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إّن املرابطني أو اجملاهدين هم الذين كانوا يتخذون خياًما على الثغور حيمون فيها ثغور : أصل املرابطني-أ
املسلمني، وجياهدون يف سبيل هللا، فقد َتسمى الشيخ عبد هللا بن ايسني ومن معه ممن كانوا يرابطون يف خيام على 

ل جبماعة املرابطني، وُعرفوا يف التاريخ هبذا االسم،كما تطلق عليهم بعض املصادر امللثمني فيُقال أمري هنر السنغا
امللثمني ودولة امللثمني، ويرجع سبب هذه التسمية كما يذكر ابن خّلكان يف وفيات األعيان إىل أهنم قوم يتلثمون 

م يتوارثوهنا خلفاً عن سلف، وسبب ذلك على ما وال يكشفون وجوههم، فلذلك مسوهم امللثمني، وذلك سّنة هل
وقيل كان . كانت تتلثم لشدة احلّر والربد يفعله اخلواص منهم، فكثر ذلك حىت صار يفعله عامتهم" محري"قيل أن 

سببه أن قوماً من أعدائهم كانوا يقصدون غفلتهم إذا غابوا عن بيوهتم فيطرقون احلي فيأخذون املال واحلرمي، فأشار 
م بعض مشاخيهم أن يبعثوا النساء يف زي الرجال إىل انحية ويقعدوا هم يف البيوت ملثمني يف زي النساء، فإذا عليه

أاتهم العدو ظّنوهم النساء فيخرجون عليهم، ففعلوا ذلك واثروا عليهم ابلسيوف فقتلوهم، فلزموا اللثام تربكاً مبا 
 .حصل هلم من الظفر ابلعدو

يف احلاميات املالزمة لتخوم األعداء، وهم اّّتاد من قبائِل ملتونة، وجدالة، وصنهاجة، وهم واملرابطون هم املقيمني 
من بربر مشال إفريقيا، استطاعوا تكوين دولة إسالمية يف مشاِل غرِب إفريقيا، وشبه اجلزيرة األيبريية يف القرنني 

اختذوا من مرّاكَش عاصمًة هلم يف عام احلادي عشر، والثاين عشر امليالديني، وّتت قيادة يوسف بن اتشفني و 
م، وحكموا املنطقة ّتت راية اخلالفة العباسية، وبعد عقدين بدأت القّواُت املرابطية يف الّتقدم حنو 2601

ويعودأصل املرابطني إىل حيىي بن إبراهيم من .األندلس، إىل أن استطاعوا االستيالء عليها يف عهد علي بن يوسف
ُب يف تغيري أحوال قبيلته ، حبثّهم العودة  لتعاليم اإلسالم، وذلك بعد أن ساءت أحواهلم، قبيلة جدالة الذي رغ

اجلنوبية الضاربة يف الصحراء ( اللثام أوامللثمون)جيمع املؤرخون على أن املرابطني من قبائل صنهاجة وعليه 
ظروف املغرب االسالمي، وكانت ملتونة  املوريتانية، وبطوهنا ملتونة وجدالة ومسوفة وقد ّتالفت هذه البطون لتواجه

قد تولت رائسة هذه القبائل وسيطرت عليها فربز من بني رجاهلا دمحم بن نيفات اللمطي، ليقود قبائل صنهاجة غري 
أنه قتل فتولت جدالة الرائسة ممثلة بيحىي بن ابراهيم اجلدايل الذي سعى إىل طلب العلم الدينية يف مدارس القريوان 



" وحاج بن زللوا اللمطي الذي ندب أحد تالمذته وهو عبد هللا بن ايسني اجلزويل"ف على شخصية وفاس فتعر 
لتفقيه قبائل ضنهاجة وهناك يف مضارب ملتونة شرع هذا األخري يف التثقيف واالرشاد إىل أصول الدين وفروعه 

كام واحلدود اليت كان قد وضعها ولكن وفاة حيىي بن ابراهيم اجلدايل دفعت هذه القبائل إىل االنصراف عن األح
هلم عبد هللا بن ايسني حيث ثقلت عليهم وطأته فربموا بدعوته االصالحية األخالقية اليت كانت تدعوا إىل رفع 

 .املنكرات واجتناب احملذورات
وضعا يف اجته عبد هللا إىل بالد السودان لعله جيد أنصارا له هناك وقد صحبه سبعة من رجال صنهاجة انتبذوا هلم م

ربوة من األرض ّتيط هبا املياه من جهاهتا األربع ومل يلبث أن أسس رابطا والرابط من املرابطة أي مالزمة الثغور 
رجل فسماهم املرابطون أخلصوا له الدعوة  2666اجتمع له فيها حنو " جلبهات حيث ترابط خيل اجملاهدين

بقة من احملاربني املؤمنني برسالتهم يف االسالم وكون منهم وأطاعوه واستطاع أن حيوهلم من جمرد رعاة جناة إىل ط
ومن غريهم الذين التحقوا به جيشا جعل على قيادته صاحبه حيىي بن عمر وهو من قبيلة الصنهاجيني وانطلقت 
قوات املرابطني حنو املغرب األقصى وسرعان ما خضعت هلم قبائل ملتونة ومسوفة وجدالة وملطة وغريها من قبائل 

قبيلة، مث اجتهوا حنو  06هاجة الضاربة يف الشمال حىت درعت اليت يقول عنها ابن اخلطيب أهنا تقرب من صن
ه يف أعداد ضخمة وهزموا جيوش مغراوة وصاحب سجلماسة كما نشطوا يف حماربة قبيلة زانتة 444درعة عام 

طة واستطاعوا االستيالء على بالد وهي من كربايت القبائل يف مناطق اتفباللت فانضمت اليهم قبيلتا جزولة ومل
ه واسرجعوا واحات درعة والتوغل يف أحوازها واجتيازهم األطلس الغريب واحتالهلم بالد 444السوس سنة 

 .جدميوه

ه مث تدفقوا على بالد 444وواصل املرابطون تقدمهم فدخلت جيوشهم الكثيفة مدينة أغمات وما حوهلا سنة 
طة يف اقليم اتمسنا والريف الغريب وكان من نتيجة هذه املعارك أن قتل عبد هللا بن املصاعدة وحاربوا قبيلة برغوا

ه وذكر ابن اخلطيب أن قائد املرابطني هذا مجع أصحابه وحثهم على الوحدة والتماسك قبل أن 446ايسني عام 
ألقصى فاحتل مدينة ميوت، وقد توىل يوسف بن اتشفني اللمتوين أمر جيوش املرابطني، وبدأ يزحف حنو املغرب ا

ه وراح يتجول يف أطراف املغرب مث عمد إىل أتسيس مدينة مراكش لتكون عاصمة للمرابطني 444فاس عام 
 .ومنطلقا هلم ومركزا لقواهتم يف جنوب املغرب بدال من مدينة أغمات

أن زوجة يوسف وسعى يوسف بن اتشفني إىل متويه األوضاع لصاحله وتفرده حبكم املرابطني فريوي ابن اخلطيب 
بن اتشفني أشارت عليه أن يستبد أبمر عمه أيب بكر بن عمر الذي كان قد اختاره قائدا يف جيوشه فيالطفه 



ه 404ابألموال والطعام والكساء ويرده إىل الصحراء اليت خرج منها، ومضى أبو بكر بن عمر إىل الصحراء سنة 
 .ك برز يوسف بن اتشفني أمريا لدولة املرابطنيه وبذل446حيث قتل هناك يف احدى معارك السودان عام 

ميكن القول أن أتسيس مدينة مراكش كان مبثابة حلول جديدة يف بالد املغرب : مراكش عاصمة املرابطني-ب
خاصة والعامل االسالمي حيث أصبحت من مراكز الثقافة والعلم والسياسة وحاضرة لدولة املرابطني الكربى، وأدت 

يه األحداث السياسية والعسكرية فضال عن نفوذها الديين والفكري، حيث كانت دولة املرابطني دورا كبريا يف توج
تستند قوة دينية سلفية وعلى الرغم من اختالف املؤرخني يف تعيني اختطاط املدينة فإن االمجاع على بناءها كان 

 .شفنيه وكان أتسيسها على يد يوسف بن ات444ه إذ مت االنتهاء منها عام 444سنة 

فاستوطنها الناس بعد أن متلك أرضها ابلشراء ويوضح املؤرخ ابن ايب زرع ذلك أن يوسف ابن اتشفني اشرتى 
موضع مراكش من مجاعة املصامدة فسكن املوضع خبيام من الشعر وأسس مسجدها اجلامع وقصبة صغرية لتخزين 

 والبناء مع اخلدم والفعلة لتشييد املسجد أمواله وسالحه، وذكر أن أمري املرابطني كان يعمل بنفسه يف الطني
والظاهر أنه مل يؤسس سورا حول املدينة ولكنه نشط، حبفر اآلابر وجلب املياه أليها غري أن ابنه علي بن يوسف 

ه وجعل هلذا السور أبواب عدة منها ابب أغمات وابب دكالة والدابغني والصاحلة 410بىن سور املدينة عام 
 .والشريعة

فيد القول أن مراكش بقيت ّتافظ على مسعتها العامة كقاعدة عسكرية لقوات املرابطني حىت دخلتها ومن امل
جيوش املرابطني، فأقاموا فيها الدور واختذت القصور وجلبوا اليها املياه من أغمات لسقاية بساتينها ويشري 

قيمت فيها املنشآت العظيمة صاحب االستبصار يف عجائب األمصار إىل أن مراكش ارتقت أايم املوحدين فأ
الذي وصف انه أعظم ما أقيم يف العامل االسالمي " املستشفى" وأمهرت مبختلف أنواع املباين ومنها البيمارستان 

وقد مسي بدار الفرج ويقع يف شرق اجلامع يدخله العليل فيعاين ما أعده فيه من املنارة واملياه والرايحني واألطعمة 
لقد ساهم وجود مراكش إىل . فوهة ويستطعمهما ويستفتيهما فتنعشه من حينه بقدرة هللا تعاىلالشهية واألشربة امل

حد كبري يف تدعيم مركز املرابطني ونفوذهم يف املغرب االسالمي وأوجد هلم مركز انطالق الخضاع بعض القبائل 
وبالد بين سناس وعلى تلمسان مثل غمارة وغياثة وبين مكود ومغراوة كما مت هلم االستيالء على مليلة ووجدة 

وتنس ووهران وجبل الونشريس، وبعد أن أمت يوسف بن اتشفني احتواء األندلس يف معركة الزالقة الشهرية ضد 
جيوش املمالك االسبانية الشمالية، أصبحت مراكش عاصمة لقطرين مها املغرب واألندلس على أن دولة املرابطني، 

ه وتوىل ابنه علي كانت يف أوج قوهتا إذ أصبحت دولة كربى متتد من 466بعد وفاة يوسف بن اتشفني سنة 



جباية شرقا إىل السوس األقصى غراب ومن السودان جنواب إىل سرقسطة مشاال وكانت مراكش مركزا للحكم وانطالق 
 .اجليوش 

ترك أبو بكر بن عمر البن عمِّه يوسَف بن اتشفني مهّمَة الوالية من بعده،  :وانتشار دولة املربطني توسع -ت 
واجته جنوابً، إلدخال القبائل املتنازعة يف اإلسالم ، وعندما عاد وجد أّن ابن اتشفني قد استطاع الّتوسع يف 

