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 الحركة العلمية في مدينة قرطبة 

 
 بسام عبد الحميد حسين السامرائي م.م.                                                                   
 وزارة التربية / محافظة صالح الدين                                                                

 سامراء                                                                                                      

Summary 

        Qurtoba starred in the fieled of civilization at the age if ammayd succession at 

Andalus starring that never witnessed islamic civilization at medievalist ages except 

Cairo and Baghdad. It has become the cradle of life and it stands for philosophy poets 

centre and arts centre and home to writers, matter of knowledge. The Andulas poety in 

Qurtoba is in flunced by east traditions. That helped many writers, poets for increasing 

their number.  

       Qurtoba was centre of the medical studies. The most greatest doctors and druggists 

appeared whom come to build school in medicine and drugs. 

 :المــــقدمــــة
ان االنسان العربً عندما ٌذكر امامه اسم قرطبة تتأجج فً نفسه مشاعر عدٌدة من        

عٌناه صوراً  االعتزاز المقرون باالسى ، وٌجٌش صدره بهذه المشاعر المضطربة حٌن تراى

من اثار المجد بأرض هذه المدٌنة العرٌقة التً ادت دوراً هاما فً تارٌخ الحضارة العربٌة 

االسالمٌة فأن مدٌنة قرطبة من المدن القالئل التً ارتفعت إلى مصاف الحواضر العظمى فً 

ل شهرة عن العالم فً العصور الوسطى ، فقد كانت هذه المدٌنة فً القرن العاشر المٌالدي ال تق

 بغداد حاضرة خلفاء بنً العباس او القسطنطٌنٌة مقر اباطرة بٌزنطة . 

ً لم تشهده      وفً المجال الحضاري تألقت قرطبة فً عصر الخالفة االموٌة باألندلس تألقا

حاضرة إسالمٌة فً العصور الوسطى بأستثناء القاهرة وبغداد ، واصبحت مهد الحٌاة الرفٌعة ، 

والشعراء ومركز الفنون ، ووطن االدباء ، ومنار العلم ، على هذا النحو ٌمكننا  ومقر الفالسفة
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القول بأنه اذا كانت بغداد قد ادت دور القلب من العالم اإلسالمً فً الشرق حتى سنة       

م ( فان قرطبة كانت الرأس المهٌمن على العالم اإلسالمً فً الغرب ،  1251هــ /  656)

م ( . ان دراسة وبحث موضوع قرطبة من الناحٌة  1012هـ /  403ة )على األقل حتى سن

العلمٌة له أهمٌة كبٌرة نظراً لقلة المصادر التً عنٌت بالجانب العلمً السٌما للمدن العربٌة 

اإلسالمٌة التً كانت لها شأن كبٌر فً هذا المجال كقرطبة مثالً ، لقد تضمن البحث اربعة 

 وخاتمته .  مباحث فضالً عن مقدمة الحث

وقد تناولت فً هذا المبحث مكانة قرطبة العلمٌة فظالً عن العلوم االدبٌة  اما المبحث االول :

التً تتضمن الشعر والنثر وقد ركز الضوء على اهم الشعراء الذٌن برزوا فً قرطبة وما كان 

 رز فً المدٌنة . لهم من دور ادبً فً هذه المدٌنة فضال ً عن مجال النثر وما كان لفن من اثر با

فقد ركزت الحدٌث فٌه عن العلوم اللغوٌة والدٌنٌة فقد تطرقت فٌه  اما المبحث الثاني :   

وابرزت اثر الدراسات النحوٌة فً قرطبة وكذلك فقه اللغة العربٌة وتطرقت إلى اهم العلماء 

فً هذا المجال عن علم الذٌن اهتموا بهذا العلم . اما بالنسبة إلى العلوم الدٌنٌة فقد تم الحدٌث 

 القراءات وعلم التفسٌر وعلم اصول الفقه . 

فقد انفرد هذا المبحث فً الحدٌث عن العلوم االجتماعٌة السٌما علم التارٌخ  اما المبحث الثالث :

والجغرافٌة واوضحت فٌه مكانة هذا العلم فً قرطبة ومدى األهمٌة التً كانت تكنة قرطبة لهذا 

 ذي اهتموا الذي اهتموا بهذا الجانب . العلم والعلماء ال

وفٌه تم الحدٌث عن العلوم العقلٌة التً اشتملت على علم الطب والكٌمٌاء اما المبحث الرابع : 

 وعلم الفلك وقد ذكرت فٌه اهم وابرز االعالم التً عنٌت بهذا العلوم .

الخلفاء األندلسٌٌن تم فٌه الحدٌث عن دور العلم والمكتبات واهتمام  اما المبحث الخامس :

 السٌما الخلٌفة الَحَكم المستنصر  .

وفً ختام هذه المقدمة البد من الذكر اخلصت فٌه النٌة وافٌاً بالمطلوب محققاً للغاٌة فبعناٌة     

 هللا ومنه  ، وان جانب ذلك فحسبً انً قد اجتهدت اذ ان الكمال هلل وحده . 

 المبحــث االول                                             

 مكانــــة قرطبــة العلميــة 
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، مكانة علمٌة كبٌرة السٌما فً العصر األموي وما تاله ( 1)احتلت مدٌنة قرطبة                

من عصور حتى سقوطها فً اٌدي القشتالٌن ، اذ غدت بحق قاعدة العلوم ومركزه األداب 

ً بالعل ً وثٌقا م بل اصبح العلم احد ابرز معالمها حتى عبر احد واصبح اسمها ٌرتبط ارتباطا

 الشعراء بقوله : 

 بأربع قامت االمصار قرطبة               وهن قنطرة الوادي وجامعها         

 (  2)هاتان ثنتان والزهراء ثالثة                والعلم اكبر شًء وهو رابعها         

لمدن االندلسٌة فً مجال العلم وذكره انه اذا مات وفً ذكر تفصٌل قرطبة عن غٌرها من ا     

عالم بأشبٌلٌة فأرٌد بٌع كتبه حملت الى قرطبة حتى تباع فٌها ، وان مات مطرب بقرطبة فأرٌد 

 . ( 3)بٌع آالته حملت الى اشبٌلٌة 

جاءت هذه المكانة التً احتلتها قرطبة نتٌجة الهتمام أمراء بنً امٌة وخلفائهم باقتناء     

صنفات النادرة ، وارسلوا للبحث عنها وشرائها ، فأالمٌر عبدالرحمن االوسط                  الم

م ( بعث عباس بن ناصح الجزٌري الى المشرق لٌبحث له  961ــ 912هــ /  350ــ  300) 

 . ( 4)عن الكتب القدٌمة والنادرة 

الخالفة                 ان الحركة العلمٌة فً قرطبة وصلت الى اوج ذروتها فً عصر     

م ( وعلى االخص فً زمن الَحَكم المستنصر باهلل                1030ــ 921هـ / 422ــ 316)

ً للكتب اذ ان   976ــ  961هــ /  366ــ  350)  )) عدد م ( وكان الَحًكم اكثر بنً امٌة حبا

فهرسة خـمسون ورقة  الفهارس المحتوية لتسمية الكتــب اربع واربــعون فهــرسة في كـل

. وكذلك ( 5)ليس فيها إال ذكر اسماء الدواوين فقط ، وان عدد كتبها بلغ اربعمائة الف مجلد ((

لم ٌتوقف اهتمام الَحًكم بالناحٌة العلمٌة عند هذا الحد إذ قام بتشكٌل العلمً األندلسً فً قرطبة 

،  ( 6) ا المجمع بـ ) دار الَملك (ٌجتمع فٌه كبار العلماء ومشاهٌرهم فً االندلس وكان ٌدعى هذ

وبهذا فقد جمعت قرطبة اصناف العلم السٌما العلوم االدبٌة والدٌنٌة واالجتماعٌة والعقلٌة 

 وسنتحدث عن هذه العلوم بالتفصٌل . 

