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 اإلهداء
 
رمحة   "مجال عزيري"املغفور له إبذن هللا  يصديقذكرى إىل    

لذي تويف واحملسن الفاضل والغين الشكور اهللا عليه، الصديق العزيز، 
يف أقصى بالد الصني وذهب إىل ربه يشكو ظلم الناس وظلم الذين 

 .جاروا عليه
ل نعشه من ومحُ  ،ذات سنة "مجال عزيري"غادران لقد   
 فراًغا كبريًاصمت ببلده اجلزائر فرتك ليوارى يف بالد الصني أقصى 

إىل روحه الطاهرة أهدي هذه الدراسات ذكرى ف بني إخوانه وأحبابه،
 خالصة لوجه هللا سبحانه وتعاىل. حمبة

 دكتور حممد األمني بلغيثال
 اجلزائر احملروسة، ضاحية احملمدية

 م.2007 يما 28هـ/1428 مجادى األوىل 11يف 
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 املقدمة:
إن حتريـــر الكتابـــة التار يـــة مـــن التـــاري  املـــدوي السياســـي والعســـكري  

ات الـــق نقـــوم علـــى نشـــرها ضـــمن األعمـــا  هـــي لـــب دعوتنـــا يف هـــذه ا لقـــ
 .اخلاصة بتاري  الغرب اإلسالمي

هــذا الكتــاب ا لقــة الثالثــة يف سلســلة تــروم إىل الكشــ  عــن ميثــل و   
 خمزون اتر نا االجتماعي واالقتصادي والعمراين.

نشــــــران ا لقــــــة األوىل مــــــن مشــــــروعنا اخلــــــا  بتــــــاري  الغــــــرب وقــــــد  
، بدار التنوير " اتريخ الغرب اإلسالميدراسات يف" :اإلسالمي حتت عنوان

 العامرة.
فصــــول يف التــــاريخ والعمــــرا   لغــــرب "قــــة الثانيــــة بعنــــوان: وا ل  

 .، ابجلزائر، بدار أنتري سينيي"اإلسالمي
نظـــــــرات يف اتريـــــــخ الغـــــــرب بــــــــ "وأمـــــــا ا لقـــــــة الثالثـــــــة املوســـــــومة   

ما  أعمالنــا هــي وموعــة أوــاا وأورا، وثيــة، بــدأانها ابســتكف، "اإلســالمي
اخلاصــــة اهــــل الذمــــة عامــــة ويهــــود األنــــدل  خاصــــة، انطالقًــــا مــــن نصــــو  

تعيــد  نوهنــا  ــا يف ملتقيــات وأورا،كنــا قــد   ،جديــدة وأوــاا جــادة جامعيــة
قــرا ة مشـــاركة يهـــود الغـــرب اإلســـالمي كوســـطا  يف التلـــارة الدوليـــة، ونقلهـــم 

 هي: واألوااللمعرفة اإلسالمية إىل أورواب، وهذه األورا، 
مشاركة يهود األندلس االقتصادية يف عصر املرابطني ودورهم  - .1

 يف نقل املعرفة اإلسالمية إىل الغرب)الرتمجة(.
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 .العالقات احلمادية املرابطية من خالل ديوا  اإلنشاء - .2
 :الفالحة  ألندلس يف عصر املرابطني - .3

اترخيية  )دراسة الر ط واملرابطة ونظام الرهبانية والديرية املسيحية - .4
 مقارنة(.

 هـ525)ت. بو العالء زهر بن أيب مروا  بن زهر اإلشبيليأ  - .5
 .طبيب دولة املرابطني  لغرب اإلسالمي  م(1131/

وال يفوتين االعتذار إىل القارئ الكرمي عما يظهر من عيوب 
تبت يف األصل حينما مجعت هذه الدراسات يف سفر واحد، وقد كُ 

يف التكرار بني وث وآخر مذكرًا بدولة  متفرقة، وهذا يظهر أحياانً 
 املرابطني خاصة، ومن اختالف يف النسق التأليفي بني دراسة وأخرى.

وعذري أنين أقدم زبدة أعما  متفرقة، حيث فرضت علي 
ذكر امر اتر ي أو مسألة هلا عالقة بتقدمي العمل منهلية الطرح أن أُ 

  الغرب اإلسالمي إىل مستمع أو قارئ ال ميلك أجبدايت اتري  دو 
وعلى اخلصو  دولق املرابطني واملوحدين، وعذري يف هذا أن هذه 
األعما  واألواا متفرقة لكنها تشكل وحدة موضوعية تسعى إىل 

طار ضمن اإل االجتماعية واالقتصاديةتقدمي بعض النماذج من ا ياة 
 غرب اإلسالمي.ال لتاري  العام

 وهللا املستعا   
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 بلغيثد. حممد األمني 
 .م2007 ماي 28/هـ1428 األوىل مجادى 11 اجلزائر، ضاحية احملمدية يف
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 أوال:

مشاركة يهـود األندل  االقتصادية يف عصر املرابطني ودورهم يف نقل املعرفة 

 .*)الرتمجة( اإلسالمية إىل الغرب

 
 
 
 

                                                           
  مــــاي 6-5مللتقــــى املغــــارق حــــو  األقليــــات الدينيــــة يف املغــــرب مــــن الفــــت  إىل  ايــــة العهــــد العثمــــاين، مداخلــــة اب *

 .. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة،م2003
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 التكوينأوال: دولة املرابطني الدعوة و 

تكونت دولة املرابطني يف الطرف الغرق اجلنوق من إفريقيا الغربية، بداية من       
وهي بداية التاري  الكرونولوجي املؤس  جليل املرابطني إىل  م1037هـ/429سنة 

حيث بدأت مرحلة اثنية  م1070هـ/462غاية أتسي  عاصمة جديدة مراكش سنة 
ى دويالت الطوائ  ووصلت يف  اية من التوسع حنو الشما  للقضا  عل

إىل توحيد املنطقة الواقعة ما بني جباية شرقا إىل ساحل احمليط غراًب  م1091هـ/484
ومن مشا  جبا  الربان  مشاال إلىلنوب غرب متبوكتو وكوميب صاحل جنواًب وقد 
بلغت أقصى اتساعها يف اجلنوب الشرقي إىل مشا  غرب تشاد قريبا من ا دود 

 بة ا الية كما جا  يف آخر الدراسات.الليبي
وتكونت الدولة املرابطية يف منطقة صحراوية هامة يف العالقات بني الصحرا        

الغربية والشما  الغرق للبحر األبيض املتوسط وهي املرحلة ا سَّاسة الق اشتد 
لنفائ  فيها الصرَّاُع على املواد األولية املعدنية كالذهب والفضة وغريها من ا

وكذلك التناف  على املل  الطبيعي واملعدين ومجيع أنواع النفائ  املعروفة يف إفريقيا 
 الغربية.
والدعوة املرابطية دعوة قائمة على األمر ابملعروف والنهي عن املنكر قام  ا       

الداعية عبد هللا بن ايسني مهدي املرابطني كما يلقبه القدما  حيث قامت هذه 
 مرحلة التكوين بتكوين مجاعة مؤمنة برسالة الفقيه املالكي سال  الدعوة يف

 الذكر، و ميكن تقسيم مرحلة التكوين إىل مرحلتني:
يف مؤسسة الرابط الق كو ا الداعية املصل   فرتة التكوين املذهيب والعسكري .1

و ميكن أن حندد مرحلة التكوين املذهيب والعسكري يف مدة زمنية ما بني سبعة إىل 
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اثين عشر سنة، وهي مدة كانت كافية لتكوين ما يزيد عن ثالثة آالف مرابط 
 تكويًنا مذهبًيا وعسكراي.

بدأت هذه الفرتة خبروج امللثمني من مرحلة تطبيق تعاليم عبد هللا بن ايسني: .2
عزلتهم يف أقصى اجلنوب الغرق من موريطانيا ا الية وأصبحوا على حد تعبري أحد 

 ."آلة حرب"املؤرخني
وقد بدأت "آلة ا رب" عملها من خال  توحيد قبائل غمارة و نكور لتصل       

إىل طنلة وتوحيد املغرب األقصى بعد القضا  على الشيعة البللية وعلى دولة 
املغرب األقصى، وبعد ذلك اجتهت طوائ  إ ا  ممالك و برغواطة يف اتمسنا 

 ؛وهرانم( 1079هـ/473لمسان )القوات املرابطية شرقًا فتمكنت من السيطرة على ت
ويف هذه اللحظة توغل يف املغرب  .بل وصلت إىل حدود جباية الثعالبةجزائر و 

األوسط حىت بلغ وهران كما سل  وجبا  ونشري  وعقب ذلك استسلمت 
 القبائل األخرى صفًوا دون أن  وض يف ذلك غزوة 

ألندل  الق متت هلم أو يتلشم فيه مشقة فخال اجلو للمرابطني للتفكري يف فت  ا
 م.1086هـ/ماي 479بعد معركة الزالقة الشهرية يف رجب 

 اثنيًّا:دولة املرابطني ومرحلة السقوط
ال توجد دولة يف فضا  التاري  اإلسالمي قد لقيت من اإلجحاف والنسيان        

كدولق األمويني واملرابطني لسبب بسيط، هو أن الدولتني من ضحااي دو  
فالدولة العباسية الق أسقطت دولة األمويني استطاعت طم  اتري    مذهبية قوية

بين أمية وكتبت اتر هم كما حيلو للمؤرخ الرمسي العباسي، كما أن دولة املرابطني  
كانت ضحية لدعوة أعلنت ا رب النفسية على املرابطني فكفرهتم ومحلتهم أوزار  

ر ية أن أجيا  املرابطني من كل مآسي الغرب اإلسالمي مع العلم وللحقيقة التا
عصبية ملتونة ومسوفة وجدالة قد ضحوا بكل طاقاهتم البشرية من أجل محاية 
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األندل  وحدها الق كانت على وشك السقوط مبكرًا يف يد دعاة االسرتداد 
املسيحي للمنطقة وقد قدر هلذه الدولة محاية الغرب اإلسالمي طيلة مخسة قرون  

اإلستشراقية الق صنعت اتري  املنطقة قد وجدت املادة كاملة إال أن املدرسة 
األدبية املوحدية جاهزة لتشوه اتري  املنطقة تشويًها يصعب إصالح ما أفسدته 

 أيدي هؤال  أمام الدعاية املوحدية القوية.
م يف يوم مراكش 1147هـ/541انتهت الدولة املرابطية بسقوط مراكش سنة       

على جزر البليار إال يف  رخون عن وكالئهم )بين غانية(ا زين، وال يتحدا املؤ 
 إطار الصراع داخل الدولة املوحدية.

وإذا ما تتبعنا أحوا  اليهود يف األندل  يف عهد املرابطني فإن الدراسات        
م عاشوا يف رخا  نتيلة االزدهار االقتصادي الشامل للبالد،  اليهودية تقو : إ َّ

رية من الثرا  مما أدى إىل مسامهتهم يف إغنا  ا ياة األدبية ولذلك بلغوا درجة كب
.وجتب مالحظة أن بروز اليهود يف ا ضارة الغربية ا ديثة، 1والفكرية واالقتصادية

 وتفاعلهم معها، مل يتم إال بعد أمتت َعْلَمنتهم وختلوا عن أية هوية دينية يهودية، على
العربية اإلسالمية، إْذ حققوه ابعتبارهم  عك  النلاح الذي حققوه يف إطار ا ضارة

يهوًدا ذوي هوية دينية مستقلة، ولكن جتدر اإلشارة إيل أن يهود العامل اإلسالمي مل 
تظهر منهم شخصيات فكرية ذات ثقل كبري على عك  يهود األندل  الذين برز 

-1135هـ/601هـ/530فيهم يهوذا الالوي يف عهد املرابطني وموسى بن ميمون )
م( يف عهد املوحدين، كما أصب  ابن شلوخة اليهودي خازن املا  بسللماسة 1204

يف عهد اخلالفة املوحدية، كما أن صمويل الفاسي حرب مراكش الذي اعتنق املسيحية 
                                                           

  إىل ســـقوط دولـــة املوحـــدين، اجلزائـــر، دار هومـــة للطباعـــة مـــن الفـــتمســـعود كـــواه، اليهـــود يف املغـــرب اإلســـالمي  1
.(. إبـــراهيم القـــادري بوتشـــيش، مباحـــث يف التـــاري  8: .)امللحـــق رقـــم307 :.م2000/هــــ1421والنشـــر والتوزيـــع،

 108 :.م1998خال  عصر املرابطني، بريوت، دار الطليعة،  االجتماعي للمغرب واألندل 
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قد شغل  (Semmel Marochitanus) أايم املرابطني، ومسي صومويل ماروشيتانيوس
رين وشعرا  ووجها ، ومل يؤس  وغريهم من مفك2منصبا ذا شأن يف بيعة سللماسة

يهود األندل  مدارسهم املستقلة إال بعد تعر م، وبعد أن أخذت خنبتهم تتشرب 
ا ضارة العربية اإلسالمية، وابلتايل كانت التقاليد الفكرية داخل حلقاهتم العلمية 
تسم  هلم ابالنفتاح الكامل على هذه ا ضارة، حيث أمكنهم اإلبداع من داخلها، 

لوا أهم أدبياهتم الفكرية واألدبية الق حتتل مكان الصدارة حىت العصر ا ديث،  فأنت
كما أشار املنصفون من الدارسني اليهود يف فهمهم هلذه اإلشكالية املهمة مثل حاييم 

وال ميكن فهم  4وتدهور وضعهم بتدهور العامل اإلسالمي 3الزعفراين وسلمون جويتاين
ه املرحلة إال ابلعودة إىل الرتاا اإلسالمي الفلسفي الرتاا الديين اليهودي يف هذ

والديين، وميكن القو  أن تفاعل اجلماعة اليهودية مع ا ضارة اإلسالمية أمر ال نظري 
له يف أية حضارة أخرى، أل ا أعطت هلم وسيلة ا ياة ومنهج النقد وفهم التطورات 

لضيقة إىل عامل أرحب،حيث اإلنسانية، خال  العصور الوسطى، فخرجوا من دوائرهم ا
، فقد سامهوا يف اإلدارة إىل جانب ا ياة الفكرية ورية 5ا رية واالحرتام  امل العلم

                                                           
 .م1976ة املغربية لألعالم البشرية وا ضارية "معلمة الصحرا " الرابط، عبد العزيز بنعبد هللا، املوسوع 2

 159.نقال عن ا بيب اجلنحاين، ا ياة االقتصادية واالجتماعية يف سللماسة عاصمة بين مدرار، :121 :
3 David Gonzalo Maeso,Los Arabes Maestros de los Judios en la espana medieval  

(Ensayos sobre la filosofia en al-Andalus Una Aproximacion Ensayos Sobre la 

Filosofia en Al-Andalus, Autores Textos Y Temas Filosofia,Coleccion Dirigida Por 

Jaume Mascaro n° 29, Anthropos Edotoral del hombre , Printed in Spain 1990.) 

p:166-177. 
ي، موســـوعة اليهـــود واليهوديـــة )يـــوذج تفســـريي جديـــد(، االـــد الرابـــع، بـــريوت،دار عبـــد الوهـــاب حممـــد املســـري   4

. أوليفــــا رميــــي كونســــتبل، التلــــارة والتلــــار يف األنــــدل ، الــــرايض، مكتبــــة العبيكــــان، 247. :م1999الشــــرو،، 
 .155. :م2003

 .295.كواه مسعود، املرجع السابق،  : 247املسريي، املرجع السابق،   :  5

D.G.Maeso, Los Arabes, Maestros de los Judios en la espana medieval , p:166 . 

Alvarez,yBenito, y Plaza, Guia del toledo judio, Alvarez (Ana Maria lopez) Ricardo 
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اتمة إال ما ذكر ابن عذاري وهو يتحدا عن أق حفص عمر يناله الذي توىل 
م(وهو أحد 1128هـ/522)مجادى األوىل  غرانطة مدة أربعة أشهر فقط وعز  عنها

يوس ، الذي كان يف إقليم الشر،، وقد أسا  السرية مع معاهدة  أبنا  علي بن
غرانطة، منتقًما منهم، مما فعلوه ابملسلمني، ملا حتالفوا مع رذمري، وقد جتاوز سلطاته  
يقو  ابن عذاري فلما وصل إىل حضرة أمري املسلمني علي بن يوس  أشار بذكره 

نظره، فأدلوا ولج يف ظلمه إليه معاهدة غرانطة، فأمر مبحضره معهم يف ول  
فسلنه هلم حىت أنصفهم من ظالمتهم مث بعد ذلك أصابه طاعون كان سبب حتفه، 
وكان هذا يناله )عمر( إذا عاقب اجلاين اعتدى عليه، وإذا ُأه ابلربيئ مل يسمع منه، 
وكان له كاتب يهودي األعرا،، واألخال، يبغض الناس ويبغضونه أشأم قسمة على 

ه ومن اتصل به، فبدأ بشؤمه أمريه يناله، فلّر إليه العز  وأورده السلن نفسه ورئيس
وأداه إىل اهللكة، وغدا شؤمه عليه فاستؤصل ماله، و بت داره وطلب ليوقع به ففر 

 .6" وهلك بعد ذلك، وكان أشقر أزر، ذميم اخللق يف وجهه خا 
لي بن يوس ، رجل ومن مجلة رجا  أق حفص عمر يناله ابن أمري املسلمني ع     

نشأ مبدينة طنلة وأتدب إبشبيلية، يعرف مبوسى بن مفروج، له خط ابرع  زيه التلثيم،
وأدب صاحل ونفوذ يف ا ساب، ألقى إليه األمري أبو حفص مجيع األعما  وأوطأه 
عقب الرجا ، فاستبد ابألمر واستقل، فدس إليه يهودي ينتحل الطب سقاه يوم 

فقد كان اليهود كعادهتم متقوقعني على .7م1128هـ/522ة عام أربعا ، ودفن يوم اجلمع

                                                                                                                                        

Izquierdo Benito, Santiago Palomero, Guia del Toledo Judio, Fotografias Antonio 

Parejay Carlos Villasante, 1990. p. 27. 
البيان املغرب يف أخبار األندل  واملغرب، اجلز  الرابع حتقيق إحسان عبـاس، بـريوت، دار  ابن عذاري املراكشي،  6

)أضــــوا   .د.عصـــمت عبـــد اللطيـــ  دنـــدل، زايرة األندلســـيني لـــبالط  املـــرابطني مبـــراكش،77 :.م1980الثقافـــة،
 .111  :.م1991إلسالمي،جديدة على املرابطني(، بريوت، دار الغرب ا

 .76ابن عذاري، املصدر نفسه،  :   7
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أنفسهم يف أحيا  خاصة،كقرطبة فيقولون عن مدخله ابب اليهود أو حي اليهود وقد 
مسي:ابب اهلدى بعد أن استقبحوا ابب اليهود وراعوا جتان  لفظي اليهود واهلدى، 

ون التلارة،ويف بعض وكانوا حيتكر  8وكذلك الشأن يف حي اليهود بطليطلة وسرقسطة
األحيان السلطة وإذا وجدوا من ينافسهم يف ذلك عملوا على التخلص منه بطريقة 
خسيسة، وهذا ما رأيناه عندما قوى نفوذ موسى بن مفروج امللثم يف غرانطة فعمد 
أحد أطبا  اليهود إىل دس السم له فأرداه صريًعا، وكان نفوذ اليهود بغرانطة كبريًا حىت  

كبرية   نقاشاتوموضوع اليهود يف عهد املرابطني فيه  9لون عنها مدينة اليهودكانوا يقو 
" يقو :إنَّ يهود األندل  عاشوا بني قوتني  قريتز بني الباحثني، ففي دراسة "

متصارعتني، دولة املرابطني املتعصبة ودولة الفونسو ومملكة قشتالة وأراغون، إال أن 
ي  ان كبار اليهود، الشعرا  واألطبا  والذين هذا ال مينع الباحث نفسه إىل التصر 

اشتغلوا ابلفلسفة والتنليم والرايضيات، عاشوا حياة مرحية بل وفيهم من تلقب بلقب 
" الشاعر أبو يعقوب سليمان بن املعلم" الذي محل  وزير يف عصر املرابطني ومنهم:

يا ، الذي كانت محايته والثاين أبو ا سن أبراهام بن مري بن كامن صفة األمري والوزير،
ألهل دينه من الظروف الطارئة متتد لكل اليهود من مصر إىل بالد العرا،، وأبو 

                                                           
ليفي بروفنسا ، مالحظات عـن أمسـا  املواقـع اإلسـبانية املغربيـة )أمسـا  البـوَّاابت:ابب الشـريعة، والشـريعة يف مـدن  8

ز ســـامل ترمجـــة الـــدكتور الســـيد عبـــد العزيـــاملغـــرب اإلســـالمي يف العصـــور الوســـطى )اإلســـالم يف املغـــرب واألنـــدل (، 
واألســتاذ حممــد صــالح الــدين حلمــي، مراجعــة الــدكتور لطفــي عبــد البــديع ، الفلالــة ، القــاهرة ، دار  ضــة مصــر 

 .65 :للطبع والنشر )دون اتري (.
.سالمة حممد سـلمان اهلـريف، دولـة املـرابطني يف عهـد علـي بـن 77-76،  : 4ابن عذاري، املصدر السابق، ج  9

. رينهـارت 82: . م1985/هــ1405اسـية وحضـارية( بـريوت دار النـدوة اجلديـدة، يوس  بن اتشفني، )دراسـة سي
. أمحـــــد 41: .  م1933دوزي، ملـــــوك الطوائـــــ  ونظـــــرات يف اتريـــــ  اإلســـــالم، ترمجـــــة كامـــــل كـــــيالين، القـــــاهرة، 

ا بَّــاق(، شــحالن، أتثــري اآلداب العربيــة يف اآلداب العربيــة، )دراســات مغربيــة مهــداة إىل املفكــر املغــرق حممــد عزيــز 
: 224. 
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ماي  2إسحا، بن مهاجر، ومنهم الوزير سليمان بن فاروسا  الذي اغتيل يف 
(الشهرية Uclesم يف مهمة دبلوماسية إىل املمالك األسبانية بعد معركة أٌقليش)1108

.وابلرغم من هذا يقو  10رابطون نصًرا مؤزرًا على جيول قشتالةالق أحرز فيها امل
فيليب حق وكار  بروكلمان ان أهل الذمة قد عاشوا يف كن  املرابطني يف جور 

 .11وظلم واضطهاد
وتطعمت جبوهر الثقافة اإلسالمية  لقد ترعرعت الثقافة اليهودية يف دار اإلسالم،      

ل العلما  وكربايت ا واضر اإلسالمية يف غرانطة فكرًا وأتليًفا ابحتكاكها بفطاح
.ومن 12وقرطبة وإشبيلية وسرقسطة، وكانت عاصمتهم وحملهم ليشانة بضواحي قرطبة

مظاهر ا رية الق متتع  ا يهود األندل  يف عهد املرابطني، هو انتشار املراكز الدينية 
  الذي التزم احكام ، خاصة يف عهد علي بن يوس13يف ا واضر األندلسية املرابطية

 أحد محاة اليهود".  الشريعة مع أهل الذمة حىت نعته أحدهم انه:"

                                                           
 ,allemand par ’Traduit de l1205),-Espagne (945’Les Juifs d H. Graetz: انظـر 10

Georges Stenne, Paris, Levy Frères éditeurs,1872. p . 191-192. 
دار عهـد يوسـ  بـن اتشـفني أمـري املـرابطني، بـريوت، سـعدون عبـاس نصـر هللا، دولـة املـرابطني يف املغـرب واألنـدل  

 .177: ، .م1985/هـ1405النهضة العربية، 
 .704فيليب حق، اتري  العرب، ترمجة مربوك انفع، الطبعة الثالثة،  : 11

كــار  بروكلمــان، اتريـــ  الشــعوب اإلســالمية،نقله إىل العربيـــة نبيــه أمـــني فــارس ومنــري البعلبكـــي، بــريوت، دار العلـــم 
ـــــاة الفكريـــــة ابألنـــــدل  يف عصـــــر .حممـــــد األ323-322. :12.ط.م1993للماليـــــني، مـــــارس  مـــــني بلغيـــــث، ا ي

-2002املــرابطني، أطروحــة دكتــوراه الدولــة خمطوطــة، إشــراف عبــد ا ميــد حاجيــات، قســم التــاري ، جامعــة اجلزائــر 
 .567. االد الثاين،  :م2003

ل  واملغــرب . إبــراهيم حممــود زعــرور، علــي ســليمان أمحــد ، اليهــود يف األنــد 224: كــواه، املرجــع الســابق،    12
 ..169:  ، م1999دمشق ، دار املستقبل،  خال  العصور الوسطى،

، اجلزائـر، الشـركة العـرق ، ترمجة وتعليـق إمساعيـلهـ5-2 /م11-8موري  لومبار، اإلسالم يف وده األو ، القرن  13
 .119،  :م1979الوطنية للنشر والتوزيع، 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ملا طلب أهل فاس وأعيا ا توسعة مسلد القرويني أقرت السلطة وجها  املدينة      
ية يف الغرب اإلسالمي بتوسعة نعلى طلبهم فتوج علي بن يوس  أعماله العمرا

أل  دينار مرابطية، وذلك إبضافة  80ا مسلد القرويني، والق أنفق فيه
للمسلد، مث شرع يف شرا  البيوت اااورة للمسلد والق تدخل ضمن 2م1850

"وال شك أن روح  14التوسعة، وكان معظمها لليهود، فاشرتاها منهم امثا ا دون خب 
فها التسام  الق ميزت املرابطني من الناحية الدينية ختال  املعاملة القاسية الق عر 

املسلمون على أيدي العناصر اليهودية املتسلطة يف ركاب النصارى على إثر سقوط 
"، حيث ارتكبوا أبشع الصور مع سكان بلنسية مساعدين  السيد بلنسية يف يد "

بذلك املعتدي، كل هذه القرائن تقوم حلة وتنفي ادعا  من فسَّر هلرة املفكرين 
، فلو  15تيلة التعصب الديين الذي أبداه املرابطوناليهود  حنو املمالك النصراية ا ا ن

كانت كما زعمت هذه الدعاايت ملا فتحت أمامهم واالت الكتابة ورية اتمة 
واألواا يف داينتهم من الدالئل القاطعة على ما متتع به اليهود من حرية العقيدة 

الذين طوروا والفكر يف ظل ا كم املرابطي هو ظهور العديد من املفكرين والعلما  
الثقافة والفكر اليهودي، ومارسوا أنشطتهم دون معارضة من السلطة القائمة، وهلذا 
ظهر يف عصر املرابطني أملع األمسا  اليهودية وهو ما بينته تراجم أشهر علما  اليهود 

الذي هاجر  16م(1103هـ/497يف هذا العصر وأيه على رأسهم؛ إسحا، الفاسي)ت.
                                                           

 .377-376اهلريف، املرجع السابق،  : 14
 .322: ن، املرجع السابق،  بروكلما- 15
بقلعــة بــين محــاد ابملغــرب األوســط،وكان يــدير مركــزًا يهــوداًي كبــريًا بفــاس البــايل  1013ولــد إســحا، الفاســي عــام  16

إلىغاية استقراره ابألندل  يف عصر املرابطني ملنافسة كبار أحبار اليهود األندلسيني يف غرانطة وقرطبة وأليسانة. وأما 
وضــع قاموًســا عـرباي ومباحــث قيمــة عــن اإلنشــا  والرتقـيم يف اللغــة العربيــة ويف هــذا العصــر كتــب شـويج الفاســي فقــد 

اتري   داود بن إبراهيم الفاسي معلًما يسمى" جامع األلفاظ" وضعه لتفسري وشرح مفردات التوراة.يوس  أشباخ،
ان، مصـــــر، مؤسســـــة اخلــــــا ي، ترمجـــــة حممـــــد عبـــــد هللا عنـــــ اجلـــــز  الثـــــاين، األنـــــدل  يف عهـــــد املـــــرابطني واملوحـــــدين
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،كما أن عدًدا كبريًا من اليهود م1088هـ/481ستقر ابألندل  سنة من قلعة بين محاد وا
 آثروا االستيطان يف مدن أندلسية 

-1085هـ/544-478) .والسموأ  وأبو ا سن يهودا هاليفي أو الالوي17أو مغربية

1148 )(Judah Halevi) ا لة والدليل يف نصرة الدين الذليل"  صاحب كتاب":
وقد اختار له ثالثة من  اليواننية ونقد األداين األخرى. الذي يسعى إىل نقد الفلسفة

العلما  أي أصحاب امللل الثالا، األو  مسيحي، والثاين مسلم، والثالث يهودي 
وعرض كل واحد عقيدته على ملك اهلند وهو أشبه مبنهج ابن كمونة يف تفضيل دينه 

ا، امللك مللة على بقية امللل األخرى، وانتهىاجلد  بني امللل الثالا ابعتن
.وبغض النظر عن مغزى القصة، فإن العصر؛ عصر اجلد  الديين بني 18اليهودي

أصحاب الدايانت السماوية يف كل الرقعة اإلسالمية.ومن أشهر علما  اليهود يف 
 1055عصر املرابطني موسى بن يعقوب بن عزرة املولود بغرانطة بني سنوات 

ن ابن عزرة عارفًا ابلتوراة واآلداب اليهودية لعائلة يهودية غنية عريقة، كا 19م1060و
نصوًصا واتر ًا،  بينيعلى اختالفها دينية وأدبية وشعرية، عارفًا ابللغة واألدب العر 

شديد االهتمام ابلفلسفة اليهودية واإلسالمية، مطلعا على املصادر اليواننية املتداولة 
ة أليسانة.قضى موسى بن بني األندلسيني،ومن أساتذته إسحق بن غياا رئي  مدرس

يعقوب بن عزرة حياته بغرانطة، فنهل من معارفها واختلط بذوي املعرفة واآلداب 
م، فغادرهتا أسر يهودية كثرية ومن 1090والشعر، إىل أن دخل املرابطون املدينة عام 

                                                                                                                                        

.عطـــــا علـــــي حممـــــد شـــــحاته ريَّـــــه، اليهـــــود يف بـــــالد املغـــــرب األقصـــــى، يف عهـــــد املـــــرينيني 256  :.2.ط.م1958
 .194. :م 1999والوطاسيني، دمشق، دار الكلمة، دار الشفيق، للطباعة والنشر والتوزيع، 

 Graetz, op. cit., p.184. Zafarani, op. cit.,p. 24 
17 , Archives Marocaines, Vol. 4. histoire des juifs du Maroc’Etude sur lN), Sloush( 

1905, p. 117. 
  .204:  كواه، املرجع السابق،     18
19 Haim Zafaran,Traditons poétiques et musicales juives en Occident  

 musulman, Paris; éditions Unesco,éditions Stavit.1998 , p.85 
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بينهم أسرته وإخوته كلهم وبقي هو  ا، إال أن حاله تغري فاعتز  الناس وابتعد حىت 
األندل  ر م إليه وهم أبناؤه، وبقي على حاله إىل أن غادر غرانطة إىل عن أق

م، ليلقي عصا الرحلة والرتحا  هناك؛ فظل  ا طوا  أربعني سنة 1095 عاماملسيحية 
يعيش الوحدة والضياع والفقر، ويردد ذكرى أايمه الزاهرة بغرانطة، ويتأس  على 

بني أقوام جها  متبلحني  املنهل العذب الذي تركه هناك، إذ يشعر أنه
"وازداد حزن موسىنب يعقوب بن عزرة مع تقدمه يف السن وبعد ما مات  .20مرائني

أحد أبنائه، كما تنكر له أخوه يوس  الذي كان يعتمد عليه يف عيشه، ومل يقم أوالده 
بواجبهم إالبعض األغنيا  من أبنا  غرانطة الذين قامسوه منفاه، والغريب أنه رضي 

ا  مع أنه كان إبمكانه العودة إىل مدينته غرانطة الق أحبها، والق تقو   ذه ا 
الدراسات اليهودية إنَّ يوس  بن اتشفني قد عوضهم ما فقدوه يف الكائنة والثورة الق 

م بعد 1066ديسمرب 30هـ/459من صفر سنة  09أدت إىل وزرة بغرانطة الزيرية يف 
، كما ذهب إىل ذلك عبد هللا الزيري 21لسياسيةقصيدة العابد أق إسحا، األلبريي ا

يف مذكراته، وقد يكون عدم عودة ابن عزرة لغزًا يف حياته إىل أن تويف يف العقد الرابع 
بعد األل  واملائة للميالد، كما دلت على ذلك آخر أشعاره الق محلت سنوات 

  منفاه اسبانيا وظل ابن عزرة حيافظ على تراثه وثقافته العربية طوا 22م1138أو 1135

                                                           
20
العــربي )أبــو هــرون موســى بــن يعقــوب بــن عــزرة وكتابــه احملاضــرة واملــذاكرة( -أمحــد شــحالن، مــن األدب العــرق  

إبــراهيم .67: م. 1984)ولــة كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية(، العــدد العاشــر، جامعــة حممــد اخلــام ، الــرابط، 
 .132حممود زعرور، علي سليمان أمحد، املرجع السابق،  :

مــذكرات األمـري عبــد هللا، املســماة ابلتبيـان،حتقيق ونشــر أ.ليفــي بروفنسـا ، دار املعــارف مبصــر،  الزيــري،عبـد هللا  21
  .54 :م.1955القاهرة،

عز الدين عمـر موسـى، النشـاط االقتصـادي يف املغـرب اإلسـالمي خـال  القـرن السـادس اهللـري، بريوت،القـاهرة،  
 .112. :م1983دار الشرو،، 

 .67: رجع السابق، أمحد شحالن، امل  22
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"ما رماين به الدهر يف آخر العمر من االغرتاب   : املسيحية، حيث يقو  عن نفسه
الطويل واالكتئاب املتصل يف أفق بعيد وثغر سحيق، فأان مسلون يف حب  بل 

.ويبدو أن ابن عزرة مل يعد إىل غرانطة وحنن نشاطر الباحث 23" مدفون يف رم 
د أشعاره ورسائله حلة لتسطري حياة هذا األديب القدير أمحد شحالن الذي اعتم

املفكر الذي عال يف هذا العصر وا  الرسالة أما الباحث فراننديز فريى أنَّه قد عاد 
للقدوم إليها  (Estellaإىل غرانطة ورفض العروض الق قدمها له يهود إستيلة )

ة ودراسات هامة .ترك ابن عزرة ثروة شعري24واستيطا ا حتت رعاية الفونسو احملارب
ابلعربية ولكن اب روف العربية كما هي عادة األدب العرق العربي، وله من اآلاثر 

وبه ما يقارب مائق وستني  ديوان شعر،على طريقة وور اخلليل بن أمحد الفراهيدي،
أغراض شىت الغز ، اخلمرايت، الشكوى، العشق، ويتكون هذا  قصيدة، تتوزع على
لباحث أمحد شحالن من ستة آالف بيت شعر، وله وموعة الديوان كما يقو  ا

شعرية اثنية تتكون من مخ  عشرة قصيدة يف مواضيع متعددة، ووموعة أشعار 
غنائية اثلثة ، وأما يف األواا والدراسات ، فقد ترك دراسة بعنوان:"مقالة ا ديقة يف 

وراة، ويعترب الكتاب أو " وضع فيها معارفه الفلسفية خلدمة الت معىن اااز وا قيقة
مقالة ا ديقة سرية ذاتية البن عزرة، كما يعرض فيها أسلوبه يف أشعاره الق نظمها، 

"  وهو كتاب فريد من نوعه، حيث مل يرتك موضوًعا  احملاضرة واملذاكرة وله كتاب:"
من موضوعات اللغة والنحو والفلسفة واألخال، إال واهتم به؛ وصفه أحد انسخيه 

وفيها نكت من أمور الشعر  »"وهو مقالة تتضمن احملاضرة واملذاكرة،  : فقا 
والشعرا ، ونبذ من صنعة اخلطب واخلطبا ، ونقط من نوادر العلم والعلما ، وشواهد 
من كالم الزهاد والفضال ، ونوادر من أنبا  الفالسفة وا كما ، وملع من تواري  

                                                           
 .132إبراهيم زعرور، املرجع السابق، :  23
24 .Paris, Gallimard,1983. p:80, Les juifs espagnoles au moyen âge, Fernandez 
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اب والبلغا ، ومجل من آاثر النحويني )كذا( وفقر من براعة الكت األعيان والشهرا 
وكتاب حسن احملاضرة عبارة عن أجوبة أجاب  ا ابن عزرة سائله، وهي 25والفقها "

طريقة  لها املؤلفون اليهود مثل ابن ميمون، يف كتابه داللة ا ائرين، ويهودا الالوي 
سلمون أيًضا، يف كتابه:" ا لة والدليل يف نصرة الدين الذليل"، كما  لها مؤلفون م

"احملاضرة واملذاكرة" املطلب الثالث وهو كي  صار الشعر يف  ومن أهم نصو  كتاب
ملة العرب طبًعا ويف سائر امللل تطبًعا ألن الشعر عند العرب فطرة وعند غريهم 
صناعة، واملتصف  لدواوين الشعرا  اليهود ابألندل  مثل سلمون بن كربو ، وأمري 

وابن عزرة وغريهم، لن جيد غري أوزان اخلليل املعروفة وأوزان  شعرائهم يهودا الالوي،
 .26املوشحات األندلسية

اااز واملذاكرة"،البن عزرة رسالة يف فن الكتابة واتري  الشعرا    إن كتاب "      
اليهود من أهل األندل  وآاثرهم، وقد ضاع األصل العرق هلذا الكتاب، ومل تبق منه 

.وكتاب"ا ديقة يف معىن اااز وا قيقة"،مل يبق منه إال فقرات من إال ترمجته العربية،
ترمجته العربية ابسم"أرحاب هابوشم" وهو كتاب يغلب عليه الطابع الفلسفي، وحيوي 

 طائفة من األمثا  وا كم.
عن النقلة النصارى لرتاا املسلمني إىل الغرب يف 27للدكتوراه حتدثنا  يف أطروحتنا      

طني ومسحنا ألنفسنا أن نتخطى املرحلة التار ية ولو بعقدين من الزمن عصر املراب
خاصة مع كبري النقلة جريار الكرميوين الذي بدأ العمل أايم املرابطني يف طليطلة.حيث  
كانت طليطلة مدينة كبرية للمستعربني املسيحيني قد عرفت نشاطًا ثقافيا يهوداي 

 فيها العناصر املسيحية واليهودية وأقلية مسلمةواسًعا، وقد كان ابملدينة الق ختتلط 
                                                           

 .69: أمحد شحالن، املرجع السابق،  :  الفقرة من وضع الناس  هاليفي، انظر 25
 . 76أمحد شحالن، املرجع نفسه،    26
 .562،  :2غيث، املرجع السابق، ج حممد األمني بل 27
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رضيت مؤقًتا وكم النصارى السادة اجلدد لعاصمة القوط القدمية.كانت  )مدجنة(
 سيطرةقرطبة مركز الرتمجة من العربية إىل العربية ومن العربية إىل الالتينية.وعند 

إىل الغرب  م، مرت األعما  الق ترمجت1085هـ/478طليطلة عام على املسيحيني 
املسيحي.وكذلك مرت أعما  أرسطو وغريها من ياذج التفكري اليوانين الق ترمجت 
إىل اللغة السراينية مث إىل العربية والعربية والالتينية، مبراحل وطر، واضحة املعامل: 
األديرة السراينية الق تقع يف مشا  سورية وفيما بني النهرين، ومكاتب املأمون للرتمجة 

داد، مث إىل مصر وأفريقيا الشمالية واألندل :قرطبة، وطليطلة واملراكز اليهودية يف بغ
 .28ربونو لتصل يف القرن الثالث عشر إىل جامعة الس (،Langueduc) يف الال دوك

فكي  كانت وضعيتهم يف اجلهاز السياسي املرابطي، ومدى نقلهم للمعارف 
 اإلسالمية للغرب؟

 )الرتمجة( سالمية إىل الغرب املسيحياليهود نقلة املعرفة اإل -1
ومنلزاهتا، جتدر اإلشارة أن  -من اليهود-ضنا لألمسا  الالمعةاوبعد أن استعر 

النقلة اليهود عاصروا مرحلة النقل والرتمجة وفيهم من شارك يف مؤسسة الرتمجة بطليطلة 
رسائل ومنهم من انتقل إىل ا لرتا أو فرنسا، لكن الشي  املالحظ هو أن مجيع ال

)عصر املرابطني( كتبت ابلعربية،  الطبية الق ألفها مؤلفون يهود يف القرن الثاين عشر
وهو برهان على مسو العربية واعتبارها لغة العلم حىت من قبل غري الناطقني ابلضاد، 
ا إىل العربية، ويف أحوا  كثرية نقلت من العربية إىل  وقد نقلت بعد فرتة وجيزة جدًّ

د ترمجت أعما  ابن ميمون، وهو مؤل  يهودي أندلسي تعلم ونشأ يف الالتينية فق
عصر املرابطني مث انتقل إىل مصر وعاصر صالح الدين األيوق وأوالده من بعده، 
حيث أل  الغالبية الساحقة من مؤلفاته ابللغة العربية واشتهر كفيلسوف وكطبيب، 

                                                           
 .120-119 : موري  لومبار، املرجع السابق، 28
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ن أمثا  زراحيا غراسيان وموسى وترمجت كتبه إىل العربية على يد عدد من املرتمجني م
ن كابوا وأرمينغو بعلى يد كل من يوحنا 29بن طيبون، وترمجت إىل الالتينية، بعد هنيهة

بن بلي ، ولقد تعاصر ابن ميمون مع جريار ومدرسته مع العديد من املرتمجني اليهود 
ا إىل يستحقون الذكر سامهوا يف نقل املعرفة اإلسالمية إىل أورواب عن طريق ترمجته

وهو يهودي  (،Joseph Qimhiاللغة العربية، ومن هؤال  النقلة يوس  قمحي)
حنوي ورجل دين وانقل من العربية إىل العربية، ولد يف جنوق األندل  ونبغ  أسباين،

م، اتبع نشاط إبراهيم 1170هـ/559م وتويف سنة 1105هـ/499يف انربونة وولد سنة 
(يف نقل الفكر العرق اليهودي إىل سكان 1136-1065هـ/531-457) ابرحيا الربشلوين

أورواب النصرانية، وترجم من العربية إىل العربية كتاب اهلداية إىل فرائض القلوب أتلي  
ىي بن يوس  يف عصر املرابطني)النص  األو  من القرن الثاين عشر ميالدي(، كما حي

بن جبريو "، ومن النقلة ترجم شعرًا منظوًما ابللغة العربية "كتاب خمتار اجلواهر ال
وهو من أسرة  (Judah Ebn Tibbon) اليهود يف عصر املرابطني يهوذا بن طيبون

يهودية أندلسية نبغ فيها عدد كبري من النقلة من العربية إىل العربية، ونقلت هذه 
األسرة املؤسسة عدًدا كبريًا من الكتب العربية إىل العربية، وأو  هذه األسرة يهوذا بن 

م ونبغ هناك حىت 1120هـ/514بون املسمى أاب النقلة اليهود، ولد يف غرانطة سنة طي
 1161هـ/556م، وقد نقل عدًدا من الكتب العربية بني سنق 1150هـ/545حوايل 

                                                           
، يف زمـن املوحـدين.وأل  قبـل هلرتـه م1161-1160/هـ556هاجر ابن ميمون من فاس متلًها إىل مصر عام  29

نيــة"يف ســبيل رســالتني هــامتني مهــا: رســالة االحتــاد"وهي رســالة يــدعو فيهــا موســى بــن ميمــون إىل وحــدة اليهــود، والثا
تقدي  اسم هللا" وكانت هـذه الرسـالة مبثابـة رد علـى أحـد كبـار أحبـار اليهود.وهـذا معنـاه أن موسـى بـن ميمـون قـد 
عــال مرحلــة طلــب العلــم يف أواخــر املــرابطني وأوائــل عصــر املوحــدين.مهران، بنــو إســرائيل )اجلــز  الثالــث( ا ضــارة، 

 .196ه، املرجع السابق،  :.عطا علي شحاته ريَّ 368التوراة والتلمود(  :
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م، كما أدخل إىل العربية عدًدا من املصطلحات العلمية ا ديثة ذات 1190هـ/585و
 األصل العرق، وقام برتمجة:

ت واالعتقادات أتلي  سعداي بن يوس ، وقد نقله من العربية إىل كتاب األماان .1
 م.1562العربية، وطبع ابلقسطنطينية عام 

كتاب إصالح األخال، البن جبريو  الذي ألفه يف النص  األو  من القرن  .2
 م.1550ا ادي عشر ميالدي(، وطبع ابلقسطنطينية عام 

 كتاب مشكاة اجلواهر لنف  املؤل . .3
ح املسمى كتاب اللمع، وهو كتاب يف القواعد حوايل عام كتاب ابن جنا  .4

 .م1171هـ/567
كتاب األصو  البن جناح املذكور أعاله، وهو قاموس عرباين نقله وترمجه عام  .5

 م.1171هـ/567
كتاب اهلداية إىل فرائض القلوب ليحىي بن يون  وقد حلبت هذه الرتمجة ترمجة  .6

 هد املرابطني.نف  الكتاب الق قام  ا يوس  قمحي يف ع
وقد تركت هذه األسرة أمساً  المعة يف عامل النقل والرتمجة يف العصر الذي يلي أي 
خال  القرن الثالث عشر ومنهم على سبيل املثا  صمويل بن يهوذا بن طيبون الذي 

م وقد 1230هـ/628عال طويال يف األندل  مث انتقل إىل مرسيليا حىت مات فيها سنة 
 .30م1204هـ/602ها داللة ا ائرين البن ميمون وذلك حوايل سنة نقل كتبا كثرية أمه

كانت الرتمجة يف ذلك العصر جتارة مروة تدر على أصحا ا األموا   
م قد ورا حرفة 1240هـ/638الطائلة، وكان موسى بن طيبون املولود مبرسيليا عام 

                                                           
أمحد ماهر محادة، رحلـة الكتـاب العـرق إىل داير الغـرب، )فكـرًا ومـادة(، القسـم األو ، دراسـة منهليـة النتقـا   30

الفكـــر العـــرق اإلســـالمي والكتـــاب العـــرق إىل داير الغـــرب وأثـــره يف النهضـــة األوروبيـــة، بـــريوت، مؤسســـة الرســـالة، 
 .96. : م1992/هـ1412
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موسى ابآلاثر  أسرته املشهورة اعما  الرتمجة الواسعة لآلاثر العربية وقد اختص
.ومن أشهر املرتمجني أيًضا مبدرسة طليطلة إبراهيم بن عزرة وفرح بن سامل 31الفلسفية

فالرتمجة وسيلة مهمة عرفت أورواب ابلعلوم  م.1136هـ/531وإبراهيم بن حيىي املتوىف عام 
 العربية واليواننية،ألن العربية كانت مهزة الوصل بني اإلغريقية والالتينية وهو دور مل
أيخذ حقه. فكانت الرتمجة ونقل املعرفة من أهم ما وصلت إليه هو إنشا  جامعات 
ورابطات تشبًها ابملسلمني فكانت هذه ا لقات العلمية نواة اجلامعات األوروبية 

 العريقة املعروفة إىل اليوم.  
كان اليهود ينتحلون كتب املسلمني يف الطب ويف علوم شىت هلذا نص  ابن        
قا  ابن عبدون:"  اإلشبيلي املعاصرللحقبة موضوع الدرس بعدم بيعها لليهود. عبدون

جيب أال يباع من اليهود، وال من النصارى، كتاب علم إال ما كان من شريعتهم، فإ م 
يرتمجون كتب العلوم، وينسبو ا إىل أهلهم وأساقفتهم، وهي من توالي  املسلمني، 

داي، أو نصرانيا،وأن جيل  ليطبب املسلمني، فإ م وكان ا سن أن ال يرتك طبيًبا يهو 
ال يرون نصيحة مسلم إال أن يطببوا أهل ملتهم، ومن ال يرى نصيحة مسلم، كي  

. كما ال ميكن أن  مل دور منطقة معروفة أشران إليها أعاله إشارة 32يليق ابملهج؟
كبرية، فإنه خفيفة وهي منطقة سرقسطة ودورها يف تسرب العلوم وقيام حركة ترمجة  

غري بعيد عن طرشونة كانت هناك ُتِطيَلة مدينة األعمى التطيلي الشهري وتقع على  ر 
اإليربو،وهي أقصى ثغور املسلمني وابب من األبواب الق يدخل منها إىل أرض 

                                                           
عمـــان، األردن، دار البشـــري عبـــد الـــرمحن علقـــم، اجلوانـــب الفلســـفية يف كتـــاابت ابـــن الســـيد البطليوســـي، حســـن  31

 .194 : .م1988 /هـ1408
ابــن عبــدون اإلشــبيلي، رســالة يف ا ســبة، )ضــمن ثــالا رســائل يف آداب ا ســبة واحملتســب حتقيــق ونشــر ليفــي  32

ـــ .حممـــود ا ـــاج قاســـم، 57.  : م1955آلاثر الشـــرقية، بروفنســـا  القـــاهرة، مطبوعـــات املعهـــد العلمـــي الفرنســـي ل
 .140.  :م1999/هـ1419انتقا  الطب العرق إىل  الغرب، دمشق،بريوت، دار النفائ ،
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ويف هذه املدينة كانت تقطن جالية يهودية مهمة يف  33املشركني كما عرب ابن غالب
طن الدارسني اليهوديني إبراهيم بن عزرة بن مري عهد املرابطني، وهي مو 

-1085) م(؟ ويهوذا هاليفي أو الالوي1167-1092) ( أوم1164-1089التطيلي)

وروبرت  (Hermann of Carinthiaم(ويقا : إنَّ املرتمِجنْي هرمان الكارنثي)1148
م، 1141هـ/535قد اشتغال يف منطقة اإليربو منذ عام  (Robert of Keton) القيطوين

فمن املعقو  إىل درجة كبرية أ ما كاان يف تطيلة،بل لقد أصب  روبرت يف ما بعد 
رئي  الكنيسة يف تلك املدينة، وكان هرمان يعرف عدة مصادر مثل ما عرف هوغو 
ولرمبا أُتي  هلما الوصو  إىل مكتبة بين هود أيًضا الغنية بكتب الطب والتنليم واملنطق 

 .  34الحة ورسائل إخوان الصفا والفلسفة واهلندسة والف
شهد القرن السادس اهللري، الثاين عشر امليالدي عصر املرابطني، حركة 
ترمجة واسعة، واكتسبت هذه ا ركة قوة غري عادية، إْذ أصب  عدد الكتب املرتمجة يف 
صقلية وإسبانيا يثري اإلعلاب، وتدفق علم اليوانن والرومان علىاألديرة من خال  

عربية، وأدوت الكشوف الق توصل إليها املسلمون ضمن رصيد الثقافة العقو  ال
الغربية، وقد أُطلقت أمسا  العديد من املدن اإلسبانية على وموعة املخطوطات 

                                                           
ابــن غالــب، قطعــة مــن كتــاب فرحــة األنفــ  عــن كــور األنــدل  ومــد ا بعــد األربعمائة،نشــر وتعليــق لطفــي عبــد  33

نـــــــوفمرب /هــــــــ1375ربيـــــــة، االـــــــد األو ، اجلـــــــز  الثـــــــاين،ربيع األو  البـــــــديع، القـــــــاهرة )ولـــــــة معهـــــــد املخطوطـــــــات الع
. مارتن بران ، أثينة السودا  )اجلذور األفرو أسـيوية للحضـارة الكالسـيكية( اجلـز  األو ، )تلفيـق 287. :م1955

( حتريــر ومراجعــة أمحــد عثمــان، ترمجــة لطفــي عبــد الوهــاب، فــارو، القاضــي، منــرية  1985-1785)بــالد اإلغريــق( 
.القـــاهرة، االـــ  األعلـــى 16روان، عبـــد الوهـــاب علـــون، حســـن الشـــي ، سلســـلة املشـــروع القـــومي للرتمجـــة، رقـــم:كـــ

 .71 :.م1997للثقافة،
تشــــارلز برينيــــت، حركـــــة الرتمجــــة مـــــن العربيــــة يف القــــرون الوســـــطى يف إســــبانيا، )ا ضـــــارة العربيــــة اإلســـــالمية يف  34

. 2. ط.م1999جليوشـــي، بـــريوت، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــة، األنـــدل ( اجلـــز  الثـــاين،حترير ســـلمى اخلضـــرا  ا
: 1454.  
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الرايضية والفلكية الق ترجع إىل ذلك العصر، ومن بني تلك املدن الق كان أساقفتها 
يف  وتتفو، طليطلة ونة وسرقسطة، وطرطوشةبنبلونة، وبرشل ،تواقني إىل املعرفة:طرسونة

هذا امليدان على مجيع هذه املدن، حيث توافد عليها عدد كبري من العلما  األوروبيني 
متتع اليهود مبكانة كربى يف عهد  .35املتلهفني للحصو  على املعارف العلمية الشرقية

خلالفة املروانية املرابطني مدار الدراسة، ومما حُيكى أن أيوب بن سليمان من بيت ا
ابألندل  أايم دولة املرابطني، وكان شاعرًا ويًدا وأديًبا أريًبا، يدخل على األمرا  
والرؤسا  وكربا  البلد، فيمدحهم فيلزلون له العطا ، إال أ م يطلبون منه مغادرة 

به هلل الذي أسعدان به أوال وأشقاان  بالدهم، نظرًا لنسبه املرواين، فكان يقو :" ا مد
"ومما حيكى أنه اتفق أن أكرمه يهودي نز  عنده ،وقد ختيل أنه رسو  من بعض  آخرًا

أمرا  املرابطني، أو ممن يلوذ  م فلما أعلمه غالمه، أنه من بقااي بين أمية، هاج وأخذ 
رحمه وحل  أن ال يبقى له يف منز  ، فقا :  إذا ُسئلت عين فقل إنه من اليهود، فإنه 

 .36هل هذا يد  على مكانة وسطوة اليهود يف عصر املرابطنيف«  أمشى  النا
 )بني تسامح الدولة واحتكارهم املايل والتجاري( مشاركة اليهود االقتصادية -2

إن التسام  مع الغراب ، ومع أهل الذمة واجلاليات املسيحية يف عصري املرابطني       
للدو  املغربية رغم اعتبار واملوحدين تقوم حلة على من ينكر هذا السلوك ا ضاري 

هؤال  الغراب  وامليليشيات املسيحية نقيصة من نقائص دولق املرابطني واملوحدين، كما 
انتشرت ظاهرة الزواج والتسري ابملسيحيات منذ عهد علي بن يوس  بن اتشفني، 

                                                           
جوزيــ  شــاخت ، كليفــورد بــوزورا، تــراا اإلســالم، اجلــز  الثــاين، ترمجــة د.حســني مــؤن ، د.إحســان صــدقي  35

