نتيجػػػة لألمػػػف الػػػداخمي معػػػالـ الػػػبالد البػػػار 
واالستقرار السياسّي والرخػاء االقتصػادّي, فقػد كػاف األمػراء عمػى درجػة كافيػة مػف الػوعي, فقػد عرفػوا أىميػة 

راء التحصػػيؿ التعمػػيـ, وعرفػػوا قػػدر المشػػتغميف بػػو, وفػػي بعػػض األحيػػاف نجػػد األمػػراء أنفسػػيـ كػػانوا يسػػعوف و 
 العممي, فأىتـ العديد منيـ بالشعر كعبد الرحمف الداخؿ.

فكانت ىذه األجواء الفكرية بمثابة اإلرىاصات األولى لنشأة حركة التأليؼ فقد اجتذبت بالد األندلس فحوؿ 
ـّ الشعراء, وارتادىا كبار األدباء, فكاف األمراء يبذلوف مف ماليـ ووقتيـ الشيء الكثير لمعمماء واأل دباء فاىت

عمماء المسمميف في تمؾ الفترة بالتراث اإلسالمّي المشرقّي, وذلؾ عف طريؽ اسػتقداـ العممػاء المشػارقة إلػى 
األندلس لالستفادة منيـ أو عف طريؽ رحمة األندلسييف إلى المشرؽ, باإلضافة إلى إىتماـ المسمميف بعمػـو 

العربيػػة, وخاّصػػة المؤّلفػػات اليونانيػػة فػػي مجػػاالت اإل ريػػؽ, حيػػث عمػػؿ األندلسػػيوف عمػػى نقميػػا إلػػى المغػػة 

                                                           
 .123,مدان والمسالك إلى جميع الممالكترصيع األ بار وتنويع اوثار والبستان في طرائب البالعذرى, أحمد,  1
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الرياضيات ,والفمسػفة, ولكػف ىػذا لػـ يػدـ طػوياًل, فمػـ تمبػث األنػدلس أف اسػتقمت فكريػًا وأصػبحت بػالد العمػـ 
 والعمماء.

 -ويمكننا اإلشارة إلى العديد مف العوامؿ التي كاف ليا دور في ازدىار الحركة العممية في األندلس وىي:

ر األوضاع في البالد إذ  تنمو عادة في منػاخ االسػتقرار الحركػة الفكريػة وتترعػرع فروعيػا حتػى استقرا -
 تنضه وتعطي أطيب الثمار الفكرية.

تشجيع والة األمر لمعمـ والعمماء, فمذلؾ تبّوأ العمماء باألندلس مكاًنا مرموًقا, فكّرموا العممػاء وشػَجعوىـ  -
 .1لى البحث والتحصيؿ والتأليؼوقربوىـ إلييـ ,مّما جعميـ ينصرفوف إ

الحمػػاس الػػذي أبػػداه والة األمػػر فػػي بنػػاء المؤّسسػػات التعميمػػة التػػي كانػػت فػػي فتػػرة اإلمػػارة عبػػارة عػػف  -
قامػػػة شػػػعا ر الػػػديف, باإلضػػػافة إلػػػى اعتبارىػػػا مػػػدارس  مسػػػاجد اسػػػُتخدمت أل ػػػراض عديػػػدة كالصػػػالة وام

 .2سفة, وعمـو المغةُتدّرس فييا أنواع مختمفة مف العموـ كالرياضيات ,والفم
االتصػػػػاالت العمميػػػػة والثقافيػػػػة بػػػػيف عممػػػػاء األنػػػػدلس والمشػػػػرؽ كمصػػػػر, وبغػػػػداد و يرىػػػػا مػػػػف الػػػػبالد  -

 .3اإلسالمية
انتشػػار المغػػة العربّيػػة, حيػػث أصػػبحت المغػػة الرسػػمّية لمػػبالد, وزاد مػػف انتشػػارىا أفػػواج العممػػاء القػػادميف  -

تقػـو عمػى الثقافػة اإلسػالمية ووسػيمتيـ فػي ذلػؾ المغػة  مف خارج البالد, كما أّف ثقافة والة األمػر كانػت
 .4العربية, وخاّصة أنيا لغة القرآف الكريـ

ر ػػـ مػػف حػػديثنا عػػف التعمػػيـ فػػي األنػػدلس ووجػػود عػػدد مػػف العممػػاء فػػي كػػّؿ ناحيػػة مػػف نػػواحي الحيػػاة سػػواء 
نا الحػػػديث عنػػػو ال يمكػػػف النػػػواحي الدينيػػػة, أو الفمسػػػفية, أو  يرىػػػا مػػػف العمػػػوـ, إال أّف مػػػا وجػػػدناه واسػػػتطع

اعتباره إنتاجػًا ضػخمًا مقارنػة بالعصػور التاليػة, وذلػؾ لجممػة مػف األسػباب ومنيػا ضػياع تمػؾ األثػار بػالفتف 
والػػزمف, و األندلسػػيوف كػػانوا كثيػػري اإلعجػػاب بالمشػػارقة يأخػػذوف عػػنيـ العمػػـو والمعػػارؼ, فمػػـ يكونػػوا مػػف 

مى تراث أمـ أخرى, ولكنيـ استطاعوا تحقيؽ التقدـ والتطور البداية حممة عمـ ومعرفة, بؿ كانوا يعتمدوف ع
 واالعتماد عمى الذات تدريجّيًا حتى  دْوا حممة عمـ ومعرفة.

                                                           
 .32-31,الكتب والمكتبات في األندلسالشافعي, حامد,  1
 .286, قوط ال الفةالتاريخ األندلسي من الفتح حتى سالحجي, عبد الرحمف,  2
, زيػاف, 377,األنتدلس تتاريخ المستممين وآثتارهم فتي, سػالـ, عبػد العزيػز, 32-31,الكتب والمكتبتات فتي األنتدلسالشافعي, حامد,  3

 .30المعرفة التاري ية في األندلس  الل القرن ال امس الهجري, عمي, 
 .32-31,الكتب والمكتبات في األندلسالشافعي, حامد,  4
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 اليهود والنصارى في األندلس-ث

 اليهود-1

عػػاش الييػػود فػػي األنػػدلس داخػػؿ المجتمػػع اإلسػػالمي المتمّيػػز بشػػدة إقبػػاؿ أبنا ػػو عمػػى العمػػـ والتعمػػيـ, و لػػـ 
نمػا شػمؿ معظػـ أفػراد المجتمػع, يقتصر التع ميـ بيف أفراده عمى ف ة معينة, أو عمى أبناء المدينة الكبػرى, وام

, فكػػاف مػػف الطبيعػػي أف يتػػأثر ييػػود األنػػدلس بيػػذا المجتمػػع الػػذي كػػاف 1ووصػػؿ إلػػى جميػػع أرجػػاء األنػػدلس
ات لألمػػػاـ فػػػي ظػػػّؿ ىػػػذه أفػػػراده, إمػػػا عالمػػػًا أو متعّممػػػًا ولػػػذلؾ سػػػعوا جاىػػػديف لمتعمػػػيـ والّرقػػػّي الثقػػػافي خطػػػو 

األوضاع الثقافية الواضحة األىداؼ في ىذا المجتمع األندلسي, وخاصة أنيـ عاشػوا قرونػًا فػي ىػذه الػبالد 
قبػػؿ مجػػ  المسػػمميف, بعيػػديف عػػف جميػػع العمػػـو واآلداب, ودوف أف يبػػرز مػػنيـ عػػالـ واحػػد, وحتػػى القال ػػؿ 

 .2ا منذ قروف عدةالمتعمموف ال يعرفوف إال العمـو الدينية يتناقموني

, ومػف ال يتقنيػا اليسػتطيع 3واىتـ الييود بتعميـ ابنا يـ المغة العربية؛ ألنيا لغػة العمػـو والثقافػة فػي األنػدلس
أف يأخذ حقو مف عموـ المسمميف, فقد اتخذ ييود األندلس مف ِبيعيـ مدارس لتدريس أبنا يـ الصػغار مثممػا 

لعمػػـ فػػي المسػػاجد, وكانػػت الػػدروس فػػي ىػػذه البيػػع تعقػػد فػػي فعػػؿ المسػػمموف الػػذيف كػػانوا يعقػػدوف دروس ا
مصّمى البيعة أو في  رفة جانبية داخميا, وكاف تعميـ الصغار في ىذه البيع يتـّ عمى حساب الطا فة, أمػا 
أبنػػاء األثريػػاء فػػمّف تعمػػيميـ كػػاف فػػي مػػدارس خاّصػػة, وىػػذه المػػدارس ىػػي بيػػوت المعممػػيف الػػذيف يتقاضػػوف 

ومثممػا يفعػؿ المسػمموف دفػع اآلبػاء إلػى معممػي أبنػا يـ جػزءًا  4ًا يدفعيا ليـ اآلباء شيريًا عمى تعميميـ أجور 
مف رواتبيـ نقدًا , بينما دفعوا الجزء اآلخر عمى شكؿ سمع, إضافة إلى األجور المحددة ,فمف آباء الطالب 

 .5كانوا يقدموف اليدايا لممعمميف في األعياد الييودية حسب قدرتيـ المادية

كاف تعميـ أطفاؿ الييود يبدأ عندما يبم  الطفؿ سف السادسة ,وذلؾ عماُل بتوّجيات قدماء األحبػار, ولكػف و 
األطفػػاؿ النبيػػاء واألذكيػػاء كػػانوا ُيرسػػموف إلػػى المػػدارس الخاّصػػة قبػػؿ بمػػو يـ ذلػػؾ العمػػر, وحسػػب الُعػػرؼ 

واًل القػػراءة والكتابػػة, وكانػػت الطريقػػة السػػا د بػػيف الييػػود منػػذ القػػدـ كػػاف أبنػػاء الييػػود فػػي األنػػدلس يتعممػػوف أ
التي يسمكيا المعمموف تعتمد عمى تمرينيـ عمى كتابة كممػات كاممػة عمػى ألػواح خشػبية صػغيرة, وبعػد تعمّػـ 

                                                           
 .236,أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم, المقدسي 1
 .148,األثر العربي في الفكر اليهوديىنداوي, ابراىيـ,  2
 .388-386,التربية والتعميم عند يهود األندلسالخالدي, خالد,  3
 .27, الموسوعة النقديةالحفني, عبد المنعـ,  4
 .396, دلساليهود في الدولة العربية اإلسالمية في األنالخالدي, خالد,  5
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القراءة والكتابة يتجو الطالب لدراسة التوارة مباشرة, وعمى ما يبدو فمّف ىذه المرحمة مف التعمػيـ مسػتمّدة مػف 
 .1ة التي تبدأ بتعميـ األطفاؿ القرآف الكريـنظـ التربية اإلسالمي

وكػاف أوالد ييػػود األنػدلس ينتقمػػوف إلػى مرحمػػة تعمػيـ متقدمػػة عنػدما يبمغػػوف سػّف العاشػػرة, حيػث يدرسػػوف مػػا 
 ُيعرؼ بالشريعة الشفوية, وفي ىذه المرحمة كاف النابيوف واألذكياء مف األوالد يتعمموف المغة العبرية أيضًا.