تلمسان، وأّسس مدينة  املغرب، وموريتانيا أبكملها، كما أّسس مدينة مراكش، واخّتذها عاصمًة، كما أخضع مملكةَ 
اجلزائر، وأصبحت مملكة املرابطني يف عهد يوسف بن اتشفني متتدُّ من تونس، واجلزائر شرقاً، وحىت احمليط 

األطلنطي غرابً، ومن املغرب مشااًل حىت مايل، وغاان جنوابً، ويف عام ألف وستة ومثانني استنجد أمراءُ األندلس 
مات ألفونسو السادس ملك قشتالة، وابلفعل حّقق العديَد من االنتصارات اببن اتشفني، ملساعدهتم يف صّد هج

على الصليبيني يف األندلس، إال أنّه اضطر للعودة إىل املغرب بسبب بعض االضطراابت، لكّنه عاد مرًة أخرى إىل 
مراء الضِّعاف األندلس، بعد أن حصل على فتاوى من الفقهاء يف عصره لضّم املدن األندلسية، وانتزاعها من األ

للغاية يف ذلك الوقت، واستعادة املدن من الصليبيني، وجنح ابلفعل يف توحيد املمالك اإلسالمية يف األندلس ّتت 
  .حكم املرابطني، مع اسرتداد عّدة مدن من القوات الصليبية

عاما  11عد م وب 2260بعد موت يوسف بن اتشفني بعام واحد، ويف سنة  إنتصارات املرابطون قدى تواصلتو 
من الزالقة، أضخم موقعة بني املسلمني وبني النصارى، وعرفت مبوقعة أقليش، وقد قياد املسلمني علّي بن يوسف 

توالت .ألًفا 12بن اتشفني وتوىل قاد الصليبيني ابن ألفونسو السادس، وانتصر يف هذه املوقعة، وقُتل من النصارى 
م استطاع املسلمون أن يفتحوا جزر البليار،  2224= هـ 464عام  انتصاراُت املسلمني بعد هذه املعركة، ففي

اليت كانت سقطت يف عهد ملوك الطوائف، وقد أصبح املسلمون يسيطرون على جزء كبري من أراضي األندلس 
 :ّتت اسم دولة املرابطني،ومرت سياسة املرابطني يف األندلس مبراحل ثالث

 .انتهت ابنسحاب املرابطني مبجرد انتصار الزالقة مرحلة التدخل وإنقاذ املسلمني، وقد - 2

 .مرحلة احلذر من ملوك الطوائف، حلالة التنافر بينهم، ووبعدهم عن الوحدة، تقّرهبم من ألعداء ضد ببعضهم -1

 . 1مرحلة ضم األندلس إىل املغرب، فوضعوا حًدا ملهزلة ملوك الطوائف -2

ويف عقر دار املرابطني أثرت سلبيا ومها هزميتني متتاليتني هلم يف م حدث يف داخل بالد املغرب  2224ويف سنة 
 .بالد األندلس، كانت األوىل هزمية قاتندة، والثانية هزمية الُقلّيعة

                                                             
 



ترك املرابطون آاثُر حضارية مثّلت  مظهرا من مظاهر اإلسالَم يف املغرب العريب ملّدة تناهُز  :آاثر املرابطني -ث
 :تلك اآلاثر ما يلياملائة عام، ومن أهم 

وهو أحُد أهّم، اجلوامع يف املغرب العريّب، وجامعًة إسالميًة تعادُل األزهر الشريف يف ختريج : جامع القرويني-2
 العلماء، والفقهاء، والدعاة، ويشتهر مبنربه الذي يُعدُّ من أمجل املنابر على اإلطالق

تظهر عليه التأثرياُت الفنية، واملعمارية األندلسية، وقد بين يف عهد علي بن  :املسجد اجلامع بتلمسان -2
 يوسف، وكان مركزا لنشر اإلسالم، وتعليم املسلمني العلوم الشرعية يف املغرب العريب

 اآلاثر العسكرية اليت خلفتها دولة املرابطني ،إلهتمامهم ببناء القالع واحلصون يف تعد من:القالع واحلصون -3
املدن والثغور، ومن أروع ما بين يف عهد اهلم أسواُر مدينة مراكش، وقلعة اتسغيموت جنوب شرق مراكش، ويف 

 .األندلس بنوا قلعَة منتقوط املشرفَة على مدينة مرسّية

، وجبامع كبري حيمل اسم امللك (قصر احلجر)أسسها املرابطون وقاموا بتزويدها مبنطقة فاخرة  :مدينة مراكش-4

لري خمتلف احلدائق ( اخلطارات)رابط الثاين علي بن يوسف، كما قاموا زودوها ابملياه بفضل شبكة كبرية امل

 . احلضرية

من أعمال املرابطني يف اجلزائر حالياً، املساجد الكبرية يف نيدروما واجلزائر العاصمة : فن العمارة الدينية-4

ومتتد هذه الصحون على املستوى املركزي، على شكل  .وتلمسان تتميز ابلصحون العمودية على جدار القبلة

و يف املغرب  ميكن التعرف إىل أعمال املرابطني خاصة من خالل مسجد القرويني يف فاس حيث وجد ثالثة .رواق

جامع )و حمراب وسلسلة من القبب فوق الصحن احملوري ، و مصلى جنائزي . صحون مبوازاة جدار القبلة

علق أبشكال الزخارف، فقدتطورت منوذج السعيفات اليت كانت ّتتل مكاانً مركزايً يف أما فيما يت(. اجلنائز

وترك فن صنع اآلاثث آاثراً خمتلفة، واألعمال .التصميمات والزخرفات الزهرية و كثرت يف النقوش خبط النسخ

بقرطبة وهو ( 2226- 2214) و من أمهها منرب الكتبّية الذي أمر املرابطون بصناعته بني.اخلشبية خري دليل



ّتفة رائعة يف هذا اجملالو وتغطيه سلسلة من املشّبكات اهلندسية اليت ّتد عدد من اللوحات على شكل مضلع، 

 . ُرمست عليها زخارف زهرية رفيعة منقوشة ابلعاج وابخلشب الثمني

يوسف يف رمضان  املرابطني مبقتل اتشفني بن علي بن ,سقطت دول: أسباب ضعف دولة املرابطني واهنيارها-ج

ه ، على إثِر معركة مع املوحدين الذين أّسسوا دولتهم على أنقاض دولة املرابطني، ويُرجع عوامَل 424من عام 

 :سقوط دولة املرابطني إىل مايلي

 : األسباب الدينية-

يف كتب الفروع أّن فقهاء املرابطني مل يولوا االهتمام الكايف بدراسة احلديث، وأكتفوا ابألحاديث اجملموعة - 2
 .األمر الذين جعلهم يبتعدون عن علم أصول الفقه الذي تستنبط مبقتضاه األحكام الشرعية

اختذ املرابطون فلسفة التجسيم وهي االلتزام ابآلايت القرآنية الكرمية اليت يرد فيها ذكر صفات هللا، والنص  -1
 .ت نظرية لصفات جسمانية هلل تعاىلاحلريف هلا مما يفضي إىل جتسيم للذات االالهية وإىل اثباات

أليب حامد الغزايل يف بالد املغرب املرابطني، " إحياء علوم الدين" غضب فقهاء املرابطني من قراءة كتاب -2
حيث ألنّه فضح فيه نزعات هؤالء يف دراساهتم الفقهية وحصوهلم على املناصب الدنيوية مما اضطر األمري علي بن 

ايل على ابب مدينة مراكش نتيجة لضغط الفقهاء عليه، حيث أاثر هذا االجراء أهل يوسف اىل حرق كتب الغز 
 .املغرب فدفعهم إىل أتييد ثورة املهدي بن تومرت زعيم املوحدين

الضيق الفكري للفقهاء املرابطني وحجرهم على أفكار الناس، وحماولة إلزامهم مبذهب املالكي، ومنع بقية -4
 .املذاهب السنية 

 :ب السياسية واإلداريةاألسبا-

ظهور روح االنغماس يف امللذات والشهوات للحكام املرابطني وأمرائهم يف أواخر عصر علي بن يوسف، مثل  -2
 .ملوك الطوائف يف األندلس 

 .إمهال شؤون الدولة وضعف أتسيس إدارة داخلية للدولة-1



 .نزاًعا عنيًفا على منصب والية العهداحنراف نظام احلكم عن نظام الشورى إىل الوراثي الذي سبب  -2

 :العسكرية -

سيادة الثقافة األندلسية وتدهورت جيوشهم وأصبحت ال تقوى على قمع الثورات واالضطراابت والتمردات -2
 .املستمرة يف بالد املغرب واألندلس

اف قواهم وقضي على الضرابت العنيفة اليت سددهتا هلم املمالك االسبانية الشمالية مما أدى إىل استنز  -1 
 .مواردهم

توايل اهلزائم يف املغرب على أيدي املوحدون بعد وفاة اتشفني بن علي بن الصدام مع جيوش املوحدين و  -2
 .يوسف وانطالق ثورات األندلسيني ضد املرابطني

 . تركيزهم على اجلهاد والفتوحات أرهق خزينة الدولة -4

 :االقتصادية واإلجتماعية-

 . إمهال حكام املرابطني شؤون الرعية -2

األزمة اقتصاديةا حلادة نتيجة إحنباس املطر عدة سنوات، وحلول اجلفاف والقحط ابألندلس واملغرب،  -1
 .وأسراب اجلراد اليت هامجت البالد وانتشار خمتلف األوبئة 

 . ايختاذل أهل األندلس وطردهم للوالة املرابطني ورفض معونتهم ماداي وبشر  -2

ظهور السفور واالختالط بني النساء والرجال، يف آخر عهد األمري علي بن يوسف ، مما جعل الرعية املسلمة -4
 .تتذمر من هذا االحنراف والفساد

 .أتثري للمجتمع األندلسي يف قادة وحكام دولة املرابطني الذين انغمسوا يف احلياة الدنيا -4

املتميزة كالقيادة والعلماء العظام أمثال سري بن أيب بكر، ودمحم بن مزديل، فقدان الكثري من طاقاته البشرية  -0
 ...ودمحم بن فاطمة، ودمحم بن احلاج، وأيب إسحاق بن دانية

 :(للمحاضرة املقرتحة)اإلحالة العلمية-



 .000، 1/000دمحم عبد هللا عنان، دولة اإلسالم يف األندلس، -2

 .2/440ايقوت احلموي، معجم البلدان -1

 220، اجلوهر الثمني مبعرفة دولة املرابطني  الصاليب علي دمحم -2

راغب السرجاين ص ص / املوسوعة امليسرة يف التاريخ اإلسالمي، تقدمي د: فريق البحوث والدراسات اإلسالمية-4
462- 464.  