 

 العــــلوم االدبـيـــة                                            

 أــ الشــعر  
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لم تبدأ الحركة األدبٌة نشاطها فً قرطبة أال منذ ان دخلها أمٌر عبدالرحمن الداخل           

، واتخذها مقراً لدولة بنً امٌة فً االندلس ، وذلك ( 7)م (711ــ  755هــ /  172ــ  131)

ن العرب النشغال المسلمٌن فً عهد الوالة  بالفتوح فٌما وراء جبال البرتات ، وبالفتن الداخلٌة بٌ

 . (1)من ناحٌة ، وبٌن الٌمنٌة المضرٌة من ناحٌة 

وكان الشعر االندلسً بقرطبة متأثراً بالتقالٌد المشرقٌة وقد ساعد على ذلك وفود عدد        

م(  755ــ  713هــ /  131ــ  95كبٌر من الشعراء واالدباء السٌما فً عصر الوالة ) 

، وٌأتً فً طلٌعتهم أبو األجدب جعونة بن  (9)م (  921ــ  755هــ /  316ــ  131واالمارة ) 

، والوالً الشاعر أبو الخطار حسام بن ( 10)الصمة الكالبً الذي ٌعد من قدماء شعراء االندلس 

 . (11)ضرار الكالبً الذي ٌلقب )بعنترة االندلس(

التً  وٌبدو ان هؤالء الشعراء كان جل شعرهم ٌصب فً مجال مدح الحروب الجهادٌة      

كان لطبٌعة االندلس الخالبة : من مٌاه جارٌة وجبال خضراء  .(  12)كانت قائمة فً االندلس 

وبساتٌن أثر كبٌر فً اختٌار الشعراء لموضوعاتهم الشعرٌة فقد استخدموا ملكات الحس والخٌال 

. ولم ٌقف الشعراء عن حد وصف الطبٌعة بل تعده الى وصف  (13)فً وصف جمال الطبٌعة 

قصور التً شٌدت انذاك فً االندلس السٌما قصر الزهراء. ولقد وصف احد الشعراء هذا ال

 :(14)القصر وبساتٌنه بقوله

 لقد جال مصنع الزهراء عن اثر           موحد القدر عـــــن مثل وعن مثل               

 ٌجاز كالخطل فاتت محاسنها مجهود واصفها              فالقول كالسكت واإل             

 بل فظلها فً مبانً األرض اجمعها              كـــــفضل دولة باقٌها على الدول         

 كادت قسً الحناٌا ان تضارعها               اهــــــله السعد لوال وصمة االفل           

قالٌد المشرقٌة وٌأتً وفً عهد االمارة األموٌة باألندلس كان الشعر متأثراً كما ذكرنا بالت      

فً مقدمة المشرقٌن الذٌن دخلوا االندلس هو عبد الرحمن بن معاوٌة الداخل الذي كان مقاتالً 

أمٌراً وشاعراً فعندما نزل فً مدٌنة الرصافة من قرطبة وكانت فٌها نخلة ذكرته بوطنه الشام 

 :  (15) وارفعت مشاعره واحاسٌسه وانشد أبٌات شعرٌة نذكر منها

 تبدت لنا وسط الرصافة نخلة             تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل             
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 فقلت : تشبهً فً التغرب والنوى        وطول التنائً عن بنً عن اهلً             

 نشأت بأرض انت فٌها غرٌبة            فمثلك فً االقصاء والمشتاي مثلً             

.  ( 16)لداخل ظهر العدٌد من الشعراء منهم الشاعر عاصم بن زٌد التمٌمً ففً عهد األمٌر ا     

وفً عهد األمٌر عبدالرحمن األوسط برز عدد من كبار الشعراء منهم عباس بن ناصح 

 .  (17)الجزٌري ، وعبدهللا بن شمر، وٌحٌى الغزالً ، والشاعرة القطبٌة حسانة التمٌمٌة 

م( فقد شهدت قرطبة وضمت  1030ــ  755هـ /  422 ــ 316اما فً عصر الخالفة )     

اسماء كثٌرة من الشعراء السٌما فً عهد الخلٌفة عبدالرحمن الناصر نذكر منهم احمد بن دمحم بن 

عبد ربه األندلسً صاحب كتاب ) العقد الفرٌد ( الذي كان شاعراً البالط فً عهد الخلٌفة 

تاب )الحدائق ( ، وخالد بن احمد بن خالد بن ، واحمد بن دمحم بن فرج صاحب ك (11)الناصر 

 . ( 19)م ( وغٌرهم  1012هـ /  403هشام ، وٌوسف بن هارون المعروف بالرمادي ) ت : 

م( 1001ــ 976هــ / 392ــ  366وفً عهد الحاجب المنصور ابن ابً عامر)            

إلى األدب والشعر بوجه  شهدت قرطبة نهضة شعرٌة لم تشهدها األندلس من قبل لمٌل المنصور

 ( 21)م( .  1030هــ /  421، ومن اعظم شعرائه احمد بن دراج القسطلً  )ت : (20)خاص 

هذا وقد اهتم الحاجب المنصور باألعالم الحربً المتمثل بالشعر والشعراء اذ رافق     

كان من م ( و 914هـ /  373، عام )  (22)المنصور اربعون شاعراً فً حملته على برشلونة 

ضمن الشعراء الذٌن اصطحبهم ابن دراج القسطلً وصاعد بن الحسن البغدادي صاحب كتاب   

 : (24)، ومن شعر ابن دراج فً وصف اسطول ابن ابً عامر قوله  ( 23)) الفصوص ( 

 تحمل منه البحر بحراً من القنا                  ٌروع بها امواجه وٌهول            

 مــــعاالت الشــرع كــأنها                 وقد حملت اسد الحقائق غٌل بكل           

 اذا سابقت شاد الرٌاح تخٌــلت                  خٌوالً مدى فرسانهن خٌول           

 سحائب تزجها الرٌاح فان وفت                 انافت بأجٌاد النعــام فٌـــول          

الخالفة األموٌة فً األندلس وقامت دولة الطوائف                              ولما سقطت              

م ( تأثرت قرطبة بالكوارث والنكبات التً اخذت تتالحق  1091ــ  1030هـ /  414ــ  422) 
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ً مما دفع بكبار شعرائها الى الهجرة منها  ، وانصرف خلفاء قرطبة فً هذا  ( 25)علٌها سرٌعا

 .(26)ً عن األدب والشعر وشغلتهم السٌاسة والحروب فضعفت دولة األدب العصر االنتقال

وفً هذا العصر ) عصر الطوائف ( تنافس ملوك الطوائف فً اجتذاب فحول شعراء       

األندلس الذٌن ال ٌعتبرون انفسهم فً مراتب ادنى من شعراء المشرق )) وتحولت عواصم 

 . ( 72) األندلس الى بغدادات كثٌرة ((

وازدهرت الحٌاة االدبٌة فً قرطبة بفضل تشجٌع بنً جهور بنوع من األستقرار النسبً       

 ،  ( 21)بفضل تشجٌع ابً الحزم جهور بن دمحم للحركة األدبٌة 

وٌمثل الوزٌر الشاعر أبو الولٌد احمد بن عبدهللا بن زٌدون هذا االزدهار األدبً اصدق تمثٌل ، 

، فانشد فٌها  (29)ة بنت المستكفً ) دمحم بن عبدهللا بن الناصر ( فقد كان ابن زٌدون ٌحب والد

 اشعاراً رائعة منها القصٌدة التً مطلعها : 

 اضحى التنائً بدٌال عن تدانٌنا           ونـاب عن طٌب لفٌانا تـــجافٌنا            

 وبنا فما ابتلت جوانحــنا             شــوقاً إلٌــكم وال جفت مـــاقٌنا  بنأتم           

 ٌكاد حٌن تناجٌــكم ضـمائرنا             ٌقضً علٌنا األسى لو ال تأسٌنا           

 ( 30)حالت لفقدكم اٌامنا فـــغـــدت             سوداً ، وكانت بكم بٌضاً لٌالٌنا            

ا العصر لم ٌقتصر الشعر على الرجال فقط فقد كان هناك العدٌد من الشاعرات أألندلسٌات فً هذ      

اللواتً ٌمكن ان نؤكد ان عددهن قد قاق عدد اللواتً ظهرت فً المشرق وهن ام العالء بنت ٌوسف 

الحجازٌة ، والشاعرة ام الكرار بنت المعتصم ، والشاعرة حفصة بنت حمدون ، والشاعرة اسماء 

، كلهن شاعرات ففً عصر الطوائف واشهرهن الشاعرة  ( 31)امرٌة ، وبثٌنة بنت المعتمد بن عباد الع

 :  (32)والدة بنت المستكفً التً كتبت بالذهب على طراز ثوبها

 أنا وهللا اصلـــــــــح للمعــــــالً                           وامشً مشٌتً واتٌه تٌها              

 وامكن عاشقً من صحن خــدي                            واعطً قبلتً من ٌشتهٌها .            

