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 -3ستمنح املنصة (املوقع) صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال
االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .

 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .
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َ
تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
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كانون األَوَّل (2021/12/20م) 1443/هـ

– العدد ()87

تطور العلوم الدينية وعلوم اللغة والنحو واألَدب يف املدن
األَندلسية اليت أَسَّسها املسلمون يف عصري اإلِمارة واخلالفة
(422-138هـ1031-755/م)
أسامة سامل شيت حامد الزبيدي  و فائزة محزة عباس
تأريخ التقديم2020/7/29 :



تأريخ القبول2020/8/15 :

المستخلص:

لقد اسهمت المدن المحدثة بشكل كبير في النشاط الفكري وتطور الجانب العلمي

باألندلس ،إذ ما علمنا ان عصر االمارة بدابة لنشاط الحركة الفكرية العصر الذي اسس

فيه اغلب المدن المحدثة ،إذ ساعد عوامل كثيرة على التطور العلمي في االندلس بشكل
عام والمدن المحدثة بشكل خاص منها تشجيع االمراء والخلفاء على التعليم والتعلم وانشاء
المكتبات فظهر العلماء واالدباء الذين اختص قسم منهم بعلم من العلوم وكان القسم

االخر اهتمام بعلوم مختلفة ولمدن االندلس المحدثة نصيب وافر من ذلك.
الكلمات المفتاحية :العلوم ؛ المدن ؛ االندلس.
المقدمة

الحمددد ر رب العددالمين ،والصددسة والسددسم علددى سدديد االولددين واالخ درين وعلددى الدده

وصبحه اجمعين ،وعلى من تبعهم بإحسان الى يوم الدين ،وبعد:

كانت االندلس بعد الفتح العربي االسسمي تتخللها الحروب والمنازعات ولهذا

بقيت الى حد ما بعيدة عن الحركة العلمية إذ لم تكن االوضاع في عصر الوالة قد

استقرت نتيجة التمردات الداخلية والحروب الخارجية ،وفي بداية عصر االمارة بدأ
االستقرار النسبي مما ساعد على نشاط الحركة الفكرية اضافة الى تشجيع االمراء على

التعلم والتعليم.

 طالب ماجستير /قسم التاريخ /كلية التربية الأساسيَّة/جامعة الموصل.
 أستاذ/قسم التاريخ /كلية التربية الأساسيَّة/جامعة الموصل.
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تطور العلوم الدينية وعلوم اللغة والنحو واالدب يف املدن االندلسية اليت اسسها املسلمون يف عصري االمارة واخلالفة (-138
أسامة سامل شيت حامد الزبيدي و فائزة محزة عباس

422هـ1031-755/م)

فظهر العلماء واالدباء في مختلف ارجاء االندلس ومنها المدن المحدثة التي
عرفت تواجد ابرز علماء العلوم الدينية واللغوية.

لقد كان للمدن المحدثة دو اًر كبي اًر في الحركة العلمية باألندلس ،إذ اسهم علمائها

في نشر المعرفة والعلوم ،السيما انها عرفت بتواجد ابرز علماء التفسير وعلم القراءات

والحديث والفقه واللغة.

ومما دفعني لدراسة هذا الموضوع محاولة التعرف على علماء هذه المدن وتأثيرهم

على الحركة الفكرية ومدى اسهامهم بها.

لقد تضمن البحث باإلضافة الى المقدمة والخاتمة على محورين تناول المحور
األول العلوم الدينية والمحور الثاني علوم اللغة والنحو واالدب.
اوالُ :العلوم الدينية

 -1علوم القرآن

أ -علم القراءات
اهددتم المسددلمون فددي االندددلس بعلددم الق دراءات كوندده مددن العلددوم الدينيددة التددي تخددتص

بق دراءة ايددات الق دران الك دريم ومعرفددة مددداخل ومخددارظ الحددروف والفاظهددا ،ويعتبددر مددن وجددوه
أعراب القران الكريم وكيفيدة تصدويت الحدروف ،ويدذكر ابدو حامدد محمدد بدن محمدد الغ ازلدي:

"إذ ان أول أجزاء المعاني التي منها يلتئم النطق هو الصدوت ،ثدم الصدوت بدالتقطيع يصدير
حرفاُ ،ثم عند جمدع الحدروف يصدير كلمدة ،ثدم عندد تعدين بعد

لغة عربية ،ثم بكيفية تقطيع الحروف يصير ُمعرباُ ،ثدم بتعدين بعد

الحدروف المجتمعدة يصدير
وجدوه االعدراب يصدير

ق دراءةُ منسددوبة الددى الق دراءات السددبع ثددم اذا صددار كلمددة عربيددة صددحيحة معربددة صددارت دالددة
على معنى من المعاني فتنقا

للتفسير الظاهر وهو العلم الخامس"(.)1

( )1جواهر القران ،تحقيق :محمد رشيد رضا القباني( ،ط ،2بيروت ،دار أحياء العلوم ،)1986 ،ص.36
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وبددذلك يعددد علددم الق دراءات مددن م ارحددل تفسددير الق دران الك دريم( ،)1والق دراءات مددذاهب

االئمة لقراءة القران وهي باقية يق أر الناس بها اجماعاُ ،واالختسف في كيفية النطدق ،وطدرق
االداء م ددن تفخ دديم ،وترقي ددق ،وادغ ددام ،واص ددالة ،واظه ددار ،وقص ددر ،وم ددد ،وتش ددديد ،وتخفي ددف

وغير ذلك( ،)2وعدد القراءات سبع كل قراءة لها عالم أختص بها والمشدهور باألنددلس قدراءة

نددافع( ،)3ويعددود السددبب فددي ظهددور الق دراءات السددبع "ان الصددحابة رووه عددن الرسددول (صددلى
ار عليه وسلم) على طرق مختلفدة فدي بعد

الفاظده وكيفيدات الحدروف فدي ادائهدا ،وتناقدل

ذلددك واشددتهر الددى أن اسددتقرت منهددا سددبع طددرق معينددة ت دواتر نقلهددا ايض داُ بأدائهددا واختصددت

باالنتسدداب الددى مددن اشددتهر بروايتهددا مددن الجددم الغفيددر فصددارت هددذه الق دراءات السددبع أص دوالُ
للقدراءة ،وربمددا زيددد بعددد ذلددك قدراءات أكثددر لحقدت بالسددبع اال انهددا عنددد ائمددة القدراءة ال تقددوى
فددي النقددل ،وهددذه الق دراءات السددبعة المعروفددة فددي كتبهددا وقددد خددالف بع د

الندداس فددي ت دواتر

طُرقهدا ألنهددا عندددهم كيفيددات لددغداء وهددو غيددر منضددبط ولدديس ذلددك عندددهم بفدداد فددي تدواتر
الق دران ،وايدداه األكثددر وقددالوا بتواترهددا وقددال اخددرون بت دواتر غيددر االداء منهددا كالمددد والتسددهيل

بعدم الوقوف على كيفيته بالسمع وهو الصحيح(.)4

( )1ابددو جعفددر النحدداس ،احمددد بددن محمددد بددن اسددماعيل بددن يددونس الم درادي النحددوي ،اع دراب الق دران( ،ط،1
بي ددروت ،دار الكت ددب العلمي ددة1421 ،ه د د ) ص7؛ حس ددني الخرب ددوطلي ،الحض ددارة العربي ددة االس ددسمية( ،ط،2

القاهرة ،مكتبة الخانجي )1994 ،ص.270

( )2مندداع ،بددن خليددل القطددان ،مباحددث فددي علددوم الق دران( ،ط ،3الريددا

 ،)2000ص.173-172

 ،مكتبددة المعددارف للنشددر والتوزيددع،

( )3ابو عبد ار محمد بن احمد البشاري المقدسي( ،ت380هد990/م) ،احسن التقاسديم فدي معرفدة االقداليم،
(ط ،3بيددروت ،دار صددادر ،.)1991 ،ص .236ونددافع المدددني :هددو نددافع بددن عبددد الددرحمن بددن ابددي نعدديم
وكان قد ق أر على "ابي ميموندة مدولى درام سدلمة" زوظ النبدي (صدلى ار عليده وسدلم) ،ينظدر :ابدو محمدد عبدد