 .162-161إعالم أهل العلم والدين أبحوال دولة املوحدين ،ص -4

 -------------------------------------------------

 .اتريخ دولة املوحدين: احملاضرة الثانية                          

، وقد ضمَّت دولة (ابن تومرت)م على َيد 2212هي دولة إسالمّية أتسَّست يف عام : :نشأة دولة املُوّحدين -أ
وّحدين يف َأْوج ازدهارها مساحة جغرافّية كبرية؛ حيث مشلت

ُ
املغرب العريّب، وامتدَّت من مصر إىل األطلسّي،  امل

  .م2104، واستمرَّ عهد الدولة إىل عام (إسبانيا حالّياً )ابإلضافة إىل األندُلس 

ين يف بالد أورواّب واملشرق، وتبىنَّ حركة دينّية إسالمّية هتدف يف  لقد إجتهَد ابن تومرت يف دراسة اللُّغة، والدِّ
إسالمّية ترجع ابألُمَّة اإلسالمّية إىل عهد اخلُلفاء الراشدين، والرتكيز على مبدأ التوحيد ،  األساس إىل إنشاء خالفة
وحِّدية)ومن هنا جاء اسم الدولة 

ُ
وحِّدين)، واسم األنصار،والتابعني هلا (امل

ُ
، وقد سعى ابن تومرت جاهداً؛ لَنْشر (امل

، ومراكش، وتلمسان، وفاس، وقد أيَّده يف دعوته عدد  هذه احلركة الدينّية يف مصر، وتونس، وطرابلس، وقسنطينة
كبري من األتباع، ممّا مكَّنه من قيادة ثورة كبرية، استطاع من خالهلا الدعوة إىل األصول اجلامعة، والقضاء على 

ؤِيّدين لدع ابن تومرتو استمرَّ  الفروع، كما أنَّه أسَّس حكومته يف املغرب العريّب،
ُ
وته، و حَبشد األنصار، وامل

رابطني يف 420َحِظي مبُبايعة األُمَّة املغربّية له؛ لتويلِّ الوالية يف عام 
ُ
هـ، و بعد أن استطاع القضاء على دولة امل

ؤمن بن علي الذي 414املغرب األقصى، علماً أبنّه استمرَّ يف واليته إىل أن تُويفّ يف عام 
ُ
هـ، وجاء بعده عبد امل

وحِّدين، كما 442غرب األقصى أبكمله يف عام وسَّع ُحدود ُحكمه؛ لتشمل امل
ُ
هـ، وأعلن بذلك عن نشوء دولة امل

وسَّع ُحدود دولته، لتُضمَّ األندُلس، وقُرطبة، وخاض معركة األرك ِضدَّ اإلسبان، وقضى على ُحكم النورمان، 
وحِّدين على مذ

ُ
رابطني يف مراكش، وتونس، وتوجد املغرب العريّب يف عهد دولة امل

ُ
هب واحد هو مذهب اإلمام وامل

ؤمن تكوين جيش قوّي بلغ عدد ُجنوده حنو النصف مليون ُمقاتل
ُ
وتوىلَّ ُحكم الدولة  .مالك، واستطاع عبد امل

ؤمن خليفته 
ُ
وحِّدية بعد وفاة عبد امل

ُ
الذي بلغت الدولة يف عهده ( أبو يُوسف يعقوب بن يُوسف املنصور)امل



ستشَفيات، وغريها من مظاهر التطوُّر، عصرها الذهيّب، وَأْوج ازدهارها؛ ح
ُ
يث بُِنيت الِقالع، واملساجد، وامل

، وقد َشِهدت (ُُممَّد الناصر)هـ، واستلم احلُكم حَملَّه ابنه 444واستمرَّ املنصور يف ُحكمه إىل أن تُويفّ يف عام 
تتالِية، واستمرَّ 

ُ
وحِّدية يف عهده بداية ُسقوطها؛ بسبب اهلزائم امل

ُ
ت الدولة على ذلك إىل أن وقعت ّتت الدولة امل

  .هـ004ُحكم بين مرين يف عام 
دين-ب وّحدين نُظماً سياسّية، وإداريّة، وقضائّية، وعسكريّة، َشأهنا يف : التنظيمات يف دولة املُوحّ 

ُ
ضمَّت دولة امل

 :ذلك َشأن الدُّول األخرى، ومياكن توضيحها كما يلي
ؤمنني، واإلمام، وقد تعاقب اخلُلفاء على ُحكم أييت اخلليفة : النظام السياسيّ  -0

ُ
على رأس الدولة، فهو أمري امل

ؤمن، وكان كلُّ خليفة 
ُ
ؤمن، مثّ األبناء من بين عبد امل

ُ
وحِّدية؛ فكان أوَّهلم ابن تومرت، واثنيهم عبد امل

ُ
الدولة امل

  . اختلف تشكيلها من خليفة إىل آخرحيرص على إعداد ويلِّ عهده ، ويلجأ يف مشورته إىل اهليئة االستشاريّة اليت
وحِّدين بعدد من الوزراء، ومهمَّتهم تنفيذ أوامر اخلليفة، وتعليماته، وعدد  :النظام اإلداريّ -2

ُ
أتلف جهاز دولة امل

من الُكتَّاب، ومهمَّتهم ُمعاَونة اخلليفة يف إدارة شؤون الدولة، و ضمَّ َمنِصب احلاجب، وساعي الربيد، ورجال 
 .طة، وعدداً من الدواوينالشُّر 

تنازِعني، واحملافظة على األمن يف الدولة، و   :النظام القضائيّ  -3
ُ
كان نظاماً قواّيً تركزت مهمَّته  يف الفصل بني امل

ُدن؛ : يتّم تعيني الُقضاة أبمر من اخلليفة، وهم على ِصنَفني
ُ
قاضي اجلماعة؛ وهو مُيثِّل ُمستشار اخلليفة، وقاضي امل

، وَمهمَّتها الفصل يف القضااي اليت َعِجز القضاء عن (املظامل) املسائل القضائّية الداخلّية، ُويوَجد قضاءو حيكم يف
   .حلِّها

كان للموحدين جيشاً قواّيً حفاظ على أَمن الدولة، واستقرارها يف عهد اخلُلفاء الثالثة، و   :النظام العسكريّ -4
وحِّدي من قبائل أمازي

ُ
غّية، وعربّية، وقبائل زانتة، وصنهاجة، وغريها ، أّما ِقيادة اجليش فقد كانت تشكَّل اجليش امل

 .يف َيد أبناء اخلُلفاء، أو الشيوخ، أو أبناء الشيوخ
دين-ت  وّحدين، ومن أمّهها أسباب ُسقوط دولة املُوحّ 

ُ
 : هناك ِعدَّة أسباب رئيسّية أدت لُسقوط دولة امل

وحِّدين ابلظر -2
ُ
، ونفاد متوين املسلمني، ممّا أضعَفهم، وقلَّل من (دخول الشتاء عليهم)وف الطبيعية أتثُّر ُجنود امل

 .عزميتهم لُدخول احلصن

 . استعادة النصارى قـُوَّهتم، وتقوية ّتضري لِقتال املسلمني، ووصول الدعم الصلييّب من شرق أوروابّ  -1

تنظيمهم، وتقوية عزائمهم، ممّا أضعف جيش الدولة أمام إغرتار اخلليفة الناصر بعتاده، وكثرة ُجنوده، و إمهال -2
 .جيش ألفونسو الذي كان ُمنظَّماً، وقوايَّ 

  .ظلم املوحدين للمرابطني وسفكهم لدمائهم وسبيهم للنساء -4



 .  ثورة بين غانية كإمتداد للمرابطني، واملناهضة لدولة املوحدين -4

يم وبين هالل الساكنة إبفريقية واملغرب األوسط واملغرب األقصى ثورات األعراب املتتالية مثل قبائل بين سل-0
 .،واليت ّتالفت مع بين غانية ضد املوحدين

ثورات األندلس ضد دولة املوحدين ومن أشهر ها ثورة دمحم بن مردنيش الذي مل يتم القضاء عليه إال بعد ربع  -0
 .قرن بعد ّتالفه مع النصارى

 .ة بني املوحدين وفشلهم يف وصع نظاًم اثبت لتويلِّ اخلالفة النزاع الدائم على اخلالف -4

 .الرتف واالنغماس يف ملذات احلياة وإمهال شؤون احلكم -4
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 .                                                                                      التاريخ السياسي والعسكري لألندلس: احملاضرة الثالثة                      

أمًرا طبيعًيا حسب اخلطة اليت ( والربتغالإسبانيا )كان الفتح اإلسالمي لشبة اجلزيرة األيبريية :الفتح اإلسالمي  -أ
اتبعها املسلمون أثناء فتوحاهتم وهي أتمني حدودهم ونشر دعوهتم، فبعد أن وصل تيار الفتح إىل مشال إفريقية، 

وبعد أن بسط موسى بن نصري أركان اإلسالم ونفوذه يف الشمال اإلفريقي، كانت اخلطوة التالية هي فتح 
كان الفتح اإلسالمي لشبة اجلزيرة األيبريية ، وبعد أن وصل تيار الفتح إىل مشال إفريقية، دخل اإلسالم  .األندلس

هـ ،وهي فرتة طويلة شهدت اترة قوة املسلمني 897هـ واستمر حكم املسلمني هبا إىل عام 41بالد األندلس عام 
وتعرف األندلس هبذا االسم نسبة إيل  واترة أخرى ضعف وختاذل إىل أن سقط احلكم اإلسالمي بتلك البالد،

  .قبائل الفندال أو الوندال فسميت هذه البالد بفانداليسيا ومع األايم ُحّرف إىل أندوليسيا مث األندلس

إّن فكرة الفتح تعود إىل أايم اخلليفة الراشد عثمان بن عفان، فقد فكر عقبة بن انفع : مراحل فتح األندلس-ب
ضيق إىل إسبانيا، ولكن التنفيذ الفعلي للفتح كان يف زمن اخلليفة األموي الوليد بن عبد هـ يف اجتياز امل02سنة 

 .امللك، بعد أن نُوِقَشت خطة الفتح بينه وبني قائده على مشال إفريقية موسى بن نصري



قرية م، ب046/ هـ24سنة  -هنع هللا يضر  -هو أشهر الفاّتني ولد يف خالفة عمر بن اخلطاب :موسى بن نصري-0
من قرى الشام يف جبل اجلليل ونشأ يف وسط حريب ،فأخذ عن أبيه اجلرأة والصراحة والورع، وتوطدت ( كفرمرتي)

صلته بقادة الفتح وأعالم الفكر اإلسالمي، يف دار اخلالفة ابلشام،وظهرت عليه عالمات الطموح ومؤهالت 
عبد امللك وبشر بن مروان من العوامل اليت مهدت له  القيادة ، وكانت نشأته مع أبناء اخللفاء األمويني كمروان بن

طريق املستقبل،وبعد نقاش فكرة الفتح أرسل موسى بن نصري أحد ضباطه ويدعى طريف بن مالك املعافري على 
م فنزل طريف يف جزيرة 026/ هـ42رأس قوة عسكرية إىل ساحل إسبانيا اجلنويب يف مهمة استطالعية يف عام 

ى املناطق اجملاورة وعاد حمماًل ابلغنائم، وأقنعته هذه احلملة بضعف وسائل الدفاع اإلسباين، بعد ابلوماس، وأغار عل
م قوة عسكرية قوامها سبعة آالف مقاتل بقيادة طارق بن زايد 022/ ه41ذلك أرسل موسى بن نصري يف عام 

ده منذ أايم عقبة بن انفع ، الذي أسلم وال(موىل مغريب أمازيغي ملوسى بن نصري) طارق  انئبه على طنجة،
 .الفهري

طويل القامة، وضخم اهلامة، وأشقر اللون،وكان طارق قائًدا ممتاًزا،و خملًصا : وكان طارق :طارق بن زايد-1
لإلسالم، متحمًسا لنشره ؛ لذا بدأ طارق ابلتجهز للعبور؛ فقام ببناء عدد كبري من السفن؛ ليتمكن من عبور 

