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بسم هللا الرحمن الرحیم
إھداء

الطاھرة، الوالدة العزیزة رحمة الفقیدةإلى روح -
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-
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.الصغیرة والكبیرة
-

.نشره أھدي ھذا العمل المتواضع



 

 شكر وتقدير 
 

أتوجه بالشكر واالمتنان إلى اللطيف المّنان الذي 
أعانني ووفقني على إنجاز هذه المذكرة.  

و أقّدم  جزيل الشكر إلى أ.د. عبد القادر بوباية الذي 
أشرف على هذه الدراسة  من بدايتها إلى نهايتها. 

 كما أشكر الفريق العلمي الذي ساعد على تأطيري ،        
و كلّ الذين ساعدوني من قريب أو من بعيد. 

وأسأله  سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا 
لوجهه الكريم وأن يتقّبله  في صالح األعمال. 
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 المقدمة



المقدمة 
 

  

مقدمة: 

ساهم البربر في التطّور التاريخي لألندلس، وكانوا في الغالب طرفا فاعال في 

صنع أحداثه، منذ الفتح إلى تأسيس الدولة األموية على أرجائه، وما تال ذلك من 

تقلبات سياسية، غّيرت األوضاع وحّولت األندلس إلى طوائف، ما كانت لتسلم من 

السقوط في يد النصارى لوال تدّخل المرابطين، الذين أوقفوا الزحف المسيحي وقضوا 

على بذور الفتنة، بتوحيد المغرب واألندلس تحت رايتهم. 

وإذا كان تاريخ المغرب واألندلس بشكل عام قد نال حظا وافرا من اهتمام 

الباحثين، فإّن البربر كأقلّية إثنية ظلّت مغّيبة، ما عدا القليل من الدراسات التي تناولت 

دور البربر السياسي والحضاري في األندلس، وباستثناء ذلك لم يفرد إلى حّد الّساعة 

 على حسب علمنا- دراسة خاّصة أكاديمية لمشاركة البربر العلمية في األندلس. –

إّن الدراسات التي المست طرفا من هذا الموضوع قليلة جّدا، وأّولها:         " 

البربر في األندلس، دراسة لتاريخ مجموعة إثنية منذ الفتح حتى سقوط الخالفة األموية 

"0F1 " :التي تناولت البربر والحياة الثقافية في األندلس في القسم الثالث منها، وثانيها ، 

1Fم "11هـ/5البربر في األندلس وموقفهم من فتنة القرن 

، في الفصل الثالث من الباب 2

األّول، حيث رّكزت على مساهمة البربر في الحركة العلمية فتطّرقت إلى حجم 

المشاركة، كما تعّرضت إلى أهّم الفروع العلمية وأبرز العلماء،  وإذا كانت الدراستان 

السابقتان قد تناولت الجانب الفكري للبربر في األندلس بما فيه الكفاية، فإّنها تتوقف 

م وال تستمر إلى ما بعده. 11هـ/5عند مطلع القرن 

اإلسهام الفكري للبربر والواقع أّن موضوع هذه الدراسة الموسومة بـ: " 

-981هـ/539-371باألندلس من العهد العامري إلى نهاية الوجود المرابطي (

 " يعتبر أّول دراسة مستقلّة للجانب العلمي لدى البربر في الفترة قيد م)1144

الدراسة، وهو رأس العوامل التي دفعتني للكتابة في هذا الموضوع، فضال عن عوامل 

                                                
- محمد حقي، البربر في األندلس، دراسة لتاريخ مجموعة إثنية منذ الفتح حتى سقوط الخالفة األموية  1
ص.  340م، 2001هـ- 1422م)، شركة النشر والتوزيع- المدارس- الدار البيضاء، 1031هـ/422م- 711هـ/92(
- عبد القادر بوباية، البربر والحياة الثقافية في األندلس في القسم الثالث منها، وثانيها: " البربر في األندلس  2

م)، أطروحة دكتوراه دولة غير مطبوعة، جامعة 1031-912هـ/422-300م (11هـ/5وموقفهم من فتنة القرن 
م.  2002هـ- 1423وهران، 
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 من طرف أبنائه - الذي يعتبر جزءا –أخرى جانبية ومنها البحث في التاريخ المحلّي 

من البحث عن الذات، تؤّكد ما قّدموه  بموضوعية ومصداقية. 

إّن أهّمية الموضوع تأتي من كونه يتعّرض لمساهمة البربر في الّناحية الثقافية 

باألندلس، باعتباره يغوص في أعماق التاريخ اإلثني للبربر في هذا المجال، مقّدما 

صورة واضحة المعالم عن مشاركتهم في المنتوج الحضاري والتراث الفكري 

األندلسي الذي هو في النهاية جزء من تراث األّمة اإلسالمية، ليجّسد لنا إسهام مختلف 

أبناء األّمة في صنع تاريخها، في إطار تجانس وتكامل  األقليات، التي كان يتجّمل بها 

المجتمع األندلسي حينئذ، بعيدا عن الّطائفية العمياء، ودونما إقصاء وال تهميش، 

موّجها رسالة إلى أبناء األّمة للعلم والذكرى واالحتذاء.  

وكثيرة هي األسئلة التي يمكن طرحها للنقاش في هذا الموضوع، إالّ أن 

اإلشكالية المحورية التي انطلقت منها كانت: ما هي حدود مشاركة البربر في فضاء 

الفكر والثقافة باألندلس خالل الفترة مدار البحث ؟ وتتفّرع عنها عّدة إشكاليات أخرى 

أهّمها: ما هي مميزات هذه المشاركة ؟ وما هي أهّم شخصيات البربر التي ساهمت 

في هذا الّزخم الفكري باألندلس حينئذ ؟ وما حجم هذه المساهمة في كّل عهد من عهود 

دراستي (العامري- الطوائف- المرابطين) ؟ وما هي التفسيرات المنطقية التي يمكن 

 ةأن نقّيم بها الحضور الفكري للبربر كأقلية وما قّدموه للثقافة العربية اإلسالمي

األندلسية مقارنة بإسهامات األقليات األخرى في هذا الموروث الحضاري؟ 

ولإلجابة على هذه التساؤالت، تضّمنت دراستي للموضوع مقدمة وتمهيدا 

وثالثة فصول. 

اشتملت المقّدمة على أهّمية الموضوع، والدوافع التي حفزتني للكتابة فيه، وأهّم 

األسئلة التي تمحورت حولها إشكاليته، وتال ذلك شرح لمنهج الدراسة الذي اّتبعته، 

وأْتبعته بعرض عام ألهّم المصادر التي اعتمدت عليها في إنجاز دراستي، وقمت 

بتحليل ونقد معلوماتها الرئيسة موّضحا أهّمية كل مصدر منها في بحثي.   

 

" الحركة الفكرية في وتناولت في الفصل التمهيدي الذي يحمل عنوان: 

، باعتباره يشّكل تواصال م) "981-961هـ/371-350األندلس قبيل العهد العامري (
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ونتيجة آلخر مرحلة حقيقية في تاريخ دولة الخالفة باألندلس، واستعرضت فيه عوامل 

ازدهار الحركة العلمية في األندلس قبيل العهد العامري، التي كان على رأسها: تشجيع 

الحكم المستنصر للحركة العلمية بما قّدمه من تحفيزات للعلماء تشجيعا لهم على 

البحث والتأليف، وما وفره من وسائل الثقافة والعلم في بلده (الكتب - المكتبات - 

صناعة الورق - إقامة مكاتب العلم المجانية ألبناء الفقراء)، وثاني هذه العوامل انتشار 

مراكز التعليم من مساجد ومجالس العلم الخاّصة، إلى جانب عامل الّرحلة العلمية من 

وإلى األندلس نحو المشرق، وانتقلت بعدها إلى مظاهر الحركة العلمية باألندلس خالل 

م) بشكل عام، فألقيت نظرة خاطفة على 976-961هـ/366-350عهد الحكم المستنصر (

أهّم المؤلّفين ومؤلّفاتهم في هذه الفترة، وتعّرضت في نهاية هذا الفصل إلى اإلسهام 

الفكري للبربر في الحركة العلمية باألندلس من عهد الحكم المستنصر إلى بداية عهد 

الحجابة العامرية، ثّم تعّرضت إلى فروع العلم التي شاركوا فيها، مع جرد لمن عرف 

من علماء البربر خالل هذه المرحلة. 

 الحركة الفكرية في األندلس من العهد أّما الفصل األّول الموسوم بـ: "

" فقد ترّكز البحث م) 1031- 981هـ/422-371العامري إلى زوال الخالفة األموية (

فيه على ثالث نقاط أساسية: تناولت في أوالها العوامل التي ساعدت على استمرار 

الحركة العلمية باألندلس خالل العهد العامري، ومنها تشجيع المنصور بن أبي عامر 

للعلم، ومظاهر الحركة الفكرية في مختلف فروع العلم وأهّم من برز فيها من العلماء 

وأشهر مؤلّفاتهم، مّما يثبت تطّور الحركة العلمية في عصر المنصور، وعلى النقيض 

من ذلك كان االنسداد الذي عرفته علوم األوائل والفلك، ألسباب واعتبارات مصلحية 

أملتها الضرورة فجعلت موقف المنصور عدائيا نحو هذه العلوم. ثّم تحدثت عن 

استمرار دور المكتبات والّرحالت العلمية في تكوين شخصية المثقف باألندلس على 

هذا العهد، وانتقلت بعدها إلى الدور المحتشم الذي لعبه المظفر بن أبي عامر في خدمة 

الحركة العلمية، ثّم الّدور الّسلبي لعبد الّرحمن شنجول في هذا اإلطار، وكانت ثاني 

م على الحركة العلمية، حيث ناقشت سلبياتها ومواقف 11هـ/5النقاط: أثر فتنة القرن 

العلماء منها، التي انقسمت إلى: قسم مؤّيد وآخر معارض وثالث محايد ولكّل حججه، 

وبروز ظاهرة قتل العلماء وما كان لها من أثر على الّساحة العلمية باألندلس في هذه 
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الفتنة الحالكة، ثّم تحدثت عن الوجه اآلخر للفتنة الذي انعكس إيجابا على اتساع نطاق 

الثقافة ليشمل سائر المدن األندلسية، أّما ثالث النقاط فقد كانت حول اإلسهام الفكري 

للبربر في الحركة العلمية باألندلس من العهد العامري إلى زوال الخالفة األموية، 

حيث ترجمت ألشهر علماء البربر و أهّم العلوم التي برزوا فيها ومدى حجم 

مساهمتهم في هذه العلوم، مع اإلشارة إلى أهّم االستنتاجات حول ذلك.       

الحركة الفكرية في األندلس على عهد  وجاء الفصل الثاني تحت عنوان: " 

 "، وعالجت فيه النقاط التالية: عوامل م)1091-1031هـ/484-422ملوك الطوائف (

ازدهار الحركة الفكرية في هذه المرحلة، متمثلة في الميراث الثقافي المشرقي 

والتأسيس لحركة فكرية تنبض بالطابع المحلّي وترمي إلى االستقاللية والتمّيز عن 

بقّية العالم اإلسالمي، وساعد على ذلك ظاهرة تفّرق علماء قرطبة وكتبها بعد الفتنة 

على أصقاع األندلس، ورفع الحظر عن الدراسات القديمة، فضال عن التنافس بين 

ملوك الطوائف في اجتذاب العلماء واألدباء إلى بالطاتهم، الذي شّجع حّرية التنقل إلى 

حيث تكون الحظوة أوفر والتحفيزات أعظم، وفي النقطة الثانية أبرزت العوامل التي 

أصبحت في حكم التقليد في المجتمع األندلسي، وأعني بها ظاهرة انتشار المكتبات بين 

األندلسيين والّرحلة في طلب العلم، كما بّينت الحالة التي كان عليها نظام التعليم من 

حيث الطريقة والبرامج التي تمحورت حول ما يقّدم وما يؤّخر ومن يعلّم وكيف يتّم 

ذلك والمراحل التي يسلكها المتعلّم، وفي النقطة الثالثة تناولت تعّدد المراكز الثقافية في 

األندلس، وتشجيع األسر الحاكمة للعلم والمعرفة، كبني عّباد الذين تركزوا في إشبيلية 

وقرطبة، وبني هود في سرقسطة، وبني ذي النون في طليطلة، وبني األفطس في 

بطليوس وغيرها من المراكز التي قّدمت للعلم والعلماء واألدباء خدمات جليلة حفظها 

لهم التاريخ في صفحات ناصعة البياض، وفي النقطة الّرابعة بّينت ما كانت عليه 

مظاهر الحركة العلمية في مختلف العلوم وأشهر من عرف بعلمه أو أدبه ومؤلفاتهم. 

أّما النقطة األخيرة فكانت حول مساهمة البربر في الحركة العلمية خالل عهد 

الطوائف، أين تتّبعت العلوم المختلفة، وفي كّل منها تحّدثت عّمن عرف و تمّيز من 

العلماء، وحاولت قياس حجم مشاركة البربر في هذا العصر مقارنة بالعصر الّسابق. 
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الحركة الفكرية في وفي الفصل الثالث واألخير، الذي يحمل عنوان: " 

 "، تطّرقت باختصار إلى م)1144-1091هـ/539-484األندلس على عهد المرابطين (

أوضاع األندلس قبيل دخولها تحت راية المرابطين، ثّم بّينت موقفهم من العلم وكشفت 

زيف األباطيل التي ُرّوجت حول هذه النقطة، وأّما موقفهم من التصّوف وعلم الكالم 

والفلسفة، وهي النقطة التي تلتها، فقد كان للمرابطين فيها رأي متصلّب، حفاظا على 

وحدة المسلمين، انطالقا من رأي العلماء المالكية، الذين لم يتسامحوا مع كّل ما من 

شأنه أن يؤّدي إلى الّزيغ الفكري والضالل العقائدي، ومن هذا المنطلق جاء تعّصبهم 

للمذهب المالكي، أّما النقطة الّرابعة في هذا الفصل فقد أَثْرُت فيها عوامل ازدهار 

الحركة العلمية باألندلس في هذا العهد، من تشجيع الّدولة للعلم، وما يتعلّق بمسألة 

التعليم ومؤّسساته (المساجد- الّرباطات- أماكن التدريس الخاّصة)، دون أن أنسى 

الحديث عن دور الّرحالت العلمية والمكتبات، الذي أصبح عادة ترّسخت في المجتمع 

األندلسي، مؤّكدة حضورها عبر كّل العهود باألندلس، وجاءت النقطة الخامسة إلماطة 

اللثام عن مظاهر الحركة العلمية األندلسية في هذا العهد، من خالل الحديث عن 

مختلف العلوم وأشهر العلماء، وما جادت به قرائحهم من مؤلّفات أغنت المكتبة 

األندلسية، أّما نقطة الختام فكانت عن مساهمة البربر الفكرية في الحركة العلمية 

باألندلس المرابطية، حيث تعّرضت ألبرز الشخصيات العلمية واألدبية وبّينت مجال 

تخّصصها انطالقا من النصوص الواردة في كتب التراجم، وبلغة األرقام بّينت قّوة 

المشاركة البربرية العلمية في هذا العهد مقارنة بالعهود الّسابقة. 

وتضّمنت الخاتمة أهّم النتائج التي توّصلت إليها في هذه الدراسة، في شكل 

نقاط مختصرة.  

وأّما عن المنهج الذي اتبعته في عملي فهو منهج وصفي، يتعاطى مع النص 

كنقطة انطالق، وما بين الحين واآلخر وظفت المنهج التحليلي في التعليق على بعض 

النصوص، أو الخروج بمالحظات واستنتاجات شخصية حول عدد من النقاط، شعرت 

بمسيس الحاجة إلى الوقوف عندها، وإذا كان الغالب على المنهج الذي اتبعته هو 

الوصف ثّم التحليل، فإّنه قد تستدعي الحاجة إلى عقد المقارنات بين النصوص، الني 

تفرض علينا التعامل معها بمنهج المقابلة بين المتعارض منها، للخروج بآراء 
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موضوعية، تحسم الموقف بالميل إلى أرجح األقوال، كما هو الحال بالنسبة لموقف 

المرابطين من العلم والتصّوف وعلم الكالم والفلسفة. 

عرض ونقد المصادر: 

إّن الموضوع الذي أقّدمه بين يدي الباحثين المهتّمين بمثل هذا الّنوع من 

المواضيع، أكاد أجزم أّنه ال يتوّفر على مصادر تاريخية خاّصة، واّن مادته نجدها 

متفّرقة في ثنايا عدد من المصادر والمراجع، قمت بتصنيفها على النحو التالي: 

كتب التراجم والطبقات: 

 وجلّها شملت التعريف بعلماء البربر عاّمة، ومن أهّمها: 

 1 " -" 2Fتاريخ علماء األندلس 

 لمؤلّفه أبي الوليد عبد هللا بن محمد بن يوسف 1

م)، وهو يعّد من 1012هـ/403بن نصير األزدي المعروف بابن الفرضي القاضي (ت

أّول الكتب التي ألّفت في علماء األندلس ورواة العلم بها، وقد ترجم فيه لتسع وأربعين 

وستمائة وألف علما من الفقهاء ورواة الحديث، وبعض األدباء والشعراء الذين برزت 

شهرتهم في العلوم الشرعية وتعّدتها إلى األدب والشعر.  

م 10هـ/4وقد أفادني هذا الكتاب في الترجمة لعلماء البربر من منتصف القرن 

إلى نهايته، وهو ما يغّطي الفصل التمهيدي ـ من موضوع بحثي ـ ونسبة معتبرة من 

الفصل األّول، انطالقا من عهد الحكم المستنصر إلى نهاية العهد العامري، وباعتبار 

أّن المؤلّف عاصر هذه الحقبة وكان شاهدا عليها، فإّن مؤلّفه هذا يعّد أوثق وأصدق ما 

كتب في التراجم عن هذه الفترة.  

2 " -" 3Fالصلة 

 ألبي القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال 2

م)، الذي ال يقّل أهّمية عن كتاب تاريخ علماء األندلس،  1183هـ/578األنصاري (ت

وهو كما يدّل على ذلك اسمه تتّمة للكتاب الّسابق الذكر، إذ بدأ فيه صاحبه من حيث 

انتهى ابن الفرضي، فترجم لمن أهملهم ابن الفرضي ثّم واصل ترجمته لمن جاؤوا 

                                                
، 1- ابن الفرضي، تاريخ علماء األندلس، تحيق روحية عبد الرحمن السويفي، دار الكتب العلمية- بيروت، ط 1

 ص.494م، 1997هـ- 1417
هـ- 1423، 1- ابن بشكوال، الصلة، تحقيق صالح الدين الهواري، المكتبة العصرية- صيدا- بيروت، ط 2

ص. 599ج، 2م، 2003

م، 1995هـ-1415- ابن األبار: التكملة لكتاب الصلة، تحقيق عبد السالم الهراس، دار الفكر للطباعة- بيروت، 2
ج. 4
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هـ، وقد تضّمن الكتاب إحدى وأربعين وخمسمائة وألف ترجمة 534بعده إلى سنة 

لعلماء األندلس ومن دخلها من غير األندلسيين، ورّتب هذه التراجم ترتيبا كرونولوجيا 

تصاعديا من أقدم العلماء وفاة إلى أحدثهم، وتّتسم ترجماته بالتوّسع الّنسبي ألحوال 

العلماء مقارنة مع الكتاب الّسابق الذي يتسم باالختصار. 

 وقد استفدت من الكتاب في الترجمة لعلماء الفترة الممتّدة من بداية القرن 

م إلى نهاية الوجود المرابطي، وهو ما يتناسب مع الفصل األّول والثاني 10هـ/4

والثالث من موضوع دراستي، حيث شّكلت هوامش البحث أكبر نسبة من الّنقول 

مقارنة بالمصادر األخرى. 

3 " -" 4Fالتكملة لكتاب الصلة 

، جاء هذا الكتاب تتّمة لكتاب الصلة، وهو ألبي 1

م)، الذي بدأ 1260هـ/658 المعروف بابن األّبار (تبن عبد هللا القضاعيعبد هللا محمد 

حيث توقف ابن بشكوال، واستدرك عليه ما فاته من تراجم، فكان كتابه موسوعة 

حقيقية حفلت بسبع وستمائة وثالثة آالف ترجمة ألعالم العدوة األندلسية والغرباء 

الذين دخلوها. 

 وقد وظفت هذا المصدر في الفصل الثاني ثّم الفصل الثالث من هذه الرسالة، 

وكان اعتمادي عليه في الترجمة لمرحلتي ملوك الطوائف والعهد المرابطي، وعنه 

أخذت عددا كبيرا من النقوالت النّصية، تجعله يأتي من حيث األهّمية ـ بالنسبة إلى 

موضوع دراستي ـ في المرتبة الثانية بعد الصلة. 

4 " -" 5Fبغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس 

، ألحمد بن يحي بن 2

م)، وهو ذيل على كتاب الحميدي " جذوة 1203هـ/599أحمد بن ُعَمْيَرة الّضّبي (ت

المقتبس "، فقد نقل عنه ما يقرب من خمس وعشرين وثمانمائة ترجمة كما هي، 

وتصّرف في خمسة عشر ترجمة اختصرها اختصارا شديدا، وسبع تراجم توّسع في 

                                                
 

 
- الّضّبي، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس، تحقيق روحية عبد الرحمن السويفي، دار الكتب العلمية-  2

 ص.512م، 1997هـ- 1417، 1بيروت، ط
 عياض القاضي، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك، ضبط وتصحيح محمد سالم  –2

 ج.2م، 1998هـ- 1418، 1هاشم، دار الكتب العلمية- بيروت، ط
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رواياتها من عنده، وأسقط أربعين ومائة ترجمة من الجذوة لم يعتمدها في كتابه، في 

حين أضاف خمسين وسبعمائة ترجمة جديدة غير موجودة في الجذوة، مّما يجعل كتابه 

أوفى من جذوة الحميدي. 

 وقد أفادني هذا المصدر بعدد معتبر من التراجم لعلماء البربر في كّل فصول 

الفترة قيد الدراسة. 

" المسالك وتقريب المدارك ترتيب" - 5 6Fلمعرفة أعالم مذهب مالك 

 لقاضي ل 1

 أعالم تراجم استوعب كتاب أولم)، الذي يعّد 1149هـ/544 أبو الفضل (تعياض

 وأعالمهم، المالكية أعيان أسماء فيه ، وذكـرالبلدان في ارهـانتش طريقةو مالك مذهب

 سيرهم فنون نثر ونظم وآثارهم، فضائلهم عيون وجمع وأزمانهم، طبقاتهم ـنوبيّ 

 طبقة كل في يذكرف والبلدان، الطبقات على رتبه غريب تأليفب وقد جاء وأخبارهم،

 من أوائل على التعّرف في به االهتداء يمكن وبذلك حدى، على ممّيزة إقليم كل أعالم

. اآلفاق إلى مالك مذهب حملوا

 وقد أفادني هذا الكتاب تحديدا بتراجم عدد من فقهاء البربر الذين برزوا 

م. 10هـ/4باألندلس خالل النصف الثاني من القرن 

6 - "" 7Fالغنية 

  وهو فِْهِرَسة لشيوخ القاضي عياض، وقد أفادني في تراجم ،2

بعض العلماء والفقهاء األندلسيين، الذين حمل عنهم القاضي عياض، ومن هؤالء من 

كانت أصوله بربرية.  

كتب األدب: 

8F "الجزيرة أهل محاسن في الذخيرة- " 1

ام، بن علي الحسني أب  لمؤلفه،3  بسَّ

 القرنين في األندلسيين والنقاد الُكتَّاب أعالم من، )م1148/هـ542ت (الشنتريني التغلبي

                                                
 
- عياض القاضي، الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض، تحقيق ماهر زهير جّرار، دار الغرب اإلسالمي-  2

 ص.308م، 1982هـ- 1402، 1بيروت، ط
- ابن بّسام الشنتريني: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق سالم مصطفى البدري، دار الكتب العلمية-  2

 ج.4م، 1998هـ- 1419، 1بيروت، ط
م، 2004 بيروت، طبعة –- المقّري، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، تحقيق إحسان عّباس، دار صادر  3
ج. 8
 
 



المقدمة 
 

  ط

 تراجم قّدم فيها موسوعة أدبية تاريخية،م، ويعتبر هذا الكتاب 12 و11 هـ/6 و 5

باإلضافة إلى ما نقله إلينا  المرابطين، عصر وأوائل الطوائف، عصر وأدباء لشعراء

.  وحكامها األندلس أمراء عن واجتماعية سياسية أخبارمن 

 أهل من عصره شعراء في خاصاً  جعله ينقسم الكتاب إلى أربعة أقسام، وقد و

ويشتمل على أربعة وخمسين ومائة ترجمة مسهبة ألعيان ، عليها طرأ ومن األندلس

 التي ترجم نماذج الخالل وحاول من ،تقدموه قليال األدب والسياسة مّمن عاصرهم أو

. بالمشرق مقارنة أهله وأصالة األندلس تفوق يثبت أنلها من شعراء وكتاب 

واستفدت من هذا الكتاب في جّل فصول بحثي، حيث استشهدت ببعض   

األشعار والنصوص النثرية، ومنها ما كان ذا عالقة بأعالم البربر للحقبة الممتّدة من 

العهد العامري إلى نهاية عهد المرابطين باألندلس. 

يب َنْفح "- 2  ِطيب األندلس ُغصن من الطِّ  بن الدين لسان وزيرها وذكر الرَّ

9F "الخطيب

ي أحمد بن محمد بن أحمد العباس، يأب مؤلفه، ل1  الملقب التلمساني المقرِّ

 ينقسم، واألندلسية المكتبة مؤلفات عيون من)، ويعّد م1630/هـ1040 (تالدين بشهاب

: أبواب ثمانية قسم ويضّم كلّ  قسمين،إلى 

حاضرتها و عمرانها فيصف باألندلس، الثمانية بأبوابه األول القسم يختص

 الخالفة عن حديًثا يفرد ثم لعامرية،الّزاهرة او الناصرية والزهراء وجامعها قرطبة

 .األندلسية الجزيرة شبه في وسلطانه اإلسالم قوة وعن باألندلس األموية

 المشرق  إلى رحلت التي األندلسيه، الشخصيات بأعالم عّرفي القسم هذا في و

 أعالم من األندلس على وفدوا الذين المشارقة يذكر كما العلم، تلقي أو دراستها إلكمال

 تتنوعو الكثيرة،     واألشعار الطريفة باألخبار مليء القسم هذا، ووالمفكرين األدباء

 وكتاب وشعراء ووزراء وقواد وأمراء ملوك بين األندلسية الشخصيات تراجم فيه

. عليه األدبي الطابع  غلبة القسم هذا يميز ما وأهم ،وغيرهم وزهاد وفقهاء وقضاة

 الَمقَّري فيه تحّدثف الخطيب، البن هخّصصقد ف الثمانية بأبوابه الثاني القسم أّما

 وندمائه وأصدقائه لتالميذه يعرض كما ورحالته، ومناصبه وثقافته ونشأته أصله عن

. وأعدائه دهاوحسّ 
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 شعر وكل أصله إلى خبر كل يرجع وتكمن أهّمية هذا الكتاب في كون مؤلّفه

 في المتخصصة الكبرى العربية الموسوعات آخر من الطيب نفحويعتبر  ،مصدره إلى

 والبلدان الرحلة وبأدب السياسي التاريخي بالجانب لعنايته األندلسي؛ اإلسالمي التراث

 الكتاب أن إذ األندلس لضياع واألسف األسى عكسي كما الحروب، وذكر والترجمات

  .نازًفا الجرح يزال وما كتب

وأفادني هذا الكتاب بموضوع الدراسة في كّل الفصول بدون استثناء، من 

خالل ترجمته للعديد من األعالم، إلى جانب مقابلة ما فيه من الشعر مع مصادر 

أخرى عند الضرورة لمعرفة وجه التطابق واالختالف. 

 

 

 

 

كتب التاريخ العام: 

العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن - " 1 

10F"عاصرهم من ذوي الشأن األكبر

1

فه عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 

ّ

، لمؤل

(ت م)، ويعتبر الكتاب موسوعة تاريخية كبيرة، وقد رفع الجزء األّول 1406هـ/808

مة ـ  ابن خلدون 

ّ

 وفيها، العالم فالسفة كبار مصاف إلىمنه ـ الذي يشتمل على المقد

بحث في   وطبائع البشر ومختلف أنشطتهم، كماالعمران وعلم التاريخ فقه قواعد أرسى

ة انهيارها أسبابو الدول ازدهار موضوع
ّ

، ويعود تاريخ كتابتها إلى الفترة الممتد

                                                
- ابن خلدون عبد الرحمن، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أّيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي  1

الشأن األكبر، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس، خليل شحاذة، مراجعة، سهيل زكار، دار الفكر- بيروت- 

 ج. 8م، 2000هـ- 1421
، 3 و2- ابن عذاري المراكشي أبو العّباس أحمد بن محمد، البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب، الجزء  2

م، باإلضافة إلى 1980هـ- 1400، 2تحقيق ومراجعة ج.س.كوالن و إ.ليفي بروفنسال، دار الثقافة- بيروت، ط

هـ- 1400، 2، تحقيق إحسان عّباس، دار الثقافة- بيروت، ط4البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب، ج

 م.1980
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 (تغزوت بفرندة)، سالمة بني قلعة في إقامته أثناء م،1378و1374هـ/780و776مابين 

 البربر وأخبار  وأجيالهم وممالكهمالعرب تاريخ به وألحق وهذبه ذلك بعد نقحه ثم

وأجيالهم ودولهم. 

وقد زّودني هذا المصدر بمعلومات ذات صلة بفصول الرسالة وبخاّصة الجزء 

السادس منه، الذي أفادني في التأصيل إلى بعض الّنسب ذات العالقة بأنساب البربر 

وقبائلهم وبطونهم وأفخاذهم، كما أفادتني المقّدمة بالتحديد في التعّرف على حالة التعليم 

م، باإلضافة إلى جوانب أخرى من العلم. 11هـ/5باألندلس خالل القرن 

أبو   المّراكشيعذاري بنال الَمغرب و األندلس أخبار في الُمغرب بيانال- " 2 

11F "العّباس أحمد بن محّمد

م)، وهو من أعظم المصادر 1312هـ/712 (كان حّيا سنة 1

وأوثقها في موضوعه، وتكمن أهّميته في احتفاظه بماّدة مقتبسة من مصادر تاريخية 

هي في حكم المفقود، ويغّطي الكتاب تاريخ الغرب اإلسالمي من الفتح إلى بداية 

م)، ويقع الكتاب في خمسة 1269/هـ668 (عام إلى عذاري ابن به بلغ المرينيين، و

أجزاء. 

وقد استفدت من أجزائه: الثاني والثالث والّرابع، باعتبارها تغّطي فترة 

موضوع الدراسة بأكمله، كالحديث عن تشجيع الحكم المستنصر للعلم وما بذله في 

سبيل ذلك، فضال عن اإلشارة إلى بعض الشخصيات من أعالم البربر. 

كتب الجغرافية: 

 أفادتني هذه الكتب في وصف بعض المدن التي جاءت في ثنايا الدراسة، كما 

كانت الحاجة إليها ماّسة في تحديد بعض المواقع المجهولة، وكان أبرزها:  

12F "كتاب الروض المعطار في خبر األقطار- " 1

، للحميري محمد بن عبد 2

 المشرقي، الهجائي الترتيب حسبم)، وهو كتاب مشهور ألفه 1384هـ/786المنعم (ت

، ووقع في ترتيبه هذا  في المغربي الترتيب حسب حرف كل محتويات رتب أنه إال

 أو قصة به اتصلت ما إال األقطار من يذكر ال أنالكثير من األخطاء، واشترط فيه 
                                                

 
 وطبع الفرنسية، إلى ترجمة مع بروفنسال، ليفي بعناية قديماً  الكتاب، من باألندلس المتعلقة الفصول طبعت-  2

  ص.623م، 1980، 2مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت، ط، عباس إحسان بتحقيق
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 جغرافيي كتب عن ناقل مجرد الحميري أن في للشك مجال ال، وطريف خبر أو حكمة

 الفصول طبعتوقد  .عنه ينقل ما كل عن ثانية نسخة يكون أن يعدو وال المغرب،

 الفرنسية، إلى ترجمة مع بروفنسال، ليفي بعناية قديماً  الكتاب، من باألندلس المتعلقة

 في طبعته الثانية. 1980 سنة عباس إحسان بتحقيق وطبع

 إضافة إلى هذه المصادر، فقد اعتمدت على مجموعة أخرى من المصادر 

التاريخية واألدبية والجغرافية بقصد التعريف باألعالم المترجم لهم، واإلحاطة 

بالموضوع من جميع جوانبه، وسيرد ذكرها ضمن قائمة المصادر والمراجع. 

وفي ختام هذه المقّدمة، ال مندوحة لي من اإلشارة إلى بعض الصعوبات التي  

واجهتني، وال أعني الصعوبات الشخصية ذات العالقة بالقلق النفسي والتوتر الداخلي، 

الذي يصاحب الطالب الباحث العامل في التوفيق بين الدراسة والعمل، وال يجد الوقت 

الكافي للبحث والكتابة في جّو مريح في مثل هذه المرحلة، وإّنما أعني الصعوبات 

األكاديمية المتمثلة في: 

- ندرة الماّدة وشّح المعلومات المتعلّقة بالبربر، وما يتوفر منها فهو عادة عام 

وسطحي ال يتمّيز بالتوّسع والتعّمق، بل قد يأتي مبهما غامضا كاللّغز الذي يصعب 

التوّصل إلى فهمه وتفسيره، ومثل هذا نجده فيما قاله ابن حزم عن بني عبد الوهاب 

13Fوهم أحد فروع صنهاجة، حيث ذكر أّنه " كان منهم قّواد وكتاب وفقهاء "

، لكنه لم 1

يتعّرض لهم بالترجمة ولو بشكل مقتضب، ونفس الشيء نجده في عدد من تراجم 

14Fالبربر عند ابن عبد الملك المراكشي

، وهناك من المصادر التي ترجمت لحاالت من 2

15Fالبربر فلم تنسبهم إلى القبائل التي ينتمون إليها

، على اعتبار أّن ظاهرة اتخاذ البربر 3

عاّمة والعلماء خاّصة لألسماء العربية التي كانت شائعة، إّما لكون اإلسالم يحث على 

تسمية األبناء بأسماء عبد هللا وعبد الرحمن ومحّمد صلّى هللا عليه وسلّم وسائر 

                                                
- ابن حزم األندلسي، جمهرة أنساب العرب، تحقيق لجنة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت،  1

. 502م، ص2001هـ- 1421
 المتعلقة ب: أحمد بن محمد بن عبد هللا بن مروان بن عبد الملك النفزي، ال وجود 633- ففي الترجمة رقم  2

لتفاصيل تتعلق بشيوخ المترجم له وال بمن روى عنه، وال معرفة لنا بنوع العلم الذي تخّصص فيه، واألكثر من 
ذلك أّننا نجهل تاريخ الوالدة وتاريخ الوفاة، وال سبيل لنا إلى ذلك. الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، تحقيق 

.   449 ص2 ق1محمد بن شريفة، دار الثقافة- بيروت، (د.ت)، س
- علي سبيل المثال: أبو بكر يحي بن موسى بن عبد هللا البرزلي فإّنه ذكر دون هذه النسبة عند ابن بشكوال، وما  3

/ ابن خير اإلشبيلي، 518 ص2كّنا لنعرف أّنه برزلي لوال إشارة ابن خير إلى ذلك. ابن بشكوال، نفس المصدر، ج
  .406 صم،1998- هـ1419، 1، ط دار الكتب العلمية – بيروت ،محمد فؤاد منصورفهرسة، تحقيق: 



المقدمة 
 

  

16Fاألنبياء

، وإّما لكسب شرف االنتماء إلى العرب، الذي كان يمنح صاحبه المنزلة 1

والمكانة الرفيعة في المجتمع، ورّبما تداخل العامالن معا وكانت النتيجة واحدة.    

- صعوبة التعامل مع الماّدة العلمية بين عصر وآخر لمرحلة زمنية فاقت قرنا 

ونصف قرن، بحيث ال توجد نقاط تقاطع تفصل بين العهد والذي يليه، عندما يتعلٌق 

األمر بقضية انتماء العالم إلى عهد منها، فمن العلماء من عايش أكثر من دولة، فكان 

مخضرما ومن ثّم يمكن أن ينسب إلى كّل العهود التي عاصرها، ال سيما إذا وجدت 

القرائن التي تدّل وتثبت ذلك. 

ورغم هذه الصعوبات فقد بذلت وسعي لالّطالع على أكبر قدر من المصادر 

المتعلّقة بتاريخ األندلس، تارة باقتناء أنفسها من المعارض، وتارة باستعارة ما أمكنني 

من المكتبات المتواجدة على تراب الوالية، وفي أخرى بزيارة الجزائر العاصمة 

لالطالع على ما بالمكتبة الوطنية بالحاّمة والمكتبة الجامعية والمركز اإلسباني بها 

(ثربانتث)، دون أن أنسى نفائس المصادر والمراجع التي حصلت عليها من المكتبات 

الخاّصة، التي لم يبخل بها أصحابها علّي، اعترافا بفضلهم علّي، ألّن شكر الّناس من 

شكر هللا.     

 

     

 

                                                
 فتح الباري ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي- باب أحّب األسماء إلى هللا عز وجّل عند:  1

.  وباب 570ص10، (د.ت)، ج دار المعرفة – بيروت،شرح صحيح البخاري، تحقيق: محب الدين الخطيب
 ، بكر عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة الكوفيوأب/ 579-578ص 10التسّمي بأسماء األنبياء في نفس المصدر، ج

 دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض الطبعة: ،لكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، تحقيق: كمال يوسف الحوتا
  .263 ص5ج، هـ1409 ،األولى



الفصل التمھیدي



2)                                الحركة الفكریة في األندلس قبیل العھد العامري(الفصل التمھیدي

) م95-138/713-755(

فكرراعات على السّ الصّ  ال

إرساء على ذلك، وبقیت الحال والثقافة اعد ة، ب قو

-172/755-138(اخلحمن الدّ الرّ عبدصقر قریش عھد قویّة األركان علىولة د

) م796-180/788-172(ا تولىّ ، ولمّ)م788

، واتضحت1بدأت العنایة بعلوم الشریعة وعلوم اللغة

).م821-796/ھـ206-180(بن ھشام

ابعة3 ّ اإلمارةعصر، ففي ھذه الفترة األخیرة انتقلت األندلس من2ھـ ووسط المائة الر

اضحة لو مجاالت الت ا

اصرحمن النّ بالخلیفة عبد الرّ ال سیما مجال العلم والمعرفة، فقد حباھا هللا و،الحضارة

،)م300-350/912-961(

نموّ  لمالئم ل ا ناخ  لميّ ورقيّ ثقافيّ الم -350(ع

ّعا ألعلىارائوسأبیھجھد واصالم) م976-961/ھـ366 و،ثرهمتتب

فانعكس، 

ندلس،

التالیة من بعداإلیجابي على المراحل والعھود

:ل العھد العامريیعوامل ازدھار الحركة العلمیة في األندلس قب.1

:مستنصر للحركة العلمیةتشجیع الحكم ال.1.1

،

،3

صار :" الذي ار كزة، 

4."ھ ویحاضرون بھتھم، ینقلونھ من خطّ ة عند شیوخ األندلسیین وأئمّ حجّ كتبھ ماكلّ 

.  72، ص1979، 4بیروت، ط-العلم للمالییناألدب األندلسي موضوعاتھ وفنونھ، دارمصطفى الشكعة، -1
لمعارف، دار : -2 / 84، صم1993، ، ا

.193نفس المرجع، صالقادر، 
.102مصطفى الشكعة، المرجع نفسھ، ص-3
.  202ص1ج، 1985، 2القاھرة، ط-حسین مؤنس، دار المعارف: ، الحلة السیراء، تحقیقالقضاعيابن األبار-4



3)                                الحركة الفكریة في األندلس قبیل العھد العامري(الفصل التمھیدي

ما آخر :" إلى ذلك بقولھ1في ترجمتھ البن عبد ربّھویشیر الحمیدي 

، 2"ة عند أھل العلم عندنا، ألنّ ھ حجّ وخطّ الحكم المستنصربخطّ رأیت

 "

، وفوق تمكّ 3"المغرب

.4ائق، وقد نسبت إلیھ أشعار كثیرةالرّ 

جال ما یدلّ على التكوین الذي تلقاه من أفواه أبرز الرّ ى شيء فإنّ وإن دلّ ھذا عل

النّ : 

ال 
5ّ نس ابة، ا 

6خاستقدمھ الحكم المستنصر، فأ

7.ن لھ سعة حفظھالذي أجاز لھ بعدما تبیّ 

رـّ 

:ھذه الوسائلالواقع، ومن أھمّ 

تشجیع العلماء على البحث والتألیف:

فھم كل مستلزمات التألیف، فبرزت على ضوء ذلكووضعبالطھ، ّ تحت تصر
، . )م940-860/ھـ328-246(ھ القرطبي أحمد بن محمد بن عبد ربّ ا-1

م، 1993-9،1413-إبراھیم الزیبق، مؤسسة الرسالة-شعیب األرناؤوط: سیر أعالم النبالء، تحقیق
--/283ص15ج
.  115ص2ج، )ت.د(
: أبو عبد هللالحمیدي-2

.   128، ص، نفس المصدرالضبي/105م، ص2004-ھـ1425، 1بیروت، ط-صیدا
ي،-3 .60ص3نفس المصدر، جالمقرّ
4- :-3 ،1955 ،
.203ص1ج، نفس المصدرابن األبار، / 187-186ص 1ج
: ، الوافيصالح الدین خلیل بن أیبكالصفدي-5

. 151-150ص 2جم، 2000-ھـ1420بیروت، -التراث
ان عباس، دار :ابن عبد الملك المراكشي-6 إحس

.     410ص، 1965، السفر الخامس، القسم األول، 1الثقافة، بیروت، ط
.395ص1ج، نفسھالمقري، المصدر -7



4)                                الحركة الفكریة في األندلس قبیل العھد العامري(الفصل التمھیدي

.صنف منھا رائدفات في مختلف صنوف العلم، حتى أصبح لكلّ المؤلّ 

وضوعات-أحیانا-كان الحكمو لم عض ا لماب مع فعل، مث
" طبقات" 1

ـوف3للفراھ" "،2الخ

ابن " عثمان، 4د

أنّ و،5"األحمر

، 6"ب":قالثم،) م971/ھـ361ت(

وأثناء كما كان الحكم المستنصر قبل 

7.العطاء ویشرح صدره باإلفراط في اإلكرام

.فانطلقت حركة التألیف لتشمل كل مناحي الحیاة

. )م379/989ت (-1
: أبو منصورالثعالبي/57صالمصدر نفسھ، الضبي، /55-52ص

لغة / 81-80ص 2جم، 1983-1403، 1-مفید محمد قمحیة، دار ا ، الب
 :-1 ،1407

.195-194ص
، منمنایف أبو كر: تعریببویكا، المصادر التاریخیة العربیة في األندلس، .ك-2
.199، ص1999، 1ط
786-175/718أو100-170(-3

/ 430-429ص7. )م791أو
بشار: تحقیق،تھذیب الكمال، بن الزكي أبو الحجاجاالرحمن عبدبن وسف المزي ی/ 99الفیروز آبادي، نفسھ، ص

لخزرجي / 326ص8ج، 1980-1،1400ط،–مؤسسة الرسالة ، عواد معروف ا
بوعات ةمكتب،: ،،عبد هللا لمط ا

.106صھـ، 5،1416ط،بیروت-حلب،دار البشائر-اإلسالمیة
-: ابن حیان القرطبي، المقتبس في أخبار بلد األندلس، تحقیق-4

.102م، ص2006-ھـ1426، 1بیروت، ط
. )م1003/ھـ394ت(یعیش بن سعید بن محمد بن عبد هللا الوراق -5

لضبي، /373صنفسھ، الحمیدي، . 447ابن الفرضي، نفس المصدر، ص / 449صا
 :-1 ،

.398ص27جم، 1987-ھـ1407
.384-383ص،صدر، نفس المابن الفرضي-6
، )م280-356/893-966(-7

:1984، 2-: طبقات النحویین واللغویین، تحقیق
فرضي، / 188-185ص، 111 ل /115ص9ج، / 67صابن ا
.75-70ص3ج، نفسھ



5)                                الحركة الفكریة في األندلس قبیل العھد العامري(الفصل التمھیدي

المستنصرعند الحكمالتي حظي بھا العلماءاالمتیازات:
لالرتقاءت المعرفة بعلوم الشریعة والشھرة في عالم األدب الطریق األنسب كان

كالوزارة امیةالسّأحد اإلى 

لك تنافس 1وغیرھا أجل ذ من  ، و

من قبل ذوي أصبحت المناصب اإلداریة والقضائیة، محتكرة في أغلب األحیان" حتى

غبة لكن الرّ 2"كفاءات العلمیة واألدبیةال

،لكانت 

النّ األمر، واألمثلة على ذلك ك

،

3.وأجرى علیھ األرزاق الواسعة،د في العربیةھشام المؤیّ 

إذكوذلك  اء ب

، وما 

4.فروع العلم والمعرفةفتھ في شتىّ ما ألّ من نثر، وكلّ ھرتحرّ 

توفیر وسائل الثقافة والعلم في بلده:
:-/أ

طلبةباعتبارھا أھمّ قع،صُ 

، عملیةالعلم، وتسھیل 

، 5لیبعث

1-Bartolomé Bennassar, Histoire des Espagnols, VIe-XVIIe siècle, Armand colin, Paris, Tome1, p111-
112.