ار بن مسدلم بدن قتيبدة الددينووي ،المعدارف ،تحقيدق :ثدروت عكاشدة ( ،ط ،2القداهرة ،الهيئدة المصدرية العامدة
للكتاب ،)1992 ،ص.528

( )4عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون ابو زيد ولي الدين الحضدرمي (ت808هدد1405/م) ،العبدر
والددديوان المبتدددأ والخبددر فددي اخبددار العددرب والبربددر ومددن عاصددرهم مددن ذوي الشددأن االكبددر ،تحقيددق :خليددل

شحادة( ،ط ،2بيروت ،دار الفكر ،)1988 ،ظ ،1ص.552-551
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واصبحت القراءة علم مختص تناقله عامدة النداس فدي المشدرق االسدسمي واالنددلس
ومن ابرز من أعتنى بهذا العلدم مجاهدد احدد مدوالي المنصدور بدن ابدي عدامر مةسدس دويلدة

داني ددة( ،)1والج ازئ ددر الش ددرقية( ،)2ف ددي عص ددر دوي ددست الطوائ ددف ال ددذي ك ددان س ددعيه ف ددي عل ددم
القراءات مةث اُر ألخذه به مواله المنصور بن ابي عامر وعمل على عرضه وتعليمه.

()3

 ،ومدن

وعرف عن اهل االندلس قراءة القران حتى أُطلق على قسم مدنهم بدالمقر
ُ
()4
ذلك وصف المقر بالقول " وقراءة القران بالسبع و روايدة الحدديث عنددهم رفيعدة "  ،ومدن

ابرز القراء في مدن المسلمين المحدثة :

 المقر احمد بن محمد بن عبدار بن ابي عيسى بن يحيى بن محمدد بدن قزلمدان المحدافريويكنددى (ابددو عمددر الطلمنكددي) مقددر ومحدددث سددكن بعددد مدينتدده قرطبددة ورحددل الددى المشددرق
( )1دانيددة :مدينددة باالندددلس مددن اعمددال بلنيددة علددى ضددفة البحددر شددرقاُ مرسدداها عجيددب يسددمى السددمان ولهددا
رساتيق واسعة كثيدرة التدين والعندب واللدوز وكاندت قاعددة ملدك أبدي الجديل مجاهدد العدامري واصدلها أقد ار اهدل

ويفضل عليهم وينفدق علديهم االمدوال فكثدروا ومدنهم شديا القدراء ابدو
االندلس ألن مجاهداً كان يستجلب القُراء ُ
عمر الداني ،ينظر :ابو عبدار شهاب الدين يداقوت عبدد ار الرومدي الحمدوي( ،ت226هدد1229/م) ،معجدم

البلدان( ،ط ،2بيروت ،دار صادر ،)1995 ،ظ ،2ص.434

( )2الج ازئددر الشددرقية أو جددزر البليددار :وتتكددون مددن عدددة جددزر فددي شددرق االندددلس اشددهرها ميورقددة ومنورقددة
ويابسة وجدزر صدغيرة اخدرى وهدي مدن ضدمن بدسد مجاهدد بدن عبددار العدامري التدي اسدتقل بحكمهدا ،ينظدر:

المصدر نفسه ،ظ ،2ص139؛ وينظر ايضداً :محمدد عبدد ار عندان ،دولدة االسدسم فدي االنددلس( ،القداهرة،

مكتبة الخانجي ،)1997 ،ظ ،4ص.402

( )3ابددو الفضددل القاضددي عيددا

بددن موسددى اليحصددبي ،ترتيددب المدددارك وتقريددب المسددالك ،تحقيددق  :سددعيد

احم ددد أعد دراب( ،ط ،1المحمدي ددة ،مطبع ددة فض ددالة ،د.ت) ظ ،7ص296؛ محم ددد ب ددن عب ددد ار ب ددن اب ددي بك ددر

