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يل ىل مل خل ٱٱ  
 



 

 شكر وتقدير

 

أجقذم بعميق الشنش ، وجضيل الحمذ والشنش هلل الزي بىعمخه جخم الصالحاث، ثم 

تسخاري ومششي  الذلخىس مممذ اابي  ، الزي بزى وتسعه ي  لأالامخىان ، والخقذًش ، 

إلابسان ل  ، بالخىجيه ، وإلاسشاد ، والىصح ، ومىمن  من أوقاجه الغاليت ، فبفضل من هللا 

بإخالاه وجىجيهاجه السذًذة ، جمقق إهجاص هزه الشتسالت ، وإخشاجها إلى بيز الىجىد ، ، ثم 

أوهللا أتسأى أن ًضاعف له الحسىاث ، وأن ًجاصيه على رلو الحسنى وصيادة .

لما وأجقذم بالشنش الجضيل إلى صوج  الزي مان له أطيب ألاثش ي  جشتسيخ العضم همى 

أن أشيذ بجهىد مّل ألاتساجزة الزًن جخلمزث على أًذيهم  اتسخنماى دساتست  العليا، وال ًفىجن 

طىاى مشىاس  الجامع ، والقائمين على مشالض البمث واملنخباث ي  الجضائش واملغشب ومصش، 

أملا بزلىه من جهىد.

لماااااا أوجاااااه شااااانشي ألاخيااااا  ، إلاااااى مااااال مااااان قاااااذم لااااا  الىصاااااح ، واملشاااااىسة ، تساااااىا  بهلمااااات ، أو 

يااا  طباااا الشتساااالت ، لماااا أطلاااب العااازس عمااان لااام أرلاااش اتسااامه ،  بمساااعذة ، أو إعااااسة لخااااب ، أوأ

 مااااان املااااىلى العلاااا  القااااذًش ، أن ًلهمىااااا الصاااااىاب ، 
د
مخافاااات إلاطالاااات ، أو وسااااجي اتساااامه ، ساجيااااا

والساااذاد ، ملاااا ًمباااه ، ويش ااااه ، إهاااه ألاااشم ألالاااشمين ، وأجاااىد ألاجاااىدًن ، وأسبااام ألاسبماااين ، 

  والى هللا وتسلم ، وباسك على تسيذها مممذ 
د
 لثي ا

د
أ.وعلى آله وصحبه وتسلم حسليما

 



  الرموز املستخدمة يف الدراسة

 

 الرموز املستخدمة في الدراسة

I. :باللغة العربية 

 : القسم.ق

 : مجلد.مج

 : تاريخ وفاة.ت

 : ترجمة.ت

 ت.ن: دون تاريخ للنشر..د

 : التاريخ الهجري.هـ

 : التاريخ الميالدي.م

 : الطبعة.ط

 : الجزء.ج

II. :باللغة األجنبية 

 A.E.S.C : Anales, Economie, Sociétés, Civilisations. 

 R.A : Revue Africaine. 

 R.H : Revue Historique, Paris. 

 R.O.M.M. : Revue d’Occident Musulman et de la Méditerranée. Aix-en-

Provence. 
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 قدمةم

حركة ثقافية واسعة تجمت فيما خمفو  اإلسالميةالعربية  الفترة  إباناألندلس في  عرفت     
أىميا من آثار عممية وأدبية وفكرية. ولعّل  أبرز ما يثير انتباه  الدارس  ما كتبو األندلسيون 
من مصنفات التراجم واألعالم والسير األندلسية، ولما تضمنتو من فوائد تاريخية وفكرية 

واجتماعية. كما كان ليذه الكتب فضل كبير في التعريف برجال األندلس  وأدبية وسياسية
 وأعالميا المفكرين.

سيم وافر وجيد واضح، حيث شيدت الفترة الممتدة  كان لألندلسيين في النشاط العممي    
ازدىارا  حضاريا  (الثامن والثاني عشر الميالديين )من  القرنين الثاني والسادس اليجريين

 نيا الميدان العممي.شامال وم
 .التعريف بالموضوعأوال: 

أّن ميدان الحياة العممية  في األندلس من الناحية  التوثيقية الببميوغرافية لم تحظ  يقةوالحقّ     
بالدراسة والبحث الكافيين، إذا نعرف الكثير من الباحثين إلى دراسة  األحوال السياسية، 

 .(1)واالقتصادية  واالجتماعية والعسكرية، أو الكتابة  عن عصر أمير أو خميفة
والبحث في وجوىيا  بالتعريف بحضارة األندلسقامت بعض الدراسات رغم ىذا فقد بال    

عطائو حّقو من  المختمفة بوجو عام، ولكّنيا في معظميا أّدت إلى عدم استيفاء الموضوع وا 
 .(2)الدراسة ال سيما في حقل  االتصال الوثائقي في مجال كتب البرامج والصالت والفيارس

، يجد أّنيما تمثالن ظاىرتين المدروسةالفترة  خاللياسي إّن المتأمل لوضع األندلس الس     
متعارضتين: األولى تمثل أوج المركزية السياسية واإلدارية والمتخذة من قرطبة عاصمة ليا، 

                                                
 حول ىذه الدراسة  ينظر:  (1)

اليجري والحياة محمد عبد الوىاب، خالف، قرطبة اإلسالمية في القرن الحادي عشر الميالدي، الخامس  -
 .8978االقتصادية واالجتماعية، تونس: الدار التونسية لمنشر 

سامية مصطفى، محمد مسعد، الحياة االقتصادية واالجتماعية في إقميم غرناطة في عيد المرابطين والموحدين  -
 .8987م(، رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة، 8121-8692ىـ/ 484-626)

-756ىـ/ 422-818ي، الحياة االقتصادية في األندلس في عصر الدولة األموية )محمد محمد، التيامي، المميج -
 .8978م(، رسالة ماجستير، جامعة اإلسكندرية، 8618

 ظيرت دراسات قميمة حول االتصال الوثائقي في األندلس.  (2)
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والثانية، تمثل التفكك السياسي واإلداري وانقسام األندلس إلى دويالت متخذة كّل منيا إحدى 
من خارجيا  ةالدويالت وانضمام األندلس والية إلى دولالمدن عاصمة  ليا، ثم انييار تمك 

 )المرابطون(.
وبالرغم من ىذه الظواىر فقد كان لمعمماء دور بارز في ذلك، فيناك ازدىار وتراجع 

 حسب الفترات التاريخية وكما تصوره لنا المصادر األندلسية مجال الدراسة.
 ثانيا: اإلشكالية : 

ل الوثائقي والدور الذي لعبو العمماء في عمميات االتصال أىمية االتصا من رغمبال      
يما س ال ونقل المعمومة في األندلس في العصر الوسيط اإلسالمي، فإّن معظم األبحاث

في حقيقة األمر، فإن مثل  التاريخية منيا قد  أغفمت  عمميات االتصالين العممي والوثائقي.
ما يتعرض لو  الباحث، وذلك عائد إلى ندرة  ىذه الدراسات المتعمقة بالحضارة ىي من أشق

 .المادة العممية المتصمة بالموضوع
اعتنى عمماء األندلس بكتب التراجم بعامة، و كتب الفيارس و البرامج بخاصة،فبمغوا فييا    

أعمى درجات االىتمام و العناية، و الضبط و اإلتقان، و المستوى الرفيع من القدرة عمى بناء 
قواعد المعرفة العممية.و أدرك عمماء األندلس بضرورة وضع ىذه البرامج لتحفظ فييا أسماء 

عمماء و عناوين الكتب، و تتحدث عن أعماليم و جيودىم، و تؤرخ لممراحل المتعاقبة ال
 لممعرفة، و ىذا من خالل تقييد العمم العربي اإلسالمي.

إن موضوع  الحياة العممية  واالتصال الوثائقي في األندلس خالل الفترة المدروسة يكاد    
كتب التراجم والطبقات، وىي كتب تضّم اآلالف من التراجم  عمى يستند في معموماتو  إلى

لعمماء األندلس، وىو بال شك أمر صعب ويحتاج إلى كثير من الّدقة واالىتمام من قبل 
الباحثين، كما أّن كتب التراجم األندلسية تكاد تكون ماّدتيا  العممية منصبة عمى عمماء الدين 

البحث إلى التنقيب عن جيود العمماء اآلخرين  عىاستدوعدد من عمماء المغة واألدب مما 
وفي ضوء ما سبق أمكننا صياغة إشكالية   م األخرى.و بطريقة إحصائية في فروع العم

 البحث في شكل تساؤالت:
 ما حجم اإلنتاج الفكري في األندلس وموضوعاتو؟ .8

 دلس؟ما الدور الذي لعبتو  الوراقة )النشر( في عممية االتصال الوثائقي في األن .2
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 ما االتجاىات العددية لممؤلفين في األندلس خالل  الفترات الزمنية األربعة؟ .1

 خصصات الموضوعية ليؤالء المؤلفين حسب الصمة ؟ما الت .4

 :  أهداف الدراسة.ثالثا
ييدف ىذا البحث إلى الكشف عن جانب  من جوانب  الحضارة األندلسية في  

الوثائقي وعمى ذلك يمكن حوصمة مجموعة من شقيا  المعرفي المتمثل في عمميات االتصال 
 األىداف عمى النحو التالي:

التعرف عمى اتجاىات التأليف ورؤوس الموضوعات في التراث اإلسالمي األندلسي من  -أ 
خالل ما تنبئ بو دراسة الحركة العممية والثقافية في األندلس ما بين القرنين الثاني 

 والسادس اليجريين.

وغرافية لإلنتاج الفكري األندلسي ما بين القرنين الثاني والسادس إبراز السمات البيبم -ب 
 اليجريين عمى ضوء قنوات  االتصال الوثائقي.

التعرف عمى مصير الموروث الثقافي األندلسي )الكتب والمصنفات( التي تركيا   -ج 
 .عمماء األندلس وما أصابيا  من نكسات  ومصائب

ل كتب التراجم والصالت ما بين القرنين الثاني تيدف دراسة االتصال الوثائقي من خال -د
والسادس اليجريين إلى بيان  مدى إمكانية  االعتماد عمى ىذه الكتب في عممية الضبط 
البيبميوغرافي لإلنتاج الفكري في األندلس المتعمق بمصادر المعمومات وذلك من خالل 

 مجموعة اإلحصائيات والتحميالت والقياسات الببميومترية.
 لإلجابة عمى ىذه التساؤالت، تحاول الباحثة تحقيق ىدف البحث المتمثل في:   

دراسة العمم و العمماء في األندلس عمى ضوء قنوات االتصال الوثائقي من خالل  -
التعرف عمى األنشطة الخاصة بتبادل المعمومات بين المؤلفين األندلسيين حسب 

 .تخصصات المعرفة

التعرف عمى أساليب ىؤالء العمماء في التعامل مع ىذه القنوات المعرفية: الكتاب،  -
 .االتصالالتأليف، قنوات 

في األندلس عمى ضوء  نيو الوثائقي الوثائقعمم ومن ىنا تأتي أىمية "موضوع 
 كنماذج تطبيقية كتب التراجم و الطبقات األندلسيةاالتصال الوثائقي، وال سيما  التركيز عمى 
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الثامن  -لعمميات نقل المعمومات في األندلس ما بين القرنين الثاني والسادس اليجريين
 والثاني عشر الميالديين.

ىو وثائقي  اإلنتاج العممي منيا ما أجل لقد سمك عمماء األندلس سبال متعددة من 
 و منيا ما ىو اتصال غير وثائقي كمجالس العمم و األدب، و الرحالت تمثل في الكتب،

 .العممية
لم  الحادي عشر و الثاني عشر الميالديين الخامس والسادس اليجريين ينالقرنوخالل 

تعمل ظروف االضطراب خاللو عمى تحجيم المعرفة أو تراجعيا، بحكم سقوط  الخالفة 
وتعدد الممالك والبالطات والمصالح، فمموك الطوائف يسعون إلى رعاية المعرفة حسب 

ية، وىكذا كان المعتصم بن صمادح أمير ألمرية، ُيعنى بالمناقشات ميوليم وآفاقيم الفكر 
الفقيية والدينية، ويحضر مجالسة كبار الشعراء، والمظفر محمد بن عبد اهلل أمير بطميوس، 

 ألف كشكوال أدبيا من خمسين مجمًدا.
أّما المرابطون ، فسياسة ممثمييم باألندلس كانت أكثر انفتاًحا منيا لدى  السمطة 

كان واضحا؛ فيناك رعاية  ةلمركزية بالمغرب، عمى أّن اإلطار الذي عمل فيو رجال الدولا
 .لمفقياء والفقو المالكي لدى المرابطين

وقد كان من األىمية بمكان أن تظير كتب ومصنفات وموسوعات تحفظ لنا تاريخ 
لتمك الفترة الميمة في تاريخ  اآثار محدثييا وفقيائيا، والذين كانوا تمك الفترة بعممائيا وأدبائيا و 

 األندلس، وكّمو مكمل في منظومة تراجم عمماء األندلس.
، إذ أّنو يمثل أوج مرحمة مساىمة كبيرة ثقافيا في األندلسالمدروسة  الفترة ساىم ت

الريادة، وقفزة كبرى نحو مرحمة  التوسع والتنويع في العطاء. فقد  حصمت خالل ىذه الفترة 
 ي المجاالت الثقافية والمعرفية منيا:تطورات كثيرة ف

 .المرابطيننطاق التبادل الثقافي بين األندلس والمغرب وال سيما عمى عيد  تساعا -أ 

 شخصيتو. الوتنوعت مجاالتو واكتم األندلسي ارتفع حجم اإلنتاج المعرفي -ب

األندلس المناخ في  انعكس التوجو السياسي والفكري والمذىبي لدى المرابطين عمى  -ج
يجابا.  سمبا وا 
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أوسع نطاقا مما  المثقفين وأنصارىم ظيور زعامات شعبية سياسية ودينية جعل محنة -د
بحكم   (، وذلك/الثامن و العاشر الميالديينعرفتو مرحمة )القرنين الثاني والرابع اليجريين

 تعدد االتجاىات والطموحات الشخصية.

 كثر إلى األوساط الييودية والمسيحية في األندلس.تغمغمت الثقافة العربية اإلسالمية أ -ىـ

، فإّن ظاىرة استكمال كتاب سابق من كتب التراجم مؤشر عمى أّن أخرىومن جية 
ىذا النوع من التأليف قد امتّد لعّدة قرون، وظيوره ألول مّرة في األندلس  لو أىميتو  وداللتو 

تاب الصمة، ىو تتمة لكتاب الفقياء م(، لك8881ىـ/ 578الثقافية، فتأليف ابن بشكوال )ت:
م(، وعنوانو يدل عمى ظاىرة 8681ىـ/ 461والرواة العمم باألندلس البن الفرضي )ت:

االتصال في التأليف، ومن ىنا جاء موضوعنا يتناسب مع ىذه التراجم وىي االتصال العممي 
 والوثائقي ما بين العمماء.

الحياة الفكرية في األندلس فعندما ألف ابن بشكوال كتاب الصمة كان ىناك قمق في 
الثورة عمى التبعية لممشرق اإلسالمي، واعتبار األندلس مجرد مقمد لتراث المشارقة، تمثل في 

أو صدى لما يصدر في المشرق من أعمال فكرية، وأبرز من يمثمون ىذه الثورة ثالثة من 
وقد ألف ابن حزم  .م(8664ىـ/456س ومؤرخييم وىم: ابن حزم )ت:األندل أكبر مفكري

إسياماتيم في   ، يدافع فييا عن األندلسيين ويوضح أنّ (3)رسالة في فضل أىل األندلس
م(، في مقدمة 8848ىـ/ 542اإلسالمية إسيامات راقية، وابن بسام )ت:   الحضارة والثقافة

وابن حيان يثور عمى  أن األندلس  مؤرخي يذكر كبار و ، (4)من كتب التراجمكتابو وىو 
م(، ثم يدّون تراجم لمعاصريو من األدباء 8676ىـ/469التبعية لمثقافة المشرقية )ت:

 .(5)األندلسيين

                                                
مؤسسة العامة لمدراسات أبو عبد اهلل عمي بن سعيد، بن حزم، رسائل ابن حزم، )تحقيق: إحسان عباس(، بيروت: ال (3)

 .1980والنشر، 
، 2في محاسن  أىل الجزيرة )تحقيق: إحسان  عباس(، ط الذخيرةأبو الحسن  عمي بن بسام الشنترين، ابن بسام،  (4)

 .1979بيروت: دار الثقافة، 
، بيروت: 1اليواري(، طأبو مروان حيان بن خمف، ابن حيان، المقتبس في أخبار بمد األندلس، )شرح: صالح الدين  (5)

 .2006ىـ/ 1426المكتبة العصرية 
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ويبدو أّن أسموب "التتمات" في تدوين تراجم العمماء، كان القصد منو عند ابن بشكوال  
األندلسيين. وىذا ىو الذي يفسر ظيور ىذا  وابن األبار، ىو إلقاء  الضوء عمى أمانة العمماء
 النوع من معاجم التراجم في الغرب اإلسالمي.

 مجال الدراسة و حدودها: : رابعا
الوثائقي ىو أحد فرعي  االتصال، و  الوثائقي في األندلس االتصالتتناول الدراسة 

عمومات و التي : " تمك األنشطة الخاصة بتبادل الموليم جارفيكما عرفو . العممي االتصال
(6) تحدث أساسا في أوساط العمميين المنغمسين بنشاط عمى جبية البحث"

.  
المعمومات في األندلس من خالل المصادر  انتشار إطارتندرج ىذه الدراسة في 

الوثائقية المتمثمة في كتب الصالت و التراجم و الطبقات من جيل ألخر و عالقة المؤلفين 
إّن المتأمل لوضع األندلس السياسي في القرنين الثاني األندلسيين بالكتاب أو اإلنتاج الفكري.

يجد أّنيما يمثالن  ظاىرتين   ،(العاشر والثاني عشر الميالديين)والسادس اليجريين
 متعارضتين.

 تمثل أوج المركزية السياسية واإلدارية والمتخذة من قرطبة عاصمة ليا.  األولى: 
تمثل التفكك السياسي واإلداري وانقسام  األندلس  إلى دويالت متخذة كّل والثانية: 

مام  األندلس والية إلى منيا إحدى المدن الميمة عاصمة  ليا، ثم انييار تمك الدويالت وانض
امتاز األندلس في ىذين القرنين بكثرة  عدد العمماء  دولة من خارجيا، ىي الدولة المرابطية.

 وازدىار العموم وقيام العمماء بدور بارز في الحياة السياسية واالجتماعية والدينية.
ري اإلمارة  وتشمل الفترة الزمنية لمدراسة عمى أربع مراحل األولى تندرج في إطار عص

والخالفة األموية باألندلس حيث كانت قرطبة ىي العاصمة السياسية والثقافية، تمييا مرحمة 
مموك الطوائف، حيث برزت مراكز عممية  في سائر بالد األندلس، جذبت إلييا العمماء 
واألدباء والشعراء، ثم دخول األندلس  في حوزة المرابطين، إذ شيدت األندلس انقسام آخر 

سرقسطة وغرناطة وعمى أثرىا  إشبيمية،مل ست واليات ىي: قرطبة، بمنسية، مرسية، ش

                                                
،ص 1984جارفي، وليم، االتصال أساس النشاط العممي،)ترجمة: حشمت قاسم (،بيروت:  الدار العربية لمموسوعات،  (6)
26. 
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فضل الكثير من عمماء األندلس االنتقال إلى عدوة المغرب لخدمة الدولة المرابطية ، حيث 
  .عاصمتيا  مراكش

 : المنهج :خامسا
الذي يستند ىو المنيج المتبع ،فيو  المنيج التاريخياقتضت طبيعة الدراسة أن يكون       

 إلى استرداد الماضي لفحص أحداثو تبعا لما تركو من آثار فكرية في األندلس ، ولتكوين
  حقائق جديدة حول البيبميوغرافية وعالقتيا باالتصال الوثائقي ما بين عمماء األندلس.

الببميومتري، و الذي اعتمدنا عمى األسموب الكمي الذي ىو أحد أساليب المنيج  لقد     
عن تطور المعمومة و قياس حجم  فو اإلحصائية لمكش العدديةيقوم عمى تطبيق الطريقة 

، وىذا من خالل تحميل البيانات البيبموغرافية الواردة النشاط العممي خالل فترة زمنية محددة
عند   في كتب التراجم. وقد عرضناىا بيانيا عن طريق الجداول التي أرفقت في المالحق

تجميعيا، فاإلحصاء في ىذه العممية  مدنا بوسيمة  فّعالة  لوصف البيانات والمعمومات التي 
تجمعت أثناء الدارسة التي  كانت في أساسيا عبارة عن رصد اإلنتاج الثقافي لإلنتاج 

 األندلسي في مجال عالم  الكتب والموضوعات  وما يتصل بالعمماء.
اإلنتاج الفكري األندلسي في مجال  إلقاء الضوء عمىكما تساىم ىذه الدراسة في      

العموم،  في مختمفالدراسات  الببميومترية من خالل  الوقوف عمى خصائص ىذا اإلنتاج 
والتعرف عمى أعداد العمماء والتخصصات  في حقمي العموم اإلسالمية والعقمية عمى حد 

 سواء.
استخدام األساليب اإلحصائية في تحميل  الذي ىوالببميومتري  يجالمنال شك في أن      

لقاء الضوء عمى عمميات االتصاالت المكتوبة وعمى طبيعة مسار التطور  النتاج الفكري وا 
 الذي سار فيو أي موضوع من موضوعات النتاج الفكري الموثوق في كتب التراجم والصالت

 .نعتمد عمييا في ىذه الدراسةكان مفيدا كرد تصحيحي عمى البيانات التي 
الدراسات الببميومترية أحد المجاالت الحديثة في دراسات  عمم المكتبات  تبقىو    

( الذي استخدم Hulemمع العالم ىولم ) 8922والمعمومات، فقد استخدم ألول مّرة عام 
ري الببميومت (.والمنيجBibliographie Enumérativeمصطمح الببميوغرافيا اإلحصائية )

ول المعمومات ااإلحصائية في تحميل البيانات لمعرفة  خصائص عمميات تد يستخدم الطرق



  مقدمة

 

 ح

 

ىي أداة تنصب عمى التحميل الكّمي لخصائص المعرفة المسجمة، ،و  والقياسات الببميومترية
ومقوّمات االتصال الوثائقي لتحديد  الخصائص البنيوية ليذا النتاج، وىو ما توخيناه في 

خراجيا في شكل دراسة   لعمماء األندلس وما يتصل بالتأليف وتمثيل األعمال العممية وا 
 جداول إحصائية ورسوم تمخص لنا نتائج الحركة العممية لفترة ما.

إّن القياسات البيبمومترية تعني بقياس خصائص قنوات االتصال الوثائقي قياسا كّميا 
ية لمنتاج الفكري، وتطور النشاط وتحميميا وتفسيرىا بيدف الكشف عن الخصائص البنيو 

العممي، وكتابة  التاريخ العممي ليذا النشاط. وىو يتطمب ترجمة أنشطة  االتصال العممي 
في مرحمة التوثيق والتنظيم الببيوغرافي عمى شكل بيانات ببميوغرافية قابمة لإلحصاء 

شمل التعامل مع ( الذي يBibliographie)والتحميل، ومن ىنا نالحظ أّن مصطمح الوراقة 
و الوراقة ىي  يدخل في مفيوم النشر. إذ أنوالكتاب من جميع جوانبو حتى ينشر بين الناس، 

يقومون بميام التعريف بالنتاج الفكري بينما يقوم  فريق   نيالوراقحرفة النساخة ، إذ أن 
 .(7)القياسات الببميومترية بتحديد خصائص ىذا اإلنتاج

تنقسم إلى نوعين : الدراسات الوصفية التي تدرس خصائص  و الدراسات الببميومترية
اإلنتاج من حيث الحجم و النوع ووسيط االتصال و مجال التخصص و لغة النشر و المكان 
و األصل الجغرافي لممفكرين. و الدراسات التحميمية تيتم بسموكيات المؤلفين إزاء ىذا اإلنتاج 

  العممي و خصائصو.
وأمكن استخالص معمومات  حسب الموضوعات  في جداول ورسوم بيانية وأشكال  

أشكال  1و رسما بيانيا 11جدوال  وتيسر وضع  43استخراج  أندلسية، فتمولوائح مؤلفات 
الئحة مؤلفات أندلسية حسب التخصصات العممية. وىذا األسموب البياني اإلحصائي   84و

                                                
وارتباطاتيا وتطورىا"، مجمة عبد الرحمن، عبد اليادي، "المصاحبة الوراقية  ودورىا في دراسة بنية التخصصات العممية   (7)

 .177-164، ص ص1996، الرياض، 3االتجاىات الحديثة في المكتبات والمعمومات، العدد
 .1988وأيضا:أحمد محمد، الشامي، المعجم الموسوعي لمصطمحات المكتبات  والمعمومات، الرياض، دار المريخ، 

: 1999-1936إلنتاج األدبي المغربي الصادر خالل فترة حول مفيوم المنيج البيبمومتري ، راجع: حسن ، الوزاني، " ا
عرض قاعدة معطيات و تحميل سوسيو بيبميومتري"، منشورات حول المكتبات في مطمع األلفية الثالثة، جامعة الشارقة، 

 . و أيضا: ىارولد لروي، ليندر، نشأة البيبميوجرافيا القومية الشاممة102-89، ص ص  1، مج2003النشر العممي، 
.334، ص 1984الجارية،) ترجمة: عبد المنعم محمد موسى(، القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب، 
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كثير من الصعوبات في تحميل الرصيد الفكري و قواعد و ذلل ال معمومات كثيرةلنا يّسر 
 .بيانات اإلنتاج الثقافي لألندلس خالل الفترة المدروسة

 .السابقة المراجعتقييم  : سادسا
سيالحظ أول ، و متداول بين أيدي الباحثينىإّن القارئ لكتب تراجم األندلسيين، مما 

ومستويات  العرض فييا، أّنيا تمثل  إطالعو عمى مواد ىذه الكتب، ونماذج أخبارىا، 
خصوصية  بيئة مميزة، ألّنيا  تحتفظ بالمعالم التي تجعل األندلس حاضرا بأمزجة رجالو، 
وطبيعة عممائو، وظروف األحوال واألخبار التي تكتنف حياة أولئك الرجال، وأنشطة العمماء 

، وتراجم الصمة مصدر منيم في الحل والترحال، وتجعل الترجمة تجري وفق ثوابت أساسية
 األندلسيين. العمماء الترجمة عند تأسيسي ألنموذج

باإلنتاج الفكري في العصر  االستشيادىناك دراسات تناولت اإلسناد و دوره في 
أوليا موسومة  اإلسالمي، و أىمية اإلسناد في المصادر المدونة لممفكر التركي فؤاد سزكين:

، أما الدراسة الثانية فيي مقدمة كتابو تاريخ التراث (8)ة بـ أىمية اإلسناد في العموم العربي
 (9)العربي، حيث أورد لبدايات التدوين عند العرب و أىمية اإلسناد مع ذكر أنواعو.

و قد اقتصرت ىذه الدراسات عمى اإلسناد في اإلنتاج الفكري اإلسالمي مع التركيز 
كما توجد دراسات جادة  عمى حركة التأليف في المشرق اإلسالمي دون التعرض لألندلس.

تناولت تاريخ الكتب و المكتبات في األندلس، و اىتمت بالدور الذي اضطمعت بو المكتبات 
منيا دراسة عبد الرحمان العكرش بعنوان: مكتبة األمويين كبرى  الوثائقي االتصالفي دورة 

 .(10)مكتبات أوروبا في العصور الوسطى
تناولت ىذه الدراسة تاريخ المكتبة و اإلجراءات و النظم الفنية المتبعة داخل المكتبة، 

 في حركية نقل المعمومات.أما دراسة الكتب و المكتبات فقد االتصالو لكنيا أىممت دور 

                                                
، ص ص 19798سزكين، محاضرات في تاريخ العموم،الرياض: لجنة البحوث و الـأليف و الترجمة و النشر،  فؤاد،  (8)
37-51. 
(9)

، 1983، تاريخ التراث العربي، الرياض: إدارة الثقافة و النشر ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، فؤاد، سزكين 
 .25-3ص ص 

الرحمان، حمد  العكرش:" مكتبة األمويين كبرى مكتبات أوروبا في العصور الوسطى"، مجمة المكتبات و  عبد  (10)
 .66-5،ص ص 1992،جويمية 3،العدد 12 السنة المعمومات العربية،الرياض: دار المريخ،
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كما ألمت دراسة رسالة جامعية بعنوان:  (11)اقتصرت عمى مكتبات قرطبة و عدد الكتب.
 تاريخ المكتبات اإلسالمية في األندلس بنشأة المكتبات األندلسية 

 (12)الوثائقي ليا. االتصالو إدارتيا و الخدمات المقدمة محاولة ـتقديم عناصر 
العممي و عالقتو بعالم الكتب و اإلنتاج،  االتصالأما الدراسات التي تناولت موضوع     

فيناك دراسة : االتصال العممي في التراث اإلسالمي: من صدر اإلسالم إلى نياية العصر 
العباسي، و ىي دراسة تحميمية و صفية لمكونات و مقومات نظام االتصال العممي في 

في األندلس بصورة  الشرق اإلسالمي، و قد أشارت الدراسة إلى عناصر االتصال الوثائقي
مقتضبة ال تساعد عمى تكوين صورة واضحة و شاممة ألبعاد االتصال الوثائقي في 

 (13)األندلس.
و في دراسة موسومة بـ االتصال الوثائقي في األندلس، فقد حاولت إبراز موضوعات       

صر ،و ركزت عمى عنا8492اإلنتاج الفكري األندلسي منذ الفتح إلى سقوط غرناطة سنة 
دورة االتصال الوثائقي مراحل تطور االستشياد المرجعي في األندلس ، لكن ىذه الدراسة 

و االبتعاد عن مجال عمم المكتبات و عدم اإلعتماد عمى مصادر تيتم  ةامتازت بالسطحي
 (14)بالموضوع  من ناحية التحميل و التوصيف.

كتب الفيارس والتراجم والبرامج األندلسية يالحظ أّن مؤلفي  ىذه   لنصوص و الدارس
الكتب قد اىتموا بتتبع أصول المترجمين والعناية باألسانيد، وتتبع سيرىم العممية والعممية 

، تتسع بيانات ثقافية  ودالالت ذات أبعاد حضارية تمكن الباحث من استقراء والشخصية.
لية العالقة الثقافية بين األندلس و باقي جيات العالم إلثارة إشكاليات جديدة حول جد

 اإلسالمي عصرئد.

                                                
 .1998دياب، الكتب و المكتبات في األندلس،القاىرة: دار قباء لمطباعة و النشر و التوزيع،  ،حامد الشافعي  (11)
سعيد، مقبل،تاريخ المكتبات اإلسالمية في األندلس، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية اآلداب، جامعة رضا  (12)

 .2001المنوفية،
)تقديم: حشمت قاسم، القاىرة: دار غريب  العممي في التراث اإلسالمي االتصالر محمد عبد الرحمان، رمضان، ناص  (13)

 .1994لمطباعة و النشر و التوزيع،
رسالة ماجستير غير منشورة، كمية اآلداب،جامعة  السيد عبده، محمود حسن، االتصال الوثائقي في األندلس، شرين  (14)

 .2002اإلسكندرية، 
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 سابعا: خطة البحث
فيما يتعمق بالبحث فقد كان لطبيعة  المادة العممية وتوفرىا أثر في  تشكيل  خطة 

شكالية  البحث البحث، وقد رأينا أن يصدر البحث بمقدمة  أوضحنا فييا، أىمية الموضوع وا 
فية والزمانية حسب خطة الدراسة، ونقد المصادر  والدراسات  الحديثة والمنيج والحدود الجغرا

ما بين القرنين الثاني  الحياة العممية و الثقافية في األندلس المتبع. وتناولنا في الفصل األول 
الثقافي والمراكز الثقافية الجانبين الفكري و والسادس اليجريين، مركزين الحديث عن 

 . سندلالموجودة باأل
جانب المكتبات في األندلس و دورة االتصال الوثائقي من  اتناولن الثانيوفي الفصل  

خالل دور النشر و الوراقون و عناية األندلسيين بالمكتبات و الكتب تصنيفا و جمعا و 
و عالج الفصل  ودور حرفة الوراقة في األندلس وأثرىا في النشاط العممي.تأليفا، و أبرزنا 

الوثائقي باألندلس و قيمة الفيارس، من خالل رصد مفيومي الوثائق و  االتصالالثالث 
الوثائقي. و درسنا في مبحث أخر القيمة العممية لمفيارس و  باالتصالالتوثيق  و عالقتيما 

 البرامج األندلسية من خالل دراسة ثالثة نماذج.
صائية توثيقية، فأحصينا  ، دراسة إحفي األندلس:  عمماء فقد تناولأما الفصل الرابع  

)فترة اإلمارة ما استطعنا من عمماء في مختمف حقول المعرفة حسب الفترات  الزمانية األربعة
وفي كافة أرجاء  التبعية المرابطية( -عصر مموك الطوائف-الخالفة األموية -األندلسية

وضّم ىذا  الفصل  األندلس وأىّم التجمعات  العممية والرحالت الداخمية والخارجية لمعمماء،
األسموب اإلحصائي المستمد من من خالل مزايا  استقائياتم جداول ورسومات  بيانية، 

 المنيج الببميومتري.
ن من خالل تحميل مفيوم  تصنيف يالخامس الوثائق و الوثائقيفي الفصل  تناولناكما 

اتجاىات التأليف  وحجم اإلنتاج الفكري   المعرفة في التراث العربي اإلسالمي، و إبراز مالمح
الحديث عن فن الصمة وعمميات االتصال الوثائقي ما بين العمماء  ناركز كما   .في األندلس
، العديدية و الموضوعية لمكتب و المؤلفين ليا االتجاىاتدراسة  رعب مختمفةفي فترات  

 . المرجعي و تطوره في األندلس االستشيادوأوضحنا قيمة 
 



  مقدمة

 

 ل

 

 كتب التراجم:  االتصال الوثائقي في األندلس عمى ضوء السادسالفصل  خصصناو 
ودور العمماء  ىذه الكتبىج اكجانب  تطبيقي  من خالل تراجم ومن و الطبقات األندلسية  

في دورة االتصال الوثائقي، حيث تناولنا أعداد العمماء ومراكزىم العممية وتخصصاتيم 
توثيق التراجم و الطبقات عند عمماء  من خالل لغة اإلحصاءومؤلفاتيم، مستعممين في ذلك 

األندلس، و أخذنا كنماذج توثيق تراجم العمماء و الرواة و األدباء عند ابن الفرضي و 
الحميدي و ابن خاقان. و عرجنا الحديث عمى توثيق تراجم الفقياء و المحدثين عمى 

الفالسفة و األطباء عند ابن جمجل الخشني، و جاء توثيق تراجم  محمد بن الحارث تصنيف
 و صاعد األندلسي.

من خالل كتابو  ابن بشكوالاالتصال الوثائقي في األندلس عند ب السابعالفصل  ناتمخو      
من حيث موضوعات اإلنتاج الفكري والتوزيع الجغرافي لمعمماء   الصمة كنموذج

 .الصمةالعمماء، وكذا الحدود المعموماتية والبيوغرافية لتراجم  ومصنفاتوالتخصصات العممية 
بمثابة دراسة تطبيقية إحصائية لمعمماء في إطار االتصال  السابعو  السادسالفصمين  يعدو 

أساسا من  تانطمق مصادرانطالقا من  ، و ىذا األسموب الكميالوثائقي ضمن عمميات 
 الرابع ونحددة زمانا بالقر م كتب الصالت و التراجم في مختمف األصناف

 .و الخامس و السادس اليجري  
قمة النضج و اكتمال الشخصية العممية لألندلس انطمقت في القرن الرابع  و الواقع أن   

و كان  .عشر مخمدة أثار األندلس و نتاجيا الفكري لمقرون األولى الثاني و الثالث اليجريين
 . ىذه المصادرالوثائقي في األندلس عمى ضوء  االتصالاليدف من البحث ىو معرفة قيمة 

وكانت الخاتمة خالصة لما قدمناه من البحث الوثائقي لحياة العمماء في األندلس وما     
توصمنا إليو من نتائج واستنتاجات خالل البحث عنيا في ثنايا الفصول مع إبراز حقيقة 

ثبت لممصادر  و سة بمالحقالدرا ذ يمنا والحضارة العربية اإلسالمية  في األندلس.
                                                والمراجع.

 .واهلل ولي التوفيق
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 الػصل األول

 م22-8هـ/-6-2 احلياة العلمية و الثؼافية يف األندلس مابني الؼرنيني

يعد فتح شبو الجزيرة اإليبيرية مف أعظـ أحداث التاريخ في العصكر       
ك في عيد  .كاف فتح العرب لألندلس امتدادا طبيعيا بعد فتح لشماؿ أفريقيا، الكسطى

 يعرؼ باسـ عصر الكالة ـ ،يبدأ ما714ىػ/95عبد العزيز بف مكسى بف نصير في 
المشرؽ. ك تميز ىذا العصر بكثرة الفتف ك الحركب التي التابعيف لمخالفة األمكية ب

 نشبت بيف الطكائؼ المختمفة.
 أوال: احلياة الثؼافية : 

 (1):(ـ756-714/ ىػ138-95)عرص الوالة )يف  -2

لـ يشيد عصر الكالة في األندلس نشاطا عمميا كبيرا كما حدث فيما تاله مف        
الفكر في ف شؤك عصكر. ك قد عمؿ أنخؿ بالنثيا قضية انصراؼ الناس عف األدب ك 

مف شؾ أنو كاف ليؤالء  عصر الكالة بأف المسمميف الفاتحيف كانكا محاربيف فقط.ك ما
ك  ك العمؿ عمى إرشادىـ إلى تعاليـ اإلسالـ الفاتحيف دكر كبير في تفقيو الناس،
 القياـ في حمقات العمـ ك التدريس. 

                                                 
(1)

غرب اإلسالمي، عمى الفترة الزمنية التي أعقبت استدعاء الخميفة الكليد بف عبد ميطمؽ عصر الكالة في ال  
 ، حتى قياـ اإلمارة األمكية باألندلس،ـ714-ىػ96األندلس، سنة الممؾ، لمكسى بف نصير مف بالد المغرب ك 

ك يدؿ ىذا االسـ عمى كضع سياسي ك إدارم معيف، ككانت بداية حكـ عبد العزيز بف مكسى بف نصير سنة  
مػ. ك تعاقب عمى حكـ األندلس مف الكالة حتى سقكط دكلة بف أمية اثناف ك عشركف كاليا عمى مدل 715ىػ/95

ف سنة.كعمى الرغـ مف السمبيات الكثيرة لفترة حكـ الكالة ك أىميا الفتف ك الحركب األىمية التي نشبت نحك أربعي
بيف الطكائؼ المختمفة، فإنيا ال تخمك مف ايجابيات ميمة أبرزىا التقدـ السريع لإلسالـ بيف سكاف شبو الجزيرة. ك 

. الثقافة ك الحضارة لممسمميف ك المسحييف معا مع اإلسالـ انتشرت المغة العربية التي سرعاف ما أصبحت لغة
لممزيد حكؿ ىؤالء الكالة ك مدة حكميـ ك انجازاتيـ، يرجى العكدة إلى : ابف عذارل، المراكشي، البياف  لممزيد راجع :

اؿ(، بيركت: دار ص، ) تحقيؽ ك مراجعة: ج.س. ككالف ك ليفي بركفن2المغرب في أخبار األندلس ك المغرب، ط
بالنثيا، آنجؿ جالت، تاريخ الفكر األندلسي، )ترجمة:  .ك أيضا :38-23، ص ص2، ج1980ىػ/1400، الثقافة

 .1ـ،ص 1955تبة الثقافة الدينية، حسيف مؤنس(، القاىرة: مك
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بيب)ت قد برز في عصر الكالة فقياء كثيركف، كالفقيو عبد الممؾ بف حل   
لقي مالكا عالـ المدينة ك ألؼ حيث المشرؽ كانت لو رحمة إلى  الذمـ( 853ىػ/239

ك يحيى بف الحديث ك المسائؿ عمى أبكاب الفقو. كتابا في الفقو سماه الكاضحة في
 (2)ـ(.1189ىػ/276ـ(،ك بقي بف مخمد)ت847ىػ/234يحيى الميثي)ت 

مى دراسة المذىب المالكي. فقد نجـ ك نظرا لإلقباؿ المتزايد مف األندلسييف ع     
 عف ذلؾ أف تكفر البعض مف العمماء عمى شرح ك دراسة ذلؾ المذىب ك تناكلكا كتب 

ك في عصر الخميفة عبد الرحمف .(3)مالؾ بالبحث ك الشركح المستفيضة
 عصر عظيـ ازدىرت فيو العمـك لـ( كانت بداية مجيدة 961ىػ/350الناصر)

ء فيػو إلػى تحصػيؿ العمػـ ك تصػنيؼ الكتػب فػي شػتى حقػكؿ نصرؼ العممافاك اآلداب،
المعرفة.ك كاف لمرحالت العممية التي قاـ بيا األندلسيكف إلى المشرؽ لتحصػيؿ العمػـك 

 .(4)أثر كبير في كسـ نشاطيـ بسمة مشرقية
كانت أكثر كضكحا فيما قبؿ عصػر الخالفػة، فػازدىرت الحضػارة اإلسػالمية عمػى     

لس. لقد ساعد عمى نجاح الظاىرة الحضارية أف حركة انتقاؿ كانػت يد األمكييف باألند
متاحة بيف العكاصـ اإلسالمية، عمى ىيئة بعكث عممية، ك تسابؽ فػي الحصػكؿ عمػى 
إجػازات العممػاء ك الشػعراء، ك فػػي اقتنػاء الكتػب النػادرة ك الكبيػػرة.ك كانػت األفكػار فػػي 

بػػر خاصػػة مػػف خصػػائص الحضػػارة العػػالـ اإلسػػالمي متصػػمة، تعكػػس تقاربػػا ثقافيػػا يعت
 اإلسالمية في ىذه العصكر.

لـ تكف النيضة الفكرية مقصكرة عمى الناحية الدينية ك األدبية بؿ  كالظاىر أنو    
شممت العممية حيث نبغت طائفة مف أكابر الرياضييف ك الفمكييف الذم كانت بحكثيـ 

                                                 
(2)

ـ،مكة 1030-928ىػ/422-316الحياة العممية في عصر الخالفة في األندلس  البشرم،  سعد عبد اهلل،  
ك أيضا: عصمت عبد   .44،ص 1998ىػ/1417العممية ك إحياء التراث اإلسالمي، المكرمة: معيد البحكث

-1116ىػ/546-510المطيؼ ،دندش، األندلس في نياية المرابطيف ك مستيؿ المكحديف عصر الطكائؼ الثاني،
 .25ـ،ص 1988ىػ/1408،بيركت:دار الغرب اإلسالمي،1ـ،ط1151

  .نفسو  (3)
عكيس، ابف حـز األندلسي ك جيكده في  يرجى مراجعة: عبد الحميـ، ىاراالزدحكؿ مكضكع التحصيؿ ك   (4)

 .42-34ـ. ص ص 1988ىػ/1409،القاىرة: الزىراء لإلعالـ العربي،2ط  البحث التاريخي،
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التنافس قكيا  فطة كاك في ىذه الحركة الفكرية النشالغرب، القتباسمستقى خصبا 
 بيف األدباء ك المفكريف.

شيد عصر الكالة  الكثير مف الحمالت العسكرية في شماؿ الجزيرة إلخضاع  
المتمرديف، أك العبكر كراء جباؿ البرانس لكضع حد ليجكـ الفرنجة. ك تميز ىذا 

بمية الكثيرة، ك الذم أدل إلى العصر بعدـ االستقرار السياسي بسبب المنازعات الق
 .(5)تعاقب أربعة ك عشريف كاليا لحكـ األندلس

ك مع ذلؾ فقد عرفت األندلس في عصر الكالة بكادر الثقافة العربية  
اإلسالمية،فقد دخؿ األندلس في فترة الكالة مجمكعة مف التابعيف، رافقكا عمميات 

اس بأمكر الديف، ك تخطيط المساجد ك كاف كاجبيـ األكؿ بعد الجياد تفقيو الن الفتح،
ك يبدك أف في أميات المدف األندلسية المفتكحة، ك التركيز عمى عمـك الديف ك الفقو، 
 (6)أماكف التعميـ في ىذه الفترة كانت ال تتجاكز حمقات المساجد ك الكتاتيب.

في ىذا العصر بدأت البكادر األكلى لألدب العربي المتمثؿ في الشعر ك النثػر  
الخطابة. ك قد حفظت لنا بعض المصادر بعض الشػعراء فػي عصػر الػكالة ك نمػاذج ك 

مف شعرىـ، ك يأتي في مقدمتيـ : أبك األجرب جعكنة بف الصية الػذم ىجػا الصػميؿ 
 .(7)بف حاتـ زعيـ القبائؿ القيسية

                                                 
ليبيا،  دار المدار  ،1تاريخ العرب ك حضارتيـ في األندلس،ط السامرائي، خميؿ إبراىيـ ك آخركف،  (5)

 .313، ص2004اإلسالمي،
، ك كانت لو عالقة بركاية الحديث، منيـ: أكس األندلسذكر عبد الكاحد المراكشي مف التابعيف الذيف دخمكا   (6)

 ينظر : بف ثابت األنصارم، عبد الرحمف بف عبد اهلل الغافقي، يزيد بف قاسط، مكسى بف نصير.
شرح: صالح الديف  ، )1محمد عبد الكاحد بف عمي، المراكشي، المعجب في تمخيص أخبار المغرب، ط

 .20ـ ، ص2006ىػ/1426اليكارم(، بيركت: المكتبة العصرية، 
الضبي، أحمد بف يحيى بف أحمد بف عميرة، بغية الممتمس في رجاؿ األندلس، )ضبط كشرح: صالح الديف   (7)

 (.227، ) رقـ: 239، ص ـ2005ىػ/1426، بيركت: المكتبة العصرية، 1اليكارم(، ط
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ك مػػػػػف شػػػػػعراء ىػػػػػذا الػػػػػعصر، الػػػػػكالي أبػػػػك الخطػػػػار حسػػػػاـ بػػػػف ضػػػػرار الكمبػػػػي  
، ك إلػػى جانػػب (8)(، ك الػػذم كػػاف يمقػػب بعنتػػرة األنػػدلسـ746-743ىػػػ/125-128)

الشعر عرفت األندلس فف الكتابة ألنيا ارتبطت بظركؼ الفتح ك إدارة البالد، ك كتابػة 
المعاىدات. كمف أشير كتاب ىذا العصر خالد بػف يزيػد كاتػب الػكالي يكسػؼ الفيػرم، 

شػر، ك اتصػؿ بخالػد بػف ك كذلؾ أمية بف زيػد الػذم دخػؿ األنػدلس مػع جنػكد بمػ  بػف ب
 .(9)يزيد فجعمو كاتبا لو

مػف الثقافػة، كانػت المبنػة األكلػى لبنػاء  اقد عرفػت األنػدلس فػي عصػر الػكالة نكعػل     
صػػػرح حضػػػارة العػػػرب فييػػػا.ك يبػػػدك لنػػػا أف أمػػػاكف التعمػػػيـ فػػػي ىػػػذا العصػػػر كانػػػت ال 

مرحمػػة عمػػى تتجػػاكز حمقػػات المسػػاجد، ك الكتاتيػػب.ك قػػد اقتصػػرت الثقافػػة خػػالؿ ىػػذه ال
الجانب الػديني، بسػبب الظػركؼ السياسػية ك انيمػاؾ النػاس بالمنازعػات التػي سػيطرت 
عمى مسرح األحداث،لػذا اقتصػر اقتبػاس األندلسػييف مػف الثقافػة فػي ىػذا العصػر عمػى 
ما ىك ضركرم مف المشرؽ العربي.ك كاف أىؿ األندلس منػذ الفػتح حتػى بدايػة عصػر 

 تػػاب متػرجـ مػػف كتػػب المسػيحييف يقػػاؿ لػػو اإلبرشػػيـاإلمػارة يعتمػػدكف فػػي الطػب عمػػى ك
 .الجامع( -)المجمكع
إف نمػػػػػاذج األشػػػػػعار ك كتابػػػػػات النثػػػػػر كانػػػػػت نفسػػػػػيا مػػػػػف خصػػػػػائص الفنػػػػػكف  

المشػػرقية، ك ال أثػػر لألنػػدلس عمػػى ىػػذه النمػػاذج، ألف ظػػركؼ األنػػدلس السياسػػية فػػي 
اقتصػػر اقتبػػاس عصػػر الػػكالة، أكجػػدت جػػكا ال يػػالءـ أم تقػػدـ فػػي مجػػاؿ الثقافػػة، لػػذا 

 األندلسييف مف الثقافة في ىذا العصر عمى ما ىك ضركرم مف المشرؽ. 
مف الكاضح جدا أنو في عصر الكالة كانت األندلس تابعة لمخالفة األمكية، ك ليػذا    

كاف مف الطبيعي أف تتأثر بالمظاىر الشامية ) التقميد الشػامي(: فمػف الناحيػة الدينيػة، 

                                                 
أبك عبد اهلل بف أبي نصر فتكح، جذكة (، ك أيضا: الحميدم، 687، ) رقـ: 255-254نفسو، ص ص   (8)

، بيركت: المكتبة العصرية، 1المقتبس في ذكر كالة األندلس، )ضبط ك شرح: صالح الديف اليكارم( ط
 (.403،) رقـ: 197ص ، ـ2004ىػ/1425

ك األندلس )تحقيؽ ك مراجعة:  ر المغربأبك العباس أحمد المراكشي، البياف المغرب في أخباابف عذارم،   (9)
 .46-45، ص ص2، ج ـ1980ىػ/1400، بيركت: دار الثقافة، 2ج. س. ككالف كليفي بركفنساؿ(، ط
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، الػػػػػذم كػػػػػاف مػػػػػف (10)ذه الفتػػػػػرة مػػػػػذىب اإلمػػػػػاـ األكزاعػػػػػيأىػػػػػؿ األنػػػػػدلس فػػػػػي ىػػػػػ اتبػػػػػع
ليػػػذا اىػػػتـ المجاىػػػديف الػػػذيف رابطػػػكا فػػػي بيػػػركت لصػػػد غػػػارات البيػػػزنطييف البحريػػػة، ك 

كضػػػػع  مذىبػػػػو بالتشػػػػريعات الحربيػػػػة ك أحكػػػػاـ الجيػػػػاد، ك ىػػػػذا االىتمػػػػاـ كػػػػاف يناسػػػػب
 األندلسييف في ىذا العصر.

قؿ مذىب األكزاعي إلى األندلس اختمفت الراكيات حكؿ العالـ األكؿ الذم ن 
( ك صعصعة ـ767-ق 150فترجح بيف القاضي الغرناطي أسد بف عبد الرحمف )ت

 .(11)(ـ808 ىػ/192بف سالـ الشامي األندلسي ) ت
 م(:929-756هـ/326-238)يف عرص اإلمارة -2

-788-ىػ 180-172أقبؿ أىؿ األندلس منذ عيد األمير ىشاـ األكؿ )  
 (12)(ـ795-711-ق93/179مذىب اإلماـ مالؾ بف أنس ) ( عمى اعتناؽـ796

 صاحب كتاب المكطأ الذم يعني )السيؿ الكاضح(.
                                                 

( ، إماـ المجتيديف ك أحد كبار ـ774-707-ىػ 157-88حمد األكزاعي )مأبك عمرك عبد الرحمف بف   (10)
مبؾ، نشأ يتيما في حجر أمو فقيرا، ك اىتـ بطمب العمـ، حتى المحدثيف في القرف الثاني اليجرم، كلد بمدينة بع

بمغ منزلة كبيرة ك أصبح إماـ أىؿ الشاـ.لممزيد حكؿ حياتو، أنظر:أبك العباس أحمد، ابف خمكاف، كفيات األعياف 
، ) تحقيؽ: يكسؼ عمي طكيؿ ك مريـ قاسـ الطكيؿ(، بيركت: دار الكتب العممية، 1ك أنباء أبناء ط

 .107-106، ص ص3ـ، ج1998ىػ/1419
أبك الكليد عبد اهلل بف محمد األزدم، تاريخ عمماء األندلس )تحقيؽ: صالح الديف اليكارم(، ابف الفرضي،   (11)
 (.239. ) رقـ: 81ص،1ج،  ـ2006ىػ/1427، بيركت: المكتبة العصرية، 1ط

ي المدني، ك تذكر األخبار أف بحىك حجة األمة، ك إماـ دار اليجرة، أبك عبد اهلل مالؾ بف أنس األص  (12)
 اإلماـ مالؾ انتصب لمدرس ك ىك ابف سبع عشرة سنة، ك ما جمس حتى شيد لو سبعكف شيخا مف أىؿ العمـ،

 ك قد تميزت مجالسو العممية بالكقار ك السكينة، قاؿ عنو الذىبي في الطبقات: 
 ييا الذىف الثاقب، ك الفيـ ك سعة العمـ ، " ك قد اتفؽ لمالؾ مناقب أحدىا طكؿ العمر، ك عمك الركاية، ك ثان

 ك ثالثيا: اتفاؽ األمة عمى أنو حجة صحيح الركاية، ك رابعتيا: تجمعيـ عمى دينو ك عدالتو". أنظر ترجمتو:
 1فة أعياف عمماء المذىب، طعر بف عمي بف محمد، ابف فرحكف، الديباج المذىب في م إبراىيـ ( ،

 .116-75، ص ص1ـ، ج2003ىػ/1923الثقافة الدينية،  تحقيؽ: عمي عمر(، القاىرة: مكتبة
 ترتيب المدارؾ ك تقريب المسالؾ لمعرفة أعالـ مذىب مالؾ، ) تحقيؽ:  ،عياض بف مكسى، عياض

 .114-105، ص ص1، ج1970أحمد بركاش ك عبد القادر الصحراكم(، الرباط: مطبعة فضالة، 
 اية القرف الثالث اليجرم ) النشأة ك مصطفى، اليركس، المدرسة المالكية األندلسية إلى ني

 .27-21ـ، ص ص1997ىػ/1418الخصائص(، الرباط: كزارة األكقاؼ ك الشؤكف اإلسالمية 
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كقد استيكل األمراء ك الفقياء ك ركاد الحديث، فترككا مذىب األكزاعي، ك    
الركايات تغزك ىذا التحكؿ إلى اإلعجاب المتبادؿ بيف اإلماـ مالؾ ك األمير ىشاـ 

ماـ مالؾ ساند ثكرة محمد ذم النفس الزكية في المدينة سنة باإلضافة إلى أف اإل
ضد الخميفة العباسي أبي جعفر المنصكر، ك قد أفتى بجكاز تحميؿ  ـ762-ىػ 145

 .(13)المسمميف مف بيعة المنصكر، ك لذا لقي عناء كبير مف العباسييف
ى يد كذلؾ ال ينسى دكر عمماء األندلس الذيف رحمكا إلى الحجاز ك درسكا عم 

اإلماـ مالؾ، فنقمكا مذىبو إلى األندلس، ك في مقدمتيـ أبك عبد اهلل زياد بف عػبد 
، ك أخذه عنو يحيى (14)(، ك الممقب )بشطبكف(ـ819-ق204الرحمف المخمي )ت 

بف يحيى الميثي ) عاقؿ األندلس( كما لقبو اإلماـ مالؾ، ك عبد الممؾ بف حبيب 
 .(15)السممي الذم دكف كتاب الكاضحة

 ك تعمؿ الركايات أف الشبو الكبير بيف طبيعة أىؿ المغرب ك األندلس  
ك طبيعة أىؿ الحجاز، مف حيث البساطة، كاف مف أسباب انتشار المذىب المالكي 
في المغرب اإلسالمي، كليذا فإف عقمية أىؿ المغرب ك األندلس كانت تغمب عمييا 

 .(16)) مذىب أبي حنيفة(نزعة أىؿ الحديث، ك ابتعدكا عف نزعة أىؿ الرأم 
ك لـ يقؼ األمر عند انتشار المذىب المالكي في األندلس خالؿ ىذه المرحمة،  

 ك بالذات قراءة نافع بف عبد الرحمف  -بؿ تعداه إلى انتشار قراءة أىؿ المدينة لمقرآف
. ك قمدت األندلس (17)( لمقرآف ) قارئ أىؿ المدينة( في األندلسـ785-ق169)ت

نقيط القرآف كتشكيمو، ك حاكؿ المذىب الحنفي طرؽ أبكاب األندلس، إال في تالحجاز 
أف كالة األمر فييا ك بخاصة األمير ىشاـ أغمقكا األبكاب دكف دخكؿ أك انتشار ىذا 

 المذىب.

                                                 
 .318السمارائي، المرجع السابؽ، ص  (13)

 (.598) رقـ:  185، ص1، ج المصدر السابؽابف الفرضي،    (14)
 (.816) رقـ :  246، ص1، جابف الفرضي  (15)
 .326ص ،1968دراسات في تاريخ المغرب ك األندلس، اإلسكندرية  ،أحمد مختاربادم، الع   (16)
 .348، ص3القاضي عياض، المصدر السابؽ، ج  (17)
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إف الميتميف بتاريخ دخكؿ الفقو المالكي باألندلس يجعمكف الرحمة في مقدمة  
خمدكف حيث ذكر ما نصو: " ك أما مالؾ أسباب انتشاره ك عمىٍ رأس ىؤالء ابف 

رحمو اهلل تعالى ،اختص بمذىبو أىؿ المغرب ك األندلس ك إف كاف يكجد في غيرىـ 
إال أنيـ لـ يقمدكا غيره إال في القميؿ لما أف رحمتيـ كانت غالبا إلى الحجاز، ك ىك 

العراؽ في  منتيى سفرىـ ك المدينة يكمئذ دار العمـ ك منيا خرج إلى العراؽ ك لـ يكف
 طريقيـ فاقتصركا عف األخذ عف عمماء المدينة كشيخيـ يكمئذ ك إماميـ مالؾ

 .(18)"دكف غيرىـ ك شيكخو مف قبمو ...فرجع إليو أىؿ المغرب كاألندلس ك قمدكه 
المقرم في ىذا الصدد: " انتقمت الفتكل إلى رأم مالؾ بف أنس ك أىؿ  كتبك  

 قرطبة ك األندلس جميعا، بؿ ك المغرب... ك المدينة، فانتشر عمـ مالؾ ك رأيو ب
في ذلؾ، فذىب الجميكر إلى أف سببو رحمة عمماء  المقتضى اختمفكا في السبب

 .(19)األندلس إلى المدينة"
أما األدب األندلسي في ىذه الفترة، فسار عمى المني  التقميدم المشرقي مف  

. ك كصؼ (20)شاعرا مقمدا فخر كحماسة كمدح، فقد كاف األمير عبد الرحمف الداخؿ
. ك اىتـ (21)األمير الحكـ بف ىشاـ بالبالغة ك غمب عمى شعره الحماس ك العاطفة

 األمير عبد الرحمف األكسط بالحركة العممية، فقد كاف عالما بالشريعة ك الفمسفة، 
. ك كذلؾ ابنو األمير محمد (22)ك قد شبو بالمأمكف العباسي في طمبو لمكتب الفمسفية

، ك مف أىـ العكامؿ (23)م أنشأ مكتبة القصر، ك ركل عف بعض العمماء الحديثالذ
 التي ساىمت في انتقاؿ مظاىر الحضارة العباسية إلى األندلس في ىذه المرحمة ما

 يمي:
                                                 

 .449ـ، ص1989ىػ/1409، بيركت: دار القمـ، 7عبد الرحمف، بف خمدكف، المقدمة، ط  (18)
ندلس الرطيب ك ذكر كزيرىا لساف الديف شياب الديف أحمد بف محمد، نضح الطيب مف غصف األالمقرم،  (19)

، بيركت: دار الكتب العممية، 1بف الخطيب )شرح ك تعميؽ: مريـ قاسـ طكيؿ ك يكسؼ عمي طكيؿ(، ط
 .202، ص4، ج.ـ1995ىػ/1415

 .60، ص2ابف عذارم، المصدر السابؽ، ج  (20)
 .80، ص2نفسو، ج  (21)
 .49-48المراكشي، المصدر السابؽ، ص ص (22)
 .321السامرائي، المرجع السابؽ، ص  (23)
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 الوفود: -أ

شجع أمراء بني أمية حركة الكفد العممية مف األندلس نحك العراؽ، فأرسؿ األمير     
عباس بف ناصح لدراسة العمـك المنقكلة إلى العرب عف اليكناف  ةالحكـ كفدا برئاس

كاستنساخيا، ك بعد عكدتو حمؿ معو كتاب الحساب اليندم المعركؼ بالسند 
 ، كبذلؾ دخمت األرقاـ اليندية األندلس.(24)ىند
 الرحلة يف طلب العلم: -ب

لمتزكد بالعمـك  قاـ العديد مف طالب العمـ األندلسييف بالرحمة إلى بالد المشرؽ     
مف منابعيا، ك قد أمضى بعضيـ سنكات طكيمة، أمثاؿ محمد بف عبد السالـ 

، كعالـ الحديث محمد بف كضاح الذم رحؿ إلى المشرؽ ك درس عمى (25)الخشني
، (26)أيدم كبار عمماء الحديث ك مف أمثاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ ك يحيى بف معيف

ي نجيح بالفمسفة ك عمـ الكالـ، ك قاـ برحمتو ك كذلؾ اشتير عبد اهلل بف مسرة بن
المشرقية ك نزؿ البصرة أكاخر عصر اإلمارة، ثـ رجع إلى األندلس يبشر بيذه العمـك 

 .(27)التي درسيا بالمشرؽ
 دور التجار: -جـ

عمؿ التجار عمى شراء الكتب المشرقية ك بيعيا بأسكاؽ األندلس لتنمية حركتيـ    
ب العركض لمخميؿ بف أحمد الفراىدم الذم دخؿ عمى يد العممية، ك مف ذلؾ كتا

 .(28)تاجر أىداه إلى األمير عبد الرحمف األكسط
 هجرة العلامء إىل األندلس: -د

 نتيجة لمتقمبات السياسية في المشرؽ، ىاجر العمماء إلى األندلس ك كاف األمر    
                                                 

 .161، ص2، ج1972السيد عبد العزيز،سالـ، قرطبة حاضرة الخالفة في األندلس، بيركت:   (24)
 (.100، )رقـ: 74، ص2الحميدم، المصدر السابؽ، ج  (25)
 (.1136) رقـ:  19، ص2ابف الفرضي، المصدر السابؽ، ج  (26)
، ص 1998تحقيؽ ك تعميؽ: حسيف مؤنس(، القاىرة: دار المعارؼ،  صاعد األندلسي، طبقات األمـ )  (27)
 .29-28ص
 .184، ص1، ج1972أحمد، بدر، دراسات في تاريخ األندلس ك حضاراتيا، دمشؽ:   (28)
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قة فيرحمكف إلى كما يقكؿ أحمد أميف: " ...عمماء يضيؽ بيـ الشرؽ مف الفا    
 .(29)الغرب، ك عمماء مف المغرب يغزكىـ العمـ فيرحمكف إلى المشرؽ..."

أدت ىذه العكامؿ إلى انتشار العمـك المشرقية في األندلس، ك قد شيدت فترة  
االزدىار في عصر اإلمارة دخكؿ عمكـ المغة ك النحك، فنجد عبد الرحمف بف مكسى 

، ك كذلؾ محمد بف عبد (30)ك يأخذ عنو النحكفي العراؽ  معياليكارم يدرؾ األص
السالـ الخشني، الذم أخذ عمـ المغة ك النحك ك الشعر الجاىمي مف شيكخيا 
كاألصمعي ك أبي عبيدة معمر بف المثنى كسيبكيو، ك محمد السجستاني ك العباس 

 ك يعد مني  تفسير القرآف بالمأثكر، مف أبرز المناى  التي .(31)بف الفرج الرياشي
-ق276اشتيرت في األندلس، كتزعـ ىذا المني  فييا العالـ الفقيو بقي بف مخمد )ت

(، ك قد ألؼ كتابا في تفسير القرآف، ك لو رحمة مشرقية، ك بعد عكدتو إلى ـ889
 .(32)األندلس القى األمريف مف بعض الفقياء ك لـ ينقذه مف ىذا الكضع إال المناظرة

م كصؼ المعارؾ الحربية، نظرا لثكرات الخارجيف المعركة الذك برز الشعر في ىذه 
 عف الحكـ األمكم

برز الشعر في ىذه المعركة الذم كصؼ المعارؾ الحربية، نظرا لثكرات  
الخارجيف عف الحكـ األمكم باألندلس، ك منيـ الشاعر عباس بف فرناس ك سعيد بف 

 .(33)جكدم السعدم
الشافعي، ك يرجع دخكلو إلى ك خالؿ ىذه الفترة دخؿ إلى األندلس المذىب  

.كما نشطت مدرسة (34)(ـ891-ىػ278الفقيو قاسـ بف محمد بف سيار القرطبي )ت
ابف مسرة الذم يعتبر أكؿ مؤسس لمفكر األندلسي، ك فكرة عبارة عف تركيب لممبادئ 

                                                 
 .233، ص3، القاىرة: مكتبة النيضة المصرية، د ت ف، ج7أحمد، أميف، ظير اإلسالـ، ط  (29)

 (.778، ) رقـ: 237-236، ص ص1جابف الفرضي، المصدر السابؽ،  (30)
 (. 100) رقـ: 75-74، ص ص2الحميدم، المصدر السابؽ، ج  (31)

(.الحميدم، المصدر السابؽ، ص 283) رقـ:  96-94، ص ص1ابف الفرضي، المصدر السابؽ، ج  (32)
 (.332) رقـ:  177-176(.الضبي، المصدر السابؽ، ص ص585) رقـ :  225-222ص
 .112، ص 2مصدر السابؽ، جابف عذارم، ال  (33)
، 8(.الحميدم، المصدر السابؽ، ج1049) رقـ:  312-311، ص ص 1ابف الفرضي، المصدر السابؽ، ج (34)
 (.765) رقـ: 322ص 
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المعتزلة المتعمقة بالكحدة اإلليية، كالقدرية. كقد أصبح مذىبو يشكؿ القاعدة األساسية 
كثيركف في  (35)ك أضحى لو تالميذ ك أتباع،المتصكفة الجدلي باألندلس  لفكر

 مناطؽ شتى مف األندلس.
 يف عرص اخلالفة:   -3

(، فيك عصر ـ1031-929/ىػ422-316)  الخالفة األندلسيةأما عصر   
ك الفكر األندلسي. ك بالنظر لطكؿ ىذه الفترة قسـ بعض الباحثيف النضكج لمعمـك 
الثة أقساـ تسييال لدراسة الفكر األندلسي خالؿ ىذه المرحمة ث ىذا العصر إلى

 :(36)اليامة
، ك تػكلى الػحكمة فػييا الخميفة (م976-912/هـ366-300فـترة الـخالفة : ) -أ

 ىػ.366-350ىػ، ك ابنو الحكـ المستنصر 350-300الناصر 
ي ، ك ىي الفترة الت(م1008-976-هـ399-366: )العامرية فترة الحجابة -ب

 سيطر فييا الحاجب المنصكر كأكالده عمى الخالفة األندلسية.
، ك التي أدت إلى قياـ عصر (م1031-1008/ه422-399فترة الفتنة: ) -جـ

 الطكائؼ.
نيضت الحركة العممية في فترة الخالفة نيضة شاممة، بحيث بقيت مرتكزة في       

لعممية لألندلس. فقد قرطبة عاصمة الحكـ، ك كاف مف مظاىرىا اتضاح الشخصية ا
شجع الناصر ك ابنو الحكـ العمماء المشارقة القادميف إلى األندلس ك أغرقا عمييـ 
العطاء،ك كانكا قد جمبكا الكتب القيمة، ك حثكا عمى التأليؼ في مختمؼ المجاالت، 
فإذا كاف الناصر قد أحسف استقباؿ الكافد أبي عمي القالي ك جعمو مؤدبا البنو الحكـ، 

ألؼ مجمد، ك  400الخميفة الحكـ اشتير بحبو لمكتب، فقد كانت لو مكتبة تضـ فإف 
 .(37)كاف شديد الحرص عمى اقتناء الكتب

                                                 
، بيركت: مركز دراسات الكحدة 2الحضارة العربية اإلسالمية في األندلس، طسممى الخضراء، الجيكسي،   (35)

 .1093-1090، ص ص2ج، 1999العربية، 
 .327السامرائي، المرجع السابؽ، ص (36)
 .78، ص.المصدر السابؽصاعد األندلسي،   (37)
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أما في مجاؿ المغة، فقد تأسست في ىذه الفترة مدرسة لمدراسات المغكية في      
األندلس، ك ذلؾ بعد قدـك أبي عمي القالي، الذم كفد عمى األندلس سنة 

، ك حمؿ القالي إلى األندلس عمـ المشرؽ ك أدبو ك دكاكيف شعرائو ـ941ىػ/330
، ك أممى عمى طمبتو (38)كزىير ك النابغة ك الخنساء كاألخطؿ ك جرير ك الفرزدؽ

 . (39)األندلسييف كتباه األمالي
برز عمماء كبار في المغة مثؿ محمد بف مذح  الزبيدم مؤدب األمير ىشاـ بف      

.ك فػي مػجاؿ الػتاريخ، (41)ك أبي بكر بف القكطية مؤرخ األندلس (40)الحكـ المستنصر
ـ( ك لقب 935-888ىػ/324-274اشػتير أحػمد بػف مػحمد بػف مػكسى الرازم )

 .(42)بالتاريخي لكثرة اشتغالو بالتاريخ
التاريخ في ( ، ك لو كتاب ـ979-ىػ369ك اشتير المؤرخ عريب بف سعيد )ت     

. ك ممف عرفكا بكتابة التراجـ في ىذه الفترة أبك  (43)الطبرم(تاريخ ك الطب ) صمة 
ػ(، صاحب كتاب )تاريخ قضاة قرطبة(، الذم م971-ق361عبد اهلل الخشني )ت

كطد عالقتو بالحكـ عبد الرحمف المستنصر ك ذكر الحميدم أنو لو كتاب آخر في 
 مالؾ بف أنس "أخباء الفقياء ك المحدثيف" ك كتابا في " االتفاؽ ك االختالؼ ل

 .(44)ك أصحابو"
 تطكر عمـ الجغرافيا إلى جانب عمـ التاريخ، ك قد كاف أحمد بف محمد الرازم     

                                                 
 .328السامرائي، المرجع السابؽ، ص.  (38)
 (.304، ) رقـ: 165-163، ص ص5، ج المصدر السابؽالحميدم،   (39)
در السابؽ، ج ، ص (ابف خمكاف، المص1357، ) رقـ:84، ص2أنظر :ابف الفرضي، المصدر السابؽ، ج (40)
 .177-174ص
، ص 4ابف خمكاف، المصدر السابؽ، ج(111) ترجمة:  82، ص2الحميدم، المصدر السابؽ، ج (41)
 .174-172ص
طو، نشأة تدكيف التاريخ العربي في  لممزيد حكؿ حياة المؤرخ ابف مكسى الرازم، ينظر:عبد الكاحد ذنكف،  (42)

 .47-33، ص ص2004مي، ،بيركت: دار المدار اإلسال1األندلس، ط
 .207، صالمرجع السابؽأنخيؿ، بالنثيا،  (43)
 .لمصدر السابؽ.أبك عبد اهلل محمد، الخشني، قضاة قرطبة،   (44)

.الحميدم، المصدر 104-103،ص ص2حكؿ ترجمة الخشني، ينظر:ابف الفرضي، المصدر السابؽ، ج
 .59السابؽ، ص
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مؤرخا ك جغرافيا في آف كاحد، ك يذكر حسيف مؤنس، بأف الرازم كضع مقدمة 
جغرافية لتاريخو، كىي قاعدة سار عمييا كؿ مؤرخي األندلس بعد ذلؾ، ك ىي التقديـ 

 .(45)لجغرافيالمتاريخ با
أما في مجاؿ العمـك اإلسالمية، فبجانب شيكع المذىب المالكي في األندلس       

-350ظيرت انقالبات خطيرة ك يصح ىذا بخاصة في عيد الخميفة الحكـ الثاني )
ـ(، الذم شعر بضركرة تشجيع قياـ مذاىب فقيية أخرل مف أجؿ 976-961ىػ/366

ك أصبح مف أقطابو في ىذه الفترة  .(46)مالكيتخميص السمطة مف ربقة التنظيـ ال
، كأحمد بف عبد الكىاب بف (47)ـ(، 891ىػ/278)تأسمـ بف عبد العزيز بف ىاشـ

 .(48)يكنس الذم عاصر الحكـ المستنصر
لقد عاشت األندلس في عيد الحكـ المستنصر عصر ذىبيا تميز بعدة مظاىر     

حكـ "عالما فقييا بالمذاىب، إماما في أبرزىا ازدىار العمـك ك األدب. لقد كاف ال
ك قد ضمت  .معرفة األنساب، حافظا لمتاريخ، جماعا لمكتب، مميزا لمرجاؿ..."

 ": ، ك ركل ابف حـز المكتب األمكية المشيكرة اآلالؼ مف المؤلفات في مختمؼ العمـك
 أف عدد الفيارس التي كانت فييا تسمية الكتب أربع ك أربعيف فيرسة، في كؿ فيرسة

 .(49)خمسكف كرقة لييا فييا إال ذكر أسماء الدكاكيف فقط"
طي ك ، ك كاف مف أقطابو المنذر بف سعيد البم(50)كما اشتير المذىب الظاىرم    
ـ( ك كاف يميؿ إلى رأم داكد بف عمي الظاىرم، كلي قضاء 966ىػ/355)ت

                                                 
 .55، ص. 1986، القاىرة: مكتبة مدبكلي،2افيكف في األندلس،طتاريخ الجغرافيا ك الجغر حسيف، مؤنس،   (45)
-180ىػ( ك ابنو الحكـ األكؿ )180-172يرجع التبني الرسمي لممذىب المالكي إلى األمير ىشاـ األكؿ )  (46)
-887ىػ/281-271يرل المقرم أف المذىب دخؿ في عيد الحكـ بف ىشاـ بف عبد الرحمف الثالث) ىػ(.206
 214، ص 4، المصدر السابؽ، جالمقرم: ـ(897

 (.322)رقـ:  171، ص5الحميدم، المصدر السابؽ، ج  (47)
 (.154. )رقـ:59، ص1ابف الفرضي، المصدر السابؽ، ج  (48)

 
، جميرة أنساب العرب، ط  (49) )راجعو: لجنة مف العمماء(، بيركت: دار  3أبك محمد عمي بف أحمد،بف حـز

 .100ـ، ص2003ىػ1424الكتب العممية، 
أبك سميماف داكد بف عمي بف خمؼ األصبياني، المعركؼ بالظاىرم، كاف شافعي المذىب، كلد بالككفة سنة   (50)
ىػ ك كاف صاحب مذىب مستقؿ يعرؼ بالظاىرية، ك ىك أكؿ مف أظير 270ىػ، ك تكفي ببغداد سنة 202
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ئؽ أصكؿ الجماعة بقرطبة في حياة الحكـ المستنصر، ك لو كتاب " اإلبانة عف حقا
 .(51)الديانة"
ازدىرت العمـك الطبية ك أخذت مكانيا في الفكر األندلسي خالؿ ىذه الفترة،     

 ـ ك تزكد  958ىػ/347محمد بف عبدكف الجبمي الذم رحؿ إلى البصرة سنة  فاشتير
 ـ، ك خدـ الخميفة970ىػ/360مف عمـك العراؽ ك مصر ك رجع إلى األندلس سنة 

 و ىشاـ المؤيد ك كاف قبؿ أف يتطبب مؤدبا في الحساب ك الحكـ المستنصر كابن
 . (52)اليندسة
اشتيرت األندلس بالدراسات الرياضية ك الحساب ك اليندسة ك الفمؾ، ك كاف       

.أما (53)العالـ أبك غالب حباب بف عبادة الفرضي مشيكرا في حساب الفرائض
 بف مسرة فمسفة التأكيؿ في الدراسات الفمسفية، فقد اشتير بيا محمد بف عبد اهلل

 .(54)تفسير النصكص
أما عمى الصعيد األدبي، فقد نيض األدب األندلسي نيضة كبيرة فظيرت     

. كما ظير (55)اتجاىات جديدة في الشعر، يمثميا ابف عبد ربو، ك أبك الحـز جيكر
يمثمو  يتألؼ مف نكعيف: الفرع األكؿ يسمى التاريخ األدبي ك النثر التأليفي، ك ىك

كتاب )أخبار الشعراء باألندلس( لمحمد بف ىشاـ المركاني، ك كتاب ) شعراء الخمفاء 
 .(56)مف بني أمية( لعبد اهلل بف محمد بف مغيث

                                                                                                                                            

-215، ص ص2مصدر السابؽ، جانتحاؿ الظاىر ك نفي القياس في األحكاـ.أنظر ترجمتو في: ابف خمكاف، ال
217. 

 (.1415)رقـ:  128-127، ص ص2ينظر ترجمتو في :ابف الفرضي، المصدر السابؽ، ج  (51)
.أبك عبد اهلل 148، ص4(.المقرم، المصدر السابؽ، ج812)رقـ:  339، ص9الحميدم، المصدر السابؽ، ج

 .120، صالمصدر السابؽمحمد بف حارث بف أسد القيركاني، الخشني، 
 .103صاعد األندلسي، المصدر السابؽ:ص  (52)
 .89نفسو، ص  (53)
 .1189-1188، ص ص2سممى الخضراء، الجيكسي، المرجع السابؽ، ج  (54)
 .28، ص  2ج   المصدر السابؽالمقرم،  (55)
كتبة ، بيركت: الم1الصمة في تاريخ عمماء األندلس )اعتناء ك شرح: صالح الديف اليكارم(، طابف بشككاؿ،   (56)

  309(.كأيضا : الضبي، المصدر السابؽ، ص548)رقـ:  206، ص4، ج ـ2003ىػ/1423العصرية، 
 (.885) رقـ:
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أما الفرع الثاني فيك التأليؼ األدبي، ك يعني بصكرة عامة الكتب األدبية، ك        
 قد تطكرفبد ربو األندلسي. أحسف نمكذج ليذا الفرع، كتاب )العقد الفريد( البف ع

األدب األندلسي، كأصبح أبرز سمة لمحضارة األندلسية ك مف أشير شعراء ىذه  
 .(57)(ـ949-938/ىػ362-326الفترة، أبك الحسف محمد بف ىانئ األزدم )

( فقد ىيمف ـ1008-976/ق399-366فترة الحجابة العامرية ) خالؿ       
فة األندلسية، ففي عمـك القرآف ك التفسير برز الحاجب المنصكر ك أكالده عمى الخال
 .(58)(ـ1029-951/ق420-340في عيدىـ محمد بف عبد اهلل المقرم )

ك مف أعالـ الحديث في ىذه الفترة عبد الرحمف بف محمد بف عيسى بف       
. ك ألؼ العالـ يحيى بف شرحبيؿ (59)(ـ1011/ق402فطيس )ت

حديث المكطأ لإلماـ مالؾ، ك اشتير كتاب كتابا في تكجيو  (60)(ـ982/ق372)ت
 في األندلس البف الفرضي.تاريخ ك ركاة العمـ 

( في مجاؿ ـ1013/ىػ404ك بزغ أبك القاسـ خمؼ بف عباس الزىراكم )ت      
الجراحة ك ىك صاحب )التصريؼ لمف عجز عف التأليؼ( ك ىك  كبير جراحي 

 .(61)األندلس
( مف أكابر عمماء ـ1007/ىػ398لمجريطي )تك يعتبر أبك القاسـ مسممة ا     

الرياضيات كالفمؾ، ك ىك الذم عني بزي  محمد بف مكسى الخكارزمي ك حكلو مف 
 .(62)السنيف الفارسية إلى السنيف العربية

خالؿ ىذا العصر، أف خممت الدراسات الفمسفية ك يعكد  توجب مالحظتك مما      
كر ليذه الدراسات، مف أجؿ إرضاء السبب في ذلؾ إلى مقاكمة الحاجب المنص

                                                 
 (.157)رقـ:  100، ص3الحميدم، المصدر السابؽ، ج  (57)
، القاىرة: طبع مكتبة كىبة، 1شمس الديف، الذىبي، طبقات المفسريف )تحقيؽ:عمي محمد عمر(، ط  (58)

 .18ـ، ص1972ىػ/1392
 (.685) رقـ:  257-255، ص ص5ابف بشككاؿ، المصدر السابؽ، ج  (59)
 (.1599) رقـ:  170، ص2ابف الفرضي، المصدر السابؽ، ج (60)
 (.373)رقـ:  148-147، ص ص3ابف بشككاؿ، المصدر السابؽ، ج (61)
 .89صاعد، األندلسي، المصدر السابؽ، ص  (62)
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الناس، ك كسب تأييد جميكر الفقياء. ك مف أبرز أعمالو في ىذا الحقؿ إحراقو لكتب 
 .(63)الفمؾ ك المنطؽ ك الفمسفة التي كانت تمتمئ بيا مكتبة المستنصر

ك بالرغـ مف خمكؿ ركح البحث العممي في مجاؿ الدراسات الفمسفية، إال أف       
لمغكية ازدىرت بشكؿ كاسع، إذ كصؿ المغكم المشرقي صاعد البغدادم الدراسات ا

 ، ك كاف لكتابو (64)في أياـ الحاجب المنصكر ـ990-ىػ380ندلس سنة األإلى 
) الفصكص(، اثر كبير في تغذية الدراسات المغكية ك األدبية في األندلس، ك تكفي  

ذه المرحمة، فظيرت . أما عف أسمكب النثر في ى(65)ـ1026-ق417بصقمية سنة 
(، ك طريقتو ـ971/ىػ360طريقة ابف العميد )كزير عضد الدكلة البكييي تكفي سنة 

 ال تكاد تخمك مف األطناب، ك السجع ك الجناس، ك ذكر اإلشارات التاريخية، 
-399.أما فترة الفتنة البربرية : )(66)ك التدعيـ بالشعر مف حيف آلخر

التي أدت إلى سقكط  االنحالؿتفكؾ ك (، فيي فترة الـ1031-1008/ىػ422
 الخالفة األندلسية ك قياـ عصر ممكؾ الطكائؼ.

