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تصدير



احلمد لله رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.
في خدمة  رائد  بدور  تضطلع  ثقافية،  علمية  خيرية  مؤسسة  بالرياض  العامة  عبدالعزيز  امللك  مكتبة 
واألمم، قدميها  الشعوب  الثقافي واحلضاري بني  للترابط  املستويات، ومتثل جسراً  كافة  الثقافة على 
الكنوز  وبــني  من جهة،  واالطــالع  الــقــراءة  محبي  بني  التواصل  مد جسور  على  كما حتــرص  وحديثها، 

املعلوماتية والثقافية والتراثية من جهة أخرى. 
وانطالقاً من رسالة مكتبة امللك عبدالعزيز العامة العلمية والثقافية التي توجب عليها رصد النشاطات 
العلمية وتوثيقها، حرصت املكتبة منذ تأسيسها على جمع وتنظيم وتيسير سبل اإلفادة من التراث العربي 

واإلسالمي. 
ومن هذا املنطلق حرصت املكتبة على اقتناء مجموعات متنوعة من التراث اإلسالمي عامة، وما يتعلق 
منه باألندلس على وجه اخلصوص، واملطبوع في مختلف أرجاء العالم، والذي ميثل في معظمه نشاط 

الباحثني من عرب ومستشرقني بلغات متعددة، كما حرصت املكتبة على تنظيمه وإتاحته للباحثني.
هذا العمل »مصادر أندلسية« ميثل جزءاً مما تقتنيه مكتبة امللك عبدالعزيز العامة من مصادر مهمة 
حتكي قصة حقبة زمنية حكم فيها املسلمون أجزاء كبيرة من أوربا، وكونوا دولة إسالمية رائدة حضارياً 
ثقافياً  وثقافياً وعلمياً، أخذت أوربا كلها تنهل من علومها وحتاكي حضارتها. كما ميثل الكتاب جسراً 
وحضارياً بني املاضي واحلاضر. كما يعد عماًل علمياً يثري املكتبة العربية والباحثني املتخصصني في 

الدراسات األندلسية من كل النواحي التاريخية والثقافية واحلضارية.
وفي اخلتام تتوجه املكتبة بالشكر والتقدير لكل من: الدكتور/ سعيد بن فائز السعيد، واألستاذ/ بندر بن 
عبدالله املبارك، واألستاذ/ بدر احلاج، واألستاذ/ فهد بن عبدالكرمي العبدالكرمي، على جهودهم العلمية 
في إخراج هذا العمل، وكذلك للعاملني في املكتبة الذين ساعدوا ويسرو سبل إجنازه فلهم جميعاً 

الشكر والتقدير.
ومكتبة امللك عبدالعزيز العامة إذ تقدم هذا العمل للقارئ العربي، تأمل أن 

يحقق الهدف الذي أُعّد من أجله، وأن يكون فيه الفائدة املرجوة بإذن الله.

مكتبة امللك عبدالعزيز العامة



منهج العمل



مت في هذا العمل اختيار مجموعة من مقتنيات مكتبة امللك عبدالعزيز العامة في موضوعات   •
متنوعة، تتعلق جميعها باألندلس؛ ومن أمثلة هذه املوضوعات: التاريخ، واألدب، والشــــــعر، 
واحلروب، والزراعــــــة، والعمالت، والفنون، والثقافة، وملــــــوك الطوائف وممالكهم، واملدن 
األندلســــــية، واألقليات، والديانات، والســــــير والتراجم، واملباني والتصاميم، واملخطوطات، 
والببليوجرافيــــــات، ووالة األندلس، والقصور، والنقوش، والرحالت، والســــــياحة، والوضع 

االجتماعي واالقتصادي والسياسي في األندلس، وغيرها من املوضوعات ذات العالقة. 

واإلسبانية،  واإلجنليزية،  العربية،  وهي:  عدة؛  لغات  العمل  لهذا  اللغوية  التغطية  شملت   •
والفرنسية، واألملانية، والالتينية.

بحسب عناوينها، مع إعطاء رقم متسلسل لكل  مت ترتيب املصادر املنتقاة ترتيباً هجائياً   •
مصدر. وقد بلغ عدد املصادر في هذا العمل أربعة وثمانني عنواناً.

مت االلتزام في العمل بإعداد وصف ببليوجرافي لكل مصدر من املصادر الواردة فيه، متبوع   •
مبلخص له، مأخوذ من املصدر نفسه، مع عدم االستعانة بأي مصدر خارجي في إعداد 

امللخصات.

الواردة في  أضيف إلى النص املكتوب مجموعة منتقاة من الصور، مأخوذة من املصادر   •
العمل لتساعد في حكاية الرواية األندلسية. 

مت إعداد كشاف بأسماء األشخاص املسؤولني عن املصادر الواردة في العمل - سواء كانوا   •
مؤلفني، أو محققني، أو مترجمني، أو رسامني، أو غير ذلك في آخر العمل، وبجوار كل اسم 

رقم استرجاعي )الرقم التسلسلي(.

مت إضافة ملحق في آخر العمل، وهو عبارة عن جدول بجميع عناوين املصادر الواردة في   •
العمل، إضافة إلى أسماء املسؤولني عن املصادر باللغتني العربية واإلجنليزية؛ مرتبة ترتيباً 

هجائياً حسب عناوينها باللغة العربية.



مقدمة



االهتمام باملاضي التاريخي والثقافي واحلضاري لألمم يشــــــكل جزءاً من اهتمامها بهويتها وكينونتها، بل يعد مســــــؤولية كبرى ال سيما إذا 
كان ذلك املاضي مشــــــعاً ومؤثراً على التاريخ. واهتمام مكتبة امللك عبدالعزيز العامة مباضي الدولة اإلســــــالمية في األندلس يســــــتجيب 
أوالً وقبل كل شــــــيء لوعيها بأهمية التعريف بهذا التاريخ بكل إيجابياته وســــــلبياته، بكل أفراحه وأحزانه. وهي إذ تضع اليوم بني أيدي 
ــــــفر بعنوان »مصادر أندلســــــية« تكون وفية حلرصها على التعريف أوال مبا يتوفر في خزائنها من كتب  القراء والباحثني واملهتمني هذا السِّ
ومصادر ومراجع حول تاريخ املسلمني في األندلس، سواء كان كتبه املسلمون في فترة احلكم األندلسي، أو ما كتب عنهم إبان أو بعد نهاية 
العهد اإلســــــالمي، والنهوض ثانياً بالدور األكادميي املنوط بها واملتمثل في توفير املادة العلمية الكفيلة بالقيام بأبحاث في هذا املوضوع 

الشائك. 
إن هذه املصادر املتوفرة اآلن في رفوف مكتبة امللك عبدالعزيز العامة ميكن اعتبارها رئيســــــية وتؤرخ لفترة تاريخية غنية من تاريخ األمة 

اإلسالمية، ويعد الرجوع إليها واالستئناس بها من قبل الباحثني والدارسني للفترة نفسها أمراً ضرورياً. 
إن مــــــا تقوم به مكتبة امللك عبدالعزيز العامة حلقة من مشــــــروع علمي ضخــــــم يتمثل في وضع دالئل تهدف من جهة إلى التعريف الدقيق 
بالعناوين التي تتوفر لديها في مجاالت معرفية مختلفة، وذلك بتســــــهيل عمل ملخصات تبني موضوع الكتاب ومحاوره، والهدف من هذا 
العمل هو مســــــاعدة الباحث املتخصص والدارس والطالب واملهتم، في إجناز األبحاث في أحســــــن الظروف. فهذه الدالئل إذاً هي مبثابة 

بحث ببليوجرافي لكل هؤالء تسهياًل لعملهم وتوفيراً جلهدهم ووقتهم. 
إن موضــــــوع املصادر األندلســــــية الــــــذي اختارته مكتبة امللك عبدالعزيز العامة جندت له فريق عمل انكب لشــــــهور عديدة في توفير املادة 
وذلك بقراءة الكتب واملراجع املتوفرة لديها، ووضع ملخصات تعرف بشــــــكل كاف مبضامينها ومناهجها بل وبأهميتها أحياناً في دراســــــة 

هذه احلقبة التاريخية. 
 وهذه املصادر تتميز بكونها قريبة جداً من املرحلة التاريخية موضوع الدرس، فنجدها مكتوبة في الفترة نفســــــها أو مباشــــــرة بعد طرد 
املسلمني من األندلس. كما أن بعضها تناول بالتدقيق النتائج العكسية من جميع اجلوانب على كل املستويات لهذا الطرد، ليس فقط على 
املســــــلمني، بل أيضاً على املســــــيحيني بعد استعادة إسبانيا. وجتدر اإلشارة إلى سمة أخرى لهذه املصادر، وتتجلى في كون كل مصدر منها 
يتناول موضوعاً واحداً يضيء جانباً من جوانب احلياة األندلســــــية في التاريخ أو االقتصاد أو النقود أو التجارة أو اجلغرافيا أو أســــــماء 
األماكن أو الفنون أو األدب أو الشعر أو الفلسفة أو األحكام أو علم اآلثار أو املعمار أو ظاهرة املولدين واملستعربني واليهود وغيرها كثير 
من املواضيع. وهذا أمر مهم جداً حيث يكشــــــف عن التفاصيل الدقيقة التي عادة ما تغيب في املصادر العامة والشــــــاملة، على حني جتد 
لها هنا مكاناً ومتســــــعاً بل واســــــتثماراً أمثل. هكذا مثاًل ميكن أن نقف عند تفاصيل معاناة املسلمني واليهود وطردهم وتنقلهم من منطقة 
إلى أخرى، وذلك بذكر أسماء املناطق التي مروا بها، وكذلك أعدادهم ذكوراً وإناثاً وأطفاالً، وغيرها من التفاصيل التي عادة ما يحتاجها 

الباحث سعياً ملوضوعية أكثر وإحاطة أوسع باملوضوع للوصول إلى نتائج علمية ودقيقة. 
كمــــــا أن لغة املصــــــادر متنوعة مما يجعل املعلومات املتوفرة واملواضيع التي مت التطرق إليها متنوعة أيضاً متنوعة، وهذا يفيد الباحثني إذ 
ســــــيجدون مادة خصبة ورؤى مختلفة، ال شــــــك أن املقارنة فيما بينها ســــــيؤدي إلى نتائج مهمة وغنية. ونشير بهذا الصدد إلى أن املصادر 
التي مت تناولها متوفرة باللغة العربية واإلسبانية واإلجنليزية والفرنسية واألملانية والالتينية. كما أن بعض هذه املصادر متت ترجمته من 

وإلى إحدى هذه اللغات. 
وحرصاً منا على تعريف وإطالع القارئ والباحث على كل ما كتب حول الفترة التي نحن بصدد دراســــــتها، ننبه إلى أن مضامني أو حتى 



عناويــــــن بعض املصــــــادر قد ال تتفق بالضرورة مع مبادئنا أو توجهاتنا كعرب وكمســــــلمني، وقد تصدم أحياناً أحاسيســــــنا أو تتعارض مع 
عقيدتنا، لكننا حريصون من باب األمانة العلمية على نشــــــرها، وفتح آفاق رحبة أمام الباحث العربي واملســــــلم للرد عليها بأساليب علمية 

مبنية على حجج وأدلة دامغة في أبحاثهم الالحقة أو في امللتقيات العلمية. 
يعد تاريخ دولة اإلســــــالم باألندلس من أطول وأخصب دول اإلســــــالم عمراً، وعبرة وأبلغها عظة وأكثرها دروساً وفوائد، فقد امتدت دولة 
اإلسالم باألندلس قرابة ثمانية قرون منذ أن فتحها طارق بن زياد وموسى بن نصير سنة )92هـ( وحتى سقوط مملكة غرناطة آخر دول 
اإلســــــالم باألندلس ســــــنة )897 هـ( مرت خاللها األندلس بعدة مراحل وأطوار بني قوة وضعف ووحدة وتفرق. ولم يكن ســــــقوط األندلس 
بالشــــــيء الذي حدث فجأة لطول عمر الدولة األندلســــــية ولتقلبها من حال إلى حال. ودخول املســــــلمني إلى شبة اجلزيرة اإليبيرية يندرج 
ضمن الفتوحات اإلسالمية الكبرى والتي كان منطلقها شبه اجلزيرة العربية، مهد الرسالة احملمدية. وقد قسم املؤرخون هذه الفترة التي 
دامت ثمانية قرون إلى عدة مراحل وفق األزمات واألحداث، أو انتقال احلكم من شــــــخص إلى آخر أو ظهور حكم جديد محل آخر. كل 
مرحلة كانت لها أسباب خاصة بها والتي امتد أثرها طوال حياة الدولة املسلمة، ولكل مرحلة سماتها وخصائصها، لكن النتيجة النهائية 
لكل هذه املراحل هي ســــــقوط األندلس. والشــــــك أنه ليس من مرحلة إال وكتب عنها ســــــواء باإليجاب أو بالسلب ومن كل جانب ومستوى. 
فالكتابات إذاً بحجم أهمية الفترة وال ميكن حصر املؤلفات والكتب والبحوث والرســــــائل واألطروحات اجلامعية التي أعدت وتعد كل يوم 
في اجلامعات واملعاهد العلمية املتخصصة واجلمعيات واملؤسســــــات املهتمة بهذه احلقبة من تاريخ الدولة اإلســــــالمية في مصنف واحد. 

ومجمل القول أنه ميكن أن منيز بني الفترات التاريخية اآلتية في التواجد العربي في األندلس: 
املرحلة األولى: مرحلة الفتح من ســــــنة 92هـ وحتى 138هـ: وفيها فتحت األندلس ســــــنة 92هـ على يد موســــــى بن نصير وطارق بن زياد 
وعبدالعزيز بن موسى بعد معارك هائلة مع اإلسبان أصبحت بعدها األندلس والية إسالمية. ولي األندلس في هذه الفترة ثالثة وعشرون 

حاكماً أي مبعدل سنتني لكل حاكم مما يوضح أنها كانت فترة اضطراب وتوتر وعدم استقرار. 
املرحلــــــة الثانيــــــة: قيام الدولة األموية )138-238هـ( وفــــــي هذه املرحلة توحدت األندلس حتت قيادة واحــــــدة وأصبح لها قائد واحد هو 
عبدالرحمن الداخل الذي اســــــتطاع أن يؤســــــس الدولة األموية من جديد ببالد األندلس، وقد متكن أن يضع لبنة أعظم دول اإلســــــالم 

مجداً. 
املرحلــــــة الثالثــــــة: عصر التدهور األول من ســــــنة 238 هـ حتــــــى 300هـ: وقد تعاقب على حكم األندلس ثالثة مــــــن األمراء وهم محمد بن 
عبدالرحمن بداية من ســــــنة 238هـ حتى 273هـ ثم املنذر بن محمد )273 - 275 هـ( ثم عبد الله بن محمد )275 -300هـ(. واتســــــم هذا 
العهد بكثرة الفنت واالضطرابات وكثرة اخلارجني على الســــــلطة املركزية وكون العرب دويالت داخل الدولة األم مثل دولة بني حجاج في 

إشبيلية. 
املرحلة الرابعة: عودة القوة وإعالن اخلالفة بداية من ســــــنة 300هـ حتى 386هـ: وهذه املرحلة حكم فيها عبدالرحمن الناصر وهو أقوى 
وأفضــــــل من حكم األندلس منذ عهــــــد عبدالرحمن الداخل. تولى احلكم بن عبدالرحمن بعد أبيه وتفرغ للعلم وقراءة الكتب وحرص على 

شرائها من شتى بقاع األرض. 
املرحلة اخلامسة: عصر الدولة العامرية )366 - 399هـ( العصر الذهبي: بعد وفاة احلكم بن عبدالرحمن تولى األمر بعده ولده الوحيد 
هشــــــام امللقب باملؤيد، وكان حدثاً صغيراً فتمت اإلطاحة به وتولى احلكم من بعده محمد بن أبي عامر امللقب باملنصور والذي يعتبر من 

أعظم الشخصيات األندلسية على اإلطالق. 



املرحلة السادسة: سقوط اخلالفة األموية )399 - 422هـ( خالل تلك الفترة العصيبة تولى فيها حكم األندلس عدٌد من اخللفاء األمويني 
يزيــــــد عددهــــــم على عدد كل من تولى احلكم منذ قيام األندلس إلى ذلك الوقت فانتشــــــرت الفنت وانقســــــمت البالد إلى دويالت صغيرة، 

ب نفسه ملكاً عليها، ومنذ ذلك احلني دخلت األندلس النفق املظلم الذي لم تخرج منه بعدها أبداً.  واستقل كل أمير مبقاطعته ونصَّ
املرحلة الســــــابعة: عصر ملوك الطوائف )423 - 483هـ( وقد حكم تلك الفترة العصيبة نحو عشــــــرين أســــــرة مستقلة، ومن أشهر ملوك 
الطوائف دولة بني جهور التي حكمت قرطبة وأهوازها، ودولة بني عباد في إشــــــبيلية، ودولة بني األفطس في بطليوس، ودولة بني النون 
في ُطلَيِْطلة، ودولة بني حمود في مالقة واجلزيرة، ودولة بني هود في سرقســــــطة، ودولة بني ســــــناد في غرناطة، ودولة الفتيان الصقالبة 

في ناحية الشرق وموثية وأمليريا ودانيا وبلنسية. 
املرحلة الثامنة: عصر املرابطني )484 – 539هـ( في نفس الفترة التي كانت تشهد فيها األندلس أسوأ مراحلها وحتيا أفسد عصورها إذ 
نشأت ببالد املغرب دولة جديدة من قبائل البربر عرفت باسم املرابطني، وكانت كأي دولة جديدة في بدايتها قوية فتية وكان أصل فكرة 
جتميع وقيام هذه الدولة اجلهاد في سبيل الله ونشر اإلسالم وكان يقودهم يوسف بن تاشفني، وكانت األنظار قد توجهت للمرابطني بعد 
ســــــقوط طليطلة، واضطر ملوك الطوائف حتت ضغط شعوبهم وخوفاً من انقضاض الصليبيني عليهم ألن يستنجدوا بيوسف بن تاشفني 

فاستجاب لهم وحقق انتصاراً هائاًل في معركة الزالقة وهي املعركة التي أجلت سقوط األندلس أربعة قرون. 
خلف يوسف بن تاشفني ولده علي لكن تفرغه للعبادة فقط وظهور أطماع جديدة وقيام ثورة داخلية ببالد املغرب بقيادة محمد بن تومرت 

أسقط في النهاية الدولة املرابطية باملغرب، وكان من الطبيعي جداً أن تسقط معها الدولة باألندلس. 
املرحة التاســــــعة: عصر املوحدين )539 – 620 هـ( املوحدون هم أتباع حركة محمد بن تومرت الذين اســــــتطاعوا إسقاط دولة املرابطني 
بعدما دب الضعف في جســــــدها الكبير، وقد ســــــموا أنفســــــهم باملوحدين العتقادهم أنهم هم املؤمنون حقاً الذين يوحدون الله التوحيد 
الصحيح وأن ما سواهم إمنا هو مشبه وضال ومبتدع. وقد وجدوا في البداية مقاومة من قبل أتباع املرابطني لكن انتصارهم في معركة 
اآلراك أعاد لألذهان ذكرى الزالقة وذلك ســــــنة 591 هـ. غير أن حكمهم لم يســــــتمر كثيراً حيث انهارت قواعدهم في معركة العقاب سنة 

609هـ. 
املرحلــــــة العاشــــــرة: مملكــــــة غرناطة )620 – 897 هـ( بعد االنهيار املروع لســــــلطان املوحدين باألندلس ســــــنة 620هـ أخذ الصليبيون في 
االســــــتيالء على قواعد األندلس الكبيرة ومدنها العريقة الواحدة تلو األخرى. وفقدت دولة اإلســــــالم باألندلس معظم قواعدها في نحو 
ثالثني عاماً فقط في وابل مروع من الفنت. األمر الذي دفع بدولة اإلســــــالم في األندلس إلى اجلنوب وحتديداً في مملكة غرناطة والتي 
اســــــتمرت قائمة ومتحدية للضغوط اإلســــــبانية املتعاقبة. لكن انشــــــغال ملوك بني مرين املغاربة باحلروب الداخلية مع اخلارجني عليهم 
باملغرب وتوحيد مملكة ليون وقشــــــتالة حتت راية واحدة بعد أن تزوج فرديناند ملك ليون، أراجون إيزابيال ملكة قشــــــتالة وانشــــــغال ملوك 

بني األحمر بالصراعات الداخلية على امللك، كل ذلك أدى إلى سقوط غرناطة الكبير والنهائي. 
غير أنه ال ميكن احلديث عن الدولة اإلســــــالمية واالقتصار على ســــــرد املراحل التاريخية التي مرت بها. فهذه الدولة التي قامت لثمانية 
قرون متتلك أسســــــاً اجتماعية واقتصادية وثقافية وفنية جعلتها محط اهتمام منقطع النظير. لقد تركت إرثاً ثقافياً وعمرانياً وحضارياً 

ال تزال آثاره إلى اليوم بادية للعيان من مساجد وقصور وجوامع ومباٍن وحدائق وشوارع وجسور في إسبانيا. 
املجتمــــــع واحلياة اليومية: اتســــــم هــــــذا املجتمع بإبراز طبقات ترتكز علــــــى التنوع والثنائية. فالفاحتون من أصول عربية امتلكوا أحســــــن 
األراضي واحتكروا التجارة وشــــــغلوا مناصب سياسية وإدارية مهمة. وبعدهم البربر، وهم يشكلون أغلبية لكن دورهم أقل أهمية. يضاف 
لم االجتماعي يتم  إليهما املولدون واملســــــتعربون واليهود. أما العبيد فيعملون في األرياف وهم في غالبتهم من األفارقة الســــــود. وفي السُّ

التمييز بني األرستقراطية أو اخلاصة وبني األرستقراطية أو اخلاصة، وبني الكتل الشعبية أو العامة. 
وقد تطور في األندلس منط عيش مدني وحضري، وال أدل على ذلك من العدد الهائل من املدن املشيدة في ذلك العصر. وهذه التجمعات  



العمرانية تقسم إلى قسمني: قسم جتاري أو السوق، وقسم سكاني. 
ويعتبر املســــــجد إلى جانب الســــــوق مكان التقاء الناس، ليس فقط للصالة ولكن أيضاً لالجتماعات فيما بينهم وللوعظ واإلرشاد وإقامة 
العدالة. أما األحياء الســــــكنية احملصنة داخل أســــــوار املدينة فتغلق في الليل وعليها حراس، أما احلمامات العمومية فقد عرفت انتشاراً 
واســــــعاً شــــــكلت بذلك جزءاً من أحوال حياة املسلمني اليومية في األندلس. كما اعتنى املسلمون بشكل خاص بالتربية والتعليم وذلك ببناء 

املساجد واملدارس. 
البنية االقتصادية: لقد تفوق االقتصاد األندلســــــي على نظيره األوربي حيث يتســــــم األول بالديناميكية والنشــــــاط. فقد أدخل املســــــلمون 
تغييرات على أســــــاليب الفالحة لتطوير اإلنتاج. ومن جهة أخرى اكتســــــبت احلرف والصناعة التقليدية أهمية كبرى داخل االقتصاد مثل 
النســــــج وصناعة اجللد واخلزف والصياغة والزجاج واألســــــلحة والورق. واحتكر العرب التجارة في البحر املتوسط وانتعشت الصادرات 

والواردات وكذلك التجارة الداخلية واحمللية في األسواق وبجوار املساجد.
املجال العلمي والثقافي والفني: لقد حتولت اللغة العربية في فترة احلكم العربي في األندلس إلى لغة الثقافة العاملية حيث نبغ العرب في 
شــــــتى العلوم مثل الفلســــــفة والعلوم واألدب ونقلوها إلى أوربا كلها كما انفتحوا على مختلف احلضارات الشرقية مثل الصينية والفارسية 

والهندية وغيرها. 
يعتبر الشعر بشقيه الكالسيكي )القصيدة العمودية( والعامي )املوشحات والزجل( والنثر أكثر األجناس األدبية شيوعاً. وقد اشتهر كثير 

من الشعراء كاملعتمد بن عبَّاد وابن زيدون. وفي النثر خاصة الفلسفي منه جند ابن طفيل وابن ُشَهيْد. 
كما اهتم املسلمون بالفلسفة واملنطق فتمت ترجمة كثير من كتب الفالسفة خاصة كتب أرسطو ونذكر من بني الفالسفة األندلسيني ابن 

حزم وابن رشد، ومن املتصوفة ابن العريف وابن عربي. 
وفــــــي مجال العلــــــوم الطبيعية فقد درس العرب املســــــلمون الرياضيات وعلم الفلك والطــــــب وعلم النباتات والزراعــــــة والكيمياء واجلبر 
ام وقد كان لهــــــوالء تأثير كبير على  واحلســــــاب. ومــــــن بني العلمــــــاء البارزين نذكر أبا بكر األنصاري وابن رشــــــد وابن البيطــــــار وابن العوَّ

معاصريهم في أوربا. 
وفــــــي ميــــــدان التاريخ واجلغرافيا نذكر ابن الرازي وابن القوطية وابن حيان وابن ســــــعيد املغربي وابن اخلطيب وابن خلدون وابن عذاري 

والبكري واإلدريسي والرحالة ابن بطوطة وغيرهم. 
أما الفن املعماري فقد اتســــــم بالغنى والتنوع وميكن تســــــجيل ثالثة مراحل كبرى: مرحلة قرطبة أو املرحلة اخلليفية )مســــــجد قرطبة(. 

مرحلة ملوك الطوائف أو الفترة املرابطية واملوحدية )اخليرا الدا( مرحلة غرناطة ذات تأثيرات مسيحية )قصر احلمراء(. 
كل هذه املواضيع جندها مفصلة جزئياً أو كلياً في املصادر األندلسية موضوع الدليل احلالي، وهي تغطي مختلف أوجه احلياة السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والتاريخيــــــة والفنية والثقافية والعلمية واملعمارية واألدبية باإلضافة إلى التقاليد والعادات واالحتفاالت وفيها 
من طقوس ومظاهر احلياة اليومية لصانعي حضارة اســــــتمرت زهاء ثمانية قرون لم يتبق منها اليوم إال الذكرى وبعض املآثر في الوقت 

الذي توفرت فيه في فترات عديدة من تاريخ هذه احلضارة اإلنسانية العريقة فرُص االستمرارية واخللود. 
إن الكتب التي نســــــتعرضها في هذا الكتاب تشــــــكل قســــــماً من مقتنيات مكتبة امللك عبدالعزيز العامة. ولقد اخترنا هذه العناوين بهدف 

تغطية مجمل مناحي احلياة األندلسية. وهناك كتب أخرى عديد، لكن كان علينا أن نختار منها مناذج فقط، لذلك وجب التنويه.





1- العن���وان: أبح���اث حول التاريخ واألدب اإلس���باني 
خالل العصر الوسيط

العنوان األصلي للكتاب:
 RECHERCHES SUR L´HISTOIRE ET LA LITTERATURE DE 
L´ESPAGNE PENDANT LE MOYEN AGE 

املؤلف:
REINHART DOZY, 1820-1883

اللغة:

الفرنسية

بيانات النشر:
PARIS: MAISONNEUVE، 1881

الوصف املادي:

مجلدان )املجلد األول 388 صفحة، واملجلد الثاني 480 صفحة(. 18



ملخص الكتاب
يرجع تأليف املجلدين إلى منتصف القرن التاســــــع عشــــــر امليالدي، وهما اآلن في طبعتيهما الثالثة؛ مما 
يدل على أهميتهما التاريخية واألدبية. وتعد الطبعة احلالية أفضل بكثير من سابقتها. وقد القت جناحاً 

كبيراً وتشجيعاً واستحساناً من النقاد. 
وقــــــد تضمنت هذه الطبعة نصوصاً وترجمة دقيقة، ووثائق جديدة، وأخذت في احلســــــبان مراجع وكتباً 
جديدة لم تتوفر في الطبعتني السابقتني؛ مما زاد من مصداقية الطبعة اجلديدة وقيمتها. إضافة إلى أن 

لْت، فأضيفت أشياء وحذفت أخرى. الطبعة اجلديدة قد نُقِّحت وُعدِّ
يعرض املجلد األول تاريخ إســــــبانيا في العصر الوسيط. ويشــــــير املؤلف بهذا الصدد إلى أن جزءاً كبيراً 
من تاريخ إســــــبانيا املسيحية لم يكن يتوفر عند املسيحيني أنفسهم بل عند العرب من الشعراء واملؤرخني 
والبالغيني واخلطباء وغيرهم؛ ذلك أنَّ احلقائق التاريخية العائدة إلى تلك احلقبة كانت أكثر دقة وتطّوراً 

عندهم.
يشــــــتمل املجلد األول على معلومــــــات تاريخية دقيقة ويقع في 388 صفحــــــة وملحق مطول. ومن عناوين 
األجزاء جند: دراســــــات حول فتح إســــــبانيا من قبل العرب، أبحاثاً حول تاريخ مملكة إســــــتورياس وليون، 
مقاالً حول تاريخ بعض العائالت والقبائل مثل بني هاشــــــم في َسَرُقْســــــَطة، قصيدة ألبي إسحاق ديلفيرا 
ضد يهود غرناطة، مالحظات جغرافية حول بعض البلدان األندلسية القدمية، أخباراً عن حملة ألفونسو 

احملارب ضد األندلس وعن أحداث غرناطة سنة 1162م.
ل يشكل مقتطفاً البن بسام يتعلق  أما املجلد الثاني وهو ضخم أيضاً فيتكون من 480 صفحة وملحق مطوَّ
بالشــــــخصية األسطورية والبطل اإلســــــباني LE CID CAMPEADOR. وقد شكلت هذه الشخصية أحد 
املوضوعات الرئيســــــة للمجلد الثاني فقد تناوله املؤلف انطالقاً من وثائق جديدة بحســــــب العنوان الذي 
يحمله الباب األول من الكتاب الثاني هذا. وقد قدم الكاتب في هذا الباب بعض التوضيحات واملعلومات 
املتعلقة بهذه الشخصية بصفتها أحد األبطال البارزين الذين عرفتهم إسبانيا في العصر الوسيط والذين 
لهم صيت أوروبي منقطع النظير. وقد تغنى به كل الشعراء وعبر األزمنة. وأنشدت أكثر من 150 قصيدة 
وأغنية بحبه ومعاركه، واختير بطاًل للعديد من املســــــرحيات التي تعود إلى زمنه وغيرها. واشــــــتهر خارج 
احلدود وال سيما في فرنسا؛ ذلك أنه استعمل في العديد من األعمال املسرحية. وقد تساءل املؤلف عن 
حقيقة هذه الشــــــخصية، وعن مدى تطابق ســــــيد األدب واخليال مع سيد الواقع. وتناول هذه املشكلة في 
ثالثة أجزاء وهي: املصادر، وســــــيد الواقع، وسيد الشــــــعر. واختار املؤلف في الباب الثاني مقتطفات من 
كتاب )سراج امللوك( قبل أن ينتقل في الباب الثالث إلى احلديث عن نورمانديي إسبانيا، وخصص الباب 

األخير للحملة العسكرية للخليفة املوحدي أبي يعقوب ضد البرتغال.
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2- العنوان: أخبار العرب في إسبانيا

العنوان األصلي للكتاب:
 CORONICA DE LOS MOROS DE ESPAÑA

املؤلف: 
JAIME BLEDA, 1550 -1622 

اللغة:

اإلسبانية

بيانات النشر:
VALENCIA: IMPRESSION DE FELIPE MEY, 1618

الوصف املادي:
 1071 صفحة؛ 29 سم.
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ملخص الكتاب
أخبار العرب في إســــــبانيا مؤلَّف ضخم جداً، يتكون من ثمانية كتب تصب كلها في املوضوع نفســــــه. تعود كتابته إلى بداية 
القرن الســــــابع عشــــــر امليالدي. وقد كتب بلغة إسبانية قدمية أيضاً فقد اســــــتعملت فيه احلروف اإلسبانية القدمية التي 
سبقت احلروف احلالية والتي مت استعمالها رسمياً في بداية القرن الثامن عشر امليالدي. وهذا العامل اللغوي قد يشكل 
عائقاً أمام الباحث الذي ال ميلك معرفة باحلروف اإلسبانية القدمية، لكنه في الوقت نفسه يعد وثيقة تاريخية ذات قيمة 

علمية ومعرفية عاليتني، ألنها متثل الطبعة األصلية للكتاب.
والكتاب مهدى إلى فرانسيسكو ساندوفال إي روخاس، دوق ليرما )انظر نص اإلهداء الطويل في مستهل الكتاب(. وقد 
حظي قبل الطبع والنشــــــر مبوافقة كل الشخصيات والســــــلطات الدينية واالجتماعية والسياسية لتلك احلقبة، يدل على 

ذلك تلك اخلطابات والتصاريح ملصلحة الكتاب، وقد أوردها املؤلف في مستهل كتابه.
وجند في بداية الكتاب قائمة طويلة ومفصلة بالترتيب األبجدي باسم الفرسان.

الكتاب األول: ويشــــــتمل على 36 باباً، ويتمحور حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جعل من جميع اجلوانب   •
اخلاصة بحياة النبي محمد محوراً رئيسياً لهذا الكتاب.

الكتاب الثاني: ويقع في 24 باباً، ويدور حول فقدان إسبانيا.  •

الكتاب الثالث: ويتمحور حول استعادة إسبانيا ويقع في 58 باباً.  •

الكتاب الرابع: وهو استمرار للكتاب السابق، ويقع في 45 باباً.  •

الكتاب اخلامس: ويتناول احلروب التي دارت بني امللوك الكاثوليك في مملكة غرناطة ويقع في 28 باباً.  •

الكتاب الســــــادس: واتخذ مســــــألة مترد املوريسكيني في مملكة غرناطة والعقاب الذي نالوه بسبب ذلك محوراً رئيساً.   •
ويقع هذا الكتاب في 36 باباً.

الكتاب السابع: ويدور حول القديسني الذين قتلوا في إسبانيا على يد املسلمني، ويقع في 53 باباً.  •

الكتاب الثامن واألخير: يتناول موضوع طرد املوريسكيني من إسبانيا، ويقع في 53 باباً.  •
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3-العن���وان: أخبار مجموعة في فتح األندلس وذكر 
أمرائها رحمهم الله واحلروب الواقعة بها بينهم 

العنوان األصلي للكتاب:
COLECCION DE OBRAS ARÁBIGAS DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA

املؤلف: 
AJBAR MACHMUÂ 

ترجمة وحتقيق: 
 EMILIO LAFUENTE T ALCÁNTARA

اللغة:

اإلسبانية.

بيانات النشر:
MADRID: RIVADENEYRA، 1867

الوصف املادي:
 مجلدان )املجلد األول 165 صفحة، واملجلد الثاني 264 صفحة( 
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ملخص الكتاب
يتحــــــدث كتــــــاب »أخبار مجموعة في فتح األندلس وذكر أمرائها رحمهم الله واحلروب الواقعة بها بينهم« عن تاريخ بلدان 
املغرب العربي، ويركز بشــــــكل رئيس على تاريخها السياسي، بدءاً من خالفة عبدامللك بن مروان حتى دخول عبدالرحمن 
ابن معاوية األندلس. ويسلط الكتاب الضوء على األحداث التاريخية واالنتصارات احلربية التي حتققت ملوسى بن نصير، 
وطــــــارق بن زياد في نواحــــــي بلدان املغرب العربي. ويتحدث كذلك عن أمراء املغــــــرب واألندلس آنذاك، ويصف معاركهم 

احلربية، واألحداث التاريخية والفنت التي وقعت فيما بينهم.
قام بجمع الكتاب أجبر ماشمو، واعتنى بتحقيقه وترجمته إلى اإلسبانية السيد إمبليو لفونتي الكنترا، وهو مستشرق إسباني 

له عدد من املؤلفات، تتناول على نحو عام تاريخ غرناطة واألندلس من بينها »كتابات عربية في تاريخ غرناطة«.
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4-العنوان: إسبانيا: تاريخ وحضارة وفنون

العنوان األصلي:
 SPANIEN: GESCHICHTE, KULTUR, KUNST

املؤلف:
 MAX VON BOEHN, 1860-1932

اللغة:

األملانية.

بيانات النشر:
 BERLIN: IM ASKANISCHEN VERLAG CARL ALBERT 
KINDLE, 1924

الوصف املادي:
453 صفحة ؛ 26 سم. 
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ملخص الكتاب
يتحدث الكتاب عن تاريخ إســــــبانيا منذ العصور احلجرية وحتى العصر احلديث. ويحتوي 

الكتاب على ستة فصول. 
الفصل األول:إسبانيا خالل العصور احلجرية والعصر الروماني، ويسلط الضوء على سكان 
إسبانيا وعمارتهم وفنونهم خالل العصور احلجرية، ويتحدث عن الفينيقيني واليونانيني في 
إســــــبانيا مبرزاً حضارتهم ومواقعهم التاريخية في إسبانيا. ويحتوي هذا الفصل أيضاً على 

تفاصيل عن احلضارة الرومانية وأبرز عمائرها في إسبانيا. 
الفصــــــل الثاني: يعنى بهجرة شــــــعوب القوط الغربيــــــني إلى إســــــبانيا، وتأثيرهم في اللغة 

واحلضارة اإلسبانية، وأهم فنونهم. 
أمــــــا الفصل الثالث: فقد خصصه املؤلف للحديث عن العرب في إســــــبانيا، وقد ناقش فيه 
عدداً من املباحث املتعلقة بالوجود العربي في إسبانيا، مبرزاً دورهم احلضاري في كثير من 

املجاالت الثقافية والعلمية والفنية، وتأثيرهم في احلضارة األوربية على وجه العموم. 
وجاء الفصل الرابع بعنوان: اســــــتعادة فتح إســــــبانيا، وفيه يتحدث املؤلف عن دور الكنيسة 
في استعادة األندلس من العرب، ويشير إلى املظاهر احلضارية خالل تلك الفترة من فنون 

وعمارة وعلوم، ويتحدث عن بعض احلكام اإلسبان وجهودهم في استعادة األندلس. 
ويســــــلط الفصل اخلامس الضوء على إسبانيا خالل حقبة حكم البيت الهابسبرقي، مبرزاً 

أعمال القياصرة خالل هذه احلقبة، وجهودهم في تقدم العلوم والفنون في إسبانيا.
أما الفصل الســــــادس: فيعنى بتاريخ إســــــبانيا خالل فترة حكم بيت البوربون، ويتحدث عن 

احلياة العلمية والفنية خالل هذه الفترة.
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5-العنوان: إسبانيا العرب: حملة تاريخية

العنوان األصلي للكتاب:
 L´ESPAGNE DE MAURES: ESQUISSE HISTORIQUE 

املؤلف:
 VICTOR PIQUET, 1876- 

اللغة:

الفرنسية.

بيانات النشر:
PARIS: E. DE BOCCARD, 1945 

 الوصف املادي:
229 صفحة.
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ملخص الكتاب
يتناول الكتاب موضوع العرب املســــــلمني في األندلس من الناحية التاريخية والعمرانية 
والفنية. وقد ذكر املؤلف في مقدمة كتابه أن إســــــبانيا حســــــب رواية املراكشــــــي كانت 
العاصمــــــة احلقيقية ومركز املغرب األقصــــــى ومنبع القيم ومهد العلم والعلماء والنوابغ 
في بداية القرن الثالث عشــــــر امليالدي. وأكد املؤلف أيضاً أن صورة إســــــبانيا لم تكن 
معروفة في فرنسا وأن كل ما كتب بالفرنسية ال يعدو أن يكون خواطر وانطباعات حول 
تلك احلقبة، تهدف إلى إبراز حدث إعادة الفتح املســــــيحي، فلم تعرض املؤلفات باللغة 
الفرنســــــية على نحو كاٍف إلسبانيا املســــــلمة التي كانت تتزعم آنذاك احلركة الثقافية، 
وال لعرب إسبانيا ويدل على ذلك استمرار هذه احلركة في احلقبة املسيحية؛ فقد كان 
احلكام املسيحيون يشيدون القصور وفق النماذج العربية، ويستعينون مبهندسني عرب؛ 
كمــــــا أن اللغة العربية كانت قريبــــــة من قلوبهم بصفتها لغة األدباء. وكان من نتائج هذا 
كله أن حصل تعايش لســــــنوات بني املسلمني واملسيحيني، تعايش استمر إلى أن أحدثت 
محاكــــــم التفتيش التي قضت نهائياً على املســــــلمني في شــــــبه اجلزيرة. لكن احلضارة 
العربية واإلسالمية بقيت مع هذا بارزة وخالدة، كالروائع العمرانية التي صمدت على 
األقل في بعض املدن؛ مما دفع باملؤلف حســــــب قوله إلى تناولها في هذا الكتاب؛ ألنها 
تغني عن الكالم. ومبا أنها تؤرخ حلقبة ما أو لساللة أو ملدينة ما فإنها إذن ذات قيمة 

تاريخية عالية.
ومــــــن الناحيــــــة املنهجية بنــــــي الكتاب على خلفيــــــة تاريخية متينة ترتكــــــز على روايات 
وحكايات تســــــمح بفهم واستيعاب ميسرين ومرنني لهذا التاريخ. في الوقت نفسه يبني 

إنشاء األقاليم املسيحية: كاليسيا وأستورياس وليون وكاستييا وأراغون وبرشالونة...
الكتاب  الوسيط؛ يقدم  العصر  املعماري قد ميز شخصية إسبانيا في  الفن  أن  ومبا 
معلومات معمارية وعمرانية مهمة، كالقوس والقبة واملنارات في املساجد والنقش الذي 
تولد عنه اسم األرابسك. ثم أعطى املؤلف بعد ذلك تفاصيل هذا املعمار القادم من 
الشرق ومن أفريقيا البربرية، واملعتمد أساساً على أشكال هندسية متنوعة مثل: املرّبع 

واملستطيل وغيرهما مع التركيز على التأثيرات املتبادلة بني إسبانيا وأفريقيا البربرية في املجال العمراني.
وقد ميز املؤلف ثالث مراحل للفن املعماري: األولى من القرن التاسع إلى احلادي عشر، وهي حقبة اخلالفة )قرطبة(؛ والثانية: القرنان الثاني عشر والثالث 

عشر وتشمل عهد املرابطني واملوحدين في املغرب )اخليرالدا في إشبيلية(؛ والثالثة: شاهدها الرئيس هو ما تبقى من قصر احلمراء في غرناطة.
ويضم الكتاب سبعة أبواب:

اخلليفة األموي. املسجد الكبير في قرطبة.  •

عبدالرحمن الثالث واملنصور. قصر الزهراء.  •

ملوك إْشبيلية. اخليرالدا.  •

ُطلَيِْطلَة. العاصمة الُقوطية والبربرية.  •

َسَرُقْسَطة َوبَلَنْسية.  •

بيير لو كرويل. قصر إشبيلية.  •

آخر ملوك العرب. احلمراء في غرناطة.  •

ويتضمن الكتاب نقوشاً وكتابات مهمة ونادرة وصوراً لبعض املعالم العمرانية األندلسية البارزة.
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6- العن���وان: إس���بانيا العربية: إضاءات على 
تاريخها وفنها.