.197صالمرجع،نفسبوبایة عبد القادر، -2
.102-101، صنفسھالمصدرابن حیان القرطبي، -3
.156، ص)ت.د(، القاھرة-عتیق، األدب العربي في األندلس، دار اآلفاق العربیةزیزعبد الع-4
/386ص1ج، -2

. 420، ص)ت.د(بیروت، -العربیة
.87نفس المصدر، صصاعد، -3



6)                                الحركة الفكریة في األندلس قبیل العھد العامري(الفصل التمھیدي

ّ غص

" : الحكم المستنصر وضاقت

ة ملكھ من بعده ما كادفي مدّ ثمّ ام أبیھ،وجمع منھا في بقیة أیّ 

،

ّ ،اكتساب الفضائل ّنفسھ إلى التشبّ وسمو اس ك الن

1."م مذاھبھم كتب األوائل وتعلّ قراءةإلىفي زمانھ

كتب،ص داللة واضحة على ضالنّ وفي

.حكم المحظور قبل عھده

ّو:المكتبات-/ب نص في  اعد  ان ص إذا ك

ة وبدقّ حزم یروي لناابنالكتب التي جمعھا الحكم المستنصر، فإنّ 

عدد إنّ : " "تلید " 

مسون في كلّ فھرسة ، أربع وأربعون فھرسة،الفھارس التي كانت فیھا تسمیة الكتب خ

2."واوین فقط ذكر أسماء الدّ فیھا إالّ ورقة لیس

، أنّ نصّ 

من تعدّ " اسیین ببغداد والفاطمیین بالقاھرة، حتى یضاھي بھا خزانة العبّ مكتبة 

،3"ياإلسالمالعالمفيالمشھورةالكتبخزائن أجلّ 

ي

" الحكم المستنصرأنّ 

4."ھم لما نقلوھا أقاموا ستة أشھر في نقلھا إنھا كانت أربعمائة ألف مجلد، وأنّ 

ارد في ةك في صحّ یشكّ ما ھناك من وربّ  لو لعدد ا ّإالّ ،النصّ ا ظر لنّ باوھ أن

د لنا ،في خزانة الخلیفةلوضعھا،عملیة نقل الكتبة التي استغرقتھا المدّ طول إلى 

ّ ذاتھوایةصدق ما ذھبت إلیھ ھذه الرّ  قم في حد ّ .، بغضّ النظر عن الر

. 100، صس المصدرنفابن حزم األندلسي، -2
: أحمد بن علي بن أحمد الفزاريالقلقشندي-3

. 537ص1ج،1981، 1دمشق، ط-النشر وزارة الثقافة
.395ص1ج،نفسھالمقري، المصدر -4



7)                                الحركة الفكریة في األندلس قبیل العھد العامري(الفصل التمھیدي

نصّ يواألبّ أسمى 

 " :ّ الن

ن والرّ 

 ،

أل

1."لھ وظفر بھقد حصّ 

ّ اص لخ ة وا

ذا ، 2الناس حكّ 

غرناطة وإشبیلیة ك-جمیعھا ، بل إنّ حال قرطبة وحدھا من دون مدن األندلس األخرى

فكري،-وطلیطلة وغیرھا في ائدةأنّ إالّ ر ال

انھا الذي فاقالخالفة،ھا كانت مقرّ ألنّ ، ذلك ّ مدن یضاف إلى ذلك حجم سكّ كل اك  نذ آ

ان، یسكنھا نصف ملیون من السكّ " ن أوربا، حیث كا

3."عمومي، وسبعین مكتبة عامّة، وعدد كبیر من دكاكین الوراّقین 

:اقین-/ج
ورق بص" زت 

4"یحمل، الذي كانالفاخر

اطین، كانت تسھر على النّ طائفة من أمھر الخطّ 

، وكان 5بأداء عملھم فیھلیقوموا في قصره،المستنصر جناحا كبیرا

اء الورّ  ّوخطّ الجودة بط واقینرؤس لدى ن عملوا مم

6.الحكم المستنصر

. 463-462ص1جنفسھ، -1
لكتب ،د-عبیّة، الحضارة اإلسالمیةطھ عبد المقصود عبد الحمید أبو -2 ار ا د

.946ص2ج، م2004-ھـ1424، 1ط،بیروت-العلمیة
.    177صم، 1962، 1بیروت، ط-دار العلم للمالیینبعلبكي، المنیر : روم الندو، اإلسالم والعرب، ترجمة-3
مؤسسة -م: -4

. 115ص3م، )ت.د(التاریخ العربي، بیروت،
. 188ص4ج،نفس المصدرابن خلدون عبد الرحمن، -5
قضاعيابن األبار-6 تكملة، ال Anwar G.Chegne, Historia de Espana Musulmana, Segunda/ 278ص1ج،ال

Edicion, Ediciones Catedra, S.A, 1980, Madrid, pag. 108.



8)                                الحركة الفكریة في األندلس قبیل العھد العامري(الفصل التمھیدي

:-/د
مون بین یعلّ -–: " ددالصّ

العظیم، وعدد ھذه المكاتب سبعة

1."ربض من أرباض المدینةوباقیھا في كلّ 

ّقاطعة ة أدلّ وفي النصّ  وضوح د تؤك  ّ كل ب

، ،الثقافة

2."وبعملھ ھذا جعل من قرطبة أعظم معاھد التعلیم في زمانھ" ھ من العلم، حظّ 

:انتشار مراكز التعلیم.2.1
مساجد األندلس، لقد تعدّ  ل لعبت ا تي  ال

-/أ.جونمراكز تعلیمیة أخرى كالبیوت والسّ م، كما برزت بنسبة أقلّ والتعلّ 
لعلم والمكان المسجد یؤدّ :مساجدال وف ا ن اس ص

إلى الرقيّ 

.مھا لطالب العلمیتھ، باتساع دائرة العلوم التي أصبح یقدّ أھمّ ازدادت 

لعلوم ()(وایةس فیھا علوم الرّ وجامعات تدرّ  ا

ي3"ونأب ،)العقلیة
4

أنحاء ب، اللطالّ  ى 

مصدرابن عذاري المراكشي، -1 ل فس ا صالح سعد عبد هللا / 240ص2ج،ن
-)م1090-488/1030-422(ملوك الطوائف في األندلس 

. 109م، ص1993-ھـ1414، 1الریاض، ط
2--

.288ص2جم، 2002-ھـ1423، 1بیروت، ط
.220ص1جالمقري، المصدر نفسھ،-3
شر لطفي ، ن"فرحة األنفس في تاریخ األندلس" ابن غالب األندلسي، قطعة من كتاب/565-558ص1نفسھ، ج-4

-297صم،1955نوفمبر -1375، ربیع األول 2، ج1القاھرة، م-عبد البدیع، مجلة معھد المخطوطات العربیة
303 .



9)                                الحركة الفكریة في األندلس قبیل العھد العامري(الفصل التمھیدي

1

: اللغوي أبي علي القالي، لألخذ عنھ

2.میس، وكان یكتب عنھ أكثر من أربعمائة من طالب العلم في وقت واحدخ

لم والدّ األخرى بجوامعھا، التي كانت تضمّ  لع ات ا كرس حلق

.ھضة العلمیة باألندلسجوامعھا علماء ساھموا في النّ 

:ة-/ب
االستثنائیة تبیّ 

یة بمكان، قلتھا من األھمّ 

ربوع األندلس، ود على انتشار العلم في كلّ لدور المساجد وتؤكّ 

)م366/976ت(

المستنصر لكالم بلغھ عنھ، فلم یمنع ذلك طلبة العلم من الدخول إلیھ في سجنھ، لیأخذوا 

3.عنھ اللغة وغیرھا

إخالص رة أو فریدة من نوعھا، فإنّ دوإذا كانت ھذه الحالة نا

العلماء لعلمھم، كما تدلّ 

.محن

:الرحالت العلمیة.3.1
لغوا ونأیبدكان طلبة العلم في األندلس  إذا ب تى 

علوم 

وبث

-مصر-(ومن أجل ذلك أھلھا، 

1- :
.313، ص)ت.د(القاھرة، -رمحمد أحمد محمد المھدي، دار نھضة مصر للطباعة والنش

،)م 316-422/928-1030(-2
مة، -معھد البحوث العلمیة وإحیاء التراث اإلسالمي .140صم،1997-ھـ1417مكة المكرّ

.  22-21ص1نفس المصدر، جابن بشكوال، -3



10)                                الحركة الفكریة في األندلس قبیل العھد العامري(الفصل التمھیدي

لشام وا-بغداد-الحجاز َّ "، )ا شر

1ّ"یروي عن شیوخ ھذه البلدان لض من ا بح  أص لى كلّ ، و وري ع ر

حلة كانت الرّ " والوقار، وینال بھ حظي الدّ تاج العلم 

ّ، الذيعلى مذھب مالكالحجاز ألداء الفریضة وطلب العلمإلى  ، 2"تبن

جارات : " نف األخیر بقولھوصف المقدسي ھذا الصّ 

ب 3."والتغرّ

وا ستقرّ ، الذین اي في كتابھ تراجم كثیرة للعدید من مسلمي األندلسأورد المقرّ و

أن كان ،

4.حلة إلى المشرقجل یعاب علیھ إن لم یكن من أھل الرّ الرّ 

:لرّ ا-/أ

:الحصر العیّنات التالیة

باحيرحلة *

الذي سمع بمكّ ، )م968/ھـ358ت(

محمد النّ حأ بن  مد 

5.جمعةعلیھ كلّ وهأوقرالناس إلیھ 

ّذرحلة األخوین *  رحال إلى ن ی، الل

م962/ ھـ351إلى األندلس سنة اادوع،م951/ ھـ340سنة بغداد 

ّ اص ة عالج ج، وخ

6.العین

. 39-38، ص1981، 6بیروت، ط-تاریخ األدب األندلسي عصر سیادة قرطبة، دار الثقافةإحسان عباس، -1
.250، صنفس المرجع محمد حقي، -2
: ، تحقیق)مختارات( المقدسي، أحسن التقاسیم في معرفة األقالیممحمد بن أحمد-3

. 206، ص1980دمشق، -واإلرشاد القومي
.153د العزیز عتیق، نفس المرجع، صعب-4
. 314-310الزبیدي، نفس المصدر، ص/349-348، صالمصدرنفسابن الفرضي، -5
لجل-6 بن ج : ا

لسي، /113-112م، ص2005-ھـ1426الكتب والوثائق القومیة بالقاھرة،  األند اعد  مصدر، صنفسص ل -102ا
103  .



11)                                الحركة الفكریة في األندلس قبیل العھد العامري(الفصل التمھیدي

م، 347/958سنة الذي * 

قرطبة إلى

360/970سنة 

1.المؤید

حالتالرّ :-/ب

:العامریة بقلیل فیما یلي

، الذي* 

م963/ھـ352دخل قرطبة سنة مصر ثمّ بحلّ بع، رأسا فیھا، وقد السّ 

2.فنزل من الخلیفة ومن الناس المنزلة الرفیعة،المستنصر

أبو * 

 ،347/958

360/970ة سنة، حتى وفاتھ بھا سنة الشافعي ثالث عشر

3.بالعطاء ویجلّھ ویعظمھ كثیرایتألّفھ ویكرم وفادتھ ویوسع لھ، 

ّ النّ  م، أن

:ھاالحقبة، كان وراءھا عدة عوامل، أھمّ 

تطلبات وسائلكة العلمیة بتوفیر كلّ للحرتشجیع الحكم المستنصر- ،الثقافةوم

.بغیة تطویر البحث في میدان العلم والمعرفة،اا ومعنویّ وتحفیزه للعلماء مادیّ 

، وما نتج عنھا ...)مصر-بغداد-الحجاز(حالت العلمیة إلى المشرقكثرة الرّ -

.ھات الكتب والمصادر المشرقیة نحو األندلسمن تحویل ألمّ 

ة في القصور والبیوتالمكتبات العامّ انتشار- ة والخاصّ

.على العلم والتعلم ونشر الثقافة

1-115/103/
حھ ووضع فھارسھالعباس : ، عیون األنباء في طبقات األطباء، ضبطھ وصحّ
.453-452م، ص1988-ـھ1419، 1بیروت، ط-العلمیة

.144ص3ج، نفس المصدرالمقري، /253ابن الفرضي، المصدر نفسھ، ص-2
3-209-210/

محب الدین أبي سعید عمر بن : الشافعي، تاریخ مدینة دمشق وذكر فضلھا وتسمیة من حلّ بھا من األفاضل، تحقیق
.56-55ص38ج،1995بیروت، -غرامة العمري، دار الفكر



12)                                الحركة الفكریة في األندلس قبیل العھد العامري(الفصل التمھیدي

.ةانتشار مراكز التعلیم في المساجد والمجالس العلمیة الخاصّ -

ّ الحركة العلمیة في عھد الحكم المستنصر،والجدیر بالذكر طابع ، اتخذتأن

ت الم ة العلمیة كلّ ألوان المعرفةشاركالشمولیة، حیث مسّ

،الحكمالتي التزم بصیانتھا الخلیفة ،یة الفكرحرّ 

العلمیة واختالف مذاھبھم الدّ 

أن شھدتھ من قبل، حتى أصبح ما كان محظورا 

.راسات الفلسفیة والطبیعیةوأعني بذلك الدّ 

تستثن وف لم 

.الناسةعفاء من عامّ الفقراء والضّ حتى 

وإذا كانت الثقافة األندلسیة مشرقیة الجذور، فإنّھا ما فتئت تبرز

وحبدأت الرّ حیث ، شیئا فشیئاي الخاصابع المحلّ لنفسھا الطّ 

في إنتاج 

عن تراث وتاریخ بلدھم، وترجموا ألعالمھ الشخصیة األندلسیة، فكتبواتفرضھ علیھم 

.خین وغیرھمومؤرّ من شعراء وقضاة وأدباء

2 .):350-
)م976-961/ھـ366

تلقد  اءأدّ

،یزات التي تلقاھا ھؤالء أثناء ھذا العھدالتحف

وقد 

لماءطائفة بروز ترتب عن ذلك لع في وا،من ا

ّ ، الذي التألیفحقلجادت بھ قرائحھم في بغزارة ما الفكریة باألندلس،  مس

.بدون استثناءةالعلم والمعرف



13)                                الحركة الفكریة في األندلس قبیل العھد العامري(الفصل التمھیدي

ف

والبن 1ازي عت  ا ي ض لت ، ا

لمقتبس" ثیر منھا في نقوالتھ بكتابھان القرطبي الفضل الكبیر في حفظ الكحیّ  ، كما 2"ا

 ""

3."صلة تاریخ الطبري" 

" تاریخ قضاة قرطبة" كتاب: ومن أشھر ما ألف في التراجم

 "

4.لعبد هللا بن أبي دلیم" من أھل األمصاروأتباعھعن مالك

 :

5بحرقوص

6

عت مبادئ میلھ إلى المذھب الظاھري، وفيیخف7منذر بن سعید البلوطي ا لسفة ش ي الف

8ة

، وفي 9: 

الرّ 
10 ، "

: )م273/886ت(: -1
نخل ).م379/989(: ، وثالثھم)م936/ھـ324ت( أ

. ك/ 198-197، ص1955-حسین مؤنس، مكتبة الثقافة الدینیة: تاریخ الفكر األندلسي، نقلھ عن اإلسبانیة
.138-136و104-101و64-62المرجع، صصنفسبویكا، 

.137بویكا، نفسھ، ص.ك-2
.206بالنثیا، نفسھ، ص-3
.متھ في حینھا ضمن أعالم البربروستأتي ترج170بویكا، نفسھ، ص.ك-4
.243-242، صنفسھابن الفرضي، المصدر -5
.49نفسھ، صابن الفرضي، المصدر-6
.ستأتي ترجمتھ الحقا ضمن أعالم البربر -7
.)م269-319/883-931(-8

. 223ص6ج،2002، مایو 15بیروت، ط-األعالم، دار العلم للمالیینالزركلي، الدین
9-28/-

.  191، ص1997، 12القاھرة، ط
. 89صاعد األندلسي، نفس المصدر، ص-10



14)                                الحركة الفكریة في األندلس قبیل العھد العامري(الفصل التمھیدي

"1

2.، الذي لھ في الطب تألیف حسن األشكال)م971/ھـ361ت(القرطبي

:عھد الحكم المستنصرعلىالعلمیة باألندلس في الحركة لبربر لاإلسھام الفكري3.
على -ة-ن ال األندلسییقبذا العھد بإتمیّز ھ

، طلب العلم والمعرفة

.في ذلكنصیب محترملبربروالثقافیة، وكان ل

:العلوم الدینیة.1.3
خالل ھذه الفترةعدد ال بأس بھ من العلماء برز في ھذا المجال :لفقھا-)أ

الذي،3)م965/ھـ355ت(أبو الحكم منذر بن سعید البلوطي الكزني :على سبیل المثال

و، 4كان إماما فقیھا ذا دین متینالذي

"اآلیف تلھ الذي، )م962/ھـ351ت(دلیم القرطبي

"5 ،

)م359/969ت(أبيعیسى بن 

6العلم

" لم ی" ، الذي )م977/ھـ367ت(
أعالم القرن (كما كان ألخت منذر بن سعید ، 7 " ) 4من 

. 910ص2نفس المرجع، جعبد المقصود،طھ/207بالنثیا، المرجع نفسھ، ص -1
.    451ابن أبي أصیبعة، نفس المصدر، ص/ 102صاعد، نفسھ، ص-2
صالح : / 3-404-405

محمدفعي/309-308ص2، ج1984، 2- بو  عبد هللا بن أ
م،1413-1993-

.358ص2ج
، 2-: الكامل في التاریخ، تحقیق،بو الحسنأالشیبانيابن األثیر-4

. 368-367ص7جھـ،1415
/108ص2، جعیاض، ترتیب المداركالقاضي -5

.134ص2، ج)ت.د(بیروت، -عبد المجید خیالي، دار الكتب العلمیة: حواشیھ وعلّق علیھ
:ابن فرحون المالكي، الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب، تحقیق-6

.193ص2جعیاض، نفسھ، القاضي /366م، ص1996-ھـ1417، 1بیروت، ط-دار الكتب العلمیة
بن الخطیب لسان الدین، اإلحاطة في أخبار ا/434نفسھ، صابن فرحون، /443-442ن الفرضي، نفسھ، صاب-7

/ 320-319ص4جم، 2004-1424، 1روت، ط-: غرناطة، تحقیق
.147ص2محمد مخلوف، المرجع نفسھ، ج



15)                                الحركة الفكریة في األندلس قبیل العھد العامري(الفصل التمھیدي

1".مسجد لھا لصق بیتھا بفحص البلوط 

خصیالأھم من:لوم القرآنع-)ب ِ التي بربریة ات الش

:بصدد 

"الذي

اسخ  ّ الن

3.القرآن وتفسیرهفي غریباألحكام وھو كتابوكتاب ، 2"والمنسوخ

:علوم الحدیث-)ج
 :

4ةنالتصانیف، ومن ذلك تألیفھ في السّ 

الئل " م355/965 عن " الدّ
5

، الذي كان ضابطا لما كتب،)م970/ھـ360ت(بن سعید المصمودي األشوني 

،   6روى

:اللغةاآلداب وعلوم .2.3
:النثر خالل ھذا العھدالبربر الذین نبغوا في میدان أدباء من أشھر :لنثرا-)أ

، ومن 7م336/947ة 

: "

.245ص4ج،نفس المصدرابن األبار، -1
مصدر، ص-2 ل فس ا مخلوف، / 226، صآ/296-295ن محمد 

. 135ص2المرجع نفسھ، ج
3--4 ،

. 10ص1جم،1983-ھـ1403
-: ابن خاقان، مطمح األنفس ومسرح التأنس في ملح أھل األندلس، تحقیق-4

.372ص1جالمقري، نفس المصدر،/238، ص1983، 1بیروت، ط
.110ص4ج،ر نفسھالمصدابن األبار، -5
/159ص1م،نفس المصدریاقوت الحموي، /24ابن الفرضي، نفسھ، ص-6

.257ص35ج،)ت.د(تاج العروس من جواھر القاموس، دار الھدایة،
: ،یاقوت الحموي/245-240ص : مطمح األنفس-7

2720/1-2717ص6جم،1،1993، ط-دار 
.  371-368ص



16)                                الحركة الفكریة في األندلس قبیل العھد العامري(الفصل التمھیدي

"1 ،

2م971/ھـ361الزجالي وزیرا للحكم المستنصر سنة 

3بیت بني الزجاليعرفت بلدى بني أمیة في األندلس، 

مكانة ) م372/982ت(4

5.على طبقتھ بالبالغةلھفضّ وتصناعة الكتابة 

لقد حفل ھذا ا:الشعر-)ب

:

والجودة، 

، ومن شعره عصره

] :

]   من الطویل

ْ قَ نْ یري مِ ذِ عَ  ـكُ الِ مَ ـالَ ا قَ ـذَ كَ ھَ یـالً لِ دَ ـتَ لبْ طَ الّـمَ كُ ولـونَ قُ یَ مٍ ـو

كُ الِ سَ المَ لیـھِ ـى عَ فَ خْ ال یَ كانَ و قدْ بُ ھَ ا قـال أشْ ذَ كَ قالوا ھَ تَ دْ عُ وإنْ 

َ ھُ فَ ھُ ـالَ ا قَ مَ ـلْ قُ یَ لمْ نْ ومَ ثلـھُ مِ ونُ نُ حْ سَ قالوا قالَ تَ زدْ وإنْ  ـكُ آفِ ـو

ُّ ضَ هللاُ قالَ تَ لْ قُ فإنْ  ْ ج كُ ـاحَ مَ مُ نٌ ـرْ قَ تَ ا أنْ یـعً مِ وا جَ الُ وقَ واثرُ كْ أَ وا أو

َّ قالَ قدْ قلتَ وإنْ  ْ قَ فَ سولُ الر 6كُ ـآلِ المَ اكَ ذَ كِ ـرْ ا في تَ كً الِ مَ ـتْ أتَ ـمْ ھُ لُ و

-131ص2ج1398-یوسف-1
132.

.59، صنفس المصدرابن حیان، -2
3-.

 :-1393-
.32-31م، ص1973

.336ص2جالمصدر، نفسالسیوطي، /441ابن الفرضي، المصدر نفسھ، ص-4
.255-254ص2جابن عذاري، نفس المصدر، / 260-257ص1جبن األبار، الحلة السیراء، ا-5
.82ھـ، ص1398بیروت، -، إیقاظ ھمم أولي األبصار، دار المعرفةبن نوحصالح بن محمدالعمري-6



17)                                الحركة الفكریة في األندلس قبیل العھد العامري(الفصل التمھیدي

مصحفي كما یعتبر ل ان ا جعفر بن عثم

ف في أفانین البیان، وھو القائلالاإلجادة و ]الطویلمن [:تصرّ

ُّ ضِ قَ نْ یَ لْ ھَ لِ اللیْ ومَ جُ نُ تُ ألْ سَ  َ جَ تْ طَّ خَ فَ ىجَ ي الد الطِّ خَ ا كَ یّ رَ ـالثُ ا بِ ابً و

ً جَ نْ ا عَ ومَ  1الَ العُ بِ تَ رُ ى إلىَ رَ جْ ا المَ ھَ سُ افِ نَ أُ يأنّنِ رَ یْ ا غَ ھَ تُ ـرْ امَ ى سَ و

:-)ج
اغالبا

علماء ،

:نجد خالل ھذه الفترةالبربر 

، و2كان بصیرا باإلعراب، الذي دلیم

نحواال أدیبا، عالمكان عاق" الذي، )م980/ھـ370ت( لغة وال وأبو، 3"بال

لغة،  4ال

. 6فیھمانحویا لغویا إماماكان ، دون أن ننسى منذر بن سعید، الذي 5العربیة

لإلشارة واو

. ونظماأعلم بلغة العرب ونافسوھم في میادین اللغة واألدب نثرا بعضھموصار

:ىالعلوم العقلیة وعلوم أخر. 3.3

، المجتمع بما فیھم البربر على الخوض في ھذه العلوم

:البربر أيّ عالم في العلوم ال

" الذي منذر بن سعید البلوطي، 

عباس، دار سانإح: -1
ّةیوقد ورد ھذان الب/28م، ص1981-ھـ1401، 2بیروت، ط-الشروق لحل في ا 259ص1ج: تان 

َّ ادَ عَ ھُ لتُ ى خِ حتَّ قَ رَ فأطْ لةٍ لیْ رِ ي بآخِ ى أنِّ أرَ نتُ وكُ : التالي .605-604ص1ج: وفي النفح/الً أو
.108المصدر، صنفسعیاض، القاضي / 191ابن الفرضي، المصدر نفسھ، ص-2
.253نفسھ، صالقاضي عیاض، /195نفسھ، صابن الفرضي،-3
.336ص2جالسیوطي، المصدر نفسھ،/441ابن الفرضي، نفسھ، ص-4
.90صاعد األندلسي، نفس المصدر، ص-5
. 226المصدر، صنفس، آباديالفیروز-6



18)                                الحركة الفكریة في األندلس قبیل العھد العامري(الفصل التمھیدي

من ذلك 1"وباالحتجاج، ، و

الجنّة 

ا مقنعاوردّ علیھا،حلفي الملل واألھواء والنِّ الفصلحزم في كتابھ  ّ عبد ، كما كان 2رد

ا أب، أ3،  ّ وم

4.كان حافظا للمشاھد واألیامفقد، ھرثمة بن ذكوان

البربر في اإ، م 

،متداولة في األندلسالتي كانت والمعرفة مختلف أنواع العلوم 

ارنةكلّيغیابا شبھ التي غاب عنھا حضور البربر  مق

التي ،

استطاعت أن 

وعیایحي 

تب التي ، والارقةش الك تزال 

.ثنایا كتب التراث اإلسالمي كالتفسیر والخطابة والشعر وما إلى ذلك

.405ابن الفرضي، المصدر نفسھ، ص-1
4ج1394-ابن حزم األند-2

.69-68ص
حلب، -: ابن حزم األندلسي، طوق الحمامة في األلفة واألالّف، تحقیق-3
.91م، ص2004-ھـ1424، 1ط
.253عیاض، المصدر نفسھ، ص القاضي -4



:الفصل األول

الحركة الفكریة في األندلس
من العھد العامري إلى زوال

الخالفة األمویة
)م 1031–981/ ھـ422–371( 

1-
.العامري

.أثر الفتنة على الحركة العلمیة باألندلس-2
3-

.العھد العامري إلى زوال الخالفة باألندلس



22)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

ا

، 1المستنصر

،ي 2حداثة سنّھشؤون البالد والعباد، بحكم 

.ھ ألسباب الحكم إلى أن یبلغ رشدهئتنصح لھ وتھیّ 

ةیة

السیّدة صبح أمّ ھشام، التي خدمھا فأحسن خدمتھا، فزكّ 

3.، كما جعلھ وكیال لوليّ العھد ھشامھاولة ووجوھمن خواص الدّ 

الخالفة، فنھ

لھ إلى تدبیر الملك 4دون الجماعة سببا في توصّ

5 ،

الذيوكان آخرھم غالب بن عبد الرحمن، 

6.األمر

371/981

7الوزراء ووجوه بني أمیّة بتقبیل یده

1009-4399م االثنین بویع یو-1
. 253ص2جابن عذاري، نفس المصدر، . م
: مجھول تاریخ األندلس،/396ص1جالمقري، نفس المصدر، . سنین9ولي وسنّھ -2

وعند " /8أعوام و10" 216صم،2007-1428، 1-دار الكتب العلمیة
". أشھر8سنة و11وسنھّ : " ابن عذاري، المصدر والصفحة نفسھا

ام الشنتریني، -3 .59بن الخطیب، أعمال األعالم، صا/37ص4نفس المصدر، جابن بسّ
ام، نفس-4 .38ص4ج، ھابن بسّ
لي عبد : لیفي بروفنسال، تاریخ إسبانی-5 ع

.446-445، ص3، طEspasa Calpe, S.A , Madrid, 1967الرءوف البمبى وآخرون، 
/279ص2جابن عذاري، نفسھ، -6

.  197، ص2004، 1ط،بیروت-ميدار المدار اإلسال
. 279ص2ج، ھنفسالمصدرابن عذاري، -7



23)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

1 ،

.بعھد الحجابةسمّيفأصبح اآلمر النّاھي في األندلس لعھد 

392/1002

1008/ھـ399

جعلوا بأسھم ب

.م1031/ھـ422نھائیا سنة 

:العھد العامريخاللاألندلسبالعوامل المساعدة على استمرار الحركة الفكریة .1
:شجیع المنصور بن أبي عامر للحركة العلمیةت. 1.1

ھذا وذاك
2

3.وأبي علي القالي البغدادي، وأبي بكر بن القوطیة،ي بكر بن معاویة القرشيكأب

الثقافیةوكان لتكوینھ العلمي ونشأتھ 

أكرم  و

اء في  الشعر و
4 " "

5

ن ما كا

.238ص6جابن خلدون ، نفس المصدر، -1
.25ص8جابن األثیر، نفس المصدر، -2
مصدر ابن عذاري، -3 ل -/ 257ص2جا

.362-361م، ص2005/ھـ1426، 1بیروت، ط
الخالفة األمویة والدولة العامریة،-محمد عبد هللا عنان، دولة اإلسالم في األندلس-4
.703م، ص1969-ھـ1389، مكتبة الخانجي بالقاھرة، 4ط
.65بالنثیا، نفس المرجع، ص-5



24)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

1مقیما بقرطبة

فخر : [ في ال

]الطویلمن 

روامِ الضَّ ولِ ـیایا بالخُ ـشالحَ نُ ـلیورىـبالسُّ ةَ امَ ـاإلقتُ عْ ي بِ نِ رَ تَ ألمْ 

َّ تبَ  َّ دَ ـعْ بَ تُ ـلْ د ِّ دَ صَ ھِ ـیبوطِ رانِ ـفعْ الز رامِ سَ المَ اتِ مَ كَ حْ تَ سْ مُ نْ مِ عِ رْ ا الد

ْ ومَ ايَ مَ مي حِ حْ ى یَ تً ـي فَ رونِ أَ  راكِ ـسَ العَ نَ ـیْ بَ انُ األقرَ رَ ـجَ تَ ا اشْ إذَ ي فِ قِ و

رافِ ـغَ المَ تَ حْ تَ امَ ـالھَ دُ ـفي أقِ ـبسیْ رٍ عامِ آلِ نْ مِ نصورُ المَ أنا الحاجبُ 

ْ یَ ودُ ـشھالمَ ھُ ـحُ اصِ ونَ هُ دُ ـبْ وعَ نَ ـؤمنیالمُ رِ ـأمیدُ الَ َـ ت رِـ اخفَ المَ مَ و

2رِـ كافلِ تْ ي قَ ـفهللاَ تُ دْ ھَ عَ نْ ـولكِ مْ ـركُ یْ غَ بِ تُ لْ غِ ي شُ وا أنِّ ـبُ سَ حْ فال تَ 

اقي،  ّ وإلى جانب ما أثر عن المنصور من شعر حسن، كان لھ نثر من النوع الر

ومن ذ

ا جاء في ھذه الوصیّة، فیما أورده :انلنا ابن حیّ وممّ

 "

دت لك رأي ورویّتي، على حین اجتماع من ذھني، فاجعلھا مثاال بین عینیك 3."جرّ

أمور شتى كاإلنفاق والرعیّ 

 " :

المربن عليعبد الواحد/84، صالحمیدي، نفس المصدر-1
. 37م، ص2006-ھـ1424، 1بیروت، ط-العصریة، صیداصالح الدین الھواري، المكتبة : واعتناء

.219مجھول تاریخ األندلس، ص/276-275ص1جابن األبار، الحلة،-2
.81، صالمصدر نفسھبن الخطیب، ا/47ج ص4، ھابن بسام، المصدر نفس-3



25)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

وإ....السالمة فتنسوا ما لكم في نفوس بني أمیّة وشیعتھم بقرطبة

1."ید مرواني ما طاوعتك بنانك، فإنّي أعرف ذنبي إلیھم

و

ة سخائھ وكرمھ، وحظوتھ  ، وسنذكر تھ منھمأعیان دوله علىاریاختووقع ویشملھم بشدّ

.الحقابعضھم 

:ة في عھد المنصورمظاھر الحركة الفكری.2.1
:-/أ

التي ،شظلت اتجاھات ال

التي ،

2تمیزت بھا 

.بصلة إلى الفلسفةفترة الحجابة، التي حاربت كلّ ما یمتّ 

ّ فترة الحجابة تمیّزت ببروز النثر الخالص ا فیما یتعلّق بالنثر، فإن ثال في أمّ ، مم

3

اآلخرالمتقابلة، واعتمادوالفقرات و

4.فیما یوھم التكرار ولیس تكرارا، وإجادة استخدام حروف الجرّ والظروف بعامة

ام، المصدر -1 محمد المنوني وآخرون، /82-81المصدر نفسھ ، صابن الخطیب، /48-47ص4جنفسھ، ابن بسّ
م، 1412-1991، 1-

.48-47ص
.274أحمد ھیكل، نفس المرجع، ص-2
)م163-255/780-869(-3

أبو . : الجاحظیة من المعتزلة، لھ تصانیف كثیرة، منھا
بعة نانلب–دار الثقافة ،حسان عباسإ: نباء أبناء الزمان، تحقیقأوفیات األعیان و، العباس شمس الدین ، 1900، ط

صالح : /530-526ص11جالذھبي، سیر أعالم النبالء،/475-470ص3ج
74ص5جالمرجع، نفسالزركلي، / 156-154م، ص1961-ھـ1380، 1دمشق، ط-األشتر، المطبعة الھاشمیة

.205أحمد ھیكل، نفسھ، ص-4



26)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

أخذت ، التي1

لسجع  مت ا تز ل ا

، و2

.واالقتباس من القرآن الكریم والشعر القدیم

،

، 3األبواب، 

:المجال، على سبیل المثال

 *

4)م410/1019ت(

990/ھـ380

 : ""

كما ، 5واألشعار واألخبار، ویذكر أنّھ أثابھ علیھ بخمسة آالف دی

ّ ال" كتاب :  جو

" وكتاب "عفراء

"6 ،

سنة 

.7م، فحسنت أحوالھ عند أمیرھا إلى وفاتھ1012/ھـ403

)م360/970ت(-1
، / 183ص3ج.

6جنفسھ، المرجع الزركلي، /109-403ص5، ج1994، 1طنفسھ، المصدر ابن خلّكان، /138-137ج ص16
. 98ص

. 205ص3جم،1969-ھـ1388، 5بیروت، ط-أحمد أمین، ظھر اإلسالم، دار الكتاب العربي-2
.91ص3جنفسھ، -3
بن بسام، المصدر ا/ 202-201ص1جابن بشكوال، نفس المصدر، /236-232، صالحمیدي، نفس المصدر-4

/8-7ص2ج، /114، صآ/28ص4ج
.98ج ص3نفس المصدر، 

نفس ،/489ص2، ج1900طبعة /201ص1ج-5
مشق، -: عبد اللطیف بن محمد ریاض زادة، أسماء الكتب، تحقیق/293المصدر، ص د

.225م، ص1983-ھـ1403، 3ط
.1441ص4جیاقوت الحموي، معجم األدباء، /278الضبي، نفس المصدر، ص/ 232حمیدي، نفسھ، صال-6
.280الضبي، المصدر نفسھ، ص/ 236الحمیدي، المصدر نفسھ، ص-7



27)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

سنة(و* 

نصور ومة أبھو والد العالّ ، و)م1009/ھـ400 لم لة ا وزّر في دو

1".في البالغة ید قویّةلھ كان " وبن أبي عامر

و* 

، )م1000/ھـ390ت(

با ألوالده ّ 2.، وغیره"شرح الجمل للزجاج" : ، ومن كتبھبن أبي عامر مؤد

كان ، الذي )م992/ھـ382ت(شھور محمد بن عاصم أبو عبد هللا النحوي المو* 

د:" وأثنى علیھ، وقال ر عن أكابر أصحاب محمد بن یزید المبرّ * 3."كان ال یقصّ

، )م379/989ت(و* 

واضح"  ختصركما " ال كتاب ا

4.، ولھ مصنفات في غیر نوع من األدب"العین"

: -/ب

:تحترمھا، وتحرص على استرضائھا، ومن أھمّ ھؤالء

، )م997/ھـ387ت(القرطبيقاضي الجماعة أبو بكر محمد بن یبقى بن زرب*

5.ویجلسھ معھ

الذي ، )م402/1012ت(و* 

بأسماء رجالھ ونقلتھ، ولھ مشاركة 

یر واألخبار 6.والسّ

.55ص28جالذھبي، تاریخ اإلسالم، /157-156الضبي، نفسھ، ص/ 129-128الحمیدي، نفسھ، ص-1
.261ص2جالزركلي، المرجع نفسھ،/67ص4جعمر رضا كحالة، نفس المرجع،-2
.380ص2جنفسھ، المصدر ابن بشكوال، / 101نفسھ، صالضبي، /85-84نفسھ، صالحمیدي،-3
.57الضبي، نفسھ، ص/52الحمیدي، نفسھ، ص/ 366المصدر، صنفسابن الفرضي،-4
لحنبلي،ا/ 127الضبي، نفسھ، ص/ 104الحمیدي، نفسھ، ص-5 اد ا لعم بن ا

/102-101ص3ج1406، 1--: 
.21ص3جالذھبي، العبر في خبر من عبر، 

.257-255ص1جابن بشكوال، المصدر نفسھ، -6



28)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

وف بابن يإلى جانب *  عر

فرضي ل ا" ، )م403/1013ت(ا

1."المطبوعة

حفل عھد المنصور بعدد ال:العلوم العقلیة وعلوم أخرى-/ج

:راسات العقلیة، ومن أبرز ھؤالءلدّ الذین اھتمّوا با

*)

، الذي خدم بالطبّ )م1029/ھـ420

ذي صنّف ، ، و2بالطب متفنّنا فیھ ل ا

" تفسیر أسماء األدویة المفردة " ، وكتاب "األطباء والحكماءطبقات " كتاب 

982/ھـ372دیسقوریدس، وكان تألیفھما في سنة 

3.عامر

وفي الریاضیات والفلك، برز العالّمة * 

5دلس، وكان یعرف بإقلیدس األن4)م1008/ھـ399ت(

 :

6.وغیرھم

 *)377-469/987-

بكتاب ل لواء التاریخ في األندلس بال منازع، وقد خلّد العھد العامري م، حا)م1076

: " ماهأس

7".الشنیعةاألحداث 

.214ص1جنفسھ، -1
. 452-451أصیبعة، نفس المصدر، صابن أبي /104، صالمصدرنفسصاعد، -2
.455نفسھ، ص-3
/91ص20ج/ 90صاعد، نفسھ، ص-4

.450-448ص
/483ص2ج-5

.259-257، ص)ت.د(، بیروت-الشروق
.91نفسھ، صصاعد، -6
.80محمد المنوني وآخرون، نفس المرجع، ص/98ابن الخطیب، نفس المصدر، ص-7



29)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

.والمعرفةوالعطاء في مجال العلم 

بي عامر  نصور بن أ الم

عیھ األستاذ بالنثیا بقولھ : " وھذا عكس ما یدّ

طبقة ابن ال

ل في میدان العلوم والفنون ّ 1".شخصیة من الطراز األو

نصورإ، 2حمل بالنثیاھو ما  لم ا

.وحضاري، مقارنة بعھود من سبقوه من حكام بني أمیّة في األندلس

-:
الشعراء كلّ ما تجود بھ ألسنتھم، ما لم یتلفظوا بما ی

.من یخوض في ھذه الدراسات بالزندقة واإللحاد

ا الحظ ابن أبي عامر تفشّي ھذه األفكار عند السواد األعظم من األندلسیین،  ولمّ

ھم، ویقبّح عھد الخلیفة الحكم، الذي كان قد فیكسب بذلك ودّ

راسات .للمشتغلین بھذه الدّ

ّ بسالمة العقیدة، وعندئذ  من " التي تمس

نصر، مست ل لحكم ا بة ا مكت
.13-12نفسھ، صالمصدر بالنثیا، -1
األدب . -2

.270سي، صاألندل



30)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

1"وأبي بكر الزبیدي وأبي العبّاس بن ذكوان وغیرھم

لعلوم لك ا ت

.المصلحة التي جعلتھ یستغل ھذا الحدث لصالحھ

د المنصور مع كلّ ما لھ  ّ وتشد

" ، وجمعة، الذي كان یشتغل بالتنجیم

مین جمیعا 2".لسانھ وقتلھ وصلبھ، فخرست ألسن المنجّ

كان " ا عن الدّ فھذا ال یعني انّھ كان بعیدا تمام

ة باطنھ یتسم بصحّ 

3".الخمر لكنّھ أقلع عنھا قبل موتھ بسنتین

،

لطان فحسب .والسّ

:المكتبات في العھد العامري. 3.1
لم یتغیّر شغف األندلسیین بالكتب رغم التغیّرات السیاسیة، التي حدثت 

