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 املغتدًك

ٙ ملـا   ١فٛص٠ ٚامش تضعِ املظاٖض ايعُضا١ْٝ ُ  ؽـٝز ٘  ٕٛاملغـً  ٝـ١ لُضا١ْ ،ٚبضالَـٔ سنـاص٠   ،َٚا نـاْٛا لًٝـ

ٟ صؾاٖٝــ١ ايعــٝؿ َا ْعُــٛا بــ٘ ؾٝٗــا َــٔ   ٚ،األْــزيػ يف بــالر ١ٝ األْزيغــ٠ صايعُــارصاعــ١ ٚ.ٚايضخــا٤ ٚادطرٖــاص ادقتقــار

ّٝـ  اْؾـا   رلتًــ َـزٕ األْـزيػ     ٗزتؽـ قز .ٚايعقـٛص ايباق١ٝ لًـ٢ َـض   ار١ٜ املثاص ;إس ٖٞ اآلٖتُاّادبَٓا  دزٜض٠ ا لُضاْ

إبــضاط َالَــع ايعُــضإ ايــزٜ  يف   ٗــزف ٖــشا ايبشــح ٜ.ٚ;ٚغريٖا ضبٝــ١احلْٝــ١ ٚزاملزٜٓٝــ١ ٚاي ٓؾــ تامل فــٛص٠ يف، ٚامــّشا

اييت لًـ٢  املٓؾ ت ايزٜٓٝـ١،  َٔ ،َٚا ؽٝز املغًُٕٛ" يف اخرتام اآلؾام "ْظ١ٖ املؾتام اإلرصٜغَٞٔ خالٍ نتاب  األْزيػ

ّْـ        ّٝـ اا ىل نْٛـ٘ َضنـظّ  إا يًعبـار٠، صأعٗا املغذز ، قًب املزٜٓـ١ اإلعـال١َٝ ايٓـابا، ايـشٟ ٜتعـز٣ رٚصٙ نْٛـ٘ َها ا دتُال

ّٜٚ اٚعٝاعّٝ ّٝاقتقار ٞ  دحزخ لٓـ٘  يتاي األْزيػَٚٔ أؽٗض دٛاَع .اا ٚتعًُٝ بايتؿقـٌٝ دـاَع قض بـ١ ايـشٟ د      اإلرصٜغـ

ىل إَٓٗا نٓٝغ١ ايػضاب ايـيت تعـٛر   ٚ ،١ املغٝش١ٝٝاملٓؾ ت ايزٜٓا ّٜنأايزصاع١  نُا تؾٌُي٘ يف َغادز املغًُني، َجٌٝ

 ٚايـزٚص  َجٌ ايكقـٛص  ،األْزيػيف َزٕ  آلثاص ايعُضا١ْٝ ٚاملز١ْٝا إبضاط بعا اّٜنأتٗزف ايزصاع١ ٚتغ،ايعقض ايضَٚاْٞ

اطرٖـاص ايٓؾـا    ٚرٚصُٖـا يف   ،١ُٖٝ األعـٛام ٚايؿٓـارم  أا لٔ ّٜنأهؾـ ايزصاع١ تٚ.املا١ٝ٥ سا٤صٚاأل ٚاحلُاَات ٚايٓٛالري

ٚنـشيو  ،األبـٛاب ٚاألبضاز ٚ َجٌ األعـٛاص ،يػزْـ األبعا َظاٖض ايعُضإ احلضبٞ يف يايزصاع١  تعضضا خرّيأٚ،ايتذاصٟ

 ٚايضبا ات . احلقٕٛ ٚايكالع ٚايكقاب

ايهًُات املؿتاس١ٝ: اإلرصٜغٞ ، ْظ١ٖ املؾتام، األْزيػ ، قض ب١، ايظٖـضا٤، ااْـ١، َـاصر٠، ايضبـا ، نٓٝغـ١ ايػـضاب،       

 األصسا٤ املا١ٝ٥.

Some manifestations of urbanization in Andalus 
Idrisi-Mushtaq for Al-Nozhat Al Through 

(D. 560 AH / 1164 AD) 
Kafy -Dr. Mahmoud Kamel Mohamed Elsayed Abdel 

Abstract 
Urban manifestations paint a clear picture of what Muslims built, girls, and 

gardening in the country of Andalusia, and the luxury they enjoyed in it of living, 
prosperity and economic prosperity. And the study of Andalusian architecture. The 
various cities of Andalusia have a clear urban activity, in the form of Dar al-Din and 
Madani. to being a social, political, economic and educational center. Among the 
most famous mosques in Andalusia, which Al-Idrisi talked about in detail, is the 
Mosque of Cordoba, which is unparalleled in Muslim mosques. The study also 
revealed Christian religious installations, including the Church of the Crow, which 
dates back to the Roman era. The study also aims to highlight some of the amazing 
urban and civil monuments in the cities of Andalusia. Such as palaces, roles, 
bathrooms, water wheels and water fountains. The study also reveals the 
importance of markets and hotels, and their role in commercial activity. Finally, the 
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 ر.ذلُٛر ناٌَ ذلُز ايغٝز لبز ايهايف         ّ(1164ٖـ/560)ت َٔ خالٍ نتاب ْظ١ٖ املؾتام يإلرصٜغٞ بعا َظاٖض ايعُضإ يف األْزيػ
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study presents some aspects of military construction in Andalusia, such as fences, 
doors and towers, as well as forts, castles, kasbahs and ribat. 

Keywords: Al-Idrisi, Nozha Al-Mushtaq, Al-Andalus, Córdoba, Al-Zahara, Pechina, 
Mérida, Rabat, Iglesia Al-Ghurab, páramos de agua. 

               ٞ ٝ   ُٜعــز اجلػــضايف ايعضبــٞ اإلرصٜغــ ني ايعــضب ٚاملغــًُني بؾــٗار٠ أنــابض    َــٔ أْبــؼ اجلػــضاؾ

ؾــــتام أســــز أٖــــِ املقــــارص اجلػضاؾٝــــ١  املغتؾــــضقني،ٖٚشٙ احلكٝكــــ١ ؤعــــٌ َــــٔ َ يؿــــ٘ ْظٖــــ١ امل 

ّ   أّٜنـــا ٜعـــز اإلرصٜغـــٞٚايعامل١ٝ.  َـــٔ أنجـــض اجلػـــضاؾٝني رقـــ١ يف ايٛفــــ ٚايتقـــٜٛض يف  ـــٌ لـــز

،ؾُا بايٓـا  بٓؿغ٘ طاص دٌ املٓا ل اييت دحزخ لٓٗا ٚطاصٖا ؾشغب،بٌ ألْ٘ انتؿا٥٘ بايٓكٌ لٔ ايهتب

ٖٚـٛ األْزيػ.ٚقـز ناْـأل األْـزيػ دـزٜض٠ بايٛفــ        ،ٚخط٢ ؾٝ٘ خطٛات٘ األٚىل ،ؾٝ٘ َٔ بًز ْؾأ

 ٚايتقٜٛض يف  ٌ اطرٖاص احلنـاص٠ اإلعـال١َٝ يف نـجري َـٔ َـزْٗا ٚقضاٖـا ٚسقـْٛٗا ايعـاَض٠ ايـيت         

ابض احلنــاص٠  ممــا دعًــٗا ٚاســز َــٔ أٖــِ َعــ      ،بــزا ؾٝٗــا َــز٣ ْنــر ٚتطــٛص احلنــاص٠ اإلعــال١َٝ      

 .اإلعال١َٝ إىل أٚصبا
          ٕ ٕ  ٚل٢ً ايضغِ َٔ ادٖتُاّ ايهبري ايشٟ أبزاٙ ايبـاسجٛ ٞ ب احملـزثٛ ٘  اإلرصٜغـ ،إد أْـ٘    ٚنتابـ

لــٔ َظــاٖض ايعُــضإ يف  خافــ١ ؾُٝــا ٜتعًــل  ــا ؾٝــ٘ َــٔ َعًَٛــات قُٝــ١    ،َــٔ ايزصاع١ سكــ٘ ٜٓــٌ

ا ايبشح.ٚممــا رؾعــ  أّٜنــا يالٖتُــاّ  ٛمــٛع ايزصاعــ١ خًــٛ    هلــشؾهإ ٖــشا َــٔ ايــزٚاؾع  ،األْــزيػ

املهتب١ ايعضبٝـ١ َـٔ رصاعـ١ مماثًـ١ َٚـٔ ثـِ تقـزٜأل يًكٝـاّ بٗـشٙ املُٗـ١، ْاٖٝـو لـٔ إٔ ايزصاعـات              

سح إبـضاِٖٝ ايغـٝز ايٓاقـ١    ٚتتُجٌ ايزصاعات يف َا قزَ٘ ايبا،ابك١   تغز ٖشٙ ايٓكط١  ا ٜهؿٞايغ

بعٓٛإ "لُضإ قض ب١ يف ايكضٕ ايغارؼ اهلذضٟ )ايجاْٞ لؾض املـٝالرٟ(َٔ خـالٍ نتـب ايضسايـ١     

ٚاجلػضاؾٝني"ايؾضٜـ اإلرصٜغٞ أمنٛسدا"

(1)

٘     -،ٚايشٟ اختقض يف َعاجلت٘ -نُـا ٜتنـع َـٔ لٓٛاْـ

ملقـــزصٟ.أَا لًـــ٢ قض بـــ١ رٕٚ بـــاقٞ َـــزٕ األْـــزيػ،نُا التُـــز ؾٝـــ٘ بؾـــهٌ نبريلًـــ٢ ايٓكـــٌ ا   

ٚطٜٓب ؾامـــٌ َضدـــإ، بعٓـــٛإ "املظـــاٖض  ني دصا ذلغـــٔ دـــي ايعبٝـــزٟ،تايزصاعـــ١ ايجاْٝـــ١ يًبـــاسج

ــٓزٟ)     ــا يًكًكؾـ ــٓال١ األْؾـ ــ٢ يف فـ ــبع األلؾـ ــاب فـ ــزيػ يف نتـ ــ١ يلْـ ـــ821ايعُضاْٝـ ّ(1418/ٖـ

(2)

 ،

ِ    عـٞ لًـ٢ َـا دـا٤ يف َ يــ ايكًكؾـٓزٟ،      بؾهٌ أعا تا ايباسجتإالتُز  ٚد صٜـب إٔ َـا ٚفـٌ إىل لًـ

ايكًكؾــٓزٟ   ٜــأتٞ َــٔ َؾــاٖز٠ َٚعافــض٠ يهــٔ َــٔ خــالٍ ْكــٌ ٚمــاع بعــز مــٝاع أغًــب َــزٕ        

ؾهإ ٚفـــ اإلرصٜغــٞ أنجــض قُٝــ١ ٚثكــ١  هــِ َعاٜؾــ١ َٚعافــض٠  ملغــًُني،األْــزيػ َــٔ ٜــزٟ ا

 اإلرصٜغٞ جملز األْزيػ يف لقضٖا ايشٖيب.

تتُجـٌ يف نجـض٠   يًتػًـب لًٝٗا، ٖشٙ املٛمٛلات د ختًـٛ َـٔ فعٛبات،عـعٝٓا    ٚد صٜب إٔ َجٌ           

ملكاصْــــ١ بــــني َــــا ٚصر ؾٝٗــــا َٚــــا ٚصر لٓــــز  ايًتٛمــــٝع ٚ املقــــارص ايــــيت ٚدــــب لًٝٓــــا ايضدــــٛع ايٝٗــــا

،نُا   طلًــٛ ٚفـــ اإلرصٜغــٞ يلْــزيػ َــٔ نــجري َــٔ املقــطًشات األْزيغــ١ٝ ايــيت    رصٜغــٞاإل

 ملقطًشات.اآلثاص يًهؾـ لٔ نٓ٘ ٖشٙ اايًػ١ ٚستُأل لًٝٓا ايضدٛع يهتب َتدقق١ يف لًِ 

طلٞ  دتًــ أرٚاتـ٘ َـٔ    ٚؾُٝا ٜتعًل باملٓٗر ايشٟ اتبعٓاٙ،ؾكز عـضْا لًـ٢ َـٓٗر ايبشـح ايتـاص             

آًَني إٔ ْعطــٞ نتــاب "ْظٖــ١ املؾــتام" سكــ٘ ايــشٟ ،ٚاعــتٓبا  ،َٚكاصْــ١; ،ٚاعــتكضا٤ٚفـ،ٚدحًٌٝ

 ققض ؾٝ٘ ايباسجٕٛ ايعضب ٚاملغًُني.

ايزصاعـــ١، نـــُٓأل املكزَـــ١ َٛمـــٛع  َباسح.ٚت ٚثالثـــ١ٚمتٗٝز،ٚقغـــُأل ايزصاعـــ١ إىل َكز١َ،        

ٚخققــأل ايتُٗٝــز يًتعضٜـــ باإلرصٜغــٞ ٚنتابــ٘  ٚايزصاعــات ايغابك١.ٚأُٖٝتٗــا َٚــٓٗر ايزصاعــ١  

ــتام.  ــ١ املؾــ ــ٢   ْظٖــ ــ٤ٛ لًــ ــا٤ اينــ ــح األٍٚ إليكــ ــزٜ  يف   ٚأؾضرت املبشــ ــضإ ايــ ــاٖض ايعُــ بعــــا َظــ

ــٔ   ٚخققــــــأل ػ،األْزي ــزٜح لــــ ــاْٞ يف احلــــ ــاٖض ايعُــــــ املبشــــــح ايجــــ ــزْٞ يف بعــــــا َظــــ ضإ املــــ

.ٚختُأل ايزصاع١ بعا َظاٖض ايعُضإ احلضبٞ يف األْزيػ،ٚأؽضت يف املبشح ايجايح إىل األْزيػ

                                                           
(1)

 ْؾض بامل متض ايعًُٞ ايزٚيٞ اخلاَػ )احلناص٠ ٚايرتاخ ايعضبٞ ابزاع ٚأفاي١(ر.ت 
(2)

 2020دل١ً َضنظ بابٌ يًزصاعات اإلْغا١ْٝ ،ايعضام،اجملًز ايعاؽض،ايعزر ايضابع، 



 2021غ١ٓ  اجلظ٤ األٍٚ(   ي -اجملًز احلارٟ ٚايجالثٕٛ    )ايعزر ايضابع                                    دل١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ ـ داَع١ اإلعهٓزص١ٜ    

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ــــ
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خلاص ــــ١ ايعــــا  األفــــ١ًٝ ثِ أٚصرت بعــــا اخلــــضا٥  امتــــ١ ُتذُــــٌ اغضامــــٗا ٚاعــــتٓتاداتٗا، خب

 بايزصاع١.غٞ ٚخاص ١ تؾٌُ بعا َزٕ َٛمٛع يإلرصٜ

 

ٞ تـاب  به -َٔ املغتؾضقني ٚغريِٖ- اٖتِ اجلػضاؾٕٝٛ         َّـ  اإلرصٜغـ ٚد لذـب; ؾٗـٛ   ،اا نـبريّ اٖتُا

ــ٘ امل   ــضايف تضنـــ ــاب دػـــ ــًُٕٛأٚؾـــــ٢ نتـــ ــ٘ ،غـــ ــزٚ،يًبًزإرقٝـــــل َـــــٔ ٚفــــــ  َٚا ضلتٜٛـــ  دحزٜـــ

ــاؾات ــشٟاألَض ،يًُغـــ ــ١    ايـــ ــ١ دػضاؾٝـــ ــ١ لًُٝـــ ــِ ٚثٝكـــ ــ٘ ألظـــ .صلعًـــ

 

ــضم   ـــ املغتؾـــ ــح ٚفـــ سٝـــ

ايعقــٛص إيٝٓــا َــٔ  ْ٘ أؾنــٌ صعــاي١ يف اجلػضاؾٝــا ٚفــًأل (إملؾــتامْظٖــ١ ا)نتــاب  ٞنضاتؾهٛؾغــه

ــضم أ ، ايٛعـــط٢ ــٔ ايؾـ ــٛا٤ َـ ــضب، ٚعـ ايػـ

(3)

ــزًَٚٝٝٞ ٜٚنـــٝـ  ــِ   اإلرصٜغـــٕٞ إ أيـ ــإ ألظـ ــا نـ ص ـ

دػضاؾٝٞ ايعـا  اإلعـالَٞ   

(4)

ٞ ٚقـز يقكـب     عـطضابٕٛ ايعـضب"  إ" بــ  اإلرصٜغـ

(5)

ٚيـٝػ بـني اجلػـضاؾٝني    

 ؿض ب٘ َٔ رصاعات   ٜظؿض ٚاسز َِٓٗ  ا، ٚ ٜغٞاإلرصايؾضٜـ خط٢ٓ بؾٗض٠  َٔاملغًُني 

(6)

  
ٔ  ٖـٛ ذلُـز بـٔ ذلُـز بـٔ لبـز اد بـٔ إرصٜـػ          اإلرصٜغٞٚ         ) ٜٓتغـب إىل احلغـٔ بـٔ    بـٔ احلغـ

/ ه560ؾٝٗا لـاّ   ٚتٛيف،األقق٢ املػضبب ،عبت١ َز١ٜٓ يف،1099ّ/ ه 493ع١ٓ  ٚيز،لًٞ بٔ أبٞ  ايب (

4116 ّ

(7)

ٞ ٜٚضدع يكبـ٘  . -172إىل دـزٙ األلًـ٢ إرصٜـػ األٍٚ َ عـػ رٚيـ١ األراصعـ١        ب١ْغـ  اإلرصٜغـ

985 -788ٖـ /753

 

ّ

  

  بؿاؼ

(8) 
 ثكاؾٝــا  اَضنــّظ اييت ناْــأل آْــشاىقض بــ١، احلامــض٠ َــع لا٥ًتــ٘ إىل افــػرّي اإلرصٜغــٞاْتكــٌ          

إ ٚيـشا نـ  ايتـاصٜخ ٚاجلػضاؾٝا. ؽـػـ ب سٝـح   ،َضانظٖـا ايعًُٝـ١  ٚتًك٢ ايعًِ يف ،. ٚؾٝٗا ْؾأانبرّي

املغذٌ دْطبالات٘ املباؽض٠ لٓٗا  قض ب١ يف نتاب٘ ٚفـ اخلبري باملز١ٜٓ، ٚفـ

(9) 
ْ    ،يف عـبت١  اإلرصٜغٞٛيز َٜٚبزٚ إٔ           ضسالتكطـ١ اْطـالم يـ   ٖٛ ايـشٟ سؿـظٙ إىل إٔ ٜتدـش َٓٗـا 

أَا َكاَـ٘ بعـز سيـو يف قض بـ١ ؾُهٓـ٘ َـٔ ايطـٛاف يف        ،بزقـ١ بالر املػضب ايـيت ٜقـؿٗا   يف ي٘ نجري٠ 

ٞ املؾضم اإلَقض ٚسالت يف صناْأل ي٘ ،ٚإماؾ١ إىل ٖشا ٚساى.األْزيػر بال  ٚآعـٝا ايقـػض٣   عـالَ

ٞ  ايٓٛصَاْزٟ فك١ًٝ ضٜن١، ناْأل عبّبا يزل٠ٛ ًَو ٚؽٗض٠ لطاخّضا أنغبت٘ لًُا   صٚدـاص ايجـاْ

(10)

 

                                                           
(3)

َع١ ايزٍٚ ايعضب١ٝ، إلراص٠ ايجكاؾ١ يف دا،اب اجلػضايف ايعضبٞ،تضمج١ فالح ايزٜٔ ٖاؽِ، ايكغِ األٍٚتاصٜخ األر 

دقك ت، دل١ً املٌٓٗ،لزر َ#ايعًّٛ اجلػضاؾ١ٝ يف ايرتاخ اإلعالَٞ$أمحز ؾ ار باؽا،  ،294، ل1987ايكاٖض٠، 

 120،ل1997باجلػضاؾ١ٝ، دز٠، 

(4) 

ِ ايعاملٞ،ْكً٘ إىل ايعضب١ٝ لبز احلًِٝ ايٓذاص ٚذلُز ٜٛعـ َٛع٢،راص ايكًِ ، ايعًِ لٓز ايعضب ٚأثضٙ يف تطٛص ايعً

  387-386،ل1962بريٚت، 

(5)

 314َهتب١ ايجكاؾ١ ايز١ٜٝٓ،ر.ت،ل ٞ ، ْكً٘ لٔ اإلعبا١ْٝ سغني َ ْػ،آزلٌ دٓجايح بايٓجٝا ، تاصٜخ ايؿهض األْزيغ 
(6)

 167، ل1986،َهتب١ َزبٛيٞ،ايكاٖض٠ ،2،  سغني َ ْػ،تاصٜخ اجلػضاؾ١ٝ ٚاجلػضاؾٝني يف األْزيػ 
(7)

ذلُز ايغٝز غالب،اجلػضاؾٕٝٛ املغًُٕٛ ٚرٚصِٖ يف تطٛص ايؿهض اجلػضايف، ٛخ امل متض اإلعالَٞ األٍٚ،اجملًز  

   144. ل ّ، 1984/ ه 1404ايجايح،َضنظ ايبشٛخ ااَع١ اإلَاّ ذلُز بٔ ععٛر اإلعال١َٝ،ايضٜاض، 

(8) 

 273،ل1974رصٜغٞ يف اجلػضاؾٝا ايعضب١ٝ،ْكاب١ املٗٓزعني ايعضاقٝني،بػزار، أمحز عٛع١،ايؾضٜـ اإل
(9)

 .316ل. ّ، 1980/ ه1400، 2لبز ايضمحٔ محٝز٠،ألالّ اجلػضاؾٝني ايعضب،راص ايؿهض ايعضبٞ، رَؾل، .

(10)

َٝالرٜا ،ٖٚٛ أؽٗض ًَٛى ايٓٛصَإ 1130باإلٜطاي١ٝ سانِ فك١ًٝلاّ  Ruggero يالت١ٓٝ ،با  Rogerصٚداص ايجاْٞ  

،ٖٚٛ ايشٟ ٚسز ممتًهات ايٓٛصَإ يف دٓٛب إٜطايٝا ٚفك١ًٝ،ٚاْتظع يٓؿغ٘ َٔ ايبابا يكب ًَو فك١ًٝ ،ْٚظضا ملا يكٝ٘ 

 ممًهت٘،ؾنٕ صٚداص عاص ل٢ً عٝاع١ َٔ َعارا٠ ايبٝظْطٝني ٚأبا ض٠ األَيا ٛص١ٜ ايضَٚا١ْٝ املكزع١ ايطاَعني يف

أبٝ٘ )صٚداص األٍٚ( يف ؤٓٝز املغًُني ٚادلتُار لًِٝٗ يف َٛاد١ٗ ألزا٥٘.ابٔ األثري، ايهاٌَ يف ايتاصٜخ،راص 

،أَني تٛؾٝل ايطٝيب،رصاعات يف تاصٜخ فك١ًٝ اإلعال١َٝ،َهتب١ اجلُاٖري١ٜ ، 159،ل8،ز1980فارص،بريٚت، 

 133،ل34،2007يغ١ٓ  63ع١ٜٛٓ ذله١ُ ،تْٛػ،ايعزر ايعضب١ٝ يًجكاؾ١،دل١ً  ،اجمل25١ً-24،ل1990 ضابًػ،

https://www.alukah.net/sharia/0/48342/#_ftn14


 ر.ذلُٛر ناٌَ ذلُز ايغٝز لبز ايهايف         ّ(1164ٖـ/560)ت َٔ خالٍ نتاب ْظ١ٖ املؾتام يإلرصٜغٞ بعا َظاٖض ايعُضإ يف األْزيػ

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــ
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ثـِ  ّ،4115/ ه 549بٗا ست٢ ٚؾا٠ صٚداص لـاّ   أقاّٚ،ّ 1138/ ه 528لاّ  ٝٗاايبشض إي ، ؾعيي٘ إىل بال ٘

 .4116ّ/ ه 560ٚتٛيف بٗا لاّ  ،صدع إىل َغك  صأع٘ عبت١
آيـأل َكايٝـز احلهـِ يف دظٜـض٠ فـك١ًٝ إىل صٚدـاص        أَا لٔ  ضٚف اْتكاي٘ إىل فـك١ًٝ ؾعٓـزَا            

ٌ  سيــوصأ٣ ٚ،اجلظٜــض٠ ملغــًُني َــٔاايجــاْٞ، بعــز  ــضر  َــٔ  َــٔ املغــًُنيفــك١ًٝ  املًــو َــا لًٝــ٘ أٖــ

ِ   ٚ .يف اإلؾار٠ َٔ َعاصؾِٗصغب١  إيِٝٗؾتكضب احلناص٠، ٍ ، ؾاجلػضاؾٝـا  أٖتِ بقـؿ١ خافـ١ بعًـ  غـأ

ٞ ٙ إىل ايؾـضٜـ  ٚؾأصؽـز  لًُا٤ سيو ايعقضأبضطلٔ  ؾزلاٙ املًـو يإلقاَـ١ يف فـك١ًٝ بػٝـ١     ،اإلرصٜغـ

ِ ، ٚإغزاقِٗ ايعطاٜا ايعًُا٤ ٚاألربا٤، ٚتكضٜبِٗ َكًزا  بشيو األَضا٤ املغًُنيؾار٠ َٔ لًُ٘،اإل  لًـٝٗ

ٚفـٓـ يـ٘ نتابـا     ،ٚايتشل ببال  صٚداص ايجاْٞ،ًب٢ ايزل٠ٛؾ،ايغًطإزٚي١ ٚلظ١ُ إ ٗاّصا يك٠ٛ اي

،خضا٥  تٛمـٝش١ٝ لز٠ ٘ ب أصؾلٚ(،ْظ١ٖ املؾتام يف اخرتام اآلؾام)يف دػضاؾ١ٝ ايعا  ماٙ 

(11)

ٚقـز  

أٚ بهتاب صٚداصٟ.بعا املقارص نتاب صٚدض! ٞ نتاب٘ يف ُُّع

(12)

 

ٞ ٜٚشنض          ٘  ٜكٍٛ ٚ،صٚدـاص  يهتـاب تًبٝـ١ يطًـب املًـو    ْؿغـ٘ أْـ٘ أيــ ا    اإلرصٜغـ  يف َكزَـ١ نتابـ

ٜٚكتًــٗا ، ْــ٘ ملــا اتغــعأل ألُــاٍ ممًهتــ٘... أســب إٔ ٜعــضف نٝؿٝــات بــالرٙ سكٝكــ١ إ" لــٔ املًــو صٚدــض

ــا  ٚخــي٠   ــضّ   ،ٜكٝٓ ــِ ســزٚرٖا َٚغــايهٗا ب ٞ  ،اا ٚ ــّضٜٚعً ــِٝ ٖــ َٚــا طلقــٗا َــٔ ايبشــاص     ،ٚيف أٟ إقً

  "..ا َٔ ايبالر ٚاألقطاص يف األقايِٝ ايغبع١َع َعضؾ١ غريٖ ،ايها١ٓ٥ بٗا ٚاخلًذإ

(13) 
اٖتُاَــات  -اجلػضاؾٝــ١ ٚصعــِ اخلــضا٥  ٚايــضسالت   ايعًــَّٛــع ْبٛغــ٘ يف  -ٚناْــأل يإلرصٜغــٞ        

