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 وظيفتا املدينة والشرطة يف األندلس

 وآراء بعض املؤرخني فيهما

 أ.م.د. برزان ميسر حامد احلميد

22/10/2018 تأريخ القبول:   23/9/2018 تأريخ التقديم:  
 :المقدمة

الوظيفةةةعني اةةةةنالالةةةعفنوالالةةةعنالةةةةنالعنةةةلدينانا لكةةةةني اةةةةنالةةة يوا فنو ةةة  ن
ناليةنير نأحي اً نالةنعؤلف يهم.اكي ع له نأ ثرنشيوعً نع نلفظعنال يوا ن

ووظيفي )اليةة انالع ياةةعنوالشةةرلعنعةة نالوظةة  فناللةة ر ونالةةةنال ولةةعنو ةة  نعيوليهةة ن
ياي رنع نذوينالع  اعنانجيع عيعنوال ف ءونال ك ريعنوالحا عناإل اريعنالضاًلنعة نالعكةيو ن

ال ف يةةعنوالقةة رو.نالادقةةةنالراليةةذ.ننذنا ننةة يي نالةةوظيفيي نننيكةةا اننننلعةة نلعةة ناليةة نالاديفةةعن
لةةذلكن ةة  ننةة حينالع ياةةعنونةة حينالشةةرلعنييعي ةة  نلع  اةةعنا نةةعنلةة  نالاديفةةعناةة ر ه ن
ع نااللنيرييةينجدوكةهع ناية منالعا كةل النوانعية  نوانحيفة نالفنحيةتن ة  نعيةولةننة يي ن

نالوظيفيي نعدىنق رن ليرنع ناننعيع.
الضةةةاًلنعةةة ننوالةةةةننةةةذاناللحةةةتنكةةةاي رفنعدةةةىنل ةةةظنيف نةةةيلننةةة يي نالةةةوظيفيي 

نةةةف النوااين نةةة النعيةةةولةن ةةةلنعاهعةةة فنواليةةة االنالعوجةةةو نلةةةي ننةةةالحي يهع نععةةة ن الةةةذن
ل ةةظنعؤراياةة ننلةةىنالادةةلنلياهعةة فنونةةذانعةة نكةةاالحظ نالةةةنيف نةةيلننةةذاناللحةةتفنع يعةة ي ن
العةةاهاناليحديدةةةنالةةذيني اةةةنانكيقنةة ءنالعاهجةةةنواليحديدةةةنلوجهةة النالاظةةرنال  يةة وناليةةةن

نانا لكةنو ييناليراجم.ور النالةن يينالي ريخن

                                                 

 قسم التاريخ/ كلية التربية للعلوم اإلنسانية/جامعة الموصل . 



 أ.م.د. برزان ميسر حامد احلميد                                   وآراء بعض املؤرخني فيهما وظيفتا املدينة والشرطة يف األندلس 

 398 

ذ ةةرنحكةةي نعةةؤا نالةةةن ي لةة نالجةةرناناةة ل نااةة ن ةة  نيوجةة نالةةةنالاظةة منالكةة   نالةةةن
أيننDefensor Civitatisاناةة ل نقلةةةلنالفةةةييناإلكةةةالعةنحةةة  مناةةة  نلدع ياةةةعنيكةةةعىن

أوننZahal Medinaحةة عةنالع ياةةعنأونح ركةةه فنثةةمنأنةةلحالنالةةةنعجعيةةعنأنةةلناناةة ل ن
Zafal MedinaأوننZalmedinaأيننةة حينالع ياةةعفنواكةةيعرننةةذانالعنةةلدينعيةة اوًننن

ن.ا1)وع عوًننل نالةنظلنالح مناإلكالعةنلألا ل 
ول  نعدىنالةرممنعة نا نالعكةدعي نقة نورثةواننةذانالعنةلدينعة نالقةولنوالروعة  فن
ناننا نالعن  رناإلكالعيعنلةمنيكةيا ع نلوضةوالننننالةةنعهة نانعيةرنعلة نالةرحع نانوكةل

مافنول ةةلننةةذانراجةةذننلةةىنا ننةةذانانعيةةرننةةونالعةةاظمنلدجهةة  ن852-822نةةة نن206-238)
اإل ارينلد ولةةةعنانعويةةةعنالةةةةناناةةة ل فنل إلضةةة العننلةةةىنا نعانةةةين نةةة حينالع ياةةةع ن ةةة  ن
عيةةة اااًلنعةةةذنميةةةرانعةةة نالعا نةةةيفنولةةةمنينةةةلينعكةةةيقاًلنلذايةةة ناننالةةةةنأوا ةةةلنالقةةةر نالث لةةةتن

علة نالةرحع نانوكةلنونيةعنالكةو نعة ننالهجري نالي كذنالعيال ينوذلكنعاة ع نعية نانعيةر
ن.ا2)أح  منالشرلعنالعكع ونلونيعنالع ياع

و ةة  نلنةة حينالع ياةةعنالةةةناناةة ل ن ورًانلةة ر ًانالةةةنالحيةة ونانجيع عيةةعنوالقضةة  يعن
الةةةةنالقةةةراي نالرالةةةذنوالاةةة ع نالهجةةةريي  نال  شةةةرنوالحةةة  ينعشةةةرنالعيال يةةةي فننننا ننةةةذان

نالعؤراي نالعح ثي نلع ننةنج يرونل .نالوظيفعناونالالعنلمنيحظنل ا يع
لن ووظيفةةةةعننةةةة حينالع ياةةةةعننةةةةةناحةةةة  نالوظةةةة  فناونالالةةةةلنال يايةةةةعناليةةةةةنياةةةةو 
نةة حله نحةة نننةة ارنانح ةة منالقضةة  يعنالةةةنحةة و نالعكةة  لنوالعا  عةة النال اادةةعنالةةةنععةةومن
ااين نةة نواللةةالناليهةة فنوا ناقيضةةىنانعةةرناكةةيلالءنرأينالفقهةة ءناليهةة .نوعةة نيشةة لننةةذان

فةةعنيكةةعىن حةة  منالع ياةةع نأون عيقدةة نالع ياةةع نو ةةذلكن والةةةنالع ياةةع نول ةة نالعنةةلدينالوظي
ن.ا3)الذيناشيهرنوراجناكيا اع ننون ن حينالع ياع 

                                                 

حكةةي نعةةؤا فنالجةةرناناةة ل فن راكةةعنالةةةنيةة ريخناناةة ل نعةة نالفةةييناإلكةةالعةننلةةىنقيةة منال ولةةعنانعويةةعننا1)
ن.369-368مافن 2005فنالق نروفن ارنالرش  فن3مافن)ل711-756)
ما:ن1964ال نك ي نالع رلةفنالع رينالةنحدىنالع ريفنيحقي :نشوقةنضيففن)الق نروفن ارنالع ة رففننا2)
ن.99؛نوياظر:نكيعو نالح يكفنعل نالرحع نانوكلفن) عش فن .الافن 45-46 1
فنال ةة  نانولفنعجدةةعنع هةة ناليرليةةعنلدع دعةةي عحعةة نعلةة نالونةة يناةةالففننةة حينالع ياةةعنالةةةناناةة ل فننا3)

ن.54مفن 1979الفنال وي
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ويلةة ونا نوظيفةةعناونالةةعننةة حينالع ياةةعنلةةمني ةة نعدةةىنوييةةرونواحةة ونالةةةناليةة ريخن
وفنوالةةةنانا لكةةةفنالفةةةنل ةةظنالفيةةراالن  اةةالنيجعةةذنعةةذننةة حينالشةةرلعنالةةةنوظيفةةعنواحةة 

اليةةةراالنأاةةةر نيلةةة ونعكةةةيقدعنعةةة ننةةة حينالشةةةرلعفنونةةةذانعةةة نكةةةاالحظ نالةةةةنيف نةةةيلننةةةذان
ناللحت.

لقةة نادةةلنل ةةظنالعةةؤراي نلةةي نوظيفةةعناونالةةعنالع ياةةعنوالشةةرلعنالج دونعةة نالةةعن
فنول لننذانالادلنراجذننلىنالي االنالةننالحي النعيولةننة يي نالالةي نونكةيع نا1)واح و

ظ م.نيقولنال نك ي نانا لكة:ن وأع نالةعنالشةرلعنل ناة ل نالةنالعح الظعنعدىنانع نوالا
ال اه نعضلولعننلىناآل فنع روالعنلهذانالكععفنوي رفنن حله نالةنألكة نال  عةعنلنة حين

واذان   نعظةيمنالقة رنعة نالكةدل  ن ة  نلة نالقيةلنلعة نيجةينعدية نن*الع ياعنون حينالديل
حضةرونالكةدل  نانعظةمفنونةونالةذينن و ناكي ذا نالكةدل  فنوذلةكنقديةلفنونني ةو ننننالةة

يح ُّنع نال ا نوشةرينالاعةرنو ثيةرنعة نانعةورنالشةرعيعنراجةذننلية فنوقة ننة رالنيدةكنعة  ون
وعاةة ع نيحةة تنالةة نادةة و نعةة نالشةةرلعنذ ةةرنا ننةة حله ننا2)يقةةررنعديهةة نرضةة نالق ضةةة 

ن.ا3)ني رفنل نا ل نلة ن حينالع ياع 

                                                 

عل نالرحع نل نعحع نل ناد و فني ريخنال ناد و نالعكةعىن ية ينال لةرنو يةوا نالعلية أنوالالةرنالةةنأية مننا1)
؛نالةةة نكةةة ي ن445 1ما:ن1968ال ةةةرينوال جةةةمنواللرلةةةرنوعةةة نع نةةةرنمنعةةة نذوينالكةةةدل  نان لةةةرفن)ليةةةروالفن

حعة ناليدعكة اةنالعقةريفنافةينالليةينعة ن؛نشه ينال ي ناحع نلة نع46 1الع رلةفنالع رينالةنحدىنالع ري:ن
من نانا ل نالرليينوذ رنو يرن نلك  نال ي نل نالالييفنيحقي :ناحكة  نعلة  فن)ليةروالفن ارننة  رفن

ن.218 1ما:ن1968
*نن حينالديل:نالد نال  ععنعدىنن حينالشرلعنل نا ل نن حينالديلفنوذلكنلدعح الظعنعدىنانع نالةن

 نلدعجةرعي نوأنةلنالفكة  فنو  اةالنالية نيكةعىنالةعناللوا ةفنل لديةلفنناة ن ةة  نال  نةععنوانقة ليمفنوعل ر ية
يل تنال ك نالةنان قعنوالشوارءنوال روينلدقلظنعدىنالدنو نوعايه ةنالقوااي نلياًل.نياظر:نالعقريفنافين