في 

:ثلة على ذلكفترة الحجابة، ومن أھمّ األم

مكتبة المنصور بن أبي عامر:
)م423/1032ت(

 ،
.65نفسھ، صالمرجع بالنثیا، -1
.293ص2جابن عذاري، نفس المصدر، -2
.289ص2جنفسھ، -3



31)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

ّ أبو الو نصور ظل لم بعد وفاة ا و

1.فضال عن تألیفھ تاریخا للعامریین



):م353-400/964-1010(

ائین ّ -بینما كان ھو مرابطا-التي كانت في الفر

ب النّاس من ذلك 2.كتبھ، فتعجّ



اعا للكتب، وقد جمع منھا):م1012/ھـ403ت( الذي كان جمّ

3.من عظماء البلد

)348-
:)م1012-959/ھـ402

باألندلس 4عصره 

لك كان ال جعلتھ ذ

یعیر ھذه األصول البتـّ 

ه علیھ ّ 5.من صاحبھ ورد

--

" " النزول" كتاب

ثون جزءا، و" الناسخ والمنسوخ" في مئة جزء، و" فضائل الصحابة مسند" ثال

6خمسون جزءا" محمد بن فطیس

ة العلیا من ا لوزارة على زمن قضاء قرطبة وصالة الجمعة والخطبة، مضافا إلى الخطّ

.المظفر

. 310ص1جابن األبّار، التكملة،-1
.35-33ص1جابن بشكوال، نفس المصدر، -2
.221بویكا، نفس المرجع، ص.ك/214ص1جنفسھ، -3
.386نفسھ، صا، بویك.ك/256ص1ابن بشكوال، نفسھ، ج-4
. 245ابن فرحون، نفس المصدر، ص-5
.257ص1جنفسھ،المصدر ابن بشكوال، -6



32)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

ومن أجل ذلك وفّ كلّما عاد من عملھ، أو وجد فراغا من الوقت، 

" لیختلي فیھ بكتبھ، 

مارق ه ون ائر ،1"ھت

.أشكل علیھ من المسائل

)م400/1009ت:(
لشعع ، ردب وا

وإلى جانب 

2.بالعلم، ولھا خزانة علم كبیرة حسنة

.الوجود اإلسالمي باألندلس

حالت العلمیة.4.1 ّ :الر

واصلت الرّ  ت

في استمرار النھضة العلمیة في صفوف المجتمع األندلسي خالل العھد وكان لھا أثرھا 

.العامري وما بعده

:الرّ -/أ
:التالیةالشخصیات

 *

م، فدخل 350/961من قلعةفقیھ ھو ، و)م993/ھـ383ت(

: ""ابن الحسنالنباھي-1
.116م، ص1995-ھـ1415، 1بیروت، ط-مریم قاسم الطویل، دار الكتب العلمیة

.532-531ص2جنفسھ، ابن بشكوال،-2



33)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

م375/985

1.، فقرأ الناس علیھ أكثر روایتھالمنصور

د* 

، )م380/1000ت(

2.العلماء، وكان ینتحل مذھب مالك، وینسب إلیھ علم الشعر واألدب وحفظ األخبار

 *

381/991، )م403/1013ت(

اسك"  لمن ، "ا

3.وغیر ذلك" األمراض" وكتاب

خالل كتب التراجم، التي ال ت

.من األندلس نحو المشرق لتحصیل صنوف العلم والمعرفةقام برحلة 

ي عندما قال : " ولم یبالغ المقرّ

نان 

4".األقالم فیمن عرفناه فقط من ھؤالء األعالم لطال الكتاب وكثر الكالم

:رحلة المشارقة إلى األندلس-/ب
حال باألندلس خالل فترة الحجابة العامریة :الرّ

 *

5.م، وكان عالما بالقرآن، بصیرا بالقراءات، وقد قرأ علیھ بعض أھلھا985/ھـ375

بغدادي*  اعد ال ر ص نص أبو  ارئ  ق ، وقد )م376/986ت(ال

375سنة 

6.من علم العربیة

.203-202ابن الفرضي، نفس المصدر، ص-1
.172ص27جالذھبي، تاریخ اإلسالم، /375-374نفسھ، ص-2
باشا/258ص1ج-3

.101ص2ج،1982دمشق، -الظنون، دار الفكر
.5ص2جالمقري، نفس المصدر، -4
.254-253ابن الفرضي، المصدر نفسھ، ص-5
.169نفسھ، ص-6



34)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

لغوي ، أبو العالء صاعد بن الحسن *  ال

1.م، وقد سبق الحدیث عنھ990/ھـ380األندلس سنة إلى خل ادالاألدیب، 

-:
لغت 1002/ھـ392 ّى ب ، حت

ّد2ایة الجمال والكمالفیھا نھ لنا ابن ؤك

ام  " :حیث یقولذلكبسّ
لبرابرة 3 وا

4."المعرفة

صاعد 

5ي

:بیتا ومنھا األبیات األولى التالیةاثني عشرةوعھده، بقصیدة من 

]متقاربمن ال[

◌ُ جَ انٌ ـمزَ  یـدُ ـى تزِ مَ عْ ونَ ـروقُ ا تَ نـیَ ودُ دیدُ جَ نـعٌ و صُ دیدٌ

ٌّ وعِ یطیبُ وعیشٌ یصوبُ وغیثٌ  ـودُ عُ یَ یــدُ وعِ دومُ یَـ ـز

عودُ ا السُّ ھَ تْ دَ اعَ ى سَ حَ الضُّ سِ شمْ كَ لیـكِ المَ ـدَ بْ عَ بِ نیـرُ یُ لكٌ ومُ 

ْ ومَ يانِ ى األمَ نَّ ـا تتمَ مَ كَ رٌ صْ و نَ  بیـدُ نّـى العَ تمَ ـا یَ مَ كَ لىَ ـو

6ودُ وجُ أسٌ ـوبَ فوٌ وعَ ـفٌ طْ وعَ لُ ـدْ وعَ ضلٌ و فَ لمٌ و حِ اءٌ یَ حَ 

.المذكرةمن 26ینظر ص-1
ام، نفس المصدر، -2 .212ص1جابن سعید المغربي، نفس المصدر، /49ص4جابن بسّ
: .الجاللقة ھم سكان بلد جلّیقیة-3

2،ج1992--فیري، الدار العربیة للكتاب
.  912ص

.50-49ص4جنفسھ، ابن بسام،-4
.ستأتي ترجمتھ الحقا ضمن أعالم البربر خالل ھذه الفترة-5
اج، -6 ّ م لھ،وان ابن دراج القسطليّ دیابن در ّ -: حققھ وعلق علیھ وقد

.22ص،م1969-ھـ1389، 2دمشق، ط



35)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

ّ المظفر كان یتصف بكلّ صفات رجال الحكم إالّ  وصف ابن حیّان للمظفر، لالحظنا أن

.صفة العلم، التي لم تكن من شیمھ

اج ھذه لیس من قبیل الصّ و ّدفة أن یتجاھل ابن درّ لص فة ا

لمة " حلم " ن یغیّر كلمة أ-لو شاء-ممدوحھ فعال، وكان بمقدوره "علم " بك

ّ الشعراء  ––في ھذا البیت، مع أن

.بما لیس فیھ

:1عھد عبد الرحمن شنجول-
د حكم دام  17بع

، فتولّى الحكم عقبھ أخوه عبد الرحمن شنجول، فلم یسر على م1008أكتوبر17/ھـ399

مجلس "  في 

2"شرابھ وخلوتھ

399

3.خرج علیھ محمد بن ھشام بن عبد الجبّار

اده باأل، بد مر واست

بربر وطرده لأل لل

)Sanchuelo(شنجول-1
عصام محمد شبارو، األندلس من الفتح /38ص3ج، نفس المصدرابن عذاري،. فكانت تدعوه في صغره بشنجول

، 1-)م91-897/710-1492(
.202م، ص2002-ھـ1423

من الفتح /94ابن الخطیب، نفس المصدر، ص-2
.344، ص1981بیروت، -العربي حتى سقوط الخالفة بقرطبة، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر

األمر ، )م366-400/976-1010(-3 لي  و
مصدر /237. 949األولى : تینمرّ  ل 3جا
.   50ص



36)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

1

أن كانت ، إلىا

422/1031سنة 

2.األموي

:على الحركة العلمیة باألندلسم 11/ھـ5القرن أثر فتنة -2

.باألندلس، فكان بعضھا سلبیا وبعضھا اآلخر إیجابیا

:اآلثار السلبیة. 1.2
ّظاھرة إتال-أ لس ات وا لمكتب ا ا : ف 

الشأن

قد في جمعھا، و

لم ت: "  و

في حصار البربر، بحیث أمر بإخراجھا 

، 3"م403/1012

4.قیمة

و

.لورثة الحكم المستنصر وكلّ محبّي العلم

وتجدر اإلشارة 

يمكتبة الوزیر أب: من بینھا

5.قاسمیة

.238، ص، نفسھمجھول-1
لع وقتل م420/1029م1028/ھـ419بویع لھ في منسلخ ربیع اآلخر سنة-2 ، وخ

.248، صنفسھ. أشھر5بعد سنتین و
.386ص1جالمقري، نفس المصدر، /146ص4جابن خلدون، نفس المصدر، -3
.88صاعد، نفس المصدر، ص-4
مصدر، -5 ل فس ا ال، ن بشكو بن  : /256ص1جا

3ج/33، صالحمیدي، نفس المصدر. ھـ412إلى 408قرطبة خالل الفتنة من سنة 
.125-124ص



37)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

، فلم 1الزھراوي، الذي كان یمتلك مكتبة كبیرة

2.یتمّ حتّى انتھبھا البربر

لمكتبات معظم ا

الفترة، 

لفیعرفون قیمة ما تركھ السّ 

لكتب– لك ا على-بما في ذ

.غایات التي یسعون إلى تحقیقھاالالمال كان یمثل أسمى اعتبار أنّ 

ركة :امو-ب

العلمیة 

الحدیث عن ذلك الحقا بالتفصیل 

لماء م،5/11 لع وجد ا

مت موقفھم  ة، قسّ ّ قسامأنفسھم أمام حقیقة مر :أ

لالقسم ّ :األو

: رون لھول ما یحدث وینتظرون الفرج، ومن ھؤالءالوقائع ویتحسّ 

خ أبو مروان بن حیّان*  " :المؤرّ

ل ،3"مغامرة ال تؤمن عواقبھا فسجّ  ،

.جمیع األحداث من موقعھا بمدینتھ، ونقلھا إلینا بدقة وأمانة

.241بویكا، نفس المرجع، ص.ك-1
ّاس، / 1127ص3ج، )ت.د(، 1-شمس الدینالذھبي-2 ان عب إحس

/56، ص1981، 6-ارالثقافة
.367ص30جاإلسالم، 

.31القرطبي، صمحمود علي مكي في تمھیده للمقتبس البن حیّان -3



38)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

 *

اعون1011/ھـ401 ثا مكثرا1م أیّام الطّ ّ 3.، وھو أكبر شیخ البن حزم2، وكان محد

أدري ال: " :* 

4.م1030/ھـ421وال بلسان، مع ذكائھ وحزمھ وقیامھ بكلّ ما یتولّى، إلى أن توفي سنة 

 *:

لزوابع " ورسالة " وت عطارحان" البالغة، وھو صاحب كتاب بع وا توا ، "ال

5.م1035/ھـ426لى وفاتھ بھا سنة إقرطبة 

في حیث حینئذ، ولم تخمد أنفاس الثقافة بقرطبة 

من 

.فتنة حالكة

نيالقسم الثا:
:األمن واالستقرار، وكان منھم

:أبو العالء صاعد البغدادي* 

6.م1019/ھـ410فمات بھا قریبا من سنة 

الذي ارت:و* 

1017/ھـ408شاطبة في الفتنة عام 

414/1023
7

دا سنة  ّ 1.لبلةادیةبب8م1064/ھـ456وتوفي مشر

.37ص28ج، المصدر نفسھالذھبي، /215ص7جالصفدي، نفس المصدر، -1
.133الضبي، نفس المصدر، ص/110الحمیدي، المصدر نفسھ، ص-2
.161ص3جابن العماد الحنبلي، نفس المصدر، -3
.140ص1ج، ھابن بشكوال، المصدر نفس-4
.137-136الحمیدي، نفسھ، ص-5
.201ص1جنفسھ، المصدر ابن بشكوال، / 236نفسھ، صدي، المصدر الحمی-6
.214بالنثیا، نفس المرجع، ص/98ھ، صصاعد، المصدر نفس-7
زین الدین أبو /1650ص4جیاقوت الحموي، معجم األدباء، /355ص1ج، نفس المصدر، المغربيابن سعید-8

 :
.  73صم،2000، 1ط،بیروت-الكتب العلمیة



39)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

) (خبر اجتیاز ملك قشتیلةوینقل إلینا ابن حیّان

عھد منذر بن یحي أمیر سرقسطة عن 

2.ام الفتنة واستوطن تطیلة، وكان من الوجوه البارزة فضال ونباھةأیّ 

ھم أولئك الذین س:القسم الثالث

ّ القضاء على الفتنة إنّما یكون بالقضاء على أسبابھا والمتسبّبین فیھا  من –ظنّا منھم أن

–وجھة نظرھم 

وقد عللكثیر من العلماء، وتكانت بفقد منابر العلم 
3

ة طویلة بسبب فقدھم : في ھذه الوقعةومن العلماء الذین فقدوا، 4تالمیذھم مدّ

:محمد بن عبد السالم التدمیري* 

5.والتقشف مع التفنّن في العلوم

:األدیب أبو عثمان بن القزاز البربري الملقب بلحیة الذبلو* 

400/8سنة 

6.م1009نوفمبر

الذي ، * 

.8بعقبة البقر7م 1010أواخر جویلیة سنة /ھـ400في صدر شوال من سنة

ابن (. : لبلة-1
" ، نصوص عن األندلس من كتاب)الدالّئي

-110، ص1965-: ، تحقیق"إلى جمیع الممالك
اإلدریسي، نزھة المشتاق في اختراق اآلفاق، مكتبة أبو عبد هللا الشریف. أمیال6وبینھا وبین البحر المحیط /111

/541ص2جم، 1414-1994-
-: المعطار في خبر األقطار، تحقیق

. 508، ص1980، 2ط
ام، نفس المصدر، -2 .113ص1جابن بسّ
ولم أعثر على . 92ص4میاقوت الحموي، معجم البلدان،. طلیطلةاسم جبل عند وادي الحجارة، من أعمال-3

.ھذا االسم في المصادر الجغرافیة المغربیة واألندلسیة التي وظفتھا في بحثي
ام، -4 .26ص1جنفسھ، المصدر ابن بسّ
.387ص2جابن بشكوال، المصدر نفسھ، -5
.182ص1جنفسھ، -6
.387ج ص2نفسھ، -7
.40المصدر، صالمراكشي، نفسعبد الواحد. قرطبة على نحو بضعة عشر میالموضع بقرب-8



40)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

قّةو*  زُ :أبو عبد هللا الحسین بن حي المعروف بالحُ

بعد اخ401/1010البربریة سنة  م، 

1.على مذھب مالك ذاكرا ألصولھا

 *

2.، عند اقتحامھم لقرطبةم1012/ھـ403

:و* 

قرطبة سنالذي توفي أثناء ا ل لبربر  مدافعا 403/1012ة قتحام ا

3.والمعرفة

اء التي ذكر،الكارثة على علماء قرطبة األسم وما 

.النّزاع المؤلم

:اآلثار اإلیجابیة.2.2
م 5/11مسألة اآلثار السلبیة التي ترتبت عن  فتنة القرنحولال یختلف اثنان 

باألندلس، 

للفتنة، أو باألحرى اآلثار اإلیجابیة التي تولّدت عنھا، فر

:یمكن ذكره في ھذا اإلطار

ق الكتب من قرطبة نحو باقي مدن األندلس-أ ّ م الحدیث ع:ظاھرة تفر ّ ا حدث مّ لقد تقد

ق على مدن األندلس، فلم یعد العلم والث وانتقل بذلك را على قرطبة وحدھا، قافة حكتتفرّ

.129ص1جابن بشكوال، نفسھ، -1
.271-270صالمرجع نفسھ، بالنثیا، /213ص1جنفسھ، -2
.389-388ص2جنفسھ، ابن بشكوال، المصدر -3



41)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

: ""1

.باألندلسعطاءاتھ في الحیاة الفكریةوأقصى

:-ب

:نة، أذكر على سبیل المثالالفت

 *

ّنا 438/1046 ان متفن ، وك م

ھب 

2.الظاھري

 *

)م1057/ھـ449ت(

تصام " كبیرا في الحدیث، وقد ألف شرحا  االع

3.ئقوكتاب في الزھد والرقا" في الحدیث

 *

)م1064/ھـ456ت(

4.والصالة والحكم ببلنسیة

.88طبقات األمم، ص-1
.504-503ص2جابن بشكوال، المصدر نفسھ، -2
مصدر، صعیاضالقاضي -3 ل فس ا /332ص2ج/365، ن

1جم، 1992-1413-هللا
مرع/285ص4ج/283ص3ج، /546و119ص

.87ج ص7كحالة، نفس المرجع، رضا 
2ج/283-282، ص/4-358-359

.309-308ص



42)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

ھاالفتنة، وتھیّأت بذلك أسباب قیام نھضة فكریة في كلّ من

.في زمن ملوك الطوائف

ما ملحوظا:الفلسفیةالدراسات -ج لعرفت تقدّ

ھاسرعان ماو

ة

،لالمصلحة، 

ة الحكم بالوصول إلى ویتمكّن من ،أولئكعیونیكبر في و ّ .قرطبةسد

السبل، راح كلّ من كانت لدیھ رغب

1یظھر ما كان بحوزتھ منھا كتبا وعلما

.في عصر ملوك الطوائف، الذي شھد انفتاحا على كلّ العلوم والمعارف

لى زواللبربر في الحركة العلمیةلاإلسھام الفكري. 3
.الخالفة األمویة باألندلس

:العلوم الدینیة.1.3

بالدولة، حیث 

:ومن أھمّ التخصّصات العلمیة التي برزوا فیھا

، ا:الفقھ-)أ

. 88، المصدر نفسھ، صاألندلسيصاعد-1



43)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

: میدان الفقھ خالل ھذه الفترة

، )م393/1003ت(* 

1.حسن التكلّم في الفقھ،كان فقیھا عالما بالمسائل، حافظا على مذھب مالكو

 *

ار اإلستجي )م997/ھـ387ت(بابن عطّ

2".كان بصیرا بالمذاھب :" فقالابن الفرضي 

ذي كان ، )م375/985ت(*  ل ا

: " عالما طاھرا، حتى قیل

3.غیرھما

، )م387/997ت(بن نابلأبو سلیمان عبد السالم بن السمح* 

4.كان حافظا للمذھب الشافعي، حسن القیام بھومن مورور، 

دخل األندلس، )م388/998ت(* 

د في الثغر، وكان فقیھا حافظا للمسائل ّ أيوترد 5.، عالما بالرّ

 *

، )م1009/ھـ400ت(

6.مصنّفاتھ

 *

، و)م1022/ھـ413ت(ذكوان األموي بالوالء

.62ابن الفرضي، نفس المصدر، ص-1
.140ص27ج، ھنفسرالمصدالذھبي،/161ابن الفرضي، المصدر نفسھ، ص-2
.182عیاض، المصدر نفسھ، صالقاضي /197ابن الفرضي، نفسھ، ص-3
.147ص27جالذھبي، نفسھ، /259ص18جالصفدي، نفس المصدر، /234-233ابن الفرضي، نفسھ، ص-4
. 409نفسھ، صابن الفرضي، -5
ّار، -6 / 302ص1ج، ابن األب

.253-252، ص1973، 1بیروت، ط-افةإحسان عبّاس، دار الثق:، تحقیق6الموصول والصلة، السفر



44)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

1

2.عامال بمذاھب المالكیة، وكان أكبر ما فیھ عقلھ ورأیھ

ن أھل ، م)م1006/ھـ396ت(الفقیھ أبو بكر خلف بن یوسف بن نصر المغیلي * 

3.یشون مختصره في الفقھ وغیرهطلبیرة، أخذ عن أبي عبد هللا بن ع

 *

، )م1030/ھـ421توفي نحو (

4.روایة واسعة بإفریقیة واألندلس

، )م1023/ھـ414ت(رطبيأبو حاتم محمد بن عبد هللا بن ھرثمة بن ذكوان الق* 

كان 

5.حسن السیرة فیھا

 *

1003/ھـ393قدم قرطبة سنة ، )م1009/ھـ400ت(

نةابن بشكو ّ 6.ال أنّھ أجاز لھ مختصر النحوي للمدو

، الذي 7)م392/1002ت(* 

على 953/ھـ342دخل قرطبة سنة 

يا

اه ، وكان 8"كتاب الدالئل على أمّھات المسائل" اختالف مالك والشافعي وأبي حنیفة سمّ

9.في المالكیةوكان متفنّنا وإلیھ انتھت الریاسة باألندلس

فس-1 / 156ص1ج/43-42ص1ج، ھن
.165ص2المرجع، ج

.256-253ترتیب المدارك، ص-2
.144ص1جنفسھ، المصدر ابن بشكوال، -3
. 216ص2جعماد الحنبلي، نفس المصدر، الابن /315ص2جنفسھ، -4
.نفسھامحمد مخلوف، المرجع والصفحة/ 398-397ص2جنفسھ، ابن بشكوال،-5
.156ص1جنفسھ، ابن بشكوال، -6
فرضي، -7 ل الصفدي، /247، ص/206–205ابن ا
لحسن ابن القطان الفاسي الحافظ /6ص17ج بو ا أ

/ 643ص5جم، 1997-1418-: األحكام، تحقیق
إسماعیل باشاالبغدادي /447ص1جباشا، المصدر نفسھ، 

.448ص1ج، )ت.د(دمشق،-الفكر
.206-205ابن الفرضي، نفسھ، ص-8
محمد / 225-224، ص/242-241القاضي عیاض، المصدر نفسھ، ص-9

.150ص2مخلوف، نفسھ، ج



45)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

كان ، و)م288-372/901-983(* 

كما 

1أصحابھ، فجلس للناس قبل وفاتھ بثالثة أعوام، فسمع منھ علم كثیر

ویعرف عللھا، ویطال

اعي لھ باسم الفقیھ سخریة 2.ودعاء الدّ

ل* 

، 3)م1008-936/ھـ324-399(

م378/988

نة وشرح المُغرب في ا:" وكان صاحب تآلیف منھا،4المسائل، قائما بھا ّ لمدو ا ختصار 

 """

زین " 

5.وغیرھا من الكتب" للموطأ

 *

--م399/1008

ازي 7".علیكم بالفقھ فإنّھ كالتفاح الجبلي یطعم من سنتھ: " 6الرّ

.39صنفس المصدر،الضبي،/45المصدر نفسھ، صالحمیدي،/361در نفسھ، صابن الفرضي، المص-1
.109-108صالمصدر نفسھ، عیاض، القاضي /350ھ، صابن فرحون، المصدر نفس-2
مصدر/76-75نفسھ، صالضبي،/64-63نفسھ، صالحمیدي،-3 ل /384-383ص2جا

.  225ص1جنفسھ، المصدرالصفدي،
17جالذھبي، سیر أعالم النبالء، /261-259القاضي عیاض، نفسھ، ص/366-365ابن فرحون، نفسھ، ص-4

.156ص2ج، ھنفسالمصدرابن العماد الحنبلي، /73ص3جالعبر في خبر من عبر، الذھبي، / 189-188ص

مصدر، ص،/133ص3جابن الخطیب، اإلحاطة، -5 ل فس ا اشا/216ن ، ب
10ج/227ص6ج/424ص1جإیضاح المكنون، 

.151-150ص2محمد مخلوف، المرجع نفسھ، ج/ 229ص
ازي-6 ند،  : ھو أبو زرعة عبید هللا بن عبد الكریم بن یزید بن فروخ المخزومي بالوالء الرّ

ي سنة  ث بھا، وتوفي بالرّ ي، زار بغداد وحدّ .    239ص6جعمر رضا كحالة، .م878/ھـ264من الرّ
. 343-342ص2جابن بشكوال، نفسھ، -7



46)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

(أبو عمر * 

، 2لمكوي1، )م11/ھـ5القرن

ما في المعرفة بھ 3.والزمھ طویال، وكان حافظا للفقھ متقدّ

، )م403/1013ت(* 

ل خالفتھ بقرطبة إلى خطة الوزارة، وصارت ل ّ 4.ةھ بذلك منھ خاصّ أنھضھ ألو

، أبو عبد هللا محمد بن عیسى المریني، قاضي تطیلة* 

5."، بظاھر قرطبةم1009/ھـ400قتل في وقعة البقر سنة ":وقال

بعد ت(*  في  و

6.القدركان فقیھا جلیال، نبیھ، و)م1010/ھـ400سنة

 *

قرطبة سنة، )م1011/ھـ401ت(المقرئ إلى  م376/986قدم 

بن حیّ اوذكر ،7على مذھب مالكال نظیر لھ في الفقھ والعلم والذكاء والفھم، 

9.م956/ھـ345ة نس8ولد بباغة

أو372/981أو 371ت(* 

كتبا ، )م982

10.بلده

.21ص1ج، نفس المصدرابن األبّار، -1
): م401/1010ت(-2

رضا/35ص1جنفسھ،المصدر ابن بشكوال،. بقرطبة لمرجع كحالة، عمر  /303ص1جا
.46ص11جأعالم النبالء، 

دار: -3
.362ص1ق، 1س، )ت.د(، بیروت-الثقافة

.448-447ص2، ق5، سنفسھابن عبد الملك المراكشي، /149-148ص3ج، نفسھابن األبّار، -4
.270عیاض، المصدر نفسھ، صالقاضي -5
الشیخ سعید أعراب، وزارة األوقاف والشؤون -عبد السالم الھراس: ابن الزبیر أبو جعفر، صلة الصلة، تحقیق-6

مصدر ا/48ص4جم،1994-1414-ال-الة ل ا
.199ص4ج، نفسھ

.259ص1، میاقوت الحموي، معجم البلدان-7
. باغایة، والباغاني أو الباغایي نسبة إلیھا، وھي مدینة كبیرة بین مجانة وقسنطینة: ھي عند یاقوت الحموي-8

.ھانفسالمصدر والصفحة
.207صعبد القادر بوبایة، نفس المرجع، /85-84ص1جبشكوال، نفسھ،ابن-9

.456ابن الفرضي، المصدر نفسھ، ص-10



47)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

1".كان من أھل العلم والفقھ: " قالفبن حزم ذكره ا، حكم بن منذر بن سعید* 

:ةیالالمالحظات التمن ھذه العیّنة من علماء البربر في مجال الفقھ تستوقفنا و

-

.العلم، بینما كانت الفئة الثانیة ذات معرفة بسیطة بالفقھ

شحّ المعلومات ا-

شیوخھم 

ّما ونصر المغیلي،  لتصفورب

وجالي، 

-مثال –والوزارة، وال تذكر أنّھم تلقوا علما، وینطبق ھذا 

. ھرثمة بن ذكوان

أحبّ :-)ب

خوه في نفوسھم، كما  أبنائھم، ورسّ

أشكل

ب إلى هللا بتالوتھ، وقدوترتیلھ وتجویده خالل برزمن ثمّ التقرّ

:نذكر منھمعدد من أبناء البربر، تي نحن بصدد دراستھافترة الال

، )م391/1001ت(* 

2.ما بالقرآنطلیطلة، وكان معلّ 

، )م389/999ت(3* 

4.إلى أن وافتھ منیتھبھا تولّى اإلمامة سكن بمدینة استجة و، )م999/ھـ389ت(

.91طوق الحمامة، ص-1
.196ص1جابن بشكوال، المصدر نفسھ، -2
ي--3 ة من بطون أوربة بنواحي فاس:السطّ بن خلدون.نسبة إلى سطّ مصدر،ا ل فس ا ابن وعند/518ص7ج،ن
. 330ص5ج،نسبة إلى سط قبیلة من البربر: السطينفس المصدر،، صر الدین الدمشقينا
.187ص27جالذھبي، تاریخ اإلسالم، /276ابن الفرضي، المصدر نفسھ، ص-4



48)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

لماء ، )م372/982ت(بن أبي دلیمبن عبد هللا محمد بن محمد *  لع من ا كان  و

1.تفسیر ومعاني القرآنالعالمین بال

 *2

، )م387/997ت(

3.الناس علیھ وأخذوا عنھ

 *

اروھو ، )م997/ـھ387ت( 4.كان عالما بمعاني القرآن، والمعروف بابن العطّ

كان ، الذي )م407/1016ت(راويجأحمد بن محمد بن القیسي الأبو عمر * 

ر لإلقراء في جامعھا إلىوقصد مصر حیث األندلس،  5.أن توفيتصدّ

، )م440/1048توفي قبل سنة(أبو جعفر أحمد بن سلیمان بن أحمد الكتامي* 

یعرف بابن الرّ 

ّ قرأ الن ر ، وأ

6.سنةعینتسطویال إلى أن قارب 

 *

م376/986، )م401/1011ت(

القرآن قراءاتھ وإعرابھ وأحكامھ

7.نحا فیھ نحوا حسنا

.109-108عیاض، المصدر نفسھ، صالقاضي /350، صابن فرحون، نفس المصدر-1
2- :

.564الحمیري، نفس المصدر، ص/293األندلسي، نفس المصدر، صابن غالب. والقبلة
.319ص، نفس المصدر،ابن خیر/234-233الفرضي، نفسھ، صابن-3
.140ص27جالمصدر نفسھ،الذھبي،/161ابن الفرضي، نفسھ، ص-4
.38ص1جالمصدر نفسھ،ل،ابن بشكوا-5
.86ص1جنفسھ، -6
.207صبوبایة عبد القادر، نفس المرجع ، /85-84ص1جنفسھ، ابن بشكوال، المصدر -7



49)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

صنّف ، الذي )م399/1008ت(* 

القرآن،

1".وة القارئقد"، وكتاب "مختصر تفسیر ابن سالم للقرآن" وھو كتاب

اصرهالذي ، )م403/1012ت(*  ع

2".كان صاحب الصالة في جامع قرطبة : " إنّھ

ا سبقت اإلشارة إلیھوالمالحظة التي یمكن الخ بربر روج بھا ممّ اركة ال من مش

القرآن،امساھمةفي ھذا المجال، ھي تواضع

ّ االھتمام بالقرآن الكریم كعلم قائم ولعلّ السّ ،الشرعیة األخرى بب في ذلك یعود إلى أن

ل إلیھا إالّ من  .اجتھد في طلب ذلك لسنوات طوالتدرك إالّ بعد عناء شدید وال یتوصّ

:علوم الحدیث-)ج
ھت بھاالتي  ّ :كتب التراجم خالل ھذه الفترةنو

ث ، *  وحدّ

احبان 1.عنھ الصّ

/ 260/366القاضي عیاض، المصدر نفسھ، ص-1
 :-1 ،1417-

: /94-93م، ص1997
.104ھـ، ص1396، 1القاھرة، ط-وھبة

.91-90طوق الحمامة، ص-2



50)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

)م402/1011ت(* 

2.الخزرجي

ذكره ، )م392/1002ت(* 

3"منسوباكان :" ابن الفرضي وقال

نوادر " : " الوصف

، في 4"حدیث 

 ""5 :

 ":"

6".كان فردا ال نظیر لھ في زمانھ: " وصف ابن حیّان الذي قال عنھ

ضابطا بن محمد بن عبد هللا بن أبي دلیم، محمد * 

لطبقات 7لكتبھ، متفنّنا بروایتھ، ثقة مأمونا زا 

8.رجالھ

 * ،

9.منھ ابن الفرضي كثیرا

ل* 

النفزي، 

" م988/ـ378

10".السنّة

أب: . 196ص1ج-1
مصدر .  ل ا

.  89-88ص1جو35-33ص1ج: نفسھ
.212ص1جنفسھ،-2
. 205تاریخ علماء األندلس، ص-3
.225-224الدیباج المذھب، ص-4
.3/1024تذكرة الحفاظ، -5
.243ترتیب المدارك، ص-6
.361ابن الفرضي، نفسھ، ص-7
. 109-108عیاض، نفسھ، صالقاضي . 350ابن فرحون، نفسھ، ص-8
.187ص27ج، المصدر نفسھالذھبي، /276نفسھ، صابن الفرضي، -9

.260-259سھ، صنفالمصدر عیاض، القاضي /366-365المصدر نفسھ، صابن فرحون، -10



51)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

لحسن علي*  بو ا أ

ث بھا، وسمع منھ الصاحبان وأبو عمر الطلمنكي وغیرھمم1008/ھـ399 1.، وحدّ

نوح بنأبو القاسم سھل بن إبراھیم بن سھل بن * 

2.الذي كان عالما بمعاني الحدیث

 *

)م377/987ت(

3.الناس، وروى عنھ الصاحبان

 *

، )م400/1009(یوسف بن سعید البربري القرطبي

بل، از، ویلقب بلحیة الذّ بابن القزّ 

4.أحد الثقاتأصبغ وغیره، وكان

 *

5.سنة، وكان واسع الروایةتسعینقرطبي، توفي وھو ابن ، )م1022/ھـ413ت(

لغمري*  6ا

، )م392/1002ت(
7،

" فیما روىأمیناث وكان ثقة وحدّ 

ة القول باإلجازة  8."صحّ

مصدر ابن بشكوال، -1 ل اسي/344-342ص2جا لمكن ، جذوة ا
، 2ج،1974-

. 463-462ص
.140ص27ج، المصدر نفسھالذھبي،/161المصدر نفسھ، صابن الفرضي، -2
.605ص26جالذھبي، نفسھ،/23-22ص1جابن بشكوال، نفسھ، -3
15ج، /585ص1ج/ 182ص1جابن بشكوال، -4

.227ص4ج، نفس المرجععمر رضا كحالة، /206-205ص17جالذھبي، سیر أعالم النبالء، /151ص
.318ص28جالذھبي، تاریخ اإلسالم،/162ص1جنفسھ، ابن بشكوال، -5
: الغمري-6

.138ص6العبر، ج.الغمري الذي كان من مشاھیرھم
.420-419، طبقات الحفاظ، صجالل الدینالسیوطي -7
بشكوال، /420، صالضبي، نفس المصدر/351-350، صحمیدي، نفس المصدرال-8 بن  مصدر ا ل 2جا

/17ص13جكحالة،رضا عمر /119ص8جالزركلي، نفس المرجع، /497-496ص
1م،ج2،2003---: 

.169ص



52)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

 *

بن ، )م4/10لقرن من أعالم النصف الثاني من ا(

بن ا،سعید

1.عبد البرّ 

استقضي على تطیلة، وقد ، )م1009/ھـ400ت(أبو عبد هللا بن عیسى المریني* 

2.وصفھ ابن حیّان بالعلم، وكان لھ سماع للحدیث

حمد بن عبد هللا بن ذكوان، حاتم مأبو* 

3.حدّث عنھ عبد هللا بن عابد وأثنى علیھ

من أبي ، أبو الحكم ھشام بن جعفر بن عثمان المصحفي القرطبي*  ذي سمع  ال

4.جعفر بن عبد هللا وطبقتھ

في بة

لعلوم ومنحھ درجة السّ ھالعلمیة مرتبطة في بالد األندلس بتفضیل قي ا اب با لى حس بق ع

، نتیجة للمكانة التي یتمتّع بھا الفقیھ في عیون المجتمع األندلسي، فضال الدینیة األخرى

ة ومنھا القضاء واإلمامة والكتابة .اإلداریة الھامّ

:اآلداب وعلوم اللغة.2.3

.الحقاازداد إقبالھم على ذلك م، و8/ھـ2العدوة األندلسیة في منتصف القرن 

:النثر-)أ

. 234ص4ج، نفس المصدرابن األبّار، -1
.270عیاض، المصدر نفسھ، صالقاضي -2
.398-397ص2جابن بشكوال، نفسھ، -3
.143ص4جابن األبّار، نفسھ، -4



53)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

:البربریة التي برزت في ھذا الفنّ الشخصیات 

 *1

وقد ، 2، )م1030/ھـ421ت(

في كتابة لرسائل برز  ا

ة ابن العمید، التي دخلت األندلس أثناء عھد قوصایا على طریوال

،

لحكم حاشا  أن : " ا

ّ الحِسي مومھقبل *أستشف َّ *جُ ر َّ *، وأستكره الد

ةفيسراج المعذرة، وأرغب عن أدب هللا َ ر یسَ رةٍ إلى مَ ِ ]البسیط من [ :ولكن. *نَظ

◌ٍ ـألفْ ولُ ـا تقاذَ مَ { خٍ ـي مَ بذِ راخٍ َ رُ ر ْ م َ الحَ حُ 3}رُ ـوال شجَ اءٌ ال مَ لاصِ و

ْ رَ ذْ ـالعُ حَ ما أوضَ  ْ رَ بْ الصَّ ملَ وأجْ وارُ ذَ عَ مْ أنّھُ لي لو وارُ بَ صَ مْ ھُ أنَّ بي لو

وا عَ مْ ھُ ـلكنّ  رُ غُ ◌َ ةٍ ـمَ أزْ نْ ـصَ بُ َ عَ تِ ا اعْ فمَ تْ رَ كَ غَ هُ رُ ذْ عُ نْ مَّ ذاري رْ ـالصِّ

ا أذن هللا  وال أحمد عودا، ممّ

.49-48ص1ابن بشكوال، المصدر نفسھ، ج/ 502-501ي، جمھرة أنساب العرب، صابن حزم األندلس-1
ا،ا/ 2-113

4ج، )ت.د(، –
/51-49ص29ج365ص17ج: الذھبي/273-272ص

.36-33ص8جالصفدي، المصدر نفسھ،/139-135ص1، ج1900طبعة نفس المصدر،
. السھل من األرض یستنقع فیھ الماء: الحِسيُ -*

.433ص3ج، 2000، 1بیروت، ط-عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة: األعظم، تحقیق
مُوم-* َ ة وھو االجتماع والكثرة: الج . البئر الكثیرة الماء، والجموم والجمّ

.106-105ص12جم، 1994-ھـ1414، 3بیروت، ط-، لسان العرب، دار صادراإلفریقيبن مكرم
*- ُّ ر َّ . 279ص4جنفسھ، ابن منظور، . ت اللبنأنّھ نھي عن ذبح ذوا: اللّبن وفي الحدیث: الد
رة-* ابن /280: ]. [ : . السھولة والغنى: المیسَ

.574ص8جسیدة، نفسھ، 
-ابن عبد ربّھ األندلسي أحمد بن محمد، العق. البیت األول للحطیئة وقد تمثلھ-3

األغاني ،األ/280صو259ص5جم، 1999-1420، 3ط، لحق  (م
. 180صو178ص2ج، )ت.د(،بیروت-دار الفكر للطباعة والنشر،علي مھنا وسمیر جابر: ، تحقیق)نواس



54)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

ك، وحیث ال توحشنا دعوتك، وال تفوتنا نعمتك، من ملكك مِ َ ر َ ح

1."إلى شمالك

سائل عل ریقة في كتابة الرّ تساعوتدلّ ھذه الطّ دى ا ى م

.الذي یعتبر مجالھ بال منافسالمجال

، )م389/999ت(* 

3.، وقد كان لھ خط حسن ونقل صالح2أبیض بن عبد الملك بن إدریس األوربي

 *

كان : " ذكره ابن الفرضي وھو أحد تالمیذه بقولھعبد هللا بن عبد العزیز الھواري، بن

4".حسن الخط بدیعھ

كان * 

5.أحد العدول عند القضاة، ونال جاھا عند السلطان، وقد كتب عنھ

لغوي أبو عثمان *  ال

6.الذي كان كاتبا البن یعلىالمعروف بابن القزاز، 

:الشعر-)ب

، 7الشعر دیوان العرب

8.ویستدلّ بھ أیضا على النسب والتاریخ وأیّام العرب،في التفسیر ومعاني السنّة

ام، نفس المصدر، -1 . 37ص1جابن بسّ
.220صبوبایة، نفس المرجع، عبد القادر/ 73ص2جسیوطي، بغیة الوعاة،ال-2
.203ابن الفرضي، نفس المصدر، ص-3
.234-233نفسھ، ص-4
.364نفسھ، ص-5
.181ص1جابن بشكوال، المصدر نفسھ، -6
: ة: مقدمة ابن خلدون، ضبط المتن ووضع الحواشي والفھارسابن خلدون، -7

: " /742ص1ج، م2001-ھـ1421بیروت،-دار الفكر
 ."