 

 ب ــ النـــثر  
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ان النثر كان مرتبطاً بالشعر ارتباطاً وثٌقاً ، اذ ان شعراء األندلس كانوا ٌجٌدون الكتابة نثراً             

ٌة وفً األخوانٌات وٌتمٌز هذا النوع من كما ٌجدون النظم شعراً ، وٌتمثل النثر فً الرسائل الدٌوان

، ظهرت البوادر االولى لؤلدب  (33)الكتابة باإلسراف فً استعمال المحسنات اللفظٌة كالسجع والجناس 

م( ، فهنالك ابٌات من  713ــ 710/  95ــ 92العربً ) الشعر ، النثر ، الخطابة ( منذ عصر الفتح ) 

القاها على جنده . ففً عهد الوالة استمر النثر ٌسٌر على  الشعر وخطبة تنسب الى طارق بن زٌاد

 .( 34)اسلوب التقلٌدي المشرقً فمن نماذج النثر خطبة االمراء ووصاٌاهم البنائهم 

اما الخصائص الفنٌة لهذا النثر فهً خصائص النثر المشرقً نفسه ، فهو ٌمثل إلى االٌجاز وٌعنً    

 ،(35)لها ، ثم خلوه من المقدمات الطوٌلةبقوة العبارة أكثر من عناٌته بتجمٌ

نهض االدب األندلسً فً فترة الخالفة نهضة كبٌرة ، ساعد علٌها ما كان من رقً سٌاسً ونهوض 

ثقافً وتفوق اجتماعً ، واخذت هذه النهضة األدبٌة عدة مظاهر منها ظهور االنواع الجدٌدة فً النثر 

نثر التألٌفً فبجانب األسلوب القدٌم الذي كان ٌسمى النثر الخالص ظهر نوع جدٌد من النثر ٌسمى بال

 وٌتألف من نوعٌن : 

وٌمثله ) كتاب الشعراء باألندلس ( لمؤلفه دمحم بن هشام المروانً  يسمى التاريخ األدبي األول :

وكتاب ) شعراء الخلفاء من بنً امٌة ( لمؤلفه عبدهللا بن دمحم بن مغٌث المعروف بابن بالصفار 

 . ( 36)م المستنصر ، وهو مشهور بالعلم واألدب كان أثٌراً عند الَحكَ 

، وٌعنً ظهور كتب ادبٌة بمفهوم القرن الثالث والرابع الهجري  الثاني : يسمى التأليف األدبي

 . (   37)لكلمة ادب ، واحسن نوع ٌمثله هو كتاب ) العقد الفرٌد ( البن عبد ربه األندلسً 

لنثر منهم أبو مروان بن وكان هناك العدٌد من األسماء التً عنٌت باألدب السٌما فً مجال ا   

، وكذلك ( 31)حٌان الذي انصرف إلى تألٌف كتاب األدب والتأرٌخ واشتهر بكتابه  )المقتبس(

، كما له (  39)م( وله كتاب ) حانوت عطار ( 1034هـ/  426احمد بن عبدالملك ابن شهٌد )ت: 

، اما ابو دمحم بن (  40)رساله التوابع والزوابع وهً قصة خٌالٌة ٌحكً فٌها رحلة فً عالم الجن 

حزم الذي كان له باع طوٌل فً مجال األدب والتأرٌخ فقد عاصر فترة دول الطوائف فأشتهر 

كتاب له فً هذا المجال ) طوق الحمامة فً االلفة واآلالف ( اذ تناول فٌه دراسة عاطفٌة الحب 

 .( 41)بشكل مفصل 

 المبحــث الثانــي

 ية العــلوم اللغويـــة والدينـــ
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 أــ العــلوم اللغويــة 

اقتصرت الدراسات النحوٌة واللغوٌة فً قرطبة فً عهد األمارة بادئ ذي بدأ على قراءة       

النصوص األدبٌة شعراً ونثراً لتربٌة الملكات األدبٌة ، فكانت الدراسات النحوٌة على هذا النحو 

الحٌن بدأت تظهر بعض العناٌات فً ، منذ ذلك  ( 42)ضمنٌة إلى ان دخلت األندلس كتب الكسائً

ً ابو عبدالملك عثمان بن المثنى القرطبً                  ( 43)النحو  ، فبرز من علماء اللغة اٌظا

 .  ( 44)م( 116هـ /  273)ت : 

وكذلك فأن فقه اللغة العربٌة ازدهرت بفضل علماء انفقوا حٌاتهم كلها فً بالدهم او بفضل    

أخرٌن عزموا على السفر لآلخذ من منابع المعرفة نفسها من المشرق كاألندلسً ابن مالك 

، وقد  (45)صاحب االلفٌة من الشعر تعالج موضوع الصرف والنحو وكذلك ابن حٌان اللغوي

رة الخالفة مدرسة الدراسات اللغوٌة فً األندلس وذلك بعد قدوم ابو علً اسماعٌل تأسست فً فت

م (  941هـ /  330بن القاسم القالً صاحب كتاب ) االمالً ( الذي وفد إلى األندلس عام ) 

حامالً كثٌر من علوم المشرق وادبه كما ألف كثٌر من الدراسات اللغوٌة واملً على طلبته 

 .  ( 46)االمالً األندلسٌٌن كتاب 

وبالعكس رحل علماء اندلسٌون فً اللغة إلى بالد المشرق أمثال دمحم بن ٌحٌى بن       

م ( رحل الى مصر ولقً فٌها علومه هناك بعد ذلك عاد الى  939هـ /  321عبدالسالم ) ت : 

ن المشرق ، وقد ازدهرت الدراسات اللغوٌة فً فترة الحجابة التً دفعت بعوامل م( 47)األندلس 

اإلسالمً حٌث وصل فً هذه الفترة اللغوٌة المشرقً األدٌب صاعد البغدادي إلى األندلس عام 

وفً فترة  (41)م(على اٌام الحاجب المنصور فأستقبله المنصور احسن استقبال  990هــ /  310)

ة      عصر الطوائف ، كان من رواد الدراسات النحوٌة العالمة اللغوي ابو الحسن علً بن سٌد

 (49)م ( صاحب كتاب )المحكم( وكذلك ثابت بن دمحم الجرجانً 1065هـ /  451) ت: 

 ب ــ العـــلوم الدينيـــة 

اعتنق األندلسٌون فً عصر الوالة مذهب االمام عبدالرحمن االوزاعً                            

االوزاعً الى االندلس  م ( وتختلف الرواٌات حول العالم الذي نقل مذهب 773هـ /  157) 

م( وصعصعة بن سالم  767هـ /  150فترجح بٌن القاضً الغرناطً أسد بن عبدالرحمن)ت : 

 .  ( 50)م( 107هـ /  192الشامً     ) ت: 
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وفً عصر االمارة اقبل األندلسٌون على اعتناق مذهب األمام مالك بن انس                      

م (  796ــ 711هــ /  110ــ  172ٌر هشام بن عبدالرحمن ) ) رضً هللا عنه ( فً عهد األم

وفً فترة الخالفة شاع المذهب الشافعً فً األندلس وكان من انصار هذا المذهب أسلم بن 

. عنً اهل ( 51)عبدالعزٌز بن هشام واحمد بن عبدالوهاب الذي عاصر الخلٌفة الَحَكم المستنصر 

ن ، والتفسٌر والحدٌث والقراءات وصنفوا فٌها الكتب ، وأول األندلس بالعلوم الدٌنٌة كعلوم القرا

م( مولى عبدالرحمن بن معاوٌة الذي  900هــ /  217من ظهر منهم دمحم بن وضاح  ) ت : 

 ( . 52)رحل إلى المشرق رحلتٌن فً طلب الحدٌث 

ٌعد نهج تفسٌر القران بالمأثور من ابرز المناهج التً اشتهرت باألندلس فتزعم هذا المنهج .         

، وقد  (53)م( الذي الف كتاباً فً تفسٌر القرآن  119هـ /  276العالم الفقٌه بقً بن مخلد ) ت : 

اصبحت األندلس دار حدٌث بفضل جهود بقً بن مخلد فً زمن االمارة . وفً مجال علم 

لفقه ٌرز فً األندلس علماء مشهورٌن فظهر منهم فمن ائمة فقهاء المذهب المالكً ٌحٌى أصول ا

م( واستاذه زٌاد بن عبدالرحمن اللخمً أول من ادخل  141هـ /  234بن ٌحٌى اللٌثً )ت:

 . ( 54)المالكً لؤلندلس 

ً ٌحٌى بن ابراهٌم بن مزٌن القرطبً                      ومن فقهاء المذهب المالكً بقرطبة أٌظا

، وفً مجال القراءات ظهر (  55)م ( الذي صنف كتاباً فً تفسٌر الموطأ  272هـ /  259) ت : 

فً قرطبة علماء كان لهم األثر البارز فً تطور هذا العلم فً األندلس ومن هؤالء العلماء 

م (  976/ هـ  366عثمان بن سعٌد القرطبً وكذلك ٌحٌى بن مجاهد بن عوانة النزاري ) ت : 

.   ففً عصر الطوائف ازدهرت العلوم الدٌنٌة حٌث كانت تعقد  ( 56)الذي كان مهتماً بالقراءات 

مجالس الفقهاء فً كل جمعة ٌتدارسون كتب التفسٌر والحدٌث ، وبرز فً تلك الفترة شٌخ القراء 

م (  1045هـ/  437أبو عمرو الدانً . وظهر أبو دمحم مكً بن ابً طالب القرطبً ) ت : 

 . (  57)وكان بحراً فً علوم القرآن مجوداً للقراءات السبع 

 المبحــث الثالـــث

 العــــلوم االجتـــماعـــية

 أ ــ التـــأريــخ 

انجبت قرطبة عدداً من كبار المؤرخٌن فً األندلس من اقدمهم ثالثة ٌحملون اسم الرازي     

م( الذي  116هــ /  273هم دمحم بن موسى الرازي )اشتغلوا جمٌعاً وعٌنوا بكتابة التارٌخ ، اول
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. وثانٌهم احمد بن دمحم بن موسى  (51)وصف ) كتاب الراٌات ( وهو كتاب تأرٌخً وجغرافً

م( الذي الف كتابٌن احدهما فً صفة قرطبة وخططها ومنازل  935هــ /  324الرازي )ت: 

ما الشخص الثالث الذي كان ٌحمل لقب ال ، والثانً فً اخبار ملوك األندلس ، ا (59)االعٌان بها 

رازي المؤرخ عٌسى بن احمد بن دمحم الرازي الذي ألف كتاباً فً تارٌخ االندلس منها          ) 

.ومن المؤسف لم تتوفر االدلة الكافٌة على انها ( 60)تارٌخ االندلس ( و )حجاب خلفاء األندلس ( 

 هذه الكتب مفقودة او موجودة . 