اعتمدت عندىـ عمى قراءة النصوص مف أعماؿ أدبية أو شعرية لكتّاب وشػعراء مػف ييػود  و طريقة التعميـ
األندلس, وقد أخذ المعّممػوف الييػود ىػذه الطريقػة عػف معّممػي المغػة العربيػة المسػمميف, ومػع وجػود االىتمػاـ 

أّف المغػة السػا دة بػيف بتعميـ المغة العبرية, ووجود عدد البأس بو مف المثقفيف الذيف يجيدوف تمؾ المغة, إال 
ييود األندلس كانت ىي المغة العربية, وكاف التعميـ عند ييود األندلس مقتصرًا في كؿ مراحمة عمى األوالد 

 .2فقط, أما الفتيات فقد ُكّف يتعّممّف الغزؿ وصنوؼ العمؿ المنزلي

 -النشاط المغوي واألدبي لميهود في األندلس:

إلسػػالمي لألنػػدلس لغػػة ميممػػة, لػػيس بػػيف ييػػود األنػػدلس فحسػػب, بػػؿ بػػيف كانػػت المغػػة العبريػػة زمػػف الفػػتح ا
الييػػود فػػي جميػػع بمػػداف العػػالـ, إذ كػػاف الييػػود فػػي معظػػـ األحيػػاف اليسػػتخدموف ىػػذه المغػػة إال فػػي بِػػيعيـ 
وصػػمواتيـ, وكػػاف كثيػػر مػػنيـ ال يفيمػػوف التػػرانيـ والطقػػوس التػػي يؤّدونيػػا بيػػا, ولػػذلؾ كػػانوا يسػػتمعوف إلػػى 

ؽ.ـ( اذ 539ة مترجمػػًا إلػػى اآلرميػػة, وقػػد بػػدأ اىتمػػاـ الييػػود لمعبريػػة فػػي أعقػػاب الّسػػبي البػػابمي ليػػـ )التػػورا
صػػارت اآلرميػػة ىػػي المغػػة التػػي يسػػتخدمونيا فػػي الحيػػاة اليوميػػة, وتوقػػؼ اإلنتػػاج األدبػػي الييػػودي بالمغػػة 

 .3العبرية, وانتيى أمرىا كمغة واضحة ومستخدمة بيف الييود

لعبريػػة فػػي جميػػع البمػػداف التػػي تفػػرؽ فييػػا الييػػود عمػػى حاليػػا مػػف التّػػرؾ واإلىمػػاؿ إلػػى أف وقػػد ظمػػت المغػػة ا
 اختمط الييود بالمسمميف وتعّمموا المغة العربية وقواعدىا وآدابيا, وقّوموا بيا ألسنتيـ

                                                           
 .493, تاريخ الفكر األندلسيبالنثيا, آنجؿ,  1
 .58-57, اليهود في األندلسعبد المجيد, محمد بحر,  2
3 ASHTOR,The Jews,Vql 1,p.228-229. 
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 والحػػػػديث1وأذواقيػػػـ, ورأوا كيػػػؼ يخػػػػدـ المسػػػموف لغػػػتيـ مػػػػف منطػػػؽ دينػػػػّي, باعتبارىػػػا لغػػػة القػػػػرآف الكػػػريـ  
الشػػريؼ, فقػػرروا خدمػػة لغػػة كتػػبيـ المقدسػػة , بوضػػع قواعػػد ليػػا عمػػى طريقػػو المسػػمميف فػػي خدمػػة لغػػتيـ 

 .2العربية

,  (ـ892ىػ/ 279 )والنحو العبري قد نشأ في العراؽ عمى يد شخص يدعى سعديا بف يوسؼ الفيومي ت 
نػي عشػر جػزءًا وىػو كتػاب إذ ألؼ أوؿ معجـ عبري في تاريخ المغة العبرية, إضافة إلػى كتػاب آخػر مػف اث

 .3المغة وكتبو بالعربية

وبػالر ـ مػػف أّف النحػػو العبػػري لػػـ ينشػػأ فػػي األنػدلس, إال أّف الدراسػػات النحويػػة والمغويػػة العبريػػة  لػػـ تػػنيض 
وتزدىر وتصؿ إلى مرحمة النضوج إال عمى أيدي ييػود األنػدلس, وأوؿ عػالـ نحػوي ظيػر فػي األنػدلس ىػو 

, فػأىـّ أعمػاؿ منػاحيـ المغويػة عالمعجػـ (ـ 960 -910ىػػ / 349 -298 )يمناحيـ بػف سػاروؽ الطرطوسػ
العبري عالذي سمى ع محبريتع أي التفسيرات, وُيعّد ىػذا المعجػـ أوؿ عمػؿ لغػوي فػي العبريػة يغطّػي جميػع 
مفردات الكتاب المقَدس, والكتاب مقّدـ بمقدمة طويمة عػف النحػو العبػري, وطريقتػو فػي التػأليؼ ىػي طريقػة 

ة العػػرب, وقػػد أفػػاد ىػػذا الكتػػاب كثيػػرًا العممػػاء الييػػود فػػي أوروبػػا وكػػاف سػػببًا فػػي قيػػاميـ بدراسػػات لغويػػة نحػػا
مستفيضػػة, ألنػػو كػػاف الكتػػاب النحػػوّي األوؿ الػػذي كتػػب بالمغػػة العبريػػة, إذ مؤلفػػات الييػػود النحويػػة كانػػت 

 .4ُتكتب وقت د بالمغة العربية

اط ىػػاليفي, وىػػو أحػػد أفػػراد عا مػػة ىػػاجرت إلػػى مػػراكش مػػف وىنػػاؾ معاصػػر لمنػػاحيـ يػػدعى دونػػاش بػػف لبػػر 
بغداد, حيػث تعمّػـ عمػى يػدي سػعديا الفّيػومي, ودرس المغػة العربيػة واألدب العربػّي دراسػة مكنتػو مػف معرفػة 
فنونو, وقد أعجػب بعمػوـ العربيػة وآدابيػا إعجابػًا شػديدًا, مّمػا جعمػو ينصػح الييػود بدراسػة المغػة العربيػة مػف 

 -و لبيت شعري بالعبرية يحّثيـ فيو عمى ذلؾ, ومما ورد في ىذا البيت :خالؿ كتابت

 فمتكن الكتب المقدسة جنَتك

 5ولتكن الكتب العربية فردوسك

                                                           
1 Haim Beinart,Cordoba,Encyclopedia judaica,vol5,p.963. 
2 Jacor Mann,Texts And studies In Jewish History and literature,vol.2,p.25-26. 
 .430, اليهود في الدولة العربية اإلسالمية في األندلسالخالدي, خالد,  3
 .57, اليهود في األندلسعبد المجيد, محمد بحر,  4
 .439,اليهود في الدولة العربية اإلسالمية في األندلسالخالدي, خالد, 5
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ـَ عػػاد بعػػد ذلػػؾ إلػػى مػػراكش, ولكنػػو عنػػدما سػػمع بالػػدعـ الػػذي يقدمػػو حسػػداي بػػف شػػبروط لمعممػػاء الييػػود  ثػػ
يف الييػود فييػا, حيػث كػاف يكتػب الشػعر بالمغػة العبريػة سافر إلى قرطبة, وسرعاف ما لمع اسمو بػيف المثقفػ

عمػى بحػػور الشػػعر العربػي, وكػػاف را ػػد ىػذا التطػػوير فػػي الشػػعر العبػري, وقػػد تػػزامف بػروز دونػػاش مػػع طػػرد 
 .1مناحيـ مف قرطبة

ووقعت النسخة األصمية مف كتػاب منػاحيـ ع التفسػيراتع فػي يػد دونػاش فقػرأه وكتػب لػو نقػدًا سػماه ع الػردودع 
 .2و كتاب عظيـ األىّمية؛ ألنو مكتوب بأسموب شعري, ويعّد أوؿ شعر تعميمَي نحوَي في األدب العبريوى

وعمػُؿ دونػػاش ىػػذا يػػدّؿ عمػػى أّف النحػػو العبػػرّي قػػد وصػؿ فػػي األنػػدلس إلػػى درجػػة متقدمػػة مػػف الكمػػاؿ, وقػػد 
, وكػّؿ فريػؽ يناصػر  شغؿ دونػاش مكانػة رفيعػة فػي النحػو العبػري, وكػاف لكػّؿ مػف منػاحيـ ودونػاش تالميػذ

أسػػتاذه ويػػدافع عنػػو بأسػػموب جػػدلّي عممػػّي, كػػاف لػػو ُأثػػر كبيػػر فػػي تقػػدـ دراسػػة النحػػو والمغػػة, وتكونػػت لكػػّؿ 
 .3منيما مدرسة وكانت المجادالت بيف تالميذ كّؿ مدرسة مستمرة

سػحاؽ بػف وقد توّلى الّرّد عمى كتاب دوناش  ثالثو مف تالميذ مناحيـ البارزيف, وىـ إسحاؽ بػف حقطمػة , وام
قيروف, وييػودا بػف ديفيػد وقػد شػاركوا فػي تػأليؼ كتػاب سػموهع الػّرّد عمػى الػّرّدع دافعػوا فيػو عػف آراء أسػتاذىـ 
وأىػػدوه إلػػى أسػػتاذىـ, وخػػدـ عمميػػـ ىػػذا المغػػة العبريػػة والنحػػو العبػػرّي فػػي شػػرح النظريػػات النحويػػة العبريػػة, 

 .4مناحيـ ودوناش ولكنو لـ ينته مادة جديدة ,زيادة عمى ما وصؿ اليو

ولـ ينتو الجدؿ الفكري حوؿ منيجية النحو العبري بيف مفَكري األندلس, اذ قاـ أحػد تالميػذ دونػاش وُيػدعى 
ييػػودي بػػف شيشػػت بػػالّرّد عمػػى تالميػػذ منػػاحيـ بأسػػموب ىجػػا ّي شػػعرّي, وىكػػذا اسػػتمّر الجػػدؿ األدبػػي بػػيف 

ـّ  أثار ىذا األسموب المشاعر في الحم قات الفكرية الييودية في األندلس, وانقسـ المثقفوف الطرفيف , ومف ث
فػػي ىػػذه الحمقػػات إلػػى فػػريقيف, فريػػؽ يؤيػػد منػػاحيـ وتالميػػذه, واآلخػػر يؤيػػد دونػػاش وتالميػػذه وراح كػػؿ فريػػؽ 
يبحث عف الحجه واألدلة لمناقضة معارضيو, فاتسع مجػاؿ المعرفػة, واسػتمّر النحػو العبػري بػالتطور عمػى 

                                                           
1 ASHTOR,The Jews,Vql 1,p.228-229. 
 .489,خ الفكر األندلسيتاريبمنثيا, آنجؿ,  2
3 Dubnov,History of the JEWS,Vol.1,p.250-251. 
 .27, الموسوعة النقديةالحفني, عبد المنعـ, 4
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وىػػػػػو زكريػػػػػا بػػػػػف داود المشػػػػػػيور بييػػػػػودا بػػػػػف حيػػػػػوج, والػػػػػذي ُولػػػػػد بفػػػػػاس عػػػػػػاـ يػػػػػد أحػػػػػد تالميػػػػػذ منػػػػػاحيـ 
 .1ـ970ىػ/360

فػػيمكف القػػوؿ: أف نشػػاط الييػػود المغػػوي واألدبػػي كػػاف نتيجػػة لمػػا شػػيدتو األنػػدلس مػػف تقػػدـ حضػػاري, ورقػػي 
وؼ عمػى فكري كاف لو أبم  األثر في تكويف فكرىـ , وبالتالي بداية اىتماميـ وتشػجيعيـ ليػذه العمػـو والعكػ

 دراستيا, ولف ننسى أف لسياسة اإلسالـ القا مة عمى مبدأ التسامح الديني أثر في ذلؾ.

 النشاط الفكري والعممي لميهود في األندلس

بالنسبة لمعموـ الدينية ظّمت الدراسات التممودية لمييود في األندلس تحتّؿ المرتبة األولى في اإلنتػاج الفكػري 
معظـ المثقفيف الييود ىناؾ نحو الدراسات األدبية, والعممية والفمسػفة, واسػتمّر الييودي, وذلؾ بسبب توّجو 

ىػذا الحػاؿ إلػى أف احتػػّؿ حسػداي بػف شػبروط منصػػبًا ميّمػا فػي حكومػة الخميفػػة الناصػر, وأصػبح بعػد ذلػػؾ 
 يقمّػػػد ممػػػوؾ المسػػػمميف وأمػػػراءىـ وأثريػػػاءىـ  فػػػي األنػػػدلس مػػػف الػػػذيف ر بػػػوا فػػػي جعػػػؿ بمػػػدىـ مركػػػزًا لمعمػػػـ
والحضػػارة, فجمبػػوا إلػػى بالدىػػـ العممػػاء وشػػّجعوىـ, وأرسػػموا إلػػى المشػػرؽ اإلسػػالمّي مػػف يحضػػر إلػػييـ مػػا 
يصػػّدره العممػػػاء ىنػػاؾ مػػػف كتػػب ورسػػػا ؿ, فكػػاف الكتػػػاب يشػػتير فػػػي األنػػدلس فػػػي بعػػض األحيػػػاف قبػػػؿ أف 

 .2يشتير ببمد المؤلؼ نفسو

مػػف التػػوارة و يرىػػا مػػف الكتػػب التػػي كػػاف ولقػػد أرسػػؿ حسػػداي إلػػى مختمػػؼ البمػػداف مػػف يجمػػب إليػػو نسػػخة 
يعتبرىػػا ميّمػػة, ومػػف الرسػػا ؿ التػػي وردت إليػػو رسػػا ؿ مػػف ييػػود جنػػوب إيطاليػػا, فقػػد وصػػفوا لػػو اضػػطياد 