، 1ط،-:كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، تحقیقالھندي،
. 347ص3جم،1998-ھـ1419

أحمد-8 بن  –، اعبد هللا 
.176ص10ج،1،1405ط،بیروت



55)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

وكان السلف إذا أشكل علیھم لفظ من القرآن، الذي أنزلھ هللا بلغتھم، رجعوا إلى 

دیوانھم، فالتمسوا معر

1.أن یستفیض ذلك اللّفظ وتكثر شواھده من الشعر

:لشعر باألندلس خالل ھذه الفترةمیدان ا

 * ،

،2ویعتبر من الشعراء المتقدمینشعر،

دارة في دیوان الندماء،3شعراء عصره في األندلس بال منازع .وصاحب الصّ

لو قلت : " لذكره ابن حزم فقا

ر عن شأو : " ، وقال أیضا" اج لما تأخّ ّ لو لم یكن لنا من فحول الشعراء إالّ أحمد بن در

4"حبیب والمتنبي

كان ب: " فقال،المشرق، حیث ذكره الثعالبي

5".من الشعراء الفحول، وكان یجید ما ینظم ویقول، ثم ساق لھ بعض أشعاره

اج ق ّ :، مطلعھا]من البسیط التام[بیتا أربع وستونصیدة طویلة عدد أبیاتھا در

َّ نَ مِ اكَ بي رضَ سْ حَ  َ ابَ تَ ر الذي عَ ھْ الد البَ ـقَ نْ ذي اـالظِّ حَ لْ لِ ـكَ فّیْ كَ ودُ جُ و

اده بقولھ :ثمّ یمضي مدافعا عن نفسھ، ویردّ على حسّ

 َ لَ تُ ـلسْ و ّ ْ القَ تِ عَ دْ تَ اسْ فَ ھُ عُ ائِ دَ بَ تْ ـیَ أعْ نْ مَ أو َّ ظَ نْ مَّ مِ لَ و ْ ن ابَ سِ حَ أو

ّ امْ  ٍ عْ ي بَ فِ ـسِ یْ القَ رأإن َ مْ ھَ تَّ مُ لَ ض َ لِ ھِ یْ دَ في یَ و اـبَ كِ رَ إنْ رِ عْ الشِّ اءُ ـو

،: ، البرھان في علوم القرآن، تحقیقالزركشي أبو عبد هللا محمد بن بھادر بن عبد هللا-1
.294ص، ھـ1391،بیروت-دار المعرفة

2- :
.137م، ص2008-ھـ1429، 1بیروت، ط-صیدا

ابن تغري بردي، المصدر /51-49ص29جوفي تاریخ اإلسالم،/365ص17جالذھبي، سیر أعالم النبالء،-3
.273-272ص4جنفسھ، 

.116، صھالحمیدي، المصدر نفس-4
.119ج ص2یتیمة الدھر، -5



56)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

 َ َ شَ األعْ رَ أسِ قدْ رُ عْ الشِّ و یْ هُ دَ ـَّ قیى و َ ارً خُ َ یلَ قِ دْ قَ و ابَ رِ ا شَ ى إذَ شَ األعْ و

 َ َ امَ أظْ فَ یْ كَ و 1؟ابَ ضَ نَ قدْ *احِ ضَ حْ الضَّ نَ مِ یالٍ إلى خَ ا     نَ طِ فَ رٌ اخِ ي زَ رِ حْ بَ و

، ][تسع وث2بانتصاره في غزوة شنت یاقب

َ ھُ :مطلعھا اـارَ أنَ إالَّ بُ طْ الخَ قَ سَ ـا غَ مَ فَ اارَ دَ دِ جْ المَ كِ لَـ فَ ي فِ رُ دْ البَ و

اارً ھَ جِ اهُ نَ ي سَ ى فِـ نَ المُ وبَ یُ غُ ودُ ـعُ ا السُّ ـنَ تْ أرَ ـا فَ نَ لّى لَ جَ تَ 

:إلى قولھ

 َ ْ بٍ اقُ یَ تَ نْ ي شَ فِ و َ شَ ا    ھَ ـتَ دْ رَ أو اارَ ـثَ رِ حْ ي البَ فِ ینَ غِ بْ یَ بَ ارِ و

َ ھَ یْ إلَ لَ الَ ي الھِ ارِ بَ تُ الالً ھِ تَ رْ سِ فَ  ارَ حَ ـالبِ وضُ خُ ا یَ رً ـحْ بَ ا و

 َ ◌َ تَ اسً مْ شَ و َ تُ ثُ ـیْ حَ بِ نِ ـیْ بَ رِ غْ المَ بِ عُ ـلَّ طَ 3اارَ ـبَ الغُ اءَ ـكَ ي ذَ افِ و

وساق لھ الشیخ أبو عبد هللا

]من الطویل [ :القمختلفة، منھا ما ورد في باب الدولة والعلم والصحیفة، وفیھا 

 َ ِّ ي القَ انِ دَ رَ مَ أسْ و ْ لَ د َ دَ ھِ شَ و مْ لَ عَ انَ بَ لَ ـى      غَ الو ِّ رِ ـى سُ ھُ الُ یَ تِ خْ اِ ـاحِ مَ الر

◌ِ یُ  َ ◌ َ ُ شَ ب ِ األرْ قَ ـرْ لّغ َ ا       ھَ بِ رْ اءَ غَ بَ أنْ ض َ عَ ـمْ لَ و رِ نْ یُر ْ ـھُ الُ قَ تِ نْ اِ ـانِ نَ البَ فِت

كَ إذَ  دُ ھُ لُ الَ غِ نْ افِ اِ طَ اللِّ سِ مْ ي الخَ فِ عنَ مْ أُ فَ ـھِ لِ مْ حَ بِ تْ لَّ قَ تَ ا اسْ ـیَ لْ العُ ا یَ

َّ قَ قِ فُ األُ لَ الَ ھِ تُ یْ أَ رَ  ◌َ ـھُ فَ طْ مَ عَ ـو َ سِّ ف ُ ◌َ و 4ـھُ لُ الَ تِ حْ ا اِ یَّ رَ الثـُّ مِ جْ نَ نْ مِ طَ

ذا كان، و* 

كانلسان وبیان تص

. 525ص2ج، نفس المصدر، اإلفریقيابن منظور/490ص2جابن سیّدة، نفس المصدر، . الماء الیسیر-*
اج ال-1 ّ .311-308قسطلي، صدیوان ابن در
النصارى وإلیھاحجكنیسة معظمة ی: شنت یاقب-2

: .أقصى غلیسیةوھي في ، وإلیھ نسبتالحواري
/106-105، ص)ت.د(-كز اإلسالمي للطباعةالمر-محمد حاج صادق، مكتبة الثقافة الدینیة

في ھي و: الحمیريقال /256ج ص5القلقشندي، نفس المصدر، /231ص4جالمصدر نفسھ، 
.348المصدر، ص

اج، ص-3 . 392-388دیوان ابن درّ
. وجود لھذه األبیات في دیوانھوال.229صمحمد ابن الكتاني الطبیب أبو عبد هللا، نفس المصدر،-4
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شعره، 

1]من البسیط[ :قولھ

ْ المَ  َ انَ فَ الكَ رُ شُ نْ یَ ینٍ حِ لِّ ي كُ فِ تُ و انَ بِ ادُ رَ ا یُ مَّ عَ ةٍ ـلَ فْ ي غَ فِ نُ حْ نَ و

َّ ئِ مَ طْ ال تَ  ُّ ن َ یَ نْ إلى الد َ اـھَ فِ رُ خْ زُ ا و َ تَ إنْ و َ مِ شَّ و ت ْ َ أنْ ح انَ سَ ا الحَ ھَ ابِ ثو

َ ةَ بَّ األحِ نَ أیْ  انَ كَ ا سَ نَ وا لَ ـانُ وا كَ مُ ھُ ینَ ذِ الّ نَ أیْ واـلُ عَ ا فَ مَ انَ یرَ الجِ و

َّ مُ اھُ قَ سَ  نَ رَ ـَّ الث*اقِ بَ طْ ألَ مْ ھُ تْ رَ یَّ صَ فَ ةٍ یَ افِ صَ رَ یْ ا غَ اسً كَ رُ ھْ الد ھُ 2اى رُ

، )م378/989ت(االستجي* 

: " وھو مولى إنعام لبني أمیّة ، ذكره ابن الفرضي فقال

3.شذونة والجزیرة

)م372/982ت(* 

ابق فانقلبت العامري،  ضنك، إلى وقد كانت أیّامھ كلّھا مجد وسعد في العھد السّ

بعد أن

ا تیقّ  ّ أجلھنفعا، ولمّ :، واجھ الموقف برباطة جأش، فقال في ذلكن من دنو

]الكاملمن[

َّ ي مُ لِـ  َّ بُ الَ ةٌ ـد ُّ ا مِ ھَ امُ أیَّ ـتْ ضَ قَ ا انْ إذَ فَ ا      ـھَ غُ ـلُ أبْ ـد ـت

ْ لَ  َ ـةً یَ ارِ ضَ ـدُ سْ ي األُ نِ تْ لَ ـابَ قَ و ْ المَ و تُ فْ ـا خِ مَ لَ رِ دَ قْ یُ مْ لَ تُ و

َّ إلَ رْ ظُ فانْ  َ ي 4تُ نْ كُ دْ قَ ـسُ مْ أَ كَ الِ حَ لِ ثْ مِ بِ فَ رٍ ذَ ـى حَ لَ عَ نْ كُ و

، )م420/1029ت(* 

[ :قولھذلكمنذر بن سعید، وقد كان من أھل البراعة في الشعر، ومن قاضي الجماعة

]من الطویل

 َ ُّ عِ أُ ینَ ذِ ي الّ ئِ الَّ أخِ مْ تُ نْ كُ و ھِ یاھِ دَ بِ ـمَّ ألَ نْ إِ انٍ مَ زَ فِ رْ صَ لِ مْ ھُ د

َّ رَ خِ آمْ كُ نْ ي عَ سِ فْ نَ فَ مْ كُ تُ یْ لَ قَ فَ مْ كُ ـي بِ نِّ ظَ مْ تُ فْ لَ أخْ فَ  1ةً یَ الِ سَ رِ ھْ الد

اضي /366-365، صابن فرحون، نفس المصدر-1 /261-259، صالق
.424ص1ج، إیضاح المكنون،باشاالبغدادي إسماعیل /133-132ص3ج،نفس المصدر

.  291ص6جلمصدر نفسھ، ، االمرسيابن سیّدة. جمع طبق، والطبق ھو غطاء كلّ شيء: األطباق-*
2ج/76، ص/2-63-64

.384ص
.554ص1ج، نفس المصدرالسیوطي، /118لس، صتاریخ علماء األند-3
.   44-43ص4ابن بسام، نفس المصدر، ج/ 267ص1جابن األبّار، الحلّة، -4



58)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

من أعالم ،* 

ؤألھحفظ، اشتھر بم11/ھـ5القرن 

2.صاعد بن الحسین، فیطرق لسماعھا منھ

 *

ھد شاعرا فائقا، ومن شعره  :ما أنشده في االعتبار بالموت والقبورفي الزّ

]المتقاربمن[ 

َ رِ ـكُ ذْ ـتَ الَ كَ ـئِ الَ ـبَ أليِّ  ُّ ضُ ا یَ اذَ مَ و ْ لَ كَ ر رْ بِ تَ عْ تَ و

َ ـنَ ھُ اءٌ كَ بُ  َ اكَ ـنَ ھُ احٌ رَ تَ ا و َ اقُ سَ یُ تٌ یِّ مَ و رْ فِ حُ رٌ بْ قَ و

 َ َ ابُ بَ الشَّ نَ ابَ و َ یبُ شِ المَ لَّ حَ و َّ انَ حَ و رْ ظِ تَ نْ ا تَ مَ فَ یلُ حِ الر

َّ ـكَ رَ صَ البَ تَ مْ دِ ى عُ مَ أعْ كَ أنَّ كَ  رْ جَ حَ دٌ لْ صَ كَ ابَ نَ جَ أن

 َ ْ لَ ةٍ ـآیَ نْ ـي مِ انِ ـعَ ا تُ اذَ مَ و َّ و 3رْ ظَ النَّ حَّ صَ كَ بِ لْ قَ بِ أن

تمثل أسا:علوم اللّغة-)ج ت

وعھد الفتنةالذین برزوا في ھذا المجال خالل العھد العامري

:في األندلس

 *

4".كان نحویا لغویا: " إنّھالفرضي

األوربي، * 

5.وكان ولده ھذا شیخا أدیبا، لھ بصر باللّغة العربیة

لشافعي*  روى ، الذي ا

"المداخل في اللّغة " كتبا كثیرة منھا كتاب

ال

.135ص1جنفسھ، المصدركوال،ابن بش-1
.307-306ص1جابن األبّار، التكملة، -2
.113-112ص63ج، نفس المصدر، ابن عساكر الدمشقي-3
.554ص1ج، ، المصدر نفسھالسیوطي/118تاریخ علماء األندلس، ص -4
.203نفسھ، صابن الفرضي، -5



59)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

1بالمدینة الزھراءم989/ھـ379

2.علي بن عبد العزیز، التي ذكر أنّھا لم تكن عند أحد من شیوخھ سواه

ّارأبو القاسم سھل بن إبراھیم بن سھل البربري ال*  عط ل بن ا وف با " الذي ، معر

3".كان حافظا لإلعراب

بك*  بو  أ

4.والفضل والحلم إلى جانب المعرفة باألدب

، و* 

5.اآلداب، مضطلعا باإلعراب

 *

، بلحیة الذبل

6.ت اللّغة باألندلس بعد أبي عليأبي علي البغدادي، ومن طریقھ صحّ 

)م403/1013ت(* 

7.كان خطیبا بلیغا، ذكیّا نبیالوقاضي الجماعة منذر بن سعید، أوالد

:فضل هللا صھر القاضي منذر بن سعید* 

" ، م4/10

8.أخذ األدب عن محمد بن مضاء األدیبوللخلیل وغیره، " العین

أبو حاتم محم* 

9.بأدب وسط

.319، صنفس المصدر،ابن خیر-1
.234-233نفسھ، صابن الفرضي، -2
.140ص27جالذھبي، تاریخ اإلسالم، /161نفسھ، ص-3
. 182، صھنفسالمصدرعیاض، القاضي /197-196ابن الفرضي، نفسھ، ص-4
.365، صھنفسابن فرحون، المصدر-5
.585ص1ج، المصدر نفسھالسیوطي، /182-180ص1جابن بشكوال، المصدر نفسھ، -6
.184ص1جنفسھ، ابن بشكوال، -7
.369ص2جنفسھ، -8
.257-256نفسھ، صالمصدر عیاض، القاضي /398-397ص2جنفسھ،-9



60)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

 *

كان :" ، )م1009/ھـ400ت(المصمودي

: " "من جلّة شیوخ األدب، عالما باللّغة، حافظا ضابطا لھا

كان متفنّ 

 ،

1".حسن اإلیراد لما یحملھ، وھو كان معلّم المظفر عبد الملك ابن أبي عامر

اسم * 

، وبن عبد هللا بن نجیح القرطبي

2.في األدب ال یجارى

 *

، )م1011/ھـ401ت(

3.ةیعلّم بالعربی

و أخھو، )م1020/ھـ411ت(أبو األصبغ عبد العزیز بن أحمد بن أبي الحباب* 

ابق الذكرعبد الملكيأب بي عمر، روى عن أبیھالسّ أ

4.ضابطا لھا

أبو عبد هللا م* 

منذر بن سعید، وقد علّ 

ة ّ 5.وسعید ابنا منذر، وھما ممّن ولد بعده بمد

قصب النثرو

لسيأدباء عصرھم من بكلّ جدارة انافسوحیث ، السبق األند تمع  مج ل اصر ا لف عن ، مخت

بعض م ل بربرنوكان ل ال

ثین، دراسة وتحقیق-1 ّ : الخشني محمد بن حارث، أخبار الفقھاء والمحد
.33-32ص1جنفسھ، ابن بشكوال،/68-67م، ص1992مدرید، -لألبحاثاألعلى

.135ص1جنفسھ، -2
.478ص2جنفسھ، ابن بشكوال، المصدر  -3
.298ص2جنفسھ، -4
.304ص1ج، نفس المصدرابن األبّار، -5



61)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

أبو راللغویین فنالت شرف الخدمة لدى المنصور بن أبي عام

دي الذي  مصمو ل اب ا لحب بي ا اشتغلبن أ

.صباه

: العلوم العقلیة.3.3

العلوم النقلیة، التي كان

: الحساب

1حافظا للحساب

2

ستّام، فأدرك بذلك العھد العامري والفتنة وكان لھ من العمر 986/ھـ376سنة 

.م1031/ھـ422سنة عند زوال الخالفة األمویة باألندلس سنة 

:علوم أخرى. 4.3

خرى مثل ، وال)األخبار(: أ

:اإلخباریین البربر في األندلس آنذاك
3

أحمد بن عبد العزیز بن فرج بن أبي الحباب، الذي كان عالما باألخبار، حافظا ضابطا 

45لھا

6.كان عالما بالكالم والنظرفمحمد عبد هللا بن إبراھیم األصیلي، 

علم

.140ص27ج، المصدر نفسھالذھبي، /161ھ، صنفسابن الفرضي، المصدر-1
.363ص2جنفسھ، المصدرابن بشكوال،-2
.260عیاض، المصدر نفسھ، صالقاضي /365صصدر، المنفس ابن فرحون، -3
.33-32ص1جابن بشكوال، نفسھ، -4
.257عیاض، نفسھ، صالقاضي -5
.205نفسھ، صالمصدر ؛ابن الفرضي، -6



62)مویةالحركة الفكریة في األندلس من العھد العامري إلى زوال الخالفة األ(الفصل األول 

، و1بھذا المذھب أیضا

2.اعتبار كره أھل األندلس الشدید للمعتزلة

 :

3.المنصور بن أبي عامر وتوفي ھناك

ل على مستوى الكمّ  .المشاركة النوعیة للبربر التي حجبت النقص المسجّ

.91ابن حزم، طوق الحمامة، ص-1
.206-205ئي وآخرون، نفس المرجع، صخلیل إبراھیم السامرا-2
/90-89ص،-3

.255-254، ص5، المجلّد 1996دمشق، -األساسیة والتطبیقیة، منشورات وزارة الثقافة



  
 

لفصل الثاني: ا
 

 

الحركة الفكرية في األندلس 
  على عهد ملوك الطوائف

 

  م )1091 –1031 هـ/484 –422( 
 

عوامل ازدهار الحركة العلمية في عصر الطوائف.  -1
العوامل التقليدية وأثرها على الحركة الفكرية في عصر  -2

 الطوائف.
تعدد المراكز الثقافية في األندلس وتشجيع األسر الحاكمة  -3

 للعلم والمعرفة.
 مظاهر الحركة الفكرية في عصر الطوائف. -4
 إسهام البربر في الحركة العلمية على عهد ملوك الطوائف. -5

 



66)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

، 1، م5/11

فصلة )صقالبة-بربر-بعر( ، من

.عن بعضھا، ومتناحرة فیما بینھا، أصطلح على تسمیتھا بممالك أو دول الطوائف

، أو 2

المن أولئك الذین جمعو

3.رةأراضي إشبیلیة، وعلى ھؤالء وقع االختیار لتسییر شؤون اإلما

بشكل رسمي 

422/1031نھائ

.، كواحدة من دویالت الطوائف على ھذا العھد باألندلس4قرطبة

عو

.ر وأدب وأخبار وطب وفلسفة وعلوم أخرىالعلم، من شعفنون

لمعرفي  وا

.في ظلّ ھذه االزدواجیة والمفارقة العجیبة بین التقھقر السیاسي واالزدھار الفكري

م1-400/1009
م402/1011سنة 
. م1012/ھـ403

.  88-86، صص م1980-ھـ1400بیروت، -الرائد العربيزكي محمد حسن وآخرون، دار
2 - Bartolomé Bennassar, op, cit ,Tome1,p106.

لجزائر، -حمدان حجا-3 ، 1993ا
.9ص

. ذة وبیّ -4
-1389، 2، ط-

. 30-20م، ص1969



67)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

:عوامل ازدھار الحركة العلمیة في عصر الطوائف. 1
كثیرة ھي العوامل التي أعط

تھ في القرن  :وأبرز ھذه العواملم، 11/ھـ5وصل تطور المعرفة باألندلس إلى قمّ

:محلّیةلحركة فكریة أندلسیةالمشرقي والتأسیس المیراث الثقافي . 1.1

اكمات تر

عھدي 

تتمتع 

لماء بعض ذلكم، حتى سمّى11/ھـ5، وبطابعھا المحلي خالل القرن بخصوصیاتھا لع ا

1.ب األندلسيالمشارقة بالتعصّ 

ّ علم ساء األندلذلك أن

 ""

، وفي س

--

"الم" 

دلسي 2أن

لممالك" مؤلّفھ  لك وا مسا ل "ا

وصفا دقیقا،

یین

4.ورسالة الشقندي3رسالة ابن حزم

1-1987 ،
,M'hammad Benaboud.220ص L'Historiographie D'Al-Andalus Durant La Période Des Etats-Taifas, In

Revus de L'Occident Musulman et de la Mediterranée, Numero 40, 1985, pp123-141..
50-49.و سانشیس البورنوث: المستشرقینومن ھؤالء-2
. 62الھامش80صو
.179-156ص3نفس المصدر، جالمقري، -3
.222-186ص3جنفسھ، -4



68)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

ق علماء قرطظاھرتا. 2.1 ّ :على أصقاع األندلسوكتبھا ة بتفر
م، 5/11ھماعنسبق الحدیث 

1.مدن األندلس على عھد ملوك الطوائف

:الحظر عن الدراسات القدیمةرفع. 3.1

الحكم المستنصر، تلك الدراسات التي سرع

ما 

.كلّ معارضة قد تصیبھا في الصمیم

إلى "طبقات األمم " ، صاحب كتاب ياألندلس

في و

: " وصفھ لخراب مكتبة الحكم بقولھ

أعالق من العلوم القدیمة، خاللھا

شيء ة ن 

نمنھا ما كان لد

صّ متوقواعد الطوائف ت

2."كانت باألندلس في إباحة تلك العلوم واألعراض عن تحجیر طلبھا

لمحفي وجھ الكئودالخطر األجنبي كان یمثّل العقبة  ن

لىّ إ: " قولھ

.42-41، ص المذكرةول من الفصل األ: ینظر-1
.89-88، صنفس المصدرصاعد، -2



69)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

...منطلبمن 

."1

 ّ األندلالسیاسي واألمني للمنطقة، ذلك أن دن  ثر م : سأك

.كانتا على مقربة من الخطر الخارجيطلیطلة وسرقسطة 

: خالل عصر الطوائف، ومن أھمّ األسماء الالّمعة التي برزت في ھذا المجال

، الذي )م458/1066ت(2األعمىأبو الحسن علي بن محمد بن سیّدة المرسي

.3یونس

، الذي )م1127-521/1052-444(وابن السیّد البطل

، ":" بعنوانكتابا في الفلسفة ألّف

د كتابھإنّ :" قال أسین بالسیوس ال یمكن اعتباره مجرّ

غیر المتخصّصین في الفلسفة على معرفة المبادئ ا

.4"الشریعة اإلسالمیة والفكر الیوناني

.89صصاعد، المصدر نفسھ،-1
/ 317ابن خیر، نفس المصدر، ص-2

.61م، ص1999-ھـ1420، 1الریاض، ط–والتوزیع 
ا/ 331-330ص3ج، نفس المصدرابن خلكان، / 143ص2جالسیوطي، بغیة الوعاة،/ 99نفسھ، ص-3

7جالمرجع، فسعمر رضا كحالة، ن/95ص12، ج)ت.د(، بیروت–مكتبة المعارف البدایة والنھایة،،أبو الفداء
لمعارف: كارل بروكلمان، تاریخ األدب العربي، تعریب/36ص ار ا ،4مصر، ط-، د

.  351ص5ج،)ت.د(
.335-334بالنثیا، نفس المرجع، ص-4



70)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

 :

 : ّ إن

1؟.اطقة بعد الموتوما البرھان على بقاء النفس الن. ال یعرف إالّ نفسھالباري تعالى

 "

 "2

إلى " فا " ) م458/1066ت(

4.، وقد لقیت ھذه الرسائل إقباال عظیما من أھلھا3األندلس

قسطي، راكما كان أبو عثمان سعید لسر ا

 ""5

: " الرسالة قال أبو محمد علي بن حزم الظاھري

نھ  6."ھذه الصناعةمنتمكّ

وقد عني ابن حزم بعلم المنطق

: األندلسيد البطلیوسيابن السیّ -1
. 34-33م، ص1988-ھـ1408، 1ط،دمشق-دار الفكر

/96ھ، صنفسصاعد، المصدر-2
. 269، ص1967بیروت، -المكتبة العصریة، صیداعصر ملوك الطوائف، 

-،/ 92صاعد، -3
. 57صم،1981، 6بیروت، ط

، / 17بالنثیا، المصدر نفسھ، ص-4
.  46، ص)ت.د(القاھرة، -دار نھضة مصر للطبع والنشر

.90صاعد، نفسھ، ص-5
صالح : /175ص3المصدر نفسھ،ج، المقري-6

. 18، ص1968، 1ط،الدین المنجد، دار الكتاب الجدید



71)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

فھ ھذا اضطھادا علمیا البن حزم كفیلسوف بقدر ما ھو اضطھاد الباجي، فلم یكن تصرّ 

.1سیاسي

 "

ّ فیھ على من أنكروا المنطق والعلوم الفلسفیة، حیث الذي ، "العامیة واألمثلة الفقھیة رد

شاھدتھم أیّ ولقد رأیت طوائف من الخاسرین : " لقا

وبعد أن أثبت ،2"للشریعة

.ة یمكن أن یتخذ معیارا لتقویم آراء الشریعة وتصحیحھاخاصّ 

"" م كتاب زوالبن ح

ن فیھ مالحظات أو اعترافات تتصل بسیرة  ّ قد حیث دو
، ومن 3

ثوإ:" أمثلة ما ذكره في ذلك

دكبجمعاده، وغیظا ینض

والعز والراحة والسرور والسال

4."تخالطھا لیلة

5

.ي عصر الطوائففویتجلّى بوضوح االتجاه الفلسفي في الشعر 

.الفلسفة كانت تعیش أحسن أیّامھا في األندلس على عصر ملوك الطوائف

:في اجتذاب العلماء واألدباء إلى بالطاتھمالتنافس بین ملوك الطوائف. 4.1

.48شلبي، المرجع نفسھ، صسعد إسماعیل-1
، 1بیروت، ط-إحسان عبّاس، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر: ابن حزم، رسائل ابن حزم األندلسي، تحقیق-2

.116-115ص1ج، 1980
.218-217بالنثیا، المرجع نفسھ، ص-3
.348ص1جابن حزم، نفسھ، -4
.193ص3جأحمد أمین، نفس المرجع، -5



72)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

دائرة الصّ 

.ئھ من الملوكنظرا

والمعرفة اء، وقد وجد الكثیر من أھل العلم واألدب

ل،

على أقلّ تقدیر، وغیر ذلك

:على ذلك

*

بعد سنة )م1095/ھـ488ت(المقرئ والشاعر المشھور لس  األند دخل  ذي  ل " 450، ا

واألدب یومئذ نافق السّ 

1."النسیم، وتنافسوا فیھ تنافس الدیار في األنس المقیم

، الذي اشتھر بتصانیفھ الكثیرة في اللغة )م1094/ھـ487ت(وأبو عبید البكري* 

" واألدب والجغرافیة، وقد ذكر ابن خاقان أنّھ 

2."شرى تھادي المقلّ للكرى، واآلذان للب

 *

-:" )م1062/ھـ454ت(

ملوك ، وكان-األندلس

/308-307، ص/149-148ص4ج-1
مصدر/332-331ص3جابن خلكان، نفس المصدر، /346-345ص2جالمصدر،  ل فس ا ، ن

/ 1809-1808ص4ج/385ص3ج
/1337ص2ج، ع/65، ص...

4ج/693ص1ج/110ص3ج
.  125ص7جعمر رضا كحالة، نفس المرجع، / 301-300ص

حسین یوسف خربوش، مكتبة: الفتح، قالئد العقیان ومحاسن األعیان، تحقیق وتعلیقبن خاقانا-2
. 148-144ص2جابن بسام، نفسھ، /620-615ص3جم، 1989-ھـ1409، 1الیرموك، ط-والنشر والتوزیع



73)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

1."جانب 

" والفن، 

واختصّ 

أقرانھ بالنثر الجمیل ال

2."كلّ رعایة، ولكن عنایة بني عبّاد أصحاب إشبیلیة الجمیلة بھ كانت أعظم وأشمل

، ولم تمنع حلشعر والشعراء كظاھرة عامّةاجمیعا في احتضان

،

وطب وفلك وزراعة فضال عن الفلسفة والمنطق، وقد خرّ 

.یادین العلمیة وفاقت جاراتھا من الممالك في مجال العلوم التطبیقیةفي كلّ الم

:عھد الطوائففيالحركة الفكریة باألندلس علىالعوامل التقلیدیة وأثرھا . 2
:المكتبات. 1.2

العلم والمعرفة وسائر أنحاء األندلس، وعندھا تنافس محبّ 

:لیشمل باقي المدن األندلسیة، ومن أھمّ المكتبات التي یجب التنویھ بھا في ھذه الفترة

.33ص2ج، نفس المصدر،ابن سعید-1
- ّمن البذ وھو الغلبة والقھر واإلذالل، ویقال بذ فالن أقرانھ إذا غلبھم: بذ .

: وقیل/ 177ص1، ج2م، ط1999-ھـ1420بیروت، -عبد السالم محمد ھارون، دار الجیل: اللغة، تحقیق
 . :

.   177ص8، ج)ت.د(رائي، دار ومكتبة الھالل، المخزومي وإبراھیم السام
.78بالنثیا، المرجع نفسھ، ص-2



74)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 



لدن " وقد كان ھذا الرجل :)م1041/ھـ433ت(

... صباه، منتقیا لكرائمھا، بصیرا بخیارھا 

ط بخ

، وقد 1"ونوادرأبي علي القالي، 

مت الورقة في بعضھا بربع مثقال ّ .بیعت بعد موتھ تركة خزائنھ بأثمان غالیة، وقو



: )م1037/ھـ429ت(
مغالیا فیھا، نفّ 

احتّى أثرى كثیر

اقھ  ّ أحكى ور

ا الدفاتر المحزومة فلم یقف على عددھا لكثرتھا 2.وأمّ

مكتبة المظفر بن األفطس صاحب بطلیوس:
3

-، ویضعھ ابن حزم 5، أو المظفري4بكتاب المظفر

بیب القیرواني ّ -الر

6.ویذكر أنّھ یتضمّن تاریخا على السنین، وفنون آداب كثیرة

.312ص1جابن األبار، التكملة، -1
وفیھا أیضا323ص1جمقدمة ابن خلدون،. وزنھ درھم وثالثة أسباع درھم: المثقال ، :

ومن ثمّ فإ،325ص. اثنتان وسبعون حبّة من الشعیر
.   ونصف حبّة من الشعیر

3جابن عذاري، نفس المصدر، /125ص1جابن الخطیب، اإلحاطة، /413ص1جابن بسام، المصدر نفسھ، -2
.  293ص

ّ كتابھ -3 . " المظفري" ویرى ابن سعید أن
/ 364ص1جالمغرب في حلى المغرب، 

.426ص1، ج1989االسكندریة، -في العصر اإلسالمي، التاریخ السیاسي، مؤسسة شباب الجامعة
.387ص2جابن بسام، المصدر نفسھ، -4
.442ص1جلمصدر، المقري، نفس ا-5
. 23، صابن حزم وابن سعید والشقندي، نفس المصدر/181ص3جنفسھ،-6



75)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

م1064/ھـ456ت(مكتبة الفقیھ أبي محمد علي بن حزم الظاھري( :

ك، ف1

والمصنّفات والمسندات

یر واألخبار  عھ في علم اللسان والبالغة والشعر والسّ اإلسالم وأوسعھم معرفة، مع توسّ

.والفلسفة والمنطق

.تمثل ھي األخرى مراكز جدیدة للسلطة والفكر معااألندلس الكبرى، التي أصبحت 

:في ھذا العصر)الھجرات( الرحالت العلمیة.2.2
األمام  لى  إ

دریس 

.والعلوم التطبیقیةواألخبارفي مختلف العلوم الشرعیة والدراسات األدبیة والفلسفیة

إالّ فرغم ما كانت علیھ ح

على 1049/ھـ441كاالجتیاح الھاللي للقیروان سنة 

على والھجمات، بن بادیس بن زیري الصنھاجيزّ عِ عھد المُ 

2.جزیرة صقلیة، فكانت الھجرة نحو اإلسكندریة واألندلس بحثا عن األمن واالستقرار

.78ص2جالمقري، نفسھ،/333ص2جابن بشكوال، نفس المصدر، -1
. 296-295ألبیر حبیب مطلق، المرجع نفسھ، ص-2



76)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

:
:س في ھذه الحقبةدخلت األندل

، )م431/1039ت(1* 

ثمّ جال أقطارھا و، م1015/ھـ406لى األندلس سنة إوفد الذي 

 " "

" بكر محمد بن ھشام المصحفي عنھ كتاب و، وروى الوزیر أب2جاجيالزّ 

عبد هللا " الغریب المصنّف

 " "

أبو وخ3درید

، وقال ": " انمروان ابن حیّ 

 " :

ة ظاھرة ّ 4."والحكمة، لھ بذلك قو

طاف و،م436/1044سنة قرطبة قدم ، الذي 5بن الضابطأبو عمرو عثمان *

ىھ، منسوبا إلوطرقھ، وأسماء رجالھ وروات

ّن  ، مم

بن وني أبالسمعا.بكسر األلف بلدة من بالد مازندان بین ساریة وجرجان: اِستراباذ-1
/130، صم1998، 1ط–-،: 

-بیروت -، اللباب في تھذیب األنساب، دار صادرعز الدین أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي الكرم الجزرياألثیر
: وقال/51م، ص1980-ھـ1400

تصر : . أعمال طبرستان بین ساریة وجرجان لمن محمد ا
.144م، ص1986-ھـ1406، 4ط–بیروت -محمد الزمزمي الكتاني، دار البشائر اإلسالمیة

مصدر /115-114ص1جابن بشكوال، المصدر نفسھ، /182-181، صیدي، نفس المصدرالحم-2 ل ابن بسام، ا
1ج، /774-773ص2ج/80-79ص4ج

.482ص
.311وص306، صنفس المصدر،ابن خیر-3
.253ص1ج، نفس المصدرابن الخطیب، -4
ود بن أحمد الصدفي السفاقسي ویعرفأبو عمرو-5 . )م1050/ھـ442ت(بابن الضابط عثمان بن أبي بكر بن حمّ

/360-359، ص/295-296
.204ص4جالزركلي، نفس المرجع، / 330-327ص2ج



77)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

عوالي "و" : " 1

2."االقتصاد في القراءات السبع" و"الحدیث

:
المشرق على عھد الطوائف

األعالم التي نقلتھا لنا المصادر، حیث اختفى خبر الرّ 

بعقر دارھم في قرطبة –التي كانت حكرا على مراكز الثقافة بالمشرق -الثقافة والفكر

والمعرفة، ش

أو التّ إلى الحجّ 

:ومن أھمّ ھذه الشخصیاتالمشرقیة،

 *

، م407/1016، الذي ر)م1085/ھـ478ت(3:الدالّئي

ة فسمع م416/1025ز سنة ومكث بھا أعواما، وانصرف عنھا إلى الحجاودخل مكّ  ،

ّ إسناده 4.بالحدیث ونقلھ وروایتھ وضبطھ، مع ثقتھ وجاللة قدره وعلو

 *

أو م426/1034رحل الذي ، )م474/1082ت(5:المالكي الحافظ

.328-327ابن بشكوال، نفسھ، ص-1
.251ص6جر رضا كحالة، نفس المرجع، عم-2
3-137-140 /167-168 /

/92ص2ج/185ص1ج/357ص3ج،
. 80ص5جالبغدادي إسماعیل باشا، ھدیة العارفین،

. 71-70ص1جابن بشكوال، المصدر نفسھ، -4
بو الفداء/ 177-175ص1/ 262-261الضبي، نفسھ، ص-5 أ
. 409-408ص2ج، نفس المصدرابن خلكان، /345-344ص3ج، نفسھابن العماد الحنبلي، /98ص12ج



78)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

2.تھتدلّ على سعة علمھ ومعرف، ولھ توالیف كثیرة 1وافرا من العلم

:علیمتال.3.2

ا 

ومعنویّ 

.زدھارإلى اال

في یختلف عن باقي األقطار اإلسالمیة وكان النظام التربوي في األندلس 

لق إلى الدّ : دعامتین أساسیتین ھما انط

.ب فیھالتخصّص الذي یرغ

في ) م468-543/1076-1184(

ّ مذھب  ّ " أھل األندلس یقضيإلى أن بتقدیم تعلیم العربیة والشعر على سائر العلوم، ألن

مة ر علیھ بھذه المقدّ 3.ینتقل إلى درس القرآن فإنّھ یتیسّ

في 

 " :

وارووا والفرا

.177-175ص2جكوال، نفسھ،ابن بش/262-261الضبي، نفسھ، ص-1
" " و" " و" :" -2

رضا عمر /125ص3جالزركلي، نفسھ، / 1388ص3ج، نفسھالمصدریاقوت الحموي، . وغیرھا
.1907ص2جو555-419-20-19ص1ج، نفس المرجعحاجي خلیفة، /261ص4ج
/742ص1ج-3

-1،1429، ط–: 
/768ص2ج، م2008
. 113ص1ج،1978عبد الجبار زكار، دار الكتب العلمیة، بیروت، : تحقیق



79)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

ام كتاب ،  قو

1...."الخراج

وأمّ 

،فالقضایا الفكریة

جة متعاقبة أو مترافقة متداخلة .2ھذه المراحل متدرّ

" سی

5/11

3."الدین، والھدف من ھذه التربیة تنمیة كلّ القدرات على نحو منسجم

تح 

.بدراسة المحدثین وصوال إلى العصر العباسي

4.فكانت تضمّ كلّ أنواع التعلیم، من االبتدائي إلى التعلیم العاليوطلیطلة وسرقسطة 

ا الدّ وعینیة بسیطة كن تنفق عموما، یدفعھا لھم الحاكم أو األمیر، أمّ على ولة فلم ت
5

.119ص1ج، نفس المصدر،القلقشندي/243ص1جابن األزرق، نفسھ، /308ص1جابن خلدون، نفسھ، -1
، 1ط–-: ق-2

.29-27ص4ج، 1983
، 1-: ھنري بیریس، الشعر األندلسي في عصر الطوائف، ترجمة-3

.30م، ص1988-ھـ1408
.31نفسھ، ص-4
.سھانفالمرجع والصفحة-5



80)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

انا على نحو ما  1.فعل الحكم الثانيالفقراء مجّ

مة إلى مجاالت ثالث رئیسة وھي، الدّ  ینیة والدّ راسات الدّ الطوائف مقسّ

راسات العلمیةوالدّ 

على اإل

.األندلس أو من البالد المشرقیة

بسبب اشتغا

:ولعلّ أكثرھم شھرة أربعة ھم

في علم األدب ، ا)م1049/ھـ441ت(2ابن اإلفلیلي القرطبي*  ّرا  تصد ان م ذي ك ل

بو مروان : 3وأقسام البالغة وا أ

4.الطبني، وابن سراج، وأبو الخطاب العالء بن أبي المغیرة بن حزم

، )م489/1096ت(5* 

األندلس" ، وقد وصفھ الحجاري بأوعیة العلم عي  6"أصم

نضاء " ، فقد ز بھا في تذلیل الصعاب وإیصال الفھم إلى طلبتھتمیّ  وا

ّ : " 7"الرّ  إن

.32صھنري بیریس، نفسھ،/ 240ص2جابن عذاري، نفس المصدر، -1
-150. إبراھیم أبو القاسم -2

/ 91-90ص1ابن بشكوال، نفس المصدر، ج/ 181الضبي، نفس المصدر، ص/ 151
مصدرسنفیاقوت الحموي، /266ص3جابن العماد الحنبلي، نفس المصدر، /51ص1ج ل / 125-123ص1ج، ا

رضاعمر/61ص1ج/426ص1ج، نفس المصدرالسیوطي، 
. 94ص1ج
.150، صھالحمیدي، نفس-3
.92-90ص1ج، ھابن بشكوال، نفس/151نفسھ، ص-4
. 159ص4جي، نفسھ، الزركل/393-392ص3جابن العماد الحنبلي، نفسھ، /331الضبي، نفسھ، ص-5
.116ص1جابن سعید، نفس المصدر، -6
.513ص1جابن بسام، نفس المصدر، -7



81)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

،1"الرّ 

2.درسھا علیھ تلمیذه أبو علي الغساني،ئمة طویلة من كتب الشعرفقد سرد قا

)م476/1083ت(3* 

: نذكر4أبو علي الغساني: تالمذتھ كثیرون، وأشھرھم

لجمل للزّ شرح " و" شرح دیوان الحماسة " و" شرح الشعراء الستة "  اب ا " جاجي كت

5.وغیرھا

 *

، )م1058/ھـ450ت(

و، 

ف بأبي الولید الوقشي، طلی " طلة، حیث تعرّ

: لھ

6."فبرع في ذلك واجتمع النّاس إلیھ، وأخذ في إقرائھ وترك العربیة إلى أن توفي

د المراكز الثقافیة في األن. 3 ّ :وتشجیع األسر الحاكمة للعلم والمعرفةدلستعد
م، وما 5/11

مالذ 

]من البسیط [ ):م1071/ھـ463ت(القیرواني

.295ص2جالصلة، -1
.357فھرسة ابن خیر، ص-2
3-)410-476/1019-

3ج/81ص7ج.، )م1083
/551ص2ج/2848ص6ج، /403ص

. 352ص5جبروكلمان، نفس المرجع، 
.524ص2جابن بشكوال، نفسھ، -4
. 302ص13جكحالة، المرجع نفسھ، عمر رضا /233ص8جالزركلي، المرجع نفسھ، -5
.118ص1ج، نفس المصدرابن األبار، -6



82)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

ا یُ مِ  ِ رْ ي في أَ نِ دُ ھِ زْ مّ ـدِ تضِ عْ فیـھا و مُ رٍ دِ قتَ مُ ـاعُ مَ سَ سٍ لُ دَ نْ أَ ض

ْ ر مَ یْ في غَ ةٍ لكَ مْ مَ لقابُ أَ  ِّ الھِ كَ اھَ عِ ضِ و ْ ا صَ اخً فَ تِ ي انْ كِ حْ یَ ر 1دِ األسَ ةَ لَ و

وقد أوجد ھذا التنافس

ق

2آلخر

فأصبح في تعداد المحظوظین ف

.وغیرھمزیدون

خ ولم یختلف ھ لمؤرّ أبو ا

إل" المتین " مروان بن حیان، الذي أھدى كتابھ الموسوم

" واألدیب أبو عامر بن مسلمة، الذي صنّف للمعتضد 

اح  "الرّ

3.غیر ذلك من نظمھ ونثره

حال  ّ الرّ تحال وقد استغنى طالب العلم في ھذا العصر نسبیا عن شد االر في و

.الحواضر األندلسیة

اد :إشبیلیة وقرطبة تحت حكم بني عبّ

، )م461/1069ت(4)م433/1042ت(

، 1ط––: -1
-861ص2ج، / 66/59، ص1995
ي، نفس المصدر، المق/866 .213ص1جرّ

2 - Bartolomé Bennassar, op.cit, p112.
--: ،ا-3

.106-105ص3جم،1997-ھـ1417
.125-124النباھي، نفس المصدر، ص/411ص2جابن بشكوال، المصدر نفسھ، -4



83)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

 "

1."رسائلھ إلى ملوك عصره

 ّ◌ ادبّ

وكان ، 2)م1095-1040/ھـ431-488(

غبة في اجتذاب أھل األدب والشعر من ملوك "شدید الرّ أحد 

فكانوا ،3"عصره من أعیان الشعراء وأفاضل األدباء ما كان یجتمع ببابھ

عایة، وكان ابن اللّبانة وعبد الجلیل مظاھر الحفاوة والرّ

 :

) م429/1037ت(ري

4والنحو

اج .سرّ

بنو ھود(سرقسطة:(

ذي صنّف )م478/1085ت()م1081/ھـ474ت( ل ، ا

5."المناظر" و" االستكمال: " في الریاضیات كتابین ھما

أبو :

بن ح

بني لدىالوزارة

اجةو، 6ھود بن ب بو بكر محمد  7أ

–م كما انتقل،والموسیقىو الطب الریاضیات والفلك 

ام، نفسھ، -1 . 90ص5ج، نفس المصدرغري بردي، تابن /339ص1جابن بسّ
.55ص2جابن األبّار، الحلّة السیراء، -2
5ج/ 52-51ص1جقالئد، ال/ 372ص4ج-3

.89-88بالنثیا، نفس المرجع، ص/24ص
.189ص1جنفسھ، لمصدراابن بشكوال،-4
. 454بالنثیا، نفسھ، ص/76-75نفس المرجع، صإحسان عبّاس، /441ص1جالمقري، نفسھ، -5
ام، المصدر نفسھ،-6 . 458-457ص5جابن بسّ
)م533/1139ت(-7

Avempace .مصدر، /122بالنثیا، نفسھ، ص/ 474-472ي أصیبعة، نفس المصدر، صابن أب ل فس ا دو، ن روم الن
.387-383قدري حافظ طوقان، نفس المصدر، ص/ 229ص



84)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

در، الذي- ت المق " من 

1."عصره بوجود أبي الولید في بالطھ، وإیثاره لحضرتھ على غیره 

بنو ذي النون(طلیطلة:(
–-

، 2)م1074/ھـ467ت(المأمون یحي

لخمي: الشخصیاتھذه ومن أھمّ  ال

لزراعة)م398-468/1007-1075( ا ، 3و

لى جانب ، الذي )م1062/ھـ454ت(أحمد بن خمیس بن عامرأبو جعفر والطبیب ان إ ك

و،4والنّ ال

المعروف بولد الزّ 

م أفضل وأكمل إسطر صمّ

ى بقیة حیاتھ بقرطبة حتّى وافتھ المنیّة سنة  5.م1100/ھـ494في طلیطلة، وقضّ

لمأمونف  ل

 ""6

ل )م1071/ھـ463ت( ّ الذي تفنّن في علوم مختلفة كالفلك والطب والریاضیات، وكان أو

7"" من

إذ كان حظي األدب والشعر  أمون ،  الم لدى  زة 

.600ص3ج، نفسھابن خاقان، -1
,Anwar G.Chegne/ 14-13ص2ابن سعید، المغرب، ج/ 151-149ص7ابن بسام، المصدر نفسھ، ج-2

op,cit, p64-65.
عمر رضا كحالة، نفس / 456نفسھ، صابن أبي أصیبعة، المصدر/ 106-105صاعد، نفس المصدر، ص-3

André Clot, L'Espagne Musulmane VIII/181ص5المرجع، ج – XV Siècle, Librairie Académique Perrin,
France,1999; p260.

