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 ملخص
يضرب لنا تاريخ ٔالاندلس صفحات رائعة عن الحضارة 

ن مظاهر  ٕالاسالمية، إذ ا حيث جمعت ب ي سما ا كانت متباينة  أ
ن والحروب  ن الف الحضارة والفكر والتمرن والتفوق العربي، وب
ي يد ٔالاندلس يقف  ى سقوط معاقل ٔالاندلس  ٔالاهلية ال أّدت إ
ر أطرها التاريخية والجغرافية. لقد  ا ع عند جوانب عدة من حضار

ي ٔالاند ن السابع والتاسع تنوعت الحياة الثقافية  لس خالل القرن
ن حيث برزت معالم الفكر ٔالاندلس ومالمحه من خالل  الهجري
ا نحو بالد املشرق حيث  ن ع رة الوافدين نحوها، والراحل ك
ي اثراء الفكر  ساهمت الرحلة العلمية سواء الداخلية أو الخارجية 

ن علماء ٔالاندلس  داخل ٔالاندلس بحيث ساهم التواصل العلم ب
ًرا للحركة  الحواضر واملدن ٔالاندلسية حيث أعطت دفًعا كب
ى ٕالانتاج الفكري ٔالاندلس  الفكرية، وأحدثت ثورة ثقافية ح أض
ال يمكن إحصاءه كتًبا بل مجلدات ومصادر ضخمة باألعداد الهائلة 
للعلماء ؤالادباء والشعراء والقضاة والفقهاء. كما كان تشجيع 

العامة والخاصة، حيث ثم تشجيعهم من طرف العلماء منكًبا من 
ى الاقراء  رحيب من طرف العامة، وانكّب العلماء ع ن وال السالط
ي التأليف والتناظر  رغم انشغالهم بأمورهم الخاصة، ونبغوا 

  والتوثيق وح كتابة برامج شيوخهم.
ن مجرد جسر فكري يتأثر باملشرق بل برزت  لم يكن ٔالاندلسي

ي بعد النظرة ٔالاندلس ر املشر ا واملنفصلة عن التأث ية القائمة بذا
رة انتقالية  ى ف ي عصر التكوين إ أن انتقلت من املرحلة البدائية و
ي ٔالاخرى حاضرة من حواضر العالم  أي عصر النضج لتكون 
ٕالاسالمي ذات الوجاهة العلية والقدر الرفيع الذي سيمأل السمع 

ن ويأتيه والبصر ويرسل بفلذات العلم وأكاب ر العلماء واملدرس
ي التدريس  ر النموذج ٔالاندلس  الطالب من أوربا وح املشرق. اعت
من أحسن املناهج حسب ابن  خلدون انطالًقا من املواد. كما 
اتسمت ٔالاندلس بالبيوتات العلمية ؤالاسر الرائدة، مما ساهمت 
ي سبيل إخصاب الحركة الفكرية ؤالادبية مثل  ر  بشكل كب

" و "بنو جزي"، وعائلة ابن الخطيب نفسها. لقد " بنوقطبة الدوس
ي  ا ٔالادب والشعر وعلوم الدين  تنوعت املؤلفات الفكرية وغلب عل
ن ومدح املنتصرين ورثاء املدن، لقد شهد  إيقاظ همم املتخاذل
ي ٔالاندلس ألوان من التصانيف واملجاميع  راث الفكري والثقا ال

رامج ومجامع ٔالامثال ؤالاحكام شملت النوازل والرحال  ت وال
رية. ى دواوين الشعر والنصوص الن   ؤالاقوال املأثورة إضافة إ

  مقدمة
ال تتم دراسة ٕالانتاج الفكري ألية دولة من العالم ٕالاسالمي إاّل 
بدراسة التعليم ومناهجه وتتبع دور املؤسسات العلمية من كتاتيب 

رات ال إلشعاع الفك كمراكز ومساجد ومكتبات  ى مّر الف ري ع
ا ٔالامة. لقد اهتم أهل ٔالاندلس بالعلم والتعليم، حيث مّجد  عرف
ي  العلماء والفقهاء ورجال ٔالادب وكان لهؤالء القيادة والّريادة 
ي مقام التكريم  املجتمع ٔالاندلس ومن َعرف بالعلم أصبح 
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ى العلم للعلم ذ اته، وٕالاجالل. وكان شعب ٔالاندلس شعًبا يقبل ع
ا  م يسعون إل ن لفنون علمهم أل ومن ثم كان علماؤهم منفق
ن ح كان الرجل ينفق من ماله ح يتعلم.  ر مدفوع مختارين غ
ن  ى نطاق واسع مما يجعل املؤرخ يندهش ح ح شاع التعلم ع

ا كانت بعيدة عن  . هذا وقد امتدح العالمة ابن ٔالاهميةيعلم أ
ن بأن له م من ذكاء العقول وخفة ٔالاجسام وقبول خلدون ٔالاندلسي

رهم.   التعليم ما ال يوجد لغ
  الحياة الثقافية في األندلس

  ) نظام التعليم وطرقه١(
ن تم التطرق  ن اللت ي ٔالاندلس يمر بنفس املرحلت كان التعليم 

ي املغرب ٔالادنى،  ي مناهج التعليم  الجوهري  الاختالفأن  إال لهما 
ي املنه ما يكمن  ي بي ج املتبعة. و قد الحظنا أن التعليم الابتدائي 

ى حفظ القرآن وتعلم الحديث، إال  الدولة الحفصية كان يرتكز ع
ى تعليم القرآن  ر تنظيًما وال يقتصر ع ي ٔالاندلس كان أك أنه 
فحسب و إنما تضاف إليه بعض املواد وخاصًة املتعلقة باللغة 

ى ذلك بقوله: ''... بل  العربية وعلومها، و قد أشار ابن خلدون  إ
رسل،  ي الغالب وال ي تعليمهم للولدان رواية الشعر  يخلطون 

ن العربية وحفظها وتجويد الخط و الكتاب...''.   )1(وأخذهم بقوان
وكان من الضروري حسن الخط لطالب العلم والعلماء لذلك 

ر مادة  عت
ُ
لها مدرسون  مستقلةصار له منهج تدريس خاص به إذ أ

ا يعلمون التالميذ تجويد الخط ويتدربون عليه بكتابة مختصو  ن 
ي  )2(النصوص من نماذج أمامهم خاصًة من ٔالابيات الشعرية، و

هذا الصدد يذكر عبد الرحمن بن خلدون الطريقة املتبعة لتعليم 
ره من عداد الصنائع ٕالانسانية فيقول: ''... وليس  الخط الذي يعت

ي تعليم الخط باألندل ي تعلم كل حرف الشأن  س واملغرب كذلك 
ا املعلم للمتعلم، وإنما يتعلم بمحاكاة  ن يلق ى قوان بانفراده ع
ي كتابة الكلمات جملة، ويكون ذلك من املتعلم ومطالعة  الخط 
ي بنانه امللكة،  ى ٕالاجادة ويتمكن  ى أن يحصل ع املعلم له، إ

  )٣(فيسم مجيًدا''.
ى  للغةندلسيون إن هذه العناية ال أوالها ٔالا  وعلومها مردها إ

إعداد التالميذ للدراسات الالحقة، فقد كان الطفل يبدأ بتعلم 
ى دراسة  القراءة والكتابة ثم النحو واللغة والحساب وبعدها ينتقل إ
ًرا  ا علم ٔالاخبار واملاورائيات، وأخ املنطق وعلوم الطبيعة، ثم يل

ى دراسة علوم الشريعة. ا وهذ )٤(ينتقل إ ي ال أشار إل ه الطريقة 
ا عبد  )٥(القا أبو بكر ابن عربي ي كتاب رحلته واستحس

ي فال يمكن   ) ٦(الرحمن ابن خلدون. أما فيما يخص التعليم العا
ا ليست منفردة، فقد  ا أل تحديد املواد ال يبدأ الطالب دراس

ن  و دراسات كأن يدرس القرآن والحساب مثاًل، أ عدةيجمع ب
املنطق والطب، إال أن الدراسات الدينية كانت لها ٔالاولوية ومعظم 
الطالب يتوقفون عندها، ومع ذلك تأتي دراسة النحو والتعمق فيه 

ي املواد ٔالاخرى.   )٧(دف فهم الكتب ٔالاخرى 

ـــدون    ـــي غرناطـــة كـــانوا يج وممـــا يمكـــن ٕالاشـــارة إليـــه؛ أن الطلبـــة 
ــــــى ٔالاســــــاتذة حيثمــــــا كــــــانوا ــــــي تحصــــــيل العلــــــم، إذ كــــــانوا يجتمعــــــو  ن إ

ا الطالــب  ــ كــان يقضــ ء عــن املــدة ال ــ م، ولــم يــذكر  ملتابعــة دراســ
ى ٕالاجازة ر أنه تمت ٕالاشارة إ ا  )٨(ي دراسته، غ ال كان يتحصل عل

ــي  ايــةمــن أســتاذه  ــي تحصــيل العلــم  )٩(،ال وكانــت الطريقــة املعتمــدة 
ٔالاسـاتذة يقومـون بحـبس كمـا كـان  )١٠(ي السماع والحفظ والعرض،

ا. م لالنتفاع  ي التعليم كـان   )  ١١(مؤلفا ولعل هذه الطريقة املتبعة 
ـرة  ـى ذلـك ك ي للطلبة، وما يدل ع ي رفع املستوى الثقا لها بالغ ٔالاثر 
ـــا، فشـــاعت  التـــأليف. وقـــد اســـتدعت الضـــرورة الشـــرح والاختصـــار ف

ــــي وقــــ ت انشــــغل مختصــــرات أمهــــات الكتــــب لتســــهيل عمليــــة الحفــــظ 
فيــه أهــل ٔالانــدلس بــأمور املعيشــة الصــعبة والجهــاد ضــد العــدو، كمــا 
ـــ انتشـــرت  رهـــا مـــن املؤلفـــات املكتبـــات ال زودت هـــذه املختصـــرات وغ
ـــــى  ــــي غرناطـــــة ٔالامـــــر، الـــــذي ســـــهل عمليــــة البحـــــث وتشـــــجع الطلبـــــة ع

ي غماره.   )١٢(الخوض 
ـــــــي    كمـــــــا أن اهتمـــــــام أهـــــــل ٔالانـــــــدلس بـــــــالعلم وأهلـــــــه كـــــــان لـــــــه دور 

زدهـــــار الفكـــــري لألنـــــدلس، فقـــــد كـــــان العـــــالم عنـــــدهم معظًمـــــا عنـــــد الا 
تقـــديرهم للعلـــم والعلمـــاء أن صـــار مـــدلول  وبلـــغ )١٣(،الخاصـــة والعامـــة

ـــر  ـــم كـــانوا يســـمون ٔالام ـــ أ كلمـــة '' فقيـــه'' عنـــدهم مـــدلواًل رفيًعـــا، ح
ولقـــد امتـــدح عبـــد الـــرحمن ) ١٤(العظـــيم بالفقيـــه مثـــل: محمـــد الفقيـــه.