روط فػػي ىػػذا المجػػاؿ عمػػى جمػػب الكتػػب, بػػؿ بشػػيقتصػػر نشػػاط حسػػداي بػػف السػػمطات البيزنطيػػة ليػػـ, ولػػـ 
ّجعيـ عمػػػى القػػػدوـ إلػػػى األنػػػدلس, ويتحػػػدث شػػػاعر أرسػػػؿ إلػػػى عممػػػاء الييػػػود المشػػػيوريف مػػػف يػػػدعوىـ ويشػػػ

ييودّي عف حسداي فيقوؿ, إنو عّزز أعمدة الحكمة وجمع حولو رجػااًل ذوي عمػـ ومعرفػة مػف فمسػطيف إلػى 
 .3العراؽ

وُيعّبر ىذا النشاط الذي قاـ بو حسداي عف روح التسامح وعف الحرّية الفكرّية والدينية التي كانت تسود في 
ّف حسػػداي يعمػػـ أّف نشػػاطاتو تمػػؾ تتعػػارض مػػع سياسػػة الحكومػػة لمػػا قػػاـ بيػػا وعػػّرض نفسػػو األنػػدلس, فمػػو أ

ومنصػػبو لمخطػػر, وكػػاف الحبػػُر الييػػودي اإليطػػالي موسػػى بػػف حنػػوخ قػػد نقػػؿ إلػػى األنػػدلس العمػػوـ التمموديػػة 

                                                           
 .439, في األندلس اليهود في الدولة العربية اإلسالمية, الخالدي, خالد, 148, األثر العربي في الفكر اليهوديىنداوي, ابراىيـ,  1
 .489, الفكر األندلسيتاريخ آنجؿ, بالنثيا,  2
 .430, اليهود في الدولة العربية اإلسالمية في األندلسالخالدي ,خالد,  3
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وف ىػػذه والسػػنف الييوديػػة المعروفػػة فػػي إيطاليػػا, وتخػػّرج عمػػى يػػده العديػػد مػػف التالميػػذ الػػذيف صػػاروا يخػػدم
الدراسات وكانت ترجمة التوراه إلى المغة العربية التي يفيميا ييود األندلس أكثر مف المغة العبريػة مػف أىػـ 
األعماؿ التي دعمت الدراسات الييوديػة وقػد عمػؿ عمػى ترجمػة التػوارة شػخص يػدعى  فالسػكيز فػي قرطبػة 

 .1(ـ964ىػ/ 335 ة)سن

فكريػػة بػػيف المسػػمميف والييػػود, وقػػد سػػاعد عمػػى حػػدوث ىػػذه وقعػػت فػػي األنػػدلس العديػػد مػػف المجػػادالت الو
المجادالت الحركة الفكرية التي توافرت ليـ, واتقانيـ لمغة العربية, وحصوؿ بعضيـ عمى مناصب حكومّية 

 .2ميّمة, ور بتيـ في الحفاظ عمى معتقداتيـ التي يمكف أف يؤثر عمييا فكر المسمميف وعقيدتيـ

-994ىػػػ( )456 -384شػػيدتيا األنػػدلس ىػػي مجادلػػة ابػػف حػػـز األندلسػػي ) وكانػػت أولػػى المجػػاالت التػػي
اسػػػتخدـ الييػػػود قػػػدراتيـ عمػػػى المجػػػادالت الفكريػػػة  4, وفػػػي ىػػػذه المجادلػػػة3ـ(وابػػػف النغريمػػػة الييػػػودي1063

والدينية التي تطورت في ظؿ الحكػـ اإلسػالمي لألنػدلس فػي مجادلػة النصػارى بعػد سػقوط المػدف األندلسػية 
 .5سباففي أيدي اإل

ولف ننسى الحديث عػف مجػاؿ الفمسػفة إذ لػـ يعػرؼ عػف الييػود عبػر التػاريخ الّطويػؿ اىتمػاـٌ يسػتحّؽ الػذكر 
في اإلسكندرية, محػاواًل أف يحمػي المعتقػدات  (ـ50 -ؽ.ـ25 )في مجاؿ الفمسفة اإل ما كتبو فيمو الييودي

ركزىػػػا, ويؤكػػػد ذلػػػؾ ابػػػف العبػػػري صػػػاحب الييوديػػػة مػػػف الثقافػػػة اليونانيػػػة الوثنيػػػة التػػػي كانػػػت اإلسػػػكندرية م
االّطالع الواسع عمى الفكر الفمسفي بقولو :العبرانيػوف لمنػارزتيـ بػاقي األمػـ ُحرُمػوا تعمّػـ الحكمػة مقتصػريف 
عمػػػى الشػػػرا ع وسػػػير األنبيػػػاء, ويؤكػػػد ذلػػػؾ صػػػاعد األنػػػدلس  بقولػػػو: وأمػػػا بنػػػو إسػػػرا يؿ فمػػػـ يشػػػتيروا بعمػػػـو 

بالشريعة, وشيد عمى ذلؾ الييػودي مؤنػؾ فيقػوؿ ػ لػـ يوجػد فػي كتػبيـ أّي فػي الفمسفة, وانما كانت عنايتيـ 

                                                           
 .148, األثر العربي في الفكر اليهوديىنداوي, ابراىيـ,  1
 .27, الموسوعة النقديةالحفني, عبد المنعـ,  2
يؿ ىانجيدع وقد عرفو العرب باسـ اسماعيؿ بف يوسؼ بف ىو صمو يؿ الالوي, بف يوسؼ بف نغريمة, المشيور بيف الييود باسـعشمو  3

نغريمة, وىو رجؿ سياسة, وعالـ, وقا د عسكري, ولد في قرطبة مف عا مة  نية, ويعد أىـ شخصية ييودية في األندلس, أتقف العبرية, 
 .120,اليهود جهود ابن حزم في جدالد, والعربية, والالتينية, ولغات البربر, كما درس القرآف الكريـ, والتوراة, والتممود,جميؿ, عما

مف دواعي المناظرة: اإلستجابة ألمر اهلل تعالى بالدعوة إلى اهلل, وبياف الحؽ لمناسو والدفاع عف ديف اهلل ورد الشبو التي يثيرىا  4
سمميف ليـ في كنؼ دولة المبطموف حوؿ القرآف الكريـ, أيضًا كشؼ خبث وحقد الييود عمى اإلسالـ وأىمو, عمى الر ـ مف احساف الم

 .121-120,جهود ابن حزم في جدال اليهوداإلسالـ, عماد, 
 .433-430, اليهود في الدولة العربية اإلسالمية في األندلسالخالدي,خالد,   5
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زيقيػة التػي تجػدىا لػدى الينػود أو اليونػاف, ولػـ تكػف ليػـ فمسػفة يكتػب الييػود ػ أي ُأثػر ليػذه التػأمالت الميتاف
 .1بالمعنى الذي نطمقو عمى ىذه الكممة

ء العصر الوسيط, أي في ظّؿ الحكػـ اإلسػالمي فالفمسفة الييودية ظيرت لموجود وبصورة واضحة في  أثنا
حيث شعر الييود ألوؿ مّرة في تاريخيـ باألمف والطمأنينة, وأوؿ شخصّية بارزة مشيورة تمثؿ الفمسػفة بػيف 
الييػػود األندلسػػييف ىػػو سػػميماف بػػف جػػابيروؿ, الػػذي اشػػتير بنشػػاطو الفكػػري فػػي الّشػػعر والّنحػػو, والفمسػػفة, 

عممػو الفمسػفي الكبيػر فيػو كتػاب ينبػوع الحيػاة وىػو عبػارة عػف محاولػة فمسػفية  , أمػا2وشرح الكتاب المقػدس
بيف أستاذ وتمميذه وقد اشتّؽ اسـ الكتاب مف أنو يرى أَف المادة والصورة اساس الوجود ومصػدر الحيػاة فػي 
كؿ شيء مخموؽ, ويتمخص مضموف الكتاب فػي أّف العػالـ الروحػّي والمػادّي ىػو عػالـ صػغير, وىػو يرجػع 

 )لفضػػا ؿ والرذا ػػؿ إلػػى الحػػواّس الخمػػس, وقػػد تػػأثر فػػي كتابػػو بفمسػػفة ابػػف مّسػػره األندلسػػي المولػػود بقرطبػػةا
لػى العبريػة  (ـ883ىػ/269 وترجـ كتاب إلى الالتنية في القرف السادس اليجري, الثاني عشػر المػيالدي, وام

 .3في القرف التالي

كبيػرًا فػي ثقافػة الييػود فقػد أثػرت فػي فكػرىـ وأدابيػـ ولغػتيـ  فالثقافة اإلسالمية والفكر االسػالمّي أثػروا تػأثيًراً 
وتشريعاتيـ, وحتى في طقوسيـ وعباداتيـ, وبػذلؾ تسػتطيع القػوؿ إّف عممػاء الييػود ومفّكػرييـ فػي األنػدلس 
لػػـ يكونػػوا أصػػحاب فكػػر مبػػدع وخػػالؽ كمػػا يػػّدعي الييػػود, بػػؿ كػػانوا مقمػػديف لعممػػاء المسػػمميف ومفّكػػرييـ, 

 كرىـ إلى حد كبير.ومتأثريف بف

 النصارى-2

كانت المغة السا دة فػي شػبو الجزيػرة اإليبريػة قبػؿ مقػدـ العػرب ىػي المغػة الالتينيػة التػي انبثقػت عنيػا ليجػة 
بالعربية القشػتالية ,وىػي  -بعد تأثرىا -, وقد نشأ عف ىذه الميجةeL Romancreمف الميجات الرومانية 

ت إلى أّف الرومانية التي ُعرفت في المصادر العربية بعجمية أىؿ اإلسبانية القديمة, وتذىب بعض الدراسا
األنػػدلس, كانػػت ىػػي المغػػة العامػػة المشػػتركة بػػيف عناصػػر المجتمػػع األندلسػػي جميعيػػا, ولكػػف ىػػذه المقولػػة  

                                                           
 .445-444, اليهود في الدولة العربية اإلسالمية في األندلسالخالدي,خالد,  1
2 Dubnov,History of the JEWS,Vol.1,p.250-251. 
 .445-444, اليهود في الدولة العربية اإلسالمية في األندلسالخالدي, خالد,  3
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فييػػا نػػوع مػػف المبالغػػة والزيػػادة, فالمغػػة العربيػػة كانػػت ىػػي المغػػة العامػػة والمشػػتركة بػػيف عناصػػر المجتمػػع 
 .1األندلسي

ويقػػوؿ عبػػادة كحيػػاة فػػي كتابػػو نقػػاًل عػػف ألبػػرو القرطبػػي :إّف النصػػارى مولعػػوف بشػػعر العػػرب وقصصػػيـ, 
ويعكفوف عمى أعماؿ الفقياء والفالسفة المسمميف, وذلؾ ليس لبعض ماورد بيػا إنمػا ليكتسػبوا أسػموبًا عربيػًا 

ّف النصػػارى نسػػوا لغػػتيـ, وقمّػػة مػػنيـ يسػػتطيعوف أف يكتبػػوا رسػػ الة بالالتنيػػة, و إف كثيػػريف مػػنيـ صػػحيحًا, وام
 .2يجيدوف التعبير عف أنفسيـ بالعربية, وينظموف شعرًا يفوؽ في جزالتو شعر العرب أنفسيـ

فالعربيػػة كانػػت لغػػػة الكتابػػة فػػػي األنػػدلس لمنصػػػارى المعاىػػديف, كمػػػا كانػػت أيضػػػَا لغػػة الحػػػديث, أمػػا المغػػػة 
ـّ بيػػا ف ػػة محػػدودة مػػف المثقفػػيف و  رجػػاؿ الػػديف, يمارسػػوف بيػػا شػػعا ر ديػػنيـ , إلػػى جانػػب الالتينيػػة فكػػاف يمػػ

معػػرفتيـ بالعربيػػة وىػػذا األمػػر أّىميػػـ ألف يقومػػوا بػػدور المتػػرجميف, والسػػفراء, بػػيف حكػػاـ األنػػدلس ونصػػارى 
الشػػماؿ, وقػػد اسػػتطاع عػػدد مػػف المسػػمميف مػػف  يػػر أىػػؿ الػػبالد أف يمػػـ بيػػذه المغػػة بحكػػـ الجػػوار والصػػالت 

ضػػي سػػميماف بػػف أسػػود فػػي القػػرف الثالػػث كػػاف يعرفيػػا, وكػػذلؾ عبػػد الػػرحمف األوسػػط, العا ميػػة و يرىػػا, فالقا
 .3وكاف العرب أحيانًا ُيعرفوف بكًنى أعجمية, و مبت إالمالة عمى أسما يـ