العنوان األصلي للكتاب:
ARABIC SPAIN: SIDELIGHTS ON HER HISTORY AND ART

املؤلف: 
BERNHARD WHISHAW, 1857-1914
 ELLEN M. WHISHAW 

اللغة:

اإلجنليزية.

بيانات النشر:
LONDON, SMITH, ELDER & CO., 1912

الوصف املادي:

 XV، 421 صفحة، 22 سم.
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ملخص الكتاب
في التمهيد للكتاب؛ ذكر املؤلفان أن هذا الكتاب محاولة لشــــــرح بعض النقاط 
املتعلِّقــــــة بتاريخ إشــــــبيلية إبان احلكم اإلســــــالمي، وال ســــــيما التي تعرض كتب 
تاريخ إســــــبانيا املسلمة املوجودة. وقد اعتمد املؤلفان على ما توفر من املصادر 
حول موضوع الكتاب، إضافة إلى االســــــتفادة من إقامتهما الطويلة في إشبيلية، 
واطالعهم املباشر على الكثير من القصور والناس واألشياء األخرى التي يتعذر 

على عامة الناس زيارتها في إسبانيا.
يحتوي الكتاب على ثالثة وعشــــــرين فصاًل، تناول املؤلفان فيها مواضيع شتى، 
مثل: الديانة املســــــيحية حتت احلكم اإلســــــالمي، املولدون، األندلس في القرن 
التاسع، امللك عمر ملك طليطلة، نفوذ األقباط في إسبانيا، املسيحيون واملولدون 
حتت حكم عبدالرحمن الثالث، ورثة عبدالرحمن، املنصور واملســــــيحيون، قصة 
هشــــــام الثاني، بنو عباد، املرابطون، األندلس في القرن احلادي عشر، إسبانيا 
واملرابطــــــون، ابن هود ســــــلطان َسَرُقْسَطة،ســــــان فيرناندو واألحمر، ســــــقوط 
إشبيلية، موت سان فيرناندو، املسلمون حتت احلكم املسيحي، مصر والكنيسة 
في إشبيلية، صناعات األندلس في العصر اإلسالمي. وفي نهاية الكتاب ملحق 
يضم ملحوظات حول فصول الكتاب، إضافة إلى خمســــــة جداول في األنساب. 

29كما حوى الكتاب ثالث عشرة صورة.



7- العنوان: إسبانيا املسلمة: تاريخ املسلمني في إسبانيا

العنوان األصلي للكتاب:
SPANISH ISLAM: A HISTORY OF THE 
MOSLEMS IN SPAIN

املؤلف:
 REINHART DOZY, 1820-1883

ترجمة، وقدم له، وعلق عليه:
 FRANCIS GRIFFIN STOKES

اللغة:

اإلجنليزية.

بيانات النشر:
LONDON: CHATTO & WINDUS, 1913 

الطبعة األولى بالفرنسية عام 1861م 
الوصف املادي:

XXXVI + 769 )36( صفحة ؛ خارطة. 30



ملخص الكتاب
مؤلــــــف الكتــــــاب هو املستشــــــرق الهولندي الشــــــهير رينهــــــارت ُدوزي 
)REINHART DOZY( املولود في مدينة ليدن عام 1820م، واملنحدر 
من عائلة فرنســــــية األصل. درس بجامعة ليــــــدن، وحصل على درجة 

الدكتوراه في التاريخ عام 1844م، وتوفي عام 1883م.
يوضح املؤلف في مقدمة الكتاب أنه أعمل تركيزه على مدى عشــــــرين 
عاماً في البحث في تاريخ إســــــبانيا، وال ســــــيما إســــــبانيا إبان احلكم 
اإلسالمي لها. وقد قام بالسفر إلى معظم مكتبات أوربا جلمع الوثائق 
ذات العالقــــــة بذلك ودراســــــتها. ويؤكد أنه تفحــــــص كل املخطوطات 
املوجــــــودة في أوربا في موضوع تاريخ إســــــبانيا حتــــــت احلكم العربي 

اإلسالمي.
قســــــم املؤلف كتابه أربعة أقسام رئيسة، سماها كتباً، وحتت كل كتاب 

تندرج مجموعة من الفصول.
يدور الكتاب األول حول احلرب على الســــــلطة في العصر اإلسالمي، 
وهي ما ســــــماها املؤلف احلروب األهلية. ويشــــــتمل هذا القسم على 
ســــــتة عشر فصاًل. ابتداء بالعرب قبل اإلســــــالم، مروراً بعصر النبوة 
احملمديــــــة، فنهضة بني أمية وإقامة دولتهم، وتنقل عبدالرحمن األول 

)عبدالرحمن الداخل( حتى وصوله إلى األندلس وحكمه لها.
أما الكتاب الثاني فعنوانه: املســــــيحيون واملرتدون. ويتكون من ثمانية 
عشر فصاًل. وتدور فصوله حول إسبانيا حتت حكم القوط الغربيني، 
والفتح، وشــــــهداء قرطبة، ومرتدي إشــــــبيلية، وبعــــــض حكام األندلس 

املسلمني، مثل: عبدالرحمن الثاني، وعبدالرحمن الثالث.
والكتــــــاب الثالث حتت عنوان: اخلالفات، ويشــــــتمل أيضاً على ثمانية 
عشــــــر فصاًل، حتدث فيها املؤلف عن اخللفاء الذين حكموا األندلس 

حتى سقوط اخلالفة فيها.
وجاء الكتاب الرابع حتت عنوان الطغاة، ويقع في خمسة عشر فصاًل، 
ن حكموا األندلس بعد سقوط اخلالفة  وقد خصص احلديث فيه عمَّ

اإلسالمية فيها، وكان التركيز فيه على حكام إشبيلية.
فــــــي نهاية الكتاب جدول بأمراء القرن احلادي عشــــــر امليالدي أو ما 
يعــــــرف مبلوك الطوائف، وهذا اجلدول مرتب زمانياً ابتداء مبن حكم 
إشــــــبيلية وُقْرطبة ومالقة وغرناطة وكارمونــــــا، وغيرها من اإلمارات 

اإلسالمية األخرى في األندلس.
وختم الكتاب بكشاف بأسماء األعالم الذين ورد ذكرهم في املنت. كما 
يوجد في الكتاب خارطة لألندلس وتقاسيمها اجلغرافية والسياسية 

حتكي حال األندلس في احلقبة من عام 711م إلى عام 1144م.

31



للتاري���خ  ملخ���ص  إس���بانيا:  8-العن���وان: 
اإلس���باني منذ فتحها من قبل املسلمني إلى 

سقوط غرناطة )711- 1492م(

العنوان األصلي:
SPAIN: BEING A SUMMARY OF SPANISH HISTORY 
FROM THE MOORISH CONQUESTS TO THE FALL OF 
GRANADA (711 - 1492 A.D.) 

املؤلف:
HENRY EDWARD WATTS, 1826-1904 

اللغة:

اإلجنليزية.

بيانات النشر:
LONDON: T. FISHER UNWIN ; NEW YORK: G.P. 
PUTNAM’S SONS، 1897.

الوصف املادي:
315 صفحة، خريطة مطوية مبقاس X 17.5 25 سم، 

مصور ؛ 20 سم.
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ملخص الكتاب
صدرت الطبعة الثانية من كتاب »إســــــبانيا: ملخص للتاريخ اإلســــــباني منذ فتحها من قبل املسلمني إلى سقوط غرناطة« عام 
 THE STORY( 1897م، وكانــــــت الطبعــــــة األولى منه قد صــــــدرت عام 1893م. وهذا الكتاب جزء من سلســــــلة قصص األمم
OF NATIONS SERIES(. وهــــــو كتاب شــــــامل للتاريخ اإلســــــباني، ويغطي حقبة زمنية طويلة، متتــــــد من عام 711م إلى عام 

1494م. 
ويتكون الكتاب من مقدمة واثني عشر فصاًل، وهي على النحو اآلتي:

الفصل األول: االجتماع في أستورياس وتأسيس اململكة املسيحية )711- 866م(.
الفصل الثاني: مملكة ليون، ونهضة قشتالة، واحتادهم املؤقت )866 – 1109م(.

الفصل الثالث: قصة السيد )1026- 1099م(.
الفصل الرابع: فترة االنقسام، ونهوض الواليات الصغيرة، وانقسام واحتاد قشتالة وليون.

الفصل اخلامس: احتاد قشتالة وليون، ونهوض أرجوان )1217- 1254م(.
الفصل السادس: قانون وحكومة قشتالة وأرجوان، وتقدم اآلداب والفنون.

الفصل السابع: عهود كل من سانشو الرابع )SANCHO IV( وفيرناندو الرابع )FERNANDO IV( والفونسو احلادي عشر 
)ALFONSO XI( في قشتالة، واالنتصارات على املسلمني، وشؤون أرجوان )1284- 1387م(.

الفصل الثامن: عهد بطرس )PEDRO( الطاغية، واحلرب األهلية الكبرى، وإجنلترا وفرنسا في إسبانيا )1350- 1369م(.
الفصل التاســــــع: ســــــاللة تراســــــتامارا احلاكمة، وإنريك الثانــــــي )ENRIQUE II(، وخــــــوان األول )JUAN I(، وإنريك الثالث 

)ENRIQUE III(، وشؤون أرجوان )1369-1412م(.
الفصل العاشر: عهد خوان الثاني )JUAN II(، وعصر الفرسان )1407- 1454م(.

 FERNANDO( احلرب األهلية والفوضى، زواج فرناندو وإيزابيل ،)ENRIQUE IV( الفصل احلادي عشر: عهد إنريك الرابع
AND ISABEL(، واحتاد قشتالة وأرجوان )1454- 1474م(.

الفصل الثاني عشر: عهد فرناندو وإيزابيل )FERNANDO AND ISABEL(، واحتاد قشتالة وأرجوان، والسالم والنظام في 
إسبانيا، ومحاكم التفتيش، احلرب على املسلمني واالستيالء على غرناطة، والنهاية )1474-1492م(.

ختم الكتاب بثالثة مالحق وكشاف على النحو اآلتي:
جدول باألحداث الرئيسة في تاريخ إسبانيا من الفتح اإلسالمي لها إلى سقوط غرناطة.  •

جدول عام يظهر االرتباط بني البيتني امللكيني في كل من قشتالة وإجنلترا.  •

جدول يظهر ملوك إسبانيا من بياليو )PELAYO(إلى فرناندو وإيزابيل.  •

كشاف بأسماء األعالم الواردة في النص.  •
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اإلس���المية  وال���دول  إس���بانيا  العن���وان:   -9
خالل وزارة فلوريدابالنكا

العنوان األصلي للكتاب:
 ESPAÑA Y LOS PAISES MUSULMANES DURANTE EL 
MINISTERIO DE FLORIDABLANCA 

املؤلف:
 MANUEL CONROTTE, 1862-

اللغة: 

اإلسبانية.

بيانات النشر: 
MADRID: IMPRENTA DEL PATRONATO DE HUERFANOS 
DE ADMINISTRACION MILITAR., 1909

الوصف املادي:
428 صفحة.
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اً من تاريخ إسبانيا خالل القرن الثامن عشر البوربوني وال سيما املرتبط بالعالم اإلسالمي. فهو بهذا يعد مرجعاً أساسياً  يقع الكتاب في )14( باباً، وتناول جزءاً مهمَّ
يؤرخ لطبيعة العالقات بني الطرفني على ضوء األحداث والتقلبات الكبرى التي شــــــهدها العالم خالل تلك احلقبة. وقد كان املؤلف أكثر دقة عندما حصر دراســــــته 
في الوالية الوزارية لشــــــخصية تاريخية معروفة، مثل: فلوريدابالنكا FLORIDABLANCA التي ستســــــاعد على فهم الكثير من األمور املعاصرة واملرتبطة بإسبانيا 

والدول اإلسالمية. ويقع الكتاب في 14 باباً.
تناول في الباب األول التنظيم السياســــــي لتركيا في الفترة العثمانية ونظام الواليات وموقفها العدائي من إســــــبانيا. بينما يطلعنا الباب الثاني على العالقات الودية 
 CARLOS الفرنسية التركية منذ القرن 16 وتأثيرها في اخلالفة في إسبانيا وفشل املعاهدة السلمية بني إسبانيا وتركيا. ويبني الباب الثالث أهداف كارلوس الثالث
III من إقامة عالقات ودية مع تركيا وقيام املفوضية اإلســــــبانية في قســــــطنطينية؛ بينما يســــــلط الباب الرابع الضوء على بعثة أريســــــتيثابال ARISTIZABAL إلى 

قسطنطينية وسفارة فاسيف أفندي VASIF EFENDI في إسبانيا. 
ل أحد امللوك في تلك املفاوضات. في حني أدرجت مشــــــاريع اتفاقات  ويعرض الباب اخلامس للتدابير املتخذة، كعقد معاهدة ســــــلم مع طرابلس TRIPOLI، وتدخُّ

خاصة مع اجلزائر، والقصف األول لهذا البلد في الباب السادس.
 MAZARREDOG أما الباب الثامن، فيذكر فيه مهام ماثاريدوق إيكسبيلي .BARCELO يستمر احلديث في الباب السابع عن القصف الثاني وانتهاء حملة بارثيلو

EXPELLY في اجلزائر وإبرام معاهدات بني الطرفني.

 .VENECIA الباب التاسع: يعرف بالعالقات مع تونس، وبني تونس والبندقية
في الباب العاشــــــر ســــــنجد إشارات إلى الوضع العســــــكري واالجتماعي لوهران حتت الهيمنة اإلســــــبانية وآثارها على الســــــلم مع اجلزائر. أما املواقف من جدوى 

االحتفاظ بوهران وتدابير القائد العام كاسكون GASCON وزلزال عام 1790م وتقهقر جتارة إسبانيا في وهران فسنجدها في الباب احلادي عشر. 
ويتناول الباب الثاني عشر العالقات اإلسبانية املغربية في عهد السلطان محمد بن عبد الله واالتفاقات التي أبرمت معه وفوائد العالقة مع املغرب. أما عهد موالي 
اليزيد ومواقفه العدائية ضد إسبانيا فسنجدها في الباب الثالث عشر إضافة إلى احلصارات املفروضة على سبتة. وقد خصص الباب األخير آلثار املعاهدات مع 

تركيا والواليات األخرى في ازدهار التجارة اإلسبانية.
ويتضمن الكتاب ملحقاً غنياً يشــــــتمل على ســــــندات قبــــــض مختلفة تعود إلى زمــــــن وزارة فلوريدابالنكا، وقائمة ملصاريف مختلفــــــة ومقتطفات من نص املعاهدات 

واالتفاقات املختلفة املبرمة، وخطابات بني ملوك وسياسيني من البلدان اإلسالمية وإسبانيا.

ملخص الكتاب 
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تاريخي���ة  إش���بيلية: دراس���ة  العن���وان:   -10
وصفية للؤلؤة األندلس

العنوان األصلي للكتاب:
 SEVILLE: AN HISTORICAL AND DESCRIPTIVE 
ACCOUNT OF ``THE PEARL OF ANDALUSIA´´ 

احملرر:
ALBERT FREDRICK CALVERT, 1872-1946

اللغة:

اإلجنليزية.

بيانات النشر:
LONDON; NEW YORK: JOHN LANE، THE BODLEY 
HEAD, 1907.

الوصف املادي:
36 139 ص؛ 300 صورة ؛ 19 سم.



ملخص الكتاب
هذا الكتاب هو أحد مجلدات السلسلة اإلسبانية )THE SPANISH SERIES( من حترير ألبيرت 
كالفيــــــرت )ALBERT F. CALVERT(، وهــــــي سلســــــلة مهمة، تتعلق بجوانب متعددة بإســــــبانيا: 
تاريخهــــــا، ومدنها، ومعاملها. وكل مجلد من هذه السلســــــة يعد كتاباً مســــــتقاًل اســــــتقالالً كاماًل. 
ويكشــــــف عدد ونوعية الصور املأخوذة ونوعيتها عن صور أصلية، االدعاء بأن كتب هذه السلسة 
تشكل أكبر مجموعة مصورة صدرت حتى تاريخ نشر هذه السلسة؛ إذ إن بعض املجلدات يحتوي 

على أكثر من خمس مئة صفحة من الصور.
بــــــني يدينــــــا كتاب تاريخي وصفي عن لؤلؤة األندلس )مدينة إْشــــــبيلية(، يحتوي على 300 صورة. 
ويشتمل الكتاب على العديد من الفصول؛ فقد خصص الفصل األول للحديث عن مدينة إشبيلية 
بصفــــــة عامة، ومظهرها العام، واحلضارات التي تنتمي إليهــــــا ومتثلها؛ إذ يرى املؤلف أنها متثل 
الطراز اإلسالمي، والطراز القوطي في الوقت نفسه. وخصص الفصل الثاني للحديث عن مدينة 
إشــــــبيلية العربية. والفصل الثالث عن إشــــــبيلية حتت حكم ملوك قشــــــتالة، ثم خصص فصلني؛ 
أحدهما عن القصر الكبير في إشــــــبيلية واملعروف باســــــم “الكازار ALCAZAR” وهو من أفخم 
ما يرى الراؤون، وهو بناء كبير يدخل إليه من بهو واســــــع مســــــقوف في وسطه صفان من أعمدة 
الرخام، وله فناء فيه بحيرة صغيرة من الرخام، وفيه العديد من القاعات. أما الفصل اآلخر فقد 
خّصص للحديث عن الكاتدرائية؛ وهي الكنيســــــة اجلامعة التي بنيت مكان املسجد اجلامع الذي 
كان بهذه املدينة قبل استيالء سان فرديناند عليها سنة 1248م. كما خصص فصاًل للحديث عن 
بقية املباني في املدينة في القرنني اخلامس عشــــــر والســــــادس عشــــــر. وخصص فصاًل آخر عن 
املباني في مدينة إشبيلية في القرنني السابع عشر، والثامن عشر. وخصص فصاًل للحديث عن 

رسامي املدينة.
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11- العن���وان: األقلي���ات العرقي���ة- الدينية في 
إسبانيا الوسيطة، املدجنون

العنوان األصلي:
MINORIAS ETNICO-RELIGIOSAS DE LA EDAD MEDIA 
ESPAÑOLA – LOS MUDEJARES

املؤلف:
ISIDRO DE LAS CACIGAS, 1891-

اللغة:

اإلسبانية.

بيانات النشر: 
MADRID: INSTITUTO DE ESTUDIOS AFRICANOS، 1948-1949

الوصف املادي:
مجلدان، 572 صفحة.
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ملخص الكتاب
يقع هذا الكتاب في جزأين، يتناول املؤرخ بالدرس فيهما موضوع املدجنني، وهم العرب املسلمون 
الذين أصبحوا ضمن رعايا امللوك اإلسبان، بعد انهيار غرناطة، ويعدهم املؤلف رديفاً مسيحياً ملا 

كان يسمى في كتب املوروث العربي بالذميِّني مع مراعاة االختالف بني التسميتني.
يعرض املؤلف في اجلزء األول املواضيع اآلتية:

الرعايا العرب الذين أصبحوا حتت احلكم املسيحي.  •

تطور املمالك اإلسبانية.  •

املدجنون في شرق إسبانيا.  •

املرابطون واملوحدون أو الرد اإلسالمي على احلروب الصليبية.  •

أمــــــا اجلزء الثاني فيخصصه للمد املســــــيحي إبان حروب االســــــترداد وململكــــــة غرناطة املدجنة 
أيضاً.

إن هــــــذا الكتــــــاب مهم للغايــــــة ملعرفة هذه القضية التاريخية بشــــــكل دقيق، ومعرفــــــة مدى تأثير 
املدجنني في تطور الدولة اإلســــــبانية وإشــــــعاعهم الثقافي في غرب أوربا. ويكفي أن نذكر فقط 

ن. بالفن املعماري الراقي الذي تركوه لنا ونعني به ما يسمى بالفن املعماري املدجَّ
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12- العن���وان: بغية امللتمس في تاريخ رجال 
أهل األندل���س: علمائها وأمرائها وش���عرائها 
وذوي النباه���ة فيها ممن دخل إليها أو خرج 

عنها 

املؤلف:

أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبِّي
اللغة:

العربية.

بيانات النشر:

مدريد، مطبعة روخس:  1884م

الوصف املادي:
642 صفحة.
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ملخص الكتاب
هذا الكتاب من تأليف أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبِّي الُقْرطبي، أبي 
جعفر، املؤرخ األندلســــــي. الذي ولد مبدينــــــة )بلش( غربي مدينة )لورقة( وطوَّف 
كثيراً في بالد األندلس واســــــتقرَّ به املقام في مرسية وقرطبة. رحل إلى املشرق 
حاجــــــاً، ولقــــــي في رحلته كثيراً من أهل العلــــــم. وكان محدثاً فاضاًل ثقة، صادقاً 
تاريخيــــــاً، كثيــــــر الرواية. وكان مؤرخاً بارعاً، حســــــن الضبط ملــــــا ينقل. قال عنه 
القاضي أبو عبدالله بن عبدامللك املراكشــــــي: كان آيــــــة من آيات الله الكبرى في 
سرعة الكتابة، كلفه بعض والة سبتة نسخ املوطأ واقترح عليه أسطراً، ودفع إليه 
كاغــــــدا اختاره، وكان يوم اجلمعة بعد الصــــــالة فلما كان يوم اجلمعة التالي وافاه 
بالكتــــــاب كاماًل. من كتبه: )مطلــــــع األنوار لصحيح اآلثار( في احلديث. توفي في 

مرسية عن 44 عاماً.
ويعــــــد كتاب )بغية امللتمس فــــــي تاريخ رجال أهل األندلس( تتمــــــة لكتاب )ِجذوة 
ــــــه فيه على عدد من  املقتبــــــس( ألبي عبدالله محمــــــد بن أبي نصر احلميدي، نبَّ
أخطائه. ُرتِّب هجائياً باالسم األول للمترَجم له، ولكنه بدأ مبن اسمه محمد، ثم 
انتقل بعد ذلك إلى باب األلف حتى باب الياء، وأفرد بعد ذلك باباً ملن ذكر بالُكنية 
ولم يتحقق املؤلف من اســــــمه، وباباً آخر ملن نسب إلى أبيه ولم يعلم اسمه، وباباً 
ملن ذكر بالنســــــبة، وباباً ملن ذكر بالصفة، وختم الكتاب بباب النساء. وُذيِّل الكتاُب 

بكشاف بالكنى، وكشاف باألماكن الواردة في الكتاب، وكشاف باملصادر. 
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13- العن���وان: البيان املغرب في أخبار ملوك 
األندلس واملغرب 

املؤلف:
محمد بن سعيد بن عذاري املراكشي، ت. 1295م. 

احملقق: 
G. S. COLIN (GEORGES SÉRAPHIN), B. 1893-
É. LÉVI – PROVENÇAL, 1894-1956

اللغة:

العربية، الفرنسية.

بيانات النشر: 
PARIS: LIBRAIRIE ORIENTALISTE PAUL GEUTHNER; 
LEIDEN: BRILL, 1930 – 1948 – 1951

الوصف املادي:
3 مجلدات.
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 ملخص الكتاب
مؤلف كتاب »البيان املُْغرب فــــــي أخبار ملوك األندلس واملغرب« 
هــــــو محمد بن ســــــعيد بن َعَذاري املراكشــــــي املتوفى عام 695هـ 
/1295م، وهو مؤرخ أندلســــــي األصل مراكشــــــي املولد. من أهم 
مؤلفاته الكتاب الذي نحن بصدده، وهو من أهم املراجع وأوثقها 
في التاريخ األندلسي واملغربي ومن أكثرها جدارة بالثقة. يتألف 
الكتاب من ثالثة أجزاء نشر املستشرق دوزي ��DOZY اجلزأين 
األول والثانــــــي بتحقيــــــق املستشــــــرق كولــــــن ��COLIN وإ. ليفي 
برفنســــــال � LEVI-PROVENCAL � في ليدن عام 1948م عن 

طريق دار النشر بريل. 
يشتمل اجلزء األول من كتاب »البيان املغرب« على تاريخ أفريقيا 
واملغرب من الفتح اإلســــــالمي إلى القرن الرابع الهجري. ويتناول 
أيضــــــاً، بعد مقدمة املؤلــــــف، ذكر حد املغــــــرب وأفريقيا، وفضل 
املغرب وما ورد فيه من األخبار واآلثار. وابتدأ التاريخ بســــــنة 21 
هجريــــــة ثم فتح أفريقيا، وذكر والية عقبة بن نافع فيها وغزواته 
وفتحه للمغرب األقصى، وذكر والية عبدالرحمن بن موســــــى بن 
نصير أفريقيا واملغرب، والدولة العبيدية، وذكر أخبار األدارســــــة 
وســــــبب دخولهم إلى املغرب وبنائهم مدينة فــــــاس إلى غير ذلك 
مــــــن الواليــــــات، واختتم اجلــــــزء األول مبقدمة باللغة الفرنســــــية 

للمستشرق إ. ليفي بروفنسال. 
أما اجلزء الثاني فيشتمل على تاريخ األندلس من الفتح إلى القرن 
الرابع الهجري، وذكر فيه صفة بالد األندلس ودخول املســــــلمني 
إليها وفتح طارق بن زياد لها عام 92 من الهجرة، كما تضمن الكتاب 
أخبار أبي عبدالرحمن بن موسى بن نصير ووالية ابنه عبدالعزيز 
ووالية عبدالرحمن بن عبداللــــــه الغافقي لألندلس، وخالفة كل 
من عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدامللك، وعبدالرحمن 
بن محمد الناصر لديــــــن الله وغيرهم من اخللفاء في األندلس.

43



14- العنوان: تاريخ األدب العربي اإلسباني

العنوان األصلي للكتاب:
HISTORIA DE LA LITERATURA ARÁBIGO-ESPAÑOLA

املؤلف:
ÁNGEL GONZÁLEZ PALENCIA, 1889-1949.

اللغة:

اإلسبانية.

بيانات النشر:
BARCELONA, BUENOS AIRES: LABOR, 1928 

الوصف املادي:
356 صفحة ؛ 19 سم.
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ملخص الكتاب
يرصــــــد الكتاب جوانب مهمة من تاريخ األدب العربي في األندلس إبان احلكم 
اإلســــــالمي. ويشتمل على مقدمة تفصيلية واثني عشر باباً. وقد أشار الكاتب 
فــــــي املقدمة إلى أن الســــــنوات التي أعقبت وصول املســــــلمني إلى األندلس لم 
تترك آثاراً في احلياة الثقافية في املجتمع الذي دخل اإلســــــالم حديثاً. وذلك 
راجع إلى الصراعات واخلالفات واالضطرابات التي كانت تتخبط فيها القبائل 

العربية فيما بينها. لم تكن األجواء مالئمة ألي نشاط فكري. 
لقد أقيم جســــــر اللقاء احلقيقي بني اإلسبانيني والثقافة اإلسالمية املشرقية 
فــــــي عهــــــد عبدالرحمن األول، وكان الصراع الذي ظهر بني الشــــــيعة والســــــنة 
مصدر ثراء وتفكير املســــــلمني في تعميق معرفتهــــــم بالدين فظهرت بعد ذلك 

احملاكم الشرعية.
حتدث املؤلف عن ولع عبدالرحمن الثاني بالشــــــعر وجمع الشــــــعراء من حوله 
أمثــــــال زرياب الذي نقل صورة الشــــــرق إلى الغرب، فأصبــــــح احلكام من بعده 
ينافســــــون االزدهار األدبي في الشــــــرق وحماية األدب والفنــــــون والعلم لتكون 
قرطبة في مكانة بغداد. وبعدما اســــــتتب لعبدالرحمــــــن الثالث األمن، وقضى 
علــــــى الصراعات الداخلية أخذ في االهتمام بشــــــتى الفنون والعلوم ويطوِّرها 
ويشــــــجعها إلى أن برزت وجــــــوه مثل: الزبيري، والرازي، وابــــــن القوطية، وابن 
عبدالربيع... وأكمل احلكم الثاني ما بدأه سلفه وساعده في ذلك أنه رجل علم 
مولع بالقراءة، فكان يؤتى له بالكتب من بغداد ودمشــــــق واإلســــــكندرية. إال أن 
هذا املد تراجع في عهد املنصور حيث مترد على الفلسفة والفالسفة بتحريض 
من الفقهاء الســــــتعادة رضا الناس مع اإلشــــــارة إلى ازدهار الشعر الغنائي في 

عهده، ال سيِّما على يد ابن املغيرة، والرمادي، وابن حزم.
هذه التفاصيل وغيرها يتناولها الكتاب في األبواب اآلتية:

الشــــــعر: مدارســــــه في عهد اإلمارة، واخلالفــــــة، والطوائــــــف، واملرابطني   •
واملوحدين، مع سرد بأسماء أهم الشعراء في كل مرحلة.

األدب.  •

النحو.  •
التاريخ.  •

اجلغرافيا والرحلة.  •
الفلسفة وعلوم الدين.  •

العلوم والتقاليد.  •
الفقه.  •

الرياضيات والفلك.  •
الطب وعلم النبات.  •

األدب واملستعربني واليهود.  •
األدب األعجمي.  •

تأثير األدب العربي اإلسباني.  •
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15- العنوان: تاريخ إسبانيا املسلمة

العنوان األصلي للكتاب:
HISTORIA DE LA ESPAÑA MUSULMANA

املؤلف:
ÁNGEL GONZÁLEZ PALENCIA, 1889-1949.

اللغة:
اإلسبانية.

بيانات النشر:
BARCELONA: LABOR, 1932 

الوصف املادي:
224 صفحة ؛ 19 سم.
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يتناول الكتاب تاريخ إسبانيا املسلمة مند الفتح إلى الطرد النهائي للموريسكيني، وينقسم قسمني:
القسم األول: بلور فيه املؤلف اجلانب التاريخي للوجود العربي في إسبانيا، وذلك في تسعة أبواب. تناول في البابني األول والثاني حدث الفتح العربي لألندلس وسياسة 

األمراء التابعني للخالفة األموية في دمشق وال سيَّما عبدالرحمن األول، وهشام الثاني واحلكم األول، وعبدالرحمن الثاني، ومحمد األول، واملنذر وغيرهم.
وخصص الباب الثالث للخليفة عبدالرحمن الثالث، والفاطميني، واحلكم الثاني، واملنصور، وهشــــــام الثاني، وانهيار اخلالفة. أما األبواب من الرابع إلى الســــــابع فقد 
عاجلت عصر ملوك الطوائف وحكم املرابطني في إسبانيا، وأشهر املعارك التي خاضوها مثل معركة الزالقة. وبعد ذلك زمن املوحدين وخضوع بعض املناطق اإلسبانية 
حلكمهم وبداية تفككهم بعد اصطدامهم باملقاومة املسلحة املسيحية اإلسبانية أيضاً. وخصص الباب الثامن ململكة غرناطة وسقوطها، وخصص الباب األخير من هذا 

القسم التاريخي للموريسكيني وطردهم كليَّاً من إسبانيا.
أما القسم الثاني من الكتاب والذي يقع في ثمانية أبواب ويحمل عنوان احلضارة فقد تناول الطبقات االجتماعية في العهد اإلسالمي في األندلس، والتنظيم السياسي 
والديني والقضائي والعسكري. كما تناول االقتصاد، واللغات السائدة، والثقافة، والفنون، والفلسفة، والطب والعلوم األخرى، واملعمار كالقصور، واملساجد، وبعض املدن 

مثل: طليطلة وسرقسطة وغرناطة، إضافة إلى النقش والرسم واملوسيقى. وأدرج املؤلف مناذج حية ألسماء بارزة في كل ميدان.
ولم يغفل عن تناول التقاليد واملالبس واحلفالت، والتأثير املتبادل للحضارتني اإلســــــالمية واملســــــيحية. وعرض أيضاً للمســــــتعربني وثقافتهم وانتشارهم في األندلس 

وتأثيرهم في كل مناحي احلياة.
ن، ويشتمل في آخر الكتاب على صور نادرة ملعالم حضارية في األندلس وبعض املخطوطات باللغة العربية أيضاً. وخصص الكاتب أيضاً حيزاً في كتابه لألدب املدجَّ

ملخص الكتاب
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16- العن���وان: تاريخ االضطه���اد الديني في 
إسبانيا: اليهود واملسلمون والبروتستانت 

العنوان األصلي للكتاب:
 HISTOIRE DES PERSÉCUTIONS RELIGIEUSES EN 
ESPAGNE: JUIFS - MORES - PROTESTANTS 

املؤلف:
E. LA RIGAUDIERE 

اللغة:

الفرنسية.

بيانات النشر: 
PARIS: LIBRAIRE NOUVELLE; BOURDILLIAT،1860 

الوصف املادي:
 340 صفحة ؛ 18سم.
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ملخص الكتاب
 إن املضايقــــــات الدينيــــــة التي كان املســــــلمون واليهود موضوعــــــاً لها خالل فترة 
إقامتهم بإســــــبانيا والعنف الســــــافر الذي يخنق كل محــــــاوالت اإلصالح في هذا 
البلد خالل القرن الســــــادس عشر تشــــــكل املواضيع الرئيسة التي سردها املؤلف 

ورواها في هذا الكتاب. 
ويهــــــدف الكاتب من هذا إلى جعل قضية املس بحرية التدين حجة إلبراز إحدى 

فصول تاريخ التسامح عند املسلمني.
وقد قسم املؤلف كتابه إلى ثالثة أجزاء رئيسة على النحو اآلتي:

اجلزء األول: 
يهود إســــــبانيا: تناول فيه ســــــرداً ملجيء اليهود إلى إسبانيا وأهم أيام ازدهارهم، 
واملعبد الكبير بطليطلة، والعالقة مع القدس. وجند تفصياًل إلقامتهم باألندلس، 
وأوضاعهم االجتماعية، ومعاناتهم مع جمعيات األســــــاقفة والسياســــــات املعادية 
لليهود واملفروضة على كل ملوك إســــــبانيا. وجند إشــــــارات إلى ملتمس طردهم 
من إسبانيا أيضاً. كما سرد التعامل اجليد الذي حظي به اليهود في ظل احلكم 
اإلســــــالمي في األندلس واالمتيازات املخصصة للمســــــتعربني من قبل ألفونسو 
الســــــادس، وسياســــــة ألفونســــــو العاشــــــر امللقب بالعالم احلامية لإلسرائيليني، 
واالنعكاســــــات اإليجابيــــــة لهذا التســــــامح. كمــــــا بحث أصل اليهــــــود وجذورهم، 
وعالقتهــــــم بالنظام اجلبائــــــي، واملناصب املهمة التي شــــــغلوها، والتعويضات من 
جــــــراء االعتداء واحلقد. وجند أيضاً وصفاً للملكة كاتالينا، وتنصير احلاخامات 
اليهودية، ثم أتت مرحلة خوان الثاني وعالقتهم باألدب في عهده وتفاصيل أخرى 
بشــــــأن ثروات اليهود. كما عرض الكاتب أيضاً إلى محاكم التفتيش وإجراءاتها، 
ووســــــائل التعذيب والترهيــــــب واألحكام. ثم جاءت مرحلة طــــــرد اليهود فغادرت 

ل آخرون البقاء بعد صدور الطرد.  األندلس أسماء معروفة وفضَّ
اجلزء الثاني:

مســــــلمو إسبانيا: استهل املؤلف هذا اجلزء باحلديث عن معركة كواداليتي وغزو 
األندلس ســــــنة 711م ودور العبيد والرق واملدجنني، ومن اعتنق اإلسالم، وبعض 
محاوالت تنصير املســــــلمني في إقليم أراغون، وعن محكمة التفتيش في بلنسية 
ســــــنة 1422م. كما حتدث عن نهاية احلكم اإلســــــالمي، وسقوط مملكة غرناطة 
ومغادرة األغنياء املســــــلمني إلســــــبانيا، وعــــــن االصطدامات التــــــي حصلت بني 
املسلمني واملسيحيني. وحتدث أيضاً عن مسلمي أراغون واملضايقات التي حلقت 
بهم، واألمر امللكي بتنصير كل مسلمي بلنسية، واالنعكاسات السلبية على إسبانيا 
جراء الطرد أيضاً. ثم اختُِتَم هذا اجلزء باحلديث عن املســــــلمني في عهد فيليب 

الثالث وعن نزع سالح مسلمي أراغون.
اجلزء الثالث:

بروتســــــتانت إســــــبانيا: عرض املؤلف في البداية إلى اإلصالحات في إســــــبانيا 
م البروتستانتية في إسبانيا، ودور اليسوعيني  خالل القرن السادس عشر، ولتقدُّ

البروتستانت اإلسبان الذين يبحثون عن اللجوء في اخلارج.
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17- العنوان: تاريخ افتتاح األندلس 

املؤلف: ابن القوطية القرطبي

احملقق:
DON JULIÁN RIBERA

اللغة:

العربية، اإلسبانية.

بيانات النشر:
 MADRID: REVISTA DE ARCHIVOS، 1868 

الوصف املادي:
417 صفحة.
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ملخص الكتاب
 مؤلــــــف كتــــــاب )تاريخ افتتاح األندلــــــس( هو أبو بكر بن محمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم بن عيســــــى 
بــــــن مزاحم املعروف )بابــــــن القوطية القرطبي( اإلشــــــبيلي األصل القرطبي املولــــــد والدار. كان ابن 
القوطية مطلعاً على أخبار األندلس وأمرائها وســــــيرهم، وله مصنفات كثيرة من بينها )تاريخ افتتاح 

األندلس(.
 يعــــــرض الكتــــــاب تاريخ افتتاح األندلس واألحــــــداث التي مرت بها منذ الفتــــــح العربي وحتى خالفة 
عبدالرحمــــــن الثالث عام 1868م. وقد طبع الكتاب بالعربية في 231 صفحة بعناية املستشــــــرق دون 
جوليان ربيرا في مدريد عام 1868م، كما طبعت ترجمة الكتاب باإلســــــبانية بعناية املستشــــــرق نفسه 
عــــــام 1926م في مدريد، والترجمة منشــــــورة مع النــــــص العربي في مجلد واحد 
وتقــــــع في 186صفحة. تناول املؤلف ملوك القوط باألندلس 
في صدر كتابه وكان آخرهم غيطيشة. وبعد وفاته احتل ابنه 
ها أيام الوليد بن  لوذريق قرطبة، إال أن طارق بن زياد استردَّ
عبدامللــــــك. وقد أفاض ابن القوطية في شــــــرح األحداث في 
األندلــــــس، وأخبار أُرطباس وعالقته بعبدالرحمن بن معاوية، 

وأخبار الُصميل أيضاً. 
ويشير املؤلف إلى والية عبدالرحمن بن احلكم، ومفاخر عصر 
األميــــــر محمد ومن بعده ابنه املنذر بن محمد الذي ُوصف بأنه 
من أهل العقل والسخاء واإلكرام ألهل العلم والصنَّاع، وعبدالله 
بن محمد وخروجه إلى َدمْي بن إسحق صاحب تَْدمير. وقد تناول 
املؤلف قدوم موسى بن نصير إلى إفريقيا، ومصر، وقدوم موسى 
بن نصير إلى الوليد في آخــــــر أيامه ومرضه. وحتدث أيضاً عن 
خالفة ســــــليمان بن عبدامللك ملوسى بن نصير. واستعرض املؤلف 
موالي موســــــى بن نصير وكثرتهم، فقد قال موســــــى نفسه: » لقد 
خلفت من املوالي ما ال أظن أحداً خلف مثلهم أبداً »، وكذلك تولية 
سليمان أخاه مسلمة غزاة الروم وما أشار به موسى عليه. وذكر أن 
محمد بن سليمان أخبرهم أن سليمان بن عبدامللك قال ملوسى: َمْن 
خلفت باألندلس؟ قال لــــــه: عبدالعزيز: ابني، قال: وَمْن خلفت على 
إفريقيا؟ قال عبدالله: ابني، فقال ســــــليمان: لقد أجنبت يا موســــــى. 
وذكر املؤلف اختالف ألفاظ الناقلني في صنع سليمان مبوسى، حيث 
كان سليمان من أحنق الناس على احلجاج وموسى بن نصير. ثم تناول 
ذكر قتل عبدالعزيز بن موســــــى في األندلس، وقدوم رأس عبدالعزيز 
على سليمان، وسؤال سليمان موسى عن أخباره وأفعاله، والية األندلس 

بعد موسى بن نصير.
ــــــل املؤلف كتابه بنبذة من أخبار فتح األندلس، مأخوذة من الرســــــالة  ذيَّ
الشــــــريفة إلى األقطار األندلســــــية، وفهرس باألســــــماء الواردة في منت 

الكتاب، ثم تال ذلك ترجمة النص باإلسبانية.
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اإلمبراطوري���ة  تاري���خ  العن���وان:   -18
احملمدي���ة ف���ي إس���بانيا: يح���وي تاري���خ عام 
للعرب، ومؤسس���اتهم، وفتوحاتهم، وآدابهم، 
وفنونه���م، وعلومه���م، وأخالقهم إل���ى تاريخ 

طردهم املوريسكيني.