بن عبد هللاسع/ 446ابن أبي أصیبعة، نفسھ، ص/ 107و ص96صاعد، نفسھ، ص-4 بشري، د  لمرجعال فس ا ، ن
.146ص

.Rachel Arie, op, p167/265-261عبد المجید نعنعي، ص/ 97صاعد، نفسھ، ص-5
3). م5/11(-6

ابن بصال، كتاب الفالحة، نقد وعرض الكتب/ 151ص
-1955

. 280م، ص1957-ھـ1377، السنة 2-1، العدد5مدرید، م
مصدر/ 280الضبي، نفس المصدر، ص-7 ل ال، ا ا/ 201-200ص1ابن بشكو
.Rachel Arie,op, cit, p167/ 317ص4عمر رضا كحالة، نفسھ، ج/ 186ص3ج



85)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

)م441/1049ت(بكر بن أرفع رأسھأبوبرز، كما 1التي كانت تقام في بالط طلیطلة

ّ الموشّ  لمأمون أدناهادت شھرتھ حینماوز–جمال وحسن بالدهلبوصفھ-حاتفي فن ا

2.ھافییمدحھ قصائد لھ نظم ف، ینالرسمیھبالطاءعرأحد شوجعلھ منھ

بنو األفطس(بطلیوس:(
" 3،)م461/1068ت(يالمظفر أب

4."والفنون، والمعارف المختلفة إحیاء للعلوم وتنویرا لألذھان

، )م488/1095ت(

" حتى وصفت أیامھ وأیام أبیھ 

"5 :

6

7األفطس

 " :

8."تالعب األفعال باألسماء 

ام، المصدر نفسھ، -1 .139ص7جابن بسّ
/ 135-134ص4/ 18ص2ج،ابن سعید المغربي، المصدر نفسھ-2

.207ص2م، ج1978-ھـ1398اإلمارات العربیة المتحدة، الرباط، 
Anwar/ 246ص10/ 381-380ص3المقري، نفسھ، ج-3 G. Chegne,

op, cit, p65.
.118بالنثیا، المرجع نفسھ، ص-4
1/ 120ص1المصدر نفسھ، جابن خاقان، /62، صالمراكشي، نفس المصدرلواحد عبد ا-5

.72، صنفسھإحسان عبّاس، المرجع / 364ص
-374ص1ج، /428-417ص2ج، /727-668ص4ج-6

376.
-99ص1ج/557-555ص2جابن خ/786-774ص4ج-7

100.
.652ص4جنفسھ، ابن بسام، -8



86)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

):(

) م484/1091ت(صمادح

أھل األدب والشعر

1.ویتناظرون في شتى مسائلھ

اد، الذي : ومن أعظم الشعراء الذین آوتھم ھذه اإلمارة ّ أبو عبد هللا محمد بن حد

ّ مكانتھ قد ده، و، وعرف بمدحھ البن صمادح بأروع قصائتقلّد الوزارة لعلو
2،

3

ب، وابي 

اس عینيالحسن مختار بن عبد الرحمن بن مختار بن شھر الرّ 

4.أحمد بن قاسم المحدّث

عالما بالقراءات ) م1044/ھـ436ت(كان مجاھد العامري):مجاھد العامري(دانیة

5،6للقراءات القرآنیة

2ج/82ص2ج/146ص1ج-1
.72-71نفسھ، صالمرجع عباس، إحسان/110بالنثیا، المرجع نفسھ، ص/ 196ص

السید عبد ال-2
.150-149سعد بن عبد هللا البشري، نفس المرجع، ص/177، ص1969، 1بیروت، ط-والنشر

.243-242عبد المجید نعنعي، المرجع نفسھ، ھامش ص/136-134ص2جابن سعید، نفسھ، -3
. 83ص2، نفسھ، جابن سعید-4
.Bartolomé Benassar, op, cit, p106- / 156ص3جابن عذاري، نفس المصدر، / 401ص2جنفسھ، -5
84ص3ج، المقري، /413، ص/344، ص-6

. 190وص



87)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

وابن 1
العالم 2 ، و

الریاضي الفلكي أبو القاسم أحمد بن عبد هللا المعروف بابن الصفّ 

3إلى وفاتھ

4.الولید الباجي في الفقھ وعلوم الدین

اد(غرناطة ي ):بنو زیري بن منّ

كانت 

 "

ف،5"زیري في غرناطة

]من البسیط [ :غرناطة بقولھ

ّ النرأیت آدم في نومي فقلت لھ اس قد حكمواـأبا البریة إن

ّ البربر نسل منك قال إذا 6ما زعمواحواء طالقة إن صحّ أن

7الوزارة ابنھ یوسف

.552ص1ابن خلدون، نفس المصدر، ج-1
.521ص2جمصدر، ابن بشكوال، نفس ال-2
.92-91، نفس المصدر، صاألندلسيصاعد-3
لمرجع، محمد عبد هللا عنان، /155-154ص4جوفي التكملة، 128ص2ج، نفسھابن األبار، المصدر -4 فس ا ن

Bartolomé Benassar, op, cit, p106/74-73نفسھ، صإحسان عبّاس، المرجع /198ص
.128النباھي، نفس المصدر، ص-5
.293ص1میاقوت الحموي، معجم البلدان، /412ص3جالمقري، المصدر نفسھ، -6
.264ص3جابن عذاري، المصدر نفسھ، /243-242ص1ج، نفس المصدرابن الخطیب، -7



88)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

1

.الدولةنفوذ الیھود في تلكوزیر بادیس بن حبّوس وقضوا على وقتلوا كبیرھم

:مظاھر الحركة العلمیة في عصر الطوائف. 4
ود ، 

شكلت 

،تراكما معرفیا كان بمثابة أرضیة صلبة

تمیّزأكثر نحو انطالقة نوعیة ،الحقا

 "

" القانون " ، كما أدخل تاجر عراقي كتاب 2ن العلمالمشرق دواوین من فنو

لھ ذمّھ وأطرحھ أرضا ولم یدخلھ خزانة كتبھ 3.أنّھ عندما تأمّ

دت إلى كما ، "" ور

ّفاتالمتنبي  ّ" ، و"الفائق" كتاب : ، ومؤل لص اھل ا

" ندسقط الزّ ":" رسالة الجن " و" رسالة الغفران" و" اجع والسّ 

لم واللزومیات" قطضوء السّ "المسمّى 

4.تصل إلینا

وإذا 

5/11

:بصماتھا في مجال التألیف حینئذ

:وعلوم اللغةداب في اآل-)أ

1-231-233/
.Rachel Arie,op, cit, p168/136-135المرجع، صنفس 

.37، ص1، القسم5الذیل والتكملة، السفر-2
.474، صالمصدرابن أبي أصیبعة، نفس-3
.58إحسان عبّاس، المرجع نفسھ، ص-4



89)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

، وفي 1" إصالح الخلل الواقع في كتاب الجمل " الشروح كتاب 

 "

" " وكتاب""

2."بات النّ " وكتاب" فصل المقال في شرح كتاب األمثال " المسمّى

، الذي 3"" ابن سیّدة كتاب وفي مجال المعاجم صنّف

4حاحیوطي أع

شرحناألندلسیو

: ، ألبي القاسم إبراھیم بن محمد المعروف بابن اإلفلیليالمتنبّي 

ا "  ّ " ، وشرح ابن سیّدة5"وھو حسن جد

ألند ، والبن السیّد البطلیوسي شرح على سقط الزّ 6"الحماسة 

" وھو أجود من شرح : " فیھ ابن خلّكان

7."قطضوء السّ 

ھا  لى ابن الت" وفي میدان البالغة والنقد األدبي صنّف ابن حزم كتبا أھمّ عقب ع

8"حاإلفلیلي في شر

ي في الشعر األندلسي  المتنبّي والمعرّ

وھبون وابن السی

: ]

]مخلع البسیط 

َ یَ  ر هللاَ یَ مْ لَ لٍ ھْ بجَ بّھُ ا رَ فً اصِ ا و دُ َّ حَ قْ رهِ دْ قَ ق

. 96ص3جابن خلكان، نفس المصدر، /308نفس المصدر، ص،ابن خیر-1
.336-308-303-293صنفسھ،ابن خیر، -2
.61الصفدي، مختصر كتاب نكت الھمیان، ص/ 317فسھ، صن-3
،: السیوطي جالل الدین، المزھر في علوم اللغة واألدب، تحقیق-4
.76ص1جم، 1998-ھـ1418، 1ط
/16نفس المصدر، صابن حزم وابن سعید والشقندي، /173ص3جالمقري، المصدر نفسھ، -5

.426ص1جالوعاة، 
4ج،/318،/335ص2ج-6

. 1650-1648ص
.282ص2جوفیات األعیان، -7
.197ص18جالذھبي، سیر أعالم النبالء، -8



90)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

ِّ بسِ مٌ لْ عِ ھَ اإللَ وتُ فُ یَ فَ یْ كَ  َ ھِ وقِ لُ خْ مَ ر رهِ ھْ جَ و

 َ َ ھُ و َ ءٍ يْ شَ لِّ كُ بِ یطٌ حِ مُ و 1ـرهِ بأمْ نٌ ـائِ كَ لّھُ كُ و

وأبرز

تكون أندكاالذي ، )م1070/ھـ463ت(زیدون المخزومي القرطبي

2.ورحابة أفقھ وفیض معرفتھشعرا، نلمس فیھا روح العالم

ا أھمّ مصادر األدب والتراث األندلسي في عصر الطوائف فھو ك " تابأمّ

، )م542/1147ت(3" 

الذي

.والفكر واألدبللخصوصیة األندلسیة في میادین الثقافة

:العلوم الدینیة-)ب
م 5/11ة

 :

الذي كان، 4)م1045/ھـ437ت(

القرآن

5في ثالث مجلّدات وغیرھا

" اإلشارة"و" "، منھا د بلغت مؤلّفاتھ مائة وعشرین كتابافق) م1052/ھـ444ت(

ان أبو 6وغیرھا" جامع البیان في القراءات السبع وطرقھا المشھورة والغریبة"و ، وك

.128-127اس، المرجع نفسھ، صإحسان عبّ /122نفس المصدر، صابن السیّد البطلیوسي، -1
.608مصطفى الشكعة، نفس المرجع، ص-2
/418-417ص1ج/1667ص4ج، -3

.458ص3ج، المصدر نفسھ
/ 490-488ص2ھ، ج/115-114ص1ج، ، -4

لي، نفس /471-470ص2جباشاالبغدادي إسماعیل/592-591ص17ج،المصدر نفسھ لزرك ا
.286ص7جالمرجع، 

/2714-2712ص6ج، /276-275ص5ج-5
.698-697ص2ج، نفس المرجع، أبو عبیّةالمقصود

/272ص3ج، /54ص5جسنف-6
/206ص4ج/1604-1603ص4ج، المصدر نفسھالحموي، 

1ج/653ص1ج، ، /254ص6ج
.  1904-1812-1809-1773-1617ص2جو538-520-493-355-135ص



91)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

عیني اإلشبیلي 1.في القراءاترأسا) م1083/ھـ476ت(أبو عبد هللا محمد بن شریح الرّ

عوالي (

2" لي")ثین

لمقتبس" مسند الحمیدي" البخاري ومسلم برزت مؤلّفات كثیرة منھا  احب جذوة ا ، 3ص

 "

4"والتجریح لم

ھا  ّأ" ابن عبد البرّ وأھمّ وط لم لمسند ا تقصّي  " و5"ال

وفیھ ثالثة " صحاباالستیعاب في معرفة األ" في مجلّد ضخم و" من حملة العلم بالكنى

6.آالف وخمسمائة ترجمة

، و

) م420/1029(

 ""

أبو سبعین جزءا

:" محمد بن حزم

أ ، 7"منھ ّأ " ومن أھمّ ما ألّفھ أبو الولید الباجي في شرح الموطّ وط لم في شرح ا ني  لمعا ا

أ  8.في عشرین مجلّدا، وھو عدیم النظر كما قال الذھبي" الموطّ

ا ما یتصل بكتب النوازل، ّ أمّ " " كتاب فإن

، یعتبر )م1093/ھـ486ت(األصبغ عیسى بن سھل بن عبد هللا األسدي البیّاني القرطبي 

عد على قولھ تعالى-1 17:الرّ ] ثالَ األمْ هللاُ ربُ ضْ یَ كَ لِ ذَ كَ [ :صلّى لیلة بالمعتضد فوقف في الرّ
ر المصدالذھبي، . بعده صفة لألمثال، وما فھمتھ إالّ من وقفك، ثمّ أمر لھ بخلعة وفرس وجاریة وألف دینارأظن ما

.   555ص18ج، نفسھ
.163، صبن موسى الیحصبي أبو الفضل، الغنیةعیاض-2
.195و 121، صالمصدر نفسھ،ابن خیر-3
مرجع، ، /180،/69ص2ج-4 ل ا نفس 

.207ص
.15سھ، ص، نفمحمد بن جعفرالكتاني/43القاضي عیاض، نفسھ، ص-5
.182، صنفسھ،ابن خیر/128-122-121نفسھ، ص-6
18ج، /522ص2ج/356، صالحمیدي، نفس المصدر-7

.157ص
.121، صالمصدر نفسھ،ابن خیر/538ص18ج، نفسھ-8



92)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

1

" و" " الباجي، الذي ألّف كتاب 

2.وغیرھا"أصول الفقھ 

ة المذھب الظاھري من خالل مؤلّفات ابن حزم نقد ،وخاصّ

 "

ّى  محل ل " ا

3."المجلّى"باختصار كتابھ 

األخرى-)ج لوم  ع قة بال:ال

ّالب وطّ الریاضیات والو اعة والزّ یدلة ص ّالور والت

) م1065/ھـ458ت(ومنھم الكرماني، فقد أسھم تالمیذ المجریطياحضورا قویّ حاضرة

وأبو الحسن ) م1057/ھـ449ت(مسلم بن خلدونوأبو

سات العلمیة البحتة بما أضافوهراوغیرھم في تطویر الدّ 

) م480/1087ت(، ویعدّ 4كتب قیّمة

مھ من اختراعات ومصنّفات فلكیة 5.األندلس بعد المجریطي، بما قدّ

ق في ب

ممارستھا للطب باألندلس على مدى قرنین و نصف من الزّ 

احد) م470/1077ت( من او

مصدرنفسالنباھي، /349ص2جابن بشكوال، نفسھ، -1 ل /129-127، صا
.25ص8ج
.122، صنفسھ،ابن خیر-2
.79ص2جالمقري، المصدر نفسھ، /364، صالضبي، نفس المصدر/302الحمیدي، نفسھ، ص-3
.446-444ابن أبي أصیبعة، نفس المصدر، ص/93-92، ص، نفس المصدراألندلسيصاعد-4
.453-450المرجع، صنفسبالنثیا، -5



93)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

1

2.ألبي عبید البكري"ریات األندلسیة أعیان النباتات والشج" والنباتات كتاب

االزراعةوفي 

المستشرق اإلسباني خوسیھ ماریا میاس ھ، وتناول3"شھدت لھ التجربة بفضلھ" ممیّزا

ا ذكره""  ّ ذا أنّ " :، ومم

الكتاب

4."المشرق حیث قام برحالت كثیرة كذلك في بالد 

يبألینمؤلّفبالكتابةوفي مجال 

لھما ّ اض: " أو لمو بالد وا اء ال أسم من  عجم  ت اس عجم ما  "ع م

ث فیھ عن "المسالك والممالك" ، أما الكتاب الثاني فھو5ترتیبا ھجائیا أندلسیا ، الذي تحدّ

6تاریخھا وعادات أھلھا وخصائصھم

لموسوم ب)م1085-1002/ھـ478-393(بن أنس العذري المعروف بابن الدالّئي  :" ، ا

"

7.وأقالیمھا وأجزائھا

" وكتاب " " 

بن على ید المعتمد ھ لنكبة بني جھور أمراء قرطبةص، الذي خصّ 8"البطشة الكبرى

.474نفسھ، صالمصدر ابن أبي أصیبعة، -1
حسین مؤنس، الجغرافیة والجغرافیون في األندلس من البدایة إلى الحجاري، في صحیفة معھد /459نفسھ، ص-2

/120، ص1960-81959و7مجلد الدراسات اإلسالمیة في مدرید، ال
.75ص6ج
.151ص3جنفح الطیب، -3

4 - Jose M. Millas Vallicrosa : Los Geoponos Hispano- araes, In Revista del Instituto Egipcio de Estudios
Islamicos En Madrid, Volumen IV, Madrid, 1956, p.126-127.

لسقا،: -5 فى ا نشرمصط ار ال : د
. 128-120نفسھ، صالمرجع حسین مؤنس، /4ص1جھـ، 1403، 3ط،عالم الكتب، بیروت

.133-132نفسھ، ص-6
.94-79نفسھ، ص-7
مة تحقیقھ للمقتبس، ص-8 ّ .82-80وص76-68محمود علي مكي، مقد



94)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

" 462/1070بن عبّاد ملك إشبیلیة سنة 

"، "

1"والنّ 

.قبة من تاریخ األندلس اإلسالمیةخالل ھذه الح

بالطابع الشمولي في مجال التألیف، 

.ألندلسیة واستقاللیتھا عن المشرقا

السّ 

.ي والمعنوي لكلّ المثقفین ببالدھمالعلمیة بتشجیعھم المادّ إنعاش الحركة

5 .: )422-484 /
)م1031-1091

في كوتمیّزھمكغیرھم من األقلیات باألندلس

:التي شاركوا فیھا مایلي

: العلوم الدینیة.1.5
:-)أ

:الفترة، ومن أبرزھا

.195ص18الذھبي، سیر أعالم النبالء، ج-1



95)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

 *)

، ا)م1031/ھـ423

اب بن علي البغدادي 2.بجامع الفسطاط1الوھّ

 *

السّ 

3.م1031/ھـ423

 *)

4)م1048/ھـ440

في 

.اإلسالمیة

يأبو عمر * 

5.)أو نحوھا434مات قریبا من (الخضراء

الذي ،)م431/1039ت(* 

ال 

6.یحسن سواھا

 *

ة من الزّ ، الذي تولّى الخطب)م1082/ھـ475ت( ّ قعد من غیر معلومة، ثمّ ة بالمریة مد أ

.1عنھا

ابن /23-22ص1ابن األبار، التكملة، ج. لمذھب وأدیب وشاعر رحل إلى مصرفقیھ مالكي انتھت إلیھ ریاسة ا-1
.  223ص3جالعماد الحنبلي، نفس المصدر، 

.66ص1ق1المصدر، سعبد الملك المراكشي، نفسابن /22ص1ج، نفسھابن األبار، -2
.نفسھاابن األبار، المصدر والصفحة-3
،/58-57ص1ج-4

3ج1411، 1،
.330ص

مصدر، ص. ذكر الحمیدي أنّھ كان من الفقھاء المذكورین-5 ل فس ا لضبي، /297ن مصدر،نفسا ل ابن /360صا
.ھانفسابن ماكوال، المصدر والصفحة/325ص2جنفسھ، المصدر كوال، بش

.134ص1جنفسھ، ابن بشكوال، -6



96)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

ل* 

)م428/1036ت(

تخب "  لمن ، وتوف"ا
2

3.زمنین المري ولم یزد على ذلك

شقر، * 

أبي الول)م1081-474/1012-403(اظ

اء، وكان  ّ یمیلالباجي والزمھ، وتفقھ بھ، وأجاز لھ أبو عمر بن الحذ

بیده،الباجي في جواز مباشرة النبيّ صلّى هللا علیھ وسلّم الكتاب

ّ 4المقاضاة في الحدیبیة أن

رسول هللا صلّى رسول هللا صلّى 

5.أن شاھد حلما أفزعھهللا علیھ وسلّم ما كتب قطّ حرفا، وعلیھ ألقى هللا تعالى بعد

 *)

)م470/1077

إذا والمعرفة بالفقھ 

6.تدریس أصحابھلسافر 

 *)

7.وغیره، الذي روى عن أبي عبید القاسم بن خلف الجبیر الفقیھ )م11/ھـ5

.151ص1جنفسھ، -1
. 303ص1ج، نفسھابن األبار، /366، صابن فرحون، نفس المصدر-2
.89ص3جصلة الصلة، -3
یر حدثنا اللیث عن :[ روى البخاري فقال-4 ثنا یحي بن بُكَ ّ روة بن الزبیرحد قیل عن بن شھاب قال أخبرنا عُ أنّھ : عُ

ة رضي هللا عنھما، یخبران عن أصحاب رسول هللا صلّى هللا علیھ وسلّم، قال مَ َ ز ْ خ َ بن مَ ر َ و ْ س ِ ّا : سمع مروان والم لم
ھَیل بن عمرو یومئذ، كان فیما اشترط سھیل بن عمرو على النبيّ صلّى هللا علیھ وسلّم أنّھ ال یأت كتب سُ

البخاري]. فكاتبھ النبيّ صلّى هللا علیھ وسلّم على ذلك
967ص2جم، 1987-1407، 3ط،-مصطفى دیب البغا، دار ابن : تحقیق
2564  .

.73-72ص2جالمقري، نفس المصدر، /245ص2ج، المصدر نفسھابن األبّار، -5
.154ص3جابن الزبیر، المصدر نفسھ، /248ص1جاین بشكوال، المصدر نفسھ، -6
.249ص1جفسھ، ابن بشكوال، ن-7



97)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

 *)395-

)م1043-1004/ھـ435

ّ أب ثمّ ،أحكام القضاء الحزم بن جھور قلده اترجمتھ، ویذكر أن

1.حفظ والنباھة والذكاء والفھمصرف عنھ، وكان من أھل العلم وال

 *

)م368-430/978-1038(

2 ،

نة" و"الفھرست" كتاب ّ 3."التعالیق على المدو

 *

"" )م406-496/1015-1102(

القاضي أبي محمد عبد الو

4.اختلط فروى عن أشخاص لم یلقھم وال كاتبوه

 *

5.، وكان صاحب أحكام الجھة ببجانة)م1051/ھـ443ت(

من أعالم (أحمد* 

من القرن  ني  نصف الثا )م5/11ال

: " بأشونة، الذین قال عنھم ابن حزم

6.رحلة حج وطلب العلم، وھو الیوم خطیب جامع قرطبة، ثم ذكر اسمھ

المدارك، ص-1 1ج، /412ص2ج/337-336ب 
.70ص

.247ص3جابن العماد الحنبلي، المصدر نفسھ، /476-475ص2جابن بشكوال، نفسھ، -2
.326ص7جالزركلي، نفس المرجع، -3
.516ص2جنفسھ، المصدر ابن بشكوال، -4
.231-230صص1جنفسھ، -5
.502مھرة أنساب العرب، صج-6



98)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

 *1

)م5/11(

2.والروایة، فأمكنھ ذلك من والیة قضاء مالقة

)م460/1067ت(ل* 

4."وكان فقیھا نبیھا ولي األحكام: " ، فقال3ذكره المالحي

:علم الحدیث-)ب
:، نجد الشخصیات التالیةالمذكورة

 *

ا محمد ب:  قاسم، قالن ثني : ن ال ّ حد

: 5محمد بن زبّان، عن الحارث بن مسكین
6 : :

7.البارد

الذي * 

، وروى 8م393/1002
9

.10شیوخھ

.501نفسھ، ص. بنو الغلیظ ینتمون في صنھاجة-1
.423ص2جابن بشكوال، نفسھ، /90الضبي، المصدر نفسھ، ص/ 76الحمیدي، المصدر نفسھ، ص-2
" )م1222/ھـ619ت(أبو القاسم محمد بن عبد الواحد الغافقي المعروف بالمالحي-3

لماء ا لصفدي، /126ص2ج، /136-135ص3ج". ع ا
. 50ص4، جنفس المصدر

.132ص3جابن الخطیب، نفسھ، -4
م)م250/864ت(-5

ا ولي المتوكل أفرج عنھ، فعاد إلى مصر وتولّى القضاء بھاالمأمون في محنة القرآن فسجنھ ب الخطیب . العراق، فلمّ
/228/ 216ص8ج، )ت.د(

. 198-197ص11جالصفدي، نفسھ، 
6-602630270

علي : اإلصابة في تمییز الصحابة، تحقیق،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي.صحیح البخاري
لبجاوي 4ج/187-181ص4ج،1992-1،1412، ط-،محمد ا

.108ص
.58-57ص1جابن بشكوال، المصدر نفسھ، /48، المصدر نفسھ، صالحمیدي-7
.167-166ص3ج، المصدر نفسھابن األبّار، -8
.360الضبي، المصدر نفسھ، ص/297جذوة المقتبس، ص-9

. 325ص2جابن بشكوال، نفسھ، -10



99)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

 *

: " لھ بالرّ 

1."روایة لھ

 *

2.م1044/ھـ436ومن جملة ما سمع منھ أحادیث خراش بن عبد هللا في سنة 

 *)

)م1070/ھـ463ت(، صاحب أبا عمر بن عبد البرّ )م11/ـھ5

3.عنھ غیر واحد

 *

4.كان من ثقات النّاس وعقالئھم: " ، وقالعبد البرّ 

، أ* 

5.كانت لھ عنایة بالعلم، وشغف باقتناء الكتب وسماع الحدیث

 *

 ،

6.رحلتھ إلى المشرق

 *

وكانت الرّ 

7.في رحلتھ ھذهجمعھ 

 *

اختصّ بالفقیھ العالم أبي عبد هللا محمد بن عتّ 

.151ص1جنفسھ، -1
.241ص2ج، نفسھابن األبّار، -2
.70ص3جابن الزبیر، نفس المصدر، -3
.249ص1جابن بشكوال، نفسھ، -4
. 337-336، صنفس المصدرعیاض، /412ص2جنفسھ، -5
.476-475ص2جنفسھ، المصدر ابن بشكوال،-6
.526جمھرة أنساب العرب، ص-7



100)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

1.ذكر أنّھ روى عن ابن عتاب وغیرهاألدوات، ثمّ 

:القرآن الكریم-)ج
ولة اإلسالمیة باألندلس، وقد أحرزت طائفة منھم حظا من علوم القرآن امتداد عھود الدّ 

:خالل ھذا العصر، ومن ھؤالء نجد الشخصیات التالیة

أ* 

كانت سكن األندلس ، والذي ، )م1048/ھـ440توفي قبل (بیعالرّ 

امري وغیره، وأقرأ الناس ببجانة والمریة 2.أخذ فیھا القراءة عن أبي أحمد السّ

 *

م467/1074

و

3.كتابھ في القراءات

 *

اخل إل دھاالدّ ّ بعة ویجو 4.ى قرطبة، وكان یقرأ القرآن بالسّ

 *
من آثاره ،،5 و

6."بذ النّامیة في القراءات الثمانیةالنّ " كتاب 

 *

.7بجامع قرطبة

لة، -1 .281ص2جالصّ
.86ص1جابن بشكوال، نفسھ، -2
.159ص1جنفسھ، ابن بشكوال، المصدر -3
.247ص3جن العماد الحنبلي، نفس المصدر، اب/475ص2جنفسھ، -4
/134ص8ج/516ص2جابن بشكوال، -5
.181ص13ج
.1923ص2جحاجي خلیفة، نفس المرجع، -6
.526ابن حزم، المصدر نفسھ، ص-7



101)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

اموسي*  ّ ، )م494/1100ت(المري1أبو عمران موسى بن سلیمان اللخمي الد

2.الناس بالحمل عنھأالمقرئ، وأقر

 *

في 

3.العبادة

رهسلیمان بن منحل النّ *  4.في الفقھ خطیبافزي، الذي كان إلى جانب تصدّ

.   دارة یلیھ علم الحدیث ثمّ علوم القرآنمع تواصل الفقھ في الص

:اآلداب وعلوم اللغة.2.5
:لنثرا-)أ

:المجال باألندلس على عھد الطوائف

اج القسطلي*  ّ ، )م440/1048(الفضل بن أحمد بن محمد بن در

5.إنّھ یجري في رسائلھ على طریقة أبیھ: میدي باألدیب البلیغ، وقالالذي وصفھ الح

ینبُ * 
)م1094بعد -447-487/1055(6

. الداموسي نسبة إلى داموس، وھي بلدة بالمغرب من-1
.  284ص2میاقوت الحموي، معجم البلدان، 

.ھانفسالمصدر والصفحةیاقوت الحموي، / 476ص2جابن بشكوال، نفسھ، -2
.231-230ص1جابن بشكوال، نفسھ، -3
.175ص1جنفسھ، -4
.368ص2جنفسھ، ابن بشكوال، المصدر -5
األنیسأبي زرع الفاسي،بنا-6

/154-153، ص1972الوراقة، الرباط، المصور للطباعة و
، 1979-1399، 1ط-: 

ري /236-232، ص/71ص
.   227-222، صص1994بیروت، -الدار البیضاء، دار الكتب العلمیة-البربر، مكتبة الوحدة العربیة



102)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

، فقد وجدت من البالغة والمعرفة، كافراو ما كان حسن الخطّ

ھ في نھایة الصّ  1.واإلتقاننعة بخطّ

ّ األمیر عبد هللا  كان ویبدو أن

بغرناطة

الدكتور والحكم في مجاالت شتى، ویرى 

: "

2."قلبا عقوال ولسانا سؤوال : ؟ فقالھذا العلم

َّ یَ أبو المعلىّ *  ّقال ییدیر بن حُ ر وییْ د بن حب كسن  ما بن  ة  باس

حبّوس بن ماكسن، الذي عرف بإقبالھ على قراءة يابن أخاد الصنھاجي الغرناطي،منّ 

كانو، 4، 3الكتب ومجالسة الفقھاء

یر رئیسا كانو 5.ستمالة منتحلیھمحبّا في العلم وأھلھ، ذا حظ صالح من األدب وایدّ

: " ، الذي أشاد الفتح بن خاقان بھ فقال6بن رزین الھواريا* 

ب كؤوسا َ ا ابن دحیة، فیعتبره من طبقة الشعراء البارزین في عصره، 7"وتكاد تُشر ، أمّ

ّ ذلك م وض :" عصره، ویستشف

8."األریض ومنظوم بدیع من القریض

 " "

.289ص3جابن الخطیب، اإلحاطة، -1
: "كتاب " األمیر عبد هللا-2

. 177وص42، مقدمة المحقق ص1995الرباط، -عكاظ
.65ص ابن بلقین، المصدر نفسھ، -3
نا في علم األدب-4 مصد/182، ص. كان إماما في العربیة متمكّ ل ال، ا ابن بشكو
.102ص3ج، ھنفس، المرجععمر رضا كحالة/ 115-114ص1ج
.422-421ص2ق8ابن عبد الملك المراكشي، نفس المصدر، س-5
.)م496/1102ت(-6

5ج/429-428ص2ج، /115-108ص2ج
ابن /49-47، ص/309ص3ج/125-109ص

.207-206الخطیب، أعمال األعالم، ص
.158ص1ج، نفس المصدرابن خاقان، -7
.47ابن دحیة الكلبي، نفسھ، ص-8



103)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

" ریب في معاملتھ للشعراء، حیث بشنتمریة، إالّ أنّھ عرف بطبعھ الغ

1."امھ وال یرتبط في مجلس مدامھ، فربّما غدا إنعامھ بؤسا وانقلب ابتسامھ عبوساندّ 

ویعتبر 

لسقوط )م1102-1044/ھـ496-436(عاما  ا

2.حینئذ

كانت 3

في البالغة، غایة

: قعة، في فصل منھابھ في ھذه الرّ 

ك هللا–وأنا أعرض علیك "  -أعزّ

مكینة، ورغبة

--

لعون على شنتمریة أقف طاعتھا علیك، وأصرف أمرھا إلیك، وعندي م تحان ا ، لاالر

ما یقتضیھ لك رفیع الحال، ولك الفضل في م

4."إیجابك، مكرما مواصال، إن شاء هللا 

 *

 "

5."األفكار فیما تحتوي علیھ مدینة الفرج من النظم والنثر واألخبار 

.158ص1جابن خاقان، نفسھ، -1
امعةكمال السیّد أبو مصطفى، بحوث في تاریخ وحضارة األندلس في العص-2 لج اب ا سات شب مؤس اإلسالمي،  -ر 

.25، ص1993اإلسكندریة، 
. محمد بن أحمد بن إسحاق بن طاھر، ذي الوزارتین األجلّ الكاتب الماھر وصاحب المظالم بمرسیة-3

.28-24ص5جالمصدر نفسھ، 
. 114ص5جنفسھ، -4
.148-147صنفس المرجع،حسین مؤنس، /329-328ص3جابن الخطیب، اإلحاطة، -5



104)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

فطس*  األ بن  فر  مظ ل بن ا محمد عمر  بو  لى هللا أ توكل ع لم ، )م487/1094ت(ا
1

 "

2."سُرى النسیم 

ّ ما كتب بھ إلى المعتمد شافعا، وھو : ومن نثره المزري بالدر

–أیّدك هللا –ما یسفر لي " 

نانھا، وتدني نى تُلقي مان قد أقبل بعد إعراضھ، وأمدّ حبل انتفاضھ، وأرى المُ الزّ  ِ إليّ ع

ادُ مَ من یديّ إحسانھا، فإنّك العِ 

ُالَنٌ "  قد –أبقاه هللا –" ف

يمّفَ 

أرساالً 

، كَ نْ دُ 

َ رَ ھ بِ تأطلع ِو ھا ض

ھُ كُلْ مُ رَ ھِ بَ ورَ 

ُوالقَ أرتقبُ وأناا، عً نتزَ ا، أو ما أولیت مُ عً جَ تَ رْ یكون ما وھبت مُ  ، كما ولَ ب

َ ْ ن َ، وغَ رٍ رٍ و امٍ م

3."إن شاء هللا تعالىرٍ باكِ 

ذه 

ف، نعةالصّ

.وفصاحة الفصحاءبالغة البلغاءیجاري فیھ 

 *

ف بن موسى بن ذي النون، إسماعیل بن عامر بن مطرّ

مصدر /365/185-364ص1ج-1 ل ا
.145-120ص1ج، نفسھ

. 120ص1جنفسھ، -2
.142-141ص1جنفسھ، ابن خاقان، المصدر -3



105)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

، 1بن ذي النون،إسماعیل 

2لمملكتھ

.دبّرھا ابن أخیھ یحي المأمون

 *

 " "

3.تعلیق أو نقد لما فیھ

 *

، الذي كان أدیب ملوك عصره بغیر مدافع وال منازع، ولھ )م1068/ھـ461ت(األفطس 

4" المظفر" 

.اشتمل على اآلداب المتخیّرة والطرف المستملحة والنكت البدیعة والغرائب الملوكیة

 *

5.وصفتھ كتب التراجم والطبقات بصفة العلم وجعلتھ من أھل األدب

من (* 

الحین:" ، الذي ذكره الحمیدي وقال)أو نحوھام1042/ھـ434 6."كان من األدباء الصّ

ّانعبد الرحمن بن محمد بن أحمد الصنھاجي القرطبي*  اللّب

بن بكرأبي، الذي كان حسن الخط، وقد كتب للقاضي)م1087/ھـ480ت تحو (

7.مأدھ

.126عبد المجید نعنعي ، نفس المرجع، ص/133ص4ج، نفس المصدر ي، المقر-1
.14ص2ج، المصدر نفسھابن سعید، -2
.91عبد المجید نعنعي، نفسھ، ص-3
/237-236ص3ج/640ص4ج-4

ّاس، / 97ص2جابن األبّار، الحلّة، /380ص3جنفسھ،  ان عب لمرجع، صإحس فس ا عبد هللا عنان ، محمد /72ن
.  429، صالمرجعنفس

.423ص2جابن بشكوال، نفس المصدر، /90، صالضبي، نفس المصدر/76، صالحمیدي، نفس المصدر-5
.325ص2نفسھ، جابن بشكوال، /360نفسھ، صالضبي، /297جذوة المقتبس، ص-6
.281ص2جنفسھ، -7



106)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

فيكثیرة ھي األسماء التي اشتھرت:الشعر-)ب

نمن العنصر البربري في فضاء األندلس الشاسع، وم

:لنا كتب التراجم ما یلي

اج القسطلي*  ّ في ، الفضل بن أحمد بن محمد بن در

لموفق، ومن شعره في إقبال الدّ أبیھعلى طریقةئل ساالشعر والرّ  بن ا من [ : ولة 

]الخفیف 

 َ ٍ أنَ ھْ وبُ دَ طُ ا خُ ا مَ إذَ و َ تْ افَ ر ُّ ھَ ـأنّ كَ تْ افَ أطَ و ىعَ سْ تَ ا الجن

َّ ھِ عِ سْ ن لَ ـا مِ نَ ألتْ كَ  َ ـامَ األنَ ـألُ كْ یَ كٍ لِ مَ يأیـادِ ن ىرعَ یَ و

ْ ر یَ لنّصْ لِ اهُ عَ إن دَ كٍ لِ مَ  اعَ ـنْ ا ومَ رً صْ نَ اهُ فَ كَ امٌ ضَ تَ سْ مُ امًـ و

 ْ زْ عَ مَ جَ اهُ دَ ا یَ رً فْ صِ یبُ لِ السّ اهُ رَ عَ أو َ اهُ دَ من نَ قَ الرّ ْ و 1ىعَ أو

 *

-د ا–ھو یقف في المقام األول البارزین في عصر الطوائف، و

وزاد " : مقارنة بأمراء عصره

، وقد ساقت كتب 2"بأدب أبھى من الروض األریض، ومنظوم بدیع من القریضعلیھم 

]من البسیط [ : مفتخرا بقومھومجاملة، ومن ذلك مثال قولھ

ْ شَ  َ لٍ تفِ حْ مُ رَ ـیْ غَ زینٍ رَ لَ أھْ تُ أو مِـ مَ األُ لَ ضَ أفْ ـمْ تُ مْ لِ ا عَ ى مَ لَ عَ مْ ھُ و

 ْ َ نَ وا أفْ وربُ إذا حُ مٌ قو َ نَ أغْ والُ ئِ سُ إنْ وا و 3مِ رَ ى الكَ دَ وا مَ ازُ وا حَ قُ وبِ إن سُ وا و

]الطویل : [ولھ في وصف إحدى روضاتھ، قولھ

 َ ْ رَ و َ لُّ الطَّ اهُ سَ كَ ضٌ و َ وسِ ـفُ لنُّ ا لِ مً ـیقِ ى مُ حَ أضْ فَ ادً دّ جَ ا مُ یً شْ و ادَ ـعِ قْ مُ و

َ رَ ھُ ونَ صُ غُ تَ لْ خِ یحُ الرّ ھُ تْ افعَ ا صَ إذَ  ادَ یِّ مُ فِ صْ العَ نَ مِ رٍ ضْ في خُ صَ اقِ و

َ ھُ تَ لْ خِ تَ نْ ایَ عَ ءِ االمَ كابُ سِ ا انْ إذا مَ  رَ د كَ قْ ◌َ و ِّ ةُ ـاحَ رَ ھُ ـتْ سّ ادَ رَ ـبْ یح مِ الر

ِّ جُ نِ ـْ تي المَ افِ صَ الً ـیقِ ا صَ امً سَ حُ هُ اءَ َـ فصَ تَ بْ سِ حَ ھُ نْ عَ تْ نَ كَ سَ وإنْ  1ادَ ر

2جابن بشكوال، /1-320/387
.369ص

.47المطرب، ص-2
ام، المصدر نفسھ/111ص2ج، المصدر نفسھابن األبّار، -3 .119ص5ج،ابن بسّ



107)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

 *

]السریع [ :، قولھ"الحدیقة في البدیع " وشاعرا، ومن شعره في كتابھ 

 َ نَ ھِ سِ فْ نَ نْ مِ فُ صِ نْ یُ دنْ اِ شَ و َ طْ سَ ـنْ ي مِ نِ أمّ ھْ ةِ ـو ّ رِـ الد

َ ـھِ بِ نْ ى جَ لَ عَ بِ رْ لشُّ لِ امُ نَ یَ  رمْ ى الخَ لَ عَ بَ الذنْ فُ رِ صْ یَ و

]الكامل [ :العزیز مدبّر أمر بلنسیة، قولھ

ُّ رَ  َّ لَ وا عَ د ْ ي الشَّ ضِ قْ ى یَ تَّ حَ عِ رَ باألجْ ـمْ ھُ ابَ ركَ ي َّ حَ قُ و َ مُ ق عِ و ّ د

 َ َ جَ نْ وا مِ أثارُ دْ ا قَ مَ مْ ثھُ أبُ و َ مْ ھِ اقِ رَ فِ لِ ىو 2ـعِ مُ أدْ نْ وا مِ رُ تقطَ اسْ و

 *

3"وقبیلھا إنّھا ممّن تفخر بھ بلدھا: " احب المسھبصعنھا

]الوافر[ :صاحب المغرب، وقال إنّھا من أھل المائة الخامسة، ومن شعرھا

َ ـنْ سَ حَ مْ كُ نْ مِ رُ دُ صْ ا یَ مَ لُّ كُ  َّ لَّ تحَ ـمْ اكُ یَ لْ عَ بِ و ـنْ مَ ى الز

ُّ تلَ ـمْ ـراكُ كْ ذِ و بِ مْ ظركُ نْ على مَ نُ العیْ فُ طِ تعْ  نْ األذُ ـذ

َ ھُ فَ هِ رِ ـمْ في عُ مْ كُ ونَ دُ شْ عِ یَ منْ  4نْ بَ غْ ي یُ انِ األمَ لِ یْ في نَ و

 * ّ جد

ومن 

]الطویل [ :شعره قولھ

آثـرِ المَ بِ ـمْ ا لكُ الفً أسْ ونَ قـُّ عُ تَ ى الكبـائرِ ـدَ إحْ ھا وهللاِ إنّـأالَ◌َ 

ُّ ھُ یَ نْ م مَ نكُ ى كان مِ تَ مَ دٍ اصِ لقَ ◌ِ ودُ جُ یَ نْ مَ مْ كُ نْ ى كان مِ تَ مَ  5رِ اعِ شَ لِ ش

 *

 "

یدلّ على ، الذي ألّفھ للمأمون بن ذي النون،6"الفرج من النظم والنثر واألخبار 

فسابن األبّار، المصدر والصفحة/161ص1ج، المصدر نفسھابن خاقان، -1 /ھان
.  669ص1جالمقري، المصدر نفسھ، /428ص2ج، نفسھالمصدرابن سعید، /ھانفس

.34ص2جنفسھ، المصدر ابن سعید، -2
.38ص2جنفسھ، -3
.169ص4جنفسھ، المصدر المقري، -4
. 34-33ص2جابن سعید، نفسھ، -5
. 329-328ص3جابن الخطیب، اإلحاطة، -6



108)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

نھ مادة  ّ بعضا منھا كان من تضمّ ، نظمشعریة كثیرة، وال یستبعد أن

إذ ال یعقل أن یكتب في القریض لو لم یكن على 

.اسمھ

 *

مصادر ل ،1عارهت ا

 " :

 :

]مخلع البسیط : [ من بعض البساتینكتب إليّ  بھما 

انَ یْ لَ ى عَ دَ النَّ قوطَ سُ طْ قُ واسْ ـانَ إلیْ بْ الِ ا طَ أبَ ضْ ھَ انْ 

 َ◌ َ 2"انَ یْ دَ ا لَ رً اضِ حَ ـنْ كُ تَ مْ ا لَ مَ ىطَ سْ وُ رِ یْ غَ بِ دٌ قْ عِ نُ حْ فن

 *

: " )م493/1099ت(

.ولم یزد على ذلك،3"كان شاعراو

 *

من 

منالشعر

.