صر الخالفة ظهر عدد من المؤرخٌن نذكر منهم  أبو بكر دمحم بن عمر بن عبدالعزٌز وفً ع     

م( الذي كان حافظاً ألخبار األندلس وله  977هـ /  367المعروف بأبن القوطٌة القرطبً )ت: 

فً ذلك كتاب عن فتح األندلس بعنوان ) تارٌخ افتتاح األندلس ( وهذا الكتاب متداول فً 

ة ، وطبعت من قبل دار الكتب العلمٌة ودار الكتاب المصري ،  وحققه ابراهٌم المكتبات المركزٌ

م(  وٌعتبر هذا الكتاب من اهم مصادر تارٌخ األندلس فً 1919االبٌاري فً بٌروت  فً سنة ) 

عصر الوالة . وكذلك برز فً هذا المجال فً هذا العهد المؤرخ القرطبً عرٌب بن سعد  )ت: 

، ( 61)قرطبٌاً من اصل مسٌحً ، وكتب مختصراً لكتاب تارٌخ الطبري م( وكان  979هـ /369

واعظم ما انجبتهم قرطبة )فً عصري الخالفة والطوائف (  من المؤرخٌن بال منازع الكاتب 

م( واهم ما 1076هـ / 469الكبٌر ابو مروان حٌان بن خلف بن خلف المعروف بابن حٌان )ت: 

تبس ( )المتٌن ( و     )اخبار والدولة العامرٌة ( و) البطشة صنفه من كتب التارٌخ اربعة ) المق

. وتعد هذه المصنفات  ( 62)الكبرى ( وكلها تؤلف ما ٌعرف بأسم التارٌخ الكبٌر البن حٌان 

متواجدة فً كثٌر من البلدان العربٌة واالسالمٌة ، وطبعت فً المكتبة العصرٌة  فً بٌروت ، 

 ل الشٌخ الدكتور صالح الدٌن الهواري. م. وتم تحقٌقها من قب2006صٌدا،

      

وفً مجال التراجم ظهر عدد من المؤرخٌن الذٌن عنوا بتراجم علماء األندلس واشهرهم          

م( الذي وضع كتاب  1070هــ /  463أبو عمر ٌوسف بن عبدهللا بن دمحم بن عبد البر النمري ) 

م ( مؤلف  971هـ /  361الحارث الخشنً )ت:  ، وابو عبدهللا دمحم بن (63)عن فقهاء قرطبة 

كتاب ) تارٌخ قضاة قرطبة ( الذي ٌعتبر من اهم المصادر دراسة الحٌاة االجتماعٌة فً االندلس 

من الفتح حتى عصر الحكم ، وكذلك ابو الولٌد عبدهللا بن دمحم بن ٌوسف المعروف بأبن الفرضً 

وٌعد هذا الكتاب جزاء من اجزاء المكتبة االندلسٌة .  ( 64)مؤلف كتاب ) تارٌخ علماء األندلس ( 

 . 1919الكتاب المصري ، بٌروت سنة  –التً طبعت من قبل مطبعة دار الكتب العلمٌة 
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 ب ــ الجغــرافيــة  

اما فً مجال الجغرافٌة فقد ضمت قرطبة اسماء العدٌد من الجغرافٌٌن الذٌن برعوا فً        

عبدهللا بن عبد الحكم المعروف بأبن النظام ، وابو عبدهللا البكري    هذا المجال منهم ، أبو بكر 

( وهو من اكبر الجغرافٌٌن الذٌن انجبتهم األندلس ، فقد ألف فً هذا  1094هـ /  417) ت : 

المجال كتابٌن اولهما ) معجم ما استعجم ( الذي ٌعد اول معجم جغرافً عربً ، أما كتابه الثانً 

الك والممالك ( وقد حمل هـــذا الكـــتاب عنوان اخــر هـــو                    كان بعنوان ) المس

 .  ( 65)) المغرب فً ذكر بالد افرٌقٌا والمغرب ( 

 

 

                                      

 

 المبحــــث الرابــــع                                             

 العــــــلوم العـقــــليــــة        

 أــ الــطـب  

ً فً العصور الوسطى بالرٌاضٌات والفلسفة          ً وثٌقا ٌرتبط  علم الطب والصٌدلة  ارتباطا

والفلك والهندسة ، لذلك ٌجمع كثٌر من العلماء بٌن هذه العلوم وٌصعب علٌنا ان نفرق بٌن 

 . (66)الرٌاضً منهم من الطبٌب او الصٌدالنً

ٌها ظهرت اعظم مجموعة من االطباء كانت قرطبة مركزاً للدراسات الطبٌة ، فف      

والصٌادلة الذٌن كانوا ٌؤلفون مدرسة فً علم الطب والعقاقٌر ، وكان اهل االندلس فً عهد 

. وفً عهد  (67)الوالة ٌعولون فً الطب على كتاب مترجم ٌقال له االبرٌشم ومعناه الجامع 

االطباء المشارقة الذٌن رحلوا الى االمارة تقدمت العلوم الطبٌة فً االندلس وقد ساهم فً تقدمها 

االندلس نتٌجة االضطراب السٌاسً فً المشرق فلقوا الترحٌب والعناٌة فٌها ، اذ ٌقول احمد 

)) علماء يضيف بهم المشرق من الفاقة فيرحلون الى المغرب وعلماء من المغرب امٌن : 

 . (61)يعوزهم العلم  فيرحلون الى الشرق((
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طباء فً هذا العهد ) عهد االمارة( احمد بن اٌامس ، فقد كان استاذه كان فً مقدمة اال      

طبٌباً عراقٌاً هاجر الى االندلس ، هذا الطبٌب العراقً هو الذي اوصل األندلس معجوناً ألوجاع 

، وكذلك خالد بن ٌزٌد بن رومان الذي كان بارعاً فً الطب فً عهد االمٌر دمحم بن  (69)الجوف

. ومنهم دمحم  (70)م( الذي كان ٌصنع بٌده االدوٌة التجارٌة912 -111هــ / 300 -275عبدهللا)

 .(71)بن فخ الذي اختص بعمل المواهم لعالج القروح

وفً عهد الخالفة برع وبرز العدٌد من االطباء نذكر منهم ٌحٌى بن اسحاق برز فً عهد       

ضً بثقة الناصر واستوزره خالفة عبد الرحمن الناصر ، وكان ٌصنع االدوٌة بنفسه وقد ح

ً فً هذا العهد سعٌد بن عبد ربه اذ كان له  (72)وجعله طبٌبه الخاص . ومن الذٌن برزوا اٌضا

. وكذلك  (73)طرقه خاص فً معالجة الحمٌات وله كتاب فً الطب) تعالٌق ومجرٌات فً الطب(

 .(74)احمد بن ٌونس الذي برع فً عالج امراض العٌون

    

لالزدهار فً هذه الفترة اسس الخلٌفة المستنصر دٌوان االطباء ، ٌسجل فٌه اسم ونتٌجة        

كل طبٌب محترف مهنة الطب ، واذا ما ارتكب خطأ ٌتوجب العقاب كما حدث للطبٌب احمد بن 

، وقد اذاعت شهرة األطباء األندلسٌٌن حتى وفد بعض  (75)حكٌم الذي اسقط اسمه من الدٌوان

 . (76)اء األندلس لعالج ما استعصى من امرائهمملوك األسبان الى أطب

م(  بلغ الطب فً األندلس 1223 – 1145هـــ/ 620 -450وفً عصر الموحدٌن )         

ذروة تقدمه وساهمت قرطبة التً فقدت مكانتها العلمٌة فً عهد الفتنة فً هذه الحركة ، فظهر 

بن رشد القرطبً                           ) من ابنائها الطبٌب الفٌلسوف ابو الولٌد دمحم بن احمد 

م(  وله كتاب بعنوان) الكلٌات فً الطب( ، وكان ابن رشد ٌؤمن 1163هـــ / 559ت : 

 .(77))) من اشتغال بالتشريح ازداد ايمانه باهلل((بالتشرٌح وٌقول :  

 علــــم الكيمــــياء –ب 

سلمٌن فً علوم الكٌمٌاء ، الوصف الدقٌق من انجازات واسهامات العلماء العرب والم        

لكثٌر من العملٌات الكٌمٌاوٌة مثل : التبخر والتقطٌر والتكلٌس واالذابة والتبلور وما الى ذلك ، 