ُّا ب;َٝٛي٘تعزر دلادت ٚ،ثكاؾت٘ ٓٛعت نز ت،أخض٣ لال٠ٚ ايقـٝزي١ ٚايٓباتـات ٚايطـب،   إس نإ َٗت

ضًؾعإدار٠ ياألرب ٚ ل٢ً

(14)

  
 (،املؿـضرات )َجٌ نتـاب  ، ١اجلػضاؾٝلًِ َ يؿات أخض٣ يف غري إلرصٜغٞ غري نتاب٘ املؾٗٛصٚي          

صٚض األْــػ ْٚظٖــ١ ) :ٖٚــٛ نتــاب يف ايقــٝزي١ ٚاألرٜٚــ١، أَــا املقــٓؿات اجلػضاؾٝــ١ ؾٓــشنض َٓٗــا  

ٖٚــٛ تًدــٝك (،رَٗصٚض ايؿــضز ْٚظٖــ١ املق)ٚنتــاب ،(املغــايو ٚاملُايــو)ايــشٟ ٜعــضف باعــِ (،ايٓؿػ

اجلــاَع )ٚنتــاب(.ْظٖــ١ املؾــتام)ٚقٝــٌ إْــ٘ رلتقــض يهتــاب ايغــابل سنضٙ، (ألْــػصٚض ا)يهتــاب

  ايعضب١ٝ َقٛص٠ يف َعٗز املدطٛ اتَٚٓ٘ ْغد١ (،يقؿات أؽتات ايٓبات

(15) 
ؾار َـــٔ ٚأإٔ املعضؾـــ١ تضانُٝـــ١، َٔ َٓطًـــل ،بهتابـــات اجلػـــضاؾٝني األٚا٥ـــٌ اإلرصٜغـــٞاٖـــتِ ٚ        

٘  ، ٚبعــا ملغــًُني ايْٝٛــاْٝني ٚايضَٚــإ ٚا   يف ٖــشا اجملــاٍ. ٚأٖـــِ َــٔ أخــش لــِٓٗ ايعـــا        َـــٔ عــبك

ُ ًٚعـا   ٘ يٚفــؿايـشٟ أؾـار َـٔ    ايْٝٛـاْٞ )بطًُٝٛؼ(،  أٟ أسظَــ١ األصض إىل عـبع١ أقـايِٝ،   ٘تكغـٝ

نـــٌ إقًـــِٝ إىل لؾـــض٠ أقغـــاّ   أمـــاف إٔ  قغـــِ اإلرصٜغـــٞلضٜنـــ١ ؾـــٛم خـــ  ادعـــتٛا٤، غـــري إٔ  

 (16).١طٜغاّ خضاألق تًوهٌ قغِ َٔ ألز يٚصأع١ٝ،َٔ ايؾضم إىل ايػضب،
ــاصات           ّ  ٚبـــالر املػـــضب  ٚمشـــاٍ األْـــزيػبـــالر  لـــٔ اإلرصٜغـــٞٚلبـ آعـــٝا ٚ،َٚقـــض ٚبـــالر ايؾا

ٚخبافـــ١ عـــٛاسٌ إزلًـــرتا ٚؾضْغـــا   -بـــا ايػضبٝـــ١ٚٚأدظا٤ َـــٔ أٚصايؾـــضم، عـــا٥ض بًـــزإٚ،ايقػض٣

خافـ١ أْـ٘   ٖشٙ املٓـا ل ؾعال ،  أْ٘ طاصٚتٛسٞ يًكاصئ بتتغِ باإلعٗاب ٚايتؿقٌٝ، ٚإٜطايٝا ٚفك١ًٝ

ــا  ٜغــتدزّ لبــاصات   ٌ  أسٝاْ . ٜٚــيط ٖــشا لًــ٢ ٚدــ٘    "ٚقــز صأٜٓــاٙ لٝاْــا   " أٚ "،ٚقــز ؽــاٖزت ": َــٔ قبٝــ

 .يطٍٛ املز٠ اييت قناٖا ٖٓاى;ٚفك١ًٝ  األْزيػلٔ احلزٜح اخلقٛل لٓز 
َـار٠ َ يؿـ٘.   َـٔ   اييت ٜضدـع إيٝٗـا قغـِ نـبري    ،ؾـار َـٔ املعآٜـ١   أ اإلرصٜغٞمما عبل ٜتنع إٔ          

 .ٚايتاصٜخ١ اجلػضاؾٝ ايباسجني يف لًَُٞٔ َقارص  ا َُٗ اَقزّص عتيسٝح ٜ

                                                           
(11)

 .267عٛع١، ايؾضٜـ اإلرصٜغٞ يف اجلػضاؾٝا، ل.  

(12)

 19،ل1956راص املعاصف،ايكاٖض٠،،3 ،4ايؿٔ ايكققٞ.ؽٛقٞ مٝـ،ايضسالت، ؾٕٓٛ األرب ايعضبٞ

(13)

 6، لاؾ١ ايز١ٜٝٓ،ايكاٖض٠،ر.تيف اخرتام اآلؾام،ْؾض َهتب١ ايجك اإلرصٜغٞ،ْظ١ٖ املؾتام 

(14)

.267عٛع١،املضدع ايغابل،ل 
 

(15) 

 12،ل 1970ايؾضٜـ اإلرصٜغٞ أؽٗض دػضاؾٝٞ ايعضب ٚاإلعالّ،اهل١٦ٝ ايعا١َ يًتأيٝـ ٚايٓؾض،ذلُز لبز ايػ ، 

(16)

 170-168سغني َ ْػ،تاصٜخ اجلػضاؾ١ٝ ٚاجلػضاؾٝني يف األْزيػ،ل 



 2021غ١ٓ  اجلظ٤ األٍٚ(   ي -اجملًز احلارٟ ٚايجالثٕٛ    )ايعزر ايضابع                                    دل١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ ـ داَع١ اإلعهٓزص١ٜ    

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ــــ

313 
 

ٞ ٚمتٝظ         " ٚيٓضدـع اآلٕ اىل سنــض  :ٜٚــزٍ لًـ٢ سيـو قٛيــ٘    األْـزيػ  ربزقـ١ ٚفــؿ٘ يـبال   اإلرصٜغـ

ٗــا دٗاتٗــا َٚكتنــ٢ سادتٗــا َٚبــار٤ٟ أٚرٜت ْٚــشنض  ضقاتٗــا َٚٛمــٛع،ٚٚفـــ بالرٖا األْــزيػ،

دباهلا ٚلذا٥ب بكعٗا " َٚٛاقعٗا َٔ ايبشض َٚؾٗٛص 

(17)

 

 ايغــبع١ يًعــا  املعُــٛص األقــايِٝ ٚٚفــؿ٘ يتًــو، ضٜكــ١ لضمــ٘ يًُعًَٛــات اجلػضاؾ١ٝلــٔ أَــا         

ِ          ،ٚأقغاَٗا ٖٚهـشا يف األقـايِٝ   ، ؾنْ٘ نإ ٜبـزأ بايكغـِ األٍٚ ثـِ ايـشٟ ًٜٝـ٘ ستـ٢ ْٗاٜـ١ نـٌ إقًـٝ

ٞ  إٕ احلضٜضٟتاسْا ٜٚشنض أع.بايػضباْتٗا٤ّ بزا١ٜ َٔ ايؾضم ٚمجٝعٗا، ايغبع١  يف عـٝام   اإلرصٜغـ

 ٘ اتبــع يف ٚفـــ نــٌ دــظ٤ َــٔ  ٚأْــ٘ ،لضمــ٘ يًبٝاْــات اجلػضاؾٝــ١ ســزر املــٓٗر ايــشٟ ايتــظّ بــ٘ ٚاتبع

ٝـ  ،أدظا٤ األقايِٝ ايغبع١ َٓٗذا  ذلزرا   ٕ ، املٛمـٛلات املتؾـاب١ٗ   ٘ساٍٚ إٔ صلُـع ؾ ٜعـضض ملـا    ٚنـا

  ٚ  ،لًٝــ٘ ممايهٗــا ٚ ضقاتٗــا َٚغــايهٗا  َٚــا تؾــتٌُايعذا٥ب،ضلتٜٛــ٘ نــٌ َٓٗــا َــٔ ايــبالر ٚاألَــِ 

ــؼ ؾضاعــدٗا ٚأَٝاهلــا   ــٛ  اصٖا.  ، َٚبً ــ١ َــٔ     ٚدلــاصٟ أْٗاصٖــا ٚلً ٚنــشيو ســاٍ األقــايِٝ ايؿضلٝ

األخض٣ ٚايعُاصات ٚايكض٣ ٚاحلقٕٛ ايهٛص َا يهٌ دظ٤ َٓٗا َٔٚ،األقايِٝ ايغبع١

(18) 
ٜـ    ٜٗتِٜ خش ل٢ً اإلرصٜغٞ أْ٘ ٚ        لًـ٢ إسقـا٤   ؾُٝـا أٚصرٙ  عجـض  ٜ ؾالبٝاْـات صقُٝـ١،   ١بشنض أ

ٕ ي ادؤـاٙ ايعــاّ   ٝــٌ إىلٖٚٛ يف ٖـشا   ل١ أٚ َٓتذـات طصالٝــ١. َـٔ فــٓا  ْٛــَ٘كــزاص َـا ٜٓتذ  أٚ،ًغـها

 ١لًــ٢ أٜــلٓــزِٖ َــٔ ايٓــارص إٔ ٜعجــض ايكــاصئ   ايــشٜٔ غــًُنينــإ عــا٥زا  لٓــز اجلػــضاؾٝني امل  ايــشٟ

 َٔ ٖشا ايكبٌٝ أٚاسقا٥ٝات بٝاْات

(19)

 

ُٜقــزص دػضاؾٝــ١ املــزٕ،لــٔ  اإلرصٜغــٞنتابــات  لًــ٢فــؿٞ ايتشًًٝــٞ ػًــب املــٓٗر ايٜٛٚ        اييت د 

ٞ ؾـار َـٔ   ايـشٟ أ  -َـجال  -ابـٔ خًـزٕٚ   لٓـز  أسهاَا  أٚ ٜب  ْظضٜات ل٢ً ْتا٥ر نُا ؾٝٗا  يف  اإلرصٜغـ

ٞ ٚممـا  ٝـظ َـٓٗر    .اجلاْب اإلقًُٝٞ ايتغًغـٌ املٓطكـٞ يف ٚفــ َعظـِ املـزٕ ايـيت        أٜنـا   اإلرصٜغـ

ؾٝقــ ايٓٗـض ايـشٟ تكـع      ،ايطبٝعٝـ١  ٗـا ثـِ ٜغـذٌ أٖـِ َعامل    ،د  ضلـزر َٛقعٗـا  تعضض هلا، ؾٓذزٙ أٚ

ــ ،أٚ ايبشـــض ايكضٜـــب َٓٗـــا   ،لًٝـــ٘ غـــاؾ١ بٝٓٗـــا ٚبـــني املـــزٕ    َع سنـــض امل  ـــاٖض٠ تتُٝـــظ بٗـــا،   ١أٚ أٜـ

٘ َٚـا   ،يتعضٜــ بتـاصٜخ املزٜٓـ١   ا يف املٓٗر ايتاصطلٞتبع ٜٚ.اجملاٚص٠ أخـريا  ٜقــ   ، َٚـٔ أسـزاخ   ؽـٗزت

ٚ  كايٝــزِٖ ٚ بــالِٗ  ٚتٚلــاراتِٗ  أًٖــٗا ــ٢   ْٚؾــا ِٗ ادقتقــارٟ  َظاٖضلُضاْٗــا ممــا ٜنــؿٞ لً

 ٚفؿ٘ أ١ُٖٝ نبري٠ بايٓغب١ يًذٛاْب ادقتقار١ٜ ٚاددتُال١ٝ ٚايعُضا١ْٝ .

اجلػضاؾ١ٝ ايبؾض١ٜ، ٚيعٌ اعـتطضار   َٔادقتقار١ٜ ؾضع ص٥ٝػ  ١اجلػضاؾٝإٔ  َٚٔ املعضٚف         

املباؽــض٠ ٜضدــع إىل فــًتٗا   -لقــضٙػــريٙ َــٔ لًُــا٤  ن -ؾضٚلٗــايف سزٜجــ٘ لٓٗــا ٚلــٔ   اإلرصٜغــٞ

ْقّٝبا َٛؾّٛصاايعا١َ ٚاخلاف١  عٛامٚهلشا زلز يل ٝا٠ ايٓاؼ َٚعاؽِٗ، 

(20)

. 

 أفـــشاب ايعكا٥ـــزب أّٜنـــا ٙ اٖـــتِباحلـــزٜح لـــٔ املغـــًُني،زلز اإلرصٜغـــٞباإلمـــاؾ١ يعٓاٜـــ١ ٚ          

ٕ  ؾكز دحزخ لـٔ ؤُعـات ايٝٗـٛر يف     ;األخض٣ ، ٚسنـض أْٗـِ ٜغـهٕٓٛ يف دـٛف     األْـزيػ  بعـا َـز

زخٍٛ أسٝا٥ِٗبٚد ٜغُشٕٛ يًُغًُني ،املز١ٜٓ َتشقٓني

(21)

ؾكـز  جلاْـب ايًػـٟٛ   أَا لٔ لٓاٜت٘ با

                                                           
(17)

 535،ل 2اإلرصٜغٞ،ْظ١ٖ املؾتام ،اجملًز  
(18)

، 1985ذلُز َضعٞ احلضٜضٟ، ايؾضٜـ اإلرصٜغٞ ٚرٚص ايضس١ً يف دػضاؾٝت٘،راص املعضؾ١ اجلاَع١ٝ،اإلعهٓزص١ٜ،  

 13-12ل

(19)

 .20، لْؿغ٘احلضٜضٟ، 

(20)

 139ل اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘، 
(21)

 .571،لْؿغ٘ 



 ر.ذلُٛر ناٌَ ذلُز ايغٝز لبز ايهايف         ّ(1164ٖـ/560)ت َٔ خالٍ نتاب ْظ١ٖ املؾتام يإلرصٜغٞ بعا َظاٖض ايعُضإ يف األْزيػ

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــ
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ٖـــٌ ؽـــًببًػـــ١ أ نـــإ اإلرصٜغـــٞ َعذبـــا  

(22)

يغـــاِْٗ لضبـــٞ ايُٝٔ،ٚنـــاْٛا َـــٔ ايـــشٜٔ ايكز ـــ١ 

  ِٗ ؾقشا٤ ْبال٤َبني،ؾ

(23)

 

بعــا َظــاٖض ايعُــضإ يف األْــزيػ َــٔ خــالٍ     بعــز َــا تكــزّ، عــٝشاٍٚ ايباســح إٔ ٜعــضض          

 نتاب ْظ١ٖ املؾتام ٚإبضاط أ١ُٖٝ ٖشا ايهتاب يف ٖشا ايقزر  

 
ت  ٓؾـ امل تؾـٝٝز ًـ٢  ل-اإلعالّ ٗاعا٥ض ايبالر اييت رخًُا يف ن -األْزيػسضل املغًُٕٛ يف بالر      

ّْــايــشٟ ٜتعــز٣ رٚصٙ نْٛــ٘ ايٓابا، اإلعــال١َٝاملزٜٓــ١ ، قًــب املغــذز لًــ٢ صأعــٗااييت ،يزٜٓٝــ١ا ا َها

ّٜا ٚعٝاعّٝا ادتُالَّٝضنّظ ، إىل نْٛ٘يًعبار٠ ّٝا ٚاقتقار ٚ ; ؾـال  اا ٚتعًُٝ يف إٔ نـإ لًـ٢ صأؼ    غـض

يت أْؾـأٖا املغـًُٕٛ   ا عٛا٤ يًُـزٕ املغـتشزث١ ايـ   لٓز تؾٝٝز املزٕ ٚايتدطٝ  ايعُضاْٞ هلاألٚيٜٛات 

  ٛ عـالَٞ ببٓـا٤   ٕ ٚامـؿٛا لًٝٗـا ايطـابع اإل   أٚ املزٕ ايكز ١ ايغابك١ ل٢ً اإلعالّ اييت ؾتشٗـا املغـًُ

 .املغذز اجلاَع أٚ املغادز األخض٣

 
ٚأدار يف ،بايتؿقـــــٌٝ اإلرصٜغـــــٞلٓــــ٘  دحـــــزخ  ٚقــــز لًـــــ٢ اد الم، األْــــزيػ أؽــــٗض دٛاَـــــع        

٘   ،عًٛب بالغـٞ صؾٝع بأ ،ؾأٚصرٙٚفؿ٘  ٚتُٓٝكـا   بٓٝـ١  املغـًُني  َغـادز د َجٝـٌ يـ٘  يف    سٝـح أؾـار بأْـ

َا٥ـ١ بـاع    اجلـاَع  ٖشا  ٍٛ.ٚلضما  ٚ ٛد 

(24)

٘ ،،أٟ أصبعُا٥ـ١ سصاع   مثـإْٛ باّلـا،أٟ ثالمثا٥ـ١     ٚلضمـ

ٞ ٚٚفــ  ،ٚلؾضٕٚ سصاّلا ٘ اجلـاَع بـإٔ    اإلرصٜغـ  ٚايٓقــ اآلخـض  ، ،ٖٚٛ بٝـأل ايقـال٠  فَٛغـك  ْقـؿ

ٛ َهؾٛف  ٔ   ا٤يًـٗ ٞ ٚأسقـ٢  .ٖٚـٛ ايقـش ـ   لـزر أ  اإلرصٜغـ ٍ ، قـٛاؼ أٚ لكـٛر ايغـك ٞ  ٚلـزر ":ؾكـا  قغـ

ٚتبًؼ عـــٛاصٜ٘،قٛعـــا  لؾـــض ١تغـــع َغـــكؿ٘

(25)

 افـــػاّص قبًتـــ٘ ٚعـــٛاصٟ َغـــكؿ٘ عـــٛاصٟ-) ألُزتـــ٘ (

ثضٜا لؾض٠ ٚثالخ َا١٥ ٚؾٝ٘-عاص١ٜ أيـ- ايهبري٠ ايكب١ عٛاصٟٚ،اٚنباّص

(26)

ُٜٓـاص   ،أيًٛقٝز  ٟ َٓـاص٠ 

 َقباسا  لؾض اث  دحٌُ فػضٖاٚأ،َقباح أيـ دحٌُ أنيٖا ٚاسز٠ ،بٗا

(27)

 

                                                           
(22)

ب١ًٝ َٔ َز١ٜٓ باد١ ٚقالز٠ نٛص٠ أنؾ١ْٝٛ ٚتكع يف ايٓاس١ٝ ايكٖٚٞ َز١ٜٓ بػضب األْزيػ، Silves ؽًب 

ٝٓٗا ٚبني باد١ ثالث١ أٜاّ،ٖٚٞ غضبٞ قض ب١، ٚبٝٓٗا ٚبني قض ب١ لؾض٠ أٜاّ،ٚبٝٓٗا ٚبني ؽٓرتٜٔ مخغ١ ب

راص ،َعذِ ايبًزإ،ٖـ(626احلُٟٛ) ؽٗاب ايزٜٔ ٜاقٛت احلُٟٛ ايبػزارٟ) ٜاقٛت ،543اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘،لأٜاّ.

،دحكٝل ر. إسغإ لباؼ،َطابع 2 خي األقطاص، ايضٚض املعطاص يفاحلُريٟ، ،1056ل،1979فارص،بريٚت،

 342،ل1984ٖٝزييؽ،بريٚت،
(23)

 .136دػضاؾٝٞ ايعضب،ل أؽٗض اإلرصٜغٞ ايػ ،ايؾضٜـ ذلُز لبز 

(24 )

ايباع ٜغاٟٚ أصبع١ أسصع، أٟ سٛاىل َرتٜٔ، ٜٚبًؼ َعزٍ  ٍٛ ايشصاع سٛايٞ أصبع١ ٚمخغني عٓتُٝرّتا ،أٟ سٛايٞ 

اٌٜٝ ٚاألٚطإ اإلعال١َٝ، تضمج٘ لٔ األملا١ْٝ، ايزنتٛص ناٌَ ايعغًٝٞ، َٓؾٛصات ْقـ َرت. ؾايرتٖٓتٝػ،امله

 .83-82،ل1970اجلاَع١ األصرا١ْٝ،لُإ،
(25)

عٛاصٟ مجع عاص١ٜ.َقطًع ؽاع يف بالر املػضب ٚاألْزيػ يًزدي١ ل٢ً ايكا١ُ٥ األعطٛا١ْٝ أٚ ايعُٛر ايقػري  

ٚ احلذض أٚ اجلك.ٚقز خً  َ صخٛ ايعضب را٥ُا بني اعتعُايٞ املقٓٛع،عٛا٤ َٔ ايضخاّ أّ ايظداز أٚ اخلؾب أ

٘ أَا ايغاص١ٜ ؾٗٞ تكّٛ بايزٚص نًٞ ٜع  ايعُٛر  عٓاٙ ايشٟ ْؿُٗعاص١ٜ ٚلُٛر;ؾه١ًُ لُٛر ٖٞ افطالح 

ْؿغ٘ يف ايتزلِٝ ٚيهٔ د تغتعٌُ إد إسا أصار امل يـ إٔ ٜ نز أ١ُٖٝ ايعُٛر أٚ ايكا١ُ٥ األعطٛا١ْٝ،َجٌ لُٛر 

ٛاصٟ باإلعهٓزص١ٜ، َٚعٓاٙ: ايعُٛر األلظِ بني ايكٛا٥ِ ادعطٛا١ْٝ.ابٔ دبري)أبٛ احلغٔ ذلُز أمحز ايغ

، ايغٝز لبز ايعظٜظ عا  ، املغادز ٚايكقٛص يف 14ٖـ (صس١ً ابٔ دبري، راص فارص،بريٚت،ر.ت، ل614ايهٓاْٞ)ت 

سجني،ؾٔ ايعُاص٠ اإلعال١َٝ ،دلُٛل١ نتاب ٚبا17،ل1986، زيػ ،َ عغ١ ؽباب اجلاَع١،اإلعهٓزص١ٜاألْ

 .205 -202،ل2020اؤاٖات ٚتأثريات،ٚناي١ ايقشاؾ١ ايػضب١ٝ،ايكاٖض٠ 

(26 )

 H.pères, La poesic andalouse en arabe classique au xI ايجضٜا : َقباح نبري يإلما٠٤

siècle paris,1937.p,129 
(27)

 575األرصٜغٞ،ْؿغ٘،ل  



 2021غ١ٓ  اجلظ٤ األٍٚ(   ي -اجملًز احلارٟ ٚايجالثٕٛ    )ايعزر ايضابع                                    دل١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ ـ داَع١ اإلعهٓزص١ٜ    
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مـاٚات  هً٘ؾ أَا عكـ اجلاَع           

(28)

٘  دـٛا٥ظ  يف َغـُض٠  خؾـب  ايعـضٚم  أٟ يف )(Jacena)عـكؿ

ايقــــٓٛبض لٝــــزإ َــــٔ اجلــــاَع املغــــذز ٖــــشا خؾــــب ٚمجٝــــع،(ايغــــكـ١ٝ ايطٛيٝــــ١ يف ؾــــباخل

(29)

 

ؽــي َٓــ٘(ايٛاســز٠ايًٛســ١ ؽــل أٟ )اجلــا٥ظ٠ زســ اصتؿــاعٚ.ايؾــٗري ٞايطض ٛؽــ

(30)

 إد ؽــي لــضض يف

ٕ  عـبع١  َٓٗا دا٥ظ٠ نٌ  ٍٛٚ،أفابع ثالث١  .دـا٥ظ٠  َغـاؾ١  ٚاجلـا٥ظ٠  اجلـا٥ظ٠  ٚبني،ؽـيا   ٚثالثـٛ

(31)

 

 اينـضٚب  ١َٔ،ايقـٓع  مـضٚب  ؾٝٗا،َٚغـطش١ ا بأْٗـا  ا رقٝك ـ ٚفـؿ   ايغـُاٚات  اإلرصٜغٜٞقـ ٚ        

فــٓع ايؿــكٖٚــٞ  صبٞ ٚامل،املغزعــ١

(32)

إٕ  بــٌ.بعنــا  بعنــٗا ٜؾــب٘ د،ايــزٚا٥ض، ٚفــٓع )ايؿغٝؿغــا٤(

ــا ، ٚقــز أسهــ  فــٓا٥ع َــٔ اؾٝٗــ  ــا ٝــ١َهتؿ َٓٗــا مــا٤ نــٌ ــأيٛإ طاٖٝــ١    أِ تضتٝبٗ ــا ب بــزع تًٜٛٓٗ

.اْٗأيٛاـ ٚرلتً صاسأل ايٓؿػ َٔ نجض٠ إتكاْٗاأ ايٓا ض سا ْظض إيٝٗاإست٢ ،رلتًؿ١

(33)

  

 ؽــيا  ٚثالثــٕٛ ثالثــ١ غــكؿَ٘ بال ــات َــٔ)أٟ صٚام(بــال  نــٌ عــع١إٔ بــ اإلرصٜغــٞأؾارْــا ٚ       

ؽيا  لؾض مخغ١ ٚايعُٛر ايعُٛر ٚبني،

(34)

 بـني  لكز ٚقز،صخاّ ٚقالز٠ صخاّ صأؼ َٓٗا لُٛر ٚيهٌ،

 املٓذــٛص احلذــض َــٔ لُــز لًــ٢ خــضأق قغــٞ ؾٛقٗا،غضٜبــ١ قغــٞ ايــضأؼ ألًــ٢ لًــ٢ ٚايعُــٛر ايعُــٛر

 مـضٚب  بٝٓٗـا  ،بـاصط٠  َغـتزٜض٠   ـٛص  لًٝٗا ٚطٜٓأل ،ٚاجلري باجلك َٓٗا ايهٌ دقك ٚقز. َتك١ٓ

قـز  تـز َغـتكُٝا     ، باصط)ؽضٜ  طخضيفأٟ  اؾضّٜظإ َٓٗا ما٤ نٌ ٚدحأل، املقبٛؽ ايؿك فٓالات

قضآ١ْٝ آٜات نتب لًٝ٘ ؾبَٔ اخل أٚ ٜٓش (

(35)

. 