ـــــــت العـــــــدد: ـــــــو،حزيران، /هــــــــ1419،صـــــــفر 234العمـــــــد، مراجعـــــــة فـــــــؤاد زكـــــــراي، )سلســـــــلة عـــــــامل املعرفـــــــة( الكوي يوني
 220. :2.ط.م1998

حممـــد الفاســـي، دراســـات مغربيـــة ) مـــن وحـــي البيِّنـــة( سلســـلة عيـــون، املغـــرب األقصـــى، الـــدار البيضـــا ، مطبعـــة   36
 .142: . م1990النلاح، 
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مع كثرة الرقيق األبيض ببالد املغرب وملا كانت جباية بلدة غزاة، وكان غزاة قطعها 
وبلغ ا ا   »دخلون اىل دواخل اجلزر الرومانية وغريها ويسوقون السيب الكثري منها، ي

يف جباية كما «  من كثرة سيب اآلدميني أن يباع بيضاوان من الروم بسودا  من الوخش
 .37يقو  الغربيين

وكان من أثر هذا االتصا  بني املغاربة واملسيحيني أن كثرت أسوا، الرقيق يف        
ا واضر وانتشار ظاهرة التسري ابجلواري الصقلبيات وامتألت قصور األمرا    كربايت

كبار املوظفني ابملسيحيات، فاعتنق اإلسالم البعض منهن، وكان هلن مقام مرمو، 
وميكن أن نذهب أبعد مما ذكران فنقو :إنَّ احملافظة على العقيدة  .38عند بعض امللوك

اإلسالمي مل مينع املرابطني من حتقيق األمن ومحاية البيضة ابألندل  اقصى الغرب 
لللاليات املسيحية وألهل الذمة عامة.ومن الواض  أن احملافظة على العقيدة واجلهاد 
ابعتبارمها حقوقًا هلل تعاىل تدخل ضمن اختصا  والة األمور، مثل مجع الزكاة 

دولة املرابطني واألنفا ، وإذا كان من واجب أمرا  املسلمني ابملغرب واألندل  أايم 
تعطيهم حق محاية العقيدة والدولة ابلغرب اإلسالمي، فلي  معناه أن يكون هلم رقابة 
وسيطرة على ضمائر الناس، بل األمرا  كما تذهب إىل ذلك الشريعة اإلسالمية 
يلتزمون فقط بتنزيل أحكام الشريعة واملبادئ األساسية الق أقرها اإلمجاع بواسطة 

ي  من حق أمري املسلمني أن يتخذ حماكم تفتيش ضد من يعتربهم وتهدي األمة، فل
من امللحدين، فال وجود حملاكم تفتيش على ضمائر الناس مبا فيهم أهل الذمة من 

                                                           
عنــوان الدرايــة فـــيمن عــرف مـــن العلمــا  يف املائــة الســـابعة ببلايــة، حتقيـــق األســتاذ رابــ  بـــوانر، اجلزائــر، الشـــركة  37

 .76:  .م1971الوطنية للنشر والتوزيع،

.جـان وجـريوم 155 :.1956)ولـة تطـوان(، املغـرب، الصديق بن العرق، طوائ  وشخصيات مسيحية ابملغـرب،
يف أخبـــار األنـــدل  واملغـــرب علـــى عهـــد املـــرابطني واملوحـــدين، ترمجـــة أمحـــد بالفـــريج وحممـــد  طـــارو، أزهـــار البســـاتني

 .18 : .هـ1349الفاسي، الرابط، املطبعة الوطنية، 
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مواطين الدولة اإلسالمية، دون إخال  ابلنظام العام، كما جيب أن نفر، بني ا رب 
عرتاف للمسلمني ورية الدعوة اهللومية الق تعلن ضد غري املسلمني الذين يرفضون اال

إىل اإلسالم بعد دعوهتم لذلك، وا رب الدفاعية الق هتدف إىل صد كيدهم 
 .39وعدوا م

كان دأب اليهود التسلط يف عصر الطوائ  كما شهد بذلك عبد هللا الزيري يف        
لق ق إسحا، األلبريي اأمذكراته، وقد انلت القصيدة املنسوبة إىل املوىل العابد 

م( دورها، 1056-993خاطب فيها ابدي  وحمرضا على الوزير اليهودي ابن النغريلة)
وتعرب هذه القصيدة عن تسلط اليهود يف مملكة غرانطة الزيرية. مث كي  أن هذه 

والق  م.1066/ هـ459 القصيدة بلغت رسالتها فقامت على إثرها ثورة غرانطة يف  عام
لتلاوزهم عقد األمان، وانتهبت أمواهلم من  ودالعديد من الضحااي اليهأدت إىل 

طرف عامة املدينة، وهي على حد تعبري أحد الباحثني أقل بكثري مما انتهبه اليهودي 
 .40ابن النغريلة من مسلمي غرانطة ومستضعفيها بتواطئ من حكام اإلمارة

 دولة لة اليهودي من أولئك اليهود الذين طعنوا يفيوإمساعيل بن يوس  بن النغر      
اإلسالم واستهزأ ابملسلمني، وأقسم أن ينظم مجيع القرآن يف أشعار وموشحات يٌغىن 
 ا، فآ  أمره إىل أن قتله صنهاجة أصحاب الدولة ومن شعره الذي نظم فيه القرآن 

 :41قوله
                                                           

، أمحـد السـنهوري، فقـه اخلالفـة وتطورهـا لتصـب  عصـبة أمـم شـرقية، حتقيـق توفيـق الشـاوي، انديـة عبـد عبد الرزا 39
 .166: .  1.ط.م2001/هـ1422الرزا، السنهوري، دمشق، مؤسسة الرسالة، 

ابــن اخلطيــب، كتــاب اتريــ  أســبانيا اإلســالمية أو كتــاب إعمــا  األعــالم يف مــن بويــع قبــل اإلحــتالم مــن ملــوك  40
 .233-231: . 2.ط.م1956م، حتقيق وتعليق ليفي بروفنصا ، بريوت،دار املكشوف، اإلسال

. إميليو غرسية غومث، مع شعرا  األنـدل  114ابن سعيد املغرق، املغرب يف حلي املغرب، القسم الثاين،  : 41
 .113واملتنيب،  :

Evariste Levi-Provençal, "Les Mémoires  de Abdallah, dernier  Roi Zirid de 

Grenade »,in  aL-Andalus, 3, (1935),p. 273-300-301. 
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 نقشت يف اخلد سطرًا *** من كتاب هللا موزونْ 
 لن تنالوا الرب حىت *** تنفقوا مما حتبونْ 

سب األمري الغرانطي عبد هللا الزيري صاحب التبيان، فإن يهود غرانطة قتلوا وح     
مجيعهم عن بكرة أبيهم، فهل ميكن ا ديث عن وزرة ضد اليهود؟ فلو كان األمر  
كذلك ملا تركت الدراسات اليهودية هذه القضية متر دون تضخيمها أو توظيفها على 

لألندل  اإلسالمية.وهي على ما يبدو املستوى السياسي لتشويه التاري  ا ضاري 
 .42املذوة الوحيدة الق سللها اتري  اإلسالم ابألندل  واملشر،

وقد سلل الشعر أيًضا سيطرة اليهود على األسوا، يف املدن األندلسية ومما       
ذكره الشاعر أبو حفص العروضي الزكرمي ما قاله ابألندل ، وقد طولب مبك  كان 

 : انيةيتواله يهودي بد
ِِ لقد خالفتم *** ُحْكَم الشريعة واملروََّة فينا  اي أهل دانيِة

 مايل أراكْم أتمرون بضدِّ ماَ *** أمرت،تُرى نس  االلُه الدينا
*** وأرى اليهوَد جبزية طلبونا ِِ  .43كنا نطالب لليهود جبزيِة

وأخطر حدا عرفته األندل  يف عهد ملوك الطوائ  هو حماولة "إنشا  كيان      
"ويف الوقت الذي   سياسي يهودي ابملرية" و ذا الصدد يقو  الباحث مسعود كواه

                                                           
رميونـد شــايندلني، اليهـود يف إســبانيا املسـلمة، ترمجــة مـرمي عبــد البـاقي، )ا ضــارة العربيـة اإلســالمية يف األنــدل (  42

.انظر 306: .  2. ط.م1999اجلز  األو ،حترير سلمى اخلضرا  اجليوشي، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية،
اختالفات كبرية بني القصيدة عند ابن اخلطيب والديوان املوجود بني أيدي الناس.إميليو غرسية غومـث، مـع شـعرا  

.ابـــن اخلطيـــب، املصـــدر 153-151مـــن الـــديوان،    : 25.القصـــيدة رقـــم:127-125األنـــدل  واملتنـــيب،  :
 . 233-231السابق،    :

David J. Wasserstein, "Samuel ibn Naghrila ha-Nagid and Islamic historiography in 

Al-Andalus", dans Al-Qantara, XIV-1, (1993), p.109-125. 
أبــــــو طــــــاهر الســـــــلفي، أخبــــــار وتــــــراجم أندلســـــــية، أعــــــدها وحققهــــــا إحســـــــان عبــــــاس، بــــــريوت، دار الثقافـــــــة،   43

 .37: . م1985هـ/1405
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)الطوائ ( تتصارع، مل تستطع توحيد جهودها للحد من  كانت فيه هذه الدويالت
اخلطر املسيحي، ابإلضافة إىل ضعفها ، ففي هذا الظرف ظهر املشروع اليهودي وكان 

ة الزيرية بغرانطة، الذي كان ميَُينِّ نفسه ان صاحبه يوس  بن النغريلة الوزير يف الدول
يصب  ا اكم الفعلي هلذه الدولة" وحتدا ابن عذاري عن طموحات ابن النغريلة 

ومما ضاع  نقمة الناس على الضرائب وجباهتا 44الذي طلب أن يقيم لليهود دولة"
)من اليهود والنصارى(وهو كالم غري موثق صدر عن بعض الباحثني بدعوى أن 

ملرابطني أوكلوا إىل  اليهود جباية الضرائب يف عدة مناطق ابألندل ؛ كما أسند علي ا
بن يوس  إىل جنده الرومي جباية البالد الغربية، وخباصة جبل درن وأحيااًن كانت 

.وقد فصَّل 45توكل إىل اجليش عامة، فابتذلوا األعراض يف جبل درن حسب ابن األثري
)املهدي( إىل  "وقيل إنَّه ملا خاف أهل تينمل نظرالنويري ابتذا  األعراض فقا :

أوالدهم فرآهم شقًرا زرقًا، والذي يغلب على األاب  السمرة، فقا  هلم مايل أراكم مسر 
األلوان وأوالدكم شقرًا زرقًا، فأخربوه خربهم مع مماليك أمري املسلمني، فقالوا ألن ألمري 

 م يصعدون إىل هذا اجلبل يف كل عام املسلمني عدة من املماليك الفرنج والروم، وأ
مرة، أيخذون ما هلم فيه من األموا  املقررة من جهة السلطان فيسكنون البيوت 

 .47ومن علز عن أدا  الوظيفة صودرت أمواله46" و رجون أصحا ا منها
وكانت إقامة القوى املسيحية ابلعاصمة مراكش حتت نظر أمري املسلمني، وكانوا       

خرجوا يف مهامهم يكونون حتت نظر صاحب بيت املا ، لذلك أكد أكثر عادة إذا 

                                                           
 وما بعدها. 268: كواه، املرجع السابق ،    44
 .537األثري، الكامل يف التاري ، اجلز  العاشر،  : ابن 45
. النــويري،  ايــة األرب يف فنــون األدب، اجلــز  الرابــع 198ابــن األثــري، الكامــل يف التــاري ، اجلــز  التاســع،  :  46

 .282والعشرين. :
 .172: عز الدين عمرو موسى، املرجع السابق،   47
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من واحد إْذ "عهد إىل اليهود اعما  اجلباية يف بالد األندل  يف عهد املرابطني 
وكذلك يف بالد املغرب، وعهد اعما  اجلباية إىل النصارى املقيمني يف مدينة 

اليهودية نفسها أن لللاليات .والشي  الذي ال تنكره الواثئق والدراسات 48مراكش"
اليهودية شخصيتها امليزة يف العصر الوسيط، وذلك من عهد اخلليفة عبد الرمحن 

( إىل زمن املوحدين أي ما بعد سنة م961-912هـ/350-300) الناصر
(.ومل ينشأ يف أي من ااتمعات اليهودية األخرى مثل هذا العدد م1144هـ/539)

ا مناصب مرموقة بل مراكز نفوذ يف العامل اليهودي، كما مل الكبري من اليهود ممن أحرزو 
تٌنتج أي من تلك ااتمعات مثل هذه الثقافة األدبية الق ينعك  فيها مع آخرين من 

 غري اليهود.
واستمر نفوذ اليهود الذين خضعوا للدولة اإلسالمية ابألندل ، يف ظل 

ضور يف لغتهم وقواعدها وصرفها حضور الثقافة العربية واإلسالم لزمن طويل واض  ا 
وأد ا إىل ما بعد أفو   م ا ضارة اإلسالمية يف األندل  خاصة، رغم املكانة الكبرية 
الق كان عليها اليهود يف العرا، ومصر، فإن يهود األندل  من أايم الفت  إىل  اية 

لتحضر واملكانة القرن السبع اهللري، الثالث عشر امليالدي كانوا يف مرتبة عالية من ا
السياسية والثقافية، وقد عادت الفتوحات اإلسالمية الكبرية من فارس إىل أسبانيا يف 
القرنني السابع والثامن امليالديني ابلكثري والرخا  على اليهود"وعندما انتشر خرب فت  
املسلمني لألندل  ومن  ا رايت لليهود يف أحنا  أورواب هاجر كثري من يهود أورواب 

وكان اليهود يتلمعون يف مدن معينة مثل قرطبة ومالقة وطليطلة   األندل ،إىل
 وإشبيلية وسرقسطة وغرانطة وألبرية وأليسانة الق كان سكا ا من اليهود فقط وال
يداخلهم فيها مسلم، فراجت جتارهتم داخل األندل  وخارجها، وكان اليهود حيتكرون 

                                                           
 .117: مىن حسن أمحد حممود، املرجع السابق،   48
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أ ا تدر عليهم أمواال طائلة، واحتكروا  بعض املهن وا رف والصناعات الق يرون
، ومجع اليهود 49بعض أنواع التلارة كتلارة العبيد واجلواري البيض وا رير والتوابل

الذين كانوا يعيشون حتت ظل ا كم اإلسالمي يف األندل  أمواال طائلة، وكانوا لكثرة 
ان يللأ إليهم يهود حىت ك 50ثرائهم يرسلون األموا  إىل اليهود الفقرا  خارج أسبانيا

يف عرض البحر أربعة من األساتذة  ابن رماخسالعامل جللب اإلعاانت، فلما أسر 
يف اهلند؛ مقصدهم  (Sura) اليهود ،وبعد التحري عنهم عرف الرابن أ م من سورات

 األندل كادمييات اليهودية من يهود أللاألندل  جللب إعاانت اقتصادية 
اليهودية مضطهدة بل وجدت الفر  متاحة لالختالط  .ومل تكن اجلالية51األغنيا 

رغم  ،52املعامالت اليوميةو اليومي، وكم اجلوار والبيئة الواحدة،وأثبتت الواثئق والنواز  
أن فتاوى سابقة على هذا العصر قد ألزمت يهود القريوان بعدم التشبه ابملسلمني يف 

م( أن يعاقب 901هـ/289دلسي )ت.لباسهم وهيئاهتم، وأفىت حيىي بن عمر بن لبابة األن
اليهود والنصارى الذين يتشبهون ابملسلمني ابلضرب وا ب  ويطاف  م يف مواضع 

. قا  ابن عبدون 53اليهود والنصارى ليكون ذلك حتذيرًا هلم ملن رآهم منهم وزجرًا
املعاصر للحقبة املرابطية:" ومينع أهل الذمة من اإلشراف على املسلمني يف منازهلم، 
ة،  والتكشي  عليهم ومن إظهار اخلمر واخلنزير يف أسوا، املسلمني، أو مبا هو من أ َّ

                                                           
 .97. بوتشيش، املرجع السابق،  :110عز الدين عمرو موسى، املرجع السابق،  : 49
. عبـد اإللـه ميسـوم، أتثـري املوشـحات يف الـرتوابدور، اجلزائـر، 21-20حممد ور عبد اايد، املرجع السـابق، :  50

 وما بعدها. 142.  :م1981الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،
 .301: ملرجع السابق،  رميوند. ب.شايندلني، ا 51
ابـن سـهل، ديـوان األحكـام الكربى"النــواز  واألعـالم" ، حتقيـق احملـامي رشـيد بــن محيـد النعيمـي، الـرايض، شــركة  52

 .948: .، اجلز  الثاين،  م1997/هـ1417الصفحات الذهبية احملدودة،
عهــد املصــري للدراســات حيــىي بــن عمــر األندلســي، كتــاب أحكــام الســو،، حتقيــق حممــود علــي مكي)صــحيفة امل 53

 .128. :م1956/هـ1375اإلسالمية مبدريد( االد الرابع، العددان األو  والثاين، 
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ومن ركوب اخليل ابلسروج والزي مبا هو زي املسلمني، كالشكلة يف حق الرجا ، 
ُِ أو إذال   واجلللل يف حق النسا ، ومينع املسلمني أن حياولوا هلم كل ما فيه خساسُة

نقل آالت اخلمر، ورعاية اخلنازير، وشبه ذلك، ملا فيه من للمسلمني، كطرح الُكَناسة و 
ويبدو عدم التزام السلطة السياسية  54علوِّ الكفر على اإلسالم، ويؤدب من فعل ذلك

العليا املرابطية احكام أهل الذمة وهذا مرده إىل التسام  الذي انتهله حكام الدولة 
سبة على القضاة واألمرا  من مع اليهود والنصارى املعاهدين لذلك تشددت كتب ا 

أجل تطبيق أحكام الشريعة فقا  ابن عبدون:" جيب أال حيك مسلم اليهودي؛ وال 
النصراين، وال يرمي زبله وال ينقي كنيفه، فاليهودي والنصراين كانوا أوىل  ذا الصنع، 
أل ا صنع األرذلني، ال  دم مسلم دابة يهودي، وال نصراين، وال يستزمل له وال 

 .55يضبط بركابه، وإن عرف هذا أُنكر على فاعله
  ألندلس املرابطية بني واثئق  حضور اليهود -3

 جنيزة القاهرة وواثئق العصر اخلطية
حاو  املختصون استقرا  وضع اليهود يف األندل  وتطور جالياهتم ومراكز       

 ياة االجتماعية واثئق تفيد يف استعادة صورة ااجلنيزة استقرارهم، وحفظت لنا كني  
                                                           

 .122ابن عبدون اإلشبيلي، املصدر السابق،  : 54
واهتم ابن عبدون نصارى العصر ابلفسق فقا : جيب أن مينع النسا  املسـلمات دخـو  الكنـائ  املشـنوعة، فـإن  55

لوطة، جيب أن متنع اإلفر يات من الدخو  يف الكنيسة، إال يف فضل، أو عيد، فإ ن أيكلـن  القسيسني فسقة زانة
ويشربن ويـزنني مـع القسيسـني، ومـا ومـنهم إال وعنـده مـنهن اثنتـان أو أكثـر، يبيـت معهـن، وقـد صـار ُعْرفًـا عنـدهم، 

ا يف داير املشــر،، ولــو شــاؤوا لفعلــوا، أل ــم حرَّمــوا ا ــال ، واســتحلوا ا ــرام، جيــب أن يــؤمر القسيســون ابلــزواج كمــ
جيــب أن ال يُــرتك يف دار القســي  امــرأة، وال علــوز، وال غريهــا، إن أتبَّ الــزواج، جيــب أن جُيــربوا علــى اخلتــان، كمــا  
كــان يفعــل  ــم املعتضــد عبَّــاد؛ فــإ م متبعــون بــزعمهم لســنن عيســى، وعيســى قــد اختــ ، وهلــم يف يــوم اختتانــه عيــد 

نفســـه،  ،كـــون ذلـــك، جيـــب أن ال يــذب  يهـــودي ملســـلم، ويـــؤمر اليهــود أن يتخـــذوا أوضـــاًما ألنفســـهميُعظمونــه، ويرت 
: 48. 
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واالقتصادية لعامل البحر املتوسط يف تلك الفرتة وبعض تلك الواثئق يتصل ابألندل  
إما مباشرة أو استنتاًجا حيث تضم واثئق اجلنيزة مراسالت وواثئق يف غاية األمهية، 
ولكننا مع ذلك ال يلك ما يشبه السلالت والدفاتر اخلاصة بعبور التلارة الدولية أو 

حماكم التفتيش  الق عرفتها إسبانيا املسيحية يف مطلع القرن السادس عشر،  سلالت
أو سلالت الكنائ  ودواوين اجلند والغراب  أو الطارئني على البالد، حيث  يعاين 

 Raymond)منها عامل العصور الوسطى كما ذهب إىل ذلك رميوند شايندلني 

P.Scheindlinلعرق( أستاذ الدراسات العربية واألدب ا. 
، معلومات فائقة القيمة املربزة للعالقات هم ما قدمته واثئق جنيزة القاهرةإن أ      

الكبرية الق ربطت اليهود يف ا وض الغرق للمتوسط بيهود املشر، والعامل حىت بالد 
اهلند والصني، وكان ذهب إفريقيا الغربية الرائج يف عهد املرابطني من أجود أنواعه، 

م من طرف ملوك 1167ت وروجت الداننري الذهبية املرابطية يف عام حىت استعمل
أورواب، وواثئق اجلنيزة تشري إىل تعامل املصريني ويهودهم خاصة  ذا املعدن 

الذي سيطرت  .وأجود ذهب أهل األرض وأصحه، ذهب السودان الغرق،56النفي 
ار املوريطاين ابلتحال  ر عليه حركة املرابطني الق قامت على أكتاف قبيلة ملتونة ابألد

جدالة وأمنت هيمنتهم للحفاظ على هذا الذهب إىل غاية مشا  النيلر، و  مع مسوفة
حيث تكونوا وتوحدوا ملقاومة مملكة غانة الشهرية الق كانت قد احتكرت مل  تغازة 

                                                           
يف وـث قـيم عـن ذهـب عصـر املـرابطني يف ( Messier.A Roualdانظر تقييم خا  للباحث روالد ميسـيي ) 56

 .م1973ملتقى جامعة بنغهامبتون نوفمرب 
Rouald A. Messier, "The Almoravids West Africain gold and the gold currency of 

the Mediterranean basin" dans Journal of the Economic and Social History of the 

Orient, p. 31-47.P:31.. 
-530ســـــــام  عبـــــــد الــــــــرمحن فهمـــــــي، إضـــــــافات جديــــــــدة يف مســـــــكوكات املـــــــرابطني ضــــــــرب املريـــــــة األندلســــــــية )

مية( االـــد اخلـــام  والعشـــرون املعهـــد العلمـــي الفرنســـي لـــآلاثر الشـــرقية ( )حوليـــات إســـالم1142 -1136/هــــ536
 .50.  :م1991القاهرة،

This file was downloaded from QuranicThought.com



وذهب املنطقة، وحاولت العناصر اليهودية خبربهتا التلارية تكوين شبكة من الوسطا  
واضر املعروفة إىل غاية وصوله إىل املدن ودور الضرب واألسوا، العاملية، من ا 

وخاصة بعد حتقيق املرابطني للوحدة املغربية األندلسية، إْذ أدَّى يهود درعة 
حمورايًّ يف التباد  التلاري بني الغرب  -كما تشري الواثئق دورًا-وسللماسة وماسة 

لغىن الذي متيزت به منطقة ماسة عن ابقي إن ا.57اإلسالمي واملشر، وممالك أورواب
ة فضلت أن بعض العناصر اليهودي مناطق املغرب هو الذي جعلها قبلة للتلار، حىت

األعما  التلارية، ومن الطبيعي أن يتحال  يهود درعة  االندماج ابلسكان ملمارسة
 وسللماسة، مع بقية عناصر اجلاليات اليهودية ابألندل  ومصر كما تشري واثئق

 . 58اجلنيزة
الدراسات اليهودية يف تناقضات كثرية بني واقع اليهود التار ي يف بعض وقعت      

األندل  واملغرب أايم املرابطني الذي متيز ابلتسام  الذي أشارت إليه األواا 
لكن وضعهم أايم املرابطني سوف  تل   ((Goldenberg املنصفة، قا : قولدنربج

هذه الدولة ذات الطابع الديين املتعصب من توسع على حساب  متاًما نظرًا ملا حققته
العديد من املراكز الق استقر  ا اليهود بشكل مكث ، كمنطقة درعة 

.الق تزعم إحدى الواثئق العربانية أن أو  مملكة قامت يف املغرب هي 59« وسوس
ة افرتض يف سن »وذكر ابن عذاري أن يوس  بن اتشفني 60مملكة يهودية ابلري 

                                                           
. ا ســني 75حممــود إمساعيــل، سوســيولوجيا الفكــر اإلســالمي )طــور اإل يــار( اجلــز  الثالــث، القســم األو ،  : 57

لـــريني )ولـــة االجتهـــاد( العـــدد بولقطيــب، ا يـــاة االقتصـــادية للحلـــ  املصـــمودي يف القـــرنني اخلـــام  والســـادس اهل
 .65.  :هـ1413/م1993الثامن عشر، السنة اخلامسة، بريوت،دار االجتهاد، شتا  العام 

58 " in Etats, ensemble’époque almoravide; perspective d’Pierre Guichard, "L

1995, p. Paris, Puf, siècle,  eXV-esociétés et cultures du monde musulman médiéval X

151-167.  
59 .Paris, Scribe, 1992, p. 62,  Les Juifs du Maroc Goldenberg; A. 
 .92: بوتشيش، مباحث يف التاري  االجتماعي،   60
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م( على اليهود فريضة ثقيلة يف مجيع طاعته اجتمع له فيها مائة أل  1072هـ/464
استعان  ا على ما كان بسبيله  61دينار عشرية وني  على ثالثة عشر أل  دينار"

وكانت أسباب هذه الفريضة غري معلومة  وهو مبلغ ابهض يعك  ثرا  اليهود.
وأعطته زوجته زينب بنت إسحا، السبب، ألن يوس  قد ملك أموا  قبائل القبلة 

األموا  الغزيرة، و ا أركب الرجا  وكون ا رس وأس  مظاهر القوة وامللك، ومجعت 
له القبائل األموا  العظيمة، فلند  ا األجناد، و ذه األموا  الكثرية ضرب السكة 

عث ودون الدواوين ورتب األجناد وطاعته البالد واشرتى مجلة من العبيد السودان؛ وب
إىل األندل  فابتيع له من األعالج  فأركب اجلميع فغلظ حلابه وعظم ملكه، 
ويذهب أحدهم فيقو : إنَّ اقتصاد املغازي حتكم يف توجهات الدولة املرابطية واعتمد 
أساًسا على املوارد ا ربية مبا فيها اجلزية وشىت أنواع الضرائب األخرى، فمن البديهي 

ويف سبيل تنفيذ خطته زعم أحد فقها   62تغال  اليهود؟أن ميعن ابن اتشفني يف اس
قرطبة ورمبا إبيعاز من األمري املرابطي نفسه، أنه وجد يف بعض أورا، مؤل  صنفه ابن 
مسرَّة اجلبلي القرطيب حديثًا منسواًب إىل النيب يروي أن اليهود ألزمت نفسها أ ا إذا 

ومل جيئهم نيب منهم على ما  جا ت عام اخلمسمائة عام من بعد مبعث رسو  هللا،
زعموا، فإن اإلسالم الزم هلم، أل م وجدوا يف التوراة قو  هللا تعاىل ملوسى عليه 

"إنَّ النيب الرسو  الذي منعناه حممد، البد من ظهور ا ق على يديه، ونوره  السالم
املائة متصل ابتصا  الساعة، فإن مل يظهر منهم النيب فإ م يعتنقون اإلسالم إذا حلت 

ا لة" فلعل منها ذريعة -"الوثيقة ، واستغل األمري املرابطي هذه63اخلامسة من اهللرة

                                                           
 .25. وهو ، ا لل املوشية، املصدر السابق،  :23: ،  4ابن عذاري، املصدر السابق، ج  61
ملـــرادي وأثرهـــا يف املغـــرب واألنـــدل ، اجلزائـــر، املؤسســـة الوطنيـــة حممـــد األمـــني بلغيـــث، النظريـــة السياســـية عنـــد ا 62

 .58: . م1989للكتاب،
 22: ،  4ابن عذاري، املصدر السابق، ج  63
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لتخيريهم بني اإلسالم أو التعرض لغرامة مالية ثقيلة، فاختاروا ا ل الثاين إبيعاز من 
أق عبد هللا حممد بن علي بن محدين أحد الفقها  املساندين لسياسة يوس  يف 

وبذلك ضمن يوس  لسياسته ومشاريعه األموا   لل الوسائالبحث عن املا  بك
املطلوبة، فسامهت هذه الغرامة يف سد نفقاته الكثرية وشكل نصيب يهود أليسانة 

وبرََّر أحدهم قيام علي بن  64حصة األسد منها، خاصة أ م اعتربوا أغىن اليهود آنذاك
ملبيت يف العاصمة ليال، يوس  إبجرا ات احتياطية يف مراكش، وهذا مبنع اليهود من ا

نظرًا للظرفية السياسية والصراعات الداخلية املتعددة يف أكثر من جبهة يف املغرب ضد 
ابن تومرت، ويف األندل  ضد النصارى، ولذلك كان ال بد من االحتياط يف عاصمة 
الدولة، ومقر جتمع اجلند، وما يتصل بذلك من خطط وحتركات عسكرية وحتقق 

  من اليهود فلا ت اخلديعة واخليانة من أحد قادة اجليش خوف علي بن يوس
املسيحي املوايل للمرابطني حينما فت  األبواب للموحدين بعد حصار مرير انتهى 

مما دفع بعض الكتاب إىل القو  ان أهل  .65م1146هـ/541ابقتحام مراكش سنة 
 تهم الدينية".الذمة عاشوا يف اضطهاد يف دولة املرابطني وأ م مل يتمتعوا وري

يقو  بروكلمان عن يهود األندل  يف هذا العصر:اضطر يهود أليسانة وهم أغىن       
اليهود يف األندل  إىل أن اشرتوا حرية العبادة جبزية ثقيلة يف حني آثر غريهم أن يربحوا 

.وهذا خطأ اتر ي ألن أسرة ابن 66البالد وهو عني ما فعله والد الفيلسوف ابن ميمون
مل تغادر الغرب اإلسالمي إال يف أوائل عهد املوحدين، وآثر الفيلسوف  ميمون

" اهللرة إىل مصر، فأصب  رئي  اجلالية اليهودية   "دليل ا يارى اليهودي صاحب 

                                                           
 .323: . بروكلمان، املرجع السابق،  81-80: ا لل املوشية، املصدر السابق،    64
كتـاب الـروض املعطـار يف خـرب األقطـار، ،  .عبد املـنعم ا مـريي138وهو ، ا لل املوشية، املصدر نفسه،   : 65

 .47 :.م1975حتقيق إحسان عباس، بريوت، مكتبة لبنان،
 .169.انظر اإلحالة رقم:99 :،   بوتشيش، املصدر السابق،   66
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.ويرى الباحث اليهودي حاييم الزعفراين أن 67كما هو مفسر يف املدوانت التار ية
اطمئنان كما مل تعرفها منطقة أخرى،  يهود األندل  قد عرفوا حياة أكثر رخا  وأكثر

ونظرًا للوضع القانوين املتسام  فإن يهود األندل  أّدوا دورًا أساسيا يف ا ياة 
 .االقتصادية املزدهرة يف البالد كما كان هلم دورهم يف الشؤون العامة

عدد الدارسون وظائ  اليهود الكثرية ابملغرب واألندل  من أبسط املهن       
إىل السيطرة على مسالك الطر، التلارية واملدن الرئيسية القائمة يف حمطات  وأحقرها

معلومة يف اتري  الغرب اإلسالمي وتقوم هذه املهن يف مناطق تفرتض األمن واآلمان 
مما تقوم حلة على رد كثري من الرواايت املبالغ فيها الق حتدثت عن اضطهاد 

ا أن نواز  العصر منذ الفت  قد صبغت .كم68املرابطني لليهود والنصارى يف عصرهم
روح التسام  العالقات االجتماعية بني سكان األندل ، فكان اليهودي ميلك إىل 
جوار املسلم فقد تنازع يهودي مع مملوك مسلم خدمه، فقا  اليهودي للقاضي: هو 

، كما تنازع مسلم بقرطبة مع اليهودي  69عبدي ابتعته من أهل طليطلة منذ أربع سنني
ق إسحا، حو  بيت املسلم حسان وشنوغة اليهودي وأفىت أبو األصبغ عيسى بن أ

سهل ان واثئق حسان غري كافية وأفىت يف نف  املسألة القاضي حممد بن فرج، فكان 
وتربز النواز   األمر على ما يف الفتوى  وا كم والغموض يف صاحل اليهودي شنوغة.

األيتام، والنزاعات  يف املرياا والوصية علىالعالقات بني عناصر ااتمع األندلسي 
حو  العقار والشركات التلارية، مما يد  على أن ااتمع األندلسي من ااتمعات 

                                                           
 .323: بروكلمان، املصدر السابق،   67
. مــــوري  67: ي،  فيليـــب فـــارج، يوســـ  كــــرابج، املســـيحيون واليهـــود يف التـــاري  اإلســــالمي والعـــرق والرتكـــ 68

. أدغـــار فيبـــري، يف اجلـــد  الـــديين يف األنـــدل  واالبســـتمولوجيا ا ديثـــة، ترمجـــة 310لومبـــار، املصـــدر الســـابق،  :
 .80. :م1994/هـ1415الصاد، امليساوي، )االة العربية للثقافة(، العدد السابع والعشرون،تون ، ربيع األو ، 

 وما بعدها. 948: وما يليها.   887: الثاين،   ابن سهل، ديوان األحكام الكربى، اجلز  69
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الراقية يف اتري  ا ضارة اإلسالمية الق حتقق فيه التعايش والتسام  بني ااتمع املسلم 
 .70وبقية الطوائ  األخرى من يهود ومستعربني أسبان

ن اإلجرا ات الق قامت  ا الدولة املرابطية ال تدعو إىل االستغراب، خاصة إ      
ملن وق  على سياسة املرابطني املالية، إْذ مل تكن سياستهم الضريبية تقوم على فرض 
معوانت وجزية أو مصادرة بعض القبائل الثائرة أو اليهود وحدهم، بل يرى أحد 

على مجيع الشرائ   رض مغارم ومكوس متنوعةأنَّ املرابطني جبلوا على ف 71الباحثني
وغريها من الضرائب الق يقوم عليها   73، وضريبة التعتيب72االجتماعية كضريبة املعونة

وكانت هذه الضرائب وخاصة ضريبة املعونة الوقتية قد أوقعت يوس  .74كيان الدولة
ابملرية الذي رفض ني يف أزمة مع الفقيه أق عبد هللا حممد بن حيىي بن الربَّا  فبن اتش

 التعتيب.ويص  الشري  اإلدريسي املرية مؤكًدا على ضريبة 75ضريبة املعونة
ومدينة املرية كانت يف أايم امللثم مدينة اإلسالم وكان  ا من كل الصناعات كل قا :"

غريبة وذلك أنه كان  ا من طرز ا رير مثاين مائة طراز يعمل  ا ا لل والديباج وعدد 

                                                           
حممد بن هارون الكناين التونسي، خمتصر النهايـة والتمـام يف معرفـة الواثئـق واألحكـام للمطيـق )سـنختزله بواثئـق  70

وجـــه.املتيطي  218: . 18696: ابـــن هـــارون، نســـخة العطـــارين(، رصـــيد املكتبـــة الوطنيـــة ابلعطـــارين، تـــون  رقـــم
ايــــــــة والتمــــــــام يف معرفــــــــة الواثئــــــــق واألحكــــــــام، خمطــــــــوط رصــــــــيد املكتبــــــــة الوطنيــــــــة اجلزائريــــــــة اب امــــــــة الســــــــبق. النه

 .530: ظهر.ابن رشد، مسائل ابن رشد، حتقيق التلكاين، اجلز  األو ،   73.ورقة:1074رقم:
 .99: بوتشيش، املصدر السابق،   71
األندلسـية لبنـا  األسـوار ومسـاعدة جيشـه :ضـريبة فرضـها علـي بـن يوسـ  علـى أهـل فـاس وبعـض املـدن  املعونة 72

 .152: : ابن القطان،نظم اجلمان ،  ابلعبيد فأعانه أهل فاس انظر
:جلــأ املرابطــون إىل فــرض ضــريبة تســمى التعتيــب أو التعطيــب خصصــت  إلقامــة أســوار جديــدة حــو   التعتيــب 73

 .152:  « اتر هم السياسي«  شعرية، املرابطوناملدن وترميم القدمي منها. 
. ا ســـــني اليعقـــــوق، يف الفكاكـــــة 200: حســـــن علـــــي حســـــن، ا ضـــــارة اإلســـــالمية يف املغـــــرب واألنـــــدل ،  74

 .62: . 65. :م1992جانفي /هـ1412والفكاكني، )دراسات أندلسية(تون ، العدد السابع، رجب، 
 . 179: مىن حسن أمحد حممود، املصدر السابق،   75
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.وأكد نف  الضريبة وهو يتحدا 76سعمائة وسبعني فندقا خاضعة للتعتيب"فنادقها ت
عن مراكش.ورأى أن من حسنات املوحدين القضا  على الضرائب املستحدثة، وقتل 

 مستدلني مبا علمهم املهدي من أصو  الشريعة.77أصحاب املكوس
ائ  الثاين كما أن اإلدريسي وقد أ ى كتابه يف زمن الفتنة أو مرحلة ملوك الطو       

فيص  قرطبة اوصاف، تد  على معرفة اخبار األندل  يف هذه املرحلة.مث حدد 
مواقع سكىن اليهود يف هذا الزمان فقا :"وأليسانة مدينة اليهود وهلا ربض يسكنه 
املسلمون وبعض اليهود وبه املسلد اجلامع، ولي  على الربض سور...واليهود 

م فيها مسلم البتة، وأهلها مياسري أكثر غىن من يسكنون جبوف املدينة، وال يداخله
وأليسانة  78اليهود الذين ببالد املسلمني؛ ولليهود  ا حذر وحتصن ممن قصدهم

ضاحية قرطبة ومدينة اليهود؛ ووص  املدينة املشهورة وحاضرة اإلسالم 
  "ومدينة قرطبة يف حني أتليفنا هلذا الكتاب طحنتها رحى الفتنة وغريها حلو  : فقا 

املصائب واألحداا مع اتصا  الشدائد على أهلها فلم يبق  ا منهم اآلن إال اخللق 
: ومن مدينة طرطوشة إىل طركونة مخسون  .مث حيدد موقًعا آخر لليهود فيقو 79اليسري

ميال ومدينة طركونة على البحر وهي مدينة اليهود ومنها إىل برشلونة من الشر، ستون 
سرتداد" إىل مكان جتمع أسرى املسلمني يف القرن السابع وحوهلا رجا  " اال .80ميال

وهل ميكن اعتبار ما استحدثه املرابطون من ضرائب اتبعة لنظامهم اخلا   اهللري.
                                                           

 .563: جلز  الثاين،  الشري  اإلدريسي، املصدر السابق، ا 76
« : وقـــ  أبـــو حامـــد الغرانطـــي املعاصـــر للمرحلـــة املرابطيـــة انقـــًدا لـــنف  الوضـــع حينمـــا وصـــ  بـــالد اهلنـــد قـــا  77

وحيرتمـــون التلــــار املســـلمني غايــــة االحــــرتام، وال يؤخـــذ مــــنهم عشــــور يف بيـــع أو شــــرا  وال مكــــ ، فيـــا ليــــت ملــــوك 
 .42: أبو حامد الغرانطي، حتفة األلباب،  «. نوا أحق  ااملسلمني اقتدوا  ذه السياسة ا سنة فهم  كا

 وما بعدها. 143. عبد هللا الزيري ، املصدر السابق،  :571: اإلدريسي، املصدر السابق، اجلز  الثاين،  78
 .579. اإلدريسي، املصدر السابق،  :299ابن غالب، قطعة من كتاب فرحة األنف ،  : 79
  .555: ز  الثاين،  ، اجلنفسهاإلدريسي، املصدر  80
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ابإلقطاع العسكري، الذي حدثتنا عنه املصادر مثل صاحب ا لل املوشية البلنسي 
 املؤرخقريب عهد ابملرابطني، أو مثل ما ذكر الرحالة اليسع الغافقي 

"وكان  : ( الذي يقو  عن النظام العسكري املرابطي ابألندل م1179هـ/575)ت.بعد
ترتيبهم يف األندل ، أ م مل يزيدوا فارًسا على مخسة داننري للشهر شيًئا، مع نفقته 
وعل  فرسه، فمن ظهرت  دته وإعانته وشلاعته، أكرموه بوالية موضع ينتفع 

جهة لبالد العدو يف حكم األندلسيني، لكو م أخرب بفوائده، وتركوا الثغور املوا
ومل ميكنوا من واليتها أحد سواهم، مع  احواهلا، وأدرى بلقا  العدو وشن الغارات،

 .81إحسان إليهم، وكانوا مىت وصلتهم خيل من العدو، بعثوا إىل أهل الثغور"
دا  أسراهم متكن اليهود من تكوين رابطة يهودية بفضل ثرائهم الفاحش الفت      

سوا  من األندل  املرابطية أو إسبانيا النصرانية، كما ظهر ذلك من خال  رسالة  
م حو  فدية سلينة يهودية يف مملكة 1126هـ/520كتبها يهودي يف طليطلة سنة 

أراغون، ومما يعك  الوضعية االجتماعية الق تبوأها اليهود أن بعضهم كان ميلك 
ويف أحكام ابن  82  العصر كما جا  عند ابن سهلالعبيد وهو ما تشري إليه نواز 

.كما تبني الواثئق املكتشفة 84ترد إشارات ملكية بعض اليهود عبيًدا ومماليك 83زكون
يف الكنائ  ابلثغر األعلى وجود جالية يهودية كبرية بسرقسطة عاصمة الثقافة 

أراغون،  ( والرِّي  احملاذي ململكةHuesca) اليهودية بشر، األندل ، وكذا بوشقة
حيث أبرزت الواثئق وجود ممتلكات يهودية ومعامالت جتارية بني اجلالية اليهودية 

                                                           
. اجلنحـاين، املصـدر 107. الطرطوشـي، املصـدر السـابق،  :82: وهو ، ا لل املوشية، املصدر السـابق،   81

 ..11هامش رقم: 44السابق،  :
 وما يليها.  887: ابن سهل، املصدر السابق،  اجلز  الثاين،   82
 .159: ابن زكون، اعتماد ا كام يف مسائل األحكام،  83
 .98: بوتشيش، املرجع السابق،   84
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وقبل سقوط مدينة  م1098هـ/491واملستعربني األسبان يف تواري  خمتلفة، ففي سنة 
أن ممتلكات كنسية أصبحت يف  (erPedro1) (بيد امللك بيدرو األو Huesca)وشقة

( اليهودي، وتتمثل يف ضيعة اتبعة لكنيسة Zavaxorda) حكم صاحبها ثباكسوردة
مشا  وشقة، وتد  الواثئق على ملكية  (San pedro de Séptimo) سان بيدرو

اليهود ملساكن وحمالت جتارية منذ القرن ا ادي عشر امليالدي، إال أن سقوط وشقة 
علل  م، يف يد املسرتدين األراغونيني قد1098سبتمرب/هـ491وحدودها الشمالية يف  

برحيلهم إىل داخل املدن اإلسالمية الق ال تزا  حتت سلطان املرابطني، كما أن 
ابملنطقة والري  الشمايل للثغر األعلى عقارات لللالية اليهودية مبا يف ذلك مقربة 
قدمية تد  على استقرار اجلالية منذ مدة ابملنطقة إىل غاية سقوط عاصمة الثغر 

.مع العلم أن الثغر األعلى منطقة َحسَّاَسة م1118هـ/522األعلى سرقسطة البيضا  عام 
أل ا متثل أهم مراكز اإلحتكاك ا رق بني نصارى  الشما  وممالكهم املتعددة والدولة 
اإلسالمية يف العصر األموي أو دولة بين هود أو أايم املرابطني وحرو م املريرة ابملنطقة 

 .85إىل غاية سقوط العاصمة سرقسطة
بت الواثئق الكنسية وجود جالية يهودية كبرية بطليطلة قبل سقوطها كما تث

بيد ألفونسو السادس، وهو ما أثبتته واثئق العصر ومنها يهود طلبرية وغرانطة وطليطلة 
 م(.1135هـ/539رمضان  26حسب نواز  حممد بن أمحد بن ا اج القرطيب )ت.

بيع عقارات بني ومن الواثئق املعاصرة نكتش  وجود معامالت جتارية و 
اجلالية نفسها وإن كانت األمسا  املذكورة يف العقود يبدو عليها التحري  وكأ ا أمسا  
عربية، ومن الواثئق املكتشفة يف هذا عملية بيع نص  حقل عنب املستصل  من 

( البنا  Belinsi) ( زوجة ابلينزيFarach) ( بنت فرلChamila) طرف مشيلة

                                                           
85 Andalus et -Al’, El concepto de Tagr, (La marche Supérieure dPedro Chalmeta

l’occident chrétien)Casa de Velazquez, Madrid, 1991. p.28 
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( اليهودي مببلغ ثالمثائة مثقا  Rabi Binshac) ن حنمي لصاحل الرق ابن إسحا، ب
( م1121هـ/515 )ت . وسرقسطة هي موطن أق الفضل بن حسداي 86مرابطي

الشاعر واملوسيقار،كما عرفت املدينة الفيلسوف اليهودي إسحا، بن مسعان القرطيب 
صديق فيلسوف عصر املرابطني ابن ابجة، وهو اآلخر من الشعرا  واملهتمني 

واألشعار الغنائية.وتثبت واثئق اجلنيزة نفوذ أثراي  اليهود ابألندل  يف هذا  87ملوسيقىاب
العصر، حيث تشري رسالة أحد اليهود املتنفذين الق أرسلها إىل أحد أصدقائه يطلب 
منه فيها االتصا  اقاربه وبصاحب الشرطة إلطال، سراح سلينة يهودية يف مملكة 

الفاحش فتمكنوا من تكوين رابطة يهودية الفتدا  أسراهم  أراغون، وهذا بفضل ثرائهم
نفوذهم  ، مما ينهض حلة على88سوا  يف أسبانيا النصرانية أو األندل  املرابطية

الواسع.وحظي اليهود يف عهد أمري املسلمني علي بن يوس  ابملعاملة ا سنة، 
ا يد  على املعاملة ابستثنا  منعهم من املبيت ابلعاصمة مراكش لظروف استثنائية، ومم

ا سنة وعدم التعس  مع يهود فاس أن أمري املسلمني كما يشري ابن أق زرع حينما 
أراد توسعة جامع القرويني وجد أرًضا يف ملكية اليهود جبواره، فلم يغتصبها بل اشرتاها 

 . 89منهم ابلزايدة يف مثنها
وفضلوا ترك مثل هذا تعامل املرابطون على نطا، ضيق مع الغرب الالتيين،       

التعامل التلاري ملن رسخت أقدامهم يف هذا امليدان من سكان املدن اإليطالية 
واليهود الذين ترددوا على طر، التلارة الواصلة بني براغ ومشا  فرنسا ومن أسوا، 

                                                           
86 :102.  p.;  Espagne Musulmane’, Juifs et Musulmans dans lChrétiensF. Bezler,  

note. 25. 
( م928-714/هـــ316-95ليــل إبــراهيم صــاحل، الســامرائي الثغــر األعلــى األندلســي دراســة يف أحوالــه السياســية )خ

 .40: . م1976بغداد، مطبعة أسعد،  
87 Zafarani, Traditions poétiques op. cit. ,p:89  
88 .335-332., p. :op. cit, A Mediterranean;  Goitein  
 .39: بق،  ابن أق زرع، املصدر السا 89
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الرقيق يف األندل ،ولعل جتارة الشر، وجتارة الصحرا  استوعبتا كل نشاط التلار 
ع جتار بيزا يف تثبيت أقدامهم يف تون  وجباية وسواحل املرابطني املسلمني،كما شر 

 -على اختالف مذاهبهم ومد م-.وكان التلار املغاربة واألندلسيون 90املتوسطية
يراتدون واهل إفريقيا يف اجتاه تشاد؛ النيلر؛ صنغاي؛ وغانة بغرض التلارة ونشر 

ومتكنت البحرية  .92باحث جويتاينوهو ماتثبته واثئق اجلنيزة الق نشرها ال91اإلسالم
املرابطية بقيادة ابن ميمون من محاية الواجهة الغربية للبحر املتوسط وأتمني الطر، 

بني الغرب 93البحرية والسهر على حراستها، وابلرغم من غياب عالقات سلمية
األوروق ودولة املرابطني فإن اجلانب التلاري والعالقات التلارية كانت متطورة 

وإيطاليا إضافة إىل  وبيزنطةعام، وهو ما تد  عليه تدفق السلع من الصني بشكل 
ومن اجلدير ابملالحظة أن املستعربني واليهود قاموا بدور الوسيط  املشر، اإلسالمي،

التلاري بني األندل  املرابطية وبني أسبانيا املسيحية وأقاليم البحر املتوسط وبيزنطة 
ا وبني املشر، اإلسالمي من جهة أخرى كما أن والغرب األوروق من جهة وبينه

أدَّوا دورًا هاًما يف التلارة الدولية يف العصور الوسطى، إْذ كان  -بصفة خاصة-اليهود
هلم النصيب األوفر يف التباد  التلاري بني الشر، والغرب، ابعرتاف املؤرخني 

املمالك األسبانية،   الة ا رب الق تعرفها األندل  مع املسلمني واملسيحيني نظرًا
،وهذا لي  معناه 94ابخلصو  منذ القرن اخلام  اهللري، ا ادي عشر امليالدي

انعدام العالقات التلارية بني األندل  منذ أايم قرطبة األموية،بل تشري الواثئق إىل 
                                                           

.سـحر السـيد عبـد العزيـز سـامل، 209: . دنـدل، املرجـع السـابق، 474: أرشيبالد لوي ، املرجع السـابق،   90
 .234مدينة الرابط يف التاري  اإلسالمي،  :

 .44فخَّار، بنو برزا  ملسيلة يف الربازيل أو أسطورة كريستوف كوملب،  :91
92 13.; A Mediterranean, op. cit., p Goitein  
 .190التازي، التاري  الدبلوماسي للمغرب، االد اخلام  )عهد املرابطني( :  93
 .3385:  كما  أبو مصطفى، اتري  األندل  االقتصادي يف عصر دولق املرابطني واملوحدين،    94
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عالقات جتارية قوية، أشار إليها قدما  الكتاب، حيث كانت السلع النادرة كا رير 
بائك الذهب املصنعة واجلواري الصقلبيات متر عن طريق غاليسية، قادمة واجلواهر وس

من أورواب الوسطى حنو األندل  واملشر،، وساعدت هذه التلارة الدولية الق 
، إىل ربط عالقات 95احتكرها اليهود، سوا  يف حوض املتوسط، أو أورواب أو آسيا

ملتينة بني اجلاليات اليهودية وثيقة بني يهود العامل وربطت هذه السيطرة والشبكة ا
املتفرقة عرب أقطار العامل، كما ربطتها عالقات قوية وتبادلوا املصاحل وهو ما تثريه 
املراسالت الدائمة، ومل يقتصر شكل هذه املراسالت الضخمة حو  املسائل التلارية، 

ئ  بل تعدهتا إىل املسائل الفقهية والدينية، وهي مراسالت جرت بني خمتل  الطوا
وقد كان القطب واملرجعية التشريعية اليهودية  الق كانت راغبة يف وجود مرجعية دينية،

حسب الواثئق اليهودية، هي بغداد والعرا، عموًما، هلذا حر  اليهود على مجع 
التربعات بسخا   فظ الواثئق وتباد  الكتب واملعلومات والقيام بنفقات حفظ 

لعرا، وفلسطني، وهي مبثابة مراكز عاملية لليهودية، وقد األكادمييات اليهودية يف بالد ا
حتكم يهود العرا، لفرتة طويلة يف احتكار السيادة على بقية اجلاليات اليهودية يف 
العامل مبا يف ذلك اجلاليات اليهودية ابألندل  والغرب اإلسالمي عامة، إىل غاية القرن 

ة تفسرها حالة األمن والرخا  الذي . وهذه املكان96الرابع اهللري، العاشر امليالدي
مع استثنا ات بداية الفت  وتوحيد -اكتسبته اجلالية اليهودية من عصر املرابطني 

أهم مصادر  وهو ما أعطى للعملة املرابطية القوة والنفوذ لسيطرة املرابطني على-املنطقة
شط الذهب والفضة ابملغرب واألندل ،كما كانت موانئ املغرب واألندل  من أن

وكاد الدينار املرابطي مناف  عملة بيزنطة  املوانئ التلارية يف عامل العصور الوسطى،
 .رغم قوهتا،وأصب  الدينار املرابطي عملة دولية

                                                           
 .109: فيشل، يهود يف ا ياة االقتصادية والسياسية اإلسالمية يف العصور الوسطى،   95
 .311رجع السابق،  :لومبار، امل 96
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أٌْطِلَق على اليهود الذين يستغلون الطريق البحري بني بالد اإلسالم وأورواب اسم"      
، وتبدأ والالتنيةالعربية والفارسية وكانوا يتكلمون عدة لغات من بينها 97جتار البحر"

رحالهتم من بروفان  يف جنوب فرنسا، ويعربون بسفنهم البحر األبيض املتوسط إىل 
ومن هناك تنقل عرب ، مينا  الفرما، مث حيملون جتارهتم على ظهور الدواب إىل القلزم 

وجهني إىل البحر األمحر مارة مبوانيه اهلامة مثل جدة، مث  رجون إىل ور العرب مت
مينا  عدن، مث ميضون إىل السند واهلند والصني، ويف طريق العودة إىل أورواب كانوا 
حيملون معهم سلع الشر،، فإذا وصلوا إىل القلزم، اجتهوا إىل الفرما أو الفسطاط 
واإلسكندرية ومنها يبحرون إىل بروفان ، وأحيااًن كانوا يتوجهون إىل انطاكية أهم 

 .98لشام، وكذلك إىل القسطنطينية عاصمة الروم لبيع بضائعهم فيهامينا  جتاري يف ا
رغم التحو  الكبري لللالية اليهودية يف عهد املرابطني الذين ميلكون  

أكادمييات دينية يف قرطبة وأليسانة وطليطلة وسرقسطة ووشقة وغرانطة، وكانت 
واجلاليات املتواجدة اجلالية اليهودية يف هذا العصر مدار البحث من أغىن ااموعات 

ابألندل ، مما أح  البعض منهم ابخلوف من النظام املرابطي يف أايم يوس  بن 
اتشفني واملرحلة األوىل  كم أمري املسلمني علي بن يوس ، هلذا عرفت األندل  
  هلرة يهودية منتظمة حنو طليطلة للدخو  يف خدمة السيد اجلديد ألفونسو السادس،

زة التربط هلرهتم حنو اآلفا، لإلضطهاد الذي تعرضوا له بل تذكر كما أن واثئق اجلني
الواثئق أن يهود الغرب اإلسالمي،والصيارفة منهم ابخلصو  قد هاجروا يف حدود 

، حيث 1140هـ/535 م إىل سيالن، وألن دور اليهود يف التلارة الدولية سيصب  اثنوايًّ
 . 99املصارف اإليطاليةأخذت منهم هذا الدور يف الغرب البيوت التلارية و 

                                                           
 .313، موري  لومبار، املرجع السابق،  :270. :م1967ابن الفقيه اهلمداين، البلدان،"ليدن،  97
 .178صفا  حافظ عبد الفتاح، املوانئ والثغور املصرية،  : 98
 .317. لومبار، املرجع السابق،  :5.هامش رقم:110عز الدين موسى، املرجع السابق،  : 99
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كانت طليطلة من أنشط مراكز التباد  ا ضاري بني العامل اإلسالمي        
 واملسيحي، حىت أنَّ ألفونسو السادس قد وكل رائسة املدينة للمستعرب ِشْشنَـَند

(Sisenando davidez الذي كان على درجة كبرية من التسام ، مقارنة بغريه، وقد )
لفونسو من نقض مواثيقه وعهوده املعطاة للمأمون قبل وفاته، عمل ما بوسعه ملنع أ

حيث كان بعض املستعربني يقدرون حسن معاملة املسلمني هلم، فوقفوا منهم موقًفا 
وداي إابن احملن الق أصابتهم عند تفر، أمر األندل  علىأن البعض منهم اختذوا موقًفا 

صراع الدائر على شبه اجلزيرة، عدائيا من املسلمني عندما رجحت هلم الكفة يف ال
م ولكن 1125هـ/519ويبدو هذا بوضوح يف غزوة أذفونش احملارب ملك أراغون عام 

( رئي  Bernard) ( الفرنسيني وبتأثري برانرCluny) حتت أتثري رهبان كلوين
"وأسق  طليطلة فيما بعد،ويف أثنا  غياب ألفونسو وبتشليع  "دير سهاجون أساقفة

سية األصل تواطأت مع الرهبان وحولوا املسلد اجلامع إىل كنيسة يف من زوجته الفرن
م، وهو من األعما  املتسرعة الق أاثرت ضلة  1104هـ/ديسمرب 498ربيع األو  سنة 

وكانت العربية بطليطلة اللغة األوىل يف اإلدارة  كربى أاثرها فقها  اإلمارات األخرى.
مطلع القرن السادس عشر، إىل أن حتولوا إىل واملراسيم التشريفية، كما كانت إىل غاية 

 .100(Aljamiadoاللغة الرومانسية املعروفة ابخلميادة )
ختصصوا يف أورواب آئنذ يف  101ومما يربهن على وجاهة ما ذهبنا إليه أن اليهود الردادنة

جتارة الرقيق يف حوض الرون، حيث كان املسلمون واليهود يف األندل  يذهبون إىل 
الرقيق والقصدير والقندس، مث يعودون عن طريق  ر الرون وقطلونية إىل ثغر براغ لشرا  

                                                           
 .73صدر السابق،  :الزيري، امل 100
:هم يهود سو، األهواز حسـب اعتقـاد فيشـل ولـي  نسـبة إىل يهـود الـرون )بروفـان ( بفرنسـا:  اليهود الرذاذنة 101

نقلـــه إىل العربيـــة وقـــدم لـــه  ولرت.ج.فيشـــل، يهـــود يف ا يـــاة االقتصـــادية والسياســـية اإلســـالمية يف العصـــور الوســـطى،
 .52:  .م1988/هـ1408سهيل زكار، بريوت،دار الفكر، 
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بداية  102جبانة، ويتبعون الطريق التقليدي إىل الفرما حنو الشر، وإىل أقصى بالد الصني
من القرن التاسع امليالدي، ونظرًا العتماد املسلمني على املساملني من املستعربني 

ية واخلارجية يف املمالك األوروبية، اعتماًدا ضا، واليهود لقضا  حوائلهم الداخل
بصورة  -أو آ  إليهم-الناس به ذرًعا يف عصر املرابطني ألن أمر ا ل والعقد كاد

متعاقبة يف بعض املمالك اإلسالمية، وهذا ما عرب عنه قاضي املرابطني أبو ا سن 
 : ، حيث قا :)الوافر (103م(1121هـ/515يوس  بن حممد بن اجلد)ت.