نما:1989؛ناحعةة نشةةدلةفنعوكةةوععنالحضةة روناإلكةةالعيعفن)القةة نروفنع يلةةعنالاهضةةعنالعنةةريعفن203 1الليةةي:ن
مافن1975؛نعلة نال  ية نكة لمفنالةةةنية ريخنوحضة روناإلكةالمنالةةةناناة ل فن)انكة ا ريعفن ارنالاهضةةعفن242 8

ن.52؛ناحع نالل نريفنقرللعنالةنعنرنالاالالعفن)ال ارنالليض ءفن .الافن 328 
ن.48 1الع رينالةنحدىنالع ري:ننا2)
ن.654 2ما:ن2006 .مفنع يلعنانكروفنال ناد و فنعق ععنال ناد و فنيحقي :نعدةنعل نالواح نواالةفن)نا3)
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حينالشةةرلعننةةوننةة حينالع ياةةعفنعةة ننةةذي نالانةةي نييلةة  رننلةةىنالةةذن نلةة  ننةة 
أونا ناعي اجةةً نحنةةلنلةةي نالعانةةلي نل رجةةعنااةة نينةة ينالفنةةلنلياهعةة فنونةةذانعةة نوقةةذناليةة ن
ل ةةظنالعةةؤراي فنل ةة نالحقيقةةعناةةالفنذلةةكفنال لع ياةةعنلهةة نعوظةةفناةة  ن عةة ننةةونالحةة لن
ل لاكةةلعنلدشةةرلعفنوي فةةةنلد نلةةعنعدةةىنذلةةكنا نالق ضةةةنالةة نكةةهلنانا لكةةةنالعيةةوالةنكةةاعن

مانذ رنالةناوا لة نالعكةع ون)انح ة منال لةر انا نناة كناللةً نكةيً نيجةرين1093نة ن486)
عدةةىنيةةة نأنةةح له نانح ةةة مفنأولهةةة نالقضةة ءنوالشةةةرلعفنونةةة حينالعظةة لمفنونةةة حينالةةةر فن

فنالفنةةةةلنلةةةةذلكنلةةةةي نوظيفيةةةةةناوناليةةةةةنالع ياةةةةعنا1)ونةةةة حينالع ياةةةةعفنونةةةة حينالكةةةةو 
نا ل نع نال نك ي نوال ناد و .والشرلعفنونشكنا نال نكهلنأ ر نل ال رنان

وقةة نأشةةة رنليفةةةةنلروالاكةةة لننلةةىنذلةةةكنوقةةة لنا نالةةة نكةة ي نوالةةة نادةةة و نلةةةمنيضةةة  ن
.نالضةةاًلنعةة نعةة نذ ةةرانالعقةةرينالةةةنا2)يعييةة ًانواضةةحً نلةةي ننةة حينالع ياةةعنونةة حينالشةةرلع

ن.ا3)افح نلهذانالانو 
ميةةةةرنا نالالةةةة نةنالةةةةةنح يثةةةة نعةةةة نأنةةةةح ينالالةةةةلنل ناةةةة ل نالةةةةذي نيع ركةةةةو ن

.نوعاة ع ناكةي رظن ي لة النا4)نح  مفنق نج لنالشرلعنالةعنوالع ياةعنالةعنعكةيقدعنعاهة ا
العؤرخنال نحي  نع نانحيفة نالناليةةنيقة منلعا كةلعنانعية  نأونال ية راالنال لدوع كةيعفناجة ن
ا ننةة حينالشةةةرلعنيةةةليةنالةةةناليرييةةةينلةةة لجدو نل ةة ننةةة حينالع ياةةةعفنعةة نذلةةةكفنالةةةا ن

يفعناونالعنالع ياعنوالشرلعنالية  نعكةيقدي  نعة نل ةظفنالذينيشيرنلوضوالننلىنا نوظ
ذانق ة نالاديفةعنلديها ةعنيحجةينعة نيعياة ننة حينالع ياةعنلقرللةعنج فةرن القة نذ ةرنقة  اًل:ن وا 
ل نعثع  نويحالنالو يرنن حينالشرلعنعحع نلة نكة  نويحية ننة حينالشةرلعنالوكةلىن

                                                 

عيكىنل نكهلنل نعلة ا نانكة ينالة نكةهلفناةوا لنالة نكةهلن) يةوا نانح ة منال لةر افنيحقية :نيحيةىننا1)
ن.27مافن 2007عرا فن)الق نروفن ارنالح يتفن

ا2)  Levi-provencal, L'ES Pange muslmane aux siede, (Paris, 1932), P. 88. 
ن.218 1افينالليي:ننا3)
الةةونالحكةة نالعةة لقةنالالةة نةفنيةة ريخنقضةة وناناةة ل نالعكةةعىنالعرقلةةعنال ديةة نالةةيع نيكةةيح نالقضةة ءنوالفييةة فننا4)

ن.5مافن 1917يحقي :نليفةنلروالاك لفن)ليروالفن
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عنلةة ل نراءنعحعةة نلةة نعحعةة نلةة نعلةة ا نلةة نالةةةنعةة عرفنويحجةةينعةة نيكةة راننةة حينالع ياةة
ن.ا1)أالدينويحي نأاوانن حينالايلن ي  نل نأالدي 

وعةةة نناةةة ناةةة ركنا نلدشةةةرلعنالةةةةناناةةة ل نجهةةة  ًانق  عةةةً نلذايةةة فن عةةة نا نالشةةةرلعن
نللقك عه نونالحي النأنح له ني لةن نلعنعدىنضا عيه نو ثرونع  نأالرا ن .

الةةذينيعي نةة نعةة ن عةة نأنةةلحالنوظيفةةعن)الةةعانالع ياةةعنق  عةةعنلةةذايه فنلهةة ن ي اهةة ن
كوان فنواا نايف نعذنالرأينالذينيقول:نا نالشةرلعنميةرننة حينالع ياةعفنوا ن  اةالنناة كن
عالقةعن ليةةرونلياهعةة فنالنةة حينالع ياةعنيةةرأ ننةة حينالشةةرلعنوجهة  اناليافيةةذيفنونةةونالةةذين
يكيا منكدلعنجهة  نالشةرلعنالةةناليحقيقة النالع ايةع.ن عة ن ة  نلة نحة نالكةيلرونعدةىنن ارون

فنوي يق ناا ن ة  نييةرأ نعجدة نأنةح ينالشةرلعنللاواعهة نالثالثةع:نال دية نوالوكةلىنالع ياع
والكفدىفنالهمنييل و نل نويليعرو نللعرانحيةىنأوااةرنعنةرنالاالالةعنانعويةعفنل اة نلةمني ة ن

ن.ا2)يعدكنكدلعني يياهمنأوننق ليهمفنالهذانالكدلعن  االنلي نالاديفعنالقل
لع ياةةةةعنوالشةةةةرلعننعةةةة نوظيفيةةةة  ن  ايةةةة نععةةة نيقةةةة منييضةةةةينلاةةةة نا نوظيفةةةةع)نالةةةةعانا

عوجةةة ي  نالةةةةناناةةة ل نالةةةةنالقةةةر نالرالةةةذنالهجةةةري نال  شةةةرنالعةةةيال يفنول لةةةذاالنالةةةةنعهةةة ن
مانوعافنةةةدعنأحةةةة انع نعةةةة ن976-961نةةةةة ن366-350الاديفةةةعنالح ةةةةمنالعكيانةةةرنلةةةة  ن)

انار فنال   نن حينالع ياةعنعكةيقاًلنعة ننة حينالشةرلعنواكةي لنعدةىنذلةكنععة نأور ان
مفنلقول :ن اظةرنالةو يرننة حينالع ياةعنج فةرنلة ن972نة ن361حي  نالةنأح اتنكاعنال ن

عثع  نعذننة حينالشةرلعنوالكةو ناحعة نلة نانةرناليعة نعهة نلة نالاديفةعنالعكيانةرنلة  ن

                                                 

الونعروا نحي  نل نادفنل نحي  فنالعقيل نالةناال رنلد نانا ل فنيحقي :نعل نالةرحع نعدةةنالحجةةفننا1)
ن.184فن172فن155فن88فن75فن73فن49فن30فن22فن ما1965)ليروالفن

فنالع هة نانكةل اةنال رلةةنلدثق الةعفنعجدةعنأورا عحع نعل نالون يناالففنن حينالشةرلعنالةةناناة ل فننا2)
؛نكحرنعل العجي نالعج لةفنالشرلعنالةنانا ل نالةنعه نال ولعنانعويعن99مفن 1980ال   نالث لتفنالكاعن

؛ناحعة ننة لينعحعة فنالشةرلعنالةةن17مفن 2008عجدة نالرالةذنعشةرفنال ة  نالثة اةفنفنالعجدةعنالعاة روالث ايعفن
مافنيق يم:ن لي ونعحع نعل فن)الق نروفنالهي عنالعنةريعنال  عةعن1492-711نة ن897-92انا ل ناإلكالعيعن)

ن.66مافن 2017لد ي يفن
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عةة ناقةةلن ارناللةةر ناليةةةنل رلةةةنقنةةرنقرللةةعننلةةىن ارنال واعةةلنل رلةةةنالعجدةة نعاةة نقنةةرن
ن.ا1)الا عورو

دةةىنيف نةةيلن ةةلنعةة ننةة يي نالةةوظيفيي نلا ةةرفننةةف النوعديةة ننلةة نعةة نالوقةةوفنع
ونةالحي النعيةةولةن ةةلنعاهعةة فنواليةةةن  اةةالنكةةللً نلةة  نل ةةظنعؤراياةة نلدادةةلنلياهعةة نوعةة من

ناليعيي نلي نن حينالع ياعنون حينالشرلع.
ال لشرلعناظ منأعاةنق يمنقة منالةةنال ولةعناإلكةالعيعنعةذناشةليه نانولةىفنوا ن  اةالن

يه فنول اه نيلورالنليلورنواعونال ولةعناإلكةالعيعن ع ظةمنالةاظمننذانالاشلونلكيلعنالةنل اي
نانوالادف ءنالراش ي .اإل اريعنوالقض  يعنوالع ليعنالةن ع نالالةنعحع ن)

و دعةةعنالشةةرلعن دعةةعنعرليةةعناننةةلنوليكةةالن ايدةةعنوا نلةةمنيكةةيا عه نال ةةرينننن
اعة نور الن الية ن دعةعن)انشةرالاناليةةنل  ناإلكالمفنميرنااه نلمنير نالةن ية ينا نال  ية فنوا 