واستحضار الكثٌر من المركبات والحوامض التً اصبحت تقوم علٌها الصناعات الحدٌثة مثل 

 .(71)ا الى ذلكصناعة الصابون ، والورق،  والحرٌر واالصبغة ، وم
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وقد اشتغل أهل األندلس السٌما قرطبة الحاضرة األندلسٌة بالكٌمٌاء ومنهم مسلمة بن احمد        

م(  شٌخ األندلس بعلم الكٌمٌاء فً عهد بنً امٌة وقد ألف 1007هــ / 391المجرٌطً )ت : 

فً السحر والطالسم الذي كتاباً فً علم الكٌمٌاء سماه ) مرتبه الحكٌم( وجعله قرٌناً لكتابه اآلخر 

 . (79)سماه ) غاٌة الحكٌم(

ونبغ فً عهد األمٌر الَحَكم المستنصر عباس بن فرناس  الذي برع منذ فتوته فً الكٌمٌاء        

 .(10)وهو اول من استنبط فً األندلس صناعة الزجاج من الحجارة

 علـــم الفـــلك  –ج 

فكر األندلسً خالل فترة األمارة ، وان اقدم االزٌاج اخذت العلوم العقلٌة مكانها فً ال       

والجداول الفلكٌة وضعها دمحم بن موسى الخوارزمً ، وعدلها المجرٌطً متخذاً من قرطبة 

، واشتهر مسلم بن احمد اللٌثً المعروف بصاحب القبلة                        (11)مركزاً لحساباته

كٌة ، وقد عارضه ببعض األمور ابن عبد ربه م(  باألمور الفل916هــ / 304) ت : 

 . (12)األندلسً

م( 1007هــ/ 391كما اشتهر فً فترة الخالفة األموٌة مسلمة بن احمد القرطبً) ت :       

فكان اعلم عصره فً علم األفالك وحركه النجوم وارصادها ، وقد صنف عدداً من الكتب منها 

لبتانً ، وعنً بزٌج الخوارزمً ووضع أوساط كتاب اختصر فٌه تعدٌل الكواكب من زٌج ا

 .  (13)الكواكب فٌه األول تارٌخ الهجرة ، وزاد فٌه الجداول

وقد تتلمذ علٌه عدد من الطلبة منهم احمد بن عبدهللا المعروف بأبن الصفار الذي كان عالماً       

 بن الصفار الذي عمل بالنجوم ، وقد ألف كتاباً فً العمل باإلسطرالب ، ومن تالمٌذه أخوه دمحم

 .(14)اسطرالباً رائعا

ٌعود الوصف األول أللة اإلسطرالب الى القواعد التً وضعها بطلٌموس فً مؤلفاته ،       

وتكمن أهمٌة هذه اآللة فً تركٌزها على خط االستواء ، وٌكون النظر الى القطب ، وٌحتوي 

اإلسطرالب على دائرة المٌل الزاوي واإلحداثٌات المتعلقة بالسمت، حٌث ٌتم رسمها على 

جة لرسم النجوم الصغٌرة على الشبكة المتصلة بها ، ونبغ فً عهد األمٌر الحكم وجهته ، ونتٌ

المستنصر عباس بن فرناس الذي برع بصناعة ألة لمعرفة األوقات، كما صنع فً بٌته قبة تشبه 

السماء وزودها باآلالت الخفٌة التً تحدث الرعد والبرق وجعل فً أعالها نجوماً وغٌوماً تبدو 

 (15)للناضر حقٌقة
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 المبحـث الخـامس                                               

  دور العــلــم والمكتــبات                                          

ً بارزاً تمثل فً االهتمام بالعلم           ً وثقافٌا ً علمٌا شهدت قرطبة فً عصر الخالفة نشاطا

. فقد برز فٌها عدد كبٌر  ( 16)ؤسساته نتٌجة لتقدم الحركة العلمٌة والعلماء ، وإقامة دور العلم وم

، وابً ( 17)م (  936هـ /  352من المعلمٌن والمؤدبٌن امثال عبدهللا بن سلمان بن منذر )ت : 

، وابً القاسم حسٌن بن ولٌد المعروف بأبن  ( 11)بكر دمحم بن الحسن الزبٌدي معلم هشام المؤٌد 

 وغٌرهم . ( 19)م ( 999هـ /  390العرٌف ) ت : 

وقد اسهمت الخالفة األموٌة فً عهد  الخلٌفة الَحَكم المستنصر فً بناء أماكن لتعلٌم      

م ( باتخاذ سبعة وعشرٌن مكتباً  966هـ /  356الصبٌان )الكتاتٌب ( ، اذ امر الخلٌفة سنة ) 

 منها حول المسجد الجامع والباقً منتشرة فً ارباض قرطبة 3لتعلٌم أوالد الفقراء والمساكٌن 

. ولم توضح لنا المصادر (  90)واتخذ لهم المؤدبٌن واجرى الرواتب ألبناء الفقراء والمساكٌن 

المتوفرة معالم هذا العمران وهٌئته ولكن ٌبدو أنه كان ٌسٌراً مكوناً من غرف عدة لجلوس 

 التالمٌذ بشكل متقارب العدد وربما ٌؤمن تعلٌمهم . 

هم فً انتشار العلم وبشكل واسع فً قرطبة ورفع وكانت لهذه الدور دور اساس وم        

. والى جانب دور العلم (  91)الجهل عن سكانها حتى غدت قرطبة انذاك داراً للعلوم والعلماء 

ً كبٌراً فً البناء  بقرطبة ظهرت المكتبات والتً اولتها الخالفة األموٌة وسكان قرطبة اهتماما

ثر الناس فً بالد األندلس شغفاً فً اقتناء الكتب ،فكان أهل قرطبة بحسب بعض المصادر من اك

، وقد ظهر فً بالد األندلس بالقرن الرابع للهجرة ، نوعان من المكتبات أشهرها  ( 92)بخزانتها 

مكتبة قصر الخالفة بقرطبة وٌمكن عدها ضمن المكتبات العامة ، ألنها كانت مفتوحة لكبار 

ؤولً الدولة . وهذه المكتبة ٌعود تأسٌسها الى عصر العلماء واألدباء فضالً عن الخاصة من مس

اإلمارة ، اٌام األمٌر دمحم بن عبدالرحمن ، ضمن قصر اإلمارة ، أي انها شكلت جانباً من القصر 

دون معرفة تفاصٌل عمارتها وعدت إذ سهر على االهتمام بها وتنظٌمها الخلٌفة الَحَكم 

لد وعدد الفهارس التً كانت فٌها تسمٌة الف مج 400المستنصر حتى بلغت فً عهده تضم 

)) أربع واربعون فهرسة في كل فهرسة خمسون ورقة ليس فيها اإل ذكر اسماء الكتب 

 .  ( 93)الدواوين فقط ((
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ً بالمكتبة فجلب إلٌها الحذق فً صناعة            ً واسعا واولى الخلٌفة الَحَكم المستنصر اهتماما

ٌد والتزٌن والتنمٌق وكانوا ٌتقاضون أجوراً مجزٌة نظٌر النسخ والمهرة فً الضبط والتجل

، وسار الحاجب المنصور بن ابً عامر وابنه المظفر على نهج الخلٌفة الَحَكم (94)عملهم 

المستنصر فً االهتمام بالمكتبة األموٌة بقرطبة فاتخذوا العلماء فً تألٌف الكتب وتصحٌحها 

 .  ( 95)واستنساخها ووضع المكتبة تحت تصرفهم 

وظهر نوع اخر من المكتبات وهً المكتبات الخاصة التً كان ٌمتلكها العلماء والمتعلمون       

من رجال والنساء قرطبة سواء كانوا أغنٌاء ام فقراء ، منها مكتبة ابً المطرف عبدالرحمن بن 

من م( حٌث حوت عدداً  1011هـ /  402م ــ  994هـ /  341دمحم بن عٌسى بن فطٌس ) ت : 

م( وصفاً  1374هـ /  776، )ت:  (97).وٌذكر لنا النباهً  ( 96)نفائس الكتب فً مختلف العلوم 

)) بدٌعاً لمكتبة ابن فطٌس الخاصة ، فلـما نجد له نظٌراً فً المصـادر االخــرى اذ قــال انـــه : 

بوابه كان له يداره مجلس عجيب الصنعة ، حسن االلة ، ملبس كله بالخضرة : جدرانه وا

وسقفة وفرسه وستوره ونمارقة وكل ذلك متشاكل الصفات ، قد ماله بدفاتر العلم ودواوين 

 الكتب التي ينظر فيها ويخرج منها وبهذا المجلس كان أنسه وخلوته (( .