ٚأؾار بــإٔ اتكاْٗــا  ،ٗاأٚفــاؾق ايٛافــؿني عذــظُت قبًــ١ اجلــاَع املغــذز هلــشاإٔ  اإلرصٜغــٞأٚمــع ٚ        

ادَيا ــٛص ايبٝظْطــٞ  بــ٘ بعــح ممــا،ٚاملًٕٛ املــشٖبؿغٝؿغــا٤ ايسٝــح طٜٓــأل ب،ٍٜبٗضايعكٛ ٚتُٓٝكٗــا

(961ّ-912ّ/ٖـ350-ٖـ300) اد يزٜٔ ايٓافض ايضمحٔ لبز قغطٓطني ايغابع اىل اخلًٝؿ١

(36)

 

                                                           
(28)

مجع ما أٟ عكـ : ٖٚٞ األيٛاح اخلؾب١ٝ املغطش١ اييت تػطٞ عكـ    zaqui zamiايغُاٚات باإلعبا١ْٝ  

                                   13اجلاَع ، ايغٝز لبز ايعظٜظ عا  ، املغادز ٚايكقٛص يف األْزيػ ، ل 

Dozy,et Engelman Gloss, des mots espagnols et portuga  mosque de 
medine,1947,p.83 

(29)

يإلرصٜغٞ أّٜنا إؽاصات َٛدظ٠ يًػا١ٜ إىل َزٕ اؽتٗضت ببٓا٤ املضانب ايهباص َٔ خؾب دباهلا. ٖٚٛ ٚناْأل  

خؾب ايقٓٛبض ايشٟ د ْظري ي٘ يف ايطٍٛ ٚايػًظ، َٚٓ٘ ُتتدش ايقٛاصٟ. ٚٚفؿ٘ اإلرصٜغٞ بأْ٘ أمحض فايف ايبؾض٠ 

 555ؿغ٘،لعضّٜعا، ٚد ٜؿعٌ ؾٝ٘ ايغٛؼ َا ٜؿعً٘ يف غريٙ،اإلرصٜغٞ، ْد ٜتػري 

(30)

عٓتُرت تكضٜبا،أَا اإلفبع  23ايكٝاعات ايكز ١ ناْأل بٛسزات ايؾي ٚ اإلفبع ٚايشصاع ٚايباع،ٚايؾي ٜغاٟٚ  

،ذلُز صٚاؼ قًعذٞ 81عِ تكضٜبا،ؾايرتٖٓتٝػ،املهاٌٜٝ ٚاألٚطإ اإلعال١َٝ،ل2.252عِ ،أٚ 2.078ؾٝبًؼ سٛايٞ 

 256،ل1،،ز1988يًطبال١ ،بريٚت، ٚساَز فارم قٓٝيب،َعذِ يػ١ ايؿكٗا٤،راص ايٓؿا٥ػ
(31 )

  576-575رصٜغٞ،ْؿغ٘،لاإل

(32)

ايؿك ٖٛ املعضٚف يف ايؾضم بايؿغٝؿغا٤،ٜٚعضف يف األْزيػ بايظيٝذٞ،ٖٚٛ سٚ أيٛإ لذٝب١،ٜٚكّٛ َكاّ ايضخاّ  

 40املًٕٛ ايشٟ ٜتدشٙ أٌٖ املؾضم يف طخضؾ١ بٝٛتِٗ،ايغٝز لبز ايعظٜظ عا ،سناص٠ اإلعالّ يف األْزيػ، ل 

(33)

 576اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘،ل 

(34)

اجلاَع األٚع  بًػأل أسز لؾض بال  ا،بعز ايظٜار٠ أٚ ايتٛعع١ يف لٗز  -أٟ أصٚق١-ٜٚؿٝز ايعشصٟ بإٔ لزر بال ات 

ْقٛل احلادب املٓقٛ،ٚايقٛاب إٔ ايظٜارات ناْأل يف لٗز األَري لبز ايضمحٔ،ٚنإ لزرٖا قبٌ سيو تغع بال ات،

،دحكٝل تٜٓٛع اآلثاصٚايبغتإ يف غضا٥ب ايبًزإ ٚ املغايو اىل مجٝع املُايو ٚ األخباصتضفٝع  ْزيػ َٔ نتابلٔ األ

َ عغ١ ؽباب ،لبز ايعظٜظ عا  ، قض ب١ سامض٠ اخلالؾ١ يف األْزيػ،123، ل1965ر. لبز ايعظٜظ األٖٛاْٞ ، َزصٜز، 

 292،ل 1،ز1997اجلاَع١،اإلعهٓزص١ٜ، 

(35 )

، تضمج١ 1ٕ َايزْٚارٚ،لُاص٠ املغادز يف األْزيػ قض ب١ َٚغادزٖا ، ، باعًٝٝٛ بابٛ 576اإلرصٜغٞ، ْؿغ٘،ل

 179ّ ،ل 2011ر.لًٞ إبضاِٖٝ َٓٛيف،١٦ٖٝ أبٛ  يب يًجكاؾ١ ٚايرتاخ، 

(36 )

 576رصٜغٞ،ْؿغ٘،لاإل



 ر.ذلُٛر ناٌَ ذلُز ايغٝز لبز ايهايف         ّ(1164ٖـ/560)ت َٔ خالٍ نتاب ْظ١ٖ املؾتام يإلرصٜغٞ بعا َظاٖض ايعُضإ يف األْزيػ
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ٍ  ،لُز ل٢ً قا١ُ٥ قغٞ عبع احملضاب بٛاد١ٗ إٔ اإلرصٜغٞني ٜبٚ           ٌ  ٚ ـٛ أؽــ َـٔ    قـٛؼ  نـ

قاَــــــ١ 

(37)

ققـــــــ١()أٟ َؿفـــــــٓع١ ايكـــــــض  َظدذـــــــ١ ايكغـــــــٞ ٖـــــــشٙ ٚنـــــــٌ،

(38)

 ألٝـــــــأل قـــــــز،

 نتابــإ ايهــٌ ألًــ٢ ٚل٢ً،ٚٚمــعٗا تهٜٛٓٗــا ٚرقٝــل ألُاهلــا بػضٜــب ٚاملغــًُني()ايبٝــظْطٝنيايضّٚ

ٙ  دحـأل  ٚنـشيو  ،ٟايـالطٚصر  ايظدـاز  أصض يف املـشٖب  ايؿك َٔ  ضٜٔ بني َغذْٛإ ٞ  ٖـش  ايكغـ

 ايالطٚصر أصض يف املشٖب بايؿك َغذْٛإ األٚيني َجٌ نتابإ سنضْاٖا اييت

(39)

 

 احملـضاب  ل٢ً ْـاسٝيت  ٜٚنٝـ إٔ،ْٛاع ايظ١ٜٓ ٚايٓكٛـ باحملضابإىل نجض٠ أ اإلرصٜغٜٞؾري ٚ          

طصطٚصٜــــإ ٚاثٓــــإ أخنــــضإ اثٓــــإ :ألُــــز٠ أصبعــــ١تٛدــــز 

(40)

 احملــــضاب صأؼ ٚل٢ً، ــــاٍ َّّٛك ــــُت د،

ٔ  ايتُٓٝـل  بأبـزع  َُٓكـ١ ،ذلؿٛص٠ َؾـٛن١  ٚاسـز٠  قطعـ١  صخاّ(نت١ً)خق١  ٚايـالطٚصر  يـشٖب ا َـ

غضٜب١ نٌ ايٓكؿ أْٛاع َٔ ابٗ خؾب سظري٠ ب٘ اعتزاص مما احملضاب ٚل٢ً. األيٛإ ٚعا٥ض

(41)

. 

          ِ ٞ  ٚتهًـ ٘ ٚأ احملــضاب  ـني  ْـ٘ ٜكــع فــؿ٘ بأٚٚلــٔ املٓـي   اإلرصٜغـ  َجًــ٘ األصض  عُـٛص  يــٝػ ْـ

ايبكػٚ بٓٛؼَٔ األ خؾب٘ٚ،فٓع١

(42)

 ٚنإ،ع عـٓني قٌٝ إٔ فٓالت٘ اعـتػضقأل عـب  ٚ.ُضجملا ٚلٛر

 َجكــاٍ ْقـــ ايٝــّٛ يف َــِٓٗ فــاْع ٚيهــٌ، طلــزَِٗ َــٔ غــري صدــاٍ عــت١َــٔ قــاّ بقــٓالت٘   لــزر

.ذلُزٟ

(43)

  

 طغـٛت ايٚ رَزعٔـ اي ؿـظ حلنإ رلققا   احملضاب ٜغاص(رلظٕ)بٝأل ىل ٚدٛرإ اإلرصٜغٞؽاص ٚأ         

ٌ  يف ايؾـُع  ٛقٝـز اخلـال ب ) أرا٠ َٔ سلاؼ حلٌُ مشع اإلْاص٠(غواحلٚ ٔ  ع١عـب  يًٝـ١  نـ  ٚلؾـضٜ

ـ  نُا نإ ضلؿظ ؾٝٗـا " ،صَنإ َٔ ٘  َقـش ٕ  ٜضؾعـ ٘ ،يجكً٘ صدـال ٔ  أٚصام أصبـع  ؾٝـ ـ  َـ  َقـش

ٟ  املقشـ ٖٚٛ،لؿإ بٔ لجُإ ٘  ايـش ٘  خطـ ٘  بُٝٝٓـ ٔ  ْكـ   ٚؾٝـ ٘  َـ رَـ

(44)

ـ  ٖٚـشا ،  يف طلـضز  املقـش

                                                           
(37)

ايكا١َ ٚسز٠ قٝاؼ  ٛي١ٝ ٚتع  ايباع ٚايباع ٜغاٟٚ أصبع١ أسصع،أٟ سٛاىل َرتٜٔ ٜٚبًؼ َعزٍ  ٍٛ ايشصاع   

 82أصبع١ ٚمخغني عٓتُٝرّتا،أٟ سٛايٞ ْقـ َرت. ؾايرتٖٓتٝػ،املهاٌٜٝ ٚاألٚطإ اإلعال١َٝ،لسٛايٞ 

(38)

 399ل، ١1 سامض٠ اخلالؾ١ يف األْزيػ،زايغٝز لبز ايعظٜظ عا  ، قض ب 
(39)

 576اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘،ل 
(40)

أطصم  سذاص ايهض ١،ن١ًُ ؾاصع١ٝ،َٔ األ طٚصطصٜإ ُسنضت ٖشٙ ايه١ًُ يف بعا َقارص أخض٣ دطٚصرٜإ ٖٚٞ  

ماٟٚ ايًٕٛ،ٚسنض ايبريْٚٞ إٔ ايٓاؼ ناْٛا ٜطًكٕٛ لًٝ٘ اعِ اصَٝٓاقٕٛ،ٚتع  سذض اصَٝ ،ٚسيو يؾبٗ٘ سذّضا 

اجلٛاٖض،دحكٝل  اجلُاٖض يفـ(،ٖ 440ذلُز بٔ أمحز اخلٛاصطَٞ)ت.)بٗشا ادعِ نإ صلًب َٔ أص١َٝٓٝ.ايبريْٚٞ

،ابٔ ايٛصرٟ)عضاز ايزٜٔ لُض بٔ 311-310ّ، ل 1995ٕ، ،ؽضن١ ايٓؾض ايعًُٞ،اٜضا1ٜٛعـ اهلارٟ،  

ٖـ(،خضٜز٠ ايعذا٥ب ٚؾضٜز٠ ايػضا٥ب،تؿزِٜ رنتٛص محاٙ اد ٚيز ايغا ،راص ايهتب ايع١ًُٝ، 852املظؿض)ت

ٖـ(، ْؿع ايطٝب َٔ غقٔ األْزيػ ايض ٝب 1041،املكضٟ،) ايؾٝخ أمحز بٔ ذلُز ايتًُغاْٞ )ت  36،ل1971بريٚت،

 96،ل2غإ ايزٜٔ بٔ اخلطٝب، إسغإ لباؼ،بريٚت،ر.ت، زٚسنض ٚطٜضٖا ي

(41 )

 577 ل،اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘

(42)

ابٔ غايب،ْك أْزيغٞ دزٜز قطع١ َٔ دش َٓ٘ املػايل ٚادبٛاب ملتاْت٘ ٚفالبت٘;تت ؽذض٠ ناآلؼ ٚصق ا ٚسّبا 

َعٗز املدطٛ ات نتاب ؾضس١ األْؿػ لٔ نٛص األْزيػ َٚزْٗا بعز األصبعُا١٥،دحكٝل يطؿٞ لبز ايبزٜع،دل١ً 

يف  َعذِ اما٤ ايٓباتات ايٛاصر٠،(ٖـ٠٥٢١ذلُز َضتن٢ احلغٝ  )ت)ايظبٝزٟ،286ّ،ل1955ايعضب١ٝ،اجملًز األٍٚ ،

 ٥٠،ل1966ّ تغَٛاؼ ايزَٝا ٞ،ايكاٖض٠،َطابع نٛعتا تاز ايعضٚؼ، مجع ٚدحكٝل ذلُٛر َقطؿ٢
(43)

رصُٖا،ٜٚكاٍ أبنا  23ض،ٚاألٚق١ٝ ايٛاسز٠ تغاٟٚ اخلًٝؿ١ املٛسزٟ ذلُز بٔ ايٓاف إىل احملُز١ٜتٓغب ايزْاْري 

،املكضٟ، إيٞ َز١ٜٓ احملُز١ٜ باملػضب األققٞ ايزْاْري احملُز١ٜ،تٓغب إيٞ َز١ٜٓ احملُز١ٜ بايعضام،ٚأخضٟ تٓغبإٔ 

ايزٚس١ املؾتبه١ يف مٛاب  راص ،(ٖـ724لًٞ بٔ ٜٛعـ بٔ احلهِٝ ) ت  أبٞ احلغٔ )ابٔ احلهِٝ،96، ل2ْؿع ايطٝب، ز

ّ، ٚايهتاب ي٘ لٓٛإ  ،1960 ،أ. ر/ سغني َ ْػ، َعٗز ايزصاعات اإلعال١َٝ، َزصٜز٘ غه١، سكك٘ ٚسًٜ٘ ااَع َؿضراتاي

 5،ٖاَؿ 89،ل  Regimen de la Casa de la Moneda أخض لًٞ ايػالف بايًػ١ اإلعبا١ْٝ،

(44)

كتً٘ ٖٛ ْؿغ٘ ايشٟ رخٌ تناصبأل األقٛاٍ سٍٛ َقشـ اخلًٝؿ١ لجُإ بٔ لؿإ ايشٟ نإ بني ٜزٜ٘ لٓز َ 

األْزيػ ٚبك٢ طَٓا  ٜٛال يف داَع قض ب١،ؾتشنض األعتاس٠ ايزنتٛص٠ عشض لبز ايعظٜظ عا  إٔ َقشـ لجُإ 

ايشٟ نإ ٜكضأ ؾٝ٘ ّٜٛ اعتؾارٙ إمنا نإ ٜؾتٌُ ل٢ً أصبع ٚصقات ؾك  َٓ٘،أَا بك١ٝ أٚصاق٘ ؾكز تهٕٛ ْغدأل ل٢ً 

ٕ ٚصسًت٘ ؽضقا ٚغضبا، َ عغ١ ؽباب ظٜظ عا ، أمٛا٤ ل٢ً َقشـ لجُاْؿػ ْظاّ املقشـ ايعجُاْٞ،عشض لبز ايع

;ٚلٔ نٝؿ١ٝ اْتكاٍ املقشـ إىل األْزيػ ؾٝشنض بعا امل صخني أْ٘ ملا 52-34اجلاَع١،األعهٓزص١ٜ،ر.ت،ل

اعتكضلبز ايضمحٔ ايزاخٌ يف بالر املػضب اإلعالَٞ ناْأل ؽكٝكت٘ أّ اإلفبؼ تبعح إيٝ٘ َٔ ايؾاّ ؽ٦ٝا،إثض ؽ٤ٞ 

 



 2021غ١ٓ  اجلظ٤ األٍٚ(   ي -اجملًز احلارٟ ٚايجالثٕٛ    )ايعزر ايضابع                                    دل١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ ـ داَع١ اإلعهٓزص١ٜ    

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ــــ
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ــبٝش١ ٌ  فـــ ٕ  إخضادـــــ٘ ٜٚتـــــٛىل ،ّٜٛ نـــــ ٔ  صدـــــال ــ َٛق  َـــــ ِ ، املغـــــذز ١ََـــ ٌ  ٚأَـــــاَٗ  ثايـــــح  صدـــــ

 ٚيــ٘،ٚألذب٘ ٚأرقــ٘ ايــٓكؿ َــٔ ٜهــٕٛ َــا بــأغضب َٓكــٛـ ايقــٓع١ عبــزٜ غؾــا٤ ٚيًُقــشـ،بؾُع١

 َٛمع٘ إىل ٜضر ثِ َٓ٘ سظب ْقـ قضا٠٤ اإلَاّ ٜٚتٛىل لًٝ٘ ٜٛمع نضعٞ املق٢ً  ٛمع

(45)

. 

ايغــابا  اإلرصٜغــٞٚقــز ٚفـــ         

(46)

 اجلــاَع ْاؾــش ٜــضب  بــني  ممــض َغــكٛف بــني ســا٥طني بأْــ٘ 

اإلَاص٠ أٚ اخلالؾ١ ققضاجلاَع ٚ

(47)

 بـني  ايكقـض  إىل ٜٞؿنـ  بـاب  ٚاملٓـي  احملـضاب   ني ٚلٔي٘:بكٛٚ

 ايكقض د١ٗ َٔ تٓػًل أصبع١ َٓٗا،أبٛاب مثا١ْٝ ايغابا  ٖشا ٚيف،َتقٌ عابا  يف،اجلاَع سا٥طٞ

.اجلاَع د١ٗ َٔ تٓػًل ٚأصبع١

(48)

 

 ٚيف ،ايٓشـاؼ  بقؿا٥ع َقؿش١ بابا  لؾضٕٚ إٔ ي٘":اإلرصٜغٞ،ؾٝشنض ب١بٛاب داَع قضأَا أ          

 َــٔ مــضٚب احلــا٥  يف َٓٗــا بــاب نــٌ ٚدــ٘ ٚل٢ً،اإلتكــإ َــٔ اٜــ١غ يف سًكتــإ َٓٗــا بــاب نــٌ

 ٚفـزٚص  ٚايرتٜـٝؿ  ايقـٓالات  َٔ رلتًؿ١ ٚأدٓاؼ ،احملهٛى األمحض ٓضُداآل َٔ املتدش يؿغٝؿغا٤ا

.) دٓػ َٔ ايقكٛص( ايبظا٠

(49)

 

٘  اإلرصٜغــٞ نُــا اْؿــضر          لــٔ َــا قايــ٘  َٓٗــا ،صقاّيًُغــذز اجلــاَع  عًَٛــات ٚأ  يف رقــ١ ٚفــؿ

ٚامل٦شْــ١ ٖــٞ ايًؿــظ األنجــض ؽــٝٛلا ايٝــّٛ أَــا  .ْٗــا تكــع ْاسٝــ١ ايٝغــاص أٚ)امل٦شْــ١ ( فــَٛع١ اجلــاَع

األْزيغ١ٝسٕ ل٢ً امل ايقَٛع١ ؾٗٞ ايًؿظ١ اييت ناْأل تطًل 

(50)

ْٗـا  ايقـَٛع١ بأ  اإلرصٜغٜٞٚقـ 

ؽاؽــٞضاي بايــشصاع سصاع َا٥ــ١ اصتؿالٗــابًؼ ،األؽــهاٍ صا٥كــ١،األلُاٍ د١ًًٝ،ايقــٓع١غضٜبــ١ 

(51)

 َٓٗــا،

 سصالــا  لؾــضٕٚ ألالٖــا إىل ٖٓــاى َٚــٔ ،بكزَٝــ٘ املــ سٕ لًٝــ٘ ٜكـــ ايــشٟ املٛمــع إىل سصالــا  مثــإْٛ

.ُٜ ٙ  أل٢ً إىل قعزٚ ٔ  أسـزُٖا  ،بـزصدني  املٓـاص٠  ٖـش ٞ  اجلاْـب  َـ ٞ  ايػضبـ ٔ  ٚايجـاْ ٞ  اجلاْـب  َـ  ،ايؾـضق

ٞ ٚقز ٚفـ  ٕ  اؾـرتم  إسارصدـٞ امل٦شْـ١ ؾكـاٍ:"    اإلرصٜغـ  إسا إد صلتُعـا    ايقـَٛع١  ؿٌأعـ  ايقـالزا

"َٓٗا األل٢ً ٚفال

(52)

، ٖٚٛ سذض بايهشإ ٚبطٓأل ٚادٗاتٗا ،ٚقز بٓٝأل ايقَٛع١ َٔ نتٌ سذض١ٜ.

                                                                                                                                        
ظخا٥ض األعض٠ احلان١ُ  يف رَؾل ؾهإ َٔ مج١ً َا بعجأل ب٘ املقشـ ايعجُاْٞ،ذلُٛر آغا بٛ لٝار،ايضس١ً ب

 62،ل2007ايعذٝب١ يٓغد١ َٔ َقشـ اخلًٝؿ١ لجُإ يف أصدا٤ املػضب ٚاألْزيػ، َٛؾِ يًٓؾض،اجلظا٥ض،

(45 )

 578-577اإلرصٜغٞ ،ْؿغ٘،ل

(46 )

ٝؿ١ بني سا٥طني دحتٗا ممض ْاؾش. ايؿاصابٞ)أبٛ إبضاِٖٝ إعشام بٔ ايغابا  :اجلُع عٛابٝ  ٚعابا ات،ٖٚٞ ايغك

، 1،ز  ٖـ(،َعذِ رٜٛإ األرب،دحكٝل ر.أمحز رلتاص لُض،َضادع١ ر. ابضاِٖٝ اْٝػ،دلُع ايًػ١ ايعضب350١ٝإبضاِٖٝ )ت 

ايؾضٚم  ٚأخضٕٚ: املعذِ ايٛعٝ ، إفزاص دلُع ايًػ١ ايعضب١ٝ، َهتب١ إبضاِٖٝ أْٝػ ٚ ذلُز خًـ اد، 370ل

 950عابا ، ل  ّ، َار٠ 2004ايزٚي١ٝ، ايطبع١ ايضابع١، ايكاٖض٠، 
(47) 

 َعٛااجل خلًؿا٤ ٚاألَضا٤ب٢ٓ ا سٝح ٚ األَٔ يًشهاّ،ية احلُاس١ٜٛٝ يف األْزيػ ٖٚٞ ٚ ٝؿ١  ٜ رٟ نإ ايغبا 

َا  ب ٜض)عبا ا( َظًال  بشيو ممؾ٢ ٚابأعباب ايغال١َ، ؾأْؾأ ِْؿغٗأ ضلٝطٛال٢ً إٔ ٚ سضّفا َِٓٗ  ،باألْزيػ

 ٝح يكقض يف األْزيػ لالق١ ايتذاٚص دصتبا  اجلاَع با ٚنإ بايؾاّ ٜٛنيبشيو يلَ تكًٝزا، كقضاياجلاَع ٚ بني

 ضب١ٝإىل ايع ٘، ْك5ً   ١َٝ،عالايؾعٛب اإل صٜخناصٍ بضٚنًُإ، تا .إىل اجلاَع ايكقض ايتٛد٘ ٚ ايتٓكٌ َٔ غٌٜٗ

لا  املعضؾ١، ،ز١ٜٓ اإلعال١َٝذلُز لبز ايغتاص لجُإ، امل،29ّ، ل 1968 ،بريٚت،ٜنيراص ايعًِ يًُال ،ؾاصؼ ْبٝ٘ أَني

 160ّ، ل  1988 ٜٛأل،ايه

 578اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘،ل  (48)

 578 ْؿغ٘،ل (49)

، تضمج١ ل٢ً ابضاِٖٝ َٓٛيف،أبٛ  يب يًجكاؾ١ 1باعًٝٝٛ َايزْارٚ ،لُاص٠ املغادز يف األْزيػ " َزخٌ لاّ" ، ( 50)

 65لّ،2011ٚايرتاخ ،
ُٜتدش سصال٘ ٚسز٠ يكٝاؼ ايطٍٛ ٚاملغاس١، ٜٚٓغب إىل ذلُز بٔ ( 51) ايشصاع ايضؽاؽٞ ْغب١ إىل ايضؽاـ ايشٟ نإ 

َرّتا تكضٜبا ، 50 أس١ْأٟ إٔ اصتؿاع امل ايؿضز، ٚنإ َٔ اثٓني ٚثالثني إفبّعا،ٜٚعارٍ سٛايٞ أصبع١ ٚمخغني عٓتُٝرّتا

; 332، نُاٍ أبٛ َقطؿ٢ ، املضدع ايغابل،ل ١300 األْؿػ،لابٔ غايب، ْك أْزيغٞ دزٜز قطع١ َٔ نتاب ؾضس

 88لؾايرتٖٓتٝػ،املهاٌٜٝ ٚاألٚطإ اإلعال١َٝ،

ALLVÉ, JOAQUÍN,« Notas de metrología hispano - árabe . I : El codo en la España 

musulmana » , Al - Andalus , XLI ( 1976,pp.344-346 ) 
(52)

اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘ 

 

 578،ل



 ر.ذلُٛر ناٌَ ذلُز ايغٝز لبز ايهايف         ّ(1164ٖـ/560)ت َٔ خالٍ نتاب ْظ١ٖ املؾتام يإلرصٜغٞ بعا َظاٖض ايعُضإ يف األْزيػ

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــ

322 
 

نــٌ  دــريٟ عــٌٗ ايٓدــض ٚايت   

(53)

ٔ  َٓكــٛـ،  َكغــ١ُ  فــٓع  ايقــَٛع١ ألًــ٢  إىل األصض ٚدــ٘ َــ

ــ٢ دحتـــــٟٛ، ــٛاع لًـــ ــٔ أْـــ ــٓع َـــ ــل ايقـــ ــ١ ٚايتظٜٚـــ ــ١  ٚايهتابـــ ــع اي، ٚايٓكـــــٛـ املًْٛـــ ـــ ٜٛٚتغـــ فـــ

ٞ ؾٝشنض،يًقَٛع١ ٘ يف عــٝام  اإلرصٜغـ  َــٔ فــؿإ ايقـَٛع١  َــٔ ايـزا٥ض٠  األصبعــ١ ٚباألٚدــ٘:ٚفـؿ

 احلغٔ ايضخاّ لُز ل٢ً را٥ض٠ قغٞ

(54)

ٍ  ألُز٠ ايقَٛع١ أٚ امل٦ش١ْ اإلرصٜغٞٚقز أسق٢ . ٕ إ":ؾكـا

 )أٟ غضؾـ١( بٝـأل  ايقـَٛع١  ألًـ٢  ٚيف،نـبري لزرٖا َٔ ايزاخٌ ٚاخلاصز ثالمثا١٥ لُٛر بني فػري ٚ

 ؾٝٗــا ٜ سْــٕٛ َ سْــا  لؾــض عــت١ ٚيًقــَٛع١.َ سْــإ يًٝــ١ نــٌ ؾٝــ٘ ٜبٝأل،َػًكــ١ أبــٛاب صبعــ١أ يــ٘

ّ  يهــٌ،)أٟ َٓاٚبـ١ ( بايزٚيـ١  ٍ  لًـ٢  َ سْــإ ٜـٛ  ايبٝــأل لًـ٢  ايــيت ايكبـ١  لًــ٢ ايقـَٛع١  ألًـ٢  ٚيف،تــٛا

ٕ  ايتؿاسات ٖشٙ َٔ ايهبري٠ تغع،غٛع١ْٝٓبات اي ٚأٚصام،ؾن١ َٔ ٚاثٓتإ،سٖب تؿاسات ثالخ  عـتٛ

أَٛصِٖ يف ٜٓظضأٚ َؾضف  قا٥ِ ٚلًِٝٗ،صدال  عتٕٛ نً٘ اجلاَع ٚطلزّ.ٜتا ط ص ال 

(55).