وينبغي أف نشير إلى أّف الثقافة اإلسبانية تدىورت في العيد القوطّي في تيار الفوضى الذي اجتاح الػبالد, 
ي إطار العيد اإلسػالمي بعػض منيػا, فالكتػاب المقػدس الػذي تُػرجـ كمّػو أو بعػض منػو, ومع ىذا فقد بقي ف

كمػػا ُترجمػػت قػػوانيف الكنيسػػة التػػي ىػػي عبػػارة عػػف مجموعػػة قػػرارات مجػػامع طميطمػػة الدينيػػة, ثػػـ إّف الكتػػب 
 .4الكالسيكية القديمة بقي بعضيا في نّصو الالتيني أو ُترجـ لمعربية

عنػػػد نصػػػارى األنػػػدلس القػػػّديس أو سػػػطيف الشػػػيير صػػػاحب كتػػػاب عمدينػػػة اهللع  وأكبػػػر الُكتّػػػاب المعػػػروفيف
والقديس إيسيرور )اشيذر( صاحب األصوؿ, ويعرؼ األوؿ عنػد األندلسػييف باسػـ أقشػتيف أو ا شػتيف, أمػا 
كتابو ع مصحؼ العالـ الكػا فع , والنصػارى معّولػوف عمػى معرفتػو ومقمّػدوف لػو فػي قومتػو وقعدتػو عمػى أنػو 

 . 5مسالؾ النظر وأجرؤىـ عمى مناىه العبرأعرؼ ب
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فػالتراث الكالسػيكي كػػاف محػدد القيمػػة عنػد نصػػارى األنػدلس, أمػا التػػراث الشػعبي فقػػد تػرؾ ُأثػػًرا واضػًحا فػػي 
شعر الموّشحات واألزجػاؿ, فطريقػة نظمػو جديػدة, وموضػوعاتو سػبؽ أف تناوليػا بعػض الشػعراء المالتينيػيف 

ي فػػي ثقافػػة المعاىػػديف, فقػػد اجتػػذبت الثقافػػة االسػػالمية فػػي أواخػػر القػػرف القػػدامى, ويتجمّػػى العنصػػر العربػػ
العاشػػػػػػر المػػػػػػيالدي فرنسػػػػػػًيا أو المانًيػػػػػػا ُيػػػػػػدعى جريبػػػػػػر انتقػػػػػػؿ إلػػػػػػى إسػػػػػػبانيا ودرسػػػػػػى ىنػػػػػػاؾ, وفػػػػػػي عػػػػػػاـ 

, أصػػبح بابػػا باسػػـ سمفسػػتر الثػػاني, وُدعػػي بالبابػػا الفيمسػػوؼ, وىنػػاؾ كتابػػاف يػػداّلف عمػػى (ـ999ىػػػ/390)
فالشػػاعر مػػف   La PoemadeL Cidرقّي اسػػتقر فػػي الػػبالد ,أوليمػػا ممحمػػة السػػيد وجػػود تػػراث مشػػ

المسػػتعربيف. وفػػي الممحمػػة صػػور عربيػػة مثػػؿ الشػػرؼ  والثػػأر, ومػػؤثرات إسػػالمية مثػػؿ  تخمػػيس الغنػػا ـ,, 
و والدية في حاؿ القتؿ الخطأ,والثاني ىػو ع سػمؾ الكتػابع أو ع التربيػة الكنسػيةع ومؤّلفػو ييػودي إسػباني اسػم

ـ,, وتنّصػػػر والكتػػػاب ألفػػػو بالعربيػػػة ثػػػـ ترجمػػػو  12ربػػى يوسػػػؼ سػػػفردي مػػػف وشػػػقو, ألفػػػو فػػػي أوا ػػؿ القػػػرف 
 .1لالتينيو ويعترؼ المؤلؼ بمصادره الشرقية مثؿ كتاب حنيف بف إسحاؽ وكتاب عاألمثاؿع البف فاتؾ

رب, فاألعػػػداد وفيمػػػا يخػػػتّص بالّرياضػػػيات والطبيعيػػػات, فقػػػد أتػػػى إسػػػياـ نصػػػارى األنػػػدلس عػػػف طريػػػؽ العػػػ
اليندية التي وضع قواعػدىا الخػوارزمي فػي القػرف الثالػث اليجػري, وصػمت إلػى  األنػدلس فػي القػرف نفسػو, 
وعرفيا أيولوطيو وعمؿ ليا كاتب مثؿ ألبرو جداوؿ لتسييؿ دراستيا حتى يتسنى فيميػا انتقمػت عػف طريػؽ 

 .2المستعربيف إلى إسبانيا النصرانية

 -:التراث الثقافي لمنصارى 

ُيعّد ما وصؿ الينا مف االنتاج العقمي لمنصارى قميأل بالنسبة لكثػرتيـ, ففيػارس الكتػب فػي عيػد المستنصػر 
ورقػة, ولكػف لػػـ تصػؿ إلينػا ىػػذه الفيػارس, ومػف أسػػباب فقػداف ىػذا اإلنتػػاج  21فيرسػًا فػي كػػؿ  44وصػمت 

أبػػي عػػامر فػػي سػػعيو  المسػػتعربي مػػا جػػرى فػػي أخريػػات القػػرف الرابػػع اليجػػري عنػػدما عمػػد المنصػػور ابػػف
لػػػى خػػػزا ف الحكػػػـ المستنصػػػر وذلػػػؾ بطػػػرح مػػػا بيػػػا مػػػف الكتػػػب  السػػػاءة إلػػػى المروانيػػػة وام إلرضػػػاء الفقيػػػاء وام
القديمػػة, عػػدا عػػف كتػػػب الطّػػّب والحسػػاب, إذ إنػػو أحػػػرؽ بعضػػيا والقػػى بعضػػيا اآلخػػػر فػػي آبػػار القصػػػر, 

راث الثقػافي لممعاىػديف يترّكػز فػي تػراث مكتػوب ويقصد بالعموـ القديمة العموـ العقمية اليونانية الالتينيػة فػالت
 .3بالالتينية وتراث آخر مكتوب بالعربية مؤلٍؼ ومترجـٍ 
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أمػػا التػػراث الالتينػػي فأ مبػػو يػػدور فػػي موضػػوعات دينيػػة, وبطبيعػػة الحػػاؿ كانػػت األديػػرة ىػػي المكػػاف الػػذي 
ىو اسـ ديني لرجؿ نجيػؿ اسػمو تخّرج فيو  الب المشتركيف في ىذا التراث, ورا دىـ جميعًا سبيرا إف ديو و 

األصمي, عاش في أوا ؿ القرف التاسع الميالدي, ووضع األساس الفكري لحركة االستشياد االنتحاريػة بعػد 
 . 1(ـ861ىػ/247 )وألبرو ت (ـ859ىػ/ 245)سنوات, ومف تالميذه إيولوخيو توفي

سػػموب الكتابػػة عنػػد المسػػمميف ظيػػرت فػػي القػػرف الثػػاني اليجػػري بعػػض المصػػنفات التاريخيػػة التػػي تػػأثرت بأ
وىػػػي تػػاريخ عػػػاـ لػػبعض ممػػػوؾ القػػوط وبيزنطػػػة,  (ـ741ىػػػ/ 124)وأوليػػا الحوليػػة البيزنطيػػػة العربيػػة لسػػػنة

وتتضػػّمف أخبػػارًا عػػف العػػرب فػػي المشػػرؽ, وفتوحػػاتيـ فػػي إسػػبانبا, إذ إّف الكاتػػب ال يخفػػي أعجابػػو بػػالنبّي 
وىػي أيضػَا تػاريخ عػاـ يبػدأ  (ـ754ىػػ/  137) ربية لسػنةمحّمػد ػ صػّمى اهلل عميػو وسػمـ ػ والحوليػة المسػتع

ـّ بعػػد ذلػؾ الحوليػػة القوطيػة التػي كتبػػت فػي أوا ػػؿ (ـ754ىػػ/ 137)ببدايػة الخميقػة وينتيػػي بحػوادث سػػنة , ثػ
القػػرف الحػػادي عشػػر المػػيالدي, وصػػاحبيا مسػػتعرب مػػف طميطمػػة , اعتمػػد عمػػى بعػػض المصػػادر العربيػػة, 

 .2تاريخ الرازيمثؿ الّنّص األصمي المفقود ل

فكػػاف لممػػدونات التاريخيػػة المسػػتعربية ُأثرىػػا فػػي المػػدونات التاريخيػػة بمسػػبانيا النصػػرانية التػػي اضػػطمع فييػػا 
المستعربوف المياجروف بدور ميـّ في تنفيذىا, ومف اآلثػار األدبيػة لممعاىػديف ع كتػاب الشػروحع وىػو معجػـ 

تػػراث العربػػي لممعاىػػديف فقػػد وصػػمت إلينػػا نصػػوص التينػػي عربػػي محفػػوظ بمكتبػػة جامعػػة ليػػدف, أمػػا عػػف ال
التينية ذات شروح عربية, أو نصوص التينية مترجمة إلػى العربيػة, وأحيانػًا يكػوف النّصػاف عمػى محػوريف, 
أي يصبح الػّنّص مػزدوج المغػة , وكػاف الكتػاب المقػدس مػف أوا ػؿ الكتػب التػي ُترجمػت إلػى العربيػة, ولػيس 

نسخة مف العيد القديـ استعاف بيا في كتاب ع الِفّصؿع وكذلؾ في كتابػو ع  مف شّؾ أّف ابف حـز اطمع عمى
 3طوؽ الحمامة ع

أما في العيد الجديد فتشػير المصػادر النصػرانية إلػىع يوحنػا خػواف اإلشػبيميع الػذي عػاش فػي القػرف التاسػع 
الكتػاب المقػّدس,  الميالدي, ويعزو إليوع رود ريجو خمينيثع بعد عدة قروف أنو وضع تعميقات عربية عمػى

ودعاه العرب سعيد المطراف,عمػى أنػو مػف المؤكػد أنػو وجػدت ترجمػة عربيػة لمعيػد الجديػد فػي مدينػة قرطبػة 
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, وىػي مػف أعمػاؿ اسػحاؽ بػف بمشػؾ , ونجػد التػأثير العربػي واضػحًا فييػا, (ـ908ىػػ/296 )تعػود إلػى سػنة
 .1ف العربيةفيبدأ كّؿ إنجيؿ بالبسممة اإلسالمية ويبدو أنو كاف متمكنًا م

 -:التأثيرات الدينية 

كاف لإلسػالـ والمسػمميف تػأثير واضػح عمػى نصػارى األنػدلس المعاىػديف, فقػد أسػمـ كثيػر مػنيـ حيػث يرجػع 
بعض المؤّرخيف الفرنه انتشػار اإلسػالـ فػي األنػدلس إلػى إسػباف ماريػة ,ولػـ يكػف ىنػاؾ ضػرورة ألف يفػارؽ 

أبقػػوىـ عمػػى أحػػواليـ التػػي كػػانوا عمييػػا, بػػؿ إّف ىػػذه األحػػواؿ أحػػد مػػف النصػػارى ديػػف آبا ػػو, ألّف المسػػمميف 
تحّسنت إلى حّد كبير, فقد سمح ليـ المسمموف بأف ينظموا أنفسيـ  وفؽ ما تقتضػيو شػرا عيـ , بػؿ سػمحوا 
ليـ أحيانًا بقدر مف االستقالؿ في مناطؽ الثغور, وأجازوا ليـ تممؾ األرض, واشػتغؿ عػدد كبيػر مػنيـ فػي 

ة, ولـ يتعّسػفوا معيػـ فػي جبايػة األمػواؿ, ولػـ يفرضػوا عمػييـ قيػودًا معينػة فػي لباسػيـ, ولػيس مناصب الدول
مف شّؾ أّف العامػؿ الػديني ىػو العامػؿ األساسػي فػي إسػالـ النصػارى, يضػاؼ إلػى ذلػؾ عوامػؿ أخػرى مػف 

ة عصػر بينيا المناخ العاـ الّطيب الذي صػحب مقػدـ المسػمميف, فقػد عػرؼ عػف  البيػة حكػاميـ حتػى نيايػ
ـّ إّف عػػدًدا كبيػػًرا مػػف المسػػمميف عقػػدوا مػػع النصػػارى  الخالفػػة العػػدؿ والتسػػامح والسػػعي فػػي خيػػر الرعيػػة, ثػػ
عالقػػػػػات تتسػػػػػـ بػػػػػالمودة , ودخمػػػػػوا معيػػػػػـ فػػػػػي صػػػػػداقات ومصػػػػػاىرات, وشػػػػػاركوىـ أعيػػػػػادىـ ومناسػػػػػباتيـ 