جئ  حئ    یېئ  ىئ  ىئ     ىئ  ی  ی  یچ أاةةةةةةذالنالشةةةةةةرلعنعةةةةةة نع ا نةةةةةة فنقةةةةةة لني ةةةةةة لى:ن

.نو دعةةعنانشةةرالنالةةةناآليةةعنال ريعةةعنجعةةذنعفةةر انشةةرلنونةةةنعالعةة النالكةة ععنا2)چىئمئ
نوقيلنعق ع يه نوأو ده فن ع نج ءنالةنش رنال نال رلةنق  اًل:ن

 تشااااااااب  امناااااااا  ا ماااااااور وتلتاااااااو 
 

 
 (3)ا ا وراد منااااا  صاااااوادرمشااااااري  مااااا

 
 ع نور الن دععنانشرالنالةنأح  يتنالويةعن ثيةرونلةاف نالع اةىنالةوار ونالةةنالقةر  ن

ان عة نفنع نذلكفنالح يتنالذينج ءنعة نااة نلة نع لةكفنقة ل:نقة لنركةولنا ن)ا4)ال ريم
ن.ننا5)اشرالنالك ععنا نيرالذنال دمفنويثلالنالجهلنويشرينالاعورنويظهرنال ا  

                                                 

ن.66العقيل فنيحقي :نالحجةفن نا1)
ن.18كورونعحع فناآليع:ننا2)
ن.44شرلعنالةنانا ل ناإلكالعيعفن عحع فنالنا3)
نةةةةفن)الةةة ارنال رليةةةعنلد يةةة يفن4عحعةةة نالشةةةريفنالرحعةةةواةفناظةةة منالشةةةرلعنالةةةةنانكةةةالمننلةةةىناوااةةةرنالقةةةر ننا4)

ن.31مافن 1983
ن.67فنرقمنالح يتن158فن 6نحييناللا ريفنجنا5)
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ل ع:ني اةةنال العةعنوجع هة ناشةرالفنواقةولنأشةرلنالةال نافكة ناعدعهة نلة نال لشرلعن
واعةةة ن نوعاهةةة نكلةةةعألةنالشةةةرلنناهةةةمنج دةةةواننافكةةةهمنعالعةةةعني رالةةةو نلهةةة نوالواحةةة نشةةةرلةن

ن.ا1)وشرلع
ال دعةةعنالشةةرلعننذ نعةةلاوذونعةة نانشةةرالنلع اةةىنال العةة الفنواشةةرالنالشةةةءنأوا دةة ن

ي ةةو نعالعةةعنلةة نوعالعةةعنالشةةةءني ةةو نعةة  ونالةةةنوا نالع ايةةي نعيق رلةة  نن نأولنالشةةةءن
ن.ا2)أول 

وق نح تنيلورًانن عً نالةنوظيفةعن)الةعانالشةرلعنأثاة ءننعة رونانعيةرنعلة نالةرحع ن
انوكةةةلفنحيةةةتنانةةةيمنانعيةةةرنلةةة نع نالةةة اادةنلألاةةة ل نولنةةةورونا نةةةعنلةةةلع نال  نةةةععن

القةة نالنةةلنالةةعننقرللةةعناليةةةنايكةة الننحي ؤنةة ن ثيةةرًافنواعةةالنأرل ضةةه فنوي قةة النعشةة  ده .
الشرلعنع نالعنالكو فنوحنرننالحي الننة حينالكةو نالةةنعراقلةعنانكةوا نواليجة رن
واننيع منلقض ي نال شنوالع  ييلنوالعوا ي نوميرن نل  ع ن  االنيشةعلنجعيةذنشةؤو نقرللةعن
انعايةةعنواللد يةةعفنوأقةة مناظ عةةً نعكةةيقاًلنلألعةة نيرأكةة نعوظفةة  ن ليةةرا نيةة عىنأحةة نمننةة حين

لدذنلعهةةة منانعةةة نالةةة اادةفنوالثةةة اةننةةة حينالع ياةةةعنالعاةةةولننليةةة ناننيعةةة منالشةةةرلعنويضةةة
للعورناللد يع.نوالةنذلكنيقولنال نانل ر:ن    نعل نالرحع نانوكلنأولنعة نالاةمنالكةدلاعن

.نوأ ة نالة نكة ي نذلةكنالةةنا3)ل نا ل فنالاظمنالشرلعفنوعي  نونيعنالع ياعنع نونيعنالكو  
يةةةعنالكةةةو نعةةة نأح ةةة منالشةةةرلعنالعكةةةع ونلونيةةةعنالع ياةةةعفناللالر نةةة نقولةةة :ن نةةةونالةةةذينعي ةةة نون

ونةةي رنلواليهةة نثالثةةي ن ياةة رًانالةةةنالشةةهرنولةةوالةنالع ياةةعنع  ةةعن ياةة رفنو ةة  نيقةة لنني عةة نأيةة من
ن.ا4)ال رو  

                                                 

ن.33الرحعواةفناظ منالشرلعنالةناإلكالمفن نا1)
ن.36العرجذنافك فن نا2)
ما:ن1985 نعلةة ا نلة نالةةنل ةةرنالقضة عةنالةة نانلة رفنالحدةعنالكةةيراءفن)القة نروفن ارنالع ةة رففنعحعة نلةنا3)
؛نوياظةةةر:نعلةةةة نالعجيةةةة نا ا ةةةةةفنيةةةة ريخنال ولةةةعنانعويةةةةعنالةةةةةناناةةةة ل فن)ليةةةةروالفن ارنالاهضةةةةعن230-231 1

 ا ريعفن ارن؛نعل نال  ي نك لمفنقرللعنح ضرونالاالالعنالةنانا ل فن)انك244-243مافن 1986ال رليعفن
ن.56 1ما:ن1971الاهضعفن

ن.46 1الع رينالةنحدىنالع ري:ننا4)
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وعدةةةىنالةةةرممنعةةة ني ةةة  ناإلشةةة راالننلةةةىنالشةةةرلعنالةةةةنالعنةةة  رنانا لكةةةيعنو يةةةين
ااهةةةة ن  اةةةةالنع دوعةةةة النقديدةةةةعنعةةةة ننةةةةذانالوظيفةةةةعنناليةةةةراجمفنالةةةةةنعهةةةة نال ولةةةةعنانعويةةةةعفننن

وااين نةةةةة يه فنالدةةةةةمنيةةةةةذ رنالعنةةةةة  رننننعجةةةةةر نأكةةةةةع ءنأونألقةةةةة ينعةةةةة نيقدةةةةة ن فنوذ ةةةةةرالن
ع دوعةةة النعقيضةةةلعنواةةة  رونعةةة نأععةةة لهمنوكةةةدل يهمنكةةةواءنالةةةةنعهةةة نانعيةةةرنعلةةة نالةةةرحع ن

مانأونالةةن796-788نة ن180-172مانوول اننش من)788-755نة ن172-138ال االن)
نعهو نانعراءنوالادف ءنانعويي .لقيعن

و  اةةالنالشةةرلعنالةةةناناةة ل نياقكةةمننلةةىنثةةالتنشةةرلننةةة:نشةةرلعن لةةر فنوشةةرلعن
.نويؤ ةةة نالةةة نكةةةهلننةةةذاناليقكةةةيمناليقةةةول:ن ن ةةةذاناةةة نل ةةةظنا1)وكةةةلىفنوشةةةرلعننةةة ر 

.نوا ن   نال نادة و نيةر نا نالشةرلعنااقكةعالنا2)العيلاري نع نأنلنقرللعنالةنيلليفنل  
فننننا نقةةولنالةة نكةةهلنالةةةنا3)نعةة :نالشةةرلعنال لةةر نوالشةةرلعنالنةة ر ننلةةىنشةةرليي نالقةةل

ننذانانعرنأنوينوأرجينلح منع  نري نلهذانال نرنوانح اتنالواق عنالي .
وق نجل ةلنلنة حينالشةرلعنال لةر نالح ةمنعدةىنأنةلنالعرايةينالكةدل ايعنوالضةرين

.نونةةة حينا4)جةةة اعدةةىنأيةةة يهمنالةةةنالظدعةةة الفنوعدةةةىنأيةة ينأقةةة رلهمنوعةة ننلةةةيهمنعةةة نأنةةلنال
الشةةرلعنياةةي نناةة نلةةلعورنالشانةةي النال ليةةرونعةة نذوينالع  اةةعنالرالي ةةعنالةةةنال ولةةعفنولةة ن
الح نالةنالاظرنوالح منالةنالقض ي نوالجرا مناليةنيح تنلي نأالةرا نالللقة النال دية نعة نأنةلن

نةةةة ن359اناةةة ل نوالا نةةةعنعةةةاهم.نوقةةة نجةةة ءنذ ةةةرننةةةذانالوظيفةةةعنالةةةةناقةةةشنأثةةةرينليةةة ريخن
عدلةةعناكةةلواايعنالشةة لنعةة نال ةة جنذاالنملةة ءنعقلةةينعةة ناناةة ل نعحفوظةةعنمفنعدةةىن870

لعيحةةفنال يوريةةة نواللةةرالنلداةةة  نجةةة ءناليةة :ن يعةةة نوكةة   ونل يةةة  ونلةةة ناالدةةيننةةة حينالشةةةرلعن

                                                 

؛ناحعةة نال ةةريفن21؛نالعجةة لةفنالشةةرلعنالةةةناناةة ل فن 72اةةالففننةة حينالشةةرلعنالةةةناناةة ل فن نا1)
؛نعحعة فنالشةرلعنالةةن229مافن 1983قرللعنالةنعنرن ناإلكالعةن)انك ا ريعفنعؤككعنشل ينالج ع عفن

ن.81انا ل ناإلكالعيعفن 
ن.27اوا لنال نكهلفن نا2)
ن.654 2العق عع:ننا3)
؛نالون ية نشةدلةفنية ريخنالحضة رونوالف ةرناإلكةالعةفن)القة نروفنع يلةعنونلةعفن654 2ال ناد و فنالعق عع:ننا4)

؛ناحع نث اةنال وكريفنالحي ونانجيع عيعنالةنمرا لعنالةنعنرنلاةنانحعرفن)الونظلةفن136مافن 1964
ن.82الشرلعنالةنانا ل نانكالعيعفن ؛نعحع فن205مافن 2006
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-912نةة ن350-300ال دي  نو   ن ي  نل ناالدينأح نعوالةنالاديفعنعل نالةرحع نالا نةرن)
ن.ا1)لاديفعننش منالعؤي مافنثمنأنلينن حينالشرلعنال دي نالةنعه نا961