 

  
ٞ أؽاص            َٛقعـ٘ يف اجلظٜـض٠ اخلنـضا٤    إٔ ىلإ اإلرصٜغـ

(56)

ـ ،لًـ٢ بـاب ايبشض   بـإٔ َ عغـ٘    ٜٚنـٝ

 يف ٖـشا  صاٜـات املغـًُني   يهجض٠بٗشا ادعِ  اجلاَع ُُٞٚع،يلْزيػيف بزا١ٜ ؾتش٘  اصم بٔ طٜار ٖٛ 

ٟ   املهــإ  لٓــز املؾــٛص٠ ٚتــزاٍٚ ايــضأ

(57)

لًــ٢ صأؼ امل عغــات ايزٜٓٝــ١    ٚبٗــشا نــإ املغــذز اجلــاَع   ،

ٚمما د ؽو ؾٝـ٘ إٔ املغـذز    فكٌ ٚبٓا٤ ايؾدق١ٝ اإلعال١َٝ ،ايتع١ًُٝٝ اييت التُزٖا املغًُٕٛ يف

أفـــٍٛ  ، ُٚتعـــضفيـــز٣ املغـــًُني، ؾؿٝـــ٘ تكـــاّ ايقـــال٠  اجلـــاَع ؽـــهٌ َٓـــش ايبزاٜـــ١ َزصعـــ١ احلٝـــا٠ 

ــاى أَـــٛص ؽـــت٢ َـــٔ أَـــٛص املغـــًُني يف ر    ــ٢  ايؾـــضٜع١،ٚؾٝ٘ ناْـــأل تعـ ــِٓٗ ٚرْٝاِٖ،ٚؾٝـــ٘ ٜتكامـ ٜـ

 ًٜٚتكٞ قار٠ األ١َ يًتؾاٚص يف دال٥ٌ األَٛص.ايٓاؼ،

3- :  
ٕ  إىل إٔ اإلرصٜغــٞ أملــع             ــا َزٜٓــ١ دٝ

(58)

ٔ  ،داَع َغــذز لًــ٢ إؽــتًُأل ــ٘ نــجري َــ ايعًُــا٤  ب

٘ ٜقؿ٘ احل يف سني ،اجلاَعلُاص٠ سيو تؿافٌٝ زثٓا لٔ   ضليهٓ٘ ،(59)دال٤األ " ٖٚـٛ  :ُريٟ بكٛيـ

لًــ٢ أٚ أصٚقــ١ ٜقــعز إيٝــ٘ بــزصز َــٔ مجٝــع ْٛاسٝــ٘" ٜٚتهــٕٛ َــٔ مخــػ بال ــات      ،دــاَع َؾــضف

 ّ ـ  ،ألُــز٠ َــٔ ايضخا َــري لبــز  ىل األإٜٚضدــع ايؿنــٌ يف تأعٝغــ٘  .ٚيــ٘ فــشٔ ؾغــٝع سٛيــ٘ عــكا٥

ٚايٞ دٝإ ٟل٢ً ٜز،ٚع ايضمحٔ األ

(60)

 

 

                                                           
(53)

  375-374ل،1مض٠ اخلالؾ١ يف األْزيػ،ز، ايغٝز لبز ايعظٜظ عا ، قض ب١ سا305ابٔ دبري،صس١ً ابٔ دبري،ل 

  Dessus Lamare, La mosque de cordoue ( d,après aL Idrisi) ,p.11 Sauvaget, La 
mosque omeyyade de Mèdine,paris,1947,p.83                      

(54)

 578اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘،ل

(55) 

 579 ْؿغ٘،ل
(56)

َز١ٜٓ تكع ؽضم ادْزيػ ٖٚٞ َٓٝع١ سق١ٓٝ ٖٚٞ ل٢ً صب٠ٛ َؾضؾ١ ل٢ً  Algecirasاجلظٜض٠ اخلنضا٤  

ايبشض،ٚتغ٢ُ أّٜنا اظٜض٠ أّ سهِٝ، ٖٚٞ داص١ٜ  اصم بٔ طٜار،محًٗا َع٘ ؾتدًؿٗا بٗشٙ اجلظٜض٠ ؾٓغبأل 

 223احلُريٟ،ايضٚض املعطاص،ل،294س١ األْؿػ،لابٔ غايب،ايؿضتكضٜبا، 2ن130ِإيٝٗا،ٚبٝٓٗا ٚبني قًؾا١ْ 

(57) 

 540-539،لْؿغ٘ األرصٜغٞ،

(58 )

َز١ٜٓ َؾٗٛص٠ تكع ل٢ً عؿع دبٌ لاٍ دزا، بايكضب َٔ ْٗض بًٕٛ،ٚ بٝٓٗا ٚبني بٝاع١ لؾضٕٚ َٝال   Jaenدٝإ 

 183،ٚاؽتٗضت بايكض٣ املضب١ٝ يزٚر احلضٜض،ابٔ غايب ،ؾضس١ األْؿػ،احلُريٟ، ايضٚض املعطاص، ل

(59 )

 ٢٣٥اإلرصٜغٞ ،ْؿغ٘،ل 
(60 )

 183ايضٚض املعطاص،ل 



 2021غ١ٓ  اجلظ٤ األٍٚ(   ي -اجملًز احلارٟ ٚايجالثٕٛ    )ايعزر ايضابع                                    دل١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ ـ داَع١ اإلعهٓزص١ٜ    

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ــــ
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 (61)

ــ١    ٕ ااْــأ اإلرصٜغــٞ أٚمــع          ــٌ املضٜ ــ١ َؾــٗٛص٠ قب ــٗا  ، ثــِ ١ ناْــأل َزٜٓ ىل املضٜــ١ إاْتكــٌ أًٖ

تأعــػ يف لٗــز اخلًٝؿــ١ ايٓافــض   ثــاص بٓٝاْٗــا َٚغــذز آد إ١ ؾًــِ ٜبــل َٓٗــا  ٚخضبــأل ااْــ ،ؾعُــضت

ــ٘ ايكــا٥ِداَعٗــا  ٖٖٚٛـــ(350ٖـــ/300) بشات

(62)

ٔ طلُــا٤ َ،ىل لُــض بــٔ أعــٛر  إٜٚضدــع ؾنــٌ تأعٝغــ٘   

ٝنياألْزيغايبشضٜني 

(63)

ْـ    بٝـأل ايقـال٠   ٣ ٛتـ ٚاس.)اي١ُٝٓٝ(ٖٚٛ َـٔ ايعـضب ايػغاعـ١ٓ   ،١بغـاسٌ اا

ــ٢      ــ٢ عــبع بال ــات لً ــ٘ لً ــٛ،لُــز٠ َــٔ ايقــدض  أؾٝ ٚب٘ قب

(64)

ــا     ــ١ بٗ ــ٢ قب  ســز٣ لؾــض٠ سٓٝــ١  إلً

ٚاستـ٣ٛ فـشٔ   .ْٚكؾـأل لًٝٗـا ْكـٛـ لذٝبـ١    ،الؾـض لُٛرّ ٚتضتهظ تًو احلٓاٜا ل٢ً أصبعـ١  ،)قٛؼ(

٢ً ب٦ض لشب١اجلاَع ل

(65)

. 

يف  نُا،ػري٠قـ لال٠ٚ ل٢ً بعـا املغـادز اي  ،خض٣أَغادز داَع١ لز٠ ىل إ اإلرصٜغٞأؽاص ٚ           

١ٜؽــــٓتُض

(66)

يٝغــــا١ْإٚ

(67)

ٜبٛص٠ٚ،غضْا ــــ١(َٔ ألُــــاٍ نــــٛص ايٝٗــــٛرَزٜٓــــ١ )

(68)

ٚدلــــضٜ ،

(69)

، 

ٚايؿُٗني

(70)

ٚيكٓأل،)قضب  ًٝط١ً (

(71)

ٚغريٖا،

(72)

. 

                                                           
(61)

بؿتع ايبا٤،ٚبعزٖا دِٝ َؿتٛس١ َؾزر٠،ناْأل يف قزِٜ ايزٖض أؽضف قض٣ أصـ ايُٝٔ،) أٟ  Pechinaَبذا١ْ  

،ٚناْأل اا١ْ 2ن10ِ، ٚبٝٓٗا ٚبني سقٔ احل١ُ 2ن10ِأَالى أٌٖ ايُٝٔ ٚألطٝاتِٗ(ٚبٝٓٗا ٚبني املض١ٜ سٛايٞ 

،لبز  80-79يضٚض املعطاص،لحلُريٟ،ا،87ايعشصٟ،املقزص ايغابل،ل،أٌٖ املض١ٜ يف ؾقٌ ايضبٝعت َكقز صسال

 21،ل1984ايعظٜظ عا  ،تاصٜخ َز١ٜٓ املض١ٜ اإلعال١َٝ،َ عغ١ ؽباب اجلاَع١، األعهٓزص١ٜ،

(62 )

  566اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘، ل 

(63 )

َٔ أفٌ إعباْٞ،ٚبعنِٗ لضْب  ايبشضٜٕٛ األْزيغٕٝٛ: ِٖ دلُٛل١ َٔ ايبشاص٠ األْزيغٝني أغًبِٗ

ٖ د٤ ايبشضٜٕٛ إىل تأعٝػ قٛالز هلِ ل٢ً  ٍٛ  بعز دٌٝ،ٚلُز ات  ض١ٜ ٚتٛاصثٖٛا دًٝ اٚبضبض،تٛؾضت يزِٜٗ خي

 اخلال.  ض ٛؽ١ ٚبًٓغ١ٝ،ٚتظلُِٗ أَري عضقغط١،َٚنٛا ٜؾتػًٕٛ حلغابِٗ ايغاسٌ ايؾُايٞ ايؾضقٞ َا بني

املػضب ٚايعهػ،يهٔ لًُِٗ  بٓكٌ بعا ايغًع ايت٢ تٓتذٗا األْزيػ إىل ٚنإ ٖ د٤ ايبشضٜٕٛ ٜعًُٕٛ أسٝا ْا

ايهاصيٛزل١ٝ بٛد٘ خال َغتػًني يف سيو تؿهو ق٣ٛ  األلظِ نإ اجلٗار ايبشضٟ، ؾهاْٛا ٜػظٕٚ ايغٛاسٌ

 ١أٜاّ يٜٛػ ايتكٞ ٚامُشالٍ ْؿٛسِٖ يف مشاٍ إٜطايٝا،ؾػظٚ دظص ايبًٝاص ٚفكًٝ ايهاصيٛزلٝني ايبشض١ٜ يف أٚاخض

ْٚظيأل مجالات َٔ ٖ د٤ ٚدٓٛب إٜطايٝا ٚؾضْغا ٚأقضٜطٝؿ، ؾهاْٛا ٜؾهًٕٛ ق٠ٛ إعال١َٝ  ض١ٜ ٚسضب١ٝ نبري٠.

بغاسٌ اا١ْ حلضاعت٘،ٚتٓغب ايِٝٗ صابط١ ايكبط١ أٚ قابط١  –ٚل٢ً صأعِٗ بٓٛ أعٛر –ايعضب ايكنالٝني )اي١ُٝٓٝ(

،لبز ايعظٜظ  342،  79-78احلُريٟ،ايضٚض املعطاص،لب  أعٛر ، نشيو نإ عهإ َز١ٜٓ ؽًب ٚقضاٖا َٔ اي١ُٝٓٝ، 

تاصٜخ َز١ٜٓ املض١ٜ األْزيغ١ٝ،اهل١٦ٝ املقض١ٜ ايعا١َ ذلُز أمحز أبٛ ايؿنٌ: ،30-27عا  ، تاصٜخ َز١ٜٓ املض١ٜ،ل 

 41- 37، ل 1981يًهتاب،

(64 )

ل٢ً لهػ ايكبٛ ايشٟ د ايكبٛ : َجٌ ايغكـ ٖٚٛ َا ٜػط٢ راخٌ ايبٓا٤ ٚيهٔ ايغكـ غايبا َا ٜهٕٛ َٔ اخلؾب  

ٚأْزصٟ ؾضٜٞ،ايزاص ايعضب١ٝ ،أرصٜإ ؾإ يٝٛؾٔ  دحكٝلايبهضٟ، املغايو ٚاملُايو، ٜزخٌ اخلؾب يف بٓا٥٘، 

 36ل ،1992 تْٛػ،يًهتاب،

  De Goeje, B.G.A ( Bibliotheca Geographorum Arabicorum,pars Quarta Brill 1879 
,p.261 

(65 )

 566اإلرصٜغٞ، ْؿغ٘،ل 

(66)

ٖٚٞ َٔ َزٕ أنؾْٛب١ ٖٚٞ أتكٔ سقٕٛ بٓب١ًْٛ ٚتكع ل٢ً ْٗض أصغٕٛ ٚبٝٓٗا ٚبني  Santa Mariaؽٓتُض١ٜ  

 347،احلُريٟ،ايضٚض املعطاص،ل566،اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘،ل2ن60ِؽًب سٛايٞ 
(67 )

ٚناْأل تغ٢ُ ،2ن80ِٖٚٞ َز١ٜٓ سق١ٓٝ، ل٢ً مؿاف ٚار٣ ٜاْ٘، بٝٓٗا ٚبني قض ب١ : Lucena ايٝغا١ْ

 ٥١٢، ل ْؿغ٘ٛر يهجضتِٗ بٗا.اإلرصٜغٞ،َز١ٜٓ ايٝٗ

(68)

ٜبٛص٠ َز١ٜٓ بٝٓٗا ٚبني ايكقضٜٔ َضسًتإ ٚبٝٓٗا ٚبني بطًٝٛؼ َضسًتإ، ٚاملضس١ً ٖٞ املغاؾ١ اييت ٜكطعٗا  

 ؾاملغاؾ١ بني ٜبٛص٠ ٚايكقضٜٔ 2ن45ِاملغاؾض عرّيا ل٢ً ايزاب١ يف ّٜٛ ٚاسز،ٚتكزص بأصبع١ ٚلؾضٕٚ َٝال أٟ سٛايٞ 

،احلُريٟ، ايضٚض 616نًَٝٛرتَضبع،اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘،ل 90بطًٝٛؼ تكزص   ٛايٞ ٚبٝٓٗا ٚبني 

 65،ْغٝب١ احلضٜضٟ ،املكاٜٝػ ٚاملكارٜري لٓز ايعضب،راص ايؿن١ًٝ يًٓؾض،ايكاٖض٠ ،ر.ت،،ل616املعطاص،ل



 ر.ذلُٛر ناٌَ ذلُز ايغٝز لبز ايهايف         ّ(1164ٖـ/560)ت َٔ خالٍ نتاب ْظ١ٖ املؾتام يإلرصٜغٞ بعا َظاٖض ايعُضإ يف األْزيػ

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــ
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ــا           ــٛدظ٠ إىل بعـــا     إلرصٜغـــٞاطٚرْـ ــاصات قًًٝـــ١ َٚـ ــا٥ػ ٚبنؽـ ــاص٣ اإلايرٜـــض٠ أايهٓـ ــبإ ٓقـ عـ

ُـ إْٗا )بػضب األْزيػ( نٓٝغ١ ايػضاب  ،َٓٗا قٛي٘ لٔ)املغتعضبني( )احملٝ  اتتطٌ ل٢ً  ض ايظً

، ٚهلــا أَــٛاٍ ٜتقــزم بٗــا   اْٞايضَٚــ تعــٛر اىل ايعقــضإٔ ٖــشٙ ايهٓٝغــ١  اإلرصٜغــٞأؽــاص ، (األ ًغــٞ

ايضّٚ ايٛاصرٕٚ لًٝٗاًُٗا ضل لًٝٗا، ٚنضَات

(73)

ٌ قا٥ال  إ اإلرصٜغٜٞٚقؿٗا   يف خـاصز   ْٗا يف قض ٝـ

ٚقغٝغــٛ ايهٓٝغـ١ طلـيٕٚ لــٔ   ، صأؼ ايهٓٝغـ١ لؾـض٠ أغضبـ١    ٢ٚلًــ،)أٟ لًـ٢ صأؼ اجلبـٌ (   ايبشـض 

ُٜــ  تًــو األ ســز َــٔ  د عــبٌٝ أل"ٚقــاٍ:ٚلــٔ نــضّ مــٝاؾ١ ايهٓٝغــ١     .بٗــا ِٗ املدــيتَّغضبــ١ بػضا٥ــب 

د ،مـضٜب١ دطَـ١ ٚعـري٠ را٥ُـ١     ،ٕ طلضز َٓٗا ست٢ ٜأنـٌ َـٔ مـٝاؾ١ ايهٓٝغـ١    إىل أاجملتاطٜٔ بٗا 

  .ٖٚشا ايهضّ نإ لار٠ َٛصٚث١ يزِٜٗ ل٢ً َض األطَإ  ،ٜٓتكًٕٛ لٓٗا ٚد ٜتشٛيٕٛ َٓٗا

نــٌ َــٔ ايكــظٜٚ  ٚؽــٝخ ايضبــ٠ٛ لًــ٢ ٚفــؿٗا، بأْٗــا نٓٝغــ١ َبٓٝــ١ َــٔ ايقــدض   ٚقــز اتؿــل          

ٚلًٝٗــا غــضاب را٥ــِ ايٛقــٛف لًــ٢ قبتٗــا، ٚيف َكابًــٗا َغــذز ٜــظٚصٙ     قبــ١ نــبري٠، راخــٌ دبــٌ ٚهلــا 

ٚقز اُؽــرت  لًــ٢ قغاٚعــ١ تًــو ايهٓٝغــ١ مــٝاؾ١ نــٌ   ايــزلا٤ ؾٝــ٘ َغــتذاب، إٕ  ايٓــاؼ، ٜٚكٛيــٕٛ

ــ١          ــ٘ يف صٚطْـ ــضاب صأعـ ــٌ ايػـ ــًُني أرخـ ــٔ املغـ ــ١ َـ ــٌ مجالـ ــو املغـــذز،ؾهًُا ٚفـ ــز سيـ ــًِ ٜكقـ َغـ

ٚطلِ ايكغاٚع١ أِْٗ َا طايـٛا ٜـضٕٚ   ٕ بايطعاّ،ايٛافًني،ؾٝدضز ايضٖبا ايكب١،ٚفاح فٝشات بعزر

ايهٓٝغ١ ل٢ً تًو با غضا

(74)

 

ٌ  اإلرصٜغَٞٚٔ املالسظ إٔ            يف بعـا احلٛامـض   األخـض٣  سنـض بعـا ايهٓـا٥ػ ايؾـٗري٠      أغؿـ

ٚ   ،ايهي٣ ؽــب١ًٝٝإَجــٌ قض بــ١ ٚ ًٝطًــ١ ٚعضقغــط١ 

(75)

ــتهًِ لــٔ  ٚنــشيو ،  ١ًــيبنٓٝغــ١   ٜ

(76)

َُ   إاحلُـريٟ  كٍٛ لٓٗـا  ٜٚ،املزٜٓـ١  ناْأل ؽضم،اييت )قضب ؽًطٝؿ( ُـ١  عظَّْٗـا نٓٝغـ١ نـبري٠ 

ٕ يـز٣ ايٓقــاص٣ اإل  لُــٕٛ إٔ أسـز احلــٛاصٜني رؾـٔ ؾٝٗــا  ٜظ ; إسعـبا

(77)

. ٜ  إىل اإلرصٜغــٞؾضنـشيو   

                                                                                                                                        
(69)

سٝظ تكع بايكضب َٔ  ًٝط١ً ٖٚٞ َز١ٜٓ فػري٠ ٚقًع١ َٓٝع١ َٚٓٗا إىل قٓطض٠ ٜاقٛصٙ آخض  Madridدلضٜ   

 523،احلُريٟ ايضٚض املعطاص،ل2اإلعالّ، سٛايٞ عتٕٛ نِ
(70 )

،ٖٚٞ َٔ قضٟ  ًٝط١ً، تكع  Bercianaٚتعضف ايّٝٛ باعِ  : Alfahmin أٚ Alamin ايؿُٗني: تعضف باعِ

 Martin; ٠٥٥،ل ،ْظ١ٖ املؾتاممشاٍ  ًٝط١ً.اإلرصٜغٞ Albercheل٢ً اينؿ١ ايٝغضٟ َٔ ْٗض اييتؿ 

Tardio, Juan Jesus, Los Señorios de Mocejon (Toledo), 1997, p. 39. 

(71)

ٖٚٞ َز١ٜٓ فػري٠ لاَض٠ ٚبٗا عٛم َٚغذز لاَض َٚٓي ٚبٗا ؾان١ٗ ٚبكٌ نجري ٚتني  Alicante يكٓأل 

 553إلرصٜغٞ،ْؿغ٘، ل(ا 2ن140ِٚبٝٓٗا ٚبني را١ْٝ ل٢ً ايغاسٌ سٛايٞ  أل٢ً دبٌ ٚألٓاب ٚهلا ققب١ َٓٝع١ دزا يف

(72 )

 558-553-552-544-540ْؿغ٘، لاإلرصٜغٞ، 

(73)

 544، لْؿغ٘ 

(74)

ل  ،ّ 1960آثاص ايبالر ٚأخباص ايعبار، راص فار،بريٚت، ،(ـٖ 682أبٛ ضل٢ٝ طنضٜا بٔ ذلُز بٔ ذلُٛر)ت. )ايكظٜٚ  

شلب١ ايزٖض ،(ـٖ 727أبٛ لبزاد، مشػ ايزٜٔ ذلُز بٔ أبٞ  ايب ا ألْقاصٟ ايقٛيف ايزَؾكٞ)ت ); ؽٝخ ايضب٠ٛ، 179

 143ل ،1923لذا٥ب ايي ٚايبشض،ْؾض أٚتٖٛا صٚاتػ،املاْٝا،  يف

(75)

تضمج٘ َٔ ادعبا١ْٝ ايٝٛ رٚصٚ رٟ دبٓٝا;صادع٘ ْار١ٜ ذلُز ،ػ بايباؼ;املزٕ ادعبا١ْٝ ادعال١َٜٝيٝٛبٛيزٚ تٛص 

لبز ايعظٜظ ،245،لّ 2003َضنظاملًو ؾٝقٌ يًبشٛخ ٚايزصاعات ادعال١َٝ،،مجاٍ ايزٜٔ،لبز اد بٔ ابضاِٖٝ ايعُري

 177-176،ل1985عا ، يف تاصٜخ ٚسناص٠ اإلعالّ يف األْزيػ) ايعُاص٠ املز١ْٝ(،َ عغ١ ؽباب اجلاَع١، 

(76)

ٖٚٞ َز١ٜٓ قز ١ يف غضب األْزيػ َٚٔ َزْٗا َز١ٜٓ دبٌ ايعٕٝٛ ٚبٝٓٗا ٚبني ايبشض احملٝ   Nieblaيب١ً  

ٕ دبا١ٜ نٛص٠ يب١ً يف أٜاّ األَري احلهِ بٔ ٖؾاّ ، ٚناْأل َز١ٜٓ داَع١ يؿٛا٥ز ايهٛص ست٢ قٌٝ ا2ن12ِسٛايٞ 

احلُريٟ،ايضٚض 291ناْأل مخغ١ لؾض أيؿا ٚعتُا١٥،ٚناْأل تعضف باحلُضا٤.ابٔ غايب،املقزص ايغابل،ل

 508-507املعطاص،ل
(77)

 63،ل احلُريٟ،ايضٚض املعطا 



 2021غ١ٓ  اجلظ٤ األٍٚ(   ي -اجملًز احلارٟ ٚايجالثٕٛ    )ايعزر ايضابع                                    دل١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ ـ داَع١ اإلعهٓزص١ٜ    

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ــــ
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١ٜٓ رصٚق١ قضب َزتكع ناْأل نٓٝغ١ 

(78)

)َٔ ألُاٍ قًع١ أٜـٛب( 

(79)

لـٔ َعابـز    نُـا   ٜتشـزخ  .