ولم ٌقتصر اقتناء الكتب وانشاء المكتبات على الرجال فقط بل شمل هذا المرأة القرطبٌة اذ       

م (وكانت  1009هـ / 400تب ونسخها امثال عائشة بنت احمد بن قادم ) ت : اهتمت بجمع الك

 .  ( 91)من ابرع نساء عصرها علماً وادباً وشعراً وكانت لها خزانه علم كبٌرة حسنة الصنعة 

كما عرفت أنواعاً اخرى من المكتبات الخاصة ٌمكن تسمٌتها بمكتبات الهواة ومدلولها ان       

وٌسعى الى اذالل االموال لحصول على نوادرها ال لٌقرأها قراءة العالم  قتنً الشخص الكتب

وطالب العلم ، بل لٌشبع رغبة فً نفسه وهواٌة تراوده وهً اقتناء الكتب فحسب لٌزٌن به داره 

وٌفاخر بها اصحابه حٌث كان اقتناء الكتب عند أهل قرطــبة من احدى سمات الرٌاســة 

عناٌة الهواة كبٌرة فً تنظٌم مكتباتهم من حٌث اختٌار المكان المناسب . وكانت   ( 99)والنـفـوذ 

لها فً دار وتنسٌق كتب المكتبة على الرفوف ، وحرصوا على ان ٌكون الكتاب جٌد الخط متقن 

ً ، ( 100)الضبط حسن التجلٌد  . وقد استمرت نهضة قرطبة العلمٌة فً العصور الالحقة اٌضا

ما استولً النصارى األسبان على قرطبة أحرقوا فً ٌوم واحد وخٌر شاهد على ذلك أنه عند

، مما ٌدل على غنى  ( 101)نحو سبعٌن خزانه للكتب فٌها ما زٌد على الملٌون وخمسٌن ألف مجلد

 مكتبات قرطبة فً عصرها اإلسالمً الزاهر .  
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 الخاتـــمة                                             

قد تضمنت النتائج المنبثقة عن )الحركة العلمٌة فً قرطبة (  والذي كان نلحظ ان         

 النشاط العلمً فً عصر الخالفة تطور وازدهر عن العصور السابقة . 

وٌتضح لمن تتبع سٌر الحركة العلمٌة فً ذلك العصر ان هنالك مظاهر جلٌة للنشاط       

الخلفاء بالحركة العلمٌة ، فقد قدم الخلفاء جهوداً عظٌمة العلمً ، فمن تلك المظاهر عناٌة 

ومساعً حمٌدة نتج عنها نهضة زاهرة ، فان عصر الخلٌفة عبدالرحمن الناصر كان بداٌة 

مجٌدة لعصر عظٌم ازدهرت فٌه العلوم واآلداب .وكانت للرحالت بٌن األندلس والمشرق دور 

ة فً قرطبة ، وكان لحركة جمع الكتب وانشاء مهم فً ازدهار الحٌاة العلمٌة فً عهد الخالف

المكتبات فً عصر الخالفة دور فً ازدهار النشاط العلمً . فلقد تقدمت العلوم الدٌنٌة من فقه 

وحدٌث ،وتفسٌر وقراءات ، وعلم الكالم تقدماً كبٌراً فً هذا العصر ، وقد اختاروا مذهب مالك 

 ، واثروه على غٌره من المذاهب.

ض االدب االندلسً فً فترة الخالفة نهوض الشعر وتطوره ، ومن مظاهر هذه ونه        

النهضة األدبٌة ظهور األنواع الجدٌدة فً النثر . وفٌما ٌتعلق بالعلوم االنسانٌة أظهر األندلسٌون 

                                                           فً عصر الخالفة فً قرطبة مهارة فائقة فً التارٌخ والجغرافٌا ، والفلسفة .                          

وتقدمت قرطبة بالعلوم الطبٌة منذ بداٌة عصر الخالفة اتخذت مسٌرة الدراسات الطبٌة ابعاداً 

جدٌدة ، وادخلت الكتب الطبٌة من المشرق . وشهد علم الكٌمٌاء نشاطاً طبٌاً فً عصر الخالفة 

اء باإلضافة الى شغله بالرٌاضٌات والفلك ، مسلمة بن احمد ومن الذٌن اشتغلوا بالكٌمٌ

المجرٌطً بجهوده المثمرة فً علم الكٌمٌاء ، قد اضاف الكثٌر من الخبرات والتجارب العلمٌة 

التً كان من شأنها ان دفعت عجلة الدراسات الكٌمٌائٌة الى األمام . وتقدمت الدراسات 

ً فً عصر الخلٌفة العالم الرٌاضٌة والفلكٌة فً فترة الخالفة ،  وكثر المنشغلون بها وخصوصا

الكبٌر الَحَكم المستنصر ، الذي شجع العلماء على البحث والتألٌف فً هذه العلوم . ونبع فً 

زمن الخلٌفة الَحَكم المستنصر ابو مسلمة بن احمد المجرٌطً . وبظهور مسلمة المجرٌطً بدأ 

وبدأت التألٌف العلمً فً الظهور ، وصبحت حركة  عهد جدٌد فً النهضة العلمٌة فً االندلس

 التألٌف هذه حركة للترجمة  .
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 : الهــــــوامــــــش
ـ قرطبة : وهً مدٌنة عظٌمة باألندلس وسط بالدها وكانت سرٌراً لملكها وقصبتها وبها كانت ملوك بنً امٌة ومعدن فضالء ومنبع 1

خمسة اٌام وهً محصنة بسور ولها بابان فً نفس السور وٌنسب إلٌها جماعة وافرة من اهل النبالء من ذلك السقع وبٌنها وبٌن البحر 

م( : معجم البلدان ، دار صادر ،   )بٌروت  1221هـ /  626العلم والمعرفة . الحموي ، شهاب الدٌن أبً عبدهللا ٌاقوت بن عبدهللا ) 

 .  324، ص  4:د، ت ( ، جـ 

م( نفح الطٌب من غصن األندلس الرطٌب وذكر وزٌرها ابن الخطٌب ،  722هـ/  104تلمسانً )ت: ــ المقري ، احمد بن دمحم ال2

 .  146،ص  2م( ، جـ1949تحقٌق : دمحم محًٌ الدٌن عبدالحمٌد ، مطبعة السعادة ) القاهرة : 

كبٌر عامرة لها اسوار حصٌنة واسواقها ــ اشبٌلٌة : مدٌنة اندلسٌة جلٌلة ، اصل تسمٌتها اشبالً معناه ) المدٌنة المنبسطة ( وهً  3

، ص  1عامرة وهً موفٌة على النهر الكبٌر وكان سور اشبٌلٌة من بناء األمام عبدالرحمن بن الحكم ، المقري ، نفح الطٌب ، جـ

 .  123،ص  1؛ الحموي : معجم البلدان ، جـ  147

: المغرب فً حلً المغرب ، تحقٌق : الدكتور شوقً ضٌف ، م(  1216هــ /  615ــ ابن سعٌد ، علً ٌن موسى المغربً ) ت :  4

 .  45، ص  1م ( جـ  1953دار المعرفة للطباعة والنشر  ) القاهرة : 

م ( : كتاب الصلة ،تحقٌق : إبراهٌم أالبٌاري ، دار الكتاب اللبنانً ، دار  1121هـ / 571ــ ابن بشكوال ، خلف بن عبدالملك ) 5

 .  203، ص  1م ( ، جــ 1919:  الكتاب المصري ) بٌروت

 .  53،ص  1ــ  ابن سعٌد : المغرب فً حلً المغرب ، جـ 6

م( بقرٌة تعرف بدٌر حنٌنا  731هـ /  113ــ عبدالرحمن الداخل : عبدالرحمن بن معاوٌة بن هشام بن عبدالملك بن مروان ولد )  7

اول من دخل األندلس من بنً أمٌة ، اذ نجح فً الهرب من بالد الشام بعد مطاردة العباسٌٌن  بالقرب من دمشق وقد سمً بالداخل النه

سنة . الدوري ، أبراهٌم ٌاس : عبدالرحمن الداخل  33المراء بنً أمٌة بعد نجاح الدعوة العباسٌة وقد حكم فً بالد األندلس مدة 

 .  30ــ 29م ( ص 1912ر،) بغداد : وسٌاسته الداخلٌة والخارجٌة ، دار الرشٌد للطباعة والنش

م(  1972ــ سالم ، السٌد عبدالعزٌز : قرطبة حاضرة الخالفة فً األندلس ، دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر ،        ) بٌروت : 1

 .  167، ص  2جـ

 .  161، ص  2ــ سالم : قرطبة حاضرة الخالفة فً األندلس ، جـ 9

م ( : جذوة المقتبس فً تارٌخ علماء األندلس ، تحقٌق : إبراهٌم  1015هـ /  411ــ الحمٌدي ، أبو عبدهللا بن ابً نصر ) ت :  10

 .  293، ص  1م( جـ 1911االبٌاري ، دار الكتاب المصري ، القاهرة ، دار الكتاب اللبنانً بٌروت للطباعة والنشر ،  ) بٌروت : 

م ( : بغٌة الملتمس فً تارٌخ رجال أهل األندلس ، تحقٌق  1202هـ/  599بن ٌحٌى بن احمد بن عمٌرة ) ت : ــ الضبً ، احمد  11

؛ الحمٌدي : جذوة المقتبس ،  344، ص  1: إبراهٌم االبٌاري ، : دار الكتاب المصري، القاهرة ، دار الكتاب اللبنانً ، بٌروت ، جـ

 .  293، ص 1جـ

هـ( : البٌان المغرب فً اخبار االندلس والمغرب ، تحقٌق: احسان عباس ،  712عباس احمد بن دمحم ) ت: ــ ابن عذاري ، ابو ال 12