 .2ف كاف يحسف الالتينيةاالجتماعية, وكانوا يقصدوف كنا سيـ وديارييـ حتى قيؿ: إّف كثيرًا مف المسممي

صػػػاحب ذلػػػؾ عنصػػػر آخػػػر وىػػػو التعريػػػب الػػػذي كػػػاف ظػػػاىرة عامػػػة تصػػػاحب اإلسػػػالـ وتسػػػبقو فػػػي بعػػػض 
األحيػػػاف, فقػػػد انتشػػػرت المغػػػة العربيػػػة وتػػػداخمت فػػػي حيػػػاة النػػػاس حتّػػػى أصػػػحب جػػػزءًا مػػػف نسػػػيجيا, وكػػػاف 

يػػؼ باإلسػػالـ لمػػف ال يحسػػف النصػػارى يمارسػػوف بيػػا شػػعا ر ديػػنيـ, كمػػا تػػولى فقيػػاء األنػػدلس ميّمػػة التعر 
العربية, وكاف وضع الذيف دخموا اإلسالـ في األندلس أفضؿ مف  يرىـ وفي أقطػار أخػرى, ولػـ يعػرؼ أّف 
العرب فرضوا الجزية عمى مف أسمـ في األندلس, في حيف أنيـ حاولوا فرضيا أحيانًا في إفريقيو والمشرؽ, 

ىشاـ بف عبد الممؾ ىو سعي عمر بػف عبػد اهلل المػرادي  وكاف السبب المباشر لثورة البربر في أواخر عيد
عامؿ طنجة إلى تخميس البربر ومػع أّف النصػرانية كانػت الديانػة السػا دة فػي األنػدلس قبػؿ مقػدـ المسػمميف 

                                                           
 .124,تاريخ النصارى في األندلسكحيمة, عبادة, 1
 ..185-184 ,نفسو2
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إال أنو كانت توجد معاقؿ لموثنية أشير الييا في قرارات المجامع بطميطمة مف عبادة لميناييع واألشجار, بػؿ 
 .1د الشياطيفُوجد مف يعب

واستقّرت ًاألحواؿ في البالد, ازدادت أعداد المسمميف,  (ـ755ىػ/138 )ولّما قامت اإلمارة األموية في سنة
ذا كػاف المسػمموف عقػب الفػتح قػد شػاطروا نصػارى قرطبػة كنيسػتيـ الجامعػة؛ فػمف  وكثر انتشار المساجد, وام

الكبير الذي اكتممػت عمارتػو فػي عيػد المنصػور  عبد الرحمف الداخؿ باع منيـ نصيبيـ فييا, وأنشأ الجامع
بف أبي عامر, وكذلؾ بنى أمػراء بنػي أميػة فػي مػدا ف األنػدلس عػددًا مػف المسػاجد, أشػيرىا مسػجد إشػبيمية 
الذي أقامو عمر بف َعػدس قاضػي المدينػة بػأمر مػف عبػد الػرحمف األوسػط, ويحػدد نقػش وصػؿ إلينػا تػاريخ 

, أقػاـ فييػا مسػجدًا (ـ866ىػػ/252 )األمير محمد مدينة مجػريط حػوالي, ولّما أنشأ (ـ829ىػ/214 )إنشا و
 .2جامعًا, كما جدد مسجد استجة وشذونة

وىػػو  (ـ718ىػػ/100 )كػذلؾ قػاـ عػدد مػف األتقيػاء  ببنػاء المسػػاجد, فبنػى َحػنش بػف عبػد اهلل الصػنعاني ت
أنشػأ حػنش مسػجدًا آخػر فػي , كمػا  (ـ864ىػػ/ 250)مف التابعيف مسجد ألبيرة, ووّسعو األمير محمد سنة 

أمر موسى القسوى بالزيادة فيػو  (ـ856ىػ/ 242)سرقسطو, ُعرؼ بالمسجد األبيض ودفف فيو , وفي سنة 
مع االحتفػاظ بمحرابػو عمػى ماكػاف عميػو, وفػي عيػد الفتنػة الكبػرى عنػدما نػزع عػددًا مػف ثػوار األنػدلس إلػى 

ماعيؿ بػػف موسػػى القسػػوى مدينػػة الردة, بنػػى فييػػا االسػػتقالؿ انصػػرفوا إلػػى بنػػاء مسػػاجد, فبعػػد أف جػػّدد إسػػ
مدينػػػة  (ـ875ىػػػػ/261), وعنػػػدما بنػػػى عبػػػد الػػػرحمف بػػػف مػػػرواف الجميقػػػى (ـ900ىػػػػ/288)مسػػػجدًا جامعػػػًا 

 .3بطميوس جعؿ فييا مسجدًا جامعاً 

وقد أسػمـ فػي عصػر اإلمػارة عػدد كبيػر مػف النصػارى ,نخػّص بالػذكر أبػا الفتػوح نصػر الخصػبي الػذي لمػع 
عيػػد األميػػر عبػػد الػػرحمف األوسػػط, وكػػاف أبػػوه مػػف أىػػؿ ذمػػة قرمونػػة, وكػػاف لنصػػر الػػذي ُيعػػرؼ  نجمػػو فػػي

أحيانػػًا بنصػػر الصػػقمبي منزلػػة كبيػػرة عنػػد أميػػره, حتػػى أنػػو وصػػؼ بػػػخميفة األميػػر عبػػد الػػرحمف بػػف الحكػػـ, 
لػو دور  المقدـ عمػى جميػع خاصػتو , المػدبر ألمػر داره, المشػارؾ ألكػابر وزرا ػو فػي تصػريؼ ممكػو, وكػاف

ميـّ في أحداث الشيداء النصارى بقرطبة, كما قاد جيوش الدولة في حربيا مف المجوس )النورماف(, عمى 
أّف نصرًا شارؾ في مؤامرات البالط في أواخر عيد عبد الػرحمف األوسػط, واتخػذ جانػب طػروب فػي سػعييا 

الحرانػي الطبيػب, وأعطػاه الػؼ لجعؿ ولدىا عبد اهلل بداًل مف أخيو محمػد ولػي عيػد أبيػو, وبعػث فػي طمػب 
                                                           

 .186-185,تاريخ النصارى في األندلسكحيمة, عبادة,  1
 .186نفسو, 2
 .186,تاريخ النصارى في األندلس,كحيمة, عبادة, 2/87, البيان المغرب في أ بار المغرب واألندلسالمراكشي,ابف عذارى, 3
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دينار عمى أف يجيز لو سّمًا يقدمة لألمير عمى أنو دواء وكاف قػد اعتػؿ فػي آخػر أيامػو عمػة طويمػة, وعمػـ 
 .1 (ـ850ىػ/ 236 )األمير بما يدبره لو نصر, وأجبره عمى أف يتجّرع الّسـّ فكاف ذلؾ سبب موتو

انػػة مسػػتخرجًا لخػػراج الذمػػة ,ثػػـ عػػاوف عبيػػد اهلل بػػف وفػػي عيػػد األميػػر محمػػد كػػاف قػػومس بػػف انتنيػػاف بػػف يمي
أمية بف يزيد في الكتابة لألمير, فمما أقعدت عبيد اهلل ىذا, عمو عف الركػوب أعوامػا قػاـ قػومس بعممػو إلػى 
أف مػػات, فقػػاؿ األميػػر: لػػو أَف قومسػػًا كػػاف مسػػممًا مػػا اسػػتبدلناه, فػػولي قػػومس الكتابػػة وعػػال شػػأنو ممػػا أثػػار 

شاـ بف عبد العزيز وجعػؿ يػدس عميػو , ولقػومس ىػذا ولػد ُيػدعى عمػر ولػي الكتابػة كوالػده حفيظة الوزير ى
, ولػػػو ابػػػف أخ ُيػػػدعى أحمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل بػػػف انتنيػػػاف روى عػػػف ابػػػف وّضػػػاح (ـ911ىػػػػ/298 )وتُػػػوفي سػػػنة

 .2و يره

عبػد الػرحمف  وفي أواخر عصر اإلمارة كاف إسحاؽ الطبيب النصراني ذا نفوذ عند األمير عبد اهلل واألميػر
الثالث وأسمـ ولده يحيى الذي ورث صناعة الطّب عف أبيو وّأّلؼ فيو, حيث بمغت منزلتو عنػد الناصػر أنػو 
عاله كرا مػو وحرمػو, وصػار وزيػرًا, وُعيػد إليػو بالقيػادة فػي بطميػوس وكػاف لػو دور واضػح فػي المفاوضػات 

 .3مويؿ أسقؼ ألبيرة, باإلضافة الى ص(ـ915ىػ/303 )بيف الناصر وعمر بف حفصوف سنة

وقد برع عدد مّمف أسمـ مف النصارى في عموـ المسمميف ومنيـ عبد اهلل بػف عمػر بػف الخطػاب بػف إنجمػيف 
ويقػاؿ عنػػو كػػاف مػػف مسػػممي الذمػػة, فمػػأل إشػػبيمية عممػًا وبال ػػة ولسػػانًا حتَػػى شػػرفت بػػو العػػرب, ولكنػػو ُقتػػؿ 

 رب لمسيطرة عمى ىذه المدينة., في  مار الصراع بيف المولديف والع(ـ889ىػ/276 )سنة

وىكػػذا تزايػػدت أعػػداد المسػػمميف وبخاَصػػة فػػي عيػػد عبػػد الػػرحمف األوسػػط وولػػده األميػػر محمػػد, وتعػػود ىػػذه 
الظاىرة إلى تعّسؼ األمراء األموييف مع النصارى, ومف المػرّجح أّف المقصػود بػذلؾ فتنػو الشػيداء بقرطبػة, 

 .4ع النصارى ولـ يضطيدوىـ اضطياد يدفعيـ لإلسالـولكف ىذا  ير صحيح, فالمسموف لـ يتعّسفوا م

نما كانت نتيجػة لػو؛ ألّف المحّرضػيف عمييػا  فمـ تكف فتنو الشيداء سببًا في إقباؿ النصارى عمى اإلسالـ, وام
ساءىـ انتشار اإلسػالـ بػيف النصػارى, فعمػدوا إلػى افتعػاؿ الفتنػة ليحولػوا دوف ىػذا االنتشػار,عمى أّف الفتنػو 

عّمػت أقطػار األنػدلس فػي أخريػات القػرف الثالػث كػاف ليػا األثػر الواضػح فػي انتشػار اإلسػالـ؛  الكبرى التػي

                                                           
 .190,تاريخ النصارى في األندلسبادة, كحيمة, ع 1
 .192-191نفسو, 2
 .193-192نفسو, 3
 .192نفسو, 4
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ألف ىذه الفتنو التي اشتعمت ألسباب اجتماعية لـ تمبث أف تحولت عمػى يػدي عمػر بػف حفصػوف إلػى فتنػو 
ذات طػػػابع دينػػػي, فانصػػػرؼ عػػػدٌد مػػػف أتباعػػػو إلػػػى التعّصػػػب مػػػف المسػػػمميف, فػػػأدى ذلػػػؾ لظيػػػور تعّصػػػب 

 .1مضاّد, كاف لو أثره في تحوؿ عدد كبير مف النصارى إلى اإلسالـ

يمكف مف خػالؿ مػا سػبؽ تسػجيؿ نتيجػة مفادىػا أّف بػالد األنػدلس فػي القػرف الثالػث اليجػري أصػبحت دولػة 
اسػػالمية بيػػا أقميػػة نصػػرانية , أيضػػًا نجػػد اسػػياـ لمنصػػارى فػػي بنػػاء مسػػاجد المسػػمميف, التػػي كانػػت بمثابػػة 

شعا ر الديف , وتدريس العموـ المختمفة, باإلضافة إلى وجود بعض األطباء النصارى والػذيف  أماكف إلقامة
كػػػاف ليػػػـ دور بػػػارز فػػػي العػػػالج والتطبيػػػب فتػػػرة اإلمػػػارة األمويػػػة فػػػي األنػػػدلس, فيبػػػدوا أف النصػػػارى كػػػانوا 

 يعتمدوف عمى تراث وثقافة المسمميف في بناء حضارتيـ وتحقيؽ التقدـ.