ايٝٗٛر

(80)

)اييت غضْا ـ١ َجـٌ  ايـيت ٜهجـض بٗـا ايٝٗٛر،    َٓٗـا خافـ١ تًـو    ١ٝاألْزيغـ املزٕ  صغِ لزّ خًٛ،

ــ١،)َز١ٜٓ ايٝٗٛر(١يٝغــاْإؽــب١ًٝٝ ٚإٚ،لضؾــأل بػضْا ــ١ ايٝٗٛر(  ٚ ضنْٛ

(81)

ــايجػض األ ــ٢ب ثــِ إٕ .لً

تؾري إىل ٚدٛر تًو املعابز ١ٝاألْزيغَجاٍ بعا األ

(82)

    

تتذ٢ً ؾٝٗا صٚل١ ايعُـاص٠ اإلعـال١َٝ    ،استٛت احلٛامض ايهي٣ يف األْزيػ ل٢ً ققٛص ؾد١ُ        

 أتٞ:، َٚٔ أِٖ تًو ايكقٛص َا ٜ

1

اجلٗـــ١ ايػضبٝـــ١ َـــٔ املزٜٓـــ١، يف ايـــشٟ نـــإ  Cordobaأؽـــاص اإلرصٜغـــٞ إىل ققـــض قض بـــ١          

ز اجلاَعيف َٛاد١ٗ املغذ ،ٜٚتقٌ بغٛصٖا اجلٓٛبٞ ايػضبٞ

(83)

ٖٚٛ ققض قـزِٜ ٜضدـع إىل ايعقـض    ،

ّ ْظٍ ؾٝ٘ سهـاّ ايضَٚـإ ثـِ ايكـٛ  ٚأخـريّ     ، ايضَٚاْٞ يف لٗـز ايـٛايٞ أٜـٛب بـٔ      ، َٓـش املغـًُني  ا سهـا

ٟ  ، ٜٚنٝـ املكضٟ إٔ ققض اإلَاص٠ بكض بـ١ نـإ ضلـٟٛ     716ّ-715ٖـ /97سبٝب ع١ٓ  َـٔ   َـا ضلـٛ

يف  ،ايعشبـ١ اجملًٛبـ١ َـٔ دبـاٍ قض بـ١     ٙ أَٝـ١ املٝـا  أَضا٤ ب   إيٝ٘ٚأدضٟ ايبزا٥ع احلغإ ٚايبغاتني،

.ؽتٌُ ايكقض ل٢ً لزر َٔ اجملايػ اييت تتُٝظ باألب١ٗ ٚايؿدا١َاٚ،قٓٛات ايضفال

(84) 

 

(85)

 

عـؿع دبـٌ ايعـضٚؼ مشـاٍ     لًـ٢  ٔ ايٓافـض راخـٌ َزٜٓـ١ ايظٖضا٤،   ؽٝزٙ اخلًٝؿـ١ لبـز ايـضمح               

ٚأٚمــع أْٗــا َزٜٓــ١ َغــتك١ً بأعــٛاصٖا ا،ٚفــؿا  َٛدّظايظٖــضا٤  اإلرصٜغــٞ قــز ٚفـــٚغــضب قض ب١،

 ٚ ،مـِ اجلـظ٤ ايعًـٟٛ    أدظا٤ ١اؽـتًُأل لًـ٢ ثالثـ   أْٗـا  ٚ، سهـاّ بٓٝاْٗـا   إٚققٛصٖا، ٚتتغِ بايؿداَـ١ 

 ٚيف ايٛع  بغاتني ، أَا اجلـظ٤ ايغـؿًٞ َـٔ املزٜٓـ١     ،َٓٗا ايكقٛص اييت ٜعذظ ايٛافؿٕٛ لٔ ٚفؿٗا

ٚقـز أقـاّ اخلًٝؿـ١ بٗـشا ايكقـض َٓـش       ٚص ايؿد١ُ يهباص صدـاٍ ايزٚي١، ٚايزؾهإ ٜنِ املغذز اجلاَع 

قبٌ إٔ ٜغتهٌُ بٓا٤ املز١ٜٓ 948ّ -947ٖـ/336

(86)

 

                                                           
(78)

 36رصٚق١ ٚقًع١ أٜٛب سٛايٞ  تكع يف عؿع دبٌ ٚل٢ً َكضب١ َٔ نٓٝغ١ أبض١ْٝٚ،ٚاملغاؾ١ بني Darocaَرُصٚق١  

 235،ايضٚض املعطاص ،ل554،احلُريٟ،اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘،ل2ن100ِنِ،ٚبٝٓٗا ٚبني عضقغط١ سٛايٞ 
(79) 

 235ل احلُريٟ،ْؿغ٘،

(80) 

 544،ل اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘
(81)

ٖٞ َٔ املزٕ ايغاس١ًٝ،ٚناْأل احلز ايؿافٌ بني املغًُني ٚايضّٚ،ٚ بٝٓٗا ٚبني َز١ٜٓ  Tarragona ضن١ْٛ  

 392،احلُريٟ،ايضٚض املعطاص،ل286،ابٔ غايب،ؾضس١ األْؿػ،ل2ن100ِصر٠ سٛايٞ د
(82)

،ٚذلُز ل٢ً ربٛص، َالَع 328ّ،ل 1962لبز ايعظٜظ األٖٛاْٞ،أَجاٍ ايعا١َ يف األْزيػ،راص املعاصف،ايكاٖض٠  

ايكاٖض٠ يعًّٛ،اجملتُع األْزيغٞ نُا تقٛصٖا األَجاٍ األْزيغ١ٝ. ٛخ ْز٠ٚ ايتاصٜخ اإلعالَٞ،ن١ًٝ راص ا

 156ّ،ل 2007،

(83 )

 264،ٚصادع باعًٝٝٛبابٕٛ،ايعُاص٠ يف األْزيػ، ل578اإلرصٜغٞ، ْؿغ٘،ل 

(84)

 193-188،ل1;لبز ايعظٜظ عا ،قض ب١ سامض٠ اخلالؾ١،ز13-12، ل1ْؿع ايطٝب،ز 

(85)

،ٖٚٞ ّ(936ٖـ/325ع١ٓ ) ٖٞ املز١ٜٓ اييت بٓاٖا لبز ايضمحٔ ايٓافض باألْزيػ Medina Azaharaايظٖضا٤  

نِ، ايظٖضٟ،) أبٛ لبز اد ذلُز بٔ أبٞ 10أغضب ٚأبزع َا ب  يف اإلعالّ،ٚتبعز لٔ قض ب١  ٛايٞ 

 87(،نتاب اجلػضاؾ١ٝ،دحكٝل ذلُز ساز فارم،َهتب١ ايجكاؾ١ ايز١ٜٝٓ ،ر.ت،ل541بهض)ت
(86 )

ب،قطع١ َٔ ؾضس١ ،ابٔ غاي580،اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘،ل123غابل،ل،ايعشصٟ،املقزص ايملظٜز َٔ ايتؿافٌٝ أْظض

 114-264،111َٚا ًٜٝٗا;باعًٝٝٛبابٕٛ، ايعُاص٠ ،ل 229،ل1;لبز ايعظٜظ عا  ، قض ب١،ز302-299األْؿػ،ل 



 ر.ذلُٛر ناٌَ ذلُز ايغٝز لبز ايهايف         ّ(1164ٖـ/560)ت َٔ خالٍ نتاب ْظ١ٖ املؾتام يإلرصٜغٞ بعا َظاٖض ايعُضإ يف األْزيػ
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ضمحٔ ٚايٞ َاصر٠ يف لٗـز األَـري لبـز ايـ    ،ٖٚٛ َٔ بٓا٤ لبز املًو بٔ نًٝب بٔ ثعًب١ اجلشاَٞ          

 ،َــاصر٠ غــٞ إىل اآلثــاص ايظــاٖض٠ ٚايعذٝبــ١ يف ققــض    اإلرصٜري،ٜٚؾــ(852-822ٖـــ/238-206األٚعــ  )

ىل ايكقـــض، َٚٓٗـــا ققـــاص َٚٓٗـــا إ، ٖٚـــٞ لبـــاص٠ لـــٔ ألُـــز٠ َبٓٝـــ١ ؤًـــب املـــا٤   اإلصدـــادت  َٚٓٗـــا

ٚأ ٛهلا ٜهٕٛ غ٠ًٛ عِٗب األَانٔ اييت ٚدب ؾٝٗا ايبٓا٤، غ; ٛاٍ

(88)

ٖٚٞ ل٢ً خـ  َغـتكِٝ،   .

      ٓ ايٓـا ض  إىل ٝـأل ٚبكٝـأل تًـو اإلصدـادت طلٝـٌ      ٚنإ املـا٤ ٜـأتٞ لًٝٗـا يف قـ  َقـٓٛل١، خضبـأل ٚؾ

اسز حله١ُ إتكاْٗا ٚؤٜٛز فٓعتٗاإيٝٗا أْٗا َٔ سذض ٚ

(89)

 

ؾٝــشنض أْٗــا ألُــز٠ َــٔ ايضخــاّ األبــٝا ٚاألطصم    ،اا رقٝك ٜٚقـــ ايظٖــضٟ اإلصدــادت ٚفــؿ             

ٕ    اٚاألمحض، ــٍٛ نــٌ لُــٛر َٓٗــا ثالثــٕٛ سصاّلــ      ٕ  ،ٚل٢ً صأؼ نــٌ َٓٗــا لُــٛر ثــا ــ٘ لؾــضٚ   ٛي

صض مثاْٝـــ١ ،ٖٚـــشٙ اإلصدـــادت نـــإ  ٛهلـــا يف األ اا،ٚبني نـــٌ لُـــٛر ٚلُـــٛر لؾـــضٕٚ سصالّ سصاّلـــ

ؾضاعخ

(90)

٢ ٜبًؼ املهإ املعضٚف بايؿضٚزل١،ٚاملا٤ صلضٟ لًٝٗا ست

(91) 

تتعًل بـبعا املــزٕ  ٚص إد لًـ٢ إؽـاصات َــٛدظ٠ يًػاٜـ١،   د ْكـع لٓـز اإلرصٜغــٞ َـٔ سـزٜح ايــز               

، َـٔ  يزٚص ايؿد١ُ ٚاملباْٞ ايبزٜع١، َٚٔ سيـو َـا يف عـٝام سزٜجـ٘ لـٔ َزٜٓـ١  ًٝطًـ١       ٚؽٗضتٗا با

ّْـ    ،أْٗا َز١ٜٓ لظ١ُٝ أطي١ٝ، َـٔ بٓـا٤ ايعُايكـ١    ٚمشاخـ١ بٓٝـإ، ٖٚـٞ لايٝـ١     ا ٚقًَُّـا صيٟ َجًـٗا إتكا

ايشص٣، سغ١ٓ ايبكع١، طا١ٖٝ ايضقع١ 

(92)

 نُا ٚفـ َز١ٜٓ ؽًب بأْٗا بزٜع١ املباْٞ.   

ٚ  ٜملــع اإلرصٜغــٞ إىل إٔ َــٔ املــزٕ َــا    ٚأ           ــز َجــٌ: ص ٚايعُــاصات، ٜٚتقــٌ ؾٝــ٘ ايبٓٝإ،  هجــض ؾٝــ٘ اي

ٚبًٓغــــــ١َٝايكــــــ١، ٚعضقغط١،

(93)

ٚراْٝــــــ١،

(94)

ٚ ض ٛؽــــــ١،

(95)

ٚبغــــــط١،

(96)

 ،ٚايؿُٗني،َٚزٜٓــــــ١ 

عا 

(97)

د أتكٔ َٓٗا بٓا٤، ٚد أعـدٔ َٓٗـا َـا٤"   ١ بكٛي٘ إْٗا:"ْٚخك َز١ٜٓ اا

(98)

راص  بٛدـٛر ٚأؾـار  

                                                           
(87 )

،ٚنإ ٜٓظهلا 2ن40َِز١ٜٓ اٛيف قض ب١ َٓشضؾ١ إىل ايػضب قًٝال،تبعز لٔ بطًٝٛؼ  ٛايٞ  Mérida َاصر٠ 

 177-175،احلُريٟ، ايضٚض املعطاص،ل290األْؿػ،ل١ ٌ ؾهجضت بٗا آثاصِٖ.ابٔ غايب،ؾض ساملًٛى األٚا٥

(88)

غ٠ًٛ عِٗ أٟ َكزاص ص١َٝ عِٗ،ٚتكزص بجالخ َا١٥ سصاع إىل أصبع َا١٥ أٟ أني لُٛر تكزص َغاست٘  ٛايٞ  

 786،ل1،ز،املعذِ ايٛعٝ ،ٚآخضٕٚ ;َقطؿ٢ إبضاِٖٝ َرتَضبع، ،20

(89)

 546ْؿغ٘،ل اإلرصٜغٞ، 

(90)

، ؾايرتٖٓتٝػ،املهاٌٜٝ 2ن6ِ، أٟ إٔ ايؿضعخ ٜغاٟٚ سٛايٞ 2ن2ِملٌٝ ٜغاٟٚ أَٝاٍ ،ٚا 3ايؿضعخ ٜتأيـ َٔ  

 94ٚاألٚطإ اإلعال١َٝ،ل

(91)

،دحكٝل ر.لبز ايكارص بٛبا١ٜ راص ايهتب ايع١ًُٝ 1، َ يـ دلٍٗٛ ،تاصٜخ األْزيػ، 86ايظٖضٟ،املقزص ايغابل،ل 

 107-106ّ،ل 2007بريٚت 

(92 )

 551ْؿغ٘،لاإلرصٜغٞ،

(93 )

َٜٛا،ٚبٝٓٗا ٚبني ايبشض  16َز١ٜٓ بؾضم األْزيػ،بٝٓٗا ٚبني قض ب١ ل٢ً  ضٜل اا١ْ   Valenciaبًٓغ١ٝ 

،احلُريٟ ، ايضٚض 285،ابٔ غايب،املقزص ايغابل،ل102،ٚهلا أقايِٝ نجري٠،ايظٖضٟ،املقزص ايغابل،ل2ن6ِ

 47املعطاص،ل

طٍٛ إىل ايػظٚ،ٚيف اجلٓٛب َٓٗا َز١ٜٓ ل٢ً عاسٌ ايبشض بؾضم األْزيػ، َٚٓٗا نإ طلضز األعDenia را١ْٝ ( 94)

 232-231دبٌ لظِٝ َغتزٜض تظٗض َٔ ألالٙ دباٍ ٜابغ٘ يف ايبشض، احلُريٟ،ايضٚض املعطاص،ل

،َٚٓٗا إىل 2ن200ِتكع يف عؿع دبٌ ،ٚهلا عٛص سقني،ٚبٝٓٗا ٚبني بًٓغ١ٝ سٛايٞ  Tortosa ض ٛؽ١ ( 95)

 391املعطاص،ل ،احلُريٟ،ايضٚض103،ايظٖضٟ،املقزص ايغابل،ل2ن100ِ ضن١ْٛ 

(96)

َز١ٜٓ َٔ نٛص دٝإ ٚتكع  بايكضب َٔ ٚارٟ آـ،ٚبٝٓٗا ٚبني دٝاْجالخ َضاسٌ،ابٔ غايب، املقزص  Bazaبغط١  

 .113، احلُريٟ،ايضٚض املعطاص،ل284ايغابل،ل
(97)

 135ٚعضقغط١، تبعز لٔ دلضٜ  سٛايٞ (َزصٜز)تكع ل٢ً ايطضٜل بني دلضٜ   Medinaceliَز١ٜٓ عا   

.ابٔ َٓٝعا  ايؾُاٍ َٓٗا،ناْأل َٔ أِٖ ثػٛص األْزيػ،ٚهلا قًع١ َٓٝع١، ٚناْأل َضنظالغهضٜانِ، تكع إىل

 568-557-556-555-554-553 -552اإلرصٜغٞ، ْؿغ٘،ل288غايب،ؾضس١ األْؿػ،ل
(98)

 566اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘،ل 



 2021غ١ٓ  اجلظ٤ األٍٚ(   ي -اجملًز احلارٟ ٚايجالثٕٛ    )ايعزر ايضابع                                    دل١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ ـ داَع١ اإلعهٓزص١ٜ    
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املا٤ ٜأتٞ راص ايطبـٝخ  ٚنإ ْٗا يف  ٗض دلًػ ايكك،;ٚسيو أ٠ ٜكاٍ هلا راص ايطبٝخخٌ ققضَاصررا

املـا٤ ستـ٢ ختـضز بـني      ؾتٛمع فشاف ايشٖب ٚايؿن١ بأْٛاع ايطعاّ يف تًو ايغاق١ٝ لًـ٢ يف عاق١ٝ،

ىل إٔ إؾرتؾع لًــ٢ املٛا٥ــز،ثِ إسا ؾــضؽ َــٔ أنــٌ َــا ؾٝٗــا ٚمــعأل يف ايغــاق١ٝ، ؾتغــتزٜض  ٜــزٟ املًهــ١،

ض بك١ٝ سيو املا٤ يف عضٚب ايكقضؾريؾعٗا بعز غغًٗا، ثِ  ٜز ايطباذ بزاص ايطبخ،ىل إتقٌ 

(99)

 

زثٓا لـٔ  د ضلـ -جلػـضاؾٝني ٚاملـ صخني األْزيغـٝني   نػريٙ َٔ ا -ٚدزٜض بايشنض إٔ اإلرصٜغٞ        

أيـ َـٔ قغـُني:   غري أْ٘ َٔ احلؿا٥ض األثض١ٜ أَهٔ َعضؾ١ أْٗـا ناْـأل تتـ   َهْٛات ايزاص األْزيغ١ٝ،

ايٛاد١ٗ ختًٛ َٔ ايظخضؾ١،ل٢ً لهػ اجلظ٤ ايزاخًٞ،ايشٟ  تاط ٚايزاص.ٚراخٌ ٛاد١ٗ اخلاصد١ٝ،اي

 ٜٚتٛعط٘ فشٔ أٚ ؾٓا٤ تطٌ لًٝ٘ ايػضفبهجض٠ طخاصؾ٘،

(100) 

 

         ٗ َــٔ  ،سٝح أْٗـا مـضٚص٠ ًَشــ١ يغـز سادـات ايٓـاؼ     ُّـا َــٔ املٓؾـ ت املزْٝـ١   تعـز األعـٛام دـظ٤ّا َ

بعنـٗا يًغـًع   غٞ إٔ ٖٓاى  أْٛاّلا َـٔ األعٛام، ٜتنع مما سنضٙ اإلرصٜاحلٝا٠ اي١َٝٛٝ ٚ َتطًبات 

ــ١ ــٛص ايػشا٥ٝــ ٚايعطــ

(101)،

     ٓ ــ ــا سغــ ــٛع بأْٗــ ــو ايٓــ ــٛام سيــ ـــ أعــ ــٛ ٜقــ ــ١،  ١ٖٚــ ــ١ اهل٦ٝــ  ايرتتٝب،مجًٝــ

َٚٔ ٛهلــا لُــاصات َتقــ١ً آًٖــ١ بايغــهإ.   ٚسرا٥ُــ١ د تٓكطع،ٚخرياتٗــا نجري٠، َٚتادضٖــا لاَض٠،

١ ٚبغط١،ٚبًٓغـ١ٝ ٚيبًـ١،ٚ ًبري٠  نؽـب١ًٝٝ َٚايكـ  أَج١ً سيو أعٛام ب

(102)

ٚغريٖا ٚدلـضٜ  ٚؽـًب،  

(103)

 

أَا ايٓٛع ايجاْٞ َـٔ األعـٛام ؾٗـٛ األعـٛام ايقـٓال١ٝ ايـيت بٗـا املقـٓٛلات ٚاملعـارٕ ٚاملـٛار اخلـاّ                    

     ٛ قـ١  صايالط١َ هلا. ٚممـا أٚصرٙ اإلرصٜغـٞ َـٔ سيـو إٔ َزٜٓـ١ ي

(104)

بٗـا أعـٛام، ٚهلـا صبـا يف أعـؿًٗا،      

ٚبٗا َعارٕ تضبـ١ فـؿضا٤ َٚعـارٕ َػـض٠ ُتشُـٌ إىل نـجري        ،ٚأل٢ً ايضبا عٛص، ٚيف ايضبا ايغٛم

َٔ األَقاص

(105) 

ٚمتتاط بهجــض٠ ايعُــاٍ، ٖٚــٞ َٛمــع تؾــٝٝز املضانــب      ٚ ض ٛؽــ١ أّٜنــا بٗــا أعــٛام ٚمــٝاع،              

ًـظ ٚايػايند١ُ املقٓع١ َٔ خؾب دباهلا ،ٖٚٛ خؾب ايقٓٛبض ايشٟ د ي٘ ْظـري يف ايطـٍٛ   

(106)

ٚيف 

ر،ٚؾٝٗا فٓع١ املضاعٞ ٚاملضانبفٓال١ احلزٜز ايشٟ ٜعذظ لٓ٘ فٓع١ أسز ايبال ؽًطٝؿ

(107)

 

َجٌ دظبـض٠  رٖا يف نجري َٔ املزٕ األْزيغـ١ٝ، اإلرصٜغٞ بنصلاط ؽزٜز إىل ٚدٛص ٚايؿٓارم أؽا          

 ضٜـــ

(108)

ٚأصبــاض َزٜٓــ١ َايكــ١، ٚسقــٔ قٝؾــا ١   ،

(109)

ٚقضٜــ١ لــشص٠ ،

(110)

 ٜ ٓــ١ ،ٚقــاٍ إٕ ؾٓــارم َز

ؾٓزق ا تغعُا١٥ ٚعبعٕٛاملض١ٜ لزرٖا 

(111)

 

                                                           
(99)

 546ل ،ْؿغ٘ 
(100)

ظ عا ، يف تاصٜخ ٚسناص٠ اإلعالّ) ايعُاص٠ َٚا ًٜٝٗا،لبز ايعظٜ 577تٛصٜػ بايباؼ،املزٕ ادعبا١ْٝ اإلعال١َٝ،ل  

   185-184املز١ْٝ( ،ل 
(101)

 560-541اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘،ل 
(102)

تكع غضب  ًٝط١ً،ل٢ً ْٗض ايتاد٘ يف دٓٛبٞ غضب دلضٜ ،ٚهلا قًع١ سق١ٓٝ بٝٓٗا ٚبني  Talavera  ًبري٠ 

أصض املؾضنني. احلُريٟ، املقزص  ٖٚٞ باب َٔ األبٛاب اييت ٜزخٌ َٓٗا اىل،2ن140ِأٟ سٛايٞ  ًٝط١ً عبعٕٛ َٝال

ذلزر ايؿاعٞ، األلالّ اجلػضاؾ١ٝ األْزيغ١ٝ،دل١ً ايب١ٓٝ،ايغ١ٓ األٚيٞ،ايعزر ايجايح،املػضب ;٠٥٥- ٠٥٤ايغابل،ل 

 ٥٥ل ّ،٠٦٣٥/ٖـ٠٨٥٥
(103)

 565-557-553-552-551 ؿغ٘،لاإلرصٜغٞ،ْ
(104)

تزَري، ٚتكع ل٢ً  ٗض دبٌ،ٚبٝٓٗا ٚبني  َعٓاٖا بايًطٝ  ايزصع احلقني،ٖٚٞ َزب١ٓ َٔ بالر  Lorcaيقَٛصق١ 

 512،احلُريٟ،ايضٚض املعطاص،ل561،اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘،ل2نِ 80َضع١ٝ سٛاىل 
(105 )

 562-560اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘،ل 
(106)

  555ْؿغ٘، ل 
(107 )

 542ْؿغ٘،ل 
(108 )

ٖٞ َز١ٜٓ فػري٠ يف  ض ايظقام )َنٝل دبٌ  اصم(ٚتٓغب إىل  ضٜـ بٔ َايو ايشٟ  Tarifaدظٜض٠  ضٜـ 

 392،احلُريٟ،ايضٚض املعطاص،ل 2نِ 36تشٗا،َٚٔ دظٜض٠  ضٜـ إىل اجلظٜض٠ اخلنضا٤ سٛايٞ ؾ



 ر.ذلُٛر ناٌَ ذلُز ايغٝز لبز ايهايف         ّ(1164ٖـ/560)ت َٔ خالٍ نتاب ْظ١ٖ املؾتام يإلرصٜغٞ بعا َظاٖض ايعُضإ يف األْزيػ
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ــ١ قــضب املغــذز اجلــاَع                  َجــٌ ؾٓــزم   ،َٚــٔ املعــضٚف إٔ ايؿٓــارم ناْــأل تهجــض يف ٚعــ  املزٜٓ

 Calleٚبعز عكٛ ٗا يف أٜزٟ ايٓقـاص٣ ايكؾـتايٝني ُلـضف أسـز ؽـٛاصلٗا بؾـاصع ايؿٓـزم         ًٝط١ً،

de Alfondiga،ٚنــشيو احلــاٍ يف غضْا ــ١

(112)

ؾٓــزقٗا ايــشٟ ٜٚغــ٢ُ ، األمحضخــالٍ لقــض بــ 

 ٚغريٖا نجري ،بؿٓزم اجل١ٜٛٓ )ؤاص د٠ٛٓ(نإ يف ٚعطٗا 

َجـــٌ  ،َٚـــٔ املالســـظ إٔ اإلرصٜغـــٞ أغؿـــٌ سنـــض أعـــٛام ٚؾٓـــارم يف بعـــا احلٛامـــض ايهـــي٣           

ىل ؽـٗض٠  إإٔ املقـارص اجلػضاؾٝـ١ األْزيغـ١ٝ أؽـاصت     َٔ ضغِ ،ل٢ً اي ًٝط١ً ٚغضْا ١ ٚعضقغط١

ــا أٜـــ١ ٜـــشنض نـــشيو   ْٚؾـــا  احلضنـــ١ ايتذاصٜـــ١ ؾٝٗا، ،ٗا ٚؾٓارقٗاعـــٛاقتًـــو احلٛامـــض بأ يٓـ

َعًَٛات لٔ ايكٝغاصٜات

(113)

ٜ   ،اييت سظٝأل بؾـٗض٠ نـبري٠   قض بـ١ ٚاملضٜـ١ ٚبًٓغـ١ٝ     اتَجـٌ قٝغـاص

ٚغضْا ١

(114) 

ٝعٗـا;  يف  املـزٕ األْزيغـ١ٝ مج   ناْأل تٓتؾـض  احلُاَات ايعا١َإٔ ٜتنع مما سنضٙ اإلرصٜغٞ            

رّٚصا َُٗــا  يف طٜٓــ١ ايعُــاص٠ ايعضبٝــ١    ؾٝٗــا املــا٤، ٚيعــب دصتبا ٗــا بايطٗــاص٠ ٚايٛمــ٤ٛ قبــٌ ايقــال٠   

ايعـني   ، تـبٗر َتٓٛلـ١  طخضؾٝـ١ مناسز  ساتٗا  استٛت ل٢ً نُا إٔ احلُاَات  ،اإلعال١َٝ يف األْزيػ

ٚؾل من  إعالَٞ أْزيغٞ ؾضٜزتضٜع ايباٍ،ٚ

(115)

 غـادز قـضب امل تهجـض  ٚناْأل احلُاَـات  . 

(116)

ا ٚممـ ،

ــضٙ ــات،َٓٗا اإلرصٜغـــــٞ سنـــ ــ١ َٚايكـــــ١ ٚسقـــــٔ   محاَـــ ــا ١املضٜـــ ــ١ ،ٚدظٜض٠  ضٜـ،قٝؾـــ ٚقضٜـــ

بٗا مثا١ْٝ آدف قضٜـ١ لـاَض٠ آًٖـ١ باحلُاَـات ٚايـزٜاص احلغـ١ٓ       ناْأل ،َٚز١ٜٓ إؽب١ًٝٝ اييت لشص٠

(117)

 

نــاف أٚ أصبــع ص٥ٝغــ١ٝ َكبــا٠ تٚنــإ احلُــاّ ٜتــأيـ لــار٠ َــٔ َــزخٌ ٜــ رٟ إىل ثــالخ قالــات         

ُــا بٝٓٗــا لــٔ  ضٜــل ٝملضســاض، ٚناْــأل ٖــشٙ ايكالــات تتقــٌ ؾًَشكــات احلُــاّ َــٔ املٛقــز ٚا إيٝٗــا

ٚناْــأل تتدــش مجٝعــا ؽــهال َغــتطٝال أٚ َضبعــا      ؾتشــات أٚ أبٛاب،

(118)

ٜٚــ رٟ َــزخٌ احلُــاّ إىل   

اعــطٛإ ٚصرٖـــ١ فــػري٠ يف ؽـــهٌ َضؾــل ، ًٜٝـــ٘ سذــض٠ َغـــتط١ًٝ تعًٖٛــاقب٠ٛ ْقــــ اعـــطٛا١ْٝ      

                                                                                                                                        
(109)

،ٚلًٝ٘ دبٌ ٜكطع ب٘ َٔ اخلؾب ايشٟ ختض  َٓ٘  2ن24ِقٝؾا ١ سقٔ َٓٝع ناملز١ٜٓ ،بٝٓ٘ ٚبني ؽٛسص  

دٝإ َضسًتإ، أٟ ايكقاع ٚاأل بام، ٖٚشا اجلبٌ ٜتقٌ  ز١ٜٓ بغط١، ٚاملغاؾ١ اييت بني سقٔ قٝؾا ١ َٚز١ٜٓ 

 488، احلُريٟ،ايضٚض املعطاص، ل 2ن90ِسٛايٞ 

(110 )

-563ل ،اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘،2ن40ِ،َٚٓٗا إىل قض١ٜ بًٝغا١ْ لشص٠ قض١ٜ فػري٠ د عٛص هلا،ٚبٗا احلُاَات ٚايؿٓارم

564-569-570 
(111)

 563-562ْؿغ٘ ، ل 
(112 )

اصٜخ ٚسناص٠ اإلعالّ يف األْزيػ ) ايعُاص٠ ، لبز ايعظٜظ عا  ، يف ت268تٛصٜػ بايباؼ، املضدع ايغابل، ل 

 219-218املز١ْٝ( ل 
(113 )

ايكٝغاص١ٜ ٖٞ بٓا٤ َ يـ َٔ ؽبه١ َٔ ايطضقات اينٝك١ املغكٛؾ١،أٚ ممضات تزٚص سٍٛ بٗٛؾغٝع تٓؿتع لًٝٗا 

ُز احلٛاْٝأل، ٚتعتي ايكٝغاص١ٜ املضنظ ايض٥ٝغٞ يًتذاص٠ يف املز١ٜٓ، ٚؤض٣ نٌ أَٛص ايتذاص٠ ؾٝٗا،أمحز ذل

، نُاٍ 278ايطٛخٞ ،َظاٖض احلناص٠ يف األْزيػ يف لقض ب  األمحض ،َ عغ١ ؽباب اجلاَع١،األعهٓزص١ٜ،ر.ت،ل

 304ايغٝز املضدع ايغابل ،ل

(114 )

، 1964، ابٔ فاسب ايقال٠ ، املزٕ باإلَا١َ،دحكٝل لبز اهلارٟ ايتاطٟ،بريٚت، 86-18ايعشصٟ،املقزص ايغابل، ل 

 486-485ل
(115 )

Jones, Dalu: Architecture of the world, Edited by  George Michell. 1978 thame 

and        Hudson, Ltd, London, PERR IN Ted 1984, P165 

(116)

،لبز ايعظٜظ عا ،تاصٜخ ٚسناص٠ اإلعالّ يف األْزيػ )ايعُاص٠ املز١ْٝ 267تٛصٜػ بايباؼ،املضدع ايغابل،ل  

 43(،ل 

 570-569-563-562-541-539اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘،ل ( 117)
لبز ايعظٜظ عا  ،ايعُاص٠ املز١ْٝ يف األْزيػ ، راص َعاصف ايؾعب ،ايكاٖض٠،ايعزر ايضابع ٚايغتٕٛ ، يغ١ٓ ( 118)

اخلاَػ اهلذضٟ،ايزاص -، ذلُز لبز ايٖٛاب خالف ،قض ب١ اإلعال١َٝ يف ايكضٕ احلارٟ لؾض املٝالر140ٟ،ل1959

 30،ل1984ايتْٛغ١ٝ يًٓؾض،تْٛػ،



 2021غ١ٓ  اجلظ٤ األٍٚ(   ي -اجملًز احلارٟ ٚايجالثٕٛ    )ايعزر ايضابع                                    دل١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ ـ داَع١ اإلعهٓزص١ٜ    
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عضؾإ باخلًٛتني ٜٚؿقٌ ٖاتني اخلًـٛتني لـٔ بكٝـ١ ايكالـ١ لكـزإ ٜغـتٓزإ ؾُٝـا        بٓٗاٜتٗا قبٛإ ٜ

بُٝٓٗا ل٢ً لُٛر َضنظٟ ٚتعضف ٖشٙ ايكال١ باعِ ايبٝأل ايباصر، ٚنإ املغتشُٕٛ طلًعٕٛ ؾٝٗـا  

ٚيف أصنــإ اخلًــٛتني َكالــز ٜغــرتٜع  ُــاّ ًٜٚبغــْٛٗا لٓــز خــضٚدِٗ َٓــ٘،  ثٝــابِٗ لٓــز رخــٍٛ احل 

لًٝٗا املغتشُٕٛ

(119)

     

يف سٛامـض ني٣،َجـٌ: عضقغـط١     ناْـأل َٚٔ املالسـظ إٔ اإلرصٜغـٞ أغؿـٌ سنـض محاَـات                

أ الٍ بعنٗا باق١ٝ ست٢ َٜٛٓا ٖشاَع إٔ ٚ ًٝط١ً ٚبًٓغ١ٝ،

(120)

 

يكــز متٝــظت بــالر األْــزيػ لــٔ غريٖــا َــٔ ايبًــزإ اإلعــال١َٝ اإلخــض٣; بهجــض٠ أْٗاصٖــا ايــيت                  

َزْٗا ٚقضاٖا،ْٚظّضا يٛقٛع أغًب َزٕ ٚقض٣ األْزيػ ل٢ً األْٗاص ٚ ايٛرٜإ، ؾُٔ ايطبٝعٞ خترتم 

 إٔ ٜهٕٛ هلا قٓا ض ٚدغٛص يضب  املٓا ل اييت تؿقًٗا األْٗاص بعنٗا ببعا .