 حَتَكََّمِت اليهود على الفروج *** واتهت ابلبغا  وابلسروج
 وقامت دولة األنذا  فينا *** وصار ا كم فينا للعلوج
 .104فقل لألعور الدجا  هذا *** زمانك إن عزمت على اخلروج

ودارت على ألسنة األندلسيني أشعارًا مل تنسب لصاحبها ابن اجلد كما فعـل ابـن فضـل 
أمر السيطرة الدوليـة لليهـود إىل هـذا ا ـد يف الغـرب اإلسـالمي،  فهل وصل.هللا العمري

وقـــد أدى هـــذه األمـــر إىل إحســـاس اليهـــود ا ـــم بضـــيق فقـــا  أحـــدهم إىل أبيـــه ايفـــث 
أن  الالمي بن عال ابملرية وهو يتحدا عن فاس "كره اليهود فـال يف هـذه الـبالد حـىت

 .105املرية ابلقياس رمحة"

                                                           
 (.م748يسمي لومبار يهود بروفان  اليهود الردانية الذين نعرفهم بواسطة نص مهم البن خرداذبة )ت. 102

 .313موري  لومبار، املرجع السابق،  :
يبــدو أن ابــن اجلــد كــان شــاعرًا ويــدأ ولــوال معــاقرة العقــار ملــأل ذكــره الــبالد كمــا قــا  ابــن بســام، الــذخرية، اجلــز  103

 .562-556م الثاين،    :الثاين، القس
 ابن فضل هللا العمري، مسالك األبصار يف ممالك األقطار، اجلز  السابع عشر، فرانكفورت، معهد اتري  104

 .65ا سني اليعقوق، يف الفكاكة والفكَّاكني،  : 321: . م1988العلوم العربية،
القــــرن الســــادس اهللــــري/ الثــــاين عشــــر أمــــني توفيــــق الطيــــيب، جوانــــب مــــن ا يــــاة االجتماعيــــة واالقتصــــادية يف  105

املــيالدي مــن خــال  رســائل جنيــزة القــاهرة )ولــة البحــوا التار يــة( مركــز دراســات اجلهــاد الليــيب، الســنة السادســة، 
 .447. :م1984العدد الثاين، يوليو 
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 هودي الدويل يف غرب املتوسطمهنة الفكاكة والدور الي -4
وهي ُخطَّة أصبحت  " "الفكاكة احتكر اليهود يف زمن املرابطني خطة

( والفكاك هو القائم على فك وفدا   (Alfaqueque متداولة يف اللغات األوروبية
أسرى املسلمني والتلو  يف املمالك األوروبية ويف دار اإلسالم واألندل  خاصة لفك 

اباًب كبريًا يتضمن شروط هذه العقود تتضمن  106ب األحكاماألسرى، وأصبحت كت
القائمة بني الفكاك وأهل األسري أو السلطة السياسية العليا يف األندل  فكان اليهود 

يف احمليط اإلسالمي واملسيحي -من غري الٌعبَّاد والنبال -من أوائل من مارس اخلطة
  اليهود الردادنة ابلتلارة يف على السوا  بداية من القرن التاسع والعاشر الختصا

ممالك الشما  كما ذكر غري واحد من املؤرخني وحىت األداب  كاجلاحظ،مث دخل 
التلار املسلمون واملسعرتبون يف هذه اخلطة إىل أن آ  األمر أن يتناف  فيها 

.وكثريًا ما يتحو  التلار اليهود إىل فكاكني 107القساوسة والشركات واجلمعيات الدينية
 .108ى، كما رأينا يهود طليطلة يف نواز  حممد بن ا اجلألسر 

                                                           
ائلــة بــين عشــرة مــن األســر العاملــة الشــريفة العاملــة ابلغــرب اإلســالمي الــق تللــأ إليهــا العــائالت لفــك أســراهم ع 106

بسال فهذا الشاعر حممد بن سوار األشبوين ويكنا أاب بكر ، أسره الروم مبدينة قورية مدة من الزمن مث فداه أحد بين 
 عشرة أعيان سال فأكثر من مدائحه فيهم.

الفكــاك خطــة مــن يتــوىل فــك أســرى اجلهـاد الثغــري، أو اجلهــاد البحــري، أو القرصــنة، مــن بــالد : « الفكاكـة » 107
وجـــه.  80: اجلزيـــري، املقصـــد احملمـــود، ورقـــة: لنصــارى والعمـــل علـــى إرجـــاعهم بعـــد فـــديتهم مـــن دار الضـــاللة.انظرا

.أمحـد مهـدي الغـزا ، 182. ميسوم، أتثري املوشـحات يف الـرتوابدور، :62: اليعقوق، يف الفكاكة والفكاكني، 
األنــدل "، حققــه وقــدم لــه إمساعيــل العــرق، بــريوت، نتيلــة االجتهــاد يف املهادنــة واجلهاد"رحلــة الغــزَّا  وســفارته إىل 

. عبـد الناصــر جبــار، بنـو حفــص والقــوى الصـليبيية يف  غــرب املتوســط  يف 35. :م1980دار الغـرب اإلســالمي، 
للمـيالد، رسـالة ماجسـتري يف اآلداب خمطوطـة، إشـراف حامـد زاين غـا ،  15-14القرنني الثامن والتاسـع للهلـرة، 

 وما بعدها. 157. :م1990/هـ1411لية اآلداب، قسم التاري ، جامعة القاهرة، ك
. من أطروحتنا.حممد األمني بلغيـث، املرجـع السـابق، 10.انظر: امللحق رقم:294-293نواز  ابن ا اج،  : 108

ابـن رشــد، فتـاوى ابــن رشـد، تقــدمي وحتقيــق ومجـع وتعليــق املختـار بــن الطـاهر التليلــي، الســفر .698االـد الثــاين. :
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وتطورت مهنة الفكاك يف غرب املتوسط خال  القرن الثالث عشر على إثر 
 تطور عمليات القرصنة بني املسلمني واألمم األوروبية األخرى ابملنطقة.

كي  أمكن أن يصل اليهود إىل هذه السطوة ومثل هذه املراكز؟وقد تكون اإلجابة 
طة عند جل املؤرخني، وهي أن هؤال  الذين وصلوا إىل أعلى اخلطط السياسية بسي

التنفيذية يف عهد ملوك الطوائ ، تقو : إنَّه التسام  وأن هؤال  اليهود ال ميلكون 
دولة، وال ميكن أن يطمع أحدهم أقصى ما يتمناه هو اجلاه والسلطان والثروة، وهو ما 

موا  للمسلمني يف عصر الطوائ  ويف مملكة وفرته هلم ظروف توليهم جباية األ
ألفونسو السادس أيًضا؛ حيث كان هلم حسب الدراسات التار ية نف  مربر ملوك 
الطوائ ، أي عدم طمع اليهود يف القيام ابنقالابت سياسية على عرول هؤال  امللوك 

أتجج  ابلسلطة والنفوذ إىل ثورة وسخط مواستبدادهواألمرا ؛ وأدى استحواذ اليهود 
يف صدور الرعية ضد حكامهم وسياستهم املتخاذلة، نتيلة الستئثار اليهود يف 
عصرهم ابملناصب الكربى، أمثا  مشوئل بن نكديال الذي أصبحت له حظوة كربى 
عند حبوس وابدي  وملوك غرانطة، ويوس  ابنه الذي أصب  وزيرًا لبلكني بن 

فقد كان لدى حكام األندل  يف .109ابدي ، فأثروا وأثروا معهم غريهم من اليهود
العصر األموي ويف عهد بين عامر وعهد الطوائ  عامة حافزًا قوايًّ يدفعهم لالعتماد 
على اليهود يف األمور الدبلوماسية واملالية واإلدارة العامة، ذلك أن اليهود مل يكن 

القائم  مبقدورهم أن يطمحوا إىل السلطة السياسية العليا، ولذا فخطرهم على النظام 
وإذا   .110كان أقل من خطر املسلمني الذين قد يطمحون إىل تويل ا كم انفسهم

                                                                                                                                        

. 521.، مســألة رقــم:م1987/هـــ1407الــث، قطــر، بــريوت دار إحيــا  الــرتاا اإلســالمي، دار الغــرب اإلســالمي الث
 ( م1127/هـ520وما بعدها. النازلة سأ  عنها األمري أبو طاهر متيم بن يوس  بن اتشفني )ت. 1423 :
 .305: رميوند شايندلني، املرجع السابق،  109
 .68-66: ،  عبد هللا الزيري، املصدر السابق 110
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كانت األندل  يف العصر اإلسالمي مركزًا جتارايًّ دوليا هامًّا، كما كانت تصلها 
بضائع الشر، والغرب، حيث كانت املدن األندلسية أسواقًا للتلار األندلسيني 

لارة البعيدة أو الدولية، وبقيت التلارة األندلسية واألجانب، يقومون فيها اعما  الت
شديدة االرتباط مبناطق أخرى من عامل املتوسط اإلسالمي طوا  غالبية العهد 
اإلسالمي، من أواسط الفرتة األموية يف القرن الرابع اهللري، العاشر امليالدي حىت 

لث عشر امليالدي، ذروة االنتصارات املسيحية يف أواسط القرن السابع اهللري، الثا
فقد كان التلار وبضائعهم ينتقلون ورية على امتداد اخلطوط الربية والبحرية الق 
تصل األسوا، األندلسية اسوا، املغرب واملشر،، وكانت مدن مثل املرية وإشبيلية 
ومالقة تقوم بدور خمازن التصري  التلارية، حيث كان يقوم اعما  االسترياد 

.وإذا كان حظ اليهود كبريًا يف هذه 111لمون ويهود ومسيحيونوالتصدير جتار مس
التلارة نظرًا الكتشاف واثئق اجلنيزة، فكذلك كان حظ املسيحيني كبريًا نظرًا 
الكتشاف أرشيفات الكنائ  واألديرة يف السنوات األخرية. أما حظ املسلمني 

مل، ألن كتب السالسل األندلسيني فيكاد يكون اندًرا مع شهرهتم وكثرة جتواهلم يف العا
والطبقات ال هتتم إال ابلعلما  والصلحا ، فإذا كانوا من فئة العلما  التلار فحظهم 
أكرب يف تدوين سريهتم وإن كانوا من فئة التلار فال يذكرون إال عرًضا، وهلذا فإن 
حظهم يف التلارة الدولية يف غياب الواثئق، يرتك املؤرخ يف حرية من أمره يف غياب 

صو  ألن ما هو طاغ يف النصو  التار ية اخلاصة ابملعامالت التلارية  ص الن
.أي أن الواثئق املتوفرة ذات 112اليهود دون غريهم من بقية عناصر ااتمع األندلسي

املعلومات احملدودة التتحدا إال عن التاجر العامل، ومثة مصادر هامة أخرى عربية، 
                                                           

أوليفيا رميي كونستبل، التلار املسلمون يف جتـارة األنـدل  الدوليـة، ترمجـة، عبـد الواحـد لؤلـؤة )ا ضـارة العربيـة  111
 .1063: اإلسالمية يف األندل ( اجلز  الثاين،  

 أوليفيا رميي كونستبل، املرجع نفسه. 112
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تتوفر على معلومات متفرقة، شأن كتب اجلغرافيا مثل كتب ا سبة وكتب النواز ، الق 
والرحالت ا لية وغريها من الكتب األدبية، حيث كان األندلسيون أشد جتار 
املعمورة ارتباطًا ابنا  بلدهم وإقليمهم، حيث إنَّ روابط الوال  واهلوية الظاهرة املستقلة  

عاون االقتصادي يغلب كانت تسري يف االجتاهات العامة للملتمع األندلسي، ألن الت
أن ينمو يف نفسيتهم حب الطائفة وأبنا  اإلقليم، حيث  د مثاال على هذا امليل يف 
رسالة كتبها موسى بن ميمون ينص  فيها ابنه أبراهام أن حيذر من الغراب  يف رحالته 

يصاد، إبخال  أية مجاعة سوى إخوتنا األحبا  من أسبانيا، املعروفني ابسم  وأال "
لسيني".وكانت أسرة ابن ميمون الق عاشت معظم حياهتا ابألندل  املرابطية، ومل األند

هتاجر إىل مصر إال بعد أن متكنت الدولة املـوحدية من إمساك األندل  بقوة، كان 
ابن ميمون يريد البنه أبراهام أن يصاحب اليهود األندلسيني، دون املسلمني أو 

ويظهر هذا امليل لالرتباط الكثري بني أبنا   املسيحيني من أهل األندل  ابلضرورة،
" وتظهر شبكة الشراكة بني  "كني  القاهرة اجلالية اليهودية كما توضحه كثريًا رسائل

؛حيث ساد  113التلار اليهود يف األندل  العاملني مع ثغور الشر، يف العصر املرابطي
ا غراًب إىل اهلند والصني التعاون والتفاهم بني اليهود يف مجيع أحنا  العامل من أسباني

شرقًا، كما أشارت واثئق جنيزة القاهرة إىل تلميحات ومعلومات اندرة عن أحوا  
، مما 114املدن والبلدان الق يعيشون بني أظهر أهلها من املسلمني واملسيحيني الوثنيني

يف يؤكد أمهية االتصا  يف التلارة الدولية الق احتكرها اليهود، مبا ميلكون من خربة 
التفاوض، وهم الوسطا  يف التلارة الدولية كما يقو  املؤرخ االقتصادي موري  
لومبار، حيث جتدهم يف كل مفرت، الطرقات اخلاصة ابلتلارة الدولية، ويف األندل  
املرابطية كانت ااموعة اليهودية النشطة يف التلارة الدولية ومعظم الصناعات وا رف 

                                                           
 .301: السابق،   . رميوند شايندلني، املرجع273: كواه، املرجع السابق،    113
 .1075: كونستبل، املرجع السابق،    114
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ن ايمني التُّطَْيِلي خال  القرن الثاين عشر.قا  بروديل يف املهمة حتت إشراف ا رب اب
عمله الكبري:املتوسط والعامل املتوسطي يف عهد فيليب الثاين "لقد ٌحكم على اليهود 
أن يكونوا كبار حرفيي التباد ، فها هم حىت ما بعد القرن الثالث عشر حمرتفو نقل 

ادس عشر كانوا نقلة تقنيات وصناعات  الفكر والعلوم العربية إىل الغرب ويف القرن الس
كثرية من الغرب إىل الدولة العثمانية الق محلوا إليها فن صناعة الطباعة، كما كانوا 
يعيشون حياة االضطراابت املتالزمة بني ااازر والطرد، كما أن اجلماعات اليهودية يف 

عامة،وكانت األندل  قد اختلطت واندوت ابألرستقراطية أكثر من اختالطهم ابل
وحدهتم األولية تتصل عن طريق التعليم والعبادة واالنتقا  الدائم للكتب ورجا  

 الدين. 
واليهود ال يشكلون عرقًا وهي حقيقة اتر ية، ألن مجاعاهتم موزعة ومرتبطة بيولوجيا 

كما كان 115ابلشعوب الق تقيم يف كنفها قرواًن طويلة، وذلك بفعل متازج األعرا،
على حدِّ تعبري ابن األثري حيلمون بيوم اخلال  رغم ما هم عليه من نعيم يهود الغرب 

م( يف ربيع اآلخر رأى بعض اليهود ابلغرب 1084هـ/487) ابملنطقة قا  ويف هذه السنة
رؤاي أ م سيطريون فأخرب اليهود بذلك فوهبوا أمواهلم وذخائرهم وجعلوا ينتظرون 

.وال نعدم املعلومات اهلامة الق 116ألمم"الطريان فلم يطريوا وصاروا ضحكة بني ا
نستقيها من مراسالت يهود األندل  مع يهود القاهرة، حيث تشري بعض واثئق 

م 1140و 1138اجلنيزة إىل وصو  جتار مشارقة إىل األندل  وإىل املرية حتديًدا ما بني 
بيا،  حيث تسلل أخبارًا عن جتار مسلمني وصلوا األندل  قادمني من اإلسكندرية ولي

                                                           
فــرانن بروديــل، صــعود اإلمرباطورايت،)ولــة االجتهــاد(بريوت، العــدد الســادس والعشــرون، والســابع والعشــرون،  115

.عطـــــا علـــــي ريّـــــه، اليهـــــود يف بـــــالد املغـــــرب 259-258م. :1995هــــــ/ شـــــتا 1415الســـــنة الســـــابعة، ربيـــــع العـــــام
 .31األقصى، :

 .495ن األثري، املصدر السابق، اجلز  الثامن،  :اب 116
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كا توجد نقول قبور ثالثة يف نف  املدينة األندلسية حيث دفن أصحا ا يف سنوات 
( تشهد على حضور جتاري يف م1145هـ/540م( و1133هـ/527(وم1125هـ/519

 .117النص  األو  من القرن السادس اهللري، الثاين عشر امليالدي
 خالصة القول:

( Ségovia) فرزه سلالت مدن شقوبيةإن البحث يف واثئق جنيزة القاهرة وما ت      
وجزيرة ميورقة عما يف خمزو ا من  (Tarragonaوطرخونة) (Salamancaوشلمنقة )

 ،الدينية والسياسيةمراسالت بني األسرى وأهاليهم وحكامهم وبينهم وبني السلطات 
قد تصح  هذه الواثئق والسلالت والرسائل معلوماتنا عن العالقات بني اجلاليات 

دية وبقية عناصر ااتمع األندلسي وبني العناصر اإلسالمية وبقية عناصر اليهو 
ااتمعات الغربية يف أسبانيا النصرانية وبروفان  وإيطاليا.وأمهية هذه العالقات تبدو 
واضحة يف العالقات العامة يف ااتمع من خال  واثئق العصر، كما حاولنا تقدميها يف 

 .118بحث قائمة؛ قيد التحقيق والتدقيقهذه احملاولة وتبقى أرضية ال
كان اليهود ومنذ القدمي كما خلص إىل ذلك جل الباحثني يشكلون فئة من  

الوسطا  يف التلارة الدولية الق ربطت هذه املرحلة من عصر املرابطني بني سلع غرب 
لربية إفريقيا وأورواب، مما أدى  م إىل احتكار النقاط ا ساسة ومراكز الطر، التلارية ا

 واملوانئ البحرية.

 
 

                                                           
 .1075كونستبل، املرجع السابق، :  117
حممد األمني بلغيـث، الشـي  حممـد بـن عمـر العـدواين مـؤرخ سـوف والطريقـة .222لومبار، املرجع السابق،  : 118

 .71. :2م.ط.2007هـ/1428الشابية، جيلل، اجلزائر، دار كتاب الغد للنشر والتوزيع، 
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 )*( العالقات ا مادية املرابطية من خال  ديوان اإلنشا 
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 املدخل العام
غرب اإلسالمي مرحلة صعبة على مستوى املتغريات لقد عال ال

ابلظاهرة  احمللية ويتمثل هذا اخللل على مستوى حركية ااتمع وهو ما يعرف
اهلاللية الق متثل يطا اجتماعيا وسياسيا جديًدا على منطقة املغرب 
اإلسالمي شبيه ابملتغريات التار ية الق عرفتها منطقة أسيا الوسطى وبالد 
الصني من خال  حركية شعوب وقبائل السهوب اآلسيوية الق غريت ورى 

ال تزا  ظالهلا ضاربة يف  اتري  منطقة كاملة كانت واال  ضارة صينية قدمية
روف أعما، اإلنسان الصيين و بني حضارة إسالمية و عمران ساد العامل املع

هو يف هذه املرحلة الق نعاجلها يعيش صحوة آنذاك مدة مخسة قرون كاملة و 
يف املشر، قادها بدو السهوب اآلسيوية السالجقة وبدو األعراب من بين 

اجة اجلنوب وهم الذين أسسوا دولة هال  وسليم وبدو الصحرا  من صنه
املرابطني حيث فشل غريهم من األعراب الذين قدموا من صعيد مصر يف 
أتسي  دولة بل خربوا العمران يف إفريقية الشرقية ومتكنوا من إ ا  ازدهار 
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وقد    ا ماديون واملرابطون يف توقي  هذا االكتساح  (1)الدولة الزيرية
ألوسط واملغرب األقصى مما حتدثه القبائل البدوية الشامل وجنبوا املغرب ا

 .(2)واألعراب من خراب ودمار وإفساد للزرع وتقويض للمالك والعمران
غرب اإلسالمي يف هذه املرحلة تطلعات أسبانية تتمثل يف كما عرف ال       

 اح حركة االسرتداد املسيحي لألندل  إىل حني من خال  تقويض أركان 
 األندل  إىل أن  متكن املرابطون من توحيد املغرب األقصى دولة اإلسالم يف

" ومنطقة واسعة من املغرب األوسط وبالد األندل  بعد انتصارهم يف معركة 
لق أعادت للمسلمني من جديد هيبتهم الدولية والتار ية ا( 3)الزالقة الشهرية"

 يف ا وض الغرق للبحر األبيض املتوسط.
املرابطية أثرا واضحا، ذلك أن املغرب شهد لقد ترك قيام الدولة 

وخربوا  إفريقية عرب بين هاللظاهرة جديدة وفدت عليه، فقد غزا 
مث طرقوا ابب املغرب  ملك بين زيريوانلوا من ا ضارة وقوضوا  القريوا 

األوسط، وهددوا الدولة ا مادية وكان من املمكن أن يتلاوزوا املغرب 
فيمثلوا فيه نف  الدور، ويعيثوا فيه فسادا كما  األوسط إىل املغرب األقصى،

عاثوا يف إفريقية من قبل لوال قيام دولة املرابطني وبسط نفوذها على املغرب 
املغرب استطاعت أن جتنب (4)تلمساناألوسط، ووضعها حامية قوية يف 

وقد اهتم املرابطون ابملغرب األوسط أل م كانوا  األقصى مفاسد بين هالل
 ه يتحكم يف الطريق املوصل إىل املغرب األقصى.  يعلمون أن
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ملا  يوس  بن اتشفنيومما يد  على اهتمامهم امر هذا اإلقليم أن       
 اللمتوين الشهري مزديل فاتح بلنسيةعلم ابختال  أمره وىل عليه القائد 

العالمة عبد الرمحن بن لريعى شؤونه وحيرس مسالكه كما ذهب إىل هذا 
 بشؤون األعراب يف املغرب واألندل .اخلبري  خلدو 
لقد أدى كفاح املرابطني من أجل السيادة على املغرب األوسط       

إىل اصطدامهم ببين محاد أصحاب  عراب بين هاللوعملهم على مدافعة أ
القلعة بعد أن كانوا قد آزروهم حني فتحوا املغرب األقصى ألن بين محاد مل 

بل ظلوا  تياح والرضااملغرب األوسط نظرة االر  ينظروا إىل توسع املرابطني يف
يوسف وشغل  عربت قوات املرابطني إىل األندل يرتقبون فرصة مواتية حىت 

ابجلهاد، فاستعانوا بعرب بين هال  وأغاروا على مما تعتربه دولة بن اتشفني 
 يوس  بن اتشفني املرابطني أقليمها ابملغرب األوسط النتزاعه منهم مما محل

غادرة األندل  والعبور إىل املغرب ملواجهة هذا اخلطر الداهم ويبدو على م
وحالوا بني بين محاد  أن املرابطني قد أقروا السكينة يف ربوع املغرب األوسط

وبني ما يريدون، بل جاست قواهتم فيه وحلفائهم من أعراب بين هال  
م ويذهب بعض املؤرخني إىل االستخال  أن اهتما أشريوهددت مدينة 

املرابطني امر املغرب األوسط، وعملهم على حتصينه و إلقرار السكينة يف 
ربوعه مل يكن يقصد به ورد مناهضة بين محاد أصحاب القلعة والكيد هلم، 
بل لرد األعرب عن املغرب األقصى وجتنيب البالد ما أصاب إفريقية من 
 قبل، بدليل 
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اطمأن إىل املغرب األوسط ، بعد أن بين محاد قد سامل يوس  بن اتشفنيأن 
 قد  ا من الوقوع يف قبضة األعراب، فنلت حضارته وسلم تراثه.

بل  الليني وغريهم مل تكن كلها صدامإن عالقة املرابطني اعراب اهل      
 د أن الفرسان العرب قد أوجدوا هلم عالقات تعاون مع الدولة املرابطية 

د املد القشتايل عن األندل ، القوية الق شاركت طيلة عشرين سنة يف ص
 جوازه الثالث إىل األندل  يوسف بن اتشفنيحيث اشرتك هؤال  األعراب 

 هذا يف املعركة الشهريةبرسم اجلهاد ورد نصارى قشتاىل و 
 علي بن يوس م ويف عهد األمري 1097هـ/490( عام Consuegra)كنسويقرا" 

برسم اجلهاد ضد  يبدو أن طائفة من عرب إفريقية جازوا إىل األندل 
املسيحيني حيث يذكر املؤرخون بعض الفرسان العرب يف موقعة أُقليش 

(UCLES سنة )م.1108هـ/501 
مث غادرها  (5)يف بنا  مراكش حيىي بن عمر تتحدا املصادر أنه ملا شرع     

 واستخل  جدالة وملتونةبني سريًعا بعد أن جا ته أخبار الفتنة الق وقعت 
زينب بنت زوجته على بالد املغرب.فتخلى له عن  يوسف بن اتشفني

، الق مدحتها الكتب  نكتها السياسية وذكائها، إسحاق النفزاوية اهلوارية
وهي إحدى نسا  العامل املشهورات ابجلما  والرايسة،ودورها واض  يف 

، يردد دائًما أمام وجها  الدولة أن بن اتشفني يوسف إرشاد زعيمها وكان
 . (6)  مباهلا وحسن تدبريهااملغرب قد فت

الق فشلوا يف اقتحامها مرتني، و حوا  فاسأََعدَّ املرابطون العدة لغزو مدينة 
وإىل  ،م1080/هـ472 سنة تلمسا وفتحوا  ،م1075/هـ467يف االستيال  عليها سنة

حتت  طنجة، مكناس، وهرا ، تنس، واجلزائر، دخلت م1082/هـ474غاية 
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على اقتحام الدولة ا مادية نظرا بن اتشفني ، يوسفسلطا م،ومل يقدم 
.حيث حتمل املرابطون مسؤولية صيانة (7)لغرضه، إغاثة أمرا  األندل 

اإلسالم ابألندل ، ضد حركة االسرتداد الق أخذت بعًدا دوليًّا وجتللت 
رغم أن أبنا  العم من .(8)بلهيب النزعة الصليبية الق أصابت أورواب املسيحية

على إثر رحيله إىل األندل  يوسف بن اتشفني قد آتمروا على  ا ماديني
 /هـ479رجب  12) وجوازه إليها برسم اجلهاد، حيث وقعت أحداا الزالقة

 فحرضوا األعراب لغزو ممتلكات املرابطني يف.(9)(م1086أكتوبر  23اجلمعة 
 .املغرب األوسط

دود لقد حتال  ا ماديون مع أعراب املنطقة من أجل مهامجة ا 
الشرقية للدولة املرابطية نكاية يف حلفا  املرابطني من بين زيري، وهم 

، وكان َردُّ املرابطني سلميًّا وتغاضوا لبين محاد  لقلعة وجبايةأبنا  عمومة 
ألن معركتهم  عن التهلم على أبنا  العمومة، رغم أ م بدأوا ابلعداوة،

ند صقلية الذين املصريية مع نصارى الشما  األسباين ومع نورما
على قدرته ومكانته يوسف بن اتشفني .ومل يكن ببين زيري يتحرشون

وحنكته يقدم على عمل إال إذا شاور العلما ، فلما قدم عليه وفد 
برائسة قاضي املدينة  بطليوسوسفارة أهل األندل  الق مشلت سفارة 

، يأيب جعفر القلعبرائسة قاضيها  غرانطة ، وسفارة عنأيب إسحاق
، وقد أشرف على عبد هللا بن أدهمبرائسة  إشبيلية وقرطبة سفارة عنو 

ابن أبو بكر بن زيدو   البعثات الثالا أو السفارة األندلسية الوزير
يوسف ، لكن بيوسف بن اتشفنيالشاعر املشهور، وردت لتستنلد 

هذا مبا ورا ه من اس وقوة، ورجا  وعتاد كان ال يستطيع أن يتحرك 
إىل شي  من شيوخ جامع القرويني وهي السلطة الدينية قبل أن يتوجه 

 لشيخ الفقيه يوسف بن  والعلمية يف ذلك العصر، فاتصل 
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للنظر فيما هو قادم عليه من جهاد ابلعدوة ( م1099/هـ492تـ)امللجوم
 .(10)األندلسية

بين العسفي؛ بين زهر؛ كانت العائالت العاملة يف ذلك العصر؛ من 
د، بين أدهم، بين عبد الصمد،بين املناصف،بين بين احلاج؛ بين رش

عتاب، بين خملد،بين مغيث، وعائلة الصديف،وبين محدين،بقرطبة 
عائالت وجيهة ذات مكانة  اكله  األندلسوإشبيلية وغريها من قواعد 

مرموقة، تبوأت املراكز الكربى يف اجلهاز املرابطي وشكلت النخبة الفقهية 
العصر.ومن هذه العائالت الوجيهة من كان  والقضائية والثقافية يف هذا

قصدها العلم والشرف كما يف عائلة ابن رشد، ومنها من كانت هلا تطلعات 
وقد أبرزت األحداا أن .(11)ابن محدينسياسية كما هو حاصل مع عائلة 

ر السلطة الفقهية والعلمية، من تقدي ةدرجة كبري  األمرا  األوائل كانوا على
كانة الق أوالها حيىي بن إبراهيم البن ايسني وأق عمران أن نعرف امل يويكف

إنشا  كيان سياسي ُسينِّ ابملنطقة الذي يعترب أو  من فكر يف  هذا األخري
 . (12وهو نف  طموح الطرطوشي املالكي أيًضا املقيم بثغر اإلسكندرية

  لقد مرت دولة املرابطني بثالا مراحل: النشأة والسيطرة عـلى الصحرا     
 ،)مرحلة النشأة والدعوة والتكوين املذهيب(،الدور  الصحراويويسمى 

الدور املغريب)مرحلة االكتساح ، وهـو ودور العظمة والتوسع حنــو الشمـال
الدور الوقوف يف وجه ا مالت الصليبية إبسبانيا وهو  وتوحيد املغرب(،

قد عرفت  .وهلذا فقد كانت الدولة املرابطية(13)األندلسي)ضم األندلس(
مث عرفت مرحلة الرتاجع واألفو  بعد القالقل  الزالقة،بعد ذروة ااد يف 

 .(14)املهدي بن تومرتوالف  الق عرفتها منذ ظهور حركة 
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-1056بعد أزيد من عشرين سنة من اجلهاد) يوسف بن اتشفنيتربع 

( على إمرباطورية مشلت املغرب األقصى ونص  املغرب األوسط 1083
الغربية، وكونت على إثرها قبائل امللثمني حضارة مزدهرة يف دولة  وإفريقيا

واسعة يسودها األمن والعد ، وعلى عهد هذه الدولة عرف املغرب الوحدة 
.بينما سادت ( 15)ألو  مرة يف التاري  بعد أن كانت تتقامسه طوائ  وشيع

على إثر فوضى سياسية وا يار يف االقتصاد  -) املغرب األدىن(يف إفريقية -
الغزوات اهلاللية.وكان أهل األندل  يراقبون أحداا الدولة الفتية يف بالد 

يف اآلفا، بعد أن تسلم مقاليد ا كم من ابن  اسم ابن اتشفنيالعدوة وطار 
 .بالد السودا الذي استشهد يف  حييي بن عمرعمه 

كانت أحداا األندل  جتري بسرعة، لتستدعي أهل املغرب 
ستيال  القشتايل على ابقي أراضي املسلمني، وهذا يف عملية للحلو  دون اال

االسرتداد املسيحي الذي عرفته األندل  خال  القرن اخلام  اهللري، 
ا ادي عشر امليالدي.ويبدأ الدور األندلسي لدولة املرابطني حينما جتتاز 

 .قواهتم البحر لللهاد
 ديوا  اإلنشاء املرابطي

رابطي غنيًّا ابلرسائل إال أن عالقة الدولة لقد كان ديوان اإلنشا  امل 
يف  عبد اهلادي التازياملرابطية اب ماديني،تبدو غري واضحة املعامل، يقو  

موسوعة اتري  املغرب الدبلوماسي مل أعثر يف واثئقي عن رسائل على 
مستوى الكتب واملراسالت الق متت بني املرابطني ومملكة بين زيري فقد 
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مع أشقا  ا ماديني بتون  منذ مرحلة مبكرة من قيام دولة بدأت العالقات 
 451املرابطني، حيث ُأحيط الزيريون علما بفت  املرابطني ألغمات عام 

وهي مرحلة مبكرة قبل الفت  املرابطي  للمغرب األقصى  (16)م1059هـ/
واملغرب األوسط الغرق، والداللة الق نستشفها من عدم ذكر السفرا  

مرده كما ذهب إىل  جباية الناصريةأو  البالط احلمادي  لقلعةإىل املرابطني 
إىل ا ماديني تنم على داللة هلا  (17)ذلك أن املرابطني يف رسالتهم اليتيمة

األمري الناصر من دولة أكثر من معىن، حيث إنَّ املصادر النصرانية تذكر 
سيحية الق تقيم الذي كان يتحلى بكثري من الود إزا  اجلماعات امل بين محاد

ابإلقليم الذي كان حيكمه، وكان هلذه اجلماعات من حني آلخر عالقات 
 .(18)غريغوار السابعمنتظمة مع املركز البابوي يف عهد 

وحنن قبل هذا أمام واثئق معاصرة يف منتهى األمهية وغاية اخلطورة، 
 ذخريته وهي يفالشنرتيين يتعلق األمر أوال ابلرسالة الق حيتفظ  ا ابن بسام 

إىل ابن  عبد اهلادي التازيونسبها  أيب احلسن بن حممد بن اجلدمن إنشا  
( سفري املرابطني وكاتبهم إىل امللوك أبو بكر حممد بن سليما القصرية )

أمري املسلمني وانصر الدين يوسف بن واألمرا  والرسالة وهي موجهة من 
مل نق  على  محادقلعة بين جوااب عن خطاب سابق من صاحب  اتشفني
 نصه.

لقد كانت الرسالة املرابطية صرحية وقاسية، أل ا مل ترتدد يف اهتام 
"جيتين ويثرب على من مل يستوجب التثريب... وأ  وراء  :املرسل إليه انه
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كل حجة كا  يديل هبا صاحب القلعة، يوجد عند أمري املسلمني ما 
يل والقال لقصصنا يوضحها لو ال استنكاف اجلدال واجتناب تردد الق

 فصول كتابك أوال فأوال؟
وبعد أن تذكر رسالة أمري املسلمني مبا كان قد شب بني صاحب قلعة      

،رمحه هللا، تتحدا أيب عبد هللا حممد بن يوسفبين محاد وبني ابن عمه 
َُه انه: يوسف بن اتشفنيعن انشغا    جبهاد املشركني وتُعريِّ

كهم فيعطيهم ما يف خزائنه جزافا وينفق " يستدعي ذؤ   العرب وصعالي
عليهم ما كنزه أوائل ٌه إسراف..." مث يؤنبه أبنه "يتداوى من أعدائه بسم و 
يسرتيح إىل غم...و أنه خيلي لألعداء الطريق ) يعين النورمانديني( ألذية 

املشتمل معه) أي  رومة؟؟" و لو أن صاحب املسلمني) أي الزيريني(...
عبا ة الكفر والشرك...تقو  الرسالة يكون مكانك مع صاحب صقلية( ب

من جواران ما أتى من نصرة فو، ما أتيت؟؟ وكل ما سفك من دم وانتهك 
من حمرم واستهلك من ذمم)ابألندل ( فإليك منسوب وعليك حمسوب ويف 
صحيفتك مكتوب، وموعد اجلزا  غًدا وإنه لقريب فانظر ما أ   أثرك، 

.ومهما كانت العالقات (19)ومصدرك وأرب  متلرك، وأصل  موردك
السياسية بني الدولة ا مادية الق  لت  لا خاصا بني أشقائها وأبنا  
العم املرابطني والزيريني فإن هذا األمر مل ين  هلؤال  عالقات املرابطني 

 اخلاصة  م، الق تتمثل يف اإلبقا  على صالت القرب بينهم.
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مل يتدخلوا  مرابطني سلوكهم املهادن حينمالقد حفظ ملوك القلعة لل       
يف شؤون املغرب األوسط الشرقي، وهذه السياسة الودية هي الق جعلت 

عبد املؤمن بن علي صنهاجة القلعة متد املرابطني مبساعدة عندما طاردهم 
 . (20)ةإجيابي، ومل أتت هذه املساعدة بنتيلة وهرا  وتلمسا يف نواحي 

ندلسيون أن يرتقوا اساليب تعبريهم وأن لقد استطاع الكتاب األ
يتفننوا فيها، حىت لتبدوا بعض رسائلهم وكأ ا شعر منثور، ال ينقصه غري 

.ومهما كان من أمر فإن الُكتَّاب األندلسيني  (21)الوزن والقافية ليكون شعرًا
كانوا يراعون ظروف إنشا  الرسائل، ومناسبة اإلطناب واإلجياز فيها ملقتضى 

 .(22)ا ا 

 :اخلامتة
ال أحسب أن موضوع العالقات ا مادية املرابطية قد استوىف حقه،  

وأعتقد أن كتب الفقه ونواز  العصر قادرة على التعري  ابجلديد، خاصة 
حاملا نوسع البحث إىل انتقا  العلما  بني حواضر املغرب الكبري يف هذا 

بن النحوي الذي العصر، وهو عني ما مثله أحسن متثيل صاحب املنفرجة ا
اختار فاس لإلقامة فيها يف عصر ودولة متهمة ابلتضييق على الغزالية ورواد 

 علم أصو  الفقه والفلسفة.

النصو  الق تؤرخ إىل العالقات ا مادية املرابطية اندرة وشحيحة 
ال تكاد تفي الغرض، وهي على قلتها تربز حر  صنهاجة الشما )دولة 
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ب)دولة املرابطني( جتنب ما يؤدي إىل الصراع بين محاد، وصنهاجة اجلنو 
 والف  الق تذهب رحيهم وهم يواجهون األخطار املشرتكة.
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 اهلوامش واإلحاالت
امللتقـــــــــى الـــــــــدويل مدينـــــــــة قلعـــــــــة بـــــــــين محـــــــــاد ألـــــــــف ســـــــــنة مـــــــــن التأســـــــــيس )*(
 م.2007أفريل  11-10-9م.أايم 1007/2007هـ/398/1427

أعراب بين هال  و سليم األثبج وزغبة بقدر ما هو ظاهرة  لي  هذا جتنيا على-(1)
طبيعية للملموعات البشرية البدوية الباحثة عن االستقرار و قد وظفت الظاهرة 
اهلاللية توظيفا خبيثا من طرف املدرسة الكولونيالية و أتباعهم حيث وصفوا هؤال  

حسين عبد الوهاب األعراب بشىت النعوت ، و قد أنصفتهم دراسات األساتذة حسن 
مؤرخ اجليل و عثمان الكعاك، و كذلك األستاذ حممد ا بيب اهليلة يف دراسات 
موضوعية كما أن الظاهرة اهلاللية وجدت إسقاطات سيئة يف الكتاابت الفرنسية مثل 

يف كتابه القرون املظلمة إلفريقيا الشمالية، وغريه أنظر حو   "ليو  غوتييه"ما قام به 
النظرية السياسية عند املرادي وأثرها يف املغرب حممد األمني بلغيث  هذا املوضوع:

 . 16 :.م1989، اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، واألندلس
قيام دولة املرابطني) صفحة مشرقة من اتريخ املغرب يف حسن أمحد حممود، -(2)

 .327الطبعة األوىل، دار الفكر العرق القاهرة. : العصور الوسطى
عن الزالقة يف عهد املرابطني وأثرها يف رد العدوان الكنسي الصلييب يف الغرب -(3)

البيا  املغرب يف أخبار األندلس و املغرب اإلسالمي أنظر: ابن عذاري املراكشي، 
حتقيق و مراجعة الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة  اجلزء الرابع)البيا  املرابطي(

نص من الروض املعطار انتقا  الدكتور إحسان  . و هو130 :.م1980بريوت لبنان، 
اإلسالمي الرُّب ط   ملغرب عباس حمقق الكتاب.أنظر أيضا حممد األمني بلغيث، 

)رسالة ماجستري معهد التاري  جامعة اجلزائر  دورها يف عصري املرابطني واملوحدينو 
 )أنظر دور الرابط العسكري(. (م1987)غري منشورة 
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أثر العرب يف اتريخ املغرب خالل عصري أمحد،  مصطفى أبوضياف -(4)
، مؤسسة شباب اجلامعة (م1472-م1130/هـ876-هـ524املوحدين وبين مرين)

 .64-63 : م1983 اإلسكندرية
 E.lévi Provençal, la Fondation de Marrakech, (462-1070), mélangesانظر:-(5)

 d’histoire et d’Archéologie de l’Occident Musulman T.II Imprimerie officielle 

Alger 1957 P:II8.Gaston deverdun, Marrakech des Origines, à 1912, édition 

Technique Nord Africaine Rabat 1959.P: 51-70. 
خواطر عن دولة املرابطني يف مطلع القر  الثاين عشر)اإلسالم يف ليفي بروفنسا ، 

ر السيد حممود عبد العزيز سامل واألستاذ حممد صالح ،ترمجة الدكتو املغرب واألندلس(
الدين حلمي، مراجعة لطفي عبد البديع، الفلالة، القاهرة، دار  ضة مصر للطباعة 

اإلسالم واجملتمع السوداين )إمرباطورية أمحد الشكري، .244والنشر،)د.ت(. :
 مع الثقايف،، اإلمارات العربية املتحدة، منشورات ااأبوظيب(، م1430-1230 مايل
 .156ص:م.1999 هـ/1420

)صحيفة املعهد املرأة املراكشية يف احلقل الفكري عبد العزيز بن عبد هللا،  -(6)
املصري للدراسات اإلسالمية مبدريد( االد السادس، العددان األو  

يف  املغرب واألندلسبوتشيش،إبراهيم القادري  .268م.ص:1958هـ/1378،والثاين
 . :م1993 .، بريوت، دار الطليعة)اجملتمع.الذهنيات.األولياء(عصر املرابطني

مشاركة املرأة األندلسية يف احلياة األدبية والعلمية يف عهد حممد األمني بلغيث، .49
 م(1145م/1086هـ/479املرابطني )

)االة اجلزائرية للمخطوطات(ولة علمية حمكمة يصدرها خمرب خمطوطات ا ضارة 
-2004ا  إفريقيا/جامعة وهران، اجلزائر العدد الثاين والثالث، اإلسالمية يف مش

 .207م. :2005
لقد كانت الدولة يف بالد الغرب كما يقو  ابن األثري لزانتة)قبل املرابطني( الذين -(7)

ابن األثري، دولة رد ِّية مذمومة السرية ال سياسة وال دين"اثروا يف أايم الف ، وهي 
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عن الفتوحات املرابطية هلذه املدن و .330،  :زء الثامنالكامل يف التاريخ، اجل
السياسة انظر:راب  علنق،  خاصة املنطقة الشرقية من اتزا إىل مدن املغرب األوسط،
وما بعدها.انظر تطلع  43 :الداخلية لدولة املرابطني يف عهد يوسف بن اتشفني،

إىل السودان الغرق إىل فت  الشما  بدال من التوجه  عبد هللا بن ايسنيالداعية 
، اإلسالم واجملتمع السوداينوأدغا  الصحرا ، كما انقشها أمحد الشكري، 

ترمجة الطاهر  أمحد مكي،  احلضارة العربية يف أسبانيا، ليفي بروفنسا ،.146 :
 .27 :.2.ط.م1985هـ/1405 القاهرة، دار املعارف

Mohamed Meouak,Identité nationale et hégémonie territoriales (les Umayyades et 

les Fatimides au Maghreb)(Orientalia Sucana),Vol.XLVII(1998) department of 

Asian and African Languages, Uppsala University, Uppsala,Sweden,1998. P:109. 

دراسة يف فكر املهدي حممد بن تومرت الزعيم الروحي والسياسي  فارس بوِّز،
 .35. :م2001، بريوت،دار حازم للطباعة والنشر والتوزيع،وحدينحلركة امل

حرب االستعادة األسبانية، هل هي حرب كولونية مقدسة فيسنت كانتارينو، -(8)
(العدد التاسع والعشرون، السنة االجتهاد،ترمجة د.أبو بكر ابقادر،)ولة ضد اإلسالم؟

 وما بعدها. 59 . :م1995هـ/1416السابعة بريوت خري  
Boulal Leila épouse Binebine,Islam et pouvoir sous le règne des 

Almoravides,mémoire pour le diplôme d’études approfondies histoire des 

institutions, des idées et des faits sociaux, Paris , université de droit, d’économie et 

de sciences sociales de Paris .1984.PP:25 et suivantes. 
، الدار البيضا ، بريوت فنو  النثر الفين  ألندلس يف ظل املرابطنيمصطفى الزابخ، 

عز الدين .31-30. :م1987 الدار العاملية للكتاب، الدار العاملية للطباعة والنشر،
)دراسات  األسطول املغريب على عهد املرابطني واملوحدين واملرينينيعمر موسى، 

فارس .48:  .م1983هـ/1403 ريوت، دار الشرو،،ب، يف اتريخ املغرب اإلسالمي(
دراسة يف فكر املهدي حممد بن تومرت الزعيم الروحي والسياسي حلركة  بوِّز،

 .35، :املوحدين
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التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إىل اليوم، التازي، عبد اهلادي -(9)
نصر هللا، عباس سعدون  .191 :م.1987املغرب األقصى اجمللد اخلامس)عهد املرابطني( 

، عهد يوسف بن اتشفني أمري املرابطني دولة املرابطني يف املغرب واألندلس
انظر حدود الدولة  وما بعدها..156. :م1985هـ/1405بريوت، دار النهضة العربية، 

املغرب واألندلس يف عهد بوتشيش،  املرابطية يف أقصى توسعها)اخلريطة رقم واحد(.
قراءة يف التجربة الوحدوية املرابطية بوتشيش، إبراهيم القادري .11 : املرابطني

للغرب اإلسالمي)اتريخ الغرب اإلسالمي، قراءات جديدة يف بعض قضااي اجملتمع 
 .82 :.م1998 بريوت، دار الطليعة، واحلضارة(

بريوت، مركز دراسات  ابن رشد )سرية وفكر(اجلابري، حممد عابد -(10)
الفقهاء يف عصر  عمر بن محادي، .27 :.م1998بر الوحدة العربية ،أكتو 

إشراف د.حممد الطاليب، شهادة التعمق يف البحث)اتري  وسيط( جامعة  املرابطني،
 .281 : .م1987تون ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، تون ، 

راجعه وصححه، حممد يوس   ،الكامل يف التاريخ، اجلزء الثامنابن األثري،  -(11)
زمامة عبد القادر،  .328 :م.1987ـ/ه1407ا،، بريوت، دار الكتب العلمية، الدق

، )ولة البينة( أبو عمرا  الفاسي الغفجومي أول من فكر يف أتسيس دولة املرابطني
وعن عالقة أق عمران بوجاج .72-65.   :م1962املغرب األقصى، .3العدد 

عبد هللا .69-67،    :ابطنيالفقهاء يف عصر املر بن زللو راجع، عمر بن محادي، 
 .113-112. :(2)جممل اتريخ املغربالعروي، 

V.Lagardère,Al-Turtuchi, Unificateur du Malikisme aux XIe et XIII 

siècles   (R.E.I) Vol.XLVII.2 Paris 1970 PP:173-190. V.Lagardère, 

L’unificateur du Malikisme oriental et occidental à Alexandrie Abu Baker 

At-Turtusi(Revue de l’Occident Musulman et de la Méditerranée  

(R.OM.M)31.1981-1.PP:47-61. 
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، االد جامع القرويني املسجد واجلامعة مبدينة فاسالتازي، عبد اهلادي  -(12)
الفقهاء يف  عمر بن محادي، .131 :.م1972األو ، بريوت، دار الكتاب اللبناين،

  .356-277 :املرابطني، عصر 
Ferhat(Halima), Sabta des Origines aux XIV siècles,Préface de Mohammed Allal 

Sinaceur; Publié par le Ministère des Affaires Culturelles, Maroc 1993. P:129 
القاهرة، مكتبة النهضة املصرية  ،قيام دولة املرابطنيحسن أمحد حممود، -(13)

وما  7 : املغرب واألندلس يف عصر املرابطني،بوتشيش،  ،143 :.م1957
وما  145اإلسالم واجملتمع السوداين، ص:أمحد الشكري،  بعدها.

حرب االستعادة األسبانية، هل هي حرب كولونية مقدسة ضد بعدها.كانتارينو،
، األندلس حتت حكم املرابطنيالعلالن، عبد الرمحن بن سليمان، .69؟ :اإلسالم

 .108 :/هـ1402 لة ماجستري خمطوطة، الرايض، كلية العلوم االجتماعية، عامرسا
انظر شيعة املهدي بن تومرت املتأخرين وما يقولون عنه يف مرحلة متأخرة من -(14)

خال  فرقة أو طائفة جزانية من أمخاس اتزا، أل م من شيعة املهدي بن 
 . 453، املعيار، اجلزء الثاين.ص:الونشريسي:تومرت:انظر

حتقيق، حسني مؤن ، القاهرة، واثئق املرابطني واملوحدين،عبد الواحد املراكشي، 
بن تومرت)عالقته  لغزايل عبد اللطي  عبادة،ا .171 :.م1997 مكتبة الثقافة الدينية،

 )ولة كلية الدعوة اإلسالمية(العدد السادس،ليبيا، سنةوموقف ابن تيمية منه
أثر األندلسيني يف األدب املغريب على صاحل اجلون،  وما بعدها. حممد 125. :م1999

العام  رسالة دكتوراه، إشراف،د.حممد الربداوي، جامعة اجلزائر، ،عهد املوحدين
السلطة السياسية العليا بني .مصطفى بنسباع، 73 :م.1987هـ/1407 اجلامعي،

نية، )ولة البحث العلمي(، كلية اآلداب والعلوم اإلنسااملرابطني واملوحدين
 .55-41. :م1993.الرابط،41العدد:
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Mohammed Abdelouaheb El-Asri, introduction à la lecture d’IbnTumat,Doctorat 

le Professeur Pierre Thillet, Université de  ercycle sous la direction de M emede3

Paris1.Sorbonne ,UFR de philosophie Juin 1983.P:39 et suivantes 

البيا  املغرب يف أخبار األندلس واملغرب،)البيا  املرابطي( انظر:ابن عذاري، -(15)
عبد الرمحن .10 :.م1980حتقيق إحسان عباس، دار الثقافة بريوت، اجلزء الرابع
-92التاريخ األندلسي من الفتح اإلسالمي حىت سقوط غرانطة)، علي ا لي

 .وما بعدها.323. :5.ط.م1997/هـ1418 ، دمشق،دار القلم،(م1492-711/هـ897
Le Tourneau, l’occident Musulman du VII Siècle à la fin du XV siècle, Annales de 

l’Institut  

  d’études Orientales, faculté des Lettres de l’Université d’Alger T.XVI, Edition le 

Typolitho et Jules Carbonnel Alger 1958 PP 161-162. Cronica Anonimo de los reyes 

de taifas, Introduccion y notas por Felipe Maillo Salgado, Madrid, Akal  

Universitaria,1991.P:8. 