نــدلس بــأن لهــم مــن ذكــاء العقــول وخفــة ٔالاجســام ابــن خلــدون أهــل ٔالا 
ــــــرهم، كمــــــا يــــــذكر شــــــهاب الــــــدين  )١٥(وقبــــــول التعلــــــيم مــــــا ال يوجــــــد لغ

ـــى أن  املقـــري "أن البالغـــة لـــم تـــزل شمســـها باألنـــدلس بـــاهرة ٓالايـــات، إ
ـي فنـون  ـي أهلهـا بقيـة لسـان وبراعـة وتصـرف  ـا العـدو، و ى عل استو

راعة". ي إال انعكاس عـن انتعـاش وهذه الشها) ١٦(ٕالاجادة وال دات ما 
ـــي تعـــدد وانتشـــار  ـــ ظهـــرت مالمحهـــا  ـــي ٔالانـــدلس وال الحركــة الفكريـــة 

ا. ى اختالف أنواعها وتخصص معلم   املؤسسات التعليمية ع
 ) المؤسسات التعليمية٢(

ا  تعددت ي ٔالاندلس، إال أ املؤسسات التعليمية و تنوعت 
ي املساجد واملدارس.   تمثلت خاصًة 

  املساجد: -٢/١
ي مختلف ميادين الحياة الدينية  أدت املساجد أدواًرا هامة 

ي تنشيط الحياة العلمية والثقافية.  )١٧(والاجتماعية، كما أسهمت 
ي ٔالاندلس أن أهلها أولوا أهمية بالغة لتشييد  ومن املالحظ 
ي املساجد  املساجد عكس املدارس ألن جميع العلوم كانت ُتدّرس 

ي مختلف مدن وقرى ٔالاندلس، ومن أهم تلك وال كان ت منتشرة 
  املساجد نذكر:

ي قرطبة:    املسجد الجامع 
ر  ي ٔالاندلس، كما يعت وهو من أعظم املساجد ال وجدت 
ي تاريخ العمارة ٕالاسالمية وح املسيحية  ة  تحفة فنية رائعة متم

ن مل دينة ي العصور الوسطى، تأسس هذا املسجد بعد فتح املسلم
ا ''سنت فيسنت''  قرطبة بقيادة مغيث الرومي فاختاروا كنيس

ى شكل مسجد  )١٨(إلقامة مسجدهم البسيط، ي بناءه ع ثم شرع 
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ر عبد الرحمن الداخل سنة  ي ٧٨٦ھ/ ١٧٠ضخم وكب م، ولكنه تو
م) من ٧٩٦-٧٨٢ھ/ ١٨٠-١٧٢قبل إتمامه فأكمله ولده هشام ( 

ى عبد الرحمن ب )١٩(بعده. - ٨٢٢ھ/ ٢٣٨- ٢٠٦ن الحكم ( وملا تو
ا ضاق بيت الصالة ٨٥٢ ن عل م) وارتفع شأن قرطبة بتوافد املسلم

ن زائدين سنة  ي ٨٣٣ھ/ ٢١٨فزاد فيه عبد الرحمن بالط م، وابت 
ي عمقه زيادة مهمته سنة  مؤخرة الصحن سقيفة جوفية، ثم زاد 

ي عهد الخليفة عبد الرحمن الثالث الناصر  )٢٠(م،٨٤٨ھ/ ٢٣٤  و
م) تم بناء صومعة جديدة ذات ١٦١-٩١٢ھ/ ٣٥٠-٣٠٠لدين هللا (

شكل بديع محل الصومعة القديمة ال تصدعت ح قيل بأنه 
ن صومعة مثلها. ي بالد املسلم   )٢١(ليس 

ا فيقول عنه: ''إنه  ً ري هذا املسجد وصًفا مم ويصف الحم
ر الجامع املشهور أمره الشائع ذكره، من أجل مصانع الدنيا كب

مم فيه  املساحة وأحكام صنعه، وجمال هيئته وإتقان بنيته، 
الخلفاء املروانيون فزادوا فيه...فصار يحار فيه الطرف ويعجز عن 

وفضاًل عن وظيفته الدينية، كان يتخذ لبعض ) ٢٢(حسنه الوصف''.
ى  ر أو الخليفة الجديد، و تقرأ ع رى كأخذ البيعة لألم املهام الك

ره ٔالاوامر و ٔالاحكام الهامة، كما كان يعقد به مجلس قا من
وكان أيًضا مركًزا لجامعة قرطبة ال أسسها عبد  )٢٣(القضاة،

الرحمن الثالث وجعلت من قرطبة إحدى أهم منارات العلم 
ي العالم ٕالاسالمي.   )٢٤(والثقافة 

ي غرناطة:   املسجد الجامع 
ف قام ببناء هذا املسجد محمد بن محمد بن نصر املعرو 

ن ب نصر، وكان هذا املسجد من أعظم  بالفقيه ثاني سالط
مساجد ٔالاندلس قال فيه لسان الدين بن الخطيب عند ترجمته 

ى ما هو عليه  مناقبهللسلطان الفقيه: ''أعظم  املسجد الجامع... ع
رقيش، وفخامة العمل وأحكام أنوار  من الظرف والتمجيد وال

لحمام بإزائه، وأنفق فيه مال الفضة وإبداع ثراها، ووقف عليه ا
وكان هذا املسجد املركز الرئيس الذي تدور حوله الحياة ) ٢٥(الجزية''.

الدينية والاجتماعية والسياسية وترتكز حوله الحياة الاقتصادية إذ 
رى. ي القضايا الك ولم ) ٢٦(فيه تعقد الاجتماعات العامة، وُينظر 

ي غرناطة بل وجدت العديد من  يكن هذا املسجد هو الوحيد 
ا مسجد الحمراء ٔالاعظم الذي بناه السلطان محمد  املساجد م

ي ١٣٠٩- ١٣٠٢ھ/ ٧٠٩-٧٠٢الثالث املعروف بمحمد املخلوع (  ) حوا
ي غاية الروعة والجمال وحلت محله ١٣٠٥ھ/ ٧٠٥سنة  م، وكان 

ى مسجد القيصارية،  )٢٧(،مريةاليوم كنيسة سانتا  إضافة إ
ن، ومسجد ابن سحنون، ومسجد املنصورة، و  مسجد املرابط

رها.   )٢٨(وغ
ا  ي اشبيلية عدة مساجد م ى هذه املساجد، كانت  وإضافًة إ

ھ/  ٢١٤مسجد ابن عدبس الذي بناه القا عمر بن عدبس سنة 
ر عبد الرحمن ٔالاوسط، ٨٣٠ ي  )٢٩(م بأمر من ٔالام واملسجد الجامع 

ى  )٣٠(ة.قصبة اشبيلية، ومسجد ربينة، ومسجد الطراك وقد أو
ا  ى بنا ن ب نصر عناية بالغة باملساجد، فكانوا ينفقون ع سالط

ن أكابر  ى تعي رة، ويحرصون ع ا أوقاًفا كث وتشييدها ويوقفون عل
ا مجالس  رت  ي الخطابة أو التدريس حيث اش ا سواًء  العلماء 

  )٣١(العلم وٕالاقراء.
  املدارس: -٢/٢

ا ب ر ع استثناء املدرسة اليوسفية أو املدرسة لم يذكر الكث
- ٧٣٣العلمية، أنشأها السلطان الناصر أبو الحجاج يوسف ٔالاول ( 

ى يد حاجبه أبي النعيم  )٣٢(م)،١٣٥٤- ١٣٣٣ھ/  ٧٥٥ وُبنيت ع
ى درب ضيق محاذي ١٣٤٩ھ/  ٧٥٠رضوان سنة  م، وكانت تقع ع

ن. ن الكاثوليكي ا مؤسسها  )٣٣(لشارع امللك الحاجب وقد أوقف عل
رضوان بأمر من السلطان ٔالاوقاف الجليلة، كما أوقف لسان الدين 
ي أخبار  ى هذه املدرسة نسخة من كتابه، ٕالاحاطة  بن الخطيب ع

ا الطلبة سنة  وقد قام  )٣٤(م.١٤٢٥ھ/ ٨٢٩غرناطة لينتفع 
رها من  ي هذه املدرسة نخبة من علماء ٔالاندلس وغ بالتدريس 

م: أبو الفخار الخوالني ٔالاقاليم املجاورة نذكر  الذي قل َمن  )٣٥(م
ي ابن أحمد بن هذيل التجي  )٣٦(لم يأخذ عليه من الطلبة، وي

ى جانب  الذي درس باملدرسة النصرية ٔالاصول والفرائض والطب، إ
م وقام ١٣٥٦ھ/  ٧٥٧منصور الزاوي الذي كان حًيا ح سنة 

ى الشيخ أبي  سعيد فرج بن بتدريس املواد الرياضية، إضافة إ
وكانت تربطهم بالوزير لسان الدين بن الخطيب صالت أدبية  )٣٧(لب

  وعلمية.
ي ٔالاندلس واملغرب  رة  كما عرفت هذه املدرسة شهرة كب

ر ٕالاسالمي، إذ استقطبت  ا العديد  الكث من طلبة العلم وتخرج م
ا ) ٣٨(من العلماء ؤالادباء. وقد نظم ابن الخطيب قصيدة أشاد ف

ى إحدى جدران املدرسة، باملد ا، كانت منقوشة ع رسة ومنش
  سعة أبيات من بحر الطويل مطلعها:وتتألف هذه القصيدة من ت

  وتبقى عهود املجد ثابتة الرسـمأال هكذا تب املدارس للعلـم        
  وتج ثمار العز من شجرة العزمويقصد وجه هللا بالعمل الرضا     

ى خصمامللك كلما       تفاخر م حضرة   ي الفخار إ   تقدم خصم 
  )٣٩(وأهدى إذا من الظالم من النجمفأجدى إذا ظن الغمام من الحيا   

بيد أن هذه املدرسة قد أزيل معظمها أوائل القرن الثامن عشر 
ى املحراب،  ا سوى الجناح الذي يشتمل ع امليالدي، ولم يتبق م

ا مب حديث ى مختلف متاحف إسبانيا وأنشأ مكا ، ونقلت آثارها إ
ا:  كمتحف غرناطة الذي توجد فيه اليوم لوحة رخامية مكتوب عل
ي  ''أمر ببناء هذه الدار للعلم جعلها هللا استقامة ونورا وأدامها 
ر  ن أبو الحجاج يوسف بن أم ر املسلم ى ٔالايام أم علوم الدين ع

ن وناصر الدين أبي الوليد إسم ئ املسلم اعيل ابن فرج بن نصر كا
ي ٕالاسالم حسن صنائعه الزاكية وتقبل أعماله الجهادية وتم  هللا 

ن وسبعمائة''. ي شهر محرم عام خمس   )٤٠(ذلك 
 ) أشهر العلوم والعلماء٣(

ي بالد  ى أصناف العلوم ال كانت منتشرة  سبقت ٕالاشارة إ
ا، وباعتبار ٔالاندل  يتجزأس جزء ال املغرب ٕالاسالمي وتم التعريف 

من بالد املغرب، فقد شهدت انتشار كل من العلوم النقلية والعقلية 
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ى  ا العديد من العلماء، وسيتم ذكرهم ع ى حد سواء، وبرز ف ع
  سبيل املثال ال الحصر.