         ٚ  ٕ  ٜشنض اإلرصٜغٞ إٔ األْزيػ  تؾٌُ أقايِٝ لز٠، يف نٌ إقًِٝ َٓٗـا َـز

(121)،

ٜٚقـٓـ َـزٕ   

َٚـزٕ لُالقـ١ أطيٝـ١ ايبٓـا٤. َٚـٔ      ثـ١ أقغاّ:فـػري٠ َتشنـض٠، َٚتٛعـط١ املكزاص،    ثالاألْزيػ إىل 

ٖشا ايٓٛع األخري قض ب١، ايـيت هلـا  قٓطـض٠    

(122)

اْٗـا، ٚلـزر قغـٝٗا    لًـأل ايكٓـا ض ؾدـضا  يف بٓا٥ٗـا ٚإتك    

،بني ايكٛؼ ٚايكٛؼ مخغٕٛ ؽيا ، ٚعع١ ايكٛؼ َجٌ سيو مخغٕٛ ؽيا ، ٚعـع١  عبع لؾض٠ قٛعا 

 ٚهلا عتا٥ض َٔ نٌ د١ٗ تغرت ايكا١َ. لًٝ٘ ثالثٕٛ ؽيا ، ملعبٛص ٗضٖا ا

يف أٜـاّ دؿـٛف   -ٚأؽاص اإلرصٜغٞ إىل إٔ اصتؿاع قٓطض٠ قض ب١ َٔ َٛمع املؾـٞ إىل ٚدـ٘ املـا٤              

ثالثٕٛ سصالا ، ٚإسا نإ ايغٌٝ بًؼ املا٤ َٓٗا إىل سلٛ سًٛقٗا . ٚدحأل ايكٓطـض٠ ٜعـرتض    -املا٤ ٚقًت٘

ّ       ايٛارٟ صفٝـ عز  َقٓٛع َـٔ األسذـاص ايكبطٝـ١ ٚايعُـز اخلاؽـ١ٓ َـٔ ايضخـا

(123)

أَـا لـٔ قٓطـض٠    .

 ًٝط١ً 

(124)

ٖٚٞ قٛؼ ٚاسز٠، ٚايٓٗض ٜزخٌ دحـأل تًـو   اإلرصٜغٞ أْٗا َٔ لذٝب ايبٓٝإ، ؾٝشنض،

 ٠ دضٟ. َٚع آخض ايكٓطض٠ ْـالٛص٠ ايكٛؼ نً٘ بعٓـ ٚؽز

(125)

)ايغـاق١ٝ( اصتؿالٗـا يف اجلـٛ تغـعٕٛ     

صلضٟ ل٢ً  ٗضٖا ؾٝزخٌ املز١ٜٓ اىل أل٢ً ايكٓطض٠، ٚاملا٤سصاّلا، ٖٚٞ ُتقعز املا٤ 

(126)

 

                                                           
(119)

 30، ذلُز لبز ايٖٛاب خالف ،املضدع ايغابل،ل111-110لػ بايباؼ،املضدع ايغابل،تٛصٜ 

(120)

 215-214)ايعُاص٠ املز١ْٝ(، ل تاصٜخ ٚسناص٠ اإلعالّ يف األْزيػ لبز ايعظٜظ عا ،  
(121)

 536لاإلرصٜغٞ، ْؿغ٘، 
(122)

املز١ٜٓ،ل٢ً اينؿ١   ناْأل قٓطض٠ قض ب١ تقٌ بني َز١ٜٓ قض ب١ ْؿغٗا، ٚصبنٗا )ماسٝتٗا( ايٛاقع دٓٛبٞ 

ايٝغض٣ يٓٗض ايٛارٟ ايهبري،ٖٚٛ ايضبا املعضٚف بؾكٓز٠ ، ٚسزخ يف ايغٓٛات األٚىل َٔ ايكضٕ ايجأَ املٝالرٟ ، إٔ 

بٝإ املػضب يف أخباص بٔ لشاصٟ،ايا تٗزَأل قٓطض٠ قض ب١ ، ؾألار ايغُع بٔ َايو بٓا٤ٖا َٔ أسذاص عٛص قض ب١.

 35ايغٝز لبز ايعظٜظ عا  ،سناص٠ اإلعالّ يف األْزيػ ، ل .83،ل2،ز1950بريٚت، املػضب،راص فارص،

(123)

 536اإلرصٜغٞ ، ْؿغ٘،ل 
(124)

قٓطض٠  ًٝط١ً ٖزَأل ٖشٙ ايكٓطض٠ يف لٗز األَري ذلُز بٔ لبز ايضمحٔ األٚع  سني ثاص لًٝ٘ أًٖٗا ، ثِ  

997ٖـ /367دزرٖا خًـ بٔ ذلُز ايعاَضٟ )

)

بز ايعظٜظ عا  ، سناص٠ اإلعالّ يف ، قا٥ز املٓقٛص بٔ أبٞ لاَض. ايغٝز ل

 54األْزيػ ، ل 
(125)

ايٓالٛص٠: مجعٗا ْٛالري، ٚتغ٢ُ نشيو ْٛص١ٜ، آي١ يضؾع املا٤ قٛاَٗا رٚدب نبري َٔ خؾب ٜكاّ يف دلض٣ َا٤  

 ذلٛصٙ ل٢ً دزاص لاٍ َٔ سذض ٚتٛطع ل٢ً را٥ضت٘ اخلاصد١ٝ رد٤ تػضف املٝاٙ أثٓا٤ ٜٚقزص رٚصاْ٘ فٛتا ممٝظا، ٜجبأل

اجلزصإ، يتٛطع َٓٗا ل٢ً ايبغاتني ٚاملٓاطٍ ٚاملغادز ٚاحلُاَات  ْ٘، يتقب لٓزَا تضتؿع يف قٓا٠ ؤضٟ يف أل٢ًارٚص

 372، ل1زرب، َعذِ رٜٛإ األ ايؿاصابٞ ، ٚأسٝا٤ املز١ٜٓ، ٚتغ٢ُ ايٓٛالري اييت تزٜضٖا احلٝٛاْات باعِ يغا١ْٝ، أْظض:

 غايبلبز ايضسِٝ  ، 203، ل2،ز1972اإلعال١َٝ يف األْزيػ، راص ايٓٗن١ ، ،لبز ايعظٜظ عا ، قض ب١ سامض٠ اخلالؾ١ 
 ،2 َٛعٛل١ املٛصر، ،ايبعًبهَٞٓري ، 428، ل 1988 بريٚت بضؼ، دضٚؼ ،1  ادعال١َٝ، ٚايؿٕٓٛ ايعُاص٠ َٛعٛل١

 139ل ،7زراص ايعًِ يًُالٜني، 
(126 )

اؾتتاح األْزيػ سخا٥ض تؿٛم ايٛفـ، َٓٗا َا١٥  نُا أملع اإلرصٜغٞ إىل إٔ أٌٖ اإلعالّ ٚدزٚا يف  ًٝط١ً لٓز

ٚعبعٕٛ تاّدا َٔ ايشٖب َضفع١ بايزص ٚأفٓاف احلذاص٠ ايج١ُٓٝ، ٚأيـ عٝـ دلٖٛض ًَهٞ، ٚٚدز بٗا َٔ ايزص 

َٚا٥ز٠ عًُٝإ بٔ راٚر، ٚناْأل ،ٚايٝاقٛت أنٝاٍ ٚأٚعام، َٚٔ أْٛاع آ١ْٝ ايشٖب ٚايؿن١ َا د ضلٝ   ب٘ دحقٌٝ

 551،اإلرصٜغٞ، ْؿغ٘، لضر٠ ٚاسز٠ ؾُٝا ٜشنض َٔ طَ



 ر.ذلُٛر ناٌَ ذلُز ايغٝز لبز ايهايف         ّ(1164ٖـ/560)ت َٔ خالٍ نتاب ْظ١ٖ املؾتام يإلرصٜغٞ بعا َظاٖض ايعُضإ يف األْزيػ
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نُــا أؽــاص اإلرصٜغــٞ إىل قٓطــض٠ َــاصر٠،ٖٚٞ نــبري٠ سات قغــٞ لايٝــ١ ايــشص٣، نــجري٠ ايعــزر،          

ٚد  -أٟ آخـض ايكٓطـض٠   -لضٜن١ اجملاط. ٚقز بٓٝـأل لًـ٢  ٗـض ايكغـٞ أقبـا٤ تتقـٌ َـٔ راخـٌ املزٜٓـ١         

ا ايزاَٛؼٞ بٗا. ٚيف راخٌ ٖشُٜض٣ املاؽ

 (127)

ُٞ ايزٚاب ٚايٓاؼ لًـ٢ ألًـ٢     قٓا٠ َا٤ تقٌ املز١ٜٓ، َٚؾ

بٓـا٤ ٚثٝكـ١ ايتـأيٝـ سغـ١ٓ ايقـٓع١     تًو ايزٚاَٝػ، ٖٚٞ َتك١ٓ اي

(128) 

ٜٚنـٝـ اإلرصٜغـٞ ؾٝـشنض    

قٓطض٠ َز١ٜٓ إعتذ١

(129) 

ايبٓا٤ اييت َٔ ايقدض املٓذٛص لذٝب١

(130)

 

لــزر أسذــاصٙ أســز لؾــض  ٝــزٙ لًــِ قا٥ِ،ؼ بايؿــاص دحتــ٘ٚيف ٚعــ  َــاصر٠ أسٓــا٤ قــٛؼ ٜــزخٌ           

أٟ رلا١َ( Jambasسذّضا ؾك  ،يف نٌ لنار٠)

(131) 

ص،ٚيف ايكٛؼ أصبع١ أسذـاص  َٓٗا ثالث١ أسذا

١ًُ أسز لؾض سذّضا ٚٚاسز قؿٌ، ؾهاْأل اجلسٓٝات،

(132)

 

ٚضلزثٓا اإلرصٜغٞ لٔ سقٔ قٓطض٠ ايغٝـ، ايشٟ بٝٓ٘ ٚبـني َزٜٓـ١ َـاصر٠ َٜٛـإ، ٖٚـٞ َـٔ                

ْ  لذا٥ب ا ؿـػ ايكٓطـض٠، ٚأًٖـٗا َتشقـٕٓٛ ؾٝـ٘،د ٜكـزص هلـِ أسـز         ألصض، ٚمث١ سقٔ َٓٝـع لًـ٢ 

 أسز بايكتاٍ إد َٔ بابٗا ؾك ٚايكٓطض٠ د ٜأخشٖا ل٢ً ؽ٤ٞ.

(133)

 

ْٗا َٔ بٓـا٤ اخلـظص   إ" :ايظٖضٟ لٓٗا ٜكٍٛ ا، بُٝٓاا رقٝك اإلرصٜغٞ ٖشٙ ايكٓطض٠ ٚفؿ   ٜقـ ٚ        

ٚلًـ٢ َـه ٖـشا ايكـٛؼ بـضز      ،ا ٚلضم٘ عبع١ ٚثالثـٕٛ سصالّـ  ،ا سصاّل ٚإٕ اصتؿاع قٛعٗا عبعٕٛ ،ٍٚاأل

 ـٍٛ   ،ٚقـز بـ  ايـيز ٚايكٓطـض٠ بأسذـاص لظُٝـ١      ا،لظِٝ اصتؿال٘ ل٢ً  ٗض ايكٓطض٠ أصبعـٕٛ سصالّ 

َٓٗا مثاْٝـ١ أسصع ٚلؾـض٠ أسصع    احلذض٠

(134)

األسذـاص ثكـب ؾٝـ٘ عـٝـ َـٔ      ؼ ايـيز يف أسـز   أ،  ٚيف ص

ايًطٕٛ

(135)

 

زٜح لٔ َز١ٜٓ املٓهبٚلٓز احل          

(136)

ُّـا نايقـِٓ ،أعـؿً٘    أٜشنضاإلرصٜغٞ  ٕ بٗا بٓا٤ّ َضبّعا قا٥

      ٌ ٚاعع ٚألالٙ مٝل، ٚب٘ سؿريإ، ٚبنطا٥٘ سٛض نبري ٜـأتٞ إيٝـ٘ املـا٤ َـٔ سلـٛ َٝـ

(137)

لًـ٢  ٗـض   ،

قٓا ض نجري٠ َعكٛر٠ َٔ احلذض ايقًز، ؾٝقب َايٖا يف سيو احلٛض، ٜٚشنض أٌٖ املعضؾـ١ َـٔ   

خـض٣ ؾٝذـضٟ ٖٓـاى إىل    يو املا٤ نإ ٜقعز إىل ألًـ٢ املٓـاص ٜٚٓـظٍ َـٔ ايٓاسٝـ١ األ     أٌٖ املٓهب إٔ س

صس٢ فػري٠ 

(138)

ٚنشيو أؽاص اإلرصٜغٞ إىل َز١ٜٓ َضع١ٝ

(139)

اييت تكع ل٢ً ايٓٗـض األبـٝا سٝـح    

                                                           
(127)

 .614،ل 1، ز1960ايزاَٛؼ: ٚاجلُع رٚاَٝػ،ٖٚٛ َهُٔ ايقا٥ز،املعذِ ايٛعٝ  دلُع ايًػ١ ايعضب١ٝ، ايكاٖض٠، 

(128)

 545اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘،ل 
(129)

 تكع ل٢ً ٚارٟ ؽٌٓٝ إىل اجلٓٛب ايػضبٞ َٔ قض ب١ ل٢ً ُبعز مخغني نًٝٛ َرتا َٓٗا،ٖٚٞ َز١ٜٓ Ecija عتذ١ا 

،ابضاِٖٝ لبز املٓعِ 53لحلُريٟ، ايضٚض،،ا295ابٔ غايب،املقزص ايغابل،لٜظاٍ أًٖٗا يف دا١ًٖٝ. قز ١ د

 398-397ّ،ل2000عال١َ،ايتاصٜخ ايغٝاعٞ ملز١ٜٓ اعتذ١ األْزيغ١ٝ،دل١ً امل صذ ايعضبٞ،

(130)

 572اإلرصٜغٞ ، ْؿغ٘ ، ل 
(131)

 Dessus Lamare,Le musbaf de La mosque de cordoue,p,158( Journal 

Asiatique,1933) –Dozy,supptement. 
(132)

 546ْؿغ٘ ، ل اإلرصٜغٞ، 
(133)

 547- 546ْؿغ٘،ل  
(134) 

 85ايظٖضٟ،املقزص ايغابل، ل
(135)

 464، ل 1، املكضٟ،ْؿع ايطٝب، زاجلٝز األفؿض ايٓشاؼ أْٛاع َٔ ْٛعايال ٕٛ:  
(136)

ا ١ ، ٚهلا َضع٢ ٜغ٢ُ بامٗا ، احلُريٟ، َٔ َز١ٜٓ غضْ 2ن80َِز١ٜٓ تكع ل٢ً بعز  Almuñécarاملٓهب  

 549-548،ايضٚض املعطاص،ل564اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘،ل

(137)

 95،ؾايرتٖٓتٝػ،املهاٌٜٝ ٚاألٚطإ اإلعال١َٝ،ل4ن2ِأٟ سٛايٞ  ،املٌٝ ٜغاٟٚ أصبعُا١٥ سصاع 
(138)

 564لاإلرصٜغٞ،ْؿغ٘، 
(139 )

ٚايبغاتني َٔ نٌ ْاس١ٝ،ٚبٗا داَع  َز١ٜٓ قز ١ أطي١ٝ سغ١ٓ املٓظض،أسزقأل بٗا األؽذاص Murciaَضع١ٝ 

،ايظٖضٟ،املقزص 6لظِٝ َتغع لذٝب ايبٓا٤،بٓاٙ أَري املغًُني لًٞ بٔ ٜٛعـ بٔ تاؽؿني.ايعشصٟ،املقزص ايغابل،ل

 285،ابٔ غايب،املقزص ايغابل،ل101-100ايغابل،ل



 2021غ١ٓ  اجلظ٤ األٍٚ(   ي -اجملًز احلارٟ ٚايجالثٕٛ    )ايعزر ايضابع                                    دل١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ ـ داَع١ اإلعهٓزص١ٜ    
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صلاط إيٝٗا ل٢ً قٓطض٠ َقٓٛل١ َٔ املضانب

(140)،

ٜٚنٝـ اإلرصٜغٞ إٔ ملز١ٜٓ  ًٝط١ً اييت لضؾـأل  

ا٤باملز١ٜٓ ايبٝن

(141)

ُٜذاط لًٝ٘ إىل ٕ  صؾٝع١ املز١ٜٓ،دغض لظِٝ  ٚهلا َبا

 (142)

 

ناملغــذز ٚاحلُــاّ  ،َــٔ املضاؾــل١، نػريٖــا ؾــل سٜٝٛــاَضٚلُضاْٝــ١   تَٓؾــصســا٤ األ ناْــأل         

ار٠ ٚعالز ل٢ً سيـو ٚؾـض٠ املـ   ْزيػ،يف األ ٗٔ ايضا٥ذ١، ٚنإ   شٔ احلبٛب َٔ املاٚايغٛم ٚغريٖ

إس اْتؾــضت طصالــ١ احلبــٛب يف رلتًـــ املٓــا ل األْزيغــ١ٝ ، باإلمــاؾ١ إىل أُٖٝــ١   ;يٝــ١ ايالطَــ١األٚ

٥ٝـ١ ايـيت لًـ٢    ٚناْأل احلبٛب تطشٔ بٛاعط١ األصسـا٤ املا . ٚمضٚصتٗا يف احلٝا٠ اي١َٝٛٝ ١ٖٓٗشٙ امل

فـبٝب   ٖٚٞ تك١ٝٓ ابتهضٖا اإلْغإ;دعتػالٍ ايطاق١ املا١ٝ٥;إس تزٚص بؿعٌ قـ٠ٛ أْٗاص َزٕ األْزيػ،

ِ ايٓٗـــض، يـــ َٝـــاٙ . ٚناْـــأل نـــٌ  اسْٛـــ١ َـــٔ تًـــو  تطشٔ احلبـــٛب ٚعـــا٥ض َـــا ٜتدشْٚـــ٘ ملعاٜؾـــٗ

ّْـ   ،َٔ قالـ١ نـبري٠ سات ألُـز٠    ايطٛاسني تتهٕٛ ا أصبـع أصسـا٤ أٚ مخـػ أٚ عـأل    تنـِ  أسٝا

(143).

ٚقـز   

بٝـٛت أصسـا٤   ١أؽاص اإلرصٜغٞ إىل إٔ َزٜٓـ١ قض بـ١ بٗـا  ثالثـ    

(144)

     ٔ ، ،يف نـٌ بٝـأل َٓٗـا أصبـع َطـاس

ٚهلا ل٢ً ٖشا ايٓٗض أصسا٤ نجري٠ ،َز١ٜٓ  ًبري٠ ل٢ً مؿ١ ْٗض تاد٘اٍ إٕ نُا ق

(145) 

  

 تًـو ٚسيو بٛمـع  ;بٛاعـط١ األصسـا٤ املتٓكًـ١    بٛبطشٔ احلي ضٜك١ أّٜنا ٚابتهض أٌٖ األْزيػ         

ٚبٗــشا ٜغــٌٗ  .ٜــزٚص خاصدــ٘ يف املــا٤  ٚايــزٚدب،هــٕٛ ايضســٞ راخــٌ ايكاصب ت ٝــح األصســا٤ يف قٛاصب،

ِ    يتكـ  خـض; آىل إبٗا َٔ َٛمع  ادْتكاٍ ،َٚٔ أَجًـ١ سيـو أصسـا٤    زِٜ اخلزَـ١ يًٓـاؼ ٖٚـِ يف َـٛاقعٗ

ــإ إىل       ــ١ َـــــٔ َهـــ ــط١ املتٓكًـــ ــٛاسٔ عضقغـــ ــا ٚ ـــ ــ١ ايـــــيت يف َضانبٗـــ ــ١ٝ ايطاسٓـــ َزٜٓـــــ١ َضعـــ

آخض

(146)

يف يٙ بـز تاملضانـب  ؾٝكٍٛ إٕ ،ؽـب١ًٝٝ إىل إرصٜغـٞ  ايطضٜـل ايٓٗـضٟ َـٔ قض بـ١      ٜٚقـ اإل.

ىل قض ب١ إىل ٚارٟ ايضَإ أٚ إىل أصسا٤ )ْافع( إ٢ تقٌ ستض َٔ أصسا٤)ايظصار٠(ايٓٗ

(147) 

 

 -ايشٟ ٜتقٌ دضٜاْ٘ اىل ايبشـض -َز١ٜٓ قًُض١ٜ اييت ل٢ً ْٗض َٓزٜليف ٜٚنٝـ اإلرصٜغٞ إٔ         

 لز٠أصسا٤ 

(148)

 ١ْـ َزٜٓـ١ اا  إىلٓغـٛب  أصسا٤ ايٛارٟ املٚضلزثٓا لٔ ،

(149)

 ايـيت َزٜٓـ١ دٝـإ    ٚأصسـا٤ ،

اًٝ٘ أصسا٤ نجري٠ دزًّ، ٚلنبري ٖٚٛ ْٗض ،ٗض بًْٕٛل٢ً 

(150)

 ٙٚنشيو َز١ٜٓ باغ١ سٝـح  تهجـض املٝـا   ،

صسا٤ نجري٠ راخٌ املز١ٜٓ أاييت لًٝٗا 

(151). 

 

 
ٞ دحــزخ             املــزٕ  بؾــ٤ٞ َــٔ ايتؿقــٌٝ لــٔ نــجري َــٔ َظــاٖض ايعُــضإ احلضبــٞ يف          اإلرصٜغــ

َٚــٔ أَجًــ١ سيــو ٚفــؿ٘ ملزٜٓــ١ َــاصر٠ بــإٔ هلــا أعــٛاص  .ٚقــالع ٚأبــضاز ٚققــاب َــٔ أعــٛاص ،١ٝاألْزيغــ

 َٓذٛص٠ َٔ أسغٔ فٓع١ ٚأٚثل بٓا٤سذاص٠ 

(152)

 

                                                           
(140)

 558-557اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘،ل 

(141)

 554،اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘،لتزخًٗا س١ٝ أيبت١ ٚمٝأل بشيو يهجض٠ دقٗا ٚدريٖا،َٚٔ خٛافٗا أْٗا د 
(142)

 554لْؿغ٘،  
(143)

،احلغٔ ايٛطإ،ٚفـ أؾضٜكٝا،تضمج٘ لٔ ايؿضْغ١ٝ ذلُز سذٞ 373،ل 1ايؿاصابٞ،َعذِ رٜٛإ األرب، ز  

233، ل.1983ٚذلُز األخنض، راص ايػضب اإلعالَٞ، بريٚت، 

  
(144)

 579اإلرصٜغٞ، ْظ١ٖ املؾتام،ل 
(145)

 551ْؿغ٘ ،ل 
(146)

 559ْؿغ٘،ل 

(147)

 574ْؿغ٘،ل 

(148)

 547ْؿغ٘،ل 
(149)

 562،لْ٘ؿغ 
(150)

 568اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘،ل 

(151)

 571ْؿغ٘،ل 
(152) 

 546-545ْؿغ٘،لاإلرصٜغٞ،



 ر.ذلُٛر ناٌَ ذلُز ايغٝز لبز ايهايف         ّ(1164ٖـ/560)ت َٔ خالٍ نتاب ْظ١ٖ املؾتام يإلرصٜغٞ بعا َظاٖض ايعُضإ يف األْزيػ

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــ
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ــ١ باجلٝاص                 ــاص٠ املؿضغـ ــٔ احلذـ ــ٘ َـ ــضا٤ بأْـ ــض٠ اخلنـ ــٛص اجلظٜـ ـــ عـ ــا٥ض ايٚ،ٜٚقـ ــٛص َـــٔ  عـ غـ

ايرتاب

(153)

أعٛاص يٛصق١ٚاٚمع إ 

 

باملز١ٜٓ ٚايضبا دحٝ ٚاملض١ٜ 

(154)

ايٛاقـع   -نُـا إٔ صبـا املضٜـ١    

ِ ل٢ً دبٌ  ـ  .بغـٛص  أّٜنـا  ذلـا   -ٜغ٢ُ دبٌ دٖـ  استـٛت أٜنـا  لًـ٢ صبـا آخـض      ملضٜـ١ إٔ ا ٜٚنـٝ

  ا نبري لاَضبٖٚٛ ص،ٜغ٢ُ صبا احلٛض،ذلا  بغٛص ل٢ً اجلاْب ايػضبٞ

(155)

 

ٔ ا ٚعٛصٖ -َز١ٜٓ ايٝٗٛر بأْٗا -َز١ٜٓ  ضن١ْٛ ل٢ً ايبشض ٜٚقـ           ّ اي َـ ٖٚٞ سقـ١ٓٝ  ،ضخـا

 ْاسٝــ١ خٓــزم لُٝــل  نــٌ َــٜٔطٛف بٗــا ،َٓٝعــ١

(156)

عــٛص قضَْٛــ١  ٚفـــ َاٚلٓــز.