 (.اتريخ ملوك الطوائف)أشري إىل هذا الكتاب:وهو ، 

التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم أنظر الوثيقة اخلطية وحتليلها. التازي، -(16)
النثر األندلسي يف .حازم عبد هللا خضر، 191 :.،عصور إىل اليوم، اجمللد اخلامسال

.بغداد، منشورات وزارة الثقافة 244سلسلة الدراسات رقم: ،عصر الطوائف واملرابطني
خريدة القصر العماد األصفهاين، . 218 :.م1980 واإلعالم، دار الرشيد للنشر،

دراتل آذرنول تنقي  حممد املرزوقي وآخرون حتقيق آ، القسم الثالث، وجريدة العصر
 .انظر العالقات ا مادية البابوية:385 :.م1972الدار التونسية للنشر، تون ،

Le compte de maslaterie,Traités de paix et de commerce et documents 

divers concernant les relations de l’Afrique septentrionale au moyen - âge, 

Paris 1866.P:58. 
ينسب إىل املرابطني رسالة اثنية أوردها ابن خاقان، وهي تشتمل على مجيع -(17)

معاين الرسالة الق أوردها ابن بسام هل هي تلخيص لنف  الرسالة من طرف ابن 
ا مرسلة من علي بن يوس  بن  خاقان، أم أ ا رسالة اثنية وأخطأ أحدهم فقا  إ َّ

اجليش  موسى هيصام،.م1106هـ/500املصادر إىل عام  إبمجاعا اتشفني ووالده كان حيًّ 
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رسالة ماجستري، إشراف، موسى لقبا ، كلية العلوم اإلنسانية، يف العهد احلمادي 
 .160. :م2001-2000قسم التاري ،

اجمللد اخلامس)عهد  ،التاريخ الدبلوماسي للمغربالتازي،  -(18)
عودة لعودة يوسف بن ، دندلعصمت عبد اللطي  .192 :املرابطني(

 م1991بريوت، دار الغرب اإلسالمي، اتشفني)أضواء جديدة على املرابطني(
: 68-80. 
، القسم الثاين، اجمللد يف حماسن أهل اجلزيرة  الذخريةابن بسام الشنرتيين، -(19)

  .م1979، تون  ليبيا، الدار العربية للكتاب ، حتقيق إحسان عباس،األول
: 257-260. 
مكتبة الوحدة العربية  ،النظام السياسي واحلريب يف عهد املرابطيحركات، إبراهيم  -(20)

 .139الدار البيضا ،)د.ت(  :
أدب الرسائل يف األندلس يف القر  اخلامس  القيسي فايز عبد النيب فالح، -(21)

 .447 :.م1989هـ/1409، عمان، األردن، دار البشري للنشر والتوزيع اهلجري،
 .338 : نفسه،-(22)
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 اثلثًا

 )*(الفالحة ابألندل  يف عصر املرابطني
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 املدخل العام     
.ولقد (1)ابن خلدو هذه الصناعة من فروع الطبيعيات كما قا       

حظي مصطل  فالحة يف الكتب الرتاثية مبكانة كبرية، إال أ ا على 
" األكرة"، "أهل القرى"، كانت تعوض الفاظ  مستوى املصطل 

مل تظهر إال  "فالحو "ولفظة  " فالح"كما أن لفظة   "أهل األرايف"و
يف القرن السابع اهللري، بعد سبعة قرون على أتسي  الثقافة اإلسالمية 
على مستوى الكتاب والسنة، وتبلور املصادر الفقهية القائمة على 
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ابن نص الديين، والفالحة عند اجتهادات الفقها  من خال  ال
:"من معال املستضعفني وأهل العافية من البدو، ولذلك ال جتد خلدو 

ينتحله أحد من أهل ا ضر يف الغالب، وال من املرتفني، و تص منتحله 
 . (2)ابملذلة
حتتل دواوين الفالحة ابلغرب اإلسالمي حيزًا كبريًا يف القرنني       

 "املدرسة الزراعية األندلسية"، عصر  ضة اخلام  والسادس اهللريني
 وهي تتمثل على مستوى التألي  والفكر الفالحي يف املوارد التالية:

 وموع الفالحة البن وافد..1
 كتاب الفالحة حملمد بن إبراهيم بن بصا ..2
كتاب املقنع يف الفالحة ألق عمرو أمحد بن حممد بن حلاج .3

 اإلشبيلي.
 .(3)اإلشبيلي كتاب الفالحة ألق  اخلري.4
أيب طاهر الذي أهداه لألمري  للطغنريزهرة البستان ونزهة األذهان .5

 . متيم بن يوسف بن اتشفني
كتاب الفالحة أق زكراي حيىي بن حممد بن أمحد بن العوام اإلشبيلي .6

 .(4)من رجا  القرن السادس اهللري
بطني وهذا القدر الكبري من األعما  الفالحية يف عصري الطوائ  واملرا

جيعل مؤرخي العلوم أمام ظاهرة فريدة من نوعها، حيث تقو  الباحثة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



(:إنَّ هذه املرحلة ؛عبارة عن ثورة خضرا   Lucie Bolens)لوسي بولنز
جورج كبرية، ذات تقنيات زراعية عالية. ويشاركها نف  الرأي 

يف املدخل إىل اتري  العلوم، وقد نوه بنفسه حني صدور  (5)سارطو 
حة البن بصا .وقد ساعد مناخ األندل  وأرضها وتربتها كتاب الفال

، كما أن ابن بصال وابن حجاج وابن العواماملتعددة على جتارب 
 600و 400 معد  تساقط األمطار يف هذه ا قبة مدار الدراسة هو مبعد 

، مما يسم  إبقامة املشاريع الزراعية،مع تقنيات الري املتطورة.ومن 3ملم
مني يف األندل  هو هندسة ا دائق والرايض اخلاصة العرب املسل آاثر

والعامة، مما يد  على ذو، فين سليم يف تنسيق ا دائق مجعت بني الرقة 
والبساطة.لقد برع األندلسيون براعة عليبة يف طر، الري فقا  

"...ومجلة القو : إنَّ العرب يف األندل  أبدعوا يف هندسة الري، سيديو
( الق يقسمها Huesca سهل وشقة)هوسطا؟()ويد  عليه ما فعلوه يف

 ر)طونه( إىل قسمني إبداًعا يستحق معه أن يلقب ببستان 
 .(6)األندل (

بلغت ا ضارة يف األندل  درجة مزدهرة، وكان التشليع من       
طرف امللوك واألمرا  دافعا للبحث والتألي  وميدان الفالحة هو اآلخر 

ب ميدانية يف الزراعة والبيطرة.ولقد  له علما  ومفكرين أصحاب جتار 
كان اخللق واإلبداع املنهلي الذي انطلق منه املسلمون يف هذا العصر 
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مبباشرة استثمار حميطهم ابالستكشاف والتعمري، واحتدت فيه غاية الدنيا 
وهي الزرع والفل  والتعمري، وهو ما يؤدي إىل املنفعة املادية، وغاية 

ابلتعمري يف األرض، حيث كان علما   اآلخرة، وهي حتصيل الثواب
الفالحة ابألندل  يف قمة تطويرهم للعلوم الفالحية والبيطرة، حيث 
جابوا أقطار الدنيا للبحث عن أنواع النبااتت الطبية واألزهار اجليدة وقد 
تفنـَُّنوا يف رسم وبنا  ا دائق الق اشتهر  ا أهل األندل  الذين أقاموا 

نيات واجلنات والبساتني أما البستنة وا دائق العامة القرى الفالحية وامل
ابملدن والقصور فهي آية من آايت تطور الفالحة والعلوم اخلاصة 
ابلزهور، وأنواع األمراض الق تتعرض هلا النبااتت.ومن األشلار 

، امليسوالنبااتت الطبية الواردة يف كتب الطب األندلسية شلرة يقا  له 
مثرها عطر الرائحة وحيصل منها على صمغ و  اللبا وشلرة تسمى 

، وهذا النوع من األشلار ينمو يف شانسيةيسمى يف لغة أهل األندل  
، وإىل جانب هذه األشلار كانت تنبت يف الغاابت بعض طرطوشة

، الذي ينمو يف القولليةاألعشاب الق ينتفع  ا األندلسيون، مثل نبات 
ه الثياب بيضها ألن له رغوة ، وأنه إذا د، وغسل بقرمونة وإشبيلية

 .(7)الصابون
عبد وبفضل السياسة الق انتهلها أمرا  قرطبة األمويون، السيما 

؛ أْدِخَلت إىل األندل  نُظُُم الفالحة وأساليُب الري الرمحن الداخل
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الشامية، كما جلبت نبااتت وأشلار مثمرة من بالد الشام.إن النواعري 
يها بفعل قوة املا ، وما تستعمل الدواب يف األندل  بنوعيها ما يعمل ف

هي من أصل شامي.ومن األندل  انتقل استعما  هذه  -يف حتريكه
األياط من النواعري إىل املغرب، كما اقتبسها النصارى يف مشا  أسبانيا، 

توماس عن طريق املستعربني، وبعد توسعهم جنواًب كما ذهب إىل هذا 
 .(8)(Thomas.F. Glick)غليك
املتعصبة الستمرار وجود  آسني بالثيوسعلى مدرسة  غليكيرد       

النظم األسبانية الرومانية، وكل الذين يقولون: إنَّ العرب مل يفعلوا شيًئا 
جيب  بوتزريف ميدان تقنيات الري، وهلذا فإن النتائج الق توصل إليها 

أن حيسب هلا حسا ا، وعلى ذلك فإنين أحتدَّى الفكرة القائلة ان 
يف إطار جتديد  "شهرة غري مستحقة"لعرب قد اكتسبوا)ورمبا الرببر(ا

قاعدة الزراعة يف شبه جزيرة األندل ، فمثل هذا الرأي ينطوي على 
خماطرة إحيا  اإلشاعة القدمية ان ا ضارة العربية، بسبب عبقريتها يف 
ىل التألي  بني العناصر الثقافية املتفرقة، كانت بطريقة أو اخرى تفتقر إ

إن رأينا .!األصالة؛ وكأن التألي  بني العناصر لي  إ ازًا ثقافيًّا خالَّقًا
هو العك  متاًما فالتشكيل بني الزراعة اهلندية، والتقنيات اهليدرولية 
الرومانية والفارسية، والنظام القانوين لتوزيع املياه الذي يتضمن عناصر 

يع اإلسالمي، واألعراف من النماذج البدوية العربية والرببرية والتشر 
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الرومانية السائدة يف الري )مزيج معقد حيتاج إىل التفكيك( شكل صورة 
خمتلفة متاًما عن أنظمة الري الرومانية املتقدمة سوا  يف وا  استخدام 
ُد  املياه أو يف أس  توزيعها، هذا فضال عن نوع االقتصاد الذي يوحِّ

طريق اجلند الشامي تربية .كما أُدخلت إىل األندل  عن (9)ذلك كله
شرقي  (Jeanجيا )دودة القز وصناعة نسج ا رير، وخباصة يف إقليم 

 .(10)قرطبة حيث أُنز  جند ِقنَّسرين
أدخل الفاحتون إىل األندل  حماصيل جديدة معظمها تعتمد على       

الري، ومع احملاصيل اجلديدة أُدخلت إىل األندل  وسائل جديدة يف 
أن كانت األرض تظل بورًا يف فصل الصي  و ال تنتج إال  الزراعة، فبعد

على مدار العام،   -ابستخدام الرَّي-حمصواًل شتواي، أصبحت ُتستغل
كما أدخل الفاحتون نظام الدورات الزراعية، كزراعة الذرة صيًفا، بعد 
زراعة القم  شتاً ، وتطلب ذلك دراسة أنواع الرتبة واستخدام األمسدة، 

ندلسيون كتًبا خاصة يف القرن اخلام  اهللري، ا ادي وفيها صن  األ
عشر امليالدي؛ تناولت أنواعها وخصائصها، كما قام الفاحتون إبصالح 
نظم الري القدمية يف األندل ، وحتسينها وتوسيع شبكتها يف كثري من 
األحيان، مما أدَّى إىل توفري مزيد من املا  لسقي مساحات أوسع من 

رقعة األرض السقوية وغالهتا، وازدادت ابلتايل  األراضي، فازدادت
مداخيل املزارعني وأصبحت أكثر نبااًت وأقل خضوًعا لرمحة التقلبات 

This file was downloaded from QuranicThought.com



املناخية،وقد أثبتت الواثئق أن مؤسسات توزيع املياه تكش  عن 
الدالئل اهلائلة ألنظمة الري اإلسالمي الق استمرت إابن ا قبة 

ن أنظمة ري فعالة كان يؤمر ان املسيحية، فكلما صادف املسرتدو 
ومثة نوعان  "متاًما كما كانت تشغل يف أايم العرب"،يستمر تشغيلها 

من الواثئق أثبتا أ ما من أغىن الواثئق يف تقدمي معلومات حو  النظم 
اإلسالمية السابقة، وهي كتب ديوان اخلطط، وهي سلالت خاصة 

فتوحة وهل هي عنوية بتوزيع حصص اجلند الفات  لألرض األندلسية امل
أو صلحية، والثاين سلالت األمالك اخلاصة ابألحباس والواثئق املتصلة 

.وأدخل املسلمون إىل األندل  نوًعا (11) ا ككتب الفقه ونواز  العصر
جديًدا من عل  ا يوان هو الربسيم،وهو من أصل فارسي، وما زا  

 (. Alfatfaيعرف يف أسبانيا ابمسه العرق الفارسي)
تعرض املتخصصون لزراعة القطن وقصب السكر، والقطن، 
والكتان وا مضيات، وزراعة القم  الصلب الذي يُعتقد أن العرب هم 
من أدخلوا زراعته إىل صقلية واألندل ، كما أدخلوا زراعة الذرة، ولعلهم 
جلبوها من بالد السودان، وكانت يف األندل  كالشوفان يف أسبانيا 

من التقنيات املستخدمة يف الزراعة الصناعية، وقصب املسيحية وغريها 
، وابلوادي مالقة واملريةالسكر يزرع يف الواجهة البحرية الشرقية ما بني 

الكبري وجنوب شر، إشبيلية، وجلب أفضل قصب السكر من ز بار 
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وهو أصفر اللون كالليمون ُتصنع منه أجود أنواع ا لوايت األندلسية 
لفاحتون زراعة األشلار املثمرة يف البساتني املروية .وأوىل ا(12)املعسلة

حو  املدن اهتماًما أكثر مما أولْوُه زراعة ا بوب، مما جعل األندل  
تشكو ابستمرار من نقص ا بوب، وتعمد إىل استرياده من العدوة، وقد 

  "االسرتداد"احتفظ اإلسبان بنظم الري العربية اإلسالمية وتسميتها بعد
بشر، األندل ، حيث البساتني ُتسقى ابلدور  بلنسية  يف كما هو ا ا

(Ador ويشرف على عملية توزيع ما  القنوات صاحب ،)
(، كما أن واثئق مدن شر، Alamis( واألمنا )Cavacequiaالساقية)

األندل  تنص على وجوب االحتفاظ بنظام توزيع املا  كما كان معموال 
 . (13)"زمن العرب"به

رى املسرتدون أهل األندل  إىل سي  البحر، والبالد وملا أجلأ النصا
املتوعرة اخلبيثة الزراعة النكدة النبات، وملكوا عليهم األرض الزاكية 

 والبلد الطيب، فاحتاجوا إىل عالج املزارع والُفْدِن إلصالح
نباهتا وفلحها؛وكان ذلك العالج اعما  ذات قيم ومواد من الزبل وغريه 

، فاعتربوها يف سعرهم،  هلا مؤنة، وصارت يف ُِ فلحهم نفقات هلا خطُر
واختص لذلك أهل األندل  ابلغال  منذ اضطرهم النصارى إىل هذا 

 .(14)املعمور ابإلسالم مع سواحلها ألجل ذلك
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ابن  ومن قبلهمابن بصال وابن العوام، و الطغنري،إن عبقرية       
راسات وافد الطليطلي الطبيب والصيديل الكبري كما تنعته الد

(وزرع 1075-1037( الذي خدم األمري املأمون)م1075هـ/467تـ)األسبانية 
وهي مضرب املثل يف ا دائق األندلسية التلريبية ما  جنة السلطا ،له 
، وابن بصا  هو الذي خدم أيًضا بنف  ا ديقة (15)التاج والقنطرةبني 

هو  من النموذجية وعند نف  األمري العامل والفيلسوف، واملؤل  اا
" ترتيب أوقات الغراسة القرن الثاين عشر امليالدي صاحب

ُتَدلُِّل على مكانة املسلمني وما  أيب اخلري اإلشبيليو (16)واملغروسات
وصلوا إليه من عبقرية يف علوم الفالحة، فقد كانوا عظما  وفالسفة 
 ونوابغ يف الفنون والعلوم النظرية والتطبيقية، ومل يكونوا نقالة لكتب
وووا ونظرايت غريهم، كما يعتقد بعض اجلاحدين لفضائل العرب 
واملسلمني يف بنا  قواعد العلم ا ديث، فهم الذين بنوا األس  العلمية 

 .(17)امانة وإخال  والدعوة إىل ذلك وجعل الربهان دليال شاهًدا
"زهر البستا  ونزهة األذها  " للطغنري)أيب عبد هللا وكان كتاب 
( Tignarلك الطغنري)من قرية طِّْغنر بضواحي غرانطة()حممد بن ما

من أهم اااميع يف  الفالحة والبيطرة والذي كان يف خدمة األمري 
( مث م1090-1073/هـ483-465حاكم غرانطة)الزيري عبد هللا بن بلقني 

متيم بن يوسف بن اتشفني دخل يف خدمة األمري اللمتوين أق طاهر 
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، والذي أُْهِدَي إليه يق أمري املسلمني عليشقحاكم غرانطة املرابطي 
الكتاب كما هو مسلل يف ديباجته، وهذا اجلمع الكبري من مخسة 
علما  أعالم ابلفالحة وتقنياهتا وجتار ا شكلوا ثورة علمية خضرا  كما 

حيث  جنيف( من جامعة Lucie Bolens)لوسي بولنزتقو  الباحثة 
( من توماس غليكلباحث )درست هذه الكتب يف أكثر من دراسة وا

.ومن أشهر أعالم اهلندسة الفالحية يف عصر (18)جامعة بوسطن
 املرابطني نذكر:

 
 .م(1105هـ/499)تـأبو عبد هللا إبراهيم بن حممد بن َبصَّا   -1
 إبراهيم بن حممد بن بصال األندلسيبرز يف علم الفالحة       

"كتاب الفالحة ويسمى يف املعاجم ، "القصد والبيا "صاحب كتاب 
 .(19)(م1105هـ/499تويف بقرطبة سنة ) البن بصال"

ويعترب كتاب الفالحة البن بصا  مفخرة أهل األندل  قاطبة حيث 
من أهم الكتب الق  "يف فضل األندلس" يف رسالته ابن حزماعتربه 

 انتلتها العبقرية األندلسية حيث يقو  عن أهل األندل 
اه وُمعاانهتم لضروب الغراسات واختيارهم "يواننيون يف استنباطهم للمي

ألجناس الفواكه وتدبريهم لرتكيب الشلر وحتسينهم للبساتني انواع 
اخلضر وصنوف الزهر، فهم أحكم الناس ألسباب الفالحة، ومنهم ابن 
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الذي شهدت له التلربة  "كتاب الفالحة"بصا  صاحب 
وثيقة والق تعتمد من املصادر الزراعية ال ابن بصال.ويعترب (20)بفضله"

فهو أميل إىل اجلوانب األدبية، ابن العوام على التلربة الشخصية، وأما 
ولذلك اجته الدارسون إىل القصد والبيان أكثر من ميلهم إىل كتاب 

.وقد كانت البن بصا  حكمة عظيمة ألنه  (21)الفالحة البن العوام
معلومات كان مكلًفا بروض النبااتت امللكي يف طليطلة وكانت له 

نظرية وتطبيقية يف شؤون الفالحة وغرس اخلضر، عالوة على سفره إىل 
صقلية والشام ومصر وذهابه إىل ا رمني آلدا  فريضة ا ج،وكان مؤلفه 
أهم املؤلفات يف نوعها اورواب منذ عهد العلما  الرومانيني يف الفالحة، 

الثالث عشر  والنعثر على عامل يف العصور الوسطى املسيحية قبل القرن
امليالدي متكن مقارنته اببن بصا .وقد كان ابن العوام اإلشبيلي معروًفا 

على األقل، أما سلفه ابن  م1802يف األوساط غري العربية ابتدا  من سنة 
بصا  فكان وهوال بينما مؤلفاته تعترب يف حكم الضياع، هلذا السبب 

جورج ؤل  والكالم للم "مدخل إىل اتريخ العلم"أمهل يف كتاب
( هي ابلنسبة إىل مياس، عزميا وعليه فاإلشارة إىل طبعة )(22)سارطو 

املؤل  عمل حمبب ألنه يكفل له مل  الفراغ يف اتري  علم الفالحة يف 
عامل العصر اإلسالمي يف أسبانيا، والظاهرة القوية العليبة يف الكتاب 

رأاي هي خاصيته فهو كتاب عملي تطبيقي مدقق، فنحن ال  د فيه 

This file was downloaded from QuranicThought.com



يتعارض مع مادة الطب أو السحر أو التنليم، فقد كان املؤل  رجاًل 
ذا جتربة تطبيقية، غري أنه لي  من الراج  أن ال يكون قد أعار االهتمام 
ملن سبقه من العلما ، ولكن جتربة ابن وافد الطليطلي يف البستان 

قبل سقوط طليطلة من إجرا   ابن بصالالشهري، هو الذي ساعد 
.وقد كانت األندل  تعرف عند (23)ه النباتية املسللة يف كتابهجتارب

اجلغرافيني والتلار اقاليم غري التقسيم اإلداري التقليدي الذي حدثنا 
 . الرازي صاحب كتاب الراايتعنه 
واإلدريسي شخصية معتربة يف التعري  اقاليم األندل  وطرقاهتا،       

كما   -. وغري خاف(24)ية اهلامةوهو بذلك يعرفنا عن األقاليم الفالح
أن بعض املزارعني امتلكوا خربة وجتارب  -ابن بصالذهب إليه 

لتحسني مردود احملاصيل الزراعية، ومقاومة األضرار الق تلحق ابلزراعة 
استخدام  ابن خري اإلشبيليوجلب املياه رغم أميتهم.كما نص  

د وقد ألقى أح( 25)الشباب األقواي  يف العمل الزراعي
ابلالئمة على فالحي ا قبة املرابطية لألخطا  الق (26)املعاصرين

ارتكبوها يف تنزيل الشلرة وزبرها، وحسبما تبينه بعض النصو  فقد  
كان للفالحني أزاي  خاصة  م يبلسو ا يف أوقات 

والطغنري أو احلاج الغرانطي أو ابن محدو  اإلشبيلي من .(27)العمل
مرات عديدة، طية، وقد نقل عن ابن بصال املعاصرين للحقبة املراب
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فيذكر جتاربه يف زراعة الرُّمان، كما ينقل عنه أنه ميكن زراعة شلر التني 
يف أي وقت من السنة، وأن اللوز يزرع من البذور، وينقل عنه يف صفة 

تظهر مكانته يف  (28)الطغنري إىل ابن بصال األرض، ومجيع إشارات
ُِ  -على ما يبدو-غري أن الطغنري الزراعة علميًّا وتطبقيًّا. مهندُس

ُِ بتعبريان املعاصر، كما رد على أوهام ابن بصا  يف  ُِ تطبيقُي زراعُي
الباب السادس والسبعني من كتابه زهرة البستان قا  الطغنري:" وقد 
أطنب ابن بصا  يف كتابه يف ذكر النخيل حني ذكر أ ا تشبه ابن آدم 

الصفات أشيا  أكثرها خباط يف عشرين صفة وذكر من مجلة هذه 
 .(29)ومعظمها اختالط ال تص  ابلعيان وال تثبت ابلربهان

م(أن أمري املرية 1085هـ/478)املتوىف سنة )العذريويذكر اجلغرايف       
املعتصم بن صمادح من ملوك الطوائ  جلب نبااتت كثرية اندرة إىل 

تصم( خبارج أملرية بستانه يف ظاهر مدينة أملرية فهو يقو : " وبىن )املع
بستااًن وقصورًا...وجلب إليها من مجيع الثمار الغريبة وغريها...مما ال 
يقدر على صفته...ويسمى ذلك البستان ابلصمادحية، وهو قريب من 

كان صاحب   فرج العريف  لصمادحيةاملدينة جًدا"يقو  الطغنري إن 
. أما (30)دحيةجتربة إضافة إىل مهمته يف حراسة البستان وعقارات الصما

 :فهي مقسمة إىل أبواب هيكتاب الفالحة البن بصال   حمتوايت
 ذكر املياه وأصنافها وطبائعها وأتثريها يف النبات.الباب األول:
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 األرض وأنواعها وطبائعها.الباب الثاين: 
 السماد وأنواعه.الباب الثالث: 
 عن األرض وأنواعها وجودهتا.الباب الرابع: 
 سة الغراسة.دراالباب اخلامس:
 بعض الطر، يف فن الغراسة.الباب السادس:
 تشذيب األشلار.الباب السابع:
 تلقي  النبااتت.الباب الثامن:
 تكملة من أنواع التلقي .الباب التاسع:
 زراعة ا بوب.الباب العشر: 

 البذور.الباب احلادي عشر: 
 مزروعات البساتني.الباب الثاين عشر: 
   ذوات األصو .البقو الباب الثالث عشر: 
 البقو  واخلضر.الباب الرابع عشر: 

 زراعة الرايحني ذوات األزهار.الباب اخلامس عشر: 
بعض املعارف العامة والفوائد الق يتوق  عليها الباب السادس عشر:

 أهل الفالحة.
يدرج ابن بصا  يف الباب األخري معلومات هامة وعامة عن الفالحة 

وانجحة، كما يفرد فصال فيحفظ  وأصوهلا وكيفية جعلها يسرية
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املزروعات من ديدان األرض فيقو :" تفرل علىاألرض فرشة غلظها حنو 
الصبع من رماد ا مامات مث يكون الزبل فو، هذا الرماد مث تزرع 
األرض، فإن ذلك الرماد يكون حلااًب بني النبات وبني ا يوان 

وزع أبواب كتابه  بصالابن املضر(.وإذا أردان التعري   ذه األبواب فإن 
 على النحو التايل:

"من الباب األو  إىل الرابع يتناو  فيها املؤل  األمور األساسية املتعلقة 
ابلزراعة أصال وهي: املياه، وطبيعة األرض وأنواعها وأنواع املعاجلات 
الزراعية)السماد، أو الزبل( واختيار األرض،ومن الباب اخلام  إىل 

بصا  عن الثمار من حيث غرسها وريِّها ومواعيد  التاسع حيدثنا  ابن
األمرين، وكيفية ضروب الغراسات والتكابي  وتركيب أشلار الثمار 
بعضها يف بعض وغرائب فن الرتكيب )التطعيم(وأسراره، و ص الباب 
العاشر بزراعة ا بوب والقطاف ا ادي عشر للبذور، والثاين عشر 

الث عشر للبقو  ذات األصو )اجلذور(، للقثا  والبطي  وما إليهما، والث
والرابع عشر لزراعة خضر البقو ، واخلام  عشر للرايحني، أما الباب 
السادس عشر واألخري فهو، على قو  ابن بصا  نفسه:"هو ابب جامع 
ملعان غريبة ومنافع جسيمة من معرفة املياه واآلابر، واختزان الثمار وغري 

عن معرفتها، إْذ هي من متام أعماهلا  ذلك مما ال يستغين أهل الفالحة
 .(31)واستكما  فائدهتا"

This file was downloaded from QuranicThought.com



املياه إىل أربعة أنواع هي: ما  املطر، ومياه  ابن بصاليقسم       
األ ار، ومياه العيون، واآلابر، ويعني كل نوع منها والنبااتت الق 
تناسبها، فعلى سبيل املثا :ما  املطر عذب رطب معتد ، تقبله األرض 

حسًنا،وهو أفضل أنواع املياه وأمحدها وجيود به مجيع أنواع  قبوال
، كما يفصل يف أنواع الرتبة وهي عشرة،مبينا صالحية كل (32)النبااتت

نوع للنبات اخلا   ا مع االهتمام بتفاصيل أنواع السماد الالزم يف كل 
حالة وكمية املياه وعدد مرات السقي، ويد  الفصل اخلا  ابلتطعيم 

يف طر، البستنة والغرس بني  ابن بصالوجتربة طويلة، ويدقق  عن خربة
الطريقة الصقلية والشامية واألندلسية، مما جيعلنا ندرك أن التلربة أم 
العلم الزراعي هلذا أصب  املهندس الزراعي يف األندل  والغرب اإلسالمي 

 .(33)عامة أحد صناع ا ضارة اإلسالمية يف العصر اإلسالمي الذهيب
عبقرية يف عامل النبات والبيطرة، وهلذا فلي  خافيا ابن بصال إن       

.ومل (34)على مؤرخ علوم اإلسالم أن يعرف مكانته يف هذا الباب الكبري
هو العامل الوحيد بشؤون الفالحة يف األندل ، فيكفي  ابن بصاليكن 

البكري ،وابن احلجاج ، و" ابن اللوينغو"أن نتذكر ابن وافد وتلميذه
وغريهم من  اخلري اإلشبيلي واملؤلف اجملهول من عصر املرابطني وأ 

حنكة وجتربة عظيمة ألنه كان مكلًفا  البن بصالالعلما . وقد كان 
بروض النبااتت اخلاصة بطليطلة وكانت له معلومات نظرية وتطبيقية يف 
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هذا الشأن، عالوة على رحالته وأسفاره العلمية إىل الشام ومصر 
كتابه من أهم املؤلفات يف العامل اإلسالمي   وصقلية، وكان

.وهو من رجا  القرن السادس اهللري،الثاين عشر امليالدي (35)وأورواب
بتحقيق ومراجعة وترتيب هذه املصادر  حممد العريب اخلطايبوقد قام 

 .(36)أليب اخلري اإلشبيليالفالحية ضمن كتاب عمدة الطبيب 
اليا من علما  يف شىت اااالت ولي  معناه أن عصر املرابطني كان خ

أبو اخلري ومنها النبااتت الزراعية والطبية، ومن ذلك ما قام به 
وكان  (37)"عمدة الطبيب يف معرفة النبات"، صاحب كتاب اإلشبيلي

نشاط  األندلسيني الفالحي يد  على حسن استغال  املناطق الغنية 
ب النواعري، وغرسوا ابملياه كالسواحل وضفاف األ ار ومد القناطر ونص

مجيع أنواع الغروس، وأتقنوا هندسة املياه واستغالهلا وأبدعوا يف بنا  
ا دائق واملنيات وأجروا املياه إىل البساتني البعيدة من عيون انبعة من 
اجلبا  وخربوا مجيع أنواع النبااتت، وقسموا الرتبة إىل لينة وغليظة، ورملية 

حمرتقة، وكل أنواع هذه األراضي عرفوا وجبلية وحرشا  مضرسة، ومدمنة 
ما يصل  هلا من نبات، وعرفوا كيفية غرسه وأوقاته ومكانه وما حيتاجه 
من مساد طبيعي وكيفية زبره وتطعيمه، وكيفية معاجلته أمراضه، وأوقات 

 لعريب بن سعيد قرطبةجين مثاره وأزهاره فطوروا هذا العلم منذ تقومي 
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سية يف الزراعة األندلسية إىل كبار الذي سيكون أو  رسالة أندل
 .(38)املهندسني يف هذا العصر مدار الرسالة

 الطغنري)أبو عبد هللا حممد بن مالك( -2
 (*)من قرية طغنر بضواحي غرانطة

"حاملا ندخل يف طيات رسائل الزراعة األندلسية نالحظ الدور ا يوي 
نب عنصري الذي يؤديه عنصر املا ، فهي تدرسه يف املقدمة إىل جا

الرتبة واألمسدة، وميكن القو  إن الطغنري الغرانطي هو أحد املؤلفني 
األكثر أصالة ضمن أولئك الذين تناولوا موضوع املياه، والسيما ما 
يتعلق وفر اآلابر والتنقيب عن املياه، فهو يتبع بكل عناية األساليب 

انب الغيبية،  ، بعد أن يطرح منها اجلو (39)املذكورة يف الفالحة النبطية
كما أن العوامل الغيبية تبدو يف رسائله معدَّلة ومندوة ابلعوامل 
العقالنية، وهو يعو  أخريًا علىتلاربه الشخصية الق يعارضها أحيااًن 

 .(40)اساليب تعلمها خال  أسفاره يف بالد الشام وإفريقية"
يوسف بن  متيممؤل  كتاب ضخم يف عهد  احلاج الطغنري الغرانطي

(، م1118-1107املرابطي حينما كان واليا على غرانطة) ن اتشفنيب
صاحب  ابن بصال وابن حجاج اإلشبيلي وحيكي فيه أخبارًا مهمة عن

ابن العوام  حلاج وهو الذي يسميه .(41)املقنع يف الفالحة
وذلك يف معرض حديثه عن التفاصيل.كما اطلع على ( 42)الغرانطي
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أيب بكر أمحد بن علي )نبطية البن وحشيةالفالحة الالفالحة اهلندية و
( وما كتب الطبيب م909هـ/296تويف عام ) بن املختار الكلداين(

، وهو يصرح مبصادره ويرد على جتارب املهندسني إسحاق اإلسرائيلي
حلة يف عامل الزراعة  فالطغنريالزراعيني الذين سبقوه اب لة والتلربة، 

زروعات الغريبة الوافدة على أورواب وتقنياهتا، كما يتحدا عن اتري  امل
وبالده األندلسية بثقة واطالع واسع كزراعة التني والنخيل والسكر 
والكتان، وطر، التلقي  و صص اباًب لكل نوع من املزروعات، وال 
يدلك على هذا املشروع ا ضاري الكبري إال خبري  ا مطلع عليها.فلو 

،لعرفت أصالته كما يرد حدثك عن هتيئة األرض لزراعة قصب السكر
حو  قصب السكر  األدوية املفردةصاحب كتاب  ابن وافدعلىآرا  

 .(43)بطريقة علمية وعملية انضلة
قـَيَِّمة من حيث طريقة  احلاج الطغنري أو احلاج الغرانطي إن جتارب

العرض كأنك أمام مدرس خبري، وهو يشبه يف التألي  والعرض واخلربة 
د امللك بن أق العال  طبيب عصر املرابطني عب

حدائق األزهار يف  صاحب الغساينم(وكذلك 1167هـ/557زهر)تـ
يف إشارة هامة للبيئة  احلاج الطغنري يقو  (44)ماهية العشب والعقار

 وأتثريها على اإلنسان وهو يتكلم عن الرتكيب والتطعيم:
"إن الرتكيب هو صالح األشلار ومجا  البساتني واملستغرب من أعما  
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فالحني به يقرب ما بعد إمثاره فتقرب فائدته ويدنو وقته، ولذلك إذا ال
أْدِمَن نصب املواضع واختالف األهوية عليها وأتثريها يف سكا ا ويف 

 .(45)نبااتهتا وما جيب من األشلار من كل بالد وما ال جيب فيه.."
أبو زكراي حيىي بن حممد بن أمحد بن العوام اإلشبيلي  -3

 م(.1175هـ/569م(أو)1145هـ/539)تـ
حيىي بن أمحد بن العوام برز يف هذا العهد ابن العوام اإلشبيلي،       

هو أهم كتاب إشبيلية وكتابه الفالحة  يكىن أاب زكراي، نبغ يف اإلشبيلي
عرق من هذا النوع، حيث استفاد من جتاربه العلمية العملية العميقة، 

( 55من النبااتت ذكر منها)( نوعا 585وقدم وصفا دقيقا لعدد يبلغ )
أب  يف التصري  "  ماكس مايرهوفنوعا من األشلار املثمرة "ومل يرتدد 

هذا الكتاب ينبغي أ  يعد أحسن الكتب العربية يف العلوم الطبيعية 
 .(46)وعلى األخص علم النبااتت"

  ابن العوامجا  يف أربعة وثالثني فصال، يبتدأ  "كتاب الفالحة"ومؤلفه 
سرد بعض العموميات مث طبيعة األراضي وا قو  مث السماد  كتابه يف

 .(47)فاملياه
 العالمة عبد الرمحن بن خلدو  وجا  ذكر ابن العوام يف مقدمة

اختصر كتاب  ابن العواميف معرض حديثه عن الفالحة فقا :إنَّ 
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واقتصر على الكالم عن النبااتت من جهة غرسه  "الفالحة النبطية"،
 .(48)ض له مبثل ذلكوعالجه وما يعر 

وترك موسوعة يف علم الفالحة واملعاهد الفرنسية  ابن العواممات       
.وأما بالد كتاب الفالحة البن العوام  للفالحة تبدأ براوها بدراسة

اإلسالم فال يعرف شبا ا املتعلم أي شي  عن هذا العامل الكبري.تويف 
وسب االختالفات بني   (م1175هـ/569(أو م1145/هـ539عام) ابن العوام

الباحثني إال أن الشي  الثابت أنه عال مرحلة النضج العلمي والعملي 
وترك جتارب عديدة يف ميدان الفالحة والبيطرة إْذ  -يف عهد املرابطني

إىل جانبه كمهندس يف الفالحة فهو على درجة كبرية يف علم ا يوان 
"البيطرة".وقد ترجم هذا الكتاب إىل األسبانية 

م، كما نشر ترمجته الفرنسية كلمو  1820(سنة Banqueriبونكاري)
 وأُعيد نشر هذه الرتمجة بتون  سنة 1846(  سنة Clément Muletميللي)
 م.1977
وإذا تتبعنا األواا اجلديدة، فإن التطور الزراعي وعلم البستنة       

عصرًا  ومعاجلة األمراض اخلاصة ابلنبات وا يوان)علم البيطرة( قد عرفت
ذهبيًّا قلما عرفته األندل ، وال ميكن أن نعرف مدى التطور الذي عرفته 
علوم الفالحة إال ابلعودة إىل كتب الفقه وكتب املسائل املعاصرة لعصر 

، كما كمسائل ابن رشد اجلد، ونوازل ابن احلاج الشهيداملرابطني، 
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( من Vincent Lagardère)القاردير  فنسا ننوه اعما  الباحث الفرنسي 
خال  وموعة أواثه اخلاصة ابلري  واملزارعني ابألندل  كما نشري إىل 

الذي يعاجل  (49)نوازل الونشريسيالعمل الكبري الذي قام به حو  
، واألعما  اهلامة للباحثة (50)ا ياة العقارية والزراعة مبختل  أشكاهلا

الباحث قام  ا  ( وكذلك احملاولة اجلادة القLucie Bolens)لوسي بولنز
من جامعة مكناس الزيتون،يف أعماله  املغريب إبراهيم القادري بوتشيش

حو  القبيلة ومفهوم الطبقة االجتماعية والزراعة وامللكية العقارية 
ووضعية الرعاة واألجور وحالة البؤسا  واملعوزين واملتسولني والعبيد وأقنان 

رابطي، الذي يرى أن األرض وعالقاهتم داخل النظام واملشروع امل
حممد حسن من اقتصاده يقوم على اقتصاد الغزو، وأعما  الباحث 

اجلابري، يف العالقة بني القبيلة أو ما  تزله  (51)اجلامعة التونسية
، فأين نضع تفسريات املؤرخني ورجا  االقتصاد من (52)والغنيمة

قتصادي النظرايت الق تتحدا عن ظاهرة اهللرة والنزوح، واإلنتاج اال
العائلي؟ واملالحظ أن التفسريات الق أعطيت لظاهرة خروج املرابطني ال 

يف   املفكر واملؤرخ  إمساعيل راجي الفاروقي ينطبق عليها ما ذهب إليه
حيث حدد مسألة  (53)" أطلس الثقافة اإلسالمية" كتابه القيم 

ا قدمية جدًّا وعادية وتعود إىل ثالا عوا  مل: اهللرات فيقو : إ َّ
 حصو  زالز  أو فيضاانت أو جفاف أو تصحر.أوال:
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التقارب بني القبائل ونزوح عشرية إىل جرية عشرية أخرى بسبب  اثنيًّا:
 قرابة الدم أو لسبب سياسي وتضامين.

البحث عن حياة أفضل وأرض خصبة توفر املا  والكأل واملعال  اثلثًا:
 وا رية.

ن معظم اهللرات حدثت من أ إمساعيل راجي الفاروقيويرى املفكر 
اجلنوب إىل الشما  وسامهت يف خلط الرتكيبة السكانية كل فرتة زمنية 
وتشكيل  عالقات اجتماعية وسياسية تعتمد على القرابة واملصاهرة، 

جغرايف -عشائري قبلي-األمر الذي أدَّى إىل نشو  يط إنتاجي قراق 
ة يف سياسات يعطي عالقات الرحم وا سب والنسب والدم األولوي

املصاهرة والدفاع والتحالفات والصداقات، ونالحظ أن تفسريات 
أعقد من تفسريات املؤرخني الذين يقولون ابلتفسريات املناخية  الفاروقي

الق ركز عليها أغلب من أرَّخ للمرابطني، مع العلم أن اهلدف مل يكن 
الفكرة  ورا  خروج قبائل اللثام للغزو والبحث عن الغنائم، بل كانت

األقل عند اجليل األو  من  القوية الق محلوها، أقوى من أي هدف على
املرابطني الذين حافظوا على الصورة اإلصالحية للمشروع السياسي 

، اإلمام أبو حممد عبد هللا بن ايسني اجلزويلوالفكري الذي أقامه 
 الذي تبنوه فقه التحضروالسؤا  املطروح:هل حقق املرابطون من خال  

مشرعهم الشامل وهو وحدة الغرب اإلسالمي أو وحدة اجلماعة؟ وهل 
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حققوا األمن للسابلة وحرية التباد  التلاري مث حققوا حركة فكرية 
وتنويرية ابملنطقة الق وحدوها؟. هذا هو موضوع اإلشكالية الق حندد 
بصدد وضع قواعدها على بينة من األمر، ومن أهم قواعد املشروع 

فكري للدولة املرابطية حتقيق الرفاهية، ومنها العناية ا ضاري وال
.وغري خاف عن الباحثني أن (54)ابلفالحة علًما ومشروًعا اقتصاداي

الفالحة قد عرفت علما  كبار سامهوا اعماهلم وأواثهم وخرباهتم يف 
تطوير هذا العلم تطويرًا كبريًا انضًلا وكم التلربة وتنوع املناخ والرتبة 

 ملناسب.واجلو ا
التحوالت الكربى   -داخل علوم النبات والفالحة ابألندل -ونالحظ

للزراعة األندلسية يف إطار منظومة ا ضارة اإلسالمية، وقد بينت 
اإلشارات القليلة الق ذكرانها وجود ثورة زراعية كبرية ابألندل  خال  

سي يف القرنني ا ادي عشر والثاين عشر امليالديني وا  التحضر األندل
عهد املرابطني وهي الفرتة الذهبية للتطور العلمي الزراعي؛ فبعد قرطبة 
وطليطلة أصبحت إشبيلية عاصمة زراعية مشهودة حيث أصبحت 

يقوم عليها العما   (55)املشهورة يوذجية جبل الشََّرفمزرعة 
إىل دخوهلا حتت  املعتمد بن عباد واملهندسون الزراعيون منذ أايم 

حيث أصبحت هذه املزرعة النموذجية خمربًا  لكل علما   ة،ملتونسيطرة 
املرحلة الذين ترمجنا هلم يف هذا العنصر اخلا  بعلوم الزراعة 
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وتطورها،وكانت إىل جانب إشبيلية واملرية وبلنسية من أهم ا واضر 
الزراعية يف عهد املرابطني؛والق عاجلت تربتها وأشلارها معظم الدواوين 

 .(56)وصلتنا يف هذه ا قبةالفالحية الق 
ففي قرطبة نذكر الطبيب الشهري أاب القاسم الزهراوي صاحب كتاب 

-1008خمتصر كتاب الفالحة، وبطليطلة نشري إىل ابن وافد الطليطلي)

 ( الذي أوجد له البستان الشهري1075-1035(خادم األمري املأمون)1075
الذي استفاد  وافد ابن)جنة السلطان( املوجود بني القنطرة والتاج، و

القشتايل مياس  من جداو  طليطلة املشهورة، الذي حافظ عليها العامل
نفسه، كما جرب ابن بصا  خربته  فاليكروسا املعاصر البن وافد

بنف  املزرعة النموذجية اخلاصة ابملأمون، وقد أل  ابملناسبة كتابه 
وط ذائع الصيت، وبعد سق " كتاب القصد والبيا "املذكور أعاله

إىل إشبيلية واشتغل يف  ابن بصالطليطلة بيد ألفونسو السادس انتقل 
كما صنع له بستااًن يوذجيا شبيًها مبزرعة   املعتمد بن عبادبساتني 

ابن  املأمون سلطان طليطلة، وهناك تعاون مع املهندس الزراعي
( يف عصر املرابطني وتلميذ املنهدس م1105هـ/499)املتويف عاماللوينغو

كتاب املقنع، صاحب والفقيه أيب عمر بن حجاج اإلشبيلي اعي الزر 
وابن وافد الطليطلي الطبيب صاحب  م.1073هـ/466الذي ألفه سنة 

جرب علمه وخربته يف  وابن اللوينغو اإلشبيلي، كتاب األدوية املفردة
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، الذي متيز برتبته  ملعتمد بن عبادمزرعة وبستان الشرف اخلا  
بتلاربه الزراعية ابن حجاج اإلشبيلي ا البستان قام ، ويف هذ(57)ا مرا 

حيتوي  بستا  الشرفعلى الرتبة ا مرا  الدقيقة بعد معاجلتها، وكان 
على منيات وضياع وقرى كانت وا  التلارب الفالحية النادرة، وهذه 

سللها املهندس الزراعي الطغنري   ملرية وطليطلةالتلارب الفالحية 
هو  الطغنري.و(58)زهر البستا  ونزهة األذها  الغرانطي يف كتابه

وكأنه  "والزراعة والغراسة اليت هبما قوام احلياة وقوت الناس"القائل: 
"هذه الصناعة)الفالحة( الذي يقو : للعالمة ابن خلدو مهد السبيل 

مثرهتا اختاذ األقوات واحلبوب  لقيام على إاثرة األرض وازدراعها، 
لسقي والتنمية إىل بلوغ غايته، مث حصاد وعالج نباهتا، وتعهده  

سنبله واستخراج حبه من غالفه وإحكام األعمال لذلك، وحتصيل 
أسبابه ودواعيه، وهي أقدم الصنائع ملا أهنا حمصلة للقوت املكمل 
حلياة اإلنسا  غالًبا، إْذ ال ميكن وجوده من دو  مجيع األشياء إال 

 .(59)من القوت"
دون ابلزراعة من حيث ارتباطها بتحصيل لقد كانت عناية ابن خل

القوت، لكن العمل الزراعي فيه أكثر من ذلك، فهناك األشلار غري 
الق تزود الناس ابألخشاب للصناعة وا طب للوقود، والرايحني  املثمرة

والزهور وما إىل ذلك، وهذه الصناعة معقدة يف أساليب الغرس والري 
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مهندسو الزراعة يف ا قبة مدار هذه  والعناية يف نواح خمتلفة، لقد كان
ابن وافد، الدراسة هم أعالم الزراعة دون منازع إبمجاع الباحثني وهم 

املنية يف الزراعة، وابن بصال  صاحبوابن حجاج)أبو عمر أمحد(
ابن اللوينغو من عصر املرابطني و(60)وابن العوام واملؤلف اجملهول

هؤال  يص  أن نسميه ، فكل واحد من واحلاج الطغنري الغرانطي
مهندًسا زراعيا، ألنه قام بتلارب متنوعة تتعلق ابألرض والري 

ويظهر صدى الدواوين الفالحية .(62)وا فاظ على الشلر (61)والزبل
أرجوزة ابن ليو  الكربى ابألندل  يف عصري املرابطني واملوحدين يف 

، الذي خلص ونظم هذه الكتب يف العصر النصري، ففي التجييب
أبو نتص  القرن الثامن اهللري/الرابع عشر امليالدي صن  الفقيه م

"كتاب إبداء املالحة وإهناء ، عثما  سعد بن أمحد بن ل يو  التجييب
وهوكتاب فقيه هاو، اختصر فيه  الرجاحة، يف أصول صناعة الفالحة"
ابن بصال، والطغنري وأيب حنيفة نظًما كما سل  ما جا  يف مؤلفات 

يف الفالحة  ابن ليو يًفا معلومات قيمة. تشتمل أرجوزة ، مضالدينوري
-مع ترمجة ابللغة األسبانية-م1975بيت، وقد نشرها عام  1300على 

معتمًدا على خمطوط فريد لألرجوزة  (63)خواكينا إجواراس إ نيث
، وكانت ابن ليو جبامعة غرانطة، مت نسخه قبل سنة واحدة من وفاة 

 30/هـ750مجادى اآلخرة سنة  14ون العام، يف يف الطاع املرية وفاته يف
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عن أركان الفالحة  ابن ليو  التجييب.وحتدا (64)م1349أغسط 
األربعة، األرض واملا  والزبل والعمل، وغرس األشلار وتركيبها، وزراعة 
ا بوب واألرز والقطن وقصب السكر وا نا ، وأعمار األشلار وما 

خريًا ما يراعى يف ختطيط البساتني، مينع عن صغارها النمل والفرال، وأ
 أركان الفالحة فيقو : ابن ليو وما يقام  ا من مساكن وداير، ويعدد 

 وهي األراضي واملياه  والزبوٌل*** والعمل  الذي بيان ه يطولٌ 
 ابن ليو  التجييب: و تتم ابن بصالواألرض عشرة أنواع على رأي 

بساتني ومساحاهتا وداير أرجوزته يف الفالحة اب ديث عن ترتيب ال
 البادية فيقو :

 تنظر للقبلة والباعل *** قرب وللصهريج والبشر اعتال
 أو عوض البئر تكو  ساقية ***  ملاء من حتت الظالل جارية

 وما له     فهو أسرت  *** وراحة  الساكن فيها أكثر  
ط    مث يلي الصهريج ما ال يسقط  *** ورقٌه من كل ما ينش ِّ

 ألرجوزة فيقو :و تم ا
 فهذه الفالحة  املشتهرة *** منظومة أصوهٌلا منحصرة

 (65)لذا إببداء املالحة استمدْت *** كما إبهناء الرجاحة اْعتَـَلت
وال نعدم النصو  املخطوطة واملنشورة الق تفرد األبواب الكاملة 
 لألكرية واملساقاة، واجلائحة والشركات، والرحا وقوانني توزيع املياه يف
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األندل  يف عصر املرابطني، مما يربز التطور الفقهي والقانوين يف وا  
نوازل الفالحة ومتطلباهتا، كما أن النبش يف النصو  املخطوطة ويف 

خاصة رغم صعوبة قرا ة نصوصها املمتعة لق تكش  عن  ابن احلاج
وضع الفالحني والري  األندلسي. والنصو  املوضحة للفالحة 

صر املرابطني تربز املستوى التقين والعلمي من جهة كما األندلسية يف ع
تربز جهل بعض الفالحني اصو  الفالحة وتقنياهتا، كما يصرح 

احلاج .كما يتحدا (66)يف أكثر من مرة يف ديوانه الضخم الطغنري
عن الطر، الق جلبت  ا األشلار والنبااتت،  الغرانطي الطغنري

اصيل الزراعية ومن ذلك حديثه عن وحر  أهل األندل  على تنويع احمل
الذي استللب معه زريعة التني حني وجهه  حيىي الغزالالسفري الشاعر 

من قرطبة إىل  م840هـ/225األمري عبد الرمحن الثاين)األوسط(عام 
 .(67)القسطنطينية رسوال إىل بيزنطة

قد كما أن اخلربة الق متتع  ا عامل النبااتت يف اتري  العامل اإلسالمي 
شكلت األرضية والتلربة للمدرسة األندلسية وجتار ا حيث أظهرت 

 حالة الفالحني واملعوزين. 
وبعد استعراضنا  الة الفالحة يف األندل  يف عصر املرابطني وجدان 

كمال السيد و (68)عز الدين موسىتناقًضا كبريًا بني ما كتب كل من 
إبراهيم  وما تصفه أعما (70)حسن علي حسنو(69)أبو مصطفى
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فهل حقيقة أن الرخا  الذي شهدته منطقة (71)،القادري بوتشيش
الغرب اإلسالمي منذ قيام املرابطني وحىت حكم الناصر املوحدي كان 
انجًتا عن إدارة مالية منظمة، فضال عن ازدهار زراعي وتقدم صناعي 

لقد غيب املؤرخ الرمسي أخبار املعوزين والفقراء  .(72)ونشاط جتاري
لغرب اإلسالمي عصر املرابطني، إال أننا يف جمال الفالحة كعلم يف ا

هذا العمل إىل أمهية استدرار املصادر  يف وممارسة ترتكنا نشري
الدفينة،والقصد من هذا تسليل مدى  اح املرابطني يف حتقيق التوازانت 
االجتماعية؛ ألن  اح أي مشروع دعوي أوسياسي ال يتأتى إال بتحقيق 

الجتماعية، والتنفي  عن الفئات املكروبة نتيلة الكوارا الق العدالة ا
تصيب هذه الطبقات الدنيا من ااتمع،وإذا متعَّنا األمر  د أن العصر 
املرابطي قد عرف األزمات واااعات واألوبئة والكوارا واحملن وغال  
 املواد الغذائية وانتشار اجلراد واألوبئة؛ وهو ما حدثتنا عنه الفتاوى

ابن احلاج الشهيد، أو نوازل ابن والنواز  املعاصرة  للمرابطني كفتاوى 
وهي رشد اجلد ومن قبلهم نوازل ابن سهل وأحكام الشعيب املالقي، 

من النواز  الق أَرَّخت لعصر املرابطني بصورة تلقائية من خال  معاجلتها 
لظروف الناس ومشكالت عصرهم يف مجيع مظاهر حياهتم وأخالقهم، 

مل تعدم هذه النصو  اخلطية معاجلة قضااي الفالحة ووضعية و 
املزارعني.كما مل هتمل كتب الطب ظروفهم االجتماعية من غذا  ولباس 
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وأمراض وطواعني تصيب أهل الري  خاصة، كما مل هتمل ظاهرة 
إشارات  ابن اخلطيبالعدوى قبل أن تكش  اجلراثيم وهو ما أشار إليه 

ي متق  .(73)دمدالة على وعي صحِّ
تكون قطاع املهمشني من املتسولني والعاطلني واللصو        

والشحاذين واملهرجني والسحرة والدعرة واملرضى والعاهرات، واملساجني 
املنتلة الق علزت السلطة عن  وغري ذلك من الشرائ  االجتماعية غري

 استيعا م، وإدماجهم داخل ااتمع.وينتمي هذا القطاع يف الغالب إىل
أصو  إجتماعية فقرية ومظلومة نشأت عن التحوالت االقتصادية 
واالجتماعية الق شهدها ااتمع املرابطي، واستفحا  الفوار، الطبقية، 
وازدايد حركة البذخ والرتف يف املرحلة الثانية من عصر املرابطني وما 
متخض عن ذلك كله من غال  فاحش كما سبق أن نبهنا إليه يف أكثر 

وتعد كتب املناقب والتصوف وا سبة من أهم املصادر الق متد من مرة 
الباحث مبعلومات عن املتسولني، ولو أ ا جا ت مبعثرة، مما أاثر انتباه 

املعاصر للحقبة املرابطية ابألندل ، وجرت العادة  ابن عبدو  اإلشبيلي
لدى بعض متسولة األندل  أن يقوموا جبوالت يف الطرقات، وينشدوا 

 من األغاين الشعبية  مقاطع
أو الزجل كسًبا لعط  ورمحة املارة، غري أن ابن سعيد يؤكد أن عددهم 
ظل ضئيال يف األندل  ولة أن عادة األندلسيني" إذا رأوا شخًصا 
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صحيًحا قادرًا على اخلدمة يطلب سبُّوه، وأهانوه فضال عن أن يتصدقوا 
على مبلغ  عليه وهذا أمر حممود"كما ذهب إىل ذلك ولكنه دليل

غري أن الواقع يثبت أن  ،(74)حرصهم على املا  ابلنسبة للمشارقة
 .(75)عددهم تكاثر يف ا قبة املرابطية" 

جتدر املالحظة أن األراضي الزراعية ابملغرب واألندل  عانت من       
الكوارا واملسغبات وأتثرت الرعية ابااعات وانتشار اجلراد ابألندل  

ني، هلذا رأينا أن خنتم هذا الفصل بنص البن ا اج خال  عصر املرابط
الشهيد مربزًا حالة الفالحة واملزارعة وتنظيم السقي وما يتبعها من 
خالف حو  تقسيم املا  بني املزارعني وخصومات انتقا  امللكيات 
الزراعية إىل الورثة.ومن اإلنصاف القو  ان السياسة املائية عرفت تطورًا 

املرابطني، فعل الرغم من قلة خربهتم يف امليدان ملموًسا على يد 
فإ م طوروا وسائل -ابعتبارهم كانوا ُرحَّاًل قبل أتسي  دولتهم-الزراعي

لرائسة  عبد هللا بن يونسالري.فقد مت استدعا  املهندس األندلسي 
لسقي  مراكشاملشروع الذي استهدف إيصا  املا  إىل العاصمة 

فإن هذا املهندس األندلسي ابتكر طريقة  بساتينها ووائرها، وابلفعل
هندسية بديعة جعلت املا  يرتفع من منخفض األرض إىل أعالها بغري 

كما استفاد الفالحون من مياه أ ار األندل  إال أن النزاع   (76)روافع
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ابن سهل وابن احلاج وابن رشد حوله كان مشهوًدا كما تشري نواز  
 .اجلد
يف تقدمي معلومات عن حكم أرض وتسهم نصو  الفتاوى       

األندل ، وهل افتتحت عنوة أم صلًحا، وأيه يف طليعة هذه النصو  
الذي يشري إىل أن أكثر البالد األندلسية  عبد امللك بن حبيبنص 

افتت  عنوًة، ولكنَّ نصوًصا أخرى ترجع ابملسألة إىل عدم إمكانية اجلزم 
ضي عياض قاضي القاالقاطع، من ذلك مثال ما ورد يف جواب 

املرابطني بسبتة واألندل  على إحدى مسائل أحباس النصارى يف 
األندل ، والذي يشري إىل"...أن الفقها  أصحاب التاري  واخلرب 
يذكرون أن األندل  منها عنوة ومنها صل ، وأكثر أموا  هؤال  
املعاهدين إيا هي فيما ذكر أنه كان عنوة، لكين أقو  هؤال  النصارى ملا 

شكل األمر فيهم، وفيما وجد ايديهم من األموا  وجب كون ما أ
ايديهم من األموا  وكم وضع اليد وصحة ا وز الذي مل جيئ ما يزيله 

 .(77)وال قامت حلة تبطله"
النوازل، ولعل ما يشفع لنا يف العودة للتذكري امهية املصادر الدفينة)    

نصوصها اخلاصة ابلبادية ( هو حماولة استدرار وكتب الفقه املخطوطة
وتوظيفها توظيًفا صحيًحا للرد على مقوالت املدرسة الغربية الق روجت 
إىل فقر الغرب اإلسالمي من الواثئق، فروجت ألفكار سيئة حو  الري  
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ابن والقبيلة والزراعة.وتتميز مصداقية الفتاوى يف هذا العصر)فتاوى 
 سهل والشعيب املالقي 

من خال   ابن احلاج الشهيد وابن زكو ؛ ابن رشد اجلد،وفتاوى
صدقها ومنهليتها يف تسليل نواز  العصر، حيث بينت سيادة امللكية 
الفردية واجلماعية مًعا لألرض وطر، ومصادر متلكها والنزاعات الق 

 . (78)قامت بشأ ا
 م(ونوازل العصر.1135هـ/ 529نوازل ابن احلاج الشهيد )تـ -)و(

ات واملنيات وملكية األرض خالل احلقبة ومسائل املياه واجلن
 املرابطية.