]الطویل[:مرتجال في منفاه

ُّ التفَ بِ ـمْ كُ نْ ي عَ سِ فْ نَ فَ ـمْ ركُ اِ یَ ي دِ كِ رْ تَ ا بِ ـسً فْ نَ مْ ـتُ بْ طِ نْ لئِ  ـبْ یَ أطْ قِ ـر

بْ نُّ تجَ ـونَ كُ ال یَ أنْ ليرُ ذْ ا العُ فمَ◌َ مْ ـركُ اِ یَ في دِ بٌ انِ لي جَ نْ ـیكُ مْ إذا لَ 

ـبْ غَ أرْ ـھُ نْ ي عَ أنّنِ ـمْ تُ مْ لِ الّ عَ ھَ فَ ـمْ كُ لِ ا ألصْ عً رْ فَ تُ أنّي لسْ ـمْ تُ عمْ زَ 

◌ً بَ سْنِ عَ لمْ یضُ ابِ سْوحَ  إلى سَأنِّ بَةً 4ـبْ سَنْ ي أُ حِمْ ي ورُ فِ یْ ي 

.145-132ص1جالئد، الق-1
ّار، /144ص1ج/652ص4، -2 ابن األب

. 185ابن الخطیب، أعمال األعالم، ص/107ص2ج، المصدر نفسھ
.315ص2جنفس المصدر، ابن بشكوال، -3
.134-133ص4جالمقري، المصدر نفسھ، -4



109)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

 :

1.ووجوب ثار نطلب بھ

 *

خالل 

2.كثیرون، ینشدون قصائدھم في حضرتھ، وینعمون بالوافر من منحھ وعطایاه

 *

 " :

ي فلیسكت شعره مثل 3."شعر المتنبّي أو شعر المعرّ

 " :

يقول، ومثل ذلك 4"في أدب ومعرفة  عن ولم تشغلھ الحروب وال المملكة: " المقرّ

ة األدب  بعد 5"ھمّ

.عصره أیّا من أشعاره

أنّھ كان على أقلّ تقلیس ثمّة شكّ و

ّ الكثیر من إبداعاتھ كانت ستنكشف لنا ّ ،أن وصلیفقدلم مؤلّفھلو أن و

تما - -ح

.ربّما أغفلتھا ھذه المصادر

خت لعھد الطوائف إلى البربر الذین اشتغلوا المصادر التلم تشر:علوم اللغة-)ج ي أرّ

لخالفة  ا

.14ص2ج، لمصدر نفسھاابن سعید، -1
.91عبد المجید نعنعي ، نفس المرجع، ص-2
ام، المصدر نفسھ، -3 .641ص4جابن بسّ
.380ص3جالمقري، المصدر نفسھ، -4
.194ص3جنفسھ، -5



110)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

لحن لغة، ن ال في ال

لعروض وعلوم وا

.ائق والنظم البدیعإلى النثر الرّ اللغة التي تفضي بھ

:ھذا العھد

 *

قصور "  لم ا

ً: "" والممدود  احدة، اع و

1"والكافر یأكل في سبعة أمعاء 

2."بین اللغتین، أفادنیھ المتوكّل على هللا أیّده هللا 

، كما 3* 

كان إسم

4.ناصیة البالغة فیھا

:علوم أخرىالعلوم العقلیة و.3.5
ھذه العلوم لم تعرف 

من لدن مرّ علىالمشاركة  دلس  باألن اإلسالمي  اجد  و لت رات ا فت

-دولة اإلسالمزوالإلى 

-كما سبقت اإلشارة إلى ذلك

:ھؤالء

1- :
-

اء جاء في الحدیث /55ص18جھـ، 1387 ّ ى واحدة " وقال الفر َ ع ِ ره " م ، وأكثر كالم العرب تذكّ وواحد أعجب إليّ
،جبن الجوزي عبد الرحمن أبو الفرا. وربّما أنثوه كأنّھ واحد دلّ على جمع

/421-419ص1م، ج1997-ھـ1418علي حسین البواب، دار الوطن، الریاض، : تحقیق
وض مرعب: تھذیب اللغة، تحقیق،األزھريأحمد د ع م، 1،2001ط،–، محم

.288ص15جلسان العرب، /159ص3ج
.466ص2ق5التكملة، سالذیل و-2
.120ص1ج، المصدر نفسھابن خاقان، -3
.91عبد المجید نعنعي، المرجع نفسھ، ص-4



111)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

 *

)م376-440/986-1048(

1.مشاركتھ في غیره

 *

خ لغرناطةالصنھاجي، الذي  " من خالل أرّ

،"زیري في غرناطة 

ة التفي صنع أحداثھا، وھذا ما جعلھ یسیطر على المادّ 

، وفي كث2الكتاب عن غیرهھذا والنفسیة، التي تمیّز بھا 

ابعید

.في ھذه المعركةومشاركتھالحدث 

،

في العالمین اإلسالمي واألوربينوعھ

حول ،وقد 

،م5/11

لى ثالث  ترجمة إ ل ا

.لغات ھي الفرنسیة واإلنجلیزیة واإلسبانیة

بمكانمن إنّھ لو ّد الضرورة  نؤك -أن 

- ،

،مالتي 

أغمات بمراكش، 

.األخرىاألندلسیةكعلى العصر في إطار المملكة التي حكمھا وعالقاتھا بالممال

.363ص2جابن بشكوال، نفس المصدر، -1
.250المرجع، صنفسمحمد بن عبّود، ا-2



112)الحركة الفكریة في األندلس على عھد ملوك الطوائف(الفصل الثاني 

1.أبو إسحاق بن وزمّر الصنھاجي الحجاري، وكان ممّن ولع بعلوم التواریخ* 

 *

بن 

2.ذي النون

 *

3.، وافر العلم بأیّام قبائلھم وأخبار أوائلھمبتاریخ العرب

ع4"" * 

السّ بار و ي، األخ

مظفري "  ل " ا

5.البن حیّان، ویذكر أنّھ یتضمّن تاریخا على السنین" المتین " بكتاب 

ینھنا وتجدر اإلشارة  ّ عدد المختصّ ارنة إلى أن اد مق ثرا وشعرا قد ز دب ن األ في 

و

. األفطس في اللغة وابنھ المظفر وعبد هللا بن بلقین في التأریخ

. 33ص2ج، نفس المصدرابن سعید، -1
.329-328ص3جابن الخطیب، اإلحاطة، -2
.91لمجید نعنعي، المرجع نفسھ، صعبد ا-3
1المقري، نفس المصدر، ج/ 364ص1ابن سعید، المصدر نفسھ، ج/ 315ص1ابن األبار، التكملة، ج-4

.Rachel Arie, op, cit, p168/ 466ص4وج380وص181ص3وج442ص
ي، نفسھ، -5 .181ص3جالمقرّ



  
 

 

الفصل الثالث: 
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116)المرابطینالحركة الفكریة في األندلس على عھد (لثالفصل الثا

:المرابطینرایةأوضاع األندلس قبیل دخولھا تحت -1
1031/ھـ422سقطت الخالفة األمویة سنة 

ھم .النصارى اتقاء لشرّ

) األذفونش( أدنى من االضمحالل، وتمكّن ألفونسو السادس
1

م بعد  ّ 2.م1085/ھـ478استیالئھ على طلیطلة في محر

أللفونسو السّ 

3الزموا الثغور لدفع العدو

4.عرفت أیضا باسم الملثمین

ھ،5م479/1086

یبي الزّ الصل

.514صو483الحمیري، نفس المصدر، ص/912ص2جأبو عبید البكري، كتاب المسالك والممالك، -1
/ 304ص4ج، /352ص4ج، /2-395

: بروفنسال، اإلسالم في المغرب واألندلس، ترجمة
.  146، ص1990الجامعة، اإلسكندریة، شباب 

3 - José Angel Garcia de cortazar la Epoca Medieval, Historia de Espana Dirigida par Miguel Artola,
Alianza Editorial, primera edicion: 1998, Madrid, p107.

اصري/52ص2جابن األبار، الحلة، . وا كذلك التخاذھم اللثامسمّ -4 لسالويالن ا
اصري: لمغرب األقصى، تحقیقاالستقصا ألخبار دول ا،محمد فر الن اصري وجع لكتاب ،محمد الن ار ا الدار -د

/4ص2ج، م1418-1997،
.68ص1جم، 1940-ھـ1359القاھرة، -محمد عبد هللا عنان، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر: وتعلیق

: : عندورد -5
/48-45م، ص1979-ھـ1399، 1الدار البیضاء، ط-القادر زمامة، دار الرشاد الحدیثة

. 72-70م، ص1985-ھـ1405، 1بیروت، ط-والنشر



117)المرابطینالحركة الفكریة في األندلس على عھد (لثالفصل الثا

)sagrajas(1أو)sacralias(ص

، 2م479/231086رجب 12

ابھذا النصر مشرقا ومغربا، ولقب واھتزت النفوس 

. أوصى رؤساء األندلس بجمع الكلمة ثم عاد إلى المغربو، 3المسلمین

وتراجع الجیش القشتال

)Aledo(السادس ببناء حصن لییط

حصن ،4م481/1088 ل حاصر ا و

.5األندلس، وخوفا من استیالء المسلمین على الحصن أمر ألفونسو بإخالئھ وتھدیمھ

––6

حتى بعد ھزیم،أمراءھم بالتعامل مع ألفونسو السادس وتقدیمھم الجزیة لھ
وا، وأفت7

: " 8و

وأنت قادر علیھم، أعادوا بقیة بالد المسلمین إلى الروم، وكنت أنت المحاسب بین یدي 

-450(، 9"هللا 

لمرجعنفس-1 Anwar G. Chegne,op, cit,p72. Pedro/94، صا Aguado Bleye, Manual de
Historia de Espana, vol.I, Madrid, 1963, p586./ محمد : الشمالیة، تعریبشارل أندري جولیان، تاریخ إفریقیا

.   114ص2ج، 1983البشیر بن سالمة، الدار التونسیة للنشر، فیفري -مزالي
/149، صعلي ا/287-288/ 2-64
اب اللبناني: .س.ج الكت -ار 

.133-132، ص1980، 1القاھرة، ط-بیروت، دار الكتاب المصري
.149ابن أبي زرع، نفسھ، ص-3
.66مجھول الحلل، ص/152نفسھ، ص-4
.153ابن أبي زرع، نفسھ، ص-5
.127، صنفس المصدراألمیر عبد هللا بن بلقین، -6
.189، ص1987تطوان، -ھـ، مطبعة النور5سي في القرن امحمد بن عبود، جوانب من الواقع األندل-7
.249ص6ج، ابن خلدون، نفس المصدر-8
أحمد : دراسة وتحقیق، في أخبار الخلفاءاالكتفاءتاریخ األندلس وھو قطعة من كتاب،التوزريابن الكردبوس-9

.107ص، 1966-1965، 13معھد الدراسات اإلسالمیة في مدرید، المجلّد : مختار العبادي، في صحیفة



118)المرابطینالحركة الفكریة في األندلس على عھد (لثالفصل الثا

)م1126-520/1059-451(1وأ،)م505/1058-1111

ز فتاوى علماء المغرب .وتعزّ

، 2م483/1090

3،

ض قبّ تم، و1091سبتمبر/484

،ماتأن4على المعتمد بن عبّاد

.ملوك الطوائف الذین تساقطوا الواحد تلو اآلخر

وعبر یوسف بن تاشفین عبوره الراب

5م1102/ھـ496علي بقرطبة سنة 

عھ على سائر القواعد ، السیما منطقة شرق األندلس، التي 6سبعة عشر ألف فارس یوزّ

. القنبیطور باإلضافة إلى أسطول جنوه وبیشةو

، )م1142-537/1106-500(1106/ھـ500

)م537-539/1142-1144(

عت القضاة في األندلس 7تومرت، التي شجّ

محمد یعلى، المجلس األعلى لألبحاث العلمیة، : أبو بكر ابن العربي، كتاب شواھد الجلة، دراسة وتحقیق-1
,Anwar G. Chegne, op, cit/ 332-329وص303-302م، ص1996مدرید، - الوكالة اإلسبانیة للتعاون الدولي

p73.
ابن /71/ 153ا/ 247ابن الخطیب، أعمال األعالم، ص-2

الناصري/"جاز أمیر المسلمین إلى األندلس الجواز الثالث490سنة :" وفیھھاالكردبوس، المصدر والصفحة نفس
. 52ص2جالسالوي، المرجع نفسھ، 

.53ص2جالسالوي، نفسھ، الناصري/154ابن أبي زرع، نفسھ، ص-3
، /153ابن أبي زرع، نفسھ، ص/ 100و95ص1جقان، القالئد، ابن خا-4

السالوي، الناصري/123ص7جابن خلكان، نفس المصدر، /203ص4جابن خلدون، المصدر نفسھ، /108ص
. 54ص2جنفسھ، 

.156ابن أبي زرع، نفسھ، ص/78مجھول الحلل، ص-5
.80، صمجھول، نفسھ-6
.José Angel Garcia de Cortazar, op, cit; p110/264-248المصدر نفسھ، صابن الخطیب، -7



119)المرابطینالحركة الفكریة في األندلس على عھد (لثالفصل الثا

1،

3م543/1148شوال 16، وطرطوشة في یوم الخمیس 2م1147/ھـ542

.في العام الموالي

ثالث جبھات، فعادت األندلس إلى ما كانت علیھ من فر

. األمر من قبل ومن بعد

:موقف المرابطین من العلم-2

.وحافظت على وحدة المغرب واألندلس طیلة فترة حكمھا

ف الذي ظھرت بھ، لم تسلم من انتقادات األعداء، الذین  ورغم ھذا الوجھ المشرّ

لمأجورة ن سمعتھا، وقد تجلّى ذلك بوضوح في كانت غایتھم النیل م قالم ا صوص األ ن

 " :

إالّ من علم علم الفروع، المسلمین ویحظى عنده

...

4."بتكفیر كلّ من ظھر منھ الخوض في شيء من علوم الكالم 

1--
.92ص1جم، 2003/ھـ1424جامعة الجزائر، 

. 284، ص2، ج1، منفس المصدرغالب األندلسي، بنا/462ص4جالمقري، نفس المصدر، -2
.59ص1جابن األبار، التكملة، -3
.131المعجب، ص-4



120)المرابطینالحركة الفكریة في األندلس على عھد (لثالفصل الثا

1

اضطھدوا كلّ ما عنیت الدولة بتشجیعھ من قبل، وطاردوا العلوم الفل" المرابطین 

"2

 " :

3"ة حكومة المرابطینالمالكیین بمساند

لشعر انتقل " ث عن ا

وء بحیث أخذت  4".ترتفع عن األرض إلى السماء األزمان من السّ

ویمكننا أن نتفھّم 

: " قالھ محمد عبد هللا عنانما 

 ...

ّ الحركة الفكریة باألندلس،  یمكن القول بأن

أوتحظ باندفاع خاص، نسبي، ولم 

5

: " الدولة المرابطیة حینما نفى تشجیعھا ل

"6

1-1 ،1424-
. 4م، ص2004

2-2
.483م، ص1958الخانجي، القاھرة، 

من الفتح العربي حتى الیومشمال اإلفریقيالألفرد بال، الفرق اإلسالمیة في -3
.242م، ص1987، 3بیروت، ط-الغرب اإلسالمي

مرجع-4 ل /20، صا
-Levi/57-57، ص1954صحیفة معھد الدراسات اإلسالمیة بمدری Provençal: Réflection sur

l' Empire Almoravide au début du XII siècle, Cinquantenaire de la Faculté des lettres d'Alger, (1881-
1931), Alger, 1932, p314.

.438، صنفس المرجعمحمد عبد هللا عنان، -5
.52، ص)ت.د(الدار المصریة، اإلسكندریة، في األدب األندلسي، ،سعید الورقيال-6



121)المرابطینالحركة الفكریة في األندلس على عھد (لثالفصل الثا

كابي جودت الرّ 

تھم، فھم قوم ال یعرفون  فكر واألدب الحرب وخشونتھا، ولذلك لم تإالّ وتزمّ لة ال جد دو

1.في ظلّھم مرتعا خصبا

بسقوت : ة المھدیة: " المرابطین، فقال أ

ّ المعتمد قال لھ، وقد أنشدوه ؟ قال : بواسطة المعتمد، فإن

2."علم، ولكنّھم یطلبون الخبزال أ

والمتأمّل بعین 

 ّ ّ فإن م

3.بیوسف بن تاشفین، الذي لم یكن یحسن العربیة

الكبیر ومع احترامي 

ّ أكثر ما ی لشعراء من الجھاد أولویة األولویات، ومن ثمّ كان یرى أن نة ا ألس جري على 

ي مْ أنَّ رَ تَ مْ ألَ ،ونَ اوُ الغَ مْ ھُ عُ بَ تْ یَ ءُ اَ رَ عَ والشُّ [ :ِالشعراء بمقیاس القرآن في قولھ تعالى
َ لِّ  َ ونَ ھِ یَ ادٍ و 4]ونَ عَ فْ یَ ا الَ ونَ قُ یَ مْ أنَّ ، و

.ھموع قلیل ماویقومون بأعباء الجھاد ، وھذا النّ 

.55م، ص1970جودت الركابي، في األدب األندلسي، دار المعارف، القاھرة، -1
مصدر، ص، ابن حزم/191ص3جالمصدر، نفسالمقري، -2 ل فس ا /33ن

.439، صنفسھعنان، 
.79، صنفس المرجعإحسان عبّاس، -3
.226-225-224سورة الشعراء، اآلیة -4



122)المرابطینالحركة الفكریة في األندلس على عھد (لثالفصل الثا

ذلكوحتى إن سلّمن

على و

ّ الشعر األندلسي لم یمت في عصر المرا: " بقولھ ،بطینبید أن

ّ ،نفسھ أن

ثرین 

1".والشعراء الذین عاشوا في ظلّ المرابطین

ا على تھجمات المستشرقین ومن تبعھم في تھكّ  ّ ورد

اإلمامة"  ب لمن  البن ا

" صاحب الصالة 

ّ ھذا التراث  ّ تلك التھجمات كانت خاطئة، حیث أن ا یؤكد أن لیس إالّ –كما یعتقد –لممّ

2".استمرارا الزدھار أدبي عرف الحیاة في أحضان الدولة الذاھبة

وإذا كان مجد شاعر البالط أو الشا

المرابطین 

وابن بقي

ّ العلّة الكبرى في ازدھاره 3.نرى في تشجیع األمراء لألدب سر

دندش

. -79إحسان عبّاس، المرجع نفسھ، ص-1
ّ باإلمامة عل)م1198/ ھـ594(بن صاحب الصالة عبد الملك ا-2 ، تاریخ المن

م، 1383-1964، 1
. 58ص

.80نفسھ، صالمصدر إحسان عبّاس، -3



123)المرابطینالحركة الفكریة في األندلس على عھد (لثالفصل الثا

1 ،

2

" المسلمین یوسف بن تاشفین 

3."أشبھت حضرتھ حضرة بني العبّاس في صدر دولتھم

بعد -

فالسفة  من ال ا  ذكرت عدد -494(–أن 

4)م581/1100-1185

قد، وكان قبل ذلكمن عمره

5.بخدمة عبد المؤمن وأوالده كانت صفة الطبیب الوزیر ھي الغالبة على عملھ

یة بمكان أن نشیر في ھذا المقام إلى رأي وإ نّھ من األھمّ

: " قالالذي 

فمن الناحیة األدب...مناحي الحیاة فیھا

لعصر ... ا

6".الحضارة األندلسیة، وھو أمر كانوا یجحدونھ حتى عھد قریب

1-1 ،1991 ،
.83ص

.85-84نفسھ، ص-2
.123المعجب، ص-3
2ج. -4

/179-336/176-334ص
لزركلي، /98ص6ج/ 193، ص1896، مطبوع، دار صاد ا

. 393-389قدري حافظ طوقان، المرجع السابق، ص/249ص6جنفس المرجع، 
.97، نفسھ، صدندش-5
.186-185صنفس المرجع، السیّد عبد العزیز سالم، -6



124)المرابطینالحركة الفكریة في األندلس على عھد (لثالفصل الثا

وخا

 " :

ن

ومنھم عبقریات بارزة یزدان بھا تاریخ

من التأمّل، وإنّھ لیغدو من الصعب

ة، ومطاردة كتب األصول، قد یكون لھ أثره  وجھاتھم الخاصّ

1".وإن كان ال یحق لنا أن نبالغ في تقدیر ھذا األثر

"" ال

.نون األمور بمیزان الشرعساقھم إلیھ اجتھادھم بما یوافق الشرع، ألنّھم كانوا یزِ 

م ا تقدّ ف،واالستنتاج الذي یمكن الخروج بھ ممّ

ولة من افتراءات ال یقبلھا العقل، بحیث حفل عھدھا بطلب العلم بكلّ  ج ضدّ ھذه الدّ ّ یرو

ولة ة حكم ھذه الدّ ّ .واشتھر منھم الكثیر، وعنھم أخذ آالف الطالّب رغم قصر مد

ف وعلم الكالم والفلسفة-3 ّ :موقف المرابطین من التصو

اد في سبیل هللا نشره والجھ
2

1-1 ،1417-
. 166م، ص1997

2-
اء القرآن ّ : ا. لطلبة العلم وقر

. 74-73م، ص2007-ھـ1427، 1مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، ط



125)المرابطینالحركة الفكریة في األندلس على عھد (لثالفصل الثا

1عبد هللا بن یاسین

ععلي الصدفي أصدق مثال لھذا ال

2.والجھاد

لكالم لم ا لسفة وع األندلس3والف ابن : ب

6.، وأبو القاسم بن قسي5، وابن برجان4العریف

عشق ل لول وا إطالق " 7الح

"8 ،

 ":

: " "عن ا

)م451/1059ت(-1
/ 244-243ص6جابن خلدون، نفس المصدر، / وصاحب الدعوة اإلصالحیة فیھم

، 1ط،ابن الوردي/329-328ص8ج
5ج/82-80ص31ج/345ص1جم، 1417-1996

.144ص4سھ، جالزركلي، المرجع نف/ 12-7ص2جالناصري السالوي، نفس المرجع، /184و163ص
.131عیاض، الغنیة، صالقاضي . م1120-ھـ514أستشھد في موقعة قتندة سنة -2
امو: " قال ابن خلدون-3

مة، ص". لكالموالنعیم والعذاب والقدر والحجاج عن ھذه باألدلّة العقلیة ھو علم ا .550المقدّ
.ستأتي ترجمتھ الحقا ضمن علماء البربر في ھذا الفصل-4
5-
األبار،.)م1141/ھـ536ت( بن  نفس ا

4ج،1971، 1طنفس المصدر،: ابن خلّكان/ 73-72ص20الذھبي، سیر أعالم النبالء، ج/ 21ص3المصدر، ج
أحمد و: تحقیقفوات الوفیات،،بن شاكر الكتبي محمد بن أحمد ا/237-236ص دل  عا

لموجود اص/661ص1، جم2000، 1، ط-، عبد ا -76ص2جالن
77 .

عي الھدایة،  صاحب كتاب )م1151/ھـ546ت(أحمد بن قسي-6 "خلع النعلین"، مدّ
/252-248ابن .

محمد : )م1719/ 1131(،
.42-41ص،1،1992، طبیروت–دار الغرب االسالمي ،محفوظ

م، ص 1987-ھـ1407، 1سعید أعراب، مع القاضي أبي بكر بن العربي، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ط-7
154 .

عواال،محمد بن عبد هللاأبو بكر بن العربي-8
-2،1407ط،-،: 

.16، صم1987



126)المرابطینالحركة الفكریة في األندلس على عھد (لثالفصل الثا

فتكما منھ  ّ ا خو 1"علیھم ممّ

 ""2503/1109

3ربط عبد الواحد المراكشي بین محاربة العلماء لعلم الكالم وقضیة اإلحراق

ذلك 

موضوعة ل 4ا

5خلصون

 " :

وومع المعتزلة معتزلیا، ومع الفالسفة فیلسوفا، ومع الصّ األشعریة أشعریا،

: حكمھثمّ أصدر ،"

ات، والمنفعة بالعرض ّ الضرر فیھا بالذّ 6."عن كتبھ، فإن

بل 

ّ الضرر بالعرض الذي ذكره ابن رشد إنّما یوجد في كتبھ التي ذھب فیھا  والنباھة، وأن

ّ الفقیھ أبا بكر الطرطوشي ف، ویشیر إلى أن ّ ) م520/1126ت(7مذھب التصو

:" على ذلك بقولھ" مراقي العارفین" كتابھ 

إ: -1
.18ھـ، ص1417، 1طالریاض،-عبد المجید، دار الوطن

2-
/ 70، ص1990، 1بیروت، ط-محمود علي مكي، دار الغرب اإلسالمي: الزمان، تحقیق

ار الثقافة، : ابن عذاري المراكشي، البیان المغرب في أخبار األندلس والمغرب، تحقیق/ 104ص اس، د ّ إحسان عب
/186محمد إبراھیم الفیومي، المرجع نفسھ، ص/ 59ص4م، ج1980-ھـ1400، 2بیروت، ط

--راء 
.124م، ص2000-ھـ1421، 1ط
.131المعجب، ص-3
.33، ص1972إسماعیل بن األحمر، بیوتات فاس الكبرا، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، -4
ابن . ھ كثیرة، كان كاتبا بلیغا، شاعرا مجیدا وفقیھا أصولیا، وتوالیفھـ6من أعالم النصف األول من القرن -5

.202-194ص3الخطیب، اإلحاطة، ج
. 201ص3ابن الخطیب، المصدر نفسھ، ج-6
الملوك " -7 /265-262ص4ج، ھ". سراج 

.424ص2ابن سعید، المغرب، ج/ 450-449ص2جالمصدر، 
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" 1"الفالسفة بمذاھبھم، حتّى غلط النّاس فیھا

2."منھ سول صلّى هللا علیھ وسلّماألرض أكثر كذبا على الرّ 

: " یكن راضیا عن عملیة حرقھ بقولھ

"3

لحرق المعروف بالنحوي ا

"األحیاء لیس عندھم، فأفتى

4."دخل شھر رمضان قرأ في كلّ یوم جزءا

ّ ما ذھب إلیھ علماء المرابطین، في حمل النّاس  ر أن ّ على وفي الختام، أتصو

-لكي 

لقطع إ–ا

.واالنھیار

:عوامل ازدھار الحركة العلمیة باألندلس في العھد المرابطي-4
لتعلّ بالم ینقطع شغف األندلسیین 

ولة اللّمتونیةالنبوغ و لك ماالثقافي في ظلّ الدّ عدت على ذ لتي سا امل ا لعو ا برز  أ ، ومن 

:یلي

ولة للحركة العلمیة. 1.4 ّ :تشجیع الد

كانوا

. 202ص3جابن الخطیب، نفسھ، -1
)م914/1508ت(الونشریسي أبو العبّاس أحمد بن یحي-2

 :
.185ص12ج، 1981الرباط، 

3- :
.106، ص1983اإلسالمیة المغربیة، الرباط، 

ف، ص-4 ّ .78التشو
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لما نادى مناد إلیھا، لتجھیز الجیوش كلّ 

.من شأنھ أن یجعل بضاعتھم مزجاة

من األمیر بشأن المراكشي یذكر و

:" رعاة العلم وأھلھ، حیث یقول

"1

ّ علي بن یوسف إلىموضع آخر " أن

."2

لعلم  ا

حجم 

.تواجدھا عندھم

 "

3".رب إربھ ویسني لكلّ ذي مطلب مطلبھ إالعطاء ویقضي لمن كان ذا لھم

 ، " "

دلیزفھ إلیھ، ، 4إسحاق إبراھیم بن تعیشت ولم " :ذلكویؤكّ

د .. األجل أبي إسحاق إبراھیم بن یوسف بن تاشفین ملكا علیا غدا للبّة المجد حلیّا  ّ وجد

ّ ، وقد ألت5" لماء ف لع ا

6.، ومدحھ الشعراء وأثنوا علیھتھواألدباء ألریحیتھ ورقة حاشی

.123المعجب، ص-1
.132نفسھ، ص-2
.48ص4ج، نفس المصدرابن عذاري، -3
4-511
مفاخر ،/106و78ص4ج. م528/1133وفي سنة تم، و1122و1117/ھـ516و

.190صم، 2005، 1تحقیق عبد القادر بوبایة، دار أبي رقراق، الرباط، طالبربر،
.45ص1ج، نفس المصدرابن خاقان، -5
.57ص1جم، 1979-ھـ1399الرباط، -ب العربي، المطبعة الملكیةعبد الوھاب بن منصور، أعالم المغر-6
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1كما كان األمیر أبو بكر بن تیفلویت

ا

، ومن أخصّ الشعراء الذ2یرثیھ فیھ

.تدلّ على حظوتھ عنده3الذي لھ فیھ مدائح
4،

بن عبد ذكر رة، مولعا باألدب آخذا بضبع الشعراء والكتّاب، فقد دبالشجاعة النّا لحسن  ا

"نظم الآللي في فتوح األمر العالي" ي في كتابھ هللا األشیر

، وكان م539/1144

ولة بن صمادح، وكال الرّ  معھ ابن أخیھ أبو یحي بن عز الدّ

5.ومن األدباء

م نخلص إل ا تقدّ وممّ

( و

، تخلّلتھا من حین آلخر م)م1144-1106/ھـ500-539

قصیر، وكان

ولة المرابطیة بالمغرب واألندلسظلمناجزة العدو والمحاف .ة على وحدة الدّ

1-508/1114
/ 161. م510/1116ت

.192البربر، ص
.222-218ص1ج، نفسھالمصدرلخطیب، ابن ا-2
إ/ 310وص300-299وص3-232-234

.61ص4جالمرابطي، 
26تم4-539/1144

.191مجھول، نفسھ، ص/ 107ص4جابن عذاري، نفسھ، . رمضان
1ج/ 107ص4ابن عذاري، ج/92ص2ج-5

.233-232ص
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:التعلیم. 2.4
،1بكر بن العربي آراءه في التربیة والتعلیم التي تن

 " :

اصم من القوا" و"  عو آداب " وكتاب" " و"م صال

ّلف" " المعلّمین لز قي ا آراء ترب"مرا
2

3.والصالحالخیرحبّ والمؤدّب في تنشئتھ على

وكان تلقین العلوم للمتعلّمین 

م إلیھ بحیث یراعى فیھ  ّ ج شیئا فشیئا وقلیال " ن ذكر ابن خلدوعلى ماالتعلیم المقد التدرّ

4"قلیال

ب في 

.المجتمع إنّما تدرك بفھم أصولھ وحفظ فروعھ

وقد : . 3.4

ة باطات وأماكن التدریس الخاصّ ّ .شملت المساجد والر

:-)أ

)م1126/ھـ520ت(
5 ،

س وأسمع الحدیث بمس)م1141/ھـ536ت( ، كما 6إلى وفاتھجد قرطبة الجامع، الذي درّ

.79قید الدراسة، صالمذكرةالفصل الثاني من -1
مغربي وھو،، قاض من فقھاء المالكیة)م1584/ـھ992ت(ابن عرضون أبو العباس أحمد بن الحسن بن یوسف -2

الزركلي، نفس ". آداب الزواج وتربیة الولدان "فقھ، وفي ال"الالئق لعلم الوثائق" لھ كتب، منھا ، من أھل شفشاون
مرجع، ج ل /  112ص1ا

.180ص1م، ج1928القاھرة -العظمى المرعشي النجفي
.162-161ص، المرجع نفسھ، سعید أعراب-3
.734ص1ج، نفس المصدرابن خلدون ، -4
.130النباھي، نفس المصدر، ص/450ص2جابن بشكوال، نفس المصدر، -5
.457-456ص2جنفسھ، ابن بشكوال،-6
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حال إلى مسجد إشبیلیة  ت الرّ وعلى سبیل المثال فقد شدّ

بن عبد الرحمن ،1نھ كثیرا من روایتھ وتوالیفھ بإشبیلیة وقرطبةم أحمد  اس  ّ لعب بو ا ا أ ّ أم

)م540/1145ت(

2.الضبط

كانت ع:-)ب

3.صیل العلم والثقافةقبلة تح–الحقا –أصبحطابعھ الحربي والدیني، إالّ أنّھ 

4.المعروفة برابطة من أحضر ببلنسیة

–:-)ج

–إعتبارھا حاالت استثنائیة 

 ّ لك مثال أن اطات، ومن ذ لرب اجد وا لمس حلقات ا نة ب قار لعدد م ا رة في  لكث ا لدروس و ا في 

نسي من ، )م1168-1078/ 564-471(ل البل

صافة بغربي بلنسیة 5.بضیعة لملیلة من جزء الرّ

.460-459ص2جالصلة، -1
.48ص1جابن األبّار، التكملة، -2
حسن إبراھیم حسن-3

.438ص4ج، م1968
.144ص1جمحمد األمین بلغیث، نفس المرجع ، -4
.370ص1ق5ابن عبد الملك المراكشي، نفس المصدر، س/202ص3ج، المصدر نفسھابن األبّار، -5
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يي الشھید أبضوفي ترجمتھ للفقیھ القا

:" اض، 1الحاج

على ابن 2"

ادال ّ 4.ألبي داود السجستاني في السنن" المصنّف "كتابفي داره 3عو

)م1163/ھـ559ت(

5.مقامات الحریري

4.4 .:

مختلفة وعلماء 

ستمعون من علمائھما، وقد یرحلون إوی

:لالستزادة من العلم، ومن ھؤالء

أبو إسحاق بن 

ا فسمع بمكة وببغداد سنة )م1151/ھـ546ت( من عدد 523/1129، الذي رحل حاجّ م 

6.من علمائھا، وانصرف إلى إشبیلیة وحدّث وسمع منھ النّاس

سنة 1

ات ثمّ حمس بغداد التي مكث بھا و، الذي حجّ وسمع بمكة والبصرة م1120/ھـ514 نو س

2.دمشق واإلسكندریة

-529/1066-458(الفقیھ أبو عبد هللا م-1
2ج/43ص، . )م1134

مصدر، نفسالحنبليابن العماد/453ص ل / 53-93/47ص4ج، ا
. 102و96و61ص3ج،الریاض

.48، صنفسھعیاض، القاضي -2
فظا )م452-509/1060-1115(-3 ان حا ، ك

3ج، المقري، /505ص2ج. 
.161ص

.217ض، نفسھ، صعیا-4
.27ص2جالتكملة، -5
.127ص1جنفسھ، ابن األبار، -6
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الذي، )م540/1145ت(

ّ وكثر االنتفاع بوعمّ  3.ھر وأسن

اخلین إلیھا حینئذ من بالد المغرب وأفریقیة ومن ذلك مثال ّ محمد : معظم الد بو عبد هللا  أ

لسبتيمي  )م1111أو505/1110أو 504ت(ا

4.جعلھ یتولّى القضاء بسبتة وبفاس

لكتب با:. 5.4

:جمع الكتب في ھذا العصروالمكتبات، ومن أشھر من عرف ب

نافس وقد كان من رؤساء لمتونة وأمرائھم، الذي ، )م1155أو1152/ھـ550أو547ت(

أحد عشر أھل زمانھ، وكا

5.عاما، وھو فخر لصنھاجة لیس لھم مثلھ ممّن دخل األندلس

، ، الذي ورث )م552/1157ت(6

/378ص19جوفي/369ص35ج-1
ي : إل

.706ص2جم، 1982-ھـ1402، 2ط،اإلسالمي، بیروت
لحنبليابن العماد/133-131ص1جنفسھ، المصدر ابن بشكوال، -2 رضا /43ص4جا عمر 

. 255ص2جالزركلي، نفس المرجع، /4/56، كحالة، نفس المرجع
.49ص1ج، نفسھابن األبّار، -3
.470ص2جابن بشكوال، المصدر نفسھ، -4
: /194-193ص2جابن األبّار، -5

م، 1410-1989، 1-،-
.378ص2ق8ابن عبد الملك المراكشي، المصدر نفسھ، س/199ص

.162ص4جابن العماد الحنبلي، المصدر نفسھ، /269ص2جبشكوال، نفسھ، ابن -6
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لقد أخبرني من : " یقول طاھر الصدفي عن ذلك یزل ذلك دأبھ حتى مات رحمھ هللا، و

1."السجستاني رحمھ هللا في ثالثة أجزاء ثمانین دینارا

) م1118/ھـ512ت(

2.لھا باحثا عنھاالكتب جامعا

--
)م559/1164ت(3

لشفاء" " " : " ا

4".التشبیھات" وآخر في" اللغة" وكتاب في" أنموذج العلوم" في الطب، و

سارت 

لانوعلى م

.والعلماء

:مظاھر الحركة العلمیة في األندلس على عھد المرابطین-5

االھتمام بالعلم وأھلھ، وفتحت

.ھذا العھد

العلوم الدینیة:

15، ص1998: -1
.160ص1جنقال عن بلغیث، نفس المرجع، 

.447ص2جابن بشكوال، نفسھ، -2
.28ص1جالسیوطي، بغیة الوعاة، /27-26ص2جابن األبّار، التكملة، -3
.318ص5جالزركلي، المرجع نفسھ، -4
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:-)أ
لجدّ لك، ومن أشھر فقھاء ھذا العصر ابن رشد التي كانت على مذھب ما كان الذي ، 1ا

:أوحد زمانھ في الفقھ، وقد  

 " " "

اآلثاراختصار" و"اختصار المبسوطة" و"العتبیةوالتعلیل لمسائل لطحاوي "مشكل  ل

2.وغیرھا من المؤلّفات القیّمة" المسائل" وكتاب" الفتاوى" وكتاب

:" 3ومن فقھاء ھذا العصر القاضي عیاض

 "

" التنبیھات الم" والمالكیة، 

، 4"" و

.وأشھرھا نوازل ابن رشد ونوازل ابن الحاج

:دیثحعلم ال-)ب
: العلم تألیفا وشرحا وروایة، وكانت لھم عنایة بعلم الجرح والتعدیل

اضي  لحافظالق 5أبوا

ي سفر، 

وضبط ابن األبّار في كتابھ ، 6وكان قائما على الكتابین مع مصنّف أبي عیسى الترمذي

" " كتابھ 

).م450-520/1058-1126(-1
/62ص4ج/450ص2ج/43، ص

اشا/228ص8جعمر رضا كحالة، نفس المرجع، /61-59ص3ج، نفس المصدرري، المق ، ب
.85ص2ج، نفس المصدر

.317ص5جالزركلي، نفسھ، / 130النباھي، نفس المصدر، ص/ھانفسوالصفحةالمصدرابن بشكوال، -2
، دخل األندلس سنة )م1149-1083/ھـ544-476(عیاض بن موسى بن عیاض الیحصبي السبتيالفضلأبو -3

بي، نفس. 507531 مصدر، صالض ل /384-383ا
بشكوال،  بن  مصدر ا ل /194-188ص4/ 360-359ص2جا

، /138ص4جھ، ، /483ص3ج
. 805ص1ج، الرواة

.ھانفسوالصفحةالمصدر، باشاالبغدادي إسماعیل/99ص5جالزركلي، المرجع نفسھ، -4
5-)454-514/1062-

/43ص4ج/134-131ص1ج.)م1120
/138-93/129-90ص2ج/151ص3ج

.56ص4جعمر رضا كحالة، المرجع نفسھ، /255ص2جالزركلي، نفسھ، 
.133ص1جابن بشكوال، نفسھ، -6
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1.من الكتبأخذ عنھ سماعا عددا

، الذي تفنّن في علوم شتى وبلغت 2ومنھم القاضي أبو بكر بن العربي المعافري

 ":

" 3"" و" 

4.وغیرھا" لمسلسالتاألحادیث ا" و" األحادیث السباعیات" و" ومسلم

:-/ج
:أشھرھم

بن الباذش وف با لمعر اطي ا غرن ل فر ا بو جع في " اإلقناع " 5أ

في القراءات، وأتقنھ كلّ " الطرق المتداولة " القراءات، لم یؤلّف في بابھ مثلھ، وكتاب 

6.، والغایة في القراءة على طریقة ابن مھرانناإلتقا

7ومنھم أبو الحسن محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن عظیمة

ة مؤلّفات منھا ّ رى في" أرجوزة في القراءات السبع:" عد أخ لحروف" و ارج ا " مخ

8".الفریدة الحمصیة في شرح القصیدة الحصریة" أیضا كتاب

ا في علم التفسیر  :فقد برزت كوكبة من العلماء كان منھمأمّ

.136-131عناوین ھذه الكتب في الغنیة، ص. با في مختلف العلوم الشرعیةسمع علیھ ستا وعشرین كتا-1
2-)468-543/1075-

-297/ 460-459ص2ج/84-80. )م1148
، /95و86و62ص3ج، /296ص4ج/300

.229-228ص12جابن كثیر، البدایة والنھایة، /141ص4جنفسھ، 
.242ص10جنفسھ، المرجعكحالة،رضا عمر /230ص6جنفسھ، المرجع الزركلي، -3
. 147و140، صنفس المصدر،ابن خیر-4
-1098/ھـ540-491(أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف األنصاري الغرناطي المعروف بابن الباذش-5

السیوطي، / 77-76ص2ابن الخطیب، المصدر نفسھ، ج/83-82ص1جابن بشكوال، المصدر نفسھ، . )م1145
. 316ص1جكحالة، نفسھ، رضا عمر /173ص1جالزركلي، نفسھ، / 338ص1ج، المصدرنفس