  العلوم النقلية -٣/١
رهم من أهل املغرب بالعلوم النقلية  اهتم ٔالاندلسيون كغ

  والاجتماعية. بأنواعها الدينية واللسانية
  العلوم الدينية (الشرعية): -أ

ى ٔالاندلسيون عناية خاصة بالعلوم الدينية لعدة اعتبارات  أو
ي هذه العلوم  ا العلماء املتخصصون  ا املكانة ال كان يتمتع  م

ن وعامة الناس ومن أبرز هذه العلوم:   لدى السالط
ر:    علم التفس

ا علماء ٔالاندلس ومن يعد من أهم العلوم الدينية ال ا هتم 
ي هذا املجال نذكر:   أبرز من نبغ 

ـــــــ : محمـــــــد بـــــــن أحمـــــــد بـــــــن أبـــــــي بكـــــــر بـــــــن فـــــــرج أبـــــــو عبـــــــد هللا القرط
ـــ (  م) مـــن أكـــابر العلمـــاء ١٢٧٣-١١٨٣ھ/ ٦٧١-٥٧٨ٔالانصـــاري القرط

ــــــرة  ــــــى ك ــــــي الــــــدنيا لــــــه عــــــدة مؤلفــــــات تــــــدل ع ن والزاهــــــدين  الصــــــالح
ن ملـــا  أهمهـــا: )٤١(إطالعـــه وعلمـــه الغزيـــر. ''الجـــامع ألحكـــام القـــرآن واملبـــ

تضمن من السنة وآي القرآن'' فيه عرض لكل ما يتعلق بكل آية مـن 
ـــا مـــن أوجـــه البالغـــة  ـــا وذكـــر مـــا يتصـــل  ر ٔالالفـــاظ و بيـــان إعرا تفســـ
ــي شــرح  ــا، وأيًضــا كتــاب: ''ٔالانــس  ــى املقصــود م والشــواهد الدالــة ع

ــــــي  ــــــاز  ''، و ''الان قــــــراءة أهــــــل الكوفــــــة والبصــــــرة و أســــــماء هللا الحســــــ
رها.  )٤٢(الشام وأهل الحجاز" وغ

ـــي بـــن يوســـف بـــن أبـــو حيـــان الغرنـــاطي : هـــو محمـــد بـــن يوســـف بـــن ع
م درس ١٢٥٧ھ/ ٦٥٤حيــان الغرنــاطي ولــد بــالقرب مــن غرناطــة ســنة 

ـي  ـرة  ي القاهرة، وهـو نحـوي ومفسـر ومـؤرخ وأديـب، لـه تصـانيف كث
ــي ــا: ''البحــر املحــيط  ر م ــي مســألة  التفســ ر"، " شــرح الشــذا  التفســ

ي سنة    )٤٣(م.١٣٤٤ھ/ ٧٤٥كذا'' تو
أبو بكر الغرناطي: هو محمد بن محمد بن عاصم ٔالاندلس الغرنـاطي 

ـــــــي ١٢٧١ھ/٧٦٠ولـــــــد ســـــــنة  ـــــــي القـــــــراءات ومشـــــــارًكا  م كـــــــان متضـــــــلًعا 
املنطــــــق وأصــــــول الفقــــــه ولــــــه عــــــدة مؤلفــــــات أهمهــــــا: قصــــــيدة إيضــــــاح 

رها.املعاني القراءات الثماني  )٤٤(، وغ
  علم الحديث:

م كانوا فقهاء  ي علم الحديث العديد من العلماء وأغل نبغ 
 الرتباط علم الحديث بعلم الفقه، ومن رواده:

ــــ : هــــو إبــــراهيم بــــن محمــــد بــــن أحمــــد ٔالانصــــاري أبــــو القاســــم القرط
م أحد كبار علماء ٔالاندلس واملحـدث ١١٨٠ھ/٥٧٥القرط ولد سنة 
ًرا بــا ــا، ــا، كــان بصــ ــي الخطابــة بمالقــة ودرس  لقراءات والعربيــة، و

ــــــي علــــــم الحــــــديث ككتــــــاب ''غرائــــــب أخبــــــار  لــــــه العديــــــد مــــــن املؤلفــــــات 
 )٤٥(املسندين''.

: هـو أبـو القاسـم محمـد بـن أحمـد بـن عبـد هللا بـن أبو القاسم الكل
ــ املولــود ســنة  ــي بــن عبــد الــرحمن بــن يوســف بــن جــزي الكل  ٦٩٣ي

والفقــــه والحـــــديث واللغــــة ؤالادب ومــــن أهـــــم م، قــــرأ القــــرآن ١٢٩٤ھ/

ـي ٔالالفـاظ السـنية مـن ٔالاحاديـث  ي الحديث "ٔالانوار السنية  مؤلفاته 
  )٤٦(م.١٣٤٠ھ/ ٧٤١النبوية"، مات قتياًل سنة 

ي : هــو شـــهاب الــدين أبـــو العبــاس أحمـــد بــن فـــرج أبــو العبـــاس الاشــبي
ي، مــن كبــار ٔالائمــة والحفــاظ ولــد  بــن أحمــد بــن محمــد اللخمــ الاشــبي

م، أخـــــــــــذ عـــــــــــن أكـــــــــــابر علمـــــــــــاء املشـــــــــــرق واملغـــــــــــرب ١٢٢٧ھ/ ٦٢٥ســـــــــــنة 
ــــــر مــــــن العلمــــــاء أبــــــرزهم شــــــمس الــــــدين  ن، وأخــــــذ عنــــــه الكث ٕالاســــــالمي

ي أبـــــــو العبـــــــاس ســـــــنة ١٣٤٧ھ/ ٧٤٨الـــــــذه (ت  ـــــــره، تـــــــو  ٦٩٩م) وغ
 )٤٧(م.١٣٠٠ھ/

ر علماء آخرون كمحمد بن  إضافةً  ى هؤالء العلماء، اش إ
احب مؤلف: ''الجواب املختصر املاروم أحمد بن الفخار الجذامي ص

ن ببالد الروم''. ومحمد بن يوسف بن  )٤٨(ي تحريم سك املسلم
م) صاحب "املسند الغريب" و ١٢٦٣ھ/ ٦٦٢مسدي الغرناطي ( ت 

ي فضل الحج والزيارة"، وابن وادعة النفزي  )٤٩("ٔالاربعون املختار 
ن ا١٣٣٨ھ/ ٧٣٨(ت  مرأة من م) صاحب "أربعون حديث عن أربع

ي". ي حكم ٔالاضا ي    )٥٠(الصحابة"، و "كتاب الضا
  الفقه: 

ر  ي ٔالاندلس هو املذهب املالكي، غ كان املذهب الفقه املتبع 
الذي  )٥١(وجود مذاهب أخرى كاملذهب الظاهري  ينفيأن هذا ال 

، ى ابن حزم ٔالاندلس ي  )٥٢(ينسب إ لة عظيمة  وقد حظي الفقه بم
 فيه العديد من الفقهاء أبرزهم:ٔالاندلس، لذلك نبغ 

ـــــــي ابـــــــن فرحـــــــون برهـــــــان الـــــــدين : هـــــــو برهـــــــان الـــــــدين إبـــــــراهيم بـــــــن ع
ي ســــنة  ــــا تــــو ً ، كــــان مؤرًخــــا وفق م، ١٣٩٧ھ/ ٧٩٩اليعمــــري ٔالاندلســــ

ـــــــي معرفــــــــة علمـــــــاء أعيــــــــان  ومـــــــن أشــــــــهر مـــــــا ألــــــــف: "الـــــــديباج املــــــــذهب 
املـــذهب"، وهـــو عبــــارة عـــن تـــراجم طبقــــات املالكيـــة، و"كتـــاب طبقــــات 

 )٥٣(اء العرب".علم
ــــي بــــن عبــــد هللا الجــــذامي ــــي مالقــــة ســــنة أبــــو الحســــن ع  ٧١٣: ولــــد 

ى ١٣١٣ھ/ ــــــــى غرناطــــــــة وتــــــــو ــــــــى يــــــــد أشــــــــياخها ثــــــــم وفــــــــد ع م، درس ع
ـي  ن كاتًبا بالديوان، ومن آثاره الباقية كتاب ''ٕالاكليل  القضاء، ثم ُع
هـــــــة البصـــــــائر، وكتـــــــاب  تفضـــــــيل التخييـــــــل''، ويعـــــــرف هـــــــذا الكتـــــــاب ب

العليــــــا فــــــيمن يســــــتحق القضــــــاء والفتيــــــا'' تنــــــاول فيــــــه تــــــاريخ  ''املرقبــــــة
 )٥٤(قضاء ٔالاندلس.
ــــ ــــ ابــــن جــــزي الكل : هــــو أحمــــد بــــن محمــــد بــــن ســــعيد بــــن جــــزي الكل

م، فقيـه وأديـب أخـذ العلـم عـن والـده أبـو ١٣١٥ھ/ ٧١٥املولـود سـنة 
وعـــــن  )٥٥(القاســـــم بـــــن جـــــزي أحـــــد شـــــيوخ لســـــان الـــــدين بـــــن الخطيـــــب

ـــــــــي القضـــــــــا رجـــــــــة، ووادي آش، علمـــــــــاء آخـــــــــرون و ـــــــــي عـــــــــدة مـــــــــدن ك ء 
ي ذلك، وله العديد من القصائد الشعرية. رته   )٥٦(وحسنت س

ي الفقه مثل: أبو سعيد  رهم  ى هؤالء العلماء نبغ غ إضافة إ
ي الجامع ٔالاعظم، وترك مجموعة  ي الخطابة  فرج بن لب الذي و

ره. )٥٧(من الفتاوى املشهورة،   وغ
  التصوف: 

ي  ًرا نتيجة لألوضاع ازدهر التصوف  ٔالاندلس وانتشر انتشاًرا كب
السياسية املتدهورة، حيث وجد فيه الناس تعزية لهم عن الحياة 
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م وآمنوا بأهل التصوف، وانتشرت ظاهرة الكرامات  )٥٨(املحيطة 
م، م وبعد مما ي حيا وح  )٥٩(الصوفية وتقديس ٔالاولياء 

م ويلتمسون دع ركون  ن كانوا يت م، ومثال ذلك السالط ا
ى املتصوف أبي مروان  السلطان محمد ٔالاول بن ٔالاحمر كان يتوجه إ
اليحاس بواد آش طالًبا منه ٕالاعانة بدعواته خالل نزاعه مع 

م: )٦٠(ٕالاسبان. ي ٔالاندلس نذكر م  ومن أبرز املتصوفة 
ـــي الـــدين بـــن عربـــي ـــي بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن م : هـــو محمـــد بـــن ع

ــــى ٕالاطــــالق يعــــرف بالشــــيخ  عبــــد هللا املرســــ ــــر شــــيخ املتصــــوفة ع يعت
ـــــــــر، م وأخـــــــــذ العلـــــــــم عـــــــــن ١٠٦٥ھ/ ٥٦٠ولـــــــــد بمرســـــــــية ســـــــــنة  )٦١(ٔالاك

ى املشرق، ودرس الحـديث فأجـازه أكـابر العلمـاء.  أشياخها ثم ارتحل إ
ــــــــى التصــــــــوف وشــــــــغف بــــــــه، ن  )٦٢(مــــــــال إ وقــــــــد اختلــــــــف معاصــــــــروه بــــــــ

ي ســــــــنة  ــــــــره، تــــــــو يــــــــد مــــــــن م، تــــــــرك العد١١٤٢ھ/ ٦٤٠تقديســــــــه وتكف
ـــــى مقـــــام ٕالاســـــراء''، ومطـــــالع أهلـــــة أســـــرار  املؤلفـــــات أهمهـــــا: ''ٕالاســـــراء إ
العلــــوم وعقيـــــدة أهـــــل الســـــنة والفتوحـــــات املكيـــــة وهـــــو مؤلـــــف ضـــــخم 

ـــــــى كونـــــــه  )٦٣(يعـــــــالج فيـــــــه طرائـــــــق الصـــــــوفية عالًجـــــــا شـــــــاماًل. إضـــــــافة إ
متصــــوًفا كــــان ابــــن عربــــي فصــــيح اللســــان وشــــاعًرا بليًغــــا، ومــــن روائــــع 

  شعره:
ـا    حقيق هم   وما رآها  بصريت 

  قتيل ذاك الحـور   ولو رآهـا لغـدا       
ـا        صرت بحكم النظرفعندما  أبصر
ا      )٦٤(لو كان يف حذري فبت مسحوًرا  

  
ن املرسـ : أبـو محمـد عبـد الحـق بـن إبـراهيم بـن محمـد بـن ابن سبع

ن، مــــــن أهــــــل مرســــــية وامللقــــــب بقطــــــب الــــــدين ولــــــد  ٦١٤ســــــنة  ســــــبع
ـي ١١١٨ھ/ ـى سـبته  ي ٔالانـدلس ثـم انتقـل إ م. درس العربية وٓالاداب 