العنوان األصلي للكتاب: 
THE HISTORY OF THE MAHOMETAN EMPIRE IN SPAIN: 
CONTINING A GENERAL HISTORY OF THE ARABS, 
THEIR INSTITUTIONS, CONQUESTS, LITERATURE, ARTS, 
SCIENCES, AND MANNERS, TO THE EXPULSION OF THE 
MOORS.

املؤلف: 
JAMES CAVANAH MURPHY, 1760-1814

اللغة:

اإلجنليزية.

بيانات النشر:
LONDON: T. CADELL AND W. DAVIES, STRAND; 1816

الوصف املادي:
353 صفحة؛ 32 سم.
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ملخص الكتاب
أعّد الكتاب كمقدمة للوجود العربي القدمي في إسبانيا. وقسم إلى جزأين إضافة إلى مقدمة. 

تُعّد املقدمة مراجعة لباكورة تاريخ العرب، ومؤسساتهم، وديانتهم، وفتوحاتهم قبل فتحهم إلسبانيا. وتنقسم املقدمة بدورها إلى فصلني: األول: رصد لتاريخ العرب 
القدامى إلى وقت ظهور البعثة احملمدية. أما الفصل الثاني فهو رصد للعرب من البعثة احملمدية وحتى وصول موسى بن نصير إلى طنجة، وهي والية تابعة إلسبانيا 

في ذلك الوقت قبل أن يفتحها املسلمون.
اجلزء األول من الكتاب يعرض للتاريخ السياسي والعسكري لإلمبراطورية احملمدية في إسبانيا. ويحتوي هذا اجلزء على خمسة فصول. الفصل األول: رصد لبعض 
املؤلفني الذين اختار من أعمالهم لهذا املؤلف، مع مالحظات لتاريخ العرب قبل الفتح. والفصل الثاني: عني بفتح إســــــبانيا بوســــــاطة العرب، وحكمها بوساطة أمراء 
تابعني للخليفة األموي في ســــــوريا، أو حكام والياته في إفريقيا. الفصل الثالث: عن األقاليم اإلســــــبانية املستقلة السيادة عن البيت األموي، حتى إزالة هذه الساللة 
احلاكمة. الفصل الرابع: رصد للمسلمني في إسبانيا، من إزالة الساللة احلاكمة من بني أمية، إلى سقوط غرناطة. الفصل اخلامس: رصد ُطوبُوْغرافّى )علم املالمح 
العامة لســــــطح األرض( للبؤرة األساســــــية لإلمبراطورية احملمدية في إســــــبانيا. ويحتوي هذا الفصل على ثالثة أقسام. القسم األول: رصد تاريخي لقرطبة. القسم 

الثاني: رصد تاريخي للمملكة ومدينة غرناطة، ومالحظات عامة على قصر احلمراء. القسم الثالث: رصد تاريخي مختصر إلشبيلية.
أما اجلزء الثاني من الكتاب فهو تاريخ أدبي وحضاري لإلمبراطورية احملمدية في إســــــبانيا. وينقســــــم إلى ثالثة فصول: الفصل األول: عن آداب العرب وعلومهم؛ 
وينقســــــم هذا الفصل إلى فرعني؛ الفرع األول: عن األدب عند العرب، وفيه مواضيع شــــــتى، من أمثلتها: حالة األدب عند العرب القدامى، تدمير مكتبة اإلسكندرية، 
رعاية اخللفاء لألدب، العرب في إســــــبانيا، ومكتباتهم، وكلياتهم، وأكادميياتهم، ومدارســــــهم، إنشاء الكليات واألكادمييات العربية اإلسبانية، حب التعلم وعشقه، لغة 
وكتابة العرب، دراســــــات خاصة بالعرب مثل: النحو، والبالغة، وبالغة القران الكرمي، واللهجات الرائجة بني العرب، كتابة النثر، والشــــــعر، مشــــــاهير الشعراء العرب 
في إســــــبانيا، القصص العربية، التاريخ، اجلغرافيا، الفلســــــفة...والفرع الثاني: عن العلوم التي عني بها العرب، مثل: علم النبات، وعلم الطب، وعلم الصيدلة، وعلم 
التشــــــريح واجلراحة، وعلم الكيمياء، وعلم الرياضيات، وعلم العلوم، وعلم احلســــــاب، وعلم اجلبر، وعلم الهندســــــة، وعلم املثلثات، وعلم الفلك، واملشاهدات الفلكية 
بوساطة عرب، وعلم التنجيم، وعلم البصريات، وعلم امليكانيكا، وعلم الهيدروستاتيكا )علم توازن السوائل وضغطها(، والقانون. أما الفصل الثاني: من اجلزء الثاني: 
فقــــــد عني بالفن، والصناعــــــة، والتجارة، والفن املعماري عند العرب. وقد تفرع عنه ثالثة فروع: األول: عن الفنون املفيــــــدة، والصناعة، والتجارة العربية، والزراعة، 
والبســــــتنة، والتعديــــــن، وصناعة الفخار، وتصنيع اجللود، والبارود، والســــــكر، والورق، وجتــــــارة العرب القدمية، وجتارة عرب إســــــبانيا، والنقود، واألوزان، واملقاييس 
املستخدمة في التجارة. وعني الفرع الثاني بفن العمارة العربية، اشتمل على أصل الفن املعماري العربي القدمي، وملحوظات على بعض الصروح القدمية، املساجد 
في دمشق والقيروان، الفن املعماري العربي في إسبانيا، تطور الفن املعماري العربي، ملحوظات على طريقة تنسيق العرب وتنظيمهم منازلهم، وبنية سقفها، ومتانة 
الصروح املوريســــــكية، وأنواع الطوب، واألســــــوار، وطريقة التركيب، وتأمل اخلواص املميزة للفن املعماري العربي. أما الفرع الثالث: فهو عن الفنون اجلميلة لإلسبان 
العرب، مثل: الرســــــم، النحت، األرابســــــك )فن الزخرفة العربي(، الكتابة الزخرفية، رعاية اخللفاء للموسيقى، اهتمام أساتذة بارزين بهذا الفن، والتأثيرات املدهشة 
للموسيقى العربية، وطبيعتها، وعبقريتها. وعني الفصل الثالث واألخير من اجلزء الثاني من هذا الكتاب باألخالق، والعادات، والتسلية، واحلكومة، والدخل، والقوات 

البحرية والعسكرية للعرب. 
 A COLLECTION( وختم الكتاب مبلحق يحوي مجموعة مكونة من خمسة عشر نصاً من املالحظات التاريخية، واألشعار حول قصر احلمراء بغرناطة أطلق عليه
 LICENCIADO ALONSO( قام بجمعها محامي القصر ألونسو )OF THE HISTORICAL NOTICES AND POEMS IN THE ALNAMRA OF GRANADA

DEL CASTILLO(، وقام بترجمتها السيد شكسبير )MR. SHAKESPEAR(. كما يوجد في آخر الكتاب كشاف مبواده.
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19- العن���وان: تاري���خ إمبراطوري���ة املس���لمني ف���ي 
إس���بانيا والبرتغ���ال: م���ن أول غ���زو له���ا م���ن قب���ل 

املسلمني إلى طردهم األخير من شبه اجلزيرة.

العنوان األصلي:
THE HISTORY OF THE EMPIRE OF THE MUSULMANS IN 
SPAIN AND PORTUGAL: FROM FIRST INVASION OF THE 
MOORS TO THEIR ULTIMATE EXPULSION FROM THE 
PENINSULA

املؤلف:
GEORGE POWER 

اللغة:

اإلجنليزية.
بيانات النشر:

 LONDON : J. J. STOCKDALE , 1815.

الوصف املادي:

يعد هذا الكتاب من أكثر الكتب شــــــموال لرصد التاريخ اإلســــــالمي في األندلس. وقد قسم إلى أربعة أقســــــام رئيسة، سمي كل قسم منها كتابا، ويندرج حتت كل 
كتاب مجموعة من الفصول، إذ بلغ مجموع فصوله أربعة وعشرين فصاًل.

افتتح الكتاب األول بجدول مرتب ترتيباً زمانياً للحكام املسلمني الذين حكموا إسبانيا والبرتغال، ثم توالت فصولة على النحو اآلتي:
الفصل األول: حتدث املؤلف فيه عن أصل املسلمني، والعرب، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وديانته ونهضة اإلسالم ووفاته عليه الصالة والسالم.

الفصل الثاني: يتضمن انتصارات املسلمني ومكتبة اإلسكندرية.
الفصل الثالث: يشتمل على انتصارات جديدة للمسلمني والبربر وإسالم املوريني وإسبانيا حتت احلكم القوطي.

الفصل الرابع: وفيه عرض لفتح املسلمني إلسبانيا.
الفصل اخلامس: تناول شخصية تشارلز مارتيل، وغزو املسلمني لفرنسا واحلروب األهلية في إسبانيا.

كمــــــا افتتــــــح الكتاب الثاني أيضاً بجدول مرتب ترتيباً زمانياً بخلفاء الغرب وملوك قرطبة، ثم توالت فصوله بالتسلســــــل نفســــــه للكتــــــاب األول، وهي على النحو 
اآلتي:

الفصل السادس: وفيه عرض تاريخي خللفاء الغرب ونزاعات املسلمني، وسقوط اخلالفة األموية، كما بني الوحشية املستخدمة ضد األمويني وعبدالرحمن األول 
أمير قومه ووصوله إلى إسبانيا وعهده، ثم ختم بدين املسلمني وعيديهم.

الفصل الســــــابع: وفيه عرض للحروب األهلية بني املســــــلمني وعهود كل من احلكم األول وعبدالرحمن الثاني وعبدالرحمن الثالث، كما اشتمل على الفنون الراقية 
املوجودة في قرطبة.

الفصل الثامن: عرضت فيه سفارة اإلمبراطورية اإلغريقية وعظم وبسالة املسلمني وغناء خلفاء قرطبة والفنون اجلميلة فيها. 
الفصل التاســــــع: وفيه عرض لعهد احلكم األول وقانون املســــــلمني ومســــــؤولية األب في األســــــرة وأمثلة من عدل احلكم وعهد احلكم الثاني وانتصارات املنصور 

واالضطرابات التي حدثت في قرطبة، كما بني نهاية اخلالفة األموية.

ملخص الكتاب
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بعد ذلك الكتاب الثالث، الذي افتتح بجدول باملمالك الرئيســــــة التي نشأت عن 
سقوط اخلالفة. ثم استمر تسلسل فصول الكتاب على النحو اآلتي:

الفصل العاشــــــر: وفيه نظرة عامة على إسبانيا املسيحية، ونهاية مملكة طليطلة 
وجناحات املسيحيني والسيد ومملكة إشبيلية.

الفصل احلادي عشر: وفيه عرض لعهد املرابطني في إفريقيا وغزوهم إلسبانيا 
وذهاب أمراء فرنســــــا إلى إســــــبانيا، ونهاية مملكة سرقســــــطة وحصار لشبونة 

واالستيالء عليها، ثم حتدث عن فرقة تومرت.
الفصــــــل الثاني عشــــــر: أمت املؤلف فيه احلديث عن فرقة تومرت مؤســــــس دولة 
املوحديــــــن، وبني وضع الفن الراقي بني املســــــلمني، واخلالفــــــات التي دبت بني 

املسيحيني، ثم بني ما حدث بني املسلمني من انفصاالت.
الفصل الثالث عشــــــر: وفيه عرض لهجوم األفارقة على إســــــبانيا ومعركة تولوز 

وفيه بيان تنظيم املسلمني.
الفصل الرابع عشر: وقف على ســــــلطة الدولة اإلسالمية في إسبانيا وجاميس 
ملك أرجوان وفيرديناند الثالث ملك قشــــــتالة وســــــقوط ماجــــــوري وبنهود ملك 
فلينسيا واستثمارات فلينســــــيا وسقوط بطليوس وماردة وحصار كل من قرطبة 

وفلينسيا واالستيالء عليهما.
والكتاب الرابع واألخير ســــــار على نهج الكتابني )الثاني والثالث( بالبدء بجدول 
مرتــــــب ترتيباً زمانياً مللوك غرناطة وقشــــــتالة املعاصريــــــن لبعضهم البعض، ثم 

توالت فصول الكتاب على النحو اآلتي:
الفصل اخلامس عشر: وفيه حتدث املؤلف عن محمد بن األحمر منشئ مملكة 
غرناطــــــة، ووصف ملدينة غرناطة وتوســــــع وثروات اململكــــــة وعهد محمد األول 

وتبعيته لفيرديناند الثالث ومحاصرة إشبيلية واالستيالء عليها.
الفصل السادس عشر: وفيه وفاة فيرديناند الثالث ودخل مملكة غرناطة وقورة 
ملك غرناطة العسكرية وفرسان املســــــلمني والفونسو العاقل، واالنقسامات في 

قشتالة وعهد محمد الثاني.
الفصل السابع عشر: وفيه عرض لفنون غرناطة الرائعة، ووصف لقصر احلمراء وما 
يحتويه من قاعات مثل قاعة السباع وجنة الريف في احلمراء وعهد محمد الثالث.
الفصل الثامن عشــــــر: وفيه عرض لعهود كل من إســــــماعيل ومحمد اخلامس ويوســــــف األول ومحمد الســــــادس ومحمد الســــــابع وختم هذا الفصل باحلديث عن 

اجلرمية البشعة لبيتر الوحشي.
الفصل التاسع عشر: تضمن النهاية غير املتوقعة وإسراف بيتر في الوحشية.

الفصل العشــــــرون: حتدث عن محمد الســــــادس ورجوعه إلى السلطة والعلوم املنتشرة في غرناطة وآداب املسلمني وبسالتهم، واشتمل على وصف لنساء غرناطة 
ولباس وعادات املسلمني فيها.

الفصل احلادي والعشــــــرون: وفيه عرض لعهود كل من يوســــــف الثاني ومحمد التاســــــع ويوســــــف الثالث وغيرهم، كما اشــــــتمل على االضطرابات التي حلت في 
غرناطة.

الفصل الثاني والعشرون: حتدث املؤلف فيه عن فيرديناند وإيزابيال وصفاتهما وإعالن احلرب وأخذ احلمراء واحلروب األهلية بني املسلمني.
الفصل الثالث والعشــــــرون: كشــــــف فيه عن خطأ استعجال املسلمني الذي نتج عنه هالكهم، ومن ثم حصار غرناطة واستسالمها ودخول فيرديناند وإيزابيال إلى 

املدينة.
الفصل الرابع والعشــــــرون: اشــــــتمل على أسباب سقوط اإلمبراطورية اإلسالمية في إسبانيا والبرتغال وصفات املسلمني ورفقهم وتلطفهم والقسوة التي عانوها، 

وما نتج عنه بعد ذلك من طردهم الكامل من إسبانيا.
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20- العن���وان: تاري���خ انتفاضة موريس���كيي مملكة 
غرناطة وعقابهم. 

العنوان األصلي للكتاب:
HISTORIA DEL REBELION Y CASTIGO DE LOS MORISCOS DEL 
REYNO DE GRANADA

املؤلف:
LUYS DEL MARMOL CARVAJAL

اللغة:

اإلسبانية.

بيانات النشر:
MALAGA: JUAN RENE, 1600

الوصف املادي:
248 ورقة )502 صفحة(؛ 28 سم.
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ملخص الكتاب
يتكون هذا الكتاب من عشرة أجزاء، وكل جزء مقسم إلى مجموعة 
من الفصول تتناول بشــــــكل دقيق كل ما يتعلق مبدينة غرناطة، من 
الناحية اجلغرافية، والبشــــــرية، والتاريخية. يبدأ املصنف بتحديد 
املوقــــــع اجلغرافي ململكة غرناطة داخــــــل إقليم األندلس، ليمر بعد 

ذلك على وصفها من الناحية الطبيعية. 
أمــــــا باقي الفصول فتــــــدور كلها حول تاريخ املدينــــــة منذ زمن بني 
األحمر إلى استرداد املسيحيني لها إلى االنتفاضات الشهيرة التي 
عرفتها جل املناطق األندلسية وال سيما انتفاضة الس البوخاراس 

التي أدت إلى اتخاذ قرار طرد املوريسكيني من إسبانيا.
ويعــــــرض الكتاب لكل احملاوالت التي قامت بها الكنيســــــة والعرش 
اإلســــــبانيان من أجل تنصير العرب املسلمني الذين أطلقت عليهم 
نني MUDEJAR، وكشف كل الوسائل التي اتخذاها  تســــــمية املدجَّ
للسيطرة على العنصر املوريســــــكي الذي كان في كثير من املناطق 
أكثــــــر عدداً، وأكثر ارتباطاً بهويته العربية اإلســــــالمية، ومبصاحله 
االقتصادية. ويعد هذا الكتاب اآلن من أهم املراجع لدراســــــة هذه 

احلقبة التاريخية العصيبة. 
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21- العنوان: تاريخ األندلس البن الكردبوس 
نص���ان جدي���دان الش���باط،  ووصف���ه الب���ن 

املؤلف: 

> أبو مروان عبدامللك بن الكردبوس التوزري
> محمد بن علي بن محمد بن الشاطبي التوزري

اللغة:

العربية.
بيانات النشر:

مدريد: معهد الدراسات اإلسالمية، 1965م
الوصف املادي:

126 ص؛ 26سم.
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ملخص الكتاب
يتضمــــــن الكتاب حتقيق نصني جديدين، النص األول يســــــلط الضوء علــــــى تاريخ األندلس، وهو في األصل جزء من كتاب 
»االكتفاء في أخبار اخللفاء« للمؤرخ أبي مروان عبدامللك بن الَكْرَدبوس، وهو تونســــــي من أهل توز، وقد عاش في أواخر 
القرن السادس الهجري، الثاني عشر امليالدي. ويذكر ابن الشباط أن ابن الكردبوس تتلمذ على يد أبي الطاهر الِسلفي 
الشــــــافعي من أهل اإلسكندرية في مصر )ت: 576هـ(، مما يعني أن ابن الكردبوس عاش في اإلسكندرية مدة من حياته. 
ويتناول النص تاريخ الدولة اإلسالمية بدءاً بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تاريخ اخللفاء الراشدين، وخلفاء بني 

أمية في املشرق وفي األندلس.
أما النص الثاني فصاحبه محمد بن علي بن محمد بن الشــــــبَّاط، وهو من توز في تونس، وانتقل إلى مصر بصحبة جده 
وعاش فيها، وبعد وفاة والده عاد إلى توز، ونظراً لغلبة اللهجة املصرية في كالمه لقب باملصري، وأصبح جزءاً من اسمه 
فيمــــــا بعد. يتناول النص وصفاً لبلدان األندلس وجغرافيتها، وهو جزء من كتاب »صلة الســــــمط وســــــمة املرط« للمؤلف 
نفسه. ويتميز ابن الشباط بسرد املصادر التي استقى منها مادة كتابه، فهو على العكس من ابن الكردبوس الذي ال يشير 

إلى مصادر كتابه.
يتضمن الكتاب شروحاً كثيرة أضافها احملقق في حواشي الكتاب.



املس���مى  األندل���س  تاري���خ  العن���وان:   -22
باملعجب في تلخيص أخبار املغرب

املؤلف:

 محيي الدين أبو محمد عبد الواحد بن علي التميمي 
املراكشي،583 - 647هـ

اللغة:

العربية.
بيانات النشر:

مصر، املطبعة اجلمالية: 1914م = 1332هـ.
الوصف املادي:

 210 صفحة؛ 20سم.
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ملخص الكتاب
مؤلف كتاب »تاريخ األندلس املسمى باملعجب في تلخيص أخبار املغرب« هو عبد الواحد بن علي التميمي املراكشي. من 
أهل مراكش نشأ في أسرة غنية وجيهة تتصل اتصاالً وثيقاً بالبيت املالك. تنقل عبد الواحد في املغرب واألندلس وسافر 
إلى مصر ثم حج وعاد إليها وزار الشــــــام والعراق. اشــــــتهر بكتابه هذا. ألفه في املشــــــرق بطلب من وزير عباسي كان قد 
اصطفاه وأغدق عليه إحسانه، ولعله مؤيد الدين القمي الذي تولى الوزارة للعباسيني من سنة 595هـ إلى سنة 623هـ. لم 

يعد عبدالواحد إلى املغرب فقد استقر مبصر. وجتعل بعض املصادر وفاته سنة 647هـ عن 64 عاماً.
و«املعجب« كتاب طريف فيه تاريخ وجغرافية، وفيه أدب واجتماع، وفيه أخبار عن أحداث شهدها املؤلف بنفسه. وفي كتابه 
هذا دون املؤلف تاريخ املوحدين مع مقدمة مثيرة لألحداث الســــــابقة لها. يقول في مقدمة كتابه: إنه يشــــــتمل على بعض 
أخبار املغرب، وحدود أقطاره، وشيء من سير ملوكه، وخصوصاً ملوك املصامدة بني عبداملؤمن من ابتداء دولتهم إلى سنة 

621هـ، ونبذة عمن لقيه أو لقي من لقاه، أو روى عنه بوجه من وجوه الرواية من الشعراء والعلماء وأهل الفضل. 
ابتدأ الكتاب بفصل في ذكر جزيرة األندلس وحدودها، وآخر في فتح األندلس، وتفصيل أخبارها، وسير ملوكها، ومن كان 
فيها من الفضالء منها ومن غيرها، وذكر من دخل األندلس من التابعني، وأخبار األندلس بعد انتقال الدعوة األموية عنها، 
وَمن َملََكها من امللوك إلى ســــــنة 621هـ، وقبائل املوحديــــــن، وما باملغرب من معادن الفضة واحلديد والكبريت والرصاص 
والزئبق وغير ذلك وأسماء مواضعها، وأسماء األنهار العظام في املغرب، وذكر جزيرة األندلس وأسماء مدنها وأنهارها.
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23- العنوان: التاريخ البطولي ملسلمي غرناطة 

العنوان األصلي للكتاب: 
HISTOIRE CHEVALERESQUE DES MAURES DE GRENADE 

ترجمه:
 GINES PEREZ DE HITA, 1544?-1619? 

اللغة:

الفرنسية.

بيانات النشر: 
PARIS, CÉRIOUX, NICOLLE, 1809 

الوصف املادي:
مجلدان مجموعان في مجلد واحد

)املجلد األول 288 صفحة، والثاني 292 صفحة(؛ 21 سم.
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لقد متت ترجمة هذا الكتاب من اإلســــــبانية إلى الفرنســــــية للتعريف بالتقاليد والعادات القدمية إلســــــبانيا املسلمة. ويعد الكتاب فريداً 
وجديداً من الناحية الروائية واخليالية ما دام يعكس بإخالص ووفاء كبيرين العادات املهمة واأللوان احمللية. 

ر املؤلف في البداية باملشهدين املتناقضني واملثيرين اللذين عاشتهما غرناطة، فمن الداخل يغمرها اللعب واللهو واملرح واخلالفات  لقد ذكَّ
املدنية، ومن اخلارج كانت مرهقة ومحاطة بأعداء أشــــــداء وكانت أمة مسلحة. إنه مشهد سقوط إمبراطورية مشهورة ونهاية أمة كرمية 
وشــــــجاعة وبتعبير املؤلف: إنه التأوه األخير ألوربا في القرن اخلامس عشــــــر » قرن املعجزات« حيث إن مسلمني آخرين أطاحوا بالعرش 
في كونستانتيوس، وكولومبو اكتشف أمريكا. وبعد هذا التذكير، ذكر املؤلف أن فردوس غرناطة يعد فردوس النساء ؛ فهذا البلد اجلميل 

الذي يعيش حتت جاذبية احلفالت، سحر ولقرون أوربا، وجذب اهتمامها.
ويلحظ املؤلف أن املسلمني فخورون بانتهاك قوانينهم وأعرافهم ليجعلوا من املرأة مخلوقاً سعيداً، مخالفني الشرع والتقاليد، فكان ذلك 
بداية توجه جديد للمسلمني، حتى عندما حان موعد السقوط واالنهيار واخلضوع لقوة السيف واحلرب بني الفصائل واإلسبانيني. فكان 
هذا الشعب يعبر عن تكرميه للمرأة في غرناطة بشتى الوسائل، مثل ألعاب الفروسية واملوسيقى والرقص وشتى أنواع اللعب األخرى.

وقد جمع الناشر املجلدين في كتاب واحد واكتفى بكتابة املجلد األول والثاني عند بدايتهما بالتوالي وحتى الفهرسة فقد رقمت األجزاء 
من 1 إلى 17 دون التفريق أو التوقف عند نهاية املجلد األول أي عند اجلزء »11«. 

ومن املواضيع التي جندها في الكتاب: 
نظرة إلى تأسيس مملكة غرناطة واملعارك بني املسلمني واملسيحيني.  •

التنافس بني الفرسان مبناسبة اعتالء أحد امللوك العرش.  •
معركة بني موسى وسيد كاالتافارا.  •

احلفالت والرقص في احلمراء.  •
حب زايد وزايدة.   •

ألعاب التحدي والتنكيت.   •
ألعاب الفروسية من تنظيم ابن عمار.   •

مبارزات كثيرة بني عرب ومسيحيني أمام أنظار امللوك وسرد انهزاماتهم وانتصاراتهم أو وفياتهم.  •

ملخص الكتاب
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24- العن���وان: تاري���خ احل���روب األهلي���ة ف���ي 
غرناطة 

العنوان األصلي للكتاب:
 HISTORIA DE LAS GVERRAS CIVILES DE GRANADA 

املؤلف:
GINES PEREZ DE HITA, 1544?-1619? 

اللغة:

اإلسبانية، الفرنسية.
بيانات النشر:

PARIS: FORTAN، 1606

الوصف املادي:
456 صفحة ؛ 17 سم.
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ملخص الكتاب
بني أيدينا كتاب قدمي مكتوب بلغة إســــــبانية قدمية تعود إلى القرن الســــــابع عشــــــر. تتطلب قراءته أن يكون القارئ على 
معرفة بقواعد نطق اإلســــــبانية في تلك احلقبة، وبطريقة التمثيل اخلطي لتلك األصوات أيضاً. ولقد ذيل املؤلف الكتاب 
بهوامش باللغة الفرنسية جلعله أكثر فهماً، وألنه يرغب في الوقت نفسه في وضع قاموس ثنائي اللغة أو قواميس متعددة 

اللغات. 
يتكون الكتاب الذي استغرق إجنازه اثنتي عشرة سنة من ثمانية عشر باباً:

يتطرق فيه املؤلف إلى تاريخ غرناطة وتأسيسها وإلى امللوك الذين تعاقبوا على حكمها.  <
يتطرق إلى معركة LOS ALPORCHONES ومن شارك فيها من مسلمني ومسيحيني.  <
رجاالت غرناطة والسالالت واألماكن واملناطق التي كانت آنذاك حتت عرش غرناطة.  <

معركة موسى )لعله موسى بن نصير(.   <
>  السهرات التي تقام في القصر ويشارك فيها نساء امللوك ورجال البالط.

طريقة تنظيم احلفالت في غرناطة، والعداوة التي تنتج عنها، وقصة حب زايد وزايدة.  <
حزن فاطمة على موت أبيها وعودة غاليانا إلى امليريا.  <

معركة أالبيث ضد مانويل بونثي.  <
حفالت وماله وألعاب غرناطة.  <

قصة التحدي بني ألبايالدوس العربي وقائد كاالترافا.  <
املعركة بينهما وقتل األخير منهما.  <

راج. كابوس بني ثغريس مع بني السِّ  <
راج. ما وقع للملك ورجاله عندما كان يستعد للدخول إلى خايني، وخيانة بني ثغريس ورجال ابن السِّ  <

راج وكيفية سقوط امللكة في أسرهم. اتهام الفرسان اخلونة للملكة ورجال ابن السِّ  <
املعركة الضارية بني ثمانية فرسان حول حترير امللكة وموت الفرسان املسلمني.  <

عن ما وقع في غرناطة وعن انتعاش العصابات وسجن امللك MULHACEN في مورثيا وملك األندلس.  <
حصار امللك فرناندو وامللكة إيسابيل غرناطة.  <

وجتدر اإلشــــــارة في األخير إلى أن الكتاب غني بالرســــــائل املتبادلة بني احلكام وأمــــــراء اجليوش آنذاك، ويحتوي كذلك 
مجموعة من اخلطب واألشعار العربية املترجمة.
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الع���رب  غ���زوات  تاري���خ  العن���وان:   -25
وفتوحاته���م في آس���يا وإفريقي���ا وأوربا منذ 

بزوغ ملة محمد إلى طردهم من إسبانيا.

العنوان األصلي للكتاب:
HISTORIA DE LAS EXPEDICIONES Y CONQUISTAS DE 
LOS ARABES EN ASIA, AFRICA Y EUROPA DESDE EL 
ESTABLECIMIENTO DE LA SECTA DE MAHOMA HASTA 
SU EXPULSION DE ESPAÑA

املؤلف:
 JOSEPH VICENTE RUSTANT 

اللغة:

اإلسبانية.

بيانات النشر: 
 MADRID: MANUEL MARTIN, 1780

الوصف املادي:
 316 صفحة؛ 15سم
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ملخص الكتاب
يعــــــرض هذا الكتاب لغزوات العرب وفتوحاتهم في آســــــيا وإفريقيا وأوربا منذ 
ظهور اإلســــــالم حتى طرد املسلمني من إســــــبانيا. ويهتم أيضا مبختلف األسر 
احلاكمة في إفريقيا وال ســــــيما امللوك الشــــــرفاء الذين حكمــــــوا اإلمبراطورية 
املغربية: املرابطون واملوحدون، واملرينيون، والوطاسيون، إلى أن ينتهي بالعلويني. 
ويضم كذلك الكتاب بعض املراســــــالت التي كانت بني السلطان املغربي سيدي 
محمد بن عبدالله وملك إســــــبانيا وال ســــــيَّما إعالن احلرب املوجه من سيدي 
محمد بن عبد الله إلى ملك إسبانيا فيما يتعلق ببعض الثغور التي كانت حتت 

حكم القشتاليني مثل مدينة مليلية. 
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26- العنوان: تاريخ قضاة األندلس
العنوان األصلي للكتاب:

HISTOIRE DES JUGES D‘ANDALOUSIE

املؤلف:

أبو احلسن بن عبدالله بن احلسن النُّباهي املالقي 
األندلسي 

احملقق:

إ. ليفى بروفنسال.
اللغة:

العربية، الفرنسية.

بيانات النشر:

القاهرة: دار الكاتب املصري، 1948م.

الوصف املادي:
 246 صفحة.
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ملخص الكتاب 
مؤلف الكتاب هو أبو احلســــــن علي بن عبد الله بن محمد بن محمد بن احلسن 
اجلذامي املالقي النُّباهي. من أســــــرٍة استقرت مبالَقة فبها ولد سنة 713 هـ، ثم 
رحل إلى غرناطة الســــــتكمال تعليمه الديني واألدبي. عني فيها كاتباً في ديوان 
امللك، وتولى القضاء وأُرِســــــل مرتني في سفارة إلى فاس سنة 767 هـ و788 هـ. 
والعنوان األصلي لهذا الكتاب هو: »املرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا« 
وقد ســــــماه ناشــــــره »تاريخ قضاة األندلس«، وله أيضاً كتاب آخر بعنوان »نزهة 
البصائر واألبصار« تناول فيه تاريخ الدولة النَّْصريَّة باألندلس، وقد توفي عن80 

سنة.
اعتمد محقق الكتاب على نسختني خطيتني: النسخة األولى: محفوظة باملكتبة 
الشــــــريفة بالرباط حتــــــت رقم 1424؛ وقــــــد اتخذها أصاًل فــــــي إثبات النص. 
والنسخة الثانية: محفوظة مبكتبة جامع القرويني بفاس حتت رقم 2933/80.

يغطي الكتاب احلقبة الزمنية من الفتح اإلســــــالمي لألندلس إلى القرن الثامن 
ــــــم الباب األول  الهجري. وقد قســــــم املؤلــــــف كتابه هذا إلى بابني وخامتة. وقسَّ
لفصــــــوٍل عدة، فصل في القضــــــاء ومعناه، وآخر في العــــــدل وخصال القاضي، 
والتحذيــــــر مــــــن احلكم بالباطــــــل، وطلب الواليــــــة واالمتناع عنهــــــا، وغيرها من 
ص لترجمة للقضاة، ذلك أنَّ املؤلف ترجم  الفصــــــول. أما الباب الثاني فقد ُخصِّ
لنحو 105من قضاة األندلس. أما اخلامتة فقد اشــــــتملت على بابني: األول: في 
كتب القضاة إلى القضاة، واآلخر: في الشــــــهادة على اخلطوط. وُذيِّلت اخلامتة 
بفصل في صفات الكملة مــــــن القضاة. وفي الكتاب العديد من الفهارس، مثل: 
فهرس األعالم، وآخر للقبائل والطوائف، وثالث: للبلدان واألماكن، ورابع: للكتب 
املذكــــــورة في منت الكتاب، وخامس: للقوافي؛ وكل هذه الفهارس مرتبة هجائياً. 

كما قام احملقق بكتابة مقدمة للكتاب باللغة الفرنسية تقع في أربع صفحات.
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27- العنوان: تاريخ مختصر للمس���لمني في 
إس���بانيا: من���ذ غزوه���م لها إلى آخ���ر  إخراج 

لهم منها.

العنوان األصلي للكتاب:
A CONCISE HISTORY OF THE MOORS IN SPAIN, FROM 
THEIR INVASION OF THAT KINGDOM TO THEIR FINAL 
EXPULSION FROM IT

املؤلف: 
THOMAS BOURKE 

اللغة:

اإلجنليزية.

بيانات النشر: 
LONDON, F., C., AND J. RIVINGTON [ETC.] 1811

الوصف املادي:
XLI، 278 صفحة ؛ 28 سم.
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ملخص الكتاب
اتهــــــم املؤلف تومس بــــــورك )THOMAS BOURKE( في تصديره هذا الكتاب كاّلً من املؤرخني اإلســــــبان والعرب باإلجحاف في كتاباتهم في ذلك 

الوقت، ووعد كذلك بكتابة وصف متزن للتاريخ العربي، واإلسباني على حد سواء.
ويوضح املؤلف في مقدمة كتابه أن الهدف من كتابة هذا العمل التاريخي إنصاف املسلمني األندلسيني )املوريسكيني(، وتسليط الضوء بالقدر الكافي 

على قوانينهم، وتقاليدهم، وسلوكياتهم، ومآثرهم لرفع مستوى التقدير لهم من قبل املؤرخني اإلسبان.
يشــــــكو املؤلــــــف من أن املؤرخني العرب غير ملتزمني بقواعــــــد النقد بالقدر الكافي في كتاباتهم عن احلكم العربي في إســــــبانيا، ويوضح ما للثقافة 

اإلسالمية في األندلس من احترام كبير. ويظهر في مقابل ذلك نفوره من محاكم التفتيش اإلسبانية وما تعرض له العرب من مشاكل.
وهذه النســــــخة التي بني أيدينا هي الطبعة األولى من هذا الكتاب، قســــــم املؤلف عمله إلى أربعة أقســــــام، سمى كل قسم منها كتاباً، وأتبع كل كتاب 

مبلحقاته، وهذه األقسام هي:
الكتاب األول: من نهاية القرن السادس إلى منتصف القرن الثامن، ويتكون من ستة فصول.

الكتاب الثاني: من منتصف القرن الثامن إلى القرن احلادي عشر، ويتكون من خمسة فصول.
الكتاب الثالث: من بداية القرن احلادي عشر إلى منتصف القرن الرابع عشر، ويتكون من خمسة فصول.

الكتاب الرابع: من منتصف القرن الرابع عشر إلى اإلخراج الكامل للعرب من إسبانيا، ويتكون من تسعة فصول، وأتبع كل قسم مبلحقاته.
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28- العنوان: تاريخ مرسية املسلمة

العنوان األصلي للكتاب:
 HISTORIA DE MURCIA MUSULMANA 

املؤلف: 
 MARIANO GASPAR REMIRO, 1868-1925 

اللغة:

اإلسبانية.

بيانات النشر:
MURCIA: ACADEMIA ALFONSO X EL SABIO, 1980

الوصف املادي:
 337 صفحة ؛ 18 سم.
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ملخص الكتاب
 ،MARIANO GASPAR REMIRO قامت أكادميية ألفونسو العاشر العالم بطبع إحدى أمهات كتب تاريخ مرسية لصاحبه
ونشرها، وبذلك تكون قد واصلت عملها بإعادة طبع ومنذ سنوات عدد من الكتب النادرة أو التي في الطريق لالنقراض 
والتي تتمتع بقيمة تاريخية عالية. وقد حافظت األكادميية باســــــتعمالها تقنية OFFSET على النص القدمي، والهدف من 
ذلــــــك هو نشــــــر الكتب التي تعد في الوقت الراهن صعبة املنال، وجعل اطــــــالع املهتمني والباحثني عليها واحلصول عليها 

أيضاً أمراً ميسوراً.
 MARIANO GASPAR REMIRO أمــــــا الطبعة احلالية من كتاب تاريخ مرســــــية فتعود إلى عام 1905م. أما صاحبهــــــا
فقد كان أستاذاً للغة العربية في جامعة غرناطة وقد حاز عمله هذا جائزة األكادميية امللكية للتاريخ في مسابقة أجرتها 
عــــــام 1904م. وســــــوف يجد القارئ فــــــي بداية الكتاب حكم األكادميية وقرارها بذلك كما نشــــــر في جريدتها الرســــــمية 

ليوليز/سبتمبر 1904م.
ســــــرد املؤلف في مقدمة كتابه الصعوبات التي تعتري الراغب في كتابة التاريخ املفصل للهيمنة اإلســــــالمية في إســــــبانيا 
عمومــــــاً، فما يــــــزال الباحثون يتخبطون في معضلة غياب املراجع واملصادر اخلاصة أو املخصصة للمســــــيحيني وندرتها. 
فكتب األخبار وال سيما ما يتعلق منها بالشق العربي والتي ظهرت بعد القرن اخلامس عشر غير كافية. أما املتوفر منها 
فهو مملوء باملغالطات واملتناقضات، وبديهي أن البحث في هذا التاريخ البد أن يعتمد على األعمال التاريخية التي ألفها 
املسلمون أنفسهم، وهي غنية ال محالة بأخبار ومعلومات وحقائق واقعية ألنها كتبت بدراية كبيرة بالواقع املعاش، بالرغم 
من الطابع األدبي الذي يطغى عليها. لكن هذه األعمال محصورة العدد، وتتميز بالطابع الشمولي، وتغطي مراحل تاريخية 
عامة وطويلة؛ مما يجعل االستفادة منها يحتاج إلى وقت أطول. كما أن العامل اللغوي املتمثل في كتابة األصوات والكلمات 

العربية ومتثيلها ونسخها يضاف إلى العراقيل التي تعيق كتابة تاريخ عام جيد إلسبانيا املسلمة. 
وقــــــد قام املؤلف باالعتماد على املصادر املتوفرة، وقام كذلك بزيارة ميدانية لكل املناطق التي تتكون منها مرســــــية. ومن 
خالل الفهرســــــة تتبني الدقة التي متت بها معاجلة املوضوع. وقد حاول الكاتب اإلحاطة بكل جوانب املوضوع من خالل 

20 باباً تناولت املوضوعات اآلتية:
غزو أرض تَْدمير )و هي َمْرسية – نسبة إلى تدمر في الشرق(.  •

موقع أوريويال.  •
املدن التي يستفيد أهلها من امتيازات تدمير.  •

بالد تدمير خالل حكم األمراء التابعني خلالفة دمشق.  •
قرية تدمير خالل حكم األمراء التابعني لقرطبة.  •
مرسية خالل حكم األمراء املستقلني عن قرطبة.  •

مرسية وتفكك خالفة قرطبة.  •
مرسية حتت حكم عبد العزيز املنصور.  •

مرسية حتت سلطة املعتمد.  •
مرسية حتت حكم املرابطني.  •

مرسية والتمرد ضد املرابطني.  •
ديَّة. مرسية والهيمنة املوحِّ  •

دين، وغيرها من املواضيع األخرى املتصلة باملدينة. مرسية وثورة مسلمي إسبانيا العامة ضد املوحِّ  •
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29- العنوان: تاريخ املستعربني في إسبانيا

العنوان األصلي للكتاب:
HISTORIA DE LOS MOZARABES DE ESPAÑA

املؤلف: 
FRANCISCO JAVIER SIMONET, d. 1897

اللغة:

اإلسبانية.