 بغداديبيت الحكمة ال-ج

أوؿ مكتبة عامة ذات شأف في العالـ اإلسالمي, كما أنو أوؿ جامعة إسالمية جمػع فييػا  2ُيعّد بيت الحكمة
العمماء والباحثوف, ولجأ إلييا الطالب, فكانت بذلؾ مركزًا عمميًا يحقؽ لمطالب زادًا عمميًا وفيرًا ويخرج ليـ 

 .3موـ الطّب والفمسفة والحكمة و يرىامف جيد القا ميف عميو ثقافة مختمفة االتجاه تشمؿ ع

نشػاء الخػزا ف التػي  وقد ُعِني الخمفػاء المسػموف منػذ فجػر العيػد األمػوي بالكتػاب العربػي ونشػره بػيف النػاس وام
ـّ الكتػػب والػػدفاتر, كمػػا ُعُنػػوا بالحصػػوؿ عمػػى كتػػب العمػػـ القديمػػة لتكػػوف ليػػـ مرجعػػًا وألوالدىػػـ, وكػػانوا  تضػػ

ـّ المصػػاحؼ وكتػػب العمػػـ ,وكػػاف العممػػاء منػػذ  يػػزّودوف المسػػاجد الجامعّيػػة فػػي كػػّؿ إقمػػيـ بػػالخزا ف التػػي تضػػ
زمػػف قػػديـ يقفػػوف كتػػبيـ وأوراقيػػـ ومخطوطػػاتيـ عمػػى خػػزا ف المسػػاجد ودور العمػػـ, ويتقربػػوف بػػذلؾ إلػػى اهلل 

 .4ويرجوف نشر العمـ ومعونة أصحابو

                                                           
 .193,تاريخ النصارى في األندلسكحيمة, عبادة, 1
عمـ الحكمة ىو عمـ يبحث عف حقا ؽ األشياء, ما ىي عميو في نفس األمر, بقدر الطاقة البشرية, وموضػوعو األشػياء الموجػودة فػي  2

 .1/676,والفنون الكتب ميكشف الظنون عن أساحاجي خميفة, مصطفى,  اف,األعياف واألذى
وىناؾ ما يسمى بيوت الحكمة العامة, وىػي عبػارة عػف خػزا ف الكتػب التػي أسسػيا الخمفػاء الفػاطميوف مػف أمػراء المسػمميف, أمػا بيػوت  3

ىػـ , وكػاف يسػتفيد منيػا النػاس, ومػف أشػير الخػزا ف الحكمة الخاصة فيي خػزا ف الكتػب التػي أنشػأىا العممػاء واألدبػاء واألعيػاف فػي دور 
 .157, من العصور القديمة حتى أوائل القرن العشرين التربية عبر التاريخالعامة بيت الحكمة البغدادي, عبد الدا ـ, عبد اهلل, 

ر, وتضػـ مجموعػة مػف خػزا ف يوصؼ بيت الحكمة بأنو بناية كبيرة فييا عدد مػف القاعػات والحجػرات الواسػعة, موزعػة فػي أقسػاـ الػدا 4
فضتل الحضتتارة الكتػب, فػي كػؿ خزانػػة مجموعػة مػف األسػفار التػػي تنسػب إلػى مؤسسػػيا , كخزانػة الرشػيد, وخزانػة المأموف,ىاشػػـ,زكريا, 

 .282, اإلسالمية والعربية عمى العالم
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يفػػػة ىػػػاروف الرشػػيد وعػػػّيف عمييػػػا وبيػػت الحكمػػػة ىػػو أوؿ دار كتػػػب عامػػػة ظيػػرت فػػػي اإلسػػػالـ أنشػػأىا الخم
ذلؾ قاـ المػأموف وبعد  الموظفيف, وآتاىا حاجتيا مف الكتب, فنمت واشتّدت وأخذت تؤتي أكميا طيبًا يانعًا,

الحكمة الذي أنشأه أبوه حتى إنو لّمػا تػوّلى الخالفػة جعميػا فػي مكػاف الرعايػة واالىتمػاـ  تيتوسع وتدعيـ بي
د ومصػر وفػارس و يرىػا, وأجػزؿ مكافػأة العممػاء حيػث كػاف واسػع المعرفػة منو, فجمب إلييا الكتب مف الينػ

محبػػػًا لمعمػػػـ, واألدب, مػػػبّجاًل لألدبػػػاء والعممػػػاء, فنشػػػطت الحيػػػاة الفكريػػػة فػػػي عيػػػده أيمػػػا نشػػػاط ,ومضػػػت 
 .1الحضارة قدمًا في سبيؿ النماء واالزدىار

بغداد ورعاية األموييف ليـ في االندلس  وكاف لتشجيع الخمفاء لمعمماء وعمى األخّص الرشيد ثـ المأموف في
أثر كبير في انتعاش الحركة العممية وازدىارىا, فيعػّد بيػت الحكمػة الػذي أسسػو العباسػيوف ببغػداد أوؿ بيػت 
حكمة عرؼ عند المسمميف, كما كاف أعظـ شأنًا لما يحتويو مف الكتب النفيسػة فػي شػتى العمػوـ والمعػارؼ 

د أصبح العراؽ في العصر العباسػي أىػـ مركػز لمحركػة العمميػة فػي الػدنيا, فمق المختمفة المغات والنصوص,
 .2السيما بغداد التي حصمت عمى شيره عممية واسعة ال أحد يستطيع مضاىاتيا

فقد أسيـ بيت الحكمة البغدادي في رفد الحركة الثقافية في األنػدلس وتشػجعييا وتزويػدىا بالعممػاء والعمػوـ, 
حثيػػا عمػػى الترجمػػة والتػػأليؼ بفعػػؿ الػػروابط واالتصػػاالت الثقافيػػة بػػيف الحضػػارتيف والمعػػارؼ, والمؤلفػػات, و 

 .3بغداد وقرطبة, فتتممذ عدد كبير مف طالب األندلس في مدارس بغداد والكوفة و يرىا مف المدف العراقية

حكػـ فػي ويعود الفضؿ في نقؿ الحضارة العراقية إلى األنػدلس لألميػر عبػد الػرحمف الثػاني )األوسػط( الػذي 
ـ(, فيعػػّد ىػػذا األميػػر ىػػو الػػذي أعطػػى قرطبػػة النظػػاـ 852-815ىػػػ()238ػػػ 200الفتػػرة الواقعػػة مػػا بػػيف )

العباسي ,حيث أرسؿ وزيػره القاضػي عبػاس بػف ناصػح الجزيػري إلػى العػراؽ لمحصػوؿ عمػى الكتػب القديمػة 
 .4حساب واليندسةفأتاه لألندلس بكتاب السندىند وىو أقدـ الكتب التي ترجمت إلى العربية في ال

                                                           
 .165-5/163,سالميةاإل التاريخ اإلسالمي والحضارة,شمبي,أحمد, 437, أصالة الحضارة العربيةمعروؼ, ناجي,  1
 .2/124,مطول تاريخ العرب,حتي,فيميب, 67,الحضارة اإلسالمية أساس التقدم العممي الحديثمظير, جالؿ,  2
 .92-90, بيت الحكمة البغدادي وأثر  في الحركة العممية في الدولة العباسيةالمناف, رفيدة,  3
 .166-5/163, التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالميةشمبي, أحمد,  4
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فأىؿ األندلس كانوا يستقبموف بمعجاب كّؿ مف يأتي مف بغداد ونتيجػة الحػوادث السياسػية فػي بغػداد دخمػت 
إلى األندلس الكتب الثمينة والغريبة, وحضور الفناف زرياب مف بالط ىاروف الرشيد فػي عيػد عبػد الػرحمف 

 .1خالؿ الفف واألدباألوسط, حيث عمؿ ىذا الفناف عمى نقؿ معالـ الحضارة مف 

ـّ أضػػحت األنػػدلس منػػارة مػػف منػػارات العمػػـ, والمعرفػة, ممػػا كػػاف لػػذلؾ أكبػػر األثػػر فػػي تحقيػػؽ التقػػدـ  ومػف ثػػ
الفكػػػري, والرقػػػي الحضػػػاري, فيمكننػػػا القػػػوؿ أف بػػػالد األنػػػدلس فتػػػرة حكػػػـ األمػػػراء األمػػػوييف حظيػػػت باىتمػػػاـ 

ف لمحركػة العمميػة  وتشػجيعيـ العمػـ والعممػاء, إضػافة وعناية بالغيف, وذلؾ يعود إلػى رعايػة األمػراء األمػويي
إلى أف الرحالت العممية وما نته عنيا مف تبادؿ تبادؿ ثقافي واسع, كاف لػو تػأثير كبيػر عمػى تقػدـ الػبالد, 
واتساع نطاؽ المعرفة, وعدـ اقتصارىا عمى عمـو محددة كعمـو الديف, بؿ شموليا أنواع مختمفة مف العمـو 

طّػػب, والتػاريخ, إضػػافة إلػػى دور المسػاجد فػػي تغذيػػة الحركػة العمميػػة, فمػػـ يقتصػر دورىػػا عمػػى كالفمسػفة, وال
أنيا أماكف لمعبادة فقط, بؿ كانت مراكػز تعمػيـ لعمػوـ مختمفػة, و لػف ننسػى اإلشػارة إلػى أف التسػامح الػديني 

ظيػػور العديػػد مػػف  أعطػػى الفرصػػة لمييػػود والنصػػارى لإلسػػتفادة مػػف الحركػػة العمميػػة فػػي األنػػدلس, وبالتػػالي
األشػػػخاص مػػػنيـ اىتمػػػوا بدراسػػػة أنػػػواع مختمفػػػة مػػػف العمػػػوـ, إضػػػافة إلػػػى تطػػػويرىـ لمعمػػػوـ التػػػي قػػػد سػػػبؽ 
المسػػمميف إلػػى دراسػػتيا, أيضػػًا اسػػياـ بيػػت الحكمػػة البغػػدادي فػػي رفػػد الحركػػة الثقافيػػة فػػي األنػػدلس, بفعػػؿ 

 الروابط واإلتصاالت الثقافية بيف الحضارتيف بغداد وقرطبة.  

                                                           
بيتت الحكمتة البغتدادي وأثتر  فتي الحركتة , المنػاف, رفيػدة, 116-4/115, نفح الطيتب متن طصتن األنتدلس الرطيتبالمقري, أحمػد,  1

 .94-92, العممية في الدولة العباسية
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 ال اتمة

 

بعتتد هتتذا الّتطتتواف فتتي تتتاريخ األنتتدلس, وتستتميط الّضتتْوء عمتتى الحيتتاة العممّيتتة والفكرّيتتة واألدبّيتتة يمكتتن 
 تسجيل المالحظ اوتية:

بػػالر ـ مػػف وجػػود االضػػطرابات والمنازعػػات قبػػؿ الفػػتح اإلسػػالمي إال أنػػو كػػاف ىنػػاؾ بػػوادر صػػغيرة  -
 ة األموية في األندلسر لنيضة ثقافية لـ تظير بوضوح إال في عصر اإلما

 
ليفيـ ودراسػػػاتيـ المتعػػػّددة, أأثبػػػت األندلسػػػيوف قػػػدرتيـ الكبيػػػرة فػػػي إثػػػراء ميػػػداف الحػػػديث وعمومػػػو بتػػػ -

 وقّدموا في ذلؾ روا ع مف إنتاجيـ العممي الغزير.
 

اّتضػح لنػػا المشػاركة الطيبػػة التػي قػػاـ بيػا األندلسػػّيوف فػي ميػػداف التفسػير , وخاّصػػة بقػّي بػػف مخمػػد  -
 يعتبر وساًما أنار األندلس بعممو وفضمو.الذي 

 
نالت عموـ الديف مف حديث, وتفسير, وقراءات, اىتماًما وعنايًة واضحتيف مف األندلسييف كاف ليا  -

مػف منػارات العمػـ  -فػي تمػؾ الفتػرة -األثر األكبر في تطور الناحية العممية, حيث  ػدت األنػدلس 
 الشييرة في مجاؿ العمـو الدينية.

 
لمذىب المالكّي الصدارة في تفكير األندلسّييف وحياتيـ, حّتى أصبح المذىب الرسمي لمػبالد احتّؿ ا -

في تمؾ الفترة, بالّر ـ مف وجود العديد مف المذاىب األخرى التي كاف صوتيا خافتًػا , وذلػؾ خوفًػا 
ذي اىػتـ مف اتياـ أتباعيـ بالزندقة واإللحاد, لخروجيـ عف المػذىب الرسػمي لمػبالد, كػابف مسػرة الػ

 بمذىبو, واألعشى القرطبي الذي كاف مف أنصار المذىب الحنفي.
 