كاف مف نتائ  ىذه الفتنة أف تعطؿ النشاط الثقافي، ك بخاصة في قرطبة        
ك اضطر البعض إلى  ـ1012-ىػ403حيث قتؿ بعض العمماء كابف الفرضي سنة 

 ة التشتت، كصراع األقاليـ. مغادرة قرطبة إلى شرقي األندلس في إطار خاصي
ك برز في األندلس خالؿ فترة الفتنة عالماف كاف ليما دكر بارز في ثقافة       

ـ( ك أبك مركاف بف 1064-994ىػ/456-384األندلس ىػما: أبػك مػحمد بف حـز )
ـ(، فابف حـز نشر مذىبو الظاىرم ك لقي 1083-1002ىػ/469-377حياف )

-403ية ك خاصة مف طرؼ أبي الكليد الباجي ) األمريف  مف عمماء المالك
ـ( داعية الكحدة في األندلس، ك قد خاصـ ابف حـز في 1081-1012ىػ/474

مناظرة جرت في ميكرقة، كانت ليا آثارىا في تكجيو ك إبراز سنة كالمية مزدكجة 

                                                 
 .65صأنخيؿ، بالنثيا، المرجع السابؽ،   (63)
 .32المراكشي، المصدر السابؽ، ص (64)
 .347، ص2المقرم، المصدر السابؽ، ج (65)
 .172-171العبادم، المرجع السابؽ، ص ص  (66)
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تغرؼ مف مذىبيف خصميف: الظاىرية  كاألشعرية، المذيف كانت ليما نقطة مشتركة 
 .(67)راط العقالنيةىي اشت
ك الذم أصبح القاعدة  (68)أما بف حياف فاشتير بكتابو التاريخي المقتبس      

األساسية لمدراسات التاريخية في األندلس. ك ىكذا تأثر األدب بأحداث الفتنة، ك 
( الذم ترؾ لنا رسالة التكابع ـ1035-992/ىػ426-382يمثمو أبك عامر بف شييد )

أبك حـز لو كتاب ) طكؽ الحمامة في األلفة ك اآلالؼ(، كيتناكؿ ، ك (69)ك الزكابع
 .(70)فيو دراسة العاطفة بشكؿ مفصؿ معتمدا عمى التجربة الذاتية

 يف عرص ملوك الطوائف : -4

(، فعمى الرغـ مف ظاىرة ـ1091-1031/ىػ484-422أما عصر الطكائؼ: )      
خالؿ مرحمة ممكؾ الطكائؼ  الشتات السياسي التي ضربت أطنابيا ببمد األندلس

األندلس الثقافي في  إنتاجلكنيا مع ذلؾ رافقت حركة عممية ك أدبية نشيطة، ك انفرد 
القرف الخامس اليجرم الحادم عشر الميالدم بالفف مف الناحية الفكرية، رقـ تشتت 
السمطة المركزية عمى المستكل السياسي، كيغزك ذلؾ إلى الدكر المتميز لرعاية ممكؾ 

لطكائؼ لمعمماء ك األدباء، حيث غدت قصكرىـ منتديات أدبية ك مجامع لمعمـك ك ا
 .(71)الفنكف

عرفت منطقة إشبيمية تحت حكـ بف عباد حركة أدبية ال مثيؿ ليا في األندلس إذ     
 عاش في بالط المعتضد ك ابنو المعتمد أشير شعراء األندلس مثؿ أبك بكر بف عمار

                                                 
حكؿ حياة ابف حـز ك مدرستو الظاىرية ك منيجو ك آثاره، ينظر: ندكة بف حـز األندلسي، المني  ك المعرفة   (67)

(، ط  .243ـ،ص2005ىػ/1426جامعة الحسف الثاني: المحمدية،   ، منشكرات1)تنسيؽ: سعيد بنكرـك
 لممزيد مف التفاصيؿ حكؿ حياة ابف حياف أنظر:  (68)

 (.346) رقـ: 138، ص3ابف بشككاؿ، المصدر السابؽ، ج -
 .188-187، ص ص2ابف خمكاف، المصدر السابؽ، ج -
 (.398)رقـ:  197-196، ص ص5الحميدم، المصدر السابؽ، ج -

الشاعر ابف شييد، يرجى العكدة إلى:إحػساف، عباس، تػاريخ األدب األنػدلسي، عػصر سيادة حكؿ حياة   (69)
 .274-244، ص ص2001، عػماف: دار الشركؽ لمنشر ك التكزيع، 1قرطبة، ط

 .292-275ص ص المرجع السابؽ، ، إحػساف، عباس   (70)
 .423عبد اهلل ، عناف، دكؿ الطكائؼ، ص  (71)
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 .(72)يس الصقميك ابف زيدكف ك ابف حميد
يستكزر كزيرا إال أف  ك في دكلة المعتمد بف عباد يقكؿ المراكشي: " ك كاف ال    

يككف أديبا شاعرا حسف األدكات، فاجتمع لو مف الكزراء الشعراء ما لـ يجتمع ألحد 
قبمو...فمف جممة كزرائو الكزير األجؿ ذك الرياستيف، أبك الكليد أحمد بف زيدكف، ذك 

 . (73)رع، كالشعر الرائع، أحد شعراء األندلس المجيديف..."األدب البا
ك عميو فإف الكزارة تتصؿ بالكتابة، كيذكر إحساف عباس: " أف المذيف يمقبكف بذكم    

الكزارتيف )الرياستيف(،أم يحسنكف النظـ كالنثر معا، فيـ عشرة في العدد بيف ثمانية 
 .(74)ك عشريف كزيرا"

نبغ مف الشعراء ابف القزاز، ك ابف شرؼ القيراكاني، ك أبك ك في بالط المرية      
، في حيف نبغ الكزير الشاعر عبد المجيد بف عبدكف، ك أبك (75)حفص بف الشييد

. أما مممكة سرقسطة، فاحتضنت الشاعر (76)بكر بف قزماف في كنؼ ممكؾ بطميكس
 . (77)محمد بف دراج القسطمي

خاصة في بالط بني صمادح، حيث كاف الفقياء ازدىرت العمـك اإلسالمية ك ب      
يعقدكف مجالس العمـ لدراسة كتب التفسير ك الحديث. ك اشتيرت الدراسات التاريخية 
كالجغرافية في األندلس خالؿ عصر الطكائؼ مع ابف حـز صاحب كتاب )جميرة 
أنساب العرب(، ك ابف عبد البر الذم ألؼ كتاب ) االستيعاب في معرفة 

 .(80)ك البكرم صاحب كتاب ) المسالؾ ك الممالؾ( األصحاب(،

                                                 
، 1985، بيركت: دار الثقافة، 7تاريخ األدب األندلسي: عصر الطكائؼ ك المرابطيف، طإحساف، عباس،   (72)
 .76ص
 .79المراكشي، المصدر السابؽ، ص  (73)
 .82إحساف عباس، تاريخ األدب األندلسي: عصر الطكائؼ، ص  (74)
 (.299) رقـ : 121، ص2ينظر: ابف بشككاؿ، المصدر السابؽ، ج  (75)
 .236، ص3راكشي، المصدر السابؽ، جابف عذارم، الم (76)

 (.343)رقـ : 149الضبي، المصدر السابؽ، ص  (77)
 .338السامرائي، المرجع السابؽ، ص (80)
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اىتـ ممكؾ الطكائؼ بالرياضيات ك الفمؾ ك الفمسفة، ك يأتي في مقدمتيـ      
. كما اشتير أبك الفتكح ثابت بف (81)تمف أمير سرقسطةؤ المقتدر بف ىكد ك كلده الم

اشتير أبك  .ك(82)انية بالفمسفة ك الفمؾ ك المنطؽدمحمد بف الجرجاني في مممكة 
( بعمـ األعداد ك اليندسة ـ1095/ق488عبد اهلل بف أحمد السرقسطي ) ت

 .(83)كالنجكـ
أصبح االىتماـ بالمكتبات في سائر المدف األندلسية أمرا ممحكظا، ك أخذ       

، فأدخؿ  الناس يتنافسكف في ذلؾ، ك لـ تنقطع ىجرة الكتب المشرقية في شتى العمـك
( رسائؿ إخكاف الصفا إلى األندلس، ك ىاجرت إلى ـ1066/ىػ458الكرماني )ت

. ك مف أشير المكتبات ، (84)األندلس كتب الفارابي كديكاف المتنبي ك كتب الغزالي
( في ـ1094/ىػ487عبد اهلل بف حياف بف فرحكف األركشي )تمكتبة أبي محمد 

 .(85)عالية في اقتناء الكتب ، ك كانت لو ىمةيةسنمدينة بم
األستاذ حامد عبد المجيد بقكلو: " في ىذا القرف الخامس بمغت  كقد عبر    

 الشخصية األندلسية أكج نضجيا العممي، ك إذا ىي تنافس بغداد ك البيئات الشرقية 
العممي ك العمك الثقافي كثرة ىائمة مف  ك تحاكؿ أف تككف ليا الصدارة في اإلشراؽ

، ثـ ىي بعد شارحة ألميات  العمماء ك األدباء... مف أمثاؿ ابف بساـ، ك ابف حـز
 .(86)اآلثار المشرقية"

يظير أف مممكة سرقسطة كانت حامية لمفمسفة ك الفالسفة في عيد المقتدر بف     
-463( ك ابنو يكسؼ المؤتمف )ـ1080-1046/ىػ473-438ىكد )

                                                 
 المقرم، المصدر السابؽ، ج   ، ص  (81)
 (.345) رقـ:  182-181، ص ص5الحميدم ، المصدر السابؽ، ج  (82)
 .90صاعد، األندلسي، المصدر السابؽ، ص (83)
 .58-57إحساف ، عباس، تاريخ األدب األندلسي، عصر الطكائؼ، ص.ص  (84)
)  319(.الضبي، المصدر السابؽ، ص635) رقـ: 240، ص5ابف بشككاؿ، المصدر السابؽ، ج  (85)
 (.922رقـ:
 .40ندكة ابف حـز األندلسي، ص  (86)
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(، حيث لجأ إلى بالطيا الحكـ الكرماني، ك الفيمسكؼ ابف ـ1084-1070/ق477
 .(87)باجة
 يف العرص املرابطي : -5

( فنت  عف ـ1147-1091/ق541-484أصبحت األندلس كالية مرابطية )      
ذلؾ االنفتاح الفكرم األندلسي عمى المغرب، حيث انتقمت الثقافة األندلسية المتنكعة 

ب، كما انتقؿ المغاربة مف قادة ك رعية ك طالب عمـ لينيمكا مف عمـك إلى المغر 
ألندلس عمى أيدم أشير العمماء، األندلس. ك قد درس أكثر عماؿ المرابطيف في ا

مف ذلؾ أحمد بف مكسى الصنياجي مف طنجة، درس بقصبة ألمرية ك كاف في 
، ك أحمد بف عمر (88)فيرجاؿ ابف صمادح ك سمع الحديث عف أبي عمي الصد

التميمي مف القيركاف كرد ألمرية، ثـ نزؿ سجمماسة كاف عالما باألدب ك الحديث ك 
 .(89)ـ1145-ق540الناسخ ك المنسكخ، تكفي سنة 

 اعتمد أمراء المرابطيف عمى العناصر األندلسية في تسيير دكاليب اإلدارة، فاستعاف   
ماف الكالعي اإلشبيمي في شؤكف الكتابة . يكسؼ بف تاشفيف بالعالـ محمد بف سمي

 .(90)لدل البالط المرابطي
ك قدـ الفتح بف خاقاف اإلشبيمي خدمات جميمة في قصكر ممكؾ الطكائؼ، ثـ       

 ـ1134-ىػ 529التحؽ بخدمة أبي إسحاؽ بف يكسؼ بف تاشفيف ك قتؿ عاـ 
ئد العقياف في بمراكش كمف كتبو: ) مطمح األنفس ك مسرح التآنس(، ك كتاب ) قال

 محاسف األعياف( 
قد تعاكف الكثير مف أعالـ المحدثيف ك الفقياء مع الكالة المرابطيف سكاء في ل     

األندلس أك المغرب، ك مف أشيرىـ، الفقيو أبك محمد عبد الحؽ بف غالب المحاربي 
( مف أىؿ غرناطة كاف فقييا ك حافظ محدث ك ـ1047-1088/ىػ481-542)

                                                 
 .454أنخيؿ، بالنثيا، المرجع السابؽ، ص  (87)
بي بكر القضاعي، ابف اآلبار، المعجـ في أصحاب القاضي اإلماـ أبي عمي محمد بف عبد اهلل بف أ  (88)

 (.14) رقـ: 15ـ، ص1987ىػ1387الصدفي، القاىرة: دار الكتاب العربي لمطباعة ك النشر، 
 (.17)رقـ: 23-20نفسو، ص ص   (89)
 (.1256) رقـ:  445، ص9ابف بشككاؿ، المصدر السابؽ، ج  (90)
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-453. ك منيـ الفقيو عبد اهلل بـ محمد النفزم المرسي )(91)بميغأديب ك شاعر 
 .(92)(، عمؿ خطيبا بسبتة ثـ رحؿ إلى قرطبةـ1143-1061-ىػ538
ك مف أبرز مميزات األدب األندلسي في عصر المرابطيف ظيكر فف المقامات،       

( ـ1143-ىػ538ك كاف مف أبرز كجكىيا: أبك طاىر محمد التميمي السرقسطي )ت
(، ك كضع األديب محارب بف محمد الكادم ةالمزكميكلو كتاب ) الخمسيف مقامة 

 (،ـ1149-ق544آشي مقامة في مدح القاضي عياض بف مكسى السبتي )ت
 .(93)ك كضع األديب محمد بف القرطبي مقامة سماىا المقامة العياضية الغزلية 

ىب المالكي: حيث تكجت ك لـ ييتـ أمراء المرابطيف بالفمسفة لتزمتيـ بالمذ     
مكاقؼ السمطة المرابطية في شخص أبي الحسف عمي بف يكسؼ بف تاشفيف بإحراؽ 

ـ( بإيعاز مف الفقيو ابف حمديف القرطبي 1112ىػ/505كتب أبي حامد الغزالي )ت
 .(94)ـ(1116-1106ىػ/510-500ـ( ما بيف )1114ىػ/508)ت
 .: املراكز الثؼافية يف األندلس  ثانيا

األحكاؿ العامة في األندلس مابيف القرنييف الرابع ك السادس اليجرييف مرت    
 العاشر كالثاني عشر الميالدم بأدكار مختمفة، ك لكنيا مرتبطة بعضيا ببعض، ك

 في تاريخ األندلس:  (95)حقب خمسيستطيع الباحث أف يتبيف 
بدكلة األندلس بعد الضعؼ الذم أكشؾ بأف يعصؼ  إعادة كحدة  األولى: الفترة

-275األمكييف في األندلس، ك تبدأ مع حكـ األمير عبد اهلل بف محمد )
ـ(، ك تنتيي بعد كصكؿ عبد الرحمف بف محمد الثالث )الناصر( 913-888ىػ/300

ـ(، ك قد عبر ابف عذارم عف دكر عبد الرحمف الناصر في 961-913ىػ/300)

                                                 
 (.1104، ) رقـ:361السابؽ، ص الضبي ، المصدر -  (91)
 (.651)رقـ: 246، ص5ابف بشككاؿ، المصدر السابؽ، ج -  (92)
 .326-303األدب األندلسي، عصر الطكائؼ...، ص ص، عباس، تاريخ  إحساف  (93)
 .131المراكشي، المصدر السابؽ، ص  (94)
 بات السياسية.الحقبة السياسية التي تتسـ بمظاىرة مكحدة ليا، كفقا لمتقمتعني   (95)
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ة تحتدـ ك نار تضطـر إعادة تكحيد األندلس: "ك كلي عبد الرحمف، كاألندلس جمر 
 .(96)شقاقا ك نفاقا"

 ـ(1008-937ىػ/399-325) الثانية: الفترة
ك ىي حقبة ازدىار األندلس ك سيادة قرطبة ك سيطرتيا عمى مدف األندلس  

أمية أك حجابيـ مف بني عامر، ففي عيد الحكـ  بنيالمختمفة في ظؿ خمفاء 
ة عف يسقط سدس الجباأك  ،(97)ـ967ىػ/356المستنصر، أسس دارا لمصدقة سنة 

 .(98)ـ975ىػ/364جميع ككر األندلس سنة 
ـ، ك جعميا قاعدة 955-ىػ344كما أسس الناصر مدينة ألمرية سنة  

لألسطكؿ األندلسي في شرؽ األندلس. ك أكـر المستنصر العمماء ك كسع ليـ في 
لمكتب  العطاء ك رحب بالقادميف إلى األندلس مف العمماء المشارقة، ك كاف جماعا

فيرسة، في كؿ فيرسة:  44في أنكاعيا، ك كانت عدد فيارس مكتبة بني أمية: 
 .(99)عشركف كرقة، ليس فييا إال ذكر أسماء الدكاكيف

ك ىي مرحمة سقكط الخالفة  م(1091-1009هـ/484-399الثالثة: ) الفترة
 ة، ك ألندلس إلى عدد مف المماليؾ المتنازع مػ، فتشرذمت1031ىػ/422األمكية سنة 

ـ،الذم فرض الجزية 1085ىػ/478سنة  سقكط طميطمة عمى يد ألفكنسك السادس
 .(100)عمى ممكؾ الطكائؼ

 .م(1145-1092هـ/540-484الرابعة: التبعية المرابطية: )  الفترة
اختمؼ كجكد العمماء في أقاليـ األندلس ك ف ،أصبحت األندلس كالية مرابطية 

س اليجرييف بالرغـ مف التقمبات السياسية التي تأثر مدنيا في القرنيف الرابع ك الخام
بيا العمماء استقرارا أك ىجرة، ك إنتاجا فكريا ك عمال في مجاالت السياسة ك الثقافة 

                                                 
 .157، ص2ابف عذارم، المصدر السابؽ، ج  (96)
 .240، ص2نفسو، ج  (97)
 .249، ص2نفسو، ج  (98)

 .369، ص1المقرم، المصدر السابؽ، ج  (99) 
 .60المراكشي، المصدر السابؽ، ص  (100)
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ك مف ىنا البد مف تحديد أىـ المراكز الثقافية في األندلس تبعا لمتكزيع  ك اإلدارة.
 .(101)الجغرافي ليا

 دلس :املراكز الثؼافية لوسط األن -2

  ك يشمؿ المدف التالية: 
ك ىي قاعدة األندلس ك مستقر الخمفاء، ك دار المممكة في  مدينة قرطبة: -

النصرانية ك اإلسالـ، ك مدينة العمـ ك العمماء، ك كانت قرطبة كاسطة عقد األندلس، 
استقر بيا كبار العمماء ك الفقياء، ك اعتبرت العاصمة العممية لممدرسة الفقيية 

 .(102)ة باألندلسالمالكي
ك ىي مدينة عظيمة ك حصينة، ك ىي مركز لجميع مناطؽ مدينة طيلطلة:  -

، ك قاعدة القكط، اختارىا عدد كبير مف  األندلس، ك كانت طميطمة دار مممكة الرـك
األعياف ك العمماء لمكقعيا، فقدت مركزىا العممي بسبب سقكطيا عمى يد ألفكنسك 

قد ذكر ابف بساـ: " ك أتى عمى أكثر أىؿ  . ك(103)ـ1085 ق478السادس سنة 
 ك الجالء، ك قضى الطاغية أدفكنش )ألفكنسك( قصمو اهلل، قضاءه فيطيمطمة القتؿ 

 .(104)استباحة الحريـ ، ك استئصاؿ الراحؿ ك المقيـ" 
تطؿ عمى نير سنجؿ، ك ىي مدينة كاسعة األرباض عامرة مدينة استجة:  -

العمماء ممف ساىمكا في الحركة الثقافية األندلسية األسكاؽ، ك قد أنجبت الكثير مف 
 .(105)ك كاف أىميا كثير ما يخمعكف العيد ك يخالفكف

 نو  األندلس:جلاملراكز الثؼافية  -2

                                                 
المرجع  الجيكسي، ء،سممى الخضراتـ االعتماد عمى تقسيـ ىذه المراكز العممية عمى الدراسة القيمة:  (101)

 62-58ص ص السابؽ، 
أنظر كصؼ قرطبة في:أبك عبد اهلل محمد بف عبد المنعـ السبتي، الحميرم، الركض المعطار في خبر   (102)

 .158-157، ص ص1975األقطار ) تحقيؽ: إحساف عباس(، بيركت: مكتبة لبناف، 
 .160، ص1جالمقرم ، المصدر السابؽ، : صؼ طميمطة ك لممزيد حكؿ   (103)
(104)

أبك الحسف عمي بف بساـ، الشنتريني، الدخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة، ) تحقيؽ: إحساف عباس(، بيركت:   
 .164، ص1، ج4، القسـ 1979دار الثقافة، 

 .14الحميرم، المصدر السابؽ، ص  (105)
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ك كانت تعرؼ الكجكد اإلسالمي مستكطنة ييكدية،كانت قبؿ مدينة غرناطة:  -
النغريمة الييكدم  بػ )غرناطة الييكد(، ك قد بني قصبتيا كزير باديس، إسماعيؿ بف

ـ ك امتازت غرناطة بكثرة قػصكرىا الػتي 1065-1052ىػ/448-446بيف سنتي 
ـ( 1073-1037ىػ/465-428، فػفي عيد باديس بف حبكس )(106)بػمغت الػعشريف

بمغت غرناطة أكج قكتيا، ك كانت مسؤكلة عف حماية الطكائؼ ك اإلمارات البرية في 
 .(107)جنكب األندلس

مدينة جميمة أسسيا األمير عبد الرحمف الداخؿ، ك كانت مف  ة:مدينة إلبير  -
قكاعد األندلس، ك لمكانتيا ك أىمية مكقعيا الجغرافي، استكطنيا عدد كبير مف أىؿ 

 .(108)ك ألمرية ك بجانة العمـ.ك إلى جانب ىذه المدف كانت مدف أخرل كمالقة
 املراكز الثؼافية لغر  األندلس : -3

ىي كبيرة عامرة ليا أسكار حصينة ك أسكاؽ عامرة، نزليا ك  مدينة إشبيلية: -
جند حمص، أصبحت أعظـ مماليؾ الطكائؼ في عيد بني عباد سكنيا األدباء ك 

 .(109)الشعراء ك الفقياء
مدينة حديثة بناىا عبد الرحمف الجميقي بإذف مف األمير عبد مدينة بطليوس:  -

كر، ك استقر بيا الفقياء كالعمماء منذ اهلل، ك تقع عمى ضفة النير الكبير المسمى الغ
 .(111)، ك كانت ىذه الدكلة تشمؿ جميع أراضي البرتغاؿ(110)القرف الثالث اليجرم

 املراكز الثؼافية لشامل األندلس : -4

                                                 
النصرية، القاىرة، المطبعة السمفية،  لساف الديف محمد بف عبد اهلل، ابف الخطيب، الممحة البدرية في الدكلة  (106)

 .15مػ، ص1928ىػ/1347
 .174-173، ص ص.1المقرم، المصدر السابؽ، ج  (107)
 .  Almeriaخيراف الصقمي ) العارم( أكؿ مف استقؿ بألمرية )المرية(   (108)
ألعالـ، ، أنظر ابف الخطيب، أعماؿ اـ1028-1014-ىػ419-405، ك حكميا ما بيف  األمكية ف الخالفةع
 .210، ص2ج

 .156، ص1المقرم، المصدر السابؽ، ج  (109)
 .181، ص1نفسو، ج  (110)

 .183-180، ص ص2ابف الخطيب، أعماؿ األعالـ، ج  (106) (111)
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تعرؼ بالبيضاء ك لكثرة جصيا ك جيارىا، ك اسميا مشتؽ  مدينة سرقسطة: -
األندلس، تعرؼ بكثرة جنانيا  سطس الذم بناىا، ك ىي قاعدة ميمة فيغمف قيصر أ

في ىذه المدينة يكجد قبر حنش بف عبد  .(112)ك بساتينيا، ك تقع عمى ضفة نير إبرة
 اهلل الصنعاني، ك عمي بف رباح المخمي ك ىما مف التابعيف ) مقبرة باب القبمة(،

 .(113)ك ينسب لسرقسطة عدد كبير مف أعالـ عمماء المذىب المالكي 
 ة قديمة، ك ينسب إلييا عدد مف العمماء ك الفقياء.مدين مدينة وشقة: -
 املراكز الثؼافية لرشق األندلس: -5

مف القكاعد الميمة في شرؽ األندلس، ك أكؿ مف سيطر عمييا مدينة بلنسية:  -
الصقالبة، عندما خرجكا مف قرطبة إباف الفتنة بعد مقتؿ الحاجب شنجكؿ، ثـ 

  ـ،1065ىػ/457ة سنة خضعت المدينة لحكـ ذم النكف صاحب طميطم
 ـ، 1099ىػ/495ىاجرىا العمماء بعد احتالليا مف طرؼ ألفكنسك في سنة   -

 .(114)ك عند خركجيا منيا دمرىا تدميرا تاما، ثـ دخميا المرابطكف في نفس السنة
حكميا المجاىد العامرم مكلى الحاجب المنصكر. ك قد اىتـ مدينة دانية:  -

ك بحرية.كما عرفت المدينة بنشاطيا العممي صاحبيا ببناء قكات عسكرية برية 
 .(115)كاألدبي ك اقتناء الكتب النادرة 

ك مف المدف المككنة ليذا المركز، مدينة شاطبة ك مرسية التي حكميا بنك    
.كىكذا (116)ـ1078 -ق 471سنة  ىكدطاىر لتصبح في تعداد ممتمكات بني 

في مختمؼ الحقب السياسية، اتضح أف مدف األندلس ازدىرت بيا فنكف الثقافة 
التي عرفتيا إباف الفتنة البربرية أك عندما أصبحت  االنتكاساتبالرغـ مف 

 األندلس كالية مرابطية. كطبع عصكر األندلس خالؿ ىذه المرحمة سمة العمـ 
 خمفكه مف إنتاج ثقافي غزير. ك العمماء الذم أثركا بمكاقفيـ الفكرية ، ك ما

                                                 
 .96أنظر كصفيا في :الحميدم، ص  (112)

 .155مصطفى، اليركس، المرجع السابؽ، ص  (113)
 .42، ص4.ابف عذارم، المصدر السابؽ، ج101، ص1ج ،3بساـ، المصدر السابؽ، القسـ  ابف  (114)
 .23، ص1، ج3، القسـ نفسو  (115)

 .671اهلل، عناف، دكؿ الطكائؼ، ص عبد  (116)
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امتداد لمحركة العممية بالمشرؽ  لذا فإنيا  ي مجاؿ الثقافة ف األندلسيكف تأثر    
المشرقية،حيث أف تأثير المشرؽ شمؿ جميع نكاحي الحياة األندلسية، ك ىذه 
العالقات المتشابكة ىي التي جعمت األندلسييف يككنكف عمى اطالع كاسع بكؿ ما 

 ينجز مف تقدـ عممي في المشرؽ.
لنشاط العممي يدكر بشكؿ مكثؼ حكؿ عمـك ففي بداية عصر اإلمارة كاف ا   

الديف باعتبارىا عمـك منبثقة عف عقيدة الفاتحيف. فكاف السعي حثيثا نحك االىتماـ 
 بالدراسات الدينية ك المغكية.

كما أطرؽ األندلسيكف أبكاب المعرفة الحقيقية منذ عصر الخالفة، ك يتضح     
اجـ ك التاريخ، مف عناية الخمفاء ذلؾ مف تتبع سير الحركة العممية في كتب التر 

بالحركة العممية ك ازدىار الثقافة، ك تحصيؿ العمـك ك اآلداب، ك طرؽ أبكاب 
المعرفة المختمفة، مف خالؿ الرحالت العممية ك اليجرة الداخمية نحك مدف 

 األندلس خاصة في عيد ممكؾ الطكائؼ.
ك العقمية. ك تشجيع  كاف عصر ممكؾ الطكائؼ حفال بمظاىر العمـك النقمية    

األمراء لحركة العمـ ك العمماء. ك مف دالئؿ النيضة العممية ظاىرة االىتماـ 
 بالكتب ك إنشاء المكتبات.
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 الثاينالفصل 

 االتصال الوثائقياملكتبات يف األىدلس و دورة 

  

 دور الوراقة )النرش(. -1

 املؤلفون. -2

 الوراقون. -3

. 

 املكتبات. وإىشاءاهتامم األىدلسوني بجمع الكتب واقتنائها،  -1

 النشاط العلمي. عىللس وأثرها حرفة الوراقة يف األىد -2

 ظهور صناعة الورق يف األىدلس. -أ

 دور الوراقني يف ازدهار احلركة العلموة. -ب
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 الثاينالفصل 

 االتصال الوثائقياملكتبات يف األندلس و دورة 

 
ووسيمة ميمة من وسائل  اإلنسانيلما كان الكتاب يمثل بما يحويو من ثمرات الفكر 

أن نقف عمى مقدار من المجتمعات، لذا فمن الطبيعي أي مجتمع العمم والمعرفة وفي 
ولما كانت األندلس قد  .التي تعطى لمكتاب في الحياة العممية لدى األمماألىمية العظمى 

النشاط دخمت ميدان الحياة العممية فقد أعطت الكتاب والمكتبات المنزلة الالئقة بو في خضم 
 العممي.
البعض تحاورا و تعارفًا  يبعضياالثقافات، االتصال   افي ىو تبادلالمعني بالتواصل الثق     

. ويعد التواصل الثقافي بين الشعوب من الظواىر اإليجابية اليامة التي كان ليا دور وتالحقا
كبير وىام في تطور الفكر اإلنساني وتقّدم الحضارة والثقافة العالمية. وىو يمثل التأثر 

 .والتأثير بين الحضارات
عندما نتحدث عن التواصل الثقافي عبر التاريخ، فإننا لن نجد مثاال أروع من الحضارة     

فقد لعبت األندلس كجسر لمتواصل في ثقافتيا عن طريق العمماء  ،اإلسالمية في األندلس
وأّدى ىذا التواصل الثقافي إلى  الذين دونت تراجميم كتب الصالت و الرجال و الطبقات.

 الحضارة األندلسية.والدِة وتَبْمور 
انعكس ىذا التواصل عمى النضج العممي واكتمال نمو الشخصية العممية  قدل     

تم من خالل  أنو سعمماء األندلمظاىر التواصل العممي والثقافي بين من و لألندلس.
و ليذا فإن الرحالت العممية  تعتبر  ولقاء العمماء وتبادل الكتب، الرحالت و التنقالت العممية

 ىم جسر لمتواصل.أ
كان لمتواصل العممي مابين األندلسيين أثر كبير في ازدىار الحركة العممية كيف      

قد كان أولئك العمماء الراحمين إلى المشرق أو المشارقة الراحمون إلى األندلس لوتنشيطيا؟ 
فات يحممون معيم كثيرًا من العموم والمعارف المختمفة إلى جانب أعداد كبيرة من المصن

والتآليف في شتى فروع المعرفة، فازداد النشاط العممي بصورة سريعة ومتنامية. فأثمرت 
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الرحالت العممية لألندلسيين، وامتألت األندلس بآالف الكتب والمصنفات في مختمف فروع 
  العمم والمعرفة.

كان نتيجة ليذا التواصل و  المذين اتسمت بو األندلسإن التمّيز والنضج العممي  
الوثائقي. إذ تأّلق بعض العمماء األندلسيين في العموم، فصنفوا بأنفسيم مصنفات  االتصال

قّيمة ومنيا عدد ال بأس بو في نقد بعض اإلنتاج العممي لممشارقة، وىي ظاىرة تدل عمى 
الكتابات التي ألفت عن فضل  كما أن بعضيا.  نمو الشخصية العممية األندلسية وتحقيق ذات

لس ونفاسة إنتاجيم العممي، والتي تعطينا دلياًل حاسمًا عمى نضوج الشخصية عمماء األند
كانت تجارة الكتب في األندلس، وىي أحد مظاىر  حيثالعممية لألندلسيين وتفوقيم.

لييا يعود الفضل في اتساع التبادل الفكري بين المشرق واألندلس من جية و بين  التواصل، وا 
ثر التواصل الثقافي أن ازدىرت الحياة العممية في األندلس، فكان من أ.األندلسيين أنفسيم

 فازداد النشاط العممي بصورة سريعة ومتنامية.
كان األندلسيون قبل عصر الخالفة يحسون بنقص وبنوع من التخمف عن المشارقة.   

 ولقد عّبر ابن بسام عما كان يعاني منو األندلسيون من الناحية النفسية، ذلك اإلحساس الذي
يكاد يكون مركب نقص، عاناه األندلسيون بسبب وضعيم من المشارقة، فالمشارقة أصحاب 

مثقافة اإلسالمية، وبالدىم منبع المغة العربية، وأقاليميا مصدر االتجاىات األدبية، فكل لميد 
شيء عقدي أو عقمي أو فني يظير أواًل في المشرق، ويأخذ منو المشارقة ما يشاؤون، ثم يفد 

ك عمى األندلس، وذلك كان بسبب قرب المشارقة من المصدر وبعد األندلسيين عن بعد ذل
 ىذا المصدر.

وليذا كان األندلسيون يحسون بنوع من التخمف عن المشارقة، ويحاولون دائمًا أن      
 .(1)يعوضوا ذلك بتأكيد تفوقيم برغم بعدىم، وسبقيم برغم غربتيم

ون يتوجيون نحو االعتماد عمى أنفسيم في بناء وفي عصر الخالفة بدأ األندلسي      
يم العممي، وبذلك أصبحوا في موقف العطاء والبذل العممي، وال يعني ىذا أّنيم قطعوا  كيان

عالقتيم بالمشرق بل ظموا عمى اتصال بو وبعممائو ولكن في صورة أقل مما حدث قبل ىذا 
                                                

/  ى1417، بيروت، دار الجيل، 1الطبعة ، تاريخ الفمسفة اإلسالمية في المغرب واألندلسإبراىيم ،الفّيومي:  محمد  (1)
 .113ص م.1997

 



الجانيالفصل  املكتبات يف األندلس و دورة االتصال الوثائقي   

 

45 

 

التقميد إلى محيط اإلبداع العممي فقد نفذ األندلسيون في عصر الخالفة من دائرة  العصر.
 مع بروز الشخصية العممية في ميدان الفكر. 

إّن ظاىرة اكتمال نمو الشخصية العممية قد أطّمت برأسيا في عصر الخالفة، فقد      
تحركت تيارات ثقافية منذ عيد الخالفة نحو منازع االستقاللية. فبعد أن قضت األندلس ما 

خذ عن المشرق واالعتماد عميو نراىا بعد ىذه المدة قد أحست يقارب ثالثة قرون في األ
براز ذات يا  بالنضج الحضاري، ورأت أن تمتفت إلى نفسيا بتعميق معالم شخصيتيا العممية وا 

  بين بقية األقطار اإلسالمية.
وبدأت الحركة العممية األندلسية تتخذ قالبًا جديدًا وشكاًل مغايرًا لما سبق فضاًل عن     
 يا، واستقالليا الشخصي عن المشرق. ييا إلى إثبات ذاتسع

ننا نالحظ خالل ىذه الفترة كثرة الكتابات عن فضل عمماء األندلس ونفاسة إنتاجيم  وا 
العممي. فقد أّلف ابن حزم رسالة في فضل األندلس، وىي ثبت تصنيفي أحصى فييا ثمار 

سية التي ساىم فييا األندلسيون حتى الفكر األندلسي، إذ أتى فييا عمى ذكر المؤلفات الرئي
التي ذكرىا في رسالتو  تأليفيمعصره، سواء في العموم الدينية أو غيرىا. فإّن ما وصمنا من 

تؤكد حقيقة ما وصمت إليو األوضاع العممية واألدبية في األندلس من رقي وازدىار وتأّلق، 
بالغ في امتداحو لمستوى الحياة وأّنو لم ي(2)كما تبعث عمى الطمأنينة بصدق كالم ابن حزم 

 .العممية في وطنو
 أوال: دور المكتبات في دورة االتصال الوثائقي.

من المؤلف )المصدر(، الكتاب )الوسيط الذي يضم  (3)تتكون دورة االتصال الوثائقي
)تأليف كتب جديدة(، ويضاف رسالة المؤلف(، المستفيد )المتمقي لرسالة المؤلف(، رد الفعل 

النشر والمكتبات، حيث يسيم نشر الكتب بدور فعال ه العناصر عنصران آخران ىما: ىذ إلى
المستفيدين، وتعمل المكتبات عمى تجميع ىذه المصادر  إلىالوثائقية في توصيل المعمومات 

تاحتيا  .إلييابعد تنظيميا عند الحاجة  وا 

                                                
 .108-107سعد بن عبد اهلل ، البشري، المرجع السابق،ص ص   (2)
(3)

 ص.المرجع السابقمحمود حسن،  السيد عبده،شرين،ول موضوع عناصر دور االتصال الوثائقي، يرجى العودة إلى: ح  
 .621-621ص: 
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دورة االتصال المعمومات عبر  و، أشكال انتقالثولفرد النكستر في أبحالقد أورد 
الوثائقي، في عمميات االتصال المؤلفون والوراقة والمكتبات ، وفيو يظير دور (4)الوثائقي

 فالمؤلف ينتج مصادر المعمومات الوثائقية يأتي دور المكتبة كوسيط في تمك الدورة.
كان الوعاء المتعارف عميو في األندلس، فكان ىو األساس في والكتاب المخطوط 

 إلى المتمقي، أو من المؤلفين إلى المستفيدين منيا:مات من المصدر تداول المعمو 
 والشكل التالي يوضح انتقال المعمومات من خالل دور االتصال الوثائقي:

 
 

 (: انتقال المعمومات عبر دورة االتصال الوثائقي6شكل رقم )
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 دور الوراقة )النشر(. -6
عة، أو جعل الشيء معروفا بين الناس، النشر في االصطالح المغوي معناه اإلذا

ومتداوال فيما بينيم، أما في المصطمح العممي، فالنشر ىو توصيل الرسالة الفكرية 
 .(5)والحضارية لممؤلف )العالم( إلى جميور المستقبمين أو المستفيدين )القراء(

                                                
 .22، ص: م6196، كانكستر، نظم استرجاع المعمومات، )ترجمة: حشمت قاسم(، القاىرة: مكتبة غريب، ولفرد  (4)
 .14، ص: م1998ساتو، اإلسكندرية: دار الثقافة العممية، شعبان عبد العزيز، خميفة، النشر الحديث ومؤس  (5)

 المستفدون
 

 النشر والوراقة
 

 المؤلفون

 المكتبات
 

 مصادر معلومات وثائقية
 

         نسخ متعددة من املصادر

   
 

(الكتب)  

 

 نسخ من املصادر
 

(الكتب)  
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رية والنشر ىو مجموعة العمميات التي تؤدي إلى إخراج الكتاب أو الصحيفة أو الدو 
خراجياأو أي وعاء من أوعية المعمومات من حالة كونيا مخطوطة إلى طبعيا  األمر الذي  وا 

، وقد عرف النشر في التراث العربي اإلسالمي، (6)وتجاريايتيح اإلفادة منيا وتسويقيا عمميا 
والسنة الوراقة، وكان منطمقيا في اإلسالم يدور حول نسخ القرآن الكريم وأطمق عميو مصطمح 

، (7)حرفة يناالن عمييا أجرا، ىما مالك بن دينارومن األوائل المذين اتخذا من الوراقة  .لنبويةا
 واآلخر خالد بن أبي اليياج.

في ىذا السياق:" قال محمد بن إسحاق: أول من كتب (8)و مما ذكره ابن النديم 
فا الصدر األول و يوصف بحسن الخط، خالد بن أبي اليياج،رأيت مصح يالمصاحف ف

بخطو، وكان سعد يخصو يكتب المصاحف و الشعر و األخبار لموليد بن عبد الممك و ىو 
و الشمس و  -الذي كتب الكتاب الذي في قبمة مسجد النبي عميو السالم بالذىب من

إلى أخر القرآن... و مالك بن دينار... كان يكتب المصاحف بأجرة.و مات سنة -ضحاىا
 ثالثين و مائة".

شكال من أشكال النشر القديمة، وعمى ضيق ذات اليد فيما يتعمق  وتعد الوراقة
المسممين في القرون بالوراقة، كثرت خزانات الكتب وانتشرت وأضحت من معالم حضارة 

الوراقين وبروز سوق الوراقين في الوراقة وكثرة ىذا إلى انتشار اإلسالمية األولى، وقد أدى 
بات، وىم بذلك يعدون جزءا من أقسام المكتبة، بالمكتإلى وجودىم  باإلضافةاألمصار، 
بيا مئة ، ومكتبة الحكم باألندلس، ويذكر أنو كان (9)الحكمة مميئة بالوراقينوكانت دار 

                                                
عمي ابن إبراىيم، النممة، الوراقة وأشير أعالم الوراقين: دراسة في النشر القديم ونقل المعمومات، الرياض، مكتبة الممك   (6)

، الرياض: 2طإلسالمي، .وأيضا: لطف اهلل قاري، الوراقة والوراقون في التاريخ ا28، ص: م1995هـ/1455فيد الوطنية، 
 .78، ص: م1983هـ/1403دار الرفاعي، 

محمد بن إسحاق النديم،أبو الفرج،  ، أنظر:هـ130مالك بن دينار من كتاب المصحف باألجرة، توفي سنة   (7)
 .9،ص: 1،ج1971لفيرست،)تحقيق،رضا تجدد(، طيران، 

إلى آخر القرآن في قبمة  "والشمس وضحاها"بالذىب  خالد بن أبي اليياج من أبرز كتاب المصاحف، وىو الذي كتب  (8)
 . 1سجد النبي عميو الصالة والسالم، أنظر: ابن النديم، المصدر السابق، ص: م

(9)
قامت نواة بيت الحكمة ببغداد في عيد الخميفة المنصور، وازدىر في عيد ىارون الرشيد، وبمغ أوج ازدىاره في عيد   

اىيم، النممة، مراكز الترجمة القديمة عند المسممين، الرياض: مكتبة فيد الوطنية، المأمون،لممزيد راجع: عمي إبر 
 .90-78، ص ص: م1992هـ/1412
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النسخ والمصطمح المرادف لموراقين وثمانون وراقا يتبادلون العمل ليال ونيارا بحيث ال ينقطع 
 .(10)النساخون مى

نشاء المكتبات آثار شغف الناس بالوقد       كتاب، من حيث اقتناؤه واإلفادة منو وا 
والمتخصصة والعامة، تمأل كتب التراث العربي اإلسالمي التي حرصت عمى  الشخصية

والشكل التالي يوضح  المدن واألمصار وتعرضت لمحياة العممية واالجتماعية فييا. وصف
 ركائز النشر:

 
 (: ركائز النشر2شكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

الوراقون، بائعي طراف الرئيسية لعممية الوراقة من خالل ىذا الشكل ىم: المؤلفون، فاأل
 الكتب.

 المؤلفون: -2
                                                

مكتبة بني عمار، أنشئت بطرابمس الشام، اعتنت بالكتب جمعا وتنظيما وتجميدا، أحرقيا الصميبيون عند احتالليم   (10)
، بيروت: مؤسسة 2طكتبات في اإلسالم: نشأتيا وتطورىا ومصائرىا، ، أنظر:محمد ماىر، حمادة: المهـ202عام  لطرابمس
 . 622-622، ص ص: م6191هـ/6001الرسالة، 

 

 المؤلف

 الطابـع

 بائع الكتب

 المستفيد

 الناشر
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المعمومات عمى كتبيم ىو نشر تأليف مما الشك فيو الغرض األساسي لممؤلفين من 
 المستفيدين بيدف االنتفاع بيا.

  :(11)اعتمدت حركة التأليف في األندلس في بداية األمر عمى مصدرين ىما
: حيث نقل األندلسيون إلى المغة العربية كل ما وجدوه من تراث األمم عموم األغريق - أ

 السابقة، وخاصة المؤلفات اليونانية في مجاالت الرياضيات والطب والفمك والفمسفة.

إلى األندلس، : وذلك عن طريق استقدام العمماء المشارقة بالمشرق اإلسالميالتراث  - ب
والتحصيل في مختمف بالعمم والمعرفة لمتزود المشرق  إلىلسيين وعن طريق رحمة األند

 العموم والفنون.
كان من ثمار ذلك ظيور نتاج فكري ضخم تمثل في المؤلفات والمصنفات عمى تنوع 

تأثير مباشر عمى ىذه الضخامة موضوعاتيا وتباين أنماطيا، وىناك ثالثة عوامل كان ليا 
 مي:تمثمت فيما يالفكري،  اإلنتاجفي 

اختراق الورق وانتشاره كمادة لمكتابة، وكانت شاطبة األندلسية تنتج أجود أنواع  -أ
 .(12)الورق وقتئذ

ظيور طبقة الوراقين وخاصة في المدن الكبرى األندلسية، مثل قرطبة وأشبيمية  -ب
"عممية  -كما يعرفيا ابن خمدون –وىي وغرناطة، وكانت تمارس فييا مينة الوراقة، 

 .(13)وسائر األمور المكتبية والدواوين"والتصحيح والتجميد  نتساخاإل

كانت تدفع عجمة والتي  عند األندلسيين في تعمم القراءة والكتابة، "الرغبة الشديدة  -جـ
 .(14)التأليف وتمدىا بأسباب القوة واالنطالق"

 الكتب، وىيطبقة حرفية كاممة كان ليا أىمية كبرى في نشر وبيذه الطريقة نشأت 
الكتب "الوراق"، كما كان يطمق عميو، وقد الذي يحترف نسخ طبقة الوراقين، وكان الشخص 

                                                
، ص ص: م1998، القاىرة: دار لمطباعة والنشر والتوزيع، 1طحامد الشافعي، دياب، الكتب والمكتبات في األندلس   (11)
56-57. 

 .58المرجع السابق، ص:   (12)
 .219، ص: م6191هـ/6001، بيروت: دار القمم، 6طن، بن خمدون، المقدمة، عبد الرحم  (13)
 .35، ص: م1982عبد الستار، الحموجي، لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات، القاىرة: دار الثقافة،   (14)
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مؤلفون ب الثقافة والمستويات االجتماعية، بينيم عمل في ىذه المينة أناس من مختمف مرات
 .بارزن، وعمماء كبار، لدرجة أن ألحقت بأسمائيم وصف "الوراق"

واألدباء من أخذ الوراقة لقبا لو وعرف عمماء وقد زخرت كتب التراجم األندلسية بال 
بن  ويمن (16)ومحمد بن سعيد الوراق(15)عن محمد بن حمدون الوراقبيا، ومن ذلك الحديث 

 .(19)وقاسم بن محمد الوراق (18)ومحمد بن يوسف الوراق (17)محمد الوراق
ينسخون وا الكتب في األندلس، حيث كان إنتاجلقد لعب الوراقون دورا ال بأس بو في 

 وكذلك نسخوا المؤلفات لألمراء الكتب لممؤلفين، وكانوا حمقة وصل بين المؤلف والجميور، 
مكتبات ليم، كما اىتم أولى األمر في األندلس واألثرياء الذين يرغبون في تأسيس 

 .(20)معنويا ومالياالكتب، وكان اىتمام  إنتاجمصدر بالخطاطين باعتبارىم 
عممية بين في األندلس أن كانت ىناك منافسات السائد ر العممي االزدىاونتيجة ليذا 

المدن األندلسية المختمفة، حتى قامت مناظرات في التفضيل بين تمك المدن، ومن جممة ما 
حيث دارت  (21)األمير الموحدي المنصور يعقوبحدث من تمك المناظرات ما تم بين يدي 

 .وابن زىر مناظرة بين العالمين ابن رشد 
ابن زىر في تفضيل اآلخر، فأخذ ان كل منيما يسعى إلى تفضيل مدينتو لممدينة ك

 فانبرى لو ابن رشد قائال: "ما أدرى ما تقول غير أنو إذا وتقديم إشبيمية عمى مدينة قرطبة 
ن مات مطرب،مات عالم بإشبيمية فأريد بيع كتبو   حممت إلى قرطبة حتى تباع فييا وا 

                                                
 .71، ص: 2جمحمد بن حمدون الغافقي الوّراق، سكن إشبيمية، ابن الفرضي،   (15)
 .69، ص:2ج، ابن الفرضي، هـ362راق من أىل إستجة، كان معتنيا بالكتب، توفي بقرطبة سنة محمد بن سعيد الو   (16)
 .177، ص: 2جيمن بن محمد الوّراق، من أىل رية، سكن قرطبة، كان مميح الخط، ضابطا، ابن الفرضي،   (17)
 .101، ص: 3جان، الحميدي، محمد بن يوسف الوراق، مؤلف كتاب مسالك إفريقية وممالكيا، وأخبار تييرت ووىر   (18)
 .212، ص: 9ج، ابن بشكوال، هـ029بن محمد القيسي، من أىل طميطمة، نسخ جل كتبو بخطو، توفي سنة  قاسم  (19)
أشار خوليان إلى كثير من أسماء الوراقين في مدن األندلس المختمفة، أنظر: ربيرا، خوليان، "المكتبات وىواة الكتب   (20)

، ماي 5ية"، ترجمة: جمال محمد محرز، مجمة معيد المخطوطات العربية، القاىرة، الجزء الثاني، مجمد في اسبانيا اإلسالم
 .101-69، ص ص: 1959

، لممزيد حول حياتو، أنظر: محمد م(1198-1184هـ/595-580)الخميفة الموحدي يعقوب بن يوسف المنصور   (21)
، بيروت: 1طأخبار المغرب )شرح: صالح الدين اليواري(، بن عبد الواحد بن عمي، المراكشي، المعجب في تمخيص 

 .225-192، ص ص: م2006هـ/1426المكتبة العصرية، 
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 .(22)حممت إلى إشبيمية"،بقرطبة فأريد بيع آالتو 
أنو كان بيا سوق خاص بالكتب يتردد ولعل من دالئل نيضة إشبيمية وتألقيا العممي 
أىميا باإلضافة إلى أنو كان لعناية  ،إليو أىل األدب والعمم بحثا عن نفائس الكتب ونوادرىا

و ىذا يدل .(23)بتجارتيا أن كان بيا شارع يسمى شارع الوراقينبالكتب واشتغال الكثير منيم 
 عمى قيمة الكتب في المدن و الحواضر األندلسية.

 الوراقون: -2
الوراقة في عمى ازدىار أساس الوراقة ىي الكتاب المخطوط وىناك عوامل ساىمت 

 األندلس:
الكتب المنسوخة، وتوفر وسيط الكتاب المخطوط، فازدادت عدد  إنتاجانخفاض تكاليف  - أ

 .(24)ع فييا الكتب كأي سمعة أخرىيبانقل لممعمومات، وصارت ليا سوق 
خط األندلس الذي رأيتو الخط األندلسي: يقول عنو المقري في نفح الطيب: "لكن جودة  - ب

عندىم لو األندلس من الخطوط المنسوبة في مصاحف ابن غطوس الذي كان بمشرق 
 .(25)حسن فائق، ورونق آخذ بالعقل، وترتيب يشيد لصاحبو بكثرة الصبر والتجويد"

المقدسي، فيجيد بالخط األندلسي بقولو: "أىل األندلس أحذق الناس في الوراقة أما 
 .(26)وخطوطيم مدورة"

المكتبات، نتيجة لالزدىار العممي  وبإنشاءن بجمع الكتب واقتنائيا، و اىتم األندلسي
ذلك االىتمام بالكتب والحرص عمى جمعيا، أن ، وما استتبع آنذاكالذي نعمت بو األندلس 

وتفشت بين الكثير من أفراد المجتمع األندلسي ظاىرة العناية بالكتب ي ذلك العصر ظيرت ف
كان يستيدف من  لذيابجمع الكتب الخميفة الحكم المستنصر  ىويأتي في مقدمة من اعتن

                                                
 .622، ص: 6ج، المصدر السابقشياب الدين أحمد بن محمد، المقري،   (22)
 .78، ص: 1ج، 5مخوليان، ربيرا، المرجع السابق،   (23)
ألندلس: أصوليا المشرقية وتأثيراتيا الغربية، )ترجمة: الطاىر أحمد مكي(، خوليان، ربيرا، التربية اإلسالمية في ا  (24)

 . 154، ص: م1981القاىرة: دار المعارف، 
 .147، ص: 4جالمقري، المصدر السابق،   (25)
 شمس الدين أبو عبد اهلل محمد المقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم، )تحقيق: محمد مخزوم(، بيروت: دار  (26)

 .938، ص7891إحياء التراث العربي، 
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وحرص عمى اقتنائيا فعمد إلى جمع الكتب وراء ذلك توفير وسائل النيضة العممية في بمده 
التآليف اإلسالمية وغيرىا، وبمغ من حبو لمكتب وسعيو في جمعيا  ونفائس المصنفات ونوادر

 .(27)"لم يسمع في اإلسالم بخميفة بمغ مبمغو في اقتناء الكتب والدواوين"أنو 
شبكة حقيقية لحساب  إنىذه الظاىرة العممية بقولو: " فنصالوقد وصف ليفي بر 

عن تشرت وأخذت تتابع تحرياتيا العاىل اإلسباني من الباحثين والسماسرة والنساخين قد ان
 .(28)التأليف في طول العالم اإلسالمي وعرضو"

العمماء من إنتاجيم العممي حرصو الخميفة الحكم بالكتب وما يخرجو ومما يؤكد عناية 
بعث إلى أبي الفرج عمى اإلطالع عمى ما يؤلفو بعضيم قبل أن يخرجوه لمناس، فقد 

نسخة من كتابو )األغاني( فأرسميا إليو قبل أن تراىا األصفياني بمال جزيل ليبعث إليو ب
وىكذا نممس مدى ما كان يوليو الخميفة الحكم ليذا الجانب العممي  .(29)األعين في العراق

 .من عناية كبيرة واىتمام بالغ
 ثانيا: عناية األندلسيين بالكتب.

الكتب إلى بإدخال  انفردواكثيرا من أسماء العمماء الذين تسجل المصادر األندلسية    
، أول من م(962هـ/619)ت: األندلس وىم عائدون من رحالتيم، ومنيم جودي بن عثمان 

)ت:  القرطبي بقي بن مخمدعبد الرحمن ، و (30)أدخل كتاب الكسائي إلى األندلس
لخميفة بن خياط، ، الذي انفرد بإدخال مصنف ابن شيبة، وكتاب التاريخ م(991هـ/211

 .(31)وكتابو الطبقات
ونخمص من كل ىذا بالقول أن تجارة الكتب شكمت خالل ىذه الفترة مادة أساسية في     

 ميزان التبادل التجاري بين منطقة المشرق وبالد األندلس.
                                                

 .201، ص: 1ج، 1985،القاىرة: دار المعارف، 2ابن األبار، الحمة السيراء،)تحقيق: حسين مؤنس(،ط  (27)
(28)

ليفي، بروفسال، حضارة العرب في األندلس، )ترجمة: ذوقان قرقوط(، بيروت: دار مكتبة الحياة، د.ت، ص ص:   
12-10. 

 .291ص: ، 6ج، المقري  (29)
 ، أنظر:هـ198جودي بن عثمان النحوي، من أىل مورور، وىو أول من أدخل كتاب الكسائي في النحو، توفي سنة   (30)

ابن األبار، التكممة لكتاب الصمة، التكممة لكتاب الصمة البن األبار: )تحقيق: عبد السالم اليراس(،بيروت:دار الفكر 
 .  661مة: ، ترج201، ص: 1ج م1995ىـ/1415لمطباعة،

 .092، ص: 60جأنظر: ترجمتو في: ابن يشكوال،   (31)
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نشاءاهتمام األندلسيين بجمع الكتب واقتنائها،  -6  المكتبات: وا 
يشون داخل الثقافة من خالل األمثمة السابقة، يتضح أن األندلسيين كانوا في البداية يع

األندلس، وتعد فيرسة ابن  حتى يطمب فيالمشرقية، فكان ال يكاد يعرف كتاب في المشرق 
عدد كبير من الكتب المشرقية إلى األندلس عن طريق عمى دخول شبيمي أكبر دليل خير اال

ة إدخال الكتب المشرقيفكان أمراء بني أمية يشجعون عمى التأليف وعمى الرحالت العممية، 
-922هـ/229-201)عبد الرحمن األوسط ، وفي عصر (32)رإلى األندلس عن طريق التجا

 ،(33)والفارسية وترجمتيا إلى العربيةبن ناصح بجمع الكتب اليونانية كمف عباس  م(922
 م(991-922هـ/212-229)األمير محمد  و، أرسمم(991هـ/210)ت: وعباس بن فرناس 

 .(34)من العروض لمخميل أحمديكمل كتاب األمثال الذي إلى المشرق فأتى بكتاب الفرنس  
وأدخل قاسم بن ، (35)بن أحمد الشيباني رسائل المحدثين وأشعارىمأدخل إبراىيم كما 

ونتيجة ليذا الحرص الشديد .(36)كتاب العين لمخميل إلى األندلس م(160هـ/202)ت: ثابت 
في شتى حقول المعرفة فإلى جانب  من الكتبعمى اقتناء كتب العمم أن دخمت أعداد ىائمة 

 "بالسندهند"كتب التراث الحساب اليندي المعروف عند العرب الكتب اإلسالمية كانت ىناك 
 .أن النتقمت إلى أوروبااألرقام اليندية التي ما لبثت الذي صاحبو دخولو األندلس دخول 

ريخ والثاني في ومن الكتب القديمة أيضا كتابا ىورشيش وديسقوريدس، األول في التا 
أرمانوس السابع قد أىداىما لمخميفة عبد الرحمن  اإلمبراطورالنباتات الطبية، وكان 

 .(37)الناصر
كان لشغف الحكم المستنصر باقتناء الكتب أنو كان يبث في مختمف أقطار العالم 

قوه اإلسالمي إلى جانب الوراقين من تجار الكتب نساخين ميرة ينسخون لو ما لم يستطيع ورا
                                                

 .12، ص: المرجع السابقسيادة قرطبة، إحسان، عباس، تاريخ األدب األندلسي، عصر   (32)
، ص: 6ج، م6119ابن سعيد، المغربي، المغرب في حمى المغرب )تحقيق: شوقي ضيف(، القاىرة: دار المعارف،   (33)
02. 

، القاىرة: دار 2طر محمد بن الحسن، الزبيدي، طبقات النحويين والمغويين، )تحقيق: محمد أبو الفضل إبراىيم(، أبو بك  (34)
 .211-219، ص ص: م6190المعارف، 

 .600أحمد، ىيكل، المرجع السابق، ص:   (35)

 .6012، ترجمة: 261-262، ص ص: 6جابن الفرضي،   (36)

 .661لمرجع السابق، ص: سعد عبد اهلل صالح، البشري، ا  (37)
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الكتب في القاىرة وبغداد ينسخون لو فكان لو أعداد كبيرة من الناسخين شراءه من الكتب، 
 .(38)ودمشق واإلسكندرية وغيرىا من مراكز العمم

 رسم الحكم المستنصر خطة إلنشاء مكتبة عامرة نفعا لو ولطالب العمم، فكانت نواه
العممية، وأصبحت مثال بارزا  تأليفالوأمدىا بذخائر نفيسة من  عظيمة رعاىا الحكملمكتبة 

خزائن الكتب في اإلسالم تقف من أعظم ت ذوالنشاط الفكري، وغعمى االزدىار العممي 
 .(39)بالقاىرةموقف الند مع خزانة الخمفاء العباسيين ببغداد وخزانة الفاطميين 

س الفيار الخميفة الحكم المستنصر فيقول: "أن عدد مكتبة  يذكر ابن حزم محتويات 
ة ليس فييا قفيرسة خمسون ور فيرسة في كل التي كانت )فييا( تسمية الكتب أربع وأربعون 

 .(40)إال ذكر أسماء الدواوين فقط"
حسب المواضيع، كانت مرتبة النص أمورا كثيرة، منيا أن المكتبة ونستشف من ىذا 

المقري يذكر ، و (41)بالفيرسة الموضوعية أو الفيرسة حسب الموضوعات–وىو ما يشبو اآلن 
الخميفة الحكم المستنصر )أنو جمع من الكتب ما ال يحد وال يوصف عند حديثو عن مكتبة 

نقموىا أقاموا ستة أشير في قيل أنيا كانت أربعمائة ألف مجمد، وأنيم لما ونفاسة حتى كثرة 
 .(42)نقميا"

 كتبوا عن وقد أشار إلى ىذا العدد اليائل من الكتب الكثيرة من الكتب المحدثين ممن
 ريد ىونكو تشيرغ، بل إن المستشرقة األلمانية، زي(43)الخميفة وتعرضوا لسيرتو العممية

 .(44)إلى تمك المكتبة بأنيا ضمت نصف مميون من الكتب القيمة
والذي تبدو فيو حق الباحث أن يقف عند ىذا الرقم اليائل من الكتب من ولكن أليس 

فمم  .األولى لم تذكر أيا من األرقام المذكورةخ األندلسي سمة المبالغة؟ كما أن مصادر التاري
                                                

 .669ص:  المرجع السابق، ،سعد عبد اهلل صالح، البشري   (38)
 .661:  ، صنفسو   (39)
 .291، ص: 6ج المقري، المصدر السابق،  (40)
 .622ماىر محمد، حمادة، المرجع السابق، ص:   (41)

 .395، ص: 1جالمقري، المصدر السابق،   (42)
 .162، ص: 2ج، م1972لم، قرطبة حاضرة الخالفة، بيروت: دار النيضة العربية، السيد عبد العزيز، سا  (43)
، بيروت: منشورات 2طريد، شمس العرب تسطع عمى الغرب )تعريب: فاروق بيضون وكمال دسوقي(، غىونكو، زي  (44)

 .222، ص: م6111مكتب التجاري، ال
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ما أورده أو الحميدي أو ابن بشكوال أو الضبي ، ثم أن تدقيق يشر إلييا ابن الفرضي 
 من اليقين والتثبيت."حتى قيل" فيو إشارة إلى خمو النص في النص  يالمقر 

المكتبات ئف، ذيوع الحركة الفكرية في األندلس في عصر الطوارافق ازدىار  و قد
الظاىرة، ومممكة ألمرية، وبطميوس وطيطمة، العامة والخاصة، فقد راعت مممكة إشبيمية ىذه 

فرحون ، ومكتبة ابن (45)خاصة كانت لموزير أحمد بن عباس وزىير العامريوأشير مكتبة 
 .(46)في بمنسية، وكانت لو ىمة عالية في اقتناء الكتب، هـ(091)ت: األروشي 

لى جانب ما ذكر الوزير أبو المطرف عبد الرحمن بن فطيس الذي عاصر وبرز إ
وقد عرف الشغف الشديد بكتب العمم ، م(6066-121هـ/002-209)المنصور أبي عامر 

التصانيف وكان إذا سمع من غرر في اقتنائيا، فاجتمع لو بذلك خزانة عظيمة والسعي 
ىتمام البالغ، أن أىل قرطبة ليذا االجة ، ونتي(47)بكتاب عند أحدىم كان يبعث في شرائو

مدة عامل كامل سنة الفتنة، وقد اجتمع فييا من الثمن أربعون ألف اجتمعوا لبيع مكتبتو 
 .(48)دينار قاسمية

المعروف بابن الغافقي  يىبيا األديب محمد بن يحبجمع الكتب والعناية  يروممن اشت
يجتمع عند أحد بعد الحكم ما لم لديو من الكتب ، واجتمع م(6006هـ/022)ت: الموصل 
األندلسيون وما من ريب أن في ذلك إشارة واضحة إلى مدى ما اتصف بو .(49)المستنصر

الرقي العممي الذي كان يعيشو المجتمع من اىتمام وعناية بالكتب، وفيو داللة واضحة عمى 
الكثير من العمماء المشتغمين بالعمم والمعتنين بالكتب ال يمبث األندلسي، ومما يؤسف لو أن 

 .أن يموت حتى تتفرق كتبو وتجد طريقيا إلى سوق الكتب لبيعيا أحدىم
 إن حادثة تفرق كتب الخميفة الحكم المستنصر وابن فطيس والغافقي لدليل واضح

                                                
، القاىرة: مطبعة 1الطوائف منذ قياميا حتى الفتح المرابطي،طدول اإلسالم في األندلس،دول محمد عبد اهلل، عنان،    (45)

 .436م. ، ص: 1969لجنة التأليف و الترجمة و النشر، القاىرة 
 .635، ترجمة: 240، ص: 5جمن سكان بمنسية، أنظر: ابن بشكوال،   (46)
لم يجمعو أحد من أىل  ."جمع من الكتب في أنواع العمم ما685، ترجمة: 257-255، ص ص: 5جابن بشكوال،   (47)

 ، وكان وزيرا وقاضيا بقرطبة.هـ402عصره باألندلس، توفي سنة 
 .هـ412 إلى 408 الدينار القاسمي نسبة إلى اإلمام القاسم المأمون الذي حكم قرطبة من سنة  (48)
 .622سعد عبد اهلل صالح، البشري، المرجع السابق، ص:   (49)
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 عمى ىذه الظاىرة المؤلمة. 
لى جانب ما ذكر فقد عرف عن ىشام بن  ، م(6026هـ/022)ت: عبد الرحمن وا 
الفقيو ابن الفرضي ، كما أن (50)جودة النسخ واالىتمام بالكتب وحيازتو لمكثير منيا

منيا عددا كبيرا لم يقتنيو أحد من أىل ، كان جماعا لمكتب حتى اقتنى م(6062هـ/002)
 .(51)قرطبة

 بة إلى طميطمة()نسأنو كان ألحد العمماء وىو أحمد بن محمد الطميطي  فومن الطري
وألوان مكتبة عامرة مميئة بالكتب  م(6001هـ/000-222)ت: بابن ميمون المعروف 

النيران إلى داره، التيمة إال حريق ىائل في أسواق طميطمة وامتدت التصانيف، ولما شب 
 .(52)من ذلكالزاوية التي بيا الكتب، فعجب الناس 

وىي عائشة دان، حيث كان إلحداىن وكان لممرأة األندلسية جيد وافر في ىذا المي
النسخ وحسن  بإجادةمع اتصافيا ، مكتبة عامرة بالكتب، م(6001هـ/000)ت: بنت أحمد 

 .(53)وخط المصاحف والكتبالخط، ووصفت بجمع الكتب 
دخالياكما اشتغل الكثير من العمماء بميمة البحث عن الكتب في مختمف األقطار   وا 

من إحدى سفراتو ، قد آب م(6062هـ/001)ت: مة بن سعيد األندلس، فيذا أحدىم وىو مسم
 .(54)مشدودة من الكتبعشر حمال إلى األندلس بثمانية 

ومكتبة ، (55)مكتبة مسجد طميطمةأما عن مكتبات المساجد في األندلس فكانت ىناك 
ريد ىونكو أن حكام األندلس غزيوتذكر ومكتبة مسجد مدينة الزىراء، ، (56)الجامع بقرطبة

 ألف 600آالف و 60نشئوا في كل حي دارا لمكتب، وكانت في مجموعيا تتراوح ما بين أ

                                                
 .1431رجمة: ، ت502 ص: ،10جابن بشكوال،   (50)
 .573، ترجمة: 216-212، ص ص: 4جنفسو،   (51)
 .37، ترجمة: 34-33، ص ص: 1جابن بشكوال،   (52)
(53)

 .6220، ترجمة: 226، ص: 60جنفسو،   

 .67، ص: 1981، ... المرجع السابقخوليان، ربيرا، التربية اإلسالمية    (54)
الشرق األقصى، القاىرة: الدار –في العصور الوسطى: الشرق المسمم  شعبان عبد العزيز، خميفة، الكتب والمكتبات   (55)

 .349، ص: م1997المبنانية،  -المصرية
 .207خوليان، ربيرا، التربية اإلسالمية ... المرجع السابق، ص:   (56)
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والظاىر أن األندلس كان .(58)، كمكتبة أشبيمية العامة أيام الراضي بن المعتد(57)مجمد
 .(60)قرطبة وحدىا عشرين مكتبة، وكان نصيب (59)بيا سبعون مكتبة عامة

عصر الموحدي، مما حدا بخمفاء الموحدين أن اشتيرت األندلس أيضا بالمكتبات في ال
، وقد نقل (61)أشير الكتب ووضعوىا في الخزانة العممية بمدينة مراكشيجمبوا من األندلس 

المكتبات إحدى  م(7791-7719ىـ/595-559بن عبد المؤمن) الخميفة الموحدي يوسف
صاحب المكتبة أو الخاصة من مدينة إشبيمية إلى مكتبتو بقصر الخالفة بمراكش دون عمم 

وخطاطين من أىل األندلس لنسخ المؤلفات نساخين ، واستخدم الموحدون (62)استئذانو
عينو الخميفة العممية، فكان من أشير ىؤالء أبو العباس بن الصغيرة من أىل ألمرية، وقد 

 .(63)، أمينا لمكتبتو العمميةم(6222-6262هـ/210-160)يوسف 
مك األنواع من المكتبات قد ساىمت بدور فعال في وىكذا فقد تبين مما سبق أن ت

 عممية االتصال بين العمماء عمى النحو التالي:
األندلسيين  انتشار ىذه المكتبات في كافة أنحاء األندلس مما ساعد عمى إمداد المؤلفين - أ

 بمصادر لممعمومات.
 دلس.األندلسية لمؤلفييا الكتب النادرة، والموجودة خارج األنوفرت المكتبات   - ب

بدورىا كحمقة وبيذا تكون المكتبات التي انتشرت في جميع أرجاء األندلس قد قامت 
، وقيام المؤلفين بدور حمقة دورة االتصال الوثائقي وىذا من حمقات دورة االتصال الوثائقي

االعتماد عمى مصادر المعمومات الوثائقية: استخدام حمقة الوراقة، استخدام من خالل 
 ام المكتبة لمحصول عمى المصادر.الكتاب، واستخد

 أما بائعو الكتب، فيم الطرف الثالث في عممية النشر، وىم الذين يبيعون الكتب التي

                                                
 . 449زيغريد، ىونكو، المرجع السابق، ص:   (57)
 .38مؤنس، حسين، المرجع السابق، ص:   (58)
 .54، ص: م1993فرد، ىيسيل، تاريخ المكتبات )ترجمة: شعبان عبد العزيز خميفة(، القاىرة: المكتبة األكاديمية، أل  (59)
 .499ىونكو، المرجع السابق، ص:   (60)
 .222مرائي، المرجع السابق، ص: السا  (61)
 .355ص :  ، المرجع السابق،السامرائي   (62)

 .نفسو  (63)
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، من أىل م(6620هـ/209)ت: فمحمد بن سميمان الكالبي الوراق  ،نسخيا الوراقوني
 نن لو دكا، وكا(64)أبوه وراقا"قمعة أيوب وسكن بمنسية "كان يبيع الكتب في دكان لو وكان 

 الكتب.بالقيسارية يقعد فيو لمتجارة وبيع 
الكتب وتكوينيم المكتبات والحق أن األندلسيين بما عرف عنيم من ميل شديد القتناء 

 إنما يمثمون وجيا مشرقا في حياتيم العممية.
 النشاط العممي: عمىحرفة الوراقة في األندلس وأثرها  -2
 ظهور صناعة الورق في األندلس: - أ

العممية أن الذكر قبل الحديث عن إسيام فئة الوراقين في ازدىار الحركة جدير بو 
وىي صناعة الورق، فقد نشير إلى أحد فضائل الحضارة اإلسالمية األندلسية عمى أوروبا، 

وكان بشاطبة مصانع كبيرة لمورق الورق، األندلس وخاصة مدينة شاطبة بصناعة اشتيرت 
مند القرن طميطمة  لميالدي، ثم انتقمت صناعتو إلى مدينةالعاشر افي القرن الرابع اليجري، 

 .(65)الحادي عشر لمميالدالخامس اليجري، 
كافة وكان لبراعة أىل شاطبة في صناعة الورق وتفوقيم، أن كانوا يصدرونو إلى        

لى ذلك يشير ياقوت كبيرة قديمة، قد خرج منيا بقولو: "وىي مدينة  الحموي أرجاء األندلس، وا 
 .(66)"ويحمل منيا إلى سائر بالد األندلسويعمل الكاغد الجيد فييا، خمق من الفضالء، 

 دور الوراقين في ازدهار الحركة العممية: - ب
اإلسالمي، وانتشار استعمالو أن ظير في كان من نتائج صناعة الورق في العالم 

 ، وىؤالء (67)جارةوتالمجتمع اإلسالمي طائفة من المشتغمين بشؤون الكتاب من نسخ وتجميد 
اإلسالمية، وقد عرف عن وراقي ىم الوراقون الذين كان ليم يد بيضاء عمى الحضارة 

 .(68)ةبأنيا مدور  األندلس أنيم أمير الوراقين وأحذقيم في ىذا الميدان ووصفت خطوطيم

                                                
 .228مرجع السابق، ص: خوليان، ربيرا، ال  (64)
 .106، ص1989عبد الرحمن، بدوي، دور العرب في تكوين الفكر األوربي.القاىرة،   (65)
 .201، ص: 2ج، م6111هـ/6211ياقوت، الحموي، معجم البمدان، بيروت: دار صادر،   (66)
ورق وسائر أدوات الكتابة كأكبر كحالة إلى ىذه الميمات التي يؤدييا الوراقون ميمة رابعة وىي بيع ال أضاف عمر  (67)
الم، راجع:عمر رضا، كحالة، مقدمات ومباحث في حضارة العرب واإلسالم، دمشق: مطبعة الحجاز، قواأل

 .262، ص م6110هـ/6210
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في عصر اإلمارة كانت دكاكين الوراقين قميمة إال أن حرفة نسخ الكتب وتجميدىا 
الميدان في الكريم، وقد قام بالعمل في ىذا ة، وخاصة فيما يتعمق بنسخ القرآن كانت مزدىر 

األشخاص، منيم عمى سبيل المثال يوسف بن محمد اليمداني من  العديدعصر الخالفة 
بروعة خطو يز اليمذاني يالذي قام بنسخ تفسير وتاريخ الطبري وتم، م(112هـ/292)

 .(69)وجمالو، وىو من أىل شذونة
الجميمة التي يقدميا الوراقون لمعمم، فقد كان الكثير من العمماء لمخدمات  ونظرا
ما ييميم من بنسخ والبحث العممي يوظفون لدييم طائفة منيم ليقوموا  بالتأليفالمشتغمين 

 نمن الوراقيجند طائفة بالعمم والمعرفة الكبيرة التصانيف، فالخميفة الحكم المستنصر لعنايتو 
وال شك أنو كان ألولئك الوراقين دور في ترتيب وتنظيم مكتبة الحكم لمعمل في قصره، 

 المستنصر.
-101هـ/211-212)ىارون الكناني ومن أبرز أولئك الوراقين عباس بن عمرو بن 

المستنصر في جممة الوراقين وأمده بكل ما يمزم  استخدمووقد وكان من أىل صقمية،  م(191
لى جانب ىذا األخير،، (70)لمينتو اشتغل بالوراقة لدى الحكم ظفر البغدادي وكان لبراعتو  وا 

، وممن عمل لدى المستنصر من (71)في فن الوراقة أن عد من رؤساء وكبار الوراقين
 .(72)الوراقين يوسف البموطي الذي اشتير بجودة الخط وقدرتو في ميدان النسخ

لواضح عمى مدى ما الدليل ا إلعطاءوال ريب أن مثل ىذا النشاط العممي الحافل كان 
دوزي مجال النشاط المستشرق  حققو األندلسيون في ميدان العمم، وما أبدع وصف بو 

حافال بالكتب وأىميا حتى بدأ وكأنو مصنع العممي في قصر الحكم حيث قال: "كان قصره 
 .(73)ال يرى فيو إال نساخون ومجمدون ومزخرفون يحمون الكتب بالمنمنمات

 يتو بالكتب واشتغالو بالعمم أن عين لديو ستة من الوراقيينكان البن فطيس، لعنا

                                                                                                                                                   
 .21ص:  نفسو،  (68)
 .6121، ترجمة: 692، ص: 2جالفرضي،  ابن  (69)
 .386، ص: 1جالمقري، النفخ،   (70)
 .347، ص: 1جتكممة، ابن األبار، ال  (71)
 نفسو.  (72)
 .10أنخل بالنثنا، المرجع السابق، ص:   (73)
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مقابل جيودىم تمك رواتب يكونون في خدمتو لنسخ ما يريد من الكتب وقد قرر ليم 
والتأليف، الي وراقون يعنونو عمى أداء عممو العممي في البحث قوكان ألبي عمي ال.(74)مجزية

ومعارفو وتولى مع نساخ آخر من عمومو  فأحدىم محمد بن الحسين الفيري الزمو واستفاد
 .(75)البارعنسخ ما لم ييذبو أبو عمي من كتابو 

المجتمع وكانت عممية النسخ من ميمات الوراقين وقد نالت ازدىارا كبيرا في 
في ىذا الميدان، فقد مارس النسخ األندلسي، وال عجب إذا قمنا أن النساء لعبن دورا ميما 

بالبراعة وجودة الخط، وبمغت بعضين منزلة عالية لدى صافيم طائفة كبيرة منين مع ات
في وصفت بالميارة حيث كان لمخميفة عبد الرحمن الناصر كاتبة تدعى )مزنة(، الخمفاء 

الحكم المستنصر كاتبة تدعى )لبنى(، عرفت ، كما كان لمخميفة (76)الكتابة وحسن الخط
 بالكتابة، يا ابن بشكوال: "كانت حاذقة وسعة األدب حتى قال في وصففي الكتابة بالبراعة 

عروضية، خطاطة جدا، وكانت نحوية شاعرة بصيرة بالحساب، مشاركة في العمم، 
 .(77)م190هـ/210وتوفيت سنة 

، م(6001هـ/000)ت: وممن برعن من النساء في الخط عائشة بنت أحمد القرطبي 
عمم، ولم يكن في األندلس وتجمع الكتب وتعنى بالفقد كانت حسنة الخط كتبت المصاحف 

 .(78)يعد ليا فيما، وعمما، وأدبا، وشعرا، وعفة، وحصافة"في زمانيا من 
العموم وصيانتيا من وألىمية النسخ في النشاط العممي باعتباره وسيمة من وسائل حفظ 

لمنسخ أوليما أن ينسخ الناسخ من الضياع ونشرىا بين الناس، فقد كانت ىناك طريقتان 
لعممية النسخ بعرضو عمى غيرة لمراجعتو والتأكد من تمامو إوبعد باشرة بنفسو، المخطوط م

األخطاء وثانييما أن يممي شخص عمى عدد من النساخ ما يراد نسخو وخموه من صحتو 
 .(79)بين النسخمن عممية النسخ تجري المقابمة و عمى عدة نسخ منو، لمحصول 

                                                
(74)

 .192، ترجمة: 221، ص: 2جابن بشكوال،   
 .371، ص: 1جابن األبار، التكممة،   (75)
 .1533، ترجمة: 531، ص: 10جابن بشكوال،   (76)
 .1532، ترجمة: 531، ص: 10جالمصدر السابق،   (77)
(78)

 .6220 ، ترجمة:226، ص: 60ج نفسو،  
 .612:  حمادة، المرجع السابق، ص ماىر،  (79)
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تشتير كمركز لصناعة ة مالقة كانت ولئن اشتيرت شاطبة بصناعة الورق، فإن مدين
 .(80)الفاخرالجمود والتجميد 

ن دّل األندلسيين  وعنايةالكتاب اإلسالمي آنذاك باىتمام حظي   لقد عمماء وحكاما، وا 
األندلسيون من نشاط وافر وقدرات كبيرة في ذلك عمى شيء فإنما يدل عمى ما تمتع بو 

النشاط في م في الصف الثاني من حيث اإلسيام الوراقون منيالعممية، ويأتي ميدان الحركة 
عوامل ازدىار الحضارة اإلسالمية ومما تقدم فإن يتبين لمدارس من العممي، فقد كانوا عامال 
 .ميوباألندلس، وقد استخدم لفظ الوراقة لمداللة عأن النشر كان موجودا 

الكتب، كانت موجودة ونحن نستطيع القول أن حمقات: النشر والمؤلفين والوراقين وبائعي  
دورة االتصال  في بدورىا الوراقة باألندلس، وكان ليا دورىا البارز، مما أدى إلى اضطالع

 الوثائقي باألندلس.
اإلسالم في أن أحد الكتاب الغربيين وىو يمدح حضارة  ومما تجدر اإلشارة إليو

والحطة، نعمت إسبانيا  في القذر قأوروبا تتمز يقول: "بينما كانت سائر بمدان  كتباألندلس، 
وحدىا أن تعتز منظمة ذات شوارع معيدة ومضاءة، وكان في ميسور قرطبة بمدن نظيفة 

وثالثمائة حمام عمومي، وسبعين مكتبة عامة، بنصف مميون من السكان، وسبعمائة مسجد 
 .(81)وعدد كبير من دكاكين الوراقين"

 

بل تعداىا إلى المدن األندلسية و لم يكن االىتمام بالكتب وقفا عمى مدينة قرطبة،
األخرى التي نعمت ىي بدورىا بالتطور العممي و االزدىار الثقافي و في مقدمة تمك المدن 

 إشبيمية و طميطمة، و مرسية، و غرناطة.
لقد كان لمتواصل الثقافي بين العمماء في األندلس أثر كبير في ازدىار الحركة العممية        

نّ  الت العممية سواء أكانت داخمية أو خارجية أىم جسر لمتواصل.وتنشيطيا، وأّن الرح  وا 
لييا يعود الفضل  الوثائقي، االتصالىي أحد مظاىر التواصل و ، تجارة الكتب في األندلس وا 

 في اتساع التبادل الفكري بين األندلسيين في شتى أنواع المعرفة.

                                                
 .692، ص: نفسو  (80)
 .611، ص: م6119، بيروت: دار العمم لمماليين، 6ط، اإلسالم والعرب )ترجمة: منير بعمبكي(، روم، الندو  (81)

 



الجانيالفصل  املكتبات يف األندلس و دورة االتصال الوثائقي   

 

62 

 

 سي، وانتشر العمم في األندلس، وتأّلقومن أثر ذلك توّسع الثقافة بين الشعب األندل        
بعض العمماء األندلسيين، وتصنيفيم مصنفات قّيمة.لقد جنت الحضارة األندلسية ثمار ذلك   

و الطبقات بصورة مممة وافية و  مالتراجالتواصل العممي و المعرفي و الذي صورتو لنا كتب 
نضج العممي واكتمال نمو دقيقة المعالم وعمى نطاق واسع. انعكس ىذا التواصل عمى ال

 الشخصية العممية لألندلس، وكّون عمماء نابغين.
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 الثالثالػصل 

 و ققؿة الػفارس االتصال الوثائؼي باألكدلس

 

 أوال: التوثقق يف األكدلس.

 ماهوة الوثوؼة والوثائق. .1

 االتصال الوثائؼي يف األىدلس. .2

 ثاكقا: الؼقؿة العؾؿقة لؾػفارس والرتاجم.

  .تراجم العلامء يف األىدلس .1

 ىامذج من كتب الػهارس والربامج. .2

 فهرس ابن عطوة: -أ       

 الغنوة -ب      

  فهرسة ابن خري -ج     
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 الػصل الثالث

 االتصال الوثائؼي باألكدلس و ققؿة الػفارس

صعوبة نا تواجي باألندلس و الوثائقيين الوثائقعندما عزمنا عمى الكتابة في عمم      
ي اليائل من المؤلفات الحديثة ف الكم ىذا المصطمح العممي. يضاف إلى ذلكالتعامل مع 

مقدمة موجزة عن عمم الوثائق المعاصر،  ما عمينا تقديماورأينا لز  .عمم الوثائق والمعمومات
الوثائقي الذي يعني تبادل و  االتصالعن  االختالفمع  وصمتو بعمم  الوثائق الشرعية

وبيان  تواصل المعمومات من حيث اإلنتاج الفكري و المؤلفات بواسطة األخبار و التراجم،
لقينا فيو األضواء عمى أ تباط بيما، لذا قمنا بوضع تمييداق واالختالف ومدى االر االتف أوجو

ال حتى و  ؟الفرق بينيماما  و ؟ىي الوثائق وأنواعيا عمم الوثائق التاريخية والقانونية، وما
من الوجية  االختالفحاولنا تحديد أوجو التشابو و  في التفرقة بينيما الدارس ىيختمف عم
 مصطمحية.العممية و ال

 .األكدلسأوال: التوثقق يف 

 ماهية الوثيقة والوثائق: .1

 :(1)التوثيق المعاصرون في تعريف الوثيقة  بمعيارىا التاريخي اختمف عمماء
" كل ما ىو مكتوب أو مرسوم  أو مطبوع، يصدر من   عرفيا األلماني )مولر( بقولو:  -

 .أي مؤسسة  رسمية، وتقرر االحتفاظ بو ألىميتو وفائدتو"
عرفيا اإليطالي )يوجينو( بقولو:" التجميع المنظم لموثائق الناتجة عن فعاليات   -

 المؤسسات أو األشخاص والتي تقرر حفظيا ألىميتيا السياسية أو القانونية أو الشرعية".

، والتي انتيى يقة العاّمة المتعمقة بأعمال جياز إداري:"ىي الوث عرفيا الموسوي بقولو -
 يمكن الرجوع إلييا  مستقبال وتحفظ المحافظة عمييا، وليا قيما تاريخية".حيث  بالعمل بيا، 

 ( فيو عمم تحقيق الوثائق، ودراسة الوثيقة، دراسة نقديةDiplomaticأما عمم )الدبموماتيك 

                                                             
: ص 4002ىـ/ 4141الرياض، مكتبة الممك فيد الوطنية  ،يمي، عمم التوثيق الشرعيجعبد اهلل بن محمد بن سعد، الح ( 1)

 .44-40ص 
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.وسمى المؤلفون (2)ومقارنتيا ودراستيا نقدا وتحميال وتحميمية، وتحديد زمان الوثائق التاريخية
 .(3)كتبيم بـ "الشروط"، أو "الوثائق" أو "العقود" ا الفنّ المسممون في ىذ

 :(4)وعمم الشروط يقوم عمى أصول ثالثة
 الشرعية المتعمقة بالوثيقة. اإلحاطة باألحكام .4

 صياغة الوثيقة بعبارة وأسموب دقيق. .4

 بالعاّدات واألعراف السائدة بين المتعاممين. اإلحاطة .2

بين المتعاقدين، أما التوثيق:  وقطع المنازعة ىذا العمم ىي صيانة  األموال، وفائدة
 .(5)فيكون عمى أساس: التوثيق بالكتابة، والتوثيق باإلشياد، والتوثيق باألشخاص

يقصد بو اإلثبات القضائي  عمى مفيوم، استعماالتو ويطمق مصطمح التوثيق في جميع
 واإلثبات التاريخي.

يو من االئتمان و االعتماد و التأكيد ، و التوثيق لغة: ىو اإلحكام و اإلتقان، و ما إل
و قد وردت مشتقات كممة التوثيق في .(6)من وثقت الشيء توثيقا، فيو موثق، أي أحكمتو

 هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ٹ ٹ ُّ  القرآن الكريم و السنة النبوية،
 جح مج حج مثهت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب
 ل اهلل صمى الو عميو لقدت شيدت مع رسو .و قال كعب بن مالك رضي هللا عنه: " (7) َّ  مح

 .(8)ليمة العقبة حين تواثقنا عمى اإلسالم" -و سمم

                                                             
 .22ص  المرجع السابق، ،عبد اهلل بن محمد بن سعد، الحجيمي (2)
 .47عمم الوثائق والتوثيق في تراثنا اإلسالمي، بغداد، د.ت، ص زوين، ميأنظر حول ىذا الموضوع. ع  ( 3)
، الدار البيضاء: 1بن مبارك، الّتوثيق واإلثبات بالكتابة في الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي"، ط،محمد جميل   ( 4)

 .14-13م، ص2000ىـ/ 1421مطبعة النجاح الجديدة، 
 نفسو.  ( 5)

 .915،ص 4م،)مادة وثق(،ج1984ىـ/1404،بيروت: مؤسسة الرسالة،1قيق: زىير سمطان(،طابن فارس، مجمل،)تح  (6)
 .27: اآليةسورة البقرة،   (7)
، 4بدون تاريخ، كتاب التوبة،ج بيروت: دار إحياء التراث، أخرجو مسمم في صحيحو)تحقيق محمد عبد الباقي،  (8)

2120-2121. 
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 و التوثيق اصطالحا : كما عرفو طاش كبرى زاده بقولو: " عمم يبحث عن كيفية

ليحتج بيا عند الحاجة  سوق األحكام الشرعية المتعمقة لمعامالت في الرقاع و الدفاتر،
و عرفو  ة تكفل ضبط المعاممة الشرعية بين شخصين.و تعريفو ىذا إنما ىو صياغ.(9)إلييا"

وجو يصح  الزحيمي بأنو:" عمم يبحث في كيفية إثبات العقود و التصرفات و غيرىا عمى
الحقوق و الشروط  .و يالحظ من ىذا كمو أن الوثيقة تكتب عمى وجو يبين(10)االحتجاج بو" 

 اضي في غياب الشيود.المنوطة بيا بالتفصيل، و يصح االعتماد عمييا عند التق
عمماء األندلس بفن التوثيق اىتماما  كبيرا، فنبغ فيو فقياء أجمة،فألفوا فيو  اىتم 

في ىذا الطور طابع  (12).و قد أخذت مؤلفات التوثيق األندلسية(11)مؤلفات متعددة األشكال
األساسية المزج بين التوثيق و فقيو.و يعتبر عمو التوثيق إلى جانب عمم الفقو من العموم 

التي تنافس عمييا فقياء األندلس و قام عميو المذىب المالكي، و أول من ألف في ىذا العمم 
(، و قد ساىم في م852-ىـ238من األندلسيين ىو عالم األندلس عبد الممك بن حبيب)ت 

 ىذا العمم تأليفا و تدريسا.
بالمكتبات  يرتبطالذي  متوثيقل غير أنو في العصر الحديث  استحدث مفيوم آخر

 .المعمومات المنشورة توثيق" بمعنى استخدام وخدماتيا، فتطمق كممة "

                                                             
 .249،ص : 1،ج1985ىـ/1405روت: دار الكتب العممية،،بي1مفتاح السعادة،ط زاده، طاش كبرى،  (9)

 .27،ص 1،ج1982ىـ/1402،دمشق: مكتبة البيان،1ط الزحيمي، وسائل اإلثبات، و ىبة،  (10)
عبد المطيف، أحمد الشيخ،التوثيق لدى فقياء المذىب المالكي بإفريقية و األندلس من الفتح اإلسالمي إلى القرن الرابع   (11)

 .333،ص: 1،ج2004ىـ/1425إلمارات لعربية المتحدة: مركز جمعة الماجد لمثقافة و التراث،عشر اليجري، ا

المكتبة بالدار ب و ىي موجودة  المتعمقة بتراث الغرب اإلسالمي عمى مؤلفات التوثيق اطمعناعند زيارتنا لممغرب   (12)
 الحسنية بالرباط و ىي عمى النحو التالي:

،أطروحة دكتوراه اليجريينو األحكام بالمغرب و األندلس في القرنيين الرابع و الخامس  ، السفياني، الوثائقإدريس -
 أجزاء. 1999،3ىـ/1420دولة،غير منشورة، الرباط،

،فقو التوثيق بالمغرب و األندلس في القرن السادس اليجري،مع تحقيق كتاب المقصد المحمود في  إدريس،جويدل -
م(،أطروحة دكتوراه دولة،غير 1189ىـ/585حسن عمي الجزيري)ت تمخيص الوثائق و العقود ألبي ال

 أجزاء. 3م،2005-2004منشورة،الرباط،
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أوتميت" و"الفونتين" في أواخر القرن  مصطمح التوثيق، ىما:"وأول من استخدم  
 .(13)إصدار  البيبميوغرافيا العالمية التاسع عشر بيدف

لناس بينو وبين في أذىان ا خمطااستعمال مصطمح التوثيق بيذا المفيوم، سبب إن 
توثيق" وقد أدى ىذا الخمط إلى معارضة استخدام ىذا المصطمح من  الشائع لكممة " المفيوم

 ن في العموم اإلنسانية فيريدون استخدام "و ، أّما المتخصصبعض المشتغمين بعموم المكتبات

 التوثيق" عمى المعنى التاريخي المرتبط بالوثائق.
المشاركين في مؤتمر  –بو إطالق ىذا المصطمح الذي سب –وقد حمل ىذا التشويش 

المعمومات" المنعقد في معيد جورجيا بالواليات المتحدة  تدريب المتخصصين في عموم "
دخال توثيق توصية بوجوب إلغاء كممة " عمى إصدار 4694األمريكية عام  " و"موثق" وا 

 .(14))"معمومات مكانيا" كممة
ق عند عمماء الفقو اإلسالمي، عمم الشروط وىو ومن مرادفات  عمم الوثائق والتوثي

عن كيفية سرد األحكام الشرعية المتعمقة بالمعامالت، ويبحث في كيفية  عمم يبحث فيو
يقة عمى أي نص مكتوب باليد عمى ثيطمق لفظ و كما .(15)األحكام الشرعية تدوين

ختمف عن الورق)مستند(،أو منقوش عمى الحجر و الفخار، و عمى الرسومات، و ىو ي
تعريف الدبموماتية التي ىي عبارة عن مستند مكتوب وفقا لصياغة معينة، و يشمل عمى فعل 

 قانوني، و استنتاجا بأن المعرفة ال تحصل إال من خالل المعمومات و بأنيا وسيط ليا. 
البد من اإلشارة إلى أن مصطمح المعمومات ظير تاريخيا و زمنيا امتدادا لمصطمح 

ىو عبارة عن تداول المعمومات. فالتوثيق ىو فن تجميع أشكال سجالت النشاط التوثيق الذي 
عبارة عن  ،كما أنوالفكري و تصنيفيا لالستفادة منيا في قنوات االتصال الفكري  و الوثائقي

تسجيل لممعرفة البشرية و مصادر المعمومات و تنظيميا بطريقة تكفل سرعة الوصول 
لذاكرة التاريخ و  ياء لممعمومات ، و ىو وعاء لممعرفة و حافظإلييا.فالتوثيق ىو تثبيت و إح

 األمة و الحضارة.
                                                             

 92، ص2002عامر إبراىيم، القنديمجي وآخرون، الكتب والمكتبات: المدخل إلى عمم المكتبات والمعمومات، القاىرة،   (13)
 .94نفسو، ص  (14)
 .43-42ص ص الحجيمي، المرجع السابق،  ،عبد اهلل  (15)
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 و من ىنا فإن توثيق المعمومة في إطار االتصال الوثائقي من خالل كتب التراجم     
و الطبقات األندلسية ىي المقصودة في ىذا العمل و تحديد العالقة بين اإلنتاج الفكري التي 

العمماء في ىذه العممية.و عمى إثر ىذا كمو فإن االتصال الوثائقي يحمل تراث الكتب و 
يتضمن التحميل و التكشيف و الفيرسة و االستخالص لمنتاج الفكري. و ىي عمى الشكل 

 التالي:
 التوثيق ىو فن تجميع أشكال سجالت النشاط الفكري و تصنيفو. -

و بثيا بمختمف  تسجيل نشاط المعرفة البشرية و مصادر المعمومات و تنظيميا -
 الطرق كالرحمة و التعميم و اإلجازة.