ي ســـنة  ـــى املشـــرق حـــوا ـــى التصـــوف. ارتحـــل إ هــــ/ ٦٤٣املغـــرب، ومـــال إ
ــر مــن ١٢٤٥ م وقــد مــر ببجايــة أيــن لقــى أكــابر العلمــاء وأخــذ عنــه الكث
ا، ي املشـرق، واختلفـت ٓالاراء حولـه  )٦٥(طلب ر أتباعه  عظم صيته وك

ـره.كا ـى حـد تكف  )٦٦(بن العربي، وهنـاك َمـن رأوا عكـس ذلـك ووصـلوا إ
ـي مكـة املكرمـة سـنة  ن  ي ابن سـبع م وتـرك العديـد ١٢٧٠ھ/ ٦٦٩تو

من املؤلفات: كتاب الدرج، السفر، ٔالابـواب اليمنيـة، الكـد، ٕالاحاطـة. 
ي ٔالاذكار والوصايا واملواعظ. رة  ى رسائل كث   )٦٧(إضافة إ

ى هذين امل ن، برز متصوفون آخرون أمثال: إضافة إ   تصوف
ري  ـــري الششـــت ى ســـنة  :أبـــو الحســـن النم م وهـــو ١٢٦٩ھ/ ٦٦٨املتـــو

ــــي  ن مــــن أهــــم مؤلفاتــــه: "املقاليــــد الوجدانيــــة  أحــــد تالمــــذة ابــــن ســــبع
أســرار الصــوفية"، "الرســائل العلميــة"، "املراتــب ٕالايمانيــة وٕالاســالمية 

ـــــــــــــــي ٔالازجـــــــــــــــال  ـــــــــــــــر جلـــــــــــــــه  الصـــــــــــــــوفية وٕالاحســـــــــــــــانية"، ولـــــــــــــــه شـــــــــــــــعر كث
ــــــي ٔالانصــــــاري ) ٦٨(واملوشــــــحات. و كــــــذلك، أبــــــو إســــــحاق إبــــــراهيم بــــــن ي

م ومــــــــن أشــــــــهر مؤلفاتــــــــه: ''زهــــــــرة ١٢٨٦ھ/ ٦٨٧املرســــــــ املولــــــــود ســــــــنة 
ـي غرناطـة سـنة  ي  ي قصة سيدنا يوسف عليه السالم''، تـو ٔالاكمام 

وأيًضـــــــــا عبـــــــــد هللا محمـــــــــد بـــــــــن أحمـــــــــد ٔالانصـــــــــاري  )٦٩(م.١٣٥٠ھ/ ٧٥١

م) ومـــــن أهـــــم مؤلفاتـــــه: ''بغيـــــة ١٣٥٣-١٢٤٨ھ/ ٧٥٤-ھ ٦٤٩املـــــالقي ( 
ي أشرف املمالك'' يتضمن ذكر ملراتب الصوفية.   )٧٠(السالك 

ر أن هذا ال  ى الرغم مما كان عليه املتصوفة من مكانة؛ غ وع
ينفي وجود شرذمة من هؤالء املتصوفة حادت عن املنهج السليم، 

ى حال  ال تسمح إذ خالل القرن الثامن الهجري كان املتصوفة ع
م إذ دخلت الصوفية املفاسد  ن معهم بالدفاع ع للمتساهل
ي  م، ح صارت  ا البدع من جهة قوم تأخرت أزما وتطرقت إل
ى  ر ما جاء به الرسول محمد ص ا شريعة أخرى غ هذا الزمان كأ

  )٧١(هللا عليه وسلم.
  العلوم اللسانية: -ب

ى  رة املمتدة من القرن السابع إ القرن التاسع شهدت الف
ي ٔالاندلس، إذ لقي ٔالادب بفنونه م١٥- ١٣الهجري (  ) ازدهاًرا أدبًيا 

ي والذيوع، ذلك أن ازدهار  املختلفة من العناية ما جعله كفياًل بالر
ا، رًنا بازدهار اللغة العربية وفنو وما  )٧٢(العلوم الشرعية كان مق

ى تطور  ي ٔالادب إال دليل قاطع ع هذا الفن  املخلفات الضخمة 
ًرا و شعًرا.   بنوعيه ن

ر:   الن
ن ب نصر به باعتبار أن  ًرا لعناية سالط ر تطوًرا كب َعرف الن
رة الخطط  ر من كاتب واحد لك الديوان السلطاني كان يضم أك

 ) ٧٣(كتاب الرسائل، كتاب الزمام، كتاب سر السلطان. :الكتابية مثل
ى سبي ي ٔالاندلس نذكر ع ر   ل املثال ال الحصر:ومن رواد الن

ي ـي بــن مــؤمن بــن محمــد بــن ابـن عصــفور الاشــبي : هــو أبــو الحســن ع
ـــي اشـــبيلية ســـنة  ـــي الخصـــرمي املعـــروف بـــابن عصـــفور، ولـــد   ٥٩٧ع

م. فقيــــــه نحــــــوي لغــــــوي وشــــــاعر مشــــــهور لقــــــب بحامــــــل لــــــواء ١٢٠٠ھ/
ـــى بجايـــة وحظـــي بعنايـــة لـــدى  ـــي ٔالانـــدلس، انتقـــل إ ـــي زمانـــه  العربيـــة 

ــ ــي تــونس ســنة  الســلطان الحف ي  م. ١٢٧٠ھ/ ٦٦٩املستنصــر. تــو
ـــــي  ـــــر مـــــن املؤلفـــــات ٔالادبيـــــة أشـــــهرها: "املقـــــرب"، "املمتـــــع  وخلـــــف الكث

رها.  )٧٤(التصريف"، "ٔالازهار"، "شرح الحماسة" وغ
: محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن الحكـــيم اللخمـــ ابـــن الحكـــيم اللخمـــي

ن، أديـــب مشـــهور دخـــل غرناطـــة أيـــام الســـلطان أبـــي عبـــد  ذي الـــوزارت
ـــــــــي ١٣٠٢-١٢٧٢ھ/ ٧٠١-٦٧١هللا محمـــــــــد الثـــــــــاني (  م) فعينـــــــــه كاتًبـــــــــا 

ن مكانـــه أبـــو عبـــد هللا  ي الســـلطان املـــذكور عـــ ديـــوان ٕالانشـــاء، وملـــا تـــو
ن  املخلــــوع فقلــــد ابــــن الحكــــيم الــــوزارة والكتابــــة فســــم بــــذي الــــوزارت

ي سنة   )٧٥(م.١٣٠٨ھ/ ٧٠٨تو
: محمـــــد م)١٣٧٥-١٣١٠ھ/ ٧٧٦-٧١٠: (لســـــان الـــــدين بـــــن الخطيـــــب

ـــي بــــن أحمـــد الســــليماني، أبـــو عبــــد هللا  بـــن عبـــد هللا بــــن ســـعيد بــــن ع
ن ولــد بمدينــة لوشــة،  لســان الــدين يعــرف بــابن الخطيــب ذي الــوزارت
ـــا عـــدة  ـــا وشـــغل  ـــى يـــد أكـــابر علما ـــى غرناطـــة أيـــن درس ع وانتقـــل إ
ــــي عهــــد الســــلطان أبــــي  مناصــــب كــــديوان ٕالانشــــاء والــــوزارة والســــفارة 

ــــــ بــــــاهلل، الحجــــــاج ثــــــم ولــــــده كمــــــا كانــــــت لــــــه  )٧٦(محمــــــد الخــــــامس الغ
ن ب مرين السيما مع أبي سالم املري ممـا  عالقات جيدة مع سالط
م بالزندقة وٕالالحاد وأهـدر دمـه،  جعله يتعرض للمؤامرة فحوكم وأ
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ي أبــو ســالم وخلفــه أبــو العبــاس قــبض عليــه وســجنه، ثــم ُقتــل  وملــا تــو
وقــد نبــغ ابــن الخطيــب ) ٧٧(م.١٣٧٥ھ/ ٧٧٦وأحــرق ومثــل بجثتــه ســنة 

ـــى كونـــه شـــاعًرا  ـــي العلـــوم الدينيـــة واللســـانية والعقليـــة، فباإلضـــافة إ
ـــــا، وطبيًبـــــا، ومـــــن أهـــــم مؤلفاتـــــه  ً وأديًبـــــا كـــــان سياســـــًيا، ومؤرًخـــــا، وفق
ــــــي أخبــــــار غرناطــــــة"، "كناســــــة الــــــدكان بعــــــد انتقــــــال  نــــــذكر: "ٕالاحاطــــــة 

الكتيبــــــــة الســــــــكان"، "خطــــــــرة الصــــــــيف ورحلــــــــة الشــــــــتاء والصــــــــيف"، "
ـــي فـــن املقامـــة، ـــي شـــعراء املائـــة الثامنـــة". كمـــا نبـــغ أيًضـــا   )٧٨(الكامنـــة 

ـــــــــر وقـــــــــد رســـــــــمت آنـــــــــذاك صـــــــــورة املجتمـــــــــع  ـــــــــي مـــــــــن أبـــــــــرز فنـــــــــون الن و
الغرنـــــــاطي، ومـــــــن أشـــــــهر مقامـــــــات ابـــــــن الخطيـــــــب: مقامـــــــة السياســـــــة، 
ـــــي أحـــــوال املعاهـــــد  مقامـــــة وصـــــف البلـــــدان، ومقامـــــة معيـــــار الاختيـــــار 

  )٧٩(والديار.
  الشعر:

ى قيمة  ر املقري إ ر ويش ي ٔالاندلس باهتمام كب حظي الشعر 
ي ٔالاندلس فيقول: ''كان الشعر عندهم له حظ  الشعر والشعراء 
عظيم، وللشعراء من ملوكهم وجاهة، ولهم حظ ووظائف 
ي مجالس عظماء ملوكهم املختلفة،  م ينشدون  واملجيدون م

ى أقدارهم''. وقد برز العديد من الشعراء   ) ٨٠(ويوقع لهم بالصالت ع
ي عهد ب ٔالاحمر  ي مختلف عهود ٔالاندلس السيما  روا  الذين اش
م شعراء  ر من سالطي ذا الجانب، كما كان الكث الذين اهتموا 

م) ومحمد ١٣٠٢-١٢٧٢ھ/ ٧٠١- ٦٧١كأبي عبد هللا محمد الثاني (
  )٨١(م).١٣٠٨- ١٣٠٢ھ/ ٧٠٨-٧٠١الثالث ( 

ي تطوير الشعر وجودته لدى الشعراء ومما ساهم بشكل فعا ل 
رة ٔالامطار  ي الهواء وك ن هو جمال الطبيعة من اعتدال  ٔالاندلسي

ار والجبال،  رعواؤالا  )٨٢(ي الوصف والتغ باملناظر الجميلة، ف
ر  ومن أبرز شعراء ٔالاندلس لسان الدين بن الخطيب الذي جمع أك

ي ديوان أطلق عليه اسم: ''ديوا ن الطيب والجهام واملا قصائده 
م) تلميذ ١٣٩٣- ھ ٧٩٥وكذا أبو عبد هللا ابن زمرك (ت )٨٣(الكهام''،

ابن الخطيب، وامتاز شعره بالجودة واملعاني البديعة ؤالالفاظ 
  ومما قاله: )٨٤(الثقيلة وغزاة املادة

  معاذ الهوى أن أصحب القلب ساليا       
  وأن يشعل اللـوم بـالعذل باليــا

  ي أعط الحب فصـل مقـادتي        دعان
ا
ً
ى الوجد ما كان قاضيـ   )٨٥(ويق ع

: ولد باشبيلية وهو  ي الشعر صيت ابن هانئ ٔالاندلس كما ذاع 
شاعر وأديب بارع من مؤلفاته: "سهيل الفوائد البن مالك"، "الغرة 