ابن بنواز   إبراهيم القادري بوتشيشأشاد الباحث املغرق اجلاد       
وقيمتها يف إعادة النظر يف اتري  املرحلة املدروسة على  احلاج الشهيد

أساس ما قدمه من دراسات ختص الزواج والطال، واملتسولني والفقرا  
ومن الدراسات اهلامة دراسة ا ياة االجتماعية لكية العقارية.واملعوزين وامل

واالقتصادية على غرار هذه الواثئق اخلطية الدفينة ملعرفة تطور ااتمع 
 وعالقة فئاته ابلسلطة املرابطية.

وعلى ما يف املخطوط من معلومات تبشر بفت  جديد يف حياة       
نصوصها من الصعوبة الدولة املرابطية، فإن فك خطوطها وقرا ة 

مبكان.وسأقتصر يف آخر هذا العنصر على عرض حوصلة ملسائل املياه 
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،والق نظمت شبكة العالقات  نوازل ابن احلاجواملساقاة الق تناولتها 
االجتماعية واالقتصادية، كما تربز وضع املنيات واجلنات والبساتني يف 

حظ الدارسون أن األندل  ووضعية األرض  ا على أايم املرابطني.وال
قد عانت   علي بن يوسفمراكز االستقرار املرابطي منذ بداية حكم 

كثريًا، فأثرت على أوضاع املالك والزراع، وقلة اااق داللة ومظهرًا 
الحنسار أراضي الزراع أو التهرب من دفع الضرائب غري أن استخدام 

و الثورة على اجليش يف اجلباية ترك الزراع بني أمرين:ترك ما يزرعون أ
الدولة القائمة، أو األمرين مًعا، وهذا اخليار األخري هو ما فعله املصامدة 
يف البالد الغربية، أما يف البالد األندلسية فقد كانت الثورات، ثورات 
مالك فقها ؛ ففي صراعهم على السلطة واالنفراد  ا سعوا إىل التعاون 

التزم به الثائر املسلم، وحىت  مع نصارى أسبانيا الذين أعانوهم لقا  ما 
يستطيع الثائر املسلم أن يدفع جزية النصارى األسبان الق فرضت عليه  

أمحد كان يضيق على الرعية، ويتحيفها انواع من املظامل وهو ما فعله 
أبو زكراي يف قرطبة، حيث صاحل  بن حممد يف أندوجر، وحيىي بن غانية

على أن يتناز  له  ونسو السابع(السليطن)ألف حيىي بن غانية املسويف
وأعطاه حتًفا كثرية، ويرسل إليه جزية سنوية، فخرج الصليبيون  بياسةعن 
بعد تسعة أايم من دخوهلا وقد خربوا اجلامع و ب أوصاله  قرطبةمن 

م( 1146هـ/540وثرايت الفضة عند دخوهلم سنة أربعني ومخسمائة)
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بلنسية  يف عبد العزيز ابن ،وكذلك فعل  (79)ومزقوا املصح  اإلمام
وقد بلغت الضريبة الق دفعها يف أربعة أعوام  مرسية،يف  وابن مردنيش

ابن .وهو ما أشار إليه (80)مائة ألف مثقال حشمية برشلونةلصاحب 
.وإذا حلَّ العس  (81)وهو يؤرخ ملدينة التسلط واالستبداد رشد احلفيد

مصدر اجلباايت اجلبائي ابملعتمرين، سارع اخلراب إىل األرايف 
واملكوس.ومل يكن التسلط واالستبداد فقط يف عصر ملوك الطوائ  

،حيث كان عميال سيف الدولة بن هودالثاين فاألدهى واألمر عمالة 
، حيرضه ضد املسلمني،ويستخدمه أداة -ملك أراغون-أللفونسو

ضدهم، ويف إشاعة الفرقة بينهم،وانتزع ما يستطيع من أراضيهم، وكان 
الة يعاونه ابملا  واجلند، ألن االضطراب يف األندل  حيقق ملك قشت

.كما أن نظام السخرة أصب  ظاهرة واضحة (82)مللك النصارى أهدافه
يف شر، األندل  كما تشري واثئق العصر، خاصة مع مرحلة ملوك 

.لعل الوحيد من ثوار فرتة االنتقا  الذي اهتم (83)الطوائ  الثاين
دون الللو  إىل فرض ضرائب جديدة هو ابلفالحة وتوسيع نطاقها 

، فقد استعان أمحد بن حممد بن ملحا  الطائي يف وادي آش وبسطة
وحصن ابن ملحا  " ملستأيد  هلل" ابلزراعة إلثرا  مورد خزينته تلقب 

القصبة وأخذ اب زم، ومل يكل أمره إىل غريه واقتىن كثريًا من املا  
ة وإاثرة ا را، فكان أغىن أهل والذخرية واستعان على غناه ابلفالح
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زمانه وظهر على كثري مما جياور بلده كمدينة بسطة...واستخدم مجلة 
كأيب بكر بن طفيل وأيب احلكم من مشاهري العلم واألدب 

 .(84)هردوس
و د يف كتب األغذية الطبية األندلسية معلومات عن النبات       

طبية يف غاية األمهية من مضاره ومنافعه، وحتدا اجلغرافيون عن قضااي 
خال  وص  منتلات بالد املغرب واألندل ، ومن أهم انتاج منطقة 
السوس زيت األرقان الذي يستخرج من حبات صغرية يشبه شكلها 
شكل العبقر، بينما يشبه شلره شلر الكمثري، إال أنه ال يعادله يف 
ارتفاعه، وزيت األرقان صحي للغاية،إْذ أنه"يسخن الكلى ويدر 

وكثرًيًا ما نص  به األطبا  وهو إدام أهل السوس، كما كانوا  (85)البو "
يشربون ما  قصب السكر لتوفر معاصره يف زمن املرابطني وكان يصدر 
إىل األندل  لتوفر وسائل النقل ألمهيته الغذائية؛ ويبدو أن قيمة السكر 
ا الذي ينتج يف ماسة مل يكن تنحصر يف قيمته الغذائية فحسب، وإي

 .(86)أيًضا يف منفعته الطبية
 كتاب األغذية لعبد امللك بن زهرومن الكتب النادرة يف هذا العصر 

 الذي ألفه للخليفة املوحدي 
.كما أن اجلانب (87)، كما أشار يف مقدمة الكتابعبد املؤمن بن علي

الفقهي لألرض واألكرية واملغارسة واملساقاة قد نظمت يف تشريع فقهي 
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ملت به الدو  اإلسالمية منذ نشأهتا رغم ما ذهب إليه زراعي هام ع
الغربيون ان القانون التشريعي املعتمد ابألندل  أتثر ابلواقع القانوين 

:"ال جيوز أن صاحب املختصرقا  ( 88)ألصحاب البالد  من املصا ني
تكرى األرض بشئ مما يؤكل ويشرب والبشي  مما تنبت األرض إال 

 .(89)  والشلر ما مل يكن فيه مثرة"ا طب والعود والصند
الفقيه عبد الوهاب وقد عك  الشعر النزاع حو  السواقي واملياه فهذا 

 )من أعما  كورة غرانطة( أرسل إىلبقنبيل من أهل حصن  بن قطن
يف عصر املرابطني حممد بن حسو  قاضي غرانطة 

( قصيدة يشكو فيها جريانه أهل حصن ا رائر، م1125هـ/519)ت.
كانت مقسمة بني الطرفني، ومن   بقنبيلم استحوذوا على عني ما  أل 

 قصيدته الق بعث  ا إىل القاضي قوله:
 أقاضي املسلمني لنا حقوق *** ستعلمها وتعلم مقتضاها
 لنا عني ماء مقسمة علينا *** وليس لنا احليا شئ سواها
 لنا مخس من األمثا  منها *** وسائرها احلرائر منتهاها

 (90)ا ترااًث من قدمي *** فرتوينا بري من رواهاورثناه
لقد طرحت دواوين الفالحة وموعة كبرية من التقنيات واخلربات الزراعية 
قمينة ان جتد ا لو  التقنية والعلمية للنظام الزراعي املرابطي ابألندل ، 

يف نزهة األذهان الفالحني وعلما  الفالحة إىل  احلاج الطغنريوقد نبه 
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اختاذ االحتياطات الواجبة يف هذه الصنعة، ومن أهم القضااي  أمهية
الفالحية املطروحة اختيار األرض الزراعية املناسبة لكل غرس فاختيار 
أرض الكرم تبدأ ابألرض ا مرا  احمللرة، وبعدها األرض البيضا  
احمللرة، واألرض السودا  إذا نسقت ال توافق هذه األرض الكروم، فإن 

وا  ا ار يد  على تلك الشقات؟، كما أن تقنيات الرتكيب الشم  واهل
االصطناعي هلا جتربتها األندلسية يف عهد املرابطني، حيث ينظر يف 
تدبري الرتكيب حىت ال  فى سره على منتحله، ألنه عمل حيتاج إىل 
اتساع يف نظر ومهلة يف تدبري، فهو علم يبعد وال يقرب إال بعد البحث 

علله ألن األغراض الداخلة عليه كثرية حًدا، عليه والكش  عن 
 والرتكيب عند الطغنري هو صالح األشلار ومجا  البساتني ويلقي

ابلالئمة على أهل عصره جلهلهم اصو   احلاج الطغنري
.وهو من األدلة الكافية على قلة اإلنتاج (91)الغراسة،وإصالح األرض

ب أحدهم يف تفسريه الزراعي، رغم اخلربة املكتسبة طيلة قرون، ويذه
لتغريب نصارى غرانطة إىل العامل االقتصادي، واستد  إىل أن محالت 
ألفونسو احملارب كانت غايتها  هتلري آالف األسر املستعربة لتعمري 
طليطلة واالستفادة من خربهتم الزراعية لتنمية املناطق املسيحية يف 

انطة من "كثرة الشما ، يضاف إىل هذا التفسري اهلام ما متيزت به غر 
فوائدها من القم  والشعري والكتان وكثرة املرافق من ا رير والكروم 
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إبراهيم والزيتون وأنواع الفواكه، فمما ال جدا  فيه حسب ما ذهب إليه 
إنَّ إبعاد العنصر املسيحي هدف إىل قطع أحالم  (92)القادري بوتشيش

ألمهية االقتصادية ألفونسو مبعاودة اهللوم على مدينة  ذا ا لم من ا
وا يلولة دون هلرة األايدي العاملة لتعمري املناطق الفارغة الق اسرتدهتا 
القوى النصرانية، وعدم حرمان بيت املا  من موارد هامة تتللى يف 
اجلزية الق كانت تؤديها قبل ذلك عشرة آالف عائلة مسيحية خال  

ا ما أغضب ا كم محلته املشهورة، محلها معه إىل أراغون، ولعل هذ
ملنع تكرار هذه العملية،   غرانطةاملرابطي وجعله يقوم برتحيل معاهدة 

كما أن اهلدف من ورا  ذلك استغال  خربة املستعربني وتنمية األراضي 
فهل ما  (93)الزراعية، وجلب األيدي العاملة املاهرة حنو املغرب األقصى

سالمي يف عهد طرحه بعض الدارسني أن الصراع القائم ابلغرب اإل
الطوائ  واملرابطني بينهم وبني املمالك النصرانية لسيطرة النظم اإلقطاعية 
ابلغرب اإلسالمي، ومبا أن األرض الزراعية هي حمور الصراع فهل حقيقة 
أن الصراعات العسكرية الق توالت على الغرب اإلسالمي نتيلة 

لبورجوازية األوروبية لألنظمة اإلقطاعية القائمة بني اإلقطاع اإلسالمي وا
الناشئة، دليلنا على ذلك ما أسفر على ذلك املكاسب البشرية واملالية 
والعقارية )األرض الزراعية خاصة(،وأن النصر يف كل األحوا  ارهتن 

كما أن اقتصادها كان َ ِْبيًّا تـََوسُِّعيًّا كما   (94)ابلقدرة على جتييش اجليول
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كما يقو  أيًضا   (95)اد املغازي"" اقتصوق بوتشيشمسَّاه الباحث 
وهو الذي يص  الدولة املرابطية ا ا  (96)ويؤيد طرحه حممود إمساعيل

.ألن نظام اقتصاد املغازي السائد (97)" جعلت أرزاقها يف رماحها"
من  بوتشيش، يتميز كما ذهب إىل ذلك خلدويناملستوحى من يط 

تميز بدورانه يف حلقة مغا  ا روب والضرائب واملصادرات، كما أنه ي
،كما أن يط ملكية األرض يف عهدهم قد (98)مفرغة ال تنزع إىل النمو

استحوذ عليها أمرا  البيت اللمتوين والكتاب والوزرا  والبيواتت 
املعاصر للحقبة مدار الدراسة:  الطرطوشي، ويف هذا يقو  (99)الكربى

يف ضع   "ما زا  أهل األندل  ظاهرين على عدوهم، وأمر العدو
وانتقا ، ملا كانت األرض مقطعة يف أيدي األجناد، فكانوا يستغلو ا، 
ويرفقون ابلفالحني ويربو م كما يُرق التاجر جتارته.وكانت األرض 
عامرة، واألموا  وافرة، واألجناد متوافرين،والكراع والسالح فو، ما حيتاج 

رد عطااي اجلند ، فابن أيب عامرإليه، إىل أن كان األمر يف آخر أايم 
مشاهرة بقبض اجلباايت املرتفعة إىل السلطان، وضعفت األجناد، وقوي 
العدو على بالد املسلمني حىت أخذ الكثري منها، ومل يز  أمر املسلمني 
يف نقص وأمر العدو يف ظهور إىل أن دخلها امللثمون فردوا االقطاعات  

 .(100)كما كانت يف الزمان القدمي"
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لنظام املايل والتلاري والزراعي األندلسي يف أم  وهذا معناه أن ا
ا اجة إىل إعادة نظر يف الفرضيات الق تقو : إنَّ ا يار الدولة املرابطية 

 مرده إىل نظامها اإلقطاعي العسكري.
لقد حاز التلار على أموا  كبرية من الشركات وملكية العقارات،        

طائلة ابحتكارهم للتلارة  كما حاز اليهود يف هذا العصر على أموا 
الدولية.وأما ملكية األرض معرض حديثنا يف هذا العنصر فقد أسفرت 
نواز  العصر عن التفاوت الطبقي يف وتمع املرابطني ابألندل  خاصة 
يف ا واضر الكربى،حيث ال  تل  الري  األندلسي عن ري  العدوة 

الطبقات  .وهلذا فإن فك ا صار على(101)يف أنه منطقة منسية
دون النظر إىل اتري  األندل  من خال  التصني   (102)املعدمة

االجتماعي الذي ال حتدده سوى البنية االقتصادية نفسها، ولي  من 
منظور عصيب طائفي كما ذهب إىل ذلك العديد من الدارسني من 
خال  الصراع بني العرب واملولدين والرببر واليهود واملستعربني، وبنا  

مط االجتماعي السائد يف عصر املرابطني، الذي حيدده بعض على الن
الدارسني بطبقات ثالثة، الطبقة األرستقراطية مالكة البالد واألرض 
وتضم أمرا  البيت اللمتوين وجهاز فقها  السلطان، والشرحية العسكرية 
الظاهرة من قادة اجلند النظامي، والعائالت الوجيهة والعاملة والق ورثت 

اإلدارية والقضائية، مث طبقة البورجوازية األندلسية من التلار اخلطط 
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والسماسرة وأصحاب الشركات، وهم التلار وأصحاب الكتابة واليهود 
واملستعربون وأعوان الدولة وأصحاب املهن ا رة كاألطبا  دون إغفا  
الشعرا  وأهل ا كمة من املرموقني الذين وصلوا إىل السلطة.ويف آخر 

 .(103)جتماعي، العوام والعبيد من مجيع األصنافاهلرم اال
وإذا خربان النصو  اخلاصة ابلفقها  فإن املصادر حتدد أمالكهم 
وأسباب ثرا هم ومنياهتم وطريقة بنا  مساكنهم ولباسهم وما ميلكون من 
جاه وسلطان، هلذا نتسا   يف آخر هذا العنصر، هل حققت الزراعة 

والسواد األعظم من املزارعني الذين َنظََّر هلم بتقنياهتا رفاهية املعدومني،
وسلل هلم أصحاب الدواوين الفالحية طر، الزراعة وتقنيات الغرس 
والزبر والرتكيب واالعتنا  ابلبساتني؟وكي  حتو  بدو الصحرا  من حياة 
الرعي والرحلة والرتحا  إىل وتمع يعتمد الزراعة السقوية يوذًجا القتصاد 

ث توسعت يف هذه الفرتة تقنيات الري الق واكبت جديد مستقر، حي
مسرية ا ضارة اإلسالمية، ومسحت يف هذه ا الة يف القرن الثاين عشر 
من زايدة مساحة األراضي املزروعة جبميع أنواع احملاصيل الق استقرت 
يف غرب العامل اإلسالمي  كما متكنوا من فت  الطر، التلارية الق كانت 

هذا ما يفو، موضوع العلوم الطبيعية  (104)قبائل اهلالليةتسيطر عليها ال
عامة كعلم وممارسة وقد  يب على هذه اإلشكالية يف أواا 
أخرى.ولكن ما ميكن استخالصه أن االقتصاد األندلسي إىل غاية قدوم 
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املرابطني إىل األندل ؛ حيث كانت  املنطقة إبمكا ا متويل شبه جزيرة 
زراعية والصناعات اخلاصة ابلرفاهية إال أن سياسة إيبرياي ابملنتلات ال

االبتزاز الذي سري مسار العالقات بني ملوك الطوائ  واملمالك 
النصرانية الشمالية هو الذي غري وجه األندل ،وهي قطعة من اجلنة 

صاحب الدراسة القيمة عن  بيدرو شامليتاوأرض املعاد كما عرب 
  املرابطني حتولت غالبية ، ومبلي(105)صاحب السوق يف األندلس

املناطق إىل ساحات للسلا  وا روب،فمن الطبيعي أن تتغري سياسة 
الغرس والفل ، وابلتايل كان القرن السادس اهللري، الثاين عشر 
امليالدي قرن التحوالت الكربى يف كل  املستوايت ومن أهم قضاايه 

 .(106)الكربى يف هذا العنصر مسائل املياه والفل 
مارشال وخنتم هذه احملاولة فنقو  انطالقًا من مقولة       

"مغامرة ، يف كتابه البارز(Marshall G.S.Hodgsonهودجسو )
الذي يعد أ   احملاوالت املبذولة لدراسة ا ضارة  (107)اإلسالم"

الذي ينتمي إليه -اإلسالمية يف سياقها العاملي، كان ااتمع اإلسالمي 
ابلتأكيد أكثر -قرنني ا ادي عشر والثاين عشرجيل املرابطني خال  ال

ااتمعات امتداًدا وأتثريًا يف العامل، وأكثر ااتمعات مدنية واستقرارًا 
وابلطبع كانت املدنية تعين التلارة والثقافة والزراعة الق شارك فيها 
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ااتمع األندلسي بباع طويل وجابوا اآلفا، ووصلوا إىل أقصى حدود 
 .(108)الهتم التلارية وا لية والعلميةالدنيا يف رح

لقد اكتفينا  ذه النماذج من النصو  الق تعك  صورًا واضحة يف 
ااا  الفالحي ابألندل  وال يسم  ااا  إىل عرض كل النصو ، 
واكتفينا  ذه الصورة الشاملة حىت تتبني من حصادها أمهية كتاب 

يمة األمهية يف اتري  الري  كوثيقة خطية عظ  "نوازل ابن احلاج الشهيد"
ميكن أن ُتستخدم نصوصه يف تغطية اجلوانب املسكوت عنها يف 
ا وليات التار ية، وقرا ة حالة الفالحة لتتم لنا بقية أوجه الصورة حو  

 .(109)عنصر هام من عناصرالعلوم الطبيعية ابألندل  يف عصر املرابطني
سللوا نتائلهم يف كتب  إن العرب املسلمني قدوخالصة القول:      

عديدة متثل وموعة رائعة من آاثر البحث العلمي، فمنها ا كان ميل نو 
الوجهة العلمية التطبيقية،فيعرف الناس ابلطر، التقنية الواجب اتباعها 
واستخدامها لضمان اخلص والزايدة يف االنتاج وحتسني املستغالت كما 

يها من التع والفساد... ومنها ما ونوًعا وخزن الثمار الناجتة عن وا فا عل
توجه وجهة تطيقية اثنية تتمثل يف درس خوا  النبااتت الطبيعية 
وجتربتها، معتمًدا على املشاهدة ا سية والتلربة املادية، مدققا مدى 
صالحيتها واملقادير الواجب استعماله إلالح األبدان ومعاجلة 

فدقق يف وص  النبااتت  . ومنها ما توجه وجهة علم طريفة(110)األدوا 
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وتعرف على ذواهتا ومنابتها ووص  سوقها وأوراقها وجذورها وأزهارها 
ومثارها وبذورها، وآلت البحوا إىل التصني  يف عامل النبات 
وخصائصه، وقد أدرك العلما  أمهية هذه املرحلة الق مل تعرفها أورواب إال 

أن أو  تصني   يف مطلع القرن السادس عشر، ويف هذا الشأن نالحظ
ندراي ( من حتريرأDe Plantis)دي بالنتيسظهر اورواب كتاب 

( اإليطايل حوايل عام Andrea Cesalfino)سيسلفينو
.إن تراا املسلمني يف هذا م1563عام  بفلورنساونشر  م1524

 .(171)امليدان جد حيوي، وهو ميدان الزراعة والري
 **اإلحاالت**

نا فيها علوم الفالحة ابألندل  يف عصر املرابطني رأينا هذه دراسة كنَّا قد عاجل-)*(
أن نعممها للفائدة ورجا  املالحظات لتقييم هذا لعمل.الفصل اخلام  من رسالتنا 

 ."احلياة الفكرية  ألندلس يف عصر املرابطني"للدكتوراه املوسومة بـ 
 .492،  :املقدمة ابن خلدون، -(1)
، ولة أمل ية)قراءة سوسيولوجية نقدية(هامشية املسألة الفالحسالم، -(2)

العالقات االنتاجية بني املزارعني بوتشيش، .284-283،  :23-22العددان، 
وأر ب األراضي يف املغرب واألندلس خالل القر  السادس 

إسهام علماء العرب  الّدفاع،.83-77 :م()إضاءات(12اهلجري)ق.
 .252-242، :واملسلمني يف علم النبات
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، نشره الفقيه التهامي الناصري كتاب يف الفالحةخري األندلسي، ابن  -(3)
الزراعة يف أسبانيا . سانشيز، م1957،/هـ1358اجلعفري، فاس، املطبعة اجلديدة 

 .1368،  :املسلمة)احلضارة العربية اإلسالمية(، اجلزء الثاين
(4)-Fadhel Hamada,Unos del desarrello economico en la epoca de los 

reyes de taifas( 
Actas del IV coloquio Hispano-Tunecino-Palma de 

Mallorca,1979)Instituto Hispano-Arabé de cultura,Madrid,1983.P:156. 

L,Bolens,Les méthodes Culturales au moyen-âge d’après les traités 

d’agronomies, tradition et technique, Genève;1974.P:21. 

 Actes، تقدمي حممد الفايز، ابري  مطبوعات اجلنوب)كتاب الفالحةبن العوام، ا

Sud 22. :م2000(، ديسمرب. 
ابن بصال=كتاب الفالحة، نشره وترمجه وعلق عليه جورج سارطون،  -(5)

صفحة  182صفة  ألسبانية و  231خوسي ماراي مياس بيكروسا وحممد عزميا )
.ترمجة ولة تطوان ملقا  م1955والي ا سن، تطوان، املغرب، معهد م لعربية(

األستاذ جورج سارطون األستاذ جبامعة هارفارد وهو تعليق صدر 
.)ولة 77-74. : م1956الصادر يف مارس  47ولد  (ISIS"أسيس")مبللة

 .198-195.   :م1957تطوان(سنة 
العدد )ولة املورد اهلندسة الزراعية عند العربسند السيد ابقر الفحام،  -(6)

اخلا )العلوم عند العرب( االد السادس، العدد الرابع،دار ا رية للطباعة، 
اتريخ األندلس .كما  السيد أبو مصطفى، 226 :/هـ1398م.1977بغداد،شتا  

 .115، :االقتصادي يف عصر دوليت املرابطني واملوحدين
 .172،  :اتريخ األندلس االقتصاديكما  السيد أبو مصطفى،   -(7)
أستاذ التاري  واجلغرافيا جبامعة بوسطن، اهتم ابلكتابة عن  توماس غليك -(8)

كتب الفالحة انتشار الثقافة اإلسالمية يف أسبانيا املسيحية. د.أمني وتوفيق الطييب، 
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  األندلسية )أرجوزة ابن ليو  التجييب يف الفالحة(
اتريخ الفكر  ثيا،ابلن354 :.م1989، )ولة الدعوة اإلسالمية(العدد السادس، ليبيا

 .475 :األندلسي، 
Glick, Thomas.F; Islamic and Christian Spain in Early Middle Ages, 

Princeton U.P.1979; PP:55 -236-237. 

، ترمجة صالح جرار التكنولوجيا اهليدرولية يف األندلستوماس ف.غليك،  -(9)
.راجع عن التقنيات 1350،  :)ا ضارة العربية اإلسالمية يف األندل (اجلز  الثاين

الرومانية املستخدمة ابألندل  يف عصر املرابطني ياذج من شر، 
 Lagardère, Campagnes et(، وضاحية ا امة.Péchinaبشينة)

paysans d’Al-Andalus, P:259. 

، دمشق، املطبعة العلوم العملية يف العصور اإلسالميةعمر رضا كحالة، 
 .181. :م1972هـ/1392التعاونية،

(10)- Lombard, L’Islam dans sa première 

grandeur,P: 94. 
. توماس ف.غليك، 355 :كتب الفالحة األندلسية،الطييب،  -(11)

اتريخ . أبو مصطفى، 1347، اجلز  الثاين،  :التكنولوجيا اهليدرولية يف األندلس
شيش، . بوت122، :األندلس االقتصادي يف عصر دوليت املرابطني واملوحدين

"نوازل ابن احلاج":مصدر جديد يف اتريخ البادية  ملغرب واألندلس)إضاءات 
اتريخ الفكر األندلسي،  . ابلنثيا،44-32   :حول اتريخ الغرب اإلسالمي(

: 475-478. 
(12)-Lagardère, Campagnes et Paysans d’Al-

Andalus, P:362. 
 .355 :كتب الفالحة األندلسية،أمني وتوفيق الطييب، 
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(13)- Glick; Islamic and Christian Spain in Early 

Middle Ages,P:101. 
 .356 :كتب الفالحة األندلسية،أمني وتوفيق الطييب، 

 .346،  :املقدمةابن خلدون، -(14)
حيمل خمطوط ابري  كتااب يف الطب البن وافد بعنوان كتاب يف األدوية -(15)

كتاب األدوية املفردة، كما املنشور مبدريد.أما  البسيطة فهل هو غري األدوية املفردة
حممد زهري  جاء يف تصدير املؤلف فهو مجع بني كتايب دايسقوريدوس وجالينوس

)ولة معهد املخطوطات املخطوطات الطبية العربية يف املكتبة الوطنية بباريسالبااب، 
كتاب األدوية   ،.ابن وافد691 العربية (االد التاسع والعشرون، اجلز  الثاين،  :

، تفسري كتاب ديسقوريدوس البن البيطار. األمري مصطفى الشهاق، 9، :املفردة
القاهرة،)ولة معهد املخطوطات العربية(االد الثالث، اجلز  األو ، شوا  

 A.M.Lorca, La Filisofia en.106. :م1957مايو /هـ1376

Al-Adalus(Una apoximacion historica, P:21. 
(16)-Bolens, Agronomes Andalous du moyen-âge, 

PP:33-39. 
نصوص خطية جديدة من مؤلفات ابن وافد وابن خوسي ماراي ميياس بيكروسا، 

. 12)ولة تطوان للدراسات املغربية األندلسية،العدد رقم:بصال والطغنري الفالحية
 وما بعدها. 175.م1957تطوان 

 .ابلنثيا،83 :يف الرتاث العريب، النزعة العلميةقدري حافظ طوقان،  -(17)
 .475 :اتريخ الفكر األندلسي، 

(18)-Bolens, Agronomes andalous du moyen - 

âge;P:31. 
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L,Bolens,Les méthodes Culturales au moyen-âge 

d’après les traités d’agronomies,P:21. 
-1345، :التكنولوجيا اهليدرولية يف األندلستوماس ف.غليك،

الزراعة يف أسبانيا املسلمة،)احلضارة العربية .أكسربي  غارثيا سانشيز، 1366
.لوسي بولنز، 1384-1367   : اإلسالمية يف األندلس( اجلزء الثاين،

األندلس يف دندل، .1410-1385)نفسه(   :نبااتت الصباغة والنسيج
 وما بعدها. 417،  :هناية املرابطني

وعن الفالحة  .923- 922   : الحةفاملوسوعة اإلسالمية مادة:  -(19)
فانسا  انظر البحث املتكامل لألستاذ الفرنسي 

(:الذي يشري إىل خمطوط أق اخلري اإلشبيلي ،حينما  V.Lagardereالقاردير)
كان يتكلم عن زراعة مجيع أنواع اخلضار والطر، واملراحل املتبعة، كتاب الفالحة 

 .من رصيد املكتبة الوطنية بباري  4764رقم:
Vincent Lagardère, Campagnes et paysans d’Al-

s.(Islam Occident ) Paris ,  eXV-Andalus VIIIe

Maisonneuve et larose 1993.p:419 et suivantes.  
وانظر أيًضا عن أق اخلري اإلشبيلي وابن بصا  وابن العوام وكل الذين كتبوا عن 

 الفالحة يف األندل  الكتاب اهلام.
Lucie .Bolens, Agronomes andalous au moyen 

âge,P:55 
تعريب ،علم الفالحة عند املؤلفني العرب  ألندلس ، خوسي ماراي مياس بييكروسا

عبد اللطي  اخلطيب ، مطبعة املخزن) معهد موالي ا سن(، تطوان، املغرب 
انظر الفالحة يف األندل  إىل غاية عصر ابن اخلطيب .43م.ص:1957األقصى، 

اتريخ األوضاع احلضارية ململكة غرانطة ال  اإلحاطة:راب  عبد هللا املغراوي ، من خ
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-هـ713من خالل كتاب اإلحاطة يف أخبار غرانطة للسا  الدين بن اخلطيب)
، نشره وترمجه وعلق كتاب الفالحةحممد بن إبراهيم بن بصا ،  .66هـ(ص:776

ب عليه خوسي مارية بيكروسا وحممد عزميان، تطوان املغر 
 .114. :م1955األقصى،

 .151 : نفح الطيب اجمللد الثالثاملقري التلمساين، -(20)
bolens, Agronomes andalous du moyen- age; P:23 

et suivantes. 
احلضارة العربية ، )احلديقة األندلسيةجيم  دكي) يعقوب زكي(، -(21)

العلوم كحالة،   .50.هامش رقم:1434،  :اإلسالمية يف األندلس، اجلزء الثاين
 .190، :العملية يف العصور اإلسالمية

فيما ذهب إليه وهي تتحدا  لوسي بولنز السيد سارطو ال تشاطر الباحثة -(22)
عن األرض البعلية الفقرية الق كانت تعتمد على ما جتود به السما  وهي اآلن من 

ذهبت أ ا أفقر أجود وأغىن األراضي بشبه اجلزيرة اإليبريية والدليل على ذلك كما 
منطقة يف القرن الثاين امليالدي وحتولت إىل منطقة مقاومة الوجود الروماين فحوهلا 
أهلها إىل منطقة زراعية بواسطة قنوات السقي الرومانية، مث استفاد املسلمون من 

ابن بصال=كتاب الفالحة، جتربتها احمللية وطوروا القنوات الرومانية جورج سارطون، 
 .198-195.   :م1957 (،ولة تطوان)

Lucie Bolens, Agronomes Andalous, P:144. 
اتريخ الفكر  . ابلنثيا،201،  :العلوم العملية يف العصور اإلسالميةكحالة، 

 .475 :األندلسي، 
 .198 : ابن بصال=كتاب الفالحة،جورج سارطون،  -(23)
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 اإلدريسي( اجلغرافية واجلغرافيو  يف األندلس،)الشريف حسني مؤن ،-(24)
-257(.   :م1962-1961صحيفة معهد الدراسان اإلسالمية مبدريد)

دراسة وحتقيق وترمجة وتعليق،جاسم  أنس املهج وروض الفرج، . اإلدريسي،372
 .11. :م1989عبيد ميزا ، تقدمي مارية خيسوس بيغريا، مدريد ،

Simonet, Historia de los Mozarabes de 

Espana;P:809. 
 وما بعدها. 9،  :كتاب الفالحةري األندلسي، ابن خ-(25)
الطغنري)أبو عبد هللا حممد بن مالك الطغنري)من قرية طغنر بضواحي  -(26)

، خمطوط رصيد اخلزانة ا سنية ابملغرب زهرة البستا  ونزهة األذها "غرانطة(، 
مباحث يف التاريخ ، نقال عن: بوتشيش،  97-61:،  1534األقصى رقم:
وانظر نسخة اثنية لزهرة البستان ابخلزانة .180:،  مغرب واألندلساالجتماعي لل
(. كما أنين سأشري لديوان الطغنري املوجود ابملكتبة الوطنية D.1260)العامة رقم:

اجلزائرية وهي نسخة مبتورة األو  واآلخر.استفدان منها يف ترميم هذا العنصر.كما 
ن جامعةجنيف والباحث إبراهيم لوسي بولنز م اسفدان من نقو  الباحثة القديرة

العلوم الفيزايئية .خوان فرينيه، القادري بوتشيش من جامعة مكناس الزيتو 
والطبيعية والتقنية يف األندلس)احلضارة العربية اإلسالمية يف األندلس، اجلزء 

 .1374،  :الزراعة يف أسبانيا املسلمة.سانشيز، 1303،  :الثاين
مبحث يف التاريخ .بوتشيش، 53، :حةكتاب الفالابن بصا ،  -(27)

اتريخ األوضاع احلضارية . املغراوي ، 179، : االجتماعي للمغرب واألندلس
، عامل الزراعة والنبات من خالل  . عاد  حممد علي67 :ململكة غرانطة،

العدد ،)ولة املورد( االد السادس ، العدد الرابع، )"كتاب الفالحة البن بصال"
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،  (،وزرارة الثقافة والفنون ، اجلمهورية العراقيةند العرباخلاص  لعلوم ع
 .207: م.1977هـ/1398

من طرف الطغنري حو  غراسة النخيل، قا   البن بصال انظر النقد املوجه-(28)
الطغنري:وقد وهم ابن بصا  يف فالحته)النخيل( حني قا  أنه يثمر لثالثة أعوام إذا 

فرج ذا القو  يف غاية من احملا ، أخربين بقي ما ينبت من النوا)كذا( كامن وه
"املقالة أن الذي غرس من التمر بغري رحم ال يستمر.. العريف  لصمادحية

 ظهر. 43ظهر، 42خمطوط اجلزائر، اخلامسة، زهرة البستا  
 وجه)نسخة اجلزائر(. 34:نفسه،ورقة-(29)
 خمطوطالطغنري، زهرة البستا   .85،  :ترصيع األخبارالعذري، -(30)

 ظهر. 43ظهر، 42اجلزائر، 
انظر عن قصر املعتصم)الصمادحية( يف القرن اخلام  اهللري/ا ادي عشر امليالدي 
وا دائق املرابطية املكتشفة يف جزيرة مايورقة وحديقة القصر املبارك الذي بناه املعتمد 

احلديقة بن عباد وفوقه بنيت حديقة يوذجية مرابطية.جيم  دكي)يعقوب زكي(، 
ترمجة حممد عصفور، مراجعة، مهام  ندلسية)دراسة أولية يف مدلوالهتا الرمزية،األ

 .1422.وصفحة: 1416،  :)احلضارة العربية اإلسالمية( اجلزء الثاينغصيب 
، عامل الزراعة والنبات من خالل "كتاب الفالحة البن عاد  حممد علي -(31)

ولة العرق سالمية"الزارع"صانعو احلضارة العربية اإل .نقوال زايدة،207 :بصال"
 .81-80.  :م2002، الكويت يناير 518العدد:

يقو  ابن اخلطيب:"قالوا أفضل املياه، مياه العيون، وخبصو  العيون ا رة -(32)
األرض،وهي الق ال يغلب على تربتها شئ من الكيفيات الغريبة"، وأما املياه املختارة 

حو  ما  املطر خاصة ما  املطر الصيفي،  فهناك اتفاقبني ابن بصا  وابن اخلطيب
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حتقيق، حممد خمتارات من كتاب  الوصول حلفظ الصحة يف الفصول،ابن اخلطيب، 
مجا  .2،  :)الطب واألطباء يف األندلس اإلسالمية( اجلزء الثاينالعرق اخلطاق،
 .92، املنت الرشدي،ص:الدين العلوي
الزراعة يف .سانشيز، 195يز،  :، تقدمي حممد الفاكتاب الفالحةابن العوام، 

 .1370،  :أسبانيا املسلمة
، خمتارات من كتاب  الوصول حلفظ الصحة يف الفصولابن اخلطيب،  -(33)

: 81. 
، عامل الزراعة والنبات من خالل "كتاب الفالحة البن عاد  حممد علي -(34)

 .207-206 :بصال" 
)ولة الفيصل  شرق العريبرحلة عامل نبات أوريب يف امللط  هللا قاري، -(35)

 .102:. م2000يوليو/أغسط /-ـه1421، ربيع اآلخر  286(العدد 
)ولة تطوان(  ،عرض وترمجةابن بصال، كتاب الفالحة، عبد هللا كنون،  -(36)

، عامل الزراعة عاد  حممد علي وما بعدها. 195.  :م1957املغرب األقصى، 
 .206، :ل" والنبات من خالل "كتاب الفالحة البن بصا

، )جز ان(، اجلز  األو ، عمدة الطبيب يف معرفة النبات أبو اخلرياإلشبيلي، -(37)
حتقيق ونشر حممد العرق اخلطاق الرابط، مطبوعات أكادميية اململكة املغربية 

 )مقدمة احملقق(.15. :م1990
 وما بعدها. 58، :كتاب الفالحةحممد بن إبراهيم بن بصا ،  -(38)

bolens, Agronomes Andalous,op cit p:24 et 

suivantes 
 وما بعدها. 41:   تنقيح األحباث للملل الثالث، ابن كمونة، -(39)
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الزراعة يف إسبانيا املسلمة اجلزء الثاين  إكسربي  غرثيا سانشيث،-(40)
: 1379. 
،ترمجة ودراسة كرااباث املقنع يف الفالحةابن حلاج)أمحد بن حممد( -(41)

)املقدمة(.ابن 11:. م1987( غرانطة Carabaza Bravoن()برابو)جز ا
، حتقيق صالح جرار، املقنع يف الفالحةحلاج اإلشبيلي)أبو عمر أمحد بن حممد(، 

وجاسر أبو صفية، تدقيق وإشراف عبد العزيز الدوري، عمان، األردن، منشورات 
 Faraj(a)relations médicales.م1982ومع اللغة العربية األردين، 

siècle paris   emaghérebines au XII-ispanoh

.1935.P:35. 
(42)-Bolens, Agronomes Andalous, P:31.  
كتاب وجه.ابن وافد،  39،نسخة اجلزائر، ورقة:زهرة البستا  الطغنري،-(43)

 .113،  :األدوية املفردة
عشب حدائق األزهار يف ماهية الالغساين أبو القاسم بن حممد بن إبراهيم،  -(44)

، حتقيق حممد العرق اخلطاق، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، والعقار
 )مقدمة التحقيق(. 5. :م1990

 وجه. 74، ورقة:زهرة البستا  ونزهة األذها  الطغنري،-(45)
، كتاب الفالحةابن العوام، .401 :اتريخ العلم عند العرب،ألدومييلي،  -(46)

 .13تقدمي حممد الفايز،  :
نبااتت الصباغة .لوسي بولنز، 1372،  :راعة يف أسبانيا املسلمةالز سانشيز، 

-1390،  :والنسيج)احلضارة العربية اإلسالمية يف األندلس(اجلزء الثاين
1391. 
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، ترمجة فرنسية  )ج ج كليمان موىل( تون ،دار كتاب الفالحةابن العوام، -(47)
 ,Lagardère .20، :2م.ط.1977بوسالمة للطباعة والنشر والتوزيع، 

Campagnes et paysans d’Al-Andalus, P:423. 
، عامل الزراعة والنبات من خالل "كتاب الفالحة البن بصال" عاد  حممد علي

 ،علم الفالحة عند املؤلفني العرب  ألندلس،مياس بييكروسا .204: 
 .11، تقدمي حممد الفائز،  :كتاب الفالحةابن العوام، .43 :
 .492،  :دمةاملق ابن خلدون،-(48)
-Lagardère , Campagnes et Paysants d’Alانظر:-(49)

Andalus - P:19 et suivantes. 
(50)- Lagardere(V);Histoire et société en occident Musulman au 

Moyen âge , Analyse du Mi’yar d’al-

Winsharisi,collection de la casa de Velazquez, 

N°53,Madrid,1995,536 pages.P;234. 

Lagardère(V)Terres communes et droits d’usages 

en al-Andalus(Xe-XVe siècles) Biens communs, 

Patrimoines collectifs et gestion communautaire 

dans les sociétés Musulmanes( revue des mondes 

musulmans et de la Méditerranée 79-80-

1996)(Edisud)France 1997;PP.43-54. 

Piérre  Guichard,notes sur les quelques recherches 

en cours à propos de l’organisation collective des 

communes rurales en al-Andalus;REMMM-79-

80,1996.1-2.PP:257-262. 
مباحث يف التاريخ االجتماعي للمغرب واألندلس انظر أعما  بوتشيش، -(51)

دور املصادر الدفينة يف كشف . بوتشيش، 178 : صر املرابطنيخالل ع
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اجلوانب احلضارية املنسية للمدينة املغربية دراسة تطبيقية حول مدينة مراكش من 
وما بعدها.وحو  األزمات  135: التأسيس حىت أواخر عصر املوحدين،

الفرتة  االقتصادية ودور طبقة املتصوفة يف ا فاظ على التوازن االجتماعي خاصة
هـ.عصر املسغبة واااعات واألوبئة انظر بعض  539هـ،524املمتدة ما بني 

 .172 : املغرب واألندلس يف عصر املرابطني،اإلشارات.بوتشيش، 
"نوازل ابن احلاج":مصدر جديد يف اتريخ البادية  ملغرب بوتشيش،

. 44-32   :واألندلس)إضاءات حول اتريخ الغرب اإلسالمي(
وام يف مراكش خالل القر  السادس اهلجري مناذج من اتريخ لعبوتشيش،ا

املستضعفني يف حواضر املغرب اإلسالمي)اإلسالم 
احلياة االجتماعية يف املغرب واألندلس خالل عصر .بوتشيش،172 :السري(

املدينة والبادية  .حممد حسن،143-141،    :املرابطني، اجلزء األول
 .24-9،    :، اجلزء األولإبفريقية يف العهد احلفصي)جزءا (

Lagardère,Structures étatiques et communautés 

rurales; les impositions légales et illegales en al-

Andalus et au Maghreb(XIe-XVe) Studia 

Islamica;G.P. Maisonneuve-Laroze, 

Paris1994.PP:57-95. 
وما  85، :لى املد  والعمرا احلسبة عوليد عبد هللا عبد العزيز املني ، 

احلرف واحلرفيو  مبدينة اجلزائر)مقاربة اجتماعية(، اجلزء عائشة غطاس، بعدها.
 وما بعدها. 65، :األول

 .102،  :العقل السياسي العريباجلابري، -(52)

This file was downloaded from QuranicThought.com



أطلس احلضارة انظر:إمساعيل راجي الفاروقي، ولوس مليا  الفاروقي، -(53)
 .464،  :اإلسالمية

Ismail Alfaruqi,and lois Lamya Alfaruqi; The 

cutural Atlas of Islam(New York:Macmillan 

publishing Com.and London:collier 

M.P;1986)PP:11-12. 

، بريوت، اإلسالم والسياسة)نشوء  الدولة يف صدر الدعوة(وليد نويهض، -(54)
. توفيق 29. :م1994مركز الدراسات االسرتاتيلية والبحوا والتوثيق، سبتمرب 

، التنظيمات العسكرية املغربية يف عهدي املرابطني واملوحدينمزاري عبد الصمد، 
" ،ترمجة إمساعيل األمني بعنوانالثورة اإلسالمية يف الغرب.إغناسيو أوالغي، 52 :

 .106 :م.1991لندن، رايض الري  للكتب والنشر،العرب مل يغزوا األندلس" 
 ;Mohamed El-Faiz «L’Aljarafe de Seville انظر:-(55)

un jardin d’éssais pour les Agronomes de l’éspagne 

Musulmane» The authentique 

Garden,Sumposiuom;Leiden, 1990.P: P:5-14. 

Lagardere,Campagnes et paysans d’Al-

Andalus,P:483.note.N°-2. Mohamed El-Faiz 

«L’Aljarafe de Seville; un jardin d’éssais pour les 

Agronomes de l’éspagne Musulmane» Hespéris-

Tamuda, Maroc, N° 29(1)1991;PP:5-25. 
(56)-Loucie Bolens,les Méthodes culturales au 

moyen -âge d’après les traités d’agronomies 

andalous: traduction et technique, Geneve,1974. 

P:41 et suivantes.Bolens, Agronomes Andalous au 
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moyen-age,PP:24-39. Lagardere,Campagnes et 

paysans d’Al-Andalus,P:481. 
(57)- El-Faiz «L’Aljarafe de Seville; un jardin 

d’éssais,P:22 
زهر : الطغنري، ببستا  الشرف إبشبيلية( انظر عن حديقة التلارب الزراعية 58)

،خمطوط رصيد املكتبة العامة للواثئق واملخطوطات ابلرابط ها البستا  ونزهة األذ
 وجه.74( ورقة:D:1260رقم:)

Mohamed El-Faiz, » L’Aljarafe de Seville; un 

jardin d’éssais pour les Agronomes de l’éspagne 

Musulmane. Lagardere,Campagnes et 

paysansd’Al-Andalus,P:483.note.N°-2. 
،خمطوط رصيد املكتبة العامة للواثئق هر البستا  ونزهة األذها ز الطغنري، 

ظهر.انظر: نسختنا 133-وجه132( ورقة:D:1260واملخطوطات ابلرابط رقم:)
 .2163ابملكتبة الوطنية اجلزائرية رقم:

-Lagardère,Campagnes et paysans d’Al نقال:عن:

Andalus,P:483.note.N°-2. 
، تقدمي وحتقيق وتعليق، الدكتور حممد سويسي، ريبمناذج من الرتاث العلمي الع
 .204. :م2001هـ/1421بروت ، دار الغرب اإلسالمي، 

 .492،  :املقدمةابن خلدون، -(59)
 كتاب يف ترتيب أوقات الغراسة واملغروسات،وهو )من عصر املرابطني(، -(60)

 33. :م1990(، غرانطة، A.C.Lopez y Lopezترمجة وحتقيق لوبيث)
كتاب ابن ليون، .15، تقدمي حممد الفايز،  :كتاب الفالحةابن العوام، بعدها. وما

 .1352، اخلزانة العامة الرابط رقم:إبداء املالحة وإهناء الرجاحة يف أصول الفالحة

This file was downloaded from QuranicThought.com



الزراعة يف أسبانيا املسلمة)احلضارة العربية اإلسالمية(اجلزء  نقالعن سانشيز،
 .1394،  :الثاين

  األنواع اخلاصة ابلسماد يف جانب هام من كتابه ومنها:" حدد ابن بصا-(61)
روا اخليل والبغا  وا مري،وأنواع السماد)السرقني( قا  عنه ابن بصا  حار رطب، 

-49، :كتاب الفالحةومفيد للرتبة والنبات وينبغي تنقيته من التنب.ابن بصا ، 
50. 
 .80، :الزارع"صانعو احلضارة العربية اإلسالمية" نيقوال زايدة،-(62)
ي املرية،على ابن خامتة األنصاري، ولسا  الدين بن تتلمذ ابن ليون ف -(63)

نفح الطيب،اجلزء  انظر:املقري،اخلطيب، وأيب جعفر بن الزبري، وابن رشيد الفهري،
،كتب الفالحة األندلسية)أرجوزة ابن ليو  التجييب يف . الطييب543 : اخلامس،
 .1368 : زراعة يف إسبانيا املسلمة،ال.سانشيز، 360 : الفالحة(،

Joaquina Eguarras Ibanez,Ibn Luyun:Tratado De 

Agricultura, Granada 1975. 
كتب الفالحة األندلسية) أرجوزة ابن ليو  التجييب يف أمني توفيق الطييب،  -(64)

 .360،  :الفالحة(

ن ليو  التجييب يف كتب الفالحة األندلسية) أرجوزة ابأمني توفيق الطييب،  -(65)
 .366-361،  :الفالحة(

 .51،)نسخة اجلزائر(،  :زهر البستا  ونزهة األذها الطغنري،  -(66)
ظهر 132ظهر، نسخة الرابط)ورقة 12نفسه نسخة اجلزائر( ورقة -(67)

مآثر . جال  مظهر، 357،  :كتب الفالحة األندلسيةوجه(. الطييب،133
. 121. :م1960هرة، مكتبة األ لو املصرية،، القاالعرب على احلضارة األوربية
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تبادل السفارات بني قرطبة وبيزنطة يف القر  التاسع امليالدي)اإلسالم بروفنسا ، 
 .100 :يف املغرب واألندلس(، 

وما  127، :النشاط االقتصادي يف املغرب اإلسالميعز الدين موسى، -(68)
 بعدها.