واظةةةرًانننعيةةةعننةةةذانالعانةةةينالقةةة نيقدةةة ن ن لةةة رنالقةةة  ونوالثقةةة النوعظعةةة ءنالا نةةةعن
ن.ا2)و   نع نيدي نيرشينلدو ارونوالحج لعفنوأحي اً نيحعلنلقينو ير

و ةة  نعةة نعراكةةمنيقديةة ننةة حينالشةةرلعنال ديةة نل لح ضةةرونوالونيةةعنا نيياةةذنع  اةة ن
فنا3)لقنرنالاالالعفنونةونعة ني ةرفنل ركةةنالشةرلعن*ل لعوضذنالعان نعدىنل ينالك و

الةةةذينأشةةة رننليةةة نالةةة نادةةة و نلقولةةة :ن وانةةةينلنةةة حينالشةةةر عنال لةةةر ن ركةةةةنللةةة ين ارن
ن.نا4)الكدل  فنورج لنييلؤو نالعق ع نلي ني ي نالالنيلرحو نعاه ننننالةنينريف 

ن
ن
ن
ن
ن
ن

                                                 

؛نعحعةة فنالشةةرلعن684 2ما:ن1966حكةة نالل شةة فنالفاةةو ناإلكةةالعيعنوالوظةة  ففن)القةة نروفن ارنالاهضةةعفننا1)
ن.82الةنانا ل ناإلكالعيعفن 

؛ناحعةة نعلةة نالةةر ا فنالحضةة روناإلكةةالعيعنالةةةنال نةةورن73اةةالففننةة حينالشةةرلعنالةةةناناةة ل فن نا2)
ن.82؛نعحع فنالشرلعنالةنانا ل ناإلكالعيعفن 213مافن 2001 ارنالف رنال رلةفنالوكلىفن)الق نروفن

*نلةةة ينالكةةة و:ناللةةة ينالر يكةةةةنلقنةةةرنالاالالةةةعنلقرللةةةعفنو ةةة  نعاننةةةً نلالكةةةيقل نالنالركةةةعيعنواكةةةي راظن
ن.213الجيوشنورملعنالادف ءنالةنالظهورنل  ععنالا  .نياظر:نعل نالر ا فنالحض روناإلكالعيعفن 

ن.213جذنافك فن العرننا3)
ما:ن1968؛نجرجةن ي ا فني ريخناليعة  ناإلكةالعةفن)القة نروفن ارنالهةاللفن654 2ال ناد و فنالعق عع:ننا4)
ن.213؛نعل نالر ا فنالحض روناإلكالعيعفن 251 1



 أ.م.د. برزان ميسر حامد احلميد                                   وآراء بعض املؤرخني فيهما وظيفتا املدينة والشرطة يف األندلس 

 406 

عنعدةىنالجد ننش منل نعحع نال نعثع  نعدىن ركةةنالشةرلعنالةو نالةراشنالع ياةن
ن.*ولرلوشعن*ل ورونلداكيعنا1)ل ينالك وفنعا نيقدي انالعنالشرلعنال دي 

أع نن حينالشرلعنالن ر نال   نييولىنالح منالةنقض ي نع ععنالا  نعة نألاة ءن
فنو   نح رتنل نألةنكة ي نعةولىنانعيةرنعلة نالةرحع نلة نع  ويةعنأولنعة نا2)الللقعنال اي 

مان822-796نةةة ن206-180الح ةمنلةة ننشةة من)نولةىنالشةةرلعنالنةة ر نل ناة ل نالةةةنأيةة م
ن.ا3)نما828نة ن212ولمني لنعديه ننلىنا نيوالةنكاعن)

منقةة منالاديفةةعنعلةة نالةةرحع نالا نةةرنل كةةيح اتنعانةةين927نةةة ن317والةةةنكةةاعن
الشرلعنالوكلىنلي ةو نوكةلً نلةي نالشةرلعنال لةر نوالنة ر فنوذلةكنعاة ع نايكةذنال عةرا ن

عهةة نالا نةةرفنععةة نأ  ننلةةىنظهةةورنللقةةعنج يةة ونأشةةل ننالةةةنقرللةةعنوا  ا نعةة  نالكةة   نالةةة
لعةة نيكةةعىنالللقةةعنالوكةةلىنلةةي نالا نةةعنوال  عةةع.نو  اةةالننةةذانالللقةةعنييةةللفنعةة ننةة  رن
انعي  نون  رناليج رنون  رنالعةوظفي نوعةوظفةنالالةلناإل اريةعنوالقضة  يعنالنة ر .ن

                                                 

؛نعحعةةةةو ن446-445؛نال لةةةةر:ن214الةةةة نادةةةة و فنالعق عةةةةعفن)القةةةة نروفنعلل ةةةةعن ارنالشةةةة يفن .الافن نا1)
؛ن17مفن 1993فن11فنال ةةة  نعجدةةةعنالعةةةؤرخنالعنةةةريالةةةةنعهةةة نالح ةةةمنالعكيانةةةرفننعرالةةةعفنالةةةعنالشةةةرلع

ن.82عحع فنالشرلعنالةنانا ل نانكالعيعفن 
*نلداكيع:نالةنشةر ناناة ل نلياهة نولةي نقرللةعنعدةىنلرية نلج اةعنكةيعنعشةرنيوعةً نوعدةىنالجة  ونثالثةعنعشةرن

ج راالنوله نأكوا فنونةنعدىناهرنج ٍرنيايفةذنلة نيوعً فنونةنع ياعنكهديعنوق ع ونع نقواع نانا ل فن ثيرونالي
ويكةةةقةنالعةةة ارء.نونةةةةنعةةة نأعنةةة رناناةةة ل نالعونةةةوالعنوحواضةةةرن نالعق عةةةع.نياظةةةر:نعحعةةة نلةةة نعلةةة نالعةةةا من
الحعيةةريفنالةةروظنالع لةة رنالةةةنالةةرنانقلةة رن)ع جةةمنج راالةةةنعةةذنالهةة ر نشةة عدعافنيحقيةة :ناحكةة  نعلةة  فن

ن.97مافن 1975)اللل عنانولىفنليروالفن
لرلوشةةع:نعةة نعةة  ناناةة ل نعاهةة ننلةةىنلداكةةيعنعكةة العنع  ةةعنعيةةلنوعشةةروناعيةة لفنونةةةنالةةةنكةةفينجلةةلفنولهةة نن*

كةةورنحنةةةي فنولهةة ناكةةةوا نوععةةة راالنوضةةي ءفنوااشةةة ءنالعرا ةةةينال لةة رنعةةة ناشةةةينجل لهةة فنولجل لهةةة ناشةةةين
يةعنعدةىنركةمنالناولرنالذينننيوج نل ناظيرنالةةناللةولنوال دةظ.نوعدةىنالع ياةعنكةورننةارنعة نالة ءنلاةةنأع

 .ن391أولةنق يمفنوله نارل عنألواي.نياظر:نالحعيريفنالروظنالع ل رفن 
؛نالةةون يةة نشةةدلةفنيةة ريخنالحضةة رونوالف ةةرناإلكةةالعةفن242 8احعة نشةةدلةفنعوكةةوععنالحضةة روناإلكةةالعيع:ننا2)

ن.205؛نال وكريفنالحي ونانجيع عيعفن 251 1؛ن ي ا فني ريخناليع  ناإلكالعة:ن136 
نلةةةة نعحعةةة نلةةةة نيوكةةةفنان  ينالةةةة نالفرضةةةةفنيةةةة ريخنعدعةةة ءناناةةةة ل فن)القةةة نروفنلجاةةةةعناليةةةةلليفنعلةةة ا نا3)

؛نعيةة ظنلةة نعوكةةىنلةة نعيةة ظناليحنةةلةفنيرييةةينالعةة اركنويقريةةينالعكةة لكن105مافن 2008واليرجعةةعفن
ن.377 1ما:ن1998لع رالعنأعي  نعذنينع لكفن)ليروالفن ارنال يينال دعيعفن
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يثةةعنال هةة فنال  اةةالنوعةة نناةة نظهةةرالنالح جةةعننلةةىنشةةرلعنج يةة ونيةةيال منعةةذننةةذانالللقةةعنالح 
.نو ة  نكة ي نلة نكة ي نلة نحة يرنأولنعة نيةولىنالشةرلعنالوكةلىنعة منا1)الشرلعنالوكلى

ن.ا2)م927نة ن317
وعهع ني  نعة نأعةرنال لشةرلعننةمنالجاة نالةذي ني يعة نعدةيهمنالاديفةعنأونالةوالةنالةةن
ناكةةييل ينانعةة نالةة اادةنوحفةةظنالاظةة منوالقةةلظنعدةةىنالجاةة ونوالعفكةة ي نوعةة ننلةةىنذلةةكنعةة 
انعع لنانحيرا يعناليةني فلنكالععنالا  نولعةلاييهمفنالهةمنالكة ع نانيعة نلداديفةعنوال ة ون
القويعنلدعح الظعنعدىنأرواالنالاة  نوععيد ة يهمنونةي اعنحقةوقهمنوالحفة ظنعدةىن ية  نال ولةعن
وأعةة نالعجيعةةذفنلعاةةذنوقةةوءنالجةةرا منوالقةةلظنعدةةىنالجاةة ونوععةةلناليحريةة النالال عةةعنويافيةةذن

ن.ا3)ال قول ال
وقةةة نذ ةةةرنالةةة نادةةة و نالةةةةنعق عيةةة نعةةة نوظيفةةةعنالشةةةرلعنقةةة  اًل:ن  ةةة  نالاظةةةرنالةةةةن
ق عةةةةعنالحةةةة و نالةةةةةنال ولةةةةعنال ل كةةةةيعنوانعويةةةةعنالةةةةةناناةةةة ل نوال ليةةةة يي نلعنةةةةرن الجةةةةرا منوا 
والع ةةةريفنراج ةةةً ننلةةةىننةةة حينالشةةةرلعفنونةةةةنوظيفةةةعنأاةةةر ن يايةةةعن  اةةةالنعةةة نالوظةةة  فن

أح ةة منالقضةة ءنقدةةياًلفناليج ةةلنلديهعةةعنالةةةننالشةةرعيعنالةةةنيدةةكنالةة ولفنيوكةةذنالاظةةرناليهةة نعةة 
الح منعج ًنفنويفرظنال قول النال اجرونقللنثلوالنالجرا منويقةيمنالحة و نالث ليةعنالةةنعج لهة فن

ن.ا4)ويح منالةنالقو نوالقن  فنويقيمنالي  يرنواليل يينالةنح نع نلمنياي نع نالجريعع
ل  يةة نيشةة دو نوعانةةيننةة حينالشةةرلعنعةة نالعا نةةينال ليةةرونالةةةنال ولةةعنو ةة  نا