 عمم تجميع مصادر المعمومات المدونة. -

 اختيار المعمومات و تصنيفيا. -
أما الموثقون في األندلس، فمنيم من كان يتولى  توثيق األمور السمطانية، ومنيم من      

، ت المتخصصة ليذا الفنوالمؤلفا تولى التوثيق لعامة الناس، وكانوا عمى إطالع باألحكام
والمساجد،  التوثيق في المنازل تحت إشراف القضاة كما تولوا إلى حسن الخط، ولكنيم إضافة
والشورى، أو التوثيق والشرطة أو  من جمع إلى التوثيق بعض الخطط كالتوثيق ومنيم

 .(16)التوثيق والتدريس أو التوثيق والتجارة
تجارة الكتب، والذي من أثرىا  األندلس عمماءافي بين ومن مظاىر التواصل العممي والثق    

لييا يعود الفضل في اتساع التبادل الفكري بين ربوع  توّسع الثقافة بين الشعب األندلسي، وا 
                                                             

(16)
 حول ىذا الموضوع راجع:  

 المصدر السابق.التراجم التالية:بن بشكوال، ا* 
 .452ىـ، ت:  144أصبغ بن عيسى بن أصبغ اليحصبي، كان عاقد الشروط، توفي سنة  -
 .84ىـ/ت:  144أحمد  بن سعيد بن عمي األموي، كان لو غاية بعقد الوثائق، توفي سنة  -

 المصدر السابق.التراجم التالي: بن محمد، ابن الفرضي، *أبو الوليد عبد اهلل
 م. 4016-ىـ 484قاسم بن محمد بن قاسم بن سيار، كان يمي وثائق األمير، توفي  -
 .444ىــ، ت:  241إسماعيل بن إسحاق بن إبراىيم بن زياد،  كان يعقد الشروط، توفي سنة  -
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األندلس. ولقد أسيم ىؤالء العمماء في تنشيط تجارة الكتب إذ أن البعض منيم تجار وقد 
نو تأ تي منيا أرباح مجزية فجمبوا معيم إلى بالد الحظوا إقبال كبير عمى تجارة الكتب وا 

 األندلس الكثير من مصنفات أىل المشـرق.

 االتصال الوثائؼي يف األكدلس: -2

وعاىا القدماء  إن التأليف في مجال التراجم نوع من التأليف التاريخي، وتمك حقيقة
د كبير من و عدتولمن عمماء المسممين، ونظرا إلى أىمية ىذا النوع من التأليف، فقد تنا

خر دراسات تحميمية. عرض موجز أو مفصل لإلنتاج الفكري، وبعضيا اآل الدراسات، بعضيا
، ىذه المعاجملتأليف معاجم التراجم، وبدايات  قضايا مثل الدوافع وىذه الفئة األخيرة تناقض

 وأصوليا، ومصادرىا، وتنظيميا والمعايير التي طبقيا مؤلفوىا، وعناصر الترجمة فييا.
معاجم التراجم ظاىرة االتصال الوثائقي أو التكممة أو الذيول عمى تمك  مالمح ومن

 لفو مؤلف سابق، ويؤلف كتابا يضم،لمتراجم أ ، بمعنى أن يعمد المؤلف إلى كتابالكتب
من عاشوا  في الفترة التي امتدت من عصر المؤلف السابق حتى عصر  المؤلف   تراجم

 ا التي احتكم عمييا المؤلف السابق. المعايير نفسي الحالي، وقد يحكم

نما  تمك الظاىرة ومن الطريف أن لم تظير في أول أمرىا في المشرق اإلسالمي، وا 
وأول من ألف في ىذا المجال  .و في األندلس خصوصا في بالد والمغرب اإلسالمي ظيرت

 ءالفقيا طبقات وىو تتمة لكتاب صمةم(،  في كتاب  ال4442ىـ/ 584ابن بشكوال ) ت
م(، وعنوانو يدل عمى ظاىرة 4042ىـ/ 102البن الفرضي )تمم باألندلس والرواة لمع
و لما كانت كتاب ابن الفرضي متداوال منتشرا،كانت النظرة في التأليف.  الوثائقي االتصال

  .الوثائقي والتذييل ومن خالل عمميات االتصالإليو تقتضي ضرورة وجود ما يكممو 
زمنية  تاريخية انتقمت من األندلس إلى بالد المغرب عبر مراحلفإّن المعرفة الو عميو 

مابين األندلس و المغرب في  يوضح كيفية انتقال فّن الصمة اآلتي الرسم البياني و  مختمفة.
 :إطار الدورة الوثائقية

 



الثالثالفصل  و قيمة الفهارس االتصال الوثائقي باألندلس  

 

70 
 

 : اكتؼال فن الصؾة من األكدلس إىل  بالد ادغرب(3شؽل رقم)

 

 

 

 

 

 
 

 

 ا فإن ظاىرة  ومن وجية نظرنا
 
 
 

ستكمال كتاب سابق من كتب التراجم مؤشر عمى أن ىذا النوع من إن ظاىرة ا
 والمغرب اإلسالمي لو أىميتو التأليف قد امتد لعدة قرون، وظيوره ألول مرة في األندلس

الثقافية، فعندما ألف ابن بشكوال كتاب الصمة كان ىناك قمق في الحياة الفكرية في  وداللتو
لتراث  ثورة عمى التبعية المشرق اإلسالمي، واعتبار األندلس مجرد مقمداألندلس تمثل  بال

 .المشارقة، أو صدى لما يصدر من الشرق من أعمال فكرية وفنية
وأبرز من يمثمون ىذه الثورة ثالثة من أكبر مفكري األندلس ومؤرخييم وىم: ابن حزم  

  م(4418ىـ/ 514تم( وابن بسام )4089ىـ/ 196وابن حيان )ت (،م4091ىـ/ 159)ت 

 م(4042ىـ/102ابن الفرضي ) قرطبة: ت

 م(4442ىـ/584ابن بشكوال )قرطبة : ت

 م4490ىـ/954تونس: ت-جباية-ابن اآلبار )بلنسبة

 (4202ىـ/802ابن عبد ادللك ادلراكشي )مراكش: ت

 

 

 

 م( 4240ىـ/804ابن الزبري )غرناطة: ت

  م(4285ىـ/889ابن اخلطيب : )غرناطة ت
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ويوضح  لقد ألف ابن حزم رسالة  في فضل أىل األندلس يدافع فييا عن األندلسيين،
 .(17)أصيمة في الحضارة والثقافة اإلسالمية إسيامات تيمأن إسياما

مؤرخي فيذكر كبار  أما ابن بسام في كتابو الذخيرة في محاسن أىل الجزيرة،
من  لمعاصريو الثقافية المشرقية، ثم يدّون تراجم التبعية  األندلس، وابن حيان يثور عمى

التتمات" في تدوين تراجم العمماء حتى  عصر  أن أسموب " دباء األندلسيين. ويبدواأل
عبد الممك ىو إلقاء الضوء عمى  وابن األبارال وابن و ، كان القصد منو عند ابن بشكالمؤلف

 الذي يفسر ظيور ىذا النوع من معاجمأصالة العمماء األندلسيين والمغاربة معا، وىذا ىو 
أمران: أوليما أنيا لم تظير  في المغرب اإلسالمي.ويالحظ عمى فئة كتب التراجم التراجم

، وثانييما أن أقدميا، طبقات  عمماء (العاشر الميالدي )بوضوح إال في  القرن الرابع اليجري
 . م(651ىـ/ 222إفريقية وتونس ألبي العرب التميمي )ت:

ىذا التغيير إلى استقرار الجاليات األندلسية ببالد المغرب عندما سقطت  يرجع
حواضر األندلس، وحاولت ىذه الجالية بناء ذاكرة جماعية مشتركة بين الوطن القديم والجديد 

 .(18)عمى منوال ما فعمو أصحاب التواريخ المحمية واألسرية.
                                                             

م(،  كتاب التكممة لكتاب الصمة. وبعد ذلك   يفعل 4456ىـ/ 954اآلبار )ت القرن التالي البن بشكوال يؤلف ابن  في  (17)
 .م(، الشيء نفسو مع كتاب ابن اآلبار في الذيل والتكممة والموصول بعد الصمة4201ىـ/ 802ابن عبد الممك المراكشي )ت

راجم التي وردت في كتب التراجم وىو موسوعة شاممة لعمماء األندلس والمغرب حتى عصره،  ولذا نجد فيو تكرارا  لبعض الت
التي سبقتو. وقد تواصل  تذييل كتب الصمة في بالد المغرب بعد لجوء الجماعات األندلسية إلييا. أما ابن الزبير الغرناطي 

ت: دار قسم األول نشره: محمد بنشريفة، بيرو نشر أغمب أجزائو: ال: م( فأكمل العمل بكتابو صمة الصمة4204ىـ/ 804)ت
 ج.4، د.ت، الثقافة

، 4، ثم نشر بنشريفة القسم الثامن، ج4682، 4695، بيروت: دار الثقافة: 9و 5و 1حسان عباس:  القسم كما نشر إ
أبو جعفر أحمد بن إبراىيم: ابن الزبير: صمة الصمة، و أيضا :.4641الرباط: مطبوعات  أكاديمية المممكة المغربية، 

أقسام  1بة االقتصادية، ثم حققو ونشره: عبد السالم اليراس وسعيد أعراب، في ال(، الرباط: المكتفنص)تحقيق: ليفي  برو 
 م(.4665-4661ىـ/ 4149-4141)م(، 4662-ىـ 4142)

عالوة، "الكتابة التاريخية في الغرب اإلسالمي الوسيط"، مجمة التاريخ العربي، الرباط:جمعية المؤرخين  عمارة،  (18)
 .296-224، ص ص 4001" 4145، خريف 24المغاربة، العدد 

ويعتبر الوزير لسان الدين بن الخطيب آخر من اىتم بفّن الصمة، إذ أشار إلى ذلك في كتابو  )  أوصاف الناس  في 
انظر ، مع إدراج العمماء المغاربة. وكتب صمة عمى صمة ابن بشكوال تحت عنوان )كتاب عوائد الصمة( التواريخ والصالت(

والعظات، )تحقيق: محمد كمال شبانة(،  جرأوصاف الناس في التواريخ والصالت وتمييا الزوا لسان الدين، ابن الخطيب،: 
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 األعالم، لم تظير بتراجم الخاصة وىاتان المالحظتان توضحان بجالء أن المعاجم
أخرى كان ليا ثقل سياسي في الدولة  الخالفة والتحّول إلى مراكز إال مع بداية ضعف

 اإلسالمية.

 ثاكقا: الؼقؿة العؾؿقة لؾػفارس والرتاجم.

 ما تجدر اإلشارة إليو في مجال االتصال الوثائقي باألندلس، ىو ارتباطيا بالبرامج      

بيوغرافية وبيبميوغرافية، انتشرت عمى الخصوص  مادةتحتوي عمى ليف آوالفيارس، وىي ت
الشيوخ عن سعة وكثرة مؤلفات عمماء اإلسالم، وتكشف  وتنبئ فيارس وبرامج .ببالد األندلس

تضم أسماء الشيوخ ومؤلفاتيم، وقد  عن أبواب شتى لممعرفة اإلنسانية، كما تعتبر مّدونات
بالسند  العمماء، وىذا رغبة منيم  في االلتحاق طبقات بمختمف كتب الفيارس والبرامج اىتمت
 والعناية بالرواية.  واإلجازة

األولى،  في حياة األندلس الثقافية منذ المراحل والتراجم الفيارس مصنفات ظيرت
 .(19) وتواصل االىتمام بيا حتى أواخر عيد األندلس باإلسالم

 تراجم العؾامء يف األكدلس:  .1

العمماء في األندلس حضورا مميزا ضمن عمميات الكتابة  اجم تر تعرف تجربة كتابة 
المغرب التي عرفتيا حركة التأليف في بيئة  التاريخية األندلسية، أوال، وضمن بقية الثقافات

المميزة  األصناف الثقافيةالتجربة من بين  اإلسالمي. ثانيا؛ فقد ىيأ ىذا أن يكون  عمل ىذه
الوجود العربي  التراث الثقافي الذي أنتجو عي ضمنلألندلس حضورىا النو  التي تحفظ

 اإلسالمي في مختمف مراحمو التاريخية.

 تتميز أعمال ىذه التجربة بمادتيا التي ترتبط ببيئة األندلس وما يتبعيا من أحداث
                                                                                                                                                                                              

يعتبر ىذا الكتاب في قائمة الكتب المفقودة، وقد أشار و أيضا : .460، ص4004ىـ/ 4142القاىرة: مكتبة الثقافة الدينية، 
ر: محمد عبد اهلل عنان(، القاىرة: مكتبة  الخانجي، مرة في كتابو: اإلحاطة في أخبار غرناطة )نش 48إليو ابن  الخطيب: 

4682. 
الشافعي، دياب، "فيارس وبرامج الشيوخ ودورىا في الضبط البيبيموغرافي لإلنتاج الفكري في األندلس"، مجمة  حامد  (19)

 .84-84، ص ص 4668، سبتمبر 2دراسات عربية في المكتبات والمعمومات، السنة الثانية، العدد 
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في ىذه البيئة األندلسية أو  فييا إلى أسماء عممية درجت ووقائع، وتنصرف التراجم
وطبقات  وتعرض أحواليا وموالدىا ووفياتيا أخرى، فتعرف بنشاطيا عمييا من بيئات  وفدت

والرحمة إلى  حوافز التحصيل العمم وطمبو، وتحديد مشايخيا، وتثير ما يتعمق بيا من ىاجس
الكتابة عنو والتأليف في عمومو وموارده، فمنيا تستمد أخبار األندلس  أىمو، وذكر ممكنات
والعمم التي شيدتيا البيئة األندلسية خالل  الثقافية حركةيتعرف عمى  وأحوال رجاليا، ومنيا

 اإلسالمية. احميامر 
في  جيا الخاصة في العرض والترتيب، فتستوعب بيذا ما يعرفىاالتراجم بمن تنفرد

أو مناىج الترتيب عند كتاب الرجال مشرقا ومغربا، إذ يكون الترتيب عمى طبقات الحروف، 
و طبقات أصناف الرجال عمما وجاىا وشيرة، أو طبقات يات، أفطبقات األسماء، أو الو 

االنتماء إلى مكان معين أو طبقات  البمديين والغرباء، ويكفي أن يثار منيج ترتيب تراجم 
، ليكون  أنموذجا أندلسيا صريحا في التي فاضت باألسانيد التي توثق المرويات، الفيارس

 .(20)لرجال والطبقات مشرقا ومغرباالمجال، وذلك لتميزه عن بقية  نماذج كتب ا اذى
ليا تقديم المادة المعرفية  وتقدم لنا تركيبة الترجمة في بناء محتوياتيا بصورة تكفل

ما يمكن أن  المترجم ليم؛ فيتم التعرف عمييم في حدود التي تزيل  حجب المجيول عن
 لو ووفاتو.وفي أعما بو معموما معروفا غير نكرة في طبقتو وفي أحوالو يصبح المترجم

 الرجال في األندلس جانبان: ويتحقق في ىذه الترجمة من كتاب تراجم
 الجانب األول: -

 المبكر لكتابة الترجمة في تراث األندلس والتأليف فييا، ويعتبر عبد الممك بن الحضور

                                                             
 الدراسات التالية: يرجى العودة إلى عن منيج ىذا الترتيب لممزيد  (20)

، 468جورج، عطية، الكتاب في العالم اإلسالمي )ترجمة: عبد الستار المموجي(، سمسمة عالم المعرفة، عدد:  -
 .464-489 ، ص ص4002الكويت، المجمس الوطني لمثقافة والفنون، أكتوبر  

،  تطوان: 4عمماء المغرب: منذ النشأة إلى غاية القرن الثاني عشرة لميجرة، ط عبد اهلل المرابط، الترغي، فيارس -
 .802، ص4666ىـ/ 4140منشورات كمية اآلداب والعموم اإلنسانية، 

، تطوان، 4الترغي، "ابن الخطيب في كتابة الترجمة"، مجمة كمية اآلداب، السنة الثانية، العدد ،عبد اهلل المرابط -
 .422-406م، ص ص 4648ىـ/ 4104
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في  (، من أقدم المؤلفين في األندلس ومن أوائل من كتبم454-ه424)ت: اإللبيريحبيب 
 يمي: ولويات كتابة تراجم الرجال عند األندلسيين ما، ومن أالرجال تراجم

  .(21)(م644-ه 240لعثمان بن ربيعة، )ت: ،طبقات شعراء األندلس -

 .(22)طبقات الكتاب باألندلس، لسكن بن إبراىيم -

 .(23)(م646-ه 208طبقات الكتاب، لمحمد بن موسى األقشتين )ت: -

 .(24)(م616-ه224لقرطبي، )ت:ا فقياء قرطبة، ألحمد بن محمد بن عبد البر -

-ه 220كتب الفقياء والقضاة بقرطبة واألندلس، لمحمد بن عبد اهلل بن عبد البر )ت: -
 .(25)(م614

 .(26)(م251-ىـ 212كتاب شعراء األندلس، لمحمد بن عبد الرؤوف األزدي القرطبي )ت:  -

 .(27)(م694-ه 258، لمطرف بن عيسى األلبيري )ت: ئياآخر لفقياو بيرة ألكتاب شعراء  -

 .(28)فقياء رية البن سعدان -

 .(29)(م692 -ه 254ي األندلس، لخالد بن سعد القرطبي، )ت: كتاب في محدث -

 .(30)(م684 -ه 294قرطبة، لمحمد بن حارث الخشني القروي، )ت: ضاةطبقات الفقياء وق -

 .(31)(م646 -ىـ 286طبقات النحاة لمزبيدي، )ت: -

                                                             
-آثارىا-،مدرسة فقو الحديث بالغرب اإلسالمي من النشأة إلى نياية القرن السابع اليجري:جذورىاخالد،الصمدي  (21)

 .444، ص 4،ج4009ىـ/4148،الرباط، دار أبي الرقراق لمطباعة و النشر،4مناىجيا، ط
 .48، ص1967ىـ/1387ار الكتاب العربي اآلبار، المعجم في أصحاب القاضي أبي عمي الصوفي، القاىرة: د ابن  (22)
 .1173، ت: 30، ص2ابن الفرضي، المصدر السابق، ج  (23)
 .440، ت:  16، ص 4نفسو، ج  (24)
(25)

 .48، ت: 80، صالمصدر السابقأبو عبد اهلل محمد بن أبي نصر، الحميدي،   
(26)

 .4494، ت: 56، ص4ابن الفرضي:  المصدر السابق، ج  
(27)

 .4112، ت: 444ص ،4نفسو، ج  
 .244، ت:402، ص4نفسو، ج  (28)

 .264، ت:444، ص4نفسو، ج  (29)
(30)

 .14، ت: 56الحميدي، ص  
(31)

 .1:رجمة، ت15نفسو، ص   
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س واإلثبات ومعاجم الشيوخ مما  كتبو  العدد من تشمل أشكال البرامج والفيار     
 .العمماء: مثل فيرسة القاضي عياض وفيرسة ابن عطية

 الجانب الثاني:  -
الترجمة عند كتاب الرجال في األندلس واستيعاب  أصنافيا وىي أربعة تنوع طبيعة    

 أساسية:
 تستيدف يشمل ما يسمى بالترجمة العممية، وىي الترجمة التي الصنف األول: و

 التعريف
برجال العمم من األندلسيين، وأكثر كتب الرجال في األندلس تجري في  ىذا السياق وفي 

 ، وكتب الطبقات.مقدمتيا كتب الصالت األندلسية
 :التي يصنعيا الطالب لشيخو،   وىي الترجمة ،الترجمة البرنامجية الصنف الثاني

 .(32)يرسة أو معجم شيوخبقية شيوخو برنامجا أو ف ا ومن تراجميفيّنسق من
  :البمدانية، وىي التراجم التي يشمل التعريف بالرجال انطالقا  الترجمةالصنف الثالث

 انتمائيم إلى بمد معين. من شرط
 :األدبية، وىي الترجمة التي تيدف إلى ذكر نشاط المترجم بو  الترجمة الصنف الرابع

نتاجو فيو، وكأحسن من مثميا، ابن بسام  أىل في محاسن الذخيرة في  " في األدب وا 
الصوفية، وىي  صنف الترجمة وىناك.في " الحمة السيراء"  "، وابن اآلبار الجزيرة

 المتصوفة أو مناقب رجاليا، وىي قميمة في األندلس. تمثل كتب طبقات
إن القارئ لكتب تراجم األندلسيين، مما ىو متداول بين أيدي الباحثين سيالحظ منذ 

 بالمعالم  أنيا تمثل خصوصية بيئة مميزة؛ ألنيا تحتفظ الكتب؛ مواد ىذه عمى أول اطالعو

                                                             
ي، " كتب برامج عمماء األندلس"، مجمة معيد المخطوطات العربية، القاىرة: جامعة الدول العربية، األىوان ،عبد العزيز  (32)

، فيارس وبرامج الشيوخ  ودورىا ديابحامد الشافعي، و أيضا : .404-69، ص ص 4، ج4655 ، ماي4المجمد 
، 2، ع4في الضبط البيبميوجرافي لإلنتاج الفكري في األندلس، مجمة دراسات عربية في المكتبات وعمم المعمومات، س

 .60-84، ص ص 4668سبتمبر 
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األحوال واألخبار التي  بأمزجة رجالو، وطبيعة عممائو، وظروف التي تجعل األندلس حاضرا
 العمماء منيم في الحل والترحال. تكتنف حياة أولئك الرجال، وأنشطة

 التالية: لس إلى الحديث عن الثوابتاألنموذجية في كتب تراجم األند الترجمة وتسعى 
 ، ومكانا. و أصالامل بكنيتو واسمو ولقبو وانتمائاالسم الك .4

 عرض مشيخة المترجم. .4

 عرض اآلخذين عنو. .2

 بو. في عرض رحمة المترجم اإللحاح .1

 بو وأخباره ونشاطو. أحوال المترجم ذكر .5

 بو. الئحة المؤلفات التي أنتجيا  المترجم تسمية .9

 أعمالو األدبية.ذكر منتخبات من  .8

 تاريخي: مولد المترجم بو ووفاتو، ومدفنو. حدثبختم الترجمة  .4

 كامذج من كتب الػفارس والربامج: -2

 آممين أن ال يكون اعتمادنا، من كتب الفيارس و التراجمنماذج  (02)ثالثة سنأخذ
لفيارس ينا من حساباتنا الحديث عن البرامج وامدعاة لمقول بأننا ألغ عمى ىذا العدد فقط

 نوع في التنظيمتكتب مختارة، ت  أنياما يدل عمى  ىذا العدد، األخرى. ولعل اختيارنا
المعرفة العربية  في المستوى والترتيب والتأطير، والتثبت  من حجم والمحتوى،  وتتفاوت

 .األندلسية في ىذا المجال
ظيار أىمّ     صو، وحجمخصائ وقد حاولنا التعرف عمى طبيعة كّل كتاب عمى حدة، وا 

سيتيح  العتقادنا بأّن ذلك،إضافات  و معموماتو ومعارفو، وما يظير فيو من تجديد وتطوير
لنا المجال لإلطالع عمى الجيد المبذول، ونتمكن من تمييز العصر الذي ألف فيو الكتاب، 

 الفكرية والتعميمية والثقافية. وبيان جذوره
 العمم ونشره ة عممية تساعد عمى خدمةفالفيارس والبرامج ليا فوائد عدة منيا: نافذ

التعميم  العممية وزخم المعرفة، وتعمل عمى  رصد مراكز وجمع شتاتو وتكشف عن األجواء
تعد وثيقة مصدرية ثرية بالمعمومات، وتعد  ، كما أنياآنذاك  العموم السائدة وتكشف عن أنواع
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تصال الثقافي، كما اإلسالمية في مجال  اال تقارب وتواصل عممي بين المراكز عنصر
لمعمماء، والحياة العقمية والعممية والسياسية السائدة في  الثقافية المكونة  ترصد لنا الروافد

 األندلس.
تعتبر فيارس وبرامج األندلسيين سجال يكشف عن المنابع الثقافية والمصادر العممية 

 بين في النقاط التالية:التي  ارتوى منيا العالم واألصول التي اعتمد عمييا، وأىميتيا تت
تمدنا بصورة صادقة عن الحركة  العممية والحياة الثقافية في العصر الذي دونت  .4

 وتطورىا. فيو

التدريس  وأسموب  ترسم لنا مالمح النشاط الذي يقوم بو الطمبة وطرق تمقييم العمم .4
 وطرقو.

حصائيا في مختمف الفنون والع .2 موم المساعدة عمى معرفة الكتب المتداولة وا 
 الفكري في شتى الموضوعات. والنشاط

 توضح لنا  العالقات وطرق االتصال العممي بين الطالب وشيوخيم. .1

 تكشف لنا عن الكتب المفضمة عند الدارسين. .5

 ميوغرافية المتصمة بحياة  الكتب.بتمدنا بطائفة من البيانات ال .9

الفيارس، يدلنا عمى ذلك و بذلك يتأكد لنا أن لألندلسيين خصوصية في مجال البرامج و     
ما نراه من اىتمام العمماء في تأليفيا و تصنيفيا، و عكوفيم عمى االشتغال بتراجم 
عممائيا،ألنيم تمكنوا من الجمع بين المكتبتين المشرقية و األندلسية. و تعتبر كتب الفيارس 

السل و المعاجم وثائق ميمة لمغاية ، و مصادر تتميز بعمو اإلسناد و تعنى بضبط س
التي تساعد عمى رسم  العمماء، و توفر لمباحثين و لعمماء الحديث بخاصة المادة العممية

 .خطوط حركة التأليف و التوثيق عند األندلسيين
و تكمن تحتوي ىذه الكتب عمى سجالت و أوراق، قام المؤلفون بتسجيميا في كتبيم.    

عطية مع القاضي عياض و ابن خير  أىمية الفيارس التي أخذناىا كنماذج لمدراسة ألن ابن
 اإلشبيمي يمثمون حركة الفيارس و البرامج في القرن السادس اليجري.
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 فهرس ابن عطية: . أ

ولد في  المحاربيصاحب ىذا الفيرس ىو ابن عطية أبو محمد عبد الحق بن غالب 
م،وصفو ابن بشكوال 4454ىـ/519. و توفي بمورقة سنة م4048 -ىـ 144سنة  غرناطة
:" و كان حافظا لمحديث، و طرقو،و عممو،عارفا بأسماء رجالو و نقمتو... و كان بقولو

.و يعتبر فيرسو من (33)لغويا"  و وصفو الضبي بقولو:" فقيو زاىد محدث عالم" أديبا،شاعرا،
 . الكتب األولى التي تطمعنا عمى حال الفيارس و برامج الشيوخ

، و ترجم ليم، و حاول أن يطمعنا أخذ منيم ابن عطيةشيخا، 20 لـتراجمو تضمنت 
كانت سائدة في عصره، و  الكتب التيعمى أسموب طمب الشيوخ لإلجازة، و عمى طبيعة 

إجازة  و كان ابن عطية حريصا السيما تمك التي رواىا عنيم سماعًا أو قراءة،أو مناولة أو 
و عمى  و عمميًا. عمى ذكر معمومات أفادت الترجمة و أعطتيا امتدادًا اجتماعيًا و ثقافياً 

( مائة و عشرين 440الرغم من أن مجموع الكتب التي رواىا ابن عطية ال يتجاوز عددىا)
كتابًا ذكر فييا سند بعض الكتب المروية ، و احتوت أسماء المحدثين و الفقياء و العمماء 

 يطمعنا ىذا الفيرس، الذي يعتبر من الفيارس .األندلسيين إبان القرن السادس اليجري
المكتممة عمى أسموب تمقي العمم، وطريقة الحصول عمى المعمومات، ونوعية الكتب التي 
كانت منتشرة في األندلس، عمى أن أكثر ما يسترعي النظر لمن يتتبع خريطة الكتب، وتبادل 

  .العمم والمعمومات في األندلس انتشار الفيارس، واالعتراف بأىميتيا في مجال التعميم
 فيارس عمماء األندلس المتداولة إبان القرن الخامس اليجري،عطية  فيرس ابن تضمن  

مثل فيرسة أبي عمر الطممنكي، وفيرسة ابن خميفة األنصاري  الحادي عشر الميالدي

                                                             
 أنظر ترجمتو في:  (33)

 (.984، )ت: 364، ص 8ج ال، المصدر السابق،و ابن بشك -
 (.1280، )ت:408الضبي، المصدر السابق، ص  -
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المالقي، وفيرسة محمد بن عتاب.وىي أشير فيارس عمماء و شيوخ األندلس في القرنان 
 .(34) م بمدينة لورقة4415ىـ/ 514سنة   . توفي ابن عطيةاليجريينالخامس والسادس 

العممي التي  االتصالو ميما يكن من أمر ىذا الفيرس،فإنو يشكل حمقة من حمقات 
أحد أركان تدوين الفيارس و البرامج. كما يعتبر  باعتبارهكان العمماء يتطمعون إلى مباشرتو 

نوعيتيا و أسموب تمقي  من أىم الكتب التي احتوت عمى معمومات تفيدنا في معرفة الكتب و
العمم و عالقة الطالب بشيوخو، و طرق التدريس و أسموبو في المحافل التعميمية أو المدن 

. و قد احتفت بذكر عدد ال يستيان بو من أسماء الرواة و المحدثين و القضاة و األندلسية
ا رووه و ما الفقياء و العمماء، ممن ازدان بيم القرنان الخامس و السادس اليجريان، و م

كذلك شارك ابن عطية في وضع أصول عمم البرامج والفيارس، ورسخ مفيوم طمب أنتجوه.
اإلجازة والسماع والقراءة، ويشكل ىذا الفيرس حمقة من حمقات االتصال العممي والوثائقي 
وأحد أركان تدوين الفيارس والبرامج والمشيخات، كما يعتبر من أىّم الكتب التي احتوت عمى 

ومات  تفيدنا في معرفة حركية الكتب ونوعيتيا، وطرق التدريس و التعميم في المدن معم
 .(35) األندلسية، وأسماء الشيوخ العمماء

 الغنية:  فهرسة شيوخ القاضي عياض: . ب
م، 4042ىـ/ 189ة سنة  تبسب بمدينةل عياض بن محمد اليحصبي، ضأبو الف ولد

سمى  م4416ىـ/ 511وفي بمراكش سنة م، وت4442ىـ/ 508ورحل إلى األندلس في سنة 
 عن طرق االتصال الثقافي والفكري، وحركة تبين لنا فيرستو بالغنية، التي تعتبر وثيقة ىامة
يالحظو القارئ لفيرستو العدد الضخم  أول ما ، ولعلالتبادل العممي بين المغرب والمشرق

( كتابا، 444الغنية ) الرواية في األندلس، إذ ضمت صار مدار لمكتب التي رواىا، حتى
وثيقة ميمة من وثائق القرن السادس اليجري  الغنية يعتبر كتابو  ( ترجمة لشيوخو.64و)

                                                             
، 2اربي، فيرس ابن عطية )تحقيق: محمد أبو األجفان ومحمد الزاىي(، طحأبو محمد عبد الحق بن عطية، الم  (34)

قضاعي، ابن األبار، محمد بن عبد اهلل بن أبي بكر الو أيضا: .446و  426، ص4642بيروت: دار الغرب اإلسالمي، 
 . 261المعجم ... المصدر السابق، ص 

-82، ص ص 1993، نشر الجامعة األردنية، 1، ىاني، كتب البرامج والفيارس األندلسية: دراسة وتحميل، طالعمد  (35)
92. 
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، و مواقع ىذه الحركة و الثقافية بين العدوة واألندلس حركات الصالت الفكرية،حيث يظير
يجريين، ، و دور سبتة الثقافي و الفكري إبان القرنين الخامس و السادس المواضعيا الناشطة

و يتضمن كتاب الغنية .و مدى أثرىا و تأثيرىا في الحركة الثقافية بين المغرب و األندلس
ضوابط موثقة السند و الرواية، و تظير فيو طائفة من المصادر التي استقى منيا القاضي 

 .(36) عياض ثقافتو التي أخذىا قراءة و رواية و سماعًا.
لقاضي عياض قد جمع بين الطريقتين. فيو و يبدو من خالل دراسة الغنية، أن ا

يستشيد بأقوال العمماء. و في الوقت ذاتو يستشيد بالبرامج و الفيارس،و الدليل عمى ذلك ما 
( ثالثة و ثالثين 22خصصو ليذه الفيارس من مساحة في نياية كتابو حيث بمغ عددىا)

 .(37)فيرسة
 :اإلشبيلي خيرالجـ. فهرسة ابن 

-4404ىـ/ 585-504خير بن عمر األموي اإلشبيمي )ال ىو أبو بكر محمد بن
من  (عن شيوخو شبيمية وتوفي بقرطبة، يعتبر كتابو )فيرسة ما رواهإ م( ولد في 4486

 األندلسية، بحيث أراد أن يحّول اتجاه الفيارس  مقتنيات المكتبة أغني الكتب التي تمسح
في  ع المادة العمميةمام بالموضوع، وجملو، إلى االىت والبرامج من االىتمام بالشيخ والترجمة

مل والرواية حال وضع ابن خير أسس تبميغ العمم ونشره وتعميمو من خالل، فموضع واحد
والتأدية  والتبميغ، ومعرفة طرق الرواية وسماع الراوي وعرضو لمكتاب، وسماع الشيخ، ثم 

 .(38)، فإجازة الشيخمناولة الشيخ
ديم في نتصنيف ابن ال ابن خير، مكنتو من تجاوز إن فكرة  تقسيم الموضوعات لدى

إلى تصنيفو الموضوعي: التصنيف المكاني والزماني، ووصل  ، حيث أضاف(الفيرست )
الفقري  العمود بين الحاضر والماضي باإلسناد، وىو ما لم  يتطرق إليو ابن النديم، واعتبر

                                                             
(36)

 ، )تحقيق: ماىر زىير جرار(، بيروت: دار الغرب1أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي، الغنية، ط  
 .11، ص4644ىـ/ 4104ية، اإلسالم

 .230-228الغنية، ص ص   (37)
المصنفة في ضروب العمم  الدواوينأبو بكر محمد بن خميفة األموي،  اإلشبيمي، فيرسة ما رواه  عن شيوخو من   (38)

 م.1997ىـ/ 1417، منقحة، القاىرة: مكتبة الخانجي: 3وأنواع المعارف، ط
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في القرن السادس  ألول مرةابن خير  ولقد تمكن  .(39)لكّل معرفة صدرت عن األندلسيين
بين  االتصال، مبينا سبل األندلسثقافة المشرق و  واحد ثقافة اليجري أن يجمع في مؤلف

المشرق وكانت  ز نحوامن خالل خطين متوازيين: االتجاه  األول ينح المشرق واألندلس
إلى األندلس  وفود العمماء قاعدتو ز نحو األندلس، وكانتاقاعدتو الرحمة، واالتجاه الثاني ينح

 وجمب الكتب المشرقية.
بذاتيا، وجاءت  ، أّن فيرستو مكتبة قائمة(40)اإلحصائيات التي تضمنيا الكتاب وتشير

وذكرت فيرستو عمى ما يزيد  موصولة  السمسمة، قدميا لو عمماء نقموىا بالتواتر  إلى زمانو
لمشرق وثقافة المغرب وىكذا فقد جمع ابن خير بين ثقافة ا ديوان شعر 60فيرسا، و 60عن 

قاعدة معمومات حول طبيعة   ، لذلك اعتبر كتابوفي سفر واحد بصورة متوازنةواألندلس 
 التأليف العربي اإلسالمي واتجاىاتو.

أن عصرا من عصور األندلس لم يحفل بالعمماء والمحدثين  جدير بالمالحظة ىو اوم
ابع اليجريين، فقد أحصى ابن كما حفل القرن الممتد من منتصف السادس إلى منتصف الس

ىم الذين أثبتيم  4954الفرضي في كتابو من عمماء األندلس خالل القرون األربعة األولى 
ى ابن بشكوال العمماء من  أول القرن الخامس إلى منتصف صفي تاريخ العمماء، وأح

  .ترجمة 4511فذكر في صمتو  السادس،
صورة  خاصة،والفيارس  مة، وكتب البرامجاألندلسية عا تقدم لنا مقدمات كتب التراجم

لمحركة  ، وىي تمدنا بصورة واضحةواضحة لما كان عميو الحال عند المؤلفين األندلسيين
اإلنساني، وتساعدنا  في العصر الذي دونت فيو، وترسم لنا النشاط والثقافية والفكرية العممية

مكان العمم والتعمم.  أليفيا، وتحددفي التعرف عمى الكتب المتداولة وسرعة تداوليا، وأماكن ت
 برامج التعميم األندلسيتين مكتبتين ميمتين لمغاية. مكتبة التراجم ومكتبة اعتبرت لذلك

كل معمومة فما أن يبدأ ابن خير  سندايأن  الذي حاولإّن مقدمة ابن خير اإلشبيمي ، 
 ألسانيد.(، حتى يبدأ في تزويدنا بوابل من ابالتحميد والصالة عمى النبي )
                                                             

 .98ىاني، العمد، المرجع السابق، ص  (39)
 مؤلفا. 805كتابا، و 4488عدد الكتب المذكورة:   (40)
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 رى، وال                                                                                                       والواقع أن برامج األندلسيين وفيارسيم ومعاجميم تغص بكتب العموم األخ 
:  فيرسة ما ببكتاويكفي أن نستشيد  واألشعارآلداب والمغات وا واألنسابر سيما كتب السي

أن ابن  خير قد سجل في ماّدة التاريخ  رواه عن شيوخو ابن خير اإلشبيمي ، مع مالحظة
الكتب التي تساعد عمى تعيين  الرجال لمعرفة عمل الحديث وتصحيف المحدثين والفقياء 

 .(41)والمتروكين منيم والطبقات
 العموم التي تنتمي إلييا اختار ابن الخير لعرض مروياتو ترتيب المصنفات عمى حسب     

ومع ذلك،  فقد ذكر ابن خير عددا ال يستيان بو من كتب التاريخ األندلسي 
والمشرقي، وكتب األنساب والمغازي والسير، كما ذكر عدًدا من كتب المغة المؤلفة في 

 األندلس، والجدول التالي يوضح ذلك:

 ري:اخلإحصاء الؽتب عـد ابن  :(1جدول رقم )

 ابً الخير ؤلاشبيلي عب الخخصصاثاإلاصىفاث ح

 424 اللشآن وعلىمه

 461 الحذًث وعلىمه

 424 الخاسيخ

 29 الفله وؤصىله

 1 الخغزًت

 40 الحعاب

 1 الشئيا

 468 العلائذ

                                                             
 .420-449الخير اإلشبيمي، المصدر السابق، ص ص  ابن  (41)

 



الثالثالفصل  و قيمة الفهارس االتصال الوثائقي باألندلس  

 

83 
 

 508 اللغت وألادب

 445 الفهاسط واإلاعاحم

 1331 اإلاجمىع

 
الرجال ورصد تحركاتيم العممية وتعيين   نقطكان اليدف من كتب البرامج والفيارس 

واقتنوه  أسموب ضبطيم، وتسجيل ما قرأوه وما سمعوه وما كتبوه ودونوه مقدار تحصيميم ورسم
التي غمبت  عمى  الضبط والرواية في األندلس، والصيغة ءعمى نقا ، والحفاظمن كتب العمم

ئية، وىذا من خالل االىتمام أو اإلحصا عمل ابن الخير اإلشبيمي كانت الصيغة التعدادية
 بالدقة العممية في تحديد  المعمومات.
في مقدمتو بين أكثر من قضية تعميمية متخذا أسموبا  ال شك في أن ابن خير يربط
، جميعيا واإلجازةل والرواية والتأدية والتبميغ والسماع لتوصيل المعمومات واألفكار، فالجد

تصال المباشر، وىي تشكل وسيمة لمنشر واإلذاعة وسائل يعتمد بعضيا عمى بعضيا في اال
 .لألفكار

دون كما ( مؤلف، 404) ( طريقة  اتصال في440وقد تضمنت فيرسة ابن الخير )
طريقة اتصال، واستعمل المصطمحات التالية  440ضمن  448ابن الخير وسيمة  التحمل بـ

 6،  مرة:  قراءة 40إجازة، مرة:  21 أنبأنا.وتم إحصاء –أخبرنا  –سمعنا  –لمتحمل: حدثنا 
 .(42)مرات: مناولة

رتب ابن خير كتابو الفيرسة عمى أساس الموضوعات أو العموم، وتحت كل موضوع 
أو عمم أدرجت أسماء الكتب التي ألفت فيو وأسماء موضوعاتيا دون ترتيب محدد، 

 الكتاب عمى أساسيا. والموضوعات اآلتية ىي التي تم ترتيب

                                                             
الباحث الجزائري تواتي، بأّن الكتاب فرض نفسو كوسيمة اتصال وثائقي في الحضارة العربية اإلسالمية مع نياية  بين  (42)

  .راجع:يالديالثاني عشر المالقرن السادس اليجري 
Houari, TOUATI, Islam et voyage au moyen âge, Paris, Seuil, 2000,  pp.259-297. 
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 لعير وألاوعابا ؤعالم اللشآن

 الفله اإلاىطأث

 ؤصىل الذًً كخب الحذًث

 الفشائض كخب الخاسيخ

 آلاداب واللغاث وألاشعاس التراحم

لتوزيع الموضوعي لممصنفات التي يذكرىا  ابن خير وعددىا ا التالي ويبين الجدول
 في كل موضوع:

 ( التوزيع املوضوعي للمصنػات عند ابن اخلري:2جدول )رقم

 عذد الكخب اإلاـىضىع فاثسكم اإلاصى

 405 علىم اللشآن 4
 48 اإلاىطأث 4
 44 اإلاصىفاث اإلاعىذة 2
 22 اإلاصىفاث اإلاخضمىت للعنن 1
 405 ظائش كخب الحذًث 5
 45 علل الحذًث ومعشفت الشحال 9
 44 العير وألاوعاب 8
 29 الفله على مزهب ؤلامام مالك 4
 44 ؤصىل الفله 6

 9 كخب ألاششبت 40
 44 الفشائض 44
 5 الشئيا 44
 15 الضهذ والشكائم 42
 6 جإليف ؤبي بك بً ؤبي  الذهيا 41
 2 جإليف ؤبي ظعيذ بً ألاعشابي 45
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 42 جإليف ؤبي بكش ألاحشي  49
 81 جإليف ؤبً رسعً اإلاهشوي 48
 24 اللغاث  44
 9 جإليف ؤبي علي بً عبذ الغفاس 46
 404 آلاداب  40
 14 الشعش 44
 40 ركشه ؤبى مشوان بً ظشاجما  44
 9 ما ركشه ؤبى العلي الغعاوي 42
 8 ما ركشه ؤبى الحجاج ألاعلم 41
 64 ما حلبه علي البغذادي مً ؤخباس 45
ما سوي مً الفهاسط الجامعت  49

 لشواًاث الشيىخ

85 

 84 احعاع الشواًت مً حهت ؤلاحاصة 48
 4488  المجموع

 
ت البيبميوغرافية عن الكتب التي سجميا بل توسع  في لم يذكر ابن خير معظم البيانا

 لقد قدم ابن الخير أشرف العموم معنى اإلجازة الذي أثر عمى ىذه البيانات بالتقصير.
و أفضميا لما حظي بو في بيئتو من اىتمام، فبدأ بذكر مصنفات عموم القرآن،فعمم 

 حد مختمف مصنفات النحوالحديث،فالسيرة النبوية،فالفقو، وغيرىا. و جمع في نسق وا
 و المغة و األدب. و ختم مروياتو بذكر مجموعة واسعة من تآليف الرجال. 

و قد أتى فيو عمى أكثر األسماء العممية المعروفة آنذاك.حاول ابن الخير فرز 
المصنفات التي يجمعيا عمم واحد،كما فرز داخل العمم الواحد المصنفات التي تتقارب 

 اختصاصيا.مواضيعيا و يتشابو 
و ىكذا صنف مروياتو في عموم القرآن،فقدم بالدواوين الخاصة بالقراءات، ثم بناسخ 
القرآن و منسوخو، ثم بكتب األحكام فكتب التفسير، فغريب القرآن،فمعانيو و إعرابو،ففضائل 

 القرآن،فقراء القرآن و حممتو،فاألمثال الكامنة في القرآن.
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 حتؿل العؾم عـد ابن اخلري. خمتؾف صرق (: بقاكات3جدول رقم )

 ابً الخير ؤلاشبيلي طشق الخحمل

 
 وظائل الاجصال

 011اإلاحادثت: 

 00العماع: 

 4بخباس: 

 2بهباء: 

 111 اإلاجمىع

 40 اللشاءة

 6 اإلاىاولت

 21 ؤلاحاصة

 181 اإلاجمىع

 بمغت التي  ابن خيرأن طرق  تحمل العمم عند   نالحظ،  الجدول ىذا  من خالل

 .440بمجموع: ، ةمر  21مرة، اإلجازة بـ:  06مرة،  المناولة بـ:  40ة، القراءة،  بـ مر  448
من خالل الجدول نستشف تعيين الطريقة التي أخذ بيا ابن الخير ىذه المصنفات عن 
شيوخو. و ىي تختمف مع كل مصنف لتشمل مختمف طرق التحمل المعروفة عند أىل 

ل الحرص عمى أن يعين عند رواية أي مصنف خير حريصا كالالحديث. و قد كان ابن 
الطريقة التي تحمميا بو قراءة أو سماعا أو مناولة أو إجازة أو غير ذلك.و لدقتو في تعيين 

 طريقة التحمل،كان كثيرًا ما يجدد معيا مكان األخذ و يذكر تاريخ األخذ.
من خالل  و لم يقف بطريقة األخذ عند مروياتو الشخصية، و إنما تجاوز ذلك ليعين

سمسمة األسانيد الطريقة التي تحمل بيا رجال السند ىذا المصنف و تعيين مكان المقاء و 
منيجي فرضتو البيئة الثقافية، و طريقة الرواية التي ميزت الثقافة العربية  التزامتاريخو.و ىو 
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اإلسالمية عموما آنذاك.و خالليا كان ابن خير يتعرض لمموازنة بين روايات بعض 
 صنفات ليحدد ىذه الرواية بالزيادة أو النقصان، أو الضبط.الم

و اتساع معرفتو في تقييم رواية   اإلشبيمي و يبرز من ىذا العمل ثقافة ابن خير
بيا كل من  االىتمامالمصنفات و اإلطالع عمى أحوال الرجال. و ىي ثقافة يضطر إلى 

تناقمو من ثقافات السابقين و تمييز  انشغل بالحديث و روايتو،فيي التحميل المعياري لما يتم
 صحيحيا و أتميا في إطار االتصال الوثائقي.

والرسم البياني التالي يبين لنا مختمف طرق وسائل االتصال العممي والثقافي عند من 
 :ابن خير االشبيمي

(: خمتؾف صرق وسائل االتصال العؾؿي عـد ابن اخلري:1رسم بقاين رقم )  

 

 
و صال العممي ما بين المغرب واألندلس في العصر الوسيط طرق االت يتضح أن

: القراءة، السماع، المناولة، اإلجازة، وىي تدخل في مصطمحات طرق تحمل المتمثمة في
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، والجدول التالي يوضح لنا التوجيات األربعة  (43)العمم واالتصال الوثائقي ما بين الشيوخ
 ير:المتعمقة بالتاريخ من خالل تصنيفات ابن الخ

 خري:ابن حسب  تصـقػات  التاريخ كتب(: عدد 4جدول رقم )

 ابً الخير ؤلاشبيلي الخصييفاث

 49 ألاخباس

 29 جشاحم وطبلاث

 28 سواًاث وآثاس

 2 ؤوعاب

 111 اإلاجمىع

و المالحظ أنو لم يفرد بابا خاصا بالمؤلفات التاريخية، و إنما أدمج جميا ضمن  
عمى مختمف أبواب فيرستو، فذكر كتب الرجال و كتب  مصنفات الحديث ، ووزع بقيتيا

 المناقب، و طبقات الصوفية، و كتب طبقات النحاة، و كتب أخبار الشعراء.
 خيرالوالرسم البياني يوضح غمبة كتب التراجم والطبقات والروايات عند ابن  
 اإلشبيمي

 خري:تصـقػات حؼول التاريخ عـد ابن : (2رسم بقاين رقم )

                                                             
القاضي عياض أربعة طرق االتصال العممي ما بين المغرب واألندلس في العصر الوسيط منيا:  القراءة،  أوضح  (43)

عياض ،راجع:  واالتصال الوثائقي ما بين الشيوخ السماع، المناولة، اإلجازة، وىي تدخل في مصطمحات طرق تحمل العمم
 .45اليحصبي، المصدر السابق،ص

الوجادة،  –الوصاية  -اإلعالم -كما توجد أربع طرق تحمل العمم لم تذكر  في فيرسة ابن الخير ، وىي: الكتابة -
 لممزيد أنظر:

George, Vajda, « De la transmission orale du savoir dans l’Islam traditionnel », in la transmission du savoir en 

Islam (VII-XVIIIe siècle), London, Variorum, Reprints, 1983, I, pp.1-9. 
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 ن خالل الرسم البياني أن مجالت التاريخ تعددت مشاربيا عند ابن خيريتضح م
لتشمل : األخبار ،و التراجم و الطبقات، و الروايات و األثار، و األنساب، و ىذا  اإلشبيمي

 يدل عمى سعة الحفظ و الذاكرة القوية لمشيخ. 
مي، ىو إن أخطر ما يمكن أن يستفيده الباحث من أسانيد فيرسة ابن خير اإلشبي

رصد التأثيرات الثقافية المتبادلة بين مختمف البيئات في المشرق و المغرب.فبواسطتيا 
نستطيع أن نتتبع رواة األندلس في رحالتيم المشرقية و ىم يتصمون بيذا الشيخ أو ذاك أو 

.و بواسطتيا نستطيع أن نتتبع رواة المشرق ممن ليم رحمة إلى يجمبون مصنفو أو رواياتو
لفرز تالمذتيم الذين حمموا عنيم، و تحديد العموم و المصنفات التي جمبوىا معيم.و  األندلس

بواسطتيا أيضا نستطيع أن نترصد حركة المصنفات و ىي في طريق تنقميا من المشرق 
 يمي : مثال إلى الغرب اإلسالمي. ومن فوائد فيرسة ابن خير اإلشبيمي ما

 واة األسانيد.التعريف بالرجال ممن ترد أسماؤىم بين ر  -

الثقافي الذي ينزع إليو ابن  االختصاصتمييز الرجال، و ىي عممية تدخل ضمن  -
 خير،فيو محدث راوية.

 التعريف بأصول المصنفات المجموبة إلى األندلس. -
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 تحديد بعض مواقف األندلسيين من بعض المصنفات. -

 الشعرية.التعريف بطبيعة التأليف األدبي في بعض المصنفات، و السيما المادة  -
 والجدول التالي يوضح لنا الضبط البيبميوغرافي لإلنتاج الفكري لكتب الفيارس

 حسب التقادم في الوفيات: لمكتب المنتقاة في الدراسة، و ىيوالبرامج 

 (: اإلكتاج الػؽري لؽتب الػفارس والربامج.5جدول رقم )

عذد الشيىخ  الكخاب اإلاالف

 اإلاترحم لهم

عذد 

 الكخب

عذد 

 الفهاسط

عذد 

 اإلاالفين

 - - 440 20 فهشظت ابً عطيت ابً عطيت اإلاحاسبي

 - 22 444 64 الغىيت اللاض ي عياض

 805 60 4488 - فهشظت ما سواه عً شيىخه ابً الخير ؤلاشبيلي

 110 113 1018 118 // اإلاجمىع

 
والفيارس ألسباب  لنا ىذه اإلحصائية مدى ولع األندلسيين بتأليف البرامج أظيرت

أن البرامج والفيارس المشرقية تقوم عمى  مفة، كما ولعو بجمع الكتب، وتظير المقارنةمخت
األندلسيين من حيث الشكل والمحتوى،  ، وبذلك تختمف عن كتبإحصاء الكتب وتعدادىا

نما تحصي وتعّرف بما ىو متداول، ومتجاوب بما يتطمبو المجتمع  فيي ال تحصي فقط، وا 
 األندلسي.

العمل حصيمة عممية جرد لتراث األندلس المدون، ويدخل ىذا العمل  يعتبر ىذا      
التوثيقي في سياق عمميات التوثيق واالتصال الوثائقي باألندلس ما بين القرن الثاني 

الذين مؤلفات األندلسية فيو يقدم في صيغتو قوائم المؤلفين وال اليجريين، لذلك دسوالسا
 من الصعب ، ألنو من البداية تجب اإلشارة إلى أنوشمميم الجرد، وىي طبعا قوائم مفتوحة

الحصول عمى  أرقام يقينية لعدد المؤلفين والمؤلفات العتماد عمييا في الدراسة والتحميل، 
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مقياسا لصعوبة   وذلك لعدم توافر البيانات الدقيقة حول ىذا العنصر، وىذا يعبر في حد ذاتو
 الميمة.

لإلشارة  فحصيا أنيا تذكر عبارات غير محددة فالمالحظ من خالل المصادر التي تم
عمل بيموغرافي واحد يتعرض  إلى عدد الكتب في األندلس، واألدىى من ذلك، ال يوجد

في األندلس من حيث ضبطيا والتعريف بيا ودراستيا كما وتحميميا  نوعا، الكتب  لقضية
  .(44)العممية التوثيقيةىذه  جزء بسيط من  ىيوىذه الدراسة  

اكتسب كتاب الفيرست البن النديم أىمية كبيرة كونو استطاع فيو تصنيف المعرفة        
اإلنسانية، وُعد أول عمل ببميوغرافي في المغة العربية وأول خطوة من خطوات الضبط 

وبذلك يعد مرآة حقيقية عمى ازدىار الحضارة العربية الزاىرة في  .الببميوغرافي العربي
في عمل ىذا الكتاب الببميوغرافي يتمخص في أنو قسم كتابو إلى  عصره،فمنيج ابن النديم

عشرة أقسام، كُل منيا إلى مقالة ثم قسم كل مقالة إلى فنون بمغت اثنين وثالثين فنًا، 
فقد جمع فيو أسماء الكتب  .استطاعت استيعاب مختمف العموم والفنون السائدة في عصره

اليجري ورتبيا وفق موضوعاتيا ثم ثبت أسماء  التي كانت معروفة في أواخر القرن الرابع
مؤلفييا، وبذلك يكون ابن النديم أول من وضع أسسًا لتصنيف الكتب، وأول من وضع فيرسًا 
موحدًا لمعموم المختمفة، ولعل ىذا الموضوع أو البحث سيسمط الضوء بصورة خاصة عمى 

 .ىذا المكتبي الالمع، كما يسمط الضوء عمى كتابو "الفيرست"

الفكري  الذي  البن النديم" الذي يحصر  ويسجل ويصنف اإلنتاج الفيرست " إن
فرزتو الثقافة اإلسالمية والعقمية اإلسالمية طوال القرون األربعة األولى من اليجرة، ال توجد 

من أنو فيرست أو حتى المؤلفين األندلسيين بالرغم  بو  أية إشارات عن الكتب في األندلس
:" ىذا فيرست كتب جميع األمم،  -كما يقول ابن النديم في بداية كالمو–كتب جميع األمم 

من العرب و العجم،الموجود منيا بمغة العرب و قمميا في أصناف العموم،و أخبار مصنفييا، 
و طبقات مؤلفييا،و أنسابيم،و تاريخ مواليدىم،و مبمغ أعمارىم،و أوقات وفاتيم،و أماكن 

 م، منذ ابتداء كل عمم اخترع إلى عصرنا ىذا و ىو سنة سبع بمدانيم،و مناقبيم، و مثالبي

                                                             
 راجع لوائح المؤلفين و المؤلفات األندلسية في ممحق الدراسة.  (44)
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 .(45)ىـ(288لميجرة) ثالثمائةو سبعين و 
تجريد الكتب التي درسيا الطالب عمى شيوخيم، كانت ىذه الفيارس والبرامج تشمل 

سمعوىا منيم متضمنة بعض المعمومات البيميوغرافية عن ىذه الكتب،  التي أو حتى
تصف الكتب البيوغرافية التي تذكرىا عن ىؤالء األساتذة، فيي إذن مومات باإلضافة إلى المع

البيميوغرافيات الحيوية أو  اسم وتترجم لممشايخ في وقت واحد، لذا يمكن أن نطمق عمييا
تشكل كتب معاجم الشيوخ دواوين ألسماء أجيال حممت أمانة .(46)البيميوغرافيات التكوينية

تالميذىا، و يمكن أن نطمق عمى المعاجم و البرامج " مصطمح  تبميغ المعارف و العموم إلى
 ، و تتضح أىميتيا في المجاالت التالية:(47)الببميوغرافيا التكوينية أو الببميوغرافيا الحيوية"

   تمدنا بصورة صادقة عن الحرمة العلمية و الحياة الثكافية في العصر الذي دونت فيى
 تطورها.

 تلكيوم العلم و أسلوب التدريس  لذي يكوم بى الطلبة و طرلترسم لنا مالمح النشاط ا
 طرقى.و

 النشاط ائوا في مختلف الفنون و العلوم والمساعدة على معرفة المتب المتداولة و إحص
 الفمري في شتى الموضوعات.

 توضح لنا العالقات و طرق االتصال العممي بين الطالب و شيوخيم من جية 
 دلس من جية أخرى.و بين عمماء المشرق و األن 
  ،تمدنا بقائمة من البيانات الببميوغرافية المتصمة بحياة الكتب: العنوان، اسم المؤلف

 اسم الشيخ الذي قرأ عميو، سنده، المكان.
و تبنى معاجم الشيوخ أساسا عمى التوثيق، فالتعريف بالشيوخ و إسناد المرويات  

يتجمى التوثيق من خالل الرواية،  يقصد منو الضبط و توثيق مصادر العمم و طرقو، و
والقيمة التوثيقية لمفيارس تظير من جية اعتماد األسانيد، و من جية إثبات طرق التحمل 

 .(48)عن الشيخ: قراءة و سماعا و إجازة و مناولة و مكاتبة، و إعالما و وصية و وجادة
                                                             

 .3،ص 1،ج1971محمد بن إسحاق النديم،أبو الفرج، الفيرست،)تحقيق،رضا تجدد(، طيران،   (45)
 .83-82حامد الشافعي، دياب، المرجع السابق، ص ص:  (46)
 .85، صنفسو  (47)

 
البموي، أو جعفر أحمد بن عمي الوادي آشي، ثبت البموي )دراسة و تحقيق:عبد اهلل  طرق حتمل العلم )احلديث(، أنظر: حول  (48)

 .85-78، ص ص م1983ىـ/1403، بيروت: دار الغرب اإلسالمي، 1العمراني(، ط
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بمجموعة قيمة من تعتبر المعاجم و الفيارس وثيقة مصدرية، ألنيا تحتفظ لنا         
المعمومات المختمفة عن بيئة مؤلفيا و عصره و ثقافتو و شيوخو، و تتوسع عممية التوثيق 

 في الفيرسة لتشمل كل ما يتعمق بالثقافات، من مصنفات في مختمف الفنون و العموم، 
و األحاديث، واألخبار، و األشعار، لذلك كانت الفيارس وثائق تعبر عن وضعية الثقافة 

قمية التي امتازت بيا عموم اإلسالم. وتتمثل إجازات السماع و القراءة و المناولة عنصرًا الن
بارزًا في كتب التراجم العربية، كما أنيا تصور لنا الدور الذي كان يؤديو الكتاب في بيئتو 
العممية و التعميمية و الثقافية. و تمدنا كذلك بمعمومات و فيرة عن دور العنصر البشري في 

 ستخدام النصوص أو المخطوطات و نقل العموم اإلسالمية.ا
و توجد اإلجازات في كتب الحديث، يمييا في ذلك كتب التاريخ و التراجم، ثم كتب الفقو و   

المغة. و ترتبط ىذه اإلجازات بما يطمق عميو "طرق تحمل العمم"، و التي قسمتيا كتب 
القراءة و اإلجازة و المناولة و الكتابة أو  مصطمح الحديث إلى ثمانية أنواع ىي: السّماع و

 .(49) المكاتبة و الوصية و الوجادة
ال تخمو الفيارس و البرامج من اإلفادات ببعض الحقائق و الوثائق التاريخية و  

خير، خير دليل بما حفظت لنا من عناوين الوأسامي الكتب التي ضاعت و فيرسة ابن 
دخول المصنفات. و عميو فإن الفيارس تروي السيرة المصنفات، و تتيح عن ضبط أزمنة 

 العممية، و تحكي التقاليد و الطرق التعميمية السائدة.

وىكذا تتوافر لمفيارس عناصر ميمة تجعميا من مصادر العمم  و أوعيتو، يقول األستاذ      
محركة من المصادر التي ال يستغنى عنيا الدارس ل -البرامج –محمد أبو األجفان: " تعد 

و مع بداية القرن .(50)الثقافية، والمؤرخ لمحياة العممية في أنحاء مراكز عالمنا اإلسالمي"
الخامس اليجري، الحادي عشر الميالدي، تكتمل الفيرسة األندلسية، وتشيد نموا واسعا، 
حيث يكثر أعدادىا و يقبل الشيوخ عمى كتابتيا، و تزداد أىميتيا، و يصبح اعتماد كتب 

 م و الطبقات عمييا أمرا ضروريا لتغطية مواد مؤلفاتيم.التراج
                                                             

 أمين فؤاد، سيد:" السماع و القراءة و ادلناولة"، يف أعمال ندوة : "فن فهرسة ادلخطوطات: مدخل  حول ىذا ادلوضوع ، راجع:  لممزيد  (49)
 .404 - 82، ص ص 4140/4666و قضايا" تنسيق و حترير: فيصل احلفيان، القاىرة: ادلنظمة العربية للرتبية و الثقافة و العلوم، 

(50)
 .6مقدمة حتقيق فهرس ابن عطية، ص  
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تكمن أىمية فيارس الشيوخ أو البرامج من الناحية العممية في أنيا تسيم في الوقوف      
عمى أىم مظيرين من مظاىر الثقافة مابين القرنين الخامس و السابع اليجريين، في األندلس 

ة التعميم و التدريس، و تمقي الضوء عمى عمى وجو الخصوص و في إماطة المثام عن حرك
لتأليفي خالل عصور متفاوتة، كما تكشف عما يتصل بحياة الكتب في االمكتبة و النشاط 

. و من حيث طرقة كتابة البرامج فميا (51)األندلس ، و صمتيا بما كان يؤلف في المشرق
 طريقة في معالجة المادة العممية، تدخل في ثالث فئات ىي:

ة األولى: و ىي التي يتم فييا تبويب الفيرس عمى أساس الكتب مرتبة حسب الفئ   
 موضوعاتيا.

 الفئة الثانية : و ىي التي يقوم صاحبيا بترتيب المواد حسب الشيوخ الذين درس عمييم،  

 اسم الشخص الذي يترجم لو. وفي ىذه الفيارس-بالمصطمح البيبميوغرافي -فيكون المدخل  

 البيوغرافية. يبدأ بالمعمومات 

و قد تباينت ىذه الفيارس في مجال ترتيب موادىا، فاتبعت بعضيا الترتيب اليجائي      
الكامل، دون اإلكثرات بمقام العالم أو تخصصو، ثم الترتيب الزمني حسب الوفاة، أو تاريخ 
 األخذ عن الشيوخ، و يميو الترتيب الجغرافي حسب مكان المقاء و الدرس. وىذه الطريقة 

 تبرز األماكن التي تعبر عن مراكز العمم و نوع الثقافة التي انتشرت فييا.

و أخمص في نياية ىذا الفصل بالقول أن كتب الطبقات و التراجم و رجال األندلس، تطل    
يروج في  صورة األندلس و ىو عمى اتصال مستمر بما يجري في المشرق و المغرب و ما

ايا و مناقشات بل إنو بفضل رصد ىذا الوجو من التأثر، مجالسو العممية من مؤلفات و قض
يبدو األندلس و ىو يساىم من جيتو في العمل عمى ازدىار تمك الثقافات الوافدة عميو، 
فيؤلف بمحاذاتيا و يناقش قضاياىا و يقيم الشروح عل أعماليا و متونيا المركزة التي تحتاج 

 إلى شرح و تفكيك.
                                                             

الرتاث العريب اإلسالمي و مرجعياتو: دراسة إبستيمولوجية يف البيبليوغرافيا عند ادلسلمني، أطروحة دكتوراه دولة،غري منشورة،  ، صاحيب،محمد  (51)
 .288ص 
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ي كتب طبقات الرجال و التراجم في األندلس ال تكتفي بمجرد و لذلك كانت الترجمة ف   
عرض أحوال الرجال من المولد و الوفاة و عرض الخبر و غير ذلك، و إنما ترصد نشاط 
الثقافة األندلسية و تسير اتجاىيا،فتصمم عمى معرفة ىذه الثقافة في وقت وفودىا من 

مى يد من؟ و كيف كان استقباليا؟ و المشرق، عممًا و رواية و تصنيفًا،و كيف وفدت؟ و ع
ردود الفعل الجارية عمييا في مجالس عمماء األندلس؟ و كيف تنمو في وضعيتيا  ما

و كيف تنقل بذاتيا مواقف  عمماء البيئة  تحتفظ بو من أثر أصوليا؟ مقدار ما الجديدة؟ و ما
 األندلسية؟.

اصة فيما تحممو لنا تراجم و ىي خصوصية فريدة في أعمال الترجمة في األندلس، و بخ 
العمماء ممن ليم عناية بالعمم في قراءتو أو إقرائو أو الرحمة إليو أو الرواية فيو، و ىي 
الشروط التي تأسست عمييا تراجم كتب الصالت األندلسية باعتبارىا أوفى التراجم و أىميا 

داث تغييرات جذرية لقد تمكنت كتب الفيارس و البرامج و الطبقات من إح في تراث األندلس.
في منيج التأليف األندلسي. وربما تكون ىذه الكتب قد نجحت في إعطاء األعمال العامة 

 التوازن المطموب.

تشكل ىذه الكتب قناعة لدى الباحثين بأنيا غالبا ما تصف التجارب الفعمية السابقة و       
ري لمفترة التاريخية. و في المعاصرة من خالل تشابك الفترات التاريخية حسب المنظور الفك

مجال النقد، فقد أظيرت ىذه الكتب بوادر حركة نقدية تمثمت في أسموب مدروس لطريقة نقد 
الرجال، و رصد تحركات العمماء، و تحديد المعمومات المستفادة في إطار االتصال 

و إظيار الوثائقي.و اإلشارة إلى المواقف اإليجابية التي تظير التقاء الشرق و األندلس، 
 الخصوصيات المكانية، و أىمية الرحمة العممية.
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 الرابعالفصل 

 م(12-8هـ/6-2العلامء يف األىدلس ما بني القرىني )

 

 يف الفرتة األوىل. العلامءأوال: 

 يف الفرتة الثاىوة. العلامءثاىوا: 

 يف الفرتة الثالثة. العلامءثالثا: 

 يف الفرتة الرابعة. العلامءرابعا: 

 خامسا: ادقارىة بني الفرتات األربع.
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 الرابع الفصل

 م(12-8هـ/6-2العلامء يف األىدلس ما بني القرىني )

الذم تكافرت لو معمكمات كثيرة مف كتب  األسمكب اإلحصائي البياني اختيارلقد تـ    
 ، ك كتب األنساب،أكممتيا المعمكمات المتناثرة في كتب التاريخ   الشيكخالرجاؿ، كبرامج 

، ك جرت محاكلة إعداد مالحؽ تبيف (1)ك األدب. ك أمكف إحصاء العمماء في فترات أربعة
ك ،العمماء ك مناطقيـ التي عاشكا فييا، ك الرحالت الداخمية ك الخارجية التي قامكا بيا 

 اليجرات إلى المناطؽ األخرل.
، ألف  نماذج ك عينات ختياراك لـ يكف العدد المعيار المطمؽ في ىذه العممية بؿ تـ    

مى إحصاء العمماء خالؿ الفترة المدركسة دكف مراعاة العمؿ البيبميكغرافي ىنا انحصر ع
ألنو عمؿ صعب ك شاؽ.ك بالنظر لعدـ كجكد دليؿ إنتاجيـ الفكرم ك ما خمفكه مف تأليؼ.

بيبميكغرافي بأسماء ك إنتاج األندلسييف، كاف لزاما عمينا القياـ بمحاكلة حصر أسماء العمماء 
 اني ك السادس اليجرييف،مف خالؿ تتبع تراجميـ.الذيف عاشكا في األندلس مابيف القرنييف الث

                                                
 اضطراب( ك ىي فترة ـ936-888/ىػ325-275تقسيـ الدراسة إلى أربعة فترات تاريخية ك ىي : الفترة األكلى) تـ  (1)

ك ىذا منذ عصر األمير عبد اهلل بف محمد. الفترة  سياسي ك انحصار سمطاف بني أمية في قرطبة ك أحكازىا.
ىي فترة ازدىار األندلس ك سيادة قرطبة ك سيطرتيا عمى مدف األندلس المختمفة ( ك ـ1008-936-ىػ399-325الثانية)

-399تبدأ مع حكـ عبد الرحماف الثالث)الناصر(. ك الفترة الثالثة) األقكياءفي ظؿ خمفاء بني أمية أك حجابيـ 
-ىػ422نة ( ك فترة الصراع عمى الخالفة في بني أمية، فدب الضعؼ ك سقطت الخالفة سـ1091-1008/ىػ484

، فتشرذمت األندلس إلى عدد مف الممالؾ المتطاحنة التي قامت في مدف األندلس ك اصطمح عمى تسمية ىذه الفترة ـ1031
ػ( ك فييا فقدت األندلس مركز السيادة ك الريادة، ك م1121-1091/ق515-484بعصر ممكؾ الطكائؼ. الفترة الرابعة)

لممزيد  ية تابعة ليـ.الك بسطكا سمطانيـ عمى األندلس،فأصبحت األندلس ك أصبحت تابعة لممغرب الذم حكمو المرابطكف 
السيد عبد العزيز، سالـ، تاريخ المسمميف كآثارىـ في األندلس مف الفتح كحتى سقكط الخالفة، اإلسكندرية: مؤسسة   راجع:

، 2طي حتى سقكط غرناطة، عبد الرحمف، عمي الحجي، التاريخ األندلسي مف الفتح اإلسالم -م1111شباب الجامعة، 
أبك العباس أحمد، ابف عذارل المراكشي، البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرب، )تحقيؽ  -1191بيركت: دار القمـ، 

 ـ1980/ىػ1400، بيركت: دار الثقافة، 2، ط(اؿصكمراجعة: ت: ككالف كليفي بركفن
 م1199، القاىرة: مطبعة الخانجي، 3المرابطي، ط محمد عبد اهلل، عناف، دكؿ الطكائؼ مف قياميا في الفتح -
 م1191محمد، بف عبكد، مباحث في التاريخ األندلسي كمصادره، الرباط: دار عكاظ،   -
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الرغـ مف كثرة التراجـ ك تبايف الفترات التي تغطييا ك تعدد أشكاليا ك تخصصات ب    
لـ نجد كتابا كاحدا لمتراجـ يشمؿ عمى تراجـ جميع عمماء األندلس لمفترة  .العمماء المتشعبة

 ة كتب التراجـ ك الطبقات ك األنساب المدركسة،لذا كاف منيجنا اإلجرائي يتمثؿ في مراجع
ك الجغرافيا ك األدب التي غطت تراجـ األندلس، الختيار العمماء ممف ليـ مؤلفات . ك مع 

 ذلؾ كاجيتنا صعكبات تمثمت في ما يمي:
استقطبت األندلس عددا كبيرا مف العمماء المشرقييف الذم عاشكا باألندلس حتى  -1

، كما ذكرت كتب التراجـ صدرت باألندلس ألف مؤلفاتيـ ـكفاتيـ،فتـ إدراجي
 .تخصصاتيـ

تـ إحصاء عدد المؤلفيف ك مؤلفاتيـ مف خالؿ كتب التراجـ التي تكفرت لنا، ك بالرغـ  -2
األندلس،إال أنو تـ تكزيع المؤلفيف تبعا لما كرد  مؤلفكمف المكسكعية التي تميز بيا 

بأعداد العمماء ك مراكزىـ ك المنيجية حكؿ إعداد الئحة  تك مف المالحظا بترجماتيـ.
 مؤلفاتيـ بصكرة تقريبية:

عمى مصدر كاحد ك لكف تعدد المصادر لحصر المؤلفيف خالؿ  االعتمادلـ يكف  -3
 الفترة المدركسة.

لمتدليؿ عمى المشاركة  تـ التقيد بذكر عدد العمماء ك إحصائيـ عمى تاريخ الكفيات -4
 العممية لممؤلؼ ك إنتاجو الفكرم.

في ألندلسيكف العمماء كالفقياء كرجاؿ األدب، ككاف ليؤالء القيادة كالريادة مجد ا       
 .المجتمع األندلسي، كمف العمماء مف يعد مف الفقياء كالمحدثيف كاألدباء كالمغكييف كالمؤرخيف

كبيرة أف المصادر تزخر بأعداد ،اتضح مف تقكيـ مصادر الدراسة المتاحة بيف أيدينا      
الثاني كالسادس اليجرييف ذيف عاشكا في مدف األندلس المختمفة في القرنيف مف العمماء ال

نتاجاتأثر بيا العمماء استقرارا كىجرة، ما في ىذه الفترات مف تقمبات سياسية عمى  فكريا  كا 
كاختمؼ كجكد العمماء في أقاليـ األندلس  .السياسية كاالجتماع كاالقتصاد كعمال في مجاالت
أك طرد ليـ، فقد تميز القرف الثالث بدكر القكة كضاع فييا جذبا لمعمماء األكمدنيا باختالؼ 

كضعؼ، أما القرنيف الخامس كالسادس  كاالزدىار، ثـ أعقبو تميز القرف الرابع بدكر التفكؾ
 دكال تمزؽ،، ختـ بفترة تبعية األندلس لممغرب. إلىىي البداية بدكر الضعؼ انتيى 
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 )أرقاـ تقريبيةعالما 2212 عمماء في فترة الدراسة بػلم اإلجماليالعدد  إحصاءأمكف 
أعداد العمماء في  في االختالؼ كالتبايف إذ أف (نمكذجية كما سبؽ ك أف بينا طريقة العمؿ

 إلىاالستقرار كاليجرة الداخمية كالخارجية، كميا مسائؿ تدعك كؿ فترة، كاختالؼ درجة 
، م(712-888هـ/122-222)تتراكح ما بيف  حدة، فما بيف الفترة التيكؿ فترة عمى ة مناقش

 كتكزع العمماء عمى الفترات الزمنية عمى النحك التالي:.عالما 122 بمغ عدد العمماء بػ
 .(: أعداد العلامء يف الفرتات األربع6) رقمل جدو

 العدد الفترة الشمنيت الزقم

 515 ىػ 572-552 1
 797 ىػ 552-599 5
 752 ىػ 599-484 5
 517 ىػ 484-287 4
 2212 المـجـمـوع 

 
، (م2972-716/هـ484-122)يتضح مف خالؿ الجدكؿ أف عدد عمماء الفترتيف 

الزمف لـ يكف السبب تضاعؼ، كىك أمر منطقي، كالمالحظة الظاىرية التي تبدك أف 
زدىرت العمـك ا الفترات المختمفة، ففي الفترة الثانيةكراء تفاكت أعداد العمماء في  يالرئيس

 االستقرارإلى ، فأصبحت األندلس مف المراكز العممية الميمة، كيعكد ذلؾ فركعيابمختمؼ 
خمفاء أك حجابا لمعمـ، كاستمرت زيادة ، كتشجيع الحكاـ االقتصادمالسياسي كاالزدىار 

العمماء في الفترة الثانية، كعادة ما يفسر بأف االضطراب كالتمزؽ السياسي صحبو ازدىار 
 بينيا. المتصارعة فيملحضكر عدد مف الممالؾ اعممي 

أف  إلىيعكد العمماء، كالسبب كفي الفترة الرابعة نالحظ التدني الشديد في عدد 
كأصبحت األندلس كالية األندلس لـ تعد المركز األساسي لمسيادة في المغرب اإلسالمي، 

االقتصادية مرابطية ، إضافة إلى تيديدات الممالؾ النصرانية لألندلس، كتدىكر األكضاع 
 النازحيف كال أسمائيـ.ي البالد، كلـ تسعؼ مصادر التاريخ العاـ في تبياف عدد ف
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 م(.937-888هـ/325-275(: توزع العلامء عذ مدن األىدلس ما بني )7رقم: ) لجدو

 مجموع العلماء املدينت

 154 قزطبت
 57 طليطلت

 55 بيرةلأ
 11 ضزقططت

 11 إشبيليت
 12 وشقت
 2 جيان

 11 بطليوص
 8 ضيتمز 

 7 وادي الحجارة
 2 إضتجت
 7 بجاهت

 1 ريت
 2 الجشيزة الخضزاء

 4 شذوهت
 5 تطيلت
 5 لورقت

 5 طزطوشت
 4 الردة

 5 قزموهت
 1 تجبا

 1 مالقت
 1 فحص البلوط

 8 لم تذكز
 124 املجموع
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فيما عدا قرطبة ىذا الجدكؿ أف أكثر المدف عدد عممائيا أقؿ مف عشرة  يالحظ مف
شبيمية  ،كسرقسطة ،كالبيرة، يطمة كطم كبطميكس، كيالحظ أف قرطبة يزيد عمماؤىا ،ككشقة ، كا 

 ، ألنيا كانت حاضرة األندلس كمركز أساس لمعمـ كالثقافة.األخرلالمدف عمى عدد عمماء 
 :في الفترة األولى العمماءأوال: 

ى، كرحؿ األكللطمب العمـ داخؿ األندلس كخارجيا خالؿ الفترة عالما  269رحؿ 
العمماء، فقد الرئيس الذم رحؿ إليو عالما إلى خارج األندلس، فكانت قرطبة المركز  222

عالما.كيكضح الجدكؿ التالي: أعداد العمماء القادميف إلى قرطبة كالمدف التي  12 اتجو إلييا
 منيا:قدمكا 

 .واددن التي قدموا منها(: أعداد العلامء الراحلني إىل قرصبة 8 رقم)جدول 

 عدد العلماء املدينت

 7 طليطلت
 2 إشبيليت
 4 بطليوص

 4 بيرةلإ
 5 وشقت

 5 إضتجت
 5 وادي الحجارة

 5 شذوهت
 1 جيان

 1 ريت
 1 لورقت

 1 الجشيزة الخضزاء
 1 لم تذكز املدينت

 16 املجموع

 



الرابعالفصل                               م22-8هـ/ 6-2) القرنني مابني العلماء يف األندلس                     

 

102 

 

 في قرطبة جاؤكا مفيتضح مف ىذا الجدكؿ أف أكثر العمماء الذيف رحمكا لطمب العمـ 
شبيمية، طميطمة  ستجة ككادم الحجارة، كلعميـ بعد عكدتيـ  ،ككشقة، كالبيرة  ،كبطميكس ،كا  كا 

 األندلس.في العمـ في مدنيـ فأسيمكا بجعؿ مدنيـ مف المراكز العممية قامكا بنشر 
جعؿ ىناؾ إلى أكثر مف منطقة مما معظميـ  اتجوعالما خارج األندلس،  222رحؿ 

يكضح مغربية، كالجدكؿ التالي كانت أكثر منيا مة المشرقية تفسيرا كاضحا ىك أف الرح
 التي رحؿ إلييا العمماء كأعدادىـ.المناطؽ 

 وادناصق التي رحلوا إلوها.(: أعداد العلامء الراحلني خارج األىدلس 9رقم)جدول 

 عدد العلماء املدينت

 47 مكـت
 59 أفزيقيت

 59 املشزق )دون تحديد(
 19 مصز

 15 العزاق
 1 رحل دون تحديد

 11 اليمن
 4 القلشم
 1 املدينت

 224 املجموع

ذا  ذكرت معيـ جميعا، كتراكحت أنيا  جدىا فيأسباب الرحمة  دراسةمباحث لأمكف كا 
ك قد ىيأ تنقؿ العمماء بيف المدف كسيمة مباشرة لالتصاؿ فيما .بيف العمـ كالحج أك الجمع بينيا

 يكضح ذلؾ: كالجدكؿ التالي بة لمتكاصؿ العممي.بينيـ. ما أتاح أماميـ فرصة مناس

 (: أسباب الرحلة اخلارجوة يف الفرتة األوىل10رقم)جدول 

 عدد العلماء الطبب

 71 العلم
 8 الحج

 47 العلم والحج
 227 املجموع
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كمما سبؽ يتبيف تطابؽ الرحمة،  بسببالجدكؿ أف العمـ كاف  خالؿ ىذامف  يالحظ

في داخمية كالخارجية فكاف العمـ أىميا، كتطابؽ االتجاه نحك الخارج األسباب في الرحمة ال
 الفترة األكلى.اليجرة كالرحمة معا، كىي كميا مف مميزات كخصائص 

فترة القكة كاالزدىار، فأمكف كىي  م(2998-712هـ/177-122)كفي الفترة الثانية: 
ظاىرة ى عدد العمماء، كىذه النظر الزيادة الكبيرة التي طرأت عمت فميعالما، ك  279إحصاء 

العمماء عمى مدف كيكضح الجدكؿ التالي: تكزع ة متأنية متعمقة لممراكز العممية، تستدعي كقف
 األندلس.

 /هـ499-328(: توزع العلامء عذ مدن األىدلس ما بني 11رقم)جدول 

 م(939-1105

 املدينت مجموع العلماء  املدينت مجموع العلماء

 قزطبت 491  لورقت 5

 طليطلت 25  مزشاهت 1

 إضتجت 51  مالقت 5

 إشبيليت 59  مجزيط 5

 إلبيرة 57  قزموهت 1

 بجاهت 55  الجشيزة الشزقيت 1

 شذوهت 18  الشهزاء 5

 بلنطيت 11  فزيش 1

 ضزقططت 14  طلبيرة 1

 حيان 2  أقليش 1

 الفزج 15  ضالم 1

 الجشيزة الخضزاء 5  فحص البلوط 1

 ريت 2  قبرة 1

 باجت 4  مزضيت 4

 تطيلت 5  الردة 5
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 مورور  5  مورور  5

 أشوهت 4   

 وشقت 5 

 طزطوشت 5 

 قلعت أيوب 5 

 بطليوص 5 

 املجموع    282

 ثالث أنماط مف المراكز العممية: أّف ىناؾ ىذا الجدكؿ خالؿ مفيتضح      
 رت في االزدىار، منيا: قرطبة أكال: مراكز عممية كانت بارزة في الفترة األكلى كاستم

شبيمية كسرقسطة.  كطميطمة كالبيرة كا 
  في الفترة الثانية، مثؿ: ثانيا: مراكز عممية كانت بارزة في الفترة األكلى، كتدنى دكرىا

 كشقة كبطميكس.

 حتمت مراتب أعمى خالؿ ىذه الفترة، مثؿ: أستجة كشذكنة كبجانة ثالثا: مراكز ثانكية، ا
 كبمنسية كالفرج.

تجاه العمـ الزيادة في عدد العمماء إلى سياسة خمفاء بني أمية كحجابيـ كتعكد        
 كالعمماء في مظيريف اثنيف:

 تشجيعيـ لمعمماء البارزيف في األندلس، كاستقطابيـ لقرطبة.  .1
 بذليـ كتكسعيـ لمعمماء القادميف مف خارج األندلس.  .5

ندلس خالؿ ىذه الفترة، كاحتمت ليذا أصبحت قرطبة مركز الجذب األساس لعمماء األ
شبيمية في المركز الرابع،  طميطمة المركز الثاني، كجاءت البيرة في المركز الثالث، كا 
كسرقسطة في المركز الخامس، أما بطميكس ككشقة فتراجع عدد عممائيا، كلعؿ ذلؾ لمكقعيا 

 الجغرافي في شماؿ األندلس مكاجية لمممالؾ النصرانية فأصبحت ثغرا.
 :في الفترة الثانية العمماءيا: ثان
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داخؿ األندلس كخارجيا خالؿ الفترة الثانية، كبمغ عدد الراحميف  إلىعالما  272رحؿ 
خارج األندلس، يالحظ مف خالؿ  إلىعالما  272عالما، كرحؿ منيـ  299منيـ داخميا 

عممي كبداية ازدىار األندلس ال إلىأف الرحمة خالؿ ىذه المرحمة تدنت، كىذا يشير األرقاـ 
ككاف العمـ ىك الدافع الرئيس لمرحمة الداخمية، فيك يذكر مع كؿ مف التكجو نحك الداخؿ، 

ترجـ ليـ تقريبا، أما اتجاىات الرحمة فقد تعددت، كالجدكؿ التالي يكضح المناطؽ التي رحؿ 
 إلييا العمماء كأعدادىـ.

 .إلوهاواددن التي توجهوا داخل األىدلس  إىل(: أعداد العلامء الراحلني 12رقم)جدول 

 عدد العلماء املدينت

 75 قزطبت
 9 بجاهت
 5 إلبيرة

 1 طليطلت
 1 الفزج

 1 قزطبت وإلبيرة
 1 قزطبت وبجاهت
 1 قزطبت ووشقت
 1 إلبيرة وبجاهت

 1 طليطلت ووادي الحجارة
 1 قزطبت وإلبيرة وضزقططت

 1 طليطلت والفزج
 77 املجموع

 
داخمية كأنيا رحمة إلى قرطبة كحدىا، كالبكف شاسع بيف قرطبة كاضح أف الرحمة ال

تأثرت بطمب العمـ قد كأم مدينة أخرل في ىذا الجدكؿ، كمما يؤكد أف الرحمة الداخمية 
األندلس رحؿ إلى خارج المركز السياسي الكحيد في األندلس.كانت  كالعمؿ معا، ألف قرطبة

عمماء األندلس في ىذه الفترة  إليياالتي رحؿ  عالما، كالجدكؿ التالي يكضح المناطؽ 272
 كأعدادىـ:
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:إلوها(: أعداد العلامء الراحلني خارج األىدلس وادناصق التي رحلوا 13جدول )رقم  

 
 عدد العلماء املدينت

 157 مكت
 77 مصز

املشزق )دون 

 تحديد(

84 

 111 الشام
 51 العزاق
 2 املدينت
 18 أفزيقيت
 2 اليمن
 57 قلشم
 5 جدة

 5 هيطابور 
 1 أقزيطش
 1 عمـان

 1 أصبهان
 1 فارص

 1 خزاضان
 472 املجموع

إلى ما يمفت النظر في ىذا الجدكؿ أنو لـ يرحؿ أحد إلى المغرب، كقمة الراحميف 
كلعؿ ذلؾ يعكد إلى أف أفريقية أفريقية، مما يشير إلى أنيا كانت منطقة عبكر ال غاية لمرحمة 

مشرقيا ال فاطمييف ثـ بني زيرم، كيتضح جميا أف خط اتجاه الرحمة كاف كانت تحت سيطرة ال
 مغربيا، فما أسباب الرحمة؟، الجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.