وأوراب ،وعرب طارق بن زايد املضيق فنزل جتاه اجلزيرة اخلضراء، وسيطر على اجلبل الذي  املضيق الفاصل بني أفريقية
وعلم حبشوده الضخمة لذريق ملك األندلس،والتقى ( غريب إسبانيا ) محل امسه ، مث تقدم حىت بلغ حبرية خندة 

مث توغَّل .على اجليش القوطيم وانتهت املعركة ابنتصار املسلمني ومت القضاء 022/ هـ41اجليشان عند وادي لكة 
م، و فتح شذونه والبرية وغريها من املدن؛ 021/ هـ93طارق بن زايد يف البالد ففتح قرطبة وطليطلة يف أوائل عام 

مما شجَّعه إىل أن يكتب إىل موسى بن نصري خيربه مبا حقق من انتصارات، فشجع ذلك موسى بن نصري على 
م، ففتح مداًن كثرية مثل قرمونة وإشبيلية ، وامتدت فتوحاته إىل 021/هـ42العبور بنفسه إىل األندلس يف عام 

مث اجتمع القائدان املسلمان يف  .برشلونة شرًقا وأربوان يف اجلوف وقادش يف اجلنوب، وجليقية يف الشمال الغريب
لربينييه الفاصلة بني مدينة طلبرية ، واشرتكا مًعا يف فتح مدينة سرقسطة يف إقليم أرغوان، واخرتق موسى جبال ا

إسبانيا وفرنسا، فغزا والية سبتمانيا، وفتح قرقشونة وانربون، كما غزا وادي هنر الرون ووصل إىل مدينة ليون، يف 
وتلقى يف هذه األثناء كل من موسى بن نصري وطارق بن زايد أمًرا  حني اجتاز طارق وادي اإلبرو وغزا جليقية،

كرية والعودة فورًا إىل دمشق ، وعني األول قبل مغادرته ابنه عبد العزيز حاكًما من اخلليفة بوقف العمليات العس
 .على األندلس نيابة عنه 



عاش األندلس يف ظل احلكم اإلسالمي فرتات من القوة، وفرتات  :مراحل احلكم اإلسالمي يف األندلس-ت
 :أخرى من الضعف وعصور القوة يف اتريخ األندلس هي

عصر سيطرة )عهد الوالة،عهد اإلمارة األموية،عهد اخلالفة األموية،الدولة العامرية  )فرتات الضعف -أوال
 :وأشهر حكام هذه الفرتات(.الغافقي)،دولة املرابطني ،دولة املوحدين يف عهد الوالة (الوزراء

يقية مث وفد لقب أبمري األندلس وينسب إىل الغافق وهي قبيلة يف اليمن ، رحل إىل إفر :  عبد الرمحن الغافقي-2
إىل دمشق وعاد إىل املغرب فاتصل مبوسى بن نصري وابنه عبد العزيز أايم إقامتهما يف األندلس، ووىل قيادة 

الشاطئ الشرقي من األندلس، وبعد مقتل السمح بن مالك أمري اجليوش إنتقل إىل أربونة فانتخبه املسلمون فيها 
ه وبني عنبسة بن سحيم فعزل عبد الرمحن ووىل عنبسة مكانه وصرب عبد أمريًا وأقره واىل إفريقية، مث نشأ خالًفا بين

هـ ليكون سابع الوالة عليها،واستطاع الغافقي 221الرمحن ، حىت واله هشام بن عبد امللك إمارة األندلس سنة 
ىت هنر القضاء على النزاعات القبلية وتوحيد اجلميع ّتت رايته، واجتاح جبيوشه وادي الرون إىل عمق فرنسا ح

 م 732 ـ/ه224اللوار، إال أن ُهزَِم وسقط شهيًدا يف معركة بالط الشهداء أمام شارل مارتل يف 

هو مؤسس الدولة األموية ابألندلس، فبعد سقوط اخلالفة األموية على (:صقرقريش)عبد الرمحن الداخل -2
رمحن بن معاوية استطاع الفرار منهم، واجته أيدي العباسني والذين أخذوا يتعقبون األمويني ويقتلوهنم، إال أن عبد ال

إىل املغرب ومنها إىل األندلس ليؤسس دولته هناك، و لقب ابلداخل ألنه أول من دخل األندلس من بين أميه 
استطاع عبد الرمحن الداخل القضاء على الثورات والصعوابت  حاكًما، وقد لقبه أبو جعفر املنصور بصقر قريش ،

وقد تعرضت األندلس  ته، وأصبحت فرتة حكمه من أقوى الفرتات اليت حكمت فيها األندلس،الداخلية اليت واجه
ومن أعمال . أايم عبد الرمحن الداخل إىل حماولة شارملان لالستيالء على سرقسطة أي الثغر األعلى ومل ينجح امامه

دار الرصافة يف ظاهر ، و جتميل املدن وتشيد (سنوات0) هـ206العمران يف عهده بناء مسجد قرطبة عام 
أما  قرطبة،شهد عهده ّتواًل مذهبًيا بشيوع مذهب اإلمام مالك ، وقد نعمت األندلس يف عهده ببعض اهلدوء ،

على الصعيد اخلارجي، فاجته هشام األول حنو حماربة النصارى يف الشمال ، وحارب اإلسبان يف والية إستورقة 
 .م وخلفه إبنه احلكم األول440/هـ246سا، توىف عام وأرسل محالت لوالية سبتمانيا يف جنوب فرن

ومن أشهر األحداث اليت وقعت يف عهده موقعة الربض يف  .ه،160-246حكم بني  :احلكم بن هشام  -3
هـ، وكان سببها أّن جمموعة من الفقراء والفقهاء خرجوا يطلبون العدالة ال احلكم، ولكن 161من رمضان  22

وقد شغلت هذه  .وار وقتل الكثري منهم وطرد الكثري منهم من الريف اجلنويب لألندلساحلكم قام حبرق بيوت الث



هـ وأنشأ 246الفتنة احلكم عن عدوه الصلييب شارملان الذي أنتهز الفرصة واستطاع أن يستويل على برشلونة سنة 
د حادثة الربض وقد متكن املرض من احلكم بن هشام بع .فيها ثغر أصبح بعد ذلك شوكة يف جنب املسلمني

 .وتوفاه هللا

خلف عبد الرمحن الثاين أابه احلكم األول، ويعد عهده بداية االنتقال  :هـ124-160 عبد الرمحن الثاين -4
احلقيقي إىل الدولة مبفهومها احملدد كمؤسسة إدارية وثقافية وعسكرية متطورة،حيث شهد عهده بدية مظاهر 

القصور اجلميلة وأخذت قرطبة طريقها لتصري أمجل مدائن أوراب ، ولكن هذه احلضارة والرتف تظهر، فأنشأ الناس 
حياة األقلية أما حياة األكثرية فكانوا يعيشون يف رخاء نسيب، استطاع عبد الرمحن األوسط التصدي لغارات 

واستولت على النورمان وأنشأ هلم البحرية األندلسية اليت استطاعت السيطرة على احلوض الغريب للبحر املتوسط، 
وكان هناك أسطولني أسطول ابلبحر املتوسط وأخر ابحمليط األطلسي،وتوىف عبد الرمحن ( البليار) اجلزائر الشرقية
 .سنة تعترب من أزهر فرتات التاريخ األندلسي  22م بعد حكم دام 441/ هـ124ربيع الثاين  2األوسط يف 

م، 421/ هـ266من عمره، ويف ظروف صعبة عام  22 توىل احلكم وهو يف: (الناصر)عبد الرمحن الثالث  -4
قضي به على مجيع ( التهديد والوعيد)قام إبصدار منشور: وتصدي للمشكالت اليت تعاين منها البالد،فداخليا

هـ ،مث وجد 221الذي أرتد عن اإلسالم وتويف يف سنة (ابن حفصون)الثورات دون معاانة، وعلى خصمه الوحيد 
 يعد يسعه ، فاختذ لنفسه لقب أمري املؤمنني، وتلقب بلقب الناصر لدين هللا أمري املؤمنني أن اللقب األمري، مل

، وقد شجعه على ذلك ضعف اخلالفة العباسية، وقيام دولة فتية معادية يف مشايل (م414/هـ220)وذلك يف عام 
توجيه ضربه للملك الليوين يف فصمم على  :إفريقية وهي الدولة الفاطمية اليت تطلعت لضم األندلس، أّماخارجيا

م وأحرز عدة انتصارات واستعاد أومسا 416/هـ264عمق بالده، وخاض من أجل ذلك حرواًب طويلة منذ عام 
وتطيلة، غري أن رامريو الثاين خليفة أردينو الثاين، أنزل به هزمية يف معركة جرت عند خندق مدينة مشنقة يف 

أنشأ مدينة الزهراء قرب قرطبة، ووسع مسجد قرطبة  :الناصر املدنيةم، ومنإجنازات عبد الرمحن 424/ هـ210
وازدهرت احلياة االقتصادية يف عهده فامتألت خزانة  .الكبري، وأضاف إليه املنارة املذهبة اليت مسيت مبنارة الناصر

ية، وغصت أروقة الدولة وبلغت العاصمة قمة التألق الثقايف واحلضاري، فزخرت مكتباهتا آبالف املخطوطات النفس
مساجدها وقصورها ابلنخبة من العلماء والشعراء وقد تويف عبد الرمحن الناصر يف اليوم الثاين من رمضان سنة 

 .م 402/هـ246



م، وقد دوره اقتصر يف احملافظة 402/ هـ246توىل اخلالفة سنة : (املستنصر ابهلل)احلكم بن عبد الرمحن -1
ايتها من غارات األسبان يف اخلارج، أما عن فتوحاته فقد تعددت وكان من على مكتسبات والده يف الداخل، ومح

أعظمها فتحه قلهرة من بالد البشكنس على يد غالب بن عبد الرمحن،وأنشأ يف القصر مكتبة أصبحت أعظم 
وبين عدًدا من املدارس، وكانت جامعة قرطبة من أشهر جامعات  ،(نصف مليون جملد)مكتبة يف العصور الوسطى

 .م400/ هـ200العامل ومركزها املسجد اجلامع، تدرس فيها خمتلف أنواع العلوم واملعرفة،وتوىف يف عام 

 -م 400/ هـ 460 -هـ 200توىل احلكم بني (:عصر الوزراء)هشام بن احلكم بن عبد الرمحن  -1
يف هشام طفاًل  قسم العسكر ويرى - :سنوات وانقسم رجال الدولة إىل قسمني26وعمره ال يزيد عن  م،2622

ويرشحون عمه املغرية ابن عبد الرمحن الناصر وقسم الوزير املصحفي ودمحم بن أيب عامر ورجال احلكم املدنيني يروا 
لذا قام بن أيب عامر بقتل املغرية بن عبد الرمحن الناصر املرشح  أهّنا فرصتهم لتقوية نفوذهم واستئثاًرا ابلسلطة،

انقلب على صديقه جعفر بن عثمان، وأصبح رئيًسا للوزراء، وظل ابن أيب عامر يدبر للخالفة بعد أخيه احلكم، مث 
م 442/هـ242و قام بن أيب عامر يف سنة  .املكائد واملؤامرات حىت حجر على اخلليفة هشام واستوىل على الدولة

واصل املنصور  فسه لقب امللك،بتعني ولده عبد امللك رئيًسا للوزراء وجعل أخاه عبد الرمحن وزيًرا، واختذ املنصور لن
مسرية خلفاء بين أمية يف األندلس فقد حكم ابلعدل، وغزى قشتلية ، مث خرج إىل مدينة شنت ايقوت عاصمة 