فنلةةذلكن ةة  نعيةةولةنوظيفةةعناونا5)نةةذانالعانةةينعةة ونكةةاواالنثةةمنييقدةة و نل ةة انعا نةةينأ لةةر
الةةعنالشةةرلعنيايةة رنعةة نذوينالع  اةةعنانجيع عيةةعنوال ف يةةعنال كةة ريعنوالحا ةةعناإل اريةةعنعةةذن

                                                 

أالةةة ءنانةةةلناناةةة ل فنيحقيةةة :نعحعةةةو نعدةةةةنع ةةةةفن)القةةة نروفنالعجدةةة نانعدةةةىنالةةة نحيةةة  فنالعقيةةةل نعةةة ننا1)
؛نالرانيمنالفحة مفن81؛نالل نريفنقرللعنالةنعنرنالاالالعفن 286مافني دي ن 1994لدشؤو ناإلكالعيعفن

ن.42مفن 1961فنالق نروفن13فنال   نعجدعنانع نال  مالشرلعنالةنانا ل فن
ع ةةةةرينالةةةةةنأالةةةة رناناةةةة ل نوالع ةةةةريفنيحقيةةةة :نج.ن ن ةةةةون نوليفةةةةةنالةةةة نعةةةةذارينالعرا شةةةةةفنالليةةةة  نالنا2)

ن.83؛نعحع فنالشرلعنالةنانا ل ناإلكالعيعفن 303 2ما:ن1980فنليروالفن ارنالثق العفن2لروالاك لفن)ل
ن.104نةافن 1329احع نل نعحع نل نالةنالرليذفنكدوكنالع لكنالةني ليرنالعع لكفن)عنرفننا3)
ن.653 2العق عع:ننا4)
ن.214اد و فنالعق ععفنلل عنالق نروفن .الفن ال ننا5)



 أ.م.د. برزان ميسر حامد احلميد                                   وآراء بعض املؤرخني فيهما وظيفتا املدينة والشرطة يف األندلس 

 408 

قوونالشانيعنوالعكيو نالادقةنالراليذفنال  اوانعوضذنثقعنالادف ءنونا و نأكةرارنمنوعحةلن
.نولهةةذان ةة  ننةة حينالشةةرلعنييعيةةذنلع  اةةعنا نةةعنلةة  نالاديفةةعناةةذ رن نعةة نا1)يهماكيشةة رن

ن.ا2)االلنيرييينجدوك نأي منانعي  نوالعا كل ال
وعةة نناةة ن ةة  نل اعةةً نعدةةىننةة حينالشةةرلعنا نييحدةةىنلنةةف النع ياةةعنيعيةة انعةة ن
ميةةرانويكةة ع انعدةةىنالقيةة منللعلةة ءنعه عةة .نولةةذانحةةر نح ةة مناناةة ل نعدةةىنااييةة رنرجةة لن
الشةةةرلعنععةةة نعةةةرفنعةةةاهمنشةةة وناللةةةل فنوقةةةوونالشةةة يععفنوعفةةةعنالادةةة نوالنةةة  نوانع اةةةعن

فنا3)چے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ         چ واإلاةةةةال نالةةةةةنال عةةةةلفنععةةةةاًلنلقولةةةة ني ةةةة لى:ن
نوذلكنا ناجيع ءنالقوونوانع اعنالةنالا  نقديل.

 عةةة نويشةةةيرلنالةةةةننةةة حينالشةةةرلعن اةةةذاكنا ني ةةةو نعةةة نأوثةةة نالرجةةة لنوأظهةةةرنمن
عفنواافةةةذنمنلنةةةيروفنوأعضةةة نمنع يعةةةعفنوأنةةة قهمنعف الةةةً فنوأ فةةة نمنأع اةةةعفنوأنةةةحهمنانةةةيح

ايةرًافنوأرضة نمنالةةنال  عةعن ياةةً نوأحعة نمنعاة نالجع عةعنادقةةً فنوأعلفهةمنعدةىن ة اليهمنرأالةةعفن
وأحكاهمنلهمناظرًافنوأش نمنالةن ي نا نحة نونةاللع:نع لعةً فنلنةيرًانعجرلةً فنلة نال نةعنالةةن

فنالضةاًلنعة ن واة نعة نأنةلنا4)نيةعفنع ةروفنالليةالفنعشةهورنالحكةيالذ رفنونيالنالةنالون
ن.ا5)ال نليعنوانكرنال ريقع

وأض فنال نعل و ناا نيجينا ني و ننة حينالشةرلعنأا لكةةفنن نانا لكةيي ن
أافذنللعورنالا  نوللق يهمفنونمنأيضً نأع لنالةنالح منوأحك نكيرونع نميةرنمفنونةمنأافةذن

                                                 

ن.352مافن 1997الرانيمنل نعحع نالليهقةفنالعح ك نوالعك وئفن)ليروالفن ارنن  رفننا1)
ن.81فن59فن30ال نحي  فنالعقيل فنيحقي :نالحجةفن نا2)
ن.26كورونالقن فناآليع:ننا3)
مافن1951قةةة نروفن ارنال يةةة ينال رلةةةةفنالةةة نييعيةةةعفنالكي كةةةعنالشةةةرعيعنالةةةةنانةةةالالنالراعةةةةنوالرعيةةةعفن)النا4)

 .Syed Ahmed Ali, Short History of the Saracens, (London, 1992), P. 419؛ن4-5 
؛نعن منعل نالرؤوفنالفقةفنية ريخنالف ةرناإلكةالعةفن654فن 2فنج2006ال ناد و فنالعق ععفنلل عننا5)

ن.78يعفن ؛نعحع فنالشرلعنالةنانا ل ناإلكالع105مافن 2004)الق نروفن
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يكةيحةنا نيح كةينعراللةً فنأونيا ةرنعدية نشةي ً فنععة نالشة نلة ننلدكدل  نوأوث فنن نالر ي 
ن.ا1)عا نالةنالالعناليةنونا

واظةةرًانلعةة نييعيةةذنلةة ننةة حينالشةةرلعنونكةةيع نال ديةة نعةة نع  اةةعفنالقةة ن ةة  نالاديفةةعن
ي دف ةةة نللععةةة لنعكةةة ريعناةةة رجنالةةة  نااين نةةة فنو ةةة  نعةةة نلةةةي نالعهةةة مناليةةةةنيلد ةةةذنلهةةة ن

 ل فناكةةةياف رنالاةةة  نلدقيةةة لنوحةةةثهمنعدةةةىنانكةةةي  ا نلةةة فننةةة حينالشةةةرلعنال ديةةة نالةةةةناناةةة
ن.ا2)ويرميلهمنالةنالجه  نع نأجلنال ال ءنع ناللال نو رءنانال رنالا رجيعنعاه 

 ةةةذلكن ةةة  ننةةة حينالشةةةرلعنال ديةةة ني دةةةفنلعهةةة مناليفيةةةيشنعدةةةىنالقةةةواالنالعراللةةةعن
 .نولةةمنيقينةةرنلةة لث ورنلاللع اةة  نعدةةىنعةة  ناكةةي  ا ن نويقظيهةة نلحراكةةعنالحةة و نوحع ييهةة

 ورننةةة حينالشةةةرلعنال ديةةة نعدةةةىن عةةةوونالاةةة  نلدجهةةة  نواكةةةياف رنمنلدقيةةة لنواليفيةةةيشنعدةةةىن
الجاو نالعراللي نل لث ورفنللن   ني دفنلعهة منقي ليةعنضة نالثةوار.نالفةةنالاة ع نعة نشةهرن

مناكةةةي عىنالاديفةةةعنالح ةةةمنالعكيانةةةرنلةةة  فننةةة حينالشةةةرلعن971نةةةة ن361رعضةةة  نكةةةاع
ع نل نعثع  فنوالا ظرنالةنالحشمن ي  نل ناالديننلىنعجدك نالاة  نعةذنال دي ننش منل نعح

الةةةو راءنوأعرنعةةة نل ليلنةةةينلداةةةروجنق  ةةة ي نعدةةةىننةةة  فعنال ةةة منالعجةةةر وننلةةةىنال ةةةرينلوقةةةفن
فنالافةذانالعهعةعنعدةىنأ عةلنوجة فنوعة  اننلةىنع ياةعنال نةراءن*اعي اءاالنالعجةو نانر عة ايو 
ن.ا3)الةنذينالق  ونع نال  منافك 

                                                 

عحعةة نلةة ناحعةة نلةة نعلةةة و ناليجيلةةةفنركةة لعنالةةةنالقضةة ءنوالحكةةةلعفنيحقيةة :نليفةةةنلروالاكةة لفن)القةةة نروفننا1)
ن.16مافن 1955الع ه نالفراكةنلالث رنالشرقيعفن

ن.139عحع فنالشرلعنالةنانا ل ناإلكالعيعفن نا2)
   نيعرو نل .نأع نانر عة ايو نالهةذان*نألد نالعكدعو نعديهمننذانانكمنناهمن  اوانيش دو نالايرا نالةن لنع

والقةةً نل ةة  ونانا لكةةيي نالةةةنقدةةينالاةةو ننلةةىننعةة ونعثةةلنيحةةويدهمنناNordmanيكةةعيعنعحرالةةعنعةة نالاور عةة ايي ن)
 دعةةعنا رلواةةعننلةةىنارلواةةع.نياظةةر:نالةةونل ةةرنعحعةة نلةة نالقوليةةعفنيةة ريخناالييةة الناناةة ل فنحققةة نوقةة منلةة نووضةةذن

ليةةروالفن ارنال يةة ينالدلاةة اةفنن–ل ةةعنانولةةىفنالقةة نروفن ارنال يةة ينالعنةةريناله ركةة :نالةةرانيمنانليةة ريفن)الل
؛نحكةةي ن451؛نالةة نحيةة  فنالعقيةةل فنيحقيةة :نعحعةةو نعدةةةنع ةةةفنالكةةفرنالثةة اةفن 81-78مافن 1982

عجدةةعنالجع يةةعنالعنةةريعنلد راكةة الننةةةافن245-229عةةؤا فنمةة راالنالاورع اةة يي نعدةةىناناةة ل نلةةي نكةةايةن)
ن.24مفن 1950فنالق نروفن1فنال   ن2 نفنالعجدالي ريايع