بيانات النشر: 
MADRID: EDICIONES TURNER, 1983

الوصف املادي:
4 مجلدات )املجلد األول 197 صفحة(؛ 20 سم.
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ملخص الكتاب
يغطي هذا املجلد األول من كتاب تاريخ املستعربني في إسبانيا الذي ألف سنة 1847 للميالد كل الوقائع التي حدثت بني 
ســــــنوات 711 - 756م، أي منذ سقوط القوطيني والفتح اإلسالمي لكل اجلزيرة اإليبيرية تقريباً والتنظيم الالحق للحياة 

والتقاليد االجتماعية إلى قيام أول إمارة عربية في قرطبة.
وقد منحْت جائزة األكادميية امللكية للتاريخ عام 1867م لهذا الكتاب، واحتفظ الكتاب بعد ذلك باألهمية التاريخية نفسها 
التــــــي كان يحظى بها، فهو يؤرخ لكل تلك احلقبة بأســــــلوب مثير، ويحمــــــل بني ثناياه معلومات قيمة وضرورية لتقييم حياة 

املستعربني اإلسبان. 
أكــــــد املؤلــــــف في مقدمة الكتاب أن الهدف من هذا الكتاب يتمثل في تدوين تاريخ هذه الشــــــريحة في ظل احلكم العربي 
والتي حافظت وباســــــتمرار وعلى مر الســــــنني على ديانتها، والروح الوطنية، وثقافة إسبانيا القدمية الرومانية والقوطية 
واملســــــيحية أمام كل املالحقات والكوارث والنكبات. وخاض بعد ذلك في مصطلح املســــــتعرب ومختلف التجليات اللغوية 
التي اتخذها، واملؤرخني الذين درســــــوا املســــــتعربني واألهميــــــة التاريخية لهذه الفئة. وعرض أيضاً للمنشــــــورات العربية 
الصادرة في ذلك القرن في املوضوع نفســــــه، ومصادرها التاريخية. وأشــــــار كذلك إلى األخطاء القدمية واحلديثة حول 
املرحلة )موضوع الدراسة(. وختم مقدمته باحلديث عن اخلصوصية الثقافية للمستعربني، وعن اختالطهم بالعرب، وعن 

اللغة التي كانوا يتحدثون بها، وعن تفوق ثقافتهم على ثقافة العرب.
وقد تناول املؤلف هذا املوضوع، أي تاريخ املستعربني اإلسبان حتت حكم الوالة من سنة 711 إلى 756 للميالد في سبعة 

أبواب:
الباب األول: يعالج سقوط ُملْك القوطيني وغزو العرب إسبانيا.  •

الباب الثاني: يتعلق باالتفاقات املختلفة واالمتيازات التي منحها املسلمون للمسيحيني في إسبانيا إبان الغزو.  •

الباب الثالث: التشريع اإلسالمي جتاه املسيحيني الذين أخضعوا للحكم اإلسالمي.  •

الباب الرابع: الظروف االجتماعية للمستعربني اإلسبانيني.  •

الباب اخلامس: أحداث املستعربني وأحوالهم حتت حكم الوالة.  •

الباب السادس: حكم عبدالرحمن وعبدامللك وعقبة.  •

الباب السابع: املستعربون حتت حكم أبي اخلطار.  •
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30- العن���وان: تاريخ املس���لمني في إس���بانيا: 
مقتب���س م���ن كت���اب نف���ح الطيب م���ن غصن 
محم���د  ب���ن  ألحم���د  الرطي���ب  األندل���س 

رّي امَلقَّ

العنوان األصلي:
THE HISTORY OF THE MOHAMMEDAN DYNASTIES 
IN SPAIN; EXTRACTED FROM THE NAFHU-T-TÍB MIN 
GHOSNI-L-ANDALUSI-R-RATTÍB WA TÁRÍKH LISÁNU-
D-DÍN IBNI-L-KHATTÍB

املؤلف

أحمد بن محمد املقري التلمساني، 986-1041هـ.
ترجمة:

 PASCUAL DE GAYANGOS, 1809-1897

اللغة:

اإلجنليزية.

بيانات النشر:
LONDON, W. HUGHES, 1840-1843

الوصف املادي:
مجلدان )املجلد االول643 صفحة، املجلد الثاني 716 

صفحة( ؛ 30 سم.
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ملخص الكتاب
مؤلف كتاب »نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب« هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد املّقري القرشي، من مواليد عام 986هـ 
تلمســــــان، وفيها نشــــــأ وطلب العلم. ويعود أصل أســــــرته من قرية )مّقرة(. ارحتل من تلمسان إلى فاس وعمره أربع وعشرون سنة، ومضى 
يطلب العلم على شيوخها. اصطحبه الفقيه إبراهيم بن محمد اآليسي معه إلى السلطان أحمد املنصور الذهبي في مراكش، وعاد بعد مدة 
من الزمان إلى فاس، ومنها إلى بلده تلمسان، ثم غادر تلمسان نهائيا إلى فاس، وأقام فيها حوالي خمسة عشر عاماً، كان فيها من صدور 
العلماء املرموقني، وتولى خاللها منصب اإلفتاء رسمياً. ثم ارحتل بعد ذلك إلى احلجاز، ثم أقام بعد ذلك في مصر، ثم زار بيت املقدس، 

وتردد على مكة واملدينة بعد ذلك مرات عدة، وتوفي سنة 1041 للهجرة مبصر. له إضافة إلى هذا الكتاب الكثير من املؤلفات. 
قســــــم املّقري كتابه قســــــمني رئيســــــني: األول: في احلديث عن األندلس وتاريخها، وآدابها، والقســــــم الثاني: في التعريف بلسان الدين ابن 
اخلطيب. وقد عني املترجم املستشــــــرق اإلســــــباني قايانقوس بترجمة القســــــم األول فقط، واعتمد على نســــــخ موجودة في مكتبة املتحف 
البريطاني. وأخرج العمل في مجلدين ضخمني؛ يضّمان ثمانية أبواب رئيســــــة، وكل باب مقســــــم إلى فصول عدة، مثل: وصف األندلس، 
ومناخها، ومدنها، وفتح العرب لألندلس، وحضارة اإلســــــالم في األندلــــــس، وقرطبة وجامعها األموي وقصورها اجلميلة البناء، والتعريف 
ببعض من رحل من األندلســــــيني إلى املشــــــرق وبعض الوافدين عليها من أهل املشــــــرق وغير ذلك. ويشتمل كال املجلدين كذلك على قسم 
خــــــاص بامللحوظات، وملحقات عدة؛ وهي عبارة عن استشــــــهادات مبؤلفات تاريخية، وتراثيــــــة ملؤلفني آخرين ترتبط ببعض األحداث التي 

وردت في الكتاب.
وجتــــــدر اإلشــــــارة إلى أن مكتبة امللك عبدالعزيز العامة تقتني النســــــخة العربية من الكتاب الذي طبع فــــــي أربعة أجزاء باملطبعة األزهرية 

املصرية في عام 1302هـ.
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ونبالؤه���ا،  احلم���راء،  تصامي���م  العن���وان:   -31  
وتقاسيمها، وتفاصيلها.

العنوان األصلي للكتاب:
PLANS, ELEVATIONS, SECTIONS AND DETAILS OF THE 
ALHAMRA

املؤلف:
M. JULES GOURY, 1803-1834.
OWEN JONES, 1809-1874. 
PASQUAL DE GAYANOS, 1809-1897.

اللغة:

اإلجنليزية، الفرنسية.

بيانات النشر:
 LONDON: OWEN JONES, 1842 – 1845

الوصف املادي:
 مجلدان؛ 65 سم.
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ملخص الكتاب
 M.( فــــــي صيف عــــــام 1834م قــــــام كل من الفرنســــــي جوليز قــــــوري
 OWEN( 1803- 1834 م، واإلجنليزي أوين جون )JULES GOURY
JONES( 1809-1874م بزيــــــارة لغرناطــــــة، محاولــــــني إعطاء العالم 
ل إليه حتى  تصوراً أكثر مثاليــــــة عن قصر احلمراء، وأفضل مما توصَّ
ذلك الوقت، وقام االثنان برســــــم الرسوم للقصر. وبعد ستة أشهر من 
إقامتهمــــــا في احلمراء توفي قوري بعد أن أصيب بداء الكوليرا، وكان 
منتشــــــراً في أرجاء أوربا كلها فــــــي ذلك الوقت. وبعد فقدانه لصديقه 
املقرب، ومســــــاعده النافع ؛ رجع أوين إلى إجنلترا. وفي السنة التالية 
لعودته، بدأ أوين بنشر الرسومات األصلية. وفي ربيع عام 1837م عاد 
أوين مرة أخرى للحمراء الســــــتكمال املجموعة، ولضمان درجة إتقان 
عالية قام أوين بأخذ رسومات لكل تصاميم، قصر احلمراء وأقسامه 

وزخارفه. 
وقد نشــــــرت هذه املجموعة كلها في هذا العمل الضخم. ويحتوي هذا 
الكتاب أيضــــــاً على مالحظات تاريخية حول ملوك غرناطة من دخول 
العــــــرب إليها إلى خروجهــــــم األخير منها كتبها بســــــكال دي قايانوس 
)GAYANOS(. وإضافة إلى ذلك؛ احتوى العمل على ترجمة للنقوش 
العربية الواردة فيه. وقد صدر الكتاب في مجلدين، اشتمال على أكثر 

من مئة لوحة.
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32- العنوان: تقارير ومخطوطات 
موريسكية

العنوان األصلي:
 RELACIONES Y MANUSCRITOS (MORISCOS)

املؤلف:
IGNACIO BAUER LANDAUER, 1891-

اللغة:

اإلسبانية.

بيانات النشر:
MADRID: EDITORIAL IBERO-AFRICANO-AMERICANA, 
[1923]

الوصف املادي:
 258 صفحة.
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ملخص الكتاب
باســــــتثناء التقدمي التفصيلي الذي استهل به املؤلف كتابه احتفظت كل املخطوطات واألحكام 
والقوانني التي يتضمنها باللغة القدمية التي صيغت بها عند صدورها من اجلهات السياسية 
اإلســــــبانية في حق املوريســــــكيني. وهذا يتطلب دراية واســــــعة بهذه اللغة مــــــن قبل القارئ أو 
الباحث في ثنايا هذه النصوص للوصول إلى حقائق قد تشــــــفي غليله عن أحوال املوريسكيني 

خالل القرنني السابع والثامن عشر وكيفية تشفيرها شكاًل ومضموناً.
في املقدمة ميكن للقارئ أن يتبني التوجه العام وموقف الكاتب من عملية طرد املوريســــــكيني 
حيث قال في رسالة إلى السيد لويس سيلفيال )LUIS SILVELA( املفوض العام إلسبانيا في 
املغرب: إن احلكام اإلسبان ارتكبوا بهذا الفعل خطأ كبيراً. وعزا الكاتب تقهقر اإلمبراطورية 
اإلســــــبانية إلى الطرد اجلماعي للموريســــــكيني في املدن اإلســــــبانية الكبرى في الوقت الذي 
يحتاج فيه الوطن إلى كل أبنائه. ويرى الكاتب أن تغريب اليهود، أصحاب التجارة والذين برزوا 
أيضاً في مجاالت علمية مختلفة، وطرد املوريســــــكيني البارعني في الفالحة ســــــاقا إســــــبانيا 
إلــــــى التدهور واالنهيار. وبعد إعادة فتح غرناطة أُْصِدَر قرار طرد اليهود، وقد أضر مبصالح 
املســــــيحيني أنفسهم لعالقاتهم التجارية مع اليهود، الذين أعطوا مهلة قصيرة وُحرمت عليهم 
العــــــودة، وإال كان مصيرهم القتل أو مصادرة ممتلكاتهم. ومنعوا من املتاجرة بالذهب والفضة 
أو إخراجها، وســــــمح لهم فقط مبقايضة البضائع فقط؛ ممــــــا اضطرهم إلى حتويل أموالهم 

إلى حواالت مالية. 
وصــــــف املؤلف كذلــــــك الصورة العامة للطرد اجلماعي بأنها حزينــــــة فقد تخلص اجلميع من 
ممتلكاتهم بأثمان زهيدة؛ إذ لم يســــــتطيعوا حملها معهم بسبب املنع، وأعطى أمثلة عن احليل 
املســــــتعملة بطرق ميؤوســــــة إلخراج الذهب. ومما زاد من بشــــــاعة املوقف زيارة األهالي في 
املقابــــــر إللقاء النظرة األخيرة. وقد حاول الكاتب إعطاء إحصاءات عن األعداد التي خرجت 
وطــــــردت من مناطق مختلفة، وتبني ضخامة العملية، وقدم في الوقت نفســــــه وصفاً للظروف 
املأساوية التي متت فيها. ونتيجة لهذا استولى امللك فيليبي الثالث )FELIPE III( على مزارع 
املوريســــــكيني في حني تولى )EL DUQUE DE LERMA( وأوالده بيع منازلهم. وسرد املؤلف 
تفاصيل إضافية حول املراســــــيم الصادرة لطرد املوريســــــكيني مــــــن مختلف املناطق واألقاليم 
وعلى مراحل. وختم تقدميه املفصل هذا بالتنبيه على اجلهل بالعدد احلقيقي للموريســــــكيني 

الذين غادروا إسبانيا أو طردوا منها.
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33- العنوان: تكرمي فرانسيسكو كوديرا

العنوان األصلي:
 HOMENAJE A D. FRANCISCO CODERA

املؤلف: 
FRANCISCO CODERA Y ZAIDÍN, 1836-1917

املقدم:
 EDUARDO SAAVERA Y MORAGAS, 1829- 

اللغة:

اإلسبانية.

بيانات النشر:
ZARAGOZA, MARIANO ESCAR، TIPGRAFO: 1904

الوصف املادي:
 655 صفحة؛ 28 سم.
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ملخص الكتاب
هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من ثمانية وثالثني مقاالً كتبت تقديراً 
ألحد عظماء اإلسبان املستعربني عند تقاعده، وهو فرانسيسكو كوديرا 
)D. FRANCISCO CORDERA(. وقــــــد كتب املقــــــاالت علماء رواد، 
واشتملت على عدد كبير من الدراسات العلمية املتفردة واملتنوعة التي 
تهم اإلســــــبان العرب، واملغاربة، متضمنة دراسة العمالت، وابن رشد، 
وفرســــــان احلروب الصليبية، وابن خلــــــدون، واللغويات، ومخطوطات 
أرخميــــــدس، والطوبوغرافيــــــا )الوصــــــف املفصــــــل والدقيــــــق ملكان أو 
إقليم(، وغرناطة، والدين، والعالقات الدبلوماسية بني إسبانيا والدول 
اإلسالمية، وغير ذلك. ويحتوي العمل أيضاً على مقدمة وببليوجرافية 
بكل أعمال فرانسيســــــكو كورديرا. والنص مكتوب باللغة اإلسبانية مع 
بعض الكتابات العربية. وكتب مقال واحد باللغة البرتغالية، ومن مناذج 

موضوعات املقاالت املعاجلة في هذا الكتاب ما يأتي:
ميليشيات مسيحية في خدمة سلطان املغرب املسلم.  •

مالحظات على مقدمة ابن خلدون.  •

ابن رشد وعلوم توماس أكويناس الالهوتية.  •

الفن املسيحي بني عرب غرناطة.  •

رؤى ابن سينا لعلم التنجيم.  •

مقدمة كتاب البيان البن رشد.  •

العالقة بني مصر وإسبانيا زمن احلكم اإلسالمي.  •
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34- العن���وان: ج���ذوة املقتبس ف���ي ذكر والة 
األندلس وأسماء رواة احلديث، وأهل الفقه، 

واألدب، وذوي النباهة والشعر

املؤلف: أبو عبدالله محمد بن فتوح بن عبدالله 
احلميدي 

احملقق:
محمد بن تاويت الطنجي

اللغة:
العربية.

بيانات النشر: القاهرة: مكتب نشر الثقافة اإلسالمية، 
1371هـ. 

الوصف املادي:
 447 صفحة؛ 24سم.
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ملخص الكتاب
قــــــام بتحقيق كتاب »جذوة املقتبس«، األســــــتاذ محمد بن تاويــــــت الطنجي، معتمداً على 
نســــــخة مخطوطة وحيدة للكتاب عثر عليها في أروقة املكتبة البودليانية في أكســــــفورد 

حتت الرقم 464، وكتبت باخلط األندلسي، وتقع في 178 ورقة.
أمــــــا صاحب الكتاب فهو أبو عبدالله احلميدي، املتوفى ســــــنة 488هـــــــ. تلقى العلم في 
األندلــــــس، وتتلمذ على يــــــد ابن حزم وغيره مــــــن علماء األندلس. وبعــــــد أن ُضيِّق على 
الظاهريــــــة في األندلس انتقل إلى بغداد، والتقى هناك اخلطيب البغدادي وأهل طبقته 

وسمع منهم. ويذكر أنه أول من أدخل كتب ابن حزم األندلسي إلى املشرق العربي.
ألف احلميدي كتاب »جذوة املقتبس« أثناء إقامته في العراق، ويبدو أن كثرة حديثه عن 
علماء بلده آنذاك كانت دافعاً لرفاقه إلى أن يلتمســــــوا منه جمع ما يحضره من أســــــماء 
علماء األندلس وأدبائها، فما كان منه إال أن شرع في تأليف الكتاب رغبة منه في تبيان 

فضل علماء األندلس وما قدموه للنهوض باحلضارة العربية. 
ويقع كتاب »جذوة املقتبس« للحميدي في خمســــــة أجــــــزاء، وهو يركز على تراجم رجال 
األندلس وســــــير حياتهم، وفق أسلوب رصني يعتمد على االستقصاء والبحث املوضوعي، 
ويشتمل على سير مفصلة لوالة األندلس بدًءا من والية عبدالرحمن بن معاوية ومن وليها 
بعده من أوالده وغيرهم، ويتضمن الكتاب أيضاً أســــــماء رواة احلديث، وأســــــماء الفقهاء 

واألدباء والشعراء األندلسيني. 
وقــــــد رتبت تراجم الكتاب وفق حــــــروف املعجم، وتضّمن ذيل الكتاب فهارس فنية ترصد 

أسماء األعالم املترجمني، وأسماء البلدان، وأسماء الكتب الواردة في منت الكتاب.
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35- العن���وان: حضارة الع���رب في األندلس: 
رسائل تاريخية في قالب خيالي بديع.

املؤلف: عبدالرحمن البرقوقي.

اللغة:

العربية.

بيانات النشر:

مصر: املكتبة التجارية، 1341هـ/ 1923م.

الوصف املادي:
 200 صفحة ؛ 24 سم.
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ملخص الكتاب
اعتمد املؤلف في كتابه هذا على جميع ما أُلف عن تاريخ األندلس باللغة العربية، واللغات األجنبية كاإلجنليزية والفرنسية. 
ولقد صاغ روايته هذه على لسان رحالة يقدم من اإلسكندرية وافداً إلى األندلس في مركب الناصر، وهو املركب الكبير 
نفســــــه الذي عمله عبدالرحمن الناصر عام 345هـ، وحشد فيه كثيراً من البضائع األندلسية، ثم أرسله إلى بالد املشرق؛ 

لتباع هذه البضائع هناك، وفي الوقت ذاته االستفادة من قيمتها في شراء بضائع مشرقية. 
وقد أقام هذا الرحالة في األندلس عشــــــرين عاماً، وكان في هذه الرحلة يرى ويسمع ويقص ويدون ويصف ويستعني مبا 
يعلمه ويراه في رســــــائل يضمنها وصف تلك احلضارة على اختالف ألوانها، وشــــــتى فنونها، ويعد عمله وصف مؤرخ أديب 
فيلسوف يرحل للتاريخ وفلسفته؛ فيدرسه في كتبه وفي مواضعه ورجاله وأسبابه وحوادثه، وبذلك يستجمعه من أطرافه، 

ويحويه من أكنافه. ولقد صاغ هذا الرحالة كل ذلك في خمس رسائل، كما يأتي:
الرسالة األولى: من اإلسكندرية إلى املرية.

الرسالة الثانية: من املرية إلى قرطبة.
الرسالة الثالثة: مقامي في قرطبة.

الرسالة الرابعة: العلوم واآلداب والفنون في األندلس.
الرسالة اخلامسة: تقومي األندلس وتاريخها.

يتكون الكتاب من الرســــــالتني األوليني فقط، وهما: من اإلســــــكندرية إلى املرية، ومن املرية إلى قرطبة، وفي كل رســــــالة 
محطات رئيسة يتوقف عندها الرحالة، مثل:

أقريطــــــش )وهي جزيرة من جزر بحر املغرب الكبيرة(، صقلية، مدينة مســــــيني، البراكــــــني في صقلية، مدينة بلرم، لقاؤه 
األمير احلسني أحمد بن أبي احلسن الكلبي والي جزيرة صقلية، األسطول األندلسي وروح العظمة التي ترفرف عليه. 
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36- العنوان: احلمراء

العنوان األصلي للكتاب:
THE ALHAMBRA

املؤلف:
WASHINGTON IRVING, 1783-1859

تقدمي
ELIZABETH ROBINS PENNELL, 1855-1936

تصوير ورسم:
JOSEPH PENNELL, 1857-1926

اللغة:

اإلجنليزية.

بيانات النشر:
LONDON: MACMILLAN AND CO. LTD ; NEW YORK: THE 

MACMILLAN COMPANY، 1896

الوصف املادي:
 436 صفحة.
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ملخص الكتاب
مؤلــــــف الكتاب “THE ALHAMBRA” هو واشــــــنطن إيرفينــــــغ “WASHINGTON IRVING” الكاتب األمريكي املولود في 30 
أبريل من عام 1783م في مدينة نيويورك األمريكية من أبوين مهاجرين من أسكتلندا. بدأ إيرفينغ الكتابة بأسماء مستعارة، منها على سبيل 

املثال ديدريش نيكربوكر “DIEDRICH KNICERBOCKER”. له العديد من املؤلفات، منها:
تاريخ نيويورك “A HISTORY OF NEW YORK” نشر عام 1809م.  •

كولومبس “COLUMBUS” نشر عام 1828م.  •
فتح غرناطة “CONQUEST OF GRANADA” نشر عام 1829م.  •

محمد وخلفاؤه “MAHOMET AND HIS SUCCESSORS” نشر عام 1850م.  •

توفي إيرفينغ عام 1859م.
وكتاب احلمراء كتاب أدبي قصصي، كتبه بأســــــلوب موضوعي، وإيرفينغ شــــــخصية متتلك خلفية تاريخية كبيرة ســــــاعدته على فهم املسلمني 
عامة، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وأوضح دليل على ذلك كتب املؤلف األخرى، مثل كتاب: “فتح غرناطة”، وكتاب “محمد 

وخلفاؤه”.
والكتــــــاب مجموعة من القصص املصحوبة برســــــوم رائعة. يبدأ الكتاب بفصل في ذكر أيام احلمــــــراء، والرحلة التي قادت املؤلف إلى هناك 
برفقة صديق روسي له، وهو أحد أعضاء السفارة الروسية في مدريد، كما يصف الكتاب معالم قصر احلمراء، ويبرز الزخارف العربية فيه. 
ويصف املؤلف ســــــكان احلمراء، وكيف كانوا يســــــتمتعون بأوقاتهم. ويصف إيرفينغ في فصل آخر قاعة السفراء في قصر احلمراء، واملكتبة 
اليســــــوعية. ويوضح املؤلف بعد ذلك اإلســــــهام الذي قام به يوســــــف أبــــــو احلجاج في إنهاء بناء احلمراء. ويأتي بعــــــد ذلك فصل عن الغرفة 
الغامضة في احلمراء، وآخر عن برج التجار، والشريد، والشرفة، وقاعة السباع، ثم قصة ابن سراج، وأبي عبدالله النصري وهو آخر ملوك 
األندلس وفصل في أعياد غرناطة، والتقاليد احمللية. ويحتوي الكتاب كذلك على حكاية املنجم العربي، وزوار احلمراء، واحلديقة الشــــــهيرة 
املعروفة باسم جنة الريف “GENERALIFE”، وحكاية األمير أحمد الكامل، أو “سائح احلب”، يلي ذلك فصل بعنوان جولة بني التالل، 
وآخــــــر بعنوان ميراث عرب إســــــبانيا، وآخر عن برج األطفال، فحكاية األميرات الثالث اجلميــــــالت، فحكاية وردة احلمراء، فحكاية احملارب 
القدمي، واحلكام، وحكاية احلاكم مانكو “MANCO” واجلندي، ومهرجان احلمراء، فقصة التمثالني احلكيمني، فاحلرب الصليبية لسيد 

القنطرة العظيم، ورحلة البحث عن الدبلوما، فقصة اجلندي املسحور. وختم املؤلف كتابه بوداعه غرناطة. 
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ش���اهدًا  كونه���ا  احلم���راء:  العن���وان:   -37
مختص���رًا للوج���ود العرب���ي ف���ي األندل���س، 
م���ع وص���ف خ���اص لف���ن العم���ارة والزخرفة 

اإلسالمية. 

العنوان األصلي للكتاب:
THE ALHAMBRA: BEING A BRIEF RECORD OF THE 
ARABIAN CONQUEST OF THE PENINSULA WITH A 
PARTICULAR ACCOUNT OF THE MOHAMMEDAN 
ARCHITECTURE AND DECORATION

عنوان الغالف بالعربية: آثار املوريسكيني في إسبانيا

عنوان الغالف األصلي: 
MOORISH REMAINS IN SPIN

املؤلف: 
ALBERT FREDERICK CALVERT, 1872-1946

اللغة:

اإلجنليزية.

بيانات النشر: 
LONDON, JOHN LANE; NEW YORK, JOHN 
LANE COMPANY, 1906.

الوصف املادي:
LVI، 464 صفحة ؛ مصور ؛ 25 سم.
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ملخص الكتاب
بعد الكتاب وصفاً مصوراً للمآثر العربية في قرطبة عامة، وإشــــــبيلية، وطليطلة، وال ســــــيما ما هو موجود منها في قصر 

احلمراء. 
اعتمــــــد املؤلف في الوصف على إدراج أروع الصور للزخارف اإلســــــالمية املوجودة، والتصميم املعماري للمباني، إذ يضم 

الكتاب ثمانني صورة ولوحة ملونة داخل النص، ومئتني وتسعاً وستني صورة ولوحة غير ملونة داخل النص أيضاً.
ــــــَب النص علــــــى ورق تقليدي، أما الصور امللونة فقد طبعت على ورق مصقول. ويحتوي الكتاب في بدايته على قائمتني  ُكِت
حملتوياته من الصور؛ األولى للصور غير امللونة، واألخرى للصور امللونة، وأمام عنوان كل صورة وضع رقم صفحة الصورة 

في الكتاب، وختم الكتاب بكشاف موضوعي حملتوياته.
وصف املؤلف في تصديره كتابه روعة املباني، والزخارف في كلٍّ من املدن الثالث )قرطبة وإشبيلية وطليطلة( إذ يرى أنه 
ال يوجد شــــــيء مما وصلت إليه أيدي العرب ليس بجميل، ويرى املؤلف أيضاً أن االســــــتعانة باألعمال الفنية املدهشة في 
هذا الكتاب هي محاوله للوصف؛ إذ اتبع املؤلف منهجية أن يكون النص املكتوب وسيلة مساعدة للصور التي هي الوسيلة 

الرئيسة في الوصف.
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38- العنوان: حياة السيد متبوعة بفتح غرناطة 

العنوان األصلي للكتاب:
RÉCITS ESPAGNOLS; LA VIE DU CID, SUIVIE DE LA CONQUÊTE DE GRENADE

املؤلف:
VICTOR JACQUEMONT 

اللغة:

الفرنسية.

بيانات النشر:
PARIS: LIBRAIRIE INTERNATIONALE, 1870

الوصف املادي:
 142 صفحة؛ 18 سم.
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ملخص الكتاب
كما يتضح من خالل العنوان فإن الكتاب يتكون من قســــــمني: خصص املؤلف اجلزء األول منه 
للحديث عن حياة الســــــيد LE CID في حني خصص القسم الثاني لتفاصيل فتح غرناطة من 

قبل فرناندو اخلامس وإيسابيل الكاثوليكية.
ذكر املؤلف في مقدمة القســــــم األول أن حضور الســــــيد شــــــيء مؤكد، لكن تسلســــــل األحداث 
التي مألت هذا احلضور قليلة جداً؛ ونتيجة لهذا الغموض نسبت إلى هذه الشخصية أعمال 

بطولية كثيرة؛ مما جعل بعضهم يعارضها ويعارض إجنازاته األكيدة أيضاً. 
إن هم املؤلف إعطاء هذه الشــــــخصية صورتها احلقيقية خالية من كل ما أحاطه بها الشــــــعر 
واخليال. وهكذا تناول بالتفصيل الروايات التي تعرض لتاريخ ميالد هذه الشــــــخصية، واسمه 
احلقيقي، ولقبه املنحدر من اللغة العربية LE CID السيد. وعرض كذلك لنسبه النبيل والفقير 
 ،)CHIMÈNE( حسب الروايات دائماً. وأدرج املؤلف أيضاًٍ روايات زواجه من السيدة خيمينا
ثم ســــــرد املؤلف بعض األحداث التاريخية املعاصــــــرة وانتصاراته وإجنازاته ومقاومته للعرب. 
واســــــتحضر املؤلف بعد ذلك مشــــــاكل الســــــيد مع امللك ألفونســــــو ونفيه إلى خارج طليطلة ثم 
مؤازرة الشــــــعب له نتيجة حبه للســــــيد. وواصل الســــــيد حربه ضد العرب في منفاه وجمع من 
حوله جيشــــــاً مكوناً مــــــن اآلباء واحللفاء واجلنود، فأخذ يحصد االنتصــــــارات املتتالية. وتكلم 
املؤلف بهذا اخلصوص عن إســــــتراتيجية الســــــيد احلربية، واختتم هذا القســــــم باحلديث عن 

منفاه الثاني وأحداث متفرقة في بلنسية وزواج ابنته وممتلكاته.
وأشار في مستهل القسم الثاني املعنون بغزو فرناندو اخلامس وإيزابيل الكاثوليكية لغرناطة؛ 
إال أن احملاوالت املتعددة للملوك املســــــيحيني ليصبحوا أســــــياداً على غرناطة وعلى خيراتها؛ 
ونتائج غزوها ميكن أن يشكل املادة اخلام بالنسبة إلى املؤرخني والشعراء وعناوين لقصصهم 
وأشــــــعارهم. ويبحث املؤلف في هذا القســــــم عن التعريف بطرائق القيام باحلرب وأســــــلوب 
فرنانــــــدو الذي ال يأبه كثيراً بالفروســــــية، فهو يحارب من أجــــــل االنتصار أكثر من الرغبة في 

حصوله على املجد. وقد سرد املؤلف قصة غزو امللوك الكاثوليك في سبعة أبواب، هي:
األحداث العسكرية وأسباب تأخر غزو غرناطة )احلرب بني املسيحيني في أوربا واحلروب   •

الداخلية في قشتالة(
محاولة اإلطاحة بأبي عبديل من قبل ابن عمه.  •

صلح أبي عبديل مع الشعب واستحضار بعض إجنازاته.  •
اإلسالم والعرب في القرن 15.  •

فرديناند وإيزابيل. عرض حول دولة إسبانيا في القرن 15.  •
حصار امللكني لغرناطة سنة 1490م. غرناطة آخر ملجأ لكل ملوك األندلس.  •

تفاصيل السقوط التدريجي لغرناطة.  •
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39- العنوان: دراسات نقدية للتاريخ العربي 
اإلسباني

العنوان األصلي للكتاب:
 ESTUDIOS CRÍTICOS DE HISTORIA ÁRABE ESPAÑOLA

 املؤلف:
FRANCISCO CODERA 1836-1917

اللغة:

اإلسبانية.

بيانات النشر:
MADRID: IMPRENTA IBERICA, 1917

الوصف املادي:
 جزءان ؛ 17 سم.
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ملخص الكتاب
 قال املؤلف في املقدمة: إنه يعيد أربعة أعمال منشــــــورة ســــــابقاً، وتشير كلها إلى كاتالونيا CATALUNA وأراغون 
ARAGON ونافــــــارا NAVARRA. وقــــــد ربط اهتمامه بتاريــــــخ اإلقليمني األخيرين بولعه بدراســــــة اللغة العربية 

واألبحاث التاريخية التي اهتم بها منذ ما يزيد عن خمسني سنة.
شــــــدد الكاتب على أهمية دراســــــة اللغة العربية بالنسبة إلى إســــــبانيا. وبني أن العربية مهمة لدراسة تاريخ القرون 
الوســــــطى في كل املجاالت وال سيَّما في فقه اللغة املقارن؛ فاملسلمون مند القرن الثامن إلى الثالث عشر نبغوا في 
كل العلوم وألفوا كتباً كثيرة متنوعة باللغة العربية التي كانت تعد لغة التواصل بني العلماء أيضاً، وساق أدلة كثيرة 
على ما يقول من أمثال: الفارابي وابن الرازي، وابن اخلطيب، وعبد امللك بن حبيب الساملي، وابن سينا، والكندي 
وغيرهم. وفيما يتعلق بجغرافية العصر الوســــــيط أشــــــار إلى األســــــفار والرحالت التي قام بها العرب إلى جهات 
وأســــــباب مختلفة أيضاً،؛ منها: دينية كاحلج أو معرفة ثقافات اآلخر واستكشــــــاف حضارته كرحالت ابن بطوطة، 
أو من أجل العلم وحده فكانت القبلة مراكز اإلشــــــعاع مثل: املغرب، وتونس، والقيروان، والقاهرة، ودمشق، وبغداد. 
وكانت لهذه الرحالت التي جعلت من العرب مسافرين دون منازع آثار إيجابية ملا تنطوي عليه من معلومات استفاد 
منها الكثيرون وال سيَّما املؤرخون. وعرض املؤلف الطالع العرب على علوم اليونان وترجمتهم لها، فبفضلهم تعرف 

الغرب على الكثير من هذا الفكر. تضمن الكتاب جزأين، ضم األول منهما املواضيع اآلتية:
أهمية دراسة اللغة العربية إلسبانيا.   •

السيطرة العربية في احلدود العليا، وفي حوض نهر اإليبرو EL EBRO ومنطقة الغاليا LA GALIA اجلنوبية   •
في السنوات من 711 إلى 815م.

احلدود احملتملة للغزو العربي في السلسلة البيرينايكية.  •
ناربونا NARBONA وقيرونا GERONA وبرشلونة BARCELONA حتت السيطرة اإلسالمية.  •

وتناول اجلزء الثاني املواضيع اآلتية:
MERIDA بنو مروان في ميريدا  •

العائلة امللكية بنو تاشفني.   •
رسائل فاوستينو موسكات FAUSTINO MUSCAT إلبراز تاريخ إسبانيا العربية.  •

سفارات األمراء املسيحيني في قرطبة أواخر حكم احلكم الثاني.  •
احلكم الثاني.  •
حملة 364هـ.  •

مشروع أولي ألعمال ومنشورات عربية بإشراف األكادميية.  •
.CASIRI كاسيري  •

كاتب مغربي من القرن السابع عشر مهم لتاريخ إسبانيا.  •
.VAN VLOTEN أبحاث حول الهيمنة العربية حتت حكم األمويني في الشــــــرق من إعداد الســــــيد فان فلوتني  •
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40- العن���وان: دراس���ة ح���ول بع���ض النقوش 
العربية في إسبانيا والبرتغال

العنوان األصلي للكتاب:
MEMORIA ACERCA DE ALGUNAS INSCRIPCIONES 
ARÁBIGAS DE ESPAÑA Y PORTUGAL 

 املؤلف:
AMADOR DE LOS RÍOS, RODRIGO 1843-1917

اللغة:

اإلسبانية.

بيانات النشر:
 MADRID: IMPRENTA DE FORTANET, 1883 

الوصف املادي:
 316 صفحة ؛ 31 سم.
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ملخص الكتاب
يهتم الكتاب الذي نشر برعاية متحف األركيولوجيا الوطني بدراسة الكتابات 
والنقوش اإلســــــبانية والبرتغالية. وقــــــد علل املؤلف اهتمامــــــه بهذه النقوش 
ألنها ضرورية لشــــــرح العلوم التاريخية إلســــــبانيا، ومهمة في الوقت نفســــــه 
حلل املشــــــاكل املتعلقة باألثريات عامــــــًة. فحقب االزدهــــــار العلمي، والفني، 
واألدبي، والصناعي، في العمل اإلســــــالمي هي احلقب نفســــــها التي تتطلب 
ر املؤلف بحقب االزدهار والتدهور  دراسة الكتابات والنقوش العربية. وقد َذكَّ
التــــــي كانت تعرفها األندلس بحســــــب احلكام، كما أن األندلس نفســــــها تعد 
فضاء املجد اإلسباني؛ فقد شيدت فيها مآثر ذات أهمية وقيمة عامليتني من 
الناحيــــــة الفنية واألركيولوجية، مثل: جامع قرطبة الذي شــــــيده عبدالرحمن 
عه بعدهم  األول وأنهاه هشــــــام األول وعبدالرحمن الثالث واحلكم الثاني، ووسَّ
محمــــــد ابن أبي عامر املنصــــــور في أواخر زمن اخلالفة، وقصور مشــــــهورة 

أيضاً، مثل: قصر احلمراء، وغرناطة، ومسجد احلمراء، وغيرها.
اشــــــتمل الكتاب على مقدمة مطولة تفصيلية في ثمانني صفحة. أخذ بعدها 
املؤلــــــف في احلديث عن النقوش والكتابات املوجــــــودة في أكثر من 15مدينة 

إسبانية وبرتغالية. 
وهكذا تناول النقوش والكتابات التي تزخر بها هذه املدن من نقوش للتواريخ 
احملفورة، أو املنقوشــــــة، أو املكتوبة على اللوحات في القبور، أو في الكنائس، 
وفي املصليات، واملســــــاجد، واملعابد، والبيوت، والقصور، واملنازل. كما نالت 
الكتابات اجلدارية املدجنة حظها أيضاً، وكذلك تلك النقوش والكتابات التي 
حتمل التاريخ الهجري. وفي الوقت نفســــــه ُدرســــــْت تلك الكتابات التي حتمل 
أســــــماء األمراء واخللفاء واحلكام العرب املسلمني الذين تعاقبوا على احلكم 
في األندلس. وتناولت الدراســــــة أيضاً النقوش التي تؤرخ ألحداث اجتماعية 
وسياســــــية لتلــــــك احلقبة لبعض املمتلــــــكات، التي تؤرخ لبدء بعض املشــــــاريع 
وإعالن احلكام عن انطالقها، وكذلك لتلك التي تشير إلى نهايتها. وامللحوظ 
عامــــــًة أن اللوحات على القبور والتي حتمل اســــــم صاحبها وتاريخ وفاته هي 

األكثر تناوالً في الكتاب، وهي حتمل في مجملها التاريخ الهجري.
أما املدن التي شــــــملتها الدراسة فهي: قرطبة، وإشــــــبيلية، وخيريث، وسبتة، 
وامليريــــــا، ومالقة، ولوخــــــا، وغرناطة، ومرثيا، وخاتيفا، وبلنســــــية، وطليطلة، 
وليون، وســــــانتاندير، وهيريدا، وباداخوص، وبوركونا، وبامبلونا، ومدريد من 

إسبانيا؛ ولشبونة، وكوميبرا، وبراغا، من البرتغال. 
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41- العنوان: ديوان ابن هانئ األندلسي

حترير: شاهني عطية 

اللغة:

العربية.

بيانات النشر: بيروت، املطبعة اللبنانية: 1886م

الوصف املادي:
 232 صفحة.

98



ملخص الكتاب
نظم الديوان شاعر الديار األندلسية أبو القاسم محمد بن هانئ األزدي األندلسي، ويذكر أن نسبه يتصل 
بيزيــــــد بن حــــــامت بن ُقَبيْصة بن املهلَّب بن أبي ُصْفرة األزدّي، بل ثمة مــــــن يذكر أنه من ولد أخيه َرْوح بن 
حامت. أما أبوه هانئ، فهو شــــــاعر أيضاً، وكان من ســــــكان قرية من قرى املهدية، ثم انتقل إلى األندلس، 

واستقر في إشبيلية، وفيها ولد ابنه محمد، فترعرع فيها، ونهل من علوم األدب والشعر. 
متيــــــز محمد بن هانئ األزدّي، إلى جانب موهبته الشــــــعرية، بقدرته الفائقة على حفظ كثير من أشــــــعار 

العرب وأخبارهم، حتى أصبح مضرب املثل في ذلك كما يقول بعضهم:

َكعلــــــي فكــــــْن  فاِرســــــاً  تكــــــْن  أو تكْن شــــــاعراً فُكــــــْن كابن َهاِنيإْن 
ِعــــــي مبــــــا ليــــــَس فيه ٌ َمــــــْن يدَّ ــــــُه َشــــــــــَواهـــــُِد االْْمِتَحـــاِنكلُّ بتْ كــــــــــذَّ

اضطر محمد بن هانئ في فترة الحقة إلى اخلروج من إشبيلية فقصد عدوة املغرب، ثم إلى املسيل وهي 
مدينة الزاب، وهناك أكرم واليا املدينة جعفر ويحيى أبناء علي وفادتَه وأْحســــــنا إليه. وعلى إثر ذلك منا 
ــــــُره إلى املعــــــّز أبي متيم معّد بن املنصور الُعَبيْدي فطلبه منهما، وعندما بلغه مدحه بعدد من القصائد  َخَب

تعد من عيون الشعر. 
ه بعُض  تبوأ محمد بن هانئ مرتبة عالية بني طبقات شعراء املغرب العربي، وملا كان معاصراً للمتنبي َعدَّ
املغاربة في مرتبة املتنبي عند املشارقة، ويذكر أن املعز ملا بلغه خبر وفاته قال: »هذا الرجل كنا نرجو أن 

ر لنا ذلك«.  نفاخر به شعراء املشرق فلم يُقدَّ
اختلف املؤرخون في ســــــني حياته، فمنهم من ذهب إلى أنه عاش ســــــتة وثالثني عاماً، ومنهم من يظن أنه 

عاش اثنني وأربعني عاماً. أما وفاته فكانت سنة اثنتني وستني وثالثمئة. 
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42- العنوان: ذكر األندلس

العنوان األصلي للكتاب:
DESCRIPCIÓN DE ESPAÑA

املؤلف: شريف اإلدريسي، 1100- 1166
XERIF ALEDRIS, 1100 - 1166

املترجم:
 JOSE FANTON CONDE 

اللغة:

اإلسبانية، العربية.