 (: أسباب الرحلة اخلارجوة14جدول )رقم

 عدد العلماء الطبب

 174 العلم والحج
 71 العلم
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 2 الحج
 5 الحج والعلم والتجارة
 4 العلم والحج والشيارة

 5 العلم والتجارة
 272 املجموع

 
بيف العمـ كالحج كاف أكثر أسباب الرحمة الخارجية، ككاف يتبيف مف الجدكؿ أف الجمع 
التي ازدىرت في المشرؽ، كىذا ال يعني أف األندلس كانت األندلسيكف يتكقكف إلى المعارؼ 

 الدم.بيئة طاردة، بؿ جاذبة كىذا طكاؿ القرف الرابع اليجرم، العاشر المي
ىي ضعؼ الخالفة كسقكطيا تـ تجزئة األندلس كانت السمة البارزة ليذا القرف 

-177)صارت كالية تابعة لدكلة المرابطيف بيد أف عمماء ىذه الفترة كأخيرا سياسيا، 
عدد مف الفترات السابقة، كالدكافع التي جعمت العمماء كانكا أكثر  م(2972-2998هـ/484

ثالثة عكامؿ:  إلى، يرجع في األساس إلييايياجركف كيرحمكف يستقركف في مركز قرطبة ك 
في أكضاع القرف  ةالسياسي الجكانب ثأتر طمب العمـ، كالعمؿ، كاألكضاع السياسية، فكيؼ 

 الخامس مف حيث أعداد العمماء كالحياة العممية كتكزعيـ عمى مدف األندلس؟
لتالي يعطينا صكرة أكثر كالجدكؿ ا .عالما 752ب:  الثالثة الفترة عمماءبمغ عدد 

 كضكحا:
 : توزيع العلامء عذ مدن األىدلس ما بني(15رقم)جدول 

 م(.1091-1008هـ/399-484)

 املدينت مجموع العلماء  املدينت مجموع العلماء

 قزطبت 491  الجشيزة الخضزاء 1

 طليطلت 111  طزطوشت 4

 إشبيليت 151  لبلت 5

 ضزقططت 49  شلب 1

بيرةإل 51  مكادة 5  

 أملزيت 25  إشبوهت 5
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 بجاهت 18  إقليش 5

 بلنطيت 58  لورقت 5

 بطليوص 18  قبرة 1

 مزضيت 18  قزموهت 1

 مالقت 11  شنتمزيت الغزب 1

 داهيت 55  مجزيط 1

 لم تذكز 45  بياهت 1

 شاطبت 9  الثغز 5

 جيان 5  قوهكت 1

 باجت 1  

 وشقت 2 

 شذوهت 5 

 جشيزة شقز 5 

 ضالم 5 

 الفزح 5 

 وادي الحجارة 1 

 املجموع 2948

يتضح مف الجدكؿ أعاله تفاكت أعداد العمماء بيف مدف األندلس، ففي الكقت الذم 
عددىـ في مدف أخرل عمى المدف عمى الثالثمائة اقتصر زاد فيو عدد العمماء في بعض 

أف ىذه الفترة حظ خالؿ مدف األندلس عمماء، كيالت قرطبة أكثر معالـ كاحد فقط، فقد ظ
السيادة فقدىا مركز طاردة لمعمماء أكثر منيا جاذبة، كلعؿ ذلؾ يعكد إلى قرطبة أصبحت 

مراكز سياسية جاذبة لمعمماء، ، كظيكر م2912هـ/422كبسقكطيا عاـ بضعؼ الخالفة، 
حكؿ منصب الخالفة في عصر الفتنة التي استمرت كافتقارىا لألمف، فقد عانت مف الصراع 

 .سنة 22
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كالقتؿ عذارل تدىكر كضع قرطبة في الفتنة، فقاؿ: "كالحرب كؿ يـك قائمة، كأكد ابف  
، كقاؿ في (2)الكباء كالمرض"مع ذلؾ  ، فكانكا في نقص األمكاؿ كاألنفس، كانضـةريعذ

كلعؿ تراجع  (3)عظيـ"في ىرج كاختالؼ كمرج كخكؼ مكضع آخر: "كبقي أىؿ قرطبة 
تحت سيطرة ممكؾ الطكائؼ دخكؿ بعض الحكاضر  إلىز يعكد العمماء في بعض المراك

الذيف جعمكا عكاصميـ محكر اىتماماتيـ األدبية كالعممية، كشجعكا قدـك العمماء إلييا مف 
 .(4)داخؿ األندلس كخارجيا

 :في الفترة الثالثة العمماءثالثا: 
داخؿ  إلىداخؿ األندلس كخارجيا، اتجو منيـ  إلىعمماء مف مدنيـ  291ىاجر 

عالما، كمف ىنا يتضح أف كجية اليجرة كانت  22كلخارج األندلس عالما،  226األندلس 
الداخمية عمى قمة االستقرار في ىذه الفترة، كلعؿ  اليجرةكثرة أكثر منيا خارجية، كتدؿ داخمية 

ذلؾ بسبب األحداث السياسية في األندلس، كالجدكؿ التالي يكضح المدة التي ىاجر إلييا 
 ماء كأعدادىـ:العم

 :إلوهااجتهوا التي : أعداد العلامء ادهاجرين داخلوا وادناصق (16رقم)جدول 

 عدد العلماء املدينت

 58 إشبيليت
 59 طيلطلت
 51 أملزيت
 55 قزطبت

 11 ضزقططت
 9 بلنطيت
 9 داهيت

                                                
 .101، ص: 3جابف عذارل، المصدر السابؽ،   (2)
 .242، ص: 1جنفسو،   (3)
، رسالة م2972-2919هـ/488-422ندلس عبد اهلل، البشرم، الحياة العممية في عصر ممكؾ الطكائؼ في األسعد   (4)

 كأيضا: .122-126، ص ص: هـ2496-2492دكتكراه غير منشكرة، مكة: جامعة أـ القرل، 
Henri,Terrasse," Caractères généraux des émirats espagnoles du XIe 

siècle",in,R.O.M.M,n°2,1966,pp.189-198. 
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 2 لم تحدد املدينت
 4 إلبيرة

 5 بطليوص
 5 الجشيزة الخضزاء

 5 ميورقت
 5 مالقت

 5 شاضبت
 5 إقليش
 5 مزضيت
 1 قوهكت
 1 طلبيرة
 1 قزموهت

 1 طزطوشت
 224 املجموع

 

العمماء في  إليياكثرة المدف األندلسية التي ىاجر نالحظ   أعاله الجدكؿ خالؿ مف
ىذه الفترة، كتفاكتت حظكظ ىذه المدف في استقطاب المياجريف، كتراجعت قرطبة بكصفيا 

جريف داخميا، فمـ تعد المركز األكحد كما كانت في الفترتيف السابقتيف، مراكز استقطاب لمميا
ء، كىـ: حاتـ بف محمد بف عبد الرحمف اليجرة، فمـ تذكر مع خمسة عمماأما بالنسبة ألسباب 

بف حاتـ التميمي، كأحمد بف سعيد بف عمي األنصارم، كمحمد بف كىب بف بكر الكتاني، 
كيكسؼ بف عيسى بف سميماف األنصارم،  بد السالـكمحمد بف إبراىيـ بف مكسى بف ع

أسباب اليجرة مع أعدادىـ في كؿ سبب حسب الجدكؿ استنتاج ، بينما أمكف (5)1النحكم
 التالي:

                                                
 بشككاؿ: ابف  (5)

 .145-145، ص: 5ج -
 .21-27، ص: 1ج -

 .451-454، ص: 9ج -

 .254، ص: 17ج -
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 جرة الداخلوة وأعداد العلامء.أسباب اهل(: 17جدول )رقم

 عدد العلماء الطبب

 117 العمل
 21 الفتنت

 4 الخوف من الحكام
 5 والصزاع مع الوسراء الخالف مع الحكام

 5 الشهـد
 1 الجهــاد
 222 املجموع

 

أف اليجرة لمعمؿ كانت أبرز األسباب، أما المدف التي اتجو يتضح مف ىذا الجدكؿ 
طالبكا العمؿ فكانت المراكز العممية كالسياسية الجديدة، أما السبب الثاني فيتعمؽ بالفتنة  إلييا

 .م2997هـ/177التي تعرضت ليا قرطبة عاـ 
محمد كاف الخكؼ مف الحكاـ سببا في ىجرة أربعة عمماء، فخرج عبد اهلل بف 

، كاتجو محمد بف (6)غرناطة ىربا مف المأمكف بف ذم النكف إلىالحجارم مف كادم الحجارة 
، كفر أحمد بف محمد (7)إلى طميطمة خكفا مف بني عباد اشبيميةمركاف بف زىر األيادم مف 

، كىاجر مغيث بف محمد بف (8)ىربا مف بني جيكر اشبيميةرطبة إلى القيسي الحراكم مف ق
 .(9)اشبيميةيكنس بف مغيث مف قرطبة إلى 

 ىذه األرقاـ أسباب كاتجاىات اليجرة الداخمية في ىذه الفترة، كتنـ عف األكضاع تبيف
التي كانت تمر بيا األندلس، كتشير إلى تراجع مكانة قرطبة السياسية  السياسية

المراكز العممية، كتعددت المناطؽ الخارجية التي مراكز سياسية منافسة ليا فتعددت كظيكر 
                                                

1- (6)
،بيركت: دار 2أبك الحسف عمي الشنتريني،الدخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة)تحقيؽ: إحساف عباس(، ط ابف بساـ، 
 .331، ص: 1ج، 3ق. 1979الثقافة، 

 .21-29، ص ص: 9جعياض، المدارؾ،   (7)
 .333، ص: 1ج، 1قابف بساـ،   (8)
(9)

 .17ص:  ،2جابف بشككاؿ،   
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عمى عمماء األندلس خالؿ ىذه الفترة، كالجدكؿ التالي يكضح تكزع العمماء ىاجر إلييا 
 المناطؽ التي ىاجركا إلييا:

 وادناصق التي هاجروا إلوها(: أعداد العلامء ادهاجرين خارجوا 18جدول )رقم

 عدد العلماء ملنطقتا

 9 مصز
 1 مكت

 1 املغزب
 4 الشام
 1 اليمن

 1 املشزق دون تحديد
 22 املجموع

كمف ىنا يالحظ مف خالؿ ىذا الجدكؿ أف اتجاه اليجرة كاف مشرقيا أكثر منو مغربيا، 
 يتضح أف أسباب اليجرة تعددت ككثرت نحك المشرؽ.

التالي، تكزيع العمماء عمى مدف ، كيصكر الجدكؿ 129بمغ عمماء ىذه الحقبة 
 .م(2247-2972هـ/242-484)التبعية المرابطية  ةخالؿ الفترة الرابعة كىي حقباألندلس 

 (: توزيع العلامء عذ مدن األىدلس19جدول )رقم

 م(1149-1091هـ/545-484ما بني )

 املدينت مجموع العلماء  املدينت مجموع العلماء

 قزطبت 27  قلعت أيوب 1

هكتقو  1  إشبيليت 51  

 طليطلت 9  غافق 1

 ضزقططت 11  طلبيرة 1

 أملزيت 19  طزطوشت 5

 شاطبت 14  ضنتمزيت الغزب 5

 بلنطيت 57  شلب 5

 بطليوص 15  شلطيش 1
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 مزضيت 9  رهد ة 1

 جيان 7  وقت 1

 داهيت 1  قططيلت 1

 غزهاطت 14  جشيزة ثغز 1

 أشبوهت 1  الطهلت 1

 وادي الحجارة 5  الجشيزة الخضزاء 1

 أقليظ 1  لم تذكز 4

 ضالم 5  ميورقت 1

 مجزيط 1  

 الفزح 1 

 مزبيطز 1 

 مالقت 2 

 لوشت 1 

 الردة 1 

 املجموع 212

 
كلكف الجدكؿ قمة عدد المراكز العممية بالمقارنة مع الفترات السابقة،  ىذا مف يستنتج

رية، كبمنسية كبطميكس، كغرناطة، كيتضح أف ىنا مراكز استمرت مثؿ: قرطبة كاشبيمية كألم
عالما، كبالرغـ مف أف المرابطيف اتخذكا  29عممائيا  فكاف عددقرطبة احتمت المراكز األكلى،

 شطر المغرب. ميمميف، فقد خرج العمماء عنيا (10)عاصمة ليـمف قرطبة 
ييا في تي كانت عمال ترتيبياعمى كيالحظ عمى ألمرية كسرقسطة كغرناطة محافظتيا 

الستقرار أكضاعيا السياسية، االسادس، كلعؿ ذلؾ الفترة السابقة، كاستمرت في مركزىا 
خالؿ ىذه الفترة، فيك  اضمحؿالنصراني الخارجي، أما المركز الذم كبعدىا عف الخطر 

                                                
، اليرفي، دكلة المرابطيف في عيد عمي بف يكسؼ بف تاشفيف، دراسة سياسية كحضارية، بيركت: دار الندكة سالمة  (10)

 .61، ص: م2782الجديدة، 
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مركز بجانة العممي، ، كما اختفى (11)ـ1782ىػ/478مركز طميطمة بعد سقكطيا سنة 
 مثؿ دانية، كمرسية، كمالقة.كاضمحمت مراكز عممية 

 في الفترة الرابعة: العمماءرابعا: 
 29عالما، كخارجيا ب:  42ىجرة داخمية بتعداد في  عالما في ىذه الفترة،  62ىاجر 

مف مناطؽ الخطر الشديد إلى بسبب تنقؿ العمماء عالما، كلعؿ غمبة اليجرة الداخمية 
 العمماء كأعدادىـ:مراكز التي ىاجر إلييا المناطؽ األقؿ خطرا، كالجدكؿ التالي يكضح ال

 إلوها(: أعداد العلامء ادهاجرين داخلوا واددن التي توجهوا 20جدول )رقم

 عدد العلماء املدينت

 17 إشبيليت
 7 قزطبت

 2 ضزقططت
 2 أملزيت

 2 شاطبت
 2 بلنطيت
 5 غزهاطت
 1 بطليوص
 1 طليطلت
 1 مزضبيت
 1 جيان
 5 داهيت
 1 مالقت

 1 طزطوشت
 42 املجموع

 

                                                
 . 191، ص: م2782المجيد، النعنعي، اإلسالـ في طميطمة، بيركت: دار النيضة العربية،  عبد  (11)
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يتضح مف مقارنة عدد العمماء الذيف ىاجركا، فاف اشبيمية احتمت المركز األكؿ في 
 الختالؼكما كاف .لمراكز العمميةا أساسا نحك كثرة المياجريف، تمتيا قرطبة، ككانت اليجرة

اف محمد بف العمماء مع غيرىـ في الرأم تجاه بعض القضايا العممية دافعا لترؾ مدنيـ.فقد ك
ـ( أحد أبرز فقياء اشبيمية ك قاضييا ك لو شدة ك 1159ىػ/245عبد اهلل بف العربي)ت: 

سطكة مما أثار غضب مف لـ يرقيـ ذلؾ مف أىؿ اشبيمية، فتكجو محمد بف إسماعيؿ 
أحد أبرز فقياء الشكرل في اشبيمية إلى مراكش لممطالبة  (12)ـ(1154ىػ/259الرنجاني)ت: 

 ء.بعزلو عف القضا
لـ تذكر أسباب اليجرة مع ثالثة عمماء كىـ خمؼ بف عمر بف خمؼ بف سعد بف 

 كأحمد بف قاسـ بف عيسى المقرئ (14)كيكسؼ بف مكسى األزدم األشعرم (13) أيكب التجيبي
ك قد احتفؿ عمماء ك سكاف عدد مف المدف بالفقياء الكارديف عمييـ، فعندما تكجو .(15)

ـ( خرج عدد مف سكانيا 1151ىػ/251إلى غرناطة سنة) القاضي عياض بف مكسى السبتي
ك عممائيا الستقبالو ك أقامكا لو استقباالن حافالن ك بمغ عدد أعياف البمد الذيف شارككا فيو مائتا 

ك عندما تكجو إلى قرطبة مف غرناطة . (16)شخص، ك مف العامة عدد أكبر مف ذلؾ بكثير
 (17)قياء مسمميف عميو ك محتفيف بو.زاره عدد كبير مف أىميا ك معيـ بعض الف

ك  المظاىر االحتفالية باستقباؿ الفقياء أحيانا شكالن عمميا مثؿ المذاكرة اتخذت
سيؿ عممية المقاء بيف العمماء ك الفقياء ك عزز  ك ىك أمر المجالسة في حمقات المساجد،

لتي نزلكا فييا. إقامة قسـ منيـ في ضيافة غيرىـ مف فقياء المدف اعبر تكاصميـ العممي 
 كيمكف تكزيع أعدادىـ كفقا ألسباب مجرتيـ في الجدكؿ التالي:

                                                
 .118ابف األبار،المعجـ، ص   (12)
 .152، ص: 3جابف بشككاؿ،   (13)
 .272، ص:5قابف الزبير،   (14)

 .242، ص: 4جالحميدم،  (15)
المقرم، أحمد بف محمد، أزىار الرياض في أخبار عياض)تحقيؽ: مصطفى السقا ك آخركف(،الرباط: المعيد الخميفي    (16)

 .11،ص 3، ج 1978لألبحاث المغربية، 
 .24ص ابف األبار، المعجـ،   (17)
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 (: أسباب اهلجرة وأعداد العلامء21جدول )رقم

 
 عدد العلماء الطبب

 51 العمل
 15 ضقوط طليطلت

 1 النفي
 44 املجموع

 
الداخمية كىما يتضح مف ىذا الجدكؿ أف ىناؾ ظاىرتيف أساسيتيف حركتا اليجرة 

بحث عف العمؿ كسقكط طميطمة، حيث كاف لسقكط المدينة أبرز أحداث ىذه الفترة، إضافة ال
حيؼ العدك النصراني ألراضي إلى االضطراب السياسي نتيجة عدـ االستقرار الداخمي كت

 المسمميف كاف العامؿ األساس في اليجرة الداخمية.
 خارجية: ةاألندلس ىجر كيصكر لنا الجدكؿ اآلتي، المناطؽ التي ىاجر إلييا عمماء 

 إلوها(: أعداد العلامء ادهاجرين خارجوا، وادناصق التي توجهوا 22جدول )رقم

 عدد العلماء املدينت

 11 املغزب
 1 بغداد
 1 دمشق
 1 مصز

 1 املشزق دون تحديد
 57 املجمـوع

 
مف الجدكؿ أف اليجرة غمبت إلى المغرب غمبة كاضحة، ذلؾ أف األندلس  نستقرأ

لييا تكجو الناس طمبا لألماف حت أض مراكز مف جية، كتكجو العمماء إلى كالية مرابطية ، كا 
خاصة سبتة كطنجة كأغمات كفاس السمطة كالمراكز العممية كالتجارية التي زاد ازدىارىا 

العمماء بيف  النتقاؿك كاف السبب السياسي أحد الدكافع الرئيسية  كمراكش، كتممساف، كبجاية.
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ىيج حادثة لؾ بتأثير بعض الحكادث السياسية التي تعرضت ليا البالد مثؿ ك ذ المدف
حيث ثار قسـ مف سكاف قرطبة عمى ـ( 817ىػ/575الربض التي حصمت في األندلس سنة)
ك انتيى ىذا الحادث بفشمو ـ(. 851-791ىػ/-187األمير الحكـ بف ىشاـ بف عبد الرحماف)

 (18)الكثير مف سكانو ك منيـ العديد مف الفقياء ك تيديـ الربض الشرقي مف قرطبة، ك قتؿ
الذم  النفزمأما أسباب اليجرة فمـ تذكر مع عالميف كىما محمد بف أحمد بف نصر 

، كعمي بف عبد الغني الفيرم الذم ىاجر مف مرسية إلى (19) ىاجر مف رندة إلى أغمات
ايا العممية، فبسبب قضية أحيانا نتيجة إلثارة بعض القضك كاف انتقاؿ العمماء  .(20) طنجة

كرامات األكلياء التي أثيرت في قرطبة فانتقؿ بعض فقياء قرطبة إلى المغرب لمسماع مف 
ـ(ك ىك أحد أبرز متصكفة 991ىػ/581أبك القاسـ عبد الرحماف بف محمد الصقمي)ت: 

 كالجدكؿ التالي يكضح ىذه األسباب..(21)القيركاف ك يعتقد بكرامات األكلياء 

 (: أسباب اهلجرة وأعداد العلامء23قمجدول )ر

 عدد العلماء الطبب

 15 العمل
 5 النفي

 5 ضقوط طليطلت
 18 املجموع

اليجرة ذلؾ أف كاف البحث عف العمؿ سببا أساسيا في اليجرة الخارجية، كيؤكد 
مركز السيادة خالؿ ىذه الفترة )المرابطية(، إف الخارجية كانت مغربية، ألف المغرب أصبح 

المغرب كىما محمد بف  إلىذيف ىاجركا ىجرة خارجية بسبب سقكط طميطمة اثناف تكجيا ال
                                                

 .75،ص 2ابف عذارم،المصدر السابؽ، ج  (18)
 ، لممزيد:كمم29مدينة في المغرب األقصى بقرب كادم درعة تبعد عف مدينة آسفي ب:  أغمات  (19)

أنظر: أبك عبد اهلل بف عبد العزيز، البكرم، المغرب في ذكر بالد أفريقية كالمغرب، )تحقيؽ: دم سالف(، الجزائر: 
 . 221، ص: م2722

 .172.الحميدم، ص: 146-142، ص ص: 2جبشككاؿ،  ابف  (20)
كرامة الكلي ىي الفعؿ الخارؽ لمعادة، يظير عمى يد شخص عرؼ بعبادتو، كتحقيؽ أشياء يعجز بقية الناس عف   (21)

طبة في أكاخر القياـ بيا. لممزيد يرجى مراجعة: عمر، بف حادم،" كرامات األكلياء: النقاش الحاد الذم أثارتو بالقيركاف ك قر 
 .40، ص 4ىػ/ ـ"،  مجمة دراسات أندلسية، تكنس: العدد 4القرف 
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، كمحمد بف أحمد بف عبد الرحمف (22)سبتة إلىعمي بف محمد الطميطمي الذم اتجو 
 .(23)فاس إلىاألنصارم الذم اتجو 

ـ( بسبب 1757-1778ىػ/455-599ك خالؿ الفتنة التي حصمت في األندلس بيف)
ى السمطة بيف الجند المغاربة ك الخمفاء األمكييف ك خمفاء بني حمكد، تعرض الصراع عم

بالد اتخذ المرابطكف .(24)لألذل عدد مف العمماء مما دفع بعضيـ لمغادرة مدنيـ طمبان لألماف
كىـ المعتمد بف المغرب منفى لبعض ممكؾ الطكائؼ المخمكعيف كأبنائيـ، كنفي ثالثة لذلؾ 

 .(25)كلة حكـ بف محمد كشرؼ الدكلة يحي بف محمدعباد كابناه دخر الد
ك مف المدف التي أصبحت نقطة جذب العمماء ك السكاف خالؿ ىذه المرحمة المرية 

تمؾ األحداث.ك شيدت  ؿخال حيث ازداد عدد  سكانيا بسبب اليدكء النسبي الذم تكفر فييا
ئؼ لدل األمكييف أك عرؼ مدينة قرطبة خركج العديد مف فقيائيا منيا ال سيما مف تكلى كظا

الذم تكلى  (26)(ـ1759-929/ىػ457-548بتأييده ليـ مثؿ أبي عمر أحمد بف عفيؼ)
 الشرطة ك الكثائؽ في قرطبة ك عندما تغيرت السمطة فييا أخرجتو منيا فتكجو إلى المرية.

مة سنة دافعان ألف يغادر عدد مف فقيائيا. فقد ترؾ طميط اإلسبافكاف سقكط بعض المدف بيد 
ك عبد الرحماف بف محمد بف (27)ـ( أحمد بف محمد بف عبد الرحماف إلى دانية1782ىػ/478)

 الذم رحؿ إلى بطميكس.ـ(1782ىػ/478)ت: (28)سممة
 :خامسا: المقارنة بين الفترات األربع

                                                
 .444، ص: 7ج.ابف بشككاؿ، هـ291سبتة خطيبا في محـر  كفي في (22)
 . 424 ، ص:2ج، التكممة، ابف اآلبار (23)

اؽ الثقافة ك التراث،السنة ق("، مجمة أف422-399عبد الكىاب خميؿ،الدباغ،" أثر الفتنة في الحركة العممية بقرطبة) (24)
 .103،ص 2000،  بيركت،26-25،العدد 7

 . 26-22اآلبار، الحمة السيراء، ص ص:  ابف (25)
 .48-47ص ، ص 1، ج 75ابف بشككاؿ، المصدر السابؽ، ترجمة رقـ :   (26)
 .451،ص 1المراكشي،المصدر السابؽ،ج   (27)

 .281، ص 6، ج 735ابف بشككاؿ، المصدر السابؽ، ترجمة رقـ :   (28)
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التي نكقشت في كؿ فترة الثالثة تقـك المقارنة بيف ىذه الفترات األربع عمى المتغيرات 
 د العمماء، المراكز العممية، اليجرة كالرحمة.كىي: عد

أف األعداد كانت أعداد العمماء في الفترات األربع، كمما يمفت النظر يالحظ تفاكت 
ذركتيا في الفترة الثالثة، ثـ تتدنى تدنيا مذىال في تتصاعد مف فترة إلى أخرل حتى تصؿ 

مقارنة بالفترة األكلى بسبب فترة الثانية الكبيرة في الالرابعة، فإذا أمكف تفسير الزيادة الفترة 
األندلس في ظؿ خمفاء بني أمية كحجابيـ، كاالزدىار االستقرار السياسي الذم شيدتو 

في داخؿ األندلس كاستضافتيـ لمعمماء االقتصادم، كجيكدىـ في النيكض بالعمـ، كتشجيعيـ 
ي ظؿ االنقساـ السياسي الزيادة في الحقبة الثالثة فالعمماء مف خارجيا، كيمكف تفسير 

ممكؾ الطكائؼ كالتقطع اإلقميمي، بأف المترجـ ليـ جميـ مف األدباء كالشعراء الذيف احتضنيـ 
 انتقؿ المركز السياسي مف األندلس إلى المغرب.كاضح إذ كسبا لمشيرة، أما التدني فأمره 

الفترات أساسيا في مركزا  26أما مف حيث مراكز العمـ في الفترات األربع فيناؾ 
لييا في كؿ فترة.ألعداد العمماء فييا كاليجرة  األربع، كتباينت أىمية ىذه المراكز تبعا  منيا كا 

ميتيا حسب كتصكير أىكيمكف تكزيع تمؾ المراكز عمى حسب مكاقعيا الجغرافية 
 الفترات إلى خمس مناطؽ كىي:

 (أوال: مركز وسط األندلس )قرطبة وطميطمة وأستجة
 

 املنطقت

 الفترة

2 2 1 4 

 24 577 491 154 قزطبت
 1 111 25 57 طليطلت
 7 57 51 2 أضتجت

 

 :(: ادراكز العلموة يف وسط األىدلس خالل ادراحل األربع3رسم بواين رقم )
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فترة بني  فيأبرز المراكز العممية أضحت  الحظ أف قرطبة مف خالؿ الجدكؿ ن 
العممي  نشاطياء في الفترات األربع، بيد أف مدف األندلس عددا مف العمماأمية، فكانت أكثر 
مراكز  في مراحؿ أخرل ك عدـ االستقرار السياسي.كما ظيرت  الفتنة قؿ كتدىكر بسبب

كصؿ ذركتو مع بني ذم النكف حيث طميطمة العممي في الصعكد منافسة ليا، كأخذ مركز 
ا عف سيطرة المسمميف خركجيبعد ألنيا كضعيا انقمب  ك،(29)مركزا لدكلتيـذيف اتخذكىا مال

دكرىا في الفترة كازدىرت أستجة في الفترة الثانية كالثالثة، كاضمحؿ  .كقدم2982هـ/428عاـ 
 الرابعة.

 ة وألمرية ومالقة والبيرة وغرناطة(نثانيا: مركز جنوب األندلس )بجا
 

 الفترة

 املنطقت

2 2 1 4 

 57 25 7 7 أملزيت
 7 18 55 7 بجاهت
 4 12 5 1 مالقت

 12 51 57 55 بيرةإل

                                                
، كأصبحت دكلة طميطمة هـ422طميطمة قاعدة الثغر األكسط، تكلى إسماعيؿ بف ذم النكف حكـ المدينة في سنة  كانت  (29)

، ص ص: 1جلممزيد راجع:ابف عذارل، المصدر السابؽ،  هـ428، احتميا ألفكنسك سنة هـ(462)ت: في عيد المأمكف 
226-282 . 
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: (: ادراكز العلموة يف جنوب األىدلس يف الفرتات األربع4رسم بواين رقم )  

 
كانت بجانة مركزا عمميا مند عيد اإلمارة األمكية، لكنيا تراجعت بسبب ظيكر ألمرية 

ـ كازدىرت مع 722هـ/144 ليا سنة  المجاكرة ليا كالتي أسسيا الخميفة عبد الرحمف الناصر
ركزىا العممي كأصبحت ، كما حافظت ألمرية عمى م(30)لدكلتيـالذيف جعمكىا مركزا  حماد بني

مع بني المكحدم، أما مالقة فقد لمع نجميا ثـ  المرابطي مركزا تجاريا كقاعدة لألسطكؿ 
 حمكد، كحافظت عمى مركزىا في العيد المرابطي.

 ثالثا: مراكز غرب األندلس )إشبيمية وشذونة وبطميوس(
 

 لفترةا

 املنطقت
 
2 

 
2 

 
1 

 
4 

 51 151 59 11 إشبيليت

                                                
، بيركت: دار 2طمصطفى، الشكعة، األدب األندلسي، ك أيضا : .224-221جع السابؽ، ص ص: ، المر السامرائي  (30)

 .22، ص: م2781العمـ لممالييف، 
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 15 18 5 11 بطليوص
 7 5 8 4 شذوهت

:(: ادراكز العلموة يف غرب األىدلس يف الفرتات األربع5رسم بواين رقم )  

 

       
األكلى كالثانية في زيادة العمماء، ىناؾ تشابو بيف إشبيمية كشذكنة، خالؿ المرحمتيف 

مع حكـ بني عباد الذيف حممكىا قاعدة مت ذركتيا في الفترة الثالثة كلكف إشبيمية كص
في الفترة الرابعة، ألىمية مكقعيا الجغرافي البحرم في عمى مركزىا ، كحافظت (31)حكميـ

غرب األندلس، كبعدىا عف الخطر النصراني، كتميزت بطميكس بالرخاء مند عيد بني 
 المرابطيف الذيف جعمكىا ثغرا ليـ.كاستمر ذيكع صيتيا العممي مع  (32)األفطس

 رابعا: مركز شمال األندلس )سرقسطة ووشقة(
                                                

مف أكبر ممالؾ الطكائؼ، حكميا بنك عباد المخميكف تزعـ صاحبيا المعتمد بف عباد مشركع االستنجاد  تعتبر  (31)
، كلكنو عاد إلى مداىنة المسيحييف، فقرر ابف تاشفيف خمعو م2986هـ/427بالمرابطيف، كشارؾ في معركة الزالقة سنة 

 .227، ص: 1ج.لممزيد راجع:ابف عذارل، المصدر السابؽ، م2972هـ/482كنفيو إلى أغمات حيث تكفي سنة 
 .86عبد اهلل، عناف، دكؿ الطكائؼ، ص: 

، كسبب تخاذؿ م(2942-2922هـ/412-422بطميكس حكمت أسرة بني األفطس، حكميا ابف مسممة ما بيف ) في  (32)
بعد قتؿ أميرىا المتككؿ، أنظر:  م2974هـ/482ثـ القضاء عمى المممكة عمى يد المرابطيف سنة  لإلسبافأمرائيا المكاليف 

 .292، ص: 2جسممى الخضراء، الجيكسي، المرجع السابؽ، 
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 الفترة

 املنطقت
 
2 

 
2 

 
1 

 
4 

 7 49 14 11 ضزقططت

 7 2 5 12 وشقت
:(: ادراكز العلموة يف شامل األىدلس يف الفرتات األربع6رسم بواين رقم )  

 
 

ة، كاضمحمت في الفترة الرابعة، الثكانت لكشقة مركزا متميزا في الفترة األكلى كالث
كبرزت سرقسطة مند الفترة األكلى، ثـ ازدىرت مع بني ىكد، كقد تركيا المرابطكف كحافظكا 

 .(33)بينيـ كبيف النصارلعمى حسف العالقة معيا كدكلة حاجزة 
كتعد دكيمة سرقسطة، أك الثغر األعمى، مف أكبر ممالؾ الطكائؼ مساحة، ككانت 

السبانية الشمالية، تكلى حكميا يحي بف عبد الرحمف التجيبي سنة الؾ متاخمة لممما
، م2917هـ/419مف المنصكر أبي عامر، حكمتيا أسرة بني ىكد مند  بإقرار م787هـ/127

                                                
 .222:  ، ص1جعذارل، المصدر السابؽ،  ابف  (33)
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سنة كعمى رأسيا سميماف بف محمد بف ىكد الذم تمقب بالمستعيف، دخميا المرابطكف 
 .(34)ـم 2297-ه291

 نية، شاطبة، بمنسية، مرسية(خامسا: مراكز شرق األندلس )دا
 

 الفترة

 املنطقت

2 2 1 4 

 1 55 7 7 داهيت
 14 7 7 7 شاطبت
 57 18 11 7 بلنطيت
 9 18 1 8 مزضيت

  

 
 : (: ادراكز العلموة يف رشق األىدلس يف الفرتات األربع7رسم بواين رقم )

اء  في كانت بمنسية ذات في شرؽ األندلس في سائر الفترات، ككاف عدد العمم
كاالضمحالؿ، فازدىرت  تصاعد حتى الفترة الرابعة، أما مرسية فكاف أمرىا يترد بيف االزدىار

 الثالثة، ككاف دكر دانية كشاطبة ىامشيا.بقكة مع العامرييف في الفترة 
                                                

 .241-242مرجع السابؽ، ص ص: ، الالسامرائي  (34)
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الباحث القكؿ بأف دانية كمرسية كاف ليما مركز ميـ في عيد ممكؾ كمف ىنا يستطيع 
في مضمار النشاط  بركز بمنسية كشاطبة في الفترة الرابعة  ؾ إلىذل الطكائؼ، كربما يرجع

غدت فالثانية  ماأصبحت مركزا ليجرة العمماء مف شماؿ األندلس كشرقيا، كأ العممي. فاألكلى
 مركزا تجاريا ميما.

سجؿ القرنييف الخامس ك السادس أعمى عددا مشاركة مف العمماء ك القرف الخامس 
عصر ممكؾ الطكائؼ، ك الذم مثؿ نتاج عصرم اإلمارة ك الخالفة  ازدىرت فيو الثقافة في

 في القرف الخامس ك السادس اليجرم. (35)التي كانت بمثابة إعداد طكيمة ظيرت ثمارىا
ابف الخطيب صكرة كاضحة عف عصر الطكائؼ بيف حياة غير مستقرة ك نبكغ  نايعط

 االفتراؽ، ك اإلنشعاب ك شقاؽ االن: " ذىب أىؿ األندلس مف نصو إذ كتب مافكرم مزدىر 
ك الخطة المجاكرة إلى حيث لـ يذىب كثير مف أىؿ األقطار، مع امتيازىا بالمحؿ القريب،

لعباد الصميب،ليس ألحدىـ مكتسب،في الخالفة إرث ك إمارة سبب،اقتطعكا األقطار،ك جندكا 
ف، ك كقفت بأبكابيـ الجنكد،ك انتحمكا األلقاب،ك أنشدىـ الشعراء، ك دكنت بأسمائيـ الدكاكي

.ظير النشاط العممي جميا في عصر الخالفة األمكية ، ك لعؿ ذلؾ يرجع إلى (36)العمماء" 
الخميفة الناصر ك ابنو المستنصر، الذيف اشتيرا بحبيما لمكتب ك العمماء، فكاف يحثاف عمى 

 التػأليؼ ك جمب الكتب .
 بالفتنة، ك ىزت قكاعد النيضة العممية ك في أكاخر القرف الرابع اليجرم ابتميت البالد     

ك لكف كاف مف نتائج الفتنة اإليجابية بيع الكتب التي كانت بقرطبة، ك التي  .ك األدبية 
كانت سببا في انتشار المعرفة ك ىجرة العمماء نحك المدف األندلسية األخرل ساىمت في 

. بكؿ أشكاليا في القرف الخامس ك أدل ذلؾ إلى انتعاش الحركة العممية نشر الثقافة ك العمـك
ك إحاطة الفقياء بيـ،  اليجرم، ك في القرف السادس اليجرم ك بالرغـ مف التشدد المرابطي

 كانت العمـك ال تزاؿ مزدىرة ك خاصة العقمية منيا.
 العامة، فقد انتشرت العمـك  االضطراباتبالرغـ مف األكضاع السياسية السيئة ك      

                                                
 .18-14، بالنثيا،  تاريخ الفكر األندلسي، ص ص أنخؿ  (35)
 مف ممكؾ اإلسالـ،)تحقيؽ  االحتالـابف الخطيب، تاريخ اسبانيا اإلسالمية أك أعماؿ األعماؿ فيمف بكيع قبؿ    (36)

 .95،ص 1956،بيركت: دار المكشكؼ،2ك تعميؽ: ليفي بركفنصاؿ(ط
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ؾ الطكائؼ فكاف األمراء يتنافسكف في تعزيزىا، كما حفؿ ىذا العصر ك اآلداب في عيد ممك 
 نتائج اتصاؿ الفقياء اتخذتك قد بجميرة مف العمماء ك الكتاب ك الشعراء الممتازيف.

لدييـ مف  أبرزىا ك أكثرىا أثران ركاية ما عدة مالمح، االنتقاؿك العمماء ببعضيـ مف خالؿ  
عمى حد سكاء.كما ىيأ المقاء  فاد مف ىذا الفقياء ك الطالبمادة عممية ك تسميعيا، ك قد است

 المباشر بيف الفقياء فرصة لعقد مجالس عممية بينيـ.
 إف طبيعة المقاء ك المجالسة ك الرحالت عند عمماء األندلس  عينت عناصر التقارب     
 أك المشرؽ.ك التكاصؿ العممي بيف األندلس ك بقية أقطار العالـ اإلسالمي سكاء بالمغرب  

 ك قد امتد ىذا التكاصؿ عند تحقيؽ الكحدة السياسية بيف العدكتيف، فتداخؿ مجتمعيما، 
ك تمازجت عناصر الثقافة بينيما، فأصبحت حكاضر المغرب تحتضف أفكاج األندلسييف 

 الكافديف عمى بالد المغرب ك أضحى األندلس بمجالسو العممية، ك مشيختو الكاسعة، 
 فتعددت المراكز التعمييمية،عبة، مقصد الرحمة عند شيكخ المغرب ك طمبتو.ك أسانيده المتش

 ك ازدىر العمؿ التأليفي.  
أصبح األندلس حاضرا في مادتو العممية بمصنفاتو ك شيكخو ك أسانيد رجالو.ك كانت     

بيف   الكثائقييفكتب الطبقات ك الفيارس ك التراجـ صكرة لمتقارب العممي ك االتصاؿ 
 رب ك المشرؽ عمى حد سكاء.المغ
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 الفصل اخلامس

 يف األىدلس نووالوثائقالوثائق و 

 

 
 

 أوال : تصنوف املعرفة يف الرتاث العريب اإلسالمي:  

 م(:22-8هـ/ 6-2 ثاىوا :اجتاهات التيلوف وحجم اإلىتاج الفكري يف األىدلس مابني القرىني ) 

 دراسة االجتاهات العددية و املوضوعوة  للكتب  :  -2

 : للكتب واملًلفني املوضوعوةو  االجتاهات العددية -2

 املرجعي وتطوره يف األىدلس: االستشهادثالثا :  

 األساىود وطرق حتمل العلم: -2  

 اإلستشهادات املرجعوة: -2 
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 اخلامسالفصل 

 ن يف األىدلسوالوثائق و الوثائقو

كاف المشرؽ تظير عممية تقسيـ المعرفة في المشرؽ كاألندلس فارقا جكىريا، فإذا       
ممثال في ابف النديـ، قد اعتمد التقسيـ العشرم لممعرفة العربية اإلسالمية، فاف األندلسييف قد 
تكسعكا بيذا األمر، ألف تقسيميـ كاف أساسو عمـك الحديث، إف ما تضمنتو كتب البرامج 

رؽ العالـ كالفيارس األندلسية يدلنا بكضكح عمى ظاىرة قكة المنافسة التي كانت قائمة بيف مش
اإلسالمي كمغربو في مجاؿ التأليؼ، فعمى غير عادة ، نجد األندلسييف يربطكف ما بيف 
المؤلؼ كأثاره العممية، كمدل انتشار كتبو، كيشيركف بكضكح إلى التطكر الذم حدث في 
مجاؿ التدريس كالتعميـ، حيث انتقمت فكرة اإلجازة مف إجازة الكتب إلى إجازة البرامج 

 .(1)المعاجـ، كىك بذلؾ يحمؿ في طياتو معارؼ شتىكالفيارس ك 
 أوال : تصنوف املعرفة يف الرتاث العريب اإلسالمي:

استخدـ العرب التصنيؼ كسيمة رتبكا بيا المكاد في مكتباتيـ، فقد كانكا يرتبكف الكتب      
، كلكف الكندم ىك  حسب المكضكعات، كيعتبر جابر بف حياف أكؿ مف كضع تصنيفا لمعمـك

كؿ مصنؼ لمعمـك عند العرب كىك صاحب قسمة العمـك إلى قسميف: دينية كفمسفية أك دينية أ
 .(2)كدنيكية أك عمـك إليية كعمـك إنسانية

    " كفيما يمي مكجز ليذا  (3)أدرج الفارابي تصنيفو لممعرفة في كتابو " إحصاء العمـك
 جزء إلى مراتب.التصنيؼ، حيث قسمو إلى ستة أقساـ، ككؿ قسـ إلى أجزاء ككؿ 

 كىي المغة، النحك، الصرؼ، القراءة، الشعر. :عموم المسان -1
 كىي المقكالت، القضايا، البرىاف، الجدؿ، السفسطة، الخطابة. المنطق: -2

                                                             
س، عزاـ، مدخؿ إلى عمـ تصنيؼ المكتبات برج لممزيد حكؿ تصنيؼ المعرفة يرجى العكدة إلى تفاصيؿ أكثر: ( (1

 . 44-38ـ، ص ص: 1986، بيركت: مطابع الصباح، 1ماجد عالء الديف(، ط)مراجعة: 
 الكندم عمـك الفمسفة إلى ثالثة: قسـ ( (2
 .49، ص: برجس، عزاـ، المرجع السابؽأنظر: ، عمـ الربكبية: الطبيعياتي، عمـ العمـ الرياض -

، )صّححو ككقؼ عمى طبعو كمدّ  ( (3 ه مع التعميؽ عميو: عثماف محمد أميف(، أبك نصر محمد، الفارابي، إحصاء العمـك
 ـ.1931القاىرة: مكتبة الخانجي 
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 كىي عمـ الحيكاف، كالنبات كالجياد كاإلنساف كالنفس. العموم الطبيعية: -3

 العموم المدنية. -4

 لييات كالسياسة كاالجتماع.كىي اإل ما وراء الطبيعة: -5

عمى العمماء العرب الذيف جاءكا مف بعدىـ كأىميـ في  راتأثي أبرزتصنيؼ الفارابي  يعدك     
في حيف قسـ الخكارزمي في القرف العاشر ،ابف رشد  ،الغزالي  ،ابف سينا  :ىذا المجاؿ

 الميالدم المعرفة إلى قسميف:
 عمـك شرعية )عمـك العرب( كتقسـ إلى: -1
 عمـك الشريعة كتبحث في الفقو كالكالـ. -2
 عمـك تتصؿ بالشريعة كتبحث في النحك كالشعر كالكتابة كالعركض. -3

عمـك فمسفية )عمـك اليكناف( كىي العمـك الدخيمة، كتشمؿ: الفمسفة، المنطؽ، الطب،  -4
 الحساب، اليندسة، المكسيقى، الكيمياء.

مف الفالسفة العرب إلى تقسيـ المعرفة عممي  كيككف الخكارزمي بذلؾ أكؿ مف أضاؼ     
الطب كالكيمياء، لذلؾ ال يستند تقسيـ الخكارزمي عمى أساس منطقي كال عمى أساس فمسفي، 

"  .(4)كمؤلؼ أقدـ دائرة لممعارؼ في كتابو " مفاتيح العمـك
كالذم يعتبر نظاـ التصنيؼ فيو أكؿ نظاـ  (5)أما ابف النديـ " صاحب الفيرست"     

صنيؼ يصمح لمتطبيؽ عمى الكتب، فالفيرست مقسـ إلى عشر مقاالت، كتحتكم ىذه ت
كما صنؼ ابف النديـ مجمكعات الكتب التي كعاىا حتى  .المقاالت عمى أربع كثالثيف فنا
 عصره إلى مجمكعات عشر:

 المغات كالكتب المقدسة كعمـك القرآف. -1
                                                             

محمد بف أحمد بف يكسؼ، الخكارزمي، مفاتيح العمـك )تحقيؽ كدراسة: نيى النجار(، بيركت: دار الفكر المبناني،  ( (4
 .288ـ، ص: 1993

تصنيؼ الكتب، راجع: ابف النديـ، المصدر  يمفت النظر ىك أف ابف النديـ ىك مف كضع المبادئ األكلى في عمـ ما ( (5
 .(السابؽ، فصؿ المقاالت كالفنكف )التقسيـ العشرم لممعرفة العربية اإلسالمية

 كأيضا حكؿ تصنيؼ التراث العربي اإلسالمي، ينظر:
 ، كأيضا:445ص:  المرجع السابؽمحمد، صاحبي،  -
فيمي أبك الفضؿ(، القاىرة: الييئة المصرية -مفؤاد، سزكيف، تاريخ التراث العربي )ترجمة: محمكد فيمي حجاز  -

 .2ـ، مج1977العامة لمكتب، 
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 النحك كالمغة العربية. -2

 األخبار كاإلنساف. -3

 الشعر. -4

 عمـك الكالـ. -5

 الفقو كالحديث. -6

 الفمسفة. -7

 السحر كالخرافات. -8

 المذاىب كاالعتقادات. -9

 الكيمياء. -11
 :م(22-8هـ/ 6-2:اجتاهات التيلوف وحجم اإلىتاج الفكري يف األىدلس مابني القرىني )  ثاىوا

ة يب ىنا اإلشارة إلى أىمما دمنا بصدد الحديث عف اإلنتاج الفكرم يككف مف المناس     
فيارس كبرامج الشيكخ في األندلس، كىي تعطي مجمكعة مف المؤشرات كالحصائؿ منيا: 

أيما اىتماـ، ك التراجـ  الجانب الكمي، فقد اىتـ عمماء األندلس بكتب الفيارس كالبرامج 
كعكؼ الكثير منيـ عمى تأليؼ فيارس شيكخيـ كىي تعد مف المصادر التي ال يستغنى 

 عنيا الدارس لمحركة الثقافية أك المؤرخ لمحياة العممية ك الثقافية.
 : (6)الرتاجم األربعةللكتب  و املوضوعوة  دراسة االجتاهات العددية -2

 لـ تعد التراجـ مادة إخبارية بما تحتكم عميو مف معمكمات كجزئيات كلكف كذلؾ بما     

ة زمنية محددة. كلعؿ بحثنا عف تمثمو مف حيث ىي إنتاج ثقافي كفكرم خالؿ فتر  
 الميالدييفك السادس اليجرييف العاشر كالثاني عشر  الثانيعمماء األندلس ما بيف القرنيف 

الببميكغرافي التحميمي المستمد مف العمـك  األسمكب اإلحصائيتطبيؽ بال شؾ في لنا  يسمح،
 المعرفة". ية"سكسيكلكج يالمس بؿاإلنسانية ، كىك ال يالمس التاريخ كحده، 

                                                             
 الكتب التراجمية األربعة ىي:  (6)
 ابف الفرضي: تاريخ العمماء. -1
 الحميدم: جذكة الممتمس. -2
 ابف بشككاؿ: الصمة. -3
 الضبي: بغية الممتمس. -4
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مف خالؿ جرد عاـ لألدب البيكغرافي في األندلس، ألربع مؤلفات ىي "تاريخ عمماء  ىذاك     
لمحميدم، ك"صمة " ابف بشككاؿ" ك"بغية  " األندلس" البف الفرضي، ك "جذكة المقتبس

ىذا يتيح لنا استخراج مجمكعة مف اإلحصائيات مف التراجـ نفسيا  عممناالممتمس" لمضبي. ك 
 :اإلمكانيات التاليةمف أجؿ  كذلؾ
 .تجمعات تخصصات المعرفة في التراث األندلسي 
 .االنتساب الفكرم لألفراد 
  لـ تذكر بعض المصادر عناكيف مؤلفات بعض العمماء، ك لـ تحدد تصانيفيـ، فتـ

 استبعاد إحصائيـ في ىذه العممية.
 ألسس التالية:)تاريخ تـ إحصاء العمماء المترجـ ليـ ممف تكفرت عناصر ترجمتيـ ا

 كفياتيـ، العمـ الغالب، مناطؽ االنتماء ك االستقرار، اإلنتاج الفكرم(.
بالرغـ مف تبايف "األصناؼ الكتابية لمترجمة" كاختالؼ نظاـ تقديميا بيف مؤلؼ كآخر،     

فإف الترجمة تحمؿ في تركيبيا مجمكعة مف الثكابت بقيت قائمة عمى طكؿ مختمؼ الفترات 
نة، أما المتغيرات المكجكدة في الترجمة فإنيا غالبا ما ترتبط باألىمية المعطاة لالئحة كاألمك

 الشيكخ أك اإلستشيادات. 
كمف خالؿ الجرد العاـ لممصنفات، الحظنا حضكر مكثؼ لرجاؿ العمـ في كؿ أقاليـ  

ات األندلس، ككذلؾ تكاتر ممارسة مختمؼ المعارؼ العربية، اإلسالمية المجمعة في كحد
كبرل، كبالتالي يصعب عمينا تحديد كؿ اإلنتاج الكمي لمكتب كالمصنفات داخؿ ىذه النماذج 
المعتمد عمييا في دراستنا، كىذه أمثمة كثيرة حكؿ صعكبة تحديد الكتب، يركم ابف الفرضي 

" كاف متصرفا في ضركب العمـ متفننا في  ما نصو: ةبف يحيى ابف السمين يىعف يح
ألخبار مشاركا في الفقو كالركاية، بصيرا باالحتجاج كالكالـ، نافدا في معاني اآلداب، كركاية ا

 .الشعر، كعمـ العركض، كالتنجيـ، كالطب"
الحميدم عف محمد بف الحسف بف الكناني:" لو مشاركة قكية في عمـ األدب  يذكر     

بف بشككاؿ فيضيؼ أما ا .(7)كالفقو كالشعر، كلو تقدـ في عمـك الطب، كالمنطؽ، كعمـ الكالـ"

                                                             
 .166، ص 2ابف الفرضي، المصدر السابؽ ،ج -      (7)

 .55،ص 2الحميدم، المصدر السابؽ، ج -       
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قائال:"...كاف متفننا، عالما  بالحديث كعممو، كبالفرائض كالحساب كالفقو كاإلعراب 
كيستطرد الضبي في حديثو عف لبنى:" كانت حاذقة بالكتابة ، نحكية . (8)كالتفسير... "

 .(9)شاعرة ، بصيرة بالحساب مشاركة في العمـ، ككانت عركضية"
التي ذكرتيا كتب التراجـ األربعة كعددىا  لمكتبكزيع المكضكعي الت التالييبيف الجدكؿ     

 في كؿ مكضكع:
 (:  التوزيع املوضوعي للكتب الواردة  يف  كتب الرتاجم األربعة.24جدول رقم )

 عدد الكتب الموضوع الرقم
 33 عمـك القرآف 01
 22 المكطآت 02
 21 مصنفات السنف كاألسانيد 03
 09 سائر كتب الحديث 04
 14 كتب معرفة الرجاؿ كعمؿ الحديث 05
 34 الفقو 06
 04 الفرائض كالحساب 07
 10 السير كالمغازم كاألنساب 08
 13 األخبار  09
 01 ؿالتأكي 10
 08 الزىد 11
 06 العقيدة 12
 07 التصكؼ 13
 12 التراجـ 14
 01 عمـ الكالـ 15

                                                             
 .66،ص 2ابف بشككاؿ، المصدر السابؽ، ج  (8)
 .511الضبي ، المصدر السابؽ، ص   (9)
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 01 الفمسفة 16
 01 المنطؽ 17
 10 اآلداب 18
 14 الشعر 19
 13 المغة 20
 13 النحك كالبالغة 21
 04 اإلجازة كالمناكلة 22
 03 المعاجـ 23
 08 التاريخ 24
 04 الجغرافيا 25
 04 السياسة 26
 01 المكسيقى 27
 01 عمـ النبات 28
 08 ىندسة  -فمؾ –عمـك : طب  29
 03 الكثائؽ 30

 233 المجموع /
 

كمائتاف كتابا،  ثمانكف( ثالثة ك 283بمغ عدد الكتب التي ذكرتيا كتب التراجـ األربعة )      
 :التالية يعطي المؤشرات( كاحد كسبعكف كمائة مؤلفا،  ك 171في حيف بمغ عدد المؤلفيف )

 أف الرقـ المذككر حكؿ المؤلفيف، ذكر مف لو تأليؼ فقط. -1
 أف المؤلؼ الكاحد لو أكثر مف كتاب. -2
 تقريبا. % 1,7،كبالتحديد ، اثنيفأف متكسط إنتاجية المؤلؼ الكاحد حكالي كتابيف  -3

 كتجدر اإلشارة إلى أمريف عمى جانب كبير مف األىمية:
 ( كتابا، كىي:76ؿ أصنافيا فسكؼ يصؿ، عددىا إلى)إذا جمعت كتب الحديث بك -أ
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، كتب معرفة  19، سائر كتب الحديث: 21، مصنفات السنف كاألسانيد: 22المكطآت:  
مف العدد اإلجمالي لمكتب، كىي نسبة  %26: كىي تمثؿ نسبة  14الرجاؿ  كعمؿ الحديث: 
كتابا، أم  33ـ القرآف ، ثـ كتب عمك %11، ك ىذا بنسبة كتاب 34 مرتفعة، يمييا الفقو بػ 

 .% 10بنسبة 
 -رسالة -لقد تردت في كتب التراجـ أشكاؿ لإلنتاج الفكرم في األندلس ىي: كتاب     

 مناكلة. -إجازة -ديكاف -مسند-مصنؼ
 عبرت كتب التراجـ عف المسؤكلية الفكرية في الكتب األربعة بنحك عشرة مصطمحا،      

 ك نستعرض ىنا ىذه المصطمحات:
 ليؼ.التأ .1
 التصنيؼ. .2
 الركاية. .3
 الشرح. .4
 السماع. .5
 القراءة. .6
 األخذ. .7
 التفسير. .8
 النقؿ. .9

 الجمع. .10
حرصت كتب التراجـ عمى أىمية الركاية ك ذلؾ عمى ذكر سمسمتيا عند كؿ مؤلؼ         

كانت الكراقة مف كسائؿ االتصاؿ الفكرم  ككتاب، فكانت تذكر أسماء الركاة مف حيف آلخر.
ف لكؿ مؤلؼ كراؽ ينسخ كتبو، ك لـ يكف ىذا الكراؽ )الناسخ( إال بيف المؤلفيف، حيث كا

لقد حشت  .النسخ كأتمميذا يثؽ فيو المؤلؼ ك يأتمنو عمى تكريؽ كتبو سماعان باإلمالء عميو 
 -قرأ-أخذ -تتممذ –كتب التراجـ بأفعاؿ التكاصؿ الفكرم بيف العمماء ك األجياؿ: أخبرنا 

نقؿ. ك ىذه األفعاؿ ليست ليا دالالت لغكية  -لقي -ركل -تعمـ -رحؿ -حدث-أجاز -سمع
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ك  فحسب ك إنما ىي مصطمحات استخدمت أساسا لتصكير عمميات االتصاؿ الفكرم
 الكثائقي.

لقد كاف ىناؾ التشجيع الرسمي مف جانب الخمفاء ك األمراء ك الحكاـ عمى التأليؼ       
اتب الشيرية، ك تقميد المناصب كالنقؿ، كذلؾ ببذؿ األعطيات ك اليبات ك المنح ك الرك 

الرفيعة في الدكلة ك إنشاء المكتبات الرسمية كي تككف مستكدعا ليذا اإلنتاج الفكرم ك أداة 
 فعالة ليذا التكاصؿ عبر األجياؿ في الزماف ك المكاف.

 ك البد مف تقرير حقيقة يمكف مالمستيا بعد دراسة الكتب األربعة لمتراجـ األندلسية      
 ناصر التي استكفتيا في األسمكب البيبميكغرافي ك التي تسير عمى النحك التالي:ك الع

 المدخؿ: حيث عرؼ بالمؤلؼ مف حيث اسمو ك كنيتو ك لقبو ك نسبو. -1
حرصت كتب التراجـ عمى إعطاء بياف العنكاف الكامؿ عف الكتاب، ك لكف نجد تفاكتا  -2

 بينيا في بعض األحياف.
يث عرض كؿ مؤلؼ سبب تأليفو لمكتاب في المقدمة، كما حرص بياف المسؤكلية: ح -3

 عمى تبياف المنيج المتبع.
بعمـك القرآف،  األندلسييفك عميو فإف ىذه النسب تدؿ عمى مدل اىتماـ المؤلفيف     

كالحديث ك الفقو، تأليفان ك دراسة. ك ما يمكف قكلو في ىذا الصدد أف كتب الحديث كانت مف 
 مف خالليا فيارس ك برامج ك تراجـ الشيكخ في األندلس. األصكؿ التي نشأت

لـ تذكر كتب التراجـ األربعة البيانات البيبميكغرافية عف الكتب التي سجمتيا، بؿ تكسعت  -ب
في معنى اإلجازة ك المناكلة ك القراءة، ك الذم أثر بدكره عمى ىذه البيانات بالتقصير. لذلؾ 

المؤلفيف في كتب التراجـ األربعة بسبب ىذا التقصير  ةإنتاجيكاف مف الصعب عمينا دراسة 
 ك التحجيـ.

يمي:  العمـ في األندلس مف خالؿ كتب التراجـ فيما تحمؿ ك تمقيك تمثمت طرؽ      
 المناظرة. -اإلجازة -المكاتبة بيف الطمبة ك العمماء -المناكلة -القراءة -السماع

لفيف ك حصر عدد الكتب في مصنفات المؤ  إنتاجيةكاف مف الصعب عمينا دراسة  -جـ
في  اىاناعتمدالتراجـ األربعة، حيث لـ نعثر عمى فيرس لمكتب في كؿ التراجـ المحققة التي 

الدراسة، ك ىك أمر غائب تماما. ك الحظنا إىماؿ إنتاج الرصيد الثقافي لعمماء األندلس 
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يؼ بالبيبميكغرافية الفكرية خالؿ الفترة المدركسة، ك ىك عمؿ قمنا بانجازه كخطكة أكلى لمتعر 
 األكلى األندلس. الستةلعمماء األندلس خالؿ القركف 

كمف خالؿ ىذا العمؿ لنماذج كتب تراجمية أندلسية تمكنا مف تحديد بأسمكب         
ك المؤلفيف مف جميع الكتب التي حصر المؤلفات إحصائي عدد المؤلفيف ك الكتب.ك لكف 

في ظؿ غياب الدراسات الحديثة  ندلس عمؿ صعب لمغايةأرخت لفترة أربعة قركف في األ
شكؿ لكائح لممؤلفيف  تحديد أرقاـ نسبية عمى قد حاكلنا األندلسية، ك حكؿ المكضكع 

مؤلفات مكزعة زمنيا ك المكضكعية لممؤلفيف كال كالمؤلفات، كىي تكضح االتجاىات العددية
 . حسب تاريخ الكفاة

 : ملًلفنيا للكتب و ملوضوعوةو ا االجتاهات العدديةدراسة  – 2
 المنيج اإلجرائي المتبع في ىذا األسمكب اإلحصائي الكمي يتمثؿ فيما يمي: إف       

o . حصر الكتب ك المؤلفيف حسب التخصصات المبينة في المكائح 
o .إدراج العمماء مف داخؿ ك خارج األندلس 
o . االعتماد عمى مصادر متعددة 
o  بالمكسكعية فألفكا في أكثر مف مكضكع ك شارككا في امتاز عمماء األندلس

.  مختمؼ العمـك
o محدث -لغكم-تحديد تخصصات المؤلفيف كاف بناء عمى تراجميـ)فقيو- 

 طبيب(.
 كالجدكؿ التالي يبيف لنا ذلؾ.

 هـ(6-2)(: التوزيع املوضوعي والعددي للكتب يف األىدلس.25جدول رقم:)

 ة %النسب عذد الكتب املؤلفة التخصصات

 %6 41 القرآن وعلىمه
 %8 52 التفسير

 %28 183 الحذيث وعلىمه
 %2 16 الفقه
 %5 35 ألادب
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 %16 119 علىم اللغة العربية + املعاجم
 %8 58 التاريخ

 %6 41 التراجم والسير
 %2 14 الجغرافيا والرحالت

 %6 43 الفلسفة
 %6 41 التصىف

 %2 15 الرياضيات، الهنذسة، الفلك
 %1 11 ب، الصيذلة، الزراعةالط

 %111 657 المجموع
 

 ( التوزيع املوضوعي والعددي للكتب يف األىدلس:8رسم بواين رقم)

 
تشكؿ الئحة المؤلفيف كالمؤلفات األندلسية المدرجة في ممحؽ الدراسة كشافات لألعالـ     

ف المجاالت ( م14كالمكضكعات كالكتب، كلقد كزعت المادة التراثية عمى أربعة عشر )
 العممية المختمفة ىي:

 القرآف كعمكمو. .1
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 التفسير. .2

 الحديث كعمكمو. .3

 الفقو. .4

 األدب. .5

 عمـك المغة العربية. .6

 المعاجـ. .7

 التاريخ. .8

 التراجـ كالسير. .9

 الجغرافيا كالرحالت. .11

 الفمسفة. .11

 التصكؼ. .12

 الرياضيات، اليندسة، الفمؾ. .13

 الطب، الصيدلة، الزراعة. .14

 تكضيح النقاط التالية:في بداية ىذا المبحث يجب      
 الحصر الذم قمنا بو كاف مف خالؿ المصادر التي أتيحت لنا. - أ

حصر مكضكعات الكتب كأعدادىا تـ كفؽ لمحدكد التاريخية لمكتاب الكاحد، بداية مف  - ب
ك التدكيف الحقيقي لمتراث األندلسي بدأ القرف الثاني اليجرم، كحتى القرف السادس اليجرم.

كباستقراء الجدكؿ أعاله كجد أف  رم في كتب الصالت ك الطبقات.مع القرف الرابع اليج
المجمكع الكمي لمكتب التي صنفيا المؤلفكف األندلسيكف الذيف عاشكا ما بيف القرنيف الثاني 

كتابا، كىك يمثؿ اإلنتاج الفكرم األندلسي خالؿ  651كمنتصؼ القرف السادس اليجرييف بمغ 
 بية ألنو تعذر عمييا إحصاء كؿ الكتب.ك ىذه األرقاـ نسىذه الفترة.

تعتبر بداية النيضة الحقيقية لإلنتاج الفكرم األندلسي في القرف الرابع اليجرم، العاشر      
الميالدم، فأصبح األندلس يزخر بمؤلفاتو كبأقالـ عمماء أندلسييف كفي تخصصات شتى، 

االستعراب باألندلس، أم كما أف التطكر الحضارم في األندلس زاد ككبر مف حجـ ظاىرة 
 إقباؿ األسباف عمى تعمـ المغة العربية كآدابيا، كتقميد العرب في عاداتيـ االجتماعية.
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(، عصر النضكج لمعمـك كالفكر ـ1131-ػ912/ق422-311كاف عصر الخالفة األندلسية )
اء األندلسي، فكاف مف مظاىرىا جمب الكتب المشكقة، كترجمة الكتب األجنبية، كحث العمم

 كاألمراء عمى التأليؼ كالبحث في مختمؼ أصناؼ المعرفة.
كتجدر اإلشارة ىنا أف بعض العمماء األندلسييف صنفكا أكثر مف عشريف مؤلفا، منيـ     

(، كأبك 48ـ(، الذم شارؾ بػ ثمانية كأربعيف مصنفا )1148ىػ/437مكي بف أبي طالب )ت 
حيث بمغت عدد مصنفاتو بػ أربعة  ـ(1198ىػ/595الكليد محمد بف أحمد ابف رشد )ت 

ـ(، بعدد مصنفات ثالثة 1111ىػ/494(، كأبك الكليد الباجي )ت 34كثالثيف مصنفا )
 .(10)(23كعشركف مصنفا )

عمى أف اإلنتاج الفكرم لممؤلفيف، اتخذ ثالثة أشكاؿ: الكتاب، ىنا كيجب التأكيد      
. (11)لمادة العممية التي عالجيا المؤلؼكالرسالة، كالمقالة، كالفرؽ الناجـ بينيـ ىك حجـ ا

 كالجدكؿ التالي يكضح لنا أعداد المؤلفيف في األندلس:
 التوزيع املوضوعي والعددي للمؤلفني يف األندلس. (:26جدول رقم)

 النسبة عذد املؤلفين التخصصات

 %8 28 القرآن وعلىمه
 %11 39 التفسير

 %24 86 الحذيث وعلىمه
 %13 45 الفقه

 %5 21 بألاد
 %9 31 علىم اللغة العربية

 %8 28 التاريخ
 %9 31 التراجم والسير

 %3 12 الجغرافيا والرحالت
                                                             

 .116-115لمرجع السابؽ، ص ص: شريف السيد عبده، محمكد حسف، ا  (10)
 ناصر محمد، عبد الرحماف، االتصاؿ العممي في التراث اإلسالمي، مند صدر اإلسالـ حتى نياية العصر العباسي،  (11)

 .111ـ، ص: 1997القاىرة: دار غريب، 
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 %2 7 الفلسفة
 %6 22 التصىف

 %2 9 الرياضيات، الهنذسة، الفلك
 %2 8 الطب، الصيذلة، الزراعة

 %111 366 املجمىع
 

 يف األىدلس: ( التوزيع املوضوعي والعددي للمًلفني9رسم بواين رقم)

 

 
حظي التراث العربي بخطط عديدة لتصنيؼ العمـك كما ذكرنا سابقا، ككاف التصنيؼ     

، (12)األندلسي فريدا مف نكعو ممثال في ابف حـز الذم صنؼ العمـك في مجمكع رسائمو
كتكجد في مجمكعة الرسائؿ التي كصمتنا، رسالة في مكضكعيا كمنيجيا ىي " رسالة مراتب 

 كىي ميمة لعدة أسباب: (13)"العمـك 

                                                             
(12)   : ، الم 83رسالة، ك 25لقد أحصى إحساف عباس البف حـز  رجع السابؽ. مؤلفا.إحساف، عباس، رسائؿ ابف حـز
 نفسو.  (13)
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 .تنبئنا عف الثقافة العممية الكاسعة البف لحـز األندلسي 
 .تعطينا فكرة عف المنزلة التي يعطييا ىذا المفكر األندلسي لمعمـ كالتعميـ 

 .تقدـ لنا منيجا تربكيا في تعمـ العمـك كالمعارؼ 

عبة تطرح عمى كتفيد أغمب المؤلفات العربية أف قضية تصنيؼ العمـك قضية متش   
 :(14)المتفحص فييا ثالث قضايا أساسية

 تصنيؼ العمـك قضية فمسفية. - أ
 ىي أيضا قضية تربكية. - ب

 تطرح قضية تصنيؼ العمـك إشكالية التخصص. -ج

تديف بمبدأ المعرفة ، األكلى الثقافة العربية اإلسالمية، خالؿ العصكر الذىبية كانت     
: "يقكؿ ابف حـز في مراتب ا ك في ىذا الصدد المكسكعية، فاألمـ تتميز في ىذه العمكـ  لعمـك

الثالثة )الشرعية كاألخبار كالمغة( كالعمـك األربعة الباقية تتفؽ فييا األمـ كميا كىي عمـ 
كبعد ىذا التحفظ، فإف األرقاـ المشار إلييا، ىي  .(15)النجـك كعمـ العدد كالطب كالفمسفة "

ي بعض المؤشرات كاالتجاىات بعد أرقاـ نسبية، كأنيا مجرد محاكالت تقريبية، فيي تعط
تحميميا كالتعميؽ عمييا، بيدؼ استكشاؼ كاستبصار السبؿ كالطرؽ نحك الضبط البيميكغرافي 

 لإلنتاج الفكرم في األندلس.
 التفسير وعموم القرآن: - أ

في ضح أنو كاف لألندلسييف نشاط كاضح ( يت 26( ك)الرقـ:  25كبقراءة الجدكليف )رقـ:     
 القرآف كالتفسير، فمف خالؿ جرد المصادر اتضح أف أعالـ مدرسةما يخص عمـك 

 األندلس في التفسير كانكا يرسمكف معالـ مدرسة خاصة لمتفسير كاعتمادىـ عمى المنيج

                                                             
" في ندكة األندلس: قركف مف  (14)  أحمد، شبشرم: "منزلة العمـ كالتعميـ باألندلس مف خالؿ رسالة مراتب العمـك البف حـز

 .19-3، ص ص: 3ـ، ج1996ىػ/1417التقّمبات كالعطاءات، الرياض: مطبكعات مكتبة الممؾ عبد العزيز العامة، 
، ص  (15)  .78: رسائؿ ابف حـز
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ابو تػ(، ككم1148/ق543كمف بيف مف اشتير بذلؾ: أبك بكر بف العربي )ت .(16)األثرم
، كعبد الحؽ بف عطية )ت (17)ييأحكاـ القرآف الذم سمؾ فيو منيج التفسير الفق

 .(18)ػ( كتفسيره )المحرر كالكجيز(م1146/ق541
(، كانت لو تصانيؼ تنـ ـ1137/ىػ429كمف عمماء القراءات أبك عمر الطممنكي )ت        

عف سعة عميو كعمؽ فيمو في ىذا الميداف، كنسب إليو إدخاؿ القراءات إلى 
( ككتابو ـ1152/ىػ 444ف بف سعيد المقرم).كأيضا أبك عمرك الداني عثما(19)األندلس

)جامع البياف في القراءات السبع(، ك)التيسير في القراءات(، كمكي بف أبي طالب )ت 
البياف عف كجكه القراءات في  -ـ(، ككتابو المشيكرة )تفسير إعراب القرآف1145ىػ/437

 .(20)كتاب التبصرة

قرآف كعمكمو مع التفسير بمغت يتضح أف نسبة ال أيضا كمف خالؿ استقراء الجدكؿ      
مف مجمكع المصنفات، كىكذا نشط األندلسيكف في ميداف البحث كالتأليؼ حكؿ القرآف  14%

 كأخرجكا إنتاجا عمميا قيما.
 عموم الحديث: - ب

، نجد أف عمـك الديف قد احتمت الصدارة       األكؿ في  منذ بداية اشتغاؿ األندلسييف بالعمـك
ـ الحديث كالفقو في مقدمة العمـك الدينية، إذ احتمت حسب األرقاـ نشاطيـ العممي. ككاف عم

بالنسبة لمفقو، كقد أقبؿ األندلسيكف عمى  %2بالنسبة لمحديث ك %28الكاردة في الجداكؿ بػ 
 دراسة الحديث كجمعو كترتيبو، ككانكا مف أكثر الناس رحمة في طمب العمـ.

 المصطمح الديني، أنيـ كانكا مكسكعييف، نبغكاكمما يالحظ في تتبع سيرة العمماء حسب       
 ـ(، كاف مف كبار1119ىػ/411في عمـك شتى، كالشيخ محمد بف عيسى بف فطيس )ت 

                                                             
كىك تفسير القرآف بالقرآف، كبأقكاؿ الرسكؿ )ص(، ثـ بأقكاؿ الصحابة رضي اهلل عنيـ، كىك ما يسمى بالتفسير   (16)

 المأثكر.  
 .319ىػ ص: 1406، بيركت: 1مصطفى، المشيني، مدرسة التفسير في األندلس، ط  (17)
ندلسية في التفسير: صفاتو كخصائصو"، في ندكة فيد بف عبد الرحمف ،بف سميماف الركمي، "منيج المدرسة األ  (18)

 .188-186، ص ص: 3األندلس، ج
 (.595، )ت: 228، ص: 5بشككاؿ، ج ابف  (19)
مصطفى بف عبد اهلل كاتب جمبي، حاجي خميفة، كشؼ  (.ك أيضا:1393، )ت: 488، ص: 10ابف بشككاؿ، ج  (20)

 .1337،ص 2،ج1941 الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف، بغداد: مكتبة المثنى،
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 .(21)العمماء في الحديث، متطمعا في التاريخ كالسير كاألدب
" كمف خالؿ الجدكؿ نالحظ أف يسكقد صنؼ "الناسخ كالمنسكخ" ك"مسند حديث ابف فط       

 .%24بنسبة  86كعدد المؤلفيف  %28بنسبة  183صنفات بمغ عدد الم
 الفقو: . ج

أف الفقو احتؿ لدل األندلسييف مكانة عالية، كتقمد الفقياء مناصب رفيعة  حقيقة األمر ك    
في الدكلة كميداف الفتيا كالحسبة كالشرطة، ككصمت نسبة الكتب المؤلفة خالؿ ىذه الفترة ب 

، (22)(، ككتابو "المنتخب"ـ926/ىػ314بف عمر بف لبابة )ت مؤلفا، كنسجؿ ىنا مكانة ا 16
ـ(، كتابا ) الدالئؿ في اختالؼ 1111ىػ/392كما صنؼ ابف إبراىيـ األصيمي )ت 

 .(23)العمماء(
كقد حرص ىؤالء الفقياء في مسيرتيـ العممية عمى االلتزاـ بالمذىب المالكي كالعمؿ      

 ة كمصنفات.عمى رفع شأنو بما قدمكه مف بحكث عممي
 د.األدب وعموم المغة العربية:

ال يحاكؿ ىذا المبحث التكقؼ بالتفصيؿ عند العكامؿ الباعثة عمى ازدىار الثقافة     
األندلسية في مجاؿ المغة العربية، كالذم يشغمنا ىك تكثيؽ المعمكمات كاإلحصاء العاـ 

كية كتنشيطيا بصكرة منيجية لممؤلفات األندلسية في المجاؿ المغكم، كتأصيؿ الدراسات المغ
ابتداء مف القرف الرابع اليجرم، كىك التيار الذم تماد في األندلس أبك عمي القالي كطكره مف 

 بعده تالمذتو األندلسيكف كتقكمكا بو مراحؿ كأشكاط بعيدة.
أف ىناؾ عكامؿ ساىمت في التأليؼ المغكم  :( يتبيف لنا7كفي ممحؽ الدراسة رقـ)       

 عمى يد طبقة مف النحكييف منيا: كالمعجمي
ىجرة األندلسييف مف عمماء المغة إلى األندلس، مع ىجرة الكتب المغكية المشرقية إلى أ. 

 األندلس.
 ىجرة األندلسييف لألخذ مف عمماء المغة في الشرؽ.ب. 

                                                             
(21)

 (.1191، )ت: 395، ص: 8ابف بشككاؿ، ج  

(22)
 (.111، )ت: 81، ص: 2الحميدم، المصدر السابؽ، ج  

 (.272، )ت: 38، ص: 1ج المصدر السابؽ،حكف، فر إبراىيـ بف عمي بف محمد، ابف   (23)
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 مؤلفا تمثؿ اتجاه المغة كالنحك منيا 119كاتبا ك 31مف خالؿ الجدكؿ السابؽ فيناؾ      

 وبمغتسياؽ المعجمي، أما البقية فإنيا تشمؿ دراسات في المغة كالنحك كاختصاصاتيما ال
 .%9كنسبة المؤلفيف بػ  %16نسبة اإلنتاج الفكرم لممصنفات بػ 

أما في مجاؿ كالدة القامكس العربي فكانت عمى يد أبك عمي القالي الذم كضع كتابو      
بكادر الحركة المعجمية في األندلس تدكر في فمؾ المكسكعي "البارع في المغة" كبعدىا بدأت 

كتاب العيف لمخميؿ بف أحمد الفراىيدم، الذم كاف لو األثر الكاضح في نشاط األندلسييف، 
الذيف أثركا في تنظيـ المعجـ، حيث بدأ التفكير في أبنية المغة، ثـ تفرع االتجاه المعجمي، 

عاؿ، كسمي " بالمعاجـ التامة "  كالثاني كجو كاتخذ شكميف األكؿ اىتـ بأبنية األسماء كاألف
 . (24)عنايتو ألبنية األفعاؿ، فعرؼ باسـ " معاجـ األفعاؿ

مف الطبيعي كقد أثبت األندلسيكف قدراتيـ الكاسعة في مياديف المعرفة أف يمتد نشاطيـ      
 حقؿ الدراسات النحكية كالمغكية، كالرتباطيا بعمـك كثيرة. إلى

 عمماء األندلس في القرنيف الثاني كالثالث اليجرييف بالبحث كالتأليؼ فيلـ يشتغؿ      

 .(25)المجاؿ المغكم كالنحكم، النشغاؿ الناس بالفتح كالصراع السياسي كعدـ االستقرار
أما القرف الرابع اليجرم فظيرت فيو مؤلفات أبي عمي القالي، كالزبيدم، كابف القكطية،      

أبك عمي القالي فمو: "المقصكر كالممدكد" كأما الزبيدم لو في  ي، فأمابكأبي مكسى القرط
النحك " الكاضح "، أما ابف القكطية فمو كتاب " األفعاؿ " الذم تغمب عميو صبغة المعجمية، 
أما القرف الخامس كالسادس اليجرييف فتطمعنا فيو عمى أسماء مشاىير مف النحاة: أمثاؿ ابف 

 السيد البطميكسي كابف الطراكة كالسييمي.سيده كاألعمـ الشنتمرم، كابف 
 أكثر المغكيكف األندلسيكف في التأليؼ في ميداف المعاجـ، فالقالي صاحب معجـ      

" البارع" كالتياني، صاحب معجـ " المكعب"، كابف بسيده صاحب المعجميف " المحكـ 
كما جاء بعدىا كالمخصص"، كىذا ىك التأليؼ المعجمي حتى نياية القرف الخامس اليجرم 

 .(26)نشكء حركة الردكد كالتعميقات
                                                             

 .218ـ، ص: 1992ىػ/1412، بيركت: دار الجيؿ، 1يكسؼ، عيد، النشاط المعجمي في األندلس، ط  (24)

عمي خمؼ، اليركط، "إسيامات كجيكد المغكييف األندلسييف في كفد الثقافة العربية كاإلسالمية" في ندكة األندلس،  (25)
 .26-3، ص ص: 4المصدر السابؽ، ج

 .نفسو  (26)
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 التاريخ والتراجم والسير: -ه
نما اكتفكا بتقميد المشارقة في ذلؾ،      لـ يبتدع األندلسيكف طرقا جديدة في تأريخ بالدىـ، كا 

كقمدكا المشارقة حتى في كتب التراجـ كالسير، كاتبعكا نيج الطبقات كترتيبيا عمى حركؼ 
فارؽ بينيما، أف األندلسييف فاقكا المشارقة في اىتماميـ بالتكاريخ المحمية كتدكيف المعجـ، كال

تاريخ مدنيـ، كاستحكذت قرطبة عمى جؿ المؤرخيف األندلسييف حتى منتصؼ القرف الرابع 
اليجرم، كبعدىا، كما اىتـ مؤرخكف آخركف بالتأريخ لألندلس في كؿ مف إشبيمية، كطميطمة، 

 .(27)لتي غمب عمى مؤرخي األندلس أف معظميـ كانكا مف الفقياء كالمحدثيفكألبيرة، كالسمة ا
 كتركزت اتجاىات كتابة التأريخ لدل األندلسييف في أربعة محاكر رئيسية ىي:

  التأريخ العام لألندلس: -1

يعني تأريخ األندلس في النكاحي السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالعمرانية، كاتخذ      
الكتابة عمى السنيف منيجا لو في التدكيف فجاءت كتابات مركاف بف عبد الممؾ  مف أسمكب

ىػ(، كألؼ كتابا سماه " أخبار األندلس"، 488بف مكسى بف نصير )تكفي قبؿ الحميدم 
ـ(، الذم ألؼ " المتزيف كالقائميف باألندلس" كظير 976ىػ/366كمحمد بف فرج الجياني )ت 

ـ( في كتابو " تاريخ افتتاح األندلس"، كعبد 977ىػ/367ت ابف القكطية بف عبد العزيز )
ـ(، في كتابو "التاريخ الكبير في األخبار" كقد سماه شارؿ 1114ىػ/393الممؾ بف شييد )ت 

كألؼ قاسـ بف أصبغ  . (28)بالد " بغية الركاد في حمى الرؤساء كالقكاد" كلـ يصؿ إلينا 
 .(29)فضائؿ قريش ككنانة"ـ(، كتابو في " 951ىػ/341البياني ) ت 

  تأريخ مدن األندلس: -2

عني ىذا االتجاه بالتأريخ لممدف األندلسية المختمفة، ك قد القت ىذه المدف اىتماما عاليا     
 مف مؤرخي األندلس ، كحظيت قرطبة باىتماـ عاؿ مف المؤرخيف، فألؼ أحمد الرازم 

 ـ(، "فقياء985ىػ/357ي )، كألؼ مطرؼ بف عيسى الغسان(30)" صفة قرطبة كخطفيا"
                                                             

، األردف: 1اشر الميالدم(، طأحمد يكسؼ، بني ياسيف، عمـ التاريخ في األندلس حتى نياية القرف الرابع اليجرم )الع  (27)
 .223ـ، ص: 2112مؤسسة حمادة لمدراسات الجامعية، 

 ـ.1963ابف شييد، شارؿ بالد، دار المكشكؼ، بيركت:   (28)
 (.766، )ت 322، ص: 8الحميدم، المصدر السابؽ، ج  (29)
 (.175، )ت 108، ث: 3، جالحميدم   (30)
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ـ(، 961ىػ/351، كألؼ إبراىيـ بف محمد بف إبراىيـ الباجي )ت (31)شعراء ألبيرة "-ألبيرة
 .(32)"فقياء مدينة باجة"

 تأريخ الرجال: -3

يعني االتجاه بالتأريخ لمعمماء كالفقياء كالمحدثيف، كمف خالؿ ىذا النيج صكر لنا     
ىا باألندلس، كبرز في ىذا االتجاه منيجيف، منيج المؤرخكف الحركة الثقافية كازدىار 

 الطبقات، كمنيج الترتيب عمى حركؼ المعجـ.

  عمد أصحاب الطبقات إلى ترتيب تأليفيـ عمى منيج الطبقات، فألؼ محمد بف
، كألؼ سميماف بف (33)ـ(، طبقات الكتاب في األندلس921ىػ/319مكسى األقشتيف )ت 

كتابو طبقات األطباء كالحكاـ إذ بمغ عدد تراجـ  ـ(،982ىػ/372حساف ابف جمجؿ )ت 
( ترجمة خص أىؿ 23( ترجمة لحكماء اإلسالـ كمنيـ )37(، ترجمة بمغ منيا )56الكتاب )

 .(34)األندلس بيا
  ػ(، م949/ق338أما أصحاب التأليؼ عمى حركؼ المعجـ فمنيـ ابف عبد البر )ت

 بف نصر األزدم ابف الفرضي كتاب تاريخ ، كألؼ عبد اهلل (35)في ) تاريخ الفقياء كالقضاة(
 العمماء كالركاة لمعمـ باألندلس.

 تاريخ األندلس شعرا: -4
برز لدل أىؿ األندلس اتجاه جديد نحك تأريخ األحداث التاريخية، كىك كتابة تاريخ بمدىـ     

 ، الذم كانت(36) ـ(864ىػ/251شعرا، كأكؿ مف قاـ بذلؾ في األندلس يحي بف حكـ الغزاؿ )
، ثـ باد بعده شاعر األندلس كأديبيا محمد بف (37)لو في فتح األندلس أرجكزة حسنة مطكلة

                                                             
 (.1443، )ت 122،، ص: 2ابف الفرضي، ج  (31)
 (.33، )ت 29، ص: 6نفسو، ج  (32)
(33)

 (.1173، )ت: 31، ص: 2ابف الفرضي، المصدر السابؽ، ج  
مكفؽ الديف أبي العباس بف القاسـ، بف أبي أصيبعة، عيكف األنباء في طبقات األطباء، )شرح كتحقيؽ: نزار رضا(،   (34)

  493-495ـ، ص ص: 1965بيركت: دار كمكتبة الحياة، 
 (.120، )ت: 49، ص: 1ضي، جابف الفر   (35)
 .56بالنثيا، المرجع السابؽ، ص:   (36)
 (.118، )ت: 48، ص: 1ابف الفرضي، المصدر السابؽ، ج  (37)
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كقد (38)( بيتا. 441ـ(، الذم ألؼ أرجكزة تاريخية بمغ عدد أبياتيا )939ىػ/328عبد ربو )
عارض في القرف السادس اليجرم حكـ الغزاؿ، أبا طالب بف عبد الجبار كيعرؼ بالمتنبي، 

 .(39)بساـ إف "لو أرجكزة في التاريخ أغرب فييا ..."إذ يقكؿ ابف 
نستقرأ مف الجدكؿ السابؽ أف التاريخ كالتراجـ كالسير قد حظيت بمراتب ال بأس بيا مند    

. كقد كانت لمرحالت العممية التي قاـ بيا طالب العمـ %14القرف الثاني لميجرة بنسبة 
ـك كالمعارؼ إلى األندلس سكاء عف طريؽ األندلسييف إلى المشرؽ دكر كبير في جمب العم

الركاية أك الكتب كالتي أثرت عمى الحياة العممية في األندلس كفي تكجيو حركة التأليؼ في 
 ىذه المكضكعات.

 الجغرافيا والرحالت: -و
ذا كاف الجغرافي       شيد ميداف الجغرافيا نشاطا كبيرا في األندلس منذ عصر الخالفة، كا 

ـ( يعتبر عمدة الجغرافييف في 11ىػ/5د العزيز البكرم الذم ظير في القرف )عبد اهلل بف عب
 األندلس، إال أنو يديف بالكثير مف معارفو الجغرافيا لمف سبقو مف عمماء عصر الخالفة.

تفكؽ األندلسيكف في رسـ الخرائط في القرف السادس اليجرم الثاني عشر الميالدم، عمى   
، كما برع أحمد (40)( خريطة82ـ(، الذم رسـ )1164ىػ/561يد الشريؼ اإلدريسي ) ت: 

كساىـ محمد  .(41)ـ( في تأليؼ العديد مف كتب الجغرافيا1183ىػ/476بف أنس العذرم )ت: 
الكراؽ في ميداف الجغرافيا كىذا مف خالؿ تصانيفو اليامة مثؿ " مسالؾ أفريقية كممالكو" 

 مي كتابا في المسالؾ كالممالؾ.كيعتبر أكؿ مف صنؼ في الغرب اإلسال (42)،
مطرؼ منيـ نشطت الرحالت في األندلس حيث برز في ذلؾ الميداف بعض الرحالة،     

. كقد أشار أنخيؿ (43)ـ( في كتابو " المعارؼ في أخبار ككرة ألبيرة"987ىػ/377الغساني )

                                                             
 (.172، )ت: 104، ص: 5الحميدم، المصدر السابؽ، ج  (38)
 .41، ص: 2، مج1ؽالمصدر السابؽ، بساـ،  ابف  (39)

 
 .124ص: ، ،المرجع السابؽ، مؤنس، تاريخ حسيف  (40)
 نفسو.  (41)
 (.160، )ت: 101، ص: 3الحميدم، المصدر السابؽ، ج  (42)
 (.1370، )ت: 482، ص: 10ابف بشككاؿ، المصدر السابؽ، ج  (43)
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يداف الجغرافيا .  كالظاىر أف م(44)بالنثيا إلى ىذا العالـ ككصفو بأنو صاحب رحالت كأسفار
كالرحالت شيد نشاطا طيبا كىذا مف خالؿ استقرار األرقاـ في الجداكؿ كمالحؽ الدراسة، إذ 

 .%2بنسبة  14، كعدد المصنفات %3بنسبة  12اتضح أف عدد المؤلفيف بمغ 
 .الفمسفة والتصوف:ز

سييف لـ تشيد األندلس نشاطا في ميداف الفمسفة، كيرجع السبب في انشغاؿ األندل      
كعمـك الفمسفة تتضمف مسائؿ اإلنساف كالككف بالدراسات الدينية كاألدبية، كمف الطبيعي 

كالعدـ كالكجكد، كتكضيحات تستند عمى االجتيادات العقمية، مما يترتب عنو إقحاـ اإلنساف 
في ميداف الضالؿ كاالنحراؼ العقائدم، كىذا بال شؾ ىك الدافع الذم جعؿ الفمسفة مذمكمة 

 .(45)ممقكتة في نظر األندلسييف
ـ( كقد 931ىػ/319يو االشتغاؿ بالفمسفة محمد بف عبد اهلل بف مسرة )كأكؿ مف نسب إل      

أشار إليو ابف الفرضي بأنو يقكؿ باالستطاعة كيحرؼ التأكيؿ كيدعي التكمـ عمى تصحيح 
 .(46)األعماؿ كأتيـ بالزندقة

كما أف الفيمسكؼ سعيد بف فرحكف المعركؼ بػ " الحمار"، ألؼ كتابا أسماه " شجرة      
كقد أثنى عميو ابف حـز إذ  ." كقد ناؿ عمى يد الحاحب المنصكر شيئا مف التنكيؿ الحكمة

. كجاء عصر (47))قاؿ عنو: " رأيت في رسائمو مجمكعة دالة عمى تمكنو مف ىذه الصنعة "
الطكائؼ ليحمؿ معو حرية دراسة الفمسفة حيث اشتيرت سرقسطة، كطميطمة، كقرطبة، ككاف 

ـ(، مف 1185ىػ/478ـ(، ككلده المؤتمف )1181ىػ/474طة )المقتدر بف ىكد صاحب سرقس
. ككصمت الفمسفة أكج قكتيا في عيده مع ابف رشد (48)العمماء البارزيف في الفمسفة كالفمؾ

 كابف باجة كابف طفيؿ.

                                                             
 .309بالنثيا، المرجع السابؽ، ص: آنخؿ   (44)
 .234، ص: 3، القاىرة: مكتبة النيضة المصرية، ج3أحمد، أميف، ظير اإلسالـ، ط  (45)
 (.1214، )ت: 39، ص: 2جالمصدر السابؽ،الفرضي،  ابف  (46)
: دار المعارؼ، القاىرة (مؤنساألندلسي، طبقات األمـ)تحقيؽ ك تعميؽ: حسيف  أبك القاسـ صاعد ابف أحمد صاعد  (47)

 .92ص: 1998
 .290-283، ص ص: المرجع السابؽمحمد عبد اهلل، عناف دكلة األندلس في اإلسالـ، دكؿ الطكائؼ   (48)
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كمف خالؿ األرقاـ المستقاة مف المصادر، يتضح أف عدد المشتغميف بالفمسفة أخذ ينمك      
كعدد المصنفات  %2بنسبة  7يجرم حيث كصؿ عدد المؤلفيف إلى حتى القرف الخامس ال

كتابا  41.أما التصكؼ فشيد تطكرا ممحكظا بتعداد مصنفاتو التي بمغت %6بنسبة  43
 .%6بنسبة  22، كعدد المؤلفيف %6بنسبة 

 الطب والصيدلة: -ح
زت عمى يعتبر عمـ الطب كما يمحؽ بو مف عمـك كالصيدلة مف أبرز العمـك التي حا     

ذا قمنا أف الطب يأتي في مقدمة العمـك الطبيعية مف حيث النشاط  اىتماـ كعناية األندلسي، كا 
 ككفرة اإلنتاج العممي في األندلس.