؛نعحعة فن78؛نال نحي  فنالعقيل فنيحقي :نالحجةفن 85-84ال نالقوليعفني ريخنااليي النانا ل فن نا3)
ن.141الشرلعنالةنانا ل ناإلكالعيعفن 
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ش رنال نحي  ننلىنذلكنلقول :ن الةنعه نالاديفعنالح ةمنالعكيانةرنافةذنال هة نوق نأ
نلةةىننةة حينالشةةرلعنال ديةة نللداكةةيعنولرلوشةةعننشةة منلةة نعحعةة نلةة نعثعةة  نل لعكةةيرنعةة ن
قنةةةرنال نةةةراءنالةةةةنالجيةةةوشفنو دةةةفنالاديفةةةعنالح ةةةمنالعكيانةةةرننةةة حينالشةةةرلعنلةةة لاروجن

ن.ا1)عدىنن  فعننلىنال ري
ن حينالشرلعنال دية ني دةفنأيضةً نل نشةرافنولة لاظرننولي ننذانوحكينللن   

الةناناش ءاالنوال ع  رنذاالنالنفعنالركعيعفنالق نونلناليا نا نيشيي نالةةنقرللةعنلية ريخن
من ااةةلنالعحةةراينل لعكةةج نالجةة عذنل كةةمنالاديفةةعنالح ةةمن965نةةة ن354ذينالحجةةعنعةة نكةةاعن

ىنية ينعةونانوح جلة نج فةرنلة نالعكيانرنل  فنوق نج ءنالي نا نيشيي نالعحراينقة نيةمنعدة
.نو ة  نا2)عثع  نلاظرنعحع نل نيعدةيخنواحعة نلة نانةرنوا لة نلة ننشة منأنةح ينشةرلي 

عحعةة نلةة نيعدةةيخننةة حينالةةر نوالشةةرلعنحظيةةً نعاةة نالاديفةةعنالح ةةمنالةةونانالاظةةرنالةةةنلايةة  ن
ن.ا3)ال ي  ونلج عذنقرللع

رجةةةينكةةةاعنن15وقةةة نذ ةةةرنالةةة نعةةةذارينا نالاديفةةةعنالا نةةةرنلعةةة نالةةةيينلديلدةةةعنالةةةةن
مفنلاةةىناليهةة نلاةة ًءنعيقاةةً نلي ةةو نعكةةيقرًانلدقةةوا نالعال عةةي نالعةةراللي فنواشةةرفن931نةةة ن320

عدىناللاي  نله ن لر  نل نعل نالةرحع نق  ة انونة حينشةرلي 
.ن ةذلكنأعةرنالاديفةعنالح ةمنا4)

العكيانةةةةةرنلةةةةة  ننةةةةة حينالشةةةةةرلعنوالكةةةةةو ناحعةةةةة نلةةةةة نانةةةةةرنليشةةةةةيي نعحةةةةةراينالعكةةةةةج ن
دفةة نليوكةةيذنالكةة حعنال ظعةةىنلكةةو نقرللةةعنلضةةيقه نعةة نعايةةر نالاةة  نفن عةة ن ا5)الجةة عذ

ن.ا6)وا  ح عهمناليه فنوايا ذنع نيد منذلكنع نن منالحواايالنال ليرو

                                                 

ن.75؛نوياظر:ناالففنن حينالشرلعنالةنانا ل فن 78فن47العقيل فنيحقي :نالحجةفن نا1)
فن1965لفاةةو ناإلكةةالعيعنوالوظةة  فنعدةةىنانثةة رنال رليةةعفن)القةة نروفن ارنالاهضةةعنال رليةةعفنحكةة نالل شةة فنانا2)

ن.683-682 2ما:ن1966
الةةونال لةة  ناحعةة نلةة نالق كةةمنلةة ناديفةةعنالكةة  ينالا رجةةةنالةة نالةةةنانةةيل عفنعيةةو نانالةة ءنالةةةنللقةة الننا3)

ن.491مافن 1965انلل ءفنيحقي :نا ارنرض فن)ليروالفن
ن.312-311 2ي:ناللي  نالع رننا4)
؛ناديلنالرانيمنالك عرا ةنو اةرو فنية ريخن50-49فن 167ال نالفرضةفني ريخنعدع ءنانا ل فنيرجععننا5)

ن.382مافن 1987ال رينوحض ريهمنالةنانا ل فن)العونلفن ارنال نانثيرنلدلل ععنوالاشرفن
ن.382 فني ريخنال ريفن ؛نالك عرا ةنو ارون50فن 167ال نالفرضةفني ريخنعدع ءنانا ل فنيرجععننا6)
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 عةة نأقةة مننةة حينشةةرلعنالح ةةمنالعكيانةةرنأيضةةً نعدةةىنيوكةةيذنالعحجةةعنال ظعةةىن
ثةةةمننلكةةو نقرللةةةعنلةة لرلظنالشةةةرقةنلشةةراءنالحواايةةةالناليةةةنعدةةةىننةةذانالعحجةةةعنعةة نارل لهةةة ف

فنالضةاًلنا2).نواكا ننلي ن ذلكنعهعة الن لدوع كةيعننلةىنج اةينععدة ا1)ن عه نوضعه نلدعحجع
عة نقي عةة نللععة لنايريةةعناجيع عيةةعني دفة نلهةة نالاديفةعنافكةة ن يو يةةذنانعةوالنويفريقهةة نعدةةىن

ن.ا3)الض ف ءنوالعك  ي نوالا ءنالكليلنوميرن نع نأعع لناللر
  اعننة حله نالةةنالعجيعةذنوال ولةعنالقة نواظرًانننعيعنعانينن حينالشرلعنولع

عهةة نالاديفةةعنالح ةةمننلةةىنعةةايننةةذانالدقةةينلشةة لنالاةةرين عةة ننةةونالحةة لنعةةذنق  ةة ناللحةةرنعلةة ن
ن.ا4)الذينعرفنلن حينالشرلعنال دي ن*الرحع نل نعحع نل نرع ح 

أعةة نعيةةولةنوظيفةةةعناونالةةعنالع ياةةةعنال ةة  نيايةةة رنأيضةةً نعةةة نذوينال ف يةةعنوالالةةةرون
.نال ا ع نيةو ءنعلة نالةرحع نالث لةتنل لاالالةعنيةولىنا5)حك نالكيرونوالكدوكللعورنالا  نعذن

أاةةذناللي ةةعنلةة نالا نةةعنوال  عةةعفننةة حينالع ياةةعن اةةذاكنعوكةةىنلةة نعحعةة نلةة نحةة يرنوونان
فنواكةيادف نالةةنالقنةرنالةةنأولنم واية نا6)الو اروناض العننلىنع ن   ننلية نعة نالةعنالع ياةع

قرللةةعنيةةومنالاعةةي نلةةثالتنعشةةرونليدةةعنادةةالنعةة نعاةة ع ناةةرجننلةةىنع  قةةلنجيةة  نعةة نقنةةرن
ن.ا7)ش ل  

                                                 

ن.71فن66ال نحي  فنالعقيل فنيحقي :نالحجةفن ان1)
ن.47-46فن21-20العن رنافك فنيحقي :نالحجةفن نا2)
ن.77العن رنافك فنيحقي :نالحجةفن نا3)

*ننونالق  ة نال ة منلالكة ليلنانا لكةيعنويدقةينلنة حيناللحةرفنيايعةةننةذانالق  ة ننلةىنأكةرونالرعة ح نلة نعلة ن
 ا اةفن   نواليً نعدىنالج يرونالاضراءنالةنعه نانعيرنعل نالرحع نال االنثةمنثة رنعدية ناللركةلننلية نال  ي نال

انعيرنو يرانعل ا نل نا  نعدىنرأ نجيشناللضلرننلىنالفةرارنالةةنعو ةينولجةلننلةىنلةاللنالاديفةعنال ل كةةن
فناالةةة رنعجعوعةةةعفن؛نعجهةةةول105الةةة نحيةةة  فنالعقيةةةل فنيحقيةةة :نالحجةةةةفن الةةةونج فةةةرنالعانةةةور.نياظةةةر:ن

ن.112مافن 1867)ع ري فن
ن.87ال نحي  فنالعقيل فنيحقي :نالحجةفن نا4)
ن.18ال نعل و فنرك لعنالةنالقض ءنوالحكلعفن نا5)
ن.158 2ال نعذاريفناللي  نالع ري:ننا6)
ن.160 2العن رنافك :ننا7)
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فنا1)و ةةة  ننةةة حينالع ياةةةعنييعيةةةذنلع  اةةةعنا نةةةعنلةةة  نالاديفةةةعنالح ةةةمنالعكيانةةةر
يلةة ونلاةة نعةة ناةةاللنيرييةةينجدةةو نعيوليهةة نأيةة منالعا كةةل النوانعيةة  نوانحيفةة نالنحيةةتنا ن

كةا ننننلعة نلعة نفننذنااهة نننيا2)ن حيننةذانالعانةين ة  نعدةىنقة رن ليةرنعة ناننعيةع
نالي نالاديفعنال ف يعنوالق رو.

والةةةةناالالةةةعننشةةة منالعؤيةةة نأعةةةرنلنةةةرفنالعنةةةحفةنعةةة نالع ياةةةعنو  اةةةالنالةةةةنيةةة ان
يوع ةةةذفنوعدةةةكنالةةة نالةةةةنعةةة عرناللةةة ينلونييةةة نلدشةةةرلعنوضةةةللنالع ياةةةعنضةةةللً فنو ةةة  نلةةةي ن

وشةةيخنالعةةوالةنوالةة ر ناناةة ل فنعةة اوونن*العنةةحفةنوم لةةينالا نةةريننةة حينع ياةةعنكةة لم
عظيععنوعل ياعنش ي وفنوعق ل عنعكيح ععفنوأعج نالعنحفةنأعرانوش  نذلكننلةىنالةو راءن
اللش روانعدي نلعاللفي نواكينالح نوش رنلةذلكنالة نالةةنعة عرناللقلةلنعدةىنا عية نويجةر ن
نيع مننرا ي نولمني لنعدىنذلكنحيىنارجنانعرنلل نياهظنم ليننلىنقية  ونجةيشنالث ةرفن

لنرفنالعنحفةنع نالع ياعنوعاينال نالةنع عرنونيةعنالشةرلعنالارجنأعرنالاديفعننش من
ن.ا3) و نعدمنالعنحفة

وق نونفنال نعذارينذلكناليومنلقول :ن ارجنعحع نل نالةنع عرناحةون ركةيهع ن
) ركةةةنالشةةرلعانالةةةةننةةذاناليةةومنوالادةةةذنعديةة نوننعاةة نج فةةةرنعدةةمنلةةذلكنو ةةة  نعحعةة نلةةة ن