ي شهيًدا سنة  ي شعراء املائة السابعة"، تو  ٧٣٣الطالعة 
  ن شعره:وم) ٨٦(م.١٣٣٢ھ/

لوال مشيب بقودي للفؤاد ع    
ي قلصـا ي مهمه التّشيب    أنضبت 

راتي جـاريـة          واستوقفت ع
  )٨٧(وكفاء توهم ربًعـا للحبيب قصـا

  

ي ٔالاندلس إذ سقطت  ونتيجة لتدهور ٔالاوضاع السياسية 
ي  النصارى مع مطلع القرن السابع  يدمعظم املدن ٔالاندلسية 

ى الشعراء وأصبحت أغلب مواضيع الشعر الهجري  ، أثر ذلك ع
ى ذلك  ر مثال ع ا النصارى، وخ ى عل ي رثاء املدن ال استو تصب 

 ٦٨٤ما قاله ٔالاديب الشاعر أبو البقاء صالح بن شريف الرندي ( ت 
  م):١٢٨٥ھ/

ء إذا ما تم  نقصـان       فال يغر بطيب العيش إنسـانلكل 
  من سره زمن ساءته أزمـانا  دول   ي ٔالامور كما شاهد

ى أحد     ى حال لها شانوهذه الدار ال تبقي ع   )٨٨(وال يدوم ع

ي ٔالاندلس وتنوعت فنونه وموضوعاته وبلغ  ر الشعر  وملا ك
 )٨٩(،باملوشحالتنميق فيه غايته، استحدث املتأخرون ما ُيعرف 

ًرا وأق ي غرناطة تقدًما كث بل عليه العلماء ورجال وتقدم هذا الفن 
 ٦٥٥ومن أشهر رواده: ابن جنان ٔالانصاري ( ت  )٩٠(النحو،

ي مدح الن ١١٦١ھ/ ر من املوشحات السيما   م) صاحب الكث
ا قوله: هللا زاد محمـًدا  تكريًمــا.. وحياه فضاًل من لدنه عظيًما..  وم

ن رحيًما ن  كريًما.. ذا رأفة باملؤمن ي املسلم .. صلو عليه وِاختّصه 
  )٩١(وسلموا تسليًما.

وكذلك لسان الدين بن الخطيب، الذي ألف كتاًبا أسماه '' 
قد حرك الجلجل بازي  جيش التوشيح'' ومن أبرز موشحاته:

و كذلك  )٩٢(الصباح.. والفجـر الح.. فيــا غــراب  الليــل حث الجنـاح.
ـدلـس.. لم جادك الغيث إذا الغيث هما.. يا زمان الوصل باألن قوله:

ي الكرى أو خلسة املختلـس.   )٩٣(كن وصلك إاّل حلمـا.. 
ى املوشحات  فن آخر يعرف بالزجل، وهو شبيه  ظهر وباإلضافة إ

ولقي هو ٓالاخر  )٩٤(باملوشح، ولكنه يكتب باللهجة العامية،
ن ألنه يحررهم من ثقل قيود الشعر  استحساًنا من قبل ٔالاندلسي

ي أغلب ٔالاحيان ر محتشمة،  الفصيح، و كانت مواضيع الزجل غ
ا أي تحفظ، وكانت أغلب القصائد تدور حول املرأة  وليس ف

  )٩٥(والخمر.

  العلوم الاجتماعية: -ج
  التاريخ:

ا ٔالاندلس دور  الكان لألحداث السياسية والعسكرية  شهد
ن  رز العديد من املؤرخ ي ٔالاندلس، ف ي تطور علم التاريخ  ر  كب

ن  الذين اهتموا بتدوين تلك ٔالاحداث التاريخية ومن هؤالء املؤرخ
م) املؤرخ ١٢٨٦-١٢١٤ھ/ ٦٨٥-٦١٠نذكر: ابن سعيد الغرناطي (

ي  ي املغرب"، و "الطالع السعيد  ي ح املالكي صاحب كتاب "املغرب 
كما ذاع صيت محمد ) ٩٦(تاريخ ب سعيد"، وكتاب "تاريخ غرناطة".

) صاحب كتاب: "السر م١٣٠١-١٢٧٢ھ/ ٧٠١-٦٧١بن السراج (
ر من البقاع". ى كث ي تفضيل غرناطة ع وابن ٓالابار  )٩٧(املذاع 

ي (ت  م) صاحب كتاب "التكملة لكتاب ١٢٦٠ھ/٦٥٨القضا
الصلة"، وهو تكملة لكتاب الصلة البن شبكوال وكتاب "أعتاب 
الكتاب"، وهو ترجمة لكتاب "مشارقة ومغاربة"، وكتاب "الحلة 

ي أشعار ٔالا  كما نجد أيًضا ابن الخطيب لسان  )٩٨(مراء".السراء 



  
  

                                                                                                                                                              

 دراسات ...الحياة الثقافية، زكري المعة

 ٢٠١٢ ديسمبر –عشر  ثامنالعدد ال – السنة الخامسة

א    
٥٣ 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

ُم. 
حّك
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

ي  ا: "ٕالاحاطة  الدين الذي ألف العديد من الكتب التاريخية م
ي الدولة النصرية"، "أعمال  أخبار غرناطة"، "اللمحة البدرية 
ٔالاعالم فيمن بويع قبل الاحتالم من ملوك ٕالاسالم وما يجر عن ذلك 

رها. ن مالحظته؛ أن الكتب وما يمك) ٩٩(من شجون الكالم" وغ
التاريخية الغرناطية كانت تصويًرا حًيا ملا شاهده املؤلف، أو 

  انعكاًسا صادًقا إلحساسه تجاه وطنه.
  الجغرافيا:
ن شأنه شأن العلوم ٔالاخرى،  العلمحظي هذا  باهتمام ٔالاندلسي

ى املشرق واملغرب، وألزمهم  ى السفر إ إذ اعتياد أهل ٔالاندلس ع
م ووضع تقارير عن املدن ال ذلك تدوين انطب م عن رحال اعا

ي ٔالاندلس نذكر:  ي هذا العلم  ا. ومن أبرز من نبغ  يمرون 
ري، صاحب كتاب: '' فيض العباب  )١٠٠(إبراهيم بن الحاج النم

ى قسنطينة والزاب''. كما كتب  ي الحركة إ وإجالة قداح ٓالاداب 
ى املغرب لسان الدين بن الخطيب عدة كتب وافية عن رح لته إ

ن سن ( راب''، كتبه ب ي عاللة الاغ ا: ''نفاضة الجراب   -ھ  ٧٦٠م
م) وصف فيه جبل هنتاتة، وأغمات، وآثار ١٣٦٢ -  ١٣٥٩ھ/ ٧٦٣

املساجد واملدارس واملقابر، والتقى بكبار الشخصيات، كما تضمنت 
مقامته ''خطرة الطيف ورحلة الشتاء والصيف''، وكذا ''معيار 

ي ذكر املعاهد والديار ومفاخرة مالقة وسال''، ويتضمن هذا الاختب ار 
ومما ) ١٠١(الكتاب معلومات جغرافية قيمة عن املغرب ؤالاندلس.

ر  رها كث يمكن ٕالاشارة إليه؛ أن هذه التصانيف الجغرافية وغ
استطاعت أن تعطينا صورة واضحة عن تاريخ كل من املغرب 

رة. ي تلك الف   ؤالاندلس 
  علوم العقلية:ال -٣/٢

ا العلوم  تبلغلم  العلوم العقلية درجة الاهتمام ال بلغ
ن بالرياضيات،  ر قليل من املشتغل الدينية، ورغم ذلك نبغ نفر غ

رها.   والفلك، والكيمياء، والنبات، والطب، وغ
  الرياضيات:

ا علماء عدة نذكر أشهرهم وهو:   برز ف
ــــي بــــن محمــــد بــــن عأبـــو الحســــن القلصــــادي ــــ الســــبطي : ع ــــي القر

ــــــي ٔالانــــــدلس، ولــــــد  ر بالقلصــــــادي مــــــن كبــــــار ٔالائمــــــة املشــــــهورين  الشــــــه
م، أخــذ العلــم عــن ١٤١٢ھ/ ٨١٥ٔالاندلســية ســنة  )١٠٢(بمدينــة ســبطة

ــر مــن الطلبــة  أكــابر شــيوخ املغــرب ؤالانــدلس واملشــرق وأخــذ عنــه الكث
ي ســـنة  ـــي افريقيـــة.١٤٨٦ھ/٨٩١والعلمـــاء تـــو ـــي مدينـــة باجـــة  ) ١٠٣(م 

ـــــر علمـــــاء عصـــــره إنتاًجـــــا فتنوعـــــت تـــــآليفهن وكـــــان  كـــــان القلصـــــادي أك
ـا: "غنيـة  ي الحساب والفرائض إذ بلغت ثالثة عشرة كتاًبا م أبرزها 
ـــي شـــرح كشـــف الجلبـــاب"، "كشـــف الجلبـــاب عـــن علـــم  ذوي ٔالالبـــاب 
ــــــــــــر واملقابلــــــــــــة"،  ــــــــــــي الج الحســــــــــــاب"، "شــــــــــــرح ٔالارجــــــــــــوزة الياســــــــــــمينية 

رها.   )١٠٤(وغ
  الكيمياء:

ى ذلـك هـو توصـلهم برع الغ ي دراسة الكيمياء، ومما يدل ع رناطيون 
ــــــــــر والتصــــــــــعيد  ملعرفــــــــــة مــــــــــدفع البــــــــــارود، واســــــــــتخالص عمليــــــــــة التقط

ر والتكليس والتحليل.   )١٠٥(والتخم
  

  الفلك:
ًرا، و برز فيه العديد من العلماء نذكر من  تقدم تقدًما كب

م: أبو بكر عبد امللك القضاعة ( ت  حب م) صا١٣٠٧ھ/ ٧٠٧بي
ي بن رضوان الواد  كتاب: ''ترحل الشمس ومعرفة ٔالاوقات''، وأبو ي

م) صاحب كتاب "منظوم علم النجوم ١٣٠٧ھ/ ٧٠٧آ ( ت 
ي الاسطوالب''. ى  )١٠٦(والرسالة  ر أن التنجيم لم يذكر ما يدل ع غ

م أمثال  ن الذين ذكرت أسما انتشاره وذيوعه ما عدا بعض املنجم
ر به ابن الحكيم اللخم ص احب كتاب ''بشارة القلوب بما تخ

الرؤية من العيون''، ولسان الدين هو ٓالاخر اهتم بدراسة 
  )١٠٧(الفلك.

  الفلسفة:
ي ٔالاندلس، ا  ر املرغوب ف ر  )١٠٨(كانت من العلوم غ ويش

ى ذلك قائاًل: ''و كل العلوم لها عندهم الخط والاعتناء إال  املقري إ
كلما قيل فالن يقرأ الفلسفة أو يشتغل الفلسفة والتنجيم... فإنه 

ولكن هذا ال ينفي ) ١٠٩(العامة اسم زنديق...''. عليهبالتنجيم أطلقت 
ن (ت  م: ابن سبع - ھ ٦٦٩وجود بعض الفالسفة ونذكر م

م)، أما خالل القرن الثامن الهجري الرابع عشر ميالدي ظهر ١٢٧٠
 م) صاحب١٣٤٩ھ/ ٧٥٠الفيلسوف ابن منصور القيس ( ت 

ى ما تضمنه  ي الرد ع كتاب: "السحم الواقفة والضالل الوارقة 
  )١١٠(املضمون من اعتقادات الفالسفة".