 .381،  :لس االقتصادياتريخ األندكما  السيد أبو مصطفى،   -(69)
احلضارة اإلسالمية يف املغرب واألندلس "عصر حسن علي حسن، -(70)

 .232 :املرابطني واملوحدين"
االنتاج الصناعي  ملغرب .بوتشيش،178 : ،مباحثبوتشيش،  -(71)

 .92 :واألندلس املرابطني)إضاءات(
 احلضارة اإلسالمية يف املغرب واألندلس"عصرحسن علي حسن، -(72)

 .183 :املرابطني واملوحدين"
الرُّبـ ـط  . بلغيث، 239 :املغرب عرب التاريخ، اجلزء األول،  إبراهيم حركات،

 .243، : ملغرب اإلسالمي
، املقدمة . ابن خلدون،267،  :منافع األغذية ودفع مضارهاالرازي، -(73)

لس احلضارة اإلسالمية يف املغرب واألندحسن علي حسن، .وما بعدها 490 :
فضل علماء املسلمني على . فراج، 255، :" عصر املرابطني واملوحدين"

كتب الفتاوى مصدرًا للتاريخ .عبد الواحد ذنون طه، 159،  :احلضارة األوروبية
 .97،  :األندلسي

 .268،  :اتريخ اجلامعات اإلسالمية الكربىغنيمة،  -(74)
ألندلس خالل عصر مباحث يف التاريخ االجتماعي للمغرب وابوتشيش، -(75)

اجلوانب اخلفية يف حركة التصوف وكرامات بوتشيش،  .189 : املرابطني،
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رَّي يف املغرب -األولياء  ملغرب)العصر املرابطي املوحدي منوذًجا()اإلسالم الس ِّ
واقع األزمة واخلطاب"اإلصالحي" يف كتب املناقب .بوتشيش، 145 : العريب(

 .33،  :والكرامات
 .61،  :احلياة االقتصادية للحلف القبلي املصموديبولقطيب،  -(76)

Lagardère,Campagnes et paysans d’Al-

Andalus,P:260. 
املشكل القانوين للملكية العقارية يف األندلس من الفتح بوتشيش،  -(77)

)ولة البحث العلمي(، كلية اآلداب اإلسالمي حىت مطلع القر  الرابع اهلجري
، الرابط، 36معة حممد اخلام ، العدد رقم:والعلوم اإلنسانية، جا

النص اخلا  اببن حبيب حو  أرض  "بوتشيش".نقل الباحث 245. :م1986
اإلمتاع  يف األندل  عن عباس بن إبراهيم)من رجا  القرن الرابع عشر اهللري(، 

ورقة  .D 13،خمطوط رصيد املكتبة العامة للواثئق ابلرابط رقم:أحكام اإلقطاع
. 106،  :كتب الفتاوى مصدرًا للتاريخ األندلسيطه ذنون، عبد الواحد.6

، ،كتاب األموالم(1012هـ/402الداودي أبو جعفر أمحد بن نصر)ت.
 .11،  :املدينة والبادية إبفريقية يف العهد احلفصي.حممد حسن، 70 :

خمطوط "نوازل ابن احلاج")إضاءات بوتشيش، .55 : نوازل ابن احلاج، -(78)
.حممد 44-32 :اإلسالمي واترخيه االقتصادي واالجتماعي( حول تراث الغرب

 وما بعدها. 59،  :الكتابة التارخيية عند العرباملنوين، 
واقع األزمة واخلطاب"اإلصالحي" يف كتب املناقب بوتشيش، 

 وما بعدها.  40 :والكرامات)اإلسطوغرافيا واألزمة(
احللة السرياء،  ابر،ابن األ.299 :فرحة األنفس  ابن غالب األندلسي، -(79)

، رسائل ومقامات أندلسية.وهو ، 3.هامش رقم:213، :اجلزء الثاين
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: 133 .Simonet, Historia de los Mozarabes de 

Espana;P:773. 
Mensage(J),Le christianisme en Afrique, Eglise 

Mozarabes, Esclaves Chrétiens, Alger,1915,P:8. 
اإلحاطة، اجلزء  . ابن اخلطيب،260 : ل األعالم،أعماابن اخلطيب ، -(80)

، النشاط اإلقتصادي.عز الدين عمر أمحد موسى، 308،  :األول
. هشام 259.  :2/212جاحللة السرياء،ابن األابر، .8.هامش رقم:172 :

عالقات املوحدين  ملمالك النصرانية والدول اإلسالمية يف أبو رميلة، 
 .109، :األندلس

وما بعدها. حممد  194 : 333فقرة  الضروري يف السياسة،د، ابن رش -(81)
أعمال وما بعدها.ابن اخلطيب،  26 ، ابن رشد سرية وفكر،عابد اجلابري، 

النظرية .عمار طاليب، 255،  :أعالم مالقة.ابن مخي ، 254 : األعالم،
.سامل محيش، 241)مؤمتر ابن رشد( اجلز  األو ،  :السياسية لدى ابن رشد

مدينة األشبونة"لشبونة" .الطييب، 119،  :نية يف ضوء فلسفة التاريخاخللدو 
 .235 :اإلسالمية)دراسات وحبوث(

Weil (Raymon), de la tyrannie dans la pensée politique grecque de 

l’époque classique (dictatures et légitimité) sous la la diréction de Maurice 

Duverger, centre d’Analalyse comparative des systemes 

politiques,P.U.F.1982.P:29. Francis Wolff, Aristote et la politique(series 

philosophies),P.U.F. 
1991. P:79. D.Francisco Codera, decadencia y desparicion de los 

Almoravides en espana,.P: 29. 

يها اخلاصة بشر، األندل  يف  اية القرن الثاين انظر املراسالت والتعليق عل-(82)
عشر ومطلع القرن الثالث عشر الق كانت وا  دراسة إمييليو مولينا لوبث، والذي 

)أبو العال  حممد بن كتاب زواهر الفكر البن املرابط األوريويليتضمنها 
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،حيث تشري دراسات املتخصصني إىل حضور ظاهرة السخرة واالستعباد علي(
شرق األندلس ستبداد مع الفالحني وعما  األرض. د.حممد أمحد أبو الفضل، واال

.تناز  سي  الدولة أللفونسو السابع عن روطة يف 379،  :يف العصر اإلسالمي
وبعد موت سي  الدولة يف موقعة اللج قرب  م1141هـ/534شهر ذي القعدة عام 

ة بين هود يف الثغر جنلالة يف شر، األندل  عند بلنسية فأسد  الستار عن دول
 .163-162،  :دولة املرابطنياألعلى. اهلريف، 

Guichard,Les Musulmans de Valence et la 

.siècles)Tome premier,.P:32 eXIII-ereconquete(XI 
اتريخ  .عصام الدين الفقي،308،  :اإلحاطة، اجلزء األولابن اخلطيب،  -(83)

 .264 ،  :املغرب واألندلس
Guichard, les Musulmans de Valence et la 

-, P:82 siècles)Tome premier eXIII-ereconquete(XI

109. 
 . ابن أق زرع،264 :أعمال األعالم،القسم الثالث،ابن اخلطيب،  -(84)

، النشاط االقتصادي.عز الدين عمر أمحد موسى، 152،  :روض القرطاس
 .417،  :املوحدين األندلس يف هناية املرابطني ومستهل.دندل، 173 :
 .212، :كتاب اإلستبصار يف عجائب األمصاروهو ، -(85)
كتاب اإلستبصار يف عجائب وهو ، -(86)

للحلف القبلي  احلياة االقتصاديةبولقطيب، .212و: :.121، :األمصار
 .65 :املصمودي، 

الروض .ابن غازي،  9 :كتاب األغذية، أبو مروان عبد امللك بن زهر، -(87)
 وما بعدها.    3، :  يف أخبار مكناسة الزيتو اهلتو 

This file was downloaded from QuranicThought.com



(88)-Bolens, Agronomes andalous, P:32. 
 Mariaحتقيق، ماراي خوسية ثريبريا) املختصر،علي بن عيسى الطليطلي،  -(89)

josé cervera مدريد، اال  األعلى لألواا العلمية، الوكالة األسبانية ،)
 .64. :م2000للتعاون الدويل،

  .38رقم: 27-26نشر ليفي بروفنسا ،  :صلة الصلة، ابن الزبري ، -(90)
، اتريخ األندلس االقتصادي يف عصر دوليت املرابطني كما  السيد أبو مصطفى

 .215. نوازل ابن احلاج، ص:114، :واملوحدين
 ظهر. 51، خمطوط اجلزائر، ورقة:زهرة البستا  الطغنري،-(91)
قطاعي هو حلر الزاوية يف تشكيل البنا  هل حقيقة أن يط اإلنتاج اإل-(92)

االقتصادي للعامل اإلسالمي كما ذهب إىل ذلك د.حممود إمساعيل وتلميذه د.إبراهيم 
القادري بوتشيش، حيث تتكرر مصطلحات اإلقطاع العسكري يف األندل  ونظامها 
االقتصادي إىل منتص  القرن الرابع اهللري، وهل تكرر نف  النموذج يف عهد 

ابطني مع حظور ما يعرف إبقطاع الوالة من األسر اللمتونية ا اكمة، موضوع املر 
 جدير ابلدراسة:انظر:

.إبراهيم 110، :(2سوسيولوجيا الفكر اإلسالمي)طور االهنيار) حممود إمساعيل،
أثر اإلقطاع يف اتريخ األندلس السياسي)من منتصف القر  القادري بوتشيش، 

مباحث يف التاريخ . بوتشيش، 48 :فة، الثالث اهلجري حىت ظهور اخلال
 .80،  :االجتماعي للمغرب واألندلس

Claudio Sanchez Albornoz y Menduina,En torno a 

los origenes del feudalismo, Tomo II,Con una  
extensa Addenda,Editorial Universidada de Buenos 

Aires.1977.PP:193-211. 
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.انظر وجهة نظر املستعرب األسباين فراننسيكو  80:،  مباحثبوتشيش،  -(93)
 كوديرا.

 D.Francisco Codera, decadencia y desparicion de 

los Almoravides en espana,P:208. 
سوسيولوجيا الفكر اإلسالمي، اجلزء الثالث)طور حممود إمساعيل،  -(94)

الفضل شلق، . 166 :اترخيية(، -االهنيار( القسم األول)اخللفية السوسيو
.   م1988)ولة االجتهاد(بريوت،االد األو ،اخلراج واالقطاع والدولة

، حتفة الرتك فيما جيب أ  يعمل يف امل لك. الطرسوسي، 115-192 :
: 32. 
.S emeau XIII eme Cahen, L’évolution de l’Iqta’ du XI

,P:25-52. 
خالل عصر  احلياة االجتماعية يف املغرب واألندلسبوتشيش،  -(95)

 .300، :املرابطني
سوسيولوجيا الفكر اإلسالمي، اجلزء الثالث)طور االهنيار( حممود إمساعيل، -(96)

 .166 :اترخيية(، -القسم األول)اخللفية السوسيو
 .166 : نفسه،-(97)
احلياة االجتماعية يف املغرب واألندلس خالل عصر املرابطني، بوتشيش،-(98)

األندلس يف هناية املرابطني ومستهل  بعدها. دندل،وما  191،  :اجلزء األول
 وما بعدها. 156،  :املوحدين

سوسيولوجيا الفكر اإلسالمي، اجلزء الثالث)طور االهنيار( حممود إمساعيل، -(99)
احلياة االجتماعية يف بوتشيش، .126اترخيية(،ص:-القسم األول)اخللفية السوسيو
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-141،  :اجلزء األولاملغرب واألندلس خالل عصر املرابطني، 
 .11 :الطبقة يف الغرب اإلسالمي،)اتريخ الغرب اإلسالمي( .بوتشيش،143

.راجع نظام اإلقطاع العسكري يف 229،  :سراج امللوكالطرطوشي، -(100)
احلياة االقتصادية يف األندل  إىل غاية املنصور ابن أق عامر: أمحد خمتار العبادي، 

س)دراسات يف اتريخ احلضارة العربية الدولة اإلسالمية الفصل اخلام
، الكويت، منشورات ذات اإلسالمية(أتليف مشرتك(

الزراعة وما بعدها. أمحد خمتار العبادي،  386. :م1985هـ/1405السالسل،
(،اإلسكندرية، -الدرس والتاري -)ووا ندوة األندل  يف األندلس وتراثها العلمي

الزراعة يف األندلس خمتار العبادي، .أمحد 112 :م.1994دار املعرفة اجلامعية،
 .111 :وتراثها العلمي)ندوة األندلس(

احلياة االجتماعية يف املغرب واألندلس خالل عصر املرابطني، بوتشيش، -(101)
 .621،  :اجلزء الثاين

؟)ولة االجتهاد( جتديد التاريخ اإلسالمي: كيف ومن أين يبدأبوتشيش،  -(102)
السنة السادسة، بريوت، دار االجتهاد، شتا ، العدد الثاين والعشرون، 

 وما بعدها. 132.  :م1994هـ/1414
تبدو مالحم وتمع األندل  يف عصر املرابطني شبيهة تقريًبا ابلظروف -(103)

هـ/( فهل مل تتغري 316والفيئات االجتماعية يف األندل  األموية إىل قيام اخلالفة )
دثت هي تغري العصبيات والقوى السياسية أياط االنتاج أم أن التغريات الق ح

.نقال عن 143،  :أثر اإلقطاع يف اتريخ األندلس والعسكرية انظر: بوتشيش،
 حممد حناوي)مراجع(.
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)ولة اإلجتهاد(، احلضارة اإلسالمية والتاريخ العامليريتشارد إيتون،  -(104)
وت،داراإلجتهاد، العددان السادس والعشرون والسابع والعشرون، السنة السابعة، بري 

 .210. :م1995هـ/1415شتا  وربيع العام 
 .9،  :املدينة والبادية إبفريقية يف العهد احلفصي، اجلزء األولحممد حسن، 

، ترمجة مصطفى صورة تقريبية لالقتصاد األندلسيبدرو شلميطا، -(105)
وتشيش، . ب1060الرقي،)ا ضارة العربية اإلسالمية يف األندل ( اجلز  الثاين،  :

اإلنتاج الصناعي يف املغرب واألندلس خالل عصر املرابطني)إضاءات حول تراث 
 .91 :.97-84 :الغرب اإلسالمي(

"اجلواب رضي هللا عنك يف عني انظر حو  املوضوع: نص انزلة مما ذكران: -(106)
ه ماء أجراها هللا تعاىل من غري إنشاء خملوق هلا اقتطع منها قوم جزًءا كبريًا وأجرو 

يف ساقية على أرض غريهم، واقتسموا ماء الساقية املذكورة بني دورهم ليشربوا 
منه مث أ  من كا  فوقهم ممن حفرت الساقية يف أرضه بىن يف أرضه دارًا وأراد أ  
يزيد من ماء تلك الساقية شيًئا ينتفع به، هل ألهل الدور اليت حتته منعه من ذلك 

وفًقا إ  شاء هللا و هلل التوفيق.  انظر: "نوازل ابن أم ال؟بنيَّ لنا اجلواب يف ذلك م
العالقات اإلنتاجية بني املزارعني وأر ب األرضي يف .بوتشيش، 147، :احلاج

م()إضاءات حول اتريخ 12املغرب واألندلس خالل القر  السادس اهلجري ق
 .83-77، :الغرب اإلسالمي(

بريوت،  ،أتمالت يف التاريخ العريبشار  عيساوي،  -(107)
أقواس مفتوحة حول  .إبراهيم القادري بوتشيش، 132-109. :م1991

 كتاب"اخللدونية يف ضوء قلسفة التاريخ )عن جتربة قراء ابن خلدو  لسامل محيش(
: 96. 
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 Marshall.G.S.Hodgson, The venture Of Islam:Conscience and History in 

a World civilization ; 3Vols(Chicago,III.:University of Chicago 

Press,1974)Vol,2.P:3. Marshall.G.S.Hodgson,L’Islam dans l’histoire 

mondiale,textes réunis,traduits de l’américain et préfacés par Abdesselam 

Cheddadi, Paris, Sindbab actes Sud.Février.1998.P:104. 

والت القوة، نظرة يف رؤية مارشال أورو  واملشرق  وحتشار  عيساوي،  -(108)
 )ولة االجتهاد(، هودجسو 

-107 : الزراعة يف األندلس وتراثها العلمي،.أمحد خمتار العبادي، 118 :
129. 

خمطوط"نوازل ابن .بوتشيش، 103، :نوازل ابن احلاج""-(109)
.من 9:امللحق.انظر:41، :احلاج")إضاءات  حول اتريخ الغرب اإلسالمي(

، االد احلياة الفكرية  ألندلس يف عصر املرابطنيللدكتوراه، أطروحتنا 
 .698الثاين. :

 .208،  :مناذج من الرتاث العلمي العريبد.حممد سويسي، -(110)
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 ملدخل العاما
حينمــــا تــــذكر املصــــادر أن ثغــــور املســــلمني مــــن اإلســــكندرية إىل ســــبتة حمميــــة 
بسلســـلة مـــن الرابطـــات واحملـــارس والقـــالع الكثـــرية يفهـــم مـــن هـــذا أن هـــذه املؤسســـات 
ذات طابع عسكري دفاعي، ومن املعلوم أن وسائل الدفاع يف العصور الوسـطى تعتمـد 

كثـــرة املعاقـــل وهـــي ظـــاهرة دفاعيـــة تـــدخل ضـــمن علـــى أمهيـــة األبـــراج ومتانـــة األســـوار و 
 .(1)اهلندسة والعمارة ا ربية
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وقد أقام املرابطون حصو م يف املواقع الق حتيط  ا اجلبـا  مـن مجيـع اجلهـات هلـذا       
ــــة العســــكرية يف عصــــري املــــرابطني واملوحــــدين واضــــحة  ــــت تطــــور اهلندســــة املعماري كان

 .(2)املعامل
الواضـــحة املعـــامل يف هندســـتها العســـكرية رابط سوســـة الــــذي ومـــن بـــني الرابطـــات      

ـــا  اعتـــىن بـــه أكثـــر مـــن  أمـــري أغلـــيب هلـــذا فـــإن الدراســـة ألهـــم خصائصـــه املعماريـــة تعطين
يوذجــا واضـــحا للرابطـــات املغربيـــة، والـــرابط يوجــد يف اجلـــز  الســـفلي مـــن املدينـــة وســـط 

غـــري أنـــه يف الظـــاهر شـــيد يف  األســوار ممـــا جيعلـــه قليـــل األمهيـــة مـــن الناحيـــة اإلســـرتاتيلية
وقـــت مل تكـــن هـــذه األســـوار موجـــودة  فـــرابط سوســـة يتكـــون مـــن ســـور مســـتطيل ويف 
جوانبه ووسطه قالع،كما توجـد أسـوار ونتـو ات وهـزة يف القمـة بسلسـلة مـن األقـواس 

وســـت مـــن هـــذه ا صـــون دائريـــة ، ويف الزاويـــة اجلنوبيـــة الغربيـــة (3)مشـــكلة بـــذلك إفريـــزا
حتــيط بــه ســطوح حتتــوي علــى  م15جيعــل القلعــة أســطوانية  علــى بعــد   يوجــد نتــو  مربــع

منـــارة ذات قبة،ويوجـــد نتـــو  مربـــع آخـــر يف وســـط اجلهـــة اجلنوبيـــة حيتـــوي علـــى املـــدخل 
الوحيـــد للـــرابط وهنـــاك  ســـلم ينحـــدر مـــن البـــاب إىل الـــداخل ينتهـــي إىل الســـاحة الـــق 

 وغطـيؤدي إىل الطـابق األو  تشغل مركز البنا  كما توجد أروقة حتيط   ذه السـاحة تـ
رواقــان مــن هــذه األروقــة بقيــت نصــ  أســطوانية أمــا الرواقــان اآلخران،فقــد جهــزا بــدون 
شــك يف عصــر أقــدم بقبــاب ذات زاويــة ابرزة تنفــت  هــذه األروقــة علــى حلــرات تفتقــد 

 (4)للنوافــذ وهــي علــى شــكل قبــاب نصــ  أســطوانية كمــا تنفــت  علــى حلــرات للوضــو 
 فتوجـــد بـــه حلـــرات حتـــيط ابلســـاحة مـــن ثـــالا جهـــات، أمـــا اجلهـــة أمـــا الطـــابق الثـــاين

الرابعـــة اجلنوبيـــة فتوجـــد  ـــا قاعـــة الصـــالة وأحـــد عشـــر جناحـــا ورواقـــان ،وهنـــاك حمـــراب 
صغريبســيط ميتــد علــى طــو  اجلــدار الــذي هــو جــدار القبلــة، الــذي يعتــرب مــرتاس املعقــل 

الظـــاهرة تعـــرّب بصـــورة والـــذي حيتـــوي علـــى ثغـــور تشـــكل مرمـــى النبـــا ، وهـــذه الطريقـــة و 
مدهشــة عــن الطبيعــة املزدوجــة للــّرابط إذ أنــه يلعــب دوريــن يف نفــ  الوقــت، دورا دينيــا 
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وعســـكراي، كمـــا يـــربز موضـــع احملـــراب يف اخلـــارج علـــى شـــكل قّبـــة تعلـــو حلـــرات علـــى 
( تشـبه Marçaisالسط ، وهذه املعاقل الكبرية أو املساجد الكبرية كما يقـو  )مارسـي 

ورمبـــا كــان بـــرج املراقبـــة (5)ني)الصُّـــالَّح والُعبَّــاد( ممـــا أعطاهـــا قداســة روحيـــةأضــرحة املرابط
الذي يرتفع يف الزّاوية اااورة للقبلة يصل  ألدا  األذان، فنحن نعلم أن املسلد ااـاور 
ال حيتــوي علــى منــارة وأســلوب البنــا  يعــرب عــن بســاطة وتقشــ  يف العمــارة يّوافــق إميــان 

ك  عقلية األمة اإلسـالمية. وأصـبحت سوسـة بفضـل هـذا الـرابط هؤال  اااهدين ويع
دار جهاد ورابطها من روائع العمارة ا ربية يف الثغور املغربية وعلـى نفـ  اهليئـة وبـنف  

 .(6)التصميم املعماري تقريبا لرابط سوسة  د رابط املنستري
ســـالمية بـــبالد ورابط سوســـة يعـــرّب عـــن صـــورة كتـــاب مفتـــوح يف اهلندســـة ا ربيـــة اإل     
ومـن خـال  تصـميم رابط سوسـة تتـوفر شـروط ا يـاة بشـكل يعـرب عـن عبقريـة (7)املغرب

يف حتكـــم العقليـــة اإلســـالمية يف الفـــن املعمـــاري، فهنـــاك غرفـــة الّنـــوم اخلاصـــة ابملنقطعـــني 
واملرابطني، واإلانرة تكون عن طريـق مصـابي  زيتيـة، وأمـا املـا  اخلـا  ابلّشـرب والّطهـي 

فمصــــدره حتــــت الســــلم املــــؤدي إىل الــــّرابط فبمائــــه تنظــــ  وتطهــــر حاجــــات والوضــــو ، 
سكانه ومنه تورد اخليو  املعّدة لللاهـد، وأمـا املـؤن واألسـلحة اخلاصـة ابالحتيـاط فإ ـا 
توجـــد ابلغـــرف املوجـــودة جبنـــوب الـــّرابط، وأمـــا اّتســـاع الـــّرابط فحســـب الباحـــث )لـــوزين 

Lezine ـــــه ال يتلـــــاوز اســـــتيعابه خلمســـــني مرابطـــــا ابســـــتطاعتهم صـــــد اهللومـــــات ( فإن
 .(8)املفاجئة وهو ما يعطينا فكرة عن الرابط يف  اية القرن الثامن امليالدي

ورغم فقدان الرابط األمهية ا ربية بعد إقامة أسوار سوسة فإنـه عـرف تطـورات 
عمرانيــة جديــدة خاصــة بعــد أتســي  املســلد، كمــا تعــرض للحريــق أثنــا  ثــورة أق يزيــد 

يــداد؛ ويف القــرن اخلــام  اهللــري ، بقــي شــاخما أمــام ختريــب األعــراب ملدينــة خملــد بــن ك
سوســة، ويبــدو أن الــرابط يف صــورته املعماريــة ا اليــة ال يعــرب عــن صــورة الــرابط األغلــيب 

وهـــذا بعـــد أن كــــان (9)البســـيط ألنـــه يف القـــرن املاضـــي أجريـــت عليــــه إصـــالحات كثـــرية
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يـــث أن اإلصـــالحات والتعـــديالت املعماريـــة  مدرســـة يف القـــرن الثـــامن عشـــر املـــيالدي و
الق أدخلت عليه أعطته صورة فنية رائعـة حـىت أصـب  لوحـة معماريـة جتمـع بـني صـفات  

.وبـال شـك أن هـذا الـرابط املـزود (10)كل خصائص العمارة ا ربية يف العصور الوسـطى
اري بــربج لإلشــارات الضــوئية يعمــل علــى حتقيــق أمــن سوســة.ومن انحيــة التصــميم املعمــ

إبفريقية أيضا رابط املنستري الذي هو األثر الوحيد الذي بقـي علـى هيئتـه األصـلية وهـو 
أقــدم املعــامل املؤرخــة يف إفريقيــة)املغرب األدىن( وهــو ميثــل النمــوذج األو  املــدروس لــدور 
إقامــة املــرابطني الــق خططــت أايم الرشــيد وأٌْحِضــَر مثالــه إىل إفريقيــة وأقيمــت الرابطــات 

ة طيلـــة القـــرن الثالـــث للهلـــرة علـــى نســـقه إْذ أن أصـــوله املعماريـــة وأتثـــريه علـــى األغلبيـــ
 عمارة الرابطات يف العصر األغليب واضحة يف الساحل اإلفريقي.

( 11))و يتكـــون خمطـــط هـــذا الــــرابط )املرقـــب( مـــن حصــــن صـــغري مربـــع تقريبــــا

م، تقــــــوم يف زواايه أبــــــراج دائريــــــة يف مســــــتوى ســــــط  40،32× م 80،32أضــــــالعه 
.وقــــد قســــم ســــطحها اخلــــارجي بــــثالا أفــــاريز ابرزة بســــيطة …القصــــر منــــارة أســــطوانية

ويصـــعد إليهـــا مـــن مـــدخل يفـــت  علـــى ســـط  مســـلد القصـــر يـــؤدي إىل ســـلم دائـــري 
مرقــــاة وتتســــرب إليــــه اإلضــــا ة مــــن كــــوى صــــغرية موزعــــة علــــى ارتفاعــــات  89يشــــتمل 
ره األربعـــــة وبـــــدوره األرضـــــي غــــرف صـــــغرية مقببـــــة تصــــط  علـــــى أســـــوا  (12)متباعــــدة(

ـــه يتقـــدمها  يتقـــدمها روا، يفـــت  علـــى ا صـــن عـــدا وموعـــة جـــدار املـــدخل القبليـــة فإن
رواقان وعلى هذا اجلانب من الدور األرضي مسلد يقع حمرابه فـو، املـدخل ويبـدو أن 
زايدة قــد ظهــرت علــى هــذا الــدور ممــا أدى إىل إزالــة بعــض أقســامه بعــد الــزايدات الــق 

وهـذا ( 13)عصور، وبقي اجلز  القبلي وحـده بكامـل عناصـرهأضيفت للقصر يف خمتل  ال
 .(14)الرابط ومنارته أصب  من خصائص مدرسة العمارة يف الغرب اإلسالمي

والعمــارة الــق قــام عليهــا قصــر الــرابط يف املنســتري وملحقــة رابط النســا  يوضــ  
 الفن املعماري اإلسالمي يف صورته املغربية.
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زة ورابط الفــت  إال أ ــا تفتقــد لــبعض خصــائص الرابطــات وهنــاك يــاذج للرابطــات يف ات
كلــم مــن مزغــان   12علــى ســاحل األطلســي وعلــى بعــد حــوايل   فــر ط تــيطاإلفريقيــة 

بــه ثــالا أبــواب ولــه ســت قــالع  م12وهــذا يف مــوالي عبــد هللا اليــوم وهــو مــن القــرن 
ع ذلــك ورغــم مــرور الــزمن فقــد صــمد يف وجــه الــدمار، ومــ(15)عظيمــة مــن ا لــر الصــلد

فإننــا ال يلــك لــه صـــورة كاملــة حــىت نتعـــرف علــى شــكل مـــن أشــكا  رابطــات املغـــرب 
 األقصى.

( أن هنـاك اتصـاال وثيقـا بـني الفـن Marçaisويالحظ األستاذ جـورج مارسـيه )
 قلعـــة تزغيمـــوتاإلفريقـــي التونســـي واهلندســـة ا ربيـــة املرابطيـــة وخـــري مثـــا  علـــى ذلـــك 

(Tasghimoutفهــــــي متثــــــل اهلندســــــة ا ) ،لعســــــكرية الــــــق تــــــربط بــــــني صــــــنهاجة الشــــــر
ـــدة عبـــارة عـــن قلعـــة أو رابط أسســـها املرابطـــون (16)وصـــنهاجة الغـــرب هـــذه القلعـــة العتي

ملدافعة املوحدين كانت تقيم  ـا حاميـة مرابطيـة تتكـون مـن مـائق فـارس ومخسـمائة مـن 
ثــة  املشــاة  راســة بــالد هرغــة وهــي تقــع إىل اجلنــوب الشــرقي مــن مــراكش وعلــى بعــد ثال

ولــذلك بــرز يف عهــد (17)كيلــومرتات ،وعلــى بعــد حنــو عشــرة كيلــومرتات شــرقي أغمــات
ــــزوااي وبــــني الفــــن  ــــديين  يف بنــــا  املســــاجد وال املــــرابطني واملوحــــدين الفــــر، بــــني الفــــن ال
العســـكري  يف اختـــاذ القـــالع وا صـــون والرابطـــات وهـــو مـــا أعطـــى ثـــروة فنيـــة إســـالمية 

ومـــن خـــال  دراســـة الرابطـــات  (18)اإلســـالميجتمـــع كـــل خصـــائص اإلبـــداع املعمـــاري 
أ ـا ال ختتلـ  عـن  إبراهيم حركاتابملغرب األقصى حيث تبدو حسب شهادة املـؤرخ 

الرابطات اإلفريقية فهي عبارة عن حصون مربعة يتكـون الواحـد منهـا مـن طـابقني يرقـى 
إىل الثاين منهـا بسـلم و حيتـوي كـل منهـا علـى غـرف تطـل علـى صـحن حتـيط بـه أقـواس 

 .(19)ويف كل من زوااي ا صن برج ملراقبة العدو
وحىت املدن املغربية واألندلسية من خال  األبواب واألسوار تظهر علـى شـكل        

، والعمـارة ا ربيـة األندلسـية واضـحة املعـامل أل ـا (20)رابط من خال  التصـميم املعمـاري
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طــات يف شــي  عــن تصــاميم دار جهــاد إال أن تصــاميم القــالع ا ربيــة و ال ختتلــ  الرب
قالع املرابطني واملوحدين وهذا مـا  ـده مـن خـال  بـرج قرطبـة املـثمن الشـكل وهـو مـن 

وكذلك حسب وصـ  قلعـة تزغيمـوت الـق تعـرب عـن امتـزاج الفـن (21)األعما  املوحدية
املغــرق األندلســي يف أبلــغ صــورة إذ أن املــرابطني ومــن بعــدهم املوحــدين قــد وقعــوا حتــت 

مــارة الدينيــة وا ربيــة األندلســية وانتقــل الفــن األندلســي إىل املغــرب مــن خــال  أتثــري الع
بقــااي املـــرابطني واملوحــدين مـــن قــالع ومســـاجد وحصــون وأســـوار نكتشــ  هـــذا التـــأثري 
األندلســـي البـــديع الــــذي أظهـــر للوجــــود املدرســـة املغربيـــة األندلســــية يف الفـــن املعمــــاري 

  (22)الديين وا رق
ســة هــذه األشــكا   املعماريــة ميكــن أن نــذهب أبعــد مــن هــذا والظـاهر بعــد درا

علــى أســـاس أن العمـــارة ا ربيـــة والرابطــات وا صـــون ابخلصـــو  يف الغـــرب اإلســـالمي  
كانـــت إىل حــــّد مـــا متقاربــــة مـــن حيــــث التصـــاميم فهــــي جلهـــا تقريبــــا مربعـــة  ــــا أبــــراج 

)املنلنيــق( ورمبــا  للمراقبـة وكــوى لرمـي النبــا  وأخـرى لرمــي ا لــارة عـن طريــق الـدابابت
يعـــــود هـــــذا الّتشـــــابه املعمـــــاري إىل ســـــهولة التواصـــــل ا ضـــــاري والتكامـــــل االجتمـــــاعي 
والعســــكري بــــني جهــــات الغــــرب اإلســــالمي إىل فــــرتات طويلــــة يف عهــــد الــــوالة وعهــــد 
اخلالفــة األندلســية مث بلــغ التواصــل املغــرق واألندلســي عصــره الــذهيب يف عصــر املــرابطني 

ألبواب واألســوار واألبــراج هلــا نفــ  األشــكا  ونفــ  التصــاميم ممــا واملوحــدين وهلــذا فــا
 أعطى مدرسة حقيقية يف الفن املعماري ا رق ببالد املغرب اإلسالمي.

 الّرابطات اإلسالمية ونظام الّرهبانية والّديرية املسيحية:
عرفــــت أورواب يف العصــــور الوســــطى حركــــة دينيــــة تعــــرف ابســــم الرهبانيــــة والديريــــة       

واملقصود ابلرهبانية عيشة الفرد عيشة انعزالية يف خلوة كاملة بعيـدا عـن املـدن واألمـاكن 
العــامرة، أمــا الديريــة فهــي تعــين التقــا  مجاعــات مــن الرهبــان واجتمــاعهم يف مكــان بعيــد  
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وعرفــت املســيحية بــذور الزهــد والرهانيــة (23)كــذلك عــن العمــران واالنقطــاع فيــه للعبــادة 
"إذا أردت أ  ســـيد املســـي  عليــه الســـالم، الـــذي يــؤثر عنـــه قولـــه: مــن خـــال  تعــاليم ال

 . (24)تكو  كامال فبع ما لديك وأعط  مثنه إىل الفقراء واتبعين "
وإذا كنـــا نســـمع عـــن أمثلـــة بعـــض الـــذين آثـــروا االنقطـــاع للحيـــاة الدينيـــة يف أوائـــل عهـــد 

ًئا مألوفــا يف املشــر، املســيحية )إال أن هــذا اللــون مــن ألــوان ا يــاة الدينيــة مل يصــب  شــيْـ 
املســيحي قبــل القــرن الرابــع، يف حــني مل ينتشــر يف الغــرب قبــل القــرن اخلــام  ومل يصــب  
شائعا قبل القرن السـادس ويفهـم مـن هـذا أن ا يـاة الديريـة شـرقية األصـل بـل أن أقـوى 

ومـــن هـــذا حنـــدد أن الزهـــد والعزلـــة ومهـــا مـــن الـــدعائم (25)أثـــر تركـــه الشـــر، يف املســـيحية(
وىل للحياة الديرية مهدا يف أو  األمر لنوع مـن حيـاة الرهبانيـة االنفراديـة الـق حتولـت األ

 .(26)فيما بعد إىل حياة ديرية اجتماعية
ـــة بينهـــا وبـــني الـــرابط  ـــا دراســـتنا املقارن ـــة كنظـــام ديـــين واجتمـــاعي، يـــربز لن ومعرفـــة الديري

 ري يف غري هذه الدراسة.واملرابطة اإلسالمية الق تعرفنا  على قيامها ودورها ا ضا
تبــدأ الديريــة مــن حالــة الزهــد والتنســك املتأصــل يف الشــر، شــأنه شــأن مــا تنطــوي       

)واختــــــذ الزهــــــد عنــــــد (27)عليــــــه املســــــيحية  مــــــن مبــــــادئ أخــــــرى مث امتــــــدت إىل الغــــــرب
املسيحيني األوائل صورة بسيطة تتمثل يف طو  أمد الصالة والصيام ويف حـر  النسـا  

حــــني أنــــه كــــان مألوفــــا يف مصــــر يف القــــرن الثالــــث أن يعتــــز  الزاهــــد أو علــــى العفــــة يف 
الناســك بيئتــه، بــل أنــه يتخلــى عــن ااتمــع املتمــدين  ائيــا(*ومن هنــا إبمكــان الباحــث 
تفســري الرغبــة يف العزلــة والتقشــ  ا ــا  كانــت رد فعــل  نفســي؛ ضــد مــا ســاد ااتمــع 

وفوضـى )فـالفر، الكبـري بـني تعـاليم العهـد  الروماين يف القرن الرابع امليالدي مـن احنـراف
اجلديد وبساطة الكنيسة من جهة، وبني فسـاد ااتمـع اخلـارجي مـن جهـة أخـرى، دفـع  
كثريا من املخلصني إىل الفرار حنو األمـاكن النائيـة ينشـدون راحـة الفكـر والضـمري، هـذا 

اخـر عهـد فضال عن االضطهاد الوحشي الذي لقيـه املسـيحيون والـذي بلـغ أشـده يف أو 
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مما جعل الكثري يفكرون يف الفرار بعقيـدهتم إىل األمـاكن البعيـدة، هلـذا  (28)دقلداينوس(
)ويف هـــذا املعـــىن يصـــ  اعتبــــار  (29)أصـــب  الفقـــر وا رمـــان يـــؤداين إىل طهــــارة النفـــوس

الديريــــة حركــــة إصــــالحية جديــــدة اســــتعادت مكــــان املســــيحية األوىل مــــن مثــــل اب يــــاة 
الراهب من أبطا  اإلميان مثلما كـان الشـهدا  األوائـل، وصـار اآلخرة أضحى الناسك و 

 .(30) موئل الصفات املسيحية اخلالصة وظال على ذلك أل  سنة(
وهيأت الفوضى الـق تـردت فيهـا اإلمرباطوريـة الرومانيـة منـذ القـرن الرابـع املـيالدي       

دين يف ااتمــع، للكنيســة جــوا خاليــا مــن املنافســة، ممــا أبــرزت مقــام القســي  ورجــل الــ
فغــدا رجـــا  الـــدين ابلضـــرورة طبقـــة ابرزة ذات نفـــوذ وســـطوة، وأبـــرز دليـــل مـــا عـــرف بـــه 
رجـا  الكنيســة مــن تبليــل وتقــدير يف أوســاط الشـعوب اجلرمانيــة وهــذا ماكــان مــن أمــر 
رجـــا  الـــدين والكنيســــة الـــق وصـــلت إىل غــــرب أورواب أثنـــا  القـــرن الــــذي تـــال اعتنــــا، 

املســـيحية فمـــن املعـــروف أن التنســـك ظـــاهرة عامـــة يف مجيـــع  (31)اإلمرباطـــور قســـطنطني
ـــــاة الدينيـــــة ـــــوع مـــــن ا ي ـــــدعوة هلـــــذا الن  األداين وأن املســـــيحيني يف مصـــــر هـــــم أصـــــل ال

م ( والقـدي  أنطــوان املعاصــر 356-251،ويعتـرب القــدي  بـول  الطيــب)حوايل (32)
اابت املتــأخرة هالــة لــه أو  مثلــني تعرفهمــا الرهبانيــة فالقــدي  بــول  َأْضــَفْت عليــه الكتــ

واســعة مــن النــور يصــعب يف ضــوئها املصــطنع متيــز ا قيقيــة مــن اخليــا ، حــىت قيــل أنــه 
)أمــا القــدي   (33)ا يف أحــد كهــوف طيبــة مبصــر العليــاقضــى ســبعة وتســعني عامــا وحيــدً 

أنطوان فقد نظم كثريا من مستعمرات الرهبان يف مصر العليا خصص فيهـا لكـل راهـب 
نفردا وال يشرتك رهبان  املستعمرة إال يف نظـر القـدي  أنطـوان قامـت خلية يتعبد فيها م

 .(34)على أساس االنفراد (
هلــذا يعلــل املؤرخــون ظهــور الرهبانيــة وانتشــارها  يف صــورة عزلــة انفراديــة يف بدايــة األمــر  
كاحتلــاج علــى مــا طــرأ علــى املســيحية مــن تغيــري منــذ عامهــا األوىل، وعلــى أ ــا ثــورة 

اتمــــع الرومــــاين مــــن تســــيب ،ومــــن حيــــاة شــــبه وثنيــــة يف القــــرن الرابــــع علــــى مــــا ســــاد ا
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امليالدي،وظهـــرت املفارقـــة ا ـــادة بـــني مـــا  يـــرد يف الكتـــاب املقـــدس مـــن داينـــة خالصـــة 
 املـؤرخ فشـريقـو  . (35)وحياة سهلة، وبني ما صنفه رجـا  الـدين وهـذا برتتيـب هيئـتهم

( وحوادثـــه ابلـــذات يرجـــع أصـــل الســـيطرة )وإىل هـــذا العصـــر الغاشـــم )القـــرن الرابـــع املـــيالدي
واملكانة والسلطة الق يتمتـع  ـا رجـا  الـدين حـىت الوقـت ا اضـر، ألن الفوضـى الـق تـردت 
فيهـا اإلمرباطوريـة منــذ القـرن الرابـع املــيالدي هيـأت للكنيســة جـوا خاليـا مــن املنافسـة وطفولــة 

رمان السـاذج بتـدخل الـدين يف ومس  اجل…اجلرمان وجهالته أبرزت مقام القسي  يف ااتمع 
أخص  شؤونه إىل درجة لو حّررت سيدة رومانية زمن اإلمرباطورية العتربتـه فضـوال ال يطـا، 

فغدا رجا  الدين ابلضرورة طبقة ابرزة ذات نفوذ وسـطوة، وأوضـ  دليـل علـى  …وال يغتفر،
ـــّدين أن يتخـــذوا ألنف ســـهم طـــرازًا طلـــب الكنيســـة يف  القـــرن الســـادس املـــيالدي إىل رجـــا  ال

خاصــا، فاختــاروا القبــا  الطويــل والشــعر القصــري حفظــا للــزي الرومــاين القــدمي يف حــني ظــل 
 اجلرمان على عادهتم من القبا  القصرية والشعر املرخي على الكتفني(.

وازداد الرهبــان قــوة مــن الهــوت غلــيظ صــارم ومــا غلــب علــى حيــاهتم مــن صــفة دنيويــة 
الكنيســة، كـل ذلـك محــل النفـوس شـديدة ا ساســية فضـال عـن اإلبتــذا  وااـون خـارج 

على الفرار إىل الصحرا  واالبتعاد عن دواعي اإلغرا  ومفاسد املدينة الرومانيـة والبحـث 
وعمــد هــؤال  الرهبــان* إىل املغــاالة يف تعــذيب اجلســم ( 36) عــن الصــفا  الروحــي ابلعزلــة

املدن والعمـران، أو علـى رؤوس وإذال  النف  ابملعيشة اإلنفرادية،يف القفار البعيدة عن 
اجلبـــا ، وذلـــك فضـــال علـــى التهلـــد أان  الليـــل وأطـــراف النهـــار ، مـــع الصـــيام الطويـــل 
وا رمــان،وغري ذلــك مــن رهبانيــة صــارمة ابتــدعوها ألنفســهم ولقيــت يف نفــوس الكثــريين 

)ومهمــــا يكـــن مــــن أمـــر فــــإن الرهبانيــــة  (37)هـــوى فســــاروا علـــى منــــواهلم –مـــن إتبعــــوهم 
ية نـوع مـن التطـرف البعيـد عـن ا كمـة وطبيعـة اإلنسـان اإلجتماعيـة فلـي  مـن اإلنفراد

ـــدً  ـــه مـــن بـــين اإلنســـان ليعـــيش وحي ا وســـط الـــدين  يف شـــي  أن يبتعـــد الفـــرد عـــن إخوان
ى لـذلك كـان البـد للعقـال  الـراغبني يف االنقطـاع للعبـادة مـن ابتكـار نظـم أخــر  …اهلـوام
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لـديري( الـذي جيمـع بـني الرغبـة يف اإلنقطـاع النظـام )ا تتفق وطبيعة البشر ومن هنا نشـأ
 . (38)للعبادة من جهة وبني طبيعة البشر االجتماعية من جهة أخرى(

يف   خوميــوسوكانــت أو  األديــرة الــق عرفتهــا املســيحية هــي تلــك الــق شــيدها       
)وهنـا يالحـظ أن ابخـوم أتثـر (39)م(320-315دندرة وأمخيم بصعيد مصر، ما بني )

ة  ديــــره اجلديـــد مبــــا شـــاهده يف اجلـــيش الرومــــاين مـــن نظــــم ، فلـــا  الــــدير يف عنـــد إقامـــ
تصميمه وخلواته أشبه بشي  مبا هو معروف عن املخيمات الرومانية، كما أن القـدي  
ابخوم أس  لديره بعـض التنظيمـات شـبه العسـكرية املعروفـة يف اجلـيش الرومـاين ففـرض 

والعمـل اليـومي زايدة علـى مباشـرة  الطقـوس على أعضا  الدير الطاعـة واهلـدو  والنظـام 
 .(40)الدينية(

و ـــذا الطـــرح اجلديـــد لنظـــام الرهبانيـــة والديريـــة مـــن حيـــاة التعبـــد عنـــد املســـيحيني وجـــد  
النــاس ضــالتهم فــأقبلوا علــى الديريــة إقبــاال شــديدا حــىت بلــغ  إتبــاع القــدي  ابخــوم عــام 

تضمهم بعـض املؤسسـات م  ثالثة آالف راهب ، فضال عن سبعة آالف كانت 390
 . (41)الديرية األخرى

ومل ميض وقت طويل حىت انتشرت حيـاة الرهبانيـة والديريـة خـارج حـدود مصـر يف       
اجلز  الشـرقي مـن العـامل الرومـاين، أي يف بـالد الشـام وقـرب  وبـني بـالد مـا بـني النهـرين 

املرحلــة وهــذا أايم  وميكــن مالحظــة تطــور الديريــة والرهبانيــة يف هــذه (42)وآســيا الصــغرى
م( الــــــذي اســــــتفاد مــــــن األنظمــــــة  الديريــــــة األنطونيــــــة 379-329القــــــدي  ابســــــل )

والباخوميـــــة ومل تعلبـــــه )فأســـــ  مؤسســـــة ديريـــــة يف قيصـــــرية اجلديـــــدة  ســـــيا الصـــــغرى 
...وســرعان مــا أصــبحت التنظيمــات الــق وضــعها القــدي  ابســل للمؤسســات الديريــة 

وصـــــارت تتـــــزعم ا يـــــاة الديريـــــة يف اإلمرباطوريـــــة (911)مبثابـــــة دســـــتور لألديـــــرة الباســـــلية(
 .(43)البيزنطية بقية العصور الوسطى
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ونظــام القــدي  ابســل جيمــع بــني املثاليــة والواقــع العملــي ،إذ قضــى علــى مــا كــان       
هنـــاك مـــن أثـــر للعزلـــة وا يـــاة االنفراديـــة داخـــل الـــدير،وجعل الرهبـــان يشـــرتكون اشـــرتاكا 

فنبــذ إقامــة االديــرة يف الصــحاري واملنــاطق النائيــة ،وفضــل إقامتهــا فعليــا يف ا يــاة العامة،
يف املــدن أو ابلقــرب منهــا ،وحــرم نظامــه تعــذيب الــنف  وإمهــا  اجلســد ووجــه طاقــات 
الرهبان توجيها إجيابيا ،وهذا بتوجيه نشاطاهتم لألعما  النافعة، لي  الغرض منهـا سـد 

احملتاجني مـن أهـل املنطقـة الـق يقـع حاجة الدير ومطالبه فحسب بل مساعدة الفقرا  و 
)وهكــذا مل هتمــل األديــرة الباســلية العمــل النــافع املفيــد داخــل الــدير ،مثــل (44)فيهــا الــدير

الفالحـــة والنســـيج وصـــناعة اجللـــود واألخشـــاب والبنـــا  مـــع حتـــرمي امللكيـــة اخلاصـــة علـــى 
القــو  ان  ومــن هــذا ميكــن(45)أعضــا  الــدير ويــث ال ميتلــك الراهــب إال ثوبــه ونعليــه(

 .(46)القدي  ابسل هو املؤس  ا قيقي للديرية (
وعلــى الــرغم ممــا يقدمــه الــدير للملتمــع األوروق، إال أنــه يالحــظ أ ــا مقدمــة  للتكفــري 
واالحنــال ، فأصــب  نظــام الديريــة مــن عوامــل متزيــق كيــان األســرة وشــل كثــري مــن مرافــق 

نت قـانوان يقضـي بتحـرمي دخـو  األديـرة ا ياة العامـة ،وأثـر علـى الدولـة الرومانيـة )فاسـت
علــى الالئقــني للخدمــة العســكرية ورمبــا كــان مــن العوامــل الــق دفعــت الدولــة إىل اختــاذ 

وألن  (47)مثل هذا القرار هو أن الديريني أخذوا يشتبكون أحيـاان مـع الكنيسـة والدولـة(
ة ميكــــن اعتبــــار الــــديريني فرضــــوا مبــــاد هم علــــى ااــــامع الدينيــــة ابلقــــوة ،ويف هــــذه ا الــــ

انتشــار ا يــاة الديريــة قــد أدى إىل وجــود فئتــني مــن رجــا  الــدين األوىل ،تشــمل رجــا  
الدين النظاميني،أي رجا  األديرة مـن الرهبـان اخلاضـعني لـنظم ديريـة حمـدودة وفئـة اثنيـة 
تظـــم رجـــا  الـــدين )الـــدنيويني(أو)العلمانيني (أي رجـــا  الكنيســـة مـــن أســـاقفة ومشاســـة 

ين مســوا بــذلك أل ــم علــى العكــ  مــن الــديريني ،كــانوا أكثــر تــدخال يف وقساوســة الــذ
 .(48)ا ياة  الدنيوية وأكثر امتزاجا بعامة الناس
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م علـــى يـــد أثناســـيوس  339)وانتقلـــت الرهبانيـــة الشـــرقية إىل إيطاليـــا حـــوايل ســـنة       
أن "غـــري  (49)إســـبانيا و غاليـــا وإيرلنـــداصـــاحب املـــذهب املشـــهور ووصـــلت منهـــا إىل 

العقليـة األوروبيــة علـى وجــه العمـوم مل ترحــب ابلصـرامة الــق تطلبهـا هــذه ا يـاة اجلديــدة 
مـــن عليـــا   (50)،ومل تستحســـن صـــورة الراهـــب املصـــري وهـــو يطـــل علـــى حلاجـــه وزواره

 (51)التقـــوى اجلائعـــة والقــــذرة الن العقـــل الالتيـــين مييــــل إىل الناحيـــة العمليـــة يف ا يــــاة "
خــال  هــذا الــنص بعقليتــه الغربيــة الــق حتتقــر كــل مــا هــو شــرقي  ويبـدو املــؤرخ )فشــر مــن

،هلذا يظهر الالتيين يف صورة صاحب العقليـة العلميـة والشـرقي يف صـورة قـذرة وهـذا مـا 
يـربز عقــدة التفـو، الغــرق؛ حــىت يف العقيـدة الواحــدة  الـق يعتنقهــا املســيحيون يف أورواب 

متباينـــة فيمـــا بعـــد بـــني األثناسيوســـية  واملشـــر، علـــى أن هـــذه العالقـــة عرفـــت اختالفـــات
واألريوســية وهــي ال تــدخل يف وــا  ا ــديث عــن تطــور الديريــة الرهبانيــة يف أورواب حــىت 
يتســىن لنــا دراســتها  ومقارنتهــا مــع الرابطــات واملرابطــة يف العــامل اإلســالمي ،و يبــدو لنــا 

واب الـذي كانـت ( هي البلـد الوحيـد يف غـرب أور غاليامن خال  دراسات املؤرخني أن )
بــه وتمعــات ديريــة منظمــة ،وذلــك علــى الــرغم مــن االتفــا، علــى وجــود رهبــان متفــرقني 

و نتيلـة جلهـود ثالثـة (52)،أو مجاعات غري منظمة من الرهبان يف كثـري مـن بـالد الغـرب
رجــا  تفخــوا يف ا ركــة الديريــة إبيطاليــا روحــا جديــدة تغــريت األوضــاع وأعطــى هــؤال  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة طا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  للديري  بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غربي
وما يهمنـا يف هـذا ااـا  التعـرف علـى (54)وجرجيورى(53)بندكت وكاسيدوروهؤال  هم 

 النظام الديري البندكق مث بعده الديرية االيرلندية إل ا وا  دراستنا املقارنة .
والقـــدي  بنـــدكت"هو صـــاحب الفضـــل يف أتســـي  النظـــام الـــديري الـــذي عـــرف       

اإليطالية حتتل مكـان الصـدارة يف الغـرب بعـد أن حـل النظـام ابمسه والذي جعل الديرية 
البندكق حمل كثـري مـن األنظمـة الديريـة السـائدة كمـا متتـع ألو  مـرة يف اتريـ  املنظمـات 

 .(55)الديرية ،بتأييد البابوية وعطفها "
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م 480والقدي  بندكت هذا من أسـرة إيطاليـة معروفـة ابلثـرا  و اجلاه،ولـد حـوايل سـنة 
تعليمــه يف أرقــى مــدارس رومــا ولكــن هــذا الشــاب الــورع كــره حيــاة الفســاد الــق وتلقــى 