(157)

 ٘سنــض أْــ 

ؽــب١ًٝٝإ عــٛصنــاٖٞ ٜ

(158)

َزٜٓــ١ ٚارٟ آـ إٔٚ،

(159)

بٗــا عــٛاص ذلزقــ١أ ؾهاْــأل سات

(160)

زاْٝــ١ عــٛص ٚي

ُـ   ،َٜطـٌ لًـ٢ ايبع  ،سقني َٔ ْاس١ٝ ايؾـضم   ١"ؾـٝز "بٗٓزعـ١ ٚسه

(161)

 كـٍٛ إْـ٘ لٓـز املـز ٜقـعز     ٜٚ،

١عٛص ؽٓأل َاصَٜا٤ ايبشض إىل راخٌ 

(162)

 

ـــ            ــٛاصٓٗا أَ،متتـــاط باحلقـــا١ْ ٚاملٓعـــ١  قـــا٥ال  إْٗـــا  خـــض٣ أعـــٛاص َـــزٕ  أٜٚقـ  ،ٜبـــٛص٠َزٕ عـ

ًٜٚبؿ،ٚقًُضٜــ١

(163)

احلذــاص٠،ٚٚارٟ 

(164)

ٚقٛصٜــ١،يب١ً،ٚ

(165)

ٚتضدايــ١،

(166)

ٚٚؽــك١،ٚعضقغــط١ ،

(167)

، 

ٚغريٖا،ٚبغط١

(168)

 

عٛص اجلظٜض٠ اخلنـضا٤   ، ؾٝشنض أبٛاببعا املزٕ لٔ أبٛاب باصلاط ؽزٜز اإلرصٜغٞ زثٓاٚضل         

أبــٛابٚضلــزرُٖا بجالثــ١   ،ٚقًُضٜــ١

(169)

لــز٠ أبــٛاب ٕ ملزٜٓــ١ املضٜــ١  إىل أملــع أٚ،

(170)

ا هلــٕ قض بــ١ أٚ، 

اب ايكٓطض٠ ٚباب ايٝٗٛر بؾُاهلاب :ُٖا،بابإ

(171)

 

                                                           
(153)

 539ْؿغ٘،ل  
(154 )

   562-561ْؿغ٘،ل
(155)

  563-562ْؿغ٘،ل  
(156 )

 571-555ْؿغ٘،ل
(157)

 َٔ ْٗض ايٛار٣ بني قض ب١ ٚإؽب١ًٝٝ، ل٢ً اينؿ١ ايُٝ  يف عؿع دبٌ،ٖٚٞ تكع Carmona قض١َْٛ 

ٚبٝٓٗا ٚبني إعتذ٘ مخغ١  أٟ سٛاىل أصبعٕٛ نًٝٛ َرت َضبع،ايهبري،ؾـ٢ ايؾضم َٔ إؽب١ًٝٝ، بُٝٓٗا لؾضٕٚ َٝال،

 ٠٢٦-٠٢٥، ل املقزص ايغابلاحلُري٣،،572،اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘،ل2نِ 90أٟ سٛايٞ ٚاصبعٕٛ َٝال، 

(158)

 572اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘، ل 
(159 )

قضٜب١ َٔ غضْا ١بٗا ايهجري َٔ ايغًع َٔ أفٓاف ايجُاصٚايكطٔ ،  َز١ٜٓ باألْزيػ Guadixٚارٟ آـ 

 192احلُريٟ ،ايضٚض املعطاص،ل
(160 )

 567ْؿغ٘، ل
(161)

 557اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘، ل 

(162)

 543ْؿغ٘،ل 

(163)

ًٜبؿ َز١ٜٓ تكع بايكضب َٔ َز١ٜٓ ؽٓرتٜٔ ٖٚٞ ل٢ً عؿع دبٌ ٚهلا عٛص َٓٝع ٚصقع١ ؾضد١ ٚبٗا لُاصات  

 550، اإلرصٜغٞ ، ْؿغ٘،ل2ن24ِٚيٓغا٥ٗا مجاٍ ؾا٥ل َٚٓٗا اىل بطًٝٛؼ  ٚأعٛام ٚرٜاص نجري٠ ،
(164)

ٖٚٞ َز١ٜٓ تعضف  ز١ٜٓ ايؿضز باألْزيػ،ٖٚٞ بني اجلٛف ٚايؾضم َٔ  Guadalajaraٚارٟ احلذاص٠  

 606،احلُريٟ،ايضٚض املعطاص، ل553اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘،ل2ن130ِقض ب١،ٚبٝٓٗا ٚبني  ًٝط١ً 
(165)

ع١ َٓٝع١ تكع ل٢ً َكضب١ َٔ مؿ١ ايتاد٘ ايُٝ  يف مشاٍ غضب  ًٝط١ً، ؾ٢ غضب ٖٚٞ قً: Coria قٛص١ٜ 

، ٚهلا عٛص َٓٝع. 2ن90ِأٟ سٛايٞ  األْزيػ، قضٜب١ َٔ َاصر٠، ٚبٝٓٗا ٚبني قٓطض٠ ايغٝـ َضسًتإ

 .٠٣١ل ،احلُريٟ، ايضٚض املعطاص،557اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘،ل

(166)

ٖـ ْظٍ ايضّٚ لًٝٗا ؾشافضٖٚا ؾدضز إيِٝٗ ذلُز بٔ 630َز١ٜٓ ناحلقٔ املٓٝع،ٚيف ع١ٓ  Trujilloتضداي١  

،احلُريٟ،ايضٚض املعطاص، 539اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘،لٜٛعـ بٔ ٖٛر  اَعا يف اْتٗاط ؾضف١ ؾِٝٗ ٚيهٓ٘   ٜتُهٔ،

 133ل

(167)

،ايعشصٟ،املقزص 2ن100َِز١ٜٓ سق١ٓٝ باألْزيػ هلا عٛصإ َٔ سذض،بٝٓٗا ٚبني عضقغط١  Huescaٚؽك١  

 612،احلُريٟ،ايضٚض املعطاص،ل82ظٖضٟ،املقزص ايغابل،ل،اي55ايغابل،ل

(168)

 568-555-554-553-551-550-547-544-541اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘،ل  

(169)

 547-539 ْؿغ٘،لاإلرصٜغٞ، 

(170 )

 563ْؿغ٘، ل



 2021غ١ٓ  اجلظ٤ األٍٚ(   ي -اجملًز احلارٟ ٚايجالثٕٛ    )ايعزر ايضابع                                    دل١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ ـ داَع١ اإلعهٓزص١ٜ    
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بـاب ايكٓطـض٠ يف   :إعتذ١ ١ٓ َزٜ ،نأبٛاباملزٕ أبٛابنجري َٔ  إىلاإلؽاص٠  اإلرصٜغٞ أغؿٌٚ           

إؽـب١ْٛ ٚبـاب   ،ايؾضم

 

ٍ     ،ٚبـاب صطم يف ايػـضب   ،يف اجلٓـٛب  ٚغـري   ،ٚبـاب ايغـٛق١ٝ يف اجلـٛف أٚ ايؾـُا

بٛابسيو َٔ األ

(172)

 

يف اجلٗــ١ ايؾــُاي١ٝ  ايــشٟ سنــض بــاب غضْا ــ١    أغؿــٌ اإلرصٜغــٕٞ أىل إؽــاص٠ ٖٓــا  ٚؤــزص اإل           

يف ايغـٛص اجلٓـٛبٞ   ايـشٟ  ٚنـشيو بـاب ايبشـض     ،اخلطٝـب لٓز ابـٔ  سنض ي٘ ٚٚصر  ،ايػضب١ٝ َٔ ايغٛص

ىل عاسٌ ايبشضإٜ رٟ ، ٚقضب راص ايقٓال١  ز١ٜٓ َايك١

(173) 
تكٜٛـ١   َٓٗـا  ،غـضاض لـز٠  دحقٝٓات رؾالٝـ١ أَاَٝـ١ أل   يتهٕٛؾهاْأل تًشل بايغٛص  األبضازأَا           

٘ -لال٠ٚ لًـ٢ إٔ ؽـضؾات ايـيز    ٚتزلُٝٗا، األعٛاص  َٛدعـ١  تٛدٝـ٘ مـضبات   تغـالز لًـ٢    -أٚ ؾتشاتـ

ــزٚ  ــا يًعـــ ــٛاص   إسا َـــ ــٔ األعـــ ــرتاب َـــ ــاٍٚ ادقـــ ــضاز يف .ٚناْألســـ ــزيػ األبـــ ــ األْـــ ــا  ١َضبعـــ أٚ غايّبـــ

بعز بٓا٤ األعٛاصُٚتب٢ٓ ١،َغتطًٝ

(174)

 

) ٜٚغـ٢ُ  بٛفؿ٘ بضز َاصر٠ ايشٟ يف اجل١ٗ اجلٓٛب١ٝ َـٔ عـٛص املزٜٓـ١،ٚبضز    اإلرصٜغٞٚأؾارْا          

ٙ ٗا، ٚإٔ ىل ٚدٗٗا ؾٝإًه١ َاصر٠ تٓظض ايشٟ ب٘ َضآ٠ ناْأل املايكقض ( بيز ٘  ذلـٝ  رٚص  أٚ َغـاست

 الؾـــضٕٚ ؽـــّي

(175)

ٚفـــٓعأل َـــاصر٠ تًـــو املـــضآ٠ يتشـــانٞ َـــضآ٠ سٟ ايكـــضْني ايـــيت فـــٓعٗا يف َٓـــاص   

ٚأبضاز َٓٝع١بٗا أب١ٝٓ سق١ٓٝ ناْأل   ضن١ْٛ ٚلٓز سزٜج٘ لٔ.اإلعهٓزص١ٜ 

(176)

 . 

املقــارص اجلػضاؾٝــ١ ايــضغِ ممــا أؽــاصت إيٝــ٘ َٓٗــا  لًــ٢ األبضاز،َــٔ  انــجرّي  اإلرصٜغــٞ أغؿــٌٚ          

 تٓع ؾٝـ٘ ايغـهإ    اصر٠ د ختًٛ قض١ٜ أٚ مٝع١ بٗا َٔ  بضزَإٔ  َجال   ٜشنض احلُريٟ. ١ٝاألْزيغ

 ٚ َـٔ خطــض ايعــز

(177)

َــٔ  أّٜنــاٚيف صنــٔ َٓــ٘  ،مجــٌايػضبــٞ بــضز ٜعـضف بــاييز األ قض بــ١ ٛص غــٚب.

بكقـب١ قضَْٛـ١ لـز٠    ،ٚبـ٘ بـضز يًُكاتًني  ،١ًَْاس١ٝ اجلٛف بٓٝإ َضتؿع لًـ٢ ايغـٛص ٜغـ٢ُ مض   

بضاز أ

(178)

 

َـــــٔ أقـــــزّ تعضٜؿـــــات نًُـــــ١ ٔسِقـــــٔ يف َعامجٓـــــا ايعضبٝـــــ١، َـــــا سنـــــضٙ ايؿضاٖٝـــــزٟ                      

٘    786ٖـ/170)ت  ّ(،سني قاٍ يف َعذُ٘ إٕ احلقٔ نٌ َٛمع سقـني د ٜٛفـٌ إىل َـا يف دٛؾـ

(179)

 

قٔ  َع٢ٓ َؿـضر٠ يػٜٛـ١ أخـض٣ ٖـٞ ايكًعـ١، ٚقـزلضَّف ابـٔ رصٜـز األطرٟ )         ٜٚتزاخٌ َع َؿّٗٛ احل

ّ(933/ٖـ321ت

(180)

ايكًع١ ؾكاٍ إْٗا:" سقٔ يف ألًـ٢ اجلبـٌ، ٚاجلُـع قـالع ".ٚيف َٛعـٛل١ ايعُـاص٠        

أٚ دبـٌ( ٜكـاّ لًـ٢ َهـإ َؾـضف)ت١ً     اإلعال١َٝ قٌٝ لٔ ايكًع١ إْٗا:" بـضز سقـني   

(181)

.َٚـٔ خـالٍ   

احلقــٔ ٚايكًعــ١ ٜتنــع إٔ ايػــضض َُٓٗــا ٚاســز،ٖٚٛ محاٜــ١ املٛقــع َــٔ     ٖــشٙ ايتعضٜؿــات يهًُــيت  

 ٖذّٛ األلزا٤. 

                                                                                                                                        
(171)

 575ْؿغ٘، ل 
(172)

 97-61-53املعطاص، ل احلُريٟ،ايضٚض 

(173)

،نُاٍ  564،ل 2،اجملًز 1974َهتب١ اخلازلٞ،ايكاٖض٠،اإلسا ١ يف أخباص غضْا ١، دحكٝل ذلُز لبز اد لٓإ،  

أبٛ َقطؿ٢، َايك١ اإلعال١َٝ يف لقض رٜٚالت ايطٛا٥ـ، رصاع١ يف َظاٖض ايعُضإ ٚاحلٝا٠ اددتُال١ٝ،َ عغ١ 

 Robles,Malaga musulmama,p.299 23، ل 1990ؽباب اجلاَع١،اإلعهٓزص١ٜ، 
(174)

زٕ ٚاحلقٕٛ( تضمج١ ر. لًٞ َٓٛيف،اجملًػ األل٢ً يًجكاؾ١ ،ايكاٖض٠ ، َايزْٚارٚ،ايعُاص٠ يف األْزيػ ) لُاص٠ امل 

 ١٣١-١٣٥،ل 2005
(175) 

 546اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘،ل

(176)

 555ْؿغ٘،ل 
(177)

 ٢١٤ايضٚض املعطاص، لاحلُريٟ ، 

(178)

 461ْؿغ٘، ل  
(179 )

 118، ل3نتاب ايعني،دحكٝل َٗزٟ املدظَٚٞ ٚإبضاِٖٝ ايغاَضا٥ٞ،راص َٚهتب١ اهلالٍ،بريٚت، ر.ت، ز
(180)

 940، ل2ّ، ز1987مجٗض٠ ايًػ١ ، دحكٝل صَظٟ َٓري بعًبهٞ ، راص ايعًِ يًُالٜني ، بريٚت ،  

(181)

  319ّ، ل 1988غايٞ لبز ايضسِٝ، َٛعٛل١ ايعُاص٠ اإلعال١َٝ ،دضٚؼ بضؼ ، بريٚت،  



 ر.ذلُٛر ناٌَ ذلُز ايغٝز لبز ايهايف         ّ(1164ٖـ/560)ت َٔ خالٍ نتاب ْظ١ٖ املؾتام يإلرصٜغٞ بعا َظاٖض ايعُضإ يف األْزيػ

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــ
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إٔ احلقـٕٛ َـٔ ايعُـا٥ض احلضبٝـ١ ايـيت اعـتدزَٗا ادْغـإ َٓـش ايكـزّ بػـضض            َٔ املعضٚفٚ          

ٞ  ٚلٓز ايكضا٠٤ ايتاصطل١ٝ يهتابا٤.ايزؾاع، ٚايتقزٟ هلذُات األلز ٚسزٜجـ٘ ؾٝـ٘ لـٔ بـالر      اإلرصٜغـ

 مما ٜـزٍ لًـ٢ أُٖٝتٗـا   ١ٝ،األْزيغـ زلز إؽاصات نجري٠ إىل احلقٕٛ –تاصطلٝا ٚدػضاؾًّا–ػاألْزي

 . يف ايٓظِ ايزؾال١ٝ

بٗــا، ناْــأل ُتشــزم األخطــاص ايــيت لــٔ  األْــزيػيكــالع ٚاحلقــٕٛ يف انجــض٠ ِٓ تــبؾــهٌ لــاّ ٚ        

١ٓٝ املرت اإلعـبا١ْٝ املغـٝش١ٝ   ٝٓني ل٢ً محاٜتٗا َٔ ايكـ٣ٛ  األْزيغٚسضل  ؾكً ُـا ختًـٛ    ;ٓبقـ١ ايؾـُاي

       ٔ ُٓـ١، أٚ َؿـرتم  ـضم ص٥ـٝػ َـٔ قًعـ١ أٚ سقـ  األْـزيػ شٝـا٠ املغـًُني يف   ؾد لذب;ٚ.َٓطك١ َٗ

بؿعـٌ  -ٔ ْاسٝـ١  َـ لباص٠ لٔ سـضٚب َٚعـاصى بٝـِٓٗ     -يف دلًُٗا-مثا١ْٝ قضٕٚ ناْأل يت اَتزت اي

ــاؾػ لًــ٢ املًــو ٚايض٥اعــ١     ١ٓٝ ٚايتٓ ــِٓٗ ٚبــني امل -ايعقــب َــٔ ْاسٝــ١   ُايــو اإلعــبا١ْٝ املغــٝش١ٝ  ٚبٝ

 .أخض٣

ٕ األْزيغٚنجري َا ناْأل احلقٕٛ             ٚ نْٛٗـا  يف  ،١ٝ تناٖٞ املـز ٕ  آلـاَض٠  َٚـٔ   ،ًٖـ١ بايغـها

محــاّ ٚؾٓــارم ٚ ،ٚصبــا لــاَض أعــٛامٚيــ٘  ،ٖٚٛ سقــٔ ناملزٜٓــ١ ،أَجًــ١ سيــو سقــٔ قٝؾــا ١ 

(182)

 

ٚسقٔ ؽكٛص٠.

(183)

٘  اناملز١ٜٓ لاَّض ايشٟ نإ ، ٌ   ، بأًٖـ  ،جلٗـ١ َٓٝـع ا  ،يف صأؼ دبـٌ لظـِٝ َتقـ

ٕ ، سغــٔ ايبٓٝــ١ ٟ  :ٚطلــضز َــٔ أعــؿً٘ ْٗــضا ٚايجــاْٞ ٖــٛ ،ايهبري أســزُٖا ْٗــض قض بــ١ املغــ٢ُ بــايٛار

بٝا ايشٟ  ض  ضع١ٝايٓٗض األ

(184)

لال٠ٚ ل٢ً سقٔ بًؾا١ْ،

(185)

، ٕ ٚسقٔ بهـريا

(186)

سقـٔ َٓٝـع    

ٚسٛي٘ لُاصات َتق١ً ٘ عٛم َؾٗٛر٠ٚي ،لاَض ناملز١ٜٓ

(187)

. 

يف لُـاصِٖ  أٜٚكطعـٕٛ   ،خٌٝ ٚصدـاٍ َتشقـٕٓٛ بٗـا    لز٠ بٗاقٕٛ ما٤ سبأ اإلرصٜغٞٚأَزْا          

ـ  ٗا َٚٓ، ايػاصات ل٢ً بالر ايٓقاص٣ اإلعبإ ٚسقـٔ  ،ٚسقـٔ َزٜٓـ١ تضدايـ١     ،سقٔ قٓطـض٠ ايغـٝ

َزيني

(188)

ٚسقٔ قافضـ،

(189)

ٞ ؽـاص  أنُـا  . بـني املـزٕ    ناْـأل ىل احلقـٕٛ ايعـاَض٠ ايـيت    إ اإلرصٜغـ

ٞ  َجًُــا بــني َايكــ١ ٚقض بــ١ َــٔ احلقــ   ،١ٝاألْزيغــ  ،ٕٛ ايعــاَض٠ ايــيت ٖــٞ سٛامــض يف تًــو ايٓــٛاس

ؽش١ْٚاصَٓٗا ٚ

(190)

ْـتكري٠ أٚ

(191)

بٔ املٓقـٛص بعـز رٚيـ١    األْـزيػ ٕ أخًتُٗـا ؾـه ايجـٛاص ب   اُٖٚـا َـزٜٓت  ،

َٝـ١  أ  ايكـا٥ِ بزٚيـ١ بـ   ّ(1002 - 938ٖــ /   392 - 327)أبـٞ لـاَض  

(192)

إ ٚبغـط١ ٚٚراٟ  ٚؾُٝـا بـني دَّـ   

                                                           
(182 )

 569اإلرصٜغٞ،ْظ١ٖ املؾتام، ل 

(183)

ٖٚٛ يف صأؼ دبٌ لظِٝ َتقٌ َٓٝـع ،ً٘ناملز١ٜٓ لاَض بأٖ ) َٔ ألُاٍ دٝإ(Segura قٔ ؽكٛص٠س 

 ٢٣٠-٢٣١ؿغ٘،ل ْ،اإلرصٜغٞ، اجل١ٗ
(184 )

 560اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘،ل
(185)

بًؾا١ْ ٖٛ سقٔ نبري لاّ،ٜقؿ٘ اإلرصٜغٞ بأْ٘ " ي٘ سقا١ْ ٚٚثاق١، ٖٚٛ سقٔ ضلٝ  ب٘ ؽذض ايظٜتٕٛ  

 572، اإلرصٜغٞ، ْؿغ٘، ل2ن40ِٚاملغاؾ١ بٝٓ٘ ٚبني سقٔ أؽ١ْٛ تكزص  ٛايٞ 

(186 )

ريإ سقٔ َٓٝع ٜكع بايكضب َٔ َز١ٜٓ ؽا ب١ ،ٚتقٓع ب٘ ثًٝب بٝا تباع باألمثإ ايػاي١ٝ ٜٚعُض ايجٛب به

 557، اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘،ل 2ن80َِٓٗا عٓني نجري٠ ٖٚٞ َٔ أبزع ايجٝاب ٚ املغابؿ١ بني بهريإ َٚز١ٜٓ را١ْٝ 

(187)

 557ل اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘،  

(188 )

تكضٜبا َٚٓ٘ اىل سقٔ تضداي١ ْؿػ  2ن١90ِ َاصر٠  غاؾ١ ٜكع بايكضب َٔ َزٜٓ Medellín سقٔ َزيني

 550املغاؾ١ اإلرصٜغٞ، ْؿغ٘،ل
(189) 

ٖٚٛ سقٔ َٓٝع ؾٝ٘ خٌٝ  دٓٛبٞ ْٗض ايتاد٘ ٚمشاٍ ؽضقٞ بطًٝٛؼ ٚغضبٞ تضداي١ Caceresتكع قافضـ 

لقض املضابطني ٚاملٛسزٜٔ ذلُز لبز ااد لٓإ، ;  551-550-547-546 ْؿغ٘ ، ؾ٢ بالر ايضّٚ. ادرصٜغ٢، ٚصداٍ ٜػاٚصٕٚ

   ٠١١ األٍٚ،ل ايكغِ ٠٦٣١ّ/ٖـ٠٨٥٨لقض املضابطني، ايكاٖض٠ ،يف املػضب ٚاألْزيػ، ايطبع١ األٚىل
(190 )

َٜ٘،َٚٓظٍ ايٛد٠ ٚايعُاٍ،َٚٔ َزْٗا َايك١ ٚبُٝٓٗا   Archidona اصؽش١ْٚ تؿضٜبا،  2ن54ِٖٚٞ قالز٠ نٛص٠ ص

 25احلُريٟ،ايضٚض املعطاص،ل

(191 )

تكضٜبا ،  2ن70َِز١ٜٓ بٗا ايعزٜز َٔ احلقٕٛ ايعاَض٠ ٚتكع بايكضب َٔ َايك١ ٚبُٝٓٗا  Antequeraاْتكري٠ 

 570اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘،ل

(192)

 570اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘ ،ل 



 2021غ١ٓ  اجلظ٤ األٍٚ(   ي -اجملًز احلارٟ ٚايجالثٕٛ    )ايعزر ايضابع                                    دل١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ ـ داَع١ اإلعهٓزص١ٜ    

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ــــ

335 
 

ٕ بؾــضقٞ أَــٔ سيــو ، ٚقــب ٚغــالٍ ْاؾعــ١ نــجري٠ هلــا خ ،ز٠ آًٖــ١تــآـ سقــٕٛ نــجري٠ لــاَض٠ مم

ــٛسص    ــٔ ؽــ ــ١ سقــ ــ١ بٝاعــ ــإ قبايــ دٝــ

(193)

ٟ  إٚ، ــٛسص ــب اخلــــال  ايؾــ ــ٘ ٜٓغــ يٝــ

(194)

ــٔ   ــشيو سقــ ٚنــ

١َضؽــاْ

(195)

  ٗ ّْ أٖٚــٛ َــٔ  ،ضٜٖٔٚــٛ لًــ٢ دلتُــع ايٓ ــع احلقــٕٛ َها ّْــ ٚأٚ،آَ ٚأنجضٖــا  ،اثكٗــا بٓٝا

لُاص٠

(196)

 

سقــٔ  ؾــهضٚنــشيو           

(197)

ٚصؾعــ١ ٚ ٝــب ،عــ١ ٚلًٛا َٓاألخــض٣  األْــزيػايــشٟ ؾــام سقــٕٛ ،

ٚبني املٛمع ٚاملٛمع اثٓـا  ،نيٚيٝػ ألسز َٛمع ٜقعز َٓ٘ إىل ٖشا احلقٔ إد َٛمع ،تضب١ ٖٚٛا٤

 املٓا ل اخلقب١ ٚاملظاصع ٚايبغاتني.ٚبألالٙ ،َٝال  لؾض

(198)

 

ٔ  نُـا أملـع               ٜـشنض املتذٛيــٕٛ يف  ،ٚيف صأؼ دبٌ،ايـشٟ نـإ   ( املضٜـ١  قــضب)،سقـٔ احلُـ١   لـ

ٚد أعــدٔ َٓٗــا ،ٚد أتكــٔ َٓٗــا بٓــا٤،احلُــ١ يف املعُــٛص َــٔ األصض تًــوَــا َجــٌ  ٘األصض أْــ أقطــاص

.َا٤

(199)

 

ل٢ً بعــز ،بــايكضب َــٔ َزٜٓــ١ يكٓــأل ،بًٓافــ١إدظٜــض٠ تغــ٢ُ نــشيو لــٔ  اإلرصٜغــٞ ٚســزثٓا          

ٔ   دظٜـض٠ سات  ٚأْٗا،ٌَٝ َٔ ايي ٚ   ، َٚضعـ٢ سغـ َهُـٔ ملضانـب ايعـز

(200)

 ٚ ٔ ٕ   لـ ٟ سقـٔ املعـز  ، ايـش

ْ أقبايـ١ َزٜٓـ١    ،مـؿ١ ايٓٗـض َـٔ اجلٓـٛب     لًـ٢  ٚمٞ بـشيو ألْـ٘ لٓـز ٖٝذـإ ايبشـض ٜكـشف       ;١ؽـبٛ

ٖٓاى بايشٖب ٚايتي

(201)

تًـو ايـبالر ؾٝدـزَٕٛ     ٌٖـ أىل ٖـشا احلقـٔ   إطَـٔ ايؾـتا٤ ققـز     ٕسا نـا نؾـ  ،

 ىل اْكنا٤ ايؾتا٤ إ٘ بايشٟ )أٟ املٓذِ( املعزٕ 

(202)

 

احلقـــٕٛ  َـــٖٔٚٞ ،غري إٔ ايكقـــب١ أنـــي َغـــاس١،ايكـــالع إىل ســـز نـــبري ٚتؾـــب٘ ايكقـــاب          

ؾٗٞ تكـّٛ  ،ٝؿـ١ أٚ األَـري يف ققـض بزاخًـٗا    ٜكـِٝ اخلً َا ٚلار٠ -أٟ ايٛاقع١ يف احلٛامض -احلنض١ٜ

ّٓ ،بــزٚص احلُاٜــ١ يًشٛامــض ايهــي٣ َّــ ،اُٚدبًّــ ،اا داَّعــَٚغــذّز،ا ٚتنــِ بزاخًــٗا ققــضا  ذلقــ ا ٚمحا

(203)

املٛامـع احملقـ١ٓ يف ايبـٛارٟ أٚ ايكـض٣ ايبعٝـز٠ لـٔ        ا لًـ٢ ناْـأل تطًـل غايبّـ   هًُـ١  ايكـالع ؾ ،أَا 

َٓٝع١َعظُٗا بأعٛاص يف   ادح نًتاُٖا ٚناْأل ايكالع ٚايكقاب.احلٛامض

(204)

 

قًعـ١ ببؾـرت   ، َٓٗـا لزٜـز٠   ما٤ قالع ٚققابأ اإلرصٜغٞيف نتاب ٚ        

(205)

ْٗـا يف  ايـشٟ ٚفـؿٗا بأ   

ًـ ٗا١ٜ ادَتٓاع ٚايتشقني ٚايقعٛر إْ قًـِٝ صٜـ١  ٖٚـٞ تتبـع إ   ٢  ضٜـل فـعب  يٝٗا ل

(206)

ممـا ٜعـ  إٔ   

                                                           
(193)

 117ؽٛسص باألْزيػ َٔ نٛص دٝإ،ٖٚٞ قض١ٜ تعضف بػزٜض ايظٜأل يهجض٠ طٜٛتٗا، احلُريٟ،ايضٚض،ل 

(194)

 569اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘، ل 

(195)

 542احلُريٟ،ايضٚض املعطا،ل 2ن36َِٔ ألُاٍ املض١ٜ ٖٚٛ سقٔ ٜبعز لٔ املض١ٜ سلٛ Marchenaَضؽا١ْ 

(196)

 567اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘،ل 

(197)

 35،ل4،زَعذِ ثاْٝ٘،ٚؾتع ناؾ٘ ٖٚٛ سقٔ سقني يف نٛص٠ دٝإ،ٜاقٛت،أٚي٘،ٚعهٕٛ  بهغض Tiscarٔ ِؾه ض

(198)

 560اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘، ل 

(199 )

 567ْؿغ٘،ل
(200 ) 

 558ْؿغ٘،لاإلرصٜغٞ،

(201) 

ٜقاؽ، ؾنسا فٝػا ؾُٗا سٖب، ٚقٌٝ ٖٛ َا نإ َٔ ايشٖب غري َنضٚب ، ؾنسا  إٔ قبٌ ايشٖب َٔ ؾتاتايتيٖٛ 

ٖـ(،سكٝك١ ايزٜٓاص ٚايزصِٖ ٚايقاع ٚاملز( ختضٜخ 633ايغبيت) أبٛ ايعباؼ أمحز ايعظيف)ت مضب رْاْري ؾٗٛ لني.