  العلوم الطبيعية: -٣/٣
ا العديد من  ي مجال الطب والصيدلة  العلماءبرز ف السيما 

ي غرناطة خاصًة طرق العالج وصنع الدواء  اللذين عرفا تقدًما 
ا أط ي ابتكار والجراحة ال برز ف باء أندلسيون كان لهم السبق 

ومن أشهر هؤالء ٔالاطباء ٔالاندلسيون عبد  )١١١(الاسفنجة املخدرة.
م) الذي ١٢٤٧ھ/ ٦٤٦هللا أحمد املالقي املعروف بابن البيطار (ت 

ا، وكانت له العديد من املؤلفات  قام برحلة ملعاينة ٔالاعشاب ودراس
ا: "الجامع ملفردات ٔالادوية ؤالا  ي ٔالادوية م غذية"، "املغ 

 ٧٤١وأيًضا أبوتمام غالب اللخم الشقوري (ت  )١١٢(املفردة".
م) الذي تأثر بالطب عند املشارقة، وأبو عبد هللا اللخم ١٣٤٠ھ/

ا  الشقوري الذي كان طبيب محمد الخامس، وله عدة مؤلفات م
ى  رسالة بعنوان "مجربات حول أمراض الرجال من الرأس إ

ي هذا العلم الطبيب محمد بن  )١١٣(القلب". ى جانب ذلك نبغ  إ
ي دراسة ١٣٦٠ھ/ ٧٦١فرج القربلياني ت ( م) وقد تخصص 

ي عالج  الجراحة وعرف بالشفرة، وله كتاب: "الاستصقاء وٕالابرام 
ى جانب هؤالء صنف لسان الدين بن  الجراحات ؤالاورام". وإ

ي مجال الطب أهمها: "اليوسف ي صناعة الخطيب عدة كتب  ي 
ى الطاعون"...الخ. ) ١١٤(الطب"، "عمل من طب ملن حب الكالم ع

ومما يمكن مالحظته؛ أن مهنة الطب كان متوارثة عند بعض 
  العائالت ٔالاندلسية.
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 خاتمـة
راث ٔالاندلس سواء منه املتطلع الذي طال  ي ال إن الباحث 

ي درا سة احتكاكه بآثاره، أو املبتدئ الذي يخوض ألول مرة 
املؤلفات واملصادر القديمة، تصادفه جملة من املسائل املتعلقة 
ن. ولعل أهم  ن السابع والتاسع الهجري بالحياة الفكرية خالل القرن
رة  ي: أن الف الاستنتاجات وحقائق حول ٕالانتاج الفكري ٔالاندلس 
ي  ي السياسة، بينما كانت  ا لم تكن وّضاءة  ال قمنا بدراس

ي الدول ٕالاسالمية ٔالاخرى الثقافة وال ر  فكر حيث أثرت بشكل كب
ن هذه الدول، وذلك  ي ب من خالل وجود التواصل الحضاري واملعر
أن العلم فكر كوني تساهم فيه كل الحضارات وله مقاييس عقلة 
ي ٔالاندلس، وذلك  ى انتعاش الحياة الثقافية  محددة. هذا إضافة إ

ى تضافر جملة من العوامل ع ن يعود إ ى رأسها رعاية أمراء وسالط
م للعلوم وٓالاداب، وكذلك تشيدهم  ٔالاندلس للعلماء وحماي
ى العلم، بل كانوا هم  م لم يكونوا عالة ع للمراكز الفكرية حيث أ
أنفسهم أهل العلم، إذ نجد السلطان هو الشاعر والفقيه ؤالاديب 

ن اطالًعا واسًعا  ى الثقافة ي نفس الوقت، كما كانوا من املطلع ع
  الدينية ؤالادبية والعلمية.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهوامش
، دار الفكــــــر العربــــــي للطباعــــــة والنشــــــر، املقدمــــــةعبــــــد الــــــرحمن بــــــن خلــــــدون،  )١(

روت،   .٧٥، ص ٢٠٠٧ب
ــــرا، )٢( ــــا  خوليــــان رب را ــــي ٔالانــــدلس أصــــولها املشــــرقية وتأث ربيــــة ٕالاســــالمية  ال

  .١٩٩٤، دار املعارف، القاهرة، ٢، ط، ترجمة: الطاهر أحمد مكيالغربية
  .٤٢٢، ص:املقدمة ابن خلدون، )٣(
ـي ٔالانـدلس مـن خـالل رسـائل مراتـب  أحمد شبشـون، )٤( لـة العلـم والتعلـيم  م

، مكتبة امللـك عبـد العزيـز، الريـاض، ١، ندوة ٔالاندلس، طالعلوم البن حزم
  .٩ -٨، ص: ١٩٩٦

املعــــافري، عالمــــة  : هــــو محمــــد بــــن عبــــد هللا املعــــروف بــــابن العربــــيابــــن عربــــي )٥(
ـي اشـبيلية سـنة  ـ أبـا بكـر، كـان مولـده  ـي العلـوم يك هــ/ ٤٦٨حافظ متبحر 

ـــى املشـــرق ســـنة ١٠٧٥ ـــا مثـــل ١٠٩٢هــــ/ ٤٨٥م، ارتحـــل إ م ولقـــي أكـــابر علما
ـى بلـده بعلـم غزيـر سـنة  ، رجـع إ ي وأبا بكر الطرط هــ/ ٤٩٥أبي حامد الغزا

ـــــي شـــــرح موطـــــأ  مؤلفاتـــــه "أحكـــــام القـــــرآن"، م، ومـــــن أشـــــهر١١٠٢ "املســـــالك 
ـــي مـــراكش ســـنة  ي  م. ١١٤٨هــــ/ ٥٤٣ٕالامـــام مالـــك"، "الناســـخ واملنســـوخ"، تـــو

 ، ـــ ـــاج بتطريــــز الـــديباجُينظـــر: التنبك ــــى هـــامش الــــديباج نيــــل الاب ، طبـــع ع
ن، مصــر،  ، ابــن مخلــوف، ٢٤٤هـــ.، ص ١٣٥١البــن فرحــون، مطبعــة الفحــام

ـــــي طبقـــــات املالكيـــــة ــــــروت، ، دار اشـــــجرة النـــــور الزكيـــــة  لكتـــــاب العربـــــي، ب
  .١٣٦، ص ١.ج١٩٤٩

  .٥٩٠ - ٥٨٩، املصدر السابق، ص: املقدمةابن خلدون،  )٦(
را، املرجع السابق، ص: )٧(   .٤١خوليان رب
ي الرواية لفظا أو كتابة، و كانت ال ُتمـنح إال ٕالاجازة )٨( ي ٕالاذن  ن  : عند املحدث

ــــي كــــل العلــــوم و الفنــــون،  ــــي ملــــن يــــدرس علــــم الحــــديث، ثــــم صــــارت ُتمــــنح  و
ا يسـتحق الطالـب املجـاز لقـب الشـيخ  ر شهادة كفاءة أو تأهيـل، بواسـط تعت

ـــــي العلـــــوم املجـــــاز لهـــــا. يُ  باقـــــة  نظـــــر: شـــــاوش محمـــــد بـــــن رمضـــــان،أو ٔالاســـــتاذ 
ــ زيــان ــي التعريــف بحضــارة تلمســان عاصــمة دولــة ب ، ديــوان السوســان 

، أبــــــــــو القاســــــــــم ســــــــــعد ٤٠٥، ص: ١٩٩٥املطبوعــــــــــات الجامعيــــــــــة، الجزائــــــــــر، 
ي ،هللا ، الشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع، الجزائـر، ٢،جتاريخ الجزائـر الثقـا

  .٤٢ -٤١، ص: ١٩٨٠
ي، )٩( ـــ ٔالاحمـــر أحمـــد محمـــد الطـــو ـــي عصـــر ب ، مظـــاهر الحضـــارة ٔالاندلســـية 

تقــــــديم: محمــــــد مختــــــار العبــــــادي، مؤسســــــة شــــــباب الجامعــــــة، الاســــــكندرية، 
  .٣١٧، ص: ١٩٩٧

را، املرجع السابق، ص:  )١٠(   .٤٨خوليان رب
ـــــ عيـــــاض أحمــــد بـــــن محمـــــد املقــــري، )١١( ـــــي أخبـــــار القا ، ١، جأزهـــــار الريـــــاض 

، مطبعـــــة  تحقيـــــق: مصـــــطفى الســـــقا إبـــــراهيم ٔالابيـــــاري، عبـــــد الحفـــــيظ شـــــل
رجمة، القاهرة،    .٥٨، ص: ١٩٣٩لجنة التأليف وال

ي، املرجع السابق، ص:  )١٢(   .٣٢٠أحمد محمد الطو
طيـــب وذكـــر نفـــح الطيـــب مـــن غصـــن ٔالانـــدلس الر أحمـــد بـــن محمـــد املقـــري،  )١٣(

، تحقيق:إحســـان عبـــاس، املجلـــد ٔالاول، وزيرهـــا لســـان الـــدين بـــن الخطيـــب
ــــــــروت،  ، تــــــــاريخ ٔالانــــــــدلس. مؤلــــــــف مجهــــــــول، ١٢٥، ص ١٩٩٨دار صــــــــادر، ب

روتج١تحقيق: عبد القادر بوباية، ط   .٢٠٥، ص: ١، دار الكتب العلمية، ب
  .٢٠٦نفسه، ص:  )١٤(
  .٦١٨، املصدر السابق، ص: املقدمة ابن خلدون، )١٥(
 Rachid Bourouiba, les inscriptions commémoratives des (17)  .١١٦ -١١٥، املصدر السابق، ص: أزهار الرياض ،املقري  )١٦(

mosquées d'Algérie, O,P,U. Algérie 1984, P: 127. 
ـــي ٔالانـــدلس مـــن الفـــتح  الســـيد عبـــد العزيـــز ســـالم، )١٨( ن وآثـــارهم  تـــاريخ املســـلم

ـــــي قرطبـــــة ـــــ ســـــقوط الخالفـــــة  ضـــــالعربـــــي ح ـــــروت، ، دار ال ة العربيـــــة، ب
 .٣٨٢، ص: ١٩٨١
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رتغـــال عبـــد الـــرحمن عنـــان، )١٩( ـــي أســـبانيا وال ، ٢، طٓالاثـــار ٔالاندلســـية الباقيـــة 
  .٢٠، ص: ١٩٩٧مطبعة مدني القاهرة، 

ــــــي ٔالانــــــدلس الســـــيد عبــــــد العزيــــــز ســــــالم، )٢٠( ن وآثــــــارهم  ، املرجــــــع تــــــاريخ املســــــلم
  .١٨ -١٧السابق، ص: 

، السـيد عبـد العزيـز ٨٣ -٧١: ، ص٢، املصـدر السـابق، جنفح الطيـب املقري، )٢١(
ـــــــــي ٔالانـــــــــدلس ســـــــــالم، ، مؤسســـــــــة شـــــــــباب الجامعـــــــــة، املســـــــــاجد والقصـــــــــور 

  .٢١ -٢٠، ص: ١٩٨٦ٕالاسكندرية، 
ـــــري، )٢٢( ـــــي مـــــع فهـــــارس  الحم ـــــر الاقطـــــار: معجـــــم جغرا ـــــي خ الـــــروض املعطـــــار 

ــروت، شــامله  - ٤٥٦. ص: ١٩٨٤، تحقيــق: إحســان عبــاس، مكتبــة لبنــان، ب
٤٥٧.    