ألهةةعننذننةة  نالةة نالةةةنعةة عرناحةةوانالةةولىننج فةةرنج لكةةً نالةةةنعجدكةةه ن)عجدةة نالشةةرلعانالةةة
ن.ا4)عحع نل نج فرنا  نً نعدىنعقلي  

                                                 

ن.219ال نحي  فنالعقيل فنيحقي :نالحجةفن نا1)
ن.155فن136فن119فن94فن81فن30جةفن العن رنافك فنيحقي :نالحنا2)

 ةةمنالةةةناللريةة نلةةي نعةة يايةنع ريةة ن135:نيقةةذنشةةع لةنع ريةة نلاحةةوننMedinaceli*نع ياةةعنكةة لمفنل نكةةل ايعن
وع ياةةعنكةة لمنق يعةةعناللايةة  نوقةة نعرالةةالنالةةةنال نةةرننSoriaوكرقكةةلعفنونةةةناآل نعةة ناععةة لنعق ل ةةعنكةةريعن

ةةرننةذانالع ياةةعنكة لمنلةة نورععة ل.نياظةةر:نالةونعلةة ا نفنولعةة نالةيينال ةةريناناة Ocialisالروعة اةنل كةمن ل فنعع 
عحع نان ريكةفننفعنالع رينوارظنالكو ا نوعنرنوانا ل نعلاوذونع ن ي ينا انعنالعشي  نالةناايرا ن

ن.189مافن 1864انال  فنيحقي :ن ينمويعنو و يفن)لي  فن
ن.88فن 4مفنج1968العقريفنافيناللييفنلل عنليروالننا3)
ن.266 2عذاريفناللي  نالع ري:نال ننا4)
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ع ننذانالا ناالحظنا نوظيفعنن حينالشرلعنون حينالع ياةعن  اية نيجع ة  ن
نالةنوظيفعنواح ونأحي اً نالةنعه نالاديفعننش منالعؤي .

وقةة نذ ةةرنالةة نعلةة و نالةةةنركةة لي ننةةف الننةة حينالع ياةةعنلقولةة :ن يجةةينا ني ةةو ن
رالً نللعورنالا  نوللق يهمنذلكننا نأع لنالةنالح منوأحك نكيرونع نميرافن ةذلكنيجةينع 

ا ني و نرجاًلنالقيهً نشياً نعي ففةً نعة نأعةوالنالاة  نننيقلةلنالرشةووفنولدق ضةةنا نيكةيادف ن
الةنل ظناني منويلدذنعدىنح ع نوكيري نويجينعدي ناننيافذنأعرًانعة نانعةورنال لة رنننن

ن.ا1) ضةنوالكدل  نلذلكا ني رفنالق
ن
ن
ن
ن

و ةة  نلنةة حينالع ياةةعنااين نةة النع ياةةعنعاهةة ن ورنالعحقةة نالةةةنقضةة ي نالقيةةلفن
عث لنذلكنع نذ رانال نكهلنالةنقضيعنالح جنالةنعروا نعل نالعدكنل ن ي  ونا نلة نانةرن

الةةذينأنةةلينعقيةةوًننالةةةنالراشةة نالةةةن ارانلةة لرلظنالشةةرقةنلقرللةةعنلحوعةةعنن*اليعيعةةةنالللاةةة
مفنالقةة نذ ةةرنا نالةةو يرن1065نةةة ن457عكةةج نانعيةةرنالةةةن اةةرنشةةهرنرليةةذنانولنعةة نكةةاعن

                                                 

ن.16رك لعنالةنالقض ءنوالحكلعفن نا1)
*ننونالونعروا نعل نالعدكنل ن ي  ونا نألةنعضرنل نعدةنالك  يناليعيعةنالحع اةنالللاةفنونونعة نانةلن
ليالنجاللعنوري كعنوع نأنلنالح يتنوان يننع منالةنالد ةعنشة عرنولة نروايةعنوكةع ءنالةةناناة ل .نرحةلننلةىن

نةةنعقيةوًن.نياظةر:نالةةنعلة ا نعحعة نلة ن450شر نميرنعرونوكعذنلعنرنوالحج  نوع النلقرللعنل  نكاعنالع
نالةةةةةةةةةةةةنانةةةةةةةةةةةرناليةةةةةةةةةةةوالنلةةةةةةةةةةة نعلةةةةةةةةةةة ا نان  ينالحعيةةةةةةةةةةة يفنجةةةةةةةةةةةذوونالعقيةةةةةةةةةةةل نالةةةةةةةةةةةةنذ ةةةةةةةةةةةرنونوناناةةةةةةةةةةة ل .

ن.284فن 629مافنرقمناليرجعع:ن1966)عنرفنال ارنالعنريعنلديلليففن
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أعرنن حينالع ياعنعحع نل ننش منالحفي نل لذن ينلديحقية نالةةنذلةكنن*أل نالولي نل نجهور
نفنوق ضةنقرللع.*ال نع لكفنون*وال نالقل  ن*ويش ورانالةننذانال نعا ي

وييلةةي نلاةةة نعةة نااين نةةة الننةة حينالع ياةةةعنلونةةف نعحققةةةً نااةة نيقةةةومنل لع  ياةةةعن
واثل النالح لعنكواًءنل لاكلعننلىنع  نالل ا النالعوجو ونالةنجثعنالقييلنوال ع ءناليةةنيظهةرن
عدةةةىنعاللكةةة نوعاللةةة نأندةةة نواعي يةةة نأونل لاكةةةلعننلةةةىناآللةةةعنالحةةة  ونالعكةةةيا ععنالةةةةنالقيةةةلن

ي قين ث رنالج اةنواكيجواينالح ضري نوعواجهعنل ضهمنلةل ظفنو ةذلكن ة  نلة نكةدلعنون
نيوجي نانيه منويافيذنالح منالةنالقض ي نقديدعنالالورونل  نيعحي نان لع.

واظةةةرًانلفا عةةةعنعانةةةيننةةة حينالع ياةةةعفنالةةةب نالعهةةة منالعا لةةةعنلةةة نيلةةة ونجكةةةيععن
 ونعدةىننة حينالع ياةعفنا نانعيةرنييا كينوأنعيعنالعانيفنول لنع نأعظةمنالعهة منالعدقة

                                                 

ح منجهورنل نعحع نل نجهورنالذينولةنانعرنالةنقرللعنل  نوال ونالي نكاعن*ننونالونالولي نعحع نل نالةنال
نةةفنثةمنافةةن462نةفنوكعوانالرشي نواعي الننع عي نحيىنادف نال نعريي نق   نالع يض نال نعل  نالةةنكةاعن435

 .261-255فن234-232 3عذناالرا نأكري ننلىنج يرونقدليش.نياظر:نال نعذاريفناللي  نالع ري:ن
ي نعحع نل نعا ينل نعحك ني اىنأل نعل ا ن   نشياً نأنةلنشةور نالةةن ع اة نوعدية نعة ارنالفيةو ن*ننونالفق

الةةةنوقيةة فن عةةةننلةةىنقضةة ءنقرللةةعنعةةرارًانالةةللىنالةةةنذلةةكنواعياةةذنو ةة  نقةة ن عةةةنقلةةلنذلةةكننلةةىنقضةة ءنلديلدةةعن
ولةةة نكةةةاعننمف1023نةةةة ن414والعريةةةعنال كةةةي ف ن فنق عةةة نالق ضةةةةنالةةةونالعلةةةرفنالةةة نلشةةةيرننلةةةىنالشةةةور نكةةةاعن

منوشةةه نجا  يةة نالع يعةة نعدةةىنا نعحعةة نلةة نعلةة  نوعشةةىنراجةةاًل.ن1070نةةة ن462منويةةوالةنكةةاعن993نةةة ن383
ياظةر:نالةةونالق كةمنادةةفنالة نلشةة والفن ية ينالنةةدعنالةةنيةة ريخنأ عةعناناةة ل فن)القة نروفنع يلةةعنالثق الةعنال يايةةعفن

اركنويقريةةينالعكةة لكنلع رالةةعناعةةالمن؛نالق ضةةةنعيةة ظفنيرييةةينالعةة 1194فنرقةةمناليرجعةةع:ن515 2ما:ن1955
 .813-810 2عذنينع لكفنيحقي :ناحع نل يرنعحعو فن)ليروالفن .الا:ن

نةة ن460*ننونالونععرناحع نل نعحع نل نعيكىنل نناللني رفنلة ل نالقلة  نعة نأنةلنقرللةعفنيةوالةنكةاعن
نةةةن414دشةور نكةةاعننةةةنوق عة نالعكةةيظهرنل390منو ة  ن عةةيمنالعفيةي نلهةة فني اةىنالةة نععةرنوعولةة انكةاعن1067

عدىني ينق ضي نعل نالرحع نل نلشرنو   نا ثرنانلن ع ا نل ناة ل نعدعةً نوحفظةً نواكةيال لً فنقة لنعاة نالة ن
؛ن130رقةمناليرجعةةع:نن65-64 1حية  ن ة  ناحفةةظنالاة  نلدع واةةعنوالعكةيارجع.نياظةر:نالةة نلشة والفنالنةةدع:ن

 .813 4الق ضةنعي ظفنيرييينالع ارك:ن
عحع نل نع لكني اىنأل نعروا ن   نح الظً نلدعك  لنوالح يتنوع  اةنالقر  نويف كةيرانع لعةً نن*ننونعلي ا نل 

لوجو نانايالفنلي نالقه ءنانعن رنوالعذنين ثيرنالورءنعج نة ًانعيواضة ً نالةةنأعةوران دهة فنلة نعاينةرنالةةن
فن292 1نةةةدع:نمنوععةةرانكةةةيو نكةةةاع.نياظةةةر:نالةةة نلشةةة والفنال1067نةةةة ن460الد ةةع.نيةةةوالةنالةةةةنقرللةةةعنكةةةاعن

 .815-813 4؛نالق ضةنعي ظفنيرييينالع ارك:ن670يرجعع:ن
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أونالاديفعنعا ع ن ة  نيي يةينعة نال  نةععنأونعة نعقةرانالةةنحعدةعنعكة ريعنأوننينكةلين
 اةةرن ةة  نييةةركنأحةة نألاةة ءانكةةواًءنأ ةة  نولةةةنال هةة نأونميةةرانعدةةىنكةةلينالقنةةرفنويج ةةلن

يةىنن حينالع ياعنعال عً نل نعدىنال وامفنوي و نع نحق نعاذنانل نع نع ة  رونالكةلينح
وا ناضةةلرننلةةىنيه يةة انلوضةةذنقيةة نالح يةة نالةةةنرجدةة فنونةةذانعةة ن ةة  نيف دةة ننةة حينالع ياةةعن