قد كاف لمتيارات الثقافية الكاردة عمى األندلس أثر في النيكض بالطب كالرقي بدراساتو ل    
. كاشتير (49)ممية حدثت منذ عصر الخالفةالمختمفة، كىك ما أشار إليو ابف جمجؿ كظاىرة ع

، كيرجع الفضؿ (50)( بكتابو " التصريؼ لمف عجز عف التأليؼ "ـ11/ىػ4الزىراكم )ت القرف 
 ـ(1168ىػ/467:في تطكر عمـ الصيدلة باألندلس إلى ابف كافد الطميطمي )ت 

بنسبة  8غ كتكضح بيانات الجدكؿ الممحؽ أف أعداد المؤلفيف في الطب كالصيدلة بم    
، كىذا يدؿ عمى الضعؼ الحاصؿ في تعاطي المينة %1بنسبة  11، كعدد المصنفات 2%

 خالؿ القرنيف الثاني كالرابع اليجرييف، كتطكر حاصؿ في القرف الخامس اليجرم.
 الرياضيات، الفمك: -ط

باحة الحساب في         بالرغـ مف تشدد فقياء األندلس بعدـ االشتغاؿ بالرياضيات، كا 
مسائؿ الميراث، كاشتغؿ األندلسيكف بالحساب كاليندسة كالتي اعتمد عمييا الفمكيكف في 
ممارسة أبحاثيـ الفمكية، كىذا منذ بداية القرف الرابع اليجرم، كالجدير بالذكر أنو قد ظيرت 
في قرطبة مدرسة عممية في الرياضيات كالفمؾ، ىي مدرسة مسممة بف أحمد المجريطي )ت 

، كألؼ كتابا يعرؼ " بالمعامالت" ، كالذم تخرج عمى يده عدد مف العمماء ـ(1117ىػ/398
 .(51)ـ(، كابف برغكث، كالسرقسطي1132ىػ/423أشيرىـ ابف السمح، كابف الصفار )ت 

                                                             
مؤسسة : ،بيركت2طابف جمجؿ، طبقات األطباء كالحكماء، )تحقيؽ: فؤاد سيد(، األندلسي ، بف حساف أبك داكد سميماف  (49)

 .98-97ـ، ص ص: 1985، الرسالة
 (.716، )ت: 262(.الضبي، ص: 373، )ت: 147، ص: 3ج ابف بشككاؿ،  (50)
 حكؿ المكضكع يرجى العكدة إلى:لممزيد   (51)
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كمما يمفت االنتباه أننا ال نجد في كتب التراجـ كالطبقات ذكرا لمرياضييف آخريف، كال    
، كما ىك (52)يجعؿ أم حديث منيـ أمر صعب لمغايةنتكفر عمى إنتاجيـ الرياضي مما 

ممفت لمنظر أف القرف الخامس اليجرم، شيد اىتماما بالرياضيات حيث ذكر ابف األبار عبد 
.كالشخصية العممية الثانية البارزة في المجاؿ (53)الرحمف بف سيد الذم انفرد باليندسة
ـ(، ككتابو " 1185سرقسطة )ت  أميرالمؤتمف  كالرياضي لمقرف الحادم عشر لمميالد، ى

 .(54)االستكماؿ "
 9كيظير مف التكزيع لمكتب كالمؤلفيف في الجداكؿ السابقة، أف أعداد المؤلفيف بمغ      

كىذا ما يجعمنا نجـز بالتطكر  %2بنسبة  15، في حيف بمغت المصنفات %2بنسبة 
 الحاصؿ لمرياضيات منذ القرف الرابع اليجرم.

 د املرجعي وتطوره يف األىدلس:اإلستشها:  ثالثا

لقد ترددت في كتب التراجـ كالطبقات األندلسية أشكاؿ لإلنتاج الفكرم في األندلس ىي: 
رسالة، كما عبرت ىذه  –مناكلة  –إجازة  –ديكاف  –مسند  –مصنؼ  –رسالة  –كتاب 

 –لركاية ا –التصنيؼ  –التأليؼ  التراجـ عف المسؤكلية الفكرية بنحك عشرة مصطمحا، كىي:
 الجمع. –النقؿ  –التفسير  –األخذ  –القراءة  –السماع  –الشرح 
حرصت كتب التراجـ كالطبقات عمى أىمية الركاية كذكر سمسمتيا عند كؿ ترجمة      

ككتاب كقد حشت ىذه المصادر بأفعاؿ االتصاؿ الكثائقي كالتكاصؿ الفكرم بيف العمماء: 
نقؿ.  –لقي  –ركل  –تعمـ  –رحؿ  –حدث  –أجاز  – سمع –قرأ  –أخذ  –تتممذ  –أخبارنا 

نما ىي مصطمحات استخدمت أساسا لتصكير  ىذه األفعاؿ ليست ليا دالالت لغكية فحسب كا 
 كالظاىر أنو بعد دراسة ىذه العناصر التي استكفتيا عمميات االتصاؿ الكثائقي ك الفكرم.

 كتب التراجـ كالطبقات األندلسية الحظنا ما يمي: 
                                                                                                                                                                                              

 .91اف: المرجع السابؽ، ص: ربيرا، خكلي -
 . 73-72ـ، ص ص: 1969، بيركت: منشكرات المكتبة العصرية، 3عمر فركخ، عبقرية العرب في الحكـ كالفمسفة، ط

 عند ابف الفرضي كابف بشككاؿ اىتماما بإيراد أسماء الكتب المؤلفة في الرياضيات.  ال نجد  (52)
 (.41، )ت: 15، ص: 3األبار، التكممة، اليراس، ج ابف  (53)
، ص ص: 3ـ(" ضمف كتاب ندكة األندلس، ج15-11ىػ/9-3، إبالغ، "الرياضيات في األندلس ما بيف ؽ )محمد  (54)
33-67. 
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 –نسبو  –لقبو  –كنيتو  –اسمو  ؿ: حيث عرفت عناصر الترجمة بالمؤلؼ )المدخ - أ
 عممو(.

 حرصت عمى إعطاء بياف لمعنكاف الكامؿ عف الكتاب.  - ب

 سبب تأليفو لمكتاب.  مؤلؼ كؿ عرض حيثبياف المسؤكلية:  -ج

كاف مف الصعب عمينا حصر إنتاجية المفكريف األندلسييف كحصر عدد الكتب، كىك أمر  -د
 تماما باستثناء إشارات غير دقيقة في بعض كتب التراجـ كالطبقات. غائب

ف كانكا         عرؼ المؤلفكف األندلسيكف اإلستشيادات المرجعية كاستخدمكىا في مؤلفاتيـ كا 
قد أطمقكا عمييا مصطمح اإلسناد، كىك إحدل الدعائـ األساسية في أساليب تكثيؽ العمماء 

التعامؿ معيا، كيمكف تقسيـ اإلستشيادات المرجعية إلى األندلسييف لمؤلفاتيـ ككيفية 
 إستشيادات:

 تشير إلى األعماؿ ذات العمؿ الجيد. إيجابية: -1
 .(55)تشير إلى أعماؿ سابقة بيدؼ نقدىا كاستكمؿ إطارىا البيميكغرافي سمبية: -2

 كراالستشياد المرجعي في المؤلفات األندلسية بمراحؿ ثالث كاف أكليا ذ لقد مر   

المؤلفيف إلسنادىـ كامال، كتمثمت المرحمة الثانية في اختصارىـ ليذه األسانيد، كفي المرحمة 
 الثالثة أىمؿ المؤلفكف ذكر اإلسناد مكتفيف فقط بذكر عنكاف المصدر كاسـ المؤلؼ.

 األساىود وطرق حتمل العلم: -2

يث مف فالف عف أصبح اإلسناد جزءا مف الحديث النبكم، عف طريؽ متف الحدلقد      
كقد كاف لتدكيف الحديث يعتمد أساسا عمى نقمو  (56)فالف أك ما يعبر عنو بمفظ " العنعنة "

 .(57) ( مف خالؿ سمسمة مف الركاة كالحفاظ ترتفع إلى أف تصؿ إلى الرسكؿ)

                                                             
، قاسـ، دراسات في عمـ المعمكمات، كشافات االستشياد المرجعي، القاىرة: مكتبة غريب، ]د.ت[، ص ص: حشمت  (55)
111-117 

جر في األسانيد، كىك يعبر عف كظيفتيف أكليا التعبير عف نقؿ الركاية بطريؽ اإلجازة، : تستخدـ خرؼ الالعنعنة  (56)
 كالكظيفة الثانية الربط بيف محدثيف، لممزيد راجع:

، القاىرة: مكتبة األنجمك مصرية، 5عبد المنعـ، ماجد، تاريخ الحضارة اإلسالمية في العصكر الكسطى، ط -
 .178ـ، ص: 1986

 . 112، ص: 2مج المرجع السابؽ،التراث العربي، فؤاد، سزكيف، تاريخ  -
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ثبات مدل الثقة في العالـ، كىذا ما يتضح      كلإلسناد أىمية كبرل في نقؿ المعمكمات، كا 
ؿ تراجـ المؤلفيف، كألىمية اإلسناد كالعمؿ بو كتب المؤلفكف األندلسيكف العديد مف مف خال

المصنفات التي تتناكؿ طرؽ األسانيد، منيا: الكجازة في صحة القكؿ باإلجازة الذم صنفو 
، ككتاب اإلقميد في (58) ـ(1112ىػ/382الكليد بف مخمد بف زياد المعركؼ بالعامرم )ت 

 .(59)(ـ1128/ىػ522د اهلل بف سعيد بف يربكع )ت بياف األسانيد لعب
ـ(، كتابا في المناكلة 1156ىػ/448كألؼ قاسـ بف يزيد األنصارم إلى الصابكني )ت      

ـ(، كتابا 1149ىػ/544، كألؼ عياض بف مكسى اليحصي )ت (60)كاإلجازة في نقؿ الحديث
كيظير أف طرؽ التحمؿ كاألداء .(61)أسماه اإللماع إلى معرفة أصكؿ الركاية كتقييد السماع

 بشتى صكرىا قد عرفت عند عمماء األندلس، كمنيا:
 السماع: -أ

تحصيؿ العمـك كالكتب ممف سبقكىـ  في كاف السماع إحدل كسائؿ عمماء األندلس        
كاالستشياد بما في مؤلفاتيـ كيعرفو القاضي عياض: "الغرب األكؿ السماع مف لفظ الشيخ 

إمالء كتحديث كسكاء كاف مف حفظو أك القراءة مف كتابو، كىك أرفع درجات كىك منقسـ إلى 
ىػ( سمع 432. كيذكر ابف بشككاؿ: "أف أحمد بف أيكب بف أبي الربيع )(62)أنكاع الركاية ..."

ميكسي، "كتاب الدليؿ إلى طاعة الجميؿ" ك"كتاب أدب طمف أيكب سميماف بف بطاؿ الب
"  .(63)الميمـك

 القراءة: -ب

                                                                                                                                                                                              
ـ، 1997العزيز، سالـ، محاضرات في تاريخ الحضارة اإلسالمية، اإلسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة،  السيد عبد  (57)
 .39ص: 
، 7، طامكس تراجـ ألشير الرجاؿ كالنساء مف العرب كالمستعربيف كالمستشرقيفقالديف، الزركمي، األعالـ،  خير  (58)

 .139، ص: 9ـ(، ج1986بيركت:دار العمـ لممالييف، )
 .(646، )ت: 244، ص: 5، المصدر السابؽ، جابف بشككاؿ  (59)
 (.1018، )ت: 372، ص: 8نفسو، ج  (60)
تكنس: دار التراث     -، القاىرة2ينظر: القاضي عياض بف مكسى، اليحصبي، اإللماع، )تحقيؽ: السيد أحمد صقر(، ط  (61)
 تبة العتيقة، )د.ت(.المك

 .69، ص: اإللماع  (62)
 (.100، )ت: 55، ص: 1ابف بشككاؿ، المصدر السابؽ، ج  (63)
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برع عمماء األندلس كضاىكا عمماء المشرؽ في اإلقراء كاإلمالء، كقد ذيمت كتب        
الفيارس تراجميـ بما يفيد سعة إطالعيـ كركايتيـ كحفظيـ، كيذكر ابف الخير اإلشبيمي أنو 
أخذ مف سائؿ كتب الحديث مف منشكر كغيره مسند أبي الكليد ىشاـ بف عمار عف شيخو 

كيبدك أف صكر األفراد عمى الشيخ كانت  (64)قراءة عميو كىك يسمعأبي الحسف شريح المقرئ 
 كميا مف القضايا المتبعة في المجالس العممية باألندلس.

 المناولة: -ج
قاؿ القاضي عياض: "كىي أيضا عمى أنكاع أرفعيا أف يدفع الشيخ كتابو الذم ركاه أك   

ىا عني كيدفعيا إليو، أك يقكؿ لو نسخة منو كقد صححيا ... فيقكؿ لمطالب ىذه ركايتي فارك 
. كالمتصفح لفيرست ابف خير يقؼ عمى ركايات كثيرة عف طريؽ المناكلة (65)خذىا فانسخيا"

بشتى صكرىا كأحيانا مقركنة بالسماع كاإلجازة، فقد ذكر أنو أخذ مصنؼ اإلماـ مسمـ عف 
 .(66)شيخو أبي الحسف يكنس بف مغيث قراءة عميو كناكلو الديكاف كمو

 المكاتبة: -د
تحمؿ عمماء األندلس المركيات عف طريؽ المكاتبة، كىي صكر منيا: المكاتبة بيف عمماء  

األندلس، كبيف عمماء األندلس كالمشارقة ممف اشتير بالعمـ كالركاية، كبمغ مف نبكغ عمماء 
اب األندلس مف المحدثيف أف كتبكا ألىؿ المشرؽ بإجازة مركياتيـ كما فعؿ أبك محمد بف عت

 .(67)حيث كتب إلى عبد الرحماف السممي الدمشقي
 اإلجازة: -ه

كقد عرفيا القاضي عياض بقكلو: " إما مشافية أك إذنابا لمفظ مع المغيب أك يكتب لو       
.كاإلجازة في حقيقتيا شيادة لمطالب بالنبكغ كالعمـ كشيادة (68)ذلؾ بخطو بحضرتو أك مغيبو "
لعمـ، كقد أخذ ابف كتاب معظـ مؤلفاتو في الحديث إجازة عف تثبت لو قدرتو عمى نقؿ ىذا ا

محدث األندلس أبي عـ يكسؼ بف عبد البر، كلـ تقتصر اإلجازة في األندلس عمى كتب 
                                                             

 .152فيرست ابف خير، ص:   (64)
 .79اإللماع، ص:   (65)
 .99 فيرست ابف خير، ص:  (66)
 (.211، )ت: 231ابف األبار، معجـ أصحاب أبي عمي الصدفي، ص:   (67)
 .88اإللماع، ص:   (68)
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الحديث فقط، بؿ تعدتو إلى فركع المعرفة األخرل كاإلجازة الذم تحصؿ عمييا محمد بف 
عف أبي بكر بف الفرضي كسمع  يكسؼ التيسي السرقسطي ابف الجزار الذم أخذ العربية

 .(69)الحديث عف أبي عمي الصدفي كأجاز لو أبك عبد اهلل الخكالني
 اإلعالم: -و

 كىي أف يعطي الشيخ كتابا أك ركاية مع اإلشارة فيو إلى أنو ركل عنو، كتبرز بعبارة:      

 .(70)أخبرني
 الوصية: -ز

ؽ ذلؾ في كصيتو كيستشيد بعبارة أف ينقؿ الشيخ قبؿ كفاتو، حؽ ركاية كتابو كيكثكىي 
 "كصية عف".

 الوجادة: -ح

 كىي أف يجد المؤلؼ كتبا بخط صاحبيا، كيجب عمى مف يستشيد بيذه الكتب بمفظ     
، كاتبع عمماء األندلس ىذا األسمكب في اإلسناد لنقؿ (71)كجدت، قاؿ، أخبرت، حدثت

ا المحدثكف في نقؿ رسكؿ اهلل المعمكمات كتكثيقيا. كىذه ىي الطرؽ الثمانية التي سمكي
( كىك نفس المنيج الذم سمكو عمماء األندلس، سكاء في العمـك الدينية أك العمكـ ،)

 األخرل.
 اإلستشهادات املرجعوة: -2

أجمعت المصادر عمة كجكد ثالث ظكاىر لإلستشيادات المرجعية في المؤلفات     
، ك مدل االستشيادتو ك نيايتو، ك حجـ المرجعي أم بداي االستشياداألندلسية ك ىي تحديد 

 التصرؼ فيو.
استخدـ مؤلفك األندلس طريقة إلظيار  ،المرجعي ك نيايتو  االستشيادفيما يتعمؽ ببداية     

تتفؽ مع الطريقة التي استخدميا جميع مؤلفي الكتب. ك استخدـ عمماء  االستشيادبداية 

                                                             
 (.1316، )ت: 365، ص: 1األبار، التكممة، اليراس، ج ابف  (69)
 .93سزكيف، المرجع السابؽ، ص:   (70)
 .113-112، ص: نفسو  (71)
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مف باب األمانة العممية ك الدقة، فيذكركف لمحرص عميو  تشياداالساألندلس المفظ عف بداية 
 .اسـ المؤلؼ، ك عنكاف المصدر الذم يستشيدكف بو

ماذكره ابف بتعابير تدؿ عمى ذلؾ منيا:  االستشيادقد أكرد مؤلفك األندلس عند نياية ل    
 الفرضي:" عمر بف يحيى، مف أىؿ رية، كاف حافظا لممسائؿ كثير التالكة لمقرآف، مكصكفا 

 ك ما ذكره ابف عطية: " ك قرأت (72)، ذكره ابف سعداف في فقياء رية."االنقباضك  بالزىد

ت: )القاسـ بف سالـ، عبيد ( بعض شرح ك غريب الحديث ألبيإسحاؽعميو)ابف 
 (، ـ838/ىػ224
أما ابف بشككاؿ  (73)ك أخبرني أنو سمعو عمى أبي عمي الحسيف بف محمد الغساني".     

و: " محمد بف يحيى بف عبد الرحمف بف فكرتش مف أىؿ سرقسطة، يستدؿ باالستشياد قكل
كاف فاضال دينا عالما، تكفي سنة ثمانيف ك أربعمائة، ذكر بعض خبره أبك القاسـ 

ك ىذا يدؿ عمى أف مؤلفي األندلس حرصكا عمى اإلشارة إلى بداية النصكص (74)المقرئ".
مف كاتب ألخر.ك أحيانا يككف ك لكف اختمفكا في األسمكب المعبر بو . المستشيد بيا

المرجعي ك الدكر  االستشيادقصيرا ك أحيانا طكيال .ك يتضح مما سبؽ أىمية  االستشياد
الكثائقي، ك في عممية  االتصاؿالذم لعبو في المؤلفات األندلسية، ك بالتالي في عممية 

 التحقؽ مف العمماء ك مصنفاتيـ.
 قيمتيا كصنؼ تأليفي لو مميزاتو ك خصكصيتو، تحتفظ الفيارس ك البرامج ك التراجـ ب    

 ك ىناؾ معالـ مشتركة في كاجيتيف ىما:
 الواجهة التعميمية و قيمتها : -1
تنصرؼ ىذه الكاجية إلى تحديد خصكصية الفيارس ك البرامج ك التراجـ ك الطبقات     

عة تتناكؿ كصنؼ مف أصناؼ التأليؼ ينفرد بمنيجو، ك مادة تأليفو. فمادة التأليؼ متنك 
الرجاؿ،ك المصنفات ك األسانيد ، ك طرؽ التعميـ ك نشاط التأليؼ. ك ىي مادة تتجمع في 
النياية لترسـ صكرة لمبيئة الثقافية ك معطياتيا مف خالؿ عصر مف العصكر. ك تتكضح 

                                                             
 .259،ترجمة: 287،ص 1ابف الفرضي، المصدر السابؽ، ج  (72)
 .71فيرسة ابف عطية، المصدر السابؽ، ص   (73)
 .1204، ترجمة: 431ص ، 9ابف بشككاؿ، المصدر السابؽ، ج   (74)
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معالـ ىذه البيئة الثقافية مف خالؿ الحديث عف مراكز التعميـ، ك المدارس ك اتجاىاتيا 
ك تسمية الرجاؿ القائميف بيا، ك التعريؼ بنشاطيـ العممي في الدرس ك التأليؼ، ك  العممية،

 تعيف المصنفات المقررة.
 القيمة التوثيقية: -2

يجرم  ك التراجـ ك الطبقات كثائؽ مصدرية يجرم عمييا ما البرامجتعتبر الفيارس ك     
يمة مف المعمكمات المختمفة عمى كؿ الكثائؽ ك سندات األصكؿ،ألنيا تحتفظ لنا بمجمكعة ق

 عف بيئة مؤلفييا ك عصره ك ثقافتو ك شيكخو، ك مما يجرم مف أحداث ك مكاقؼ ك أراء.
ك تتكسع عممية التكثيؽ في ىذه المصنفات لتشمؿ كؿ ما يتعمؽ بالثقافة مف مصنفات في 

، ك األخبار ك األشعار، لذلؾ فإف ىذه الكتب تعد كثائؽ تع بر عف مختمؼ الفنكف ك العمـك
 األكضاع الثقافية التي امتازت بيا عمـك اإلسالـ في الحضارة األندلسية.

 ك تتكزع أشكاؿ التكثيؽ إلى ما يمي:     
ارتفع ك عال مف سفح الجبؿ"، ألنو بالسند يرتفع القكؿ أك  في السند: ك السند لغة:" ما -أ

دا العتماده صحة الفعؿ إلى صاحبو. لذلؾ سمى المحدثكف طريؽ الكصكؿ إلى المتف سن
ك قد تعدت مستكيات التكثيؽ في ركاية المصنفات لمزايا (75)الحديث أك ضعفو عمى ركاتو.

 تمثمت في السند الذم يعد عمال تكثيقيا منيا: 
 .تكثيؽ الركاية بسند يتميز رجالو باالختصاص العممي 

 .تكثيؽ الركاية بسند ،يتميز رجالو بالثقة ك الضبط ك كثرة الركاية 

 3-  :التوثيق التاريخي في الفهارس و البرامج و الطبقات 
 وثائق الفهارس و التراجم و الطبقات: -أ 

 تعتبر ىذه المصنفات كثائؽ تاريخية يؤخذ بيا. ك يعتمد عمى مادتيا في ذكر الحقائؽ  
 ك تقكيميا، ك تجمية ظركفيا. ك تكتسب ىذه المصنفات ثقتيا مف العناصر التالية: 
 صدقو. عدالة المؤلؼ ك 

 .المعاصرة لألحداث، ك المشاىدة 

                                                             
 -تطكرىا -الترغي، فيارس عمماء المغرب منذ النشأة إلى نياية القرف الثاني عشر لميجرة: منيجيتيا عبد اهلل المرابط،  (75)

 .494ـ، ص 1999ىػ/1420تطكاف: منشكرات كمية اآلداب ك العمـك اإلنسانية، ،1قيمتيا العممية،ط
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 المادة التاريخي لهذه المصنفات: -ب
تتنكع المادة التاريخية ،فتشمؿ مختمؼ الجكانب التي تيـ الباحث، فيي تعرؼ بالرجاؿ، ك 
تنقؿ نشاطيـ ك أعماليـ ك مكاقفيـ، ك تعرؼ بالمجتمع في حركتو ك دأبو لترصد معالمو 

 لثقافية ك السياسية.االجتماعية ك التعميمية ك ا
 إثارة الحقائق التاريخية. -ج
 ك ىي حقائؽ تتعمؽ باألشخاص ك مكاقفيـ ك رحالتيـ ك نشاطيـ ك مكاليدىـ كك فياتيـ.   
 االحتفاظ بالوثائق التاريخية: -د
ك تتعزز ىذه القيمة التكثيقة في ىذه المؤلفات، حينما تتجاكز عرض األحداث إلى ذكر     

 ، ك رسائؿ، ك نكع المصادر التي رجع إلييا المؤلفكفلخية مف مراسيـ، ك فتاك الكثائؽ التاري
أىمية كبرل، لما تساىـ بو في رسـ مالمح ك التراجـ  كىكذا تكتسي كتب الفيارس كالبرامج 

ك برامجيـ، قد  فيارس لعمماءإف الغرض مف البيئة العممية كالثقافية خالؿ مختمؼ العصكر.
 .ضكعيا.فنشر العمـ يتيسر سبؿ التمقي يحدده أصؿ منشئيا ك مك 

 ك يؤكد ىذا المعنى، ك ذلؾ بتصدير الفيارس ك البرامج، ك الحث عمى طمب العمـ    
ك الدراية، ك تزكية الطالب باإلسناد ك الركاية.ك بذلؾ أصبح ىذا النكع مف التأليؼ مساىمة 

 ممي عبر العصكر في التكثيؽ ك نسبة األخبار إلى أصكليا ك الكشؼ عف التداكؿ الع
 ك األمصار.

ك لقد اتسعت دائرة الركاية، داخؿ الفيارس ك البرامج ك التراجـ ذاتيا،فشممت ركاية عمـك      
 األمة ك تأليؼ أعالميا. ك ىي تمدنا بإفادات كبيرة ك ذلؾ مف عدة جكانب:

 .مف خالؿ تقييد الشيكخ ك أحكاليـ، ك ذكر إسنادىـ ك مركياتيـ 

 ف نكع المعارؼ، ك العمـك السائدة، ك نكع المصنفات الرائجة.مف خالؿ الكشؼ ع 

 مف خالؿ الكشؼ عف التأثير العممي المتبادؿ بيف األمصار ك بيف المشرؽ 

 ك المغرب مف حيث تشابؾ األسانيد ك تنكعيا. 
  مف خالؿ التماس الذكر ، ك التعريؼ بالنفس، ك بياف المستكل العممي ك ذلؾ بتعداد

 مركيات، ك خاصة الفيارس التي تأتي ختاما لحياة عممية حافمة، الشيكخ ك سرد ال

 ك بيذا تككف سجال عمميا ألصحابيا.
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 ، تقدـ المعمكمات، ك تجمي الظركؼ،(76)تعتبر الفيارس ك التراجـ كثائؽ تاريخية       
 ك إفادتيا عظيمة في تاريخ العمـ ك العمماء، مف خالؿ التراجـ ك تقييد أخبار الشيكخ 

 بط نسبيـ ك أحكاليـ ك معرفة حياتيـ العممية ك نشاطيـ في التدريس ك التأليؼ. ك ض
ك تنبني الفيارس أساسا عمى التكثيؽ، بمعنى تكثيؽ مصادر العمـ ك طرقو.ك القيمة       

التكثيقية لمفيارس تظير مف جية اعتماد السند، ك بياف طريقة حمقاتو، ك مف جية طرؽ 
 ك سماعا ك إجازة ك مناكلة.التحمؿ عف الشيخ: قراءة 

لقد أثرت عالقة العمماء فيما بينيـ عمى نتاجاتيـ العممية في مجاؿ التأليؼ ك يظير 
ذلؾ مف خالؿ التأليؼ بمكضكع محدد كما ىك الحاؿ عند ابف العطار محمد بف أحمد)ت: 

ثائؽ، ك أحد أبرز الفقياء المشاكريف بقرطبة،الذم تميز بإتقانو عقد الك  (77)ـ(1118ىػ/399
لو خبرة عالية في معرفة عمميا، ك قد طمب منو تأليؼ كتاب يضـ نماذج لكثائؽ بصكرة 

، ك قد اسمعو الناس في مسجد الجامع بالزاىرة في عيد )كتاب الكثائؽ ك السجالت(مختصرة
المنصكر بف أبي عامر محمد، ك أصبح فيما بعد المصدر األساسي المعتمد في عقد 

 الكثائؽ.
لمراسمة بيف الفقياء أحد مصادر التأليؼ. فقد اعتمد ابف بشككاؿ عند تأليؼ كتابو كانت ا    

.حيث راسؿ القاضي عياض في مدينة سبتة. ك طمب الصمة ك استفاد منيا في جمع مادتو
منو معمكمات عف بعض التراجـ، ك ىـ إبراىيـ بف أبي العيش بف يربكع)ت: 

 .(79)ـ(1088ىػ/480حمد)ت: حجاج بف قاسـ بف مال، ك (78)ـ(1041ىػ/433
 ك المالحظ عمى تمؾ التراجـ أف غالب أصحابيا مف المغاربة الكافديف عمى األندلس ك مف

                                                             
 طرقة التصنيؼ حسب الشيكخ: ك ىي أربع أنكاع: -1ؼ الفيارس ك ترتيب مادتيا: تمييز  ثالثة طرؽ مف تألي يمكف  (76)

 حسب أماكف المقيا ك األخذ( . -حسب الكفيات -حسب العمـك -) حسب حركؼ المعجـ
 (. -حسب العمكـ -طريقة التصنيؼ حسب المركيات: ) ترتيب المركيات حسب حركؼ المعجـ -2
زع الفيرسة قسماف، أحدىما خاص بالشيكخ ك التعريؼ بيـ ك ترتيبيـ، ك اآلخر خاص في ىذه الحالة تتك : الجمعقة يطر  -3

، 1بالمركيات. انظر : عبد العزيز، فارح، صناعة الفيرسة ك التكشيؼ، كجدة: منشكرات كمية اآلداب ك العمـك اإلنسانية، ط
 .81-78، ص ص 2002

 .1050، ترجمة: 384، ص 8ابف بشككاؿ، المصدر السابؽ، ج   (77)
 .230، ترجمة: 96، ص 2، ج نفسو  (78)
 .344، ترجمة: 137، ص 3، ج نفسو  (79)
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مدينة سبتة عمى كجو الخصكص. ك ىذا يفسر سبب االستعانة بالقاضي عياض فيك مف 
ريخ ك كانت المادة التي قدميا القاضي عياض إلبف بشككاؿ عمى كجو التحديد تكاأبناء سبتة.

 الميالد ك الكفاة في تمؾ التراجـ.
ك قد تمت تمؾ المراسمة بيف القاضي عياض ك ابف بشككاؿ بعد عكدة القاضي عياض     

.فقد دخؿ األندلس مرتيف األكلى (80)ـ(1137ىػ/532إلى المغرب نيائيا سنة )
 ـ(.1114ىػ/508ـ( ك غادرىا سنة)1113ىػ/507سنة)
طرؽ عديدة، منيا طريقتاف حصكؿ عمى اإلجازة ك التكثيؽ ك ال لنقؿ العمـ ك الركاية     

ك يتـ  (81)يمكف ممارستيما أحيانا عف طريؽ المراسمة ك ىما المكاتبة أك الكتابة ك اإلجازة.
الحصكؿ عمى المكاتبة بعد سؤاؿ الطالب شيخو أف يكتب لو شيئا مف عممو أك أف يكتب 

كب لو أك بإرساؿ المادة إليو مف بمد الشيخ بذلؾ لمف يريده سكاء بحضكر الطرؼ المكت
ك بكاسطتيا يحؽ لصاحبيا ركاية محتكاىا حسب قكاعد تكثيؽ الركاية باستخداـ كممة ألخر.

حدثنا أك أخبرنا. ك يتـ تمييز المكاتبة لمحصكؿ عمى الركاية عف غيرىا مف المراسالت مف 
ؿ حدثنا فالف بكذا ك كذا" أك بػ" كتب إلي فالف: قا(82)العبارات التي تؤشر عمييا فيي محددة 

 "أخبرني بو مكاتبة أك كتابو".
كانت الفيارس ك البرامج التي شيدتيا البيئة األندلسية ىي مف صميـ الخصكصيات      

، ك ىي مما تكاد تنفرد بو عمى غيرىا مف كتابات الترجمة في المشرؽ الثقافية في ىذه البيئة
ثؿ الرحمة ك الحديث عنيا أحدث الثكابت األساسية عمى كثرتيا ك اتساع التأليؼ فييا.ك تم

    .التي تقـك عمييا ىذه الترجمة ك التكثيؽ، لتككف مزية مف مزاياىا ك خاصية مف خكاصيا
ففي األندلس ك عند كتاب طبقاتو قد اتخذ طابعا مميزان جعؿ مف إثارة الرحمة ك الحديث     

بالغ األىمية في تمييز الترجمة، ك تمييز   عنيا ك استقصاء فكائدىا عمى المترجـ بو أمران 
صنؼ الرحمة، ك تمييز ما استفاد ىذا المترجـ في رحمتو.فيي رحمة في خصكصيتيا تنطمؽ 

  مف األندلس في اتجاه المشرؽ.
                                                             

ك أيضا: ابف عياض، القاضي محمد، التعريؼ بالقاضي .9،ص 3المقرم، أزىار الرياض، المصدر السابؽ، ج  (80)
 .3ص ،1982، اإلسالمية، الرباط: كزارة األكقاؼ ك الشؤكف 2عياض،)تحقيؽ: محمد بنشريفة(،ط

 121-68المصدر السابؽ، ص ص  انظر : القاضي عياض، اإللماع، لمعرفة طرؽ نقؿ العمـ،  (81)
 .86ك  84نفسو، ص   (82)
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 السادسالفصل 

 ىامذج خمتارة:األىدلساجم والطبقات عند علامء توثوق الرت

 
ثقافيا، في رسـ  باألندلساليجرييف تساىـ الفترة الممتدة ما بيف القرنيف الثاني كالسادس 

، كترسـ لنا صكرة في مجاؿ العمـ كالعمماء كاالتصاؿ الكثائقي فيما بينيـمعالـ الحركة الفكرية 
 أكجفيي تمثؿ ، األندلسالتطكرات الحضارية خالؿ الفترة مف تاريخ صحيحة عف مسرل 

كىذا مف خالؿ لعطاء، مرحمة الريادة الفكرية، كقفزة نحك مرحمة التكسع كالتنكيع في ا
 فية:عر المجاالت الثقافية كالم

كىذا المغرب،  أقطارسيما  اإلسالميكبمداف العالـ  األندلساتساع نطاؽ التبادؿ الثقافي بيف  .1
 العممي.بفضؿ حركة االتصاؿ 

، كالعمـك كاألدبمجاالتو، خاصة في الفمسفة كتنكيع  اإلبداعيك  الفكرم اإلنتاجارتفاع حجـ  .2
 .الطبيعية

عمى المناخ الثقافي ثـ المكحديف  انعكاس التكجو السياسي كالفكرم كالمذىبي لدل المرابطيف .3
يجاباباألندلس سمبا   بعدكةلالستقرار مع فتح المجاؿ أماـ المثقفيف مف أىؿ األندلس  كا 

االعتبارات أساس ا عمى يالتالية الذم تـ تكزيع كيتضح ذلؾ مف خالؿ التراجـ .المغرب
 التالية:
 تكزي.  ع التراجـ حسب األىمية في مجاؿ العمـك
  بمدلكؿ  كتبيـ بأىمية الترجمة ك ليس  ك تصنيؼتكزيع التراجـ بالنسبة لمعمماء كاف

 ك عميو كاف التقسيـ عمى أساس المكضكعات.الزمني. الفارؽ
 :و األدباء أوال: توثوق تراجم العلامء والرواة

 الفريض:الرتاجم عند ابن  .1

تحدثت عف التي مف كتب الرجاؿ ( لمؤلفو ابف الفرضي األندلسماء يعد كتاب )تاريخ عم 
 اإلسالميالمجتمع حيث عني ىذا الكتاب بنخبة مف عمماء في فترة محددة، عمماء بمد معيف 
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ككف ىذا الكتاب يمثؿ كبالرغـ مف اليجرم، باألندلس منذ فتحيا كحتى نياية القرف الرابع 
ضافيا ك ميما في ال انو جاء إابة التاريخية باألندلس، كلى ليذا النمط مف الكتألالمحاكلة ا

 األندلسيةمعاجـ التراجـ  أصحابمكضكعو. كليذا عّد حسيف مؤنس ابف الفرضي شيخ 
عده . كما (1)ذلؾ قركنا طكيمةكالمغرب بعد  األندلسصكؿ ىذا الفف الذم اتصؿ في أكمقرر 

 .(2)ؿ بيف أيدينامعجـ رجا أقدـ بأنوبالنثيا  أنخيؿالمستشرؽ االسباني 
تبميغ  أمانةحممت  أجياؿ ألسماءكتشكؿ كتب معاجـ الشيكخ كبرامج العمماء دكاكيف 

الكقكؼ عمى ، ك األسانيدتالميذىا. كما ساىمت في المحافظة عمى  إلىالمعارؼ كالعمـك 
بعض مالمح الحياة الثقافية، مف خالؿ التعرؼ عمى الكتب كرؤكس المكضكعات، كعمى 

التعميـ كالتعمـ كطرائؽ  أساليبية التي كانت تدرس. كبذلؾ يتبيف لنا معرفة المكاد العمم
. كبفضميا نتعرؼ عمى بعض مظاىر التكاصؿ الثقافي بيف تيانكأزمالدراسة  كأمكنةالتحمؿ 

 الكتب كمراكز العمـ كالشيكخ. عرؼ عمى رحمةتالمسمميف، فن
لمثيمتيا في  كالطبقات في اتجاه مغايرالمرتبطة بالتراجـ  األندلسيةسارت الكتابة التاريخية 

 أعطىبالد المشرؽ كالمغرب، فقد ظيرت كتب الصالت ككتب الفيارس كالبرامج، كىك ما 
 .اإلسالـنكعا مف الخصكصية الفكرية في حضارة  األندلسبالد 
، كمما يمفت األخرلتسمسمت المصنفات الشييرة لمتراجـ عمى صكرة متتابعة الكاحدة بعد  

كانت سمسمة متصمة الحمقات،  أنيا األندلسيةلدل الباحثيف في مصنفات التراجـ  االنتباه
حمقة متصمة في كتب  أصبحفالكتابة التاريخية ليذا النمكذج )الصالت ك التذليؿ( الذم 

كتعكد الفقياء"  "ىكية متصمة لفئات العمماء ك بإعطاءكالمغربية، اتسـ  األندلسيةالتراجـ 
ـ( الذم ذىب 1013-963 ىػ/403-351الكليد بف الفرضي ) أبي أصكؿ ىذا النمكذج إلى

 ضحية الفتنة البربرية بقرطبة.
ة كشغؿ منصب قاضي بمنسية لألسرة لقد كاف ابف الفرضي مقربا مف دكاليب السمط 

تراجع عف  لكنوالعامرية، فأراد كتابة تأليؼ تاريخي يسجؿ فيو الكقائع السياسية لعصره، 
                                                             

 .99حسيف، مؤنس، تاريخ الجغرافيا المرجع السابؽ، ص  (1)
ال شؾ أف المستشرؽ االسباني يقصد انو أقدـ معجـ رجاؿ في األندلس، أما في المشرؽ، فيناؾ: التاريخ ليحيى بف   (2)

ق(.أنظر: أنخيؿ، بالنثيا، 230البف سعد )ت  ق(. الطبقات الكبرل256ق(، التاريخ الكبير لمبخارم )ت 233معيف )ت 
 .271المرجع السابؽ، ص
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كالقضاة كركاة العمـ  يذكرىا ليكتب تراجـ تحت عنكاف "تاريخ الفقياء ـألسباب ل األكؿىدفو 
فنا مف فنكف الكتابة  أسسندلس". كلـ يكف ابف الفرضي يعمـ انو ألىؿ اأمف  كاألدب

ذ إمنو،  النخب السياسيةكبإقصاء قصيرة، التاريخية عرؼ باسـ "الصمة" تميز بكتابة تراجـ 
ما نصو: "ىذا الكتاب جمعناه في  يقكؿ إذماء فقط، خصص ابف الفرضي كتابو لفئات العم

كعممائيـ كركاتيـ، كأىؿ العناية منيـ، ممخصا عمى حركؼ المعجـ، قصدنا  األندلسفقياء 
 .(3)فيو قصد االختصار"

العمـ في  العمماء كدرس في حمقات أكساطكقد لقي كتاب ابف الفرضي ترحيبا كبيرا في 
يصالوى بعمميات تذييؿ ، كىذا ما جعمو يحظاألندلسبالد  فترات متتالية.  عمى أخرلبكتب  كا 
الممؾ بف بي القاسـ خمؼ بف عبد أمف انجاز  األكلى كاإليصاؿ يؿكانت عممية التذيكقد 

 أئمةبعنكاف )كتاب الصمة في تاريخ  ـ(1183-1101ىػ/578-495بشككاؿ القرطبي )
كاصؿ مف حيث أغفميـ، ك  مف بداه ابف الفرضي، فترجـ لبعضأ(. فقد كصؿ لما األندلس

 ـ. 1168ىػ/563سنة  إلىانتيى، فكصمو 
أكثر مف ابف الفرضي، مما يسر  اإلضافةك  بالتفصيؿ في تراجمو  كيمتاز ابف بشككاؿ

كخارجيا في القرف  األندلسالعمماء االقتصادية كتنقالتيـ داخؿ  أكضاععف  أكثرمعمكمات 
فصكر الحياة االجتماعية كالعممية لألندلس كأكائؿ القرف السادس اليجرم،  الخامس اليجرم

 .(4)أفضؿ كأشمؿ بصكرة
 أبيأصؿ ليـ كتاب القاضي الناقد،  أفذكر ابف بشككاؿ في مقدمة كتابو: "سألكني لقد 
 زدم الحافظ، المعركؼ بابف الكليد... في رجاؿ عمماءألعبد اهلل بف محمد بف يكسؼ االكليد 

 كقتنا... إلىكصؿ تأليفو، متصال  أيفكتابو، ك  ابتدئ مف حيث انتيى أف...ك األندلس
 . (5)..."ترتيب الرجاؿ، عمى تقادـ كفياتيـ...كاختصرت جيدم ىنا إلىكقصدت 

 
 

                                                             
 .13ابف الفرضي، المصدر السابؽ، ص  (3)
حكؿ ىذا المكضكع راجع:محمد، القاضي: "الحياة اليكمية مف خالؿ كتاب "الصمة البف بشككاؿ" في المغرب في   (4)

 .187ص-165،ص2005ة لمطباعة كالنشر كاإلشيار، ضمير أدبائو )تنسيؽ: سميـ ريداف(، تكنس: المطبعة المغاربي
 .17ابف بشككاؿ، المصدر السابؽ، ص  (5)
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 حواته وآثاره: .1.1

القرطبي،  األندلسيزدم، ألىك أبك الكليد عبد اهلل بف محمد بف يكسؼ بف نصر ا
كف مف العمـ: الحديث كعمـ في فنكاف فقييا عالما . (6)المعركؼ بابف الفرضيالحافظ، 
كنشا فييا  يتمقى العمـ عف كبار مشايخيا ـ، 962ىػ/351كلد بقرطبة سنة  كاألدبالرجاؿ 

 إلى األندلس، كرحؿ مف ة في دكلة محمد الميدم المركانيياء بمنسضكتكلى قكعممائيا، 
كيستكحي مف بعض  ـ، فحج ك اخذ عف العمماء، كسمع منيـ،933ىػ/382المشرؽ سنة 

 (7)المشرؽ استغرقت حكالي ثالث سنكات إلىرحمتو  إفابف الفرضي ذكرىا نصكص التي ال
قتمو البربر يـك دخكليا، في داره، في السادس مف شكاؿ سنة  أف إلىقرطبة،  إلىثـ عاد 

 ـ.1013ىػ/403
، فكاف يركم عف  أنكاعابف الفرضي بقرطبة يتمقى عف عممائو كشيكخيا  أنش  أبيالعمـك

عبد اهلل بف مفرج، كخمؼ بف قاسـ، كعباس بف  أبيف عكف اهلل، كالقاضي جعفر احمد ب
 اصبغ، كيحيى بف مالؾ بف عائذ، كعبد اهلل بف قاسـ الثغرم.

كالحديث، ذكر الركاة  كاألدبترؾ ابف الفرضي عدد مف المؤلفات النفيسة في التاريخ 
، ككتاب  (9)في الحديث(ككتاب )المؤلؼ كالمختمؼ  (8)(األندلسعمماء منيا: كتاب )تاريخ 

ككتاب  (11)(األندلسشعراء  أخبارركاة الحديث ككناىـ، ككتاب ) أسماءفي  (10)المتشابو
 .(12))النحكييف(

 
                                                             

  -(.573)رقـ:  216ص-212، ص4لممزيد حكؿ ترجمة ابف الفرضي في:ابف بشككاؿ، المصدر السابؽ، ج  (6)
 313ص-311الضبي، المصدر السابؽ،ص -(.538)رقـ: 246ص-244، ص6الحميدم، المصدر السابؽ، ج

عمماء المذىب )تحقيؽ: عمي  أعيافابف فرحكف، إبراىيـ بف عمي بف محمد، الديباج المذىب في معرفة  -(.890:)رقـ
 (.292)رقـ:  398، ص2ـ، ج2003ىػ/1423، القاىرة: مكتبة الثقافة الدينية، 1ط عمر(،

 (.1468-753-275ذكر رحمتو في التراجـ التالية: )رقـ:   (7)
 : )تاريخ العمماء كالركاة لمعمـ باألندلس(.311، كالضبي، ص245، 6سماه الحميدم، ج  (8)
 .3/87،كابف خمكاف، ج6/245ذكره: الحميدم، ج  (9)

 .3/87، كابف خمكاف، ج4/213ذكره: ابف شككاؿ، ج  (10)
 . 3/87، كابف خمكاف، ج2/344، كالمقرم، ج4/213ذكره: ابف شككاؿ، ج  (11)
 (.881، )رقـ: 1/265عباس بف ناصح الثقفي: جذكره: ابف الفرضي، في ترجمتو ل  (12)
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 الرتتوب عند ابن الفريض:  منهج .2.1

ابف الفرضي كتابو بمقدمة، ذكر فييا ما يتصؿ بكتابو: مكضكعا، كمنيج الترتيب،  أبد
ابف  كردأؿ ترجمة، كمكارده التي يستقي منيا معمكماتو، ك كالعناصر الني يركز عمييا في ك
 .(13)ىشاـ المؤيد( إلىندلس مف )عيد الداخؿ ألالفرضي نبذة مختصرة عف حكاـ ا

ندلس كعممائيا، ألمؤلفو يضـ عددا كبيرا مف فقياء ا إفبيف ابف الفرضي في مقدمة كتابو 
. كضـ كتابو تراجـ أللؼ كستمائة (14)العمـ منيـ مرتبتيف عمى حركؼ المعجـ كأىؿكركاتيا، 

 كقد غطت تراجموكعمماءىا المبرزيف.  األندلس أعالـ( مف 1651) ككاحد كخمسيف رجال
 العمماء فقد ذكرىـ مرتبيف أكلئؾأما المنيج الذم سار عميو في ذكر  .(15)فترة ثالثة قركف

ك المنزلية أة العممية، ، كالمكانأخراعتبار  إمحسب حركؼ المعجـ بغض النظر عف  
 ك الترتيب الزمني.أاالجتماعية، 

كانتيى بحرؼ  األلؼبحرؼ  أبد إذحسب حركؼ اليجاء  ابف الفرضي مؤلفولقد رتب  
ىؿ أالعمماء مف  بأسماءحيث ذكر تحت كؿ حرؼ ،(16)المشرقية األبجديةالياء حسب 

 قادـ كفياتيـ.عالـ في كؿ باب كفقا لتألاالسـ فقط، كرتب امف  األكؿحسب الحرؼ  ندلسألا
سماء في الباب الكاحد كفقا لحرؼ ألمف فصكؿ افي كؿ فصؿ  األعالـسماء أكقد رتب  

ثـ يخصص فعال مستقال .  (17)بإبراىيـ كانتيى بأيكب أبد األلؼالحرؼ كؿ، ففي ألاالسـ ا
                                                             

 .19ص-13ابف الفرضي المصدر السابؽ، ص  (13)
ىذا الكتاب جمعناه في فقياء األندلس كعممائيـ كركاتيـ، كأىؿ العناية منيـ، ممخصا عمى حركؼ المعجـ''.نفسو   (14)
 .13ص

(15)                           Dominique, URVOY, Le monde des ulémas, andalous du V - VI au VII- XIIIe 
siècle-Genève, Librairie, Droz,  1978, p.10.  

ىناؾ منيجاف في ترتيب حركؼ اليجاء كما ذكرناه سابقا ىما األبجدية المشرقة، كاألبجدية المغربية، كتتفقاف في   (16)
الحركؼ حسب األبجدية المشرقية كما يمي: س، ش، ترتيب الحركؼ األكلى مف األلؼ إلى الزام ثـ تختمفاف، حيث تأتي 

 ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ؼ، ؽ، ؾ، ؿ، ـ، ف، ىػ، ك، م.
أما ترتيب أىؿ المغرب، فجاء بعد حرؼ الزام عمى النحك التالي: ط، ظ، ؾ، ؿ، ـ، ف، ص، ض، ع، غ، ؼ، ؽ، س، 

المشرقي في ترتيب الحركؼ ىك المعمكؿ بو كقد أشار الباجي، كابف عبد الممؾ المراكشي إلى أف المنيج  ش، ىػ، ك، م.
أبك الكليد سميماف بف خمؼ، الباجي، التعديؿ كالتجريح لمف خرج لو البخارم في الجامع  -  عند أىؿ األندلس زمنئذ، انظر:

 .273، ص1ىػ، ج1406الصحيح )تحقيؽ: أبك لبابة حسيف(، الرياض: دار اليكاء، 
 .9، السفر األكؿ، ص1ي، المصدر السابؽ، جمحمد بف محمد بف عبد الممؾ، المراكش -
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( مثال، يخصص فعال األلؼبكاب الحركؼ لألسماء المفردة، ففي باب )أفي كؿ باب مف 
كفي باب العيف يخصص فعال  ، (18)مفردة مثؿ ) أبيض، أىطؿ، أزىر( سماءأيشتمؿ عمى 
الغرباء  بأسماءككذلؾ كاف يفعؿ  ، (19)مثؿ )عائذ، العاصي، عبيدكف( أسماءيشتمؿ عمى 

تعد المكارد التي استمد منيا ابف الفرضي مادة .(20)األخرلندلس مف البمداف ألالكافديف عمى ا
 كجيكده في تحصيؿ العمـ. كيتضحبحيث تعكس مكسكعية ثقافية،  لتنكع كالغزارة،مف اكتابو 

 منيج ابف الفرضي في ذكر مكارده في العناصر التالية:
  ،استخدـ صيغ محددة لمكارده، مثؿ: قاؿ، كقاؿ لي، كذكره، كىكذا في كتاب كذا

كأخبرنا، كأخبرني، ككجدت بخطة، كسمعتو، كحدثني، كأممي ،(21)كحدثنا فالف كقاؿ لنا
 ى نسبة كقاؿ لي.عم
  ليـ صمة كاضحة بالمترجميف، كأف  أشخاصاىتـ ابف الفرضي، بنقؿ الترجمة عف

 ، أك ركل عنو(.(22))لقيو كسمع منويككف المكرد تمميذا لممترجـ لو 
 ما يذكره المكرد: إذ يتحقؽ ابف الفرضي بنفسو ما يكصؼ بو التحقؽ مف صحة  -ػ

ى القرطبي(، إذ كرد أف إسماعيؿ بف أصبغ بف عيسكما في ترجمة ) المترجـ لو،
فسجؿ ابف الفرضي ،(23)إسحاؽ أخبر ابف الفرضي أف )أصبغ بف عيسى( فيو غفمة

 ككقفت أنا عمى كفمتو".أتت متكافقة مع كالـ مكرده، قاؿ: "النتيجة، التي 
مادة تراجمو،  لديو مقدرة جّيدة عمى تكثيؽ أفأثبت ابف الفرضي  التكثيؽ: ك في مجاؿ    
 عف طريؽ:ؾ كذل

  العممية في تكثيؽ مكارد معمكماتو، إذا  األمانة، حيث تنبو إلى األصؿالعكدة إلى
 كانت

                                                                                                                                                                                              
 (.275ك  1ابف الفرضي، المصدر السابؽ، )رقـ:   (17)
 (.278-277-276نفسو، )ترجمة رقـ:   (18)
 (.299-298نفسو، )ترجمة رقـ:   (19)
 (.935-634(، في حرؼ العيف )ترجمة: 1467الغرباء في حرؼ الميـ )ترجمة:   (20)
 .475ترجمة رقـ:  156ابف الفرضي، ص   (21)
 .340، ترجمة رقـ: 110نفسو، ص   (22)
 .252، ترجمة رقـ: 85ابف الفرضي، ص   (23)
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، مف كتاب (24)رية عف مصدر كسيط، كما في قكلو: )ذكره ابف سعداف في رجاؿ أكأصمية 
 ابف الحارث(.

 - ،نماعدـ االكتفاء باسـ صاحب الكتاب الذم نقؿ عنو ابف الفرضي يضاؼ إلى  كا 
 : ذكره الرازم في )تاريخ الممكؾ(.(25)الكتاب، كمثاؿ ذلؾ قكلو ذكر اسـ ذلؾ

في ىذا الكتاب فقياء األندلس، أف يجمع  -في مقدمة كتابو-لقد تعيد ابف الفرضي   
مرتبا عمى حركؼ المعجـ، كلكنو لـ يمتـز بذلؾ، إذ أف ىناؾ عددا مف كعمماءىا كركاتيا، 

يذكرىـ ابف الفرضي. كلعؿ كثرة  نشأكا بيا لـألندلس، أك الفقياء كالعمماء، الذيف دخمكا ا
بيـ. كتتمثؿ عناصر البناء  اإلحاطةالعمماء األندلسييف صعب ميمة ابف الفرضي في 

 الداخمي لتراجـ كتابو فيما يمي:
 النسب، والكنية، والبمد: - أ

مذككريف في تراجمو، كتنكعت أنساب المترجميف الكاف ابف الفرضي يبدأ بالنسب كالكنية      
كمف خالؿ استعراض التراجـ المختمفة تبيف  ،(26)التراجـ مابيف طكيمة، كمتكسطة، كمختصرة

 لنا حرص ابف الفرضي عمى ذكر البمد الذم ينتسب إليو صاحب الترجمة.
 العمم الغالب:  - ب

، مع تركيزه عمى العمـ يذكر ابف الفرضي عمـك كثقافات المترجـ لو إف تعددت مظاىرىا    
أك يكتفي بقكلو:  ،(27)بالمسائؿ كالشركط الب عميو، فيذكر مثال: أنو حافظ لمفقو، أك عالـالغ

 إنو مف أىؿ العمـ.
 عبادته، وخمقه، وعقيدته:  - ج

 أكرد ابف الفرضي في عدد غير قميؿ مف تراجمو ىذه النكاحي المتصمة بالمترجميف في
                                                             

 .410، ترجمة رقـ: 132نفسو، ص  (24)
 .106، ترجمة رقـ: 45نفسو، ص  (25)
 ىناؾ أمثمة كثيرة في ىذا العدد منيا:  (26)

ألغبس، مف أىؿ قرطبة، كيكنى أبا عمر، ككاف متقدما في " أحمد بف بشر بف محمد بف إسماعيؿ التيجيبي، يعرؼ، بابف ا
 لساف العرب، ككاف مشاكرا في االماـ، كيذىب في فتياه إلى مذىب الشافعي" 

 
مثؿ: قاسـ بف حمداد بف ذم النكف مف أىؿ قرطبة، كاف أديبا مشاركا في عمـ النحك كالمغة كركاية الشعر، ابف   (27)

 .1078، ترجمة رقـ: 322الفرضي، ص
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مذىب ابف  إلى اعتقاد زاىد كرع، كمتعبد، كينسب"إيجاز كاختصار، كأف يقكؿ:     
 التصكؼ كالسياحة".  أىؿ" "ككاف عمى مذىب االعتزاؿ، كمف (28)مسرة

 مهنته:  - ح
يكف ينص عمى المينة، التي يزاكليا المترجمكف إال قميال،  أنو لـابف الفرضي  عمىلكحظ     

جمو كلى العمماء كثيرا منيا، كأكثر ابف الفرضي مف ذكرىا في ترا أما المناصب العامة، فقد
ككلى أحكاـ الشرطة، كالسكؽ، ككاف مشاكرا، ككلى أحكاـ القضاء، كصاحب مثؿ: 
 كصاحب المسائؿ كالكثائؽ. ،(29)الصالة

 المشرق: إلىالرحمة  - خ
 ، كيذكر أف لممترجـ رحمة، كلكنو يكتفي ببيافاألمراىتـ ابف الفرضي في تراجمو بيذا  

 يا بدقة.دكف تحديد مكانيا، كال تاريخ ،(30)زمانيا عامة   
 تاريخ المولد والوفاة: - د

، (31)يذكر في الغالب تاريخ الكفاة في نياية الترجمة      ، كيفصؿ في ذكر التكاريخ: )باليـك
 كالشير، كالسنة(.

 الرتاجم عند احلمودي:.2

 :حواته وآثاره. 1.2

اهلل بف حميد األزدم، الحميدم، ىك أبك عبد اهلل، محمد بف أبي نصر فتكح بف عبد 
ك أصمو مف ربض الرصافة  محدث، مف أىؿ جزيرة ميكرقة، ؤرخدلسي، الميكرقي: مألنا

 محمد عمى بف أبيركل عف ـ، في جزيرة ميكرقة، 1029ىػ420بقرطبة. ك لد قبؿ سنة 

                                                             
 .890، ترجمة رقـ 269نفسو، ص   (28)
"عمر بف مسممة بف كرداف العامرم، مف أىؿ إستجة، كلى صالة مكضعو، كاستقضى بطميطمة، كتكفي بقرطبة سنة   (29)
 .965، ترجمة رقـ 288ىػ"نفسو، ص383
عبد الرحماف... كسمع عيسى بف عبد الرحماف بف حبيب، مف أىؿ أشكنة، رحؿ إلى المشرؽ فمقي بمكة ابف المقرئ   (30)

، 294بمصر مف عمي بف جعفر، كقدـ األندلس، فاستقضاه المستنصر باهلل عمى أشكنة، كحدث بقرطبة..." نفسو، ص
 .988ترجمة رقـ: 

ىػ كىك ابف سبع كخمسيف، 380عيسى بف مكسى األمكم مف أىؿ تطيمة، تكفي يـك الخميس في صدر شعباف سنة   (31)
 . 991، ترجمة رقـ: 295الة".نفسو صكدفف يـك الجمعة بعد الص
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أحمد بف حـز الظاىرم كشير بصحبتو، كعف أبي العباس العذرم، كأبي عمر بف عبد 
 .(32)ـ،1095ىػ/488ف ذم الحجة سنة م 17.ك كانت كفاة الحميدم في بغداد في البر
 ـ، فحج، كلقي عددا مف أىؿ الفقو كالحديث،1055ىػ/448رحؿ إلى المشرؽ سنة     

كالديف كالكرع. لقد قاؿ عنو  كاإلتقافكاستكطف بغداد، ككاف مكصكفا بالنباىة كالمعرفة  
نبمو كنزاىة اهلل الحميدم في فضمو ك المقرم عمف لقيو: "... لـ تر عينام مثؿ أبي عبد 

كغزارة عممو كحرصو عمى نشر العمـ كبثو في أىمو، ككاف كرعا ثقة إماما في عمـ الحديث 
عمى مذىب أصحاب الحديث، متبحرا  األصكؿكركاتو، محققا في عمـ  وكعممو كمعرفة متكن

ترؾ الحميدم تآليؼ كثيرة في التفسير كالتراجـ كالتاريخ  .(33) كالعربية" األدبفي عمـ 
 :كتبو كمصنفاتو أىـ، كمف بكاألد

  كذكم النباىة  األدبالفقو ك  كأىؿكأسماء ركاة الحديث  األندلسجذكة المقتبس في ذكر كالة
 .(34)كالشعر

 تفسير غريب ما في الصحيحيف. 
 .الذىب المسبكؾ في كعظ الممكؾ 
 .تسييؿ السبيؿ إلى عمـ الترسيؿ 
 .كتاب ذـ النميمة 
 (35)كتاب األماني الصادقة. 

 

                                                             
 (.258، )رقـ: 117الضبي، المصدر السابؽ، ص  -أنظر ترجمتو في:   (32)
 (.1233)رقـ:  439ص-438، ص9ابف شككاؿ، المصدر السابؽ، ج -
 (.616)رقـ:  108ص-107، ص4ابف خمكاف، المصدر السابؽ، ج -
 (.63)رقـ:  329-327، ص2المقرم، المصدر السابؽ، ج -

 .328، ص 2المقرم، ج  (33)
 أنظر حكؿ أىمية الكتاب:   (34)

Huici (A), Miranda, « Al-Humaydi », in, encyclopédie, Op. cit, p.593. 
 حكؿ مصنفات الحميدم، راجع:  (35)
 .108ص-107، ص4ابف خمكاف، المصدر السابؽ، ج -
 .328، ص2المقرم، المصدر السابؽ، ج -
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 الرتتوب عند احلمودي: منهج .2.2

 التـزأما بعد، فإف بعض مف  كعف دكافع تأليؼ كتاب )جذكة المقتبس( يقكؿ الحميدم: "     
كحصمت مف إفادتو عمى أفضؿ مستفاد، كاجب شكره عمي جميؿ بره، لما كصمت إلى بغداد، 

دب، عمى أف أجمع ما يحضرني مف أسماء ركاة الحديث باألندلس، كأىؿ الفقو كاألنبيني 
إلييـ، أك خرج عنيـ، في معنى مف  كذكم النباىة كالشعر، كمف لو ذكر منيـ، أك ممف دخؿ

 .(36)أك الرياسة كالحربمعاني العمـ كالفضؿ، 
لقد كتب تراجمو معتمدا عمى الحفظ كقكة الذاكرة كغطت تراجمو حتى فترة 

، الفتح اإلسالميندلس منذ بداية ألأم تضمف الكتاب لمحة عف تاريخ ا،(37)ـ1085ىػ/445
رجال،  984لػ  ، كتضمنت تراجمو ـ1053/ىػ445بمالقة سنة  إدريسحتى كفاة محمد بف 

ابتدأ ك قد  كثالث نساء مف أعالـ األندلس عمى اختالؼ اتجاىاتيـ العممية كالفكرية كاألدبية.
صمى  ي النبي" كلعمو فعؿ ذلؾ تيمنا باسمإبراىيـتراجمو بمف اسمو "محمد" كليس بمف اسمو "

 .(38)اهلل عميو كسمـ
في الباب الكاحد مف أبكاب الحركؼ، فيك في حرؼ  كلـ يمتـز بالتسمسؿ األلفبائي

دريس، كأيكب)األلؼ( مثال يبدأ بمف اسمو "أحمد" فإبراىيـ،  سحاؽ، كا  سماعيؿ كا  كما . (39)كا 
خصص فصال مستقال في كؿ مف أبكاب الحركؼ لألسماء المفردة، فيك في باب )الحاء( 

كفي باب )الزام(،  (40)مثال يخصص فعال يشتمؿ عمى أسماء مفردة )حماـ، حمد، حياف...(
 .(41)يخصص فعال يشتمؿ عمى أسماء مثؿ )زقنكف، زيادة، زىير(

                                                             
 .1السابؽ، ص الحميدم، المصدر  (36)

(37)   URVOY (D), Op.cit, p.11. 
 -.118ص-104، ص3كعف إبراىيـ: ج -.104-89،ص3ج -.86ص-45،ص2عف محمد أنظر: الحميدم: ج  (38)
 .148ص-121، ص4ج

 .170ص-169، ص5نفسو، ج  (39)
، 5ضرار. نفسو، جحماـ بف أحمد، حمد بف حمدكف، حياف بف خمؼ، الحارث بف سابؽ، حكشب بف سممة، حساـ بف   (40)
 .215ص -214ص

 .215ص-214، ص6زقنكف بف عبد الكاحد، زيادة اهلل بف عمي، زىير بف مالؾ البمكم. نفسو، ج  (41)
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التسمسؿ األلفبائي في ترتيبو األسماء المفردة، فيك في باب )العيف( يبدأ  إتباعوعدـ      
فصال مستقال لبعض النسكة ميدم أيضا الح خصص ك  .(42)بمف اسمو عزيز، فعجنس

أك ذكركا  ،(44)تضمنت تراجمو أيضا بأعالـ عرفكا بكناىـك قد  .(43)المشيكرات في األندلس
 .(45)بالنسبة لصفاتيـ

إف العناية كاالىتماـ بكتابة التراجـ كتاريخ الرجاؿ ظير مبكرا في تاريخ اإلسالـ، كقد       
 لمحدثكف في القركف األكلى عمى حد سكاء.تناكؿ ذلؾ بالتصنيؼ المؤرخكف كا

كاتبع المؤلفكف األكائؿ في ىذا العمـ أساليب متعددة في تأليفيـ مما أدل إلى تنكعيا،      
كاضحة، كىي أحد  فمنيا اقتصر عمى التعريؼ بالصحابة كتمثمت كتبيـ بالترتيب كفؽ مناىج

مكمات دقيقة عنيـ، كمنيا ما اشتمؿ فركع عمـ تاريخ الرجاؿ كتكمف أىميتيا بأنيا تزكدنا بمع
عمى الصحابة كالتابعيف كمف تالىـ كىي كتب الطبقات، كمنيا ما اىتـ ببياف درجة تكثيؽ 
الرجاؿ أك تضعيفيـ كتكضيح مكانتيـ مف العمـ كعالقتيـ بشيكخيـ كتالميذىـ مما يبيف 

تجاىات العقائدية االتصاؿ كاالنقطاع في األسانيد، كفييا خدمة لنقد األسانيد كتكضيح اال
كاالجتماعية كغيرىا مما يتيح الفرصة لمناقديف المعاصريف لمعرفة مدل تأثير اتجاىات الراكم 
كالجية التي تأتي منيا الركاية، كىذه ىي كتب الجرح كالتعديؿ التي تنكعت أيضا إذ اقتصر 

         .بعضيا عمى الثقات بينما جمع بعضيـ الضعفاء فقط في حيف جمع بينيما آخركف
اعتمدت المؤلفات المتأخرة عمى المصادر األكلى في المادة كابتكرت التنظيـ     

كالتخصص، كمف ىنا يتبيف لنا أىمية ىذا العمـ في نقد المادة فضال عف إمداده لنا 
بمعمكمات جديدة كتمتاز بعض ىذه الكتب بحسف الترتيب كالنقؿ الحرفي عف المصادر 

 .األكلية
 
 

                                                             
 .313ص-312، ص8عزيز بف محمد المخمي، عفاف بف محمد، عجنس بف أسباط، بف عقبة بف الحجاج. نفسو، ج  (42)
 . 400ص-399، ص10يعقكب الفصكلي، الغسانية. انظر : نفسو، جصفية بنت عبد اهلل الريي، مريـ بنت أبي   (43)
. أبك الكليد بف زيدكف، 378، ص10أبك إسحاؽ بف حماـ الكزير الكاتب، الحميدم ، المصدر السابؽ،  نفسو، ج  (44)

 .392، ص10. ابف آمنة الحجازم، نفسو، ج391، ص 10نفسو، ج
 .399ص-398، ص10غالـ الفصيح، األندلسي، الناجـ، نفسو، ج  (45)
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 :ند الفتح بن خاقانالرتاجم ع. 3

نتاج إلكاف القرف الرابع اليجرم عصر األندلس الذىبي، سياسيا كفكريا، كقد شمؿ ا  
الحضارم األندلسي شّتى مياديف اآلداب، فكانت ىذه المياديف مزدىرة بإنتاجيا كبأعالميا. 

لت األندلس ما بعد الفتنة، التي أكدت بالخالفة األمكية كأحا إلىيتدفؽ  اإلنتاجىذا  مرثأكقد 
إلى المرابطيف ثـ المكحديف، كعمى  أمرىاإلى دكيالت ىزيمة عرفت بدكؿ الطكائؼ، التي آؿ 

نتاج الفكرم األندلسي كاف إلف اإالرغـ مف االنحالؿ كالتفكؾ السياسي في ىذه الفترة، ف
 تراثيـ الضخـ.مزدىرا في جميع ميادينو. كقد حفظ المسممكف في األندلس عمى 

 (46) كمسرح التآنس في ممح أىؿ األندلس األنفسمطمح  اقاف في كتابوترجـ ابف خ  
عمى منيجو أنو كيالحظ  األدبية. كالمراكز كاإلداريةلعمماء األندلس حسب الكظائؼ السياسية 

كؿ قسـ ترتيبا معينا. كفي لـ يمتـز بالترتيب الّزمني أك اليجائي كلـ يتبع في حديثو عف تراجـ 
ثـ يصؼ المترجـ لو مف اصمو س كؿ ترجمة، أبذكر اسـ العمـ في ر طريقة ترجمتو، يقـك 

. ككصؼ الفتح بف خاقاف بأنو كاف ميتما بإيراد النكادر كالنماذج اإليجازكآثاره بطريقة 
 بتقييد الركايات كتحقيقيا. الشعرية كليس

، كقد شممت ىذه كاألدباءكالرؤساء كالكزراء  لألعياففي كتاب الفتح ترجمات    
، فمـ يترجـ ابف خاقاف ألم مف المشارقة أك جمات بقعة جغرافية محّددة ، ىي األندلسالتر 

 فأقدـكقد غطى الفتح في ىذه الترجمات فترة زمنية تتجاكز الثالثة قركف، أىؿ المغرب، 
(. كقد ترجـ لجعفر ـ852-ىػ238)تترجمة أكردىا ىي ترجمة عبد الممؾ بف حبيب الّسممي 

 بعد كفاة الفتح نفسو. إم، ـ1152-ىػ547متكفى سنة ال األعمـبف محمد بف 
أكرد لنا ابف خاقاف عند حديثو عف أدباء األندلس قطعا شعرية كنثرية مف قصائد    
 خكانية.إالممكؾ كالكزراء، كرسائؿ  إلىكرسائؿ 

في يسجؿ ظاىرة تصكير المظاىر االجتماعية  أفيستطيع  األغراضكالناظر في ىذه  
كمف ىنا فاف كتاب  .مف مميزات المجتمع األندلسي أصبحتركة التي مجاؿ التنقؿ كالح

                                                             
 ابف خاقاف، المصدر السابؽ..  (46)
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المجتمع األندلسي كيعد مصدرا أكليا لدراسة  دراسة ا ميما مف مصادرالمطمح يعد مصدر 
 .(47)األندلسي في عيد الطكائؼ كالمرابطيف األدب
 األدباءاؿ االتصاؿ الكثائقي في مجقد أكرد الفتح ترجمات انفرد بإيرادىا، كبذلؾ يككف ل 

ضركرم بالنسبة لكتابو في دكرة االنتقاؿ كاالتصاؿ المعمكماتي بيف العمماء في األندلس، 
احتفظ لنا بمجمكعة مف القصائد النادرة، كىك في جممتو كتاب فكاف المطمح ديكاف شعر 

 نكادر كطرؼ.
سجعي حتى إف  استطرادالمطمح لألدباء األندلسييف، رغـ جنكحو إلى ترجـ كتاب  

التكثيقية لتصطاد منو اصطياد. كالمعمكمة التي يمكف استقائيا مف المطمح اتخذت لحقائؽ ا
كالجدكؿ التالي يكضح لنا  نثر(. -ذكر االسـ، العمؿ، نكادر مف أقكالو )شعرالشكؿ التالي:

 :األنفس مطمحعدد التراجـ المكجكدة في 
 

 

 ألادباء الفقهاءو العلماء  الوزراء

71 71 71 

 
 

 و الرسم البواين يوضح ذلك بجالء:  

 

 

                                                             
 .118ابف خاقاف،المصدر السابؽ، ص  (47)
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 يف مطمح األىدلس (  لعدد تراجم ابن خاقان 11رسم بواين )رقم 

 
 (48)كمف أشير مف ترجـ ليـ في قسـ الكزراء، الحاجب جعفر بف عثماف المصحفي

 :(49)يمي كأحسف ما حفظو لنا ابف خاقاف مف شعره ما
الّ ػػاقػػف طمعت تإف  ث يجعميا الفتىاّل حيإكما النفس   تػّ مػتس ت كا 
 فمّما رأت صبرم عمى الّذّؿ ذّلت  زة ػنفسي عزي األياـككانت عمى 

 تػػـّ كلّ ػػا ثػنػت الّدنيا لػانػػفقد ك  ة ػريمػفقمت ليا: يا نفس مكتي ك
حبيب  ؾ بففي قسـ محاسف العمماء كالفقياء كالقضاة: الفقيو العالـ أبك مركاف عبد المم    

عمـ  إلى عمـ الفقو كالحديثقاؿ عنو ابف خاقاف: "ككاف عبد الممؾ قد جمع  ،(50)الّسممي
                                                             

أبك الحسف جعفر بف عثماف بف نصر بف فكز بف عبد اهلل، مف بربر بمنسبة، أديب، عمؿ كاتبا أياـ الناصر، كتقمد   (48)
، تصرؼ في أمكر الدكلة لكف المنصكر محمد بف أبي خطة الكزراء أباف خالفة الحكـ، كلما آلت الخالفة إلى ىشاـ المؤيد
، 5ىػ، لممزيد راجع ، االحميدم، المصدر السابؽ، ج372عامر قكل عميو، فصرفو عف الحجابة كأكدعو السجف، تكفي سنة 

 .615، ترجمة رقـ: 235. ك أيضا: الضبي،المصدر السابؽ، ص 354، ترجمة رقـ: 184ص
 .157ص ابف خاقاف، المصدر السابؽ،  (49)
، حركب اإلسالـ، كتاب الكافي في الفقوـ، كلو تصانيؼ كثيرة، منيا: 238تكفي عبد الممؾ بف حبيب األلبيرم، سنة   (50)

، 1طبقات الفقياء كالتابعيف، تفسير مكطأ مالؾ، مصابيح اليدل، غريب الحديث، أنظر ترجمتو في: ابف الفرضي، ج
، ترجمة 274،ص  7.  الحميدم،المصدر السابؽ، ج1065ة رقـ: ، ترجم350.الضبي، المصدر السابؽ، ص 225ص

 .629رقـ: 

 الوزراء

 العلماء و الفقهاء

 األدباء
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ككاف لو شعر يتكمـ بو سحرا" كمف مآثر ما خمد كتصّرؼ في فنكف اآلداب،  كاإلعرابالمغة 
 شعره في المطمح ما يمي:

 ف الّسنف.كانظر لصدرم كما يحكم م       و ػػتػػػمي كقمّ ػجس إلىال تنظرّف 
 ف.ػػطػػف دك فػيػكرّب مف تزدريو الع   ذم منظر مف غير معرفة فربّ 

في أنو قصر الحديث عمى أعياف  األنفسكترجع شيرة ابف خاقاف في كتابو مطمح 
دكف أف كالظرؼ مف أىميا، مف ذكر النثر الرصيف، كالشعر البديع، األندلس كذكم السماحة 

، كليذا فتراجمو قصيرة، ألنو ال يذكر مف تكاريخ الناس إيراد سير حياتيـ بالذاتيقصد إلى 
ذا كانت القيمة التاريخية  لكتابو قميمة، فاف قيمتيا إال ما يتصؿ بما يكرد مف نظميـ كنثرىـ. كا 

 األدبية كالتكثيقية عظيمة، كىك أحسف ما ألؼ األندلسيكف في ىذا الميداف.
دبو كمؤلفاتو، كما أىممت حياة ابف خاقاف كرّكزت عمى أ المصادرأىممت معظـ 

كالبغية لمذىبي، كالصمة البف بشككاؿ. المصادر المعاصرة لمفتح في القرف السادس اليجرم، 
 أف إلىترجمة الفتح، كلعؿ ذلؾ يعكد  الكتب التاريخية المتأخرة كالذىبي كابف األثير غفمتأ ك

سنة  رناطة كأنو كلداألدبي، كيعكد أصؿ ابف خاقاف إلى غمادة كتابو يغمب عمييا الطابع 
حسب الزركمي، ككاف طكاؿ حياتو يسعى إلى الجاه كالسمطاف، ككسب  ـ،1087-ىػ480

ابف خاقاف مات في  إفاألندلسية، كتتفؽ الركايات عمى المدف  أكثرفيرحؿ إلى الماؿ، 
 ـ.1134ىػ/ 529، كفي أحد فنادقيا في محـر (51)مراكش مقتكال

شبيمي ليست مما يثمج الصدر دائمنا، فمقد كاف عمى أدبو كأخبار الفتح بف خاقاف اإل       
كفصاحتو كبالغتو كشاعريتو بذمء المساف ىجاء، سيء السمعة، كلعؿ ىذه النقائص كانت 

 .السبب في نيايتو المؤسفة
كاحد مف ركاد التأليؼ األدبي أك باألحرل التأليؼ  -عمى الرغـ مف ذلؾ-كلكف الفتح      

ف كتابو مطمح األنفس مف الثراء األدبي كمف الجيد  في طبقات األدباء في األندلس، كا 
الفني، كمف القيمة التاريخية بحيث ال يستغني عنيا كؿ مف عرض الدراسات األندلسية 

 .بعامة، كاألندلسية األدبية بخاصة

                                                             
 .61ص -16مطمح األنفس، مقدمة المحقؽ، ص -حكؿ حياتو كآثاره، ينظر،  (51)
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 ثالثا: توثوق تراجم الفقهاء وادحدثني.

 الرتاجم عند اخلشني:. 1

في  اإلسالمينشأ التاريخ كأكثرىا عناية بالتراجـ، ككما يعتبر العرب مف أقدـ األمـ 
الجرح كالتعديؿ الذم ىك خادـ لعمـ رع في حضف عمـ الف نشأ ىذاحضف عمـ الحديث، كذلؾ 

. كقبؿ ابف النديـ (52)اإلسالمي، كيبدك أنو أقدـ تقسيـ زمني كجد في التفكير التاريخي الحديث
رم، كالذم يعتبر صاحب أشير محاكلة مستقمة في القرف الرابع اليجالذم عاش إلى أكائؿ 

 . (53)فف التراجـ
في معظمو مقصكرا عمى خدمة عمكـ  -كاف فف التراجـ -الببميكغرافيا" العربية كفي "

كنتيجة لطبيعة نشأة التراجـ، فإف أكثر كتب التراجـ  .اإلسنادالديف، متأثرا بمنيج الحديث في 
 م كانت تتناكؿ "المحّدثيف" ك "الفقياء".الخامس اليجر  التي ظيرت إلى القرف

األندلسييف اىتمكا بتصنيؼ معاجـ األعالـ كفيارس الكتب  أفإلشارة إلى با  كقميف 
كقد ترؾ لنا المؤرخ أبك عبد اهلل محمد بف الحارث بف أسد كىي كميا غنية بالمادة التاريخية. 

 .(54)بار الفقياء كالمحدثيفخالخشني معجما في أ
ىػ/ 311سنة  األندلسالخشني في مدينة القيركاف، ككفد عمى  بف الحارث محمد كلد 
تكفي في قرطبة في ك ه المكاريث في بجانة، ـ، كدخؿ في خدمة الحكـ المستنصر فكالّ 924
 .(55)ـ971ىػ/ 361سنة 

                                                             
، 1980، بيركت: دار الثقافة، 3فرانز، ركزنتاؿ، منياج العمماء المسمميف في البحث العممي )ترجمة: أنس فريحو(، ط  (52)
 .134ص

 .543، ص1997، بيركت: دار العمـ لممالييف، 10مصطفى، الشكعة، مناىج التأليؼ عند العمماء العرب، ط  (53)
 أبك عبد اهلل محمد بف حارث بف أسد القيركاني: 1992تـ االعتماد في دراسة ىذا الكتاب، عمى طبعة مدريد سنة   (54)

بيال كنكيس ىكلينا(، مدريد: المجمس األعمى لألبحاث العممية، ،الخشني، أخبار الفقياء كالمحدثيف باألندلس )تحقيؽ: ماريا آ
1992 . 

آنخؿ  -(. ك أيضا: 1400، )ت: 103، ص2ابف الفرضي، المصدر السابؽ، ج -حكؿ ترجمة الخشني، أنظر:  (55)
 .268ص -267جنتا لث، بالنثيا، المرجع السابؽ، ص

العاشر الميالدم: دراسة  -مصر كاألندلس في القرف الرابع اليجرمعبد الفتاح فتحي، عبد الفتاح، التاريخ كالمؤرخكف في  -
 .  407ص -394، ص1ىػ، ج1424ـ، 2004، بيركت: دار الكتب العممية، 1تحميمية مقارنة، ط
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كال بد مف اإلشارة إلى أف ثمة أسباب كانت الدافع لمبحث عف أحكاؿ الركاة كالكشؼ عف      
ت المتعمقة بيـ ككذا الكشؼ عف كؿ ما يتعمؽ بحياتيـ؛ منيا الرحمة التي كانت مف المعمكما

المشرؽ إلى األندلس بعد دخكؿ اإلسالـ األندلس كبالعكس، حيث كانت عامال ميما 
الستكماؿ طمب العمـ عند إرادة طمبو، كأسيمت حرية الحياة العممية لمعمماء كالطالب عمى 

سالمية في األندلس كلـ ترتبط حرية الطالب في اختيار شيكخو حد سكاء في بناء الحضارة اإل
بالتكجيو الحككمي التي غالبا ما يككف العمماء فييا مرتبطيف بكظائفيا كخاضعيف لتكجيياتيا، 

 كلذلؾ كاف لمعمماء التأثير عمى سياسة الدكلة .
كىي ثمانية  -يمكف ترتيب أقاليـ األندلس المذككرة في تراجـ الفقياء كالمحدثيفك       

 عمى النحك اآلتي :ك ىي   األندلسعمماء  حسب عدد المنتميف إلييا مف -كعشركف 
 

 اخلشني:الفقهاء و ادحدثني  عند  تراجم (  22جدول رقم )

 عدد ادرتجم هلم اسم اددينة الرقم

 216 قرطبة 01
 43 طميطمة 02
 43 إلبيرة 03
 34 سرقسطة 04
 22 كشقة 05
 17 رَية 06
 16 كادم الحجارة 07
 16 جياف 08
 14 إستجة 09
 14 إشبيمة 10
 14 تطيمة 11
 14 تدمير 12
 12 الجزيرة 13
 12 بجانة 14
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 7 قبرة 15
 6 شذكنة 16
 6 بطميكس 17
 4 فريش 18
 3 ماردة 19
 3 قرمكنة 20
 2 طرطكشة 21
 2 باجة 22
 1 لكرقة 23
 1 أستكنة 24
 1 مالقة 25
 1 كالردة 26
 1 لشبكنة 27
 1 الثغر 28

 526 28 المجمكع
 

يف فيما كتب عف المجاالت  المعنية جمذا تـ تدقيؽ النظر عمى التكزيع السكاني لممتر إ   
 بالدراسة، نالحظ ما يمي :

  مدل الجيد الكبير الذم  بذلو الخشني في جمع المادة العممية ليذا الكتاب ليذا الكـ اليائؿ
يف، كأنو كاف ينتقؿ بيف مدف األندلس المختمفة، لمسؤاؿ كالتحرم عند جمع مف الفقياء كالمحدث

 معمكماتو عنيـ.
  نالت قرطبة )حاضرة األندلس( قسطا كافرا، كنصيبا أكبر مف اىتماـ الخشني، فيي

العاصمة، كىي ممتقى طالب العمـ مف كؿ مكاف، كبيا فضائؿ العمماء، الذيف حرصت 
 تفاع بعمميـ.ثـ الخالفة عمى االن اإلمارة

 ترجـ الخشني في ىذا حيث  ،غالبية مف ترجـ ليـ الخشني أندلسيكف مكلدا، كنشأة، كثقافة
ترجمة(، كىـ مكزعكف عمى  526الكتاب لعدد مف الفقياء كالمحدثيف،  بمغت أعداد تراجميـ )

 مدينة أندلسية(.  28)
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الزمني لممترجميف، النطاؽ  إطاركأبرز ما يتصؼ بو ىذا الكتاب، أف الخشني في       
القرنيف الثالث كالرابع اليجرييف، بينما ال يمتفت  يا خالؿيا، كمحدثيائيركز اىتمامو عمى فقي

كثيرا إلى فقياء القرف الثاني اليجرم. كلعؿ  رغبتو في التمييز بيف المحدثيف كالفقياء ىي 
تقالليا عف المشرؽ التي ألجأتو إلى ذلؾ، حيث تطكر العمـك كازدىارىا باألندلس، ثـ إف اس
،  (56)(ـ796/ق180يرتبط بيذيف القرنيف. فأقدـ عمماء ىذا الكتاب كفاة تعكد إلى سنة )

، كأكاخرىـ تكفكا  (57)(ـ858/ق244كبالنسبة لمقرف الثالث اليجرم، فإف أقدميـ تكفي سنة)
، كأحدث مترجـ القرف الرابع اليجرم كفاة ىك )عيسى بف خمؼ  (58)(ـ911/ق299سنة )

 .     (59)(ـ954/ق343الشبيمي( المتكفى سنة)ا
 اإلستشهادات التوثوقوة : -2

 تنقسـ مكارد كتاب الخشني إلى أقساـ أساسية ىي كاآلتي :       
 245 بػسعد  بف ( مكردا، أىميا، ركاية خالد50مكارد صريحة: كيبمغ عددىا )  - أ

، كنقؿ كأ(61)ركاية 40كأحمد بف خالد الذم نقؿ عنو الخشني (60)ركاية حمد بف سعيد بف حـز
 .(62)ركاية 36عنو الخشني 

 ،(63)كتب طالعيا الخشني: منيا كتاب طبقات فقياء األندلس لعبد الممؾ بف حبيب  -ب
ككتاب محمد بف عبد الممؾ بف أيمف، ككتاب عمكرة بف نكح، ككتاب أخبار عمماء  -ج

 . (64)حمص
                                                             

 )حسيف بف عاصـ(. 74،ص 73أخبار الفقياء كالمحدثيف: ترجمة   (56)
 .، )محمد بف خالد بف مرتنيؿ(112، ص 126نفسو،ترجمة :   (57)
 ، )أصبغ بف مالؾ(.39، ص 44نفسو،ترجمة :   (58)
 ، )عيسى بف خمؼ(.274، ص 358نفسو،ترجمة :   (59)
ق، انظر ابف  352مف أىؿ قرطبة، كاف إماما في الحديث. لو كتاب في رجاؿ األندلس ألفو لممستنصر، تكفي سنة   (60)

 129- 128، ص 1، ج 398الفرضي:ت: 
ق، ابف  322ق، كتكفي سنة  246أىؿ قرطبة كاف إماما في الفقو كالحديث، كلد سنة يعرؼ بابف الجباب، مف   (61)

 .56، ص  1، ج 153الفرضي :ت: 
، ج 142ق،ابف الفرضي، ت: 350عني باآلثار كالسنف، كجمع الحديث، صنؼ )تاريخا في المحدثيف(، كتكفي سنة   (62)

 .54-53، ص 1
 .74،ص 73أخبار الفقياء، ترجمة:   (63)
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 منيا كتاب الحكـ بف ىشاـ ، اإلمارةالكثائؽ: كىي كثائؽ مكجكدة بديكاف  -د
بمنح األماف لمفقيو عيسى بف دينار بعد ثكرة الربض سنة  ـ(،821-796ىػ/206 -180)

 . (65) ـ817/ق 202
المكارد المجيكلة: كىي الركايات التي استخدميا الخشني، كجعؿ ليا صيغا متعددة،  -ىػ

 . (68)يحكىف مم. كسمعت (67)ركأخبرني مخب (66)مثؿ: ذكر بعض الركاة
مف خالؿ ىذه المكارد، تبدك قيمة االتصاؿ الكثائقي بالنسبة لمكارد الخشني، فالصريحة     

 منيا استخدمت عمى النحك اآلتي: 
  كاالقتباسالدقة في انتقاء ىذه المكارد مف حيث النقؿ. 
 .استخداـ صيغا متنكعة مثؿ: ذكر كقاؿ، كسمعت كأخبرنا 
  الحرص عمى الذكر السند، كالجمع كالتنسيؽ بيف الحرص عمى تكثيؽ المعمكمات، مف خالؿ

 الركايات المتشابية.
كأبرز ما تتصؼ بو مالحظاتو في مجاؿ الكتب التي طالعيا كنقؿ عنيا، فيذكر اسـ      

 .(69)الكتاب كمؤلفو ثـ السند الذم كصؿ بو إليو
 ـ التأكد مفكبخصكص المكارد المجيكلة، فاستعمؿ مدلكالت منيا: يقاؿ: الدالة عمى عد    

 الشيء، أك التشكيؾ في صحتو.
( ت...-ب -اعتمد الخشني في كتابو عمى ترتيب تراجمو عمى أبكاب حركؼ اليجاء)أ     

 كاىتـ بذكر التكاريخ في تراجمو، كمقدار ما يحكيو الكتاب مف حكـ كفكائد تبرز غاية التاريخ. 
شني، يمكف ذكرىا عمى النحك كفي ىذا السياؽ، فإف عناصر تككيف التراجـ عند الخ     

 اآلتي: 
 .ذكر اسـ المترجـ لو، كنسبو، كمنطقتو، كتاريخ الكفاة 

                                                                                                                                                                                              
 .   187نفسو،ص   (64)
 .271نفسو،ص   (65)
 .129، ت: 115نفسو،ص   (66)
 .   114نفسو،ص   (67)
 .133نفسو،ص   (68)
 ، )رأيت في كتاب أخبار عمماء حمص(.   187الخشني، المصدر السابؽ، ،ص   (69)
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 .)االىتماـ بذكر عمـ المترجـ لو، كأم  العمـك غالبة عميو )الفقو أـ الحديث 
 .ذكر أساتيذ المترجـ لو مف األندلسييف، كما يتصؿ برحمتو إلى المشرؽ 
  د، كعبادة.ىالتعرض لمصفات مف عمـ كز 
 .االىتماـ بتكقيت األحداث المختمفة في معظـ تراجمو 

جانبيف ميميف يتعمقاف  إبرازحرص الخشني في تراجـ كتابو عف الفقياء كالمحدثيف، عمى 
 :ىما بالعمماء في األندلس

 .(70)جانب الحكمة كالمكعظة، كالصكاب .1
مف المناصب  الدكر االيجابي الذم لعبو العمماء في المجتمع األندلسي، فيـ يتكلكف العديد .2

 .(71)الة، كالقضاء كالفتيا، كالشكرل، كعقد الكثائؽصكال
كالكاقع أف الخشني تمكف مف رسـ صكرة كاضحة لمعمماء في األندلس كتصكير الحياة       

صالح شؤكف العمـ.نحف في  الثقافية األندلسية، مف خالؿ دكر العمماء في سياسة الحكاـ، كا 
راجـ في األندلس في القرف الرابع اليجرم العاشر الميالدم الكاقع أماـ مصدر طيب لكتب الت

  سكاء في مكضكعو، أك في محتكياتو كمكارده، أك في منيجو.
قد سبقت التراجـ العامة في الظيكر التراجـ الخاصة ألعالـ صنؼ مف الناس مف ل      

 بف حارث الفقياء أك القضاة، كتـ تصنيؼ مؤلفات جامعة لتاريخ الرجاؿ مثؿ كتاب محمد
 ككتاب تأريخ العمماء كالركاة لمعمـ باألندلس البف الفرضي كىك مف الكتب (72)الخشني

المتقدمة في ىذا المجاؿ كفيو تراجـ مختصرة لعمماء األندلس مف الفقياء كالعمماء كأسماء 
الركاة كأنسابيـ كعالقاتيـ ككظائفيـ، كقد حممت ىذه الكتب مادة عف منجزات كثير مف 

في الماضي، كىي تراعي الترتيب الزمني لمحكادث غالبان كأكثر ما تطمؽ عمى الكتب الرجاؿ 

                                                             
 .83مثؿ) إذا تردد الرجؿ عمى القاضي ثالث مرات بال حاجة، فال تجكز شيادتو، نفسو، ص   (70)
 .27.)قضاء طميطمة(، ص 41صالة الجماعة بقرطبة(، نفسو ، ص   (71)
ك يقصد بالكتاب :أبك عبد اهلل محمد بف الحارث بف أسد الخشني القيركاني األندلسي، قضاة قرطبة، )تحقيؽ: إبراىيـ    (72)

.تحدث في الكتاب عف قضاة 1989ىػ/1410، القاىرة: دار الكتاب العربي، بيركت: دار الكتاب المبناني، 2األبيارم(ط
الحاضرة قرطبة في عيد الكالة، ك األمراء، ك الخمفاء مف بني أمية باألندلس.فذكر خطكرة منصب القاضي،  ك أىميتو في 

 سياسة أمكر الدكلة ك حفظيا، ك العناية بيا، ك كشؼ عف مكقؼ العمماء مف ذلؾ المنصب قبكال ك رفضا.
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المؤلفة في رجاؿ أىؿ الحديث ثـ أمتد استعماليا إلى بياف الحكادث كما إلى ذلؾ كقد تطكر 
 .استعماليا فيما بعد

 كتاريخيـمف المسممات التاريخية أف العمماء في األندلس لـ يكتبكا عف آدابيـ، كعمكميـ      
ىك "كتاب القضاة  -فيما نعمؿ-إال في كقت متأخر نسبيًّا، فإف أكؿ كتاب كتبو أندلسي      

، كالخشني ليس أندلسيًّا ـ970-ىػ360بقرطبة" لمؤلفو محمد بف حارث الخشني المتكفى سنة 
نما ىك تكنسي مف القيركاف، دعاه إلى قرطبة الخميفة األمكم األندلسي المثق ؼ بالميالد، كا 

الحكـ المستنصر بف عبد الرحمف الناصر، ككاف الحكـ المستنصر قد أنشأ مكتبو نفيسة 
فريدة تضـ أربعمائة ألؼ مجمد في كؿ فنكف العمـ كاآلداب كالفنكف في ذلؾ الزماف التي كانت 

 تمثؿ مدينة قرطبة فيو صفة العاصمة الثقافية لمعالـ كمو إسالمي كغير إسالمي
مكف الخميفة المستنصر لضيفو العالـ اإلفريقي القيركاني في أف يقيـ في قرطبة إقامة      

ميسرة األسباب، كأتاح لو فرصة االنتفاع بالمكتبة المستنصرية الكبيرة كطمب إليو تأليؼ 
كتاب القضاة سالؼ الذكر، فأذعف العالـ الجميؿ لطمب الخميفة العالـ المثقؼ، كفرغ مف 

 .ىػ، كىي السنة التي تكفي فييا المؤلؼ360قبؿ سنة  تأليؼ كتابو ىذا
أف نقرر أف الكتاب مف  -ما داـ المؤلؼ غير أندلسي المكلد-كىنا قد نسمح ألنفسنا      

نما ىك إفريقي ىاجر إلى األندلس    .تأليؼ مؤلؼ غير أندلسي، كا 
كىذه   ي عصرىـ، كمف المالحظ أف ىؤالء األعالـ ليـ التأثير أك التأثر باألحداث ف      
ال تذكرىا كتب التأريخ العاـ التي تيتـ باألحداث الكبرل، كفي ذلؾ تخميد ألبرز   الكتب

رجاؿ المجتمع، كىذا ميـ في دراسة أحكاؿ المجتمع حيث تشير ىذه الدراسة إلى انعداـ 
 .الفكارؽ بيف الناس في تعمـ العمـ

 .: توثوق تراجم األطباء والفالسفةثالثا

 :اجم عند صاعد األىدليسالرت. 1

. كيشكؿ ىذا        يعد كتاب طبقات األمـ لمقاضي صاعد الطميطمي تاريخا شامال لمعمـك
العمؿ الذم كصمنا أرشيفا حقيقيا لممعمكمات.لـ تشيد الحضارة األندلسية، أم تطكر عممي 

 -821ق /  238-206في مجاؿ العمـك الدقيقة حتى حكـ األمير عبد الرحماف الثاني )
ـ(، الذم يعد أكؿ مف أدخؿ الجداكؿ الفمكية في األندلس، فقبؿ تمؾ الفترة، كاف البقاء  852



األندلس   توثيق الرتاجم والطبقات عند علماء                               الفصل السادس 

 

183 
 

لمتقميد التنجيمي الالتيني، كالمتعمؽ بالتنبؤات الطقسية، كبمسائؿ الميقات كتحديد القبمة لتثبيت 
 االتجاه الصحيح لممحراب في الجكامع.