القضدداعي البلنسددي بددن االبددار (ت658ه دد1260/م) ،التكملددة لكتدداب الصددلة ،تحقيددق :عبددد السددسم اله دراس،

(لبنددان ،دار الفكددر للطباعددة ،)1995 ،ظ ،1ص52-11؛ صددبا خددابط عزيددز سددعيد الحميددداوي ،االح دوال
االجتماعيددة واالقتصددادية ألعيددان االندددلس فددي عهدددي االمددارة والخسفددة( ،ط ،1بغددداد ،دار مكتبددة عدددنان،

 )2014ص.213-188

( )4شهاب الدين احمد بن محمد المقري( ،ت1041هد1631/م) ،نفح الطيب من غصن االنددلس الرطيدب

وذك ددر وزي دددها لس ددان ال دددين اب ددن الخطي ددب ،تحقي ددق :إحس ددان عب دداس( ،بي ددروت ،دار ص ددادر ،)1900 ،ظ،1

ص.221
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وروى عن محدثي مكة وأرتحل الى المدينة المنورة ومصدر والقيدروان ثدم عداد الدى االنددلس،
ويعتبر من ائمة علم القران الكريم في قراءتده واحكامده واع اربده وناسدخه ،ومنسدوخه ومعانيده
ولدده المصددنفات العديدددة فددي ذلددك منهددا "كتدداب الدددليل الددى معرفددة الجليددل" فددي مائددة جددزء،
وكتدداب فددي "تفسددير القدران" ،وكتدداب فددي "أعدراب القدران" ،وكتدداب فددي "فضددائل مالددك ورجددال
الموط ددأ" ،وكت دداب "ال ددرد عل ددى اب ددن مسد درة" ،وكت دداب "الوص ددول ال ددى معرف ددة االص ددول" ،وف ددي

الحديث كانت له كتابة ايضاُ في نقله وروايته وضدبطه ومعرفدة برجدال الحدديث واصدحابه ،
وكان حافظاُ للسنن جامع لها امامداُ فيهدا عارفداُ بأصدول الدديانات وكدان طالبداُ للعلدم ،حدارب

الخرفددات مهتم داً بالش دريعة االسددسمية وقددد مددارس مهنددة المحتسددب فددي مدينددة
اهددل البدددع و ا
قرطبددة أثندداء تواجددده بهددا اسددمعهم الحددديث كمددا كددان إمامداً فددي مسددجد مددن مسدداجدها ،وكددان

يخرظ الى الثغور ُيعلدم النداس فدأنتفع بعلمده النداس ،وقدد رجدع قبدل وفاتده الدى مديندة طلمنكدة
وكان يشرف على تعليم طلبتده قدراءة القدران الكدريم حتدى وفاتده( ،)1امدا ابنده محمدد بدن احمدد
بددن محمددد سددار علددى نهددر ابيدده وشدداركه فددي قدراءة القدران تددوفي قبددل سددنة 430هدد1039/م

(.)2

 اب دراهيم بددن ثابددت بددن أخطددل مددن مدينددة أقلدديل ُيكنددى بددأبو اسددحاق ُعددرف عندده ق دراءة الق درانالكدريم اخددذها مددن ابددي الحسددن طدداهر بددن غلبددون وابددي القاسدم عبددد الجبددار بددن احمددد وسددمع
كددذلك مددن عبددد الددرحمن بددن عمددر بددن النحدداس ومحمددد بددن احمددد الكاتددب وغيدره دخددل مصددر

بعددد سددنة(390هد د 1000 /م) وسددكنها واخددذ الندداس مندده علددم الق دراءات الددى ان تددوفي سددنة(
( )1ابددو عبددد ار محمددد بددن عبددد ار بددن عبددد المددنعم الحميددري (ت900ه دد1495/م) ،الددرو