م 2661/ هـ241م دخل املنصور مدينة قورية، وآخر غزوته ة غزاها يف ربيع 440/هـ240ويف سنة  .غليسية،
 .يشهم وعاش يف أرض مملكة ليون وقصد فيها برغش وقشتالة وقد أحتلهم وهزم ج

معركة الزالقة وافق يوسف بن اتشفني  يف(: هـ435 -484)دولة املرابطني ابألندلس )يوسف بن اتشفني  -8
على تقدمي املساعدة ألهل األندلس واشرتط أن مُيَنح اجلزيرة اخلضراء لتكون مركًزا النطالق جيوشه، بعد ذلك عرب 

كان ألفونسو السادس آنذاك  يف اجلزيرة اخلضراء و اتبع تقدمه ابجتاه إشبيلية،يوسف بن اتشفني جبيوشه ونزل 
حياصر مدينة سرقسطة، وحينما علم ابلزحف اإلسالمي، رفع احلصار عنها وأسرع جبيوشه حنو جيوش املسلمني من 

أكتوبر عام / هـ404املغاربة واألندلسيني، فالتقى هبم يف مشال شرقي بطليوس عند سهل الزالقة،يف شهر رجب 
كنت ملعركة الزالقة آاثر حيث  .م، هزم فيها ألفونسو واضطر إىل الرتاجع ابجتاه الشمال خملًيا إقليم بلنسية2640

وبعد هذه املعركة  أنقذ العامل اإلسالمي يف األندلس من السقوط يف يد النصارى، كما ثبت أقدام املرابطني فيها،
ك حامية مرابطية تساعد القوات األندلسية يف التصدي للهجمات رجع يوسف بن اتشفني إىل املغرب و تر 

اإلسبانية اليت شنت غاراهتا على األندلس انتقاًما هلزميتها يف الزالقة،و عاد األندلسيون إىل اختالفهم ، وضايقوا 



ة بعد النجدات من القوة املغربية اليت بقيت يف األندلس حلملها على ترك البالد، وجتاوز اإلسبان هزميتهم يف الزالق
فرنسا والبابوية فاستأنفوا عملياهتم العسكرية، يف شرق األندلس أّي بلنسية ومرسية ولورقة واملريية،ونظًرا خلطورة 

الوضع قرر املعتمد الذهاب بنفسه إىل املغرب لطلب املساعدة من يوسف بن اتشفني، ووافق الزعيم املغريب على 
نقاذها من اخلطر النصراين، والسيطرة على ملوك الطوائف فعرب املضيق يف عام العبور مرة اثنية إىل األندلس إل

م، ،وهاجم املسلمون حصن الليط الذي أقامه ألفونسو السادس، بني مرسية ولورقة، بعد معركة 2644/ هـ442
ب املرية،مما الزالقة، غري أن جتددت اخلالفات بني األندلسيني وخاصة بني املعتمد صاحب إشبيلية، واملعتصم صاح

حال دون فتح احلصن، وعاين يوسف بن اتشفني من هذه اخلالفات ففقد ثقته ابألندلسيني، وعاد إىل املغرب عام 
 . م وأخذ يستعد لعزل أمراء األندلس، وضمها إىل املغرب2644/ ه441

م 2646/ هـ442ضمت األندلس إىل املغرب بعد أن عرب يوسف بن اتشفني املضيق للمرة الثالثة يف عام  وقد
دون طلب استغاثة، فسار إىل طليطلة و قشتالة، لكنه فشل يف اقتحامها، مث اجته إىل غرانطة وهبا األمري عبد هللا 
بن بلكني بن ابديس بن زيري الصنهاجي، فدخلها بعد حصار، وضم مالقة، وقاومه املعتمد بن عباد، وترك ابن 

وجد املعتمد بن عباد  .الستيالء على الكثري من األراضي األندلسيةاتشفني القيادة لبعض قواده الذين استطاعوا ا
نفسه وحيًدا يف مواجهة املرابطني مما جعله يستنجد أبلفونسو السادس، لكن املساعدة العسكرية اليت دفع هبا إىل 

كن املرابطني ميدان القتال لقيت هزمية قاسية يف معركة جرت على مقربة من حصن املدور، بعد ذلك بفرتة وجيزة مت
ومل يكن من الصعب بعد سقوط إشبيلية اليت   م،2642سبتمرب / هـ444من رجب 11من دخول املدينة يف 

كانت أقوى دول الطوائف أن يضم املرابطون ابقي أجزاء األندلس، وأضحىت املغرب واألندلس يشكالن دوله 
 يوسف بن اتشفني يف شهر حمرم عام واحدة عاصمتها مدينة مراكش اليت بناها يوسف بن اتشفني،وقد تـُُويف

 .م اترًكا البنه أيب احلسن علي أقوى دولة عرفها الغرب اإلسالمي حىت ذلك احلني2260سبتمرب / هـ 466

م 2220/ هـ501من عمره، وقد كسب هومعارك اقيش  24خلف والده يف  :علي بن يوسف بن اتشفني -4
وبينما كان علي بن  األخرية لقي ألفونسو ملك أرغون مصرعه ،م ويف هذه املعركة 2224/ هـ 414وافراغة 

يوسف يواصل جهوده يف املغرب واألندلس بدأ دمحم بن تومرت دعايته ضد املرابطني واجتهد يف تشويه مسعتهم ، 
وقد جنحت دعايته ألنه توجه هبا إىل فريق من الربانس كانوا يتشوقون بدورهم إىل إنشاء دولة تضاهي ما وصلت 

توىف علي بن يوسف سنة  ليه قبائل ملتونه ومسوفة وجدالة وغريها من اجملموعة الصنهاجية الصحراوية املرابطية،وإ
 . م فانتهت بوفاته فرتة الرخاء واالستقرار يف األندلس واملغرب2224/ هـ422



اس ديين قوامه األمر أسس عبد هللا دمحم بن تومرت دعوته على أس(: قبيلة مصمودة الرببرية )دمحم بن تومرت -26
مقًرا له ( تينملل)ابملعروف والنهي عن املنكر، و قبلي على أساس الصراع بني القبائل الرببرية، ، واختذ حصن 

  .ولدعوته

هـ إىل األندلس 424هوسلطان املغرب، لقب أبمري املؤمنني، وقد أرسل جيًشا سنة  :عبد املؤمن بن علي-00
صارت مجيع بالد املسلمني يف األندلس يف يد املوحدين، ولكن املوحدين مل  ومل ميض أكثر من مخس سنوات حىت

يفكروا يف أن جيعلوا من األندلس قاعدة مللكهم، بل أرسلوا نوااًب عنهم ليحكموهنا ابمسهم، وبقيت قاعدة ملكهم 
َفه ابنه أبو يعقوب م، وَخلَ 2202مايو 14/هـ444من مُجَادى اآلخرة 16مراكش ،وقدتـُُويف اخلليفة عبد املؤمن يف 

 .يوسف

 :عصور الضعف يف اتريخ األندلس-اثنيا

هناية حكم األمويني ابألندلس،عصر  الدولة العامرية،،عهد اإلمارة األموية عهد الوالة، :)أتلفت فرتات الضعف من
 (.بين األمحر مبملكة غرانطة ،ملوك الطوائف،أواخر دولة املرابطني،أواخر دولة املوحدين

توىل بعد والده ولكنه تعرض حلادثة اغتيال وكان ذلك بداية عهد مضطرب :يز بن موسى بن نصريعبد العز -0
ومن مساته عدم االستقرار السياسي والتناقضات القبلية والعنصرية بني العرب أنفسهم مث بينهم وبني الرببر وتوىل أمر 

 والًيا حكم واحد منهم مرتني ، 11األندلس خالل تلك الفرتة 

الذي نقل  (احلر بن عبد الرمحن الثقفي)وتوىل بعده ملدة ستة أشهر فقط، مث عني : بن حبيب اللخميأيوب -2
العاصمة من إشبيلية إىل قرطبة، وأهنمك يف قمع الفنت والثورات بني العرب والرببر ولكنه فشل يف حل تلك 

النزاعات، وتوىل بعده السمح بن مالك اخلوالين وابدر إىل وضع حد للنزاعات وقام ابلعديد من اإلصالحات، 
 م 721 ـ/ه261ام ولكنه استشهد يف معركة مع الصليبيني ابلقرب من تولوز ع

جاءه من بعد ذلك وقتل هو األخر أثناء عودته من إحدى الغزوات يف  :عنبسة بن سحيم الكليب-3
م، وبعد وفاته عمت حالة من االضطراب وفقدان االستقرار البالد و تفاقم اخلالفات بني القبائل، 021/هـ260

وبعد ذلك توىل عدد من .إال بتعني عبد الرمحن الغافقيومترد الرببر، وتفكك اجليش، ومل تنتِه هذه احلالة املضطربة 
الوالة كانت الفنت والنزاعات القبلية أهم ما مييز عصرهم إىل أن وصلوا إىل يوسف بن عبد الرمحن الفهري آخر 
الوالة الذين حكموا األندلس يف هذا العهد، حيث سقطت يف غضون ذلك اخلالفة األموية يف دمشق، ومتكن 



األمويني،أن ينجو من مذابح العباسيون وبتجه إىل املغرب مث األندلس ليدخلها ويؤسس الدولة األموية أحد األمراء 
 .فيها

أمراء ضعاف، فتمزقت األندلس وتفجرت الثورات ( اإلمارة األموية)وتوىل حكم اإلمارة بعد وفاة عبد الرمحن الثاين
اثروا فيها، وتقلص نفوذ بين أمية فاقتصر على قرطبة يف أحنائها املختلفة، واستقل الثوار حبكم املناطق اليت 

أّما أسباب الضعف والتدهور  وضواحيها، ومتثل انتكاسة للمنجزات الكبرية اليت ّتققت على يد األمراء األوائل،
الذي وصلت إليه األندلس يف تلك الفرتة فيكمن يف عدم التجانس بني عناصر شعب األندلسي؛ فرغم الرخاء 

ع البالد فإن اجملتمع األندلسي مل يكن متجانًسا، وتنافر عنصري وديين، وكثرت الثورات فكون العرب الذي عم ربو 
 .دويالت أما الرببر فقد خلعوا طاعة أمراء بين أمية، وعادوا إىل القبائل واستقلوا ابلوالايت الغربية وجنوب الربتغال،

زاوية اجلنوبية الغربية من األندلس، وملكوا عدًدا كبريًا من أّما مولدو األسبان فقد استولوا على والية اجلرف يف ال
 املدن والوالايت املستقلة ابألندلس

ومل يكن ميلك موهبة القيادة كما كان والده، وكان واقًعا ( الدولة العامرية) توىل احلجابة :عبد امللك املظفر -4
وتوىف  ،(ثغر برشلونة، جليقية، بنبلونة، قشتلية)ّتت أتثري رجاله، ومع ذلك فقد قام بسبع غزوات يف بالد الروم 

 مأ عبد الرمحن بن املنصور فكان مستهرتًا وحمًبا للملذات ومبوته انتهت دولة بن عامر2664/هـ399سنة 

وتالحقت األحداث والصراعات الدموية  (هـ411 -هـ244)وبدأ االهنيار وهناية حكم األمويني ابألندليس بني 
اكمة، وقد توىل األندلس يف تلك الفرتة عدد من اخللفاء األمويني يزيد على عدد من تولوا بني عناصر األسرة احل