.1192ص2جو 140ص1جحاجي خلیفة، نفس المرجع، /77ص1ج، نفسھابن الخطیب، -6
أو 540ت(و-7

،د هللا/364-363ص1ج، ،. )م1148أو -543/1145
،،: معرفة القرّ 

.164ص37جتاریخ اإلسالم، وفي/578ص2ج،ھـ1404،بیروت-1ط، مؤسسة الرسالة ، عباس
.364ابن األبّار، نفسھ، ص-8
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1 "

"

2.عظیما في المغرب واألندلس

" أحكام القرآن" و" " و" : " 

وعقب 3ین بو

ة والمنطق السلیم . على ذلك مؤیّدا رأیھ بالحجّ

العلوم األدبیة:
:لنحواللغة وا-)أ

:على سبیل المثال
4 "

خمسینوعددھا " المقامات اللزومیة 

5".المسلسل في غریب لغة العرب" 

وطئة " كتاب : 6أو ت " ال

اه " لزجاجيلأبیات الجمل " وشرح " الفصیح لثعلب " كتاب  شفاء " في كتاب كبیر سمّ

و"" " 

" " " ، م538/1143

د " السقطین ّ 7.أبي عليونوادرجمع فیھ أشعار كامل المبر

. )م1147-542/1088-481(أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن -1
-412ص3/ 310ص2ج/339-341

3ج/502ص1ج، /73ص2ج/ 414
. 93ص5نفسھ، جكحالة، رضا عمر /282ص

/409، ص/1613ص2ج-2
. 458ص

محمد عبد القادر عطا، دار الفكر للطباعة والنشر، : أبو بكر محمد بن عبد هللا بن العربي، أحكام القرآن، تحقیق-3
.4و3ص1، ج)ت.د(بیروت، 

السیوطي، المصدر /457ص2جابن بشكوال، المصدر نفسھ، ، )م1143/ھـ538ت(ابن اإلشتركوني بعروف ی-4
. 353ص5جنفس المرجع،كارل بروكلمان، /279ص1جنفسھ، 

.129ص12جعمر رضا كحالة، المرجع نفسھ، /149ص7جالزركلي، المرجع نفسھ، -5
ّار، . )م555/1160ت(-6 األب بن  1ج، ا

/143-142ص1ج/321ص1ج، نفسھالسیوطي، /60ص
. 156ص38جتاریخ اإلسالم، 

. 56، صنفس المصدربادي، آالفیروز/ھانفسابن األبّار، المصدر والصفحة-7
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ّولة ظلّ :الشعر-)ب لد ا

د كبیر من الشعراء المبرزینالسیاسیة، وھناك عد

:ھؤالء
12

ي األندلس، ولھ یمدح علي بن یوسف ]من الطویل : [تاشفینبنمعرّ

حً  َ روبِ ر ْ بالحُ ت َ ار َ د َ َ تِمٍّ    و ر ْ د َ بَ ق َ ر أشْ َ ا و ً د َ ا أس طَ بونُ سَ َ ى ز

ِّ تِ قَ دَ وأحْ  ا    مَ الر َ ی ْ ٌّ أھَ لِ عَ احُ بھ فأع ◌ً ـالَ ي ً ◌ ً ◌ ریأمْ يَ ـھِ ةً 3نُ ـعَ

4ومنھم أبو بكر یحي بن بقي

" سال " 1

:ا قولھالمرابطین موشحات مشھورة، منھ

)م1127/ـ521ت(-1
مصدر، ج. ونظمھ ل فس ا / 428-417ص2/ 727-668ص4ن

مشق-: وغایات الممیّزین، تحقیق ، 1987، 1ط،د
.377-374ص1عید، المغرب، جابن س/ 100-99ص

-728ص4ج، ھ. )م525/1131ت(أبو العبّاس أحمد بن عبد هللا -2
، زین/451ص867/2-850ص4ج، /753
.226-224ص

.452ص2جالمغرب،وفي/225نفسھ، ص-3
. )م1150أو545/1145أو 540ت(-4

ابن / 21-19ص2ج/241-236ص4ج، نفس المصدرالمقري، /927-919ص4ج، نفسھ
. 2823-2820ص6ج، یاقوت الحموي، معجم األدباء/205-202ص6ج،1900طبعة خلكان، نفس المصدر،

خمسأقفال وستةكالم منظوم على وزن مخصوص، وھو یتألّف في األكثر من : الموشح
ل من  ّ خمسأقفال وخمسةوفي األو

صحیفةت األندلسیة، في سلیمان العطار، نشأة الموشحا. باألبیات
.47، ص1997، 29م
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 ْ ى أحمد َ ا تَر ْ . في مجده العالي . أمَ ال یُلحق

بُ  ْ ر َ ھُ الغ َ لَع ْ ثلَھُ . أط ِ ا م ْ . فَأرنَ ــرق شْ 2یـا مَ

3ومنھم ابن قزمان

"قدو، الملقب بالزجل

م  ابن سعید ، ووصفھ 4"المعجزة وحجتھا البالغة، وفارسھا العلم، والمبتدئ فیھا والمتمّ

د جمع ا:" فقال وق

"5

.زجل

دراسة –-يول

فیھا إلى التصحیفات والتحریفات التي وقع ، تعرّض6مستفیضة حول دیوان ابن قزمان

لزجل :  بعونا أر واحد و

المرابطي محمد بن سیر، الذي أنقده من السجن، حیث یقول في 

ھ وال وسیدُ :نصّ ّ هُ مَ كلّ سیّد ومولى ، ات

ُّ ، و بـرورُ و عیــدُ  ونعیمُ وعز

ُّ نریـد ِ لـس والذي ال ترید ، یاش

7ولّى من شیت واعزل ، حلّ من شیت واعقد

.19ص2ج، ھامش نفسھابن سعید، -1
.137، رایات المبرزین، صابن سعید-2
/ 167ص1ج. )م555/1160ت(-3

الصفدي، /24ص4جالمقري، نفسھ، /356-347ص2ج، المصدر نفسھابن الخطیب، /127-126المبرزین، ص
.211ص4ج، نفس المصدر

 عدا الخرجة -یتكون كل زجل- "

. 159بالنثیا، المرجع نفسھ، ص". وسباعیات وثمانیات وتساعیات وعشریات وآحاد عشریات 
. ھانفسالمصدر والصفحةالمقري، /347ص2المصدر نفسھ، جابن الخطیب، -4
.ھانفسوالصفحةالمصدرالمغرب، -5
في " على ھامش دیوان ابن قزمان " بعنوانبحث-6
.60-21، ص1978-1976، 19وم77-17، ص1975-1974، 18وم245-183، ص1973-1972، 17م
.241، ص17األھواني عبد العزیز، نفسھ، م-7
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:النثر-)ج
.من نتائج ذلك رواج النثر بكلّ أنواعھ

: :

:ملوك الطوائف، ومن ھؤالء

ام، الذي قال 1أبو بكر بن القصیرة :" عنھ ابن بسّ

ة الصناعة، وعذبة اللّسان 2"العربيوبقیّة أئمّ

3.انیة، وقد أوردت المصادر المعاصرة لھ عددا من رسائلھ السلطم1114/ھـ508

من 4ع، تس1956

5.عن التعقید والتكلّفاالفقرات، بعید

، الذي كان من أبرز أعالم النثر األندلسي في عصره، 6بن أبي الخصالأومنھم 

" ھ عصره، 

بوه إماما یقتفونھ 1".األندلس، قد جعلوه مثاال یحتذونھ، ونصّ

2ج. )م508/1114ت(-1
/ 223-305/222ص2ج، /445ص

مصدر ل فس ا كشي، ن ا مر ل 1ج، /240-239ص3ج/124-123، صا
قري، لما/60ص4ج/370-367ص2ج، /350ص

.108ص3جالصفدي، المصدر نفسھ، /366-365ص4ج، فسھن
.239ص3ج، نفسھالذخیرة، -2
. 313-306ص2جنفسھ، المصدر ابن خاقان، /268-241ص3جنفسھ، -3
.9، صتاریخیة جدیدة عن عصر المرابطینمحمود علي مكي، وثائق -4
سائل في المصدر نفسھ، صتوجد -5 .74-66ھذه الرّ
، الضبي، نفس المصدر. )م1145-1072/ھـ540-465(أبو عبد هللا محمد الغافقي األندلسي الخصال ابن أبي -6

ام، نفسھ، /458ص2جابن بشكوال، نفسھ، /113ص -518ص2جابن خاقان، نفسھ، /809-784ص6جابن بسّ
عبد /268ص3ج/66ص2ج، ابن سعید، /164-162، صابن دحیة، نفس المصدر/537

رنامج ب،  ا/132-135
.224م، ص1980-ھـ1400، 1، طبیروت -أثینا،دار المغرب االسالمي،محمد محفوظ: الوادي آشي، تحقیق
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2،

كما فترةطیلةالرسائل یتضح لنا أنّھ كتب عن أمیر المسلمین علي بن یوسف 

كانت لھ مراسالت مع رجال ا
كما ، 3

456

ي 7.المعرّ

:
بوضوح

:ءؤالھاألندلسیة، ومن أشھر

حب كتاب) م542/1148ت( ا " ص

"

)م529/1134ت(

قالئد " و" " من خالل مؤلّفیھ 

8".العقیان ومحاسن األعیان 

و، 9الصیرفي الغرناطيابنوفي التاریخ، اشتھر

 "

زین،را". برئیس كتاب األندلس" وقد وصفھ ابن سعید /134المعجب، ص-1 .188صیات المبرّ
2- ، :

.  م1987-ھـ1408، 1دمشق، ط
.97-93على سبیل المثال رسالة تعزیتھ إلى الفقیھ القرطبي الشھیر أبي الولید بن رشد، المصدر نفسھ، ص-3
.31حاشیة القطعة األولى من الرسائل، صنفسھ، -4
امن ھذه المقامات -5
.449-420، نفسھ، ص)م1122-1054/ـھ446-516(
–الح-شكر هللا على نزول الغیث: لھ أربع خطب ضمن ھذا المجموع من الرسائل مواضیعھا-6

541-534وص529-522وص272-282. –
.589-564وص

7- ""
.   390-370نفسھ، ص. الحروف الھجائیة

. 33ص7المقري، المصدر نفسھ، ج/ 145المطمح، صابن خاقان، -8
9-)467-557/1074-

ّار، .)م1162 نفس /119-118ص2ج/173ص4ج، ابن األب
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ّي " " م530/1135"المرابطیة  قص ت

"1

" )م494-578/1101-1183(

، م534/1139"األندلس

."الجعرافیة" بمؤلّفھ، م1156/ھـ541سنة كان حیّا الذي الزھري

)م536/1141ت(

اب " اإلرشاد " كتاب المتوفىّ في نفس السنة، ومنھا

.2األحوال والمقامات

لي في " )م1142-537/1065-457(المعروف باإللبیري األما و نكت  ال

رسالة " و"" و" 

3.وغیرھا" یمان البیان عن حقیقة اإل

 ، لطبّ في ا لتو

4.م1132/ھـ526

ا ال وأمّ

: " ةخمس

" " و" " وكتاب" رسالة الوداع " و" ألرسطوطالیس

5.وغیرھا

لمصدر /91ص4ج، ھ/348ص4ج، ھ/343ص2ج، ا
.164ص8جالزركلي، نفس المرجع، 

.ھانفسالزركلي، المرجع والصفحة/349ص4جابن الخطیب، نفسھ، -1
.77-76ص2جالناصري السالوي، نفس المرجع، /237-236ص4جابن خلكان، نفسھ المصدر، -2
عمر رضا كحالة، نفس/115ص6جنفسھ، المرجع الزركلي، /359-358ص1جابن األبّار، المصدر نفسھ، -3

.286ص9جالمرجع، 
.476ابن أبي أصیبعة، نفس المصدر، ص-4
.474- 473نفسھ، ص- 5
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ابقة  عقلیة ونقلیة، بدلیل كثرة أھل العلم والمعرفة، وتشھد على ذلك األسماء الالّمعة السّ

.  الذكر والمؤلّفات التي انتشرت في ربوع األندلس خالل ھذه الحقبة

.المرابطیةفي الحركة العلمیة باألندلس لبربر اإسھام -6
:ةالعلوم الدینی. 1.6

:الفقھ-)أ
:ةیالالشخصیات التأبرزھم نبغوا في الفقھ، ومن 

 *1

والعلم والمعرفة بالوثائق والبصر باألحكام والتفنّن في معارف، و

وكان یدرس الموطأ ویتفقھ فیھ، وقد ألّف مختصر ابن أبي زمنین ،2عیاض علما كثیرا

ث بھا عنھ 3.جمیع كتبھ وحدّ

وكانء، ھو، 4أبو القاسم عبد الرحمن بن العجوز السبتي*

ة ّ ة والنظر، وولي قضاء الجزیرة الخضراء مد كان " :إلى الحجّ

5".وال أبین منھ توجیھا 

ادأبو یوسف یعقوب*  األندلس ولالذي ،األغماتيبن حمّ لى  رحل إ

وسمع منھم1117/ھـ511القاضي أبا علي الصدفي سنة 

6.الحافظ

. )م513/1119ت(-1
.158-157ص3جر الریاض، المقري، أزھا/97ص1جالمصدر، 

.123-119الغنیة، ص-2
.236ص2جعمر رضا كحالة، المرجع نفسھ، /144، صابن فرحون، نفس المصدر-3
4-

/318ص3ج/289-288ص2ج.)م510/1116ت(
/408ص2جا/ 515وف169-168، ص

: السمالليعبّاس بن إبراھیمال
.1077، رقم 54ص8جم،2002-ھـ1423، 2طالرباط،-المطبعة الملكیة

.245الدیباج، ص-5
ل من القرن -6 ّ .232ص4جابن األبار، التكملة، /330المعجم، ص. ھـ6من أعالم النصف األو
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، ولي )م515/1121ت(*

510/1116

:" 1":" و

2".فأجازني ذلك رحمھ هللا 

 *)447-

4مسائل3)م524/1055-1130

5.م1114/ھـ508إلى م 1096/ھـ490بن تاشفین، ثم نقلھ لغرناطة من سنة 

 * )

)م1130/ھـ524ت

6.وأعید ثانیة إلى إشبیلیة ثم غرناطةم1123/ھـ517

-473(م* 

عارفا بأحوال وكان ، 7، الذي تفنّن في معارف شتىّ ومنھا الفقھ)م1131-1080/ھـ525

8.الدیانات على مذھب األشعري

ي* 

ة، و، )م1131/ھـ525ت(إفریقیة

9.وقد استقضي بإشبیلیة

.254ص1ج، نفسھابن األبار،-1
محمد الز-: -2

.138-137، ص1983، 2الغرب اإلسالمي، بیروت، ط
.253ص2جابن األبار، نفسھ، -3
.303الضبي، نفس المصدر، ص-4
.156-155ص3جابن الزبیر، المصدر نفسھ، /304-303ص2جابن األبار، نفسھ، -5
. 130ص3جنفسھ، ابن األبار، -6
.67الضبي، نفسھ، ص-7
.116ص1ج، المصدرنفسالسیوطي، -8
.470ص2جابن بشكوال، المصدر نفسھ، -9
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 * )

، وھو فقیھ صالح أصابتھ زمانة ألزمتھ الفراش عدد سنین، ثم أكرمھ )م1145/ھـ540ت

1.هللا بنعمة العافیة والشفاء بعد دعائھ إیّاه، فعاد إلى شغلھ یكتب بیده

 *

،المعروف بابن الكماد، قیرواني األصل

2.م1132/ھـ527اآلخر سنة 

،)م530/1135(* 

،و

3.ووصفھ بأنّھ كان فقیھا مشاورا

 *

)م535/1140ت(

تین أوالھما في  ّ ما في معرفتھا، ولي قضاء غرناطة مر ، ثمّ م1129/ھـ524باألحكام مقدّ

4.استدعاه علي بن یوسف إلى مراكش مستأثرا بھ، وتوفي بھا وھو قاض

-450(الف* 

)م536/1058-1141

5.وغیرھما من الشیوخ، وأجاز لھ ابن سھل وابن سعدون وعنھ أخذ القاضي عیاض

 *

)م1141-1060/ھـ536-452(بالمكناسي

1.فقیھا متكلّما عارفا بالوثائق

/48-47ص1ج-1
 :1 ،1403160/

.229ص1جرجع، الدراجي، نفس الم
.157ص2جابن األبار، نفسھ، /321ص1ق8، سابن عبد الملك المراكشي، نفس المصدر-2
" /213ص1ق5/ 190-189ص3جنفسھ، -3

. 154ص4ج، صلة الصلة."ھـ، وكان شافعي المذھب 531سنة 
.58-57ص3جابن الزبیر، نفسھ، /477-476ص2جنفسھ، مصدر الابن بشكوال، -4
.87-86، صالمصدر نفسھعیاض، /357ص1جنفسھ، ابن األبار،-5
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 *

)م1142/ھـ537ت(

 "

2".زھر الحدائق 

 *

3، )م536/1141ت(

4.یة وسرقسطةبالمر

 *

إلى )م1144-1095/ھـ488-539(

5.وفاتھ بھا

 *)478-

، )م1171-1085/ھـ567

ت

من أمثالقرطبة

6م533/1138

 ": " "

ي 7.ومختصر نبیل في أصول الفقھ" التبیین في شرح التلقین " و" التقصّ

: " ، ةقرطبمیمون الھواري من أھل * 

8."تمیم بن یوسف بن تاشفینفقھائھا ونبھائھا غزاة مع األمیر

.92ص3جنفسھ، ابن األبار، المصدر -1
.90ص4جابن الزبیر، المصدر نفسھ، /287المعجم، صوفي /243ص3جنفسھ، -2
، ا،ابن األبار/3-142

/ 30-27/ 70صم، 1410-1989، 3--
. 270-269ص5جالمصدر، نفسابن تغري بردي، /82-81ص1المصدر نفسھ، جابن بشكوال، 

. 27صابن األبار، المعجم، -4
.154ص4جابن الزبیر، نفسھ، -5
2ج. 536ولي قضاءھا سنة : وفي التكملة/327-325ص1ق8ي ، المصدر نفسھ، سابن عبد الملك المراكش-6

ا في صلة الصلة، فإنّھ ولي قضا/158ص .  22-21ص3ج.535وصرف عنھ سنة 534ءھا من سنة أمّ
/279ص6جركلي، نفس المرجع، الز/نفسھاابن األبار، المصدر والصفحة-7
. 313ص10ج
.70تحفة القادم، صالمقتضب من -8
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 *)6(

،المرابطین، كان فقیھا

بي جعفر ابن أ ، 2محمد1معلى 

.مراء الدولة اللمتونیةالذي كان من فقھاء وأ

 *

:" 3،عنھ ابن خیر

4".قرأنا علیھ فوائد ابن صخر

، جز)م540/1145(* 

5.خضراوي، كان إماما في الفقھ، ماھرا في عقد الشروط

،أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الباري الھواري البطروشي* 

7)م1147/ھـ542ت(6وقیل النفزي البلوطي

8.شيء كأنّما جوابھ في طرف لسانھ

أبو خالد عبد هللا بن م* 

)م497-544/1103-1149(

9.القضاء ببعض جھات غرناطة

عرف، الذي )م550/1155(* 

10.للمسائلھفظبح

: ، أخبار وتراجم أندلسیة مستخرجة من معجم السفر للسلفي، تحقیقأحمد بن محمد األصبھانيأبو طاھر السلفي-1
.60-59، ص1963، 1ط،إحسان عبّاس، دار الثقافة، بیروت

-: معجم السفر، تحقیق،السلفي أبو طاھر أحمد بن محمد األصبھاني-2
.678و674-673ص1ج،نفس المصدر،ابن ناصر الدین الدمشقي/161-160، ص)ت.د( مكة المكرمة، 

.406فھرسة ابن خیر، ص-3
.518ص2جالصلة، -4
.146ص6ي، المصدر نفسھ، سابن عبد الملك المراكش-5
. 34ابن األبار، المعجم، ص-6
.82ص1ج،ھنفسابن بشكوال، المصدر-7
.35ابن األبار، نفسھ، ص-8
مصدر/231، صابن فرحون، نفس المصدر/104ص3جابن الزبیر، المصدر نفسھ، -9 ل فس ا ، ن
.315ص3ج
.228ص4جابن األبار، التكملة، -10
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)6من أعالم النصف األول من القرن (الفقیھ أبو یوسف الزناتي* 

ة قبل رحیلھ إلى العدوة،الباجي بإشبیلیة ّ 1.واجتمع إلیھ مد

 *

)م1157-1107/ھـ552-501(الغرناطي2الھاللي

3.عبد هللا بن علي وفقھاء عصره من شیوخھ

 *

)م1158أو 1157-553/1088أو 481-552(

مات " یستظھر  " مقدّ

4.الشورى ببلده

 *،

،5)م1160أو 1159-556/1079أو 472-554(

6.تیا مشاورا مدرساوقرأ على بعض شیوخھا، وكان فقیھا حافظا مف

 *

)م1162/ھـ557ت(الغرناطي المعروف بابن النفزي

في خمسة عشر " مدارك الحقائق في أصول الفقھ " توالیف في علوم شتى منھا كتاب 

7.وغیرھا" مسالك العلماء في مدارك األسماء تبیین " جزء، وكتاب 

، )م559/1163ت(* 

وكان لھ روایة وحفظ لمسائل،دخل األندلس

8.البربري، وعاش حتى نیف عمره على المائة

.228-227ص4جنفسھ، -1
2-

.192وص71ص1ق5الذیل والتكملة، س: 1لھم سابقة في العلم، حاشیة
.45ص4جابن الزبیر، نفسھ، -3
177/6-176/ 20-19ص2ج-4

.218ص
.201-200، المعجم، صابن األبار-5
.378-377ص2ق8ابن عبد الملك، نفسھ، س-6
.149ص4ج، المصدر نفسھابن الخطیب، /303ابن فرحون، المصدر نفسھ، ص-7
.124ص4جابن األبار، التكملة، -8
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 *

)م1177-1086/ھـ479-573(

1.ومن حفاظ المسائل ممّن تدور علیھم الفتوى،والعقود

 *
،)م505-569/1111-1173(2

3.نظارا

من (* 

رّسا للم،)6 ،مد

4.حافظا للرأي

:علم الحدیث-)ب
:، ومن ھؤالءباألندلس المرابطیةالتخصّص

سنة (*

5.واإلتقانكان من أھل الروایة والضبطو، )م1111/ھـ505

 *

6.الحدیث، وأقرأ الناس بما حفظھ من ھذا العلم

 *

ّث ب1من أبي علي" جامع الترمذي " م فسمع بھا 1117/ھـ511 ا حد ّ عن ، ومم

.156ص4جنفسھ، ابن الزبیر، المصدر -1
،سیر أعالم النبالء: وھو األصح، ینظر" حمزة من عمل بجایة " عند الذھبيو/130ص1جابن األبار، نفسھ، -4
.521-520ص20ج
.131-130ص1جنفسھ، ابن األبار، -5
.498ص6ابن عبد الملك المراكشي، المصدر نفسھ، س/362ص1جنفسھ، -6
5- :

.223ص4، السفر 1964بیروت، 
.120-119، صنفس المصدرعیاض، القاضي /62ابن األبار، المعجم، ص-6
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: : " جابر

وفي ھذا ،"ثمّ لیطعمھا وال یدعھا للشیطانلقمتھ، فلیمط ما رابھ منھا،

جھ مسلم من طرق:بن عصفوراأبو زكریا  2.ھذا سند عال، وھو حدیث صحیح، خرّ

محمد ع*  بو  ،أ

3.، سمع من أبي علي الصدفي وروى عنھ)م1121/ھـ515ت(المري

 *

4، وكان ذا عنایة بروایة الحدیث ولقاء حملتھ)م1120/ھـ514ت(

5.جعفر بن الباذش

 *

6.م1119/ھـ513

 *

7.م1127/ھـ521وروى عن أبي محمد ابن أیوب الشاطبي سنة ،األخذ بالید

 *

ثا ّ ، ل9، من العلماء الحفاظ8جانب ضلوعھ في الفقھ محد

10.وأبو عبد هللا بن الفرس وغیرھمجعفر بن الباذش وأبو بكر بن الخلوف 

.425ص2ق8ابن عبد الملك المراكشي، نفسھ، س/232ص4جابن األبار، التكملة-1
األبار، الم-2 بن  : ل،/ 330عجم، صا

هللا /259ص4ج، )ت.د(، بیروت-دار إحیاء التراث العربي،أحمد محمد شاكر وآخرون
قرطبة،الشیباني بل، مؤسسة  بن حن أحمد  ام  اإلم /394ص3ج،)ت.د(،مصر-مسند 

.105ص15ج، كنز العمال،حسام الدین الھندي
.181ص4جابن عبد الملك المراكشي، نفسھ، /211وفي المعجم، ص/ 250ص2جابن األبار، التكملة، -3
.70ص6نفسھ، س-4
.338ص1جبار، نفسھ، ابن األ-5
.273المعجم، ص-6
.436ص2ق8، سھنفسملك المراكشي، المصدرابن عبد ال/226ص4ج، التكملةابن األبار، -7
.303المصدر، صنفسالضبي، -8
.156-155ص3جابن الزبیر، المصدر نفسھ، -9

.253ص2ج، نفسھابن األبار، -10
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 *

ث بھا 1.أبي العبّاس العذري الدالّئي وسنن أبي داود على أبي الولید الوقشي       وحدّ

1.بھا

أبو * 

2.الغساني فأخذ عنھ كثیرا

 *

اد، الذي دخل األن الكمّ

إملجوم بكتاب علوم الحدیث ألبي عبد هللا الحاكم مناولة منھ و

3.م1132/ھـ527اآلخر سنة 

 *

، وھو من )م1135/ھـ530ت (المغرب

1104/ھـ497سنة 

4.قة فیما رواهنھ بإشبیلیة وغیرھا، وكان راویة ثباألندلس فسمع الناس م

 *

5.م1138/ھـ533روى عن أبي إسحاق بن ثابت االستیعاب في أسماء الصحابة سنة 

)م531/1136ت(* 

6.بیسیر

أبو العبّاس أحمد بن محمد * 

)م1141/ھـ536ت(العریف

.86صنفس المصدر، ابن خیر، /116ص1ج، نفس المصدرالسیوطي، /67الضبي، نفسھ، ص-1
.470ص2جابن بشكوال، نفس المصدر، -2
. 321ص1ق8، نفسھ، سالمراكشيابن عبد الملك/157ص2جابن األبار، نفسھ، -3
-405ص2ق197/8-196ص2ج، ابن األبار، المصدر نفسھ-4

ّ وفاتھ كانت بعد 77ص3جابن الزبیر، المصدر نفسھ، /406 .ھـ550وفیھ أن
.255ص1ق5نفسھ، سابن عبد الملك المراكشي، /188ص3جنفسھ، ابن األبار،-5
.189ص3جنفسھ، ابن األبار، -6
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2.، وروى ببلده عن كثیر ممّن أخذ عنھم1حیث جمع الروایات واھتمّ بطرقھا وحملتھا

بن عبد هللا*  د هللا بن محمد  د عب لمرسيأبو محم ا

،3)م1143-1061/ھـ453-538(

4.الصدفي

 *

وك، )م539/1144ت(

5.وقعد إلسماع الحدیث وأخذ عنھعلما كثیرا، 

 *)

6.، سكن إشبیلیة وكان معتنیا بروایة الحدیث وضبط ما یرویھ)ھـ539سنة 

 *

7.التعدیل

 *)

)ھـ6األول من القرن

8".لم أر أحفظ من أبي علي الجیاني للحدیث وال أتقن منھ : " كان یقول

أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الباري الھواري البطروشي، * 

مصدر/88ص8ج/82ص1ج-1 ل فس ا 3ج، ن
.267ص

األبار، الم. -2 بن  /27عجم، صا
.184صنفس المرجع،العزیز سالم، 

اضي /97ص3ج/246ص1ج/293المصدر نفسھ، صالضبي،-3 الق
.157-156، صالمصدر نفسھعیاض، 

.222-221المعجم، ص-4
.269ص1جوفي التكملة، /98-97ابن األبار، المعجم، ص-5
.242-241ص3ج، نفس المرجععبد الوھاب بن منصور، /47-46ص1ج، ألبار، نفسھابن ا-6
1102-ھـ496ولد سنة -7

ھ . 283ص1ق8ابن عبد الملك المراكشي، المصدر نفسھ، س. بن تاشفین ألمّ
.16ص2ج، نفسھر، ابن األبا-8
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الطالّء

1.هللا

 *

2.م1149/ھـ544وروى عنھ سنة 

 *

)م1155أو 1152/ھـ550أو 547ت(

3.وكان والیا لیحي بن علي بن غانیة أیام كونھ بھا أحد عشر عاما

أبو عبد هللا محمد بن سلیمان ب* 

508/1114

4.ویروي عن شیوخھ حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلّم

 *

ثا ذاكرا عدال ثقة1117/ھـ511 ّ 5.م، وروى عنھ وعن غیره، وكان محد

غرناطي *  ل ري ا

ثا ومن توالیفھ في ھذا الفنكان ویعرف بابن النفزي،  ّ اإلعالم في " كتاب : راویة محد

6.في سفرین" الروایة عن األئمة األعالم استیعاب 

 *

)494-

.36-35، المعجم، صابن األبار-1
.275ص2ج، التكملة، ابن األبار-2
/200-199/ 194-193ص2ج، -3

.378ص2ق8المصدر نفسھ، س
.218ص6نفسھ، سابن عبد الملك، /20-19ص2جوفي التكملة، / 177-176المعجم، صابن األبار،-4
/194ص2جالتكملة، وفي / 201-200المعجم، ص ابن األبار، /378-377ص2ق8، سنفسھ-5

.66ص3جالمصدر نفسھ، 
.303ابن فرحون، نفس المصدر، ص/149ص4ج، نفس المصدرابن الخطیب، -6
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)م 1165-1100/ھـ561

1".التعریف " اه شیوخھ مجموع سمّ 

 *

" : " الوراقة، حدّث وأخذ عنھ الناس، ومن مؤلفاتھ

2.للقاضي عیاض، وھو تحریر الفوائد" ار مشارق األنو" صنّفھ على منوال 

كثر عدد : -/ج

:باألندلس اإلسالمیة، ومن الشخصیات البربریة التي برزت في ھذا التخصص حینئذ

 *

1101/ھـ495ب سنةرج

3.والّه ذلك

 *

)م1115/ھـ509ت(

4.من خمسین سنة، وكان خطیبا فصیحا بلیغاحسن التعلیم، وقد لزم اإلمامة أزید

 *

5.، الذي كان مقرئا للقرآن)م1107/ھـ501ت(

 *

، وقرأ 510/1116 " " م

6.م التي فقد فیھا1120/ھـ514سمع من أبي علي في اجتیازه إلى غزوة قتندة سنة 

.29-28ص2ج، نفسھابن األبار، -1
لمصدر، -2 ا /209ص2ج/171ص4جنفس 

التدوین في ،القزویني عبد الكریم بن محمد الرافعي /157لكتاني، الرسالة المستطرفة، صا/62ص1جالمصدر، 
.40ص1جم،1987-بیروت -دار الكتب العلمیة ،عزیز هللا العطاري: أخبار قزوین، تحقیق

.153ص1ج، المصدر نفسھابن األبار، -3
.344ص6ابن عبد الملك المراكشي، المصدر نفسھ، س-4
.443ص2جابن بشكوال، نفس المصدر، -5
.125ابن األبار، المعجم، ص-6
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 *

،بالزواوي،

516/

1.م1122مارس 

 *
،، أقرأ2

" كتاب: 

"، " " "

اإلغفال " وكتاب ،"الكفایة في شرح مقارئ الھدایة" وكتاب ،"الجامع لعلوم التنزیل 

ني القرآن " "  " معا

3.لھ

لمعروف 4بأبو علي منصور بن الخیر بن یعقوب *  ، ا

اء العارفین ب، )م1131/ھـ526ت(المعروف باألحدب ّ و، القراءاتكان من القر
5 ،

رحلت : " فقالالیسع بن حزم وأثنى علیھ وصنّف في القراءات كتبا أخذھا عنھ الناس، 

6."إلیھ فوجدتھ بحرا في علوم القراءات بعید الغور والغایات

كان * 

7.مقرئا

،أبو الحسن علي بن عبد هللا بن داود بن الحسن اللمائي القیرواني نزیل المریة* 

8.، الذي وصفھ ابن األبار بالمقرئ المتفنّنالمعروف بالمالطي

 *

1.العریف، الذي كانت لھ عنایة بالقراءات

.250ص2جالتكملة، ابن األبار، -1
.67الضبي، نفس المصدر، ص-2
.276وص41-40وص31-30، صالمصدرنفس،ابن خیر-3
.481ص1ج،معرفة القراء الكبار،الذھبي/478ص3ج، نفس المصدر، بن ناصر الدین الدمشقيا-4
.72ص4ج، المصدر نفسھابن األبار، -5
.149ص36جالذھبي، تاریخ اإلسالم، -6
.213ص1ق5ابن عبد الملك المراكشي، المصدر نفسھ، س/189ص3جابن األبار، نفسھ، -7
.287وفي المعجم، ص/ 243ص3ج، ن األبار، نفسھاب-8
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 *

، م1083و476/1079و472

ة ّ 2.بجامعھا مد

 *

 "

3".القراءات السبع 

4.ورقاء بنت ینتان الحاجة الطلیطلیة، التي كانت حافظة للقرآن بارعة الخط* 

أبو األصبغ عبد العزیز بن علي بن محمد بن* 

بعد ( في  )م554/1159تو

 : "

م554/1159سنة قد و، "ستغفارالوا

ھفحجّ وق ّ موتھ كان في قفولھ من حجّ 5.یل إن

 *

 " :

ة  6".ختمات جمّ

 *

7.شاطبة، وكان متحققا بالقراءاتبلإلقراء 

، )م475-564/1082-1168(* 

1.والتجوید

.27ابن األبار، المعجم، ص/82ص1جابن بشكوال، المصدر نفسھ، -1
.220، صنفسھ-2
/262ص7جالصفدي، نفس المصدر، /34، المصدر نفسھ، صابن خیر/47-46ص1ج، التكملة، ابن األبار-3

.242ص3جن منصور، نفس المرجع، عبد الوھاب ب/490ص1ج، المصدر نفسھالذھبي، 
.256ص4ج، نفسھابن األبار، -4
.251-250ص3جابن الزبیر، نفس المصدر، /95-94ص3جنفسھ، -5
.9ص1ق5ابن عبد الملك المراكشي، المصدر نفسھ، س/243ص3جنفسھ، -6
.29-28ص2ج، نفسھابن األبار، -7
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 *

بعد ( في  قرئا )م560/1164تو ان م ، ك

2.وولي الصالة والخطبة بجامعھ، واستقضي ببلده، فاضال 

تي ال،3انحمستشرقین ومن الما ذھبت إلیھ بعض األقالم من 

ب دیني حاقدال تستند  ر لھا سوى المیل إلى ھوى  تعصّ .إلى أدلّة علمیة وال مبرّ

:وعلوم اللغةداب آلا. 2.6
:-/أ

ثرا وشعرا،  ن

:ومن أھم الوجوه التي برزت في مجال النثر یومئذ

*4

بجاحظ المغرب صاحب المسھب،
:"ف5

اال  6في البدیع" الحدیقة " ، وذكر من توالیفھ البدیعة "شاعرا رحّ

 " :

7."اإلحسان 

.129ص1جنفسھ، -1
-247ص1ق103/5-102ص4جصدر نفسھ، ابن الزبیر، الم-2

248.
.من ھذا الفصل121- 120ینظر ص -3
المقري، /330-328ص3ج، /36-35ص2ج، -4

161-145، ص/124-123ص4ج، 
1074550/1155/ھـ467

. 151ص". ولسنا نعلم مصدره الذي اعتمد علیھ: " ذلك بقولھ
.35ص2جالمغرب، -5
.330-328ص3جاإلحاطة، -6
.123ص4جنفح الطیب، -7
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سي، الذي *

بأبا األصصحب القاضي 

1.لھ مشاركة في علم األصول واألدب

أبو عبد هللا محمد بن سلیمان النفزي* 

" ، وكتاب " أدب الكاتب " عنھ كتاب 

2.ألبي العبّاس أحمد بن یحي بن زید الشیباني الملقب بثعلب" فصیح الكالم 

 *

3)م1138-1049/ھـ451-533(

،متقدّ ،باآلداب صدرا في البلغاء

 " :

"4

.بالدرجة األولى وبعض اإلخوانیات والتعزیة والتھنئة

ّ المكارم : " یستھدي ماء ورد جاء فیھ ك هللا –إن –أعزّ

اف خدرا، كریمة من بنات ماء وردك، وقد سقت إلیھا الشكر مھرا، وأنفذت اإلناء لل زف

داء، موفقا إن شاء هللا  ِ الثناء، وتعجیل الجالء والھِ لُ لك في قبول نقد ْ و 5".والطّ

،ولھ من فصل یؤیّد فیھ الدولة اللمتونیة

–أیّدكم هللا –ھا أنتم : " وتحطیم بنیانھ، حیث قال

اإلمر

ألا

-157ص3ج/62ر، المعجم، صابن األبا/97ص1جس المصدر، ابن بشكوال، نف-1
.144ابن فرحون، نفس المصدر، ص/158

.301-300-299، صنفس المصدراإلشبیلي،ابن خیر-2
عجم، ص/ 125-124ص1ج-3 لم في ا لصفدي، /198ص3ج/68-66و ا

-217ابن/51ص20جالذھبي، سیر أعالم النبالء، /59-55ص6جھ، المصدر نفس
ام، نفس المصدر، /764-739ص3ج، نفس المصدرابن خاقان، /219 .وما بعدھا542-541ص6جابن بسّ

.125-124ص1ج، التكملةابن األبار،-4
.545ص6جابن بسام، نفسھ،-5
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 : ]

]البسیط 

حٍ  ِ ا لِ رةً یوصخْ كناط ◌َ لِ فْ یَ مً َ ْ فلمْ اھَ ق ھا وأو ْ ر ِ َ قَ ھىَ یَض ھُ الو َ ن ْ لُ ر ِ 1ع

إالّ !

لَّ، ونصب راحتھ تلقایأملمطلع اللیل  ِ لَّ ءأالّ یُظ ِ 2.الفجر یحاول أالّ یُط

ا

ام وغیرھما .بسّ

بن عطاء هللا*  بن موسى  محمد  بن  أحمد  اس  ّ لعب بو ا لصنأ ا

، و3": " التادليتا

4.ھ بعضھا بعضابكان یكتب بسبعة خطوط ال یشببلنسیة، و

 *

، سكن غرناطة وت)ھـ6وھو من أعالم القرن (

5.ھ من األدبتولھ رسائل تدلّ على مكان

 *

6.من شعره

، ذكره )م560/1164ت(د الجراوي المالقيأبو العبّاس أحمد بن حسن بن سیّ * 

71":" السیوطي فقال

م الوفاة ّ ّ ھذا متقد .والنسبة، فإن

: ، من قصیدتھ المعلّقة المشھورة التي مطلعھا)میمون بن قیس(األعشى: الجاھليھذا البیت للشاعر-1
عْ  ّ َ مُرتحلٌ ود كب ّ ّ الر .ھریرة فإن

.144، ص1994
.559ص6ج، ابن بسام، المصدر نفسھ-2
ف-3 ّ .97، صالتشو
.27ابن األبار، المعجم، ص. 142مصدر، صالضبي، نفس ال-4
.234ص1جابن األبار، التكملة، -5
.156ص1جنفسھ، -6
.92ص1ق1سنفس المصدر، ابن عبد الملك المراكشي، /302ص1جبغیة الوعاة، -7
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 *

العزیز القیسي الشاطبي الشھیر بالمكناسي

2.إسحاق بن خفاجة منظومھ ومنثوره، ووصف ببراعة الخط وجودة الضبط

: الشعر-/ب

:في ھذه الحقبة على أرض األندلس

 *

]الوافر : [ المنسوبة إلى سلفھ وأنشده قصیدة مطلعھا3بن سعید صاحب القلعة

ِّ نِ الَ أحَ كَ یْ لَ عَ  یلُ لِ لي دَ كَ ائِ ثنَ نْ ومِ تُ ئْ جِ فَ یلُ مِ الجَ رُ كْ ي الذ

ِّ أقَ ولمْ تُ یْ أتَ  َّ ـولٍ سُ رَ نْ مِ مْ د َ ھُ انَ كَ بَ لْ القَ ألن َّ و 4ولُ سُ الر

د

]السریع : [ مس عبد الملك بن سعید فخاطبھ بقولھاأل

اسْ في بَ بحتُ أصْ  ً لَم ْ س اإلى األعادي ال أرَ قایة مُ ً لِم ْ س ى مُ

:    إلى قولھ

ىمَ تَ ـنْ مُ بھِ ـرمْ ـھ ، أكْ یفكُّ ى لألسیـرجَ تَ رْ یُ كریمٌ فھلْ 

فكان 

1.طلیق آل سعید

لكثرة -1 لص  ل
-72ص 1ابن األبار، المصدر نفسھ، ج). م1182-1109أو 1108/ھـ578-503أو 502(سرقتھ أشعار الناس 

.345-344ص1السیوطي، نفسھ، ج/ 73
.29-28ص2جنفسھ، المصدر ابن األبار، -2
: القلعة-3

'Alcala: /330ص2جو295ص1جالمقري، نفح الطیب، . عین لھا
la Real148، الجغرافیة والجغرافیون، ص.