في « التمشرؽ»التاسع الميالدم بداية فترة  -شيد منتصؼ القرف الثالث اليجرمقد ك        
ـ، كيمكف اعتبارىا  1086 -ق 479الثقافة األندلسية. كامتدت ىذه الفترة إلى غاية سنة 

ق/  478 -474العصر الذىبي لمعمـك الدقيقة، كيعد يكسؼ المؤتمف حاكـ سرقسطة )
 ـ(، أىـ رياضي رياضي في تاريخ األندلس. 1085 -1081
بف  إبراىيـ إسحاؽه الفترة أيضا النشاط العممي، في طميطمة كقرطبة، ألبي كشيدت ىذ      

، الذم أصبح أكثر عمماء  (73)ـ( 1100ق/  493يحيى النقاش، المعركؼ بالزرقالي )ت 
متناميا في  تراجعاالفمؾ أصالة كنفكذا في األندلس، كمف ناحية أخرل، استمزمت ىذه المرحمة 

أف تطكر العمـك الدقيقة في األندلس أصبح منذ القرف  االتصاالت بالمشرؽ، مما عنى
 الحادم عشر الميالدم أصيال نكعا ما كمستقال عف المشرؽ. -الخامس اليجرم

العاشر الميالدم ظيكر المدرسة  -النصؼ الثاني مف القرف الرابع اليجرم عرؼ       
 1007ق/  397ي )ت الرياضية كالفمكية التي أسسيا أبك القاسـ مسممة بف أحمد المجريط

مسممة نفسو، كأبك القاسـ أحمد بف محمد بف السمح )ت  -ـ(، كالتي كتب ثالثة مف أعضائيا
رسائؿ في الحساب التجارم  -ـ(، كأبك الحسف عمي بف سميماف الزىراكم 1035 -ق 426

)المعامالت(. كتتناكؿ الرسالة الحساب االبتدائي )الجمع، كالطرح، كالضرب، كالقسمة، 
 .(74)خراج الجذر التربيعي(كاست

كىناؾ ثالث شخصيات اشتيرت في القرف الخامس اليجرم، أبك عامر يكسؼ بف        
، الذم ازدىر في بمنسية بيف) دأحمد المؤتمف ممؾ سرقسطة، كأبك زيد عبد الرحماف بف السي

ـ( ، كقاضي جياف أبك عبد اهلل محمد بف معاذ الجياني  1096-1063ق/  456-490
الذم ترؾ لنا كتاب المجيكالت كىك أكؿ بحث في اليندسة  (75)ـ( 1093ق/  486)ت 

 الكركية ألؼ في المغرب اإلسالمي.

                                                             
 .1315ص ، 2رجع السابؽ، جسممى الخضراء الجيكسي، الم  (73)
 1317، ص:  2نفسو،ج  (74)
 نفسو.  (75)
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إذا كاف اإلرث األندلسي في مجاؿ الرياضيات، عدا استثناءات قميمة، فاف الكضع       
مرتبطيف  يختمؼ عندما ننظر في عممي الفمؾ كالتنجيـ، ىذيف الفرعيف مف المعرفة المذاف كانا

 ارتباطا كثيقا في العصكر الكسطى. ككاف الفمكيكف األندلسيكف ميتميف اىتماما بالغا بتطكير
 آالت فمكية، كىي ما يسمى باإلسطرالبات الفمكية، التي صممت في القرف الخامس اليجرم

 .(76)مف طرؼ الزرقالي كأبك الحسف عمي بف خمؼ الشجار الصيدالني
 462-420ف أحمد الطميطمي )ب ألمـ لمقاضي أبك القاسـ صاعدكيعد كتاب طبقات ا      

. فقدـ لنا صاعد في  (77) ـ( 1069-1029ق/ تاريخ عممي لمبشرية التي عنيت بالعمـك
، ثـ  كتابو نبذة تاريخية عف بداية االشتغاؿ بالفمسفة باألندلس، كازدىار عمـ الحساب كالنجـك

تخصص كتاريخ الكفاة، كالجدكؿ التالي يكضح بدأ في سرد العمماء مركزا عمى الترجمة كال
 .(78)ذلؾ

 :( علامء األىدلس عند ابن صاعد 22جدول رقم)

تاريخ  اسم العامل الرقم

 الوفاة

مكان 

 الوفاة

 التخصص

 العلمي

 ادؤلفات

 أبق عبودة 10

مسلؿ بـ أمحد 

البلنيس 

)صاحب 

القبلة( أي 

 النقين

 3القرن 

 ه

 -احلساب بلنسوة

 الفلؽ

/ 

 / -احلساب قرصبةه  305بـ حيوك  حيوك 10

                                                             
 .1320نفسو:   (76)
المصدر، السابؽ.. كأيضا: آنخؿ ،جنثالت، بالنثيا،  أبك القاسـ صاعد بف أحمد، صاعد األندلسي، طبقات األمـ  (77)

 .239المرجع السابؽ، ص 
  .108-86آنخؿ جنثالت، بالنثيا، المرجع السابؽ، ص  (78)
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 الطب -الفلؽ م 907 ابـ السمونة

حممد بـ  13

 سامعوؾ احلكوؿإ

 ه 330

 م 943

 -احلساب /

 ادنطؼ

 

أبق غالب  14

حباب بـ عبادة 

 الزائػ

 / علؿ العدد / ه 4ق 

أبق أيقب عبد  15

 الفاخر بـ حممد

 الفرائض اهلندسة قرصبة ه 4ق 

عبد اهلل بـ حممد  16

 يالرس

 -العدد قرصبة ه 4ق 

 -اهلندسة

 الكومواء

 السبع

أبق بكر بـ أيب  17

 عوسك

 -الفلؽ قرصبة ه 4ق 

 -اهلندسة

 العدد

 

عبد الرمحان بـ  18

بـ زيد  إسامعوؾ

 اإلقلوديس

الكتب الثامىوة  اهلندسة قرصبة ه 4ق 

 ادنطقوة

أبق القاسؿ أمحد  19

بـ حممد 

 وزينالط

 -العدد قرصبة ه 4ق 

 -اهلندسة

 ادنطؼ

 ادعامالت

أبق عثامن سعود  01

بـ فتقح بـ 

 مكرم احلامد

 -اهلندسة رسقسطة ه 4ق 

 -الفلسفة

 ادقسوقك

 علؿ ادقسوقك

 شجرة احلكمة

 تعديؾ العلقم

أبق القاسؿ  00

مسلمة بـ أمحد 

ه  398

0118 

 -الرياضوات 

 الفلؽ

ثامر علؿ -

 العدد
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تعديؾ - م ادجريطل

 الكقاكب

 مـ زيج البتاين

أبق القاسؿ  00

أصبغ بـ حممد 

بـ السمح 

 ادهدي

 –ه 406
0135 

 م

 -العدد غرىاصة

 -اهلندسة

 الطب -الفلؽ

اددخؾ إىل -

 اهلندسة

 ادعامالت-

 صبوعة العدد-

كتاب -

 اهلندسة

 االسطرالب-

أبق القاسؿ أمحد  03

بـ عبد اهلل )ابـ 

 الصفار(

 -العدد قرصبة 

 -اهلندسة

 الفلؽ

خمتن عذ -

 مذهب السند

العمؾ -

 باالسطرالب

أبق احلسـ عيل  04

بـ سلوامن 

 الزهراوي

 -العدد قرصبة 

 -اهلندسة

 الطب

ادعامالت عذ 

صريؼ الزهان 

 )ألركان(

أبق احلكؿ بـ  05

عبد الرمحان بـ 

 عيل الكرماين

 -ه 458

0166 

 م

 -العدد قرصبة

 -اهلندسة

 الطب

 

أبق مسلؿ عمرو  06

بـ أمحد بـ 

خلدون 

 احلرضمل

 -ه 449

0157 

 م

 -الفلسفة اشبولوة

 -اهلندسة

 الطب -الفلؽ

 

 –الرياضوات قرصبة -ه 444حممد بـ عمربـ  07
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حممد )ابـ 

 الزغقث(

0150 

 م

 الفلؽ

 غصبألا أبق 08

عوسك بـ أمحد 

 القاسطل

 -العدد قرصبة 

 -اهلندسة

 الفلؽ

 

أبق احلسـ خمتار  09

بـ عبد الرمحان 

 )ابـ شهر(

ه  435

-0134 

 م

 -اهلندسة 

 فلؽال

 

حممد بـ خرة  01

 العطار

 -العدد  

 -اهلندسة

 الفلؽ

 

أبق مروان بـ  00

حممد الناشئ 

 ابـ السمح

 -العدد  

 -اهلندسة

 الطب -الفلؽ

 

عبد اهلل بـ أمحد  00

 الرسقسطل

-ه 448

0156 

 م

 -العدد بلنسوة

 -اهلندسة

 الفلؽ

 

أبق اسحاق  03

ابراهوؿ بـ حممد 

 االشبويل

ه  401

-0104 

 م

  الفلسفة اشبولة

حممد بـ أمحد  04

 اللوث

 -ه 415

0105 

 م

 -العدد بلنسوة

 -اهلندسة

 الفلؽ

 

احلسـ بـ حممد  05

 بـ حل التجوبل

 -ه 456

0164 

 -اهلندسة قرصبة

 الفلؽ

خمتن عذ 

 مذهب السند
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 م

احلسـ بـ عبد  06

الرمحان )ابـ 

 اجلالب(

 -اهلندسة أدرية ه 5ق 

 ادنطؼ -الفلؽ

 

شام أبق القلود ه 07

بـ خالد الكناين 

 مالقق

 -اهلندسة صلوطلة ه5ق 

 ادنطؼ

 

أبق جعفر أمحد  08

بـ عامر بـ 

 منوح

ه  454

-0160 

 م

 -اهلندسة صلوطلة

 الطب -الفلؽ

 

أبق احلسـ عيل  09

بـ خلػ 

 الصودالين

  الفلسفة صلوطلة 

أبق اسحاق  31

 ابراهوؿ النقاش

  الفلسفة صلوطلة 

أبق مروان عبد  30

خلػ  اهلل بـ

 األستجل

  الفلسفة صلوطلة 

أبق جعفر أمحد  30

 بـ غالب

  الفلسفة صلوطلة 

عوسك بـ أمحد  33

 بـ العامل

  الفلسفة صلوطلة 

بـ  إبراهوؿ 34

سعود 

 االسطرالين

  فلؽ -الفلسفة صلوطلة 



األندلس   توثيق الرتاجم والطبقات عند علماء                               الفصل السادس 

 

189 
 

احلاجب أبق  35

عامر بـ األمر 

 ادقتدر باس

  الفلسفة رسقسطة 

أبق جعفر أمحد  36

 بـ بقشـ

  الفلسفة رسقسطة 

أبق زيد عبد  37

 الرمحان بـ شود

  الفلسفة بلنسوة 

عيل بـ خلػ  38

بـ أمحد 

 الصودالين

 -الفلسفة بلنسوة 

 اهلندسة

 

أبق حممد عيل بـ  39

أمحد بـ سعود 

 بـ حزم

ه/  456

0164 

 م

 -الفلسفة قرصبة

 ادنطؼ

التقريب 

 حلدود ادنطؼ

أبق احلسـ عيل  41

بـ اسامعوؾ بـ 

 سوده

ه/  458

0166 

 م

ادحكؿ - ادنطؼ 

وادحوط 

 األعظؿ

رشح اصالح -

 ادنطؼ

رشح كتاب -

 احلامسة

ه  4ق  أمحد بـ اياس 40

 م 01/

  الطب قرصبة

  الطب // // احلراين 40

سعود بـ عبد  43

الرمحان بـ حممد 

  الطب // //
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 بـ عبد ربف

  الطب // // عمر بـ بريؼ 44

  الطب // // أصبغ بـ حيل 45

أمحد بـ حكؿ  46

 بـ حفصقن

 -الطب // //

 الفلسفة

 

  الطب // // حممد متلوخ 47

أبق القلود حممد  48

بـ احلسونل 

 الكناين

  الطب // //

أبق عبد ادلؽ  49

 الثقفل

 -العدد-الطب // //

 اهلندسة

 

عمر بـ يقىس  51

 احلراين

  الطب قرصبة //

أمحد بـ يقىس  50

 احلراين

  الطب // //

حممد بـ عبدون  50

 اجلبيل

 التكسر ادنطؼ-الطب // //

سلوامن بـ  53

حسان ابـ 

 جلجؾ

  الطب // //

عبد اهلل بـ  54

اسحاق )ابـ 

 الشناعة(

  الطب // //

أبق العرب  55

 يقسػ بـ حممد

  الطب // //
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أبق الطقف عبد  56

الرمحان بـ حممد 

 اللنل )القزير(

-الطب // //

 الصودلة

 ردةاألدوية ادف

أبق مروان عبد  57

 ادلؽ

  الطب اشبولوة 

أبق عبد اهلل بـ  58

 حممد الذهبل

 -ه 456

0164 

 م

-الطب بلنسوة

 الكومواء

 

أبق عبد اهلل  59

حممد بـ حامد 

البحائل ابـ 

 ىشالبنا

  ادنطؼ-الطب مرسوة ه 5ق 

أبق احلسـ عبد  61

الرمحان بـ خلؼ 

 بـ عساكر

-الطب  //

 -اهلندسة

 ادنطؼ

 

أبقبكر حيل بـ  60

 أمحد بـ اخلواط

  الفلؽ  

األمر اديمقن  60

 إسامعوؾحيل بـ 

 بـ ذي النقن

447  

-ه

0155 

 م

  الفلؽ-الطب صلوطلة

أبق مروان بد  63

اهلل بـ خلػ 

 األستجل

 التوسرات الفلؽ / 

ومطارح 

 الشعاعات
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ي مادة بناء التراجـ أف صاعد األندلسي، ركز ف أعاله نستشؼ مف بيانات الجدكؿ           
 عمى العناصر التالية:

 ذكر اسـ كلقب العالـ.        - أ
 ذكر تاريخ كمكاف الكفاة. - ب
 التخصص العممي الدقيؽ.       - ج
 آثار المترجـ مف كتب كرسائؿ.     -د
كفي نياية ىذا القسـ المخصص لعمماء األندلس إلى نياية أكاسط القرف العاشر      

، اإلنسانيةعمماء األندلس في حقكؿ المكضة الميالدم، يثنى صاعد األندلسي بجيكد 
كاعتنائيـ بالعمـك القديمة، كأنيـ لـ يذكر جؿ العمماء، بسبب عدـ التكاصؿ معيـ أك كجكد 

 معمكمات عنيـ.
، كالرـك كالقبط كاإلغريؽكتاب صاعد ىك مكجز لمتاريخ البشرم، كالفرس كالكمدانييف إف    

ثرة فرقيـ كتخالؼ مذاىبيـ، طبقتاف فطبقة عنيت كالينكد كأىؿ الصيف، كىذه األمـ عمى ك
األندلس بإضافة بالعمـ كصدرت عنيا فنكف المعارؼ، كطبقة لـ تعف بالعمـ، كخص أىؿ 
، كمف ظير فييا مف األعالـ في كؿ فف إلى عيد دكلة عبد المؤمف.   العمـك

 الرتاجم عند ابن جلجل:. 2

ق/  332كلد بقرطبة سنة ، (79)جمجؿ ىك سميماف بف حساف، أبك داكد المعركؼ بابف    
ق(، ككصؿ إلى مرحمة النضج العممي في 350ـ عاـ أكاخر الخميفة الناصر )ت  944

ـ(، فذاع  976 -ق366حكـ المستنصر )ت: استكماؿ أدكات عمـ الطب، خالؿ فترة 
-976ق/  399-366صيتو لدل البالط األمكم باألندلس، فمما كلى ىشاـ المؤيد الخالفة)

درجة كبيرة، صار بعدىا بصيرا بالمعالجات،  النبكغمف  ـ(، كاف ابف جمجؿ قد بمغ  1009

                                                             
 لالستزادة مف ترجمة ابف جمجؿ، يرجى العكدة إلى :  (79)

 .81صاعد األندلسي، طبقات األمـ، ص  -
 .218، ص 6، ج 453الحميدم،المصدر السابؽ، ت:  -
 . 277، ص 768الضبي، المصدر السابؽ، ت :  -



األندلس   توثيق الرتاجم والطبقات عند علماء                               الفصل السادس 

 

193 
 

تكفي بعد سنة  كإماما في معرفة األدكية المفردة، حتى غدا الطبيب الخاص ليشاـ المؤيد،
 ـ .  987ق/ 377
بف جمجؿ بالتراجـ، فألؼ كتابا ناؿ بعده شيرة عظيمة كيعد مف الكتب المصادر ااىتـ     
، كىك كتاب تاريخي طبي، يؤرخ  (80)تاريخ العمـ العربي، كىك طبقات األطباء كالحكماءفي 

 فيو لمطب كاألطباء.
بف جمجؿ باألطباء الذيف تدربكا عمى مينة الطب، كمارسكىا، كالحكماء ىـ اعرفنا     

عالج، الفالسفة كالمناطقة الذيف ألمكا بكتب الطب، كاستكعبكا ما فييا، لكنيـ لـ يمارسكا ال
ما عبر عنو ابف أبي أصيبعة بأف ابف جمجؿ كتب كتابا، يتضمف ذكر شيء مف كلعؿ ىذا 

أخبار )األطباء،كالفالسفة( ألفو في أياـ المؤيد باهلل. كيعتبر الكتاب كثيقة ىامة في تاريخ 
العاشر الميالدم. كيعد ابف -العمـك كتطكر حركة التأليؼ كالترجمة في القرف الرابع اليجرم

. حيث فرع منو في بداية (81)ؿ أكؿ أندلسي ألؼ في مكضكع) طبقات األطباء كالحكماء(جمج
 .ـ987-ق 377سنة 
قسـ ابف جمجؿ كتابو إلى تسع طبقات، ككضع تحت كؿ طبقة منيا عددا مف األطباء     

، ككانت الطبقة التاسعة كاألخيرة مخصصة ؿ: )األندلسية الحكيمة منيـ كالطبية(، كالحكماء
مف أطباء كفالسفة األندلس، منذ ظير أطباء بارعكف  23ا عرؼ بحكالي)ثالث كعشريف كفيي

(، كىـ: حمد ـ886-852/ق 273-238في عيد األمير محمد بف عبد الرحماف األكسط )
سحاؽكجكاد الطبيب النعراني، كخالديف بف يزيد بف ركماف النصراني،  بف أبا الطبيب، كالد  كا 

، كأبك الكليد أـ البنيف، كسعيد بف عبد ربو، كمحمد بف تمميخالكزير يحي بف إسحاؽ،كابف 
 .(82)محمد بف حسيف الكتاني، كأحمد بف يكنس،كمحمد بف عبدكف الجبمي

ما نالحظو في كتاب ابف جمجؿ االختصار في عرض التراجـ، مثؿ ما ذكره حكؿ محمد     
 ،كدخؿ البصرة، ـ958-ق 347رحؿ إلى المشرؽ في سنة »بف عبدكف الجبمي العددم: 

، كخدـ بالطب المستنصر باهلل، كالمؤيد باهلل، ككاف ـ970-ق 360 كرجع إلى األندلس سنة

                                                             
 المصدر السابؽ. ابف جمجؿ، طبقات األطباء كالحكماء،   (80)
 . 455، ص 2فتاح، المرجع السابؽ /ج عبد الفتاح،فتحي عبد ال  (81)
 ( مع كجكد حكاشي الكتاب. انظر ابف جمجؿ، المصدر السابؽ.116 -93امتد الحديث عف الطبقة التاسعة مف )ص   (82)
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كمف (83)«قبؿ أف يتطبب يؤدب بالحساب باألندلس. طبيب نبيؿ حسف الدربة طكيؿ الميارة
 ىنا يتضح أنو اقتصر عمى ذكر المشيكريف الخادميف مف أطباء األندلس.

نما قسمو تقسيـ كتابو نيجا جديدا،فمـ يرتبو عمى  انتيج ابف جمجؿ في     حركؼ اليجاء، كا 
، ككضع تحت كؿ طبقة األطباء  (84)إلى طبقات، كجعؿ الطبقات متسمسمة تسمسال تاريخيا

عف الحديث عف أطباء األندلس، عندما أكضح  جازيباإلتراكحت تراجـ ابف جمجؿ  كالحكماء.
 أف الطب في األندلس كاف عمما خامال. 

لكف مف خالؿ الكتاب يمكف رصد الظكاىر الثقافية لألندلس، مف خالؿ ثقافة     
المستنصر، كسعة اطالعو كعممو، ككجكد طفرة عممية بدأت في مجاؿ الطب في عيد 

دخمت الكتب الطبية، كغيرىا مف كافة العمـك إلى األندلس، كنشط األطباء،  الناصر، حيث
 فقد اختص سعيد بف عبد ربو في عالج الحمياتكازدىر الطب، ككجكد التخصص الطبي) 

 ، كشيكع األدكية مف األعشاب ك النباتات باألندلس، كحركة الترجمة (85)باألندلس(
نشاء المستشفيات  كنشاطيا، كتطكر في عالج المرض،كمراعاة الجانب النفسي ليـ، كا 

نشاء المستنصر خزانة لمطب ليا  عمالي شراؼ األطباء عمى إدارتيا، كا  ا كأطباؤىا كا 
 .(86)كمساعدكىـ، ككافة مستمزماتيا بقصر الخالفة

                                                             
 .115نفسو، ص   (83)
 الطبقات التسع ىي:  (84)
 الطبقة األكلى: الطبقة العالية األكلية.  - أ

 نانية.الطبقة الثانية: الحكيمة الركمية اليك  - ب
 الطبقة الثالثة: حكماء اليكنانية) في عيد الفرس(.  -ج

 الطبقة الرابعة: حكماء اليكنانية )في عيد ركما(. -د       
 الطبقة الخامسة: الحكماء االسكندرانييف )بعد المسيح(. -ق      
 الطبقة السادسة: ممف لـ يكف في أصمو ركميا،كال سريانيا، كال فارسيا. -ك      
 الطبقة السابعة: حكماء اإلسالـ. -ز     
 الطبقة الثامنة: حكماء اإلسالـ ممف سكف المغرب. -ح     
 الطبقة التاسعة: األندلسية الحكمية منيـ كالطبية.    -ط     
 .104ابف جمجؿ،المصدر السابؽ، ص   (85)
 .113نفسو، ص   (86)
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تصاؿ اال إطارتجاه التأليؼ التاريخي في أراد ابف جمجؿ مف خالؿ كتابو أف يتجو ا      
التراجـ عمى الطبقات كاستخدـ معرفتو بالطب في تجميع مادة ىذا الكثائقي القائـ عمى تكزيع 

في نكعيو مترجميو، فمـ يترجـ لممحدثيف كلمفقياء، كمف  الكتاب، الذم سار مسارا غير تقميدم
نما أدخؿ التاريخ مجاال خصبا جديدا ىك تراجـ األطباء كالحكماء، كبالرغـ مف  سبقكه، كا 

صكرة سريعة لتطكر الفمسفة كالطب عبر  إعطائناكجازة الكتاب، إال أف ابف جمجؿ نجح في 
ع اإلنساني، كركز عمى بمده األندلس، العصكر، كصكر لنا المظاىر الحضارية في المجتم

 التي ختـ بأطبائيا، مراعاة لمتطكر الزمني.
التي استعمميا ابف جمجؿ في كتابو، ىي  (87)كمف المكارد لقناة االتصاؿ الكثائقي      

كذكر، كرأيت، كحكى، كأتى، كىذه األدكات غالبا ما يذكر فييا  األلفاظ المستخدمة مثؿ: قاؿ،
كفي مكارد  ند بركاية سكاء صح أـ لـ يصح، مثؿ حدثني كاخبرني، كرأيت.اسـ الكتاب كالس

 مجيكلة،يستعمؿ، الصيغ التالية: ثبت، كزعـ،كيقاؿ، كركل، كحدثني. 
كيالحظ عمى تراجـ ابف جمجؿ االختصار كىك الطابع الغالب عمى تراجمو، كقد صرح      

كاقتصرنا »عممو، فكاف كما قاؿ: يبيف لنا خالصة جيده كتقكيـ بو في خاتمة كتابو، ككأنو
عمى ذكر المشيكريف الظاىريف الخادميف، كأضربنا عف ذكر مف كاف في زمانيـ... 

 .(88)«كاقتصرنا عمى قميؿ مف كثير، لئال يممو قاربو، كليسيؿ عمى النفس حفظو... 
 قدرة ابف جمجؿ عمى التقديـ المكجز لمكضكعو، ساؽ تراجـ األندلسييف مف كبالرغـ     

تباعا كاحدا بعد اآلخر. كنعتقد أف ابف جمجؿ فاتو حسف التقسيـ، ألنو أكىـ أف تراجـ األطباء 
-852ق/ 273-238التالية: إنما تتعمؽ بتراجـ مف كانكا برعكا عمى عيد )األمير محمد 

ـ (، كليس ىذا صحيحا، ألنو ينسحب عمى أكؿ ثالثة أطباء ذكرىـ )حمد بف أبا، 886
أتكا أك  . ككاف عميو أف يكضح أف بقية األطباء المذككريف(89)لحراني(كجكاد النصراني،كا

إلى آخر مف  (90)خلحقكا بالقرف الرابع اليجرم) خالد بف يزيد النصراني، كمحمد بف تممي
ق/  366-350ـ(، ثـ المستنصر ) 961-912ق/  350-300دخمكا في خدمة الناصر)

                                                             
 .  455، ص 2 عبد الفتاح، فتحي عبد الفتاح، المرجع السابؽ، مج  (87)
 ,116ابف جمجؿ، المصدر السابؽ، ص   (88)
 .94 - 93نفسو، ص ص   (89)
 .115نفسو، ص   (90)
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اف، يفصؿ بينيـ كبيف مف كانكا قد ـ(. كاف عمى ابف جمجؿ أف يخصيـ بعنك  961-976
 برعكا في الطب أياـ األمير محمد.

كاف ابف جمجؿ ييتـ بتكاريخ رحمة بعض األطباء إلى المشرؽ، طمبا لمعمـ، ثـ يرصد      
تاريخ عكدتيـ إلى األندلس، مثؿ رحمة محمد بف عبدكف الجبمي، الذم ارتحؿ إلى المشرؽ 

 ندلس. بالرغـ مف ضآلة حجـ كتاب ابف جمجؿ ،ق إلى األ 360ق، كعاد سنة  347سنة 
 إال أف المتأمؿ فيو يستطيع الكقكؼ عمى الكثير مف العبر كالعظات، كالمعاني كاألىداؼ
 السامية، التي قصد ابف جمجؿ تكصيميا إلى قارئو مف خالؿ تراجمو لألطباء كالحكماء.

جكد طفرة عممية بدأت في كمف العناصر األساسية لمكتاب في مجاؿ التكثيؽ العممي،ك      
مجاؿ الطب في عيد الناصر، حيث دخمت الكتب الطبية، كغيرىا مف كافة العمـك إلى 
األندلس، كنشط األطباء، كازدىر الطب، ككجكد التخصص الطبي)فقد اختص سعيد بف عبد 

، كشيكع األدكية مف األعشاب كالنباتات باألندلس، (91)ربو في عالج الحميات باألندلس
شراؼ األطباء كتطك  نشاء المستشفيات كا  ر في عالج المرضى كمراعاة الجانب النفسي ليـ، كا 

نشاء المستنصر خزانة لمطب بيا عماليا كأطباؤىا كمساعدكىـ، ككافة  عمى إدارتيا، كا 
. ككأنو كضع أساس الطب االجتماعي، ذلؾ إذ كاف العالج (92)مستمزماتيا بقصر الخالفة
 ف لمفقراء.كالدكاء يعرؼ منيا بالمجا

تميز في العمـك الطبية كالصيدالنية كبرع فييما كيعتبر مف ابف جمجؿ نالحظ أف        
عمماء العرب ك المسمميف المنظريف في ىذيف المجاليف. كيعتبر طبقات األطباء أكؿ كتاب 
تراجـ مف نكعو يظير في بالد األندلس، فقد استطاع ىذا الفذ أف يجمع معمكمات ىامة 

 لبعض أساطيف العمـك الطبية مف األندلس كالمغرب العربي كالمشرؽ العربي .كمختصرة 
كيعد عمـ الرجاؿ فرعا مف فركع التاريخ، كذلؾ ألف مكضكعو اإلنساف كىك األساس في      
كمات الركاة كيكشؼ المتشابو مف أسمائيـ كيمكننا القكؿ أف ىذا العمـ يمدنا بمعم البناء

كيكضح مكانتيـ مف العمـ كحاليـ مف التكثيؽ أك التضعيؼ كرحالتيـ كتالميذىـ كشيكخيـ 
مما يعطي صكرة كاضحة عف كجكد االتصاؿ أك االنقطاع في األسانيد، ككذلؾ ييدؼ ىذا 

                                                             
 .  401، ص در السابقابف جمجؿ، المص  (91)

 .113نفسو، ص   (92)
 

http://www.alukah.net/sharia/0/47724/#17
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ر ليعرؼ مدل تأثير العمـ إلى تكضيح االتجاىات العقدية مما يتيح الفرصة لمناقد المعاص
 اتجاىات الراكم كيكضح محتكل الركاية، ككذا يقدـ لنا األىمية في نقد المادة العممية. 

اىتـ أىؿ األندلس بتنظيـ المادة العممية المتعمقة بتاريخ الرجاؿ عمى حركؼ المعجـ     
ُيعرؼ  كذلؾ لتسييؿ الكشؼ عف تاريخ الرجاؿ، خاصة أف المؤلفيف القدامى لـ يستعممكا ما

 عندنا اليـك بػ )الفيارس(.
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 السابعالػصل 

 ابن بشؽوال ققده ما  االتصال الوثائؼي يف األكدلس عذ 

 
 ببلووغرافوة. منهجوة و : قراءةعند ابن بشكوالمالمح االتصال الوثائقي أوال: 

 االتصال الوثائقي يف األىدلس من خالل تراجم ابن بشكوال.ثاكقا: 

 حواته. -1

 آثاره. -2

 منهج الرتتوب عند ابن بشكوال. -3

 دور العلامء يف دورة االتصال الوثائقي. ثا:ثال

 .ةالصلموضوعات اإلىتاج الفكري عند  -1

 التوجهات العلموة للمراكز الكربى يف األىدلس. -2

 

 

 

 

 

 

 

 



ابن بشكوالما قيده  االتصال الوثائقي يف األندلس على   الفصل السابع 

 

199 

 

 السابعالػصل 

 ابن بشؽوال ما ققده االتصال الوثائؼي يف األكدلس عذ 

ا السياسية، فقدت األندلس كحدتيـ 1301ىػ/244بسقكط الخالفة األمكية سنة 
ا المؤرخكف اسـ "دكيالت الطكائؼ"، مستقمة أطمؽ عمييدكيالت صغيرة  إلىكانقسمت البالد 

نفكذ، أك حاكـ إدارم صاحب  زعيـ قبيمة، أكبممكؾ الطكائؼ، كىـ ما بيف  يائكيعرؼ رؤسا
فبسطك نفكذىـ عمى كقد استغؿ ىؤالء حالة البالد السياسية ، (1)أك كزير سابؽ أك شيخ قضاء

 .(2)الكيانات كالحفاظ عمييا في أسرىـتكالييـ، كعممكا جميعا عمى تأسيس ىذه المناطؽ التي 
الحاسـ الذم بسبب الدكر الكبير  (3)األندلسيكف عمى مرحمة الفتنة اسـ "البربرية"أطمؽ 

بو فييا العناصر البربرية في جيكش الخالفة، كقد بدأت ىذه الحرب األىمية بعد كفاة قامت 
ـ(، كخالؿ ىذه الفتنة 1331-1334ىػ/099-094المظفر بف المنصكر العامرم )عبد الممؾ 

                                                
 . 12، ص: 1911ـ، القسـ الثالث، 1911عناف، دكلة اإلسالـ في األندلس، القاىرة،  محمد عبد اهلل، (1)
(2)

يصكر ابف الخطيب ىذه الحالة بقكلو: "ليس ألحدىـ في الخالفة إرث كال في اإلمارة سبب كال في الفركسية نسب،   
مكا القضاة، كانتحمكا األلقاب ككتبت عنيـ كجندكا الجنكد كقدالمدائف الكبار كجبكا العماالت  كاقتطعكا األقطار، كاقتسمكا
لساف الديف، ابف الخطيب، أعماؿ األعالـ في مف بكيع قبؿ االحتالـ مف ممكؾ اإلسالـ،  األعالـ ...".لممزيد راجع:

 . 122ـ، ص: 1991اؿ(، بيركت، ص)تحقيؽ: ليفي بركف
بعد ك . بدأت الحرب بيف الحزب األندلسي بزعامة  محمد الميدم ك الحزب البربرم الذم التؼ حكؿ سميماف المستعيف  (3)

لبربر بعض كاليات األندلس ، فكاف مف نصيب صنياجة إقميـ انتصار ىذا األخير ك دخكلو قرطبة، اقتطع لمناصريو ا
صيب زناتنة ك مغراكة ضكاحي قرطبة، ك بنك برزؿ ك بنك يفرف ك بنك دمار ك أزداجة شذكنة ك إلبيرة) غرناطة( ك مف ن

لبة كالمكالي كانقسمت األندلس مف الناحية أعراؽ حكاـ دكؿ الطكائؼ فكانكا مف العرب كالبربر كالصقا اختمفتما ك مكركف.
اإلقميمية إلى عدة مناطؽ قامت فييا دكيالت الطكائؼ كىي: دكيمة بني جيكر في قرطبة. دكيمة إشبيمية )بنك عباد(.دكيمة 

دانية دكيمة سرقسطة. دكيمة  بطميكس )بنك األفطس(.دكيمة طميطمة )بنك ذم النكف(.دكيمة غرناطة )بنك مناد(.دكيمة بمنسبة.
كالجزائر الشرقية.كما قامت في األندلس كيانات مستقمة حكمت مف قبؿ األسر المتنفذة كاتخذت مف مدنيا مراكز ليا، 

بنك دمر في مكركر.ػ بنك خزركف في  -بنك يفرف في رندة.-كمنيا:بنك طاىر في مدينة مرسية. بنك يزراؿ في قرمكنة.
 ائؼ يرجى العكدة إلى:لالطالع أكثر في مكضكع دكيالت الطك     .أركش
 .242-224خميؿ إبراىيـ، السامرائي، المرجع السابؽ، ص ص:  -
 .266-822محمد عبد اهلل، عناف، المرجع السابؽ، ص ص:  -

- Dozy, Robert, Histoire des Musulmans d’Espagne (Novelle. : éd. Par L’Evi 

Provençal), Leyde, 1932, TIII, PP, 236-241. 
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ـ( الذم يعتبر شاىد ليذه المرحمة، في الصراع الجغرافي 1330/ق230)قتؿ ابف الفرضي 
 عمى الذاتية الثقافية التي احتكرتيا قرطبة األمكية.لمحفاظ 
 قامت فييا أىـ دكيالتانقسمت األندلس مف الناحية اإلقميمية إلى عدة مناطؽ      

التاريخ األندلسي تعقيدا كتشابكا كاضطرابا، ففيو الطكائؼ، كبعد عصرىـ مف أكثر عصكر 
-422في عصر ال يتجاكز نحك ستيف سنة ) نحك ستيف دكيمة اقتسمتياانفرط عقد البالد، ك 

 ـ(.1391-1301ىػ/212
 .قرطبة كأحكازىا مف المدف كالمناطؽ الكسطى 
  ب األندلس.غر إشبيمية كمناطؽ 

 .بطميكس 

 .غرناطة 

 .بمنسية كمناطؽ شرؽ األندلس 

 .سرقسطة أك الثغر األعمى 

 .طميطمة أك الثغر األكسط 

 دانية كجزر البميار.
 

 ببؾقوغرافقة.مـفجقة و  ابن بشؽوال: قراءة  عـدأوال: مالمح االتصال الوثائؼي 

 ، الفرضي البف بشككاؿ مكاصمة لكتاب "تاريخ العمماء" البفيعد كتاب" الصمة" 
 بالحديث عف العمماء األندلسييف االلتزاـمف ضكابط أىميا  ك امتداد لما في الكتاب

لالقتصار عمى معطيات تتعمؽ بالمسيرة ك الكافديف عمى األندلس مف الغرباء ك الجنكح  
العممية لممترجـ ليـ، بذكر أسماء شيكخيـ ك أسماء تالميذىـ ك ما عرفكا بو في حياتيـ 

 ية ك االجتماعية. ك تكمف أىمية كتاب "الصمة" في الفترة التي تحدث عنيا ، العمم
ك ىي النصؼ الثاني مف القرف الرابع ك كامؿ القرف الخامس ك النصؼ األكؿ مف القرف 

 السادس لميجرة، ك ىي فترة اضطراب ك محف ك نكبات ارتبطت باسـ "الفتنة". 
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    نياية الكتاب ما يدؿ عمى أف الفراغ مف كتابتوك إذا كنا نجد في نياية الجزء األكؿ ك   
ينـ  .فإف الكتاب ما(4)ذىب إليو ابف أبي شنب ك ىكيسي ميراندا ىػ، ك ىك ما534كاف سنة 

عف الفترة الزمنية التي يتصؿ بيا تجاكزات ىذا التاريخ، إذ نجد إشارات إلى سنة 
، ـ1147/ىػ542سنة ، ك ـ1143/ىػ538، ك سنة ـ1142/ىػ537. ك سنة ـ1141/ىػ536

، ك سنة ـ1152/ىػ547، ك سنةـ1151/ىػ546، ك سنة ـ1149/ىػ544ك سنة 
، فيؿ ىي مف زيادات التالميذ أك الكراقيف، أـ مف ـ1169/ىػ564، ك سنة ـ1156/ىػ551

. ك ميما يكف مف أمر فإف عددا مف ـ1182/ىػ578زيادات المؤلؼ الذم تكفي سنة 
 ببما يقار  -ـ1139/ىػ534ك ىك سنة  -ئي المتفؽ عميوالمعطيات يتجاكز التاريخ النيا

 ثالثيف سنة.
غاية  إلىـ، لكف تراجمو البيكغرافية كصمت 1110ىػ/971تكفي ابف بشككاؿ سنة 

ك تناقصت في السنكات األخيرة مف الكتاب،)عشرات بعد سنة ـ،1119ىػ/912
-1101ىػ/929-949الفترة التي تتراكح مابيف  عمى االعتماد تـ(. لذلؾ ـ1193/ق929

ـ، لكي نحصؿ عمى كثافة مف العمماء تككف قابمة لمتحميؿ، إذ اعتمدنا عمى تراجـ 1193
، دكف االىتماـ بالتراجـ األخرل التي تقتضي بيانات أكفر 1922عالـ مف مجمكع :  033

ك ىذه اإلجراءات المنيجية سادت في المجاليف كلكنيا تظؿ محدكدة نسبيا، لممترجـ ليـ.
" ، ك قتيا  ك المكاني لألندلس.ألننا إذا كظفنا جميع التراجـ المكجكدة "بالصمةالزماني 

 إلىكعميو تـ الصعكد سنككف أماـ صعكبة منيجية ، ك بالتالي أماـ بيبميكغرافيا أضخـ .
التحميؿ الببميكغرافي لعمميات االتصاؿ الثقافي لتأكيد ـ( 1193-1101ىػ/929-949مرحمة )

  .كالفكرم بيف العمماء
يرة بانيزاميـ في شرؽ األندلس عند قرية قمباألندلس جاءت بعد  األزمة المرابطية إف

(Culera) ( 1149ىػ/940سنة)ك تأسيس دكيالت طكائؼ جديدة أماـ القكات المسيحية  ـ ،
ـ(.لقد تـ حساب معدالت الحياة عند عمماء األندلس 1192-1122ىػ/929-909مابيف )

ديف حياة المشاؽ ، ك الجياد ك الحركب ، ك الفتف، ك العمماء عمى ضكء ابف بشككاؿ، مستبع
  الشيداء، أك الذيف تعرضكا لالغتياالت ك السجف ك النفي مف طرؼ الحكاـ.

                                                
(4)     Encyclopédie de l’Islam, nouvelle édition, Leiden, Brill,1965,2.T3.p.756.                  
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قسمنا معدالت الحياة حسب تأريخ ابف بشككاؿ لمعمماء ك الحياة  ك عمى أساس ذلؾ
 الجدكؿ التالي:الفكرية التي عاشتيا األندلس إلى ستة مراحؿ، ك ىي مبينة حسب 

 ( معدل حقاة العؾامء حسب الػرتات الزمـقة عـد ابن بشؽوال:29جدول رقم)

 معدل احلواة السنوات الفرتة

 سنة 79-71 ـ1321-1349/ىػ243-223 31
 سنة 72-70 ـ1317-1321/ىػ223-213 34
 سنة 70 ـ1317-1317/ىػ213-213 30
 سنة 71-79 ـ1131-1317/ىػ213-933 32
 سنة 79 ـ1101-1131/ىػ933-949 39
 سنة 79 ـ1193-1101/ىػ949-929 31

 سنة 79 المعدؿ العاـ
 

في "  ىي إال أرقاـ معمكماتية نمكذجية، ألف ابف بشككاؿ لـ يذكر ىذه األرقاـ ما
ك مف ىنا نستنتج أف حياة العالـ في الصمة" معطيات حكؿ االغتياالت السياسية لمعمماء.

مس ك أكائؿ القرف السادس اليجرم كاف معدؿ الحياة فييا يتراكح األندلس خالؿ القرف الخا
 سنة. 79ك  70مابيف 

عالما، مابيف  1922لقد كصؿ عدد العمماء الذيف قاـ ابف بشككاؿ بالترجمة ليـ إلى 
 محدث ك فقيو ك قاض ك أديب، ك ىذا الخميط يكضح أف ابف بشككاؿ كاف لو إدراؾ كاسع 

 قد كجو عنايتو نحك الجانب األخالقي ك السمككي لمعمماء، ك شمكلي لمفيـك العالـ. ك 
ك قصص نشأتو ك مراحؿ دراستو ك الشيكخ الذيف ركل عنيـ، ك الكتب التي ألفيا، ك رتب 

 ترجمة لمنساء العالمات. 11المترجميف عمى حركؼ المعجـ، ك ختـ مؤلفو بػ 
الصعكبات ك قد حاكلت القياـ بإحصاء ألصكؿ المترجـ ليـ في الصمة رغـ 

المنيجية، حيث احتؿ ذكك األصكؿ القرطبية مركز الصدارة قبؿ طميطمة ك إشبيمية، نظرا 
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النتماء مؤرخنا ليذه المدينة، ك نظرا لمدكر السياسي ك االقتصادم ك االجتماعي ك الثقافي 
 الذم لعبتو خالؿ ىذه الفترة، ك األحداث الخطيرة التي شيد تيا.

 :ادرتجم هلم يف الصؾة( كسبة أصول 30جدول رقم)
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 ( عدد ادرتجم هلم يف الصؾة :11رقم)رسم بقاين 

تجب اإلشارة إليو في ىذا الصدد ، أف ىناؾ صعكبات اعترضت ىذا اإلحصاء   ما
 الكمي:
 التراجـ. كبير مف غياب ذكر المكاف سكاء الكالدة أك الكفاة في عدد 
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  (5)انتماء المترجـصعكبة تحديد مكاف. 

  (6)الدةاالقتصار عمى ذكر مكاف الكفاة دكف ذكر مكاف الك. 

 ة أندلسي مف دكف تحديد بمده، مما يحتـ عمينا البحث في مصادر تذكر اسـ العالـ بصف
 .(7)أخرل

صكرة لمتعبير التاريخي، ك يرل  تأثب العرضالصمة مف خالؿ ىذا  بكتا إف محتكل 
السير ك التراجـ تعد نكعا مف الكتب التاريخية التي لـ تعط العناية  ب،" بأف كت(8)ابف عبكد

ماذا قدمت لنا الصمة مف ك السؤاؿ الذم يطرح ىك: نكعا أندلسيا خاص." اكافية بصفتيال
 معمكمات حكؿ مكضكع العنؼ 

 ك المعارضة باألندلس خالؿ الفترة التي أرخت لألندلس؟
 .يقدـ لنا كتاب" الصمة"، معطيات عف األسر الحاكمة ك صراعاتيا حكؿ السمطة 

  ك التغريب ك الفرار.النفي السجف ك قدمت لنا معطيات عف 

  تعرض كثير مف الفقياء ك القضاة لمختمؼ أشكاؿ العنؼ، بسبب معارضتيـ ألنظمة
 السياسية. ـالحكـ أك ميكال تي

إف تطبيؽ المنيج الكمي عمى مؤلؼ ابف بشككاؿ مف خالؿ المنيج السابؽ في مجاؿ 
لحياة، يجعمنا نقدـ متكسط عمر العمماء المترجميف ليـ، ك التمركز السكاني، ك معدؿ أمد ا

 جدكال يبيف بالكـ أنكاع مظاىر العنؼ الكاردة بالصمة:
 

 ( مظاهر العـف الواردة  عـد ابن بشؽوال31جدول رقم)

                                                
،ص 2،ج 159مثؿ أحمد بف محمد األنصارم الكاعظ، تكفي بشرؽ األندلس في نحك خمسمائة: ابف بشككاؿ: ترجمة:   (5)
75. 
، ص 1، ج98ك أربعمائة، ابف بشككاؿ، ترجمة: أحمد بف قاسـ بف محمد بف أصبغ البياني، محدث، تكفي سنة ثالثيف  (6)
54. 
 .125،ص 3،ج 309الحسف بف حفص أبا عمي، أندلسي،ابف بشككاؿ: ترجمة    (7)
جكانب مف الكاقع األندلسي في القرف الخامس اليجرم، تطكاف: المعيد الجامعي لمبحث العممي، محمد، بف عبكد    (8)

 .238ـ، ص 1987ىػ/1408
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 -التيجير السجف الذبح المثمثة االغتياؿ القتؿ نكع العنؼ
 الفرار-النفي

 المجمكع

 19 49 13 2 0 0 42 العدد

 
كاؿ ركز عمى الجانب السمككي ك األخالقي ما يالحظ في ىذا الجدكؿ أف ابف بشك 

لممترجـ، فمظاىر العنؼ عند ابف بشككاؿ تمثمت في السجف: إذ تعرض ليذا النكع مف 
 العنؼ، حكاما ك كزراء ك قضاة ك فقياء، كابف الكليد بف جيكر دكف ذكر سبب االعتقاؿ 

محمد ك أحمد بف  ك قدـ لنا معطيات عف المنافسة التي جرت بيف  يعيش بف.(9)ك ال المدة
سعيد بف ككثر األنصارم، المذاف انتيت إلييما رئاسة طميطمة، فدبر األكؿ محاكلة اغتيالو 
كي ينفرد بالسمطة، فتـ ذلؾ ، كذكر ابف حياف أنو مات معتقال بشنتريف مسمكما سنة 

 .(10)ىػ230
 سجينا بإشبيمية سنة (11)ذكر ابف بشككاؿ كفاة الكزير أبي الحسف مغيث      
سنة.كما سجف بعض الفقياء  71ـ في سجكف بني عباد، عف سف تناىز 1377ىػ/219

ك  عمي بف حمكد لسياسةلميكالتيـ السياسية المخالفة لنظاـ الحكـ القائـ، ففي سياؽ عاـ 
التي استيدفت التخمص مف الفقياء ك القضاة الذم يساندكف الخالفة األمكية يشير صاحب 

ة بقرطبة أبي بكر يحيى بف كافد المخمي)ت: الصمة إلى سجف قاضي الجماع
 .(12)(ـ1310/ىػ232

                                                
ىػ، 391ىػ، ك مكلده سنة 462سنة   معتقال بشمطيش مف قبؿ المعتمد عمى اهلل يقرطبة تكفر، رئيس محمد بف جيك    (9)

 .429، ص  9،ج 1198ابف بشككاؿ، ترجمة: 
 .46،ص 1،ج،71ابف بشككاؿ: ترجمة:  (10)
 .488—487،ص  ص 10،ج 1388: ترجمة: نفسو  (11)
(12)

 .511،ص  10،ج 1460: ترجمة: نفسو  
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كما تكفي منككبا في السجف حسب ابف بشككاؿ الفقيو عبد اهلل بف سعيد بف المحتشـ     
كما أف قاضي الجماعة بقرطبة حسف بف  .(13)ـ( ك أسمـ إلى أىمو في قيكده1314ىػ/230)

 إلقامة الجبرية مف طرؼ أبي الكليد ـ( فرضت عميو ا1399ىػ/291محمد بف ذككاف)ت: 
 ـ( مف1377ىػ/273)ت: (15)، بينما سجف محمد بف أحمد بف مخمد(14)محمد بف جيكر

 .طرؼ ابف عباد بعد طرد بني ذم النكف مف قرطبة
نستخمص أف السجف مثؿ أحد مظاىر العنؼ التي تناكليا صاحب الصمة ك التي 

مف ذلؾ أشار إلى حاالت الكفاة التي تمت ، ، بؿ أكثر االجتماعيةشممت مختمؼ الشرائح 
 ترجمة لفقياء  42ؿ حاالت، ك عدـ تفصيؿ حاالت. لقد أكرد ابف بشككاؿ غفاالبالرغـ مف إ

ك أدباء تعرضكا لمقتؿ ال سيما أثناء الفتنة ك بعدىا خصكصا عند دخكؿ البربر قرطبة سنة 
 ، ك أحمد بف مطرؼ (16)(ػم911/ق071ـ.منيـ: أبك عمراف مكسى الزاىد)ت: 1314ىػ/230

. (18)ػ(م1339/ق233، ك أبك عثماف سعيد بف الفزاز)ت: (17)ػ(م1339/ق233الجيني)ت: 
ك في عيد القاسـ بف حمكد قتؿ قاضي رية عريب بف مطرؼ مف أىؿ قرطبة)ت: 

 .(19)ـ(1311ىػ/239
متمثمة في قتمو ، ك التناكؿ ابف بشككاؿ إحدل أكبر الجرائـ التي ارتكبيا المعتضد باهلل      

... قتمو (20) الفقيو العالـ عمر بف الحسف اليزكني مف أىؿ إشبيمية " كاف متفننا في العمـك
ربيع الثاني  11ك دفنو بو ليمة السبت  المعتضد باهلل عباد بف محمد ظمما بقصره بإشبيمية

داخؿ  ، ك تناكؿ قتمو بيده، ك دفنو بثيابو ك قمنسكتو ك ىيؿ عميو الترابـ1317-ىػ213
التي أشار إلييا ابف  االغتياالتك مف أشير القصر مف غير غسيؿ ك ال صالة رحمة اهلل."

                                                
(13)

 .219،ص  5،ج 575مة: : ترجنفسو 
(14)

 .313،ص  3،ج 313: ترجمة: نفسو  
(15)

 .432-431ص ص ،9،ج 1206: ترجمة: نفسو 
(16)

 .473ص ص ،10،ج 1333: ترجمة: ابف بشككاؿ  
(17)

 .31ص ص ،1،ج 28: ترجمة: نفسو  
(18)

 .181-180ص ص ص ،4،ج 468: ترجمة: نفسو  
(19)

 .357ص ،7،ج 969: ترجمة: نفسو  
(20)

 .323-322ص ص ،7،ج 866: ترجمة: فسون  
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بف أحمد  ك التي تمت في العيد المرابطي، اغتياؿ قاضي قرطبة أبي عبد اهلل محمدبشككاؿ 
، حيث انتيز القاتؿ فرصة سجكد ـ1102/ىػ949صفر عاـ  49في  (21)بف الحاج بف خمؼ

 ير الجمعة، ك قاـ بطعف الضحية ظمما.جميع المصميف ظ
نستخمص أف الصمة تقدـ لنا معطيات ال بأس بيا عف التصفية الجسدية التي شممت     

 ك طميطمة ك إشبيمية. لقد صارت القكل  ةعدة فقياء ك قضاة بمختمؼ مناطؽ األندلس كقرطب
 سند تجمى فيالمتصارعة بحاجة إلى سند شرعي يدعـ صالحيتيا في حكـ البالد، ىذا ال

 كثير مف األحياف في العنؼ ك التنكيؿ ك القتؿ.
الكثائقي  االتصاؿعمى ضكء كتاب الصمة يمكننا استخراج عناصر أساسية في إطار      

  ىامشيةعناصر  حضكر المسنا ك في ىذا السياؽ لمحركة الفكرية في عالـ األندلس،
 في إال يانجد ذكر أحداث فالفي الصمة العاـ الديني السني  دائرةعف نحؿ خارج   ك أطراؼ
حيث ذكر ابف بشككاؿ أف خمفة بف تامصمت بف يحيى ،(22)ىما نحمة برغكاطةمحطتيف 

ىػ في أياـ المأمكف يحيى بف ذم النكف ألخذ العمـ  في 271البرغكاطي قدـ قرطبة سنة 
، إذ ذكر عبد الكىاب بف (24)ك المحطة الثانية ذكره لمذىب ابف مسرة .(23)مجاؿ القراءات

                                                
(21)

 .453ص ،9،ج 1281: ترجمة: فسون  
(22)

برغكاطة باألندلس في عيد الخميفة   اتصاؿبدخكؿ المرابطيف باألندلس تـ القضاء عمى نحمة برغكاطة.  ك يرجع   
لبرغكاطي مف قبؿ أمير الحكـ المستنصر حيث كفد إليو رسكؿ برغكاطة أبك صالح زمكر بف مكسى بف ىشاـ بف كاردزيف ا

ـ، انظر : عبد العزيز، الثعالبي، 963ىػ/352برغكاطة أبي منصكر عيسى بف اليسع بف صالح بف طريؼ البرغكاطي سنة 
 تاريخ شماؿ إفريقيا مف الفتح اإلسالمي إلى نياية الدكلة األغمبية)جمع ك تحقيؽ: أحمد ميالد ك محمد إدريس(، تقديـ 

 .152-146، ص ص 1990ىػ/1410، بيركت: دار الغرب اإلسالمي،2، طك مراجعة: حمادم الساحمي
(23)

 .159ص ،3،ج 417: ترجمة: ابف بشككاؿ  
(24)

ـ(، كمثاؿ عمى" 931ىػ/319ـ(،اسـ محمد ابف مسرة)ت: 1148ىػ/543يكرد العالـ األندلسي أبك بكر بف عربي )ت:   
 جع: أبك بكر بف عبد اهلل بف العربي، العكاصـ مف القكاصـقـك مف الضالؿ، كاف يعتقد أنيـ مف الباطنية"، لممزيد را

. ك كاف محمد ابف مسرة أحد ثمانية 493، ص 2،ج1981) تحقيؽ : عمار طالبي(، الجزائر: الشركة الكطنية لمنشر، 
اتيامو بالزندقة  أندلسييف ،اتيمكا بالزندقة بيف القرنييف الثاني ك الخامس اليجرييف/الثامف ك الحادم عشر الميالدييف، ك جاء

-300)ثالرحمف الثالالمعتزلة، ك لـ يقد إلى المحاكمة، ك صدرت ضدىـ مراسيـ في عيد الخميفة عبد  بآراءنادل  ألنو
ـ(،، ك حفمت بكممات مف نكع: بدعة، ىكل،فتنة،زيغ، ظالؿ، ك إلحاد. ك مع أنو تـ إحراؽ كتبيـ، إال 961-912ىػ/350

، 2ـ تكف تتاح لممتيميف بالزندقة، انظر: سممى الخضراء، الجيكسي، المرجع السابؽ، ج أنيـ منحكا فرصة التكبة، التي ل
 .1250-1249ص ص 
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ذم كاف مف أتباع مذىب ابف مسرة ك انحرؼ عف الفقياء ، ال(25)منذر مف أىؿ قرطبة
 المالكييف.
مف ترجمة نمكذجية منتقاة  033إف التمثيؿ البياني الرقمي تـ جمعو مف خالؿ         
ترجمة مدكنة في كتاب "الصمة" البف بشككاؿ. ك ألنو مف الصعكبة بمكاف  1922مجمكع 

ة خصائص العمـ ك العمماء في األندلس عبر لمعرف ،نظريا غربمة كؿ التراجـ بكميا اليائؿ
قناة االتصاؿ الكثائقي في مجاؿ الحياة الثقافية ك اإلنتاج الفكرم.ك بالنظر أيضا لمتناقضات 

الجغرافية لمعمماء مف جية أخرل. لذا تـ  تالتكزيعاالمكجكدة داخؿ الصمة مف جية ك 
-1349/ق929-243بيف عمى ىذا التجميع عبر مجاؿ زمني محدد بفترات ما االعتماد
ػ، ك ألف ىذا التجميع البيبميكغرافي ك تصنيؼ التراجـ كاف مبنيا في ميداف اإلجراء م1193

المنيجي عمى معطيات تـ تحديدىا حسب التجمع الجغرافي، ك الرحمة ، ك أماكف االستقرار، 
كانت لذا  ك تاريخ المكلد ك الكفاة، ك التخصص العممي، عمى أساس التأليؼ ك اإلجازة.

 االعتبارات التالية ىي اإلجراء الكحيد في ىذه العممية:
 العمر -جمع ك تصفيؼ المترجـ ليـ في جدكؿ بيكغرافي عاـ عمى أساس : اإلجازة- 

 -رحمة -تخصصات عممية( -اإلنتاج الفكرم)مؤلفات -تاريخ الكفاة -مكاف اإلقامة
 مكاف الكالدة. -البمد -مينة

 ب الكركنكلكجي كفؽ تأريخ الصمة مف القرف الرابع إلى أكائؿ القياـ بفرز عمى أساس الترتي
 القرف السادس اليجرم بمراحؿ زمنية حددت سابقا.

 عدة مرات في مجاؿ اإلجازة ك الركاية  (27)لقد ذكرت "الصمة" بعض شيكخ األندلس
بف ك السماع، ك في مراحؿ مختمفة، منيا محمد بف عبد اهلل بف إبراىيـ المرم، المعركؼ : با

-243مرات مابيف  1.ذكر ـ1331/ىػ099مف أىؿ ألبيرة، تكفي سنة  (28)زمنيف
                                                

(25)
 .306ص ،6،ج 815: ترجمة: ابف بشككاؿ  
 

(27)
مف المسمـ بو أف شيكخ األندلس في الفقو ك الحديث تمتعكا بمكانة مرمكقة في المجتمع األندلسي، ك بخاصة في   

الخالفة األمكية، فكاف بنك أمية يستشيركنيـ في أمكر الديف ك الدنيا، ك مف أشير ىؤالء الشيكخ: يحيى بف عيدم اإلمارة ك 
(. 970ىػ/355ـ(، ك منذر بف سعيد البمكطي)ت: 889ىػ/276ـ(،ك بقي بف مخمد)ت: 847ىيػ/234يحيى الميثي)ت: 

، 1997ىػ/1417، القاىرة: دار الرشاد، 2دلس،طراجع: حسيف، مؤنس، شيكخ العصر في األن ، لممزيد حكؿ شيكخ األندلس
 .65-59ص ص 
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.ك ذكر عبد اهلل ـ1317-1321/ق213-223مرات مابيف  1، ك ـ1321-1349/ق223
19بف أبي عمر بف لب الطممنكي

ىػ.أما 933مرة خالؿ  42ىػ، ك 213مرة  خالؿ فترة  (29)
مرات  1ػ(، فذكر م1311/ق272ة)ت: الشيخ محمد بف مكي بف أبي طالب مف أىؿ قرطب

ىػ.ك تكرر اسـ العالـ عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد بف عبد 933مرة في  41ىػ، ك 213قبؿ 
مرة خالؿ  11ك  10، ك مابيف ـ1317/ىػ213مرات في سنة  2ىػ(293البر النميرم)ت: 

 .ـ1101/ىػ949فترة 
في مجاؿ أنمكذج الترجمة لػ  عمييا االعتمادحكؿ العناصر التي تـ  األمثمةك مف بيف    

 التالية: النماذجعالـ ، ، نكرد  033
 (اإلجازات و الرحؾة و البؾد و ادفـة و التخصص العؾؿي عذ ضوء ابن بشؽوال:32جدول رقم)

عالـ
ـ ال

اس
 

لبمد
ا

كلد 
الم

كفاة 
ال

ينة 
الم

مر 
الع

جازة 
اإل

يؼ 
لتأل
ا

 

حمة
الر

در 
ص
الم

 

أحمد بف 
عفيؼ 

بف 
مريكؿ 
 األمكم

 كثائقي ىػ243 ىػ021 قرطبة
 ك

 إماـ

 لو إجازة  سنة 74
 ك سماع

 تأليؼلو 
 آداب

 المعمميف
أخبار 
 القضاة

ك الفقياء 
 بقرطبة

المرية 
أياـ 
 الفتنة

ابف بشككاؿ: 
،ص 79ترجمة:

27 

حماد بف 
عمار 
 الزاىد

قاض  ىػ204 // قرطبة
قرطبة أيام 
 الحموديين

133 
 سنة

ابف بشككاؿ:  المشرؽ  // //
،ص 094ترجمة:

123 
سميماف 

بف 
محمد 

 بف بطاؿ

المقنع  // // شاعر ىػ233 // بطميكس
في 

أصكؿ 
 األحكاـ

ابف بشككاؿ:  ألبيرة
،ص 222ترجمة:

174 

ابف بشككاؿ:  المشرؽ لو تأليؼ لو إجازة  //عالـ في  ىػ222 // قرطبةعثماف 
                                                                                                                                                   

(28)
 .384-383ص ص ،8،ج 1049: ترجمة: ابف بشككاؿ  

(29)
 .228ص ،5،ج 595: ترجمة: ابف بشككاؿ  
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بف سعيد 
 األمكم

القراءات 
ك 

 الحديث

كثيرة  ك سماع
غير 
 مذككرة

،ص 179ترجمة:
049 

 

عمى االعتماد  ك،عند دراسة االتصاؿ الكثائقي بيف العمماء  ذكر إضافة إلى ما
 كىذا ،تكاريخ كفايتيـكذكر الجغرافي عمماء األندلس حسب مناطؽ تكزيعيـ تجميع عمميات 

أعدادىـ خالؿ الفترات  يبرزبيف أيدينا كالجدكؿ الذم  .عمى ضكء تراجـ ابف بشككاؿ بناء
 :صمةالالزمنية المذككرة في 

 العؾامء يف األكدلس عذ ضوء ابن بشؽوال:عدد (: توزيع 33جدول رقم )

          ثاريخ        

 الىفاة

 

 املىاطق

 

 هـ424

 هـ444

 هـ444

 هـ464

 هـ464

 هـ424

 هـ424

 هـ544

 هـ544

 هـ525

 هـ525

ع هـ545
مو

ج
لم

ا
 

 033 24 22 01 23 20 90 قرطبة

 135 17 11 14 19 41 10 إشبيلية 

 38 1 7 1 7 4 1 غرهاطة

 32 2 0 9 1 1 1 مالقة

 106 11 12 17 47 11 12 املرية

 35 1 9 1 2 2 2 مرسية

 79 0 43 11 11 1 11 الثغر ألاعلى

 58 1 12 13 11 9 14 الثغر ألادوى

 180 0 11 19 93 24 21 الثغر ألاوسط

 49 10 13 14 9 0 1 املغرب
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 284 12 19 23 21 12 131 املشرق 

 8406 املجمىع

 
 بيانات خاـ، يمكف استنتاج عناصر أساسية منيا:تعتبر األرقاـ الكاردة في الجدكؿ، 

تعبر عف مرحمة ريخ كفيات العمماء، بكاسطة أرقاـ المبينة في الجدكؿ االعتماد عمى تكا إف
 األىمية.بمعمكمات في غاية كتمدنا بيف العمماء الخالفة كىي تساعدنا عمى عممية االتصاؿ 

التكازف في بيانات األرقاـ ليجرة  اختالؿتبيف العمماء في ىذا الجدكؿ  إحصاءاتإف 
كربما ىذا راجع  .ؿ عمماء كثيريفاابف بشكك أحصى  العمماء داخؿ ك خارج األندلس، إذ

اقتمعت حيث ـ، 11-ىػ9القرف  المسيحية منذحرب االسترداد بالدرجة األكلى إلى ما نتج عف 
 األخيرة.العمماء بالنسبة لإلحصائيات طارىا أعداد إاإلسالمية، يدخؿ في لمناطؽ مف االعديد 

، نالحظ كثرة العمماء المياجريف الكاردة في الجدكؿ اإلحصاءاتاستقراء كمف خالؿ 
 033 بػ كىذا في المرتبة الثانية بعد العاصمة قرطبة 000بمجمكع  كالمغربالمشرؽ نحك 
 .عالـ

منذ إعالف الخالفة األمكية سنة مف الخالفة العباسية استقاللية األندلس  إف
، قد أعطى القدسية الركحية لمحضارة العربية اإلسالمية في األندلس حسب (30)ـ949ىػ/011

االبتعاد الجغرافي عف باقي العالـ اإلسالمي، بالرغـ مف عدـ . كخاصة (31)تعبير ابف خمدكف
 اء األندلس.الخالفة العباسية مف طرؼ عمم لشرعيةالتصدم 

                                                
(30)

مـ، كتمقب بالناصر لديف اهلل، كامتد عصر الخالفة في 949ىػ/011أعمف عبد الرحمف بف محمد نفسو خميفة في   
ـ: راجع:أبك العباس أحمد المراكشي، ابف عذارم، البياف المغرب في أخبار 1301ىػ/244ا كامال حتى سنة األندلس قرن

، ص: 4ـ، ج1913ىػ/1233، بيركت: دار الثقافة، 4اؿ(، طصالمغرب كاألندلس )تحقيؽ كمراجعة: ككالف كليفي بركفن
191 . 
(31)

 .074ـ، ص: 1919ىػ/1239ـ، ، بيركت: دار القم7عبد الرحمف ابف خمدكف، المقدمة، ط  
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نقصاف رجاؿ العمـ في  تجعمنا نستنتج (32)إف قراءة متأنية لألرقاـ بخصكص الثغكر
ىذه المناطؽ، بسبب االسترداد المسيحي لألراضي اإلسالمية كىجرة العمماء داخؿ األندلس 

 .(33)كخارجيا
ىك ك  ،ابف بشككاؿ ما صكره لنا  باألندلس مف خالؿحاكلنا رسـ جدكؿ لمحياة الثقافية 

ف خالؿ الحكـ العربية اإلسالمية مما يعبر عف اىتمامات االتصاؿ الكثائقي لمحضارة 
األندلسية مختمؼ حسب مخصصات المؤلفات كقد جمعنا في ىذا الجدكؿ  .البيكغرافي لمتراجـ
خ كالتراجـ، كركزنا في ىذا التجميع كقتذاؾ، كاألدب، كالحساب كالمغة، كالتاريالعمـك السائدة 

 الصمة بالدرجة األكلى. عمى كتاب

                                                
(32)

  
(3)

في أكاخر عصر الكالة، كبداية عصر اإلمارة بدأت القّكات االسبانية تجمع نفسيا، فأقامت ليا إمارات صغيرة في   
مارة ليكف، فظيرت  الشماؿ االسباني مستغمة سكء األحكاؿ في األندلس، فظير المارؾ األسباني، كقامت إمارة النافار، كا 

 كدية أندلسية مقابمة ليذه اإلمارات االسبانية، تسمى بالثغكر األندلسية، كىذه الثغكر ثالثة ىي:إمارات حد
 الثغر األعمى: -8

كيشمؿ في الجغرافية األندلسية كالية سرقسطة كأعماليا، كتعتبر سرقسطة قاعدة ليذا الثغر، كيكاجو ىذا الثغر إمارة 
البكرم، أبك عبيد اهلل بف عبد  ك الردة، ك طرطكشة، ك تطيمة،ك أشقة، النافار.ك تضـ المدف التالية: سرقسطة،

،بيركت: دار 1العزيز،جغرافية األندلس ك أكركبا مف كتاب المسالؾ ك الممالؾ)تحقيؽ: عبد الرحمف الحجي(ط
 .62-61،ص 1968ىػ/1387الرشاد،
 الثغر األوسط: -2

ينة طميطمة، كيكاجو ىذا الثغر إمارة ليكف.ك تشمؿ: يشمؿ كالية طميطمة، ككانت قاعدتو األكلى مدينة سالـ ثـ أصبحت مد
 ، ك مجريط،ككادم الحجارة، ك إقميش.طمبيرة
 الثغر األدنى: -3

كيشمؿ المنطقة الكاقعة بيف نير دكيرة كنير التاجة، كمف أشير مدف ىذا الثغر مدينة قكرية كمدينة قممرية، كأصبح مدلكؿ 
ذه الثغكر الثالثة، كمف سكانيا يطمؽ عميو لقب ثغرم.كتأتي أىمية ىذه مصطمح الثغكر في الجغرافية األندلسية، يعني ى

الثغكر مف ككنيا أصبحت المراكز الميمة التي تنطمؽ منيا الجيكش األندلسية لمجاىدة اإلمارات اإلسبانية التي ظيرت في 
 الشماؿ كالتي أخذت تسترجع المدف األندلسية تباعا.

 لممزيد راجع:
 .110، ص: 4ـ، ج1901السندسية في األخبار كاآلثار األندلسية، القاىرة: شكيب، أرسالف، العمؿ  -
  .   23-09ـ، ص ص: 1971ي، الثغر األعمى األندلسي، بغداد: ئخميؿ إبراىيـ، السامرا -

(33)
  GAUTHIER, Dalché, « Islam et chrétienté en Espagne au XII

e
 siècle, contribution à 

l’étude de la notion de frontière », in, Hesperis, 1959, pp.183-218. 
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عمكـ  حقكؿ سيطرتالحظ ن، يو أنو عند الدراسة الببميكغرافية لممؤلفيفال شؾ فك مما 
 القرآف كالحديث ثـ األدب في الدرجة الثانية، كمعيا المغة كالشعر ثـ التاريخ كالحساب، كىناؾ 

 لمتصكؼ تفضيؿ في العمـك التقميدية كأصكؿ الفقو كالتفسير ، كيالحظ إىماؿ مطمؽ
 كيبقى رجاؿ عمـ الحديث في مقدمة العمماء. (34) كالطب كالحساب كالفمسفة كالرأم

 باألندلس.
جدكؿ المؤلفات األندلسية، يتضح غمبة عمـ الحديث في مجاؿ التأليؼ كمف خالؿ 

في االشتغاؿ  كانتقاليـا بالشيكخ كماألخرل التي ارتبطت دكالكتابة عمى غرار العمـك 
يكضح لنا أعداد المؤلفات عند ابف شككاؿ حسب  كالجدكؿ التالي.(35)كميةبالكظائؼ الحك
 العممية: التخصصات

 ادؤلػات األكدلسقة عذ ضوء ابن بشؽوال. أعداد (:34جدول رقم )

 ثاريخ الىفيات

 

التخصصات 

 العلمية

 

 هـ424

 هـ444

 هـ444

 هـ464

 هـ464

 هـ424

 هـ424

 هـ544

 هـ544

 هـ525

 هـ525

ع هـ545
مو

ج
لم

ا
 

  

 115 91 41 9 11 0 0 الحذًث

 186 73 91 17 19 19 12 الفقه

 167 70 27 43 12 1 7 القرآن

                                                
(34)

رة أحد ثمانية أندلسييف سكؿ مف اشتغؿ بالفمسفة كاتبع آراء المعتزلة، يتيـ في األندلس بالزندقة، ككاف محمد بف م  
 ـ(.11-1ىػ/9 - 4بيف القرنيف ) ما   اتيمكا بالزندقة

ـ، 1911ء كالبدع في األندلس )تحقيؽ: محمد أحمد خالؼ(، القاىرة، لممزيد راجع:ابف سيؿ، ثالث كثائؽ في محاربة األىكا
 .01-94ص ص: 

(35)
 Mones, H, « Le rôle des hommes  de religion dans l’histoire deحكؿ ىذا المكضكع ينظر:  

l’Espagne musulmane jusqu’à la fin du califat », In studia islamica, T.XX, 1964, p.63. 
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 11 2 0 4 / 4 / التفسير

 22 1 9 0 1 1 4 أصىل الفقه

 16 9 0 1 1 1 1 الرأي

 161 97 21 19 11 19 1 ألادب

 87 42 44 13 12 12 0 الشعر

 124 21 03 11 17 11 7 اللغة والىحى

 14 1 9 2 / 0 1 التاريخ والتراجم

 22 2 1 1 4 0 2 علىم الطبيعة

 36 9 9 2 0 1 0 الحساب والفرائض

 

 

 17 7 0 2 1 1 1 علم الكالم

 44 17 13 7 4 0 9 السهذ

 07 4 1 1 4 / 1 التصىف

 02 1 1 / / / / الفلسفة

 1344 المجمكع

     

مف الجدكؿ أعاله تصاعد أعداد المؤلفات األندلسية نستشؼ مف البيانات الكاردة في       
فنالحظ سيطرت عمـك الحديث  فترة ألخرل كىذا مف خالؿ ما صكرتو لنا تراجـ ابف بشككاؿ.

. أما 117، ثـ عمـك القرآف بػ 431، يمييا الفقو ك أصكلو بػ119في مجاؿ التصنيؼ بػ
 .074سد بػ الدراسات المغكية ك النحك ك األدب ك الشعر فأخذ حصة األ
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، في الكقت الذم سجمت 91بػ  تقدر  بو إذ قسطا ال بأسالعمـك ك الرياضيات  أخذت     
، تمييا مؤلفات 11مؤلفا.أما مؤلفات الزىد ك عمـ الكالـ فقدرت بػ  12فيو التراجـ ك التاريخ بػ 
يا: .ك قدت سجمت تراجـ "الصمة " بيانات كفيرة بيذا الخصكص من9التصكؼ ك الفمسفة  بػ 

 .(36)أىؿ المرية، لو تأليؼ في شرح البخارم محمد بف خمؼ بف سعيد ابف المرابط مف
ك مطرؼ بف عيسى الغساني، مف أىؿ غرناطة ألؼ لمخميفة الحكـ بف عبد الرحمف 

.ك محمد بف يحيى بف قاسـ مف أىؿ قرطبة، مف (37)"المعارؼ في أخبار ككرة ألبيرة ك أىميا
 في مكطأ مالؾ بف أنس مف النساء ك الرجاؿ" ك " األنبياء عمى  تآليفو: "التعريؼ بمف ذكر

ك عبد الرحمف بف ،(38)أسماء اهلل"ك البشرل في تأكيؿ الرؤيا"ك "الخطب ك سير الخطباء"
 .(39)عثماف بف سعيد الصدفي، مف أىؿ طميطمة، مف تأليفو: "المناسؾ"ك "األمراض"

 ألندلس ألفك في كؿ العمـك الدينية ك مف خالؿ ىذه النماذج يتضح أف عمماء ا      
ك الدنيكية، ك مما ذكرتيـ التراجـ التخصص العممي دكف ذكر المصنفات بأسمائيا، مثؿ 

 تأليفو. ، كاف مقدما في المغة العربية، شاعرا محسنا، ك لو مقامات مف(40)محمد بف يكسؼ
 

 ثاكقا: االتصال الوثائؼي يف األكدلس من خالل تراجم ابن بشؽوال.

 حقاته: -1

بف  داحةىك أبك القاسـ، خمؼ بف عبد الممؾ بف مسعكد بف بشككاؿ بف يكسؼ بف 
محدث، حافظ، مؤّرخ،  د الخزرجي األنصارم، القرطبي، األندلسيفنصر بف عبد الكريـ بف كا

ـ، في بيئة 1131ىػ/292شاعر، مشارؾ في أنكاع العمـك كلد بقرطبة في ذم الحجة مف عاـ 
كقد نشأ في جك تجذبو الحركة العممية األندلسية كأف تدفعو بعد السماع عممية فكاف جريا بو 

                                                
(36)

 .436،ص 9،ج1227ابف بشككاؿ، ترجمة:  
(37)

 .482،ص 10،ج1370، ترجمة:نفسو   
(38)

 .400-398ص   ،ص8،ج1105، ترجمة:نفسو  

(39)
 .258،ص 5،ج686، ترجمة:نفسو  

(40)
 .457،ص 9،ج1294، ترجمة:نفسو  
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كاف عالما بالفقو ك األصكؿ، متكمما متبحرا في كالركاية كالتحصيؿ إلى التصنيؼ كالتأليؼ.
 .(41)عمـ الكالـ. 

قدراتو  فتنامتكلي ابف بشككاؿ القضاء في جيات إشبيمية تكفي غمرة نشاطو العممي 
ثـ اعتزؿ القضاء، كعكؼ  ،كالحديثكالفقو كالقراءة و المزيد مف رجاؿ الحديث الثقافية بمقائ

بالعمـ ركاية كاستماعا كتعميما، عمر طكيال كتكفي في شير رمضاف سنة عمى االشتغاؿ 
 .ـ بقرطبة1110ىػ/971

قاؿ عنو ابف األبار:" كاف متسع الركاية شديد العناية بيا عارفا بكجكىيا حجة مقدما 
قتو حافظا حافال إخباريا تاريخيا ذاكرا ألخبار األندلس القديمة ك الحديث، سمع عمى أىؿ ك 

العالي ك النازؿ، ك أسند عف شيكخو نيفا ك أربعمائة كتاب بيف صغير ك كبير، ك رحؿ إليو 
ك سالمة الباطف ك صحة  الناس ك أخذكا عنو، ك ثنا جماعة ك ك صفكه بصالح الدخمة

 .(42)تأليفا في أنكاع العمـ ك طكؿ االحتماؿ. ألؼ خمسيف التكاضع كصدؽ الصبر لمطمبة
 آثاره:  -2

بمغت البف بشككاؿ تصانيؼ كثيرة في التاريخ كالفقو كالحديث كاألخبار كالتراجـ، 
 ، نذكر منيا:(43)الخمسيف مؤلفا

 كتاب الصمة كذيؿ لكتاب "تاريخ عمماء األندلس ألبي الكليد بف الفرضي. -أ
  تعالى عند الميمات كالحاجات.كتاب المستغنيف باهلل -ب

 ـ(.799ىػ/179كتاب ركاة "المكطأ" لمالؾ أنس )ت:  -ج

 .(44)تاريخ في أحكاؿ األندلسكتاب  -د

                                                
(41)

، 1ؿ كمريـ قاسـ طكيؿ(، طأبك العباس أحمد، ابف خمكاف، كفيات األعياف كأبناء الزماف، تحقيؽ: يكسؼ عمي طكي  
 . 430، ص: 4ـ، ج1991ىػ/1219بيركت: دار الكتب العممية، 

(42)
لبناف: دار الفكر   القضاعي البمنسي، التكممة لكتاب الصمة،)تحقيؽ: عبد السالـ اليراس(،بف عبد اهلل محمدابف األبار،  

 ..150-148، ص ص 1ـ،ج1995ىػ/1415لمطباعة،

(43)
ي، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، )تحقيؽ: لجنة إحياء التراث العربي، بيركت: دار اآلفاؽ ابف العماد، الحنبم  

 .414، ص: 2الجديدة، بدكف تاريخ، ج
(44)

 .19-14ابف بشككاؿ، الصمة، مقدمة المحقؽ، ص ص:   
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 مـفج الرتتقب عـد ابن بشؽوال: -3

جرد كبير قدـ خالليا ـ، 1119ىػ/912حدكد سنة  إلىتراجـ ابف بشككاؿ كصمت 
كمف خالؿ  .امرأة 11ـ األندلس منيا مف أعال( 1922لعمماء األندلس الذم بمغ عددىـ )

، األندلسالثقافية في الحياة رصد ىذه التراجـ فاف ابف بشككاؿ قدـ لنا صكرة حية عف كاقع 
حضكر مف خالؿ االتصاؿ الكثائقي كالفكرم في األندلس، كنقؿ لنا بصكرة كاضحة عناصر 

العمماء التنقؿ(، كممارسة -اإلقامة-التعميـ-الدراسةرجاؿ العمـ في كؿ المناطؽ األندلسية: )
لمختمؼ أصناؼ المعرفة كالعمـك اإلسالمية )حديث، فقو، قرآف، أدب، شعر، تصكؼ، زىد، 

 .(45)حساب، طب، ...(
 كيحدثنا ابف بشككاؿ عف دكافع تأليفو لمكتاب بقكلو: "... فإف أصحابنا، سألكني أف

 بف يكسؼ األزدمأصؿ ليـ كتاب القاضي الناقد أبي الكليد عبد اهلل بف محمد 
الحافظ، المعركؼ بابف الفرضي في رجاؿ عمماء األندلس، ... كشرعت في ابتدائو عمى ما 
أحبكا ... كأف ابتدئ مف حيف انتيى كتابو، كأيف كصؿ تأليفو، متصال إلى كقتنا ... كرقبتو 

... ك اختصرت ذلؾ عمى حركؼ المعجـ ... كقصدت إلى ترتيب الرجاؿ، عمى تقادـ كفياتيـ
 .(46)"جيدم، ك قدمت ىنا ذكر األسانيد إلييـ مخافة تكرارىا في مكاضعيا

 ثالثا: دور العؾامء يف دورة االتصال الوثائؼي.