طيلة القرون الثالثة املاضية، وضاعت هيبة اخلالفة وانقسمت البالد مرة أخرى وبرزت العنصرية املقيتة ووصلت 
هـ، 411ملعتمد ابهلل سنة األندلس إىل سقط الدولة األموية ابألندلس، وقد حدث ذلك مبوت آخر خلفائها ا

 .ومبوته انتهت اخلالفة، وانقسمت البالد إىل دويالت صغرية، ، ودخلت األندلس يف عصر ملوك الطوائف

قد حكم يف هذه الفرتة حنو عشرين أسرة (: م0181 -0130= هـ851-422)عهد دول الطوائف -4
بنو محود األدارسة مبالقة  -عبَّاد أبشبيلية  بنو :مستقلة، يف عشرين مدينة أو مقاطعة، ومن أشهر ملوك الطوائف

بنو ذي النون بطليطلة وهم أقوى هؤالء امللوك ، وقد  - .بنو هود بسرقسطة -بنو زيري بغرانطة  -واجلزيرة 
أحسن بعض هؤالء امللوك، حيث كانوا مثقفني ، وكانت قصورهم مثابة للشعراء واألدابء والعلماء، ويف الوقت   

مرون أنفسهم ، كان ألفونسو السادس قد وحَّد ّتت إمارته استوراي وليون وقشتالة، وكان ينتهز  كان املسلمون يد
يئس ملوك الطوائف أن  هـ استوىل فيها على طليطلة، ،404كل فرصة ليستويل على احلصون والقالع، حىت سنة 



ُملًكا حافاًل ابملشاكل واملصاعب خلَّف علي بن يوسف  يتوحدوا، فتوجه نظرهم إىل دولة املرابطني أبفريقية، وملا
البنه اتشفني، ،وبعد اتشفني بن علي توىل ابنه إسحاق بن اتشفني وكان صبًيا، ويف أايمه متكن عبد املؤمن بن 
 .علي أول خلفاء املوحدين من القضاء على دولة املرابطني ودخول مراكش فلم يدم حكم إسحاق أكثر من عام

 :(املقرتحةللمحاضرة )اإلحالة العلمية 

 .42عبد الرمحن علي احلجي، التاريخ األندلسي ص -2

  .122دمحم سهيل طقوش، التاريخ اإلسالمي الوجيز ص-1 .

 . 222/ 2علي دمحم الصاليب، صفحات مشرقة من التاريخ اإلسالمي،  -2

 . 144/ 2نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، : املقري-4

ة، املوسوعة امليسرة يف التاريخ اإلسالمي، تقدمي راغب السرجاين، فريق البحوث والدراسات اإلسالمي-4
2/.375  

  .44/ 2حسني مؤنس، موسوعة اتريخ األندلس -0

  [10] .44عبد القادر قاليت، الدولة اإلسالمية يف األندلس من امليالد إىل السقوط ص-0

 حسني مؤنس، معامل اتريخ املغرب واألندلس ص -4

 .2/0األعيان وفيات : ابن خلكان-4

------------------------------------------------------ 
 .اتريخ األندلس الثقايف واإلجتماعي:احملاضرة اخلامسة                   

سيطر املسلمون على أغلب مناطق األندلس وصواًل إىل جنوب فرنسا، وأثناء عهد : ومضة اترخيية لألندلس-أ
من السكان األصليني يف اإلسالم، وبقي من بقي على دينه متعايًشا مع املسلمني  الوالة دخلت أعداد كبرية

مشارًكا هلم يف حياهتم اليت تطورت حىت صار هلا طابعها اخلاص املتفرد املختلف عن ابقي األقاليم اإلسالمية، 
اإلسالمية يف األندلس مستًوى متقدًما واملتميز بتنوعه ومشوله اجتماعًيا وثقافًيا وفنًيا وعلمًيا وأدبًيا، وبلغت احلضارة 

ومتطوًرا قّل نظريه يف زمانه؛ حىت غدت يف كثري من األحيان مقصَد العلماء واألدابء واملثقفني، وقبلة طالب العلم 



من العامل اإلسالمي، وكانت مقصَد املتعلمني املتنّورين من أوراب املسيحية، ينتهلون من معني علومها، عائدين به 
 .اهنم اليت عانت يف تلك املراحل من ظالم اجلهل، وحماربة العلم وأهلهإىل بلد

 : عوامل نبوغ املسلمني وعملقتهم الفكرية والعلمية-ب 

إستفادة احلضارة اإلسالمية  من احلضارات اجملاورة مثل احلضارة اإلغريقية واهلندية عن طريق الرتمجة إىل اللغة -2
 .العربية

للحكام والعلماء املسلمني ابإلبداع مما طور احلركة العلمية وأكثر املؤلفات واملصنفات ولعّل اإلعتناء البالغ -1
التحفيز املايل وراء ثراء اإلنتاج العلمي وعلى سبيل املثال ال احلصر أّن اخلليفة املأمون كان يعطي حنني بن إسحاق 

 .وزن الكتب اليت يرتمجها ذهبا

ابلعناوين واإلصدرات العلمية واملنتشرة  عرب ربوع العامل اإلسالمي ومن أمثلة  كثرة املكتبات الضخمة والغنية-2
ذلك بيت احلكمة يف بغداد واليت توفرت على حوايل مليون ونصف مليون كتاب، أما مكتبة اجلامع بقرطبة 

 .فاستأثرت بثالث أرابع املليون كتاب

حلكام وتوظيفها يف البحث واإلبداع وقد بلغ بعضها توفر أعداد معتربة من املكتبات اخلاصة لدى العلماء وا-4
 .مائة ألف كتاب منتشرة يف بيوت املسلمني

متتع علماء املسلمني بقدر كبري من احلرية فتبادلوا األفكار واملعارف حول كروية األرض ودوراهنا و حركة -4
يب طيلة العصور الوسطى وعرقلت الكواكب واألجرام السماوية، يف الوقت ذاته سيطرة الكنيسة على الفكر األور 

 2.الفكر الغريب من التطور إال مبا مسح به العقل الكنسي

 .حيوية حركة الرتمجة والتأليف من وإىل احلضارة العربية اإلسالمية-0

كان للحضارة اإلسالمية العديد من املعابر إىل أورواب، ومنها ما : احلضارة اإلسالمية إىل أورواب أقنية إنتقال-ت
 :يلي

درس طالب أورواب يف جامعات األندلس اإلسالمّية، ونقلوا علومها إىل بالدهم، ودّرس أساتذة : األندلس-2
  .املسلمني يف اجلامعات األوروبّية، وكانت هذه اجلامعات ذات طراز إسالمّي، مثل جامعة مونبلييه يف فرنسا

اليت دارت بني العامل اإلسالمي والعامل األورويب،  إحتك األوروبيون ابملسلمني يف احلروب الصليبية: بالد الشام-1
 وتعلموا منهم

 .صقلية وحنوب إيطاليا وجزرالبليار-2
                                                             

 



 .مصر أثناء محلة انبليون الفرنيسية-4
التجارة بني العاملني اإلسالمي واألوريب، وكشفت أعمال التنقيبات عن وجود عمالت إسالمّية يف أورواب -4

 .الشمالّية وفنلندا
 انتشار اإلسالم  ناطق أورواب الشرقية وغريها من املناطق اليت عرفتبعض م-0
 الفتوحات اإلسالمّية وما مت نقله إىل البلدان املفتوحة-0
 الرّحالة املسلمون الذين طافوا يف العامل األورويبّ -4
 .الرتمجة، حيث تواجدت مراكز رئيسّية للرتمجة يف األندلس وأورواب-4

 :لعلميةاألوضاع الثقافية وا-ث

 :احلياة العلمية-
تطور العلوم الكونية واإلنسانية يف األندلس كانت احلياة العلمية يف بداايت احلضارة اإلسالمية متأثرًة ابحلالة 

العلمية يف ابقي األقطار، حيث صّبت أغلب اهتمامها يف دراسة الطبيعة و الكون؛ مث العقلية العربية ، وخاصة 
ساب والفالحة، وأخذ علم الفلك القائم على احلساب واملشاهدة والتجربة الدقيقة يبتعد العلوم البحتة كالفلك واحل

عن أفكار التنجيم القائم على التوّهم، واقرتن علم الفلك بعلم األرقام، ونقل العرب لإلندلس األرقام اهلنديّة اليت 
 .تعرف ابألرقام العربية، وألغي العمل ابألرقام الالتينية الرومانية

يف ظل احلضارة اإلسالمية يف األندلس عدد ال حيصى من العلماء على رأسهم أبو القاسم : جمال الفلك -2
تالميذه الذين بنوا املدارس وُدور العلم، ونبغ منهم أيب السمح " رسالة يف االصطرالب"اجملريطي صاحب كتاب 

الرمحان بن زيد الذي اشتهر  الغرانطي، وابن الصفار الذي برع ابلفلك والرايضيات، وكذلك املهندس املعروف عبد
عملية رصد فلكي؛ هبدف ّتديد أوج  466ابلفن املعماري والفيزايء، والزرقايل القرطيب الذي قام أبكثر من 

 .الشمس، وحماولة الضبط الدقيق لنقطة االعتدال الربيعي
لكيمياء والفيزايء، وهو و صاحب التجربة األوىل يف الطريان، العامل عباس بن فرانس الّشهري يف جمال الفلك وا 

 الذي شرح آلية طريان الطائر،
أشتهر أبو احلسن القرطيب وعبد الرمحن بن وافد الذي كان مشرًفا رمسًيا على احلدائق امللكية يف  :علوم الزراعة-1 

 قرطبة، وذاع صيت العامل واألديب أبو بكر اإلشبيلي، وتلميذه أبو زكراي بن العّوام، 
طول قائمة العلماء الذين برعوا يف فنون الصيدلة والطب، ومنهم أبو جعفر الغافقي مؤّلف  ت: العلوم الطبية-2

عن طب العيون، وكذلك اشتهر ضياء الدين ابن البيطار " املرشد يف الكحل"وكتاب " األدوية املفردة"كتاب 
هلجاء، ويف األندلس ملع ، وهو موسوعة طبية مرتّبة على أحرف ا"اجلامع ملفردات األغذية واألدوية"صاحب كتاب 

اسم من أعظم أطباء املسلمني وهو أبو القاسم الزهراوي الذي حقق إجنازات ال ّتصى يف فن اجلراحة وطب 



النساء واحلمل والوالدة، وإزالة األورام، ووصف مرض الناعور، واستخراج احلصى، وخياطة اجلروح ابخليوط احلريرية، 
 دوات اجلراحة اليت ال تزال تستخدم حىت اليوم،وله الفضل يف اخرتاع عدد كبري من أ

شهدت خمتلف تطورًا كبريًا،منها الفكر التعليمي الذي القى دعًما من احلّكام الذين اهتموا  :العلوم اإلنسانية-4
ابللغة والشعر والفلسفة واملناهج الدراسية، ، كما تطور الفكر التأرخيي اإلبداعي الذي مجع بني العقل والنقل، 

ج علم التاريخ من الثوب الديين مفسًحا اجملال إىل املؤرخ التاجر واملؤرخ الطبيب واملؤرخ الفيلسوف، و تطّور فن وخر 
 .الرحالت، ووصفها الدقيق للجغرافية واملدن وطبائع اجملتمعات

شهد األدب ازدهاًرا كبريًا بشّقيه الّنثري والّشعري يف خمتلف العصور األندلسية، ففي النثر  :األدب والفنون -4
اشتهرت بدايًة الكتاابت يف الغزوات وأخبار الفتوحات، وتطورت الكتاابت الوصفية، و املقارنة بني املدن و، و 