حظي الّطّب في األندلس باىتماـ وعناية, فبالر ـ مػف عػدـ كثػرة األطبػاء, ولكػنيـ ُعِرفػوا بميػاراتيـ  -
 وقدراتيـ الجّيدة في عمـ الّطّب. 
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ر اإلمػػارة, فعػػدد األفػػراد لػػـ تتطػػّور الدراسػػات الرياضػػية والفمكيػػة, ولػػـ تزدىػػر بشػػكؿ كػػاٍؼ فػػي عصػػ -
, والسػبب فػي ذلػؾ اتيػاـ كػؿ متبػع ياًل كابف السمح, وعباس بف فرناسالميتميف بيذه العموـ كاف قم
 ليذه العمـو باإللحاد والزندقة.

 
أنجب عصر اإلمػارة ف ػة مػف الشػعراء شػيد ليػـ األدبػاء مػف معاصػرييـ, وَمػف أتػى بعػدىـ بالبراعػة  -

د الػػرحمف الػداخؿ, وىػػذا دليػػؿ عمػى تفػػّوؽ األندلسػييف , حيػػث بمغػػوا فػي الشػػعر كػابف عبػػد رّبػػو, وعبػ
 درجة رفيعة ومكانة سامية في قرض الشعر.

 
 ُيعتبر فّف الموّشح الّصورة األدبية المعّبرة عف تبمور الشخصّية األندلسية في ميداف األدب. -

 
زاىًرا أثبت فيو األندلسّيوف  شيَد ميداف الحياة األدبية, والمغوية, والنحوية  في عصر اإلمارة نشاطاً  -

 َسعة معارفيـ وتألّؽ شخصّيتيـ العممية.
 

بم  األندلسّيوف فػي عصػر اإلمػارة درجػة رفيعػة فػي ميػداف البحػث العممػّي فػي مختمػؼ وجػوه العمػـ,  -
فأضافوا بذلؾ دراسػات قّيمػة ومفيػدة كػاف ليػا األثػر األكبػر فػي تطػور ىػذه الدراسػات ونمّوىػا بشػكؿ 

 ا بعد.كبير وواضح فيم
 

لقيػػت العمػػوـ اإلنسػػانية مػػف تػػاريخ, وجغرافيػػا, وفمسػػفة, نشػػاًطا ممحوًظػػا مػػف عممػػاء األنػػدلس كأسػػرة  -
 الرازي التي ُتعّد مف أعظـ األسر العممية عطاًء في ميداني التاريخ والجغرافيا.

 
عمػػػَؿ األمػػػراء األموّيػػػوف عمػػػى تطػػػوير األنػػػدلس والّرقػػػي بيػػػا خطػػػوات ممموسػػػة إلػػػى األمػػػاـ, وذلػػػؾ  -

كػػاف بمثابػػة بدايػػة انطػػالؽ نحػػو تقػػّدـ  -فتػػرة حكميػػـ -بتشػػجيعيـ العمػػـ والعممػػاء, فالنشػػاط العممػػيّ 
 عممّي واسع المجاالت.
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أثمػػرت الػػّرحالت العمميػػة وأينعػػت, وآتػػت أكميػػا طيبػػًا يانًعػػا , فتوّسػػعت مػػدارؾ األندلسػػّييف وتفتحػػت  -
عمػـو والمعػارؼ مػف خػالؿ قػراءاتيـ عقوليـ, وبدأوا يدرسوف العمػوـ المختمفػة, ويجػادلوف أصػحاب ال

 المتعددة ودراساتيـ لمعموـ المختمفة.
 

ـّ األندلسّيوف بالعمـ اىتماًمػا كبيػًرا حتّػى أصػبح العمػـ َمْعَمًمػا مػف معػالـ الػبالد البػارزة الّدالػة عمػى  - اىت
 الحضارة والتقدـ.

 
س ومنيػا اسػتقرار األوضػاع َثّمة عوامُؿ ودواٍع  كاف ليا دور في ازدىار الحركة العمميػة فػي األنػدل -

 في البالد, وتشجيع والة األمر لمعمـ والعمماء, وانتشار المغة العربية حيث أصبحت المغة الرسمية.
 

أسيـ بيت الحكمة البغدادي في رفد الحركة الثقافية في األندلس بفعؿ الروابط واالتصاالت الثقافية  -
 بيف الحضارتيف بغداد وقرطبة.

 
كريف والفالسفة النصارى و الييػود الػذيف اىّتمػوا بتطػوير العمػوـ, معتمػديف فػي ظير العديد مف المف -

 ذلؾ عمى تراث المسمميف وثقافتيـ, بفعؿ سياسة التسامح الدينّي آنذاؾ.
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 المم ص بالمغة اإلنجميزية:

Abstract : 

Our Islamic history is rich of civilization creativity which, in turns, lightens 

many dark corners within the history of the Islamic civilization. Throughout 

their long history, Muslims had an incredible activity in all various fields of 

civilization. This activity has led to the creation of a massive civilization entity 

that contributed in the better development of humanity. During the Umayyad’s 

period, Andalusians had a great role and crystal-clear efforts taking care of all 

aspects of civilization in general, and scientific life in particular. Different 

sciences that include the Hadith (Prophetic narrations), Tafsir (Interpretation), 

jurisprudence, and the Maliki doctrine, which took the lead within the 

Andalusians’ lives and thinking and become the official doctrine in the state, in 

addition to the Thahiri doctrine and others had all received a special care and 

attention which impacted on the development of the Andalusia for the better.  

Moreover, the Andalusians excelled in other aspects of sciences, such as the 

natural sciences that include medicine, pharmacy, chemistry, and human 

sciences, for example history, geography, and many others. 

During the Umayyad period, the Andalusia became the lighthouse of science 

and knowledge which had the great impact on the achievement of the 

intellectual progress and civilizational prosperity which resulted from the 

Umayyad princes’ care of scientific movement, the encouragement of science 

and scholars, in addition to the scientific journeys that lead to a massive cultural 

exchange that lead to the development of the state, the expansion of knowledge, 

and the religious tolerance that paved the way for Jews and Christians to benefit 

from the scientific movement in the Andalusia. This was supported by the 

contributions of the Baghdadi House of Wisdom in supplying the cultural 

movement in the Andalusia by the connections and cultural communications 

between the civilizations in Baghdad and Cordoba. 
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 ,)د.ف( ,)د.ـ( ,)د.ت(. *المقتبس من أنباء األندلس

 ـ(: 971ىػ/361الخشني, محمد بف حارث,)ت -
 ـ.1992, مدريد,,تحقيؽ: ماريا لوسيا, المجمس األعمى لألبحاثأ بار الفقهاء والمحدثين*
 , دار الكتاب المبناني, بيروت, )د.ت(.طبقات عمماء افريقية*
 ـ.1966, الدار المصرية, القاىرة, قضاة قرطبة وعمماء افريقية*

 ابف الخطيب, لساف الديف: -
 ـ.2010,دار الكتب العممية, بيروت, اإلحاطة في أ بار طرناطة* 

 ـ(:1405ىػ/808ابف خمدوف, عبد الرحمف, )ت -
 , المكتبة التجارية, مصر, )د.ت(.لمقدمةا *

 ,تحقيؽ:أبو صييب الكرمي,بيت األفكار الدولية, ,)د.ـ( ,)د.ت(.*العبر وديوان المبتدأ وال بر
 ابف خمكاف, أحمد:  -

 ـ. 2010, تحقيؽ:إحساف عباس, دار صادر, بيروت, *وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان
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 الخوارزمي, محمد بف موسى: -
 ـ.1989,دار الكتاب العربي,بيروت, لعموممفاتيح ا*
 ابف خير, أبو بكر محمد: 
,تحقيػؽ: العمم وأنتواع المعتارف فهرسة ما روا  عن شيو   من الدواوين المصنفة في ضروب* 

 ابراىيـ األيباري, دار الكتاب المصري, )د.ـ(,)د.ت(.
 الدال ي, أحمد: -

فتي طرائتب البمتدان  وثتار والبستتاننصوص عن األندلس من كتتاب ترصتيع األ بتار وتنويتع ا* 
, تحقيػؽ: عبػد العزيػز األىػواني, معيػد الدراسػات اإلسػالمية, مدريػد, والمسالك إلى جميتع الممالتك

 )د.ت(.
 الزبيدي, أبو بكر: -

 , دار المعارؼ, )د.ـ(,)د.ت(.2, تحقيؽ: محمد أبو الفضؿ, ططبقات النحويين والمغويين* 
 الزبيدي, محمد:  -

 ـ.2010, دار اليداية,)د.ـ( ,جواهر القاموستاج العروس من *
 الزركمي, خير الديف: 
 ـ.2002, دار العمـ لممالييف,)د.ـ( ,األعالم* 

 ابف سعيد, المغربي: -
 ,)د.ف(,)د.ـ(,)د.ت(. المغرب في حمى المغرب* 

 ـ(: 1167ىػ/562السمعاني, عبد الكريـ, )ت -
 ـ.1987اقرأ, بيروت,  , دار2:تحقيؽ: شفيؽ محمد, ط*أدب اإلمالء واالستمالء

 السيوطي, جالؿ الديف: -
 ـ.1996, تحقيؽ: سعيد المندوب, دار الفكر, لبناف, االتقان في عموم القرآن* 

 ـ(:1153ىػ/548الشيرستاني, أبو الفتح,)ت -
 ـ. 1992, تحقيؽ: أحمد فيمي محمد, دار الكتب العممية, بيروت, 2,طالممل والنحل* 

 الضبي, أحمد بف يحيى: -
 ـ.1967, دار الكتاب العربي, القاىرة, الممتمس في تاريخ رجال أهل األندلسبغية * 

 عبد البر, أبو عمر: -
 ـ.1997, دار البشا ر اإلسالمية, بيروت,*االنتقاء في فضائل األئمة الثالثة الفقهاء
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 ـ. 1994, دار ابف الجوزي,الدماـ,وحمم  جامع بيان العمم وفضم  وما ينبغي من روايت * 
 

 د ربو, أبو عمر:ابف عب -
 ـ. 1983, تحقيؽ: مفيد محمد,دار الكتب العممية,)د.ـ( ,العقد الفريد* 

 العسقالني, شياب الديف: -
 ,دار المعارؼ النظامية, اليند ,)د.ت(.تهذيب التهذيب* 

 ابف عذارى, المراكشي: -
,تحقيػػػػؽ:ج.س كػػػػوالف, دار الثقافػػػػة , بيػػػػروت, البيتتتتان المغتتتترب فتتتتي أ بتتتتار المغتتتترب واألنتتتتدلس*

 ـ.1980
 ـ(:944ىػ/333أبو العرب, محمد بف أحمد) ت -

 ـ.1968, تحقيؽ: عمي الشابي, الدار التونسية, تونس, طبقات عمماء افريقية وتونس* 
 عناف, محمد: -

 ـ.  1997, مكتبة الخانجي, القاىرة, دولة اإلسالم في األندلس* 
 ـ(:1386ىػ/788ابف فرحوف, ابراىيـ بف عمي, )ت -

, تحقيػػؽ: عبػػاس بػػف عبػػد السػػالـ, )د.ف(, عممتتاء المتتذهب ي معرفتتة أعيتتانالتتديباج المتتذهب فتت* 
 ـ.1932ىػ/1351مصر, 

 ابف الفرضي, أبو الوليد: -

 ـ.2008,تحقيؽ:بشار عواد معروؼ, دار الغرب اإلسالمي, تونس,*تاريخ عمماء األندلس

 ـ(:1159ىػ/554القاضي عياض, أبو عبد اهلل, )ت -
, تحقيػػؽ: أحمػػد صػػقر, دار التػػراث, القػػاىرة,  قييتتد الستتماعاإللمتتاع لمعرفتتة أصتتول الروايتتة وت* 

 ـ.1970
, تحقيػؽ: محمػد بػف الطنجػي, *ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب اإلمام مالك

 ـ.1965)د.ف(, الرباط, 
 ابف قتيبة, أبو محمد: -

 ,تحقيؽ:ثروت عكاشو,دار المعارؼ,القاىرة ,)د.ت(.المعارف* 
 القرافي, أحمد: -
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, تحقيؽ:عبػػد الفتػػاح أبػػو  األحكتتام فتتي تمييتتز الفتتتاوى عتتن األحكتتام وتصتترفات القاضتتي واإلمتتام* 
 ـ.  1995 ده, مكتبة المطبوعات اإلسالمية, حمب,

 القرطبي, أبو عبد البر: -
 , )د.ف( ,)د.ـ( ,)د.ت(.  بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس* 