الفكرية في ظيرت كتب الصالت في األندلس مما أعطاىا نكعا مف الخصكصية 
في ة الذم أصبح حمقة متصميؿ( يليذا النمكذج )الصالت كالتذفالكتابة الحضارة اإلسالمية، 

"ىكية متصمة لفئات العمماء كالفقياء"، كتقكؿ أصكؿ  بإعطاءكتب التراجـ األندلسية، اتسـ 
 البربرية بقرطبة.ابف الفرضي الذم ذىب ضحية الفتنة  إلىىذا النمكذج 

                                                
(45)

 .430-431، ص ص 4310حميد، الحداد، النفي ك العنؼ في الغرب اإلسالمي،المغرب: أفريقيا الشرؽ،   

(46)
 .11-17بشككاؿ، المصدر السابؽ، ص:  ابف  
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يصاؿكتاب ابف الفرضي بعممية تذييؿ  فحظي مف طرؼ ابف بشككاؿ، )الصمة في  كا 
ىي التي  اإليصاالت، كىذه بف األبارلكتاب الصمة( الممة التك)تاريخ أئمة األندلس(، ثـ نجد 
 .يةفترات الزمنالالثقافي كالفكرم بيف عمماء األندلس عبر حافظت عمى دكرة االتصاؿ 

 .التوجفات العؾؿقة لؾؿراكز الؽربى يف األكدلس 

، قمب ضرمحّط الراية، كأـ الحكاجزيرة األندلس منذ فتح كانت مدينة قرطبة العاصمة 
التكاليؼ  كبرأ، حديقة ثمار الفكر، منيا صدرت ك حممة العمـ كمنبع العمـ كاألعالـد البال

بعد ذلؾ مدينة األمكية، لتنافسيا الخالفة كبمغت أكج عزىا مع نياية كأنفس التصانيؼ، 
 .االضطرابات االجتماعية كالسياسيةإشبيمية، كلكف مع حدكث 

بو في مجاؿ االزدىار الثقافي ستياف ظيرت مراكز أندلسية ىامشية، لعبت دكر ال ي 
ىذه المميزات كانت نتاج الفتنة التي حدثت في  كؿّ صاحبت حركة عمرانية كاسعة.الذم 

ما جعؿ ملسية في الشماؿ األندالمسيحي الذم حاصر الحكاضر األندلس، كحرب االسترداد
 ـ.10ىػ/7الحضارة األندلسية تتمركز في الجنكب مند القرف 

استخراج مجمكعة مف مف  نتمكفبيانات تراجـ صمة ابف بشككاؿ،  راءمف خالؿ استق
 اإلحصائيات كذلؾ مف أجؿ إمكانيتيف اثنتيف ىما:

 التجمعات الجغرافية لحقكؿ العمـك اإلسالمية. -أ
 أعداد العمماء في التجمعات الجغرافية. -ب

بداية عمى األمر معطيات بيكغرافية، تتمكقع مند الفي حقيقة ىي مكانيات كىذه اإل
كتاب تـ جردىـ في مؤلفات األشخاص الذيف كؿ مستكل كّمي ال كيفي، ألنو ال يحيؿ عمى 

 .الصمة
راجع التراجـ االستجابة لمتطمبات التحميؿ العددم كالمقاربة الكمية قبكؿ كتب  إف

 ، ذلؾ أنو عمى الرغـ مف"تكثيقية معمكماتيةبالدرجة األكلى إلى إمكاف استعماليا "كاستمارة 
 فاف الترجمةالكتابية لمترجمة" كاختالؼ نظاـ تقديميا بيف مؤلؼ كآخر، تبايف "األصناؼ 

أما  قائمة عمى طكؿ مختمؼ الفترات كاألمكنة بقيت تكابمف الثتركيبيا مجمكعة في تجمع 
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في الئحة مثؿ )اإلطناب باألىمية  المتغيرات المكجكدة في الترجمة فإنيا غالبا ما ترتبط
 الستطرادات، أك اإلستشيادات(، مف خالؿ التكجيات الثقافية لمدينة قرطبة.الشيكخ، أك ا

كتخصصاتيـ  كتمدنا صمة ابف شككاؿ بالصكرة التالية في مجاؿ عمماء قرطبة
 العددم الكّمي: ألسمكببا

 :عـد ابن بشؽوال التخصصات العؾؿقة يف قرصبةحسب العؾامء د اعدأ(: 35جدول )

 
 ياتثاريخ الىف              

 

 التخصصات العلمية

 هـ424
 هـ444

 هـ444
 هـ464

 هـ464
 هـ424

 هـ424
 هـ544

 هـ544
 هـ525

 هـ525
 هـ545

ع
مو

ج
لم

ا
 

 79 11 7 1 9 14 47 الحذًث

 114 17 11 12 11 17 04 الفقه

 68 9 14 9 13 11 17 القرآن

 10 / 1 4 1 1 / أصىل الفقه

 04 / / 4 1 1 / التفسير

 75 17 10 1 9 12 11 ألادب

 37 7 1 0 4 1 11 الشعر

 51 12 11 1 4 1 13 اللغة

 19 4 1 0 0 4 1 التاريخ

 03 / / / / 4 1 علىم الطبيعة

 04 / / / / 4 4 الرياضيات

 05 1 1 1 / / 4 علم الكالم

 23 / 0 4 / 1 14 السهذ

 294 المجمكع

 
اقي العمكـ عمى بمصنؼ  142ك أصكلو بػ  يالحظ مف خالؿ الجدكؿ سيطرت الفقو 

ممكؾ الطكائؼ، في نرل تراجع عمـ الحديث خاصة في عيد أخرل كلكف في مرحمة  ،األخرل
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لذا  .كتابات الزىد كتراجعت، مصنفا 110ك األدب بػ ك الشعر عمـك المغة ت كر حيف تط
ك يالحظ أيضا في فقط بالعمـك التقميدية كىذا مند سقكط الخالفة.أضحت مدينة قرطبة تيتـ 

ؽ تكاصؿ التكجيات العممية بنفس المسار منذ الفتنة البربرية ك تصاعد قكم في ىذا السيا
ميداني الفقو ك الحديث، كما شيدت التخصصات في مجاؿ العمـك اإلسالمية تغييرات نسبية 

 إلى غاية مرحمة ممكؾ الطكائؼ، حيث تطكرت عمـك المغة العربية ك ازدىرت حركة األدب 
 فات الزىد ك تراجع التفسير ك أصكؿ الفقو.ك الشعر، بينما تضاءلت مصن

عكس ىذا الكضع عمى مدينة إشبيمية، حيث تراجعت الكتابات في حقمي كان
، كبيراالرياضيات كعمـك الطبيعة، في الكقت التي شيدت فيو العمـك الدينية كاألدبية ازدىارا 

ألّنو  في  مو،كالمكسيقى كىذا في نظر ابف بشككاؿ في تراجكغذت إشبيمية مدينة الشعر 
تراثنا التاريخي عرفت الترجمة الذاتية لمرجاؿ، بشكؿ متناثر كجزئي كعابر، كما  عرفت 

 :بتركيز كتفصيؿ، كالجدكؿ التالي يكضح بجالء ىذه الصكرة

 :عـد ابن بشؽوال شبقؾقةيف إأعداد العؾامء حسب التخصصات العؾؿقة  (36)جدول رقم 

                                    

 ثاريخ 

 التخصصات 

 هـ424
 هـ444

 هـ444
 هـ464

 هـ464
 هـ424

 هـ424
 هـ544

 هـ544
 هـ525

 هـ525
 هـ545

ع
مو

ج
لم

ا
 

 28 1 2 4 4 0 11 الحذًث

 48 9 1 9 1 9 19 الفقه

 26 0 2 0 4 0 11 القرآن

 04 / 4 / / 4 / أصىل الفقه

 01 / / / / / 1 التفسير

 27 9 1 4 / 1 1 ألادب

 17 0 4 / 1 9 1 الشعر

 20 9 9 1 1 1 7 اللغة

 14 / / / 1 4 11 التاريخ

 03 / / / / 1 4 الطب

 01 1 / / / / / عمـ الكالـ

 04 / / 1 / 1 4 الزىد
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 08 / / / 1 0 2 الحساب

 248 المجموع

      
 يالحظ مف خالؿ بيانات الجدكؿ أعالـ أف التخصصات الدينية لمنطقة إشبيمية مابيف       
. إف صكرة إشبيمية عمى ضكء تراجـ ابف 137بػ(، بمغت ـ1193-1349/ىػ243-929) 

 ت.كما عرف12بشككاؿ ميزتيا معالـ الشعر ك الغناء ك مجالس األدب إذ بمغت المؤلفات بػ 
معمماء لالمنطقة بأنيا مالذ الصكفية ك ممجأىـ، ك لكف يسجؿ ابف بشككاؿ ظاىرة ال عكدة 

 . ذه الفترة ك كأنيا القطيعة مع األندلساألندلسييف مف المشرؽ خالؿ ى
ف معظـ المتصكفة درسكا بالمشرؽ، ك مكثكا باألندلس فترة مف خالؿ التراجـ أ نستقرأك     

.ك انفردت اشبيمية أيضا بعمماء الرياضيات كالحضكر المميز لممجريطي (47) شبابيـ فقط.
 .طبيب ك عالـ رياضيات (49)ك جعفر الحضرمي(48)

ثـ طميطمة كطممنكة  كمدنو كطمبيرة ككادم الحجارة، ز الثغر األكسطمرككبخصكص 
كتخصصاتيـ قبؿ سقكط طميطمة في  كمدريد، تحاكؿ تراجـ ابف بشككاؿ رسـ صكرة العمماء

  .شيدت رحيؿ أعداد كبيرة مف العمماء قبؿ سقكطيا التيـ، 1319ىػ/211يد المسيحييف سنة 
المسيحية عمى ىذه  ةاطات بعد السيطر ىنا برزت فكرة الجياد كالربكمف       

 أّما الثغر األكسط فتكزيعاتو تتبيف عمى النحك اآلتي: .(50)المناطؽ

                                                
ىػ،،  ك عاد إلى 485ىػ( إلى المشرؽ سنة 543-468يسجؿ ابف بشككاؿ رحمة محمد  بف عبد اهلل بف العربي )   (47)

 .460-459، ص ص 9،ج 1300ىػ ،لو تأليؼ كثيرة. انظر، ابف بشككاؿ، المصدر السابؽ، ترجمة: 493إشبيمية سنة 
، ج 1374ىػ. ابف بشككاؿ، ترجمة: 399ىك مسممة بف أحمد الفرضي الحاسب، كاف عالما بالفرائض، تكفي سنة   (48)
 .483، ص 10

بف مفرج بف عبد اهلل الحضرمي، كاف متقدما في الطب ك الحساب، مف شيكخو مسممة المجريطي، كلد سنة  ىك جعفر  (49)
 ىػ.358

 
(50)

 أنظر:   
Dominique, URVOY, « sur l’évolution de la  notion de Jihad dans l’Espagne musulmane », 

in, Mélange de la casa de Velázquez, Madrid, 1973, p.336.  
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 :عـد ابن بشؽوال يف الثغر األوسطأعداد العؾامء حسب التخصصات العؾؿقة (: 37جدول رقم )

 ثاريخ الىفيات

 التخصصات العلمية

 هـ424

 هـ444

 هـ444

 هـ464

 هـ464

 هـ424

 هـ424

 هـ544

 هـ544

 هـ525

 هـ525

 هـ545

ع
مو

ج
لم

ا
 

 30 4 0 4 9 9 9 حذًث

 50 4 9 1 41 9 11 فقه

 30 1 1 1 7 1 7 قرآن

 02 / / 1 / 1 / أصىل الفقه

 04 / / 1 1 1 1 ثفسير

 22 4 0 2 9 2 2 أدب

 14 1 4 1 0 2 0 شعر

 16 1 4 2 4 9 4 لغة

 05 / / / 0 4 / ثاريخ

 01 / / / / 1 / علىم الطبيعة

 06 / / 1 1 4 4 حساب

 02 1 / / / / 1 علم الكالم

 13 / / / 0 0 7 زهذ

 01 / / / / 1 / فلسفة

 806 المجموع

بيانات ىذا الجدكؿ، كخصكصا في الخانات الثالثة األخيرة، مف الصعكبة بمكاف شرح 
ة دراسة ـ، مع صعكب1319األدبية كالشعرية في المنطقة بعد سنة يستحيؿ دراسة الجكانب  إذ

الثقافي ما بيف المناطؽ التي تـ استردادىا مف طرؼ كىنا بدأت عممية االنتقاؿ .المغة العربية 
 يالحظ ازدىار الرياضيات كعمـ الفمؾ كعمـك الطبيعة في ىذه المرحمة كىك ما إذ  المسيحييف،

يبرا التي اعتمدت عمى التراث  يبرىف عمى عمميات الترجمة، كبركز مدرسة طميطمة كا 
 .(51)السابؽ العممي األندلسي

                                                
(51)    LE MAY : « les traductions de L’arase en latin » in Annales E. S. C, juillet – août, 1963, 

 p:656. 
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مف خالؿ استقراء بيانات التكزيع لممصنفات لمثغر األكسط، فإنو يترجـ في الكاقع 
مصنفا، ك لكف اإلرث الثقافي األندلسي خالؿ مرحمة  94ازدىار حركة األدب ك الشعر  بػ 

جريات أدل إلى التحكؿ التدرجي لم ػ(م1319/ق271)استرداد طميطمة مف طرؼ المسيحييف
ك لألسباب االجتماعية ك السياسية، ازدىرت عمـك الطبيعة ك الرياضيات ك الفمؾ األمكر.

برزت مدرسة طميطمة لمترجمة.  ك إلى جانب ذلؾ مؤلفا، 10كما ازدىر التصكؼ ك الزىد بػ ،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ك قد استمرت المنطقة في تقميد قرطبة إلى غاية سقكط الخالفة.

ألندلس ىناؾ عالقة كثيقة ما بيف الثغر إليو أنو في تاريخ اشارة كمما تجدر اإل
بشككاؿ مف لجكء بعد ما أكدتو تراجـ ابف األعمى كقرطبة في مجاؿ االتصاؿ المعرفي، كىك 

 الطكائؼ، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:األعمى في عيد ممكؾ الثغر  إلىمف الجنكب العمماء 
 عـد ر األعذيف الثغأعداد العؾامء حسب التخصصات العؾؿقة (: 38جدول رقم )

 :والؽابن بش

 ثاريخ

 التخصصات

 هـ424
 هـ444

 هـ444
 هـ464

 هـ464
 هـ424

 هـ424
 هـ544

 هـ544
 هـ525

 هـ525
 هـ545

ع
مو

ج
لم

ا
 

 11 1 4 1 1 0 0 الحذًث

 18 1 2 2 0 4 2 الفقه

 18 / 1 4 9 0 4 القرآن

 02 4 / / / / / أصىل الفقه

 01 / / / / 1 / التفسير

 09 1 0 / 0 1 1 ألادب

 04 1 4 / / 1 / الشعر

 04 4 / / 1 / 1 اللغة

 01 / / / / / 1 التاريخ

 01 / 1 / / / / علم الكالم

 04 1 / / 1 1 1 السهذ

 01 / / / / / 1 الفلسفة

 72 المجمكع
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اختفاء التخصصات العممية كالتصكؼ، كىك رفض أكدتو الجدكؿ  خالؿ مف نالحظ
كاجد المسيحي في الثغر األعمى، كبركز رافد النقمة الييكد، تراجـ الصمة، كىك ما يترجـ الت

إلى الحج أك الدراسة في إفريقية كارتباط المنطقة بركج الجياد، كخركج العمماء بحجة الذىاب 
ما بيف المرابطيف كالمسيحييف مما أدت كمصر كبالد الشاـ، كما ازدادت حدت الصراعات 

 نحك المغرب أك المشرؽ.طقة طاردة لمعمماء سكاء المنباليركب الجماعي لمعمماء، فأصبحت 
لقد بيف ابف بشككاؿ في "الصمة" عالـ مثؿ ىذه الظاىرة  ك اىتـ بعمـك الباطف، ك 

.أما دانية فكانت بيا تكجيات ايديكلكجية تثير (52)اشتغؿ بالدراسات المغكية ك األدبية
قو ، ك تراجعت مع عصر الشككؾ، إذ ازدىر بيا كؿ مف الدراسات القرآنية ك أصكؿ الف

 ممكؾ الطكائؼ، ثـ ازدىر الفقو في عصر المرابطيف.
كبخصكص الثغر األدنى، لـ يقدـ لنا ابف بشككاؿ صكرة كاضحة عف التخصصات 

ربما يعكد إلى الكاجية البحرية لممنطقة التي شيدت تبادؿ تجارم العممية كأعداد العمماء، ك 
 ذلؾ: كاسع النطاؽ، كالجدكؿ التالي يبيف لنا

 عـد يف الثغر األدكىأعداد العؾامء حسب التخصصات العؾؿقة (: 39دول رقم )ج

 :ابن بشؽوال

 ثاريخ الىفيات    

التخصصات 

  العلمية

 هـ424
 هـ444

 هـ444
 هـ464

 هـ464
 هـ424

 هـ424
 هـ544

 هـ544
 هـ525

 هـ525
 هـ545

ع
مو

ج
لم

ا
 

 08 0 / / 4 / 0 الحذًث

 17 1 2 4 9 4 0 الفقه

 05 / 4 1 4 / / القرآن

 01 / 1 / / / / أصىل الفقه

 15 0 1 9 / 4 2 ألادب

 09 1 / 1 4 4 0 الشعر

 10 1 4 2 4 / 9 اللغة

                                                
مطرؼ بف سميماف الصكفي، مف أىؿ سرقسطة كقاضييا خرج عف كطنو حيف تغمب العدك عميو،  ثابت بف عبد اهلل بف  (52)

   .112،ص 4،ج419ق، ابف بشككاؿ، ت: 912كتكفي بقرطبة سنة 
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 05 1 / 1 4 1 / التاريخ

 01 / / / / / 1 الرياضيات

 01 / / / 1 / / علم الكالم

 02 / / / / / 4 السهذ

 72 المجمكع

دكؿ كعمـك الطبيعة كالتصكؼ كالفمسفة، غياب تاـ لمتفسير في بيانات الج نسجؿ
كىناؾ ظيكر محتشـ لألصكؿ كعمـ الكالـ، أما الرياضيات فاالشتغاؿ بيا كاف مف خالؿ 

خالؿ القرف  األدبية بقكة خاصةالمنطقة، كما يالحظ عكدة الدراسات  عمماء خارجقدـك 
 .(53)مالكيلدراسات الفقو الالمرابطيف  دعــ، كىذا بفضؿ التطكر الفقيي، ك 11ىػ/9

ك خالؿ العصر المرابطي ظير في األندلس الكثير مف أعالـ المحدثيف ك الفقياء 
الذيف تعاكنكا مع كالة المرابطيف في األندلس، أشيرىـ: أبك محمد عبد الحؽ بف غالب 

، ك الفقيو عبد اهلل بف محمد (54)(.مف أىؿ غرناطةـ1127-1311/ق924 -211المحاربي)
 .(55)(ـ1120-1311/ىػ901-290النفزم المرسي)

، كىجرة العمماء إلييا  تطكرت مدينة ألمرية بفضؿ الفتنة كأصبحت مركزا ميما لمعمـك
 مند التكاجد المرابطي باألندلس، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ بجالء:

 

 عـد يف مـطؼة أدريةأعداد العؾامء حسب التخصصات العؾؿقة (: 40جدول رقم )

 :ابن بشؽوال

 تثاريخ الىفيا

التخصصات 

 العلمية

 هـ424
 هـ444

 هـ444
 هـ464

 هـ464
 هـ424

 هـ424
 هـ544

 هـ544
 هـ525

 هـ525
 هـ545

ع
مو

ج
لم

ا
 

 24 9 2 0 7 0 4 الحذًث

                                                
(53)

،  ىػ(272 -230)سميماف بف خمؼ التجيبي الباجي المالكي الحافظ سكف شرقي األندلس كاف ضميعا بالفقو كالحديث،   
   .177-179، ص ص 2،ج 290ابف بشككاؿ، ت: 

 .361،ص 1105.ك أيضا: الضبي، المصدر السابؽ، ترجمة: 310،ص 6،ج 831ابف بشككاؿ، ترجمة:   (54)
 .246، ص 5،ج651، ترجمة: نفسو  (55)
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 29 7 0 1 11 0 2 الفقه

 16 4 2 0 1 2 4 القرآن

 04 / / 0 1 / / أصىل الفقه

 03 1 / / 1 / 1 التفسير

 12 1 4 4 2 4 1 ألادب

 05 1 1 1 1 1 / الشعر

 05 / / 4 / 1 4 اللغة

 07 / / 1 0 4 1 التاريخ

 04 0 / / 1 / / علم الكالم

 03 1 1 1 / / / السهذ

 882 المجمكع

لكف برز الزىد بشكؿ نجد في بيانات ىذا الجدكؿ أثر لمتصكؼ كالعمـك كالفمسفة،  ال 
منطقة، سميماف بف ك مف أشير عمماء ال، ك الفقو ك أصكلو. ممحكظ، إلى جانب عمـ الكالـ

أما الجدكؿ التالي فيكضح لنا العمماء في .(56)(ـ1311-1314/ىػ272-230خمؼ الباجي)
 منطقة مرسية:

 :عـد ابن بشؽوال يف مرسقةأعداد العؾامء حسب التخصصات العؾؿقة (: 41جدول رقم )

            ثاريخ 

 الىفيات

التخصصات 

 العلمية

 ىػ243
 ىػ223

 ىػ223
 ىػ213

 ىػ213
 ىػ213

 ىػ213
 ىػ933

 ىػ933
 ىػ949

949

 ىػ
929

 ىػ

ع
مو

ج
لم

ا
 

 08 0 4 1 / 1 1 الحذًث

 15 0 9 0 4 4 1 الفقه

 04 1 1 4 / / / القرآن

 02 1 1 / / / / ألادب

 03 / 1 1 / 1 / الشعر

 02 / / / / 1 1 اللغة

                                                
 .176-175،ص ص 4،ج453ابف بشككاؿ، ترجمة:   (56)
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 01 / / / / / 1 التاريخ

 35 المجمكع التاريخ

 
في الجدكؿ، باستغناء االختفاء التدريجي ة كما ىك كاضح تطكر الفقو في ىذه المدين    

المنطقة قبؿ استشياده في إحدل كافد عالـ جميؿ إلى ىذه تلألدب، كيسجؿ كتاب الصمة، 
 كمف ىنا يتبف أف العمماء كانت ليـ مشاركة في الجياد. .(57)األسبافالنصارل  ضدالمعارؾ 
 في منطقة غرناطة.ك تكجياتيـ العممية   لنا معالـ العمماءكالجدكؿ التالي يبرز       

 
 :عـد ابن بشؽوال يف غركاصةأعداد العؾامء حسب التخصصات العؾؿقة (: 42جدول رقم )

 ثاريخ الىفيات

التخصصات 

 العلمية

 ىػ243
 ىػ223

 ىػ223
 ىػ213

 ىػ213
 ىػ213

 ىػ213
 ىػ933

 ىػ933
 ىػ949

 ىػ949
 ىػ929

ع
مو

ج
لم

ا
 

 08 9 1 / 4 / / الحذًث

 18 0 2 2 2 1 4 الفقه

 05 1 0 1 / / / القرآن

 01 / / / / / 1 أصىل الفقه

 06 1 1 / 1 / 0 ألادب

 04 1 1 / 1 / 1 الشعر

 03 1 1 / 1 / / اللغة

 01 / / / / / 1 التاريخ

 03 1 / 1 / / 1 علم الكالم

 01 / / 1 / / / السهذ

 54 المجمكع

                                                
، كاستكطنيا، كاف عالما بالحديث ق،293حسيف بف محمد بف سكرة الصدفي، مف سرقسطة، سكف مرسية سنة   (57)

، ابف بشككاؿ، 912تندة بثغر األندلس سنة كاستقضي بمرسية، استشيد في كقفة قكأسماء رجالو كحافظا لمصنفات الحديث 
   ..102-101،ص ص 0،ج 001ت: 
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، كىك ما يفسر ادة يتضح مف خالؿ الجدكؿ، بركز الفقو كم     مسيطرة عمى باقي العمـك

 ، ك مف أبرز ىؤالء تكافد بعض العمماء عمى المنطقة ممف عرفكا باتجاىاتيـ العممية اليامشية
 سكف غرناطة كاف متكمما، دقيؽ(58)العمماء، أحمد بف يحي بف عيسى اإللبيرم األصكلي 

-ىػ249ديبا كشاعرا، تكفي سنة النظر، عارفا باالعتقادات عمى مذاىب أىؿ السنة، ككاف أ
، مف أىؿ قرطبة، كاف مف أىؿ العمـ الكاسع، (59)قي الكثائقيئ.ك ىشاـ بف غالب الفاـ1307

محسنا لعقدة الكثائؽ، ككاف يميؿ إلى مذىب داكد بف عمّي األصفياني )شافعي المذىب( 
 . ـ1399-ىػ211خرج مف قرطبة في الفتنة، كسكف غرناطة، تكفي سنة 

 :األرقاـ التاليةالتالي لمعمماء في منطقة مالقة فيبرز لنا  لجدكؿأما ا   
 :عـد ابن بشؽوال يف مالؼةأعداد العؾامء حسب التخصصات العؾؿقة (: 43جدول رقم )

 ثاريخ الىفيات

 

التخصصات 

 العلمية

 ىػ243
 ىػ223

 ىػ223
 ىػ213

 ىػ213
 ىػ213

 ىػ213
 ىػ933

 ىػ933
 ىػ949

 ىػ949
 ىػ929

ع
مو

ج
لم

ا
 

 03 / / / / 1 4 ثالحذً

 13 / 4 0 0 0 4 الفقه

 04 1 / / 1 1 1 القرآن

أصىل 

 الفقه
/ 1 / / / / 01 

 10 1 1 1 0 0 1 ألادب

 03 / 1 / 1 1 / الشعر

 03 / / / 1 1 1 اللغة

علىم 

 الطبيعة
/ 1 / / / / 01 

 01 / / / / 1 / الرياضيات

 02 / / / / 1 1 علم الكالم

                                                
 .51، ص 1،ج91ابف بشككاؿ، ترجمة:   (58)
 .503،ص 10،ج 1437ابف بشككاؿ،ت:   (59)
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 03 / 1 / / / 4 السهذ

  المجموع
22 

 
لنا ارتباط مف المالحظات، كىك ما يؤكد  وفس المممح، كسابقييطرح ىذا الجدكؿ ن    

 إسماعيؿ بف حمزة بف زكريا األزدم، مالقي المنطقة بالمغرب بحكـ القرب الجغرافي
ي نجد بعض العمماء المتخصصيف فكما ،  ، كاف مائال إلى عمـ أصكؿ الديانات(60)األصؿ
عبد اهلل بف أحمد ابف البناىي مف أىؿ مالقة، كاف عالما باآلداب كمنيـ  مـ الكالـ، الفقو كع

 كالعبدتكافدكا عمى المدينة مف الخارج  ىناؾ مف العمماء ممفكما أف . (61)كالمغات كاألشعار

-ىػ211تكفي سنة  ك مات، درس الفقو،غ، سكف مالقة كاستقر بأ(62)التكنسي الزاىد زالعزي
 .ـ1390

بعد تحديد التكزيع الجغرافي لمعمماء في األندلس، كالعالقة ما بيف اليجرة نحك بالد 
بيف العكالـ اإلسالمية الفكرم في إطار التكاصؿ المشرؽ تارة، كبالد المغرب تارة أخرل 

 البد أف نذكر الصعكبات التي أدت إلى ىذه التبادالت:كاألندلس، 
  اجريف في كتاب الصمة.العمماء الميتناقص اإلحصائيات بخصكص 
 ك نسكؽ مثاؿ:خمؼ  الصمة تترجـ لمعالـ بتاريخ ىجرتو مف دكف إعطاء تفاصيؿ دقيقة

، مف ساكني طمبيرة، لو رحمة إلى المشرؽ، كأقاـ بالمشرؽ سبعة عشر (63)الفقيو المقرئ
 .عاما، كحج ثالث حجج

  الشريفيف بغرض اليجرة، كغالبا ما تككف اليجرة نحك الحرميف ال تحدد الصمة أسباب
مف  (64)جاء في " الصمة": سميماف بف حارث الفيمي ك كمثاؿ عمى ذلؾ ما كالحجالزيارة 

                                                
 .99،ص 2،ج 241ترجمة:  ،ابف بشككاؿ  (60)
 . 237،ص 5،ج 623ترجمة:  نفسو،   (61)
(62)

 .303،ص 6،ج 808ترجمة:  نفسو،   

 
(63)

 .148،ص 3،ج 374ترجمة:  ،ابف بشككاؿ   

 
(64)

 .177،ص 4،ج 454ترجمة:  ،نفسو   
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ك حدث عنو القاضي أبك عمي الصدفي، تكفي  ، رحؿ إلى المشرؽ كحجأىؿ سرقسطة
 .ـ1319-ق214باإلسكندرية سنة 

صادر القكؿ بأف األندلسييف كاف ىميـ الكحيد ىك الذىاب حيث الم يمكف ك عميو
، كىكذا (65)نحك البحث عف الكتب كرجالو في بالد المشرؽ ةحمالدينية كىذا مف خالؿ الر 

كانت الفتف السياسية في األندلس عامال مؤثرا في حركة اليجرة سكاء داخؿ األندلس أك 
خاصة  (66)خارجيا، ككانت الرحمة إلى المشرؽ )األفقية( أقكل منيا نحك المغرب )العمكدية(

كعند تصفح كتاب الصمة البف بشككاؿ، نالحظ أىمية الرحمة كؾ الطكائؼ.في عيد مم
 األندلس، الذيف اعتبركىا مف أىـ مصادر العمـ كالمعرفة. كمكانتيا عند عمماء

كبثقافتيـ ككاف اتصاليـ بعمماء المشرؽ اىتـ عمماء األندلس بالحديث كالفقو كالتاريخ، 
ؼ رحمتيـ عند الحجاز، بؿ تجاكزت رحمتيـ مبكر، كلـ تقكنقؿ مركياتيـ قد تـ في كقت 

لىك  إليوكالطريؽ  الشريفيف نطاؽ الحرميف ، كسجستاف، كبمخ كبخارل، أصبياف، كنيسابكر ا 
لالتصاؿ الكثائقي، في عمميات الرحمة العممية، أىـ رافد ، كالصيف كاليند، ككانت سمرقندك 

 .(67)نحك األندلسنقؿ التراث الفكرم المشرقي 
ف لنا أّف ابف شككاؿ لـ يمتـز بذكر المصنفات كعناكينيا، كال مف حيث  مما سبؽ يتبي

اإلشارة إلى مصادر التأليؼ كتكثيؽ المعمكمات، كميما يكف مف أمر تنظيـ ابف بشككاؿ 
 أساسية يمكف  االعتداد بيا أك االستشياد في الصمة، فإّنيا  تكافرت عمى مقدمات لتراجمو

 .صكرة عف  مناحي الثقافة اإلسالمية باألندلسبمحتكياتيا، كىك بذلؾ قدـ لنا 

                                                
(65)

 .نيالفصؿ الثاأنظر جدكؿ تبادؿ حركة اليجرة لمعمماء األندلس نحك البالد اإلسالمية في   
 
(66)

 لممزيد حكؿ المكضكع راجع:  
Maurice, LOMBART, L’islam dans sa première grandeur, VIII

e
, XI

e
 siècles, Paris, 

Flammarion, 1971, p237. 
 

 لممزيد حكؿ أىمية الرحمة العممية ما بيف المشرؽ كاألندلس، أنظر:  (67) 
A. DUN -NUN Taha, « importance des voyages scientifiques entre l’orient et l’Andalous », in 

R.O.M.M, N°40, AIX- en Provence, 1985, PP, 39-44.    
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شخصية تكفيت  010ترجمة، منيا  1544شممت  التيبتفحص تراجـ الصمة  كقد قمنا     
ا مف معطياتيا نتحفظ ،لذلؾ ـ1193-ىػ929بعد ترجمة 437، كـ1349-ىػ 243قبؿ 

كما سبؽ ذكره في بداية  كغرافيةترجمة بي 300التكثيقية، كبذلؾ كاف لزاما عمينا التقيد بدراسة 
 .الفصؿ

كغرافية أعمى درجات االىتماـ كالعناية كالضبط باعتنى ابف بشككاؿ بتراجمو ال
، كالمستكل  الرفيع مف القدرة عمى بناء  قكاعد المعرفة العممية، كتكفير المادة التي كاإلتقاف

ف المساىمة في العناية آفاؽ العمماء األندلسييف، كتمكنكا م تصمح لذلؾ، بعد أف اتسعت
 بمعارفيـ كحفظ ثقافتيـ.

كلـ يقتصر ىذا االىتماـ كتمؾ العناية، بؿ اتسع نطاؽ ذلؾ عند عمماء األندلس الذيف 
أدرككا ضركرة كضع ىذه البرامج لتحفظ فييا أسماء العمماء كعناكيف الكتب، كتتحدث عف 

سيما تمؾ الفترة التي بدأ األندلسيكف لممراحؿ المتعاقبة لممعرفة، كال  كجيكدىـ، كتؤرخ أعماليـ
اإلسالمي، خكفا مف  الضياع كاالندثار، كالحفاظ  يشعركف معيا بضركرة تقييد العمـ العربي

اعتبارا مف  عمييا أماـ اإلسباف، الذيف  أصبحكا  يحتمكف المدف األندلسية المدينة تمك المدينة،
 القرف الخامس اليجرم الحادم عشر الميالدم.

 :(68)ى ىذا المكقؼ مف ابف بشككاؿ أف ضمت تراجمو عمى العناصر التاليةكاستدع
 المكطف. –ية الكن -النسبذكر  .1

 الركاية. –الفقو  -التركيز عمى الجانب العممي: الحديث .4

 سرد لصفات كطباع المترجـ لو. .0

 مناكلة. –إجازة  -ذكر الشيكخ كالعمماء الذيف تتممذ عمييـ، سماعا .2

 األندلس.اليجرة:  داخؿ كخارج  .9

 تاريخ كمكاف الكالدة كالكفاة. .1

 التكسع في الترجمة لممشيكريف مف العمماء. .7

                                                
، تطكاف: منشكرات الجمعية المغربية لمدراسات 4محمد، الشريؼ، الغرب اإلسالمي، نصكص دفينة كدراسات، ط  (68)

 .132-130، ص ص : 1999األندلسية، 
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 .إبراز دكر العمماء في الحياة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية .1

، ييدؼ لمكصكؿ إلى لمصمة إّف القياـ بجرد استكشافي  شامؿ لممؤلؼ البيكغرافي       
كرامية" لمتاريخ الثقافي كالديني كما تعكسو لنا كتب التراجـ، إعطاء  نكع مف الصكرة "البان

كعميو فإّف التعامؿ مع األدب البيكغرافي يترجـ في الكاقع مفيكميف  مختمفيف لمحدث 
 التاريخي:

ّنما أصبح الحدث نظريا  - أ لـ يعد الحدث التاريخي يكجد مباشرة في الترجمة، كا 
 تراجـ.مستخمصا بعد عمؿ طكيؿ في تحميؿ معطيات ال

لـ تعد الترجمة إخبارية بما تحتكم عميو مف معمكمات جزئية، كلكف بما تمثمو مف  - ب
 حيث ىي إنتاج فكرم.

 الترجمة عند ابف بشككاؿ جاء عمى الشكؿ التالي: كمثاؿ        
 "الكليد بف بكر بف مخمد بف أبي زياد الغمرم، مف أىؿ سرقسطة، ألؼ كتابا )الكجازة في

 ة(، كذكر أّنو لقي في رحمتو نيفا عمى ألؼ شيخ بيف محدث كفقيو، كسمعصحة القكؿ باإلجاز 
 .(69)ػم1131-ق 094فاضؿ، تكفي سنة  امنيـ، كاف ثقة أمينا، عالم

ككاف اىتماـ ابف بشككاؿ في التأليؼ قد تركز، اعتبارا مف القرف الخامس اليجرم        
العممية  طبقاتيـ، كتحديد الركافد عمى االىتماـ بالعمماء كالتعريؼ بيـ، كتسجيؿ  مختمؼ 

مف  نستنتجك  التي  استقى منيا ىؤالء المترجـ ليـ بذكر الشيكخ كالرحمة كالنشاط التأليفي.
 كتاب الصمة البف بشككاؿ كاجيتيف أساسيتيف ىما:

التعميـ،  تكضح معالـ البيئة الثقافية مف خالؿ الحديث عف مراكز رصد مراكز التعميم: .1
 مية السائدة، كتعييف العمماء المشرفيف عمى ىيئة التدريس.كاالتجاىات العم

 ترسـ لنا  األجكاء العممية، كالمكاد المدرسة كالمصنفات السائدة زمنئذ. مواد الدراسة: .2

 في ىذا المجاؿ أف أىؿ األندلس كانكا تكاقيف إلى الزيادة في مداركيـ يالحظ      

                                                
 .297-291، ص ص 13،ج 1214در السابؽ، ترجمة: ابف بشككاؿ، المص  (69)
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ذلؾ مف تضحيات ك مشاؽ.ك قد أثمرت  ك اإلستزادة مف عمـ مشاىير الكقت ميما كمفيـ
الرحالت العممية ك الحجية معمكمات قيمة عف إطارات الحياة الثقافية ببالد األندلس ك 
عف عممائو ك العمـك التي برزكا فييا.كما أف السمة المشتركة ليؤالء األعالـ ىي بحثيـ 

 كخ.، ك االحتكاؾ ك االتصاؿ بكبار الشيعف العمـ خارج أكطانيـ األصمية
إضافة إلى ما ذكر، نجد في كتب التراجـ معطيات غنية عف جك التبادؿ الثقافي     

 داخؿ المجاؿ األندلسي،ك لعؿ أكؿ ما يبرز لمعياف ىك أف ظاىرة انتقاؿ األعالـ،عمماء 
تكف منحصرة في حاضرة مف الحكاضر بؿ كانت تتصؿ  ـل ك طمبة،داخؿ بالد األندلس
 مقيميف بيا، ك ىك ما رصدتو لنا تراجـ ابف بشككاؿ.بالسمعة العممية لمشيكخ ال

داخؿ ىذا المجاؿ الكبير لـ تكف غربة فكرية ك ال حنيف، فالحركة الثقافية ك العممية     
تشيد عمى التكامؿ ك الشعكر باالنتماء إلى كطف كاحد كما أف الكطف الفعمي لمعالـ ك 

ارس ك المساجد كسط جميكر المدرس كاف ىك حمقات الدرس أك الفتكل ك رحاب المد
إلى مجاؿ ثقافي كاحد إلى انشغاؿ بعض أىؿ  االنتماءأدل الطمبة ك الميتميف بالعمـ.

 بتحقيؽ تطمعاتيـ  العمـ
األمراء سكاء  إشارةرىف  ك رغباتيـ في احتالؿ مكاقع اجتماعية تميؽ بيـ،بكضع خبراتيـ

 كتاب أك كمستشاريف أك قضاة.في األندلس أك المغرب، ك ىذا في فضاء البالطات ك
 أىؿ األندلس في مختمؼ األجيزة اإلدارية   استعمؿك عالكة عمى التدريس ك القضاء     

كديكاف اإلنشاء ك النظر في  محددةك ذلؾ منذ العصر المرابطي، ك قد أسندت إلييـ مياـ 
الد المغرب. إلى ب منصب الحجابة عندما التجؤااألشغاؿ ك ضبط الجبايات ك أضافكا إلييا 

، عددا مف الفقياء (70)ـ(1124-1131ىػ/907-933فقد استعمؿ عمي بف يكسؼ المرابطي)
ك قد ضرب األندلسيكف أركع األمثمة في طكؿ  األندلسييف كمستشاريف لحاجتو إلى خبراتيـ.

                                                
معمـك أف ىذا التكجو حكصر خالؿ عيد المكحديف ك انحصر دكر األندلسييف في الجانب اإلدارم المحض. لممزيد   (70)

 .169،ص 1،ج1999،الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي،1مجمؿ تاريخ المغرب،ط العركم، عبد اهلل،راجع: 
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لتخفيؼ عبء الرحمة الفردية ك  الجأك الغياب ك تحمؿ الغربة عف بالدىـ مف أجؿ العمـ ، ك 
 .(71)شاقيا إلى الرحمة الجماعيةم
في البحث ك الدرس.فأقاـ محمد  اك كانت رحالتيـ تستغرؽ فترات طكيمة مف الزمف يقضكني 

-ق492ر)ـ( في رحمتو أربعة أعكاـ ك أربعة أشي901ىػ/047بف قاسـ القرطبي)ت: 
سمع ، سمع بمصر ك مكة ك الككفة ك البصرة ك بغداد ك طرابمس ك القيركاف ك (72)ػ(م931
 .رجال، كاف عالما بالفقو ك عمـ الكثائؽ مشاكرا في عيد الخميفة الناصر 110مف 
كانت رغبة األندلسييف شديدة بإثراء معرفتيـ العممية، ك لـ يبؽ مركز مف المراكز      

ك مف العمماء الذيف ىاجركا مف المشرؽ  الفكرية في المشرؽ إال كطأه األندلسيكف طمبا لمعمـ.
قدـ إلى  ، أحمد بف عمي الباغانيك ساىمكا في حركتو الثقافية ك الفكرية إلى األندلس

، ك كاف بحرا مف بحكر العمـ ال نظير لو في القرآف ك (73) ـ911ىػ/071األندلس بقرطبة سنة
قراءاتو ك إعرابو ك أحكامو ك ناسخو ك منسكخو، ك لو كتاب حسف في " أحكاـ 

 .ـ1313-ىػ231بف الحكـ مشاكرا، تكفي سنة استخدمو الخميفة المؤيد ىشاـ القرآف".
في  أياـ ىشاـ بف الحكـ، (74)ك قدـ مف المكصؿ صاعد بف الحسف بف عيسى البغدادم     
،ك كاف عالما بالمغة ك اآلداب ك األخبار،ألؼ كتابا" الفصكص في ـ 993-ىػ013سنة 

 .ـ1341-ىػ217تكفي سنة  ك األخبار" اآلداب ك األشعار
ؿ الرحمة يتضح أف العالـ اإلسالمي خالؿ الفترة المدركسة كاف كحدة ثقافية في مف خال     

الكثائقي لو كياف فكرم كاحد. ك يالحظ في تراجـ ابف بشككاؿ أنو يذكر  االتصاؿإطار 
البمداف التي ارتحؿ إلييا المترجـ ليـ مف العمماء. فرحؿ األندلسيكف في بداية نشاطيـ العممي 

مركز العمـ ك المنبع األصيؿ. ك لما اتسعت  باعتبارىادينية إلى المدينة في طمب العمـك ال
بالعمـك األخرل كالرياضيات ك الفمؾ ك الفمسفة ك الطب اتجو المعتنكف إلى  االنشغاؿدائرة 

.ك أثمرت الرحالت العممية لألندلسييف    .فعاد الكثير منيـ بعمـ كاسعبغداد مركز ىذه العمـك
                                                

ىػ، انظر: ابف 337ف حسيف مف أستجة، رحؿ إلى المشرؽ مع محمد بف أصبغ بف لبيب، تكفي بقرطبة سنة محمد ب   (71)
 .52،ص 2،ج1242الفرضي،المصدر السابؽ، ترجمة: 

 .46-44،ص ص 2،ج1218ترجمة:  نفسو،  (72)
 .85-84،ص ص 2،ج 185ترجمة:  ابف بشككاؿ،  (73)
 .201،ص 4،ج 542نفسو،ترجمة:  (74)
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 ةـامتـخ

مكثؼ يدور بشكؿ في بداية البحث الحظنا أف الحياة العممية في عصر اإلمارة كاف 
الفاتحيف واالىتماـ بالمغة حوؿ عمـو الديف واالىتماـ بالدراسات الدينية لما ليا عالقة بعقيدة 

 العربية وعاء الحضارة والديف.
بسبب المختمفة وجدير بالذكر أنو في عصر الخالفة طرؽ األندلسيوف أبواب المعرفة 

نحو المشرؽ اإلسالمي مما كاف لو أعمؽ األثر في عناية الخمفاء لمحركة العممية وبالرحالت 
ظاىرة  ئذوكاف مف دالئؿ النيضة العممية عصر ازدىار ونشاط الحركة العممية في األندلس، 

نشاءاالىتماـ بالكتب  المكتبات، ونبوغ عمماء أندلسييف في شتى أصناؼ المعرفة وتوسع  وا 
 المراكز العممية في كامؿ جغرافية األندلس.

و ىي أرقاـ  عالما خالؿ الفترات األربعة محؿ الدراسة 7317لقد أمكف إحصاء 
فترات تراوحت ما بيف االزدىار والتجزئة وىي  .نسبية، إذ تخمينا عف ذكر بعض العمماء

األندلس في القرف الخامس اليجري، الحادي عشر الميالدي لـ يكف ، إف تفوؽ  التبعيةو 
نما اليجرة والرحمة وتعدد المراكز العممية في األندلس ورعاية معياره  األمراء لمعمـ العدد وا 

لبيرة وسرقسطة إ قرطبة كطميطمة، وحاضرة  تنافسأدى إلى قياـ مراكز عممية وطالبو، مما 
شبيمية  مع ىذا كمو ظمت قرطبة تحتفظ بمركزىا األوؿ، ومما ووشقة وبطميوس، ولكف وا 
مركزا عمميا، تباينت أىمية كؿ مركز  36خالؿ الفترات األربعة، أنو كاف باألندلس يالحظ 

 حسب األوضاع السياسية وظروؼ اليجرة والرحمة.
مف إعداد لوائح لممؤلفات  اإلحصائياألسموب بالببميومتري المنيج مكننا و قد  

مف األندلسية في أربعة عشر صنفا مف العمـو السائدة آنذاؾ، فالمعمومات التي استقيناىا 
المنيجي المتبع، أمكننا مف جرد عاـ لألدب وبفضؿ التأطير ،  والفيارس والبرامجالتراجـ 

خراجالبيوغرافي والببميوغرافي لألندلس،  جداوؿ ـ عمى شكؿ خاـ مف التراج إحصائيةمادة  وا 
 ورسـو بيانية مف أجؿ إمكانيتيف ىما:

 تجمع تخصصات المعرفة في التراث األندلسي. -1
 االنتساب الفكري لألفراد حسب جغرافية األندلس. -2
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كما اتضح أف لكتب التراجـ والفيارس أىمية كبرى في رسـ مالمح البيئة العممية 
ىذه الكتب بوادر مشجعة لحركة نقدية عبر مختمؼ الفترات، فقد أظيرت والثقافية لألندلس 

تمثمت في أسموب مدروس لطريقة نقد الرجاؿ، ورصد تحركات العمماء، وتحديد المعمومات 
العمماء بتحديد الظواىر المختارة وتوجيو االىتماـ نحو ، كما ظير لنا اىتماـ  المستفادة

المواقؼ  إلى إلشارةاجانب  إلى، ىذا  الشخصية والبحث عف العالقة بيف الفرد والجماعة
ظيارالشرؽ واألندلس،  لتقاءاااليجابية التي تظير  الخصوصيات المكانية، وأىمية الرحمة  وا 

والبرامج التي تصؼ تجارب عقمية سابقة، وترصد التحوالت  ازدىار الفيارسالعممية، ورصد 
 االىتماـ بالماضي واستخالص العبر. إثارةاألندلسية الفكرية مف خالؿ 

فكرية كثير مف كتب البرامج والفيارس النقاش والتساؤالت حوؿ األصوؿ ال وتشير
فيو النشاطات بيف مد وجزر وقوة نراه مختمفا، تراوحت  أمامنا عالماوالثقافية ليا، كما تطرح 
ـ، لكف تراجمو البيوغرافية 1183ىػ/578توفي ابف بشكواؿ سنة  وضعؼ وىبوط وارتفاع.

و تناقصت في السنوات األخيرة مف الكتاب،)عشرات بعد ـ،1169ىػ/564وصمت إلى غاية 
ـ، 1151-1131ىػ/545-525ىػ(. لذلؾ تـ االعتماد عمى الفترة التي تتراوح مابيف 545سنة 

عالـ  311لكي نحصؿ عمى كثافة مف العمماء تكوف قابمة لمتحميؿ، إذ اعتمدنا عمى تراجـ 
عالمة، دوف االىتماـ بالتراجـ األخرى  امرأة 36مف أعالـ األندلس و 1544مف مجموع : 

 التي تقتضي بيانات أوفر لممترجـ ليـ.

و ىذه اإلجراءات المنيجية سادت في المجاليف الزماني و ولكنيا تظؿ محدودة نسبيا،
" ، و قتيا سنكوف أماـ  إذا وظفنا جميع التراجـ الموجودة "بالصمة الألندلس. ألننالمكاني 

-525وعميو تـ الصعود إلى مرحمة )ي أماـ بيبميوغرافيا أضخـ .صعوبة منيجية ، و بالتال
ـ( لتأكيد التحميؿ الببميوغرافي لعمميات االتصاؿ الثقافي والفكري بيف 1151-1131ىػ/545

  .العمماء
بصورة واضحة عناصر دورة االتصاؿ الوثائقي والفكري في  ابف بشكواؿ ونقؿ لنا

تية متنوعة، وىذا مف خالؿ حضور رجاؿ العمـ معمومااألندلس، عبر كـ ىائؿ مف مصادر 
الرحمة(، وممارسة العمماء لمختمؼ -اإلقامة-التعميـ-أرجاء األندلس )الدراسةفي كافة 

-عمـ الكالـ-فمؾ-حساب-زىد-تصوؼ-شعر-أدب-قرآف-حديث-أصناؼ المعرفة )فقو
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- 470وعمى الرغـ مف تجانس وتطابؽ المعمومات التي رصدتيا الصمة ما بيف طب(.
وانطالقا مما تقدمو كتب تراجـ األندلس وباألخص كتاب الصمة ، ـم3350-3071/ه545

، تطؿ صورة المغرب اإلسالمي وىو عمى اتصاؿ مستمر بما يجري في  في ىذا الشأف
رصد نو بفضؿ إوما يروج في مجالسو العممية مف مؤلفات وقضايا ومناقشات، بؿ المشرؽ 

وىو يساىـ مف جيتو في العمؿ عمى ازدىار تمؾ الثقافات  ىذا الوجو مف التأثر يبدو األندلس
 الوافدة عميو، فيؤلؼ بمحاذاتيا ويناقش قضاياىا ويقيـ الشروح عمى أعماليا ومتونيا.

بمجرد عرض ولذلؾ كانت الترجمة في كتب طبقات الرجاؿ في األندلس ال تكتفي 
نما ترصد نشا ط الثقافة األندلسية وتسير أحواؿ الرجاؿ مف المولد والوفاة وعرض الخبر وا 

الثقافة في وقت وفودىا مف المشرؽ، عمما ورواية اتجاىيا، فتصمـ عمى معرفة ىذه 
الجارية عمييا استقباليا؟ وما ردود الفعؿ  فوفدت؟ وعمى يد مف؟ وكيؼ كاوتصنيفا، وكيؼ 

أعماؿ الترجمة في األندلس، في مجالس عمماء األندلس؟ وىي خصوصية فريدة في 
العمماء ممف ليـ عناية بالعمـ في قراءتو أو إقرائو أو الرحمة ة فيما تحممو لنا تراجـ وبخاص

األندلسية باعتبارىا أوفى أو الرواية فيو، وىي الشروط التي تأسست عمييا كتب الصالت  إليو
 األندلس.التراجـ وأىميا في تراث 

ترجمة عند ابف  311التي جمعناىا مف  و عند نياية الدراسة فإف النواة البيمبموغرافية 
بشكواؿ ستشكؿ لبنة لبناء بنؾ معمومات في موضوع العمـ و العمماء في األندلس و اإلنتاج 

  الوثائقي. االتصاؿعمى ضوء عناصر و ىذا الفكري خالؿ العصر الوسيط 
ىو و  ،ابف بشكواؿ ما صوره لنا  حاولنا رسـ جدوؿ لمحياة الثقافية باألندلس مف خالؿ

ما يعبر عف اىتمامات االتصاؿ الوثائقي لمحضارة العربية اإلسالمية مف خالؿ الحكـ 
وقد جمعنا في ىذا الجدوؿ حسب مخصصات المؤلفات األندلسية مختمؼ  .البيوغرافي لمتراجـ

العمـو السائدة وقتذاؾ، كاألدب، والحساب والمغة، والتاريخ والتراجـ، وركزنا في ىذا التجميع 
 الصمة بالدرجة األولى. عمى كتاب

عموـ  حقوؿ سيطرتالحظ نال شؾ فيو أنو عند الدراسة الببميوغرافية لممؤلفيف، و مما 
القرآف والحديث ثـ األدب في الدرجة الثانية، ومعيا المغة والشعر ثـ التاريخ والحساب، وىناؾ 
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لمتصوؼ والفمسفة تفضيؿ في العمـو التقميدية كأصوؿ الفقو والتفسير ، ويالحظ إىماؿ مطمؽ 
 ويبقى رجاؿ عمـ الحديث في مقدمة العمماء باألندلس. والطب والحساب والرأي

عرفت نشاطا األندلس في مختمؼ المراحؿ األربعة محؿ الدراسة وبناء عميو فإف 
، وىو صورة  مشرقة مف صفحات التاريخ والحضارة اإلسالمية وازدىارا كبيرا في شتى العمـو

 فيما أسدتو لإلنسانية مف ثمرات الفكر العممي.التي برزت قيمتيا 
تساىـ الفترة الممتدة ما بيف القرنيف الثاني والسادس اليجرييف باألندلس ثقافيا، في 
رسـ معالـ الحركة الفكرية في مجاؿ العمـ والعمماء واالتصاؿ الوثائقي فيما بينيـ، وترسـ لنا 

، فيي تمثؿ األندلسفترة مف تاريخ صورة صحيحة عف مسرى التطورات الحضارية خالؿ ال
مرحمة الريادة الفكرية، وقفزة نحو مرحمة التوسع والتنويع في العطاء، وىذا مف خالؿ  أوج

 .المجاالت الثقافية والمعرفية
مف المسممات التاريخية أف العمماء في األندلس لـ يكتبوا عف آدابيـ، وعموميـ وتاريخيـ      

ىو "كتاب القضاة  -فيما نعمؿ-إال في وقت متأخر نسبيًّا، فإف أوؿ كتاب كتبو أندلسي 
، والخشني ليس أندلسيًّا ـ070/ىػ060بقرطبة" لمؤلفو محمد بف حارث الخشني المتوفى سنة 

نما ىو تونسي مف القيرواف، دعاه إلى قرطبة الخميفة األموي األندلسي المثقؼ  بالميالد، وا 
الحكـ المستنصر بف عبد الرحمف الناصر، وكاف الحكـ المستنصر قد أنشأ مكتبو نفيسة 

فريدة تضـ أربعمائة ألؼ مجمد في كؿ فنوف العمـ واآلداب والفنوف في ذلؾ الزماف التي كانت 
مكف الخميفة .و صفة العاصمة الثقافية لمعالـ كمو إسالمي وغير إسالميتمثؿ مدينة قرطبة في

المستنصر لضيفو العالـ اإلفريقي القيرواني في أف يقيـ في قرطبة إقامة ميسرة األسباب، 
وأتاح لو فرصة االنتفاع بالمكتبة المستنصرية الكبيرة وطمب إليو تأليؼ كتاب القضاة سالؼ 

ؿ لطمب الخميفة العالـ المثقؼ، وفرغ مف تأليؼ كتابو ىذا قبؿ سنة الذكر، فأذعف العالـ الجمي
 .ىػ، وىي السنة التي توفي فييا المؤلؼ060
أف نقرر أف الكتاب مف  -ما داـ المؤلؼ غير أندلسي المولد-وىنا قد نسمح ألنفسنا      

نما ىو إفريقي ىاجر إلى األندلس ومف المالحظ أف ىؤالء    .تأليؼ مؤلؼ غير أندلسي، وا 
ال تذكرىا كتب التأريخ   وىذه الكتب  األعالـ ليـ التأثير أو التأثر باألحداث في عصرىـ، 
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العاـ التي تيتـ باألحداث الكبرى، وفي ذلؾ تخميد ألبرز رجاؿ المجتمع، وىذا ميـ في دراسة 
 .في تعمـ العمـ أحواؿ المجتمع حيث تشير ىذه الدراسة إلى انعداـ الفوارؽ بيف الناس

لعبت قرطبة دورا كبيرا في الحركة الثقافية باألندلس خالؿ المراحؿ المدروسة بالرغـ 
 السياسية مف المحف و الفتف. و ارتبطت الحركة الثقافية في األندلس باالنقالبات

و االجتماعية . و مع ذلؾ تطورت الحركة الفكرية في كؿ المجاالت، و تمركزت نواة الثقافة 
ندلسية بالحواضر التالية: قرطبة، إشبيمية، طميطمة،غرناطة، مالقة، كما انعكست أوضاع األ

الفتنة و التوارث و االنقالبات السياسية إلى بروز مراكز ثقافية ىامشية و ىي بمثابة مراكز 
ثقافية جدية كاف ليا دور في االتصاؿ الوثائقي بيف عمماء األندلس و ىو ما أشارت إليو 

جـ األندلسية.و أدت ىجرة مسممي األندلس نحو الجنوب إلى تمركز إسالمي جديد كتب الترا
 بعناصر ثقافية جديدة.

الوثائقي. إذ  االتصاؿإف التمّيز والنضج العممي لألندلس كاف نتيجة ليذا التواصؿ و     
، فصنفوا بأنفسيـ مصنفات قّيمة ومنيا عدد ال  بأس تأّلؽ بعض العمماء األندلسييف في العمـو

بو في نقد بعض اإلنتاج العممي لممشارقة، وىي ظاىرة تدؿ عمى نمو الشخصية العممية 
الكتابات التي ألفت عف فضؿ عمماء األندلس ونفاسة  كما أف بعضيا.  األندلسية وتحقيؽ ذات

إنتاجيـ العممي، والتي تعطينا دلياًل حاسمًا عمى نضوج الشخصية العممية لألندلسييف 
، العممي الوثائقي الكتب في األندلس أحد مظاىر التواصؿبيع انت تجارة ك حيثوتفوقيـ.

لييا يعود الفضؿ في اتساع التبادؿ الفكري بيف المشرؽ واألندلس مف جية و بيف  وا 
مف أثر التواصؿ الثقافي أف ازدىرت الحياة العممية في األندلس،  فكاف .األندلسييف أنفسيـ

 فازداد النشاط العممي بصورة سريعة ومتنامية.
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 .(: الئحة املؤلػات األندلسية يف علوم الؼرآن10ملحق )رقم 

 
 املؤلػات تاريخ الوفاة املؤلػون

كتاب الؼصص واألشباب التل كزل مـ أجؾفا  هـ(402)ت:  عبد الرمحـ بـ حمؿد بـ فطقس .1

 .الؼرآن

 .البقان ذم إعراب الؼرآن هـ(429)ت:  أبق عؿر أمحد بـ حمؿد بـ قزدان .2

 .اإليضاح ذم كاشخ الؼرآن ومـسقخف هـ(437)ت:  ضالب الؼقزمؽل بـ أيب  .3

 .اإلجياز ذم كاشخ الؼرآن ومـسقخف

 .بقان إعجاز الؼرآن

 .إعراب الؼرآن

 .تسؿقة األحزاب

 .التجفد ذم الؼرآن

 .حتؿقد الؼرآن وهتؾقؾف وتسبقحف

 .عؾؾ هجاء ادصاحػ

 .ذح مشؽؾ غريب الؼرآن

الؼرآن اكتخاب كتاب اجلرجاين ذم كظؿ 

 .غؾطف وإصالح

 .القاءات ادشددة ذم الؼرآن

 .الؽريؿالـاشخ وادـسقخ ذم الؼرآن  (هـ456)ت:  أبق حمؿد عيل بـ أمحد الظاهري .4

 .مباحث ذم كتابف األحؽام

 .الـاشخ وادـسقخ )مل يؽؾؿف( هـ(474)ت:  أبق القلقد الباجل .5

 .الؼرآنالبقان ذم عؾقم  هـ(496)ت:  أبق داود شؾقامن بـ كجاح .6

ابـ القحم: عبد اهلل بـ حيقك  .7

 التجقبل

 .اختن كتاب مشؽؾ الؼرآن البـ فقرك هـ(502)ت: 

 .ألػ ذم عؾؿ الؼرآن كتابا كبرا هـ(516)ت: أيب الػرج ادازري ادعروف حمؿد ابـ  .8
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 بالذكل

حمؿد بـ خؾػ بـ مقشك األود  .9

 األلبري

 .نالبقان ذم الؽالم عذ الؼرآ إيضاح هـ(537)ت: 

أشباب االختالف ذم عد أي الؼرآن بني  هـ(537)ت:  ذيح بـ حمؿد بـ ذيح ادؼرئ .10

 .األمصار

 .الغاية ذم الؼرآن هـ(540)ت:  ابـ الباذش أمحد بـ عيل األكدلز .11

 .مؼدمة ذم عؾقم الؼرآن هـ(541)ت:  بـ عطقةعبد احلؼ  .12

 .الـاشخ وادـسقخ هـ(543)ت:  أبق بؽر بـ العريب .13

 .التلويؾ قاكقن

 .نيكتاب ادشؽؾ

 .ترتقب أي الؼرآن وهق كتاب ذم تـاشب اآلي

 

 (: الئحة املؤلػات األندلسية يف التػسري.10ملحق )رقم 

 

 املؤلػات تاريخ الوفاة املؤلػون

 .تػسر الؼرآن هـ(239)ت:  عبد ادؾؽ بـ حبقب  .1

 .تػسر الؼرآن هـ(249)ت:  بـ خالد الؼرضبل إبراهقؿ .2

 .كتاب ذم تػسر الؼرآن هـ(276)ت:  خمؾدبـ بؼل  .3

 .آن )حذف مـف اإلشـاد(كتابا ذم تػسر الؼر هـ(340)ت:  عبد اهلل بـ مطرف بـ آمـة الؼرضبل .4

عذ غرار كتاب الؼايض أحؽام الؼرآن  هـ(340)ت:  قاشؿ بـ أصبغ البقاين الؼرضبل .5

 .البغدادي

 .أحؽام الؼرآن هـ(340)ت:  مـذر بـ شعقد البؾقضل .6

 .تػسر السبع الطقال هـ(356)ت:  أبق عيل الؼايل .7

 .تػسر حيقك بـ شالمخمتن  هـ(398)ت:  حمؿد بـ عبد اهلل بـ أيب زمـني .8

 .خمتن تػسر ابـ شالم هـ(413)ت: أبق ادطرف عبد الرمحـ بـ هارون  .9
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 األكصاري الؼـازعل

أبـ برد: أمحد بـ حمؿد بـ أمحد  .10

 األكدلز

 .ذم تػسر الؼرآن التحصقؾ هـ(418)ت: 

أبق حيقك حمؿد بـ أمحد بـ عبد الرمحـ  .11

 التجقبل بـ صامدح

 .خمتن تػسر الطزي هـ(419)ت: 

أمحد بـ حمؿد بـ عبد اهلل بـ قزدان  .12

 ادعافري الطؾؿـؽل

 

 .كتاب ذم تػسر الؼرآن )كحق مائة جزء( هـ(439)ت: 

أبق القلقد: يقكس بـ عبد اهلل بـ حمؿد  .13

 بـ الصػار

 .كتاب التػسر هـ(439)ت: 

 كتاب كبر ذم تػسر الؼرآن. هـ(431)ت:  عيل بـ شؾقامن الزهراوي احلاشب .14

 .اهلداية ذم التػسر هـ(437)ت:  أبق حمؿد مؽل بـ أيب ضالب .15

 .ادلثقر عـ مالؽ ذم األحؽام والتػسر

 .اختصار أحؽام الؼرآن

 .جزءا( 15تػسر مشؽؾ ادعاين والتػسر )

 .تػسر كبر هـ(440)ت:  الدين أبق عؿر .16

 .تػسر الؼرآن )مل يؽؿؾف( هـ(444)ت:  أبق القلقد الباجل .17

ابـ اجلقزي: أبق بؽر حمؿد بـ عيل  .18

 ادعافري

 .إكاملفصـػ ذم التػسر كتابا حسـا مات قبؾ  هـ(483)ت: 

ابـ ادرابط ادري أبق القلقد حمؿد بـ  .19

 خؾػ

 .البخاريكتاب التػسر مـ صحقح  هـ(485)ت: 

 .خمتن تػسر الطزي هـ(490)ت:  حمؿد بـ أمحد بـ الؾجالش .20

)كان حقا شـة  أبق بؽر بـ ضؾحة القابري  .21

 هـ(516

 .كتاب كبر ذم التػسر

 .خمتن تػسر الثعؾبل هـ(520ت:  أبق بؽر الطرضقر: حمؿد بـ القلقد .22
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 .ادجالس

عيل بـ عبد اهلل بـ حمؿد اجلذامل  .23

 ادري

 .كتاب ذم التػسر حسـ هـ(532)ت: 

السالم بـ أبق احلؽؿ بـ برجان: عبد  .24

 عبد الرمحـ

 .تػسر الؼرآن الؽريؿ هـ(532)ت: 

حمؿد بـ خؾػ بـ مقشك األود  .25

 األلبري

 .البقان ذم الؽالم عذ الؼرآن إيضاح هـ(537)ت: 

أبق الؼاشؿ أمحد بـ حمؿد بـ عؿر بـ  .26

 القرد 

كتاب التػسر ذم صحقح البخاري وهق جزء  هـ(540)ت: 

 .مـ ذحف لؾصحقح

 .ادحقر القجقز هـ(541)ت:  عبد احلؼ بـ غالب بـ عطقة  .27

 .أحؽام الؼرآن هـ(543)ت:  أبق بؽر بـ العريب .28

 .ىاألحؽام الصغر

 .أكقار الػجر

 .ذح اجلامع الصحقح البخاري

وعلومه. (: الئحة املؤلػات األندلسية يف احلديث10ملحق )رقم   

 

 املؤلػات تاريخ الوفاة املؤلػون

 .كتاب البققع هـ212 الغافؼل، عقسك بـ ديـار الطؾقطيل .1

 .ذح احلديث هـ238 عبد ادؾؽ بـ حبقب اإللبري .2

 .عاجلقام

 .ضبؼات العؾامء

 .فضؾ الصحابة

 .غريب احلديث

 .تػسر ادقضل

 .ؼات الػؼفاء والتابعنيضب
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 .القاضحة

 .تػسر ادقضل هـ259 بـ مزيـ الطؾقطيل إبراهقؿحيل بـ  .3

 .ادستؼصقة

 .فضائؾ العؾؿ

أبق عبد الرمحـ بؼل بـ خمؾد  .4

 الؼرضبل

 .مصـػ أيب بؽر بـ أيب صقبة هـ276

 .الطبؼات

 .ذم الرد عذ ادؼؾديـ اإليضاح هـ278 قاشؿ بـ حمؿد بـ شقار البقاين .5

 .ذم الزهد والرقائؼ والعقابد العباد هـ278 حمؿد بـ وضاح الؼرضبل .6

و الـفل  طعان ذم احلديث والبدعؼال

 .عـفا

ذم  ومستخرج العؾؿ مؽـقن الرس

 .فؼف ادالؽقة

 .كتاب الدالئؾ هـ302 قاشؿ بـ ثابت بـ حزم الرسقسطل .7

 .إىل عؾؿ الرشيعةالذريعة  هـ303 عبد ادؾؽ بـ الؼايض السعدي .8

الدالئؾ واألعالم عذ أصقل 

 .األحؽام

 .؟ اجلفاد احلسـ هـ318 زيد الؼرضبلثابت بـ  .9

 .ادبتدئ بتللقػ كتاب االشتقعاب هـ318 عبد اهلل بـ حمؿد بـ ربقع الؼرضبل .10

 فطقس بـ واصؾ الغافؼلحمؿد بـ  .11

 اإللبري

القرع عـ الربا و .الروع و األهقال هـ315

 األمقال

 .حتذير الػتـ

 .الدعاء والذكر

 .مسـد مالؽ هـ322 الؼرضبل أمحد بـ خالد بـ اجلباب .12

 .كتاب اإليامن

 .الؽتاب الؽبر هـ340 قاشؿ بـ أصبع البقاين .13
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 .مسـد مالؽ

 .كتاب الصحقح

 .ادـتؼك ذم اآلثار

حمؿد بـ عبد اهلل بـ عقشقن  .14

 الطؾقطيل

 .خمتن ذم الػؼف هـ341

 .تقجقف حديث ادقضل

 .كتاب ذم السـة هـ346 وهب بـ مرسة احلجاري .15

 .والؼرآنالؼدر والرؤية  إثبات

 .فؼف احلسـ البني هـ347 أبق عبد اهلل حمؿد بـ مػرج .16

 .فؼف الزهري

 .ذم ادقضل دا لقسالتقصقؾ  هـ367 الشذوينحمؿد بـ إشحاق  .17

 .كتاب اخلؿس ذم احلديث

 .تقجقف حديث ادقضل هـ372 قؾ البؾـزححيل بـ ذ .18

 .كتاب التقبة هـ390 بـ أمحد التجقبل الطؾقطيل يؿـ .19

 .القالديـكتاب بر 

 .الدالئؾ عذ ادسائؾ هـ392 أبق حمؿد عبد اهلل األصقيل .20

 .مسـد حديث مالؽ هـ393 أبق الؼاشؿ خؾػ بـ الذباغ الؼرضبل .21

 .كتاب اخلائػني

أصقل السـة اختصار ذح ابـ  هـ399 عبد اهلل بـ أيب زمـنيحمؿد بـ  .22

 .مزيـ لؾؿقضل

 .ادـتخب ذم األحؽام

 .اإلشالمآداب 

 .أصقل السـة

كتاب الرد عذ حمؿد بـ عبد اهلل بـ  هـ399 عبد اهلل بـ حمؿد بـ ثابت .23

 .مرسة

 .االشتقعاب هـ401 أمحد بـ عبد ادؾؽ ابـ ادؽقى .24
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 .ادصابقح ذم تراجؿ الصحابة هـ402 عبد الرمحـ بـ فطقس .25

 .فضائؾ التابعني

 .أعالم الـبقة ودالالت الرشالة

 .كرامات الصاحلني ومعجزاهتؿ

 .وادـاولةاإلجازة 

 .ادمتؾػ وادختؾػ هـ403 الػريضأبق القلقد عبد اهلل بـ  .26

 .ادقضلتػسر  هـ413 أبق ادطرف عبد الرمحـ الؼـازي .27

 .االشتـباط دعاين الســ واألحؽام هـ416 بـ حيقك، ابـ احلزارأبق عبد اهلل  .28

زيد التبنة ذم الرد عذ ابـ أيب  هـ419 أبق عبد اهلل حمؿد ابـ الػخار .29

 .الؼرواين

 .الرد عذ أيب عبد اهلل بـ العطار

 .تػسر البخاري هـ423 هشام بـ عبد الرمحـ الصابقين .30

أبق القلقد يقشػ بـ مغقث بـ  .31

 الصػار

 .التسبقب والتؼريب هـ429

 .ادقعب ذم ذح ادقضل

الرشالة ادختنة ذم مذاهب أهؾ  هـ429 أبق عؿر أمحد الطؾؿـؽل .32

 .السـة

 .معرفة األصقلالقصؾ إىل 

 .ذح ادقضل هـ438 ادفؾب بـ أمحد بـ أيب صػرة ادري .33

 .التصحقح ذم اختصار الصحقح

 أمحد بـ رصقؼ ادرد .34

 

 .تراجؿ كتاب الصحقح هـ440

 .كتاب ذح ادقضل هـ440 أبق عبد ادؾؽ مروان البقين الؼرضبل .35

 .ذح الصحقح البخاري هـ444 عيل بـ خؾػ بـ بطال .36

 .كتاب اختقار اجلؾقس والصاحب هـ446 الصابقين إبراهقؿقاشؿ بـ  .37

كتاب اإلجازة وادـاولة ذم كؼؾ 
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 .احلديث

 .كتاب اخلؿقل

 .عذ أبقاب الػؼف هـ456 عيل بـ أمحد بـ حزم .38

 .اإليصال 

 .اإلحؽام ذم أصقل األحؽام

 .اإلمجاع ومسائؾف

أبق عؿرو يقشػ بـ عبد الز  .39

 الـؿري 

ادقضل مـ ادعاين التؿفقد دا ذم  هـ463

 واألشاكقد.

 االشتذكار دذاهب عؾامء األمصار.

 جامع بقان العؾؿ وفضؾف.

 االشتقعاب ذم أشامء الصحابة.

 ادـتؼل ذم الػؼف. هـ474 أبق القلقد شؾقامن بـ خؾػ الباجل. .40

 ادعاين ذم ذح ادقضل.

 االشتقػاء.

 اإليامء ذم الػؼف.

 خمتن ادختن ذم مسائؾ اددوكة.

 اختالف ادقضآت اجلرح والتعديؾ.

 اإلصارة ذم أصقل الػؼف.

 فرق الػؼفاء.

 شــ ادـاهج ذم ترتقب احلجاج.

 إحؽام الػصقل ذم أحؽام األصقل.

 ادري بـ دهلاثأمحد بـ عؿر  .41

 الدالئل

 ادسالؽ. هـ478

 دالئؾ الـبقة.

 .ذح البخاري هـ485 حمؿد بـ خؾػ بـ ادرابط ادري .42

 .ألحالم ؟ األحؽام ذم الػتاوى هـ486 بـ شفؾ أبق األصبغ عقسك .43
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 عؾامء األكدلس. هـ488 أبق عبد اهلل حمؿد بـ فتقح األزدي .44

 كتاب الدراقطـل.

 ادمتؾػ وادختؾػ.

 تػسر غريب ما ذم الصحقحني.

 القثائؼ ادختنة. هـ497 حمؿد بـ فرج الطالع .45

 ساينغأبق عيل احلسني بـ حمؿد ال .46

 اجلقاين

 ادفؾ ومتققز ادشؽؾ. تؼققد هـ498

 ادحذ. هـ500 حمؿد بـ شؾقامن بـ خؾقػة اإلصبقيل .47

 التبصر. هـ5الؼرن  مالؽ بـ حيقك بـ وهقب .48

 قرافة الذهب ذم ذكر لئام العرب.. 

عبد اهلل بـ حيقك بـ القحم  .49

 األقؾقم

 ذح الشفاب. هـ502

 التؿفقد واالشتذكار. هـ509 هشام بـ أمحد بـ العقاد .50

 فتحقنأبق بؽر حمؿد بـ خؾػ بـ  .51

 األريقيل

 أوهاب الصحابة. هـ519

 التـبقف الذيؾ.

 البقان والتحصقؾ دا ذم ادستخرجة. هـ520 أبق القلقد حمؿد بـ رصد )اجلد( .52

 اختصار ادبسقضة.

 اختصار مشؽؾ اآلثار لؾطحاوي.

عبد اهلل بـ حمؿد بـ السقد  .53

 البطؾققد

 الؽتابة.االقتضاب ذم ذح أدب  هـ521

التـبقف عذ األشباب ادقجبة 

 الختالف األمة.

 ذح ادقضل.

 اإلقؾقد ذم بقان األشاكقد. هـ522 اهلل بـ أمحد بـ يربقععبد  .54

تاج احلؾقة ورساج البغقة ذم معرفة 

 أشاكقد ادقضل.
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 ادـفاج ذم رجال مسؾؿ بـ احلجاج.

 ذم حديث جابر.التعبر عام  هـ523 أبق عامر حمؿد بـ إشامعقؾ الطؾقطيل .55

 األماين ادـتجزة.

رزيـ بـ معاوية العبدري  .56

 الرسقسطل

الديـ دا اصتؿؾ عؾقف دمريد أصقل  هـ524

 ة.الصحاح الست

الؽتاب اجلامع دا ذم كتاب ادقضل 

 )دمقيد الصحاح(.

 الؽاذم ذم بقان العؾؿ. هـ529 حمؿد بـ أمحد التجقبل .57

 اإلجياز والبقان.

اصسمـل اهر بـ ضأمحد بـ  .58

 األكصاري

 اإليامء. هـ532

 اجلؿع بني البخاري ومسؾؿ. هـ532 حمؿد بـ حسـ بـ حمؿد األكصاري .59

 ادعؾؿ بػقائد مسؾؿ. هـ536 أبق عبد اهلل حمؿد بـ عؿر ادازري .60

اإليضاح ادحصقل مـ برهان 

 األصقل.

 الؽشػ.

 األكباء عذ ادسجؿ.

 كتاب الرعاية لؾؿحاشبل. اختصار هـ537 حمؿد بـ خؾػ بـ مقشك اإللبري .61

ما وقع ذم ادقضل ذح مشؽؾ 

 وكتاب البخاري.

االكتصار عذ مذاهب األئؿة 

 األخقار.

 زهر احلدائؼ. هـ537 ادري ئلعيل بـ عبد اهلل الؾام .62

 ذح البخاري. هـ540 الؼاشؿ أمحد بـ وردأبق  .63

 .األجقبة احلسان
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 غريب البخاري.ذح  هـ540 حمؿد بـ أمحد بـ أيب حـقػة اجلقاين .64

 الؼبس ذم ذح مقضل مالؽ. هـ543 أبق بؽر حمؿد بـ العريب ادعافري .65

 ادسالؽ ذم ذح مقضل مالؽ.

 مصافحة البخاري ومسؾؿ.

 ذم عؾؿ األصقل.ادحصقل 

 

 (: الئحة املؤلػات األندلسية يف الػؼه.10ملحق )رقم 

 

 املؤلػات تاريخ الوفاة املؤلػون

 خمتن اددوكة. م1043هـ/435 الرسقسطلإشحاق اإلصبري، أبق  .1

 الـقادر والزيادات.

 التؼريب. م1051هـ/443 الزبيل، أبق الؼاشؿ البؾسـل .2

 كتاب اددكقة لعبد الرمحـ ابـ ديـار. م1014هـ/404 ابـ بقطر، الؽؾبل الؼرضبل .3

 اختصار ثامكقة أيب زيد.

 الزكاة. م1190هـ/586 ابـ اجلد، أبق بؽر السبيل .4

 .القاضحة م853هـ/238 حبقب السؾؿلابـ  .5

 الرهقن وادغارم.

 الرغائب.

 ذح غريب ادقضل.

 الػرائض.

 ضبؼات الػؼفاء.

االشتـباط دعاين الســ واألحؽام  م1025هـ/416 ابـ احلذاء، أبق عبد اهلل التؿقؿل .6

 ادقضل.مـ أحاديث 

 التعريػ بؿـ ذكر ذم مقضل مالؽ.

 كتاب البرشي ذم عبارة الرؤيا.



 اللوائح املالحق

 

251 

 

 ادمكس ذم القحدة. م1125هـ/519 الؽؾبل ادالؼلأبق حسقن، .7

 مـ شـة الغػؾة.ادققظ 

 .والتحصقؾالبقان  م1126هـ/520 ابـ رصد، أبق القلقد )اجلد( .8

 ادؼدمات ادؿفدات.

 اختصار ادبسقضة.

 فتاوى ابـ رصد.

 اآلثار.هتذيب مشؽؾ 

 عذ مذهب مالؽ. اختصار احلجب

 ففرشت الشققخ.

 

(: الئحة املؤلػات األندلسية يف األدب10 ملحق )رقم  

 

 املؤلػات تاريخ الوفاة املؤلػون

 أخبار صعراء األكدلس هـ403ت  ابـ الػريض .1

 اختصار األغاين. - ابـ عبد ربف .2

 العؼد.

 أدب ادفؿقم. - ابـ بطال البطؾققد .3

 ؼةلأدباء ما -  ادالؼلابـ مخقس  .4

 أعالم مالؼة - أصبغ .5

 االقتضاب ذم ذح أدب الؽتاب. - ابـ شقد البطؾققد .6

 احلامشة.األكقؼ ذم ذح  - ابـ شقد ادرد .7

 البديع ذم فصؾ الربقع. - احلؿري اإلصبقيل .8

 التقابع والزوابع. - ابـ صفقد األصجعل .9

 حاكقت عطار.

 جـ الرضب ذم شـ اخلطب. - الؽالعل .10
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 جفد الـصقح.

 كؽتة األمثال.

 .الؽالعلديقان 

 الصحػ ادـرشة.

 االمتثال دثال ادـفج.

 حديؼة الرتقاح. - مسؾؿة أبق عامرأبق  .11

 رشالة فضؾ األكدلس. - األكدلز ابـ حزم .12

 ضقق احلاممة.

 شؾؽ اجلقاهر. - الشـسي ابـ بسام .13

 ذح ادتـبل. - الزهري األفؾقيلابـ  .14

 ققد األوابد. - ابـ احلداد .15

 كظؿ اجلامن. - ابـ الؼطان .16

 كتاب احلدائؼ. - ابـ فرج اجلقاين .17

 الشعراء ذم األكدلس.أخبار  - األمقي حمؿد بـ هشام .18

 ضبؼات الؽتاب باألكدلس. - إبراهقؿابـ  ـشؽ .19

 

 (: الئحة املؤلػات األندلسية يف علوم اللغة العربية.10امللحق )رقم 

 

 املؤلػات تاريخ الوفاة املؤلػون

 ادؿدود وادؼصقر. م967هـ/356 أبق عيل الؼايل .1

 وأفعؾت.فعؾت 

 ذيؾ الـقادر.

 كتاب ذم اإلبؾ.

 افعؾ مـ كذا.

 مؼاتؾ العرب.
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 وصقاهتا.واخلقؾ  اإلكسانحيل 

 .إعراهباتػسر الؼصائد وادعؾؼات وتػسر 

  البغدادي.ففرشة أيب 

 األبـقة. هـ379صقهد ذم حمؿد بـ احلسـ الزيقدي .2

 اشتدراك اخلؾط.

 االختصار.

 رشالة االختصار لؾخؾقؾ.

 كـ العقام.

 خمتن عـ العقام.

 ضبؼات الـحقيني والؾغقيني.

 خمتن كتاب العني.

 القاضع ذم الـحق.

 ادستدرك مـ الزيادة ذم كتاب البارع.

، مزاحؿأبق بؽر حمؿد بـ  .3

 ةقضقابـ الؼ

 تصاريػ األفعال. م978هـ/367

 ذح  أدب الؽتاب.

 ادؼصقر وادؿدود.

 بسط لؽتاب األفعال. - شعقد ادعافؼري .4

 حسـ ذم األفعال. - ادؾؽ بـ ضريػعبد  .5

 الػصقص - صاعد .6

 كتاب ذم الرد عذ صاعد البغدادي. - شعقد بـ الؼزاز .7

 كتاب يشؿؾ عذ مسائؾ ذم الـحق. - - أبق الؼاشؿ بـ العريػ .8

 ققهلؿ. إعرابرشالة ذم  -

 ذح مجؾ لؾزجاجل. -

 تللقػ ذم الؾغة. - أمحد ابـ القسع .9

 ذم األكقاء. -عبد اهلل بـ حسني ابـ  .10
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 الغربايل

 كتاب ذم العربقة. - عبد اهلل بـ شؾقامن بدريقد .11

حمؿد بـ أبان بـ شقد  .12

 الؾخؿل

 العامل وادتعؾؿ ذم الـحق. - هـ382

 كتاب ذح األخػش. -

 ذح كتاب الؽسائل ذم الـحق. -

 اختالف لغات العرب. هـ386 عبد اهلل بـ فرج الطقضالؼل .13

 ادتـبل. ذحديقان م1049هـ/441ت: ابـ اإلفؾقيل .14

احلسـ بـ حمؿد بـ عؾقؿ  .15

 البطؾققد

 ذح كتاب أدب الؽتاب البـ قتقبة. //

احلسـ بـ عيل بـ حمؿد  .16

 الطائل ادرد

 كتاب ابـ جـل.ادؼـع ذم ذح  م1105هـ/498ت:

 ذح كتاب اجلؿؾ لؾزجاجل. م1068هـ/460ت: شعقد بـ عقسك األصغر .17

 األمايل.ذم ذح  الاّليل - م1094هـ/487 أبق عبد اهلل البؽري .18

 فصؾ ادؼال ذم ذح كتاب األمثال. -

 التـبقف عذ أوهام أيب عيل. -

 صؾة ادػصقل. -

 اصتؼاق األشامء. -

 صػاء عؾقؾ الؾغة. -

 ذح شؼط الزكد. - م1127هـ/522 عبد اهلل بـ حمؿد بـ السقد .19

 االقتضاب ذم ذح أدب الؽتاب. -

 اخلؾؾ القاقع ذم اجلؿؾ. إصالح -

 اجلؿؾ.احلؾؾ ذم ذح أبقات  -

 ذح ديقان الشعراء الستة. -

 ذح ديقان ادتـبل. -

 ادسائؾ ادـشقرة ذم الـحق. -
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 احلروف اخلؿسة. -

 ادثؾث ذم الؾغة. -

 األجقبة. -

 االشؿ وادسؿك. -

 أبقات ادعاين. -

 التـبقف عذ األشباب ادقجبة. -

 التذكرة األدبقة. -

 رد ابـ السقد عذ اعساضات  -

 

 

 ذح احلامشة. األكقؼ ذم - م1066هـ/458 ابـ شقده  .20

 ذح ديقان ادتـبل. -

 ادحؽؿ ذم الؾغة. -

 ادخصص ذم الؾغة. -

 القاذم ذم أحؽام الؼقاذم. -

 ذح أبقات اجلؿؾ لؾزجاجل. -

 أرجقزة ما اشؿؽ. -

 ذح الغريب ادصـػ أليب عبقد. - م1061هـ/460 أمحد بـ حمؿد ادرد .21

 ادـطؼ. إصالحذح  -

 اجلؿؾ لؾزجاجل.ذح كتاب  - م1056هـ/488 اشحؼ بـ احلسـ الزيات .22

 كتاب ادبـل وادعرب. -

خؾػ بـ فتح ابـ أيب  .23

 ادقتك

 كتاب الـاهج ذم ذح ما أصؽؾ مـ اجلؿؾ. م1042هـ/433

ابـ التقاين متام بـ غالب  .24

 ادرد

 ادقكب ذم الؾغة. م1044هـ/336
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 ذح األصعار الستة اجلاهؾقة. - م1083هـ/476 يقشػ الشـتؿري باألعؾؿ .25

 ذح أصعار احلامشة. -

 الـؽت ذم كتاب شقبقيف. -

 رسح أبقات كتاب شقبقيف. -

 ادخسع ذم الـحق. -

 ادسللة الرصقدة. -

 جزء فقف الػرق بني ادسفب وادسفب. -

 ادسللة الزكبقرية. -

 جزء فقف خمتن األكقاء. -

 ذح ديقان زهر. -

 ذح ديقان عؾؼؿة الػحؾ. -

 ذح ديقان الـابغة. -

 ذح ألبقات اجلؿؾ. -

 ذح كتاب احلامشة. - - اجلرجاينأبق الػتقح ثابت  .26

 ذح مجؾ الزجاجل. -

 ذح أصعار احلامشة. - م1100هـ/494 أبق بؽر عاصؿ البؾقي .27

 ذح كتاب األصعار الستة. -

 امرئ الؼقس.ذح ديقان  -

 أبق عيل احلسـ الـؿري. -

 ذح كتاب معاين أبقات احلامشة. -

ابـ أبان، أبق عبد اهلل بـ  .28

 شقد الؾحؿل

 ذم الؾغة.السامء والعامل  هـ354

الػفري، أبق عبد اهلل  .29

 الػفري الؼريض

 جقامع كتاب البارع. م10هـ/4ت

 قالئد العؼقان وحماشـ األعقان. هـ529اقان، أبق كن حمؿد خ ابـ .30
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 مطؿع األكػس ومرسح التلكس. بـ عبد اهلل

ابـ بسام، أبق احلسـ عيل  .31

 يـالشـس

 اجلزيرة.أهؾ  ذم حماشـ  الذخرة م1148هـ/542

 االعتامد عذ ما صح مـ أصعار ادعتؿد بـ عباد.

 شؾؽ اجلقاهر ذم ترشقؾ ابـ ضاهر.

 حتقة االختبار مـ أصعار ذي القزارتني.

 أيب بؽر بـ عؿر

 

(: الئحة املؤلػات األندلسية يف املعاجم األندلسية10ملحق )رقم   

 

 املؤلف عنوان املعجم

 الؼايل البارع ذم الؾغة

 الزبقدي خمتن العني

 ابـ التقاين ادقعب ذم الؾغة

 ابـ شقدة كتاب ادحؽؿ

 م(1070هـ/464أبق عبد اهلل حمؿد بـ يقكس احلجاري )ت:  ز ذم الؾغةزاد

 هـ(382ابـ شقد الؼرضبل )ت:  معجؿ السامء والعامل ذم الؾغة

 ابـ شقدة ادخصص

 م(1143هـ/538طل )ت: سحمؿد بـ يقشػ  الرسق ربعادسؾسؾ ذم غريب لغة ال

 

 يف التاريخة املؤلػات األندلسية (: الئح10ملحق )رقم 

 

 املؤلػات تاريخ الوفاة املؤلػون

 التصـقػ الرائؼ. - م1067هـ/460 طس، أبق بؽر حمؿد التجقبل البطؾققدفابـ األ .1

 التللقػ الػائؼ. -

 الؽتاب ادظػري. -
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 كتاب االبتداء. - م1165هـ/561 ابـ تريس، أبق عبد اهلل حمؿد الؼقز الشاضبل .2

 التعريػ -

 الذهب ادسبقك ذم وعظ ادؾقك. - م1095هـ/488 ، أبق عبد اهلل األزدياحلؿقدي .3

 تاريخ اإلشالم. -

 جذوة ادؼتبس. -

 األماين الصادقة. -

 أخبار مؾقك األكدلس. - م935هـ/324 الؽـاين الؼرضبلالرازي، أبق بؽر  .4

االشتقعاب ذم مشاهر أهؾ  -

 األكدلس.