بيانات النشر: 
MADRID, IMPRENTA REAL, 1799

الوصف املادي:
 234صفحة ؛ 20 سم.
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ملخص الكتاب
يتميز كتاب ذكر األندلس لصاحبه شــــــريف اإلدريسي 
بكونه يجمع بني النص األصلي باللغة العربية ومقابله 
الترجمــــــة باللغــــــة اإلســــــبانية صفحــــــة بصفحة، مما 
يتيح للقارئ فرصة مقارنــــــة الترجمة بالنص األصلي 
ــــــر للقــــــارئ معرفة  ومتابعتها، وفي الوقت نفســــــه ييسِّ
ضبــــــط املصطلحات واملفردات وأســــــماء األماكن التي 

أعيدت كتابتها باللغة اإلسبانية. 
عبــــــر املؤلف عــــــن إعجابه باللغة العربية، وأشــــــار في 
املقدمة نفسها إلى أن العربية كانت هي اللغة السائدة 
والعامة في إســــــبانيا كلها خالل قرون عدة، وتأســــــف 
لكــــــون جهات معروفة عملت على القضاء عليها وطرد 

العرب ومحو اإلرث اللغوي والثقافي، وأغلب املعارف واملهارات التي جلبوها معهم إلى إسبانيا.
م املترجم ملحوظات حول املنهجية التي تبنَّاها الشريف اإلدريسي في وصف األندلس وِذْكرها،  قدَّ
وخلص إلى أنه املنهج نفســــــه املتبع عند اجلغرافيني العرب والفرس. وكذلك الشأن بالنسبة إلى 
املصطلحات واملفردات املســــــتعملة في حتديد املســــــافات مثل: امليل، والطريق، واملرحلة، واليوم، 

وغيرها. برر احتفاظه في الترجمة ببعض الكلمات العربية مثل: بالد، وبحر، وغيرها.
يتنــــــاول الكتــــــاب على نحو مفّصل موقع األندلس اجلغرافي ومســــــمياتها عنــــــد اليونان. ولتبيان 
مســــــاحتها جلأ الشــــــريف اإلدريســــــي إلى ذكر عدد األيام الذي يتطلبــــــه اختراقها من كل ناحية 
واجتاهــــــه. وخصص حيزاً للحديث عن البحار احمليطة باألندلس واملوصلة إليه مع التركيز على 
املخاطــــــر واألضرار القادمة منها في األزمنــــــة القدمية. وتوقف عند بداية االهتمام بالعبور نحو 
األندلس وال ســــــيَّما في عهد اإلســــــكندر الذي أمر علماءه ومهندسيه بدراسة وزن األرض، ووزن 
ســــــطح ماء البحر، وما تال ذلك من األشــــــغال في الضفتني لبنــــــاء األرصفة في طنجة واجلزيرة 
ف الكتاب أيضاً باملســــــافة الفاصلة بني  اخلضراء من جهة املغرب، وإســــــبانيا على التوالي. وَعرَّ
النقطتني وتقدر ب 12 مياًل، وحّدد في الوقت نفســــــه املســــــافة بني املدن املتقابلة بني الضفتني، 
وقام بســــــرد للجبال واملياه والنباتات، وقدم شــــــروحات ألسماء بعض األماكن مثل سبتة وغيرها. 
وبعــــــد ذلك دخل فــــــي تفاصيل دقيقة تخصُّ كل املدن والقرى، والبــــــوادي، والبلدات، واحلصون، 
واجلزر املجاورة واحمليطة مع ذكر أســــــمائها وموقعها اجلغرافي بالتحديد من دون أن ينسى ذكر 

األنهار التي تخترق هذه املناطق كلَّها.
والكتاب بشــــــكل عام ميكن عده دلياًل طوبونيمياً )أسماء األماكن( وطوبوغرافياً )املالمح العامة 
لســــــطح األرض(، وجغرافيــــــاً لألندلس في تلك احلقبة. وقــــــد أدرج املترجم ملحوظات وهوامش 
تيسر قراءة املصطلحات في منت الكتاب وشرحها وفهمها على نحو واٍف وال سيَّما تلك املقتبسة 
ل ملحوظاته عن سبل فهم العرب واستعمالهم لهذه املصطلحات. من اللغة العربية. وكذلك سجَّ
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43- العن���وان: رح���الت وس���ط إس���بانيا، ف���ي 
السنتني 1775 و1776م.

العنوان األصلي للكتاب:
TRAVELS THROUGH SPAIN, IN THE YEARS 1775 AND 
1776

املؤلف: 
HENRY SWINBURNE, 1743-1803

اللغة:

اإلجنليزية.

بيانات النشر: 
DUBLIN: S. PRICE [etc.], 1779

الوصف املادي:
XIV،449 صفحة؛ جدول مطوي ؛ 22 سم.
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ملخص الكتاب
أول طبعة لكتاب هينري سوينبورن )HENRY SWINBURNE( املعنون 
برحالت وســــــط إسبانيا،هذا العمل يستشهد به أحياناً على أنه إلدوارد 
جيبــــــون )EDWARD GIBBON، 1737 - 1794( فــــــي كتابــــــه املعنون 
 THE DECLINE AND( بضعــــــف إمبراطورية الرومانيني وســــــقوطها

.)FALL OF THE ROMAN EMPIRE

ويصنف هــــــذا العمل ضمن كتب األدب الكالســــــيكي للرحالت، والعمل 
ُكِتَب كسلســــــلة من الرســــــائل، مجموعها أربع وأربعون رســــــالة، أُرسلت 
أوالها بتاريخ 23 أكتوبر 1775م، وآخرها بتاريخ 19 جون 1776م. ولقد 
أرسلت من غرناطة وإشبيلية وقرطبة، وتتعلق باآلثار املعمارية للمسلمني 
هناك. وللكتاب نفسه طبعة أخرى صدرت في لندن في السنة نفسها.
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44- العنوان: رحلة األندلس

املؤلف: محمد لبيب البتنوني.

اللغة:

العربية.

بيانات النشر: القاهرة: مطبعة مصر، ) -19 م (.

الوصف املادي:
 203 صفحة، 23 سم.

الطبعة الثانية.
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ملخص الكتاب
أصل الكتاب رســــــائل أرســــــلها املؤلف من أوربا إلى جريدة 
األهــــــرام ونشــــــرت بعنوان »جولــــــة في إســــــبانيا«. وقد زاد 
عليها املؤلف ما تكتمل به فائدتها، وأضاف إلى كل رســــــالة 
كلمة تفســــــح في تاريخها مع العظة التي تســــــتخلص منها، 
مبتعداً عــــــن كل ما يؤثر في العاطفــــــة الدينية، أو القومية 
بالتطــــــرف إلى حد املبالغة فــــــي املدح أو النقــــــد. ولزيادة 
الفائدة أضاف إليها املؤلف رسوماً لبعض صور تلك اآلثار 
اجلميلة التي تركها العرب في األندلس، وخارطة إلسبانيا، 
والبرتغال، وفرنســــــا، تتضمن مواقع البالد التي وصل إليها 
الفتح العربي في غرب أوربا. ويحتوي الكتاب على عشــــــر 
رســــــائل، عرض املؤلف فيها ملواضيع شــــــتى ابتــــــداًء بحال 
إســــــبانيا قبل العرب، فنقد بعض ما ألفه العرب عن تاريخ 
إســــــبانيا القدمي واحلديث. وكتب املؤلــــــف عن العديد من 
املدن اإلسبانية مثل: سان سباســــــتيان، ومدريد، وقرطبة، 
وإشــــــبيلية، وغرناطة، وبرشلونة، مشــــــيراً إلى أبرز معاملها 
التاريخيــــــة واجلغرافية والعمرانية. وختــــــم الكتاب بقصة 
طرد العرب من إسبانيا، وتاريخ اإلسبان بعد العرب، وسبب 
تأخر اإلســــــبان وفقرهم. وذيل الكتاب بسرد موجز لبعض 
األعالم اإلســــــبانية وما يقابلها باللغــــــة العربية. وفيه أيضاً 
فهرس تفصيلي مبوضوعات الكتاب، وآخر ملا اشتمل عليه 

من صور، وهي22 صورة.
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45- العنوان: الزهراء: دار اخلالفة األموية 
العربي���ة  اململك���ة  وعاصم���ة  باألندل���س، 
املغربية. أنشأها أمير املؤمنني عبدالرحمن 
الناصر س���نة 325 - 350ه�، وجعلها فردوس 
اجل���الل  وملتق���ى  الف���ن،  بديع���ة  األرض، 

باجلمال: وصف تاريخي دقيق.

املؤلف:

محب الدين اخلطيب
اللغة:

العربية.

بيانات النشر:
القاهرة، املطبعة السلفية، 1343هـ. 

الوصف املادي:
 39 ص: 20 سم.
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ملخص الكتاب
يتحدث الكتاب عن الزهراء وهي ضاحية من ضواحي قرطبة أمر ببنائها اخلليفة عبدالرحمن الناصر خالل احلقبة بني 
ســــــنتي 325 - 350هـ، واستكمل ابنه احلكم املستنصر بناءها. ويذكر أن سبب بنائها يعود إلى رغبة اخلليفة عبدالرحمن 
في حتقيق رغبة زوجته الزهراء التي يذكر في األثر أنها قالت له: » اشــــــتهيت لو بنيت لي مدينة ســــــميتها باســــــمي وتكون 
خاصة لي«. تقع الزهراء في الوقت الراهن شــــــمالي مدينة ُقْرطبة، في ســــــفح جبل العروس، ويفصلها عن قرطبة الوادي 

الكبير. 
يشــــــتمل الكتاب على مواضيع عدة عرضت للخليفة عبدالرحمن الناصر وعرش األندلس، واخلالفة بني بغداد وغرناطة، 
وســــــبب بناء الزهراء، وصفاتها ومكوناتها، وطريقة بنائها، واحلياة االجتماعية فيها، وطريقة خرابها، كما حتدث املؤلف 
عن الزهراء بعد هجر سكانها لها على إثر ثورة 26 جمادى اآلخرة سنة 399 هـ في عهد هشام املؤيد، ولكن مبانيها ظلت 
شــــــاهداً على ما تبوأته فنون العمارة آنذاك من مكانة بارزة. وختم الكتاب بقصيدة شــــــعرية نظمها الشاعر الدكتور أحمد 
زكي أبو شادي ملجلة الزهراء اخلاصة مبناسبة بدء عملية التنقيب األثري عن أطالل هذا األثر العجيب حلضارة العرب 

ومجد اإلسالم في األندلس.
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46- العنوان: سراج امللوك

العنوان األصلي للكتاب:
LÁMPARA DE LOS PRÍNCIPES 

املؤلف: أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي
MU„AMMAD IBN AL-WALÑD ³UR³ÝSHÑ, 1059 OR 60-1126 OR 7. 

املترجم:
MAXIMILIANO ALARCÓN

 اللغة:

اإلسبانية.

بيانات النشر:
MADRID: INSTITUTO DE VALENCIA, 1930

الوصف املادي:
 مجلدان ؛ 23 سم.
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ملخص الكتاب
يقع كتاب )ســــــراج امللوك( ألبي بكر الطرطوشــــــي في مجلدين. وقد 
ترجم إلى اللغة اإلســــــبانية في إطار اخلطة التي كانت تتوخى ترجمة 
كل مــــــا له عالقة بتاريخ إســــــبانيا وثقافتها. ويقع الكتاب في 64 باباً؛ 
33 باباً في املجلد األول و31 باباً في املجلد الثاني. وكل باب من هذه 
األبواب تناول موضوعاً من املوضوعات التي تهدف أساساً إلى تربية 

امللوك واألمراء، لتمكينهم من تدبير أمور احلكم بطريقة رشيدة.
فهو إذن كتاب في السياسة، أي في سياسة احلكم، كما أنه في الوقت 

نفسه كتاب يدخل أيضاً في عداد اآلداب باملعنى العربي القدمي.
يعــــــد الفصل األول من املجلد األول أطــــــول الفصول، ويعرض املؤلف 
لكيفيــــــة الزهد في الدنيا، وجتنــــــب مفاتن احليــــــاة الفانية. وتعرض 
الفصول األخــــــرى لقضايا احلكــــــم، والقضاء، واملنافــــــع املتوخاة من 

احلكام والقضاة، واملضار التي ميكن أيضاً أن يتسببوا فيها.
ويعرض أيضاً ملعنى السلطان بالنسبة إلى الرعية، والشروط الدينية 
للحكم والوالية. ويتحدث أيضاً عن الوزراء وخصالهم، والشخصيات 
التي ترتبــــــط بامللك وثقافتهــــــم، إضافة إلى مفهوم الشــــــورى والكرم 

واحلرية وغيرها.
أمــــــا املجلد الثاني؛ فهو عبارة عن تتمة لهذه املوضوعات والدليل على 
ذلك أنه يبدأ بالباب الرابع والثالثني مباشــــــرة، علماً أن املجلد األول 
انتهى عند الباب الثالث والثالثني. ومن بني املواضيع التي تناولها هذا 
املجلد موضوع العفــــــو الذي يصدره احلاكم ملصلحة الرعية، وطريقة 
احلكــــــم التي تضمن االنســــــجام بني احلاكم واحملكــــــوم. وجند كذلك 
موضــــــوع حدود الكمال عند احلاكم لبلوغ تهدئة الغاضبني، وســــــعادة 
النــــــاس وكيفية التصرف في حالة الغليان، والتشــــــابه بني الســــــلطان 
العادل واجلائر. وعــــــرض املؤلف لكل ما يجب أن تقوم به الرعية إذا 
كان احلاكم جائراً، والظروف التي تلتزم فيها بحسن التصرف. وتكلم 
أيضاً عن جتليات الســــــلطة التي يحكم بها السلطان رعيته، واللطف 
واللني عند مخالطة الســــــلطان، وتصرف احلاكم مع اجليش، واخلطة 
التــــــي يجب أن يتبعها احلاكم جتاه الضرائــــــب واخلزينة امللكية، وعن 
استثمار املال العام وتوزيع اإلعانات. كما لم يغفل احلديث عن طريقة 
مراقبــــــة اخلائنني التائبــــــني، والصفات واخلصــــــال الواجب توافرها 
في احلاكم عامة، وعن الظلم وأضراره وأضرار الوشــــــاية والتشــــــهير 

واالفتراء، وأعمال االنتقام ودوافعها.
وخصص املؤلف حيِّزاً من الكتاب للحديث عن الشجاعة كأم الصفات، 
وللشجاعة أمام احملن والكرب، وتفاصيل حول احلروب، وُسبُل التعامل 
معهــــــا وتنظيمها. ثم انتقل إلى رصد عالقة احلاكم باإلله وإميانه به. 

واختتم املؤلف كتابه باحلديث عن قصص وأخبار ملوك أجانب. 
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47- العنوان: السياحة في إسبانيا: األندلس. 

العنوان األصلي:
THE TOURIST IN SPAIN: ANDALUSIA 

املؤلف:
THOMAS ROSCOE،1791-1871

تصوير من رسم:
DAVID ROBERTS, 1796-1864

اللغة:

اإلجنليزية.

بيانات النشر:
 LONDON : ROBERT JENNINGS AND CO, 1836.

الوصف املادي:
 xii،380 صفحة، مصور ؛ 20 سم.
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ملخص الكتاب
يعد هذا الكتاب أحد إصدارات سلســــــلة »حولية جيننينق للمناظر 
الطبيعية«، وهي سلسلة حولية أصدرت أربعة كتب بعناوين مختلفة 
بني عامي 1835 - 1838م؛ أي: أنها تصدر كتاباً في كل سنة. وهذه 

اإلصدارات هي:
بيسكاي وقشتالة.  •

غرناطة.  •

إسبانيا واملغرب.  •

األندلس.  •

يتكــــــون هذا الكتاب من عشــــــرة فصول، ُعني كل فصل منها مبدينة 
أو منطقة جغرافية محددة، كما يحوي الكتاب صوراً لعشرين لوحة 

مرسومة، وعشرة منحوتات خشبية.
كمــــــا يتضمن الكتــــــاب صور بعض املعالم املأخــــــوذة من بعض املدن 

األندلسية مثل: إشبيلية وخيرز وكارمونا وطريفة وقادس ومالقة.
ويعــــــد هذا الكتب من أبدع الكتب التي أصدرتها سلســــــلة جيننينق 
للمناظــــــر الطبيعية؛ ملا حظي به مــــــن عناية فائقة متمثلة في جودة 
اللوحات التي احتوى عليها، وملا اتسم به من اإلبداع في إخراجه.
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 48- العنوان: الش���عر األندلس���ي بالعربي���ة الفصحى خالل 
القرن احلادي عش���ر: مظاهره العامة ومواضيعه الرئيسية 

وقيمته التوثيقية 

العنوان األصلي للكتاب:
LA POÉSIE ANDALOUSE EN ARABE CLASSIQUE AU XIE SIÈCLE, 
SES ASPECTS GÉNÉRAUX, SES PRINCIPAUX THÈMES ET SA VALEUR 
DOCUMENTAIRE

إشراف:
 HENRI PÉRÈS

اللغة:

الفرنسية.

بيانات النشر:
PARIS: LIBRAIRIE D‘AMERIQUE ET D‘ORIENT, 1953

الوصف املادي:
 541 صفحة.
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ملخص الكتاب
أول ما جنده في مستهل الكتاب قائمة ببليوجرافية مفصلة بأسماء الكتب واملراجع التي 
حتيط باملوضوع املتناول من كل النواحي. ولقد أشار املؤلف في املقدمة إلى أن احلركة 
األدبية في إسبانيا املسلمة خالل القرن احلادي عشر لم حتظ إال ببحوث مونوجرافية 
عامة بالرغم من أن الشــــــعر لم يعرف ازدهاراً مثل االزدهار الذي عرفه في عهد ملوك 
الطوائف. وقد ســــــاعدت عوامل كثيرة في هذا االزدهار منها: ســــــقوط احلكم األموي، 
وجتاوز الهاجس الديني املهيمن خاصة في عهد املنصور. ولقد ظهر جنس أندلسي إثر 
انصهار عناصر عرقية مختلفة يصبو إلى حتقيق الذات؛ فاتخذ الشــــــعر وسيلة تعبيره 
املثلــــــى ليعكس هذا الطموح. لقد ركز املؤلف علــــــى هذه املرحلة الزمنية بالنظر إلى أن 
القرن العاشــــــر يعلن عــــــن بداية عصر األدب عند ملوك الطوائــــــف، وتعلن بداية القرن 

الثاني عشر عن استمراره بالرغم من تغيير النظام السياسي. 
وبرر املؤلف اهتمامه بالشــــــعر العربي الكالســــــيكي العمودي دون غيره نظراً إلى قيمته 
التاريخية الكبرى؛ إذ يَُعدُّ شهادة وتعبيراً حياً ومباشراً عن األوضاع واألفكار واألحاسيس 
العائدة إلى تلك احلقبة الزمنية؛ مع إشــــــارات إلى املوشــــــحات دون التطرق إلى الزجل 

لعدم تيقنه من انتمائه إلى احلقبة التي بصدد دراستها.
وأشــــــار املؤلف إلى أنه لم يهتم بدراســــــة شكل هذا الشــــــعر الكالسيكي بقدر ما انصب 
اهتمامه على إبراز قيمته التاريخية واملعاني التي ينطوي عليها. ومن أجل حتقيق هذه 
الغايــــــة يلجأ املؤلف إلى ترجمة القصائد واألشــــــعار الكاملة بالرغــــــم من صعوبة ذلك 
حسب قوله في نقل كل املضامني الشعرية واإليقاعية والصور البالغية التي تزخر بها 
هذه النصوص في لغتها األم. ولقد ســــــاق املؤلف منوذج األشعار العربية التي تتخذ من 
صورة العرب أو األلغاز عن الشــــــرق موضوعاً لها، وعلى العكس من تلك التي تتكلم عن 
العرب اإلســــــبانيني والتي تبدو قريبة من الغربيني أنفســــــهم؛ ومن ثم يسهل فهمها وإلى 

حد كبير ترجمتها.
ينقسم الكتاب إلى مقدمة من بابني، يتناول األول الظروف السياسية والثاني الظروف 
العرقية؛ وأربعة أجزاء. ويحمل اجلزء األول عنوان: الشاعر وتكوينه وظروفه االجتماعية 
إضافة إلى املواضيع السياسية التي يتيحها البالط. أما اجلزء الثاني فيتناول املواضيع 
العامة املستوحاة من الطبيعة. بينما يتخذ اجلزء الثالث من الوثائق التي قدمها الشعر 
اإلســــــباني حــــــول احلياة االجتماعيــــــة. موضوعاً له. وفي اجلــــــزء األخير جند موضوع 
احلياة الداخلية، وكل جزء من هذه األجزاء يتفرع إلى أبواب تتناول بالتفصيل املواضيع 

املدرجة فيها.
وأدرج املؤلف في آخر الكتاب كشافات عامة ألسماء األعالم، وأخرى للشعراء املذكورين 
أثنــــــاء التحليل، وأخرى للكتب الواردة في النصوص املذكورة، وأخرى للكلمات اخلاصة، 

وكشاف أخير حول الكلمات العربية املنسوخة باللغة اإلسبانية. 
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49- العنوان: الشعر العربي األندلسي

العنوان األصلي للكتاب:
 POEMAS ARÁBIGO 
ANDALUCES 

املؤلف:
EMILIO GARCÍA GÓMEZ, 1905-

اللغة:

اإلسبانية.

بيانات النشر:
BUENOS AIRES: ESPASA-
CALPE، 1930

الوصف املادي:
188 صفحة.
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ملخص الكتاب
طبع كتاب الشــــــعر العربي األندلسي ألول مرة سنة 1930م، ثم أعيد طبعه عام 1940م. يشتمل الكتاب على مقدمة 
تتضمن دراســــــة مفصلة حول تطور الشعر عند العرب في الشرق وفي الغرب األندلسي من بعد، حيث ذكر فيها أن 
العرب كانوا غير معروفني في فترة ما قبل نزول الوحي، وبذلك كان العرب يسمون ذلك العصر »العصر اجلاهلي«، 
حيث لم يكونوا فعال يتقنون شــــــيئاً ســــــوى الشــــــعر واحلب، وأورد على ذلك أمثلة من شعر املعلقات، وكتاب األغاني 
لتعزيــــــز هذا الرأي مبيناً أن كل من قرأ هذه األعمال وغيرها ســــــيجد نفســــــه منبهــــــراً، وعلل ذلك باحمليط، والبيئة 

الصحراوية التي كان يعيش فيها العرب آنذاك، فهم في فضاء مالئم إلنتاج الشعر ونظمه.
أشار الكاتب إلى أن الشعر العربي في األندلس الذي يشكل موضوع الكتاب منحدر من الشرق، وبني كيف أن الشعر 
الغنائي العربي في األندلس يفتقر إلى خلفية وأساس ثقافي وفكري مستدال باملتنبي الذي أثر في هذا الشعر كثيرا 
لكنه لم يكن مفكرا بقدر ما هو عبقري. كما أن العرب لم يتخلصوا من القالب الكالسيكي بل إن كل ما استطاعوا 

القيام به هو التغيير في املضمون فقط.
وتناول بعد هذا موضوع الشــــــرق والغرب في الشــــــعر الغنائي العربي في األندلس بطرح مشكلة أساسية وهي: ماذا 
قدمت األندلس للشــــــعر العربي؟ وماذا أخذت األندلس من مدرســــــة الشــــــعر في الشرق؟ وكان اجلواب أن األندلس 
أعطت منطاً خاصاً من الشــــــعر يتمثل بشــــــعر الزجل واملوشــــــحات، وأخذت األندلس من الشرق الشعر الكالسيكي 
ممثاًل في قصيدة الصحراء. وجتدر اإلشــــــارة إلى أنه حســــــب رؤية الكاتب يصعب التمييز بني اخليوط القادمة من 

الشرق أو من الغرب في الشعر الغنائي العربي األندلسي.
يتناول الكتاب بعد ذلك حال الشــــــعر في فترة ما بني اإلمارتني 711- 929م، حيث عرف الشــــــعر فيها فترة تكوين 
غامضة وســــــط صراعات واصطدامات مجتمع في طور النشــــــأة. وقد مت إدخال الشــــــعر إليه بطريقتني. أوالهما: 
عن طريق األميرين عبدالرحمن األول والثاني، وثانيتهما: بوســــــاطة الشعراء غير الالمعني. واملثير في تلك احلقبة 
هو مســــــايرة اإلسهامات الشرقية، وقد أعطى أمثلة لشعراء وموســــــيقيني ومغنيني عرب وصلوا إلى األندلس وكان 

أشهرهم “زرياب” والذي شكل حلوله في األندلس قمة التأثير الشرقي عندما طرده هارون الرشيد من بغداد.
لقد ازدهر الشــــــعر الغنائي في زمن اخلالفة ووصول األمويني إليها حيث ســــــاعد جو التســــــامح والتعايش الســــــائد 
آنذاك في تهيئة جوٍّ معنوي مناســــــب، فقد كان في عهد احلكم واملنصور سفراء ثقافيون من الشرق ومسيحيون من 

الغرب.
وفي زمن ملوك الطوائف أبرز الكاتب ما تتميز به تلك املرحلة والوجوه البارزة في شتى امليادين من موسيقى وشعر 
ونثــــــر موزون وعلوم أخرى. كما بني كيفية أثر وصول املرابطني إلى األندلس في الشــــــعر، وكيفية ازدهار العلوم من 
جديد في عهد املوحدين وذّكر أســــــماء مثل ابن طفيل، وابن رشــــــد، وأبي الزهار، وابن البيطار دون إغفال للشــــــعر، 
وكذلك في مملكة غرناطة قبيل سقوطها، ورغم ظروف العرب فقد برز ابن اخلطيب، وابن خلدون، وآخرون. وأشار 

املؤلف إلى أن كل املواضيع حاضرة في هذا الشعر.
وما تبقى من الكتاب هو قصائد لشعراء عرب في األندلس في ثالث مناطق:

شعراء الغرب األندلسي.  •
شعراء وسط األندلس.  •
شعراء شرق األندلس.  •
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50- العنوان: الشعر والفن العربي في إسبانيا وصقلية

العنوان األصلي للكتاب:
 POESIA Y ARTE ARABES EN ESPAÑA Y SICILIA 

تأليف:
 ADOLFO FEDERICO DE SCHACK, 1815-1894

ترجمه من األملانية:
 JUAN VALERA, 1824-1905

اللغة:

اإلسبانية.

بيانات النشر:
SEVILLA: FRANCISCO ALVAREZ، 1881

الوصف املادي:
 3 مجلدات؛ 14 سم.
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ملخص الكتاب
يتناول كتاب الشعر والفن العربي في إسبانيا وصقلية اإلرث الثقافي واألدبي والفني والعمراني الذي خلفه املسلمون في األندلس وصقلية. 
وقد خصص املجلد األول للحديث عن اجلانب األدبي وال سيما الشعر. وقد عالج املجلد األول املواضيع اآلتية: ثقافة العرب اإلسبان الرفيعة 
وازدهار الشعر في إسبانيا، ومالحظات عامة تهم هذا الشعر من كل النواحي. وفيما تبقى من الفصول أدرج املؤلف أشعار احلب واحلرب 

واخلمر والرثاء والشعر الديني.
انكب القســــــم األول من املجلد الثالث على الفن املعماري العربي في إســــــبانيا إلى القرن الثالث عشر امليالدي. وذكر الكاتب بهذا اخلصوص 
أســــــباب تعاطي العرب الفن املعماري دون الفنون األخرى مثل: النحت أو الرســــــم. وأعطى أمثلة على ذلك بعض الفنون احملرمة شــــــرعاً في 
القرآن أو الســــــنة. وحتدث في هذا القســــــم أيضاً عن فن العمارة العربي فيما قبل اإلســــــالم، وعن تأثيره في العصور الالحقة، وســــــرد أهم 

خصائص فن البناء العربي مستدال بأمثلة ومناذج كاملساجد.
كما خصص حيزاً كبيراً ألهم ســــــمات الفن املعماري في العصر اإلســــــالمي بدءاً بفترة النبي صلى الله عليه وســــــلم وانتهاءاً بعهد اخللفاء. 
واستشــــــهد باألماكن املقدســــــة مثل الكعبة املشرفة. كما حتدث عن التأثير األجنبي في فن العمارة العربية، وعن املعالم الكبرى التي شيدها 
العرب في اجتاه الغرب مثل معالم في دمشق وبغداد والقيروان وخصوصاً في األندلس في عهد اخللفاء كعبدالرحمن، واملنصور، واحلكم... 

في هذا اجلانب أبرز خصائص الفن املعماري األندلسي من مساجد ومنارات وقصور وغيرها.
القسم الثاني: حمل عنوان الفن املعماري في صقلية. وقد ذكر املؤلف فيه أن احلكم العربي في صقلية انتهى قبل 400 سنة من انتهائه في 
إسبانيا أو أنه نتيجة للغارات املتعاقبة على صقلية فإن املباني العربية قد اختفت تقريباً بالكامل دون ترك أي أثر. ويقول الكاتب: إنه تتوفر 
معلومــــــات قليلة لكنها كافية ملعرفة مدى غزارة وعظمة الفن املعماري العربي بصقلية. فحســــــب هــــــذه الوثائق النادرة في صقلية في القرن 
العاشــــــر يوجد أكثر من 300 مســــــجد وأطالل كثيرة ترجع إلى قصور ومنازل عربية في القرن احلادي عشر. وفي أوائل القرن الثالث عشر 
ال تزال صقلية حتتفظ بالطابع الثقافي العربي، ويرى ذلك في أعمال الرســــــامني حيث جند في أعمالهم تلميحات فضائية تشــــــبه غرناطة 

وإشبيلية. والعرب هم من وضعوا رسومات وتصاميم لقصور النورمانديني املخصصة للترفيه. 
أما القســــــم الثالث فقد عنونه املؤلف بغرناطة وســــــقوط الثقافة العربية فيه، ويتحدث فيه عن آخر مآثر الفن العربي في أوروبا. وقد عمد 
إلى وصف تفصيلي لقصر احلمراء وللحدائق امللتصقة به. كما تطرق إلى املراحل األخيرة للمسلمني في األندلس وحلول املوريسكيني، وعن 
الشكوك حول تدينهم، وعن اإلجراءات التي مت القيام بها حملو الذاكرة اإلسالمية والعربية؛ وذلك مبمارسة مضايقات على املوريسكيني حتى 

على عاداتهم ولباسهم وتقاليدهم وفنهم، وبتعذيبهم وترحيلهم وإسقاطهم في محاكم التفتيش أيضاً.
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األندل���س  جزي���رة  صف���ة  العن���وان:   -51
منتخب���ة من كتاب ال���روض املعطار في خبر 

األقطار

املؤلف: أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبداملنعم 
احلميري

احملقق:
É. LÉVI – PROVENÇAL, 1894-1956

اللغة:

العربية.

بيانات النشر:
القاهرة: مطبعة جلنة التأليف والترجمة والنشر، 

1937م. 
الوصف املادي:

 230 صفحة؛ 26سم.
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 ملخص الكتاب
الكتاب معجم جغرافي تاريخي ُعني بنشــــــره وتصحيحه والتعليق عليه إ. ليفى بروفنســــــال، أســــــتاذ تاريخ املغرب العربي 
بجامعة اجلزائر، ومعهد الدراســــــات اإلســــــالمية بجامعة باريس، واملدير الفخري ملعهد األبحاث املغربية العليا بالرباط. 
يقول مؤلف كتاب الروض املعطار في مقدمة كتابه: »إنه قصد في هذه املجموعة ذكر املواضع املشــــــهورة عند الناس من 
العربية والعجمية، واألصقاع التي تعلقت بها قصة، أو كان في ذكرها فائدة، أو كالم فيه حكمة، أو خبر ظريف، أو معنى 
يُســــــتملح، أو يســــــتغرب، ويستحســــــن إيراده. أما ما كان غريباً عند الناس، ولم يتعلق بذكره فائدة، وليس له خبر يحســــــن 
إيراده، فلم يعرض لذكره؛ ألن في إيراد املواضع والبقاع مستقصاة إطالة للكتاب، وإقالل من اإلمتاع؛ فاقتصر لذلك على 
املشــــــهور من البقاع وما في ذكره فائدة فحسب«. وقد ُرتِّب الكتاب على حروف املعجم، حتقيقاً لسرعة الوصول إلى اسم 
املوضع وسهولة االنتهاء إليه. يحتوي الكتاب على مئة وسبع وتسعني موضعاً، وفي نهاية الكتاب فهرس لألعالم اجلغرافية 
األندلســــــية، وآخر لألعالم اجلغرافية غير األندلســــــية، وثالث بأسماء الرجال والنســــــاء، ورابع بأسماء القبائل والعشائر 
واألجناس، وخامس بأســــــماء الكتب املذكورة في الكتاب، وســــــادس باألبيات الشــــــعرية الواردة في الكتاب أيضاً. والكتاب 

يتميز بأسلوبه البالغي الرفيع، مع االحتفاظ بسهولة التعبير ليتمكن كل طالب فائدة من اإلفادة منه.
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52- العن���وان: صف���ة مملك���ة غرناطة: حتت 
هيمنة الناصريني

العنوان األصلي للكتاب:
DESCRIPCION DEL REINO DE GRANADA: BAJO LA 
DOMINACION DE LOS NASERIES 

املؤلف: 
 FRANCISCO JAVIER SIMONET, d. 1897

اللغة: 
اإلسبانية والعربية.

بيانات النشر:
MADRID: IMPRENTA FARESO, 1982

الوصف املادي:
 214 صفحة: مصور ؛ 26 سم.

الكتاب صورة طبق األصل لطبعة 1860م.
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ملخص الكتاب
أُخــــــذ كتاب »صفة مملكة غرناطة« من كتاب »معيار االختيار« وهو من تأليف الشــــــيخ 
األديــــــب البارع أبي عبدالله محمد بن عبدالله اخلطيب الســــــلماني، وقد أظهرها أول 
األمر عبد املســــــيح افرنزسق خويئر ســــــيمنيت املالكي في مدينة مدريد سنة 1860م. 

والكتاب يهتم برصد شامل ومفصل ململكة غرناطة إبان احلكم الناصري باألندلس.
أشار سيمونيت في مقدمة املؤلَّف إلى أن حلم اإلسهام في وضع دراسة للغة العربية قد 
حمله مرات عدة إلى املكتبة امللكية في سلن لورينزو SAN LORENZO واإليسكوريال 
EL ESCORIAL حيث أخذ ونســــــخ بعض املخطوطات وعــــــدداً من املصنفات وأعمال 
جغرافية أو تاريخية ذات قيمة عالية لتســــــليط الضوء أكثر على هذه احلقبة )العصر 
الوســــــيط( من تاريخ إســــــبانيا، ذلــــــك أن وثائق املؤلفني املســــــيحيني ومصادرهم قليلة 
أو نــــــادرة، أو غير كافية. وقد اعتمد ســــــيمونيت على األعمــــــال العربية من قبيل ابن 
البعار، والذهبي، وابن اخلطيب احملفوظة في اإلسكوريال. باإلضافة إلى ابن الوردي، 
واملقري، والشــــــريف اإلدريســــــي، وابن حيان، والبيان املغربــــــي، ورحالت ابن بطوطة، 
وغيرها من األعمال التي تتضمن سيراً ذاتية لشخصيات مسلمة مرموقة في إسبانيا. 
وقــــــد متيزت في هذا اإلطــــــار كتابات ابن اخلطيب بصفته مــــــؤرخ األخبار ووزيراً في 
مملكــــــة غرناطة. وبهذا حمل عمله وصفاً دقيقاً ململكة غرناطة عندما كانت متيل إلى 
الهيمنة الناصرية. وهذه الكتابات وإن كتبت بلغة سردية مسجوعة مما يصعب فهمها 
وترجمتها إال أنها غنية بأخبار ومعلومات مرتبطة باململكة. اســــــتغلها ســــــيمونيت إلى 
جانب أخبار أخرى اســــــتقاها من قراءاته املتنوعة لُكتَّاب عرب آخرين معاصرين البن 

اخلطيب.
إن املخطــــــوط الذي اعتمده ســــــيمونيت كان االنتهاء من كتابته عام 1469 للميالد، أي 
قبل 23سنة من إعادة فتح املسيحيني غرناطة، ويتسم بأنه الوحيد املتوفر في املكتبات 
الغربية بحسب رأي سيمونيت نفسه، وهو جزء من عمل ضخم عنوانه معيار االختيار 

الذي تضمن أيضاً:
وصفاً سردياً لـ 34 مدينة ببالد غرناطة.  •

املجلس الثاني.   •

باب بيان رتبة الوزارة وشروط االختيار.  •

صفات الناس في التواريخ والصالة.  •

أمــــــا املؤلف احلالي فنجــــــده يتحدث في بدايتــــــه عن ابن اخلطيــــــب وحياته وأعماله 
وال ســــــيَّما معيار االختيــــــار، وكذلك عن املصادر العربية واملســــــيحية التي اطلع عليها 
سيمونيت لوضع هذا الكتاب. ودلف بعد ذلك إلعطاء وصف دقيق عن مملكة غرناطة 
يشمل السكان العرب والبربر واليهود واملستعربني، ويشمل أيضاً حدودها اجلغرافية، 
والعوامــــــل الطبيعية واملناخية. وأتبعــــــه املؤلف باخلوض في القــــــرى املكونة للمملكة، 
فخصــــــص البــــــاب األول لقرية ألبيرا، والثانــــــي لقرية الريا، والثالث لقرية البشــــــانة. 
وخصص بعد ذلك حيزاً ملدينة سبتة أيضاً. وأدرج املؤلف أخيراً مالحق متنوعة غنية 

يراد منها املزيد من اإلحاطة باملوضوع املطروق من أوجه مختلفة.
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53- العنوان: طرد املوريسكيني

العنوان األصلي للعمل:
OMM-AL-KIRAM: LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS LEYENDA HISTÓRICA

املؤلف:
VICENTE BOIX, 1813 - 1880

اللغة:

اإلسبانية.

 بيانات النشر:
VALENCIA: IMPRENTA Y ESTEREOTIPLA, 1864

الوصف املادي:
 مجلدان ؛ 25 سم.
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ملخص الكتاب
الكتاب رواية تاريخية تدور أحداثها حول طرد املوريســــــكيني من مدينة بلنسية التي 
كانت ســــــنة 1609م أكبر معقل للموريســــــكيني. وهذه الرواية التي نشرت في جريدة 
بلنســــــية سرد شــــــبه موثق ملا حدث ابتداًء من سنة 1605م، وللصراع الذي كان دائراً 

وقتها بني املسلمني والكنيسة الكاثوليكية. 
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54- العنوان: طرد املوريسكيني اإلسبان

العنوان األصلي للكتاب:
LA EXPULSION DE LOS MORISCOS ESPAÑOLES

املؤلف:
MANUEL DANVILA Y COLLADO, 1830-1906 

اللغة:

اإلسبانية.

بيانات النشر:
MADRID: LIBRERIA DE FERNANDO FE، 1889

الوصف املادي:
 351 صفحة.
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 ملخص الكتاب
الكتاب مجموعة من احملاضــــــرات ألقاها املؤلف في النادي األدبي ملدريد 

بني 4 فبراير و29 أبريل سنة 1889م.
في احملاضرة األولى يتحدث املؤلف فيها عن الوثائق التاريخية اإلســــــبانية 
ومشــــــكلة احلفــــــاظ عليها وتصنيفهــــــا، ويعرض فيها أيضاً ألســــــباب طرد 
املوريســــــكيني منــــــذ حكم خاميــــــي األول، ملــــــك أراغون إلى حكــــــم امللوك 

الكاثوليك، ويعني بهم فرناندو وإيسابيال.
ويعرض في احملاضــــــرات الثانية، والثالثة، والرابعة، إلى املوضوع نفســــــه 
إبــــــان حكم امللــــــوك الكاثوليك، وحكم كارلــــــوس األول، وفليبي الثاني. وفي 
األخيرة يعرض فيها لألحداث نفسها إبان حكم فليبي الثالث الذي أصدر 
قرار طرد املوريســــــكيني سنة 1609م، مشــــــيراً إلى االنعكاسات السياسية، 
واالقتصاديــــــة لهــــــذا القرار الذي جعل إســــــبانيا تفقد أســــــباب ازدهارها 
االقتصادي وإشــــــعاعها الثقافي. فقد بني املؤلف أن هذا الطرد كان سبباً 
في تدهــــــور الزراعة والفالحة، والصناعات والنســــــيج، كمــــــا أنه أدى إلى 

تدهور ميدان املال والصيرفة أيضاً.
فقــــــد كان لطرد املورســــــكيني بالغ األثــــــر في تاريخ إســــــبانيا؛ ألنها فقدت 
الفالحني والعمــــــال والصيارفة والعلماء؛ فعاشــــــت إمبراطورية فقيرة من 
الناحية الثقافية إلى حدود القرن السادس عشر، الذي أصبح يعرف فيما 

بعد بالقرن الذهبي، والذي هو أيضاً نتاج للتالقح مع الثقافة العربية.
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تاريخي���ة  دراس���ة  طليطل���ة:  العن���وان:   -55
ووصفية “مدينة األجيال”

العنوان األصلي للكتاب:
 TOLEDO: AN HISTORICAL AND DESCRIPTIVE ACCOUNT 
OF THE “CITY OF GENERATIONS,” 

احملرر:
ALBERT FREDRICK CALVERT, 1872-1946

اللغة:

اإلجنليزية.