ألدابء والسالطني والوزراء ، ومن أهم األدابء تطورت الكتاابت الذاتية، مثل فن األخوانيات والرسائل املتبادلة بني ا
يف فنون النثر كاخلطابة الومقامة واملناظرة وغريها ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد الفريد، وابن الشهيد صاحب 

، وابن سيدة صاحب شرح مشكل أبيات املتنيب، وابن الزيدون الذي افنّت برسائل الغزل "رسالة التوابع والزوابع"
أما الّشعر ،فتفّنن األندلسيون يف خمتلف األغراض، وبرع األندلسيون ابلشعر التعليمي، ووصف ول اهلزلية،وابلرسائ

الطبيعة، و راثء املدن الزائلة واملمالك اليت سقطت إبيدي اإلسبان، وأبدعوا يف فن املوّشحات الذي اقرتن بفنون 
يني عبد الرمحن الداخل، ومن العاّمة حيىي بن احلكم الغناء واملوسيقى، وقد اشتهر من الشعراء األمراء األندلس

الغزال، وابن عبد ربه وجعفر املصحفي، وابن هانئ األندلسي، وابن زيدون، ومن األمراء املعتمد بن عباد، واشتهر 
من النساء والدة بنت املستكفي، و ابن خفاجة واألعمى التطيلي الذي نبغ يف املوشحات، والرصايف البلنسي، 

مرج الكحل، واشتهر أبو البقاء الرندي يف راثء املدن وملع الوزير لسان الدين بن اخلطيب الذي ترك أكثر من وابن 
 .مؤلًفا شعًرا ونثًرا 06

أما الغناء الذي فبدأ ترًفا يف قصور امللوك واألثرايء الذين استقدموا املغنني والقينات، مث دخل الغناء واملوسيقى يف 
عبية ليتحول بعدها لطابع أندلسي ،مجع خمتلف أساليب الّطرب واملوسيقى احلجازية والشامية الطقوس والتقاليد الش

والعراقية واملغربية والزجنية واملسيحية الكنائسية، واشتهر من املغنني علي بن انفع املعروف بـ زرايب األندلسي، وابن 
ّنساء قمر البغدادية وقلم الباسكية وصبح ابجة، وابن أيب الصلت األندلسي الذي أسس مدرسة للموسيقى ومن ال

 .البشكنجية
هو أعظم مظاهر احلضارة اإلسالمية يف األندلس الذي ما يزال شاهًدا على عظمة تلك احلضارة : فن العمارة-1

اليت استمرت مئات السنني، وقد أولت مجيع العصور األندلسية اهتماًما كبريًا يف مجيع جماالت العمران كدور 
وقباب ومقرنصات إسالمية ومآذن، ومن أبرزها مسجد قرطبة، و القصور املشهورة ابحلدائق ونوافري املياه  العبادة،

والصالوانت الفريدة املرمّخة واجلدران املزخرفة والغرف واإلسطبالت، ومن أمهها قصر احلمراء يف غرانطة، وتشهد 
رطبة وغرانطة وأشبيلية بكل ما يف هذه املدن من مباٍن على حرفية املهندسني وخرباهتم العظيمة مدٌن مثل الزهراء وق

 .ودوٍر للسكن وحدائق وأسواق ومدارس ومكتبات ومستشفيات



كانت املدن األندلسية مبثابة األسواق الدولية حاليا، و طيلة فرتات حكم احلضارة   :التجارة والصناعة-0
ملدن، وعلى طول الطرق الربية والبحرية مع بالد املغرب اإلسالمية يف األندلس، وقد تنّقل الّتجار حبرية كبرية بني ا

وإفريقيا، واملشرق اإلسالمي، واشتهر التاجر األندلسي ابلسلع األندلسية، منها الصناعات الزراعية كاخلشب، 
وخيوط احلرير األندلسية، وزيت الزيتون، كما ازدهرت جتارة اجلواري الالئي يقعن يف األسر، ويستقدم التاجر 

دلسي من إفريقيا واملشرق خمتلف أنواع البضائع كالتوابل والصوف واحلبوب، وازدهرت جتارة الكتب واملؤلفات األن
بني األندلس واملغرب مع انتقال أعداد كبرية من علماء املشرق لألندلس ، وشهدت موانئ األندلس تطوًرا كبريًا مع 

 .تطور صناعة السفن
 :احلياة االجتماعية-
إّن شبه اجلزيرة اإليبريية اتبعة جغرافًيا لقارة : (متازج ومصالبة)ع األندلسي ابلشعوب األوربيةاجملتم عالقة-2

أورواب، مما سبب يف أتثر احلضارة اإلسالمية يف األندلس بكثري من املكوانت األوربّية و حفاظها على اإلرث 
يا، مما جعل لألندلس انتماًء مزدوًجا خلق األكرب الذي نقلته من بالد املسلمني، وخاصة بالد املغرب ومشال إفريق

جمتمًعا مركًبا ، وقد تكّون اجملتمع األندلسي من خليط كبري انصهر ومتازج وتعايش لسنني طويلة، فاملكّون العريب 
تشّكل من قبائل عديدة توافدت إىل األندلس أايم الفتح وما بعدها، و املكّون املغريب اإلفريقي املتمثل بقبائل 

اليت شاركت ابلفتوح، ، وقد متازج املسلمون عموًما مع املكّون األورويب وفيهم اإلسبان والقوط والرومان  الرببر
 .والفاندال واجلرمان، ومجاعات من اليهود ومن غري هم

إّن دخول أعداٍد كبريٍة من الّسكان األصليني يف اإلسالم، و : الرتكبة اجملتمعية للحضارة اإلسالمية لألندلسة-2
اء قسم آخر على النصرانية واليهوديّة ، وتزاوج العرب ابإلسبانيات  أنتج عنصر جديد يدعى ابملولدين، وأضيف بق

للنسيج االجتماعي يف عهد ملوك الطوائف والعهود الالحقة حىت السقوط، عناصر جديدة أخرى هم املدجنون 
بان، فاصطبغت ثقافتهم بسمات اجملتمع واملستعجمون، وهم املسلمون الذين بقوا يف املدن اليت حازها اإلس

اإلسباين، ومنهم من حفاظ على دينه، ومنهم من اعتنق املسيحية، وكانت حصيلة هذا االندماج احتكاًكا بني 
عقيدتني وبني ثقافتني وحضارتني ، ومل تنقطع العالقات االقتصادية والسياسية واالجتماعية بني األندلس والشعوب 

الطويلة، وعندما بدأت النهضة العلمية لدى بعض الفئات األوربية مل جيدوا غري بالد املسلمني األوربية رغم احلروب 
 .يقصدوهنا لينهلوا من علومها وثقافتها

تركت احلضارة اإلسالمية يف األندلس أاثًرا كبريًة يف جمموع احلياة الثقافية : أثر احلضارة اإلسالمية األندلسية-3
لى املستوى العقائدي اإلسالمي و األمور اإلدارية والسياسية والعسكرية واحلضارية والعلمية األوربية خاصة ع

والفنية، مثل حركة الرتمجة من العربية كلغة علم وحضارة وثقافة يف القرون الوسطى املظلمة أوربًيا، و برزت مراكز  
للغة العربية مع تعّلم عدد الكبري من كربى يف حركة الرتمجة كطليطلة وأشبيلية، وأتثرت اللغة الالتينية مبفرادات ا

الطالب األوربيني ألصول اللغة العربية، ودخلت العلوم من خالل هؤالء الطالب إىل إيطاليا وصقلية وعموم أوراب 
عرب فرنسا اليت ،وكانت معرب الثقافة العربية واإلسالمية إىل الشعوب األوربية، وهي اليت أتثرت بشكل الكبري يف فن 



أّما على املستوى اإلسالمي  .إلسالمية، ويتضح ذلك جلًيا يف طريقة بناء كثري من كنائس املدن الفرنسيةالعمارة ا
فقد كانت األندلس سبًبا من أسباب تعرف العرب واملسلمني على العقلية األوربية املختلفة عن الطبيعة الرومانية، 

ان والفايكنغ، وكان من أثر األندلس على العامل حيث عرف العرب يف األندلس شعوب الفاندال والنورمان واجلرم
 . اإلسالمي أن خلفت إراًث أدبًيا وفنًيا وعلمًيا 

 :احلياة االجتماعية-
 :بنية اجملتمع األندلسي ونشاطاته-أوال

لقد وفد أكثرهم على إسبانيا يف شكل جنود أو قادة أي أهنم مل أيتوا يف أغلب األحيان بنسائهم : العرب 1-
ألفاً من العرب  24وعلى سبيل الذكر كان جيش موسى بن ُنصري، مؤلفاً من ،فتزوجوا من نساء البالد وزوجاهتم

 .وكان جنود الشام الوافدون مع بلج بن بشر يف عصر الوالة عشرة آالف
لقد دخل الرببر األندلس، جنباً إىل جنب مع عرب املشرق، وكان أول طالئعهم تلكاليت (: املغاربة)الرببر -1

لت مع طارق بن زايد، مث حلقت منهم أعداداً كبرية بعد الفتح، فعربوا البحر، وظلت هجرة الرببر إىل األندلس دخ
مستمرة ومتصلة، حبكم القرب واجلرية، وكان أكثرهم من قبيلة زانتة وفروعه،وانتشر الرببر يف معظم نواحي 

مل تكن منازل العرب والرببر .     لثغوراألندلس، وخاصة يف أقصى الشمال الشرقي والغرب، أو ما يُسمى اب
ابألندلس، واليت استقروا هبا، اختياراً ، إمنا استقروا حيث نزلوا أو ساروا، مث استقر العرب يف السهول واملنخفضات 

والنواحي الدافئة القليلة املطر وخاصة يف اجلنوب والشرق والغرب، يف حني فّضل الرببر املناطق اجلبلية العالية 
تقروا هبا أبختيارهم، لشبه كل بقعة مبا كانوا عليه يف املشرق أو يف املغرب، وقد أختلط الرببر أيضاً مع السكان فاس

 .األصليني ابألندلس، وأرتبطوا معهم بروابط املصاهرة واملودة
موعة قليلة من بدخل العرب املسلمني األندلس، كان سكاهنا شعباً أوروبياً نصرانياً يف غالبيته ، وجم: املولدون-2

اليهود، حيث أرتبط الكثري من العرب والرببر ابملصاهرة مع السكان األصليني يف األندلس، وعاشوا معهم 
عجم "متجاورين ، األمر الذي أدى إىل انتشار اإلسالم يف هذه البالد، أطلقوا على السكان األصليني اسم 

مث " املولدين"مث أطلقوا على أوالدهم اسم " ة أو املساملةاألسامل"وعلى الذين اسلموا من أهل الذمة اسم " األندلس
 .تالشت مبرور الزمن هذه التسمية بسبب اختالط الناس، وّتول اجلميع إىل شعب أندلسي واحد دون متييز

هم السكان األصليني الذين ظلوا على داينتهم املسيحية يف األندلس وأطلقوا عليهم اسم : املستعربون-4
متييزاً هلم عن القشتاليني والفرجنة اخلارجني عن طاعة الدولة العربية اإلسالمية ابألندلس، وأصبح " املستعربون"

املستعربون عنصراً يف اجملتمع حيسن لغة العرب املسلمني وجيري على عاداهتم، رغم احتفاظه بداينته وطقوسه 
اً، وكان هلم قضاة وحماكم خاصة هبم، ومل ورفعت عنهم كثري من املظامل والضرائب، اليت فرضها عليهم القوط سابق