المعطددار فددي

خبر االقطار ،تحقيق :إحسان عباس( ،ط ،2بيروت ،مةسسة ناصر للثقافدة ،1980 ،ص114؛ ابدي محمدد
عب دددار ب ددن عل ددي ب ددن عب ددد ار اللخم ددي الرش دداطي االندلس ددي ،اقتب دداس االند دوار والتم دداس الزهد دراء ف ددي انس دداب

الصددحابة ورواة األثددار( ،ط ،1بيددروت ،دار الكتددب العلميددة ،)1999 ،ص93؛ القاضددي عيددا

 ،المصدددر

السددابق ،ظ ،8ص33-32؛ ابددو القاسددم خلددف بددن عبددد الملددك بددن يشددكوال ،الصددلة فددي تدداريا ائمددة االندددلس،
تحقيق :السيد عزت العطكار الحسديني( ،ط ،2القداهرة ،مكتبدة الخدانجي ،)1955 ،ص50-49-48؛ احمدد

بدن يحيدى بدن احمددد بدن عميدرة الضدبي (ت599هدد1203/م) ،بغيدة الملدتمس فدي تدداريا رجدال اهدل االندددلس،
(القد دداهرة ،دار الكاتد ددب العربد ددي ،)1967 ،ص162؛ ارسد ددسن ،الحلد ددل السندسد ددية ،ظ ،2ص54؛ الد دددرويل

والعلياوي ،المرجع السابق ،ظ ،4ص.219-218-217

( )2ابن االبار ،التكملة لكتاب الصلة ،ظ ،1ص311؛ الحلل السدسية ،ظ ،2ص.54
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432ه دد1041/م) ( ،)1وهندداك علمدداء اخ درين بددرزوا فددي علددم الق دراءات فددي المدددن الحديثددة
التأسيس وفي الملحدق رقدم ( )3اوردندا اسدماء العديدد مدن هدةالء

()2

ويبددوا ان العلمداء الدذين

نبغددو فددي علددم الق دراءات تركددزوا فددي مدددن منهددا طلمنكددة ،كددذلك مددن مسحظددة ت دواريا وفدداتهم

يبدو ان اغلبهم عاصروا عصر الخسفة والدولة العامرية والسبب في ذلدك يعدود الدى اهتمدام

حك ددام االند دددلس بتط ددور العلد ددوم ف ددي هد ددذه الفتد درة

()3

اضد ددافة ال ددى ظهد ددور المق ددر ابدددو عمد ددر

الطلمنكددي الددذي يعتبددر مددن ائمددة علددم الق دراءات ،وقددد قصددده طددسب العلددم مددن مختلددف مدددن

االندلس ومن بينها المدن الحديثة التأسيس.
ب-علم التفسير

يعددد علددم التفسددير مددن العلددوم الدينيددة التددي تهددتم بتفسددير ايددات القدران الكدريم ومعرفددة

معانيها وفهمها وبيان ألفاظها( ،)4ويتحدث ابن خلددون عدن علدم التفسدير بدالقول " فدأعلم ان
الق دران نددزل بلغددة العددرب وعلددى اسدداليب بسغددتهم فكددانوا كلهددم يفهموندده ويعلمددون معانيدده فددي
الدينيدة بحسدب

مفرداته وتراكيبه ،وكان ينزل ُجمسً ُجمسً وأبان أبان لبيان التوحيد والفدرو
ال وقددائع ،ومنهددا مددا هددو فددي العقائددد االيمانيددة ومنهددا مددا هددو فددي احكددام الج دوار  ،ومنهددا مددا
يتأخر ويكدون ناسدخاً لده وكدان النبدي (صدلى ار عليده وسدلم) هدو المبدين لدذلك"( ،)5كمدا قدال

( )1ابددو القاسددم خلددف بددن عبددد الملددك بددن بشددكوال( ،ت578ه دد1182/م) ،الصددلة فددي تدداريا ائمددة االندددلس،
تحقيق :عزت العطار الحسديني( ،ط ،2القداهرة ،مكتبدة الخدانجي ،)1955 ،ص93؛ الدذهبي ،تداريا االسدسم
ووفيات المشاهير واالعسم ،ظ ،9ص516؛ شمس الدين ابو الخير بن الجزري محمد بن محمد بن يوسف،