. 314ص4جالمقري، نفسھ، /329ص3ج، نفس المصدرابن الخطیب، /35ص2جابن سعید، المغرب، -4
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 *

: " دیوان شعر، وصفھ ابن خاقان، فقال

اقم لبرودھا، المجید إلرھافھا،بترصیعھا وتنمیقھا، الناظم لعقودھا، الرّ 

فافھا، تصرّ وز

من 

من الرّ  نق  وآ

."2

3.بغیة الرسمھ جزءا جزءاالطبیعي لرسمھ كلّ 

وانطلقت شاعریتھم ثانیة ،ن صمتوا في عصر الطوائفكما یعدّ من الشعراء الذی

ة على الطبیعة ویستغلّھا أیّما استغالل ، فھو یخاطب  ّ صمادح، ونجده في شعره یلحّ بشد

]من السریع : [ فرسا وھو

مُ مِ رٍ وأشقَ  َ ر َ نھُ تُضْ ىالو ساِ البَ لِ عَ شُ نْ مِ ةٍ لَ عْ بشُ غَ

هُ نْ مِ  ُّ ـد َ ٍ خ ر ِ ٍ ناض ـار نَ ُ ◌ لَّ َ ـذنُھ موأُ◌ُ جُ اآلسِ قِ رَ ن و

َ تَ  ةِ في و ّ ـر ُ للغُ ةٌ ـھِ ھِ جْ طلُع ابَ بَ َ كُ في كَ ح َ ح ◌ِ تضْ ِ 4اس

]من الكامل : [ ومن مشھور شعره ومستحسنھ، وال وجود لھ في دیوانھ

◌ِ ـحطْ ي بَ ـالَ فـرٌ سَ ـھْ نَ ھِ ـلَّ ل رُ اءٍ ُ ھَى و شْ َ سْ أَ◌ َ ى الح ا من لَمَ ً ◌ِ نود ِ اء

.330ص3جنفسھ، صدر المابن الخطیب، -1
1ج/541ص6ج/739ص3جالقالئد، -2

. 59ص
.204، صنفس المرجعإحسان عبّاس، -3

/176م، ص2006-ھـ1427، 1عبد هللا سنده، دار المعرفة، بیروت، ط: ابن خفاجة، دیوان ابن خفاجة، تحقیق-4
: رحیم بن أحمد العبّاسي أبو الفتحعبد الالشیخ

.219ابن سعید، رایات المبرزین، ص/230ص2جم، 1947-ھـ1376عبد الحمید، عالم الكتاب، بیروت، 
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َ ـالسِّ ثلَ ـمِ فٍ طِّ ـعَ تَ مُ  َّ وھُ أنَّ ـكَ ارِ و َّ سَ ـجَ مَ ھُ ـنُفُ كْ رُ یَ ـھْ الز اءِ مَ ر

ُّ بِ ـحُ تَ تْ سَ أمْ  ُ كَ صُ الغُ ھِ ف حُ ـھُ اھَ ـأنّ ون بٌ یَ ْ ُّ بمُ ـد ◌ِ ـقرْ لةٍ زَ ـقف ِ اء

 ِّ نِ المَ ىرَ جَ دْ وقَ ونِ صُ ثُ بالغُ بَ عْ یحُ تَ والر ْ ی َ ِ على لُج بُ األصیل ھَ َ 1اءِ ـذ

ّ الستین، قولھ ا أثر عنھ وھو في سن ]من الوافر : [ الصبا، ومّ

میَ كَ وِ جْ شَ ي بِ نِ حْ ارِ وطَ امُ ـمَ ي یا غَ موعِ دُ لْ اجِ سَ أالَ  َ امُ ـاح

َ دْ ـفق ْ حَ یـنَ تِّ ا سِ ھَ ـتُ یْ فَّ و َ الً ـو َ نِ تْ ادَ نَ و امُ؟ـأمَ لْ ھَ : يائِ رَ ي و

َ تُ نْ وكُ  ني  ـاتِ انَ بَ لُ نْ ـمِ و ْ ی َ َ اكَ نَ ھُ ي لُب َ المُ نْ مِ و عي ِ راض دامُ ـمَ

ىنِ طْ بَ بِ احُ بَ ا الصَّ نَ عُ طالِ یُ  َ و ْ ز المُ ـالظَّ نا ـا ویَعرفُ نَ رُ ـیُنكِ فَ حُ

◌ُ ھِ ـبِ وكانَ  َ امُ الب ٍ   شَ س ْ راحَ أُن امُ ـنا فعـل البَ عدَ ـاذا بَ مفَ مَ ؟شَ

حٍ علىھِ ـبلُّ َـ بیُ اءٌ ـقلِ الَ◌َ أَ الشبابِ خَ رْ ـفیا شَ  ْ ر ؟أُوامُ بَ

◌ِ ى   دَ ْـ نتَ تَ نْ وكُ بابِ الشّ لَّ ویا ظِ  ِ تِكَ على أفیاء َ ح ْ ر 2المُ ـالسّ سَ

أبو العبّاس أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء هللا الصنھاجي المعروف بابن * 

ف، فمن  ّ العریف، كان صاحب منظوم بدیع، وأكثر شعره في طریقة الزھد والتصو

]من البسیط : [ملح نظمھ قولھ

لُوا عنِ  َ ى فإنّھمُ  ـالشَّ س َ و ْ ِ من أھ يسِ فَ نَ نْ سي ومِ فْ نَ نْ فس مِ نى إلى النّ أدْ وق

يسِ نْ أُ◌ُ ھمُ قي إذْ طْ نُ ي وعِ مْ سَ ي وظِ حْ لَ لھم  كنوا قلبي أصونُ ذ سَ مُ ما زلتُ 

َ ـسُ نْ مِ كلٍ شْ مُ نْ عَ مْ ھُ لَ◌َ أـَ بي لیسْ ـإلى قلولٌ ـسرَ نْ مَ فَ  لْ الصَّ الِ ؤ ِّ مُ سِ بِ تَ ب

َ دَ نْ ا یَ وا فؤادي فمَ لُّ حَ  ْ لَ ى و َ و ٍ منھ مُ ـبمَ ادَ ـجَ ا لَ رً ـخْ صَ وا   ـئُ طِ و سِ ـجِ بَ نْ اء

َ ى نزلوا وفي الحشَ  وا على أَ ـم     فكیف قَ ھُ حَ رَ جْ یَ مُ ھْ والو ـسِ بَ القَ نَ ى مِ كَ ذْ رّ
41ص/201ص3ج، /1-219

ّ قرصا مفرغا: الثالث ّ حتى ظن من فضة في بردة خضراءقد رق
مست " " وغدت"  " أ

ي، وھو ایات بیت آخر للمقرّ ّ خضب أیدي الندماءصفراء تولطالما عاطیت فیھ مدامة: والبیت األخیر في الر
ري أبو /83ص8ج. شجر طیب الریح یستاك بھ: البشام لزمخش ا

مشق، -، ، م1979-1399د
.40ص
25ص،فسھالزمخشري، ن/586ص10جالعطش، نفسھ، : األُوام.
رحة /187ص3ج. : السّ

.462ص6ج، نفس المصدر، مرتضى الحسیني
/125-124ص1ج، المصدر نفسھابن األبار، /281-280دیوان ابن خفاجة، ص -2
.108یة، نفس المصدر، صابن دح/471ص3ج
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 َّ 1يـسِ نَ م فَ ـھُ انخَ نْ فیـمَ هللاُ كَ ارَ ـم    ال بَ ـھِ بِّ ـري بحُ شْ إلـى حَ ألنھضـن

]من البسیط : [ ومن شعره أیضا

حالَ  وا الرّ ـاقد باحَ ـم بألیـم الشّـوقِ لّھُ ى    وكُ نً نى بمِ وقد نالوا المُ شدّ

أشباحـاالوفدُ ذاكَ ا بما طابَ ھا     طیبً حُ روائِ ىـدنْ م تَ ھُ راحت ركائـبُ 

ِّ نسیمُ  ـاجلھ فاحَ أمنكـروا إذا سَ راحَ ـمُ ھُ المصطفى لَ قبـر النبي

اأرواحَ زرنا نحنُ ا وسومً جُ مْ رتُ زُ إلى المختار من مضرٍ یا راحلینَ 

ٍ وعنْ نَ مْ إنّـا أقَ  2امن راحَـ كَ رٍ ذْ على عُ أقـامَ نْ ومَ رٍ ـدَ قَ ا على شوق

 *

، وساق 3م كثیر في الزھد وما في معناهویذكر أنّھ كان لھ منظو

امل : [  لك من ا

[4

َ عَ ارْ ثمَّ فْ قترَ اِ مَّ ى ثُ دَ تَ عْ اِ مَّ ا ثُ دَ عَ نْ ا مَ یَ  فْ تـرَ عْ اِ ى ثمَّ تھَ انْ ى ثمَّ و

ْ بقَ ـرْ شِ أبْ  5"لفْ سَ ما قدْ مْ ھُ لَ رْ فَ غْ وا یُ تھُ نْ یَ إنْ " ھِ تنزیـلِ في هللاِ لِ ـو

 *

لحمد " " "  ا

أبى أبو" " " لحمدل" و "ھ ا

]الطویل[:یخاطبھ زاریا علیھ، وكتب بھا إلیھ

ا َ ٍ للنّضال مُسـارع ر سھـام ْ ْ    بغی َ وال تكُن ا فیما كتبت ً أعد نظر

تابِعـاألھلِـھا   وحسبُكَ منـھا أن تكونَ فدونكَ تسلیـمَ العلومِ  مُ

.98ص، نفس المصدر،التادليابن الزیّات/ 212ص2جابن سعید، المغرب، /29ابن األبار، المعجم، ص-1
التادلي/ 143-142، ص/ 331ص4ج-2

. مع تحویر في بعض األلفاظ100ص
. 97ص3جابن الزبیر، نفس المصدر، / 221، صابن األبار، نفسھ-3
/74والبیتان في التعر/ 157الغنیة، ص-4

" " )م429/1037ت(
: دال". آیاتھ " بكلمة 
5جم، 1992-1413، 2-الحلو
ا/ 139ص

/ 254ص1404، 3ط،
.   252ص،ھـ1405، 1ط،تاریخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر، دار الكتب العلمیة، بیروت

ْ لھُ ھُ تَ نْ یَ وا إنْ رُ فَ كَ لذینَ لِ لْ قُ [ : وھذا الشطر مأخوذ من قولھ تعالى-5 فَر ْ َ لفْ سَ ا قدْ مَ مْ وا یُغ تْ مَ قدْ وا فَ ودُ عُ یَ إنْ ، و
 َّ نّتُ األو .من سورة األنفال38، اآلیة ]ینَ لِ سُ
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اقَ لْ تَ ھُ ونَ دُ نْ و مَ مْ ھُ تَ دْ ھِ كالذین عَ شدٍ رُ ابنَ تَ لْ أَخِ  َ اقِع َ و َ المُ ر ْ ب َ ز 1ى الھِ

 *

]الطویل[:لفي بیتان، لھ قصیدة طویلة ذكر منھا السِّ )ھـ6من أعالم القرن (األندلس

َ على شفا     وأسْ  و ْ ھ َ ینِ و ّ َ الد ار نَ َ َ م ت ْ جْ أنَر َ َ نورَ ـر ِّ ـالحت َ تَ ق ادَ ـقو

ا َ د یِّ َ ؤ ا وراحَ مُ ً َ منصور ھر فِھِ      غدا الدّ ْ ی َ مَ س ِ َ نصرُ هللا خاد 2ومن كان

 *

ل إلیھا بالجوا،التطیلي ]البسیط [ :ى إخوتھا بقولھر في إشبیلیة وسمّ وتوسّ

یا أخت خیر ملوك الرضا إن قصدوا    وإن أعدوا وإن سموا وإن نسبوا

ا كلّما حسبـوامحمـد و أبـو بكـر وعـزھــم     یحي وحسبك  ّ عز

ھر ماض و موجود ومرتقبثالثـة ھـم مـدار النـاس كلّھـم      3كالدّ

)م540/1145(* 

4.وسكنت فاس، وكانت أدیبة شاعرة

 *

ا

5.والخیر

 *)

]الكامل [ :، لھ من قصیدة في یحي بن الحاج من أمراء المرابطین)ھـ6

بَى    فَمُ  ُّ ُّ من زھر الر ِ الحمامةَ یاغَ ـھذا النسیم یھُز اـر نْ ضَ َ اـت بَ ُ د

بَ  َ ن ْ ة أَش َ ْ ثغر األقَاح ت ـةٍ    فاستضحكَ یمَ ِ قلة د 6اأبكى أوار البـرق مُ

من أعالم النصف (وادي آشي الجراوي الرحمن العقیلي،المحمد بن عبد* 

. 70ابن األبار، المقتضب من كتاب تحفة القادم، ص-1
.100أخبار وتراجم أندلسیة، صالسلفي، / 318السلفي، معجم السفر، ص-2
/ 498ص2ق8، سعبد الملك المراكشي، نفس المصدرابن -3

.67صم،2006-ھـ1426اإلسالمي، دار التنویر للنشر والتوزیع، الجزائر، 
.256ص4جابن األبار، التكملة،-4
مص/ 256-255ص4جابن األبار، المصدر -5 ل 494ص2ق8در ا

.499-498وص
4ص6جنوع من الشجر، ابن سیدة، المصدر نفسھ،: الغضا.
339صالمصدر، وھو رقتھ وصفاؤه وبرده، الزمخشري، نفس: ثغر أشنب وفیھ شنب .
.92ابن األبار، المقتضب، ص-6
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)ھـ6األول من القرن

]الطویل [ : تاشفین بقصیدة طویلة تنفكّ منھا ثالث قصائد، وقال في وصفھا

ا یسمُ ـا ملـأیَ  ِ   وقـدٍ مساعـو بسعـكً ٍ على علو الكواكب صاـد عدِ در

ا في عُالكَ مضمّ ـنظمتُ قَصی ً ا    ثالث قـد قصائدي ثالث ـوافٍ فـنً

ْ أغنى عن البعض بعضھا    وإن وُ  لَت ِ ٍّ وساعدِ ـصلت كإذا فُص انت ككف

ـدادً ـناھذراءَ ـعاءَ ـھا حسنـفدونك ِ ِ المحام ُ اختیاالً فـي مُالء تمیس

ُ بجید المجـد إ حدى القالئـدوطـولك في تشـریفھا بقبـولھـا    تكون

1.بتحریر أمالكھ كما ابتغىاّ علیھا بتنویھ كریم، وكتب صكفأجازه

، كان )م1164/ھـ560ت(أبو العبّاس أحمد بن الحسن بن سیّد الجراوي المالقي* 

]الطویل [ : شاعرا محسنا، ومن شعره

وبیـن ضلـوعي للصبـابـة لوعة   بحكم الھوى تقضـي علي وال أقضي

2ناظري منھا على القلب ماجنى   فیا من رأى بعضا یعین على البعضجنى

 *)510-

3.قرض الشعرفيالذي كان راویة لألشعار ذا حظ ،)م1164-1116/ھـ560

:-)ج
:تخصّصت في ھذا المیدان أثناء عھد المرابطین، ومن ھؤالء نجد األسماء التالیة

4م* 

نحو 5اللغة وفیھ أكثر توالیفھ لل

" 6األصمعيالسیما كتب أبي زید و

.368ص6ابن عبد الملك المراكشي، نفسھ، س-1
.64-63ص1جاألبار، التكملة،ابن/93ص1ق1نفسھ، س-2
/ 82ص3/ 9ص1ق5ابن عبد الملك المراكشي، المصدر نفسھ، س-3

.108ص2نفس المصدر، ج
4-)473-525/1080-

لمصدر.)م1131 / 62-59/ 67، صا
مصدر، ل / 381و360و301-300/ 452ص2جا

.184جابر، نفس المصدر، ص
.397ص3جالمصدر، المقري، نفس/ 433ص1نفس المصدر، جابن سعید،-5
.116ص1جالسیوطي، نفسھ، -6
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، وقد أورد 1
2

ة وأقرأ بھا ّ وكان ال یأخذ أجرا على القراءة،وسكن قرطبة مد

4.، وبإشبیلیة ابن خیر األموي3ابن بشكوال

 *

5.بن عبد العزیز القیسي الشاطبي المعروف بالمكناسي، الذي كان من أھل األدب

هللا* 

6.وكان من المتحققین باآلداب،القاسم بن األبرش

 *

ل في بالد الثغر وعلّم فیھا بالنحو واألدب،  ّ وألّف في ،وكانت لھ معرفة بذلكأن تجو

اه االعروض كتاب " سمّ

7".القریض

 *

س النحو واألدب كثیرا 8.النحاة واألدباء باألندلس، وقد درّ

أبو مروان عبد الم* 

9.نحویا، لغویا، أدیبا ذاكرا لآلداب

ترغي، دار : بن خمیس، أعالم مالقة، تقدیم وتخریج وتعلیقابن عسكر وأبو بكر اأبو عبد هللا -1 بط ال مرا ل عبد هللا ا
-80م، ص1420-1999، 1--

81.
امل:" من ھذه الكتب-2 لك د،" ا ّ " األمالي" " " بر

.61-59الغنیة، ص. للزبیدي وغیرھا" مختصر العین" البغدادي، و
.452ص2جالصلة، -3
.407، صاإلشبیلي، نفسھابن خیر-4
.92ص3جابن األبار، نفسھ، -5
.18ص2جنفسھ،-6
.234ص1جنفسھ، ابن األبار، المصدر -7
1ابن عبد الملك المراكشي، المصدر نفسھ، س/ 302ص1المصدر نفسھ، جالسیوطي، / 64-63ص1جنفسھ، -8
. 92ص1ق
.9ص1ق5سابن عبد الملك، نفسھ،/108ص2جالسیوطي، نفسھ، -9
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 *

اه  1".اء بھمزة األمر واإلیواء االبتد" تألیف سمّ

ھا*  ّ 2.أبو إسحاق إبراھیم بن محمد بن خلیفة النفزي، الذي كان أدیبا مفو

لم تحفل كتب التراجم والطبقات بأسماء كثیرة :العلوم العقلیة. 3.6

نجد الشخصیات من بین األندلسي، و ات،  الطبق م و

:األسماء التالیة

 *

3.الذي أقرأ بغرناطة الحساب، وكان عالما بالعلوم الریاضیة

 *

4.وكان ذا معرفة جیّدة بمجاري الكواكب

المحمد بن عبد الرحمن العقیلي، * 

5.معرفتھ بالفقھ واألدب، حسن المشاركة في الطبّ 

:العلوم األخرى. 4.6
-–م

:كتب التراجم بعض األسماء نذكرھا فیما یلي

ذي صنّف *  ل ، ا

" المسھب في غرائب المغرب " لعبد الملك بن سعید كتاب 

6سنة ثالثین وخمسمائة

لمغرب " أصل كتاب " المسھب " ویعتبر من النثر والشعر،  لى ا في ح رب  لمغ لبني " ا

.29-2/28ابن األبار، نفسھ، -1
. 129ص1جنفسھ، -2
. 92ص3نفسھ، ج-3
.283ص1ق8شي، نفسھ، سابن عبد الملك المراك-4
.368ص6نفسھ، سابن عبد الملك المراكشي، المصدر -5
.329ص2ج، ھالمقري، المصدر نفس-6
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قطعة عن" النفح" الخاص بجغرافیة األندلس من في الفصل األول 

1.كبیرة ھي من أحسن ما نقرؤه فیھ

وكانت جغرافیتھ تح

مشرق " مقدمة  ل ا

" في حلى المشرق 

: " في مسھبھ، فقال

ع

 :

2.الحلّة، األھداب

" " وممّ 

عبر 

: مویةالكبیر كما كان بحدوده أیّام الخالفة األ

3.من خاللھ معالم الجغرافیة األدبیة والفكریة وسار بھا شوطا بعیدا نحو الجغرافیة

الصنھاجي المعروف بابن أبو العبّاس أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء هللا* 

 "

ا4"

.146حسین مؤنس، نفس المرجع، ص-1
مة تحقیقھ للمغرب،-2 ّ .9ص1جشوقي ضیف في مقد
.160نفسھ، صالمرجع حسین مؤنس، -3
اس" -4 مجالسمح ل وشبكة " :" ن ا

/ 59المرابطین ومستھل الموحدین، صدندش، األندلس في نھایة". األلباب ومالطفة األحباب 
.359-352م، ص1987-ھـ1407، 3القاھرة، ط-دراسات أندلسیة في األدب والتاریخ والفلسفة، دار المعارف
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 "

ھد في المنازل الزّ

1"التي یھبھا هللا للنّفس اإلنسانیة 

اغبین في سلوك الطریق إلى هللا ّ 2.الخواص من الر

مطالع "

.، الذي سبقت اإلشارة إلیھ"األنوار ومنابع األسرار

لمرسي، *  وف با لمعر زي ا ف محمد الن بن  بن عبد هللا  محمد  بن  محمد عبد هللا  بو  أ

فوائد : "  ال

3.وغیر ذلك" سبیل الھدى " ، "ریاض العابدین" ،"بستان المتقین " ،"المبسوطة 

 *

" " : )م539/1144ت(

4.في الرقائقالشاھد" المصنّفات وكتاب

 *

ما في ذلك على     أھل  البطروشي، كان حافظا للتواریخ ومولد الرجال ووفیاتھم، متقدّ

5.عصره

 *

من ذلك ما

6.دخل األندلس

 *

" كتاب من توالیفھ في غیر الفقھ والحدیثالمعروف بابن النفزي، كان متكلّما، و

"

.369نثیا، نفس المرجع ، صبال-1
.370نفسھ، ص-2
.221ابن األبار، المعجم، ص-3
.131ص3ج، التكملة، ابن األبار-4
.82ص1جابن بشكوال، نفس المصدر،-5
2ق8/ 200-199وفي المعجم، ص/  194-193ص2نفسھ، جابن األبار، -6

.378ص
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" ي

ن، ومن الواضحین كبیریسفرفي " شمائل النبيّ المختار 

ني في معرفة الصمد العليّ " وكتاب  في " تحقیق القصد السَّ

1.التوحید وغیرھا

 *

2.العزیز القیسي الشاطبي الشھیر بالمكناسي، الذي كانت لھ مشاركة في حفظ التواریخ

اني، الذي كان إخب*  ّ 3.اریّاأبو إسحاق إبراھیم بن محمد بن خلیفة النفزي الد

توفّي (* 

)م560/1164بعد 

4.القدیمة

 *

5.راویة لألخبار

وجمل

ابقة 6السّ

الغالب علیھا العلوم الدینیة بالدرجة األول

العقلیة والعلوم العلوم 

--

) (

.  الفقھ الذي كان یكسب صاحبھ االحترام والحصول على المكاسب

.303ابن فرحون، نفس المصدر، ص/149ص4نفس المصدر، جابن الخطیب، -1
.29-28ص2ج، التكملةابن األبار، -2
.129ص1جنفسھ، -3
.107ص3جابن الزبیر، نفس المصدر، -4
.9ص1ق5سالمصدر نفسھ،ابن عبد الملك المراكشي،/108ص2ج، نفس المصدرالسیوطي، -5
.ةینظر الجدول في الصفحة الموالی-6
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ة من جدول إحصائي ل ّ م1144/ھـ539م إلى 982/ھـ371عدد علماء وأدباء البربر في الفترة الممتد

من العھد العامري إلىفرع العلوم
زوال الخالفة األمویة

)ھـ422- 371(

عصر ملوك الطوائف
)ھـ484- 422(

عھد المرابطین
)ھـ539- 484(

221734الفقھ

161028الحدیث.ع

100818القرآن.ع

051209)النثر(األدب 

071112)الشعر(األدب

150208اللغة.ع

020103العقلیة.ع

070511أخرى.ع

8466123المجموع



pp

الخاتمة



176الخاتمة

ت

. للمنطقة

)م1144-981/ھـ539-371(المرابطي

.، لتكتمل في أبھى حللھا خالل عھد الخالفة وما بعدهالحقا

المناص أنّھ سیكتشف حقیقة مزاحمة العنصر البربري لبقی

بالم

رضاألندلس التي یسكنھا أ ھاو

.بالد المشرقحتى بلغت أرجاءطارت شھرتھ

اثنان

لمعروفةیتعالى، وكثأحفظ لكتاب هللا جلّھم  ، وإن ا

ثبت عندھم

.األقطار المغاربیةمعظم
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،

،

ف، 

.الخطیب البلیغ واإلمام األلمعي والشاعر المفلق واألدیب األریب والعالم المتضلّع

،

ب إلى مقلب القلوب، ویحدوھم األمل إلى بلوغ المرامي ھم التقرّ .یشدّ

ة اإلسالمیة  یة بمكان أن یعلم أبناء األمّ بربر -یدةدون مزا–وإنّھ من األھمّ ّ ال أن

–-

یف وأرباب القلم اد وأصحاب السّ والزھّ

.ضي ھذه األمّةمن ما

التي –

ة والصدیقة قدیما ّ . أوسع ھذه العھود مشاركة ألبناء البربر-وحدیثاالعدو

أكثر  حكم 

.دون إقصاء وال تھمیشللتاریخ اإلثني حقھ

ّ البربر لم ینااعتقده والذي  أن

. المتعمّق للبربر في األندلس من مختلف الزوایا



قائمة المصادر 
والمراجع
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قائمة المصادر والمرایجع

:لقرآن الكریما-أ 
:كتب الصحاح–ب 
): م241/855ت(-1

سة قرطبةحنبل .)ت.د(القاھرة،-، مؤسّ

: )م256/870ت(-2

، 3--الصحیح المخ

.م1987-ھـ1407

): م279/892ت(مي -3

-

.)ت.د(

:المصادر-ج
،: )م1260/ھـ658ت(د هللا القضاعيمحمد بن عبابن األبار -4

.م2،1985ط،القاھرة-دار المعارف،حسین مؤنس

-،،التكملة لكتاب الصلة:ابن األبار-5

.م1995-ھـ1415،بیروت

دار ،،: -6

.م1989-ھـ1،1410ط،بیروت-دار الكتاب اللبناني،القاھرة-الكتاب المصري

،،:ابن األبار-7

.م1989-ھـ3،1410ط،بیروت-دار الكتاب اللبناني،القاھرة-المصري

،،ب:ابن األبار-8

.م1961-ھـ1،1380ط،بدمشق

: )م875/1470ت(-9

 ،،

.ت.د،القاھرة-والترجمة والطباعة والنشر
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10-

-،،الكامل في التاریخ: )م1233/ھـ630ت(

.ھـ2،1415ط،بیروت

.م1980-ھـ1400،بیروت-دار صادر،اللباب في تھذیب األنساب: ابن األثیر-11

،ا:)م807/1405ت(-12

.م1972-الرباط-للطباعة والوراقة

: )م1165/ـ560ت(-13

.م1994-ھـ1414،القاھرة-مكتبة الثقافة الدینیة،اآلفاق

،للداودي: األدنھ وي أحمد بن محمد-14

.م1997-ھـ1،1417ط،السعودیة-مكتبة العلوم والحكم،الخزي

: )م896/1491ت(بحيصاألابن األزرق-15

.ج2ت، .د،1ط،العراق-وزارة اإلعالم،تحقیق علي سامي النشار،الملك

،: )م370/981ت(د-16

.م1،2001ط،بیروت-دار إحیاء التراث العربي،محمد عوض مرعب

.م1994-بیروت-دار صادر-دیوان األعشى-)م629/ھـ7ت(األعشى-17

ملحق : )م356/967ت(-18

،،)(األغاني

.)ت.د(،بیروت-والنشر

: )م668/1270ت(ابن أبي أصیبعة-19

ّاء األطب ات  ،1ط،-،،طبق

.م1998-ھـ1419

،النصیحة الولدیة: )م1081/ھـ474ت(بن خلفالباجي أبو الولید سلیمان-20

،،-،

.ھـ1،1417ط

ّام -21 بس بن  لحسن عليا ا : )م542/1147ت(أبو 

.م1997-ھـ1417،بیروت-دار الثقافة،إحسان عیّاستحقیق ،أھل الجزیرة
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22- :،

.م1998-ھـ1،1419ط،بیروت-دار الكتب العلمیة،البدري

لصلة:)م578/1183ت(ابن بشكوال-23 ،ا

.م2003-ھـ1،1423ط،بیروت-صیدا-المكتبة العصریة،صالح الدین الھواري

: )م543/1148ت(-24

،

.م1987-ھـ2،1407ط،بیروت-دار الجیل،الخطیب ومحمد مھدي االستانبولي

-،،آنالقرأحكام: -25

.)ت.د(،بیروت

26-

.م1996مدرید، -األعلى لألبحاث العلمیة، الوكالة اإلسبانیة للتعاون الدولي

،لكالمسالك والمما): م1094/ھـ487(و عبیدبالبكري أ-27

.م1912، قرطاج-بیت الحكمة-الدار العربیة للكتاب،وأندري فیري

اضعمعجم ما ا: البكري أبو عبید-28 لمو بالد وا اء ال أسم من  عجم  ت ،س

.ھـ3،1403ط،بیروت-عالم الكتاب،السقا

: )م1038/ھـ429ت(الثعالبي أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل-29

،-،تحقیق مفید محمد قمحیة،الدھر في محاسن أھل العصر

.م1983-ھـ1،1403ط

: )م741/1340ت(ا-30

.م1983-ھـ4،1403ط،بیروت-دار الكتاب العربي،التنزیل

ّان-31 : )م987بعد / 377(حس

،م2005-1426،-،،والحكماء

رة عن طبعة  ّ .م1955طبعة مصو

كشف المشكل من : )م1201/ھـ597ت(أبو الفرجعليابن الجوزي عبد الرحمن-32

-1418،-،ب،

.م1997
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عسقالني-33 ل لشافعيابن حجر ا بة في : )م852/1449ت(ا اإلصا

.م1992-ھـ1412،بیروت-الجیلدار ،علي محمد البجاويتحقیق ،تمییز الصحابة

امة : )م456/1064ت(ابن حزم األندلسي-34 لحم وق ا ط

،1ط،-،،ة واألالّف

.م2004-ھـ1424

35- :،-

.ھـ1394،مطبعة مصر

لكتب ،،: ابن حزم األندلسي-36 ار ا د

.م2001-ھـ1421،بیروت-میةالعل

لمؤسسة ،،: ابن حزم األندلسي-37 ا

.م1،1983ط،4م وج1،1980ط،1ج،بیروت-العربیة للدراسات والنشر

38- :

.م1968، 1د، طالمنجد، دار الكتاب الجدی

39-،

لمساكني الغرب ، : )م1719/ 1131(ا دار 

.1،1992، طبیروت–االسالمي 

جذوة : )م488/1095ت(األزدي-40

،،-

.م2004-ھـ1،1425ط،بیروت-صیدا

: )م727/1326ت(-41

،-،،األقطار

.م2،1980ط،السراج

بن خلف ن حیّان القرطبياب-42 : )م469/1076ت(أبو مروان 

عربي،تحقیق محمود علي مكّي،أھل األندلس ل اب ا لكت ار ا -4،1403ط،-د

.م1983
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43- :،

.م2006-ھـ1،1426ط،بیروت-صیدا-المكتبة العصریة،الھواري

: )م529/1135ت(-44

،1ط،-،،

.م1983

،: ابن خاقان الفتح بن محمد-45

.م1989-ھـ1،1409ط،الیرموك-ارمكتبة المن،خربوش

الصة ، )م1517بعد / 923ت بعد (الخزرجي صفي الدین أحمد بن عبد هللا -46 خ

.ھـ1416، 5بیروتـ ط-دار البشائر، حلب-اإلسالمیة

: )م361/971ت(حارث-47

ثین ّ ،دراسة وتحقیق ماریا لویس أبیال ولویس مولینا،والمحد

.م1992،مدرید-العلمیة

بن علي الخطیب البغدادي أبو بكر-48 :)م463/1072ت(أحمد 

.)ت.د(بیروت، -الكتب العلمیة

: )م776/1374ت(-49

،.،-،

.م2004-ھـ1،1424ط

50- :،

.م2004-ھـ1،1424ط،بیروت-دار الكتب العلمیة،الطویل

بو عبد هللا محمد بن مسعودابن أبي الخصال-51 ئل ابن : )م540/1146ت(أ رسا

-1،1408ط-دمشق-،،

.م1987

،: )م1138/ھـ533ت(إبراھیم بن أبي الفتح ابن خفاجة-52

.م2006-ھـ1،1427ط،بیروت-معرفةدار ال،عبد هللا سنده
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: )م808/1406ت(-53

،أیّام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي الشأن األكبر

.م2000-ھـ1421-بیروت-دار الفكر،وسھیل زكار

مةالمق: ابن خلدون عبد الرحمن-54 فكر،،دّ ار ال -د

.م2001-ھـ1421-بیروت

،: )م681/1282(-55

،1ط،4ج،م2000طبعة ،3وج1ج،-،

.م1900طبعة ،6ج،م1،1994ط-5ج،1971

: ،):م575/1179ت(-56

.م1998-ھـ1419-1ط،بیروت–دار الكتب العلمیة ،محمد فؤاد منصور

: )م633/1236ت(-57

لمغرب ،1ط،-،،،ا

.م2008-ھـ1429

اج-58 ،: )م1030/ھـ421ت(أحمد بن محمدابن درّ

.م1961،مدرید-المكتب اإلسالمي،2ط،يمحمود علي مكّ 

: )م748/1348ت(-59

،،-،

.م1987-ھـ1،1407ط

60- :،

.م1993-ھـ9،1413ط،بیروت-مؤسسة الرسالة،وإبراھیم الزیبق

ِّنَ ،: الذھبي شمس الدین أبو عبد هللا-61 ،دج

.م2،1984ط،الكویت-مطبعة حكومة الكویت

،1ط،-دار الكتب العلمیة،تذكرة الحفاظ: الذھبي شمس الدین أبو عبد هللا-62

.)ت.د(
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-: الذھبي شمس الدین أبو عبد هللا-63

،اس

.ھـ1،1404ط،بیروت-الرسالة

افعي عبد الكریم بن محمد أبو القاسم-64 ّ : )م623/1226ت(الر

.م1987بیروت، -قزوین، تحقیق عزیز هللا العطاري، دار الكتب العلمیة

،: )م463/1071ت(-65

.م1،1995ط،بیروت-دار الجیل،ح الدین الھواريوشرح صال

): م1078/1667ت(-66

.م1983-ھـ1403، 3دمشق، ط-التونجي، دار الفكر

في : )م1340/ھـ741(ابن أبي زرع الفاسي-67

لرباط، - ا

.م1972

: )م379/989ت(-68

.م1984، 2القاھرة، ط-واللغویین، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، دار المعارف

تاج العروس من جواھر: )م1790/ھـ1205ت(الزبیدي محمد مرتضى الحسیني-69

.)ت.د(دار الھدایة، القاموس،

: )م628/708ت(ابن الزبیر أبو جعفر-70

اس والشیخ سعید أعراب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، مطبعة  عبد السالم الھرّ

.م1994-ھـ1414المملكة المغربیة، -المحمدیة-فضالة

): م794/1392ت(مد محأبو عبد هللا الزركشي -71

.ھـ1391بیروت، -ھیم، دار المعرفةفي علوم القرآن، تحقیق محمد أبو الفضل إبرا

بالغة، دار ): م538/1144ت(-72 اس ال أس

.م1979-ھـ1399دمشق، -الفكر

73-)6(

-الجعرافیة، تحقیق محمد حاج صادق، مكتبة الثقافة الدینیة، المركز اإلسالمي للطباعة

). ت.د(الجیزة، 
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ّف إلى ): م1230/ھـ627ت(ابن الزیّات التادلي أبو یعقوب یوسف بن یحي -74 تشو ال

-1427، 1ال-

.م2007

75-

.م1954مدرید، المجلد الثاني، -صحیفة معھد الدراسات اإلسالمیةفي 

:)م771/1370ت(-76

الكبرى، تحقیق عبد ا

.م1992-ھـ1413، 2عالن، الجیزة، طوالتوزیع واإل

المغرب في حلى المغرب، تحقیق شوقي : )م1286/ھـ685ت(ابن سعید المغربي-77

.م1955، 3القاھرة، ط-ضیف، دار المعارف

78- :

ایة، دار طالس للدراسات والترجمة والنشر ّ .م1987، 1دمشق، ط-الد

لسفر، : )م576/1180ت(-79 معجم ا

مة، -تحقیق عبد هللا عمر البارودي، المكتبة التجاریة .)ت.د(مكة المكرّ

لفي أبو طاھر أحمد-80 : السِّ

.م1963، 1بیروت، ط-من معجم السفر للسلفي، تحقیق إحسان عبّاس، دار الثقافة

81-

لفكر: )م562/1167ت( دار ا -دي، 

.م1998، 1ط

لحدائق : )م521/1227ت(-82 ا

-

.م1988-ھـ1408، 1دمشق، ط

: )م458/1066ت(-83

-1 ،

.م2000
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: )م1505/ھـ911ت(السیوطي جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر -84

لفكردار  -ا

.م1979-ـھ2،1399ط

85- :

.م1998-ھـ1418، 1بیروت، ط-علمیةمنصور، دار الكتب ال

-: السیوطي جالل الدین-86

.ھـ1،1396القاھرة، ط

: ت،،)م764/1363ت(ا-87

، -، و

.م2000، 1ط

: )م1198بعد /594ت بعد (-88

.م1964-ھـ1383، 1بیروت، ط-لس للطباعة والنشرالتازي، دار األند

): م1070/ھـ462ت(صاعد األندلسي -89

.م1985، 1بیروت، ط-دار الطلیعة

): م764/1363ت(-90

-

.م2000-ھـ1420

: الصفدي صالح الدین-91

 :

.م1999-ھـ1420، 1الریاض، ط-الصمیعي للنشر والتوزیع

بّي أحمد بن یح-92 ):م1203/ھـ599ت(ي الضّ

-1 ،

.م1997-ھـ1417
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ّ النمري یوسف بن عبد هللا -93 التمھید لما في الموطأ ):م1071/ھـ463(ابن عبد البر

.ھـ1387المغرب، -لشؤون اإلسالمیةوزارة عموم األوقاف وا

94- :-

.ھـ1398

):م940/ھـ328ت(أحمد بن محمدابن عبد ربّھ األندلسي-95

.م1999-ھـ1420، 3بیروت، ط-ربيلعالتراث ا

): م963/1556ت(-96

ت، -

.م1947-ھـ1376

كتاب التبیان، تحیق : )م1094بعد / ھـ487ت بعد (عبد هللا بن بلقین-97

.م1995الرباط، -الطیبي، منشورات عكاظ

): م1303/ھـ703ت(ابن عبد الملك المراكشي أبو عبد هللا-98

 ،-

.)ت.د(

: هللابن عبد الملك المراكشي أبو عبد-99

.م1964بیروت، -إحسان عبّاس، دار الثقافةبقیة السفر الرابع، تحقیق

: ابن عبد الملك المراكشي أبو عبد هللا-100

.م1965، 1بیروت، ط-السفر الخامس، تحقیق إحسان عبّاس، دار الثقافة

: مراكشي أبو عبد هللابن عبد الملك ال-101

.م1973، 1بیروت، ط-السفر السادس، تحقیق إحسان عبّاس، دار الثقافة

102-)

ق 3و2: )م1312/ھـ712

مراجعة ج -1400، 2-..س.و

.م1980
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103- :4 ،

.م1980/ھـ1400، 2بیروت، ط-تحقیق إحسان عبّاس، دار الثقافة

نصوص : )م1085/ـ478ت(-104

من كتاب  لس  األند " عن 

"والمسالك إلى جمیع الممالك 

.م1965مدرید، -اإلسالمیة

): م806/1404ت(-105

-

.م2000، 1بیروت، ط

106-

: )م571/1176ت(

-األفاضل، تحقیق محب الدین أ

.م1995

: ابن عساكر الدمشقي أبو القاسم-107

.ھـ1404، 3بیروت، ط-لكتاب العربيالحسن األشعري، دار ا

ة، : )م1338/ھـ636ت(ابن عسكر أبو عبد هللا-108

لرباط - ا

.م1999-ھـ1420، 1بیروت، ط-باالشتراك مع دار الغرب اإلسالمي

فھرسة : )م1148/ھـ542ت(األندلسي أبو محمد عبد الحقالمحاربي ابن عطیّة -109

-تحقیق محمد أبو األجفان و، ما رواه عن شیوخھ

.م1983، 2بیروت، ط

: )م1089/1679ت(ابن العماد الحنبلي أبو الفالح عبد الحيّ -110

-

.ھـ1406، 1دمشق، ط
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): م544/1149ت(-111

.م1998-ھـ1418، 1بیروت، ط-الكتب العلمیة

الغنیة فھرست شیوخ : عیاض بن موسى الیحصبي أبو الفضل-112

ار، دار الغرب اإلسالمي ّ .م1982-ھـ1402، 1، طبیروت-تحقیق ماھر زھیر جر

): م575/1179ت(-113

.م1983الرباط، -والشؤون اإلسالمیة المغربیة

): م1064/1654ت(العیدروسي عبد القادر بن شیخ بن عبد هللا -114

افر عن أخبار القرن العاشر، دار الكتب العلمیة .ھـ1405، 1بیروت، ط-السّ

قطعة من : )م6/12(-115

ع"" كتاب 

ل 2، ج1القاھرة، المجلّد-المخطوطات العربیة ّ .م1955نوفمبر -ھـ1375، ربیع األو

)م395/1004ت( -116

. م1999-ھـ1420، 2بیروت، ط-اللغة، تحقیق عبد السالم محمد ھارون، دار الجیل

: )م799/1397ت(-117

.م1996-ھـ1417، 1بیروت، ط-الكتب العلمیة

): م403/1013ت(-118

-1 ،

.م1997-ھـ1417

تراجم البلغة في ): م1415/ھـ817(مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي -119

-

.ھـ1407، 1ط
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120-

نصار، ): م1803/ھـ1218ت( األ و

.ھـ1398بیروت، -دار المعرفة

اسي -121 لمكن محمد ا بن  أحمد  اس  ّ لعب بو ا اضي أ بن الق جذوة ): م1025/1616ت(ا

نصور  لم ار ا لوراقةد باعة وا -للط

.م1974الرباط، 

أحمدبن قدامة المقدسيا-122 بن  محمد عبد هللا  بو  ني في : )م620/1223ت(أ لمغ ا

.ھـ1405، 1بیروت، ط-الفكرفقھ اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني، دار

123-

، :)م1230/ھـ628ت(

.م1997-ھـ1418الریاض، -دار طیبة

اكشي بن القطان ا-124 ):7رن قال(محمد حسن بن علي أبو المرّ

منظم الجمان 

.م1990، 1طبیروت،-اإلسالمي

): م1418/ھـ821ت(القلقشندي أحمد بن علي بن أحمد الفزاري -125

.م1981، 1دمشق، ط-وزارة الثقافةفي صناعة اإلنشا، تحقیق عبد القادر زكار،

ت (ابن الكتاني أبو عبد هللا مح-126

إحسان كتا): م1030نحو/ھـ420نحو

.م1981-ھـ1401مزیدة ومنقحة،2بیروت، ط-عبّاس، دار الشروق

): م1373/ھـ774ت(ابن كثیر أبو الفداء عماد الدین إسماعیل بن عمر الدمشقي-127

.)ت.د(بیروت، -ھایة، مكتبة المعارفالبدایة والن

: )م575/1179ت(-128

األندلس وھو قطعة من كتاب االكتفاء

، 13-ال

.م1965-1966
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): م475/1082ت(-129

لكتب 

.ھـ1411، 1بیروت، ط-العلمیة

-: مجھول-130

.م2007-ھـ1428، 1ط

الحلل الموشیة في :مجھول-131

شاد الحدیثة .م1979-ھـ1399، 1الدار البیضاء، ط-القادر زمامة، دار الرّ

132- :-

.م2005، 1الرباط، ط

، )م1341/ 742ت(-133

-تھذیب

.م1980-ھت1400، 1بیروت، ط

ي -134 ): م1631/ھـ1041ت(التلمساني أحمد بن محمد المقرّ

.م2004طبعة بیروت،–األندلس الرطیب، تحقیق إحسان عبّاس، دار صادر 

ي التلمساني أحم-135 : د بن محمدالمقرّ

.م1942القاھرة،-إبراھیم األبیاري وعبد الحفیظ شلبي-تحقیق مصطفى السقا

أحمد -136 بن  محمد  دسي  لمق ): م375/985ت(ا

قافة )تاراتخم(

.م1980دمشق، -واإلرشاد القومي

معجب): م647/1249ت(-137 ل ا

-

.م2006-ھـ1424، 1بیروت، ط-صیدا

لسان ):م711/1311(-138

.م1994-ھـ1414، 3بیروت، ط-صادرالعرب، دار
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): م975/1567ت(-139

-

.م1998-ھـ1419، 1بیروت، ط

قضاة ): م1390بعد /792ت بعد (ن -140

.م1995-ھـ1415، 1بیروت، ط-الكتب العلمیة

توضیح ): م1438/ھـ842ت(ابن ناصر شمس الدین محمد بن عبد هللا الدمشقي-141

.م1993، 1طبیروت،-العرقسوسي، مؤسسة الرسالة

142- :
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