"ومل ســادت رومــا إذ ذاك وهلــر الــرتف والنعــيم وجلــأ إىل كهــ  منعــز  يف مكــان جبلــي 
يلبـــث أ  أدرك أ  حيـــاة الرهبنـــة علـــى النحـــو االنعـــزايل ال حتقـــق التنســـك الســـليم 

 خلــي عــن الطريــق القــدمي للزهــد"،أل  الراهــب يلقــى مــن املتاعــب مــا يدفعــه إىل الت

(56). 
ـــاس طلبـــا للربكـــة ،حـــىت جتمـــع حولـــه عـــدد مـــن املريـــدين  وملـــا ذاعـــت شـــهرته ،قصـــده الن

م يف االنتقــا  إىل مكــان بعيــد عــن رومــا وأرســل 520وعندئــذ فكــر بنــدكت حــوايل ســنة 
بعـــض أتباعـــه للبحـــث عـــن موضـــوع أكثـــر  مالئمـــة واختـــار الرهبـــان موضـــع مناســـب يف 

ق بــني رومـا وانبلــي عنـد )مونــت كاسـينو( حيــث يوجـد معبــد قـدمي لآللــه  منتصـ  الطريـ
مث أخــذ رهبـان الــدير  …ذلــك املوضـع إلقامــة ديـره األو   بنـدكتأبولـو )وهكـذا اختــار 

اجلديد يعملون يف تطهري املنطقة اااورة يف الغاابت واملستنقعات واستصـالح  أراضـيها 
ميـــــد أهـــــايل املنـــــاطق القريبـــــة ابلغـــــالت للزراعـــــة حـــــىت اســـــتطاع ديـــــر مونـــــت كاســـــينو أن 

وهلــــذا انتشــــرت الــــدعوة إىل التقشــــ  (57)واحملصــــوالت املختلفــــة خــــال  أوقــــات الشــــدة
والتنســــك يف غــــرب أورواب ال يف صــــورة رهبانيــــة إنعزاليــــة بــــل يف صــــورة ديريــــة إجتماعيــــة 

على قاعدة أن اإلنقطاع للعبـادة ينبغـي أن يكـون مزجيـا  القديس بندكتوقامت طريقة 
مــــن العمــــل اليــــدوي والدراســــة يف الكتــــب املقدســــة والصــــالة اجلامعــــة وعمــــت الطريقــــة 
البندكتيــــة أرجــــا  الغــــرب األوروق وأســــهمت بســــهم كبــــري يف مضــــمار التقــــدم اإلنســــاين 

"وللـــديريني البنـــدكتيني الفضـــل يف تعمـــري األراضـــي اجلديـــدة الـــق اســـتقروا  ـــا (58)آنـــذاك
قــرا  واملســاكني وهـــم كــذلك أصــحاب الفضـــل يف وزرعوهــا بعــد إصــالحها والعنايـــة ابلف

صون املخطوطات ونسـخها حفظـا هلـا مـن الضـياع والنسـيان والواقـع مل تكـن مثـة وسـيلة 
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غري الديرية لصون ما تبقى من نور املدنية األوروبية حـني مل يكـن يف أورواب سـوى ظـالم 
 . (59)ا روب والغزوات الق أحلت اجلرمان حمل الرومان"

د املـــؤرخ )فيشـــر( العوامـــل الـــق ســـاعدت علـــى إنتشـــار الديريـــة البندكتيـــة  يف وحيـــد      
أرجا  الغـرب األوروق وهـي النمـو الروحـي والبطولـة الدينيـة واخلـوف مـن عـذاب اآلخـرة 
والتملص من تكالي  ا ياة غـري أن العامـل الـذي فـا، هـذه العوامـل كلهـا يف اجتـذاب 

هــــو الشــــعور ابســــتحالة العــــيش يف عــــامل مزقتــــه  الكثــــريين مــــن النــــاس إىل ا ركــــة الديريــــة
إغــارات اجلرمــان ودكــت أركانــه ا ــروب وهــو عــامل طفحــت سياســته ابآلاثر والشــهوات 

 (60)ومن هنـا يتضـ  يف رأي فيشـر السـر يف ميـل الكثـريين مـن النـاس إىل حيـاة التنسـك
ضـى احمليطـة )إذ قطعوا األمل يف الدنيا وما فيها مـن النـاس، فانسـحبوا مـن الظلمـة والفو 
 . (61) م يف هذه الدنيا إىل النور واهلدى الذي وعد املسي  به مجيع املتقني( 

وأمــــــا الديريـــــــة اإليرلنديـــــــة، فريجـــــــع الفضــــــل يف أتسيســـــــها إىل املبشـــــــر اإليرلنـــــــدي       
(وقبل هذا كانت اإلرساليات البندكتية الق قصـدت إ لـرتا Columbanus كوملبانوس)

صـــادفت يف طريقهـــا نوعـــا مـــن األديـــرة الكلتيـــة الـــق انتشـــرت مـــن  وغاليـــا الفر يـــة، وقـــد
 . (62)إيرلندا إىل إ لرتا وغاليا وأملانيا

إال أ ــــا مل تتحـــــو  إىل  (63)وعلــــى الــــرغم مـــــن أن املســــيحية  كانـــــت معروفــــة يف إيرلنـــــدا
ـــه  الفضـــل يف أتســـي   الكنيســـة الغربيـــة إال يف عهـــد القـــدي  )ابتريـــك( الـــذي يرجـــع ل

م )ويبـــدو أن تطـــرف إيرلنـــدا 445اغ يف الشـــما  الشـــرقي يف إيرلنـــدا ســـنة أســـقفية أرمـــ
وعزلتهــا ســاعدت علــى احتفــاظ الكنيســة اإليرلنديــة بــبعض األوضــاع الكنســية القدميــة 
بعد أن درست هذه األوضـاع واختفـت مـن صـلب القـارة وكـان مـن املسـتحيل أن تقبـل 

اإليرلنـديني والبابويـة منـذ عهـد الكنيسة الرومانية هذه األوضاع لـذلك بـدأ اخلـالف بـني 
م عنــدما قبــل اإليرلنــديون 733البـااب جرجيــوري العظــيم ومل ينتــه هــذا اخلــالف حــىت ســنة 

 .(64) األوضاع املعمو   ا يف الكنيسة الرومانية(
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حتويـل القبائــل الوثنيــة يف إسـلندا إىل املســيحية بعــد  القــديس كوملبــانوسواسـتطاع       
تعتــرب الديريــة اإليرلنديــة الــق جــدد  ــا كوملــانوس الديريــة البندكتيــة أتسيســه األديــرة  ــا. و 

من النماذج الفريدة من نوعها يف أورواب مـن حيـث وفـرة املخطوطـات ومحاسـتها الدينيـة 
الــق أشــعلت حركــة التبشــري يف أورواب العصــور الوســطى، حــىت اســتطاعت هــذه الديريــة 

ـــداد إىل إ لـــرتا واالصـــطدام ـــة يف اجلنـــوب، ويف  اإليرلنديـــة االمت ـــة البندكتي ـــا  ابلديري أملاني
، وعلـى الـرغم ممـا عرفـت بـه نظـم األديـرة اإليرلنديـة مـن تطـور وإيطاليا وسويسـرا وغاليـا

يف أعمــا  الزراعــة ومحاســة يف نشــر املســيحية  يف أورواب، فإ ــا مل يقــدر هلــا البقــا  طــويال 
بعضــها بعــض، كمــا أنــه اصــطدم ألن كوملبــانوس مل يقــرر وســيلة للــربط بــني هــذه األديــرة 

يف سرعة ابلنظام البندكق وملـا كانـت األديـرة البندكتيـة ذات صـبغة عمليـة أوضـ  فضـال 
م( مل 615عــــن متتعهــــا بعطــــ  البابويــــة ورعايتهــــا، فــــإن نظــــام القــــدي  كوملبــــانوس )تـــــ 

 .(65)يستطع الثبات طويال
ا  يف نشــر الداينــة ومــن خــال  مــا تقــدم يتضــ  لنــا كيــ  قــام الــديريون بــدور فعــ      

ونشر األمن بني الفقرا  واملستضعفني يف عهد الف  واالضطرابت علـى الـرغم  املسيحية
 . (66)من اعتنا، اجلرمان للمسيحية وتبنيهم للحضارة الرومانية

و)أمــا يف امليــدان االقتصــادي فــإن نشــاطهم أدى  إىل إصــالح كثــري مــن األراضــي       
ى جهــــودهم العمليــــة يف النســــيج والصــــباغة ودبــــغ اجللــــود والنهــــوض ابلزراعــــة، زايدة علــــ

 .(67)وصناعتها؛ األمر الذي تبعه نبوغهم يف زخرفة املخطوطات وتزيينها(
ـــة يف الشـــر، والغـــرب أن األوىل أداة روحيـــة         ـــة بـــني الديري ويتضـــ  أيضـــا مـــن املوازن

ـــة اإليرلند ـــدان ا ضـــارى بينمـــا الّديري ـــة أصـــبحت مركـــزًا وتـــة بعيـــدة كـــل البعـــد عـــن املي ي
)هــذا -(68)للحضــارة والعلــم ومؤسســات اقتصــادية وجامعيــة يف ظلمــة العصــور الوســطى

إىل أن عظمة الديريـة البندكتيـة ال تتمثـل يف املوازنـة بينهـا وبـني الديريـة الشـرقية بقـدر مـا 
تتمثـــــــــــل يف األثـــــــــــر الـــــــــــذي تركـــــــــــه النظـــــــــــام البنـــــــــــدكق يف حيـــــــــــاة العصـــــــــــور الوســـــــــــطى 
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تعراضـــنا  هلـــذه املؤسســـة الّدينيـــة يف أورواب واملشـــر، يطـــرح علينـــا وبعـــد اس(69)ومفكريهـــا(
هــل هنــاك أتثــري بــني الــرابط واملــرابطني يف العــامل اإلســالمي، بينهــا -إب ــاح  ســؤا  هــام:

 وبني الّرهابنية والديرية يف عامل العصور الوسطى املسيحية يف أورواب؟.
فيهــا إال مـــا قــا  القـــرآن نفســـه يف  الّرهبانيــة مـــن وجهــة النظـــر اإلســالمية ال نقـــو       

}ورهبانية ابتدعوهها ادا بتبهاهدا ومديال  بت ابترداا رهللادهاا     دا سورة ا ديـد: 

 {روههددا  ددا روا،تالددا،  اليهددا اوددم،ه  اهددها اددهال  همدداه  وب يددا اددهال   ا دد ها
م فقــا  :)ورهبانيــة ابتــدعوها أي ابتــدعتها أمــة 1374هـــ/774.وفســرها ابــن كثــري (70)

حىت ذمهم هللا البتداعهم يف دين هللا ويف عدم قيامهم مبا التزموه مما زعمـوا أنـه النصارى 
 قربة يقر م إىل هللا عزوجل*(. 

والنصـــو  اإلســـالمية تـــدعو إىل االعتـــدا  وحتـــذر مـــن مغبـــة التطـــرف الـــذي يعـــرب عنـــه 
ويف ا ــــــديث ينهــــــى (71)لســـــان الشــــــرع بعـــــدة ألفــــــاظ منها)الغلو(و)التنطع(و)التََّشـــــدد(

عــن الغلــو و ــوف مــن التنطــع عــن عبــد هللا بــن عبــاس رضــى هللا عنهمــا أن  ســو  الر 

قـــــــــا  :)إايكـــــــــم والغلـــــــــو يف الـــــــــدين فإيــــــــا هلـــــــــك مـــــــــن قـــــــــبلكم ابلغلـــــــــو يف  النــــــــيب 
واملراد مبـن قبلنـا: أهـل األداين السـابقة وخاصـة أهـل الكتـاب وعلـى األخـص (72)الدين(

الكتــاب ال تغلــو يف ديــنكم غــري  وقــد خــاطبهم القــرآن بقولــه:لقل اي أهــل(73)النصــارى
ا ـــق و ال تتبغـــوا أهـــوا  قـــوم ضـــلوا مـــن قبـــل و أضـــلوا كثـــريا وضـــلوا عـــن ســـوا  الســـبيل 

والنصارى أكثر غلوا يف االعتقاد والعمل من سائر الطوائ  و إايهم  ى هللا عـن (74){
مــن  )ومــن أجــل هــذا قــاوم النــيب كــل جتــاه ينــزع إىل الغلــو يف الــدين وأنكــر علــى(75)الغلـو

ابلــغ مــن أصــحابه يف التعبــد والتقشــ  مبالغــة خترجــه عــن حــد اإلعتــدا  الــذي جــا  بــه 
فقد شرع اإلسالم من العبادات ما يزكي نف  الفرد ويرقى بـه روحيـا ومـاداي  …اإلسالم

ومـــا يـــنهض ابجلماعـــة كلهـــا ويقيهـــا علـــى أســـاس مـــن األخـــوة والتكافـــل دون أن يعطـــل 
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الة والزكاة والصيام وا ج عبـادات فرديـة ومجاعيـة مهمة اإلنسان يف عمارة األرض فالص
يف نفــ  الوقــت فهــي التعــز  املســلم عــن ا يــاة وال عــن ااتمــع  بــل تزيــده ارتباطــا بــه 

بـل يـدعو الـدين ا ـق إىل تزكيـة (76)شعوراي وعمليا ومن هذا مل يشرع اإلسـالم الّرهبانيـة(
وأنكـر القـرآن الرهبانيـة الـق (79)ئـلالنفوس وهتـذيبها وحتليتهـا ابلفضـائل وختليهـا عـن الرذا

تفـــرض علـــى اإلنســـان العزلـــة عـــن ا يـــاة وطيباهتـــا قـــا  تعـــاىل:لايبين آدم خـــذوا زينـــتكم 
عنــد كــل مســلد وكلــوا واشــربوا وال تســرفوا إنــه ال حيــب املســرفني، قــل مــن حــرم زينــة هللا 

ا ال حترمـوا وقـا  أيضـا :لأييهـا الـذين آمنـو  (80)الق أخـرج لعبـاده والطيبـات مـن الـرز،{
طيبات ما أحل هللا لكم وال تعتدوا إن هللا ال حيـب املعتـدين وكلـوا ممـا رزقكـم هللا حـالال 

 .(81)طيبا و أتقوا هللا الذي أنتم به مؤمنون{
أمـا الرهبانيــة يف اإلســالم كمــا جــا ت يف ا ــديث الشــري  فهــي اجلهــاد يف ســبيل       

ـــــادة ودرة ات :)لكـــــل نـــــيب يقـــــو  الرســـــو (.  82)جهـــــاهللا عـــــّز وجـــــل واجلهـــــاد رأس العب
رهبانيتــــه، ورهبانيــــة هــــذه األمــــة اجلهــــاد يف ســــبيل هللا عــــّز وجــــل( ويف روايــــة )لكــــل أمــــة 

إذن فاجلهــــاد رهبانيــــة اإلســــالم  (83)رهبانيــــة ورهبانيــــة هــــذه األمــــة اجلهــــاد يف ســــبيل هللا(
أن ا ــديث الشــهري الــذي نطــق  (84)م(1945-1863ويــرى املستشــر، نيكلســون )

)الرهبانيــة يف اإلســالم( كــان يف ا قيقــة شــلبا للعقيــدة النصــرانية هــذه  الرســو   بــه
واملـــأثور عـــن النـــيب أنـــه شـــلب الرهبانيـــة (85)وبرهـــاان علـــى كـــرب نفوذهـــا يف الوقـــت نفســـه

فيقـو  )ولكـن  نيكلسـو ويضـي  (86)وضمنها العزوبية كما ورد ذلك يف القـرآن الكـرمي
ســورة ا ديــد الــذي ســاد حــىت  ايــة القــرن الثالــث  تفســري اآليــة الســابعة والعشــرين مــن

اهللــري، د  علــى أن النــيب امتــدح الرهبانيــة بوصــفها مدرســة أمــرت  ــا املشــيئة اإلهليــة 
 .(87)وأن التنديد  ا كان منصبا على أولئك الذين أفسدوها(
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ولكن الدراسـات اإلسـالمية الـق تناولـت تفسـري سـورة ا ديـد وشـرحت أحاديـث الغلـو 
طرف والتنطع تـؤكد أن الّرهبانبة ابتدعها النصارى ما رعوهـا حـق رعايتهـا ومل أيمـرهم والت

يف تفســريه للنصــو  اإلســالمية قــد  نيكلســو  ــا هللا ســبحانه وتعــاىل وبــذلك نــرى أن 
جانب ا قيقة العلمية.إذا كان هـذا موقـ  القـرآن والسـنة النبويـة مـن الرهبانيـة، فكيـ   

 كان واقع املسلمني؟.
وهـو مـن  -حممـد بـن العـريب املعـافري اإلشـبيلي–ومن املعاصرين لدولة املـرابطني       

الــذين عارضــوا صــراحة الرهبنــة والتصــوف الفلســفي، ابلــرغم أنــه قــد مــا  يف آخــر عصــره 
" أن العزلـة أفضـل مـن اخللطـة يف صـورة مـا  سراج املريدين" :كتابه  إىل العزلة ، وقرر يف

ياة بني ظهرانيه شاقة كـدرة، حائـدة عـن مـنهج الشـرع، إذا فسد ااتمع ، وأصبحت ا 
.وكانـــت العزلـــة واإلعتكـــاف صـــنو املتصـــوفة الزهـــاد املســـلمني،الذين  (88)وقـــانون الـــدين"

كـــان مـــنهم مـــن ينعـــز  بنفســـه أايًمـــا طويلـــة بـــني القبـــور ، ينـــاجي أرواح األمـــوات".وهي 
تــــك للعــــرض ظــــاهرة مرتبطــــة جــــدال مبــــا كــــان حيــــدا ابألنــــدل  مــــن ضــــياع لــــألرض وه

 .  ساة األندل  الكبرية وضياع مد اوفقدان األحبة، وضع  حاهلم أمام مأ
حياو  الباحثون املوازنة بـني املرابطـة والتصـوف يف اإلسـالم وبـني الرهبانيـة والديريـة       

يف املسيحية كمـا وازنـوا بـني الـرابط والـدير، ومـن خـال  مـا تقـدم تعرفنـا علـى أن الـرابط 
نتيلــة للظــروف ا ربيــة الــق عرفهــا املســلمون يف الشــر، والغــرب وعلــى اإلســالمي ظهــر 

األخـــص أثنـــا  غيـــاب األســـطو  اإلســـالمي والســـر يف وجـــود الـــرابط انتـــج عـــن الصـــراع 
)وهــو ( 89)املريــر الــذي قــام منــذ ظهــور اإلســالم بــني النظــام اإلســالمي والنظــام البيزنطــي

املتوسـط فانتقـل شـيئا فشـيئا حنـو صراع بدأت تدور رحاه يف ا وض الشرقي من البحـر 
الغــــرب( ويؤكــــد غالبيــــة البــــاحثني أن الــــرابط اإلســــالمي مســــتمد مــــن املصــــطل  القــــرآين 

} ،ا ه،الا اومّ،ه  اهدها هبدباوا وبداباوا،  وراب دها  و املذكور يف سورة آ  عمران
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هـاد والصـرب واملصـابرة والـرابط واملرابطـة هنـا مـن مـواطن اجل(90)ال ها   وعمك  لفمحها{
  (91)عند املسلمني

ويــــرى البــــاحثون أن )لفظــــة املنســــتري لفظــــة يواننيــــة ال لطينيــــة اعتــــاد أهــــل الــــبالد       
إطالقهــا علــى املؤسســة النصــرانية الــق يؤمهــا الرهبــان والــق تســمى ابلعربيــة الــّدير فلمــا 

مـن مبؤسسـة الـرابط إىل تـون  مل يـر يف الـبالد و يف هـذه املؤسسـة  هرمثـة بـن أعـني جا 
حيــث نظامهــا ومــن حيــث معمارهــا شــيئا  تلــ  كثــريا علــى األقــل حســب الظــاهر عــن 
الّدير أو املنستري فأطلقوا على الرابط اإلسالمي نفـ  اإلسـم الـذي كـانوا يطلقونـه علـى 

 .(92)الدير النصراين(
وعـــرف املســـلمون األديـــرة وا صـــون الرومانيـــة وكـــم احتكـــاكهم ابملســـيحيني أايم       

ام ومصر، إال أنه يصعب التسليم ابلقو  بفكرة التـأثري املسـيحي يف الرابطـات فتوح الش
والـــــزوااي، فـــــإذا وازان بـــــني دور الرابطـــــات والـــــزوااي اإلســـــالمية، ورابطـــــات املغـــــرب علـــــى 
اخلصــو  وبــني دور األديــرة البندكتيــة واإليرلندية، ــد بعــض املهــام املشــرتكة كالوظــائ  

فيــة الــق أدهتــا األديــرة املــذكورة والرابطــات اإلســالمية، إال االجتماعيــة واالقتصــادية والثقا
أن وجـــه اإلخـــتالف اب، بـــني املؤسســـتني اإلســـالمية واملســـيحية، وهـــو بقـــا  تـــد  عليـــه 
االختالفات املوجودة مـن حيـث الغايـة والتصـميم املعمـاري فمـن جانـب الغايـة واهلـدف 

وأمــا مــن حيــث التصــميم (93)نالحــظ أصــالة الرابطــات اإلســالمية،ومن خــال  املصــطل 
ـــــة فـــــالرابط يف تصـــــميمه اســـــتمد مظـــــاهر القـــــوة مـــــن القـــــرآن الكـــــرمي ومل تعـــــرف  املعماري
الرابطــات والعمـــارة ا ربيـــة والدينيـــة اإلســـالمية حماكـــاة الطبيعيـــة فعنـــد معاجلـــة فـــن البنـــا  
العسكري، ينصرف املعماري املسلم عن التلسيم ابتعادا واضـ  األثـر يف كـل مـا أنتلـه 

وعلــى الــرغم مــن حضــور املــوروا البيزنطــي يف فضــا  الغــرب اإلســالمي (94)مــا مــن أع
مـــن (96)فإننـــا نســـتبعد أتثـــري العمـــارة ا ربيـــة املغربيـــة (95)مـــن قـــالع وحصـــون إىل كنـــائ 

قـــالع وحصـــون ورابطـــات ابلعمـــارة البيزنطيـــة ألن إمجـــاع املـــؤرخني علـــى وجـــود مدرســـة 
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يف اهلندســــة املعماريــــة الدينيــــة، ومــــن  معماريــــة مغربيــــة اســــتمدت جــــذورها مــــن القــــريوان
ــــة ا ربيــــة )رابطــــات وحصــــون وقصــــور وحمــــارس، وأبــــراج(  املنســــتري يف اهلندســــة املعماري
يـــدعوان إىل الـــذهاب أكثـــر مـــن هـــذا إىل القـــو  ان املدرســـة املغربيـــة والـــرابط اإلســـالمي 

قـــد عرفـــوا ابتعـــدا عـــن مظـــاهر الفـــن املعمـــاري املســـيحي الـــّديين وا ـــرق، وألن املســـلمني 
احنراف املسيحية عن التوحيد نظرا لتأصل عبادة الصور يف نفوسهم رغم وضوح حترميهـا 

  (.97)يف بعض قرارات ااامع املسكونية
)وقــــد أســــرف املســــيحيون يف عبــــادة القّديســــني والصــــور املســــيحية،حىت فــــاقوا يف ذلــــك 

د العمــــــارة هلــــــذا الســـــبب ابتعـــــد املســــــلمون عـــــن تقليـــــ(98)الكاثوليـــــك يف هـــــذا العصـــــر(
املسيحية، أما التصوف اإلسالمي فهـو خمتلـ  عـن الّرهبانيـة فـإذا كانـت الرهبانيـة بدعـة 
ابتــدعها املســيحيون، فــإن التصــوف اإلســالمي قبــل جنايــة الــّدجالني  واملنحــرفني   فإنــه 
مــن صــميم الــّدعوة اإلســالمية فــإذا عــدلنا عــن مصــطل  التصــوف الــذي شــاع يف القــرن 

نا إىل الكتاب والسنة وعصـر الصـحابة والتـابعني وأتملنـا يف القـرآن الثاين للهلري)ورجع
وا ــديث وجــدان القــرآن ينــوه بشــعبة مــن شــعب الــدين ومهمــة مــن مهمــات النبــوة يعــرب 

  عنهــا بلفــظ )التزكيــة( ويــذكرها كــركن مــن األركــان األربعــة الــق بعــث الرســو  الكــرمي
األايدديه ر ددهت اددهال  ،تمدده هدده اوددمث بعدد   دد   لتحقيقهــا وتكميلــه يقــو  تعــاىل:ل

وميال   ،اله و ،زبيال  و ،عم ال  اوكتاب و اوحك ة و ها بانها اه  قبل وف  هللاالل 

هذه الشعبة هي تزكية النفوس وهتذيبها وصحب هـذه الصـفات األحسـان  (99){ ابيه
والصرب والزهد وغىن القلب والتوكل واإليثـار واجلهـاد يف سـبيل هللا واإلخـال  واخلشـوع 

ـــة املضـــللني واملقلـــدين والفالســـفة يف الصـــال ة هـــي صـــفات الصـــوفية العـــارفني قبـــل جناي
امللحدين وقبل جناية اإلستشر، عليه مدعني أن التصوف اإلسالمي له جـذور إغريقيـة 

 .(100)وفارسية وهندية ورومانية ومسيحية
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م دون فالزهـــاد والُعبَّـــاد خـــدموا األمـــة  اإلســـالمية يف الرابطـــات والـــزوااي إبخالصـــه      
 .(101)احنراف عن القرآن والسنة

أمــــا الرهبانيــــة الــــق هلــــا أتثــــري عميــــق يف حيــــاة ااتمــــع األوروق فا ــــا قــــد أحــــدثت       
انقـــالاب يف ااتمـــع وهـــذا بتفكـــك األســـرة وأترجـــ  ااتمـــع بـــني الرهبانيـــة والفلـــور حـــىت 

التبـذ  واإلسـفاف وص  أحد األوروبيني وتمعـه يف القـرن الرابـع املـيالدي فقـا  :) أن 
قــد بلغــا غايتهمــا يف أخــال، النــاس وإمجــاعهم، وكانــت الــدعارة والفلــور واإلخــال  إىل 

وال يتــوهم أحــد أن هــذه الرهبانيــة قــد عـدلت مــن شــره املاديــة الرومانيــة الــق (102)الـرتف(
 . (103)عرفتها أورواب يف القرن الرابع امليالدي
ون النـاس علـى التوحيـد واإلخـال  واتبـاع السـنة أما الصوفية واملرابطون فقد كـانوا يبـايع

والتوبــــة عــــن املعاصــــي وطاعــــة هللا ورســــوله وحيــــذرون مــــن الفحشــــا  واملنكــــر واألخــــال، 
الســـيئة والظلـــم والقســـوة ونتيلـــة ألخـــال، هـــؤال  الصـــا ني والـــدعاة اهتـــدى  ـــم خلـــق 

 .(104)واتبوا عن سال  أعماهلم
ــــة و  ــــرة البندكتي اإليرلنديــــة بينهــــا وبــــني الرابطــــات يف الغــــرب وإذا وجــــد تشــــابه بــــني األدي

اإلســالمي فهـــو تشـــابه يف وــاالت اقتصـــادية اجتماعيـــة وثقافيـــة بينمــا ال مينـــع هـــذا مـــن 
وجود فرو، كبرية بني العباد والزهاد واملرابطني املسلمني ورجاهلم والرهبـان ورجـا  الـدين 

إلســـالمي واملســـيحي يف املســـيحيني وتتللـــى هـــذه الفـــرو، أايم املواجهـــة بـــني العـــاملني ا
ا ــروب الصــليبية ويف غريهــا مــن ا ــروب، فاملســلم الزاهــد بشــهادة علمــا  الغــرب يتمتــع 
إبنسانية عالية من خال  تساحمه أو معاملته لألسرى املستضعفني من الصـليبيني، بينمـا 
صــــاحب ا ــــروب الصــــليبية إرهــــاب وقســــوة ووحشــــية مــــن قبــــل الصــــليبيني فاقــــت كــــل 

ا مل يقــم املرابطـون والتطوعــة مــن عامـة األمــة اإلســالمية مبـا قامــت بــه كمــ(105)التصـورات
 الق تدعي محاية ا لاج املسيحيني. (107)واهليئات الصليبية األخرى(106)هيئة الداوية

This file was downloaded from QuranicThought.com



وأصــب  الفرســان الرهبــان، مبــا اشــتهروا بــه مــن نظــام قــوي و مبــا ذاع هلــم يف العــامل       
تطيعون أن يكفلــوا مللــوك بيــت املقــدس املــدد املســيحي ابلغــرب مــن صــيت ومكانــة يســ

وهــــذه (108)الكــــايف، وهــــذا ممــــا زاد يف عمــــر اإلمــــارات الصــــليبية يف املشــــر، اإلســــالمي
األدوار الصـــليبية الـــق تقـــوم  ـــا اهليئــــات الدينيـــة العســـكرية )الداويـــة واالســـبتارية( الــــق 

لغربيـــة  قبـــل ا ـــروب رســخت النزعـــة العدوانيـــة  يف الثقافـــة الغربيـــة واكســبت  الفلســـفة ا
الصــــليبية بقليــــل مناعــــة ضــــد الســــالم العــــاملي وأعلنــــت ا ــــرب علــــى  املســــلمني ابســــم 

 .(109)الصليب وا ضارة املسيحية
( مرادفــة يف بــالد الشــام للخدمــة القتــال يف ســبيل املســيحوظلــت مقولــة بــول :)      

تضــــ  الفــــر، العســــكرية الــــق يؤديهــــا فرســــان املعبــــد وفرســــان القــــدي  يوحنــــا وبــــذلك ي
الواضــ  بــني ُدعــاة اخلــري واألمــن واإلنســانية مــن املســلمني؛ وبــني ُدعــاة ا ــرب مــن أجــل 

 املسي  من رهبان وأمرا  وملوك إقطاعيني.
وا ـــرب يف تصـــور الزهـــاد والعبـــاد، الغـــرض منهـــا ونتيلتهـــا هـــو وقـــ  اإلعتـــدا  والظلـــم 

هم وإعـــال  كلمـــة ا ـــق واســـتتباب األمـــن وعبـــادة املســـلمني ر ـــم آمنـــني يف ديـــنهم ووطـــن
ودعـــوة الــــدين وتنفيــــذ شــــريعته وكــــل هــــذا تعــــود مصــــلحته علــــى البشــــر كلهــــم مســــلمهم 

 .(110)وكافرهم
وقــد َعلََّمـــت ا ـــروب الصـــليبية املســـلمني والبيـــزنطيني علـــى حـــد ســـوا  أن يكرهـــوا       

الغـــرب كمـــا مل يكرهـــوه مـــن قبـــل وقـــد خلـــص دبلوماســـي بيزنطـــي إىل أن "الغـــرب يعـــين 
 . (111) واالستغال  وروما الغربية هي أم الشرور كلها "ا رب 
وبــــــــــــذلك يتضــــــــــــ  الفــــــــــــر، اجللـــــــــــــي بــــــــــــني الرابطــــــــــــات واملرابطــــــــــــة والتصـــــــــــــوف       

اإلســـالمي*والرهبانية إنــــه الفـــر، بــــني اخلـــري والســــلم وبـــني الشــــر وا رب.وهـــذه العالقــــة 
 الشــر برهبانــه حققهــا العــامل اإلســالمي رمــز اخلــري بزهــاده وُعبَّــاده ومثــل الغــرب الصــلييب

 وفرسانه.
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أن الرابطــــات قامــــت بــــدور معمــــاري يف بــــالد املغــــرب، ممــــا أعطــــى  وخالصــــة القــــول:
 للرابطات املغربية ميزة خاصة عن بقية رابطات العامل اإلسالمي يف العصور الوسطى.

كما إن الرابطـات املغربيـة واألندلسـية مـن حيـث تصـاميمها املعماريـة تظهـر وحـدة        
إلســـالمية ممـــا يـــربز التواصـــل املعمـــاري بـــني رابطـــات املشـــر، ورابطـــات املغـــرب العمـــارة ا

وحينمــا وازاان بــني الــرابط واملرابطــة يف العــامل اإلســالمي ونظــام الرهبانيــة والديريــة يف أوراب 
ــــــري  ــــــة اإلســــــالمية بعيــــــدة عــــــن أتث العصــــــور الوســــــطى، استخلصــــــنا أن الرابطــــــات املغربي

ســيحية علــى الــرغم مــن حضــورها يف الفضــا  املغــرق أايم املؤسســات  الدينيــة وا ربيــة امل
البيـــزنطيني خـــال   الفـــت  اإلســـالمي، رغـــم حماولـــة بعـــض املستشـــرقني وبعـــض املـــؤرخني 
املسســلمني الســري يف نفــ  الطريــق الــذي يقــو  بوجــود أتثــريات مســيحية يف الرابطــات 

و، اجلليـــة بـــني اإلســـالمية والتصـــوف اإلســـالمي وقـــد بينـــا ممـــا ال وـــا  فيـــه للشـــك الفـــر 
املؤسسة اإلسالمية )الرابط( واملؤسسة املسيحية )الدير والرهبانية( مبـا يكفـي لإلسـتنتاج 
والربهـــــان علـــــى أصـــــالة الـــــرابط يف املغـــــرب وهـــــو نفـــــ  مـــــا ذهـــــب إليـــــه املـــــؤرخ عثمـــــان 

وبـــالد العـــامل اإلســـالمي ورغـــم أســـبقية ظهـــور الديريـــة والرهبانيـــة فـــإن نظـــام (112)الكعـــاك
ؤسســــات املســــيحية كالداويــــة )فرســــان املعبــــد الــــذين تكونــــوا بفلســــطني( الكثــــري مــــن امل

واألســــبتارية جبزيــــرة رودس كــــان مســــتمدا يف أوائــــل القــــرن الثــــاين عشــــر مــــن التنظيمــــات 
 .(113)اإلسالمية خاصة منها نظام الرابط

( Military Ordersويــرى بعــض كبــار املــؤرخني األســبان، أن الــنظم الديريــة العســكرية )
زت إىل حيز الوجود يف شبه اجلزيرة اإليبرييـة ابتـدا  مـن منتصـ  القـرن السـادس/ الق بر 

الثاين عشر امليالدي كنظام قلعة رابح  وسانتياغو والقنطرة إن هـي إال تقليـد للرابطـات 
اإلســالمية  يف منــاطق الثغــور األندلســية حيــث كــان املرابطــون فيهــا جيمعــون بــني العبــادة 

  (.114)لدفاع عن أرض اإلسالمواجلهاد يف سبيل هللا وا
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يقو  أحد املؤرخني أنـه )قبـل ظهـور الديريـة العسـكرية لـدى النصـارى بقـرون كـان       
لــدى املســلمني الرابطــات الــق كــان يعتكــ  فيهــا الزهــاد للعبــادة والــدفاع عــن ا ــدود، 

 Rabidaوهكذا فإننا  ـد اليـوم يف كـل مـن أسـبانيا والربتغـا  أمـاكن كثـرية حتمـل اسـم )

Rapita ومـــا احتفـــاظ األســـبان والربتغـــاليني امســـا  هـــذه األمـــاكن ســـوى دليـــل علـــى) )
كمــــا يعــــرب هــــذا يف الغــــرب    (115)وجــــود رابطــــات إســــالمية كانــــت حتمــــل هــــذا االســــم

اإلســــالمي علــــى أتثــــري نظــــام الرابطــــات يف نظــــم الديريــــة العســــكرية املســــيحية يف أورواب 
 .(116)لضال {العصور الوسطىل فماذا بعد ا ق إال  ا
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 اإلحاالت
.هــذه الدراســة تلخـــيص لعمــل كنـــا قــد عاجلنـــاه ضــمن رســـالتنا للماجســتري انظر:حممـــد -(*)

، رسـالة الرُّب ٌط  ملغرب اإلسـالمي ودورٌهـا يف عصـري املـرابطني واملوحـديناألمني بلغيث، 
ري ، جامعــة ماجســتري خمطوطــة، إشــراف األســتاذ الــدكتور عبــد ا ميــد حاجيــات، معهــد التــا

 .ابجلامعة املركزيةم 1987سبتمرب  29اجلزائر، نوقشت يف 
 G.Marçais, l’architecture musulmane d’occident (Tunisieأنظــر : -(1)

Algérie Espagne Sicile) Editeur arts et Graphique Paris 1954 P 156. 
ة اتر يـــــة وعمرانيــــــة الســـــيد عبـــــد العزيــــــز ،املغـــــرب الكبــــــري )العصـــــر اإلسالمي(دراســــــ -(2)

 .764م.، :1981وأثرية،موسوعة اتري  املغرب الكبري، بريوت، دار النهضة العربية، 
 .Marçais, l’architecture musulmane P: 30أنظر :  –-(3)
 .Ibid P: 31أنظر :  –-(4)
 .Marçais, l’architecture musulmane P: 31أنظر :  -(5)
 .Ibid P: 32أنظر :  -(6)
 .A .Lezine, Le Ribat de Sousse , P: 23أنظر :  -(7)
 .Ibid, P: 24 أنظر : –(8)
 .Ibid P: 22أنظر :  –(9)
 عن مواد بنا  رابط سوسة ابلتفصيل راجع لوزين : –(10)

A Lezine, Le Ribat de Sousse suivi de notes sur le ribat de Manastir, 

imprimerie la rapide ,Tunis.1956.P.26.  
، املكتبــة حــول منــارة قصــر الــر ط  ملنســتري وأصــوهلا املعماريــةد.إبــراهيم شــبوح،  –(11)

 .06)فصلة من دراسة طويلة(، : 4ع/95الوطنية بتون  رقم:
 A. Lezine, Le Ribat deأنظـــــر : خُمططـــــات قصـــــر املنســـــتري:  -(12)

Sousse,P.LXXIV     
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 .06نستري وأصوهلا املعمارية ، : د.إبراهيم شبوح، حو  منارة قصر الرابط ابمل -(13)
 .07نفسه،  : –(14)
 . 06نفسه،   : –(15)
 .Marçais, l’architecture musulmane P :219أنظر :  –(16)
 .Ibid P: 220أنظر :  –(17)
 .766،  : املغرب الكبريعبد العزيز سامل،  –(18)
ار ، دمشــــــــــق، داتريــــــــــخ الفــــــــــن عنــــــــــد العــــــــــرب واملســــــــــلمنيأنــــــــــور الرفــــــــــاعي،  –(19)

 .05. : 2م.ط.1977الفكر،
، املغـرب األقصـى، دار التـاريخ املغـرب عـرب العصـور،اجلزء األولإبراهيم حركات،  –(20)

 .175السلمي()د.ت( :
أنظــر : علــى ســبيل املثــا  أبــواب شــالة يف رابط الفــت  فهــي عبــارة عــن مقدمــة قلعــة  –(21)

 عتيدة كذلك أبواب طليطلة فهندستها هندسة عسكرية راجع : 
G. Marçais manuel d’Arts musulmane l’architecture P567-665. 
 Elias Teres , le développement de la civilisation arabe à  tolede  P:83. 

أنظــر هــذه القلعــة يف عبــد العزيــز ســامل، اتريــ  املســلمني وآاثرهــم يف األنــدل  مــن  -( 22)
 .439م. :1981ربية،سقوط اخلالفة بقرطبة، بريوت، دار النهضة الع

 و ما بعدها. 19أنو الرفاعي اتري  الفن عند العرب واملسلمني،   : –( 23)
إبـــــراهيم أمحـــــد العـــــدوي ، ااتمـــــع األروق العصـــــور الوســـــطى، دار املعرفـــــة القـــــاهرة  -(24)

1961  : 80. 
 Don Charles Poulet, histoire du christianisme (Antiquite)أنظـر :  -(25)

Paris 1931 P: 349 
ـــــــ  أورواب يف العصـــــــور الوســـــــطى،بريوت، دار  -(26) ـــــــاح عاشـــــــور، اتري ســـــــعيد عبـــــــد الفت

 .312  : 1972النهضة،
 .127نفسه ، :  -(27)
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البـــــــــــــــاز العـــــــــــــــريين ، اتريـــــــــــــــ  أورواب العصـــــــــــــــور الوســـــــــــــــطى،بريوت،دار النهضـــــــــــــــة -(28)
ســراج ، أنظــر : أخبــار الزهــاد والرهبــان، أبــوبكر الطرطوشــي،  165م.  :1968العربيــة،

 .39امللوك  :
 .165، :  1968السيد الباز العريين، اتري  أورواب يف العصور الوسطى،  -(29)
 .165نفسه،  :-(30)
ه.أ. .فشــر، اتريــ  أورواب العصــور الوســطى، ترمجة،حممــد مصــطفى زايدة، والســيد -(31)

ر، البــــــاز العـــــــريين، منشــــــورات مجعيـــــــة التــــــاري  ا ـــــــديث، اجلــــــز  األو ، دار املعـــــــارف مبصـــــــ
 . 112. :6م.ط.1976

ففــي عهـد وقــع اامـع املســكوين بنقيـا برتكيــا  م337إىل  م306 حكـم اإلمرباطوريــة مـن -*
ا اليـــة وظهـــر املـــذهب اإلثناســـيوس بعقيـــدة التثليـــث و تبنـــاه اإلمرباطـــور ورفـــض اامـــع مبـــدأ 

 يد.التوحيد وبشرية عيسى عليه السالم الذي يدعو إليه القدي  أريوس وهي عقيدة التوح
ــــخ أورو   لعصــــور الوســــطىهـــــ.ا.  ، فشــــر، -(32) -112،  اجلــــز  األو    :  اتري

113. 
 .128،  : اتريخ أورو  العصور الوسطىعاشور،  –(33)
 .128نفسه، :  -(34)
 .113-112/  : 1أنظر : فيشر، اتري  أورواب العصور الوسطى جـ –(35)
 .164الوسطى     السيد الباز العريين، اتري  أورواب العصور -(36)

أنظــر : حيـــاهتم وانقطـــاعهم  الســـيد البــاز العـــريين، اتريـــ  أورواب العصـــور الوســـطى    -)*(
164. 

 .113  /1فشر ، اتري  أورواب العصور الوسطى جـ -(37)
 .139 -138عاشور، اتري  أورواب العصور الوسطى    -(38)
ن أبـــوين وثنيـــني ، مث اشـــتغل مـــن أهـــايل الوجـــه البحـــري مبصـــر ،  ولـــد يف أســـرة فقـــرية مـــ  -*

جنـداي يف جـيش قسـطنطني حـىت اهتـدى إىل املسـيحية فانسـحب إىل الصـحرا  ليباشـر حيـاة 
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رهبانيــة انفراديــة متبعــا مــذهب )العزلــة عبــادة( إىل أن ذا، ذرعــا  ــذه ا يــاة  فشــيد أو  ديــر 
عصــــور عرفتــــه املســــيحية قــــرب دنــــدرة أنظــــر : ســــعيد عبــــد الفتــــاح عاشــــور، اتريــــ  أورواب ال

 .139الوسطى،  
 .139نفسه،  –(39)
 .139نفسه،  :-(40)
 .139نفسه،  :-(41)
اجلماعــات الرهبانيــة يف وادي النطــرو  يف القــر  الرابــع  حكــيم أمــني عبــد الســيد، –(42)

)كليــــة اآلداب قســــم التــــاري ، 142.رقــــم:م1955مــــارس  )رســــالة ماجســــترياملــــيالدي
 .20جامعة القاهرة(. :

 .139أورواب، : عاشور، اتري  -(43)
 139نفسه، :-(44)
 .130سعيد عبد الفتاح عاشور ،اتري  أورواب يف العصور الوسطى ، : -(45)
 .130نفسه ، : –(46)
، عاشــــور ،اتريــــ  168الســــيد البــــاز العــــريين ،اتريــــ  أورواب العصــــور الوســــطى ،  –(47)

 .131العصور الوسطى  
 .131عاشور ،اتري  العصور الوسطى ، : –(48)
 .131نفسه، : –(49)
 .132نفسه، : –(50)
 .133نفسه، : –(51)
 .113 /1فشر ،اتري   أورواب يف العصور الوسطى ،جـ –(52)
يعــــارض الســــيد عبــــد الفتــــاح عاشــــور ،هــــذه الــــرؤاي فهــــو يــــرى أن الطريقــــة املصــــرية   -(53)

وجـــــدت هلـــــا صـــــدى يف غـــــرب أورواب أنظـــــر :عاشـــــور ،اتريـــــ  أورواب يف العصـــــور الوســـــطى 
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ـــة يف وادي النطـــرون يف القـــرن حكـــ .134  ـــد الســـيد، اجلماعـــات الرهباني يم أمـــني عب
 وما بعدها. 143الرابع امليالدي،  :

 .113 /1فشر ، اتري  أورواب  العصور الوسطى ،جـ –(54)
 .135عاشور ، أورواب يف العصور الوسطى ،  -(55)
ة سياســـية حافلـــة عاصـــر بنـــدكت اعتـــزا  خدمـــة امللكيـــة القوطيـــة يف إيطاليـــا بعـــد حيـــا –(56)

ابلعمــل الكثــري وآثــر االنقطــاع  للحيــاة الديريــة  فشــيد مؤسســة ديريــة يف كالبــراي مــوطن آابئــه 
وأجداده وجعل مـن الـدير مدرسـة للعلـم واملعرفـة الدينيـة والدنيويـة أنظر:عاشـور ،اتريـ  أورواب 

 .138يف العصور الوسطى  
  اباب ليقـــوم بـــدور املـــنظم للحيـــاة جرجيـــورى األوىل هـــو الـــديري البنـــدكق الـــذي أصـــب –(57)

الديرية يف غرب أورواب فالفار، بينـه وبـني بنـدكت وكاسـيدور هـو أنـه مل يسـاهم مثلهمـا بنـواح 
 مبتكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة يف نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة الديريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ـــاة ونشـــر النظـــام الـــذي أتـــى بـــه القـــدي   ومثلهـــا ولكـــن جهـــوده ظهـــرت يف تقويـــة هـــذه ا ي

كنيســة واســتغل جرجيــوري الديريــة كــأداة فعالــة لنشــر بنــدكت وقــرب بــني الديريــة والبابويــة وال
 .139املسيحية ،عبد الفتاح عاشور ،اتري  أورواب يف العصور الوسطى ، 

 .135عاشور ،اتري  أورواب يف العصور الوسطى،  –(58)
 .84العدوي ،ااتمع األوروق يف العصور الوسطى ، : –(59)
 .136ى ، :عاشور ،اتري  أورواب يف العصور الوسط –(60)
 .113فيشر ، اتري  أورواب العصور الوسطى ،  : –(61)
 .114-113نفسه  :  –(62)
.انظــــر: نظــــرة جديــــدة للرهبانيــــة، كــــاه كــــوب ، وهارولــــد جولــــد 114نفســــه،    –(63)

سلسـلة عـامل  إبداعات النار)اتريخ الكيمياء املثري من السيمياء إىل العصر الذري(وايـت، 
 .87. :م2001الكويت،  فرياير  266املعرفة،الكتاب رقم:

 .114 : /1فيشر ، اتري  أورواب العصور الوسطى ،جـ -(64)
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 .140عاشور ،اتري  أورواب يف العصور الوسطى ، : -(65)
 .Poulet (Dom Charles),Histodu chrisianisme;P:541 أنظر : –(66)
(67)-Ibidem.    
 .143-142 :عاشور ،اتري  أورواب يف  العصور الوسطى ، -(68)
كـــافني رايلـــي، الغـــرب والعـــامل اتريـــ  ا ضـــارة مـــن خـــال  موضـــوعات )سلســـلة عـــامل   –(69)

املعرفــة( القســم األو  ترمجــة عبــد الوهــاب حممــد املســريي ، وهــدى عبــد الســميع ،فــؤد زكــراي، 
 .180م  :1985هـ/1405اال  الوطين للثقافة واآلداب رمضان مايو الكويت 

 .145واب يف العصور الوسطى ، :عاشور ،اتري  أور -(70)
 .145نفسه، :–(71)
 .145نفسه ،  :  –(72)
أليكســي جوارفســكي، اإلســالم واملســيحية، ترمجــة، د.خلــ  حممــد اجلــراد، الكويــت -(73)

ومــــا  31م. :1997هـــــ/تشرين الثــــاين، 1417.مجــــادى اآلخـــرة 215عـــامل املعرفــــة رقــــم:
 بعدها.

 .27سورة ا ديد : أية  –(74)
فدا  إمساعيل بن كثري الدمشقي )خمتصر تفسري اإلمام اجلليل ا افظ عماد الـدين أبو ال  -*

بـــن الكثـــري( اختصـــار وحتقيـــق، حممـــد علـــي الصـــابوين، االـــد الثالـــث، الطبعـــة السادســـة دار 
 .456,   1981القرآن الكرمي ، بريوت 

عــة الثالثــة يوســ  القرضــاوي، الصــحوة اإلســالمية بــني اجلمــود والتطــرف )كتــاب األمــة( الطب
 .24هـ/ : 1402دار الشهاب ابتنة اجلزائر 

 رواه أمحد يف مسنده والنسائي وابن ماجة يف سننهما.-(75)
 .25يوس  القرضاوي، الصحوة اإلسالمية   -(76)
 .77املائدة : آية  -(77)
 .25يوس  القرضاوي، الصحوة اإلسالمية  :  –(78)
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 2،ط.1984ة، بريوت،مؤسســـة الرســـالة،  أبـــو ا ســـن النـــدوي، رابنيـــة ال رهبانيـــ –(79)
 : 8. 