 األكدلس أعقانكتاب  -

 صػة قرضبة وخططفا. -

 القزراء والقزارة. - م989هـ/379 (االبـالرازي، أبق بؽر عقسك ) .5

 احلجاب لؾخؾػاء باألكدلس. -

 كتاب التاريخ. -

 الرايات. - م886هـ/273 الرازي، أبق عبد اهلل بـ مقشك )اجلد(  .6

 

 

 

 

ابـ عاصؿ، أبق القلقد حسـل بـ عبد اهلل  .7

 الؼرضبل

 العامرية.ادآثر  - هـ4الؼرن 

ابـ عؾؼؿة، أبق عبد اهلل بـ اخلؾػ الصدذم  .8

 البؾـز

 البقان القاضح ذم ادؾؿ الػادح. - م1116هـ/509

 ألبرة.فؼفاء  - م967هـ/357 ركاضلغالغساين، أبق الؼاشؿ مطرف بـ لبقب ال .9

 صعراء ألبرة. -
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 ادعارف ذم أخبار ألبرة. -

 اخلز والتاريخ. - م1066هـ/459 ابـ أيب الػقاض، أبق بؽر بـ شعقد ادري .10

 يرفم، أبق بؽر احلسـ بـ مػرج ادعاالؼب .11

 الؼرضبل

 االحتػال ذم تاريخ أعالم الرجال. - م1038هـ/430

 مسائؾ افريؼقة وممالؽفا. - هـ4ق ق، أبق عبد اهلل بـ يقشػ التارخيلالقرا .12

 أخبار تقفرت ووهران وتـس. -

 ففرشة صققخف - م1146هـ/541 ابـ عطقة، عبد احلؼ بـ غالب ادحاريب  .13

 (: الئحة املؤلػات األندلسية يف السري والرتاجم.10ملحق )رقم 

 

 املؤلػات تاريخ الوفاة املؤلػون

 ضبؼات الؽتاب. - - لالؼرضباألقشتني، أبق عبد اهلل حمؿد  .1

 ضبؼات الؽتاب. - - شؽـ إبراهقؿابـ  .2

 كتاب رجال أهؾ باجة. - - الباجل، ابراهقؿ بـ حمؿد  .3

 أخبار بـ وهب. - م1182هـ/578 بشؽقالابـ  .4

 التـبقف والتعقني. -

 الصؾة. -

 ادـتخب مـ تاريخ بـ مطاهر. -

 ضبؼات األضباء. - - ابـ جؾجؾ .5

 كتاب احلدائؼ. - - فرحاجلقاين بـ  .6

 جذوة ادؼتبس. - م1095هـ/488 احلؿقدي .7

 اختصار اقتباس األكقار. - - ابـ اخلراط .8

 قضاة قرضبة. - - اخلشـل بـ احلارث .9

 األكدلس.قضاة  -

 أخبار الػؼفاء وادحدثني. -

 .اخلرضاءتاريخ  - - ابـ مخقس .10
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 ضبؼات صعراء األكدلس. - م922هـ/310 عثامنابـ ربقعة  .11

 اقتباس األكقار. - - الرصاضل .12

 ضبؼات الـحقيني والؾغقيني. - هـ372 الزبقدي .13

 كتاب ذم رجال األكدلس. - - شعد خالدابـ  .14

كتاب ذم ذكر الداخؾني إىل  - - الشفقـز، معاوية بـ هشام. .15

 األكدلس مـ بـل مروان. 

 تاريخ مالؼة. - - ابـ عسؽر .16

 الؼراءة وادؼرئني.ضبؼات  - - أبق عؿر ادؼرئ .17

 تاريخ الؽتاب. - - ابـ عقشقن الطؾقطيل .18

ادـتخب مـ تاريخ عؾامء األكدلس  - - أبق عيلالغساين  .19

 البـ الػريض.

 ألبرة.كتاب ذم فؼفاء  - - مطرف بـ عقسكالغساين،  .20

 تاريخ عؾامء األكدلس. - هـ403 ابـ الػريض .21

 كتاب األدباء. -

 كتاب الـساء. - - ابـ قاشؿ، مسؾؿة  .22

  كتاب ابـ بشؽقال. تذيقؾ - - يدز يبأابـ الؾري،  .23

 .تاريخ فؼفاء ضؾقطؾة - - ابـ مسدي .24

 فؼفاء ضؾقطؾة. تاريخ - - ابـ مطاهر .25

ادـتخب مـ تاريخ عؾامء األكدلس  - - رجػابـ م .26

 الػريض.البـ 
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(: الئحة املؤلػات األندلسية يف اجلغرافيا والرحالت.01ملحق )رقم   

 

 املؤلػات تاريخ الوفاة املؤلػون

 مسالؽ إفريؼقة وممالؽفا. - م973هـ/362 القراق، حمؿد بـ يقشػ .1

 تاريخ مؾقك األكدلس. - - الرازي، أمحد .2

 ادؼتبس ذم تاريخ األكدلس. - هـ469 حقان بـ خؾػ الؼرضبل .3

 

 (: الئحة املؤلػات األندلسية يف الػلسػة.00ملحق )رقم 

 

 املؤلػات تاريخ الوفاة املؤلػون

 -تدبر ادتقحد -اتصال العؼؾ باإلكسان م1138هـ/522 ابـ باجة، أبق بؽر حمؿد .1

رشائؾ مل  -رشالة القداع - الرشائؾ الػؾسػقة

 تـرش ذم الغايات اإلكساكقة.

العؼؾ وققف  - ذوح أرشطق ادـشقرة

 رشائؾ وذوح خمتؾػة ذم ادـطؼ. -الػعال

اإلكصاف ذم التـبقف عذ أشباب ادقجبة  م1127هـ/521 ابـ السقد البطؾققد .2

 الختالف األئؿة.

 التبنة. م931هـ/269 حمؿد بـ عبد اهلل بـ مرسة .3

 احلروف

 

 (: الئحة املؤلػات األندلسية يف التصوف.00ملحق )رقم 

 

 املؤلػات الوفاةتاريخ  املؤلػون

 مػتاح السعادة.-حماشـ ادجالس هـ536 الصـفاجلابـ العريػ، أبق العباس  .1
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 ققت الـػقس وأكس اجلؾقس. هـ540 ابـ أضحك، أبق احلسـ عيل .2

رشالة -اختصار رعاية ادحاشبل هـ537 ابـ اإللبري، أبق عبد اهلل األود .3

 البقان عـ حؼقؼة اإليامن.

 تػسر أشامء اهلل احلسـك. هـ530 االصبقيلأيب الرجال، عبد السالم ابـ  .4

-رأس ادريد-حقاة الؼؾقب هـ378 ابـ زمـني، أبق عبد اهلل ادري .5

 الـصائح ادـظقمة.-ادقاعظ

أخبار أيب وهب -أخبار ابـ ادبارك - ابـ بشؽقال، أبق الؼاشؿ خؾػ .6

 الزاهد.

بستان ادتؼني -شبقؾ اهلدى هـ538 الـغزيادرد، أبق حمؿد عبد اهلل  .7

 ورياض العابديـ.

الػتقحات ادؽقة -رساج ادفتديـ م1141هـ/543 ابـ العريب، أبق بؽر .8

رساج -رسار ادؾؽقةذم معركة األ

 ادريديـ.

 القصقل إىل معرفة األصقل. - الطؾؿـؽل، أبق عؿر أمحد .9

 

الػلك.-اهلندسة-الرياضيات(: الئحة املؤلػات األندلسية يف 00ملحق )رقم   

 

 املؤلػات التخصص تاريخ الوفاة املؤلػون

 ثامر عؾؿ العدد. رياضيات ما1009هـ/318 مسؾؿة بـ أمحد ادجريطل .1

 تعديؾ الؽقاكب فلك

 قبة الػؾؽ لبطؾققس فلك

ابـ السؿح، أبق الؼاشؿ أصبغ  .2

 ادفري

 اددخؾ إىل اهلـدشة وادعامالت اهلندسة م1034هـ/369

بـ عبادة  اببحأبق غالب  .3

 الزقل

عاش ذم أيام اخلؾقػة 

 الـاس

 حساب الػرائض رياضيات
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 ادساحة ادجفقلة. هندسة م944هـ/332 أمحد بـ كن .4

رشالة ذم العؿؾ  -أكؼ الدكقا فلك م1080هـ/472 ، أبق إبراهقؿ بـ حيقكينالزرقا .5

  بالصػقحة العبادية

 الؽقاكب السبعة وأفالكفا. فلك م1150هـ/545 جابر بـ أقؾؿ اإلصبقيل .6

حساب  -ادجسطل إصالح هندسة

 ادثؾثات.

 االشتؽامل. رياضيات - بـ أمحد ادممتـيقشػ  .7

 رشائؾ ذم احلساب اجلاري. رياضيات - الزهراوي، بـ شؾقامن .8

 

 الزراعة.-(: الئحة املؤلػات األندلسية يف الطب الصيدلة00ملحق )رقم 

 

 املؤلػات التخصص تاريخ الوفاة املؤلػون

 الؽؾقات. طب هـ595 ابـ رصد، أبق القلقد

 التعريػ دـ عجز عـ التللقػ. طب م1013هـ/403 الزهراوي، أبق الؼاشؿ خؾػ

 األدوية ادػردة. صيدلة هـ6الؼرن  الغافؼل، أبق جعػر أمحد بـ حمؿد

 الؼصد والبقان. زراعة - ابـ بصال

 وكزهة األذهان.زهر البستان  زراعة - ي، أبق عبد اهلل حمؿد بـ مالؽزػـال
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العامالكشاف

.كشاف اجلداول-1

.كشاف الرسوم البيانية-2

.كشاف األشكال-3

.كشاف لوائح املؤلفات األندلسية-4

مكشاف األعال-5

القبائلو بكشاف الشعو-6

كشاف األماكن-7

كشاف الكتب-8

املحتوىكشاف -9
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ص.- 1

82.إحصاء الكتب عند ابن خري ): 01(جدول رقم 
84.التوزيع املوضوعي للمصنفات عند  ابن خري) 02(جدول رقم 

85.خمتلف طرق حتمل العلم عند ابن اخلري ) 03(رقم جدول بيانا): 03(جدول رقم 
87.عدد كتب التاريخ حسب  تصنيفات ابن خري ): 04(جدول رقم 
89.اإلنتاج الفكري لكتب الفهارس والربامج): 05(جدول رقم 
99.أعداد العلامء يف الفرتات األربع): 06(جدول رقم 
100توزع العلامء عىل مدن األندلس): 07: (جدول رقم

101واملدن التي قدموا منهاأعداد العلامء الراحلني إىل قرطبة : )08(جدول رقم 
102.أعداد العلامء الراحلني خارج األندلس واملناطق التي رحلوا إليها): 9رقم(جدول 
102أسباب الرحلة اخلارجية يف الفرتة األوىل): 10رقم(جدول 
103توزع العلامء عىل مدن األندلس): 11رقم(جدول 
105أعداد العلامء الراحلني إىل داخل األندلس واملدن التي توجهوا إليها): 12رقم(جدول 
106أعداد العلامء الراحلني خارج األندلس واملناطق التي رحلوا إليها): 13رقم(جدول 
107أسباب الرحلة اخلارجية): 14رقم(جدول 
107).م1091-1008/هـ484- 399(توزيع العلامء عىل مدن األندلس): 15رقم(جدول 
109:أعداد العلامء املهاجرين داخليا واملناطق التي اجتهوا إليها): 16رقم(جدول 
111.أسباب اهلجرة الداخلية وأعداد العلامء): 17رقم(جدول 
112أعداد العلامء املهاجرين خارجيا واملناطق التي هاجروا إليها): 18رقم(جدول 
112توزيع العلامء عىل مدن األندلس): 19رقم(جدول 
114أعداد العلامء املهاجرين داخليا واملدن التي توجهوا إليها): 20رقم(جدول 
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116أسباب اهلجرة وأعداد العلامء): 21رقم(جدول 
116أعداد العلامء املهاجرين خارجيا، واملناطق التي توجهوا إليها): 22رقم(جدول 
117اهلجرة وأعداد العلامءأسباب ): 23رقم(جدول 

132.التوزيع املوضوعي للكتب الواردة  يف  كتب الرتاجم األربعة):  24(جدول رقم 

136)هـ6- 2.(التوزيع املوضوعي والعددي للكتب يف األندلس): 25:(جدول رقم

139.التوزيع املوضوعي والعددي للمؤلفني يف األندلس): 26(جدول رقم
177:تراجم  الفقهاء و املحدثني  عند اخلشني) 27( جدول رقم 
184:علامء األندلس عند ابن صاعد) 28( جدول رقم
202:معدل حياة العلامء حسب الفرتات الزمنية عند ابن بشكوال) 29(جدول رقم

203:نسبة أصول املرتجم هلم يف الصلة) 30(جدول رقم
204بشكوالمظاهر العنف الواردة  عند ابن ) 31(جدول رقم

209:اإلجازات و الرحلة و البلد و املهنة و التخصص العلمي عىل ضوء ابن بشكوال)32(جدول رقم
210:توزيع عدد العلامء يف األندلس عىل ضوء ابن بشكوال): 33(جدول رقم 

213.أعداد املؤلفات األندلسية عىل ضوء ابن بشكوال): 34(جدول رقم 
218:أعداد العلامء حسب التخصصات العلمية يف قرطبة عند ابن بشكوال): 35(جدول 

220:أعداد العلامء حسب التخصصات العلمية يف إشبيلية عند ابن بشكوال) 36(جدول رقم 
221:أعداد العلامء حسب التخصصات العلمية يف الثغر األوسط عند ابن بشكوال): 37(جدول رقم 
223:أعداد العلامء حسب التخصصات العلمية يف الثغر األعىل عند ابن بشكوال): 38(جدول رقم 
224:أعداد العلامء حسب التخصصات العلمية يف الثغر األدنى عند ابن بشكوال): 39(جدول رقم 
225:أعداد العلامء حسب التخصصات العلمية يف منطقة أملرية عند ابن بشكوال): 40(جدول رقم 
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226:أعداد العلامء حسب التخصصات العلمية يف مرسية عند ابن بشكوال): 41(رقم جدول 

227:أعداد العلامء حسب التخصصات العلمية يف غرناطة عند ابن بشكوال): 42(جدول رقم 

228:أعداد العلامء حسب التخصصات العلمية يف مالقة عند ابن بشكوال): 43(جدول رقم 

ص:البيانيةكشاف الرسوم -2
87خمتلف طرق وسائل االتصال العلمي عند ابن اخلري): 1(رسم بياين رقم 

88تصنيفات حقول التاريخ عند ابن خري): 2(رسم بياين رقم 

120املراكز العلمية يف وسط األندلس خالل املراحل األربع): 3(رسم بياين رقم 

121األندلس يف الفرتات األربعاملراكز العلمية يف جنوب ): 4(رسم بياين رقم 

122املراكز العلمية يف غرب األندلس يف الفرتات األربع): 5(رسم بياين رقم 

123املراكز العلمية يف شامل األندلس يف الفرتات األربع): 6(رسم بياين رقم 

124املراكز العلمية يف رشق األندلس يف الفرتات األربع): 7(رسم بياين رقم 

137:التوزيع املوضوعي والعددي للكتب يف األندلس) 8(بياين رقمرسم 

140:التوزيع املوضوعي والعددي للمؤلفني يف األندلس) 9(رسم بياين رقم

174:لعدد تراجم ابن خاقان)  10رقم (رسم بياين 

203:عدد املرتجم هلم يف الصلة ) 11(رسم بياين رقم
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ص:كشاف لوائح  املؤلفات األندلسية-4

240يف علوم القرآن.1

241يف التفسري.2

243يف احلديث وعلومه.3

250يف الفقه.4

251يف األدب.5

252.العربيةيف علوم اللغة.6

257يف املعاجم األندلسية.7

257يف التاريخ.8

ص.كشاف األشكال-3
46انتقال املعلومات عرب دورة االتصال الوثائقي ): 1(شكل رقم 
48ركائز النرش): 2(شكل رقم 
70.انتقال فن الصلة يف األندلس): 03(شكل رقم 



 

269

259يف  السري والرتاجم.9

261لرحالتوايف اجلغرافيا .10

261يف الفلسفة.11

261يف التصوف.12

262الفلك–اهلندسة -يف  الرياضيات.13

263الزراعة-الصيدلة –يف الطب .14
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 واملراجعاملصادر 

 .القرآن الكرمي برواية و ورش -
I- : املصادر 

ابن أيب أصيبعة، موفق الدين أيب العباس قاسم، عيون األخبار يف طبقات األطباء،)شرح و حتقيق:   -1
 .1691نزار رضا(،بريوت :دار و مكتبة احلياة،

و تونس)حتقيق: حممد  ابن أيب دينار، أبو عبد هللا بن ايب القاسم، املؤنس يف ذكر بالد أفريقيا -2
 ،تونس،املطبعة العتيقيقة، د.ت.3مشام(،ط

ابن األابر، حممد بن عبد هللا بن أيب بكر القضاعي، التكملة لكتاب الصلة  ) حتقيق: ابراهيم  -3
، القاهرة: دار الكتاب املصري، بريوت: دار الكتاب اللبناين، 1األبياري(، ط

 ص. 212م.1696هـ/1111
البن األابر: )حتقيق: عبد السالم اهلراس(،بريوت:دار الفكر التكملة لكتاب الصلة  -1

 أجزاء. 1م، 1661هـ/1111للطباعة،
التكملة لكتاب الصلة ألبن األابر، طبع و تعليق: ألفريد بل ابن أيب شنب، اجلزائر : مطبع فونتاان،  -1

1616. 
 F.Codera)املستشرق اإلسباين(1996-1992التكملة، طبع يف مدريد  -9
 1691،القاهرة: دار املعارف، 2اء،)حتقيق: حسني مؤنس(،طاحللة السري  -2
ابن اخلطيب، اإلحاطة يف أخبار غرانطة )نشر: حممد عبد هللا عنان(، القاهرة: مكتبة  اخلاجني،  -9

1623. 
أعمال األعمال فيمن بديع قبل االحتالم من ملوك اإلسالم و ما يتعلق بذلك من الكالم )حتقيق:   -6

 ج.2م.2113هـ/1121دار الكتب العلمية، ، بريوت: 1كسروي حسن(، ط
أوصاف الناس يف التواريخ والصالت وتليها الزوادي والعظات، )حتقيق: حممد كمال شبانة(،  -11

 .2112هـ/ 1123القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 
 مـ1629هـ/1312اللمحة البدرية يف الدولة النصرية، القاهرة، املطبعة السلفية، -11
أبو بكر حممد بن خري بن خليفة، فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين   ابن اخلري االشبيلي، -12

املصنفة يف ضروب العلم و أنواع املعارف )نسخ و طبع و مقابلة: فرنسشكه قدارة زيدين، و خليان 
 ص 126م.1662هـ/1112،القاهرة: مكتبة اخلاجني، 3رابرة طرغوة( ط
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زدي، راريخ علماء األندلس )حتقيق: صالح الدين ابن الفرضي، أبو الوليد عبد هللا بن حممد األ -13
 ج.2م.2119هـ/1122، بريوت: املكتبة العصرية، 1اهلواري(، ط

 1621،3الفهرست،)حتقيق،رضا جتدد(، طهران، ابن الندمي، حممد بن إسحاق، أبو الفرج،  -11
  ج.

ن عباس(، ابن بسام، أبو احلسن علي الشنرتينن الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة)حتقيق: إحسا -11
 .1626،بريوت: دار الثقافة، 2ط

ابن بشكوال، أبو القاسم خلف، الصلة يف راريخ علماء األندلس )اعتناء و شرح: صالح الدين  -19
 ص.166م.2113هـ/1123، بريوت: املكتبة العصرية، 1اهلواري(، ط

،بريوت: مؤسسة الرسالة، 2ابن جلجل، طبقات األطباء و احلكماء)حتقيق: فؤاد سيد(،ط  -12
 م.1691هـ/1111

ابن حزم، أبو عبد هللا علي بن سعيد،رسائل ابن حزم،)حتقيق: إحسان عباس(،بريوت: املؤسسة  -19
 .1691العريب للدراسات و النشر،

)راجعه: جلنة من العلماء(، بريوت: دار الكتب العلمية،  3مجهرة أنساب العرب، ط -16
 م2113هـ1121

بلد األندلس)شرح : صالح الدين  ابن حيان، مروان حيان بن خلف،املقتبس يف أخبار -21
 م.2119هـ/1129،بريوت:املكتبة العصرية،1اهلواري(،ط

ابن خاقان، أبو نصر الفتح بن حممد بن عبيد هللا اإلشبيلي، مطمح األنفس و مسرح التآنس يف  -21
 .1699ملح أهل األندلس)حتقيق: حممد علي شوبكة(، بريوت، مؤسسة الرسالة 

 م. 1699هـ/1119مد، الع،ر، بريوت: دار الفكر، ابن خلدون، عبد الرمحن بن حم -22
 ص. 162م. 1696هـ/1116، بريوت: دار القلم، 2املقدمة، ط -23
ابن خلكان، أيب العباس أمحد، وفيات األعيان و أنباء أبناء الزمان )حتقيق: يوسف علي طويل،  -21

 ج.9م.1666هـ/1116، بريوت: دار الكتب العلمية، 1و مرمي قاسم الطويل(،ط
ري، أبو جعفر أمحد بن ابراهيم، صلة الصلة )حتقيق: ليفي بروفسال(، الرابط: املكتبة ابن زب -21

 م. 1631االقتصادية، 
ابن سعيد، املغريب، املغرب يف حلى املغرب،)حتقيق: شوقي ضيف(،القاهرة:دار  -29

 .1629املعارف،
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خالف(، ابن سهل، ثالث واثئق يف حماربة األهواء و البدع يف األندلس)حتقيق:حممد أمحد  -22
 .1691القاهرة:

 .1693ابن شهيد، شارل بالد، دار املكشوف، بريوت، -29
ابن عذارى، أبو العباس أمحد املراكشي، البيان املغرب يف أخبار املغرب و األندلس )حتقيق و  -26

 ج. 1م.1691هـ/1111، بريوت: دار الثقافة، 2مراجعة: ج. س. كوالن وليفي بروفنصال(، ط
حلق احملاريب األندلسي، فهرس ابن عطية)حتقيق: حممد أبو األجفان، ابن عطية، أبو حممد عبد ا -31

 ص. 196م.1693، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 2و حممد الزاهي(، ط
 م.1691هـ/1111،بريوت: مؤسسة الرسالة،1فارس، جممل،)حتقيق: زهري سلطان(،طابن  -31
، 1يان علماء املذهب، طابن فرحون، ابراهيم بن علي بن حممد، الديباج املذهب يف معرفة أع -32

 م. 2113هـ/1123القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 
الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف ، التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري يف اجلامع  -33

 هـ1119الصحيح )حتقيق: أبو لبابة حسني(، الرايض: دار اهلواء، 
ذكر بالد إفريقية و املغرب،)حتقيق: دي البكري، أبو عبيد هللا بن عبد العزيز، املغرب يف  -31

 .  1612سالن(،اجلزائر: 
البلوي، أو جعفر أمحد بن علي الوادي آشي، ثبت البلوي )دراسة و حتقيق:عبد هللا العمراين(،  -31

 م.1693هـ/1113، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 1ط
كتب والفنون، مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب، ، كشف الظنون عن أسامي ال،حاجي خليفة  -39

 ،جزآن.1611بغداد: مكتبة املثىن، 
 م.1622هـ/1362احلموي، ايقوت، معجم البلدان، بريوت: دار صادر، -32
احلميدي، أبو عبد هللا بن أيب نصر فتوح، جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس، )ضبط و شرح:  -39

 ص. 193م.2111هـ/1121، بريوت: املكتبة العصرية، 1صالح الدين اهلواري( ط
احلمريي ،أبو عبد هللا حممد بن عبد املنعم السبيت، ، الروض املعطار يف خ،ر األقطار ) حتقيق:  -36

 ،1621إحسان عباس(، بريوت: مكتبة لبنان، 
احلنبلي، ابن العماد، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب،)حتقيق: جلنة إحياء الرتاث العريب(،  -11

 بريوت: دار األفاق اجلديدة، )د.ت(.
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بو عبد هللا حممد بن حارث بن أسد القريواين،، أخبار الفقهاء و احملدثني)حتقيق: ماراي اخلشين، أ -11
لويسا آبيال و لويس مولتيا(،مدريد: اجمللس األعلى لألحباث العلمية، معهد التعاون مع العامل العريب، 

1661. 
وت: دار الكتاب ، القاهرة: دار الكتاب العريب، بري 2قضاة قرطبة، )حتقيق: إبراهيم األبياري(ط -12

 .1696هـ/1111اللبناين، 
اخلوارزمي، حممد بن أمحد بن يوسف، مفاتيح العلوم)حتقيق: و دراسة: هنى النجار( ، بريوت:  -13

 .1663دار الفكر اللبناين، 
، القاهرة: طبع مكتبة 1الذهيب ،مشس الدين،  طبقات املفسرين )حتقيق:علي حممد عمر(، ط -11

 م1622هـ/1362وهبة، 
علي بن حممد بن علي، برانمج شيوخ الرعيين،)حتقيق: إبراهيم شبوح(، دمشق: وزارة الرعيين،  -11

 .1692الثقافة و اإلرشاد القومي، 
الزبيدي، أبو بكر حممد بن احلسن، طبقات النحويني و اللغويني )حتقيق: حممد أبو الفضل  -19

 م.1691، القاهرة: دار املعارف، 2إبراهيم(، ط
 2112ن علي، األعالم، بريوت: دار العلم للماليني، الزركلي، خري الدين حممد ب -12
الشيباين، أبو عمرو، اجليم )حتقيق: عبد الكرمي العزاوي و مراجعة: عبد احلميد حسني( القاهرة:  -19

 م.1621اهليئة العامة للشؤون املطابع األمريية، 
ت األمم، صاعد األندلسي،أبو القاسم صاعد بن أمحد بن عبد الرمحن بن حممد التغليب، طبقا -16

 .   1669)حتقيق: حسني مؤنس(،القاهرة: دار املعارف، 
 .صحيح مسلم )حتقيق حممد عبد الباقي،بريوت: دار إحياء الرتاث،بدون راريخ -11
-1663صلة الصلة إلبن الزبري، حتقيق: عبد السالم اهلراس و سعيد أعراب، يف أربعة أقسام،  -11

 إلسالمية.الرابط: منشوراة وزارة األوقاف و الشؤون ا1661
الضيب، أمحد بن حيىي بن أمحد بن عمرية، بغية امللتمس يف رجال األندلس، )ضبط وشرح:  -12

 م.2111هـ/1129، بريوت: املكتبة العصرية، 1صالح الدين اهلواري(، ط
طاش ك،رى زادة، أمحد بن مصطفى، مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم، ط  -13

 1691هـ/1111ية، ، بريوت: دار الكتب العلم1
تونس، دار الرتاث و املكتبة العتيقة، -،القاهرة2عياض،   اإلملاع) حتقيق: السيد أمحد صقر(،ط -11

1691. 
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، الرابط: وزارة األوقاف و 2عياض، التعريف ابلقاضي عياض،)حتقيق: حممد بنشريفة(،ط -11
 .1692الشؤون اإلسالمية، 

، بريوت: دار الغرب 1جرار(،ط عياض، بن موسى السبيت، الغنية )حتقيق: ماهر زهري -19
 ص. 312م.1692هـ/1112االسالمي، 

ترتيب املدارك و تقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك، ) حتقيق: أمحد بركاش و عبد  -12
 .1621القادر الصحراوي(، الرابط: مطبعة فضالة، 

لقاهرة: الفارايب، أبو نصر حممد، إحصاء العلوم) صححه و علق عليه: عثمان حممد أمني(،ا -19
 .1631مكتبة اخلاجني 

الفراهيدي، اخلليل بن امحد، كتاب العني،) ترتيب و حتقيق: عبد احلمد هنداوي(، بريوت: دار  -16
 ج.3. 2113هـ/1121الكتب العلمية، 

املراكشي، حممد عبد الواحد بن علي، املعجب يف تلخيص أخبار املغرب )شرح: صالح الدين  -91
 ص. 313م.2119هـ/1129رية، ، بريوت: املكتبة العص1اهلواري(ط

املعجم يف أصحاب القاضي األمام أيب علي الصديف، القاهرة: دار الكتاب العريب للطباعة و  -91
 ص. 339م. 1692هـ/1392النشر،

املقدسي، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد، أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم)حتقيق:  -92
 .1692العريب، حممد خمزوم(،بريوت: دار إحياء الرتاث 

املقري ، أزهار الرايض يف أخبار عياض،)حتقيق و تعليق: مصطفى سقا ،إبراهيم األبياري، عبد  -93
م، 1612هـ/1391م/1636هـ/1319احلفيظ شليب(،القاهرة: جلنة التأليف و الرتمجة و النشر، 

 ج.3
و يوسف  نفح الطيب و ذكر وزيرها لسان الدين بن اخلطيب )شرح و تعليق: مرمي قاسم طويل -91

 م.1661هـ/1111، بريوت: دار الكتب العلمية، 1علي طويل(، ط
 

II- : املراجع 
 العربية:ابللغة 

 .1696: دار عكاظ، طاألندلس، الرابيف التاريخ  ومصادرعبود، حممد، مباحث  ابن-1             
) النشأة و اخلصائص(، اهلروس ، مصطفى ، املدرسة املالكية األندلسية إىل هناية القرن الثالث اهلجري  -2

 م.1662هـ/1119الرابط: وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية 
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، الدار 1ابن مبارك، حممد مجيل، التوثيق و اإلثبات ابلكتابة يف الفقه اإلسالمي و القانون الوضعي،ط -3
 .2111هـ/1121البيضاء، مطبع النجاح اجلديدة، 

 .1639آلاثر األندلسية، القاهرة،أرسالن، شكيب، احللل السندسية يف األخبار و ا -1
أشباخ، يوسف، راريخ األندلس يف عهد املرابطني و املوحدين،)ترمجة:حممد عبد هللا  -1

 .1619عنان(،القاهرة،
 ، القاهرة: مكتبة النهضة العربية، د.ت.3أمني، أمحد ،ظهر اإلسالم، ط -9
قاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، ابلنثيا، آجنل جالت، راريخ الفكر األندلسي، )ترمجة: حسني مؤنس(، ال -2

 م.1611
 1622بدر ،أمحد، ، دراسات يف راريخ األندلس و حضاراهتا، دمشق:  -9
 .1696بدوي، عبد الرمحن، دور العرب يف تكوين الفكر األورويب،القاهرة، -6

 بروفنصال، ليفي، حضارة العرب يف األندلس،)ترمجة:ذوقان قرقوط(،بريوت:دار مكتبة احلياة،د.ت. -11
-629هـ/22-319سعد عبد هللا ،احلياة العلمية يف عصر اخلالفة يف األندلس بشري،  -11

 1669هـ/1112م،مكة املكرمة: معهد البحوث العلمية و إحياء الرتاث اإلسالمي،1131
بين ايسني، أمحد يوسف، علم التاريخ يف األندلس حىت هناية القرن الرابع اهلجري)العاشر  -12

 .2112ة للدراسات اجلامعية،،األردن: مؤسسة محاد1امليالدي(،ط
بيضون، إبراهيم،األمراء األمويون الشعراء يف األندلس،دراسة يف أدب السلطة، بريوت: دار  -13

 .1699النهضة العربية،
الرتغي، عبد هللا املرابط، فهارس علماء املغرب: منذ النشأة إىل هناية القرن الثاين عشرة للهجرة،  -11

 ص. 213م. 1666هـ/1121العلوم اإلنسانية، ، تطوان: منشورات كلية اآلداب و 1ط
الثعاليب ،عبد العزيز ، راريخ مشال إفريقيا من الفتح اإلسالمي إىل هناية الدولة األغلبية)مجع و  -11

، بريوت: دار الغرب 2حتقيق: أمحد ميالد و حممد إدريس(، تقدمي و مراجعة: محادي الساحلي، ط
 ،1661هـ/1111إلسالمي،

ل أساس النشاط العلمي،)ترمجة: حشمت قاسم (،بريوت:  الدار العربية جاريف، وليم، االتصا -19
 1691للموسوعات،

جوانب من الواقع األندلسي يف القرن اخلامس اهلجري، تطوان: املعهد  اجلامعي للبحث العلمي،  -12
 م.1692هـ/  1119
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دراسات  ، بريوت: مركز2اجليوسي، سلمى اخلضراء، احلضارة العربية اإلسالمية يف األندلس، ط -19
 ، جزآن.1666الوحدة العربية، 

، 2حجي، عبد الرمحن علي، التاريخ األندلسي من الفتح اإلسالمي حىت سقوط غرانطة،ط -16
 .1691بريوت: دار القلم،

احلجيلي، عبد هللا بن حممد، علم التوثيق الشرعي، الرايض: مكتبة امللك فهد الوطنية،  -21
 .2113هـ/1121

 .1692ن راريخ الكتب و املكتبات، القاهرة:دار الثقافة،احللوجي، عبد الستار ،حملات م -21
،بريوت:مؤسسة 1محادة، حممد ماهر، املكتبات يف اإلسالم: نشأهتا و تطورها و مصائرها،ط -22

 م.1699هـ/1112الرسالة،
خالف، حممد عبد الوهاب،قرطبة اإلسالمية و احلياة االقتصادية و االجتماعية يف القرن احلادي  -23

 .1629امس اهلجري، تونس: الدار التونسية للنشر عشر امليالدي،اخل
خليفة، شعبان عبد العزيز،النشر احلديث و مؤسساته، اإلسكندرية: دار الثقافة  -21

 .1696العلمية،
خوليان، ربريا، الرتبية اإلسالمية يف األندلس: أصوهلا املشرقية و أتثرياهتا الغربية، القاهرة: دار املعارف،  -21

1691. 
للطيف،األندلس يف هناية املرابطني و مستهل املوحدين عصر الطوائف الثاين دنش،عصمت عبد ا -29

 .1699هـ/1119،بريوت:دار الغرب اإلسالمي،1م،ط1111-1119هـ/111-119
دايب، حامد الشافعي، ، الكتب و املكتبات يف األندلس،القاهرة: دار قباء للطباعة و النشر و  -22

 .1669التوزيع، 
،بريوت: دار املدار 1شأة تدوين التاريخ العريب يف األندلس، طذنون ،عبد الواحد ، طه، ن -29

 2111اإلسالمي، 
رمضان انصر، حممد عبد الرمحان، ، االتصال العلمي يف الرتاث اإلسالمي)تقدمي: حشمت  -26

 .1661قاسم، القاهرة: دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع،
حل أمحد العلي(،مراجعة: توفيق روزنتال، فرانز،علم التاريخ عند املسلمني،)ترمجة:صا -31

 .1693حسني،بغداد: مكتبة املثىن، 
 .1692هـ/1112،دمشق: مكتبة البيان،1الزحيلي، و هبة، وسائل اإلثبات،ط -31
 زوين، علي، علم الواثئق و التوثيق يف تراثنا اإلسالمي، بغداد،د.ت. -32
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زيغريد، هونكه، مشس العرب تسطع على الغرب)تعريب:فاروق بيضون و كمال   -33
 .1696،بريوت:منشورات املكتب التجاري،2دسوقي(،ط

سامل، السيد عبد العزيز وأمحد خمتار، العبادي، راريخ البحرية اإلسالمية يف املغرب و األندلس،  -31
 .1696بريوت: دار النهضة العربية،

يف األندلس من الفتح و حىت سقوط اخلالفة،  سامل، السيد عبد العزيز، راريخ املسلمني و آاثرهم -31
 .1666اإلسكندرية: مؤسسة الشباب،

سامل، السيد عبد العزيز، حماضرات يف راريخ احلضارة اإلسالمية،اإلسكندرية: مؤسسة شباب  -39
 .1662اجلامعة،

،ليبيا، دار املدار 1سامرائي، خليل إبراهيم و آخرون،راريخ العرب و حضارهتم يف     األندلس،ط -32
 .2111اإلسالمي،

 .1629سامرائي، خليل إبراهيم، الثغر األعلى األندلسي، بغداد، -39
سزكني، فؤاد، راريخ الرتاث العريب)ترمجة: حممود فهمي حجازي و فهمي أبو الفضل(، القاهرة: اهليئة  -36

 .1622املصرية العامة للكتب، 
 .1691دار النهضة العريب،سعدون، عباس نصر هللا،دولة املرابطني يف املغرب و األندلس، بريوت: -11
الشامي، أمحد حممد، املعجم املوسوعي ملصطلحات املكتبات و املعلومات، الرايض: دار  -11

 .1699املريخ،
، تطوان: منشورات اجلمعية 2الشريف، حممد، الغرب اإلسالمي، نصوص دفينة و دراسات، ط -12

 ص. 121م. 1666املغربية للدراسات األندلسية، 
 .1693،بريوت: دار العلم للماليني،1األندلسي،ط الشعكة، مصطفى، األدب -13
الشيخ، عبد اللطيف أمحد،التوثيق لدى فقهاء املذهب املالكي إبفريقية و األندلس من الفتح  -11

،ة 2111هـ/1121اإلسالمي إىل القرن الرابع اهلجري، الشارقة: مركز مجعة املاجد للثقافة و الرتاث، 
 جزآن.

 1662هـ/1112اهرة: دار الرشاد، ، الق2شيوخ العصر يف األندلس،ط -11
الصمدي، خالد، مدرسة فقه احلديث ابلغرب اإلسالمي من النشأة إىل هناية القرن السابع اهلجري:  -19

 .2119هـ/1،1122مناهجها،الرابط: دار أيب الرقراق للطباعة و النشر،ط-آاثرها-جذورها
 1699رية، عبادي، أمحد خمتار، دراسات يف راريخ املغرب و األندلس، اإلسكند -12
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عبد الرمحن، انصر حممد، االتصال العلمي يف الرتاث اإلسالمي، منذ صدر اإلسالم حىت هناية العصر  -19
 .1662العباسي، القاهرة،دار غريب، 

،بريوت:دار 2راريخ األدب األندلسي: عصر الطوائف و املرابطني،ط عباس، إحسان، -16
 الثقافة،د.ت.ن.

 1622قرطبة حاضرة اخلالفة يف األندلس، بريوت:  -11
 1666،الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب،1،طعروي ،عبد هللا،  جممل راريخ املغربلا -11
، بريوت: مطابع 1عزام، برجس، مدخل إىل تصنيف املكتبات،)مراجعة: ماجد عالء الدين(،ط -12

 .1699الصباح،
عطية، جورج، الكتاب يف العامل اإلسالمي،)ترمجة: عبد الستار احللوجي(، سلسلة عامل املعرفة، العدد  -13

 .2113ين للثقافة و الفنون، أكتوبر، ، الكويت: اجمللس الوط262:
، 1عنان، حممد عبد هللا، دول اإلسالم يف األندلس،دول الطوائف منذ قيامها حىت الفتح املرابطي،ط -11

 م.1696القاهرة: مطبعة جلنة التأليف و الرتمجة و النشر، القاهرة 
القاهرة: الزهراء ،  2عويس ،عبد احلليم، ، ابن حزم األندلسي و جهوده يف البحث التارخيي،ط  -11

 م1699هـ/1116لإلعالم العريب،
 .1662هـ1112،بريوت: دار اجليل،1عيد، يوسف، النشاط املعجمي يف األندلس،ط -19
فارح ،عبد العزيز،  صناعة الفهرسة و التكشيف، وجدة: منشورات كلية اآلداب و العلوم  -12

 2112، 1اإلنسانية، ط
 .1696، بريوت: منشورات املكتبة العصرية، 3طفروخ، عمر، عبقرية العرب يف العلم و الفلسفة، -19
، بريوت، دار اجليل، 1الطبعة فّيومي ،حممد إبراهيم ،: راريخ الفلسفة اإلسالمية يف املغرب واألندلس،  -16

 م1662/ ه1112
 .1693هـ/1113،الرايض:دار الرفاعي،2قاري، لطف هللا،الوراقة و الوراقون يف التاريخ اإلسالمي،ط -91
ات يف علم املكتبات، كشافات اإلستشهاد املرجعي، القاهرة، مكتبة غريب، قاسم، حشمت،دراس -91

 د.ت.
القندجيلي، إبراهيم عامر و آخرون،الكتب و املكتبات : املدخل إىل علم املكتبات و املعلومات  -92

 .2112،القاهرة ،
 .1691ترمجة:حشمت قاسم(،القاهرة: مكتبة غريب،كانكسرت، ولفرد،نظم اسرتجاع املعلومات) -93
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–الكتب و املكتبات يف العصور الوسطى:الشرق املسلم،الشرق األقصى،القاهرة: الدر املصرية  -91
 .1662اللبنانية،

 م.1621هـ/1361كحالة،عمر رضا،مقدمات يف حضارة العرب و اإلسالم،دمشق: مطبعة احلجاز، -91
 .1629،بريوت:دار العلم للماليني،1ري بعلبكي(،طالندو،روم،اإلسالم و العرب،)ترمجة:من -99
ليندر، هارولد لروي، ليندر، نشأة البيبليوجرافيا القومية الشاملة اجلارية،) ترمجة: عبد املنعم حممد  -92

 .1691موسى(، القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
لقاهرة: مكتبة األجنلو ،ا1ماجد، عبد املنعم، راريخ احلضارة اإلسالمية يف العصور الوسطى،ط -99

 .1699مصرية،
 .1626حماضرات يف راريخ العلوم، الرايض: جلنة البحوث و الـأليف و الرتمجة و النشر،  -96
 هـ.1119، بريوت: 1املشيين ، مصطفى، مدرسة التفسري يف األندلس، ط -21
 هـ.1119، بريوت، 1املشيين، مصطفى، مدرسة التفسري يف األندلس،ط -21
، القاهرة: دار 3اسات أندلسية يف األدب و التاريخ و الفلسفة،طمكي، الطاهر أمحد، در  -22

 .1692املعارف،
، بريوت: دار الثقافة، 3منهاج العلماء املسلمني يف البحث العلمي )ترمجة: أنس فرحيه(، ط -23

1691. 
 .1691،بريوت: دار الثقافة،2راريخ األدب األندلسي،عصر سيادة قرطبة،ط ، حسنيمؤنس،  -21
 . 1699، القاهرة: مكتبة مدبويل،2رافيا و اجلغرافيون يف األندلس،طراريخ اجلغ -21
 .1691نعنعي، عبد اجمليد، اإلسالم يف طليطلة،بريوت:دار النهضة العربية، -29
منلة، علي إبراهيم، مراكز الرتمجة القدمية عند املسلمني، الرايض: مكتبة فهد  -22

 م.1662هـ/1112الوطنية،
، عمان: نشر اجلامعة األردنية، 1هارس األندلسية،دراسة و حتليل، طهاين، العمد، كتب ال،رامج و الف -29

1663. 
هريف، سالمة، دولة املرابطني يف عهد علي بن يوسف بن راشفني،دراسة سياسية و حضارية، بريوت:  -26

 .1691دار الندوة اجلديدة،
 .1663كادميية،هيسل، ألفرد، راريخ املكتبات)ترمجة:شعبان عبد العزيز خليفة(،القاهرة:املكتبة األ -91
 .1621،القاهرة: دار املعارف،9هيكل، أمحد، األدب األندلسي من الفتح إىل سقوط اخلالفة،ط -91
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الوراقة وأشهر أعالم الوراقني: دراسة يف النشر القدمي ونقل املعلومات، الرايض، مكتبة امللك فهد  -92
 م5991هـ/5511الوطنية، 

III- :الدورايت 
 ابللغة العربية : -5
، القاهرة: جامعة جملة معهد املخطوطات العربيةد العزيز: " كتب برامج علماء األندلس"، األهواين، عب -1

 .119-69، ص ص1، ج1611الدول العربية، اجمللد األول، ماي 
، 1، السنة الثانية، العدد جملة كلية اآلدابالرتغي، عبد هللا املرابط: " ابن اخلطيب يف كتابة الرتمجة"،  -2

 .233-216ص ص م،1692هـ/1119تطوان، 
هـ/ م"،  1احلادي، عمر، ،" كرامات األولياء: النقاش احلاد الذي أاثرته ابلقريوان و قرطبة يف أواخر القرن  -3

 .12-36، ص ص 1،1661جملة دراسات أندلسية، تونس: العدد 
تبات محد  العكرش ،عبد الرمحان،:" مكتبة األمويني ك،رى مكتبات أورواب يف العصور الوسطى"، جملة املك -1

 .99-1،ص ص 1662،جويلية 3،العدد 12و املعلومات العربية،الرايض: دار املريخ،س 
جملة معهد خوليان، ربريا: " املكتبات و هواة الكتب يف اسبانيا اإلسالمية")ترمجة: مجال حممد حمرز(، -1

 .111-96، ص ص 1616،ماي 1، القاهرة،اجلزء الثاين، جملد املخطوطات العربية
ه("، جملة أفاق الثقافة و 122-366هاب خليل ،" أثر الفتنة يف احلركة العلمية بقرطبة)دابغ، عبد الو  -9

 .129-113،ص ص2111،  بريوت،29-21،العدد 2الرتاث،السنة 
دايب، حامد الشافعي: " فهارس و برامج الشيوخ و دورها يف الضبط الببليوغرايف  لإلنتاج الفكري يف  -2

م، ص 1662، سبتم،ر 3ملكتبات  و املعلومات، السنة الثانية، العدداألندلس"، جملة دراسات عربية يف ا
 .61-21ص

سيد ،أمين فؤاد:" السماع و القراءة و املناولة"، يف أعمال ندوة : "فن فهرسة املخطوطات: مدخل و  -9
قضااي" تنسيق و حترير: فيصل احلفيان، القاهرة: املنظمة العربية للرتبية و الثقافة و العلوم، 

 .112 - 23، ص ص 1121/1666
عبد اهلادي، عبد الرمحن: " املصاحبة الورقية يف دراسة بنية التخصصات العلمية و ارتباطاهتا و تطورها"،  -6

 .122-191، ص ص 1669، الرايض، 3، العدد جملة االجتاهات احلديثة يف املكتبات و املعلومات
هـ(،جملة أفاق للثقافة 122-366ة)عبد الوهاب، خليل، :"أثر الفتنة يف احلركة العلمية يف قرطب -11

 .121-111، ص ص2111،الكويت،29-21، العدد 2و الرتاث، السنة
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، 32العدد  جملة التاريخ العريب،عمارة، عالوة: " الكتابة التارخيية يف الغرب اإلسالمي الوسيط" -11
 .396-331م، ص ص2111هـ/1121الرابط: مجعية املؤرخني املغاربة، خريف،

 يف املغرب يف ضمري أدابئهياة اليومية من خالل كتاب الصلة البن بشكوال" قاضي، حممد: " احل -12
-191، ص ص2111)تنسيق: سليم ريدان(، تونس: املطبعة املغاربية للطباعة و النشر واإلشهار، 

192. 
 9مكي، حممد: " التصوف يف األندلس"،جملة املعهد املصري للدراسات اإلسالمية، اجمللد  -13

 .116-63،ص 1611مدريد، 
جملة املعهد املصري للدراسات اإلسالمية يف اهلراس، عبد السالم:" انتاج ابن األابر البلنسي" -41

 .111-119، ص ص 1691-،1693، مدريد 22اجمللد  مدريد،
: عرض قاعدة 1666-1639الوزاين، حسن : " اإلنتاج األديب املغريب الصادر خالل فرتة  -41

ورات حول املكتبات يف مطلع األلفية الثالثة، جامعة معطيات و حتليل سوسيو بيبليومرتي"، منش
 .112-96، ص ص  1، مج2113الشارقة، النشر العلمي، 

 ابللغة األجنبية : -2
 الكتب: -

       
1- Dozy, Robert ,Histoire des Musulmans d’Espagne, Nov. :éd. Par 
Lévi Provençal , Leyde,1932,.     
2-LOMBARD, Maurice, l’Islam dans sa première grandeur, VIII-XI 
siècles ,Paris, Flammarion,1971. 
3-Touti, Houari, Islam et voyage au moyen âge, Paris, Seuil,2000.    

 الدورايت : -
1-Amara, Allaoua : « La transmission du savoir historique en Al-
Andalous et au Maghreb à la fin du moyen âge », in ; The Maghreb 
Review, vol 28,  2003, PP.215-244. 
2-Bel,Alfred et Ben cheneb.M, « La préface d’Ibn El Abbar à sa 
Takmila-t-essila »,in, R.A, n°59,1918,pp.306-335. 
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3-Dalché,Gauthier, « Islam et Chrétienneté en Espagne au XII siècle, 
contribution à l’étude de la notion de frontière »,in, 
Hesperis,1959,pp.183-218. 
4-Dufourcq,Charles.E, « Berbérie et Ibérie médiévales : un problème 
de rupture »,in, R.H, Oct.- Déc., 1968,pp.293-324. 
5-Dun-Nun Taha,A, « Importance des voyages scientifiques entre 
l’Orient et l’Andalousie »,in, R.O.M.M, n°40,1945,pp.39-44. 
6-LEMAY,Robert, « Les traditions de l’arabe en latin »,in, A.E.S.C, 
juillet-août,1963,pp.639-665. 
7- Mones,Cf,H, « le rôle des hommes de religion dans l’histoire de 
l’Espagne musulmane jusqu’au à la fin du Califat »,in, Studia  Islamica, 
T.XX,1964,pp.47-82. 
8- Terrasse, Henri, «  Caractères généraux des émirats espagnoles du 
XIe siècle »,In,R.O.M.M,n°2,1966,pp.189-198 
9 -Vajda, George, « De la transmission orale du savoir dans l’Islam 
traditionnel »in, la transmission du savoir en Islam (VII-XVIII siècle), 
London, variorum ,Reprints,1983,I, pp.1-9. 
10-  URVOY, Dominique, « Une étude sociologique des mouvements 
religieux dans l’Espagne musulmane de la chute du califat au XIIIe 
siècle »,in, Mélanges de la casa de Velázquez, Madrid,1972, PP.223-
293. 
11-  URVOY, Dominique, « la vie intellectuelle et spirituelle dans les 
Baléares musulmanes »,in, Al- Andalus,Vol. 37,n°1,1972,pp.87-132. 
12- URVOY, Dominique, « Sur l’évolution de la notion de Jihad dans 
l’Espagne musulmane »,in, Mélanges de la casa de Velázquez, 
Madrid,1973, PP.335-371. 

الندوات:  -  IV- 
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م، 1669هـ /1112عزيز العامة،مكتبة امللك عبد ال الرايض: ،1ط ،األندلس قرون من التقلبات و العطاءات -
 أجزاء. 1

دوائر املعارف:  -  V- 
    Encyclopédie de l’Islam, nouvelle édition, Leiden, Brill,1965. 

: الرسائل و األطروحات اجلامعية -  VI – 
-1131هـ/199-122بشري، سعد عبد هللا، احلياة العلمية يف عصر ملوك الطوائف يف األندلس،-1

 هـ.1119-1111م، رسالة دكتوراه غري منشورة،مكة: جامعة أم القرى،1161
دلس يف القرن السادس اهلجري،مع حتقيق كتاب املقصد احملمود جويدل ، إدريس،  فقه التوثيق ابملغرب و األن-2

دكتوراه دولة، غري -3م(،أطروحة 1196هـ/191يف تلخيص الواثئق و العقود أليب احلسن علي اجلزيري)ت 
       أجزاء. 3م،2111-2111منشورة،الرابط،

وثق و أحكام الواثئق، حتقيق ملخطوط حسين، لطيفة، املنهج الفائق و املنهل الرائق و املعىن الالئق آبداب امل-1
 . 1669أمحد بن حيىي الونشريسي.، الرابط،

  .1693حسني، حازم غامن، احلياة العلمية و الثقافية يف األندلس، رسالة ماجستري، املوصل -1
سامة مصطفى، حممد مسعد، احلياة االقتصادية و االجتماعية يف إقليم غرانطة يف عهد املرابطني و -9

 .  1692م(،رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة 1223-1162هـ/921-191دين)املوح
سفياين، إدريس،  الواثئق و األحكام ابملغرب و األندلس يف القرنيني الرابع و اخلامس اهلجريني، أطروحة -2

 أجزاء.  3م،1666هـ/1121دكتوراه دولة، غري منشورة، الرابط،
لواثئقي يف األندلس، رسالة ماجستري ،  جامعة اإلسكندرية، شرين، حممود حسن، االتصال ا سيد عبده،-9

2112. 
صاحيب، حممد، الرتاث العريب اإلسالمي ومرجعياته: دراسة إبستيمولوجية يف البيبليوغرافيا عند املسلمني، -6

 .2112-  2111أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة وهران،  
 املغرب و األندلس، رسالة دكتوراه، جامعة عني مطلوب، انطق صاحل، فهارس شيوخ العلماء يف-11

 1629.9مشس،
 .2111مقبل، رضا سعيد، راريخ املكتبات اإلسالمية يف األندلس،رسالة ماجستري، جامعة املنوفية، -11
-219هـ/122-139املليجي،حممد التهامي، احلياة االقتصادية يف األندلس يف عصر الدولة األموية)-12

 .1629تري، جامعة اإلسكندرية م(، رسالة ماجس1131
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 واملراجعاملصادر 

 .القرآن الكرمي برواية و ورش -
I- : املصادر 

ابن أيب أصيبعة، موفق الدين أيب العباس قاسم، عيون األخبار يف طبقات األطباء،)شرح و حتقيق:   -1
 .1691نزار رضا(،بريوت :دار و مكتبة احلياة،

و تونس)حتقيق: حممد  ابن أيب دينار، أبو عبد هللا بن ايب القاسم، املؤنس يف ذكر بالد أفريقيا -2
 ،تونس،املطبعة العتيقيقة، د.ت.3مشام(،ط

ابن األابر، حممد بن عبد هللا بن أيب بكر القضاعي، التكملة لكتاب الصلة  ) حتقيق: ابراهيم  -3
، القاهرة: دار الكتاب املصري، بريوت: دار الكتاب اللبناين، 1األبياري(، ط

 ص. 212م.1696هـ/1111
البن األابر: )حتقيق: عبد السالم اهلراس(،بريوت:دار الفكر التكملة لكتاب الصلة  -1

 أجزاء. 1م، 1661هـ/1111للطباعة،
التكملة لكتاب الصلة ألبن األابر، طبع و تعليق: ألفريد بل ابن أيب شنب، اجلزائر : مطبع فونتاان،  -1

1616. 
 F.Codera)املستشرق اإلسباين(1996-1992التكملة، طبع يف مدريد  -9
 1691،القاهرة: دار املعارف، 2اء،)حتقيق: حسني مؤنس(،طاحللة السري  -2
ابن اخلطيب، اإلحاطة يف أخبار غرانطة )نشر: حممد عبد هللا عنان(، القاهرة: مكتبة  اخلاجني،  -9

1623. 
أعمال األعمال فيمن بديع قبل االحتالم من ملوك اإلسالم و ما يتعلق بذلك من الكالم )حتقيق:   -6

 ج.2م.2113هـ/1121دار الكتب العلمية، ، بريوت: 1كسروي حسن(، ط
أوصاف الناس يف التواريخ والصالت وتليها الزوادي والعظات، )حتقيق: حممد كمال شبانة(،  -11

 .2112هـ/ 1123القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 
 مـ1629هـ/1312اللمحة البدرية يف الدولة النصرية، القاهرة، املطبعة السلفية، -11
أبو بكر حممد بن خري بن خليفة، فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين   ابن اخلري االشبيلي، -12

املصنفة يف ضروب العلم و أنواع املعارف )نسخ و طبع و مقابلة: فرنسشكه قدارة زيدين، و خليان 
 ص 126م.1662هـ/1112،القاهرة: مكتبة اخلاجني، 3رابرة طرغوة( ط
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زدي، راريخ علماء األندلس )حتقيق: صالح الدين ابن الفرضي، أبو الوليد عبد هللا بن حممد األ -13
 ج.2م.2119هـ/1122، بريوت: املكتبة العصرية، 1اهلواري(، ط

 1621،3الفهرست،)حتقيق،رضا جتدد(، طهران، ابن الندمي، حممد بن إسحاق، أبو الفرج،  -11
  ج.

ن عباس(، ابن بسام، أبو احلسن علي الشنرتينن الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة)حتقيق: إحسا -11
 .1626،بريوت: دار الثقافة، 2ط

ابن بشكوال، أبو القاسم خلف، الصلة يف راريخ علماء األندلس )اعتناء و شرح: صالح الدين  -19
 ص.166م.2113هـ/1123، بريوت: املكتبة العصرية، 1اهلواري(، ط

،بريوت: مؤسسة الرسالة، 2ابن جلجل، طبقات األطباء و احلكماء)حتقيق: فؤاد سيد(،ط  -12
 م.1691هـ/1111

ابن حزم، أبو عبد هللا علي بن سعيد،رسائل ابن حزم،)حتقيق: إحسان عباس(،بريوت: املؤسسة  -19
 .1691العريب للدراسات و النشر،

)راجعه: جلنة من العلماء(، بريوت: دار الكتب العلمية،  3مجهرة أنساب العرب، ط -16
 م2113هـ1121

بلد األندلس)شرح : صالح الدين  ابن حيان، مروان حيان بن خلف،املقتبس يف أخبار -21
 م.2119هـ/1129،بريوت:املكتبة العصرية،1اهلواري(،ط

ابن خاقان، أبو نصر الفتح بن حممد بن عبيد هللا اإلشبيلي، مطمح األنفس و مسرح التآنس يف  -21
 .1699ملح أهل األندلس)حتقيق: حممد علي شوبكة(، بريوت، مؤسسة الرسالة 

 م. 1699هـ/1119مد، الع،ر، بريوت: دار الفكر، ابن خلدون، عبد الرمحن بن حم -22
 ص. 162م. 1696هـ/1116، بريوت: دار القلم، 2املقدمة، ط -23
ابن خلكان، أيب العباس أمحد، وفيات األعيان و أنباء أبناء الزمان )حتقيق: يوسف علي طويل،  -21

 ج.9م.1666هـ/1116، بريوت: دار الكتب العلمية، 1و مرمي قاسم الطويل(،ط
ري، أبو جعفر أمحد بن ابراهيم، صلة الصلة )حتقيق: ليفي بروفسال(، الرابط: املكتبة ابن زب -21

 م. 1631االقتصادية، 
ابن سعيد، املغريب، املغرب يف حلى املغرب،)حتقيق: شوقي ضيف(،القاهرة:دار  -29

 .1629املعارف،
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خالف(، ابن سهل، ثالث واثئق يف حماربة األهواء و البدع يف األندلس)حتقيق:حممد أمحد  -22
 .1691القاهرة:

 .1693ابن شهيد، شارل بالد، دار املكشوف، بريوت، -29
ابن عذارى، أبو العباس أمحد املراكشي، البيان املغرب يف أخبار املغرب و األندلس )حتقيق و  -26

 ج. 1م.1691هـ/1111، بريوت: دار الثقافة، 2مراجعة: ج. س. كوالن وليفي بروفنصال(، ط
حلق احملاريب األندلسي، فهرس ابن عطية)حتقيق: حممد أبو األجفان، ابن عطية، أبو حممد عبد ا -31

 ص. 196م.1693، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 2و حممد الزاهي(، ط
 م.1691هـ/1111،بريوت: مؤسسة الرسالة،1فارس، جممل،)حتقيق: زهري سلطان(،طابن  -31
، 1يان علماء املذهب، طابن فرحون، ابراهيم بن علي بن حممد، الديباج املذهب يف معرفة أع -32

 م. 2113هـ/1123القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 
الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف ، التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري يف اجلامع  -33

 هـ1119الصحيح )حتقيق: أبو لبابة حسني(، الرايض: دار اهلواء، 
ذكر بالد إفريقية و املغرب،)حتقيق: دي البكري، أبو عبيد هللا بن عبد العزيز، املغرب يف  -31

 .  1612سالن(،اجلزائر: 
البلوي، أو جعفر أمحد بن علي الوادي آشي، ثبت البلوي )دراسة و حتقيق:عبد هللا العمراين(،  -31

 م.1693هـ/1113، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 1ط
كتب والفنون، مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب، ، كشف الظنون عن أسامي ال،حاجي خليفة  -39

 ،جزآن.1611بغداد: مكتبة املثىن، 
 م.1622هـ/1362احلموي، ايقوت، معجم البلدان، بريوت: دار صادر، -32
احلميدي، أبو عبد هللا بن أيب نصر فتوح، جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس، )ضبط و شرح:  -39

 ص. 193م.2111هـ/1121، بريوت: املكتبة العصرية، 1صالح الدين اهلواري( ط
احلمريي ،أبو عبد هللا حممد بن عبد املنعم السبيت، ، الروض املعطار يف خ،ر األقطار ) حتقيق:  -36

 ،1621إحسان عباس(، بريوت: مكتبة لبنان، 
احلنبلي، ابن العماد، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب،)حتقيق: جلنة إحياء الرتاث العريب(،  -11

 بريوت: دار األفاق اجلديدة، )د.ت(.
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بو عبد هللا حممد بن حارث بن أسد القريواين،، أخبار الفقهاء و احملدثني)حتقيق: ماراي اخلشين، أ -11
لويسا آبيال و لويس مولتيا(،مدريد: اجمللس األعلى لألحباث العلمية، معهد التعاون مع العامل العريب، 

1661. 
وت: دار الكتاب ، القاهرة: دار الكتاب العريب، بري 2قضاة قرطبة، )حتقيق: إبراهيم األبياري(ط -12

 .1696هـ/1111اللبناين، 
اخلوارزمي، حممد بن أمحد بن يوسف، مفاتيح العلوم)حتقيق: و دراسة: هنى النجار( ، بريوت:  -13

 .1663دار الفكر اللبناين، 
، القاهرة: طبع مكتبة 1الذهيب ،مشس الدين،  طبقات املفسرين )حتقيق:علي حممد عمر(، ط -11

 م1622هـ/1362وهبة، 
علي بن حممد بن علي، برانمج شيوخ الرعيين،)حتقيق: إبراهيم شبوح(، دمشق: وزارة الرعيين،  -11

 .1692الثقافة و اإلرشاد القومي، 
الزبيدي، أبو بكر حممد بن احلسن، طبقات النحويني و اللغويني )حتقيق: حممد أبو الفضل  -19

 م.1691، القاهرة: دار املعارف، 2إبراهيم(، ط
 2112ن علي، األعالم، بريوت: دار العلم للماليني، الزركلي، خري الدين حممد ب -12
الشيباين، أبو عمرو، اجليم )حتقيق: عبد الكرمي العزاوي و مراجعة: عبد احلميد حسني( القاهرة:  -19

 م.1621اهليئة العامة للشؤون املطابع األمريية، 
ت األمم، صاعد األندلسي،أبو القاسم صاعد بن أمحد بن عبد الرمحن بن حممد التغليب، طبقا -16

 .   1669)حتقيق: حسني مؤنس(،القاهرة: دار املعارف، 
 .صحيح مسلم )حتقيق حممد عبد الباقي،بريوت: دار إحياء الرتاث،بدون راريخ -11
-1663صلة الصلة إلبن الزبري، حتقيق: عبد السالم اهلراس و سعيد أعراب، يف أربعة أقسام،  -11

 إلسالمية.الرابط: منشوراة وزارة األوقاف و الشؤون ا1661
الضيب، أمحد بن حيىي بن أمحد بن عمرية، بغية امللتمس يف رجال األندلس، )ضبط وشرح:  -12

 م.2111هـ/1129، بريوت: املكتبة العصرية، 1صالح الدين اهلواري(، ط
طاش ك،رى زادة، أمحد بن مصطفى، مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم، ط  -13

 1691هـ/1111ية، ، بريوت: دار الكتب العلم1
تونس، دار الرتاث و املكتبة العتيقة، -،القاهرة2عياض،   اإلملاع) حتقيق: السيد أمحد صقر(،ط -11

1691. 
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، الرابط: وزارة األوقاف و 2عياض، التعريف ابلقاضي عياض،)حتقيق: حممد بنشريفة(،ط -11
 .1692الشؤون اإلسالمية، 

، بريوت: دار الغرب 1جرار(،ط عياض، بن موسى السبيت، الغنية )حتقيق: ماهر زهري -19
 ص. 312م.1692هـ/1112االسالمي، 

ترتيب املدارك و تقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك، ) حتقيق: أمحد بركاش و عبد  -12
 .1621القادر الصحراوي(، الرابط: مطبعة فضالة، 

لقاهرة: الفارايب، أبو نصر حممد، إحصاء العلوم) صححه و علق عليه: عثمان حممد أمني(،ا -19
 .1631مكتبة اخلاجني 

الفراهيدي، اخلليل بن امحد، كتاب العني،) ترتيب و حتقيق: عبد احلمد هنداوي(، بريوت: دار  -16
 ج.3. 2113هـ/1121الكتب العلمية، 

املراكشي، حممد عبد الواحد بن علي، املعجب يف تلخيص أخبار املغرب )شرح: صالح الدين  -91
 ص. 313م.2119هـ/1129رية، ، بريوت: املكتبة العص1اهلواري(ط

املعجم يف أصحاب القاضي األمام أيب علي الصديف، القاهرة: دار الكتاب العريب للطباعة و  -91
 ص. 339م. 1692هـ/1392النشر،

املقدسي، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد، أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم)حتقيق:  -92
 .1692العريب، حممد خمزوم(،بريوت: دار إحياء الرتاث 

املقري ، أزهار الرايض يف أخبار عياض،)حتقيق و تعليق: مصطفى سقا ،إبراهيم األبياري، عبد  -93
م، 1612هـ/1391م/1636هـ/1319احلفيظ شليب(،القاهرة: جلنة التأليف و الرتمجة و النشر، 

 ج.3
و يوسف  نفح الطيب و ذكر وزيرها لسان الدين بن اخلطيب )شرح و تعليق: مرمي قاسم طويل -91

 م.1661هـ/1111، بريوت: دار الكتب العلمية، 1علي طويل(، ط
 

II- : املراجع 
 العربية:ابللغة 

 .1696: دار عكاظ، طاألندلس، الرابيف التاريخ  ومصادرعبود، حممد، مباحث  ابن-1             
) النشأة و اخلصائص(، اهلروس ، مصطفى ، املدرسة املالكية األندلسية إىل هناية القرن الثالث اهلجري  -2

 م.1662هـ/1119الرابط: وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية 
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، الدار 1ابن مبارك، حممد مجيل، التوثيق و اإلثبات ابلكتابة يف الفقه اإلسالمي و القانون الوضعي،ط -3
 .2111هـ/1121البيضاء، مطبع النجاح اجلديدة، 

 .1639آلاثر األندلسية، القاهرة،أرسالن، شكيب، احللل السندسية يف األخبار و ا -1
أشباخ، يوسف، راريخ األندلس يف عهد املرابطني و املوحدين،)ترمجة:حممد عبد هللا  -1

 .1619عنان(،القاهرة،
 ، القاهرة: مكتبة النهضة العربية، د.ت.3أمني، أمحد ،ظهر اإلسالم، ط -9
قاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، ابلنثيا، آجنل جالت، راريخ الفكر األندلسي، )ترمجة: حسني مؤنس(، ال -2

 م.1611
 1622بدر ،أمحد، ، دراسات يف راريخ األندلس و حضاراهتا، دمشق:  -9
 .1696بدوي، عبد الرمحن، دور العرب يف تكوين الفكر األورويب،القاهرة، -6

 بروفنصال، ليفي، حضارة العرب يف األندلس،)ترمجة:ذوقان قرقوط(،بريوت:دار مكتبة احلياة،د.ت. -11
-629هـ/22-319سعد عبد هللا ،احلياة العلمية يف عصر اخلالفة يف األندلس بشري،  -11

 1669هـ/1112م،مكة املكرمة: معهد البحوث العلمية و إحياء الرتاث اإلسالمي،1131
بين ايسني، أمحد يوسف، علم التاريخ يف األندلس حىت هناية القرن الرابع اهلجري)العاشر  -12

 .2112ة للدراسات اجلامعية،،األردن: مؤسسة محاد1امليالدي(،ط
بيضون، إبراهيم،األمراء األمويون الشعراء يف األندلس،دراسة يف أدب السلطة، بريوت: دار  -13

 .1699النهضة العربية،
الرتغي، عبد هللا املرابط، فهارس علماء املغرب: منذ النشأة إىل هناية القرن الثاين عشرة للهجرة،  -11

 ص. 213م. 1666هـ/1121العلوم اإلنسانية، ، تطوان: منشورات كلية اآلداب و 1ط
الثعاليب ،عبد العزيز ، راريخ مشال إفريقيا من الفتح اإلسالمي إىل هناية الدولة األغلبية)مجع و  -11

، بريوت: دار الغرب 2حتقيق: أمحد ميالد و حممد إدريس(، تقدمي و مراجعة: محادي الساحلي، ط
 ،1661هـ/1111إلسالمي،

ل أساس النشاط العلمي،)ترمجة: حشمت قاسم (،بريوت:  الدار العربية جاريف، وليم، االتصا -19
 1691للموسوعات،

جوانب من الواقع األندلسي يف القرن اخلامس اهلجري، تطوان: املعهد  اجلامعي للبحث العلمي،  -12
 م.1692هـ/  1119
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دراسات  ، بريوت: مركز2اجليوسي، سلمى اخلضراء، احلضارة العربية اإلسالمية يف األندلس، ط -19
 ، جزآن.1666الوحدة العربية، 

، 2حجي، عبد الرمحن علي، التاريخ األندلسي من الفتح اإلسالمي حىت سقوط غرانطة،ط -16
 .1691بريوت: دار القلم،

احلجيلي، عبد هللا بن حممد، علم التوثيق الشرعي، الرايض: مكتبة امللك فهد الوطنية،  -21
 .2113هـ/1121

 .1692ن راريخ الكتب و املكتبات، القاهرة:دار الثقافة،احللوجي، عبد الستار ،حملات م -21
،بريوت:مؤسسة 1محادة، حممد ماهر، املكتبات يف اإلسالم: نشأهتا و تطورها و مصائرها،ط -22

 م.1699هـ/1112الرسالة،
خالف، حممد عبد الوهاب،قرطبة اإلسالمية و احلياة االقتصادية و االجتماعية يف القرن احلادي  -23

 .1629امس اهلجري، تونس: الدار التونسية للنشر عشر امليالدي،اخل
خليفة، شعبان عبد العزيز،النشر احلديث و مؤسساته، اإلسكندرية: دار الثقافة  -21

 .1696العلمية،
خوليان، ربريا، الرتبية اإلسالمية يف األندلس: أصوهلا املشرقية و أتثرياهتا الغربية، القاهرة: دار املعارف،  -21

1691. 
للطيف،األندلس يف هناية املرابطني و مستهل املوحدين عصر الطوائف الثاين دنش،عصمت عبد ا -29

 .1699هـ/1119،بريوت:دار الغرب اإلسالمي،1م،ط1111-1119هـ/111-119
دايب، حامد الشافعي، ، الكتب و املكتبات يف األندلس،القاهرة: دار قباء للطباعة و النشر و  -22

 .1669التوزيع، 
،بريوت: دار املدار 1شأة تدوين التاريخ العريب يف األندلس، طذنون ،عبد الواحد ، طه، ن -29

 2111اإلسالمي، 
رمضان انصر، حممد عبد الرمحان، ، االتصال العلمي يف الرتاث اإلسالمي)تقدمي: حشمت  -26

 .1661قاسم، القاهرة: دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع،
حل أمحد العلي(،مراجعة: توفيق روزنتال، فرانز،علم التاريخ عند املسلمني،)ترمجة:صا -31

 .1693حسني،بغداد: مكتبة املثىن، 
 .1692هـ/1112،دمشق: مكتبة البيان،1الزحيلي، و هبة، وسائل اإلثبات،ط -31
 زوين، علي، علم الواثئق و التوثيق يف تراثنا اإلسالمي، بغداد،د.ت. -32
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زيغريد، هونكه، مشس العرب تسطع على الغرب)تعريب:فاروق بيضون و كمال   -33
 .1696،بريوت:منشورات املكتب التجاري،2دسوقي(،ط

سامل، السيد عبد العزيز وأمحد خمتار، العبادي، راريخ البحرية اإلسالمية يف املغرب و األندلس،  -31
 .1696بريوت: دار النهضة العربية،

يف األندلس من الفتح و حىت سقوط اخلالفة،  سامل، السيد عبد العزيز، راريخ املسلمني و آاثرهم -31
 .1666اإلسكندرية: مؤسسة الشباب،

سامل، السيد عبد العزيز، حماضرات يف راريخ احلضارة اإلسالمية،اإلسكندرية: مؤسسة شباب  -39
 .1662اجلامعة،

،ليبيا، دار املدار 1سامرائي، خليل إبراهيم و آخرون،راريخ العرب و حضارهتم يف     األندلس،ط -32
 .2111اإلسالمي،

 .1629سامرائي، خليل إبراهيم، الثغر األعلى األندلسي، بغداد، -39
سزكني، فؤاد، راريخ الرتاث العريب)ترمجة: حممود فهمي حجازي و فهمي أبو الفضل(، القاهرة: اهليئة  -36

 .1622املصرية العامة للكتب، 
 .1691دار النهضة العريب،سعدون، عباس نصر هللا،دولة املرابطني يف املغرب و األندلس، بريوت: -11
الشامي، أمحد حممد، املعجم املوسوعي ملصطلحات املكتبات و املعلومات، الرايض: دار  -11

 .1699املريخ،
، تطوان: منشورات اجلمعية 2الشريف، حممد، الغرب اإلسالمي، نصوص دفينة و دراسات، ط -12

 ص. 121م. 1666املغربية للدراسات األندلسية، 
 .1693،بريوت: دار العلم للماليني،1األندلسي،ط الشعكة، مصطفى، األدب -13
الشيخ، عبد اللطيف أمحد،التوثيق لدى فقهاء املذهب املالكي إبفريقية و األندلس من الفتح  -11

،ة 2111هـ/1121اإلسالمي إىل القرن الرابع اهلجري، الشارقة: مركز مجعة املاجد للثقافة و الرتاث، 
 جزآن.

 1662هـ/1112اهرة: دار الرشاد، ، الق2شيوخ العصر يف األندلس،ط -11
الصمدي، خالد، مدرسة فقه احلديث ابلغرب اإلسالمي من النشأة إىل هناية القرن السابع اهلجري:  -19

 .2119هـ/1،1122مناهجها،الرابط: دار أيب الرقراق للطباعة و النشر،ط-آاثرها-جذورها
 1699رية، عبادي، أمحد خمتار، دراسات يف راريخ املغرب و األندلس، اإلسكند -12



    املصادر املراجع

افياالبيبليوغر  

   

293 

 

عبد الرمحن، انصر حممد، االتصال العلمي يف الرتاث اإلسالمي، منذ صدر اإلسالم حىت هناية العصر  -19
 .1662العباسي، القاهرة،دار غريب، 

،بريوت:دار 2راريخ األدب األندلسي: عصر الطوائف و املرابطني،ط عباس، إحسان، -16
 الثقافة،د.ت.ن.

 1622قرطبة حاضرة اخلالفة يف األندلس، بريوت:  -11
 1666،الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب،1،طعروي ،عبد هللا،  جممل راريخ املغربلا -11
، بريوت: مطابع 1عزام، برجس، مدخل إىل تصنيف املكتبات،)مراجعة: ماجد عالء الدين(،ط -12

 .1699الصباح،
عطية، جورج، الكتاب يف العامل اإلسالمي،)ترمجة: عبد الستار احللوجي(، سلسلة عامل املعرفة، العدد  -13

 .2113ين للثقافة و الفنون، أكتوبر، ، الكويت: اجمللس الوط262:
، 1عنان، حممد عبد هللا، دول اإلسالم يف األندلس،دول الطوائف منذ قيامها حىت الفتح املرابطي،ط -11

 م.1696القاهرة: مطبعة جلنة التأليف و الرتمجة و النشر، القاهرة 
القاهرة: الزهراء ،  2عويس ،عبد احلليم، ، ابن حزم األندلسي و جهوده يف البحث التارخيي،ط  -11

 م1699هـ/1116لإلعالم العريب،
 .1662هـ1112،بريوت: دار اجليل،1عيد، يوسف، النشاط املعجمي يف األندلس،ط -19
فارح ،عبد العزيز،  صناعة الفهرسة و التكشيف، وجدة: منشورات كلية اآلداب و العلوم  -12

 2112، 1اإلنسانية، ط
 .1696، بريوت: منشورات املكتبة العصرية، 3طفروخ، عمر، عبقرية العرب يف العلم و الفلسفة، -19
، بريوت، دار اجليل، 1الطبعة فّيومي ،حممد إبراهيم ،: راريخ الفلسفة اإلسالمية يف املغرب واألندلس،  -16
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ات يف علم املكتبات، كشافات اإلستشهاد املرجعي، القاهرة، مكتبة غريب، قاسم، حشمت،دراس -91

 د.ت.
القندجيلي، إبراهيم عامر و آخرون،الكتب و املكتبات : املدخل إىل علم املكتبات و املعلومات  -92

 .2112،القاهرة ،
 .1691ترمجة:حشمت قاسم(،القاهرة: مكتبة غريب،كانكسرت، ولفرد،نظم اسرتجاع املعلومات) -93
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 .1662اللبنانية،

 م.1621هـ/1361كحالة،عمر رضا،مقدمات يف حضارة العرب و اإلسالم،دمشق: مطبعة احلجاز، -91
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 .1691موسى(، القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
لقاهرة: مكتبة األجنلو ،ا1ماجد، عبد املنعم، راريخ احلضارة اإلسالمية يف العصور الوسطى،ط -99
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 .1692املعارف،
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 .1691نعنعي، عبد اجمليد، اإلسالم يف طليطلة،بريوت:دار النهضة العربية، -29
منلة، علي إبراهيم، مراكز الرتمجة القدمية عند املسلمني، الرايض: مكتبة فهد  -22

 م.1662هـ/1112الوطنية،
، عمان: نشر اجلامعة األردنية، 1هارس األندلسية،دراسة و حتليل، طهاين، العمد، كتب ال،رامج و الف -29

1663. 
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 .1691دار الندوة اجلديدة،
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الوراقة وأشهر أعالم الوراقني: دراسة يف النشر القدمي ونقل املعلومات، الرايض، مكتبة امللك فهد  -92
 م5991هـ/5511الوطنية، 

III- :الدورايت 
 ابللغة العربية : -5
، القاهرة: جامعة جملة معهد املخطوطات العربيةد العزيز: " كتب برامج علماء األندلس"، األهواين، عب -1
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 .233-216ص ص م،1692هـ/1119تطوان، 
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 .12-36، ص ص 1،1661جملة دراسات أندلسية، تونس: العدد 
تبات محد  العكرش ،عبد الرمحان،:" مكتبة األمويني ك،رى مكتبات أورواب يف العصور الوسطى"، جملة املك -1

 .99-1،ص ص 1662،جويلية 3،العدد 12و املعلومات العربية،الرايض: دار املريخ،س 
جملة معهد خوليان، ربريا: " املكتبات و هواة الكتب يف اسبانيا اإلسالمية")ترمجة: مجال حممد حمرز(، -1

 .111-96، ص ص 1616،ماي 1، القاهرة،اجلزء الثاين، جملد املخطوطات العربية
ه("، جملة أفاق الثقافة و 122-366هاب خليل ،" أثر الفتنة يف احلركة العلمية بقرطبة)دابغ، عبد الو  -9

 .129-113،ص ص2111،  بريوت،29-21،العدد 2الرتاث،السنة 
دايب، حامد الشافعي: " فهارس و برامج الشيوخ و دورها يف الضبط الببليوغرايف  لإلنتاج الفكري يف  -2

م، ص 1662، سبتم،ر 3ملكتبات  و املعلومات، السنة الثانية، العدداألندلس"، جملة دراسات عربية يف ا
 .61-21ص

سيد ،أمين فؤاد:" السماع و القراءة و املناولة"، يف أعمال ندوة : "فن فهرسة املخطوطات: مدخل و  -9
قضااي" تنسيق و حترير: فيصل احلفيان، القاهرة: املنظمة العربية للرتبية و الثقافة و العلوم، 

 .112 - 23، ص ص 1121/1666
عبد اهلادي، عبد الرمحن: " املصاحبة الورقية يف دراسة بنية التخصصات العلمية و ارتباطاهتا و تطورها"،  -6

 .122-191، ص ص 1669، الرايض، 3، العدد جملة االجتاهات احلديثة يف املكتبات و املعلومات
هـ(،جملة أفاق للثقافة 122-366ة)عبد الوهاب، خليل، :"أثر الفتنة يف احلركة العلمية يف قرطب -11

 .121-111، ص ص2111،الكويت،29-21، العدد 2و الرتاث، السنة
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، 32العدد  جملة التاريخ العريب،عمارة، عالوة: " الكتابة التارخيية يف الغرب اإلسالمي الوسيط" -11
 .396-331م، ص ص2111هـ/1121الرابط: مجعية املؤرخني املغاربة، خريف،

 يف املغرب يف ضمري أدابئهياة اليومية من خالل كتاب الصلة البن بشكوال" قاضي، حممد: " احل -12
-191، ص ص2111)تنسيق: سليم ريدان(، تونس: املطبعة املغاربية للطباعة و النشر واإلشهار، 

192. 
 9مكي، حممد: " التصوف يف األندلس"،جملة املعهد املصري للدراسات اإلسالمية، اجمللد  -13

 .116-63،ص 1611مدريد، 
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 .111-119، ص ص 1691-،1693، مدريد 22اجمللد  مدريد،
: عرض قاعدة 1666-1639الوزاين، حسن : " اإلنتاج األديب املغريب الصادر خالل فرتة  -41

ورات حول املكتبات يف مطلع األلفية الثالثة، جامعة معطيات و حتليل سوسيو بيبليومرتي"، منش
 .112-96، ص ص  1، مج2113الشارقة، النشر العلمي، 
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م، 1669هـ /1112عزيز العامة،مكتبة امللك عبد ال الرايض: ،1ط ،األندلس قرون من التقلبات و العطاءات -
 أجزاء. 1
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: الرسائل و األطروحات اجلامعية -  VI – 
-1131هـ/199-122بشري، سعد عبد هللا، احلياة العلمية يف عصر ملوك الطوائف يف األندلس،-1

 هـ.1119-1111م، رسالة دكتوراه غري منشورة،مكة: جامعة أم القرى،1161
دلس يف القرن السادس اهلجري،مع حتقيق كتاب املقصد احملمود جويدل ، إدريس،  فقه التوثيق ابملغرب و األن-2

دكتوراه دولة، غري -3م(،أطروحة 1196هـ/191يف تلخيص الواثئق و العقود أليب احلسن علي اجلزيري)ت 
       أجزاء. 3م،2111-2111منشورة،الرابط،

وثق و أحكام الواثئق، حتقيق ملخطوط حسين، لطيفة، املنهج الفائق و املنهل الرائق و املعىن الالئق آبداب امل-1
 . 1669أمحد بن حيىي الونشريسي.، الرابط،

  .1693حسني، حازم غامن، احلياة العلمية و الثقافية يف األندلس، رسالة ماجستري، املوصل -1
سامة مصطفى، حممد مسعد، احلياة االقتصادية و االجتماعية يف إقليم غرانطة يف عهد املرابطني و -9

 .  1692م(،رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة 1223-1162هـ/921-191دين)املوح
سفياين، إدريس،  الواثئق و األحكام ابملغرب و األندلس يف القرنيني الرابع و اخلامس اهلجريني، أطروحة -2

 أجزاء.  3م،1666هـ/1121دكتوراه دولة، غري منشورة، الرابط،
لواثئقي يف األندلس، رسالة ماجستري ،  جامعة اإلسكندرية، شرين، حممود حسن، االتصال ا سيد عبده،-9

2112. 
صاحيب، حممد، الرتاث العريب اإلسالمي ومرجعياته: دراسة إبستيمولوجية يف البيبليوغرافيا عند املسلمني، -6

 .2112-  2111أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة وهران،  
 املغرب و األندلس، رسالة دكتوراه، جامعة عني مطلوب، انطق صاحل، فهارس شيوخ العلماء يف-11

 1629.9مشس،
 .2111مقبل، رضا سعيد، راريخ املكتبات اإلسالمية يف األندلس،رسالة ماجستري، جامعة املنوفية، -11
-219هـ/122-139املليجي،حممد التهامي، احلياة االقتصادية يف األندلس يف عصر الدولة األموية)-12

 .1629تري، جامعة اإلسكندرية م(، رسالة ماجس1131
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 الكلامت املفتاحية:

 الطبقات -الرتاجم-املعلومات -ابن بشكوال- -املرابطون -الوثائقي  االتصال-الوثائق-األندلس

األندلس في ظل الوجود العربي اإلسالمي حركة ثقافية واسعة تجلت فيما خلفه أهلها من آثار علمية وأدبية  عرفت           

كتبه األندلسيون من مصنفات التراجم واألعالم والسير األندلسية، وملا تضمنته  الدارس ماانتباه ما يثير  ولعل أبرز وفكرية. 

من فوائد تاريخية وفكرية وأدبية وسياسية واجتماعية. كما كان لهذه الكتب فضل كبير في التعريف برجال األندلس وأعالمها 

ه العلماء في عمليات االتصال ونقل املعلومة في األندلس في العصر ورغم أهمية االتصال الوثائقي والدور الذي لعب املفكرين.

ومن هنا تأتي  االتصالين العلمي والوثائقي. أغفلت عملياتقد الوسيط اإلسالمي، فإّن معظم األبحاث ال سيما التاريخية منها 

 .أهمية "موضوع الوثائق ومصادر املعلومات في األندلس على ضوء االتصال الوثائقي

 

تفوق األندلس في القرن الخامس الهجري، الحادي عشر امليالدي لم يكن معياره العدد وإنما الهجرة والرحلة  نإ

فاملعلومات التي استقيناها من  .وتعدد املراكز العلمية في األندلس ورعاية األمراء للعلم وطالبه، مما أدى إلى قيام مراكز علمية

تأطير املنهجي املتبع، أمكننا من جرد عام لألدب البيوغرافي والببليوغرافي لألندلس، التراجم والفهارس والبرامج، وبفضل ال

 وإخراج مادة إحصائية خام من التراجم على شكل جداول ورسوم بيانية من أجل إمكانيتين هما:

 تجمع تخصصات املعرفة في التراث األندلس ي. .1

 االنتساب الفكري لألفراد حسب جغرافية األندلس. .2

في هذا الشأن، تطل صورة املغرب  كتب الصالت و التراجممما تقدمه كتب تراجم األندلس وباألخص  وانطالقا                 

اإلسالمي وهو على اتصال مستمر بما يجري في املشرق وما يروج في مجالسه العلمية من مؤلفات وقضايا ومناقشات، بل إنه 

وهو يساهم من جهته في العمل على ازدهار تلك الثقافات الوافدة عليه،  بفضل رصد هذا الوجه من التأثر يبدو األندلس

 فيؤلف بمحاذاتها ويناقش قضاياها ويقيم الشروح على أعمالها ومتونها.

 
Traduction 

 
Mots-clés : documents, communication documentaire, Almoravides, Ibn Bachkwal, 

Renseignement,Tarajim,Tabakat. 

 

       L’Andalousie a connu sous le règne des Arabes musulmans un large mouvement culturel 

manifesté à travers ce que ses habitants ont laissé comme héritage scientifique, littéraire et intellectuel. 

Ce qui attire particulièrement l'attention du spécialiste consiste dans ce que les Andalous ont écrit 

comme biographies des érudits de l'Andalousie et ce que ces sommes biographiques pouvaient contenir 

comme informations historiques, intellectuelles, littéraires, politiques et sociologiques.  
       Les Andalous ont eu une activité scientifique très importante. En effet, la période entre le IIe et le 

VIe siècles de l'hégire (VIIIe et XIIe siècles de l'ère chrétienne) a connu un développement 

civilisationnel généralisé ; particulièrement dans le domaine scientifique. La suprématie de 

l'Andalousie au Ve siècle de l'hégire, le XIe siècle de l’ère chrétienne, ne se mesurait pas par le chiffre 

mais par l'exode, la pérégrination, la multiplication des centres scientifiques en Andalousie. 

      Grâce au cadrage méthodologique adopté, nous avons pu faire l'inventaire général de la littérature 

biographique et bibliographique de l'Andalousie réalisant par là une matière brute de recensement 

(recension) biographique sous forme de tableaux et de graphiques en vue de ces deux objectifs : 

1 ─ groupement des cognitions spécifiques dans le patrimoine andalou 

2 ─ référencement culturel des individus (personnages historiques) en fonction de la géographie 

andalouse 

      Partant de ce que présentent les ouvrages Tarajim et Silat dans ces considérations apparaît l'image 
du Maghreb islamique ; lequel demeure en relation continue avec ce qui se passe en Orient et ce qui est 

en vogue dans ses sociétés scientifiques comme ouvrages, affaires et débats. 

 