، ،املعذِ ايٛعٝ ،ٚآخضٕٚ ;َقطؿ٢ إبضاِٖٝ،114ّ ، ل1999ٚرصاع١ ذلُز ايؾضٜـ،َٓؾٛصات اجملُع ايجكايف،أبٛ  يب،

 ، 84ل،1ز ، ّ 1989راص ايزل٠ٛ، اعتاْبٍٛ، 

(202)

 547اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘،ل 

 (203)

 ٠٦٥-٠٥١َايزْارٚ، ايعُاص٠ يف األْزيػ، ل  

(204)

 197ل ْؿغ٘، 

(205)

، بايكضب َٔ ١ايكصْٚزٙ َٚ بنيكع ل٢ً ق١ُ دبٌ َٔ عًغ١ً اجلباٍ ايٛاقع١ ت، ١َٓٝعقًع١  Bobastroببؾرت:  

،ابٔ غايب،املقزص بٝٓ٘ ٚبني قض ب١ مثإْٛ َٝال َٚٔ ألُاٍ ص١ٜ باألْزيػ، ٖٚٛ َايك١، دٓٛبٞ األْزيػ

 79لايضٚض املعطاص،  احلُريٟ،،295ايغابل،ل

(206)

 570-537اإلرصٜغٞ، ْظ١ٖ املؾتام ،  



 ر.ذلُٛر ناٌَ ذلُز ايغٝز لبز ايهايف         ّ(1164ٖـ/560)ت َٔ خالٍ نتاب ْظ١ٖ املؾتام يإلرصٜغٞ بعا َظاٖض ايعُضإ يف األْزيػ

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــ
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ٔ ايٛفــٍٛ آيٝٗــ قًعــ١ صبــاح ٜضٜــز اخرتاقٗــا ٚ ا ؽــام ٚؾٝــ٘ َعاْــا٠ نــبري٠ ملــ

(207)

 ١لًــ٢ مــؿ١ ْٗــض ٜاْــ 

(208)

ٜـــٛبأٚقًعـــ١  ،ٚقًعـــ١ دلـــضٜ ،

(209)

ــ١ رصٚقـــ١  ، ــ١ َزٜٓـــ١ دٓذايـــ١ ،ٚقًعـ ٚقًعـ

(210)

 ٜقـــؿٗاايـــيت  

سق١ٓٝ ايكًع١ َٓٝعـ١ ايضقعـ١   بأْٗا  اإلرصٜغٞ

(211)

ٞ ٜٚنـٝـ  . ٕ قًعـ١ َزٜٓـ١  ًـبري٠ َـٔ     أ اإلرصٜغـ

صؾــع ايكــالع  أ

(212)

ــ١ هلــا َــٔ مجٝــع دٗاتٗــا    أىل إؽــاص أنُــا ، قــايِٝ صؾٝعــ١ ٚقــالع   إٔ َزٜٓــ١  ًٝطً

َٓٝعـ١ 

(213)

ٞ أملـع  .ٚ ٞ   ىل ققـب١ غضْا ـ١ ايـيت ؽـٝزٖا األ    إ اإلرصٜغـ َـري سبـٛؼ ايقـٓٗاد

(214)

نُــٌ أٚ،

ابٔ بارٜػ بٔ سبٛؼ ابٓ٘ٚلُضاْٗا بٓا٤ٖا 

(215)

 ،ٚ ًٝطًـ١  ،ٜٚبٛص٠ ،ك١َايققب١ ،ثِ ٖٓاى  َٔ بعزٙ 

ــأ اإلرصٜغـــٞ قـــاٍ ايـــيتاملضٜـــ١  . ثـــِراْٝـــ١ٚ ــا١ْ إٔ بـ ــب١ املؾـــٗٛص٠ باحلقـ ــب١ ٚ ،ل٢ً دبًـــٗا ايكقـ ققـ

ٚصٜٛي١أ

(216)

ٚغريٖا نجري ،

(217)

 

يٛلـٛص٠  اناْـأل يف غاٜـ١   يٝٗـا  إامل رٜـ١   ٕ ايطـضم ٚاملُـضات  أ يًكقاب اإلرصٜغٜٞٚتنع َٔ ٚفـ      

يٝٗـا  إ ٞضتكـ ُٜ،سقـٓٗا  أٚ َٓـع ايكقـاب  أا بأْٗا ققب١ َـٔ  ٜقؿٗ ، اييتَجاٍ سيو ققب١ دٝإٚاملٓع١، 

لًـــ٢  ضٜـــل َجـــٌ َـــزصز ايُٓـــٌ  

(218)

 "،ٜٚكٍٛ:ٜقـــؿٗا بؾـــز٠ ايتشقـــنيٖٚٞ قًعـــ١ ،قًعـــ١ ببؾـــرتٚ،

" يٝٗا ل٢ً  ضٜل فعب إٚايقعٛر 

(219)

 

صنــظ بقــٛص٠ ٚامــش١ لًــ٢ احلقــٕٛ ٚايكــالع ٚايكقــاب    اإلرصٜغــٞٚاجلــزٜض باملالسظــ١ إٔ إٔ       

ٜضدع إىل ق٠ٛ رٚي١ املغًُني يف األْـزيػ خـالٍ   يو ٚيعٌ س،األْزيػ٤ اجلٓٛبٞ َٔ ايٛاقع١ يف اجلظ

، اس   ٜعز ٜؾٌُ عـ٣ٛ  13ٖـ/7َٞ يف ايكضٕ إسلغاص ايٛدٛر اإلعال ثِ بزا١ٜ اينعـ ٚ 12ٖـ/6ايكضٕ

َــا تًــو ايكــالع ٚايكقــاب ؾُضرٖــا اىل ايقــضاع بــني      ٚأغضْا ــ١ ايٛاقعــ١ يف أققــ٢ اجلٓٛب،  ممًهــ١ 

  عالَٞ يف اإلْزيػ.اإل١ ٚاملغًُني  ١ًٝ ؾرتات ايعقض شٝاملُايو املغٝ

                                                           
(207)

ٖٚٞ غضب٢  ًٝط١ً، ٚهلا  ٖٚٞ َز١ٜٓ َٔ لٌُ دٝإ، تكع بني قض ب١ ٚ ًٝط١ً،: Calatrava قًع١ صباح 

سقٕٛ ل٢ً ْٗض ٜا١ْ. َٚٔ قًع١ صباح ايٞ قًع١ أصي١ٝ َٜٛإ. َٚٔ قًع١ صباح يف د١ٗ ايؾُاٍ اىل سقٔ ايبال  

 ٠٣٨، ل املقزص ايغابل احلُري٣، ;٠٥٣، ل ْؿغ٘. اإلرصٜغٞ، 2ن90ِأٟ سٛايٞ  َضسًتإ

(208)

 550اإلرصٜغٞ، ْظ١ٖ املؾتام ، ل 
(209)

ٖٞ َز١ٜٓ صا٥ع١ ايبكع١، سق١ٓٝ ؽزٜز٠ املٓع١ نجري٠ اخلقب، ٖٚٞ قضٜب١ َٔ َز١ٜٓ  Calatayudقًع١ أٜٛب  

األَري ذلُز بٔ لبز ايضمحٔ ملٛاد١ٗ متضر ب   نِ، أَض ببٓا٥ٗا 64نِ، ٚبٝٓٗا ٚبني عضقغط١  36رصٚق١ بُٝٓٗا 

خ لًُا٤ األْزيػ ، ،دش٠ٚ املكتبػ يف تاصٜٖـ( 488)أبٛ لبز اد ذلُز بٔ أبٞ ْقض)ت قغٞ يف عضقغط١.احلُٝزٟ

 469 لاحلُريٟ، ايضٚض املعطاص، 41،ل1989ّ،1،ِٖٝ األبٝاصٟ، راص ايهتاب ايًبٓاْٞ، بريٚتضادحكٝل: اب
(210)

 174ٖٛ سقٔ بؾُاٍ َضع١ٝ،احلُريٟ ،ايضٚض املعطاص،ل Chinchilla دٓذاي١  

(211)

 560اإلرصٜغٞ، ْظ١ٖ املؾتام ، ل 

(212)

 551ْؿغ٘،ل 

(213)

 552ْؿغ٘،ل 

(214)

 569ْؿغ٘،ل 
(215)

 ٖشٙ ٚأفبشأل، ٠١٤٥ّ/ ٖــ١٣٢بٔ طٜضٟ بٔ َٓار سهِ رٚي١ غضْا ١ بعز أبٝ٘ ستـ٢ عـ١ٓ بارٜػ بٔ سبٛؼ  

لٗزٙ،ؽٝز ايكقٛص يف غضْا ١ ٚطار يف لُاصتٗا، ٜٚضدع أْ٘ تٛيف ع١ٓ  يف ايطٛا٥ـ رٍٚ أق٣ٛ َٔ ايزٚي١

ى اإلعالّ املغ٢ُ بتاصٜخ اعباْٝا ابٔ اخلطٝب،ألُاٍ األلـالّ يف َٔ بٜٛع قبٌ ادستالّ َٔ ًَّٛ،1075ٖـ/467

خري ايزٜٔ ايظصنًٞ،األلالّ  ،٥٠١-٥/٥٠٥، ٠٦٢٣ّبضٚؾٓغاٍ، راص املهؾٛف، بريٚت،  اإلعال١َٝ، دحكٝل ٚتعًٝل يٝؿٞ

، راص ايعًِ 15قاَٛؼ تضادِ ألؽٗض ايضداٍ ٚايٓغا٤َٔ ايعضب ٚاملغتعضبني ٚاملغتؾضقني، 

،َهتب١ 1ّ، 1090-1012ّٖـ/483ـ-ٖـ403غضْا ١ يف لٗز ب  طٜضٟ اييبض،َضِٜ  ٌٜٛ ،ممًه١ 74،ل2002يًُالٜني،بريٚت،

 169-119،ل1994ايٛسز٠ ايعضب١ٝ ،ايزاص ايبٝنا٤،

ّ( ، ٚملا ؽٝزت ٖشٙ 831ٖـ/216ناْأل قالز٠ نٛص٠ تزَريقبٌ إٔ ختت  َضع١ٝ ع١ٓ )  Orihuelaأٚصٜٛي١ ( 216)

١،ٖٚٞ ل٢ً مؿ١ ايٓٗض األبٝا ٚتبعز لٔ َضع١ٝ املز١ٜٓ ْكًأل ايكالز٠ إيٝٗا،ٚأفبشأل ايهٛص٠ نًٗا تغ٢ُ َضعٝ

 283اإلرصٜغٞ،ْظ١ٖ املؾتام ، ل،10ايعشصٟ،املقزص ايغابل،ل،2ن24ِ ٛايٞ
 570-562-558-544اإلرصٜغٞ،ْؿغ٘، ( 217)

 568ْؿغ٘،ل( 218)
 570ْؿغ٘،ل (219)



 2021غ١ٓ  اجلظ٤ األٍٚ(   ي -اجملًز احلارٟ ٚايجالثٕٛ    )ايعزر ايضابع                                    دل١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ ـ داَع١ اإلعهٓزص١ٜ    

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ــــ
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ٚ ٚاي ،ســزاُٖا سضبٝــ١ إ :َٛامــع سات خافــتني ٖٚــٞ      ًــل  ضاعــ١  األٍٚ ٜتع،تعًُٝٝــ١جاْٝــ١ رٜٓٝــ١ 

ٚتٓتؾـض لـار٠ يف   بُٝٓا ايجـاْٞ ٜتعًـل باجلٗـار يف عـبٌٝ اد لـٔ  ضٜـل ايتعبـز         ايضبا  ملكات١ً ايعزٚ،

ٜٚكِٝ بزاخًـ٘ لـار٠   ،ٚ اجل١ٗ اييت ٜكـع بٗـا ايضبـا    أحلُا١ٜ املٓطك١  ;ب ايغٛاسٌَٓا ل ايجػٛص ٚقض

ٔ بعــا امل ٚبعا املتقــٛؾ١ ايظٖــار ٚايعًُــا٤ يتــزصٜػ ايعًــّٛ ايزٜٓٝــ١ ٚلًــِ    ،تطٛلــ١ َــٔ اجملاٖــزٜ

َتعـــ١ ٜـــٛا٤ ٚاألا يإلا ٚغضؾ ـــنُـــا ٜنـــِ بزاخًـــ٘ َغـــذّز،عًـــِ َـــٔ ايػضبا٤اي ـــالب  أّٜنـــاٚ،ايتقٛف

١ ٚاحلضاع١ ا يًُضاقبٚبضّد،،ٚب٦ض َا٤ٚ خظا١ْ نتبأهتب١ َٚ،ٚايغالح ٚايعز٠ 

(220)

 

اماؾ١ اىل نْٛ٘ َكضا ألسز األٚيٝا٤ ايقاحلني ٚقـز  ،َٓؿقٌ َق٢ً ل٢ًأسٝاْا ايضبا  ٚاؽتٌُ     

ٖـشٙ ادصبطـ١ خـالٍ لقـض املـضابطني     اطرٖضت 

(221)

َجًـ١ تًـو ايضبا ـات صبـا  صٚ ـ١      أَٚـٔ  

(222)

قـضب  

ٞ  شنضٜـ ايـشٟ    نؾـطايٞ  اٚصبـ  ،ني ٚايظٖـار ٚنإ َكضا يًقاحل،ؽضٜؿ بهٛص٠ ؽش١ْٚ   اإلرصٜغـ

ّٓ أْ٘ نإ لُاصات َٚـظاصع   ٘تقٌ بتٚ ،ل٢ً ايبشض ايؾاَٞا،َّٓٝع اسقٝ

(223)

  ايكبطـ١ بغـاسٌ   اصبـ ٚ،

ٚلـال٠ٚ لًـ٢ سيـو    .ٜضاب  ؾٝـ٘ بعـا اجملاٖـزٜٔ حلُاٜـ١ عـٛاسٌ تًـو املٓطكـ١       ،ٚاا١ٜ قضب املضٜـ١ 

اُٚغريٖ،يف اا١ٜ ٚاملض١ٜ خاف١ اإلرصٜغٞيٝٗا إخض٣   ٜؾض أٚدزت صبا ات 

(224)

 

 

 بعز رصاعتٓا يٛفـ اإلرصٜغٞ يبعا َظاٖض ايعُضإ يف األْزيػ شلًك إىل ايٓتا٥ر أرْاٙ:

ُٜقـزص ؾٝٗـا   دػضاؾٝـ١ املـزٕ،  لٔ  اإلرصٜغٞيف نتابات  ايتشًًٝٞ  ػًب املٓٗر ايٛفؿٜٞ - أسهاَـا   ؾال 

 .خًزٕٚ َجال ابٔ لٓز أٚ ٜب  ْظضٜات ل٢ً ْتا٥ر نُا 

ٗــا،  هــِ َعضؾتــ٘ ايتاَــ١ بٗــا، َجــٌ َــزٕ ؾٝلــاـ  يف ٚفـــ املــزٕ ايــيت طاصٖــا أٚ اإلرصٜغــٜٞطٝــٌ  -

 ".ٚؽاٖزْا "، أٚ "ٚلآٜا"تزٍ ل٢ً سيو،َٔ قبٌٝ: ٚاملػضب ٚفك١ًٝ، ٜٚغتعٌُ لباصات األْزيػ
ا مل ;عقض ايٛعٝ ايعُاص٠ اإلعال١َٝ ٚاملغٝش١ٝ ل٢ً ايغٛا٤ يف اي آٜاتاجلاَع أصٚع قض ب١ َغذز  -

ــز  ٖــٛ ٖــشا املغــذز ايعظــِٝ   .ٚتنــُٓ٘ َــٔ ابتهــاصات َعُاصٜــ١ ٚثــضٚات طخضؾ١ٝ    ــاقٞ األثــض ايٛسٝ ايب

تاصطلٗا،ناْــأل تــٓعِ ؾٝــ٘ بجُــاص  باحلنــاص٠  لقــٛص  طٖــ٢أ،يٝؾــري إىل لقــض َــٔ عباْٝاإيف نــاَال  

ــزٍٚ األٚصبٝـــ١ األخـــض٣   ٚأْـــٛاص ايعًـــِ،يف ا ٗـــٌ يف  ًُـــات اجلؾٝـــ٘ تتدـــب  يٛقـــأل ايـــشٟ ناْـــأل ايـ

عــباْٞ يف لٓافــضٙ سيــو اجملــز ايــشٟ بًػــ٘ ايؿــٔ اإل  ٚضلؿــظ  تنــٔ نُــا إٔ بٓــا٤ٙ ضل .ٚادسلطــا 

 . األَٟٛ

                                                           
(220)

،َ عغ١ 1ألْزيػ ، ،أمحز رلتاص ايعبارٟ،رصاعات يف تاصٜخ املػضب ٚا221َايزْٚارٚ، ايعُاص٠ يف األْزيػ، ل  

1968ؽباب اجلاَع١،اإلعهٓزص١ٜ،

 .

 j.Oliver Asin origen arabe de Rebato، ٚصادع 300ل

Madrid,1928,pp.16-18 

(221)

 146َايزْٚارٚ،لُاص٠ املغادز يف األْزيػ ، ل  

(222)

اينؿ١ بنِ ايضا٤ ٚؾتع ايطا٤، أسز املعاقٌ احلق١ٓٝ ملز١ٜٓ عضقغط١، ٜكع غضب٢ عضقغط١ ل٢ً  Rueda صٚ ١ 

أسز ؾضٚع ْٗض إبضٙ اجلٓٛب١ٝ، ٜٚغُٝٗا ابٔ األباص صٚ ١ ايٝٗٛر. ٢ٖٚ اآلٕ تابع١ ملزٜض١ٜ  Jalon ايٝغض٣ يٓٗض ؽًٕٛ

،احل١ً ايغريا٤، (658)ذلُز بٔ لبز اد بٔ أبٞ بهض ايكنالٞ )ت ابٔ األباص،540. اإلرصٜغٞ،ْظ١ٖ املؾتام، لٚؽك١

 Codera, Decadencia y ;٥١٥،٥١٣ ،ل ٥ ٖـ ، ٥،ز ٠٠٦٣٨ سكك٘ ر. سغني َ ْػ، ايطبع١ األٚىل، ايكاٖض

desaparicion de los Almoravides en España, Zaragoza, 1899, p. 261 

(223)

 555اإلرصٜغٞ،ْظ١ٖ املؾتام، ل

(224)

، نُاٍ أبٛ َقطؿٞ، َايك١ اإلعال١َٝ، مُٔ رصاعات َػضب١ٝ  223-221َايزْٚارٚ،ايعُاص٠ يف األْزيػ، ل 

، نُاٍ أبٛ َقطؿٞ،تاصٜخ َز١ٜٓ  ض ٛؽ١ اإلعال١َٝ، مُٔ 218،ل1993ظ اإلعهٓزص١ٜ يًهتاب ،ٚأْزيغ١ٝ،َضن

 90،ل1997نتاب رصاعات يف تاصٜخ املػضب ٚاألْزيػ ،َضنظ اإلعهٓزص١ٜ يًهتاب ،
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د  ٚاسقــا٥ٝاتاْؿــضر اإلرصٜغــٞ يف رقــ١ ٚفــؿ٘ يًُغــذز اجلــاَع بكض بــ١، عًَٛات تؿقــ١ًٝٝ      -

 زلزٖا لٓز غريٙ

 ؾٝـــ٘  ، ٚؾقـــٌٚفــــ اإلرصٜغـــٞ َظـــاٖض ايعُـــضإ يف َـــزٕ األْـــزيػنٝــــ بٝٓـــأل ايزصاعـــ١ نُـــا 

  ــا ٜــٛسٞ، َٚؿقــال  اَغــّٗب،ؾذا٤ ٚفــؿ٘ هلــا ٚفــؿ ا  ا لآٜــ٘ ٚؽــاٖزٙممــ ؾٝــ٘ ؾــار،أا رقٝك ــ تؿقــٝال 

 يًكاصئ بأْ٘ طاص ٖشٙ املٓا ل ؾعال .

،ايــيت خافــ١ نٓٝغــ١ ايػــضاب  ،ص٠ املغــٝش١ٝ املتُجًــ١ يف ايهٓا٥ػنُــا نؾــؿأل ايزصاعــ١ لــٔ ايعُــا 

 انتؿ٢ باإلؽـاص٠ إىل إٔ  ؾـ ،دـزًّا   رلتقض٠ا٥ػ ايهٓ  إيٝٗا ٚإىل غريٖا َٔ اإلرصٜغٞ َعًَٛاتدا٤ت 

، َــٔ املــاٍضلُــٌ إيٝٗــا طٚاصٖـا َــٔ ايــضّٚ َـا ضلًُــٕٛ   ٚػــضاب  تعــٛر اىل ايعقـض ايضَٚاْٞ، نٓٝغـ١ اي 

 نضّ عٛا٤ ناْٛا َٔ ايٓقاص٣ أٚ املغًُني.ٜٚهضّ ايكا٥ُٕٛ لًٝٗا ايظٚاص أ ا 

نض بعـا اآلثـاص املزْٝـ١ ٚلذا٥ـب     بـش  املغـًُني  نُا اْؿضر اإلرصٜغـٞ لـٔ غـريٙ َـٔ اجلػـضاؾٝني         

 ،ٚايٓـٛالري  ،َجـٌ ايكٓـا ض ٚايـزٚايٝب ٚاألصسـا٤ املا٥ٝـ١ املٛدـٛر٠ لًـ٢ األْٗـاص        ،َزٕ األْـزيػ ايظاٖض٠ 

صدــادت، ٖٚــٞ  ٚنــشيو راص ايطبــٝخ، َٚــٔ اآلثــاص ايظــاٖض٠ ٚلذا٥ــب َزٜٓــ١ َــاصر٠ اإل     ،ٚايزٚاَٝػ

 . ايضَٚا١ْٝ يف املزٕ األعبا١ْٝ ايكز ١  ٖٚٞ تؾب٘ قٓا ض املٝاٙ ألُز٠ َب١ٝٓ ؤًب املا٤ اىل ايكقض

ٚ   احلُاَات  اين٤ٛ ل٢ً نجض٠ايزصاع١  ايكألٚ ، ١ٝاألْزيغـ املـزٕ  عـٛام يف  األٚدحـزثأل لـٔ  ايؿٓـارم 

 ييت بٗا املقٓٛلات.اَٚٓٗا  األعٛام ،َٓٗا أعٛام يًغًع ايػشا١ٝ٥ ٚايعطٛصٚأْ٘ ناْأل 

 األعــٛاص ٚاألبــٛاب ٚاألبــضاز يف مــش١ايعُــضإ احلضبــٞ بقــٛص٠ ٚا َظــاٖض ايزصاعــ١ ا أٚمــشألٚأخــري

 .ْزيػ اجلظ٤ اجلٓٛبٞ َٔ األرلتًـ دٗات ايٛاقع١ يف  ٚايكقاب ٚايضبا اتٚايكالع 

 

  



 2021غ١ٓ  اجلظ٤ األٍٚ(   ي -اجملًز احلارٟ ٚايجالثٕٛ    )ايعزر ايضابع                                    دل١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ ـ داَع١ اإلعهٓزص١ٜ    
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 ايتاصٜخ اإلعالَٞ ْكال لٔ أ ًػ  (18خضٜط١)
 20لّ،1987سغني َ ْػ،ايظٖضا٤ يللالّ ايعضبٞ،ايكاٖض٠، .ر
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