 .31األعراف : آية -(80)
 .88-87املائدة : آية -(81)
أبـــــــــــــو األعلـــــــــــــى املـــــــــــــودودي اجلهـــــــــــــاد يف ســـــــــــــبيل هللا،بريوت،مؤسســـــــــــــة الرســـــــــــــالة -(82)
 .10. : 6م.ط.1983،
 .456أنظر ختريج هذه األحاديث وتفسريها : خمتصر ابن كثري  : -(83)
و، من كلية اللغات الشرقية )كلية تـرنق بكمـربدج( مث ذهـب إىل خترج نيكلسون بتف-(84)

سرتاســــبورغ و ليــــدن، مث عــــاد إىل كمــــربدج و اشــــتغل مدرســــا للفارســــية مــــدة ربــــع قــــرن وعــــد 
نيكلســــون حلــــة يف التصــــوف اإلســــالمي أنظــــر : رينولــــد ألــــن نيكلســــون، التصــــوف )تــــرا 

ولد ترمجة وتعليـق جـرجي  فـت  اإلسالم أتلي  مجهرة من املستشرقيني إبشرف سريتوماس أرن
 .303   3م.ط.1978هللا( بريوت، دار الطليعة، 

يرى األستاذ الندوي أن الرهبان يف  اية القرن الرابع امليالدي وصلوا إلىعدد أهل مصر -(85)
أنظر : أبو ا سن علي ا سـين النـدوي، مـاذا خسـر العـامل ابحنطـاط املسـلمني الطبعـة الرابعـة 

.انظــر 234 :  1978ي العــاملي للمنظمــات الطالبيــة الســاملية الكويــت اإلحتــاد اإلســالم
ومـــا  137تطـــور الرهبانيـــة يف مصـــر، حكـــيم أمـــني عبـــد الســـيد، اجلماعـــات الرهبانيـــة ،  :

 بعدها.
 .309نيكلسون، التصوف )تراا اإلسالم( -(86)

 .309نفسه،  -(87)
 .4ية،   سليمان مصطفى زبي ، املنستري ماضيها ومعاملها التار -(88)

Marçais , note sur les Ribats en Berberie P: 2.   
قا  اإلمام ابن العرق:"واجلماعة ال تفار، يف اإلعتقاد ما العمـل إذا كـانوا علـى حـق -(89)

، ويف هدنــة ، وإذا رأيــت الباطــل والفتنــة فــالب  حلــل النــوى ، وانتــوى" بــل أن العزلــة نفســها 
ة ،إذ يرهبــون أولئــك املعتــزلني بــدعوى الزهــد والتقــوى" أصــبحت مريبــة يف أنفــ  ذوي الســلط
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سراج املريدين يف سبيل املهتدين ، كاسـتنارة األمسـاء والصـفات أنظر ابن العرق املعافري، 
 يف املقامــات واحلــاالت الدينيــة والدنيويــة  ألدلــة العقليــة والشــرعية القرآنيــة والســنية ،

ـــار 74ب املصـــرية ورقـــة رقـــم:ب( نســـخة مصـــورة دار الكتـــ 20348خمطـــوط رقـــم:) :د.عمَّ
طاليب ، آرا  أق بكر بن العرق الكالمية اجلز  األو  ، اجلزائر الشركة الوطنية للنشر والتوزيـع 

.انظـــر نظـــام العزلـــة وأســـبابه  عنـــد اجلماعـــات الرهبانيـــة يف مصـــر، حكـــيم 78، )د.ت(  :
 وما بعدها. 8، 7،  :اجلماعات الرهبانيةأمني عبد السيد، 

 .200آ  عمران ، اآلية: -(90)
 .116   1981حممد شديد، اجلهاد يف اإلسالم، مؤسسة الرسالة بريوت  -(91)
 .4سليمان مصطفى زبي ، املنستري ماضيها ومعاملها التار ية،    -(92)
 يتض  املصطل  اإلسالمي يف الدور الق قامت من أجله. -(93)
 .83أبو صاحل األلفي ، الفن اإلسالمي، :  -(94)
 Golvin Lucien, essai sur l'architectureأنظــــــــر: -(95)

musulmaine(l’achitecture des grandes mosquees Abbassides de Ibne 

Tulun, l’architecture des Aghlabide T3. Paris 1974 P 205. 
 أنظر قلعة بين محاد مثال : -(96)

Golvin Lucien, le Magreb central à  l'époque Ziride( recherche 

d’archeologie et d’histoire) France 1957 P 183.  
م. ط 1972حممد أبو زهـرة ،حماضـرات يف النصـرانية، القـاهرة، دار الفكـر العـرق،  -(97)
4 :  .163. 
 .42الندوي، ماذا خسر العامل ابحنطاط املسلمني،  :  -(98)
 .2اجلمعة : آية  -(99)
 .8رهبانية ،  :  الندوي، رابنية ال -(100)
 .9نفسه،  : -(101)
 .240الندوي، ماذا خسر العامل ابحنطاط املسلمني،  :  -(102)
 .242نفسه  :  -(103)
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 .97الندوي، رابنية الرهبانية ،  :  -(104)
 .197/    1كافني رايلي، الغرب والعامل جـ   -(105)
مســؤولية محايــة  م لتحمــل1118هـــ/512أتسسســت هــذه اهليئــة الصــليبية عــام  -(106)

 حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت املقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدس 
وحراسة الطر، املؤدية إليها، و قـد حاربـت هيئـة الداويـة املسـلمني إىل جانـب قيامهـا بـدورها 
الذي أتسست من أجله، ويطلق عليها أيضا : فرسان املعبد : أنظر حممد العروسي املطوى، 

الصـلييب هليئـة الداويـة . عاشـور قمعـون، الـدور 96ا روب الصليبية يف املشر، واملغرب  : 
(أطروحــة لنيــل شــهادة الدراســات املعمقــة )غــري منشــورة( 1302-1118يف الشــام ومصــر)

 ومابعدها. 6. : م1982معهد التاري  جامعة اجلزائر 
هنـاك هيئــات صــليبية عســكرية كثــرية و أمههـا اإلســبتارية  أو فرســان القــدي  يوحنــا  -(107)

يبية األوىل، كانت هلا مشاركة قوية يف حماربة املسلمني يرجع أتسيسها إىل ما قبل ا رب الصل
والــدفاع عــن املصــاحل الصــليبية وبعــد فــت  بيــت املقــدس مــن قبــل صــالح الــدين حتــو  رجــا  

م 1522اإلسبتارية إىل مدينة َعكَّـا، مث جزيـرة قـرب  فلزيـرة رودس واسـتمروا فيهـا إىل غايـة 
م انظــر : حممــد 1522-1310ـ هــ929هـــ إىل 710وكــان وجــودهم بــرودس قــد دام  مــن 

، ســتفن رنســـيمان، اتريـــ  97العروســي املطـــوي، ا ـــرب الصــليبية يف املشـــر، واملغـــرب  : 
فـــرق الرهبـــا  .انظـــر أيًضـــا نبيلـــة إبـــراهيم مقـــامي ، 249ا ـــرب الصـــليبية، اجلـــز  الثـــاين   

ة م)رســال1975، القــاهرة الفرســا  يف بــالد الشــام يف القــرنني الثــاين عشــر والثالــث عشــر
.)الرسـائل العربيـة ،جامعـة القـاهرة، كليـة 1456جامعية(إبشراف حسنني حممـد ربيـع رقمهـا 

اآلداب، قسم التاري (.وعن دور قرب  يف ا ركـة الصـليبية انظر:سـعيد عبـد الفتـاح عاشـور، 
 .م1949.(، 111، جامعة القاهرة)مكتبة قسم التاري .رقم:قربص واحلروب الصليبية

 .251/  2، اتري  ا رب الصليبية جـ ستيفان رنسيمان -(108)
 .195 :  1كافني رايلي ، الغرب والعامل جـ   –(109)
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عبـــد هللا بـــن زايـــد آ  حممـــود، اجلهـــاد املشـــروع  يف اإلســـالم، اجلـــز  األو  الطبعـــة -(110)
 . 57،  : 1982الثانية مؤسسة الرسالة بريوت 

 .198/  :  1كافني رايلي، الغرب والعامل جـ -(111)
العقيــدة والشــريعة يف عــن الزهــد والتصــوف مــن وجهــة نظــر أجنــاس جولــد تســيهر ،  -*   

، ترمجــة : حممــد يوســ  موســى، عبــد العزيــز عبــد ا ــق، علــى حســن عبــد القــادر، اإلســالم
 .166-119،  : 1946بريوت، دار الرائد العرق 

رببــر الرَّابطــة يــربز األســتاذ عثمــان الكعــاك أصــالة الــرابط املغــرق فيقــو  " وأســ  ال-(112)
وهو رابط أو رابطة أو حصن على جبل جتمع  فيه أقوات القبيلة ومدخراهتا مـن الـزاد ويتـوىل 
بعـض أفـراد القبيلــة محايتهـا، وأســ  النصـارى  مركــز عبـادة للزهــاد وفيـه خلــوة وانفـراد وأســ  
االيرانيـــون الساســـانيون أضـــرحة األمـــوات و هـــي منـــائر تضـــئ الســـبيل وتطـــرح  ـــا األمــــوات 
لتفرتسها  جوارح أما الرابط املغرق فهو كل هذا يف اآلن الواحد، فهو ليمارس حراسة الثغور 
الربية أو البحرية ورابطة جلمـع الـزاد اجلمـاعي ومحايتـه ومنسـتري للتعبـد ومنـارة إليضـاح السـبيل 

لـــة وإقامـــة العالمـــات الناريـــة للربيـــد ابلليـــل وا مـــام الزاجـــل ابلنهـــار، فكـــان اخلـــرب يصـــل يف لي
،  : املراكــز الثقافيـة يف املغــربواحـدة مـن ســبتة إىل اإلسـكندرية( أنظـر عثمــان الكعـاك، 

37. 
ـــــــــد هللا، -(113) ـــــــــد العزيـــــــــز بنعب ، بـــــــــريوت، دار الغـــــــــرب  معلمـــــــــة الفقـــــــــه املـــــــــالكيعب

 .47. :م1983اإلسالمي،
)دراسـات ووـوا الشيخ أبو مروا  عبـد امللـك الي حانسـي أمني توفيق الطييب،  -(114)

 .273ري  املغرب واألندل (  : يف ات
حـــو  نشـــأة رابط عابـــدان ابملشـــر، وانتقـــا  نظـــام  انظـــر أيًضـــا الدراســـة القيمـــة -(115)

 الرابطات إىل الغرب اإلسالمي زمن هارون الرشيد كما أسلفنا:
Jaime Oliver Asin,Origen arabe de Rebato,Arrobada,y sus humonimes, 

Madrid,  1928.PP:19. 
 .32صورة يون  ،اآلية:  -(116)
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 اعخل وام

هــدفنا الرئيســي يف هــذا املــدخل هــو أن نبــني إىل أي مــدى كــان الغــرب       
ة فيما خلفه علما  األنـدل  يف العلـوم الطبيعيـة، اإلسالمي صاحب جتربة فذ

وإىل أي مدى كان العلم والطب وبقية عناصر العلـوم الطبيعيـة ذات أثـر كبـري 
ـــــــــــــة أتســـــــــــــي  مدرســـــــــــــة ألفونســـــــــــــو العـــــــــــــامل ـــــــــــــة إىل غاي  يف مدرســـــــــــــة طليطل

(El Sabio ومــع ذلــك ال يفوتنــا التنويــه اي إ ــاز مهــم للمســلمني عامــة يف،)
اد يوجــد شــي  مــن جهــود املشــر، يف ميــدان العلــوم مل هــذا امليــدان، إذ ال يكــ

.وحنـــب أن (1)يتـــأثر بـــه الغـــرب اإلســـالمي والغـــرب املســـيحي بطريـــق أو  خـــر
نــــذكر أن الطــــب واألطبــــا  يف الغــــرب اإلســــالمي قــــد عــــرف األعــــالم الكبــــار 

.ونريـــد أن نشـــري إىل أمـــر هـــام أن العلمـــا  (2) خاصـــة أســـرة بـــين زهـــر الشـــهرية
م كل العلمـا  النـاطقني ابلعربيـة أو املـؤلفني  ـا أو النـاقلني العرب املسلمني وه
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إليها سوا  كـانوا عـراًب خلًصـا أو مسـتعربني لغـة، وبغـض النظـر عـن أصـلهم أو 
ـــــــدل  أو املغـــــــرب  ـــــــارس أو ا لـــــــاز أو الشـــــــام أو مصـــــــر أو األن مـــــــوطنهم ف
اإلســـالمي، فهـــم كلهـــم شـــركا  يف االنتمـــا   إىل هـــذه ا ضـــارة العظيمـــة الـــق 

دت لإلنســـــــانية يف العصـــــــر ا ـــــــديث ســـــــبيل البحـــــــث العلمـــــــي النظـــــــري مهـــــــ
والتلــرييب، كمــا ال ميكــن وال ينبغــي أبــًدا أن تتطلــب اكتشــافاهتم واجتهــاداهتم 
يف العلوم البحتة أن تتوافق واخرتاعات العصـر ا ـديث، إال أن أبـرز مالحظـة 

 التاســع أن خمتلــ  النظــرايت العلميــة الــق اندى  ــا علمــا  الغــرب يف القــرنني
عشر والعشرين إيا سبقهم إىل اكتشافها كثري من العلما  العرب وتوصلوا إىل 
الطريقــة العلميــة الــق وصــلوا  ــا إىل هــذا االكتشــاف.ويكفي يف هــذا املــدخل 
أن نــذكر الدســتور احملكــم يف البحــث العلمــي املــذكور يف الرســالة الســابعة مــن 

العلمية وينحصر البحث العلمـي  الق تبحث يف الصنائعرسائل إخوا  الصفاء 
الرصــني عنــدهم يف تســعة أحكــام تتنــاو  وجــود الشــي  أو عدمــه، وحقيقتــه، 
ومقداره، وكيفيته، أو صـفته، وماهيتـه، ومكانه،وزمانـه، وعلتـه، وتعريفـه.وتبني 

ومـن الصـد،  (3)أن العرب املسـلمني اتبعـوا دسـتورًا حمكًمـا يف البحـث العلمـي
الــذي ضــمنها مقوالتــه العشــر، وإن  أرســطوام إىل أيًضــا أن نرجــع هــذه األحكــ

بعـض الشـي ، وال ينبغـي مطلًقـا أن نقبـل  أحكـام إخـوا  الصـفاءاختلفت عـن 
االدعــا  ان الطريقــة العلميــة هــي مــن مبتكــرات العصــر ا ــديث ومــن وضــع 

علـــى وجـــه التحديـــد، واملؤكـــد أن العلمـــا  العـــرب   بيكـــو  وجـــو  ســـتيوارت مـــل
ف واتباع املـنهج العلمـي التلـرييب، فإ ـازات ا ضـارة كانوا األسبق يف اكتشا
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اإلسالمية املتنوعة جا ت نتيلة استخدام املنهج العلمـي الصـحي  يف دراسـة 
املادة،ذلــــــك املــــــنهج الــــــذي اســــــتخدمه العلمــــــا  املســــــلمون الكبــــــار، كالعــــــامل 

البصــــري (والعــــامل الفيزايئــــي م815/هـــــ200)ت.جــــابر ابــــن حيــــا  الكيميــــائي
ــــــن اهل ــــــثماحلســــــن ب ــــــو الرحيــــــا  (والعــــــامل املوســــــوعي م847هـــــــ/ 232)ت.ي أب

(،وقـدموا مــن خاللـه أروع اإل ـازات يف اتريــ  م1048/هــ440)ت.البـريوين
ــــالت الفكريــــة والعلميــــة مســــتمرة بــــني  العصــــور الوســــطى، حيــــث كانــــت الصِّ
خمتل  أقطار العامل اإلسالمي ينتقـل بـني ربوعهـا العلمـا  والطـالب واملؤلفـات 

مــارتن .يقــو  الباحــث اإل ليــزي املولــد األمريكــي اإلقامــة (4)ريــةواملــذاهب الفك
الذي أحدا انقالاًب كبريًا يف اتريـ  العلـوم وأعـاد  أثينة السوداءيف كتابه  برانل

وأثبـــت ممـــا ال  ،املصـــريني والفينيقيـــني والكنعـــانيني الســـبق العلمـــي إىل أهلـــه مـــن
ب الفضـــل األكـــرب يف وكـــان للعـــر وـــا  فيـــه للمراوغـــة وتغطيـــة ا قيقـــة فيقو :

تعريـــــ  األوروبيـــــني بـــــرتاا أجـــــدادهم، فهـــــم الـــــذين ترمجـــــوا أمهـــــات الكتـــــب 
اإلغريقيــة وأضــافوا إليهــا مــا فاضــت بــه قــرحيتهم مــن إبــداع وابتكــار؛ إْذ طــوروا 
بتلـــار م وأوـــاثهم العلميـــة مـــا أخـــذوه مـــن مـــادة خـــام عـــن اإلغريـــق وشـــكلوه 

ًِ جديــًدا، فــالعرب يف الواقــع هــم مؤسســ و البحــث العلمــي التلــرييب، تشــكياًل
ــــه إىل  ــــى إنقــــاذ الــــرتاا اإلغريقــــي وترتيبــــه وتنظيمــــه مث إهدائ فلــــم يقتصــــروا عل
الغـــرب، بـــل إ ـــم مؤسســـو الطـــر، التلريبيـــة يف الكيميـــا  والطبيعـــة وا ســـاب 
واجلــرب واجلغرافيــا واجليولوجيــا وعلــم االجتمــاع"وحققوا القطيعــة الــق تــؤدي إىل 
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ىل تصــور فــت  الطريــق أمــام معرفــة موضــوعية ولــي  االنتقـا  اجلــذري القاصــر إ
 .(5)ابلضرورة أن نـََقَلتَـُهْم كانت صحيحة مائة ابملائة

ازدهــــر اإلنتــــاج يف ميــــدان الطــــب إابن القــــرنني العاشــــر وا ــــادي عشــــر       
امليالديـــني وبلـــغ عصـــره الـــذهيب يف القـــرن الثـــاين عشـــر. وقـــد شـــارك املســـلمون 

علـــوم الطـــب وتركـــوا بصـــماهتم علـــى طريـــق وأســـهموا يف العمـــل علـــى إنضـــاج 
ــــة طبيــــة بدراســــاهتم  تقدمــــه وازدهــــاره، وهــــذا  مبــــا حققــــوه مــــن كشــــوف علمي

، وقـــد عـــرف املســـلمون فـــروع الطـــب كالطـــب الوقـــائي، والطـــب (6)التلريبيـــة
العالجـــي والتشـــري ، واجلراحـــة، وأمـــراض العيـــون، وطـــب األطفـــا ، وأمـــراض 

النفســي، وكــان مــن أطبــا  اإلســالم  وعرفــوا الطــب( 7)النســا  يف مرحلــة مبكــرة
مــن عــرف مــرض الــوهم وهــي مــن األمــور واألحــداا النفســية الــق تــؤثر علــى 
اجلســم، وهــي مــن املســائل الــق جيــب علــى الطبيــب مالحظتهــا؛ وقــد ضــمت 
أجنحـــــة املستشـــــفيات أجنحـــــة ألمـــــراض األعصـــــاب، والعقـــــل ووضـــــع بعـــــض 

طبا  يف مرحلة متقدمة .وفر، األ(8)األطبا  رسائل ومؤلفات يف هذه األمراض
بني اجلدري وا صبة، وأحسنوا التدبري والكشـ  واملراقبـة، وعرفـوا مـا ال يسـع 

-وهو أعظم طبيب سريري يف العامل اإلسالمي- الرازيالطبيب جهله، فقا  
"لــي  يكفــي يف إحكــام صــناعة الطــب قــرا ة كتبهــا، بــل حتتــاج مــع ذلــك إىل 

 زاو  املرضى يستفيد من قبل التلربة  مزاولة املرضى، إال أن من قرأ الكتب مث
 . (9)كثريًا وال يشعر  ا البتة"
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أن يكـــون كتـــااًب جامًعـــا خلالصـــة صـــناعة  " املرشـــد"مـــن كتابـــه الـــرازيوغـــرض 
الطـــب بصـــورة مبســـطة، وأن حيـــوي هـــذا الكتـــاب قائمـــة امســـا  املراجـــع الـــق 

طـــب، جيـــدر ابلطبيـــب الفاضـــل االســـتعانة  ـــا لتحصـــيل اجلـــز  العلمـــي مـــن ال
، وهو نفـ  الغـرض الـذي طرحـه (10)ذلك اجلز  الذي ال يكون طبيًبا إال به"

للعامة من الناس وهو ينصـ  بطـر، الغـذا  الطبيـة ومنـافع الغـذا  ومضـاره مـن 
خال  ظروف العصر حيث كان طعام البسطا  من مرضاه يعتمد علـى اخلبـز 

طبقــة الــدنيا واملــا  والشــراب واللحــم؛ فاقتصــر حديثــه علــى مكــوانت أغذيــة ال
،والغـــرض مـــن هـــذا (11)مـــن وتمعـــه يف القـــرن الرابـــع اهللري/العاشـــر املـــيالدي

ومن دراسة اتري  العلوم هو تقدمي صورة واضحة للتفكـري العلمـي يف العصـور 
الوســـطى، عنــــد أمـــة مــــن األمم.وقــــد اتبـــع أطبــــا  األنـــدل  منهًلــــا علميــــا يف 

 النحو التايل:حتديد شروط جتربة الدوا ، وقد خلصها بعضهم على 
 جيب خلو الدوا  من كيفية مكتسبة كا رارة والربودة..1
 أن يكون اارب عليه علة مفردة، ولي  علة مركبة..2
 أن تكون قوة الدوا  مساوية لقوة العلة..3
 االنتباه إىل الزمان الذي يظهر فيه أثر الدوا  وفعله..4
ــــ.5 ــــدوام، فــــإن مل يكــــن كــــذلك يكــــون أتث ريه أن يكــــون فعــــل الــــدوا  علــــى ال

 ابلعرض.
 أن تكون التلربة على اإلنسان..6
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وهذا يعين ابلطبع عدم االكتفا  ابلتلريب على ا يـوان كمـا ذهـب إىل هـذا  
للطـب والرايضـيات  ابـن سـينا.ودراسـة (12)يف القانون ابن سينااألمر من قبلهم 

والفلســــــــفة، كلهــــــــا مرتبطــــــــة  مبنــــــــاط املعرفــــــــة القائمــــــــة علــــــــى فهــــــــم الوجــــــــود 
ه كان ينظر يف الرايضيات متاًما كما ينظـر يف وجـود هللا، أو اإلنساين،ويث إنَّ 

علــــم النبــــوة، وأرجوزتــــه الشــــهرية تــــد  علــــى ذلك،وكتبــــه الفلســــفية يف مســــائل 
األجســـاد واألرواح وعـــامل النبـــوة ال خترجـــه مـــن هـــذه الـــدائرة اإلســـالمية، الـــق 

ي بـنف  تسعى إىل فهم الدين عند اخلاصة والعامة ومنزلة النبوة مـن هـذا، وهـ
 .(13)اجللدكياملنزلة الق عاجلها الكيميائي الشهري أيدمري 

      العال  بن زهر طبيب املرابطني 
ورثــت حرفــة الطــب علــى عهــد املــرابطني تــرااًث كبــريًا يف علمــي النبــااتت       

وطريقــــة حتضــــري األدويــــة، وهــــي مقدمــــة مهمــــة ملهنــــة الصــــيدلة، ومــــن هــــؤال  
ن أعيان األندل  وأكابرهم، فاضل يف معرفة األدوية وهو م ُِ البكري  اجلغرايفُّ 
وقواهــا ومنافعهــا وأمسائهــا ونعوهتــا ومــا يتعلــق  ــا، ولــه مــن الكتــب  (14)املفــردة

وكنا قـد أفـردان للبكـري حـديثًا عـن ،"كتاب أعيا  النبات الشجرايت األندلسية"
ـــا واللغـــة واألدب  وعرفـــت األنـــدل  علـــى عهـــد.(15)مســـامهته يف علـــم اجلغرافي

هـو ابـن أسـرة مـن  (16)(م1130هــ/525)تــالعـالء زهـر  املرابطني الطبيب الـوزير
األســـر األندلســـية الـــق ختصصـــت يف الطـــب؛ وهـــي األســـرة الـــق قـــدمت ســـتة 

 .(17)أجيا  متعاقبة من األطبا  والطبيبات املشهورين
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أمـا األطبـا  السـتة مــن بـين زهـر الـذين وردت أمســاؤهم يف اتريـ  الطـب العــرق 
 فهم:
م أو 478/1085)ت:أبــــو مــــروان عبــــد امللــــك بــــن أق بكــــر بــــن زهــــر -1

 م(.1091هـ/484
 م(.1131هـ/525أبو العال  زهر بن أق مروان بن زهر)-2
 م(.1162هـ/557أبو مروان عبد امللك بن أق العال  زهر)-3
 م(.1199هـ/596 ا فيد أبو بكر حممد بن أق مروان بن زهر) -4
-م1182هــــ/577ا فيـــد أق بكـــر بـــن زهـــر) أبـــو حممـــد عبـــد هللا بـــن -5

 م(.1205هـ/602
وأبــو بكــر بــن زهــر ا فيــد قتلــه  أبــو العــال  حممــد بــن أق حممــد بــن زهــر. -6

 .(18)(1232هـ/630) سنة( عاًما37ابن األمحر غدرا وهو ابن )
عبــــــد امللــــــك بــــــن أكــــــرب أفــــــراد هــــــذه األســــــرة العاملــــــة ابلطــــــب وجتاربــــــه        
يباشـر  الـرازيوهو أعظـم طبيـب سـريري بعـد  أ  مروا يكىن و  (م1094هــ/484)تـزهر

"كــــان أمحــــد بــــن أيب أصــــيبعة:. قــــا  عنــــه (19)عــــالج املرضــــى يف املستشــــفيات
.ألن األطبـــا  (20)فاضـــال يف صـــناعة الطـــب خبـــريا اعماهلـــا مشـــهورا اب ـــذ،"

طبقتان،طبقــة تعتمــد األعمــا  النظريــة،وقرا ة الكتــب، وطبقــة تعتمــد التلربــة 
واملالحظــــة الطبيــــة الســــريرية، مـــع جتــــار م العلميــــة وحتصــــيلهم مــــن  الشخصـــية

 .(21)عبد امللك بن أيب العالء زهرخال  كتب القدما ، ومن هؤال  
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من مجلة الفقهـا  املتميـزين يف علـم ا ـديث إبشـبيلية،  حممد وكان والده الفقيه
رحــل إىل  أ  مــروا  بــن زهــر( أن م1070ـــ/ه462قــا  القاضــي صــاعد)ت.

، مث رجــع إىل م(21)ر، ودخــل القــريوان ومصــر وتطبــب هنــاك زمنًــا طــويالاملشــ
، جماهــد العــامري، وكــان ملكهــا يف ذلــك الوقــت دانيــةاألنــدل  وقصــد مدينــة 

إليــه أكرمــه إكراًمــا كبــريًا، وأمــره أن يقــيم عنــده  أبــو مــروا  بــن زهــرفلمــا وصــل 
يف صـــناعة ابلتقـــدم  دانيـــةففعـــل وحظـــي يف أايمـــه مبكانـــة جليلـــة، واشـــتهر يف 

الطب، وطار ذكره منها يف أقطار األندل ، وله يف الطب كما يذكر مرتمجوه 
آرا  شــــاذة يف الطــــب خــــال  فيهــــا ا كمــــا  كمــــا ذهــــب إىل ذلــــك صــــاعد 

، ومل يـز   ـا إشـبيليةإىل مدينـة  دانيـةمـن  أبـو مـروا  بـن زهـراألندلسي، وانتقل 
ومطمــــ  أنظارهــــا يف  إشــــبيليةإىل أن تـــويف وخلــــ  أمــــواال جزيلــــة، وكـــان غــــين 

 .      (22)أبو العالءولد له ابنه  إبشبيليةالرابع والضياع، و
صـاحب  املعتضـد  هلل ابلطب وهو صـغري السـن يف أايمأبو العالء زهر  اشتغل
 ،إلبراهيم بـن يوسـف بـن اتشـفني املرابطـيوبعد زوا  ملكهم أصب  وزيرا  إشبيلية

 م واألمـوا  الشـي  الكثري،وأكـد هـذاوقد قربه املرابطون وأغدقوا عليـه مـن الـنع
"وحـل مـن السـلطا  حمـال مل يكـن ألحـد يف األنـدلس :يف التكملة فقـا  ابن األ ر

تـــرك تـــرااث كبـــريا يف ( 23)يف وقتـــه، أحـــل مـــن نفســـه حمـــال مل حيلـــه  املـــاء مـــن الظمـــآ "
 هــداه لألمــريأ "جمــر ت اخلــواص"  الطــب واألدب ومــن كتبــه يف الطــب كتــاب

وكتـــاب األدويـــة املفـــردة،  اهيم بـــن يوســـف  بـــن اتشـــفني املرابطـــيأيب إســـحاق إبـــر 
علـي بـن رضـوا ،وكتاب التـذكرة، ألفهـا البنـه عبـد  وكتاب اإليضـاح يف الـرد علـى
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يف كتـــــــاب املـــــــدخل إىل  (25)حنـــــــني بـــــــن إســـــــحاق فيمـــــــا رد علـــــــى (24)امللـــــــك
يعقـــوب بـــن إســـحاق  الطب،وكتـــاب النكـــت الطبيـــة ومقالـــة يف بســـطه لرســـالة

يف مواضـع  علـى أيب علـي بـن سـينا تركيب األدوية، ومقالة يف الرديف  الكندي
جبمـع   أمـري املسـلمني علـى بـن يوسـف من كتابه األدوية املفـردة، وبعـد موتـه أمـر

(. ومـــن م1130هــــ/525ســـتة ) أيب العـــالء زهـــركتبـــه ونســـخها وكانـــت وفـــاة 
لــم الرائــدة معلــم طــيب بنــاه علــى شــكل مع أيب العــالء والــد أيب مــروا مؤلفــات 

"كتــاب جمـــر ت اخلواص"حســب خمطوطـــة بلــدوين أبكســـفورد أو ألــ  ابئــي مســـاه
ومنـه أخـذ أطبـا  العصـر معلوماتـه وجتاربـه الـق جر ـا  ،"كتاب خواص احليوا "

من خال  تدبريه الطيب، جا  يف حرف اخلا : قا  يف مداواة األسقام:"يؤخذ 
نـه مـن بـه عرقوب اخلنزيـر وحيـر، ويسـحق ويعلـن بعسل؛ويسـقي منـه بعـض م

 . (26)مغص ونف  يف معدته وزن مثقا  فإنه ينفع نفًعا عظيًما"
طبيب عصر املرابطني من أصحاب املكانة الكبرية عنـد وجـوه  وأبو العالء زهر

)أبـو بكـر حييـي بـن حممـد بـن يوسـ  األنصـاري ابن الصرييفالناس ومما حكى 
إن .ألنوار اجلليـة"" االغرانطي املؤرخ األديب يف اتر ه الذي خصصه للمرابطني

حممـد بـن أمحـد الطبيب ممن تناف  الشعرا  على اببه ملدحه مبا يستحق ومنهم 
مـدرس العربيـة الكبـري م( 1127هــ/521)ت.بن عبد الـرمحن بـن خلصـة اللخمـي البلنسـي

هـــ وقيــل ســنة 520 ســنة أيب العــالء زهــر.وممــا قــا  يف بدانيــة واملريــةجبامعهـا، مث 
 م(:1127هـ/521)

 أمواه  الغ يوم الدوافق***تَفيض مبا ت رى زِّاند  البوارقَغدت عنك 
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 أانرت جهات  الشرق ملا أحتللته***فكاد الدُّجى جيلو لنا وجَه شارق
 وكم َزفرت شوقًا بلنسية  املىن***إليك ولكْن ر بَّ حسناء طالق
 تقلَّد منك الدهر  عِّْقًدا وصارًما***هباًء جلِّيدِّ أو سناًء لعاتق

مت أخ  (27)القك الغ رُّ يف الدنيا*** ملا َصوَّحت خ ضر الرُّ  واحلدائقولو ق سِّ
، واســـتمر أطبــــا  أورواب م1490إىل الالتينيـــة عــــام  "كتـــاب اجملــــر ت"وتـــرجم 

يســـــتمدون منـــــه معلومـــــاهتم الطبيـــــة واجلراحيـــــة إىل غايـــــة  ايـــــة القـــــرن الســـــابع 
كتور غابرايل  الد ( كما نبَّه H.P.J.Renaudعشر،وذكر املستعرب الفرنسي رونو)

توفيـــــــــا  أ  مـــــــــروا وابنـــــــــه  أ  العـــــــــالء زهـــــــــر( أن Gabriel Colin)كـــــــــوال 
والنغلــة يف اللغــة فســاد حيــدا يف اجلــرح أو يف اجللــد، وأصــلها مــن ،(28)ابلنغلــة

ــــدابغ"، وهــــي أورام ودا  حيــــدا حتــــت اجللــــد يف  ــــل اجللــــد أي فســــد يف ال نَِغ
بشـــأن  رونـــوا اســـتنتله وقبـــل أن نبـــني مـــ.(29)منطقـــة اإلبطـــني األميـــن واأليســـر

يف وصـ   أبو مروا  عبد امللـك بـن زهـرالنغلة جيدر بنا العودة إىل ما قاله ابنه 
هذه العلة اخلبيثة، قا :" وحيدا يف البـدن الـنُّغالت، وهـي أورام تكـون حتـت 
الكتــ  غــائرة إىل الــداخل تعــرض يف اليمــني ويف الشــما ...وأكثر مــا تكــون 

ن يكثــر  الفكــرة وتتــواىل عليــه اهلمــوم كالــذي إذا تعــرض لإلنســان أنكــاد، وكــا
مــا انلــه، فإنــه احرتقــت  علــي بــن يوســفعمــا انلــه مــن  -رمحــه هللا-أصــاب أق

أخالطــــه، فأصــــابته نـٌْغلــــة)ويف أحيـــــان أخــــرى ابلكســــرة( يف اجلانــــب األيســـــر 
وامتدت طوال حنو الشرب، مث عاد املوضع ال حيُِّ  وكـان املتـويل لعالجـه يقطـع 

ال حيــ  بــذلك، ومل يــز  األمــر كــذلك حــىت وصــل ابالتصــا  أجــواف النغلــة فــ
...وإيـا  -رمحـه هللا-مضارُّ ذلك إىل قلبه فعرضه سو  تنف  حنو يومني ومـات
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كان هذا النوع عسر العالج بسبب أن األخالط احملرتقة يعسر نضلها علـى 
الطريـق األصــل ، فقلمــا يكــون عنهــا مــدة بيضــا  ملســا  حممــودة، وإيــا تكــون 

واع ُأخـــرى إمـــا مائلـــة إىل الُغـــرْبة وإمـــا إىل الدُّكنـــة، وقـــد علمنـــا أنـــه ال عنهـــا أنـــ
يكـــون بـُـــْر  يف مثـــل هـــذه األورام العظـــام إال ابلنضـــج الصـــحي  اجلـــاري علـــى 
السبيل األفضل، ألن األورام السوداوية مثل هذه ال ينفع فيهـا عمـل اليـد)أي 

كـل مـا يتصـل ابملوضـع اجلراحة( ومىت انهلا ا ديد تفاقم أمرهـا، وهـي أيًضـا أت
 .(30)أكاًل"

لقــد ســاهم أبــو العــال  زهــر يف مســرية األســرة الطبيــة مســرية هامــة مــن خــال  
إعـــداده البنـــه أق مـــروان عبـــد امللـــك الـــذي يعتـــرب اتج األســـرة زهـــر يف الطـــب 
وعلومه، وهذا اإلعداد الذي قام به الوالـد أبـو العـال  هـو الـذي مكـن األسـرة 

رغـــم حمـــن الســـلطة والسياســـة يف عصـــرمها، وكـــان أبـــو مـــن البقـــا  واالســـتمرار 
العـــال  زهـــر قـــد اشـــتغل ابلتطبيـــب يف حيـــاة والـــده ويف حيـــاة ولـــده وهـــي مـــن 

 نوادر األمور يف اتري  األسر العاملة ابلغرب اإلسالمي. 
_____________________ 

 اإلحاالت واهلوامش
ترمجــة د.حســـني  ثــاين(تــراث اإلســالم)اجلزء الجوزيــ  شــاخت، كليفــورد بــوزورا،  -(1)

مــــؤن ، د.إحســــان صــــدقي العمــــد، مراجعــــة د.فــــؤاد زكراي،)سلســــلة عــــامل املعرفــــة( الكويــــت 
 .139. :2ط..م1998يونيو،حزيران، /هـ1419،صفر 234العدد:
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، أطروحـة دكتـوراه احلياة الفكرية  ألنـدلس يف عصـر املـرابطنيحممد األمني بلغيث،  -(2)
إشــراف أ.د. عبــد ا ميــد حاجيــات، قســم التــاري  ، جامعــة  الدولــة، خمطوطــة، االــد الثــاين،
 وما بعدها. 471. :م2003ماي  15اجلزائر، نوقشت يوم اخلمي  

، حتقيــق الشــي  ســامل بــن محــد الــدليل والربهــا ، اجمللــد الثــاينأبــو يعقــوب الــوارجالين، -(3)
لثقافـــــــة، ا ـــــــارثي، ثالثـــــــة أجـــــــزا   يف ولـــــــدين، ســـــــلطنة عمـــــــان، وزارة الـــــــرتاا القـــــــومي وا

) النزعـة العلميـة يف الـرتاث العـريب. قـدري حـافظ طوقـان، 258. :م1983هـ/1403
صــــــــــــــــــــــحيفة املعهــــــــــــــــــــــد املصــــــــــــــــــــــري للدراســــــــــــــــــــــات اإلســــــــــــــــــــــالمية مبدريــــــــــــــــــــــد( االــــــــــــــــــــــد 

األوليات التارخيية الهتمامات . إحسان حممد ا سن، 90. :م1954هـ/1373الثاين،
ام  عشــــــــــر، اجلــــــــــز  ، ولــــــــــة املــــــــــورد العــــــــــرا،، االــــــــــد اخلــــــــــالعــــــــــرب بعلــــــــــم االجتمــــــــــاع

 .63 :م.1986هـ/1406الثالث،
علــم النبــات عنــد العرب،)موســوعة احلضــارة العربيــة عبــد الســالم حممــد النــويهي،  -(4)

 156 :م.1978 ، بــريوت املؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر،اإلســالمية(اجمللد األول
تــراجم ونصــوص( الطــب واألطبــاء يف األندلس)دراســة و ومــا بعدها.حممــد العــرق اخلطَّــاق، 

) احلضـــارة .شـــوقي ضـــي 15. :م1988بـــريوت، دار الغـــرب اإلســـالمي، اجلـــزء األول،
األندلســــية ودورهــــا يف تكــــوين احلضــــارة األســــبانية()من املشــــرق واملغــــرب، حبــــوث يف 

عبــــد األمــــري  .145 :م.1998هـــــ/1419القــــاهرة، الــــدار املصــــرية اللبنانيــــة،  األدب(،
)ولـة اجلامعــة اإلسـالمية( لنــدن، العـدد الرابــع، إلســالمية،علــم الفلـك يف احلضــارة ا املـؤمن،

 .210. :م1994 ديسمرب-السنة األوىل، أكتوبر
أثينـة السـوداء)اجلذور األفــرو آسـيوية للحضـارة الكالسـيكية، اجلــزء مـارتن بـران ،  -(5)

حتريـر ومراجعـة أمحـد عتمـان، ترمجـة لطفـي  (1985-1785األول، تلفيق بالد اإلغريـق)
اب، فـــارو، القاضـــي، منـــرية كـــروان عبـــد الوهـــاب، علـــون حســـن الشـــي ، سلســـلة عبـــد الوهـــ

. عبـد 59. :م1997. القاهرة، اال  األعلى للثقافـة،16املشروع القومي للرتمجة، رقم:
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، الفكـــر اإلســـالمي يف العصـــر الوســـيط والقطيعـــة اإليبســـتيمولوجيةاهلـــادي عبـــد الـــرمحن، 
 .54م. :1990وت، السنة السابعة والعشرون، )ولة دراسات عربية(، العدد األو ، بري 

، ولـــة عـــامل الفكـــر، االـــد لقطـــات علميـــة مـــن اتريـــخ الطـــب العـــريب توفيـــق الطويـــل،-(6)
ابــن  رحــاب عكــاوي،.267 :م.1974مــايو، الكويــت، -اخلــام ، العــدد األو ، إبريــل

(، )سلســـلة أعـــالم الفكـــر العـــرقالنفـــيس )علـــي بـــن أيب احلـــزم القرشـــي"جالينوس العـــرب"
انتقــال ومـا بعــدها.حممود ا ـاج قاسـم حممـد،  38. :م1996بـريوت، دار الفكـر العـرق،

ومــــا بعــــدها. حممــــد حســــن كــــاظم  22، :الطــــب العــــريب إىل الغــــرب )معــــابره وأتثــــريه(
)ولــة املــورد العــدد اخلــا  )العلــوم مقدمــة يف الــرتاث احلضــاري لتصــنيف العلــوماخلفــاجي، 

د الرابــــــــع، بغــــــــداد،دار ا ريــــــــة للطباعــــــــة، شــــــــتا  عنــــــــد العــــــــرب(، اجللــــــــد الســــــــادس، العــــــــد
فلســفة العلــم يف القــر  ومــا بعــدها. مُيــىن طريــ  اخلــويل،  208: :هـــ1398.م1977

سلســـــــــــــلة عـــــــــــــامل املعرفـــــــــــــة اآلفـــــــــــــاق املســـــــــــــتقبلية( -احلصـــــــــــــاد-العشرين)األصـــــــــــــول
 .67. :م2000 كانون األو   /هـ1421.الكويت،رمضان 264رقم:

بريوت، مركز دراسات الوحدة  وفكر)دراسة ونصوص(ابن رشد سرية حممد عابد اجلابري، 
الزراعـة يف األنـدلس ومـا بعدها.أمحـد خمتـار العبـادي،  230 :م.1998العربية ،أكتـوبر 

ـــــاريخ( ـــــدلس، الـــــدرس والت م.كليـــــة 1994أبريـــــل  15-13 وتراثهـــــا العلمي)نـــــدوة األن
ندرية،)ووا اآلداب.جامعـــة اإلســـكندرية، تقـــدمي عبـــد هللا بـــن عبـــد احملســـن الرتكـــي، اإلســـك

نــــــدوة األندل )الـــــــدرس والتاري (كليـــــــة اآلداب، جامعــــــة اإلســـــــكندرية ورابطـــــــة اجلامعـــــــات 
اإلســــكندرية ،دار  م،1994أبريــــل  14-13ـــــ/ ه1414ذو القعــــدة  4-2اإلســــالمية)

 وما بعدها. 124 :.م1994املعرفة اجلامعية، 
 ، دار الفكـر اللبنـاين،، بـريوتاملناهج واملذاهب الفكرية والعلوم عن العـرب حممد العرييب،

 .198. :م1994
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فلسفة العلم العريب املعرفية اإلبستيمولوجية بصفة عامة، ومـا امتـازت بـه حممد سويسي، 
ـــــرب العـــــريب ـــــدلس واملغ ـــــف  ألن ـــــن طري .(العـــــدد اخلـــــا  7)دراســـــات أندلســـــية، رقـــــم:م

 .51. :م1992جانفي /هـ1412.تون ، رجب 1رقم:
مرشــد الكحــالني حملمــد بــن أســلم  -لعــنيمصــنف عصــري، لطــب اســعيد شــيبان،  -(7)

. اجلزائــــــر،   م1974-جــــــوان-( مــــــايو20األصــــــالة الســــــنة الثانيــــــة العــــــدد:) -الغــــــافقي
املرشـد يف حممد قسوم بن أسلم الغافقي)منتص  القـرن اخلـام  اهللـري(،  .41-55 :

علـي  .) من القطع املتوسط(.12.  :م1933، حتقيق ونشر، مايرهوف،برشلونة الكحل
، بــــريوت، مؤسســــة إســــهام علمــــاء العــــرب واملســــلمني يف علــــم النبــــات  الــــّدفاع،عبــــد هللا
أبـــو جعفـــر  إبـــراهيم بـــن مـــراد، ومـــا بعـــدها.200 :.2م.ط.1987هــــ/1407الرســـالة، 

،دراســة يف الكتــاب وحتقيــق ملقدمتــه ويــاذج مــن أمحــد الغــافقي يف كتــاب" األدويــة املفــردة
الثالثـــــون، اجلــــز  األو ، إصــــدار جديـــــد، شــــروحه )ولــــة معهـــــد املخطوطــــات العربية(االــــد 

. أمــا الصــيدلة 157. :م1986 يونيــو-هـــ/يناير1406الكويت،مجــادى األوىل، شــوا ، 
فقد كانت إضافات العرب املسـلمني رائـدة يف عـامل الطـب النبـوي والتقليـدي وكـذلك تركيـب 

اف مـــاذا أضـــاألدويـــة بصـــورة مثـــرية، تســـتحق اإلعلـــاب، انظر:حممـــود ا ـــاج قاســـم حممـــد، 
  م.1973)ولـــة املـــورد( االـــد الثـــاين، العـــدد الثالـــث، العـــرا، العـــرب لعلـــم الصـــيدلة ؟

 ،كتـاب خلـق اجلنـني وتـدبري احلبـاىل واملولـودينعريب بن سعيد القـرطيب،  .49-53 :
، اعتـــىن بتصـــحيحه وترمجتـــه والتعليـــق عليـــه، األســـتاذ نـــور الـــدين عبـــد القـــادر، اجلـــزء الثالـــث

اجلزائــــــــــر، منشــــــــــورات كليــــــــــة الطــــــــــب والصــــــــــيدلة ابجلزائــــــــــر، وا كــــــــــيم هنــــــــــري جاهيــــــــــه، 
)دراسـات طـب العيـو  يف األنـدلس . نشأت ا مارنـة،75-12. :م1956هـ/1375

 .47. :51-35. :م1992-1492.تون  2، عدد خا  رقم:8أندلسية( عدد:
Al-Ghafiqi, Le guide  d’Oculistique)Al-Morchid fi-L.Kohhil édition 

Max.Meyerhof. Masseu, Barcelone, 1933. (cote B.U.Alger)N°207434. 

، القــاهرة، دار الفكــر الطــب اإلســالمي خالــد عــز الــدين ، وُهــَدى عــز الــدين فــراج، -(8)
 .22العرق، بدون اتري ،  :
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مـع كتـاب املرشـد والفصـول" ؟(، م925هــ/313تـأبو بكر حممد بن زكراي الرازي،) -(9)
د.ألبــري زكــي اســكندر، تليــه دراســة حتليليــة لطــب الــرازي نصــو  طبيــة خمتــارة، تقــدمي وحتقيــق 

بقلم،حممـــد كامـــل حســـني)ولة معهـــد املخطوطـــات العربيـــة( القـــاهرة، االـــد الســـابع، اجلـــز  
 .119. :م1961مايو  /هـ1380األو ، ذو القعدة،

 .15،  :كتاب املرشد والفصول"الرازي،  -(10)
ريوت، دار إحيــــــــــــــا  ، بــــــــــــــمنــــــــــــــافع األغذيــــــــــــــة ودفــــــــــــــع مضــــــــــــــارهاالــــــــــــــرازي،  -(11)

 .10 : .2ط..م1984هـ/1404العلوم،
بريوت، دار الفكـر  ،املناهج واملذاهب الفكرية والعلوم عن العرب حممد العرييب، -(12)

 .198.  :م1994 اللبناين،
، مدرسـة اإلسـكندرية ومنـاهج التعلـيم الطـيب أوائـل العصـور الوسـطىألبري زكي اسـكندر، 

( االـــد الثالـــث والعشـــرون، اجلـــز  األو ، القـــاهرة، مجـــادى )ولـــة معهـــد املخطوطـــات العربيـــة
 .25. :م1977مايو)أاير(/هـ1397األوىل 

ــــــن جــــــان جوليفيــــــه، -(13) انتشــــــار الفكــــــر الفلســــــفي يف عالقتــــــه  إلســــــالم حــــــىت اب
)اإلســـــالم والفلســــفة والعلـــــوم( نــــدوة اليونســـــكو مبناســــبة بدايـــــة القــــرن اخلـــــام  عشـــــر ســــينا

.برهــان بــن يوســ  62. :م1983يســرت بييــق دبلــن.م(مكتبــة ش1981-622اهللــري)
ـــــن ســـــينامهلـــــوق،  ـــــد اب ـــــة املعرفـــــة عن ـــــة اخليـــــال يف نظري )حوليـــــات اآلداب والعلـــــوم مكان

-م1999هــــ/1422-1421.الكويـــت،145االجتماعيـــة( ا وليـــة العشـــرون، الرســـالة 
عـــز الـــدين أيـــدمر اجللدكي)مكانتـــه ومـــا بعدها.فاضـــل خليـــل إبـــراهيم،  70. :م2000
)ولــة معهــد املخطوطــات العربيــة( االــد التاســع والعشــرون، ة ومؤلفاتــه يف الكيميــاء(العلميــ

ـــ/ربيع اآلخـــر ه1405اجلـــز  الثـــاين، إصـــدار جديـــد، الكويـــت، شـــوا   -يوليـــو/هــــ1406ـ
العلوم العربية  ألندلس، ونقلهـا إىل أورو  . حممد سويسي، 615. :م1985ديسمرب 

 .513،  :ودورها يف تطور العلوم
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:إما نباتيـة وهـي مثـر أو بـزور أو زهـر أو ور، أو قضـبان أو أصـو  أو األدوية املفردة-(14)
 قشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور أو عصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 
أو ألبــــان أو صــــموغ، وأمــــا معدنيــــة وهــــي حلريــــة،  أو ممــــا ينبــــع مثــــل القــــار، وإمــــا حيوانيــــة  

 ،مفــاتيح العلــومكالــذراري  وأعضــا  ا يــواانت وأحشــائها ومرارهتــا...أو. انظر:اخلــوارزمي، 
 .101 :.م1981هـ/1401لقاهرة، منشورات الكليات األزهرية، ا
حتقيق نزار رضـا،  ،عيو  األنباء يف طبقات األطباء، اجلزء الثالثابن أق أصيبعة، -(15)

 .84 :.3م.ط.1981هـــــ/1401منشــــورات دار مكتبــــة ا يــــاة، بــــريوت، دار الثقافــــة، 
، أطروحة دكتـوراه الدولـة، ملرابطنياحلياة الفكرية  ألندلس يف عصر احممد األمني بلغيث، 

 وما بعدها. 391خمطوطة، االد األو ، :
، منشأة املعارف ابإلسكندرية، حملات عن الرتاث الطيب العريبمرسي حممد عرب،  -(16)

 .38 : م.1975
.عمـر 121-103   : طبقات األطباء،اجلزء الثالث،أمحد بن أق أصيبعة،  -(17)

شــهادة التعمــق يف  إشــراف د.حممــد الطــاليب، املــرابطني، الفقهــاء يف عصــربــن محــادي، 
 .م1987البحث)اتري  وسيط( جامعة تون ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، تـون ، 

:   314-319. 
وغ ــر ة حم َيَّــا األدبِّ السَّافر،)أشــعار األندلســيني زاد املســافر صــفوان بــن إدريــ ،  -(18)

ه وَعلَّق عليه عبـد القـادر حمـداد، بـريوت، دار الرائـد العـرق، أََعدَّ  من عصر الدولة املوحدية(
 .268 : لقطات علمية من اتريخ الطب العريب، .توفيق الطويل،71،  :م.1980

زهر)أبـــــــــــــو العـــــــــــــال  بـــــــــــــن زهـــــــــــــر بـــــــــــــن عبـــــــــــــد امللـــــــــــــك بـــــــــــــن زهـــــــــــــر اإلشـــــــــــــبيلي  -(19)
 دراســــة وحتقيــــق وترمجــــة كرســــتينا ألرَبيــــث ميــــان،كتــــاب امل جــــر ت، م(1130هـــــ/525)تـــــ

.االـــــ  األعلـــــى لألوــــاا العلميـــــة، الوكالـــــة 17مدريد،سلســــلة املصـــــادر األندلســـــية، رقــــم 
أمحـد  مـن املقدمـة األسـبانية ومـا بعـدها..17. :م17.1994األسبانية للتعاون الـدويل،  

 .121-103   : طبقات األطباء،اجلزء الثالث،بن أق أصيبعة، 
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Abu ‘l-’Ala  Zuhr; La Tedkira, Publiée et traduite pour la première fois 

par Gabriel Colin, Paris, Ernest Leroux, Editeur,1911. PP:1-2. 

Colin(G),Avenzoar,  sa vie et  ses oeuvres,Paris, Ernest 

Leroux,1911.PP:16-22. 
 .104- 103،  :طبقات األطباء، اجلزء الثالثابن أق أصيبعة، -(20)
أســلوب الــرازي يف تشــخيص وتــدبري اجلــدري واحلصــبة مــن أمحــد مضــر صــقَّا ،  -(21)

)ولـــة معهـــد املخطوطـــات العربية(االـــد خـــالل دراســـة رســـالته"كتاب اجلـــدري واحلصـــبة"
ــــــــــد، الكويــــــــــت،ربيع األو ، شــــــــــعبان،  الســــــــــابع والعشــــــــــرون، اجلــــــــــز  األو ، إصــــــــــدار جدي

مدرســــة اإلســــكندرية .ألبــــري زكــــي اســــكندر، 199. :م1983يونيــــو -ينــــاير/هـــــ1403
ومـا بعدها.فرانشيسـكو فرانكـو  36 :مناهج التعليم الطيب يف أوائل العصور الوسـطى،و 

)االــة العربيــة للثقافة(العــدد الســابع والعشــرون، الســنة  تطــور الطــب يف األنــدلسسانشــث، 
 .186. :م1994سبتمرب أيلو ،/هـ1415الرابعة عشر، تون ، ربيع األو ،

ق حيــــاة العيــــد بوعلــــوان، بــــيالروت، دار ،حتقيــــطبقــــات األمــــمصــــاعد األندلســــي، -م(21)
 .197. :م1985الطليعة، فرباير 

 .335-334،    :التكملة،اجلزء األولابن األابر،  -(22)
، اجلـــــز  البيـــــا  املغـــــرب يف أخبـــــار األنـــــدلس واملغـــــربابـــــن عـــــذاري املراكشـــــي،  -(23)

ابن .85 : م.1980البيا  املرابطي(حتقيق إحسا  عباس، بريوت، دار الثقافة، الرابع)
، نشـره عـزة العطـار، القـاهرة، مكتبـة اخلـا ي، التكملة لكتاب الصـلة، اجلـزء األولاألابر، 
م. 1957قيـــام دولـــة املرابطني،القـــاهرة، د.حســـن أمحـــد حممـــود،  .335م.  :1955

ابــن أق أصــيبعة، .220،  :الذخرية،القســم الثــاين، اجمللــد األول ابــن بســام،.440 :
 .104، اجلز  الثالث،  :األطباءعيو  األنباء يف طبقات 

Latifa Benjelloun-Laroui, Les Bibliothèques au Maroc, préface de 

Mohammed Arkoun (Islam d’hier et d’aujourd’hui) collection dirigée par 

A.M.Turki (34) éditions G.P.Maisonneuve et larose Paris 1990. .P:24. 
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)ولــة املــورد( العــدد اخلــا   واصــر املكينــة بــني األدب والطــباأل مصــطفى شــري  العــاين،
ـــــــــــــــــاري  العلـــــــــــــــــوم عنـــــــــــــــــد العـــــــــــــــــرب، االـــــــــــــــــد الســـــــــــــــــادس،العدد الرابـــــــــــــــــع بغـــــــــــــــــداد ،  بت

 .21: م.1977هـ/1398
Codera y Zaidin, Francisco,Familia Real de los Benitexufin,Extrada-

Revista da Aragon 1903.;P:14. 
ابـــن  .32، :درســـة اإلســـكندرية ومنـــاهج التعلـــيم الطـــيبمألبـــري زكـــي إســـكندر، -(24)

، موســـوعة علمـــاء العـــرب واملســـلمنيحممـــد فـــارس، .142،  :جمـــر ت اخلـــواص زهـــر،
 .162م. :1983بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، 

 Abu L Ala Zuhr,La Tédkira, PP:3-4.. 

)ولــة العــرق(  اإلســالمية،حنــني بــن إســحاق ومكانتــه يف احلضــارة عــاد  زيتــون،  -(25)
 وما بعدها. 28. :م2002هـ/أبريل 1423، احملرم 521الكويت العدد

(26)- Cambra(Luisa Maria Arvide);El capitulo del-Ja- en el Kitab 

Muyarrabat al-Jawass de Abu l-Ala’Zuhr(Homenaje Al prof.Jacinto 

Bosch Vilà,T.II.Granada,1991.P:1099 
حتقيــق إبــراهيم األبيــاري، القــاهرة،  املقتضــب مــن كتــاب حتفــة القــادم،بــن األابر، ا -(27)

فــن املــديح يف عربيــق ســهيلة،  .54. :م1989هـــ/1410 بــريوت، دار الكتــاب اللبنــاين
، رســالة ماجســتري خمطوطــة، إشــراف، د.يوســ  عــروج، عهــد املــرابطني  ملغــرب واألنــدلس

-1999-1419-1420زائـــر، الســـنة اجلامعيـــة معهـــد اللغـــة العربيـــة وآدا ـــا، جامعـــة اجل
 .84-81م. :2000

(28)- G.Colin, Avenzoar sa vie et ses oeuvres, P: 33. 
 .32 :الطب واألطباء يف األندلس اإلسالمية، اجلزء الثاين، حممد العرق اخلطاق، 

بـــــــــــــــن زهر)أبـــــــــــــــو مـــــــــــــــروان عبـــــــــــــــد امللـــــــــــــــك بـــــــــــــــن أق العـــــــــــــــال  زهـــــــــــــــر األايدي ا -(29)
جـــز ان يف ولـــد واحـــد، يف املـــداواة والتـــدبري،  كتـــاب التيســـري،(، م1162هـــ/557)ت.

حتقيــق الــدكتور ميشــيل اخلوري،تقــدمي الــدكتور حمــي الــدين صــابر، دمشــق، منشــورات املنظمــة 
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هـــــــامش .382م. :1983هــــــــ/1403العربيـــــــة للرتبيـــــــة والثقافـــــــة والعلـــــــوم ، دار الفكـــــــر 
 .33،  :دلس، اجلزء الثاينالطب واألطباء يف األن حممد العرق اخلطاق،.79رقم:
الـذيل والتكملـة، ابـن عبـد امللـك،  .382 :كتاب التيسري،عبد امللك بن زهر، -(30)

ـــــــاين ـــــــامن، القســـــــم الث ـــــــد اللطيـــــــ  486-485،  :اجلـــــــزء الث ـــــــورة عصـــــــمت عب .دكت
،أحــــــداث مرابطيــــــة مــــــن كتــــــاب التيســــــري البــــــن زهر)أضــــــواء جديــــــدة علــــــى دنــــــدل

 . ابلنثيا)أخنـل(،139-119م.   :1991، ،بريوت، دار الغـرب اإلسـالمياملرابطني(
ـــخ الفكـــر األندلســـي،  ترمجـــة عـــن  األســـبانية د.حســـني مؤن ،القـــاهرة، مكتبـــة الثقافـــة اتري

 .36،  :موسوعة علماء العرب واملسلمنيحممد فارس، .471: الدينية )د.ت(.
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 الفهرس العام
 .......................اإلهداء:....................................

 املقدمة:...........................................................
مشاركة يهود األندلس االقتصادية يف عصر املرابطني ودورهم يف  .1

 نقل املعرفة اإلسالمية إىل الغرب)الرتمجة(.
 .العالقات احلمادية املرابطية من خالل ديوا  اإلنشاء .2
 :دلس يف عصر املرابطنيالفالحة  ألن .3

)دراسة اترخيية  الر ط واملرابطة ونظام الرهبانية والديرية املسيحية .4
 مقارنة(.

 هـ525)ت. بو العالء زهر بن أيب مروا  بن زهر اإلشبيليأ- .5
 .طبيب دولة املرابطني  لغرب اإلسالمي  م(1131/

 173 .......................:..................................الفهرس العام
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