.نانعةرنالةذيني لةةنا1)اعيعنل نعيكىنل نشةهي نللحة نألاة ءنانعيةرنعحعة نلة نعلة نالةرحع 
 نلةةعنأ يةة ونعدةةىنقةةوونشانةةيعننةة حينالع ياةةعفنحيةةىنأاةة نلةةمنيللةة نلولةة نانعيةةرنعةة  امنالةةةن

نانعرنعندحعنلد ولع.
عةة نيةة لنعدةةىنا انةةعننةة حينالع ياةةعنأعيةةعنلةة نعيكةةىنلةة نشةةهي نوقةةوونشانةةيي نوع

اا نوقفنأع منرملعنانعيرنعحع نعا ع نأعرانلحل نأح نأنلنال دم.نوالقنعن ع نروانة نالة ن
نعةة نع عدهةة ننلةةىنقرللةةعفن القوليةةعنيةة ورنحةةولنالقيةة ن ةة  نيقلةة نالةةةناحةة  نال ةةورفنل اةة نالةةرأل

الةةرحع ن ي لةةً ني ريةة ناليةة نلةةذلكنالفقيةة فنويةة ي نلةة ننال يةةينذلةةكنال  عةةلنلألعيةةرنعحعةة نلةة نعلةة 
ضع ننلىنالكج فناللن رنانعيرنأواعراننل نشهي نلحل نذلةكنالفقية فنالةر  نعدية نقة  اًل:ننن
نعة نجةورنظة لمنعشةهورنلة لظدمفنولةون ة  ن وا نع نأحةل نرجةاًلنعة نأنةلنال دةمنوالروايةعفنالةرأل

نعثدةة نعاةة   يةةرننننا نعةة لنعةة نرأيةة نو يةةيننلةةىنذلةةكنالعةة ن ةة  نعةة نانعنا2)اليةة نايةةرنعةة نالةةرأل
نال  علن ي لً نيولا نالي نعدىنال د .

وع نااين ن ي نأيضً نانشرافنعدىنالكج نال  من)كج نالعللة نالةةنال  نةععن
قرللعافنوع ني ورنالي نوااراجنل ضهمنلةلعرنانعيةرنأونالاديفةعفنواذانعة النق ضةةنالجع عةعن

ضةةةفنويةةيحفظنعديةة نحيةةىني ةةي نانعيةةرنأونعةة لفنيةةولىننةة حينالع ياةةعنقةةلظن يةةوا نالق 
ق ٍظن ار.ن ع ن دفنالاديفعنالح ةمنالعكيانةرننة حينالع ياةعنلقرللةعنج فةرنلة نعثعة  ن
لل ظنانعورنالا نعنللكري نعثلنعي ل عنأال رنوأاوي نانعواالنلينرفناحوالهمنواحةوالن

حينالاةة  همنوأندةةيهمنوع رالةةعناالةة رنم.نوقةة نانةة نلةةذلكنيةةومنعةة ن ةةلنأكةةلوءنوالةةال ننةة 
ن.ا3)الع ياعنل لنشةءفنليرالذنذلكنليف نيد نلداديفعنلير نالي نرأي 

                                                 

ن.54االففنن حينالع ياعنالةنانا ل فن نا1)
ن.99-98ي ريخنااليي النانا ل فن نا2)
ن.92فن88ال نحي  فنالعقيل فنيحقي :نالحجةفن نا3)
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وعةةةةة نجعدةةةةةعنااين نةةةةة الننةةةةة حينالع ياةةةةةعنأيضةةةةةً نالقةةةةة ءنالقةةةةةلظنعدةةةةةىنل ةةةةةظن
الجع ع النالعكيافي نللعراظنالا  نواشرنعث للهمنالةنأشة  رفنو ة  نعة نلةي نالعكةيافي ن

عة  انوعة نناة نعةرفنيوكفنل نن رو ناللنيرينالش عرنالع روفنلللةنجايشنوي اةةن)الرن
ن.ا1)ل لرع  ي

وع نعه ع نأيضً نأاةذناللي ةعنالا نةعنوال  عةعنلألعيةرنعاة نيولية نلالعة روفنوعاة ع ن
ي ةةةو نناةةة كنوالةةة نراليةةةذنالعكةةةيو نيقةةةومنل يةةة رونركةةةعيعنلد ولةةةعفنالةةة  نالاديفةةةعنينةةة رناواعةةةران

وذلةكنعة نلن حينالع ياعفنل  نيجعذناليي  نقرللعنواح اثه فنويظهةروانقةويهمنلدوالة نال ا ةرفن
االلنحعدهةمنالكةالالنونةذانعة نقة منلة نالةو يرننة حينالع ياةعنج فةرنلة نعثعة  نالعنةحفةن
الةةةنانحيفةة لنالةةذيناقةةيمنلعا كةةلعنوالةةو نج فةةرنويحيةةىنالاةةةنعدةةةنلةة نحعةة و نعدةةىنالاديفةةعن

ن.ا2)م971نة ن360الح منالعكيانرنل  فنوذلكنالةنأواارنشهرنذينالق  ونكاعن
دواالةةة ي نعدةةةىنالاديفةةةعفنويشةةةرفنعدةةةىناقةةةلنل ةةةظنو ةةةذلكنيقةةة يمنالادةةةذنوالهلةةة النل

انجهةة ونان اريةةعنعةة نعوقةةذنآلاةةرفنوع  قلةةعنالعفكةة ي نوعثيةةرينالفةةي نلحلكةةهمنويفقةة نالفةة ري ن
عاهمفنو ذلكنعل ر ونأنلنالل ءنواليضي نعديهمنواا اليهمنوال جنلعة نقةلظنعدية نعةاهمنالةةن

ن.ا3)الكج 
يخنعةة نكةالنعديةة نالاديفةةعفنولةلعرنعةة نالاديفةعنييةةولىننةة حينالع ياةعناذنلنويةةول

حيةةةةىنوا ن ةةةة  نعةةةة ن لةةةة رنرجةةةة نالنال ولةةةةعفنالضةةةةاًلنعةةةة نيافيةةةةذانأواعةةةةرنانعيةةةةرنأونالاديفةةةةعن
ل كةةةياف رنالاةةة  نلدجهةةة  فنوننيةةةلذ ننحةةة نلةةة ليادفنننناذان ةةة  نعةةة نانةةةلنانعةةةذارفنأونا ن
نةة حينالع ياةةعني  ضةةىنعاةة نشةةريلعناننياةةرجنعةة ن ارانحيةةىني ةةو نالجةةيشنال ةة  يفنوعةة ن

ن ع نارظنالع ر ةعنالةل ننة حينالع ياةعنييةولىنعكةؤوليعنالقةلظنعدية نلةلعرنعة نانعيةرنالرأل
أونالاديفةةةعفنواذاننةةةة رالنانواعةةةةرنلنةةةةدلهمنيةةةةولىنانشةةةةرافنعدةةةةىنيافيةةةةذافن عةةةة نااةةةة نييةةةةولىن

ن.ا4)عن  رونع نا ينع نرج نالنال ولعنوعن  رونالعقرلي ننلي 

                                                 

ن.104فن75-73العن رنافك فنيحقي :نالحجةفن نا1)
ن.55ا ل فن االففنن حينالع ياعنالةناننا2)
ن.55العرجذنافك فن نا3)
ن.56العرجذنافك فن نا4)
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الع ياةةعنقةة ني ةةو ننعةة ناةةاللنعةة نيقةة مناالحةةظنا نانععةة لناليةةةنيقةةومنلهةة ننةة حي
عع ثدةةعنلالععةة لناليةةةنيقةةومنلهةة ننةة حينالشةةرلعفنلةةذانالةة  نناةة كنيةة االنالةةةننةةالحي يهع ن
ونةةةذانعةةة ن الةةةذنل ةةةظنعةةة نعؤراياةةة نالقةةة اعىنلدادةةةلنلياهعةةة .نونةةةذانالنةةةالحي الننةةةةنأشةةةل ن

نل نعع لناليةنيع ركه نجه  نالشرلعنوع  الحعنانجرامنالةنالوقالنالح ضر.
الع ياةعنالقة نيي ةرظنأحي اةً نلدقيةلنوالضةريفنالفةةنواظرًانلحك كيعنعانينن حين

منوعاةة نقيةةة منثةةورونالةة نعلةةة نالجلةة رن ةة  ننلةةة ن1009نةةة ن399اه يةةعنالقةةر نالرالةةذنالهجةةةرين
لدثةةوارنعةة ناقيحةة منقنةةرنالاديفةةعننشةة منالعؤيةة نوالقةةلظنعدةةىننةة حينالع ياةةعنعلةة ا نلةة ن

ن.ا2)عاق نلي ني ي عا نل ينالقنرفنثمناعرنال نعل نالجل رنلضريننا1)ععرنالةنعجدك 
وقةة نذ ةةرنليفةةةنلروالاكةة لنا ننةةذانالدقةةين)نةة حينالع ياةةعانظةةلنعياةةذًانعاةةذناه يةةعن

أيننة حيننSahib al - madinaالقةر نالحة  ينعشةرنالةةناراجةو نوميرنة نيحةالنيكةعيعنٍن
الع ياعفنو  االنل نالةنظلنالح منالعكةيحةنافة نااين نة النوعهة مننة حينالع ياةعنالةةن

ن.ا3)انا ل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .                                  

                                                 

ن.55 3ال نعذاريفناللي  نالع ري:ننا1)
لك  نال ي نالونعل ا نعحع نالكدع اةنال نالالييفناععة لنانعةالمنالةيع نلويةذنقلةلنانحةيالمنعة نعدةوكننا2)

فنليةروالفن ارنالع شةوففن2 لفن)لانكالمفناشرنيحالنعاوا :ني ريخناكل اي ناإلكالعيعفنيحقية :نليفةةنلروالاكة
ن.110-109 2ما:ن1956

ا3)  L'ES Pagne Musalmane aux siede, P. 159. 
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   The Jobs of The City and the Police in Andalusia and the 

Views of Some Historian In Them 

Assist. Prof. Dr. Barzan Moyassar Hamid Al-Hameed 

Abstract 
The present study concert the jobs (plans) of city and 

police in Andalus in that are of the distinguished plans of the 

state and the ambiguity faced some historians who considered 

them one job (plan).  

Through some of the narrations we have, it was clear 

that the city mayer job (plan) was not of one direction in 

Andalus history in that it was unified with that of the police in 

chief one time and independent on the others.  

The research is also dealt with the features and 

characteristics of the mayer and the police in chief in detail and 

the authorities of both given by the princer and Khaliffs of 

Bany Umayh in Andalus.  

ن