  .٢٢ -٢١، املرجع السابق، ص: ار ٔالاندلسيةٓالاث عبد هللا عنان، )٢٣(
، مجلــــة الحضــــارة ٕالاســــالمية، العــــدد قرطبــــة مدينــــة وتــــراث هنــــاء الدويــــديري، )٢٤(

ى، وهران،    .٢٤-٢٢، ص: ١٩٩٣ٔالاول، السنة ٔالاو
ـــي الدولـــة النصـــرية لســـان الـــدين بـــن الخطيـــب، )٢٥( ، دار ٢، طاللمحـــة البدريـــة 

ــروت،  ــ   صــبحقشــندي، . القل٦٣-٦٢، ص: ١٩٨٠ٓالافـاق الجديــدة، ب ٔالاع
ريـــــــة، القــــــــاهرة، ٥، جـــــــي صــــــــناعة ٕالانشـــــــاء . ٢١١، ص ١٩١٥، الطبعــــــــة ٔالام
ضة العربيـة، ي التاريخ العباس ؤالاندلسأحمد مختار العبادي،  ، دار ال

روت ،   .٢١٤، ص: ٥، ج١٩٧٢ب
ي، املرجع السابق، ص:  )٢٦(   .٥٧أحمد محمد الطو
ــــــ عبــــــد هللا عنــــــان، )٢٧( رتغــــــالٓالاثــــــار ٔالاندلســــــية الباقيــــــة  ، املرجــــــع ي أســــــبانيا وال

  .٢٠٨السابق، ص: 
ـــــي املهادنـــــة والجهـــــادأحمـــــد بـــــن محمـــــد الغـــــزال،  )٢٨( ـــــاد  ، تحقيـــــق: نتيجـــــة الاج

  .٨٤، ص: ١٩٨٤إسماعيل العربي، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 
ــي ٔالانــدلس الســيد عبــد العزيــز ســالم، )٢٩( ، املرجــع الســابق، املســاجد والقصــور 

  .٢٨ص: 
  .٨٤نفسه، ص:  )٣٠(
  .١١٠ - ١٠٩، ص: ٢، املصدر السابق، جنفح الطيب املقري، )٣١(
  .١٠٩، املصدر السابق، ص اللمحة البدرية ابن الخطيب، )٣٢(
، تحقيــــق: كناســــة الـــدكان بعــــد انتقــــال الســـكانلســـان الـــدين بــــن الخطيـــب،  )٣٣(

. ص ٢٠٠٣، مكتبــــة الثقافــــة الدينيــــة، القــــاهرة، ١محمــــد كمــــال شــــبانة، ط 
٢٠٢.  

ــي الخطيـــب،  )٣٤( ـــي أخبــار غرناطـــةٕالا لســان الـــدين  ، تحقيــق: محمـــد عبـــد حاطــة 
ي،  ١هللا عنان، ج   .٣٣٤ - ٣٢٩، ص: ١٩٨٤املجلد الثاني، مكتبة الخان

ـــــري، فقيـــــه ابـــــن الفخـــــار )٣٥( ـــــي بـــــن الفخـــــار ٔالالب : هـــــو أبـــــو عبـــــد هللا محمـــــد بـــــن ع
ي القرن الثامن الهجري، كان من أساتذة  ومفسر نحوي من علماء ٔالاندلس 

ي ســــــنة ابــــــن الخطيــــــب الزم التــــــدري ــــــ تــــــو ــــــي غرناطــــــة ح م. ١٣٥ھ/  ٧٥٤س 
  .١٧٢، ص: ٣، املصدر نفسه، جٕالاحاطة ينظر: ابن الخطيب،

ــ مــن مشــايخ لســان  )٣٦( ــي بــن أحمــد بــن هــذيل التيجي هــو الشــيخ أبــو زكريــا أبــو ي
الـــــدين بـــــن الخطيـــــب، شـــــاعر بليـــــغ لـــــه ديـــــوان شـــــعر بعنـــــوان '' الســـــليمانيات 

ي ســنة  ، املصــدر نفــح الطيــب: املقــري، م، ُينظــر١٣٥ھ  ٧٥٣والعزفيــات'' تــو
  .٣٥٧، ص: ٣السابق، ج

ــ الغرنــاطي، شــاعر مــن  )٣٧( هــو أبــو ســعيد فــرج بــن قاســم بــن أحمــد بــن لــب التغل
ر، ُينظــــر:  نفــــح  ،املقــــري أهــــل الــــذكاء، كــــان عارًفــــا باللغــــة والقــــراءات والتفســــ

  .٥١٠، ص: ٥الطيب، املصدر نفسه، ج
ي  حسن عزوري، )٣٨( ي القراءات القرآنية  ي القرن التأليف  املغرب ؤالاندلس 

ـى عـدد خـاص حـول الثامن الهجري  ، مجلة الحضـارة ٕالاسـالمية، السـنة ٔالاو
  .٢٤٦، ص: ١٩٩٣املراكز الثقافية باملغرب ٕالاسالمي، وهران، 

ـــــى القصـــــيدة كاملـــــة، ُينظـــــر: لســـــان الـــــدين بـــــن الخطيـــــب، )٣٩( كناســـــة  لالطـــــالع ع
، املصــــدر لطيــــبنفــــح ا، املقــــري، ٢٠٣ -٢٠٢املصــــدر الســــابق، ص:  ،الــــدكان

   .١٧٧ -١٧٦، ص: ٨السابق، ج

، عبــــــــــد هللا ٢٠٢، املصــــــــــدر الســــــــــابق، ص: كناســــــــــة الــــــــــدكان ابــــــــــن الخطيــــــــــب، )٤٠(
  .١٧٢، ص: ٓالاثار ٔالاندلسية الباقية عنان،

  .٢١١ - ٢١٠، ص ٢، املصدر السابق، جنفح الطيب املقري، )٤١(
)٤٢( ، ــ ، القســم الــذيل والتكملــة لكتــابي املوصــل والصــلة ابــن عبــد امللــك املراك

ول، تحقيــق: محمــد بــن شــريفة، مطبوعــات أكاديميــة اململكــة املغربيــة، د. ٔالا 
  .٢٧٤ - ٢٧٢ت، ص 

  .٥٣٥، ص: ٢، املصدر السابق، جنفح الطيب املقري، )٤٣(
  .١٥ -١٣، ص: ٦نفسه، ج )٤٤(
، تعليق: ألفري بيل، ابن كتاب التكملة لكتاب الصلة أبو عبد هللا بن ٓالابار، )٤٥(

: ١٤٧، ص: ١٩٢٠أبــــــي شــــــنب، املطبعــــــة الشــــــرقية، الجزائــــــر،  ر ، الــــــذه ســــــ
، تحقيق: محب الدين عمر بن عزخة العمري، الطبعة ١٦، ج أعالم النبالء

روت،  ى، دار الفكر للطباعة والنشر، ب   .٣٩٥، ص: ١٩٩٧ٔالاو
  .١٧٠، ص: ٢، املصدر السابق، جنفح الطيب املقري، )٤٦(
  .١٣٦ -١٣٥، ص: ٣املقري، املصدر نفسه، ج )٤٧(
ي، املرجع ا )٤٨(   .٣٤٨لسابق، ص: أحمد محمد الطو
، املصـــــدر الســــابق، ج  )٤٩( ، ٢، جنفـــــح الطيـــــب. املقـــــري، ٥٤ -٥٣، ص: ١٧الــــذه

  .٢٢٦ص: 
ـي بـن محمـد ت  )٥٠( م )، ١٣٩٧هــ/ ٧٩٩ابن فرحون اليعمري (برهـان الـدين بـن ع

ــي معرفــة أعيــان علمــاء املــذهب ــى، مطبعــة الــديباج املــذهب  ، الطبعــة ٔالاو
ن، مصر،    .٤٢ص:  هـ.١٣٥١الفحام

ر هـــــذا هري املـــــذهب الظـــــا )٥١( ي، واشـــــ ا ـــــي الصـــــ : أسســـــه باملشـــــرق داود بـــــن ع
ن همـا: نفـي القيـاس ؤالاخـذ بظـواهر النصـوص، وقـد  املذهب بأمرين أساسي
ـــــي عهـــــد يعقـــــوب املنصـــــور  ـــــي ٔالانـــــدلس  أصـــــبح هـــــذا املـــــذهب مـــــذهًبا رســـــمًيا 

م) أنظــــــــر: أحمــــــــد شبشــــــــون، املرجــــــــع ١٢٠٠-١٢٨٥ھ/  ٥٩٥-٥٨٠املوحــــــــدي ( 
  .٥السابق، ص: 

ى ســنة ابــن حــزم )٥٢( ــي بــن حــزم املتــو م، ١٠٦٥ھ/ ٤٥٧: هــو الفقيــه أبــو محمــد ع
ى املذهب الظاهري،  ي املذهب ثم تحول إ فقيه مستنبط و نبيه، وكان شاف
ــي الفقــه"،" ٕالايمــان  ــى  لــه العديــد مــن املؤلفــات أهمهــا: '' امللــل والنحــل'' املح

ـــى فهـــم كتـــاب الخصـــال". ُينظـــر الفـــتح بـــن خاقـــان،  الكتـــاب تـــاريخ الـــوزراء و إ
ي ٔالاندلس ، تحقيق: مديحة الشـرقاوي، مكتبــة الثقافـة الدينيـة، والشعراء 

  .١٣٩ -١٣٨ص: ٢٠٠١بور سعيد، 
  .٢٩٨، ص: ٣، املصدر السابق، جنفح الطيب املقري، )٥٣(
، ٣، طايــــــة ٔالانــــــدلس وتـــــــاريخ العــــــرب املنتصـــــــرين محمــــــد عبــــــد هللا عنـــــــان، )٥٤(

رجمة والنشر،    .٤٨٧-٤٨٦، ص: ١٩٦٦مطبعة لجنة التأليف وال
ـــــــــ ( أبـــــــــو العبـــــــــاس أحمـــــــــد بـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن أحمـــــــــد املكناســـــــــ ت  )٥٥( ابـــــــــن القا

ــــي أســــماء الرجــــالم)، ١٦١٥هـــــ/١٠٢٥ ، تحقيــــق: محمــــد ١ج ، درة الحجــــال 
ـــــــراث، القــــــاهرة،  نفـــــــح  . املقـــــــري،١٣، ص: ١٩٨١ٔالاحمــــــدي أبـــــــو النــــــور، دار ال

  .١٣١، ص: ٩، املصدر السابق، جالطيب
  .٥٢ - ٤٨، ص: ١ق، ج، املصدر السابٕالاحاطةابن الخطيب،  )٥٦(
  .٥١٠، ص: ٥، املصدر السابق، جنفح الطيب املقري، )٥٧(
ي، املرجع السابق، ص:  )٥٨( ن الطو   .٣٤٤أحمد أم
ن، )٥٩( ى ٕالاســـالم أحمـــد أمـــ ضـــة املصـــرية، القـــاهرة، (دت)، ٣، جضـــ ، مكتبـــة ال

  .٦٩ص: 
ي، املرجع السابق، ص  )٦٠(   .٣٤٥ - ٣٤٤الطو
ـــــي  عبـــــد هللا عنـــــان، )٦١( ن واملوحـــــدين  ، القســـــم الثـــــاني، ٔالانـــــدلسعصـــــر املـــــرابط

  .٦٧٩املرجع السابق، ص: 
)٦٢(  ، ري ي املائة السابعة ببجايـةالغ ، عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء 

ص:  .١٩٨١تحقيــق: رابــح بونــار، الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع، الجزائــر، 
١٥٩ - ١٥٨.  