بيانات النشر:
LONDON, J. LANE; NEW YORK, J. LANE COMPANY, 1907

الوصف املادي:
XXXIII، 169 صفحة، 511 صفحة من الصور ؛ 20سم. 126



ملخص الكتاب
 ALBERT(.التي حررها البيرت كالفيرت )THE SPANISH SERIES( هذا الكتاب هو أحد مجلدات السلسلة اإلسبانية

)F. CALVERT

وصــــــف ُوْرمان )WÖRMANN( مدينة طليطلة بأنها متحف ضخم مفتوح لتاريخ الفن املعماري اإلســــــباني القدمي، رتبت 
مقتنياته على ألواح صخرية رفيعة املستوى ورائعة.

وفي الوقت الذي يرى بعض الكتاب أن طليطلة مجرد مســــــرح رحل عنه املمثلون، ولم يبق فيه إال املشــــــاهد اجلميلة، فإن 
مؤلف الكتاب ال يشاركهم الرأي؛ ذلك أنه يعتقد أن القوة والسلطان اللذين بنت عليهما إسبانيا عظمتها يعيد إثبات نفسه 

مرة أخرى.
ويعد هذا العمل كتاباً تاريخياً وصفياً عن مدينة طليطلة )مدينة األجيال( كما وصفها املؤلف، ويحتوي الكتاب على 510 

صورة. ويشتمل الكتاب على العديد من الفصول؛ هي كما يأتي:
الفصل األول: بدايات طليطلة.

الفصل الثاني: طليطلة حتت احلكم القوطي.
الفصل الثالث: طليطلة حتت احلكم العربي اإلسالمي.

.)KINGDOM OF CASTILE( الفصل الرابع: طليطلة عاصمة مملكة قشتالة
الفصل اخلامس: مباني طليطلة في عهد احلكم القشتالي للمدينة.

الفصل السادس: الكاتدرائية.
الفصل السابع: سقوط طليطلة.

الفصل الثامن: قريكو )EL GRECO( “أعظم رسامي إسبانيا”.
ويحتوي الكتاب كذلك على قائمة باحملتويات، وقائمة تفصيلية بالصور. 
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56- العنوان: طليطلة الفاتنة، أو وصف 
آثارها الشهيرة.

العنوان األصلي للكتاب:
 TOLEDO PINTORESCA O LA DESCRIPCION DE 
SUS FAMOSOS MONUMENTOS 

املؤلف:
 JOSE AMADOR DE LOS RIOS, 1818-1878.

اللغة:

اإلسبانية.

بيانات النشر:
MADRID: IMPRENTA Y LIBRERIAS DE D. IGNACIO 
BOIX,، 1845

الوصف املادي:
 341 صفحة: مصور ؛ 27 سم.
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ملخص الكتاب
 يهتــــــم الكتاب باملادة الفنية فــــــي طليطلة خاصة في املجال 
املعماري والزخرفة، ويقع في فصلني. يتناول الفصل األول 
طليطلة املسيحية، بدأ فيه املؤلف بوصف واف لكاتدرائيتها 
بصفتها معلماً حضارياً وتاريخياً شامخاً في وسط املدينة، 
وقد أحاط بوصفها من كل جانب )من صفحة 11 إلى صفحة 
111(. وجند إشــــــارات إلى مرافق ومعالــــــم أخرى في هذا 
اجلزء، مثل: مستشــــــفى ســــــانتا كروث، وتاالفيرا والقصور، 
مثل: إيل الكاثار، وارثوبيسبال، ودار البلدية وبعض الكنائس 
األبريشية، والبوابات، واجلسور، واملتاحف، كاملتحف البلدي، 

واملقابر ومصنع األسلحة البيضاء وغيرها.
أما الفصل الثاني فقد خصصــــــه املؤلف لطليطلة العربية، 
واملعالم التاريخية للجزء الغربي للمدينة، فتحدث عن معالم 
مســــــيحية تأثرت بالهندسة املعمارية العربية ككنيسة سانتا 
ماريا، حيث جلأ الكاتب على غرار الفصل األول إلى وصف 
دقيق لهذه املعالم، واملمــــــرات، واألطالل، والقصور، كقصر 
دون دييكــــــو، وقصر امللك بيــــــدرو، ومعهد ســــــانتا كاتالينا، 
وكنيسة ســــــانتا ليوكاديا، وحمامات الكابا، والبوابات، مثل: 

بوابة الشمس، واملعابد، وبرج الكونثيبثيون. 
في األخير أدرج املؤلف أخيراً ملحقا حول املآثر الرومانية. 
ويحتوي الكتاب على صور ثمينة وقدمية لبعض املعالم التي 

تطرق إليها املؤلف في كتابه.
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57- العنوان: العمالت العربية اإلسبانية

العنوان األصلي للكتاب:
 TRATADO DE NUMISMÁTICA ARÁBIGO-
ESPAÑOLA 

املؤلف:
FRANCISCO CODERA Y ZAIDIN, 1836-1917

اللغة:

اإلسبانية.

بيانات النشر:
MADRID: LIBRARÍA DE M. MURILLO, 1879

أعيد طبعه سنة 1985م.

الوصف املادي:
 319 صفحة.
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يســــــتمد كتاب فرانسيســــــكو كوديرا، أســــــتاذ اللغة العربية في جامعة مدريد وعضو األكادميية امللكية للتاريخ، أهميته من أن علم 
املســــــكوكات عموماً يعد عاماًل مســــــاعداً وقوياً في دراسة وفهم تاريخ األمم والشعوب ملا تنطوي عليه من معلومات قيمة ال توفرها 
كتب التاريخ دائماً. واملســــــكوكات العربية اإلســــــبانية تستحق حســــــبما ذكر الكاتب دراسة خاصة، فالعمالت العربية غنية مبعطيات 
تاريخية دقيقة، بل إنَّ األقل دقة منها أنها تذكر الســــــنة التي ســــــكت فيها. وبهذه الطريقة يرى املؤلف أنه بإمكاننا إعادة بناء تاريخ 
إسبانيا في فترة احلكم اإلسالمي وفي العصر الوسيط وقراءته في حني ال يحدث هذا مع باقي العمالت التي ضربت في إسبانيا 
التي وإن حملت مكان ســــــكها. ال حتمل التاريخ )اإليبيريني أوالقوطيني أواملســــــيحيني...( إضافة إلى تشابه أسماء امللوك مما يعسر 
عملية نسبتها إلى ملك أو إلى حقبة زمنية محددة. فاملسكوكات العربية تتضمن ُمداد حكم عبدالرحمن الثالث وابنه احلكم الثاني 

وحفيده هشام الثاني احلاجب أو ولي العهد.
تبــــــدأ أهمية العمــــــالت بانتهاء خالفة قرطبة في الثلــــــث األول من القرن اخلامس الهجري، الوقت الــــــذي أصبح فيه تاريخ العرب 
أقل وضوحاً، وتعطينا العمالت معلومات كثيرة بهذا اخلصوص. وبانقســــــام إســــــبانيا إلى ملوك الطوائف لم تَُسكَّ األموال فقط في 
األندلس أو في مدينة الزهراء بل في كل املمالك. وعمالت هذه الفترة أكثر أهمية الحتوائها على معلومات مهمة، وتشير إلى فترة 
لم تكن معروفة كثيراً وحتمل أغلبها صوراً دون حتديد الوظيفة أو املهمة ولكن من املفروض أنها تشير إلى العامل أو إلى والي دار 
الســــــكة. في العهد املرابطي قلت أهمية العمالت لكنها مفيدة أكثر في دراســــــة الكتابة العربية القدمية. وآخر مرحلة املســــــكوكات 
ــــــك أو دار الســــــكة لكنها  العربية في األندلس اختتمت بالهيمنة املوحدية. فاحلكام املوحديون أوجدوا تقليداً هو عدم ذكر تاريخ السَّ
تقدم تفاصيل عن األلقاب الســــــلطانية التي كانوا يتخذونها، فعمــــــالت الناصريني في غرناطة نهجت النمط املوحدي، وتذكر فيها 

شجرة النسب إلى اجليل السابع تقريباً.
و قد تناول الكاتب كل هذه التفاصيل في ثمانية أقسام، فعالج بالتفصيل وعبر مراحل زمنية وتاريخية محددة:

عمالت ذات طبيعة التينية، والتينية-عربية من سنة 92 إلى 100هـ.  •
عمالت األمراء األمويني إلى عبدالرحمن من سنة 100 إلى 300هـ.  •

العمالت انطالقاً من عبدالرحمن الثالث.  •
ملوك الطوائف.  •

العمالت من سنة 480 إلى 570هـ. عمالت املرابطني واحلقبة ما بني املرابطني واملوحدين.  •
العمالت الثنائية اللغة أللفونسو الثامن.  •

عمالت املوحدين.  •
عمالت ناصريي غرناطة.  •

باإلضافة إلى مالحق كثيرة وغنية.

ملخص الكتاب
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ملدين���ة  مختص���ر  وص���ف  واحلم���راء:  غرناط���ة  العن���وان:   -58
املوريس���كيني  لقص���ر  مس���تقل  وص���ف  م���ع  العتيق���ة  غرناط���ة 

)احلمراء(

العنوان األصلي للكتاب:
 GRANADA AND THE ALHAMBRA: A BRIEF DESCRIPTION 

OF THE ANCIENT CITY OF GRANADA WITH A PARTICULAR 
ACCOUNT OF THE MOORISH PALACE 

احملرر: 
 ALBERT FREDRICK CALVERT, 1872-1946

اللغة:

اإلجنليزية.

بيانات النشر:
LONDON, JOHN LANE; NEW YORK, JOHN LANE 
COMPANY, 1907

الوصف املادي:
 xxxvi، 88 صفحة، 460 صفحة من الصور ؛ 
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ملخص الكتاب
 THE SPANISH( هــــــذا الكتاب هــــــو أحد مجلدات السلســــــلة اإلســــــبانية

.)ALBERT F. CALVERT( من حترير ألبيرت كالفيرت )SERIES

أشــــــار املؤلف في مقدمته للكتاب إلى أنه في تعاطي الفن املوريســــــكي في 
إســــــبانيا، أدرك دائماً أن رغبة املتلقني للصور أكبر من الكلمات، وأنه غامر 
أيضاً في العمل احلالي والذي جتاوز سابقيه من األعمال في عدد اللوحات 
ليشــــــكل عماًل نافعاً إن لم يكن دلياًل شاماًل لعاصمة املوريسكيني املخلصة 

)غرناطة(، وذكرى فنية آلثارها الساحرة.
 THE( ”وهــــــذه هــــــي الطبعة الثالثــــــة واملختزلة لكتــــــاب “قصر احلمــــــراء
PALACE OF THE ALHAMBRA(، ولكــــــن هــــــذه الطبعة توســــــعت وال 
ســــــيما في وصف مدينة غرناطة. إال إن ميزانية السلســــــلة اإلســــــبانية لم 
تسمح بنشر الطبعة بالصورالفارهة املتعلقة باحلمراء والتي استخدمت في 

الطبعات السابقة.
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59- عنوان: الفن اإلسالمي )املوريسكي( في األندلس

العنوان األصلي للكتاب:
MAURISCHE KUNST 

املؤلف: 
ERNST KÜHNEL, 1882-1964

اللغة:

األملانية.

بيانات النشر:
 BERLIN: BRUNO CASSIRER, 1924

الوصف املادي:
 155 صفحة.
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ملخص الكتاب
ُكتب كتاب الفن املوريسكي باللغة األملانية، ونشر في العدد الرابع من سلسلة الفن الشرقي 
التــــــي كان يتولى حتريرها وليم كوهن WILLIAM COHN، وقد أشــــــار املؤلف في مقدمة 
الكتاب إلى أن نشــــــر الكتاب في هذه السلســــــلة حتديداً يؤكد الهوية “الشــــــرقية” للفن في 

األندلس من جهة وتأثره بأمناط الفن اإلسالمي على وجه العموم من جهة أخرى. 
يتضمن الكتاب عدداً من املباحث، جاءت على النحو اآلتي:

املغــــــرب واألندلس: وحتدث فيه املؤلف عن العالقة احلضارية والتطور السياســــــي بني   -
دول املغرب العربي )دول شــــــمال أفريقيا: املغرب وتونس واجلزائر( واألندلس، وناقش 
العالقــــــة بني القوطيني الغربيني والبربــــــر، كما حتدث عن خالفة قرطبة، وعن الثورات 
التي قام بها املورســــــيكيون في أرجاء متفرقة من املغرب العربي واألندلس، وعن عالقة 
املســــــلمني واملسحيني ببعضهم بعضاً، وأشــــــار أخيراً املؤلف إلى أولئك احلكام من بني 

أمية الذين كانت لهم جهود في نهضة الفن في األندلس.
اآلثار الفنية في الغرب اإلسالمي: استعرض املؤلف فيه اآلثار املعمارية في ضوء أمثلة   -
مختارة من القصور واحلصون واملساجد واملقابر في أرجاء متفرقة من األندلس وبلدان 
شــــــمال أفريقيا )وال ســــــيما في املغرب وتونس(. ووصف أمناطها املعمارية وتصويرها 

الفني املتعلق بها. 
فن الزخرفة )املوريسكس( اإلسالمي: حتدث فيه عن اخلط العربي وتوظيفه كأحد أبرز   -
العناصر الزخرفية، وناقش أساليب فن الزخرفة األموية، واملوريسكية، وأسلوب مدينة 
احلمراء الزخرفي، وحتدث عن األمناط الزخرفية وأشــــــكالها الهندســــــية أو املجسمة، 

وعن عناصر التجديد التي دخلت على الفن العربي في األندلس.
الفن اإلســــــالمي )املوريسكي( واملسيحي: يعنى بتتبع أوجه العالقة والتأثير والتأثر بني   -
الفن املعماري اإلســــــالمي واملســــــيحي في األندلس، وتأثيره على فن العمارة في أجزاء 

متفرقة من قارة أوروبا.
ويضم الكتاب عدداً كبيراً من الصور الفوتوغرافية التي تقدم مناذج مختارة من أمناط   

العمارة األندلسية، وأمناطها الفنية والزخرفية.

135



60- العن���وان: فه���رس املخطوط���ات العربية 
في مكتبة قصر اإلسكوريال في إسبانيا.

العنوان األصلي للكتاب:
BIBLIOTHECA ARABICO - HISPANA ESCURIALENSIS 

إعداد:
MICHAEL CASIRI, 1710-1791

اللغة:

العربية والالتينية.

بيانات النشر
MADRID: ANTONIO PEREZ DE SOTO, 1770

الوصف املادي:
 مجلدان؛ 37 سم.
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ملخص الكتاب
يعد مؤلف الفهرس مايكل كاســــــيري )MICHAEL CASIRI( واحداً من أهم الباحثني في مجال العربية القدمية والنصوص الســــــريانية، وهو عالم 
لبناني من بلدة غزير في قضاء كســــــروان في محافظة جبل لبنان، التي تبعد 27 كيلومتر عن العاصمة بيروت. درس في روما عام 1734م. وكان 

كاسيري عضواً في األكادميية اإلسبانية للعلوم، وقد توفي عام 1794م. 
 THE PALACE OF( وفي أثناء قمع املوريســــــكيني وتوسيع ســــــلطة محاكم التفتيش، ُشكلت أعظم مكتبة عربية في إسبانيا في قصر اإلسكوريال
THE ESCORIAL(. وكانــــــت احلاجــــــة إلى فهرس للمخطوطات العربية في مكتبة اإلســــــكوريال )THE ESCORIAL LIBRARY( ملحة إلى أبعد 
حد. مما حدا بحاكم جاكا )JACA( دون فيليب راميريز )DON FELIPE RAMIREZ( االقتراح على كاســــــيري الذهاب معه إلى إســــــبانيا وبدء 
البحث في اللغات الشــــــرقية. وفي مدريد بدأ كاســــــيري العمل في فهرس املخطوطات العربية ملكتبة اإلسكوريال التي كانت معروفة باحتوائها على 
ثروة كبيرة من املخطوطات العربية. وفي عام 1749م كانت البداية األولى للمؤلف في الفهرس، وظهر الفهرس عام 1770م في مجلدين ضخمني، 
وكتب النص على عموديني باللغتني العربية والالتينية. ويعد كتاب كاسيري كتاباً نادراً جداً. ومع نشر هذا الفهرس بدأت طريقة حديثة للدراسات 

العربية في إسبانيا جتد مكانها. 
يوفر فهرس كاســــــيري ملقتنيات مكتبة اإلســــــكوريال نقداً القى استحســــــاناً من قبل األكادمييني على امتداد العالم الغربي. وعمل كاســــــيري ال يعد 
قائمة باملؤلفني والعناوين فقط، بل يتضمن العديد من املقتطفات من أعماٍل ملؤلفني إســــــبان مســــــلمني باللغة األصل )العربية(، مع ترجمة التينية 
لهذه املقتطفات. وقد ُفِتحْت فور نشر هذا الكتاب مجموعات مكتبة اإلسكوريال في مجال الدراسات العربية لكل أوربا، إذ إن عماًل مثل هذا كان 

ينتظر صدوره كثيراً، إذ يعد من أكثر املساهمات التي أدت إلى معرفة إسبانيا املسلمة قيمة.
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61- العنوان: قصة املسيحيني واملسلمني اإلسبان

العنوان األصلي للكتاب: 
THE STORY OF THE CHRISTIANS AND MOORS OF SPAIN

املؤلف:
CHARLOTTE MARY YONGE 1823-1901

اللغة:

اإلجنليزية.

بيانات النشر:
LONDON: MACMILLAN, 1878

الوصف املادي:
 299 صفحة ؛ 16 سم.
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ملخص الكتاب 
عرضــــــت مؤلفة الكتاب ماري يونغ فــــــي مقدمتها للمحاوالت 
الرائعة للكتاب الذين سبقوها في مجال موضوع كتابها نفسه، 
ولكنها اســــــتخلصت بحسب ما اطلعت عليه أنه ال يوجد أحد 
حــــــاول أن يجمع في تصــــــور عام التاريخ اإلســــــباني والتاريخ 
العربي اإلســــــالمي مع التقاليد، والقصص، واألغاني، وهو ما 
قامت به املؤلفة وذلك محاولة منها لســــــد الفراغ احلاصل في 

األعمال األخرى.
بدأ العمل بجدول للحكام العرب واملسيحيني، متبوعاً مبقدمة 
جغرافية إلسبانيا تعكس التباين في التضاريس. حيث توجد 
اجلبال الوعرة في الشــــــمال، بينما املنطقة اجلنوبية مفتوحة. 
ثــــــم بدأت املؤلفة بوصف للتاريخ منــــــذ الزمن القدمي إلى عام 

1611م. والكتاب مؤلف من سبعة وعشرين فصاًل.
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62- العنوان: قصر احلمراء 

العنوان األصلي للكتاب:
 L´ALHAMBRA DE GRENADE

املؤلف:
 ALBERT CHAMPDOR

اللغة:

الفرنسية.

بيانات النشر:
PARIS: ALBERT GUILLOT, 1952

الوصف املادي:
 150 صفحة، 31 سم.
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ملخص الكتاب
يتحدث مؤلف الكتاب عن مدينة غرناطة، وال سيما قصر احلمراء. والكتاب 
في مجمله رحلة قام بها املؤلف داخل القصر، فأخذ يصفه جزءاً جزءاً، وبأدق 
التفاصيل الوصفية املمكنة، مستهال ذلك من موقع القصر إلى أن وصل إلى 
احلدائــــــق واألماكن احمليطة بــــــه. وقد قام بذلك كله بأســــــلوب وصفي دقيق 
رائع جذاب، يجعل املتلقي يرافقه في رحلته تلك ويعيشــــــها بكل أحاسيســــــه. 
واستعان املؤلف ب 128 صورة منها 13 صورة ملونة لتقريب القارئ أكثر من 

تلك املعالم العمرانية واخلزفية التي يصفها املؤلف في ثنايا كتابه. 
تنــــــاول املؤلف تفاصيل مكونات القصر مــــــن جميع النواحي في ثالثة أجزاء، 
راعــــــى فيها التدرج في الوصف وفق مســــــار رحلته داخــــــل القصر. فأعطى 
مســــــتهل اجلزء األول نظرة بانورامية عن غرناطة وموقعها اجلغرافي الرائع 
عند سلسة الســــــير النافذ »ســــــييرا نيفادا«، واالنطباع الذي تخلِّفه عند من 
يزورها أوَّل مرة. وقد ساعد في هذا أنها محاطة بأشجار الكاكتوس والزيتون 
ومناظر خالبة أخرى جعلت من قصر احلمراء جوهرة فريدة حقاً. وأخذ بعد 
ذلك في احلديث عن الروعة املعمارية التي ميزت عاصمة إســــــبانيا املسلمة 
وعن مكانتها بالنسبة إلى الغرب اإلســــــالمي فقارنها بوضعي بغداد ودمشق 
في الشــــــرق. وتكلم بعد ذلك عن ســــــكان غرناطة، وأصلهم، وأشــــــار إلى أن 
اليونان قد عرفوا األندلس معرفة عامة، وكانوا يســــــمونها تارتيسيدز. وأخذ 
يسرد تاريخ السكان واحلضارات املتعاقبة على اجلنوب اإلسباني من رومان، 
وبربــــــر، ووندال، وقوط، وجرمان. كما لم يفته أن يتحدث عن الفن الروماني، 
وعن شهرة جامع إشبيلية. كما توقف كثيراً عند وصول العرب إلى األندلس، 
وعبور طارق بن زياد للمضيق، ووصول املســــــلمني إلى طليطلة وباقي املناطق 
اإلســــــبانية دون قتال. تكلم أيضاً عن تسامح العرب جتاه السكان األصليني. 
وحتــــــدث أيضاً عن إمارة قرطبة بزعامــــــة عبدالرحمن التي يراها املؤلف من 
أزهــــــى عهود احلكم واحلضارة اإلســــــالمية. وواصل احلديــــــث بعد ذلك عن 
تاريــــــخ غرناطة، واخلصومات التي كانت مســــــرحاً لها، والتي لم متنع من أن 
يبنى بها قصر احلمراء، ويشيد بها مساجد عدة. فقد قام كل حاكم أو ملك 
بإمتام هذه املعالم العمرانية أو إضافتها وتزيينها. وذكر أن ابن احلمراء يعد 
املؤســــــس األول للقصر وللمرافق األخرى املوجودة بغرناطة، من مستشفيات، 
وحمامات عمومية، وقنوات مياه وغيرها. وانتقل في نهاية هذا اجلزء وطوال 
اجلزء الثاني للحديث عن القصر، ومعماره، وهندســــــته، وزخرفته، وحدائقه، 
ونوافذه، وأقواسه، وأبراجه، وساحاته، وجدرانه، وغرفه، وممراته، وقاعاته... 
وخصص حيزاً للزخارف والنقوش والكتابات التي زينت بها مختلف مرافقه، 
وملــــــواد بنائه من رخام وحجر وطني وغيرها. وجند إشــــــارات إلى فن الزجاج 
الذي تنفرد به احلضارة اإلسالمية، واملصابيح املوجودة في القصر وأشكالها 

وأنواعها.
 ،»LE GÉNÉRALIF« أما اجلزء الثالث فقد ركز فيه على حديقة جنة الريف
واملاء، والســــــقي، واأللوان، والعطور، والسواقي. وختم املؤلف كتابه في نهاية 

رحلته باحلديث عن البقايا العمرانية واألثرية التي حتيط بالقصر.
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63- العنوان: كتاب في الِفالحة 

املؤلف: أبو اخلير األندلسي

حتقيق: محمد بن عبدالله الرسموكي

اللغة:

العربية.

بيانات النشر:

فاس: املطبعة اجلديدة، 1357هـ.

الوصف املادي:
 217صفحة.
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ملخص الكتاب
جمع أبو اخلير األندلســــــي في كتابه »الِفالحة« خالصة معارفه وجتاربه في علوم الفالحة األندلســــــية وفنونها، ووظف 
فيه جتارب من ســــــبقوه في التأليف في هذا املوضوع من علماء اليونان والرومان وفالســــــفتهم. ورتب املؤلف كتابه وفق 
تسلســــــل منهجي، فبدأ بذكر األرض وصالحها للزراعة، والطرق املناســــــبة حلرثها وتقليبها، ثم أتبعه بســــــبل استنباط 
املياه من باطن األرض، والوسائل التي تساعد في معرفة قرب املاء وبُْعده، وحلوه ومّره، وحتدد أزمنة الغرس وأمكنته، 
ًة مــــــن الكتاب لزراعة الكرم )العنب(، وســــــبل  ص أبواباً عدَّ واألســــــباب التــــــي تنفع الــــــزرع وتدفع عنه اآلفات. ثــــــم خصَّ
عالجها من اآلفات، وطرائق تطعيمها، وما يحفظها طرية ونقية، وســــــبيل حتويلها إلى زبيب طري. وحتدث كذلك عن 
ثرى، واخلوخ، واإلجاص،  التني، والتفاح، والرمان، واللوز، واجلوز، والبندق، والصنوبر، والشــــــاه بلوط، والفســــــتق، والكمَّ
والسفرجل، واألترّج، والنخل، والتوت، مبيناً طرق تطعيمها وتركيبها، وحفظها وادخار ثمرها، واستخراج العصير منها. 
وعني مؤلف الكتاب بطريقة غرس اخلس، والبصل، والكراث، والثوم، والكرفس، وأنواع الرياحني واألحباق، والقصب، 

والشعير، والفول، والكتان. ويتناول الكتاب أيضاً أمراض األشجار وعالجها وسبل طرد القوارض واحلشرات عنها.
وخالصــــــة القول أن الكتاب يتضمن مادة فريدة من نوعها في الزراعة وأنواع املزروعات، وقد أضاف احملقق جملة من 

الشروح والتعليقات في حواشي الكتاب، ال سّيما في تفسير بعض املسميات الغامضة. 
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ية خالل العصر الوسيط  64- العنوان: َماَلَقة املسلمة: اآلثار والعلوم واآلداب املاَلقَّ

العنوان األصلي للكتاب:
MALAGA MUSULMANA: SUCESOS، ANTIGUEDADES، CIENCIAS Y LETRAS MALAGUEÑAS DURANTE LA EDAD MEDIA

املؤلف:
FRANCISCO GUILLÉN ROBLES, D. 1920

اللغة:

اإلسبانية.

بيانات النشر:
MALAGA: IMPRENTA DE ENRIQUE MONTES OLIVER, 1957

الوصف املادي:
 480 صفحة ؛ 27 سم.
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ملخص الكتاب
طبــــــع الكتاب أول مرة ســــــنة 1888 للميالد وأعيد طبعه ســــــنة 1957م، 
ــــــة في إطار برنامج نشــــــر مجموعة األعمال  حتت إشــــــراف بلدية َمالََق
القدمية واحلديثة والنادرة وغير املنشــــــورة حول هذه املدينة وتاريخها. 
ويهــــــدف الكتاب إلى إعطاء مجموعة من املعلومات واألخبار حول تاريخ 

َمالََقة من جميع النواحي.
و قد قسم الكتاب إلى ثالثة أجزاء باإلضافة إلى مقدمة تفصيلية.

يحمــــــل اجلــــــزء األول عنوان الســــــرد، ويشــــــتمل علــــــى ثمانيــــــة أبواب، 
تتنــــــاول تاريخ مالقة فــــــي العصر القدمي، وبناءها وســــــكانها، وعالقتها 
باإليبيريــــــني واألفارقــــــة. وتضمن أيضاً إشــــــارات إلى إقامــــــة الرومان 
واليونــــــان بها، وأخــــــرى إلى احلقبــــــة الفينيقيــــــة والبيزنطيــــــة كذلك. 
وتوقف بعــــــد ذلك عند الفتــــــح العربي وانهيار القوطيــــــني، إضافة إلى 
املســــــتعربني واملولديــــــن. وخصص حّيــــــزاً للحديث عن بعــــــض القبائل 
احلاكمة في َمالََقة، مثل: بني حمود في القرن العاشــــــر، ونهاية حكمهم 
فــــــي إســــــبانيا وأفريقيــــــا أيضاً. ثم جــــــاء دور احلديث عــــــن املرابطني، 
واملوحديــــــن، والناصريــــــني، واملرينيــــــني، وإعــــــادة فتح مالقة وإســــــبانيا 
حتت حكــــــم امللوك الكاثوليكيــــــني في القرن اخلامس عشــــــر امليالدي.
ص لآلثار، وقد استوفى ذلك في بابني. اهتم  أما اجلزء الثاني فقد ُخصِّ
األول منهما باحلديث عن املســــــكوكات املالقيَّة القدمية مبا فيها النقود 
اإلســــــالمية. أما الثاني فقد اهتم بدراســــــة الطوبوغرافيا، والصناعة، 
والفالحــــــة، والتجارة، والفنــــــون في مالقة إلى نهاية العصر الوســــــيط. 
فذكر اآلثار الرومانية، والتماثيل واملقابر املســــــيحية واملسلمة في مالقة 
دون نسيان األسوار، واألبواب، واملساجد، واألماكن املقدسة عامة سواء 
كانت مسيحية أم إســــــالمية واألفران، واحلمامات، والشوارع، واملنازل، 

والقصبات، والنجارة، وصناعة اخلزف، وغيرها.
أما اجلزء الثالث فقد تناول العلوم والفنون في بابني: حتدث في الباب 
األول منهما عن العلوم واآلداب في مالقة من الفتح اإلسالمي إلى القرن 
الســــــابع للهجرة، ورصد كل احلركات العلمية واألدبية السائدة، إضافة 
إلى الفالسفة والشعراء غير املسلمني. أما الباب الثاني فقد عرض فيه 
املوضوع نفســــــه بداية من القرن السابع الهجري إلى إعادة الفتح. وضم 
آخر الكتاب مالحق كشــــــافات ألســــــماء األشــــــخاص واألماكن والصور.
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65- العنوان: مختصر تاريخي ملسلمي إسبانيا 

العنوان األصلي للكتاب:
PRÉCIS HISTORIQUE SUR LES MAURES D’ESPAGNE

املؤلف:
JEAN PIERRE CLARIS DE FLORIAN, 1755-1794

اللغة:

الفرنسية.

بيانات النشر:
PARIS: C. 1792

الوصف املادي:
 242 صفحة ؛ 14 سم.

146



ملخص الكتاب
يهدف الكتاب إلى رصد تاريخ العرب املســــــلمني أثناء وجودهم في األندلس وال سيما منذ عام 714 إلى 1474 
م. والهدف اآلخر يتمثل في التعريف املوضوعي واحلقيقي بهم، وبعاداتهم وتقاليدهم. ويبرر املؤلف ذلك بكون 
عرب إســــــبانيا معروفني، لكن تاريخهم ظل إلى حد ما مجهوالً. وقد قال املؤلف في هذا الشــــــأن: إن املؤرخني 
اإلســــــبانيني الذين رجع إليهم لم يفيدوه كثيراً؛ ألنهم يتناولون املوضوع بسطحية أو بهدف إبراز مصالح معينة. 
أما الُكّتاب العرب فقد وقعوا في أســــــر مدح احلكام، والتغني ببطوالتهم وانتصاراتهم، دون قول أي شــــــيء عن 

هزائمهم.
بحــــــث املؤلــــــف عن التقاليد العربية في األندلس في كل املصادر والوثائق، وفي الروايات اإلســــــبانية، والشــــــعر 

القشتالي القدمي، وفي املخطوطات واملذكرات. وقد تناول كل هذه األمور على أربع مراحل.
املرحلــــــة األولى: فتح العرب واملســــــلمني من القــــــرن الرابع إلى القرن الثامن الهجــــــري. وعرض فيها إلى أصل 
الفاحتني القادمني وال سيما من شمال أفريقيا بقيادة طارق، ثم انتقل إلى احلديث عن عرب اجلزيرة العربية 
وعاداتهم وطباعهم، ثم عن ميالد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والديانة اإلسالمية، وتقدم اإلسالم 
عه بوساطة الفتوحات. كما أشار إلى فتح مصر بهذا اخلصوص وإلى إسالم سكان شمال أفريقيا. وبعد  وتوسُّ
ذلك حتدث عن إسبانيا القوطية قبيل دخول العرب، وعن تفاصيل فتح األندلس من بعد. واختتم هذه املرحلة 

باملعارك واحلروب األهلية في إسبانيا.
املرحلة الثانية: خلفاء العرب، مملكة قرطبة، من أواسط القرن الثامن إلى القرن احلادي عشر الهجري. وقد 
اشــــــتملت على انقسام املسلمني وسقوط األمويني، وتنصيب عبدالرحمن األول في إسبانيا. ثم خصص املؤلف 
حّيزاً لديانة املســــــلمني، وحفالتهم، واحلروب األهلية فيما بينهم. وحتدث في الوقت نفســــــه عن حكم هشــــــام، 
وعبد العزيز، وعبدالرحمن الثاني، والثالث، ومحمد، واملنذر، وعبدالله، واحلكم الثاني. ثم أدرج الفنون اجلميلة 
في قرطبة، وكرم العرب ولطفهم وقانون املسلمني وعدلهم، وسلطة اآلباء واألجداد. وختم هذا اجلزء بالفوضى 

التي عمت قرطبة نهاية اخلالفة.
املرحلة الثالثة: املمالك الرئيســــــة، بداية القرن احلادي عشــــــر إلى أواسط القرن الثالث عشر. افتتحها املؤلف 
بالكالم على دولة إســــــبانيا املســــــيحية وجناحاتها في شخص السيد LE CID. حتدث كذلك عن فتح املرابطني 
وغزوهم إلســــــبانيا، وعن االنقسامات في صفوف املسلمني واملسيحيني، وعن معركة طولوصا ونتائجها دون أن 

يغفل احلديث عن الفنون اجلميلة، وإدراج أسماء مثل: ابن رشد، وابن زهر.
املرحلــــــة الرابعــــــة: ملوك غرناطة، من أواســــــط القرن الثالث عشــــــر إلى الطرد النهائي للمســــــلمني في القرن 
الســــــابع عشر. استهلها بوصف ململكة غرناطة وحصار إشــــــبيلية من طرف فرناندو وسقوطها. وجند إشارات 
إلى عائدات ملوك غرناطة أيضاً. وذكر القوات املســــــلحة والفرســــــان، وذكر وصفاً لقصر احلمراء، وتكلم عن 
الفنون اجلميلة والعلوم، وصورة املرأة ولباس الرجال والنساء، وعادات العرب في غرناطة. كما تكلم كذلك عن 
فرناندو وإيسابيل، واحلروب في غرناطة وسقوط احلمراء. واختتم هذه املرحلة باحلديث عن حصار غرناطة 

وسقوطها، وثورة العرب وطردهم النهائي.
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66- العنوان: مدن إسالمية في إسبانيا 

العنوان األصلي:
MOORISH CITIES IN SPAIN

املؤلف:
CATHERINE GASQUOINE HARTLEY, 1867-1928

تصوير:
ELIZABETH HARTLEY

اللغة:

اإلجنليزية.

بيانات النشر:
 LONDON : SIEGLE, HILL & CO.، 1906

الوصف املادي:
 99 صفحة، مصور ؛ 17 سم.
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ملخص الكتاب
صدر هذا الكتاب من سلســــــلة الجنهام )THE LANGHAM SERIES(؛ وهي سلســــــلة مصورة 
لدراســــــة الفنون. وقد ألف هذا الكتاب ســــــيدة إجنليزية، اســــــمها كاثريــــــن هارتلي، حيث 
سافرت إلى إسبانيا بصحبة زوجها لغرض السياحة؛ فأعجبت بها ومبدنها وتراثها وطراز 
 A RECORD OF SPANISH( ”مبانيها املعماري. وهي مؤلفة كتاب “ســــــجل الرســــــم اإلسباني

 )PAINTING

هــــــذا الكتاب كتاب وصفي، ويصنف ضمــــــن كتب الرحالت، ويحوي كثيراً من الصور ألربع 
مدن إسالمية في إسبانيا، وهي:

قرطبة.  •
طليطلة.  •
إشبيلية.  •

غرناطة.   •
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67- العن���وان: مذك���رة حول صح���ة األخبار 
املنسوبة إلى املؤلف العربي املدعو الرازي

العنوان األصلي للكتاب:
MEMORIA SOBRE LA AUTENTICIDAD DE LA CRONICA 
DENOMINADA DEL MORO RASIS

املؤلف:
PASCUAL DE GAYANGOS, 1809-1897.

اللغة:

اإلسبانية.

بيانات النشر:
MADRID: ACADEMIA DE LA HISTORIA، 1850

الوصف املادي:
100 صفحة ؛ 30 سم.
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ملخص الكتاب 
إن الدراســــــات التــــــي تناولت بالبحث هــــــذه األخبــــــار التاريخية 
متضاربة ومتناقضــــــة؛ فمنهم من عدها صحيحــــــة وموثوقاً بها، 
ومنهم من ذهب إلى أنها منحولة. وفي هذه احملاضرة التي ألقاها 
الكاتب حــــــني مت تعيينه عضواً في األكادميية امللكية للدراســــــات 
التاريخية حاول فيها تســــــليط الضوء على هذه الوثيقة التاريخية 

وصاحبها.
تنقسم هذه الوثيقة إلى ثالثة أقسام مختلفة:

وصف جغرافي إلســــــبانيا كما عرفها العرب وحدودها خالل   •
القرن العاشر، أي قبل سقوط األمويني بقليل.

وصف الســــــكان وتاريخهم منــــــذ الفينيقيني والقرطاجيني، ثم   •
الرومان والقوطيني.

تاريخ إسبانيا حتت احلكم العربي منذ غزوها عن طريق طارق   •
ابن زياد وموسى بن نصير إلى سنة 366 للهجرة )977م( إبان 

حكم املستنصر بالله احلكم الثاني، تاسع خليفة أموي.
وهذه احملاضرة هــــــي حتقيق تاريخي في هذه الوثيقة التي كتبها 
أبو بكر الّطْرطوشــــــي، رد اعتبار للبحــــــث التاريخي العربي. وهي 
مملوءة باإلحاالت املفيدة واملهمة حول هذه الوثيقة وحول مراجع 

عربية أخرى ال تقل قيمة عنها. 
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68- العنوان: مشاهد من التقاليد العربية: 
إسبانيا – القرن العاشر 

العنوان األصلي للكتاب: 
 SCÈNES DE MOEURS ARABES: ESPAGNE - DIXIEME 
SIECLE

املؤلف: 
LOUIS VIARDOT, 1800-1883

اللغة :
الفرنسية.

 بيانات النشر:
PARIS: PAULIN، LIBRAIRE - EDITEUR, 1834

الوصف املادي:
 299 صفحة ؛ 21 سم.
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ملخص الكتاب
يعد كتاب »مشاهد من التقاليد العربية« ملؤلفه الفرنسي لويس فياردو LOUIS VIARDO كتاباً جامعاً يعنى برصد الثقافة العربية 
في األندلس في عهد اخلالفة خالل القرن العاشر للميالد ودراستها، وال سيما ما ارتبط منها بالعادات والتقاليد االجتماعية، 
واملمارســــــات اليومية، ومختلف مظاهرها وجتلياتها، والطقوس التي كانت تخضع لها هذه احلياة في األندلس في تلك احلقبة. 

يقول املؤلف: إنه يحاول من خالل هذا العمل أن يعيد احلياة التاريخية ألمة عظيمة اختفت من على وجه األرض.
 ESSAI SUR L>HISTOIRE DES :ويعد الكتاب احلالي في واقع األمر اســــــتمراراً وتتمة للكتاب األول للمؤلف نفســــــه وعنوانه

ARABES ET DES MORES D>ESPAGNE والذي يتناول تاريخ العرب واملسلمني في إسبانيا. 