اسم عريب يُشتهر به، واسم إسباين أو : يرتدوا املالبس اليت متيزهم عن اجملتمع، ويغلب أن يكون للواحد منهم امسان
التيين يُعرف به رمسياً وبلغ استعراهبم لغَة وثقافَة أن يعيشوا حياة عربية إىل احلد الذي جعلهم خيتنون أبناءهم، 

طبقون نظام احلرمي يف البيت على غرار العرب املسلمني، وأحسن هؤالء اللغة العربية وأتقنوها إىل جانب اللغة وي



اإلسبانية، وصار أهل الذمة واملساملة مث أبناءهم املولدون، يشكلون األغلبية من ُسكان األندلس، وصارعدد 
 .املولدين فيهم تباعاً، هم األغلب يف هذا اجملتمع

وهم من املماليك الذي كان جيلبهم جتار اإلغريق والبندقية من شواطئ البحر األسود، ومن : البةالصق -4
املقاطعات اإلسبانية الشمالية، إىل األندلس ويبيعوهنم صغاراً فينشئوا نشأة إسالمية وكانوا يسمون اخلرس أيضاً 

أواألندلسيني أثناء غاراهتم األوروبية للبحر  لعجميتهم ،كما كانوا من أسرى احلروب جلبهم رجال القراصنة املغاربة
األبيض املتوسط وبعد جميئهم سرعان ما تعلموا العربية وأعتنقوا اإلسالم وّترر فريق منهم من العبودية وأحتل مكاانً 

 ابرزاً يف اجملتمع وصار الصقالبة عنصراً هاماً من عناصره يف األندلس وكانوا يتواجدون عادة يف العاصمة قرطبة
واملدن الرئيسية، وقد أختذهم األمري األموي احلكم األموي حرساً له، ومل يلبث عددهم أن أزداد كثرياً وتفاقم شرهم 

 .يف البالد أواخر الدولة األموية ابألندلس، وبداية قيام الدولة العامرية
اجملتمع األندلسي يف بداية كان أهل الذمة من النصارى، يُشكلون الغالبية العظمى يف (: النصارى)أهل الذمة  -0

الفتح العريب اإلسالمي وعهد الوالة لكن مبرور الزمن أصبح عددهم يقل تدرجيياً يف حني أخذ عدد العرب والرببر 
أخرياً أقلية من السكان، ومل مُيارس العرب املسلمون ( النصارى)واملوايل واملولدون يزداد، حىت صار أهل الذمة 

مني وأهل الذمة يف الوضع واملعاملة وعاملوهم ابلتسامح والرفق وتزوجوا من نسائهم وبناهتم سياسة التمييز بني املسل
وأبقوهم على داينتهم إن رغبوا مع دفع اجلزية، وعاهدوهم وعاقدوهم على الصلح مىت طلبوا وتركوا هلم حرية اختيار 

يف أعمال ختريبية وّتالف مع  رؤوسائهم وممارسة طقوسهم الدينية دون ضغط أو تدخل، إال أن بعضهم شارك
 .املمالك املسيحية يف مشال إسبانيا

شكل اليهود فئة صغرية يف إسبانيا قبل الفتح، والقوا سياسة االضطهاد والظلم والعداء من قبل : اليهود -0
ارسة القوط، وعند فتح األندلس تسامح العرب املسلمني معهم ألهنم من أهل الذمة ومتتعوا ابحلرية الدينية ومم

طقوسهم اخلاصة، وأعادوا هلم حقوقهم وأمالكهم ونشطوا يف مجيع جماالت احلياة األندلسية واالقتصادية خاصة 
ومع ذلك فقد احناز . واندجموا مع اجملتمع وصار جلماعاهتم رؤوسائهم مسوؤلون أمام احلكومة اإلسالمية يُعرتف هبم

 .النصارى من املمالك اإلسبانية يف الشمال بعضهم إىل جانب أعداء العرب واإلسالم وّتالفوا مع
املوايل ابألندلس غري املوايل ابملشرق العريب فهم موايل بنو أمية، وُعرفوا هكذا عندما دخلوا مع بلج بن : املوايل -4

بشر إىل األندلس وكان عددهم ألفني وهم جزء من عدد كبري من موايل بين أمية، كان اخلليفة هشام بن عبد امللك 
بعث هبم إىل أفريقيا وكان عددهم ثالثني ألفاً، أرسلهم اخلليفة هشام مع كلثوم بن عياض إىل إفريقية حملاربة  قد

الرببر عندما دخلوا األندلس أنضم إليهم من كان من موايل بين أمية ومن دخلها بعدهم، فصار املوايل حزابً وقوة 
يف إقامة الدولة األموية ابألندلس واليت أقامها األمري عبد  سياسية تؤثر يف أحداث البالد وكانت هلم اليد الطوىل

 .(م044/هـ224)الرمحن الداخل سنة 
لقد أزداد عد د املوايل يف األندلس بعد سقوط اخلالفة األموية يف املشرق واشتد الطلب على األمويني وأنصارهم 

ندلس، وكان هؤالء املوايل يعدون أنفسهم اتبعني فهربوا وتفرقوا يف البلدان وأجته أكثرهم إىل أفريقيا ومنها إىل األ



للبيت األموي، وصار املوايل الشاميون جبهة واحدة وكونوا قوة ابرزة يف والية يوسف الفهري، على أن املوايل 
 -:ابألندلس كانوا ثالثة أنواع

 .األمويُهم موايل بين أمية من املشرق والذين أرتبطوا بروابط الوالء القدمية للبيت  -:األول
 .موايل املغرب العريب الذين دخلوا يف والء بين أمية -:الثاين

موايل اإلسبان الذين أسلموا ودخلوا يف والء بين أمية أو قواِدهم، وظلوا حيتفظون هم وأبناءهم هبذه  -:الثالث
  .العالقة، وظل أهل األندلس يرعون حرمة الوالء هذه

األندلسية بقدر كبري من احلرية نتيجة هلذا االمتزاج الذي مت بني عناصر  ُحظيت املرأة: املرأة األندلسية -اثنيا
ذات ( عجب)اجملتمع األندلسي، فكانت تشارك كبار رجال الدولة الرأي واملشورة يف أخطر األمور، فكانت 

 أتثري  سلطان واسع أايم األمري األموي هشام بن عبد الرمحن، كما كان لطروب جارية األمري عبد الرمحن الثاين
يف أايم " رسيس"كبري، وكانت املرأة خترج مع الرجل يف األعياد الرمسية، وتلبس قلنسوة وتتقلد سيفاً كما فعلت 

والدة بنت املستكفي، وأم الكرام أبنة املعتصم : األمري واخلليفة عبد الرمحن الناصر، كما نبغ بعضُهن يف الشعر مثل
اد وغريهن، كما شاركت الرجال يف ارتياد جمالس الشعر واألدب والغناء بن صمادح، واعتماد جارية املعتمد بن عب

والسمر كما عارضت الرجل يف أشعاره كما فعلت الغسانة حيث عارضت الشاعر ابن دراج يف إحدى قصائده،  
كذلك شاركت الرجل يف رواية احلديث مثل غالبة بنت دمحم املعلمه روت احلديث واشتهر من نساء األندلس 

أم حسن بنت القاضي ابن جعفر الطنجايل، وكانت امرأة واسعة اإلطالع كثرية املعارف أجادت عدة  ابلطب
علوم مع الطب ولكنها يف الطب كانت أبرز وأشهر كذلك اشتهرت ابلطب أخت احلفيد ابن زُهر وابنتها فكانتا 

ء وكانتا تدخالن إىل نساء املنصور وال عاملتني بصناعة الطب واملداواة، وهلما خربة جيدة فيما يتعلق مبداواة النسا
يقبل ملداواة أهله سوامها، كذلك ظهرت شخصية املرأة األندلسية يف جمال الفن، فقد استقدم عبد الرمحن الداخل 

اليت ( احلجاز)بعض الفناانت املشرقيات وأسس هلُن ابلقصر داراً ُعرفت بدار املدنيات ألن أغلبهن ُكن من املدينة 
 .ن املوسيقى ومن أشهرهن فضل، علم، والعجفاء وقلماشتهرت بفنو 

فاملرأة األندلسية احتلت يف جمتمعها املكانة املرموقة، وصارت تتمتع ابحلرية اليت اكتسبتها حىت صارت مثل أختها 
 .املشرقية أن مل تفقها يف التمتع بكل حرية

 : أتثرت أورواب حبضارة املسلمني يف عاداهتا وتقاليدها، وخري دليل على ذلك ما أييت: العادات والتقاليد--اثلثا

حيث أخذ األوروبيون بتقليد املسلمني يف اللباس، حيث تشبهوا بزيهم، وبطريقة حياهتم ،و قامت : اللباس-2
غرية على املرأة كانت  لدى ال النظافة ، و النساء املسيحيات بتقليد املسلمات يف احلجاب، والوقار، واالحتشام،

  .األوروبيني على نسائهم شبه معدومة، مث زادت غريهتم على نسائهم بعد والدهتم بني أحضان املسلمني

 .تشبه بعض األوروبيني ابملسلمني من انحية الطعام، فرتكوا أكل اخلنزير: الطعام-1



 .تزوج األورويّب أبكثر من زوجة: الزواج-2

 .ألوروبيون شعائر املسلمني، واملتمثلة بغسل امليتقّلد ا: غسل امليت -4

النظافة يف :اشتهر األندلسيون بصفات اختصوا هبا، ومتيزوا هبا عن غريهم من األجناس مثل: الصفات العامة-4
ملبسهم ومظهرهم أغنياء وفقراء وتعودهم على ترك رؤوسهم مجيعاً عارية، أما صفاهتم اخلُلُقية فقد حافظوا على 

 .األخالقية مع امليل إىل التحرر واالنطالق ونبذ التزمتاألصول 
ومن هنا كانوا حمبني للشراب مقبلني عليه إقبااًل شديداً لوفرة الكروم يف بالدهم وأعجب األندلسيون ببالدهم 

فتعصبوا هلا ونالحظ ذلك جلياً يف تراثهم وتراجم علمائهم، فهذا يُلقب ابملالقي، وذاك ابلبلنسي، واثلث 
 .رانطي، ولفتنتهم ببالدهم وإعجاهبم جبماهلا ورونقها تغنوا هبا يف شعرهمابلغ

 :(للمحاضرة املقرتحة)اإلحالة العلمية

 - بريوت ،دار الكتاب اللُبناين فتوح أفريقيا واألندُلس، ،عبُد الرمٰحن بن عبد هللا الُقرشيابن عبد احلكم، -0
  .104 صفحة1964 ،لُبنان
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 ،اهليئة املصريَّة العامَّة للكتاب ،2املُسلمون يف إسبانيا، ج، ترمجة حسن حبشي؛ دوزي رينهارت-2
  .24 ،صالقاهرة

  .04،ص2002 العصر احلديث للنشر، ،2،ط فجر األندُلس مؤنس، ُحسني-4
دار  ،2ط الِصّراع بني العرب وأوروابَّ من ظُهور اإلسالم إىل انتهاء احلُروب الصليبيَّة، رمضان عبُد العظيم -4
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اهليئة  :مصر - القاهرة .املُسلمون يف إسبانيا، اجلُزء األوَّل .(1994) ؛ ترمجة حسن حبشيدوزي، رينهارت -0
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