 (:ـ1248ىػ/646القفطي, جماؿ الديف,)ت -
, تحقيػػؽ: ابػػراىيـ شػػمس الػػديف, دار الكتػػب العمميػػة, بيػػروت, أ بتتار العممتتاء بإ بتتار الحكمتتاء* 

 ـ.2005
 ـ(:1418ىػ/821القمقشندي, أبو العباس أحمد, )ت -

 ـ.1914, المطبعة األميرية, القاىرة, صبح األعشا في صناعة اإلنشا*
 ابف القوطية, أبوبكر: -

 ـ.     1989يـ األيباري,)د.ف(,)د.ـ( ,,تحقيؽ:ابراىتاريخ افتتاح األندلس* 
 ـ( :1337ىػ/774ابف كثير, أبو الفداء,)ت -

 ـ.1966, مكتبة المعارؼ, بيروت, البداية والنهاية*
 مؤلؼ مجيوؿ: -

تحقيػػؽ: ابػػراىيـ األيبػػاري, دار الكتػػاب المصػػري, القػػاىرة,  أ بتتار مجموعتتة فتتي فتتتح األنتتدلس,* 
 ـ.1981

 مؤلؼ مجيوؿ : -
 ـ.1983, تحقيؽ: لويس موليتا, )د.ف(, مدريد, سذكر بالد األندل* 

 المراكشي, محي الديف: -
 ,)د.ف( ,)د.ـ( ,)د.ت(.  المعجب في تم يص أ بار المغرب* 

 ـ(:997ىػ/387المقدسي, محمد بف أحمد, )ت -
 ـ.1909, )د.ف(, ليدف, أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم*

 المقري, أحمد بف محمد: -
 ـ.1987مكتبة لبناف, بيروت, , معجم المصباح المنير* 

 المقري, أحمد: -
, تحقيػؽ: مػريـ قاسػـ طويػؿ ويوسػؼ عمػي طويػؿ, دار نفح الطيب من طصن األنتدلس الرطيتب* 

 ـ.1995الكتب العممية, بيروت, 
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- :  ابف منظور, محمد بف مكـر
 , )د.ف(,)د.ـ(,)د.ت(. لسان العرب* 

 النديـ, أبو الفرج محمد: -
 ـ.1997روت,, دار المعرفة, بيالفهرست* 

 النويري, شياب الديف: -
تحقيػػػػؽ: عبػػػػد المجيػػػػد ترحينػػػػي, دار الكتػػػػب العمميػػػػة, بيػػػػروت, نهايتتتتة األرب فتتتتي فنتتتتون األدب, *

 ـ.2004
 ابف ىذيؿ, أبو الحسف: -

 ـ.1981, دار الكتب العممية, بيروت, عين األدب والسياسة وزين الحسب والرياسة* 
 

 المراجع العربية :-

 أدىـ, عمي: -
 ـ.1969, دار الكتاب العربي,مصر,المنصور أبو جعفر* 

 أرسالف, شكيب: -
 ـ.1983, دار مكتبة الحياة, بيروت,  الصة تاريخ األندلس* 

 ألبير, مطمؽ: -
 ـ.1967, المكتبة العصرية, بيروت,الحركة المغوية في األندلس* 

 أميف, أحمد: -
 , مؤسسة ىنداوي, القاىرة, )د.ت(.ظهر اإلسالم* 

 اشتيوي, أشرؼ: -
 ـ.2010,رسالة ماجستير ير منشورة,جامعة النجاح, ندلس في عصر الوالةاأل * 

 بروفنساؿ, ليفي: -
 , ترجمة: ذوقاف قرقوط, دار مكتبة الحياة, بيروت, )د.ت(.حضارة العرب في األندلس* 

 البشري, سعد اهلل: -
,رسػػػالة ماجسػػػتير  يػػػر منشػػػورة,جامعة أـ الحيتتتاة العمميتتتة فتتتي عصتتتر ال الفتتتة فتتتي األنتتتدلس* 
 ـ.1982رى,الق
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 بمنثيا, آنجؿ: -
 , ترجمة: حسيف مؤنس, مكتبة الثقافة الدينية, القاىرة, )د.ت(.تاريخ الفكر األندلسي* 

 بيجت, منجد: -
 ـ.1988, مطبعة وزارة التربية,بغداد,األدب األندلسي من الفتح حتى سقوط طرناطة* 

 التركي, عبد اهلل: -
 (, )د.ت(., دار المعرفة, )د.ـاألندلس الدرس والتاريخ* 

 جولياف, شارؿ: -
 , )د.ف(,)د.ـ(,)د.ت(.تاريخ افريقيا الشمالية* 

 الجيوسي, سممى)محرر(: -
 ـ.1988, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, الحضارة العربية اإلسالمية في األندلس* 

 حتاممة, محمد: -
 ـ.2000عماف,  , كمية العموـ اإلجتماعية واإلنسانية,األندلس التاريخ والحضارة والمحنة* 
 ـ.1996, )د.ف(, عماف, يبيريا قبل مجئ العرب المسممين* إ

 حتي, فيميب: -
 ـ.1965,دار الكشاؼ,بيروت,تاريخ العرب مطول* 

 حمادة, محمد: -
 ـ.1980, مؤسسة الرسالة, بيروت, الوثائق السياسية واإلدارية في األندلس وشمالي افريقية* 

 حميدة, عبد الرحمف: -
 , دار الفكر, دمشؽ,)د.ت(.ين العربأعالم الجغرافي* 

 الخالدي, خالد: -
 ـ.1999,رسالة دكتوراه  ير منشورة, بغداد,اليهود في الدولة العربية اإلسالمية في األندلس* 

 خنفر, خمقي: -
 ـ.1991, )د.ف(,)د.ـ(, تاريخ الحضارة اإلسالمية* 

 الخولي, عبد البديع: -
 ـ.1985ىرة,, دار الفكر,القاالفكر التربوي في األندلس* 
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 الد مي, محمد سعيد: -
 ـ.1984, دار أسامة, )د.ـ(, الحياة اإلجتماعية في األندلس* 

 دويدار, حسيف: -
 ـ.1994, مطبعة الحسنيف, القاىرة, المجتمع األندلسي في العصر األموي* 

 دياب الشافعي, حامد: -
 ـ.1998, دار قباء, القاىرة, الكتب والمكتبات في األندلس* 

 الواحد:ذنوف, عبد  -
 ـ.1988, دار الشؤوف الثقافية,بغداد,نشأة تدوين التاريخ العربي في األندلس* 

 ريبيرا, خولياف: -
, دار المعػػػارؼ, القػػػاىرة, 2, ترجمػػػة: الطػػػاىر أحمػػد مكػػػي, طالتربيتتتة اإلستتتالمية فتتتي األنتتتدلس* 

 ـ.1994
 أبو زىرة, محمد: -

*تتتتاريخ ـ, 1954عربػػػي, )د.ـ(, دار اإلتحػػػاد الابتتتن حتتتزم) حياتتتت  وعصتتتر  وآرائتتت  الفقهيتتتة(, * 
 , دار الفكر العربي , القاىرة, )د.ت(.المذاهب اإلسالمية

 الزيات, أحمد: -
 , دار النيضة,مصر,)د.ت(.تاريخ األدب العربي* 

 زياف, عمي: -
,رسػالة ماجسػتير  يػر منشػورة, المعرفة التاري ية فتي األنتدلس  تالل القترن ال تامس الهجتري* 

 ـ.2011
 زيداف, جرجي: -

 , )د.ف(,)د.ـ(,)د.ت(.ايات تاريخ اإلسالمرو * 
 سالـ, عبد العزيز: -

 ـ.1961, مؤسسة شباب الجامعة, اإلسكندرية, في تاريخ وحضارة اإلسالم في األندلس* 
 , مؤسسة شباب الجامعة, اإلسكندرية, )د.ت(.قرطبة حاضرة ال الفة في األندلس* 

 السامرا ي, خميؿ: -
 ,)د.ف( ,)د.ـ( ,)د.ت(.  أثر العراق الحضاري عمى األندلس* 
 ـ.2000, دار الكتاب الجديد, بيروت, تاريخ العرب وحضارتهم في األندلس* 
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 السرجاني, را ب: -
 ـ.2011, مؤسسة إقرأ لمطباعة, القاىرة, قصة األندلس من الفتح إلى السقوط* 

 السعيدي, ناجية: -
ماجسػػتير ير منشػػورة,  ,رسػػالةالزهتتد فتتي الشتتعر األندلستتي حتتتى أوا تتر القتترن الثالتتث الهجتتري* 

 جامعة أـ القرى)مكة المكرمة(,)د.ت(. 
 سويداف, طارؽ: -

 ـ.2005, شركة اإلبداع الفكري,)د.ـ(,التاريخ المصور* 
 الشريقي, ابراىيـ: -

, المكتبػػػة الفاروقيػػػة, باكسػػػتاف, التتتتاريخ اإلستتتالمي منتتتذ العهتتتد النبتتتوي حتتتتى العصتتتر الحاضتتتر* 
 ـ.2008

 الشكعة, مصطفى: -
 ـ.1979, دار العمـ لممالييف, بيروت,لسي موضوعات  وفنون األدب األند* 

 شمبي, أحمد: -
 ـ.1999,مكتبة النيضة,مصر,التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية* 

 شمبي, عمر: -
 ـ. 1998,رسالة ماجستير ير منشورة,الجامعة األردنية, عبد الرحمن الثاني)األوسط(* 

 صادؽ, جعفر: -
 ـ. 1985, رسالة ماجستير  ير منشورة , الموصؿ,س إلى المشرقالرحالت العممية من األندل* 

 أبو صالح, وا ؿ: -
 , )د.ف(,)د.ـ(,)د.ت(.تطور الدرس المغوي في األندلس* 
 ـ.1985, منشورات دار القمـ, راـ اهلل, الجواري في األندلس* 

 الصوفي, خالد: -
 ـ.1980, )د.ف(,)د.ـ(, 2, طتاريخ العرب في األندلس* 

 ضيؼ, شوقي: -
 .1976, دار المعارؼ, )د.ـ(, 3, طالمدارس النحوية* 

 طربية, جرجي: -
 ـ.1983, دار الكتاب المبناني, بيروت, الوجدية وأثرها في األندلس* 
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 الطنطاوي, محمد: -
 ـ.1991, دار المنار, )د.ـ(, نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة* 

 طوقاف, قدري: -
 ـ.2002ىرة,, دار الفضيمة لمنشر,القاالعموم عند العرب* 

 عابديف, عبد المجيد عابديف: -
 ـ.1982, دار الحرية, بغداد, التوثيق تاري   وأدوات * 

 العبادي, أحمد: -
 ـ.1968)د.ف(, اإلسكندرية,  دراسات في تاريخ المغرب واألندلس,* 
 ـ.1986, مكتبة اإلنجمو, مصر, تاريخ المغرب واألندلس في* 

 عباس, احساف: -
 ـ.1997, دار الشروؽ, عماف, تاريخ األدب األندلسي* 

 عبد الدا ـ, عبد اهلل: -
,دار العمػػػػػـ العشتتتتترين التربيتتتتتة عبتتتتتر التتتتتتاريخ متتتتتن العصتتتتتور القديمتتتتتة حتتتتتتى أوائتتتتتل القتتتتترن* 

 ـ.  1984لممالييف,بيروت,
 عبد الرحمف, عثماف: -

 , )د.ف(,)د.ـ(,)د.ت(.عموم الحديث* 
 عبد المجيد, محمد بحر: -

 ـ.1970ة لمكتاب,القاىرة,اليي ة المصريليهود في األندلس, * ا
 عبد محمد, سوداي: -

 ,)د.ف( ,)د.ـ( ,)د.ت(.  تأثر الفكر األندلسي بالحركة العممية في المشرق اإلسالمي* 
 عثماف, عبد الكريـ: -

 ,)د.ف( ,)د.ـ( ,)د.ت(.  معالم الثقافة اإلسالمية* 
 عصيدة, فادي: -

 ير منشػػػػػورة ,جامعػػػػػة ,رسػػػػػالة ماجسػػػػػتر جهتتتتتود نحتتتتتاة األنتتتتتدلس فتتتتتي تيستتتتتير النحتتتتتو العربتتتتتي* 
 ـ.2006النجاح)نابمس(,
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 العكموؾ, عبد المطيؼ: -
,رسػػػػالة ماجسػػػػتير ير منشػػػػورة, الجامعػػػػة  متتتتنهج المعتزلتتتتة فتتتتي توحيتتتتد األستتتتماء والصتتتتفات* 
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