؛  السامرائً ، عبدالحمٌد حسٌن احمد : تارٌخ حضارة المغرب  203،ص  2م( جـ 1967دار الثقافة للنشر والتوزٌع ) بٌروت : 

 .  72م ( ص  2002الثقافة للطباعة والنشر ) بنغازي : واألندلس فً عصري المرابطٌن والموحدٌن ، دار الشموع 

 .  73. ؛ السامرائً : تارٌخ حضارة المغرب واألندلس ، ص  161ــ سالم : قرطبة حاضرة الخالفة فً األندلس ، ص  13
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 .  30م ( ص  1972ــ الشكعة ، مصطفى ، االدب األندلسً ، دار الثقافة ، )بٌروت :  14

 .  32؛ الشكعة ؛ األدب األندلسً ، ص  203، ص 2البٌان المغرب فً اخبار االندلس والمغرب، جـ ــ ابن عذاري ، : 15

 .  73ــ السامرائً :  تارٌخ حضارة المغرب واألندلس ، ص  16

؛ الرافعً ، مصطفى صادق : تارٌخ ادب العرب ، المكتبة  161، ص  2ــ سالم : قرطبة حاضرة الخالفة فً األندلس ، جـ 17

 .  73؛ السامرائً : تارٌخ حضارة المغرب واألندلس ، ص  109،  3م ( جـ  2000عصرٌة للطباعة والنشر   )  صٌدا ــ بٌروت : ال

م( : تارٌخ علماء األندلس ، تحقٌق : ابراهٌم  916هـ /  304ــ ابن الفرضً ، أبو الولٌد عبدهللا بن دمحم بن ٌوسف االزدي )  11

 .  172، ص  2؛ سالم : قرطبة  ، جـ 201، ص  1م( ، جـ 1919للبنانً، دار الكتاب المصري ، ) بٌروت : االبٌاري ، دار الكتاب ا

. عرف بالرمادي لكنٌته  294، ص  1؛ الحمٌدي : جذوة المقتبس،    جـ 269، ص 1ــ ابن بشكوال : كتاب الصلة ، جـ 19

 .   304،ص  1ماد .ابن بشكوال : كتاب الصلة ،   جـ باألسبانٌة الدارجة ابو جنٌش ، وجنٌش باألسبانٌة معناه الر

 .  74؛ السامرائً : تارٌخ حضارة المغرب واألندلس ، ص  172، ص  2ــ سالم : قرطبة حاضرة الخالفة فً األندلس، جـ 20

 .    202، ص 1؛ الضبً : بغٌة الملتمس جـ 177، ص  1ــ الحمٌدي : جذوة المقتبس ، جـ  21

وهً احدى مدن األندلس بٌنها وبٌن طركونة خمسون مٌالً  وتقع على ساحل البحر وعلٌها سور منٌع وهً كثٌرة ــ برشلونة : 22

هـ ( : صفة جزٌرة األندلس منتخبة من كتاب الروض  727الخٌرات . الحمٌري ، أبً عبدهللا دمحم بن عبدهللا بن عبدالمنعم ) ت : 

 .  42م( ص  1911تصحٌحه : لٌفً بروفنسال ، دار الجٌل للطباعة ، ) بٌروت : ، عنً بنشره و 2المعطار فً خٌر األقطار ، ط

؛ العتبً ، دمحم سعٌد رضا   111، ص  3. ؛ الرافعً : تارٌخ ادب العرب ، جـ 207، ص  2ــ ابن عذاري : البٌان المغرب ، جـ  23

 .  432م ( ص  2002، دار الحرٌة للطباعة  ) بغداد : ، العامري ، دمحم بشٌر حسن : تارٌخ المغرب واألندلس فً العصر اإلسالمً 

 .  302،ص  1؛ ابن بشكوال : كتاب الصلة ،جـ 177، ص  1ــ الحمٌدي : جذوة المقتبس ، جـ 24

 .  175، ص  2ــ سالم : قرطبة حاضرة الخالفة فً األندلس ، جـ 25

 .  175، ص  2ــ سالم : قرطبة حاضرة الخالفة فً األندلس ، جـ 26

 .  177، ص  2ــ سالم : قرطبة حاضرة الخالفة فً األندلس ،جـ 27

 .  32؛ الشكعة : االدب االندلسً ، ص 75ــ السامرائً ، تارٌخ حضارة المغرب واالندلس ، ص 21

 . 111، ص 3؛ الرافعً ، تارٌخ ادب العرب ، جـ 179، ص 2سالم ، قرطبة حاضرة الخالفة فً األندلس  ، جـ -29

 . 111، ص 3؛ الرافعً : تارٌخ ادب العرب ، جـ 179، ص 2قرطبة حاضرة الخالفة فً االندلس ، جـ سالم : -30

؛ الشكعة : االدب االندلسً ،  342، ص 1؛ الضبً ، بغٌة الملتمس ،جـ 97، ص 2ابن الفرضً ، تارٌخ علماء االندلس ،جـ – 31

 .179، ص 2؛ سالم : قرطبة حاضرة الخالفة فً األندلس ،جـ 32ص

 .112،ص 3؛ الرافعً : تارٌخ ادب العرب ،جـ 169، ص 1الحمٌدي : جذوة المقتبس ،جـ -32

؛ سالم :  41م( ، ص1917العانً : سامً مكً ، دراسات فً االدب االندلسً ، المكتبة الوطنٌة للطباعة والنشر، ) بغداد :  -33

 . 471؛ الشكعة : االدب االندلسً ، ص 112، ص 2قرطبة ، جـ
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 .  41؛ العانً : دراسات فً االدب االندلسً  ، ص 61، ص 2ابن عذاري : البٌان المغرب ، جـ -34

 .42؛ العانً : دراسات فً االدب االندلسً، ص 35الشكعة : االدب االندلسً ، ص – 35

ارٌخ حضارة المغرب ؛ السامرائً : ت 393،ص  1؛ الحمٌدي ، جذوة المقتبس جـ 237، ص  1بشكوال : الصلة ، جـ  بنا   -36

 .  70واالندلس ، ص

 .  70السامرائً : تارٌخ حضارة المغرب واالندلس ، ص -37

 .  209، ص 1الحمٌدي : جذوة المقتبس ، جـ -31

 .  253، ص 1الحمٌدي : جذوة المقتبس ، جـ – 39

 . 237، ص1؛ ابن بشكوال : الصلة ، جـ 204، ص 1ابن الفرضً : تارٌخ علماء االندلس ، جـ -40

 .  254، ص 1؛ ابن الفرضً : تارٌخ علماء االندلس ، جـ 337، ص 1الضبً : بغٌة الملتمس ،جـ -41

 .  196، ص 2؛  سالم : قرطبة حاضرة الخالفة فً األندلس ، جـ  113، ص  1ابن سعٌد : المغرب فً حلً المغرب ،جـ -42

 .  221، ص 1ضً : تارٌخ علماء االندلس ، جـ؛ ابن الفر 113،ص1ابن سعٌد : المغرب فً حلً المغرب ،جـ -43

 . 196، ص 2؛ سالم : قرطبة ،جـ 225، ص 1ابن سعٌد : المغرب فً حلً المغرب ، جـ -44

 .  67السامرائً : تارٌخ حضارة المغرب واالندلس ، ص -45

 .  230؛ العتبً : تارٌخ المغرب واالندلس ، ص69، ص 1ابن الفرضً : تارٌخ علماء االندلس ،جـ -46

 .  35؛ الشكعة : االدب االندلسً ، ص 121، ص 1الحمٌدي : جذوة المقتبس ، جـ -47

م( ، المعجب فً تلخٌص اخبار المغرب ، تحقٌق : دمحم سعٌد العرٌان ودمحم 1249هــ / 647المراكشً : عبد الواحد ) ت :  -41

؛ الداٌة ، دمحم رضوان : فً االدب االندلسً ، دار الفكر المعاصر  19م( ، ص1949العربً العلمً ، مطبعة االستقامة ، )  القاهرة : 

 . 43م( ، ص2000روت : للطباعة والنشر ، ) بٌ

 . 61؛ السامرائً : تارٌخ حضارة المغرب واالندلس، ص 214، ص 1الحمٌدي : جذوة المقتبس ، جـ -49

؛ بروفنسال ، لٌفً : حضارة العرب فً االندلس ، ترجمة : ذوقان فرقوط  74، ص 1ابن الفرضً : تارٌخ علماء االندلس ، جـ -50

 .  61وت ، د . ت( ، ص، منشورات دار مكتبة الحٌاة ) بٌر

. ؛ السامرائً :انسام عبد الحمٌد حسٌن ، 44؛ ابن الداٌة: فً االدب االندلسً ، ص261، ص 1الحمٌدي : جذوة المقتبس ،جـ -51

الحٌاة السٌاسٌة وتأثٌرها على المذاهب الفقهٌة فً االندلس، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ا، جامعة بٌروت العربٌة ) بٌروت : 