والكتــــــاب الــــــذي نحن بصدده إذاً يضيــــــف مظاهر عامة إلى األحــــــداث التاريخية، ومظاهر أخرى مرتبطــــــة بالتصرفات العامة 
واخلاصــــــة؛ ألن املؤلــــــف شــــــعر مند البداية باحلاجة إلى هذه اإلضافة، ونبه في الوقت نفســــــه إلى أن كتابــــــه هذا ليس رواية أو 
مســــــرحية بالرغم من عنوانه، إمنا هو  كتاب تاريخ، تاريخ وصفي وحقيقي. وقد ســــــرد لذلك املصادر واملراجع التي اعتمد عليها 

إلجناز هذا العمل.
تنــــــاول الكتاب مجموعة من املواضيع التي تصب كلها في إبراز جوانب من الطقوس واملمارســــــات احلياتية اليومية، فنراه بذلك 
يرتبط في سرد تلك األشياء ارتباطاً وثيقاً بالشخصيات التاريخية املعروفة وباألماكن واألزمنة أيضاً، مما يعطي العمل كله صفة 

الواقعية التي جتعله أكثر مصداقية.
وقــــــد عرض في جملة ما عرض له إلى موضوع املســــــجد، فترجم األذان وتكلم عن الصلــــــوات اخلمس املفروضة. وعن تأديتها، 
وعن أول مسجد في اإلسالم ومحيطه، واملؤذن، واخلليفة. كما تكلم عن وقائع وحكايات تاريخية أبطالها الشخصيات التاريخية 
املعروفة. ثم عرض للخطب التي كانت تلقى من طرف األئمة واخلطباء في املساجد. كما أن الباب اخلاص الذي عقده للمسجد 

مملوء باملصطلحات الدينية أو متصلة به من قبل املصلّى، واملدرسة، واخلطيب، واجلهاد، واملؤذن وغيرها.
وعند حديثه عن املبارزة أشــــــار إلى وســــــائل الترفيه والتســــــلية التي كانت متارس في حضرة اخلليفة، فقدم لها وصفاً دقيقاً، 
ووصف ممارســــــيها وأزيائهم بألوانها املختلفة املتميزة واملثيرة. وحتدث في هذا املضمار عن املســــــابقات العربية بصفتها وسيلة 
تسلية راقية لشعب متحضر، وقارنها مبا ميارسه املسيحيون. وأعطى كذلك أمثلة عن املسابقات وأنواعها، وقواعدها، والطقوس 

االحتفالية والرسمية املرافقة لها.
وتكلم أيضاً عن اجلهاد، ودور اخلطباء في التعريف به واحلث عليه، حيث كانوا يتكلمون عنه في خطبهم بصفته جزءاً ال يتجزأ 
من اإلميان والدين، وركناً أساسياً من أركانه كالصالة والصيام... وحتدث عن اجليش وتنظيمه وإمكانياته واستعداداته للغزوات 
واملعارك، ودور النشرات التي كانت توزع في املساجد للتعريف ببطوالته. وبني التسلسل داخل اجليش، وتكوينه واالنتساب إليه، 

وتسميات الفرق العسكرية املختلفة.
ومن جهة أخرى تكلم املؤلف عن األكادمييني في عهد املنصور، واهتمام األخير بالعلوم والدور اإلشــــــعاعي الذي كان له؛ إذ كان 
يشــــــجع على العلم والتعلم، فيتفقد بشكل مفاجئ املدارس الدينية واملعاهد، فيثني على املدرسني، ويعطي جوائز للطلبة، ويختار 
مــــــن بينهم القضاة، واملقرئــــــني، واخلطباء. وكان يزور مقر األكادميية أيضاً، فيحضر جلســــــات األكادمييــــــني، وذكر وصفاً لهذه 
األكادميية وتاريخ تأسيســــــها، وتكلم عن األكادمييني وتخصصاتهم الفكرية والعلمية. وبني كذلك انشــــــغال األثرياء من الناس بها 

وقت راحتهم أيضاً. 
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أه���ل  ُمَل���ح  ف���ي  ���س  التأنُّ ومس���رح  األنف���س  مطم���ح  العن���وان:   -69
األندلس

املؤلف:
الوزير الكاتب أبو نصر الفتح بن خاقان بن محمد بن عبدالله القيسي 

اللغة:
العربية.

بيانات النشر:
مصر، مطبعة السعادة، 1325هـ

الوصف املادي:
 112صفحة.
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ملخص الكتاب
بنّي صاحب كتاب »مطمح األنفس ومســــــرح التأنس« في مقدمته أن الســــــبب في تأليف هذا الكتاب يعود إلى أن عدداً من 
رجال األندلس ماتوا من غير أن توثق مآثرهم وأعمالهم، اجللية إلى أن تنبه إلى ذلك الوزير أبو العاص، حكيم بن الوليد، 
فأشــــــار عليه أن يؤلف ديواناً يجمل فيه تصنيف ســــــير أعيان األندلس. وهكذا بدأ الفتح بن خاقان في جمع ما تسنى له 
جمعه من مآثر رجال األندلس وأعمالهم، فقســــــمه ثالثة أقســــــام. يشتمل القسم األول على مآثر الوزراء. وقد حتدث فيه 
عن مجموعة منهم، من بينهم الوزير احلاجب جعفر بن محمد امُلْصحفي، والوزير أبو العباس أحمد بن عبد امللك بن عمر 
ابن أشــــــهب، والوزير أبو القاســــــم محمد بن عبَّاد، وكاتب املنصور الوزير أبو عبد محمد بن عبدالعزيز، والوزير أبو احلزم 
َجْهور بن محمد بن َجْهور، وذو الوزارتني أبو الفرج، والوزير أبو عامر أحمد بن عبدامللك األْشجعي، والوزير أبو املغيرة بن 
حزم عبدالوهاب بن احلزم، والوزير أبو عامر بن محمد بن مســــــلمة، والوزير أبو حفص أحمد بن برد، والوزير أبو جعفر 
ابن اللماني، والوزير أبو عبدة حســــــان بن مالك بن أبي عبيدة، والوزير أبو أيوب بن أمية، والوزير أبو يحيى بن ُصمداح، 

والوزير أبو القاسم بن عبدالغفور، والوزير أبو مروان بن مثنى، والوزير أبو الوليد بن حزم.
أما القسم الثاني من الكتاب فقد خصصه لسرد محاسن أعالم العلماء والقضاة والفقهاء. وحتدث في القسم الثالث عن 

محاسن األدباء والنوابغ والنجباء من أهل األندلس.
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70- العنوان: معجم عربي إسباني: فن تعلم اللغة العربية

العنوان األصلي للكتاب:
ARTE PARA LIGERAMENTE SABER LA LENGUA ARAUIGA EMENDADA Y 
ANADIDA Y SEGUNDA MENTE IMPRIMADA. VOCABULISTA ARAUIGO EN 

LETRA CASTELLANA

املؤلف:
PEDRO DE ALCALA

اللغة:

اإلسبانية.

بيانات النشر: 
 GRANADA:
JUAN VARELA DE SALAMANCA، 1505

الوصف املادي:
 540 صفحة ؛ 20 سم.
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ملخص الكتاب
وضع هذا الكتاب نزوالً عند أمر كبير أســــــاقفة غرناطة 
فرنانــــــدو دي طالبيرا ســــــنة 1499م. والغاية من تأليفه 
تسهيل عملية التواصل مع سكان غرناطة بغية تنصيرهم 
فــــــي إطار اخلطة التي كانت الكنيســــــة قد وضعتها في 

ذلك احلني.
و يعــــــدُّ هذا املعجم أول معجم ينشــــــر في أوربا في ذلك 
التاريخ، ويقع في خمســــــمئة صفحــــــة تتناول خصائص 
اللهجة الغرناطيــــــة من الناحية الصوتيــــــة، والصرفية، 
والنحوية. أما اجلزء األكبر من هذا الكتاب الفريد فقد 
خصــــــص للمعجم الذي يضم أكثر من اثنتني وعشــــــرين 
ألــــــف كلمة كتبت كلهــــــا باخلط الالتينــــــي. وأهمية هذا 
الكتاب من الناحية التاريخيــــــة ال تخفى على أحد،غير 
أن أهميته اللغوية جعلت منه مصدراً للباحثني في تاريخ 

اللغة العربية في األندلس.
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71-العنوان: املعجم ف���ي أصحاب القاضي اإلمام 
َدفّي أبي علي الصَّ

املؤلف: محمد بن عبدالله بن أبي بكر القضاعي املعروف 
ار بابن األبَّ

حتقيق:
 FRANCISCUS CODERA Y ZAYDIN, 1836-1917

اللغة:

العربية.

بيانات النشر:
مدريد، روخس: 1885م

الوصف املادي:
 368 صفحة.

158



ملخص الكتاب
يركز موضوع كتاب »املعجم في أصحاب القاضي اإلمام أبي علي الصدفي« املتوفى ســــــنة ســــــتمئة وثمان وخمسني للهجرة 
َرُقْسطي املعروف  دَفي السَّ رة الصَّ على تراجم الرواة، وقد وثقها املؤلف على إثر سماعها من قبل القاضي أبي على بن سكَّ
بأبي الدّراج. وقد سعى املؤلف فيه إلى جمع أسمائهم، وأبيات شعرية تعبر عن مكانتهم، وذكر من أنبائهم ما أمكن مباهياً 

بهم وبعصرهم.
رتب املؤلف الكتاب هجائياً بحســــــب االســــــم األول لألعالم املترجم لهم ابتداًء بأحمد بن محمد بن عبدالرحمن بن مُنارة 
احلَجري، وانتهاء باليســــــع بن عيســــــى بن حزم بن عبدالله بن اليســــــع بن عمر الغافقي، وبلغت التراجم في الكتاب خمس 

عشرة وثالث مئة ترجمة. 
ويحتوي الكتاب على العديد من الكشــــــافات، مثل:كشــــــاف املؤلفني مرتباً حسب كناهم، وكشاف األماكن، وكشاف املراجع، 
وقائمة تصحيحات، فضاًل عن ذلك يتضمن الكتاب مقدمة باللغة الالتينية من إعداد فرانسيسكو قوديرا حتدث فيها عن 

موضوع الكتاب وعن سيرة مؤلفه ومؤلفاته. وكذلك تعليقات وتصويبات أدرجت في احلواشي السفلية من منت النص. 

159



72- العنوان: مقاالت متنوعة 

العنوان األصلي للكتاب:
MISCELLANEOUS TRACTS

املؤلف:
MICHAEL GEDDES, 1650?-1713

اللغة: 

اإلجنليزية.

بيانات النشر:
LONDON: PRINTED FOR A. AND J. 
CHURCHILL، 1702

الوصف املادي:
 478 صفحة.

160



ملخص الكتاب
ولد مايكل جّدس عام 1650م تقريباً، وتوفي عام 1713م، ونشــــــأ في إسكوتالند وتلقى 

تعليمه في أكسفورد. 
وهذا الكتاب جتميع لستة مقاالت أشبه ما تكون ببحث تاريخي شديد التمحيص.

املقالة األولى: تتعلق بتاريخ العرب في إسبانيا، وقصة طردهم في عهد فيليب الثالث   •
.)PHILIP III(

املقالة الثانية: تتعلق بتاريخ الثورة الشــــــعبية في قشتالة )CASTILE( في بداية عهد   •
 )CHARLES V( تشارليز اخلامس

املقالة الثالثة: تستعرض احملاكم اإلسبانية.  •

املقالة الرابعة: وصف للمخطوطات التي عثر عليها في غرناطة.  •

املقالة اخلامســــــة: عرض حملاكــــــم التفتيش البرتغالية؛ مع قائمة للمســــــاجني جاءت   •
كنتيجة حملاكم التفتيش في ليشبونة.

املقالة السادسة: سجل بقتلى البروتستانت.  •
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73- العن���وان: ملوك الطوائ���ف ونظرات في 
تاريخ اإلسالم 

املؤلف: 
REINHART DOZY, 1820-1883

املترجم: كامل كيالني

اللغة:

العربية.

بيانات النشر:
القاهرة، مكتبة ومطبعة عيسى البابي احللبي وشركاه: 

1933م = 1351هـ
الوصف املادي:

 446 صفحة ؛ 21 سم.
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ملخص الكتاب
الكتــــــاب عبــــــارة عن فصــــــول مترجمة مــــــن كتاب املستشــــــرق رينهــــــارت ُدوزي 
»REINHART DOZY«. وقــــــد آثر املترجــــــم نقلها إلى العربيــــــة لتبيان وجهة 
تفكير عالم أوربي كبير. وقد اقتصر املترجم على نقل آراء ذلك املستشرق بال 
مناقشــــــة أو تعليق، إال ما يقتضيه املقام من توضيح ملا اعتقد املترجم أن أكثر 
القــــــراء في حاجــــــة إليه. يتكون الكتاب في األصل من جزأين رئيســــــني: األول: 
عن ملوك الطوائف، ويتألف من اثني عشــــــر فصاًل؛ عرض الفصل األول حلال 
الواليات اإلسالمية في األندلس بعد إلغاء اخلالفة، وما نتج عنها، ونشأة ملوك 
الطوائف، وعرض أيضاً في هذا الفصل لقرطبة، وإشبيلية، وبني عبَّاد، وقاضي 
إشــــــبيلية. وهكذا متضــــــي الفصول إلى الفصل الثاني عشــــــر. وقد ختم اجلزء 
األول مبلحق خاص عن ملوك الطوائف وعواصمهم، ابتداًء بإشــــــبيلية، ومروراً 
بكل من: قرطبة، واجلزيرة، وغرناطة، وقرمونة، وُرندة، ومورور، وأركش، وولبة، 
ونبلة، وشلب، وشــــــنتمرية، ومرتلة، وبطليوس، وطليطلة، وسرقسطة، والسهلة، 

والُفنْت، وبلنسية، ودانية، ومرسية، وختاماً باملرية.
أما اجلزء الثاني: من الكتاب فقد عني بنظريات في تاريخ اإلســــــالم، واشتمل 
علــــــى مواضيع كثيرة، منها: ديانة العرب فــــــي اجلاهلية، والعرب واجلّن، ومكة 
والكعبة، واحلجر األسود، وعبادة األصنام، وعقيدة البعث، واملسيحية واليهودية، 
واحلنيفية، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وســــــلم، وانتخاب اخلليفة، وأنصار 
الرجعية، وعمر بن عبدالعزيز، وقواعد اإلســــــالم، وأســــــباب انتشــــــار اإلسالم، 

ومعجزة اإلسالم، ودين الفرس.
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74- العنوان: املؤرخون واجلغرافيون العرب 
واإلسبان.

العنوان األصلي للكتاب:
ENSAYO BIO-BIBLIOGRÁFICO SOBRE LOS 
HISTORIADORES Y GEÓGRAFOS ARÁBIGO-
ESPAÑOLES

املؤلف: 
FRANCISCO PONS BOIGUES 

اللغة:

اإلسبانية.

بيانات النشر: 
MADRID: SAN FRANCISCO DE SALES، 1898

الوصف املادي:
 514 صفحة ؛ 28 سم.
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ملخص الكتاب
يهــــــدف الكتاب إلى رصد شــــــامل للمؤرخني واجلغرافيــــــني العرب غير املعروفني 
والتعريف بهم، ووضع قائمة بأســــــمائهم وتراجمهــــــم وأهمية أعمالهم. وهو عمل 
شــــــاق باعتراف صاحبه، ويتطلــــــب جهداً كبيراً بالنظر إلى شــــــح املعلومات حول 

املوضوع وصعوبة اخلوض فيه ألسباب مختلفة.
يشــــــتمل الكتاب باإلضافة إلى املقدمة التي أوضح فيها املؤلف األهداف الكبرى 
للبحث والصعوبات التي تعتريه وباإلشــــــارة إلى الببليوجرافيا املعتمدة واملنهجية 
املتبعة في عمله، على املراحل الزمنية التالية، مبرراً في بداية كل مرحلة التقسيم 

الزمني املتبع بذكر خصائص احلقبة:
1. املرحلة األولى: متتد من عبد املالك بن احلبيب )853 أو 854م( إلى ابن حزم 

)1064م(.
وقد عمد في تناول هذه املرحلة إلى منهجية موحدة تتوخى البســــــاطة والوضوح، 
لــــــة، ثم بعد ذلك  فاســــــتهل تناوله ملؤرخ أو جغرافي عربي بســــــيرته الذاتية مفصَّ
مبجمــــــوع أعماله واحداً تلو اآلخر، وختم ذلك برؤية نقدية للمؤرخ أو اجلغرافي. 
وهكذا ســــــيجد القارئ أســــــماء مثل: يحيى الغّزال، ويحيى بن إبراهيم بن مزين، 
ومحمد بن موســــــى الرازي، وعبد الله بن عبدالرحمن الثالث، ومحمد بن يوسف 
اق، واحلكم الثاني، وابــــــن القوطية، والزبيدي، وابن الدبــــــاغ، وابن الهندي،  الــــــورَّ
والليثــــــي، والصاحبني، وابن الَفَرضي، وابن الصّفار، وابن الزهراوي، واألشــــــعث 

وغيرهم، حيث وصل عددهم في هذه املرحلة إلى 102 مؤرخ وجغرافي.
2. املرحلــــــة الثانية: من ابن حزم )1064م( إلى ابن األبَّار )1259م(: وجند ضمن 
هذه املرحلة أســــــماء مثل: ابــــــن صائد، وابن األفطس، وابن زيــــــدون، وأبي عبيد 
البكري، واحلميدي، وابن اللبَّانة، وابن علقمة، والطرطوشــــــي، وابن بســــــام، وابن 
العربي، والقاضي عياض، والنميري، واإلدريســــــي، وابــــــن اخلراط، وابن طفيل، 
وابن عياد، والشــــــقندي، وغيرهم من مجمــــــوع 149 مؤرخاً وجغرافياً مدرجاً في 

هذه املرحلة.
3. املرحلة الثالثة: من ابن األبَّار )1260م( إلى نهاية الهيمنة اإلسالمية، وسنجد 
راج، وابن اخلطيب،  أسماء مثل: ابن سعيد املغربي، والَعبْدرّي، وابن الزبير، والسِّ
وابــــــن خلدون، وغيرهم حيــــــث بلغ عدد من أدرجوا في هــــــذه احلقبة حوالي 50 

مؤرخاً وجغرافياً.
يتضمــــــن الكتاب باإلضافة إلــــــى اخلامتة العامة مالحق ملؤرخــــــني أعمالهم غير 
معروفة، وكتباً مجهولة املؤلفني، ومؤرخني وجغرافيني غير إسبان لهم اهتمامات 

افاً بأسماء املسلمني الذين ذكروا في الكتاب. بالتاريخ اإلسباني، وكشَّ
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75- العن���وان: املوريس���كيون اإلس���بان وطرده���م: دراس���ة 
تاريخية-نقدية.

العنوان األصلي للكتاب:
LOS MORISCOS ESPAÑOLES Y SU EXPULSION: ESTUDIO HISTORICO-
CRITICO

املؤلف:
 PASCUAL BORONAT Y BARRACHINA

تقدمي:
 MANUEL DANVILA Y COLLADO, 1830-1906

اللغة:

اإلسبانية.

بيانات النشر:
 VALENCIA: IMPRENTA DE FRANCISCO VIVES Y MORA, 1901 

الوصف املادي:
مجلدان )املجلد األول 690 صفحة، واملجلد الثاني 744 صفحة( ؛ 25سم.
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ملخص الكتاب
طبع الكتاب بإذن من الكنيسة، وهو يركز على مسألة طرد املوريسكيني من التراب اإلسباني، وقد تناول املؤلف في مجلدين تفاصيل هذا الطرد.

 يحتوي املجلد األول على 14 باباً، ومن بني محتوياته الفتح العربي لألندلس ومغزى إعادة الفتح واملســــــتعربني واملولدين. وتطرق إلى طبيعة اجلنس 
الفاحت وتعايشــــــه مع اإلســــــبانيني إلى القرن العاشــــــر امليالدي. ثم حتدث املؤلف عن عهد الفونســــــو السادس والســــــابع، وتفاصيل فتح بعض املناطق 
وتقويتها للفتح املســــــيحي. ثم تناول دور ملوك الطوائف وســــــقوط غرناطة، وطرد اليهود، وأصل املشكلة املوريسكية، واإلجراءات املتخذة لتنصيرهم، 
واإلصالحات البروتستانتية في إسبانيا أيضاً. وأشار إلى كيفية تعامل فيليبي الثاني مع املوريسكيني وعن انتقاصهم في البوخارا، وعن عفو كليمنتي 

عن موريسكيي بَلَنْسية.
 EL احلكم والصالحيات الواســــــعة التي يتمتع بهــــــا الدوق دي ليرما FELIPE III ويتحــــــدث البــــــاب األول مــــــن املجلد الثاني عن تولــــــي فيليبي الثالث
 EL في نهاية القرن الســــــادس عشــــــر. وقد أثيرت قضية املوريسكيني في مرسوم سنة 1599م وفي تقرير الكاردينال غيفارا DUQUE DE LERMA

CARDINAL GUEVARA أيضاً.

أما الباب الثاني فيتحدث عن مذكرات البطريق فيليبي الثالث حول القضية املوريسكية، والقرارات اخلطيرة ملجلس الدولة لعام 1601م، وتقرير آخر 
.GOMEZ DAVILA حول املوريسكيني لغوميز دافيال

ويعرض الباب الثالث تقرير فيكيروا FIGUEROA إلى فيليبي الثالث في بداية القرن الســــــابع عشــــــر، ويشمل بعض املقترحات حول منهجية التعامل 
مع املوريسكيني الستمالتهم عوض طردهم، وتقريراً آخراً لبيدرو دي فالينسية PEDRO DE VALENCIA حول املوريسكيني.
ويتناول الباب الرابع القرارات التي اتخذت على هامش دورات يناير وأكتوبر من سنة 1607م وكذا سالم إسبانيا مع إجنلترا.

ويتحدث الباب اخلامس عن تعيني مجلس إساقفة بَلَنْسية، وعن قائمة املواضيع التي تناولها إلى منتصف ديسمبر سنة 1608م، وعن موافقة مجلس 
الدولة على طرد املوريسكيني سنة 1608م.

أما الباب السادس فيبني أسباب قرار الطرد، ومشكلة طرد األطفال املوريسكيني.
ويعرض الباب الســــــابع إلى نشــــــر قرار الطرد العام وطرد موريســــــكيي بلنســــــية ســــــنة 1609م، وإجراءات ضمان حياة املوريســــــكيني الفالينســــــيني 

وممتلكاتهم.
ويتناول املؤلف في الباب الثامن مقاومة موريسكيي بَلَنْسية املسلَّحة، والنتائج االقتصادية األولى للطرد.

أما الباب التاسع فيركز على اجلانب الديني لقضية الطرد ونهاية الطرد من مملكة بَلَنْسية.
وفي الباب العاشــــــر تفاصيل طرد املوريســــــكيني من األندلس وقْشــــــتالة، والطرد النهائي على يد كونت ســــــاالزار EL CONDE DE SALAZAR، كما 

يتضمن تفاصيل طرد مريسكيي كاتالونيا وأراكون.
ر املؤلف في الباب احلادي عشر بعواقب الطرد االقتصادية وكذا إعادة إسكان املناطق التي تركها املوريسكيون. ويذكِّ

ص املؤلف الباب الثالث عشر لألدب العجمي وخاصة أدب القرن  ويعرض الباب الثاني عشــــــر لنتائج الطرد على املســــــتوى السياسي والديني. ويخصِّ
السابع عشر امليالدي.

أمــــــا البــــــاب األخير فيعرض ألحكام ضد تدبير البطريق ريبيــــــرا EL PATRIARCA RIBERA لقضية املوريســــــكيني، وبعض التأمالت األخيرة حول 
القضية مبجملها أيضاً. 
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76- العنوان: املوريسكيون في إسبانيا

العنوان األصلي للكتاب:
 THE MOORS IN SPAIN

احملرر:
STANLEY LANE-POOLE, 1854-1931.
ARTHUR GILMAN, 1837-1909.

اللغة:

اإلجنليزية.

بيانات النشر:
LONDON, T. FISHER UNWIN: 1912

الوصف املادي:
 25 X 17.5 285 صفحة، خريطة مطوية مبقاس ،XX

سم، 29 صورة داخل النص ؛ 20سم.
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ملخص الكتاب
صدرت الطبعة التاسعة من الكتاب عام 1912م، وكانت الطبعة األولى قد صدرت 
عــــــام 1887م. وتعد الطبعات األولى من هذا الكتاب نــــــادرة. ويتمتع هذا الكتاب 
ْت إلى إعادة طباعته أكثر من عشــــــر مرات. ويغطي  التاريخي بشــــــهرة هائلــــــة أدَّ
الكتاب تاريخ املوريسكيني في إسبانيا إلى خروجهم منها عام 1610م، وقد أعيد 
إنتاج الصور املوجودة في الكتاب، والتي تشتمل على مناظر من قرطبة وطليطلة 

وإشبيلية وفالينسيا ومالقة.
يتكون الكتاب من أربعة عشر فصاًل، مقسمة كما يأتي:

الفصل األول: نهاية القوط: حتدث فيه عن عزلة العرب قبل البعثة، والتغير الذي 
أحدثه الرســــــول محمد صلى الله عليه وسلم، والفتح العربي إلسبانيا، وتأثيرات 
احلكــــــم الروماني، وانتقام الكونــــــت لوليان، وانضمامه إلى العرب، وموســــــى بن 

نصير، والغزوة األولى إلسبانيا حتت قيادة طريف، وغزوة طارق بن زياد...
الفصــــــل الثاني: موجة الفتح، ويحتوي على فصــــــول فرعية؛ من أمثلتها: إخضاع 
إســــــبانيا، السيطرة على قرطبة، ومالََقة، وَمْرسيليا، ورحيل القوط، وعبور موسى 

بن نصير إلى إسبانيا، وغيرته من طارق بن زياد واستدعاؤه له...
الفصل الثالث: ســــــكان األندلس: ويغطي هذا الفصل مواضيع شتى من أمثلتها: 
حدود األراضي املوريسكية، واالنقسام بني الشمال واجلنوب، واألندلس، وظروف 
الناس بعد الفتح، والضرائب، ووســــــطية املوريســــــكيني، ووالية العبيد، واخلونة، 

والشقاق بني املنتصرين...
الفصل الرابع: بعنوان الزعيم الصغير: ويشــــــتمل على فصول فرعية من أمثلتها: 
خلفاء دمشــــــق، وســــــقوط الدولة األموية، ومغامرات عبدالرحمن الداخل األمير 
األموي، وصوله إلى األندلس واســــــتقباله بالتهليل، وإنشــــــاء مملكة بني أمية في 
إسبانيا، إخماد عبدالرحمن للتمرد، صفة عبدالرحمن الداخل... ثم أتت فصول 

الكتاب املتبقية على النحو اآلتي:
فصل فــــــي قتل املســــــيحيني، وآخر عن اخلليفــــــة العظيم، ثم ثالــــــث عن احلرب 
املقدســــــة، ورابع عن مدينــــــة اخلليفة، وخامس عن رئيس الوزراء، وســــــادس عن 
البربر في الســــــلطة، وسابع حول التحدي، وثامن عن مملكة غرناطة، وتاسع عن 

سقوط غرناطة، وآخر هذه الفصول عن الصليبيني. 
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77- العنوان: من قرطبة إلى القصر الكبير 1915 – 1921م.

العنوان األصلي للكتاب:
 DE CÓRDOBA A ALCÓZARQUIVIR: TIPOS Y PAISAJES DE ANDALUCIA Y DE 
MARRUECOS 1915 - 1921 

املؤلف:
 EDUARDO ZAMACOIS, 1873-

اللغة:

اإلسبانية.

بيانات النشر:
BARCELONA: CASA EDITORIAL MAUCCI، [192_ ] 

الوصف املادي:
 281 صفحة ؛ 19 سم.
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ملخص الكتاب
يصنف هذا الكتاب ضمــــــن أدب الرحلة، ويحكي رحلة صاحبه برفقة أصدقائه. 
وقــــــد انطلقت هذه الرحلة مــــــن مدينة قرطبة عــــــام 1915م، وانتهت إلى القصر 
الكبيــــــر باملغرب عــــــام 1921م، جرت مراحل هذه الرحلة فــــــي أربعني باباً، يحمل 
كل باب عنواناً يدل على املكان الذي يوجد فيه الكاتب وأصدقاؤه، أو ســــــمة من 
سمات هذا الفضاء الثقافية أو اجلغرافية وغيرهما. لكن قد تظهر في العناوين 
أســــــماء شخصيات من عالم الفن، واألدب، والسياسة، ولدت أو تركت بصمة في 
األماكــــــن التي اجتازها الكاتب وأصدقاؤه. فالكتاب فــــــي مجمله يرمي إلى إبراز 
جوانــــــب ثقافية وحضارية لألماكن التي مر بها في أثناء رحلته عبر القطار، مما 

يفسر هيمنة تقنية الوصف في الكتاب بأسره.
خصص الكاتب الباب األول لتبيان األهمية التي يكتســــــبها الوصف، وسماه حول 
البعــــــد الرمزي للمكان من خالل العنوان الــــــذي اختاره لهذا الباب. وفيه يتحدث 
عــــــن الرصيف املقابل بصفته يعكــــــس املكان اآلخر الذي بــــــدوره يعكس الفضاء 
الذي يتحرك فيه اإلنســــــان اآلخر، هذا الفضاء ينقل إلينا أحاســــــيس ومشــــــاعر 
وخواطر وأشــــــياء كثيرة عن الناس الذين يحيطون بنا ويحتلون هذا املكان. وبعد 
هــــــذا ينتقل الكاتب فــــــي الباب الثاني إلى وصف الطريــــــق التي تقود إلى قرطبة 
مــــــن خالل رحلته إليها مــــــن مدريد. وجند في األبواب من الثالث إلى الســــــادس 
وصفاً دقيقــــــاً ملدينة قرطبة التاريخية ولكل ما تتضمنه من معالم ومآثر تاريخية 
مثل املســــــاجد أو الكنائــــــس املوجودة خارجها. في حني يخصص الباب الســــــابع 
صت األبواب الثامن والتاسع  للفنان والرســــــام خوليو روميرو دي طوريس، وُخصِّ
والعاشــــــر لالحتفال ببعض الطقوس، من أفراح، ومصارعة الثيران، واملهرجانات 
التي تصاحبها موسيقى، وغناء، ورقص. ويتحدث الكاتب في الباب احلادي عشر 
عن النساء ليختم به رحلته إلى قرطبة. وكانت الرحلة الثانية إلى مدينة إشبيلية، 

وخصص لها الكاتب األبواب من الثاني عشر إلى الرابع والعشرين.
وهكذا جنده على غرار الرحلة السابقة التي قادته إلى إشبيلية يعمد إلى أسلوب 
الوصف الدقيق لكل ما يجده أمامه من ألوان ومعالم كاخليرالدا، وليل إشــــــبيلية، 
وطريق املعهد، والشاعر الرومانسي بيكير، ومقابالت في شجار الديكة التي تقام 
في املقاهي ليلة األحد، والســــــجون التي ســــــماها بيت األلم. وحتدث كذلك عن 
املســــــافرين ويقصد بهم الســــــياح املتوافدين على إشبيلية بصفتها مدينة تاريخية 

ذات ماٍض عريق وحتدث أيضاً عن العادات واملالبس.
وبعد االنتهاء من وصف إشبيلية انتقل الكاتب عن طريق القطار إلى مدينة قادس 
التي خصص لها البابني اخلامس والعشرين والسادس والعشرين، فوصف بحرها 
وشــــــاطئها اجلميلني. وفي الباب السابع والعشرين رحل إلى اجلزيرة اخلضراء، 

ومنها إلى جبل طارق في الباب التاسع والعشرين، ومنها إلى طريفة.
كمــــــا بدأت الرحلة إلى املغرب في الباب الرابع والثالثني وبالضبط إلى العرائش 
لتنتهي في الباب التاســــــع والثالثني. وقد جلأ الكاتب كعادته إلى الوصف الدقيق 
للفضاء العرائشي من سكان، ومنازل، وعادات، وتقاليد، ونساء، وأكل، إلى غيرها. 

أما الباب األخير فقد مر في القطار نحو القصر الكبير.
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78- العنوان: مناظر من احلمراء

العنوان األصلي للكتاب: 
VIEWS IN THE ALHAMBRA 

الرسام:
BUCKNALL ESTCOURT

اللغة:

اإلجنليزية، اإلسبانية.

بيانات النشر:
LONDON: J. DICKENSON, 1832

الوصف املادي:
 14 لوحة ؛ 46 سم.
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ملخص الكتاب
الكتــــــاب عبــــــارة عن مجموعة من املناظر النادرة احملفورة مائياً )AQUATINT( بجودة عالية بوســــــاطة ويليام ويســــــتول 
)WILLIAM WESTALL( وهي من الرســــــوم األصلية لبوكنول إســــــتكورت )BUCKNALL ESTCOURT(. ويعد ويليام 
فناناً معروفاً، بدأ مســــــيرته املهنية رســــــاماً للمناظر الطبيعية ملصلحة الكابنت فلينديرز )CAPTAIN FLINDERS( في 

رحلته االستكشافية ألستراليا. 
وتتكــــــون املجموعة من أربع عشــــــرة لوحــــــة فنية، كتبت عناوين بعــــــض اللوحات باإلجنليزية، وبعضها اآلخر باإلســــــبانية، 
وقد جســــــد الفنان البريطاني بوكنول إســــــتكورت من خالل لوحاته مشــــــاهداته ملناظر طبيعية وجوانب من فنون العمارة 

األندلسية. وقد جاءت اللوحات على النحو التالي:
بوابة العدل.  •

قصر كارليس اخلامس.  •

احلمراء من ناحية دير الشهداء.  •

قاعة السباع.  •

برج جوماروس.  •

مدينة غرناطة ووادي فيغا.  •

برج األراضي السبع.  •

جنة الريف.   •

قصر احلمراء من جهة جنة الريف.  •

جبل السيرا نيفادا “السير النافذ” من جهة احلمراء.  •

.)ST. SEBASTIAN( نهر جينيل، وفوقه غرناطة، ومعبد  •

غرناطة من جهة حدائق احلمراء.  •

صورة أخرى للحمراء من جهة مختلفة.  •

صورة أخرى لبوابة العدل.  •
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79- العنوان: نشرة األكادميية امللكية للفنون اجلميلة 
بقرطبة

العنوان األصلي للكتاب: 
BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y 
NOBLES ARTES DE CÓRDOBA

املؤلف: مجموعة من الباحثني

اللغة:

اإلسبانية.

بيانات النشر:
CORDOBA: TIPOGRAFIA ARTISTICA SAN ALVARO, 1929

الوصف املادي:
 378 صفحة: مصور + خرائط مطوية؛ 25سم.
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ملخص الكتاب
هذه النشــــــرة خالصة الدراســــــات واألبحاث التي ألقيت في قرطبة سنة 1929م احتفاالً 
بألفية املدينة منذ إعالن اخلليفة القرطبي عبدالرحمن الناصر قرطبة عاصمًة للخالفة 

األموية في األندلس.
يتألف هذا العدد من أحد عشر بحثاً تتناول بالدرس أهم املعالم الثقافية للمدينة:

ألفية اخلالفة ويتناول القيمة الرمزية لهذا االحتفال.  •

ة وابن رشــــــد ودورهما في تطويــــــر الفكر الصوفي والفلســــــفي في الغرب  ابن مســــــرَّ  •
اإلسالمي.

يوحنا بن غناش كقيمة فكرية عبرية في األندلس.  •

احلب العذري في البالط األموي.  •

أندلسيو أفريقيا.  •

الشعراء املسلمون في األندلس.  •

املعادن واملناجم عند املسلمني.  •

املوسيقى األندلسية وتأثيرها في العالم الغربي.  •

األقواس في العمارة العربية.  •

قرطبة أألميرية.  •

يوميات االحتفاالت بألفية قرطبة.  •

من خالل هذه احملاور الكثيرة تبرز أهمية املداخالت وعمق االحتفال الذي يظهر أيضاً 
جلياً من خالل األسماء الكبيرة املشاركة فيه،كاملستعربني: أسني بالثيوس، وإميليو غرثيا 
غومس. ويشــــــتمل الكتاب على الكثير من الصور، والعديــــــد من اخلرائط املطوية داخل 

النص.
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80- العنوان: نفاضة اجِلَراب في ُعاللة االغتراب

املؤلف:
لسان الدين بن اخلطيب

حتقيق:
أحمد مختار العبادي

اللغة:
العربية.

بيانات النشر:

القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، )د. ت(

الوصف املادي:
 384 ص.
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ملخص الكتاب
ألف ابن اخلطيب كتابه »نفاضة اجلراب« في ثالثة أجزاء، وقيل في أربعة أجزاء، وذلك وفق رواية ابن يوســــــف النَّْصري 
املعروف بابن األحمر، التي تقول ما نصه »ونفاضة اجلراب في أربعة أسفار، وهو من أحسن تآليفه، ولم أزل أكثر البحث 
فــــــي هــــــذا التاريخ عنها، فلم أقف على عني وال أثر، إال عدة أوراق متفرقة. وقد كنت قبل هذا التاريخ رأيت بعضها«. وما 
تزال ثالثة من أجزاء الكتاب مفقودة حتى الوقت الراهن ما عدا اجلزء الثاني الذي نقدمه هنا، وقد عثر عليه في نسخة 

مخطوطة مبكتبة األسكوريال حتت الرقم: 1755. 
تشــــــير األحداث املذكورة في منت اجلزء الثاني من الكتاب إلى أنه ألف في الفترة الواقعة بني ســــــنتي  760 - 763هـ، تلك 

املدة التي كان املؤلف يقيم فيها في العدوة ببالد املغرب. 
يتحــــــدث كتاب »نفاضة اجلراب« عن مجموعة من األخبار التاريخية واألدبية واالجتماعية، بدءاً من ســــــرد أحداث رحلة 
املؤلف إلى املغرب، الذي نفي إليه من األندلس، ووصف جبل هتانة والقبيلة املنســــــوبة إليه، مبيناً حياة شــــــيوخها ومأكلهم 
ومشــــــربهم. حتدث بعدها عن مدينة أغمات، ومدينة ســــــال على ســــــاحل احمليط األطلس واصفاً شــــــخصياتها، وآثارها، 
ومدارســــــها، ومسجدها بأسلوب يغلب عليه الصنعة اللفظية واحملســــــنات البديعية. وانتقل املؤلف بعد ذلك إلى احلديث 
عــــــن االضطرابــــــات التي مرت بها مملكة غرناطة بني ســــــنتي 760 - 763هـ. وتناول مؤلــــــف الكتاب في فصل آخر بعض 
يني ونهاية  ث عن ســــــيرة سلطان املغرب أبي سالم املرِّ مؤلفاته وقصائده ورســــــائله إبان إقامته في منفاه باملغرب. ثم حتدَّ
حكمه على إثر مصرعه ســــــنة 762هـ. وأخيراً يخصص املؤلف فصاًل من كتابه ســــــلط فيه الضوء على العالقات املغربية 

الغرناطية آنذاك. 
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81- العنوان: النقوش العربية في إشبيلية

العنوان األصلي للكتاب:
 INSCRIPCIONES ARABES DE SEVILLA 

املؤلف: 
 RODRIGO AMADOR DE LOS RIOS، 1843-1917 

اللغة:

اإلسبانية.

بيانات النشر:
MADRID: IMPRENTA DE T. FORTANET, 1875

الوصف املادي:
 271 صفحة ؛ 22 سم.
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ملخص الكتاب
يعــــــد كتاب النقوش العربية في إشــــــبيلية مرجعاً مهماً للتعرف علــــــى النقوش العربية في 
منطقة إشــــــبيلية. وقد ذّكر املؤلف في مســــــتهل الكتاب باألهمية التي كانت تكتســــــبها هذه 
املدينة في الســــــنوات األولى من الغزو اإلســــــالمي لألندلس، فقد غدت إشــــــبيلية، إحدى 
أهم املمالك األكثر أهمية منذ ســــــقوط خالفة قرطبة إبان إعادة الفتح املسيحي في عهد 

.ALFONSO XI والفونسو احلادي عشر ALFONSO EL SABIO ألفونسو العالم
وشــــــّدد املؤلف من جهة أخرى على الكتب واملصــــــادر التي وصلت إلى الوقت الراهن حول 
النقوش واجلداريات وحول الســــــيطرة العربية، وهي كتب من شأنها أن تسلط الضوء أكثر 

على تلك احلقبة احلاسمة من تاريخ إسبانيا. 
و يحاول مؤلف الكتاب اإلحاطة بالنقوش والكتابات اجلدارية العربية في مدينة إشــــــبيلية 

وذلك من خالل حقبتني مهمتني ومتالحقتني تاريخياً:
النقوش العربية في العصر اإلسالمي: ومن خاللها يحاول املؤلف التعرض إلى النقوش   •

العربية سواء املعروفة منها لدى اجلميع أو التي اكتشفها بنفسه.
النقوش العربية في إســــــبانيا املدجنة: ويعرض النقوش التي زينت بها املباني التي تعود   •
إلى القرنني الرابع عشر واخلامس عشر وبداية القرن السادس عشر والتي قام املؤلف 

بزيارتها ومشاهدتها خصيصاً لهذا الغرض.
يتناول الكتاب املواضيع اآلتية في سبعة أبواب:

•  خصــــــص هذا البــــــاب للحديث حلصر كل النقوش املمكنة والكتابــــــات العربية في زمن 
الســــــيطرة العربية. وقد أدرجت باللغة العربية مصحوبة بنسخها باحلروف الالتينية. 
دت أماكن وجودها )جداريات، مســــــاجد، مكتبــــــات، أبواب، أعمدة،  فت وُحدِّ وقــــــد ُعرِّ

أركان، شوارع...(
النقوش العربية في املباني املدجنة: وقد رّكز على القصر )بكل مكوناته العمرانية(.  •

بيت الرسام.  •

بيت أولية.  •

بيت الدوق أوسونا.  •

املدرسة العليا.  •

أكادميية الطب.  •

وجتدر اإلشــــــارة إلى التقــــــدمي التفصيلي حول مدينة إشــــــبيلية من الناحيــــــة االجتماعية 
واالقتصادية واجلغرافية وغيرها، إضافة إلى الهوامش املتعددة التي أحلقت به. 
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82- العنوان: الوثائق املعمارية في إسبانيا

العنوان األصلي للكتاب:
 MONUMENTOS ARQUITECTONICOS DE ESPANA 

املؤلف:
 MARTIN Y GAMONEDA

 اللغة:

اإلسبانية، الفرنسية. 