  
  

                                                                                                                                                              

 دراسات ...الحياة الثقافية، زكري المعة

 ٢٠١٢ ديسمبر –عشر  ثامنالعدد ال – السنة الخامسة

א    
٥٦ 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

ُم. 
حّك
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

، املصــدر الســابق، ص:  )٦٣( ــ ري ســابق، ، املصــدر النفــح الطيــب ، املقــري،١٦٠الغ
ن واملوحـــــــــدين ، عبـــــــــد هللا عنـــــــــان،٣١٦، ص: ٢ج ، املصـــــــــدر عصـــــــــر املـــــــــرابط

  .٦٧٩السابق، ص: 
  .١٦٠نفسه، ص:  )٦٤(
، املصــــــــدر الســــــــابق، ص: ٢٠٩نفســــــــه، ص:  )٦٥( ــــــــ . املقــــــــري، املصــــــــدر ١٨٤. التنبك

  .٣٣٥نفسه، ص: 
، املصدر نفسه، ص:  )٦٦(   .١٨٤التنبك
  .٣٤٠، ص: ٣املقري، نفح الطيب، املصدر السابق، ج )٦٧(
ري )٦٨( -٣٢٥، ص: ٢، املقـري، املصـدر نفسـه، ج٢١٠، املصدر السابق، ص: الغ

، املصدر السابق، ص: ٣٢٦   .٢٠٢. التنبك
، مكتبـة ١، طيوسف ٔالاول بـن ٔالاحمـر سـلطان غرناطـة محمد كمال شبانة، )٦٩(

  .١٦٧، ص: ٢٠٠٤الثقافة الدينية، القاهرة، 
ـــي نظـــم فحـــول الزمـــان إســـماعيل بـــن ٔالاحمـــر، )٧٠( ـــر فرائـــد الجمـــان  قيـــق: ، تحنث

ـــروت،  ، ص: ١٩٨٠محمـــد رضـــوان الدايـــة، دار الثقافـــة للطباعـــة والنشـــر، ب
١٧٤.  

  .٤٩نفسه، ص:  )٧١(
  .١٦٩نفسه، ص:  )٧٢(
  .١٥٠نفسه، ص:  )٧٣(
، املصدر السابق، ص:  )٧٤( ري   .٢٦٨-٢٦٦الغ
، ابـــــــــــــن ٣٠١-٢٧٩، ص: ٢، املصـــــــــــــدر الســـــــــــــابق، جٕالاحاطـــــــــــــة ابـــــــــــــن الخطيـــــــــــــب، )٧٥(

  .٣٠٠ي، ص: ، املصدر السابق، القسم الثانأعمال ٔالاعالم الخطيب،
، املصدر السابق، نفح الطيب ، املقري،٥٨ابن ٔالاحمر، املصدر السابق، ص:  )٧٦(

، املصدر السابق، ص: ٦٤، ص: ٦ج   .٢٦٤، التنبك
ــــرابــــن خلــــدون،  )٧٧( ــــي ٤٠٥-٤٠٤، ص: ٧، املصــــدر الســــابق، جالع ، محمــــد بــــن ع

، مطبعـــة ٨، جالبـــدر الطـــالع بمحاســـن مـــن بعـــد القـــرن التاســـعالشـــوكاني، 
  .١٩٢قاهرة، ص: السعادة، ال

ـــي رســـائل املعـــري  )٧٨( ـــى ٔالانـــدلس ممثلـــة  ي، دخلـــت إ ـــي ٔالاصـــل فـــن مشـــر املقامـــة 
ــا الجمهــور  وبــديع الزمــان الهمــذاني و الحريــري، وعارضــها الــبعض، وتثقــف 
ـــي تنميقهـــا، بفضـــل جمـــال  ا بـــل و برعـــوا  ـــى شـــاكل وقـــد نســـج الغرنـــاطيون ع

املصـــــدر الســــــابق، ص: الطبيعـــــة ٔالاندلســـــية، ُينظــــــر: إســـــماعيل بـــــن ٔالاحمــــــر، 
١٥١.  

  .١٥٢نفسه، ص:  )٧٩(
  .٢٠٧، ص: ١، املصدر السابق، جنفح الطيباملقري،  )٨٠(
  .٣٦٩ -٣٥٩، ص: ١، املصدر السابق، جٕالاحاطةابن الخطيب،  )٨١(
ن املغــرب ٔالاوســط و ٔالانــدلس بوحســون عبــد القــادر،  )٨٢( العالقــات الثقافيــة بــ

ــــــــي ، ماجســــــــتم)١٥٥٤ -١٢٣٥ھ/  ٩٦٢ -ھ ٦٣٣خــــــــالل العهــــــــد الزيــــــــاني (  ر 
-٧٧، ص: ٢٠٠٨ -٢٠٠٧التــــاريخ ٕالاســــالمي، قســــم التــــاريخ، جامعــــة تلمســــان 

٧٨.  
ي، املرجع السابق، ص:  )٨٣(   .٣٥٥الطو
  .٣٠٣، ص: ٢، املصدر السابق، جٕالاحاطةابن الخطيب،  )٨٤(
  .٣٠٥، ص: ٢، املصدر السابق،جٕالاحاطةابن الخطيب،  )٨٥(
  .٢٤٥، ص: ٦، املصدر السابق، جنفح الطيباملقري،  )٨٦(
، دار الفكـــــــر ١، طمعجـــــــم الحضـــــــارة ٔالاندلســـــــيةخـــــــرون، فرحـــــــات يوســـــــف وآ )٨٧(

روت،    .٢١٣، ص: ٢٠٠٠العربي، ب
  .٤٨٨ - ٤٨٧، ص:٤، املصدر السابق، جنفح الطيباملقري،  )٨٨(
ـــى وزن مخصـــوص بقـــواف مختلفـــة ظهـــر نتيجـــة املوشـــح )٨٩( : هـــو كـــالم منظـــوم ع

ـــي ٔالانـــدلس واســـمه مـــأخوذ مـــن الوشـــاح  ن العربيـــة والالتينيـــة  الزدواج اللغتـــ
ن هـــذا الفـــن واملـــرأة، ُينظـــر: ابـــن خلـــدون، وهـــو ح ـــي النســـاء وهنـــاك صـــلة بـــ

، محمـــــد عـــــادل عبـــــد العزيـــــز، املرجـــــع ٦٤٦، املصـــــدر الســـــابق، ص: املقدمـــــة
روبـــــادور ، عبـــــد ٕالالـــــه ميســـــوم، ١٦٧الســـــابق، ص:  ـــــي ال ر املوشـــــحات  ، تـــــأث

، محمــــد زكريــــا ٧٧، ص: ١٩٨١الشــــركة الوطنيــــة للنشــــر والتوزيــــع، الجزائــــر، 
، دار املعــــــــــــارف الجامعيــــــــــــة، ٢، طوان املوشــــــــــــحات ٔالاندلســــــــــــيةديــــــــــــعنــــــــــــان، 

  .٢٣ٕالاسكندرية، ص: 
ي، املرجع السابق، ص:  )٩٠(   .٣٥٧الطو
، املصــدر الســابق، ص:  )٩١( ــ ري ، ٦، جتــاريخ ٔالادب العربــي، عمــر فــروخ، ٣٠٢الغ

روت،  ن، ب   .١٩٨، ص: ١٩٧٦دار العلم للمالي
ــــــي نظــــــم أوليــــــاء تلمســــــأبــــــو مــــــدين شــــــعيب،  )٩٢( ، تقــــــديم انالجــــــواهر الحســــــان 

، ١٩٧٤وتحقيــق: عبــد الحميــد حاجيــات، الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع، 
  .١٦٦ -١٦٥ص: 

  .٦٥٠، املصدر السابق، ص: املقدمةابن خلدون،  )٩٣(
ي غارودي،  )٩٤( ي الغربرو ، دار دمشـق ١، ترجمة، ذوقـان قرقـوط، طٕالاسالم 

  .١١٨، ص: ١٩٩٥للطباعة والنشر، 
ن،  )٩٥( ي، املرجـع ١٩٩ -١٩٨لسـابق، ص: ، املرجـع اظهر ٕالاسالمأحمد أمـ . الطـو

  .٣٥٨السابق، ص: 
  .٠٣ابن سعيد، املصدر السابق، ص:  )٩٦(
  .١٦٠، ص: ١، املصدر السابق، جٕالاحاطةابن الخطيب،  )٩٧(
، املصــــــــدر ٥٩٢، ص٢، املصــــــــدر الســــــــابق، جنفــــــــح الطيــــــــباملقــــــــري،  )٩٨( ــــــــ ري . الغ

  .٢٦١ - ٢٥٧السابق، ص: 
  .٢٨٦ -٢٨٢، ص: ٨املقري، املصدر نفسه، ج )٩٩(
رهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبـد هللا محمـد بـن إبـراهيم بـن هو ب )١٠٠(

ـي غرناطـة سـنة  ري، ولد  م، دخـل ديـوان ٕالانشـاء ١٣١٣ھ/  ٧١٣موس النم
م، ٧٣٤ســنة  ــى املشــرق وحــج ولقــي كبــار علمــاء الحــديث وأخــذ عــ هـــ، رحــل إ

ـي،  ـر الـدين الزرك ن، طبعـة ،ٔالاعـالمُينظـر: خ  ، ص: 2002دار العلـم للماليـ
٤٣ - ٤٢.  

ي، املرجع السابق، ص:  )١٠١(   .٣٦٩الطو
ر،  )١٠٢( ا عيون ماء مطردة و خصب كث ي سفح جبل عال  مدينة أندلسية 

ــري، الــروض، املصــدر الســابق،  ن بياســة ســتون مــيال، ُينظــر: الحم ــا وبــ وبي
  .٧٠ص 

رحلــــــة القلصــــــادي تمهيــــــد الطالــــــب ومنتهــــــ أبــــــو الحســــــن القلصــــــادي،  )١٠٣(
ــى املنــازل وامل ــى أع ، تحقيــق، محمــد ابــوا ٔالاجفــان، الشــركة ناقــبالراغــب إ

  .٥٢ - ٣٠. ص: ١٩٧٨التونسية للتوزيع، تونس 
، الســـــــــخاوي، ٤١ - ٤٠أبــــــــو الحســـــــــن القلصـــــــــادي، املصــــــــدر نفســـــــــه، ص:  )١٠٤(

ـــروت دون ٤،  جالضـــوء الالمـــع ألهـــل القـــرن التاســـع ، دار مكتبـــة الحيـــاة ب
  .٣٣٠تاريخ طبع، ص: 

ي، املرجع السابق، ص:  )١٠٥(   .٣٧٠أحمد محمد الطو
، ٢١١، ص: ١، املصـــدر الســـابق، جٕالاحاطـــةلســـان الـــدين بـــن الخطيـــب،  )١٠٦(

ي، املرجع السابق، ص:    .٣٧٥ - ٣٧٠الطو
  .٢٠٢، ص: ٢نفسه، ج )١٠٧(
  .٥٦٨ - ٥٦٣، املصدر السابق، ص: املقدمةابن خلدون،  )١٠٨(
  .١٨١، ص: ١، املصدر السابق، جنفح الطيباملقري،  )١٠٩(
ي، املرجع السابق، ص:  )١١٠(   .٣٧١الطو
ي، املرجـــــع  )١١١( "فضـــــل ، عثمـــــان املهمـــــالن، ٣٧٣ - ٣٧٢الســـــابق، ص: الطـــــو

ـــــــى الطـــــــب" ن ع ر، ٥٠٤، مجلـــــــة العربـــــــي، العـــــــدد املســـــــلم ، الكويـــــــت، نـــــــوفم
  .٩٨ -٩٢، ص: ٢٠٠٠

. يوســـــف ١٨٠ -١٧٩، ص: ٤، املصـــــدر الســـــابق، جنفـــــح الطيـــــباملقـــــري،  )١١٢(
  .٢٢٥فرحات، املرجع السابق، ص: 

ي، املرجع السابق، ص:  )١١٣(   .٣٧٣الطو
 .٣٧٤نفسه، ص:  )١١٤(