 .92-71 – 77ص  م(2013

 .  199، ص 2؛ سالم ، قرطبة ،جـ 173، ص 1المقري : نفح الطٌب ،جـ -52

 . 64؛ السامرائً : تارٌخ حضارة المغرب واالندلس ، ص 92، ص 1ابن الفرضً : تارٌخ علماء االندلس ،جـ -53

؛ السامرائً :  199، ص 2دلس  ،جـ؛ سالم : قرطبة حاضرة الخالفة فً األن 409ـ  253، ص  1المقري : نفح الطٌب ،جـ -54

 .176الحٌاة السٌاسٌة ، ص
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؛ العانً :  199، ص 2؛  سالم : قرطبة حاضرة الخالفة فً األندلس ،جـ 111،ص 2أبن الفرضً ، تارٌخ علماء االندلس ،جـ -55

 .110؛ السامرائً : الحٌاة السٌاسٌة، ص46دراسات فً االدب االندلسً ، ص

 . 414، ص 2، جـ ابن بشكوال : الصلة -56

 .10-71؛ السامرائً : الحٌاة السٌاسٌة ، ص 64؛ بروفنسال : حضارة ، ص 176، ص 1المقري : نفح الطٌب ، جـ -57

 .  202، ص 2؛ سالم : قرطبة ، جـ 101، ص 4المقري : نفح الطٌب ،جـ -51

 .  166، ص 4المقري : نفح الطٌب ، جـ -59

 .  223، ص 2ابن الفرضً : تارٌخ علماء االندلس ، جـ -60

 .  203، ص 2سالم : قرطبة حاضرة الخالفة فً األندلس ، جـ -61

 .  45؛ ابن الداٌة : فً االدب االندلسً ، ص 167، ص 4المقري : نفح الطٌب ، جـ -62

 .  204، ص 2سالم : قرطبة حاضرة الخالفة فً األندلس  ، جـ  -63

 .  204، ص 2لم : قرطبة حاضرة الخالفة فً األندلس ، جـسا  -64

، ) القاهرة  1م( معجم ما استعجم، تحقٌق : مصطفى السقا ،جـ 1094هـــ / 417البكري : ابو عبٌد عبدهللا بن عبد العزٌز) ت:  -65

 .  46: فً االدب االندلسً ، ص؛ ابن الداٌة  207، ص 2؛  سالم : قرطبة حاضرة الخالفة فً االندلس ،جـ 103م( ص  1945:    

؛  سالم :  95م(     ص  1955ابن جلجل : سلٌمان بن حسن ، طبقات االطباء والحكماء ، تحقٌق: فؤاد السٌد ) القاهرة :   -66

 .  207، ص 2قرطبة حاضرة الخالفة فً األندلس  ، جـ

 .  92ابن جلجل :  طبقات االطباء والحكماء  ، ص -67

؛ السامرائً : بسام عبد الحمٌد  233، ص 3م( ، جـ1953: ظهر االسالم ، مكتبة النهضة المصرٌة ، ) القاهرة : امٌن ، احمد  -61

حسٌن، العلوم الطبٌة فً الدولة العربٌة االسالمٌة فً القرنٌن االول والثانً الهجرٌٌن ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، جامعة 

 . 111م( ، ص2013سامراء، ) سامراء : 

 .  92ابن جلجل : طبقات االطباء والحكماء ، ص -69

،  3م( ، جـ1957م( : عٌون االنباء فً طبقات االطباء ) بٌروت : 1291هـ / 661ابن ابً اصٌبعة : موفق الدٌن ) ت :  -70

 .  111؛ السامرائً : العلوم الطبٌة ، ص415ص

 .416، ص 3ابن ابً اصٌبعة : عٌون االنباء ، جـ -71

 .  215تارٌخ المغرب واالندلس ، ص العتبً : -72

 .  72، ص 3ابن ابً اصٌبعة : عٌون االنباء ، جـ -73

 .  70، ص 3ابن ابً اصٌبعة : عٌون االنباء ، جـ -74

 . 201،ص 2؛ سالم : قرطبة حاضرة الخالفة فً األندلس ، جـ 494أبن ابً اصٌبعة : عٌون االنباء ،ص  -75
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 .  11مغرب واالندلس ، صالسامرائً : تارٌخ حضارة ال -76

؛ الشٌبانً ، عمر التومً : الحركة العلمٌة فً مجال العلوم االساسٌة ، وقائع  513، ص3ابن ابً اصٌبعة : عٌون االنباء ، جـ -77

 .31م( ، ص1990ندوة الهٌئة القومٌة للنشر العلمً   ) طرابلس : 

 .  14السامرائً : تارٌخ حضارة المغرب واالندلس ، ص  -71

 116؛ السامرائً : العلوم الطبٌة ، ص 32الشٌبانً : الحركة العلمٌة ، ص -79

 .111، ص 2ابن الفرضً : تارٌخ علماء االندلس ، جـ -10

 .  33الشٌبانً : الحركة العلمٌة ، ص -11

 .562، ص 2الحمٌدي : جذوة المقتبس ، جـ -12

 . 413، ص 3ابن ابً اصٌبعة : عٌون االنباء ، جـ -13

 . 210، ص 2؛  سالم : قرطبة حاضرة الخالفة فً األندلس ، جـ 414ابن ابً اصٌبعة : عٌون االنباء ، ص  -14

 .111، ص 2ابن الفرضً : تارٌخ علماء االندلس ، جـ -15

عباس  م (  الذخٌرة فً محاسن أهل الجزٌرة ، تحقٌق : إحسان 1174هـ / 542ـ ابن بسام ،  أبو الحسن علً الشنترٌنً )ت:  16

 ( . 1975،دار الثقافة ، )بٌروت ، 

 .  33، ص  2م( : التكملة لكتاب الصلة ، جـ  1259هـ/  651ـ ابن األبار ، أبو عبدهللا بن دمحم بن عبدهللا بن ابً بكر ) ت :  17

 .  133، ص  7ــ الحمٌدي : جذوة المقتبس ، جـ  11

م ( تارٌخ العلماء والرواة للعلم بأالندلس: نشر  1012هـ /  403وسف ) ت : ــ ابن الفرضً :ابو الولٌد عبدهللا بن دمحم بن ٌ 19

 ؛  الحمٌدي           جذوة المقتبس  .  134، ص  1م (  جـ1911وتصحٌح : عزت العطار ، )القاهرة ، 

 .214ــ  240، ص  2ــ ابن عذاري : البٌان المغرب فً اخبار االندلس والمغرب ، جـ 90

( : رسالة فً فضل األندلس واهلها ) نشرت بعنوان رسائل ونصوص (  1210هـ /  629اسماعٌل بن دمحم ) ت:  ــ الشقندي ، 91

 .  1، ص  2ــ المقري : نفح الطٌب ،جـ 92 54ـ 53م(ص  1961نشر : صالح الدٌن المنجد ، دار الكتاب الجدٌد ، )بٌروت ، 

م( : صبح االعشى فً صناعة األنشى ، شرح وتعلٌق ، نبٌل خالد  1311هـ/  121ــالقلقشندي ، ابو العباس احمد بن علً )ت:  93

؛ كرٌم عجٌل حسٌن : الحٌاة العلمٌة فً بلنسٌة ، مؤسسة  467ـ  466، ص  1م( جـ  1917الخطٌب ، دار الكتب العلمٌة ،)بٌروت ، 

 .  277( ص 1976الرسالة ،)بٌروت ، 

م( جمهرة انساب العرب : تحقٌق : عبدالسالم دمحم هارون  1063هـ /  456ــ ابن حزم ، ابو دمحم علً بن احمد االندلسً ، ) ت:  94

 .  235، ص  1م( ؛ ابن االبار ، التكملة : جـ 1963، دار المعارف ) مصر ، 

العبر ودٌوان المبتدأ والخبر ، مؤسسة جمال للطباعة والنشر ، )  م( : 1405هـ /  101ــ ابن خلدون ، عبدالرحمن بن دمحم ) ت :  95

 ، 114، ص  4م ( ، جـ  1979بٌروت ، 

 .  10ـ 79، ص  4ــ ابن بسام ، الذخٌرة : جـ 96
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 .  213ــ 210، ص  1ــ ابن بشكوال ، الصلة : جـ  97

( : تارٌخ قضاة األندلس ) المسمى بكتاب المرقبة العلٌا م  1174هـ /  776ــ النباهً ، ابو الحسن بن عبدهللا بن الحسن ) ت:  91

 . 11م ( ص 1979فٌمن ٌستحق القضاء والفتٌا( ، )بٌروت، 

 .  962، ص  2ــ ابن بشكوال ، الصلة : جـ 99

 . 214؛ كرٌم حسٌن ، الحٌاة العلمٌة فً ٌلنسٌة ، ص  1، ص 2ــ المقري ، نفح الطٌب : جـ 100

 .  901،ص  2ٌب :  جـــ المقري ، نفح الط 101

 .  547م( ص  1970ــ الرفاعً ، انور ، االنسان والحضارة العربٌة : دار الفكر ) دمشق ،  102

 

 

 

 