بيانات النشر:
 MADRID: IMPRENTA DE ANTONIO, 1905

الوصف املادي:
 456 صفحة ؛ 43 سم.
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ملخص الكتاب
كتــــــاب الوثائق املعمارية في إســــــبانيا مــــــن الكتب الثنائية اللغة، إذ اشــــــتملت كل 
صفحة على عمودين األول باللغة اإلسبانية في مقابل ترجمة للنص نفسه باللغة 
الفرنســــــية. ويحتوي الكتاب على ما يزيد عن ثالث مئة صورة، وثمان وخمســــــني 

لوحة ؛ بعضها ملون.
لفــــــت املؤلف االنتباه فــــــي مقدمة الكتاب إلى أن ســــــنة 1850م كانت بداية إقرار 
احلكومة اإلســــــبانية التعريف باملعالم العمرانية القدمية واحلديثة التي تزخر بها 

إسبانيا.
استهل املؤلف هذه املعالم املعمارية باحلديث عن مدينة ُطلَيِْطلَة مبيناً أن موقعها 
اجلغرافي املتميز هو الذي أهلها ألن تكتســــــي أهمية ودوراً تاريخياً بارزاً على مر 

العصور، وسرد بعد ذلك جميع املعالم املعمارية التي تزخر بها.
اســــــتعرض املؤلــــــف بعد ذلك املعالــــــم العمرانية إلســــــبانيا عبــــــر التاريخ. وكانت 
البدايــــــة من املآثــــــر الرومانية، فقد ذكر بقايا املعالم مثل: معبد هرقل، ومســــــرح 
الكوفاتشــــــويلوس ودور الراحة، وبقايا القنوات علــــــى نهر طاخو، ومعالم رومانية 

أخرى داخل املدينة، باإلضافة إلى مغارة هرقل. 
شــــــرع املؤلف بعد ســــــرد املعالم القوطية في اإلحاطة باآلثار اإلســــــالمية، فأدرج 
مسجد باب املردوم، واملصلَّيات وبقايا مسجد في بعض األبرشيات، وبقايا مساجد 

إسالمية خالل القرن السابع الهجري أيضاً ودون إغفال األبواب واحلمامات.
اســــــتعرض املؤلف في الباب الرابع املعالم املشــــــتركة ما بني احلضارات السالفة 
باإلضافــــــة إلى فترة إعادة الفتح مثل البنايات العســــــكرية، واألســــــوار، واألبواب، 

واجلسور والقالع، والقصور.
أمــــــا في حقبة إعادة الفتح فقد تطرق فيها إلى معالم املدجنني وبعض بقايا هذا 
الفــــــن من منازل ومباٍن وذلك بذكر البعض منها بعناوينها واألبرشــــــيات، والبيوت 

القدمية والِبيَع اليهودية، واألديرة والكنائس وبيوت رجال الدين. 
وقــــــد تُنُولت هذه املعالــــــم واآلثار بأدق التفاصيــــــل وأدرجت كلهــــــا تقريباً، ويدّل 
على ذلك الكثير من األســــــماء التي ُذِكرت. وقــــــد تضمن الكتاب صوراً وتصاميم 

ورسومات لآلثار واملعالم التي جاءت في الكتاب.
واشــــــتمل آخر الكتاب على مالحق من ثالثة أبــــــواب: خصص األول للحديث عن 
مصلَّى كنيســــــة ســــــانتا ماريا ؛ أما الثاني فقد ركز على بوابة بيساقرا القدمية ؛ 

وأشار الثالث إلى خزفة مدجني طليطلة. 
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83- العن���وان: وص���ف املآث���ر العربي���ة مل���دن 
احلم���راء،  وقرطب���ة:  وإش���بيلية  غرناط���ة 

القصر واجلامع الكبير

العنوان األصلي للكتاب:
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS MONUMENTOS 
ARABES DE GRANADA, SEVILLA Y CÓRDOBA 

املؤلف: 
RAFAEL CONTRERAS, 1826-1890

اللغة:

اإلسبانية.

بيانات النشر:
MADRID: IMPRENTA Y LITOGRAFIA DE A. RODERO, 
1878

الوصف املادي:

182



ملخص الكتاب
يتنــــــاول املؤلف رفائيل كونتريراس الذي كان املهندس املشــــــرف عن ترميم قصر 
احلمــــــراء ملدة 27 عاماً أهم املآثــــــر العربية املوجودة في أهم املدن األندلســــــية: 

غرناطة، وإشبيلية، وقرطبة.
وقد بدأ املؤلف كتابه مبقدمة عامة عن الفن في إســــــبانيا وقيمته التاريخية التي 
جعلت من هذا البلد حتفة خالدة. وبعد ذلك خصص فصاًل ملدينة قــرطـبـة وُجلِّ 
مآثرها اإلســــــالمية العظيمة بحيث يصفها وصفاً دقيقاً وجمياًل. ومن بني املآثر 
التي عرض لها الباحث في هذا اجلزء: جامع قرطبة العظيم منذ تأسيســــــه إلى 
حتويله إلى كتدرائية، ومدينة الزهراء الرائعة وبعض املنشآت املوريسكية. وتناول 

كذلك املباني التي شيدها املستعربون إضافة إلى الفنون والصناعات.
وفي اجلزء الثاني عرض املؤلف لقصر إشــــــبيلية وللنقــــــوش والزخرفات العربية 
التي تزينه، ووصف كذلك األسوار واألبواب والقالع الشهيرة ليصل بعد ذلك إلى 

إشبيلية املسيحية.
أمــــــا اجلزء الثالث فقد خصصه ملآثــــــر غرناطة كقصر احلمراء بكل ملحقاته من 
أبواب وحدائق، ثم اجلامع الكبير، وقصر األمراء، وقصور أخرى شهيرة، إضافة 
إلــــــى املــــــدارس واحلمامات والقناطر. وضــــــمَّ الكتاب خارطتــــــني مطويتني داخل 
الكتاب، وتســــــعاً وستني رســــــماً داخل النص. وضم الكتاب كذلك ملحقاً عن مآثر 

غرناطة املسيحية ذات الطابع الديني والثقافي.
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84- العن���وان: الوضع االجتماعي ملوريس���كيي 
إسبانيا

العنوان األصلي للكتاب:
 CONDICION SOCIAL DE LOS MORISCOS DE ESPAÑA 

املؤلف:
FLORENCIO JANER, 1831-1877

اللغة:

اإلسبانية.

بيانات النشر:
MADRI: IMPRENTA DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, 
1857

الوصف املادي:
 378 صفحة.
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يرصد الكتاب الوضع االجتماعي ملوريســــــكيي إســــــبانيا وأســــــباب طردهم، وما ترتب على هذا الطرد من املســــــتوى االقتصادي والسياسي.. أما املؤلف 
)فلورينثيــــــو خانيــــــر 1831/ 1877م( فيعد رائداً في كتابة تاريخ إســــــبانيا الهتمامه الكبير بدراســــــة تاريخ بلده من العصــــــور القدمية إلى عصره. وقد 
نال املؤلف احلالي جائزة األكادميية امللكية اإلســــــبانية ســــــنة 1857م؛ مما يدل على أهميته كمرجع ال غنى عنه للمهتم بتاريخ املوريســــــكيني في القرن 
19امليالدي. ويستمد الكتاب أهميته أيضاً من كونه انكب على األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمطرودين، ومن التحليل العميق للسياق السياسي. 

يقع الكتاب في ثالثة أقسام: يتناول القسم األول األوضاع العامة لفئة املوريسكيني في غرناطة أواخر القرن اخلامس عشر امليالدي وفي املناطق األخرى 
 MORO الواقعة حتت الســــــيطرة املســــــيحية، مثل: بلنسية وأراغون. كما جند في هذا القسم من الكتاب إشارات لفئات أخرى وتعريفات ملسمياتها مثل
ومدجــــــن MUDEJAR وعبيد ومســــــتعربني MOZARABES ؛ والطريقة التي عوملوا بها في ظل احلكم املســــــيحي، واملضايقات التي تعرضوا لها لدى 

ممارسة عاداتهم وتقاليدهم ولباسهم وفي تنقالتهم. وألقى املؤلف نظرة على الوسائل املستعملة حملو الذاكرة العربية املسلمة بشكل مطلق.
أما القســــــم الثاني فقد عرض ألســــــباب الطرد والتي وضعها الكاتب في السياق التاريخي العام والســــــائد في النصف الثاني من القرن 16ميالدي، من 
حروب دامية، وأحداث مروعة في جل دول أوربا. فتحدث عن وضع ودور املوريسكيني خاصة، ودورهم في األندلس وبلنسية وأراغون في هذه األحداث، 
وما جنته إســــــبانيا من الصراعات الداخلية بني املوريســــــكيني أنفسهم وال سيما في غرناطة وجند كذلك حديثاً عن نزع سالح املوريسكيني أواخر القرن 
16 في بلنسية وأراغون حتت حكم فيليبي الثاني FELIPE II، وعن مقترحات األساقفة بطردهم كلياً من إسبانيا ألنهم ينهبون خيراتها. وعرض الكاتب 

ملقاومة املوريسكيني في بلنسية والتي انتهت بطردهم وترحيلهم إلى أفريقيا.
أما القســــــم الثالث من الكتاب فعالج فيه النتائج االقتصادية والسياســــــية للطرد، وهي ســــــلبية على الفن والفالحة والتجارة في إسبانيا. لكن في الوقت 
نفســــــه شــــــدد الكاتب على إيجابيات الطرد ذلك أن الوحدة الوطنية والدينية حتققت بفضل الطرد، كما أن التخلص من ثقل احلضارة الشــــــرقية ســــــهل 

كثيراً االنضمام إلى العائلة األوربية الكبيرة. 
اشتمل امللحق املدرج الذي يحتل أكثر من نصف الكتاب على هوامش ونصوص مختلفة مستقاة من أعمال تاريخية قدمية. 

ملخص الكتاب
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كشاف المؤلفين



كشاف المؤلفين



الرقم التسلسلياالسم
 71 ابن األبَّار، محمد بن عبدالله بن أبي بكر القضاعي

 21ابن الشباط، محمد بن علي بن محمد
 13ابن عذاري، محمد بن سعيد املراكشي

 17ابن القوطية القرطبي
 21ابن الكردبوس، أبو مروان عبدامللك التوزري

 42 اإلدريسي، شريف
 8إدوارد واتس، هينري
 46األركون، مكسيميليانو

 78إستكورت، بوكنول
 70ألكاال، بيدرو دي

 3 إلكنترا، إمبليو لفونتي
 56أمادور دي لوس ريوس، خوسي

 40،81أمادور دي لوس ريوس، رودريغو
 26األندلسي، أبو احلسن بن عبدالله بن احلسن النُّباهي املالقي

 63األندلسي، أبو اخلير
 36إيرفنغ، واشنطن

 32 باوير النداوير، ايكناسيو

الرقم التسلسلياالسم
 44البتنوني، محمد لبيب

 35البرقوقي، عبدالرحمن
 2بليدا، إيامي
 19بور، جورج

 27 بورك، توماس
 75بورونات إي باراتشني، باسكوال

 74بونس بويقس، فرانسيسكو
 53 بويش، بيثنتي

 4 بويهن، ماكس فون
 48بيريز، هينري

 23، 24 بيريز دي هيتا، جينيس
 5بيكويت، فيكتور

 36 بينيل، إليزابيث روبينس
 36بينيل، جوسيف

 62تشامبدور، البيرت
 77 ثاماكوييس، ايدواردو

 38 جاكمونت، فيكتور
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الرقم التسلسلياالسم
 30جاياجنوس، باسكال دي

 82جامونيدا، مارتني
 72جّدس، مايكل

 64جولني روبليس، فرانسيسكو
 31 جون، أوين

 76 جيلمان، آرثر
 34احلميدي، أبو عبدالله محمد بن فتوح بن عبدالله

 51احلميري، أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبداملنعم
 84 خانير، فلورينثيو

 45اخلطيب، محب الدين
 54، 75دانفيال إي كويادو، مانويل

 1، 7، 73 دوزي، رينهارت
 63 الرسموكي، محمد بن عبدالله

 47روبيرتس، دافيد
 25 روستان، خوسيف بيثنتي

 47روسكو، توماس
 17ريهيرا، دون جوليان

الرقم التسلسلياالسم
 33سافيرا، إدوارد

 7سكوكيس، فرانسيس جريفني
 43سوينبورني، هينري

 29، 52 سيمونيت، فرانسيسكو خابيير
 50شاك، أدولفو فيديريكو دي

 12الضبِّي، أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة
 46الطرطوشي، أبو بكر محمد بن الوليد الفهري

 34الطنجي، محمد بن تاويت
 80العبادي، أحمد مختار

 41عطية، شاهني
 28 غاسبار رمييرو، ماريانو
 49غوميث، اميليو غارسيا
 31، 67غيانغوس، باسكوال دي

 50 فاليرا، خوان
 65فلوريان، جيان بيري كالريس دي

 68فياردو، لويس
 31قوري، جوليز
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الرقم التسلسلياالسم
 14، 15 قونزاليز بالينسيا، إجنيل

 69القيسي، أبو نصر الفتح بن خاقان بن محمد بن عبدالله
 60كاسيري، مايكل

 10، 37، 55، 58كالفيرت، البيرت فريديريك
 11كسيغاس، إيسيدرو دي الس

 33، 39، 57، 71كوديرا أي زايدين، فرانسيسكو
 13كولني، جي. إس

 83كونتريراس، رافائيل
 42كوندي، خوسي فانتون

 9كونروتي، مانويل
 59 كوهنيل، إيرنست

 73 كيالني، كامل
 16 ال ريقاودير إي

 76الني بول، ستانلي
 80 لسان الدين بن اخلطيب

 13، 26، 51ليفي بروفنسال، إي

الرقم التسلسلياالسم
 20 مارمول كرباخال، لويس ديل

 3ماشمو، أجبر
 22املراكشي، محيي الدين أبو محمد عبد الواحد بن علي التميمي

 30املقري، أحمد بن محمد
 18مورفي، جيمس كافانا

 66هارتلي، إليزابيث
 66 هارتلي، كاثرين

 6 ويشاو، إلني
 6ويشاو، بيرنارد

 61 يونق، تشارلوت ماري
جدول بجميع عناوين المصادر الواردة
في العمل وأسماء المسؤولين عنها

باللغة العربية واإلنجليزية
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1

أبحاث حول التاريخ واألدب األسباني 
خالل العصر الوسيط

RECHERCHES SUR L´HISTOIRE 
ET LA LITTERATURE DE 
L´ESPAGNE PENDANT LE 
MOYEN AGE 

 ,REINHART DOZYرينهارت دوزي
1820-1883

 CORONICA DE LOS MOROS DEأخبار العرب في إسبانيا2
ESPAÑA إيامي بليداBLEDA, JAIME, 1550 

-1622

3

أخبار مجموعة في فتح األندلس وذكر 
أمرائها رحمهم الله واحلروب الواقعة بها 

بينهم 

COLECCION DE OBRAS ARÁBI--
GAS DE HISTORIA Y GEO--
GRAFÍA

• أجبر ماشمو
• إمبليو لفونتي الكنترا

• AJBAR MACHMUÂ

• EMILIO LAFUENTE T 
ALCÁNTARA

--SPANIEN: GESCHICHTE, KULإسبانيا: تاريخ وحضارة وفنون4
TUR, KUNSTماكس فون بويهنBOEHN, MAX VON, 

1860-1932.

--L´ESPAGNE DE MAURES: ESإسبانيا العرب: حملة تاريخية5
QUISSE HISTORIQUE فيكتور بيكويتVICTOR PIQUET, 1876- 

6
إسبانيا العربية: إضاءات على تاريخها 

وفنها.
ARABIC SPAIN: SIDELIGHTS ON 
HER HISTORY AND ARTبيرنارد ويشاو •

• إلني ويشاو

• BERNHARD 
WHISHAW, 1857-1914

• ELLEN M.WHISHAW 

7

إسبانيا املسلمة: تاريخ املسلمني في 
إسبانيا

SPANISH ISLAM: A HISTORY OF 
THE MOSLEMS IN SPAINرينهارت دوزي •

• فرانسيس جريفني 
سكوكيس

• REINHART DOZY, 
1820-1883
• FRANCIS GRIFFIN 
STOKES

8

إسبانيا: ملخص للتاريخ اإلسباني منذ 
فتحها من قبل املسلمني إلى سقوط 

غرناطة )711- 1492م(

SPAIN: BEING A SUMMARY OF 
SPANISH HISTORY FROM THE 
MOORISH CONQUESTS TO THE 
FALL OF GRANADA (711 - 1492 
A.D.) 

 HENRY EDWARDهينري إدوارد واتس
WATTS, 1826-1904 

9

إسبانيا والدول اإلسالمية خالل وزارة 
فلوريدابالنكا

ESPAÑA Y LOS PAISES MUSUL--
MANES DURANTE EL MINISTE--
RIO DE FLORIDABLANCA 

 ,MANUEL CONROTTEمانويل كونروتي
1862- 
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10

إشبيلية: دراسة تاريخية ووصفية للؤلؤة 
األندلس

SEVILLE: AN HISTORICAL AND 
DESCRIPTIVE ACCOUNT OF 
“THE PEARL OF ANDALUSIA’’ 

البيرت فريديريك 
كالفيرت

ALBERT FREDRICK 
CALVERT, 1872-1946

11
األقليات العرقية- الدينية في إسبانيا 

الوسيطة، املدجنون
MINORIAS ETNICO-RELIGIOSAS 
DE LA EDAD MEDIA ESPAÑOLA 
– LOS MUDEJARES

إيسيدرو دي الس 
كسيغاس

ISIDRO DE LAS CACI--
GAS, 1891-

12

بغية امللتمس في تاريخ رجال أهل 
األندلس: علمائها وأمرائها وشعرائها 
وذوي النباهة فيها ممن دخل إليها أو 

خرج عنها 

BUGHYAT AL-MULTAMES FÑ 
TÆRÑKH RIJÆL AHL AL-ANDA--
LUS

أحمد بن يحيى بن أحمد 
بن عميرة الضبِّي

A ˙˙„MAD IBN YA„YÁ 
IBN A„MAD IBN AU--
MAYRAH AL-ŠÆBY

13

البيان املغرب في أخبار ملوك األندلس 
واملغرب 

AL-BAYÆN AL-MUGHRIB FÑ 
AKHBÆR AL-ANDALUSمحمد بن سعيد بن •

 عذاري املراكشي
• جي. إس كولني

• إي. ليفي بروفنسال 

• MU„AMMAD IBN 
ÂIDHÆRÑ, D. 1295. 

• G. S. COLIN (GEORG--
ES SÉRAPHIN), B. 
1893-

• É. LÉVI – PROVEN--
ÇAL, 1894-1956.

14
 HISTORIA DE LA LITERATURAتاريخ األدب العربي اإلسباني

ARÁBIGO-ESPAÑOLA إجنيل قونزاليز بالينسياÁNGEL GONZÁLEZ 
PALENCIA, 1889-1949. 

15
--HISTORIA DE LA ESPAÑA MUتاريخ إسبانيا املسلمة

SULMANA إجنيل قونزاليز بالينسياÁNGEL GONZÁLEZ 
PALENCIA, 1889-1949.

16

تاريخ االضطهاد الديني في إسبانيا: 
اليهود واملسلمون والبروتستانت 

HISTOIRE DES PERSÉCUTIONS 
RELIGIEUSES EN ESPAGNE: 
JUIFS - MORES - PROTESTANTS 

 .LA RIGAUDIERE Eأي. ال ريقاودير 
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17
• ابن القوطية القرطبيTÆRÑKH IFTITÆ„ AL-ANDALUSتاريخ افتتاح األندلس 

• دون جوليان ريبيرا

IBN AL-QÝTIAH AL-
QARTUBY

DON JULIÁN RIBERA

18

تاريخ اإلمبراطورية احملمدية في إسبانيا: 
يحوي تاريخ عام للعرب، ومؤسساتهم، 

وفتوحاتهم، وآدابهم، وفنونهم، وعلومهم، 
وأخالقهم إلى تاريخ طردهم املوريسكيني

THE HISTORY OF THE MAHO--
METAN EMPIRE IN SPAIN: CON--
TINING A GENERAL HISTORY 
OF THE ARABS, THEIR INSTITU--
TIONS, CONQUESTS, LITERA--
TURE, ARTS, SCIENCES, AND 
MANNERS, TO THE EXPULSION 
OF THE MOORS.

 JAMES CAVANAHجيمس كافانا مورفي
MURPHY, 1760-1814

19

تاريخ إمبراطورية املسلمني في إسبانيا 
والبرتغال: من أول غزو لها من قبل 

املسلمني إلى طردهم األخير من شبه 
اجلزيرة

THE HISTORY OF THE EMPIRE 
OF THE MUSULMANS IN SPAIN 
AND PORTUGAL: FROM FIRST 
INVASION OF THE MOORS TO 
THEIR ULTIMATE EXPULSION 
FROM THE PENINSULA

 GEORGE POWERجورج بور

20

تاريخ انتفاضة موريسكيي مملكة غرناطة 
وعقابهم. 

HISTORIA DEL REBELION Y 
CASTIGO DE LOS MORISCOS 
DEL REYNO DE GRANADA

لويس ديل مارمول 
كرباخال

LUYS DEL MARMOL 
CARVAJAL

21

تاريخ األندلس البن الكردبوس ووصفه 
البن الشباط، نصان جديدان

TÆRÑKH AL-ANDALUS LABN 
KURDABOCE WA WA†FEH 
LABN AL-SHÆTEBY, NA††ÆN 
JADÑDAN

• أبو مروان عبدامللك بن 
الكردبوس التوزري. 

• أبو عبدالله محمد بن 
علي بن محمد بن الشباط 

التوزري، 618-681هـ.
• أحمد مختار العبادي.

• ABÝ MARWÆN ABD 
AL-MALIK BIN KURD--
ABOCE AT-TWZRY
• ABÝ ABD ALLÆH 
MU„AMMAD BIN ALÑ 
BIN MU„AMMAD AL-
SHÆTEBY AT-TWZRY
• A„MAD MUKHTÆR 
AL-ABBÆDÑ 
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22

تاريخ األندلس املسمى باملعجب في 
تلخيص أخبار املغرب

TÆRÑKH AL-ANDALUS ALMUSA--
MA BÆL -MUJAB FÑ TALKHÑ† 
AKHBÆR AL- MAGHRIB

محيي الدين أبو محمد 
عبدالواحد بن علي 

التميمي املراكشي،583 
- 647هـ

MU„YÑ AL-DÑN ABÝ 
MU„AMMAD ABD 
AL-WÆ„ID BIN ALÑ 
AL-MARRÆKUSHÑ

23
 HISTOIRE CHEVALERESQUEالتاريخ البطولي ملسلمي غرناطة 

DES MAURES DE GRENADE  جينيس بيريز دي هيتاGINES PEREZ DE 
HITA, 1544?-1619? 

 HISTORIA DE LAS GVERRASتاريخ احلروب األهلية في غرناطة 24
CIVILES DE GRANADA  جينيس بيريز دي هيتاGINES PEREZ DE 

HITA, 1544?-1619? 

25

تاريخ غزوات العرب وفتوحاتهم في آسيا 
وأفريقيا وأوربا منذ بزوغ ملة محمد إلى 

طردهم من إسبانيا 

HISTORIA DE LAS EXPEDICIO--
NES Y CONQUISTAS DE LOS 
ARABES EN ASIA, AFRICA Y 
EUROPA DESDE EL ESTABLECI--
MIENTO DE LA SECTA DE MA--
HOMA HASTA SU EXPULSION 
DE ESPAÑA

 JOSEPH VICENTEخوسيف بيثنتي روستان
RUSTANT 

26

 HISTOIRE DES JUGESتاريخ قضاة األندلس
D’ANDALOUSIE أبو احلسن بن عبدالله •

بن احلسن النُّباهي املالقي 
األندلسي 

• إي. ليفى بروفنسال.

• ABÝ AL-„ASAN 
BIN ABD ALLÆH 
BIN AL-„ASAN AL-
MÆLIQÑ AL-ANDA--
LUSÑ
• É. LÉVI – PROVEN--
ÇAL, 1894-1956.

27

تاريخ مختصر للمسلمني في إسبانيا: منذ 
غزوهم لها إلى آخر إخراج لهم منها.

A CONCISE HISTORY OF THE 
MOORS IN SPAIN, FROM THEIR 
INVASION OF THAT KINGDOM 
TO THEIR FINAL EXPULSION 
FROM IT

 THOMAS BOURKEتوماس بورك

28
--HISTORIA DE MURCIA MUSULتاريخ مرسية املسلمة

MANA  ماريانو غاسبار رمييروMARIANO GASPAR 
REMIRO, 1868-1925
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29
 HISTORIA DE LOS MOZARABESتاريخ املستعربني في إسبانيا

DE ESPAÑA فرانسيسكو خابيير
سيمونيت 

FRANCISCO JAVIER 
SIMONET, d. 1897

30

تاريخ املسلمني في إسبانيا: مقتبس من 
كتاب نفح الطيب من غصن األندلس 

رّي الرطيب ألحمد بن محمد املَقَّ

THE HISTORY OF THE MOHAM--
MEDAN DYNASTIES IN SPAIN; 
EXTRACTED FROM THE NAF--
HU-T-TÍB MIN GHOSNI-L-AN--
DALUSI-R-RATTÍB WA TÁRÍKH 
LISÁNU-D-DÍN IBNI-L-KHATTÍB

• أحمد بن محمد املقري 
التلمساني

• باسكال دي جاياجنوس

• A„MAD IBN 
MU„AMMAD AL-
MAQQARÑ, d. 1631 or 2.

• PASCUAL DE GAY--
ANGOS, 1809-1897

31

تصاميم احلمراء، ونبالؤها، وتقاسيمها، 
وتفاصيلها

PLANS, ELEVATIONS, SEC--
TIONS AND DETAILS OF THE 
ALHAMRA

• جوليز قوري
• أوين جون

• باسكوال دي غيانغوس

• JULES GOURY, 1803-
1834. 

• OWEN JONES, 1809-
1874. 

• PASCUAL DE GAY--
ANGOS, 1809-1897. 

 RELACIONES Y MANUSCRITOSتقارير ومخطوطات موريسكية32
(MORISCOS) ايكناسيو باوير النداويرIGNACIO BAUER 

LANDAUER, 1891-

33

 HOMENAJE A D. FRANCISCOتكرمي فرانسيسكو كوديرا
CODERA

• فرانسيسكو كوديرا أي 
زايدين

• إدوارد سافيرا 

• FRANCISCO 
CODERA Y ZAIDÍN, 
1836-1917

• EDUARDO SAAVERA 
Y MORAGAS, 1829- 

34

جذوة املقتبس في ذكر والة األندلس 

وأسماء رواة احلديث، وأهل الفقه، 

واألدب، وذوي النباهة والشعر

JUDHWAT AL-MUQTABAS FÑ 
DHIKR WILÆT AL-ANDALUS أبو عبدالله محمد بن •

فتوح بن عبدالله احلميدي
• محمد بن تاويت 

الطنجي

• ABÝ ABD ALLÆH 
MU„AMMAD AL-
„AMÑDÑ

• MU„AMMAD BIN 
TÆWÑT AL-³ANJÑ

35
حضارة العرب في األندلس: رسائل 

تاريخية في قالب خيالي بديع
„AŠÆRAT AL-ARAB FÑ AL-AN--
DALUSعبدالرحمن البرقوقيABD AL-RA„MÆN 

BARQÝQÑ

36

• واشنطن إيرفنغTHE ALHAMBRAاحلمراء
• إليزابيث روبينس بينيل

• جوسيف بينيل

• WASHINGTON IR--
VING, 1783-1859

• ELIZABETH ROBINS 
PENNELLP, 1855-1936

• JOSEPH PENNELL, 
1857-1926
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37

احلمراء: كونها شاهداً مختصراً للوجود 
العربي في األندلس، مع وصف خاص 

لفن العمارة والزخرفة اإلسالمية. 
عنوان الغالف بالعربية: آثار املوريسكيني 

في إسبانيا

THE ALHAMBRA: BEING A 
BRIEF RECORD OF THE ARABI--
AN CONQUEST OF THE PEN--
INSULA WITH A PARTICULAR 
ACCOUNT OF THE MOHAM--
MEDAN ARCHITECTURE AND 
DECORATION

عنوان الغالف األصلي: 

MOORISH REMAINS IN SPIN

البيرت فريديريك 
كالفيرت

ALBERT FREDERICK 
CALVERT, 1872-1946

38
 RÉCITS ESPAGNOLS; LA VIE DUحياة السيد متبوعة بفتح غرناطة 

CID, SUIVIE DE LA CONQUÊTE 
DE GRENADE

--VICTOR JACQUEفيكتور جاكمونت 
MONT 

39
--ESTUDIOS CRÍTICOS DE HISTOدراسات نقدية للتاريخ العربي اإلسباني

RIA ÁRABE ESPAÑOLA فرانسيسكو كوديرا أي
زايدين 

FRANCISCO CODERA 
Y ZAIDÍN, 1836-1917

40

دراسة حول بعض النقوش العربية في 
إسبانيا والبرتغال

MEMORIA ACERCA DE ALGU--
NAS INSCRIPCIONES ARÁBIGAS 
DE ESPAÑA Y PORTUGAL 

رودريغو أمادور دي لوس 
ريوس 

RODRIGO AMADOR 
DE LOS RÍOS, 1843-
1917

SHÆHÑN A³ÑYAHشاهني عطيةDÑWÆN IBN HÆNI AL-ANDALUSÑديوان ابن هانىء األندلسي41

42

• شريف اإلدريسي، DESCRIPCIÓN DE ESPAÑAذكر األندلس
 1166 -1100

• خوسي فانتون كوندي

• XERIF ALEDRIS, 1100 
- 1166

• JOSE FANTON 
CONDE 

43
رحالت وسط إسبانيا، في السنتني 1775 

و1776م
TRAVELS THROUGH SPAIN, IN 
THE YEARS 1775 AND 1776هينري سوينبورنيHENRY SWINBURNE, 

1743-1803

 MU„MMAD LABÑBمحمد لبيب البتنونيRI„LAT AL-ANDALUSرحلة األندلس44
BATANÝNÑ
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45

الزهراء: دار اخلالفة األموية باألندلس، 
وعاصمة اململكة العربية املغربية. أنشأها 

أمير املؤمنني عبدالرحمن الناصر سنة 
325 350هـ، وجعلها فردوس األرض، 

وبديعة الفن، وملتقى اجلالل باجلمال: 
وصف تاريخي دقيق.

AZ-ZAHRÆ: DÆR AL-KHILÆFAT 
AL-UMAWÑAHمحب الدين اخلطيبMU„IBB AL-DÑN AL-

KHA³ÑB

46

• أبو بكر محمد بن الوليد  LÁMPARA DE LOS PRÍNCIPESسراج امللوك
الفهري الطرطوشي

• مكسيميليانو األوكون 

• MU„AMMAD IBN 
AL-WALÑD ³UR³ÝSHÑ, 
1059 OR 60-1126 OR 7. 

• MAXIMILIANO 
ALARCÓN

47
--THE TOURIST IN SPAIN: ANDAالسياحة في إسبانيا: األندلس

LUSIA توماس روسكو •
• دافيد روبيرتس

• THOMAS ROS--
COE،1791-1871

• DAVID ROBERTS, 
1796-1864

48

الشعر األندلسي بالعربية الفصحى خالل 
القرن احلادي عشر: مظاهره العامة 
ومواضيعه الرئيسية وقيمته التوثيقية 

LA POÉSIE ANDALOUSE EN 
ARABE CLASSIQUE AU XIE SIÈ--
CLE, SES ASPECTS GÉNÉRAUX, 
SES PRINCIPAUX THÈMES ET SA 
VALEUR DOCUMENTAIRE

HENRI PÉRÈSهينري بيريز 

 EMILIO GARCÍAاميليو غارسيا غوميث POEMAS ARÁBIGO ANDALUCESالشعر العربي األندلسي49
GÓMEZ, 1905-

50

 POESIA Y ARTE ARABES ENالشعر والفن العربي في إسبانيا وصقلية
ESPAÑA Y SICILIA  دي فيديريكو  أدولفو   •

شاك
• خوان فاليرا 

• ADOLFO FEDERICO 
DE SCHACK, 1815-
1894

• JUAN VALERA, 1824-
1905. 

51

صفة جزيرة األندلس منتخبة من كتاب 
الروض املعطار في خبر األقطار

†IFAT JAZÑRAT AL-ANDALUS أبو عبدالله محمد بن •
عبدالله بن عبداملنعم 

احلميري
• إي. ليفى بروفنسال

• ABÝ ABD ALLÆH 
MUHAMMAD BIN 
ABDÆLLAH BIN 
ABD AL-MUNIM AL-
„IMYARÑ

• É. LÉVI – 
PROVENÇAL, 1894-
1956
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52
صفة مملكة غرناطة: حتت هيمنة 

الناصريني
DESCRIPCION DEL REINO DE 
GRANADA: BAJO LA DOMINA--
CION DE LOS NASERIES 

فرانسيسكو خابيير 
سيمونيت

FRANCISCO JAVIER 
SIMONET, d. 1897 

53
--OMM-AL-KIRAM: LA EXPULطرد املوريسكيني

SIÓN DE LOS MORISCOS LEY--
ENDA HISTÓRICA

,VICENTE BOIXبيثنتي بويش
1880 - 1813

54
--LA EXPULSION DE LOS MORISطرد املوريسكيني اإلسبان

COS ESPAÑOLESمانويل دانفيال إي كويادوMANUEL DANVILA Y 
COLLADO,
1906-1830

55

طليطلة: دراسة تاريخية ووصفية “مدينة 
األجيال”

TOLEDO: AN HISTORICAL AND 
DESCRIPTIVE ACCOUNT OF THE 
“CITY OF GENERATIONS,’’ 

 ALBERT FREDRICKالبيرت فريدريك كالفيرت
CALVERT, 1872-1946 

56
 TOLEDO PINTORESCA O LAطليطلة الفاتنة، أو وصف آثارها الشهيرة

DESCRIPCION DE SUS FAMOSOS 
MONUMENTOS 

خوسي أمادور دي لوس 
ريوس

JOSE AMADOR DE 
LOS RIOS, 1818-1878.

57
 TRATADO DE NUMISMÁTICAالعمالت العربية اإلسبانية

ARÁBIGO-ESPAÑOLA  فرانسيسكو كوديرا أي
زايدين 

FRANCISCO CODERA 
Y ZAIDÍN, 1836-1917

58

غرناطة واحلمراء: وصف مختصر ملدينة 
غرناطة العتيقة مع وصف مستقل لقصر 

املوريسكيني )احلمراء(

GRANADA AND THE ALHAM--
BRA: A BRIEF DESCRIPTION 
OF THE ANCIENT CITY OF 
GRANADA WITH A PARTICULAR 
ACCOUNT OF THE MOORISH 
PALACE 

 ALBERT FREDRICKالبيرت فريدريك كالفيرت
CALVERT, 1872-1946

59
-ERNST KÜHNEL, 1882إيرنست كوهنيل MAURISCHE KUNSTالفن اإلسالمي )املوريسكي( في األندلس

1964.

60
فهرس املخطوطات العربية في مكتبة 

قصر اإلسكوريال في إسبانيا
BIBLIOTHECA ARABICO - HIS--
PANA ESCURIALENSISمايكل كاسيريMICHAEL CASIRI, 

1710-1791

200



الرقم 
املؤلف باللغة األصليةاملؤلف بالعربيالعنوان األصليالعنوان العربياملسلسل

61
--THE STORY OF THE CHRISقصة املسيحيني واملسلمني اإلسبان

TIANS AND MOORS OF SPAINتشارلوت ماري يونغCHARLOTTE MARY 
YONGE 1823-1901

ALBERT CHAMPDORالبيرت تشامبدورL´ALHAMBRA DE GRENADEقصر احلمراء 62

63

• أبو اخلير األندلسي „KITÆB FÑ AL-FALLÆكتاب في الِفاَلحة 
• محمد بن عبدالله 

الرسموكي

• ABÝ AL-KHAYR AL-
ANDALUSI

• MU„AMMAD BIN 
ABD ALLÆH AL-
RASMÝKÑ

64

َمالََقة املسلمة: اآلثار والعلوم واآلداب 
ية خالل العصر الوسيط  املالَقَّ

MALAGA MUSULMANA: 
SUCESOS, ANTIGUEDADES, 
CIENCIAS Y LETRAS MALAGUE--
ÑAS DURANTE LA EDAD MEDIA

فرانسيسكو جولني 
روبليس

FRANCISCO GUILLÉN 
ROBLES, D. 1920.

65
 PRÉCIS HISTORIQUE SUR LESمختصر تاريخي ملسلمي إسبانيا 

MAURES D’ESPAGNE جيان بيري كالريس دي
فلوريان

JEAN PIERRE CLARIS 
DE FLORIAN, 1755-
1794.

66

• كاثرين هارتليMOORISH CITIES IN SPAINمدن إسالمية في إسبانيا 
• إليزابيث هارتلي

• CATHERINE GAS--
QUOINE HARTLEY, 
1867-1928

• ELIZABETH HART--
LEY

مذكرة حول صحة األخبار املنسوبة إلى 67
املؤلف العربي املدعو الرازي

MEMORIA SOBRE LA AUTENTI--
CIDAD DE LA CRONICA DE--
NOMINADA DEL MORO RASIS

--PASCUAL DE GAYANباسكوال دي غيانغوس
GOS, 1809-1897.

68
مشاهد من التقاليد العربية: إسبانيا 

– القرن العاشر 
SCÈNES DE MOEURS ARABES: 
ESPAGNE - DIXIEME SIECLEلويس فياردوLOUIS VIARDOT, 

1800-1883. 

69

مطمح األنفس ومسرح التأنُّس في ُملَح 
أهل األندلس

MI³MA AL-ANFAS WA MASRA„ 
AL-TANS FÑ MIL„ AHL AL-AN--
DALUS

أبو نصر الفتح بن خاقان 
بن محمد بن عبدالله 

القيسي

ABÑ NA†R AL-FAT„ 
BIN KHÆQÆN BIN 
MU„AMMAD BIN 
ABD ALLÆH AL-
QAYSÑ
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70

معجم عربي إسباني: فن تعلم اللغة 
العربية

ARTE PARA LIGERAMENTE 
SABER LA LENGUA ARAUIGA 
EMENDADA Y ANADIDA Y 
SEGUNDA MENTE IMPRIMADA. 
VOCABULISTA ARAUIGO EN 
LETRA CASTELLANA

PEDRO DE ALCALAبيدرو دي ألكاال

71

املعجم في أصحاب القاضي اإلمام أبي 
َدفّي علي الصَّ

AL-MUJAM FÑ A†„ÆB AL- QÆŠÑ 
AL-IMÆM ABÑ ALI AL-†ADAFÑ محمد بن عبدالله •

بن أبي بكر القضاعي 
املعروف بابن األبَّار 

• فرانسيسكو كوديرا أي 
زايدين 

• MU„AMMAD BIN 
ABD ALLÆH IBN ABÑ 
BAKR AL- QUŠÆÑ· 
FRANCISCO CODERA 
Y ZAIDÍN, 1836-1917

 ,MICHAEL GEDDESمايكل جّدسMISCELLANEOUS TRACTSمقاالت متنوعة 72
1650?-1713

73
ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ 

اإلسالم 
MULÝK AL-³AWÆIF WA NAZ--
ARÆT FÑ TÆRÑKH AL-ISLÆMرينهارت ُدوزي •

• كامل كيالني

•  REINHART DOZY, 
1820-1883

• KAMÆL AL-KÑLÆNÑ

74

 ENSAYO BIO-BIBLIOGRÁFICOاملؤرخون واجلغرافيون العرب واإلسبان
SOBRE LOS HISTORIADORES Y 
GEÓGRAFOS ARÁBIGO-ESPA--
ÑOLES

 FRANCISCO PONSفرانسيسكو بونس بويقس
BOIGUES

 

75

املوريسكيون اإلسبان وطردهم: دراسة 
تاريخية-نقدية

LOS MORISCOS ESPAÑOLES Y SU 
EXPULSION: ESTUDIO HISTORI--
CO-CRITICO

• باسكوال بورونات اي 
باراتشني

• مانويل دانفيال إي 
كويادو

• PASCUAL BORONAT 
Y BARRACHINA

• MANUEL DANVILA 
Y COLLADO,
1830-1906

76
• ستانلي الني بولTHE MOORS IN SPAINاملوريسكيون في إسبانيا

• آرثر جيلمان
• STANLEY LANE-
POOLE, 1854-1931

• ARTHUR GILMAN, 
1837-1909
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77
من قرطبة إلى القصر الكبير 1915 

– 1921م

DE CÓRDOBA A 
ALCÓZARQUIVIR: TIPOS Y 
PAISAJES DE ANDALUCIA Y DE 
MARRUECOS 1915 - 1921 

--EDUARDO ZAMA ايدواردو ثاماكوييس 
COIS, 1873-

--BUCKNALL ESTبوكنول إستكورت VIEWS IN THE ALHAMBRAمناظر من احلمراء78
COURT

79

نشرة األكادميية امللكية للفنون اجلميلة 
بقرطبة

BOLETÍN DE LA REAL ACA--
DEMIA DE CIENCIAS, BELLAS 
LETRAS Y NOBLES ARTES DE 
CÓRDOBA

--BUNCH OF RE •مجموعة من الباحثني
SEARCHER

80

 NAFÆDH AL-JIRÆB FÑ ALLÆLHنفاضة اجِلَراب في ُعاللة االغتراب
AL-IGHTIRÆBلسان الدين بن اخلطيب •

• أحمد مختار العبادي
• LISÆN AL-DÑN IBN 
AL-KHA³ÑB
• A„MAD MUKHTÆR 
AL-ABBÆDÑ 

81
 INSCRIPCIONES ARABES DEالنقوش العربية في إشبيلية

SEVILLA  رودريغو أمادور دي لوس
ريوس 

RODRIGO AMADOR 
DE LOS RÍOS, 1843-
1917

82
--MONUMENTOS ARQUITECTOالوثائق املعمارية في إسبانيا

NICOS DE ESPANA مارتني جامونيداMARTIN Y GAM--
ONEDA

83
وصف املآثر العربية ملدن غرناطة 

وإشبيلية وقرطبة: احلمراء،القصر 
واجلامع الكبير

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE 
LOS MONUMENTOS ARABES 
DE GRANADA, SEVILLA Y 
CÓRDOBA 

 ,RAFAEL CONTRERASرافائيل كونتريراس
1826-1890

 CONDICION SOCIAL DE LOSالوضع االجتماعي ملوريسكيي إسبانيا84
MORISCOS DE ESPAÑA  فلورينثيو خانيرFLORENCIO JANER, 

1831-1877
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