غاية النهاية في طبقات القراء ،تحقيق :ظ .براجستراسر( ،القاهرة ،مكتبة الخانجي )1932 ،ظ ،1ص.10

( )2ص.124

( )3علددى سددبيل المثددال كددان الخليفددة الحكددم المستنصددر يبددذل جهددود كبي درة فددي انشدداء مكتبددة وتشددجيع العلددم
والعلماء والتعليم .ينظر :الحميري ،المصدر السابق ،ص84-13؛ ابو عبدار احمد بن محمد المراكشدي بدن

عذاري (بعد سنة ت712هد1312/م) ،البيان المغرب في اخبار االندلس والمغرب ،تحقيق :ليفدي بروفنسدال،

(ط ،3بيروت ،دار الثقافة ،)1983 ،ظ ،2ص.240

( )4ابن خلدون ،المصدر السابق ،ظ ،1ص.550
( )5العبر ،ظ ،1ص.554-553
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تعالى( :وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل الديهم ولعلهدم يتفكدرون)( ،)1لقدد كدان الرسدول

المجمدل ويميدز المسدلمين مدا هدو ناسدا ومنسدو وكدذلك سدبب
(صلى ار عليده وسدلم) ُيبدين ُ
نددزول اةيددة مقددت الحددال منق دوالً عندده( ،)2السدديما ان العددرب فددي تلددك الفت درة لددم يكوندوا اهددل
علددم غلبددت علدديهم االميددة والبددداوة ،اذ اصددبح التفسددير نددوعين تفسددير نقلددي يعتمددد علددى النقددل

مددن السددلف لمعرفددة الناسددا والمنسددو ومقاصددد اةيددة واسددباب النددزول ويعددرف كددل ذلددك مددن
الصددحابة والتددابعين والنددوع الثدداني مددن التفسددير يخددتص باللسددان مددن علددم اللغددة واالعد دراب
والبسغددة بعددد ان اصددبح اللسددان وعلومدده صددناعة ،اي تفسددير بالمددأثور عددن الرسددول (صددلى

ار عليه وسلم) وكبار الصحابة والتفسير بالرأي الذي يعتمد على العقل اكثر من النقل(.)3

وعرف التفسير بأنه " علم يعرف بده ندزول اةيدات وشدةونها واقاصيصدها واالسدباب

النازلة فيها ،ثم ترتيب مكيها ومدنيها ،ومحكمها ومتشابهها ،وناسخها ومنسدوخها ،وخاصدها
وعامها ،ومطلقها ومقيدها ،ومجملها ومفسرها ،وحسلها وحرامهدا ،ووعددها ووعيددها ،وامرهدا

ونهيها وامثالها وغيرها"( .)4ومن اشهر المفسرين في االندلس بقدي بدن مخلدد الدذي لدم يةلدف

في التفسير بمثله(.)5

( )1سورة النحل ،أية.44 :

( )2ابن خلدون ،المصدر السابق ،ظ ،1ص.554

( )3المص دددر نفس دده ،ص555-554؛ وينظ ددر ايضد داً :حس ددني الخرب ددوطلي ،الحض ددارة العربي ددة االس ددسمية،

حضددارة السياسددة واالدارة والقضدداء والحددرب واالجتمدداع واالقتصدداد والتربيددة والتعلدديم والثقافددة والفنددون( ،ط،2

القاهرة ،مكتبة الخانجي ،)1994 ،ص.271

( )4محمد بن علي ابن القاضي محمد حامدد بدن محمدد صدابر الفداروقي الخفدي التهدانوني ،موسدوعة كشداف

اصددطسحات الفنددون والعلددوم ،تحقيددق :علددي دمددروظ( ،ط ،1بيددروت ،مكتبددة لبنددان ناشددرون )1996 ،؛ ظ،1

ص.31

( )5بقددي بددن مخلددد :ويكنددى بددأبو عبددد الددرحمن حفدداظ المحدددثين وائمددة الدددين والزهدداد الصددالحين ،رحددل الددى
المشرق فروى عن االئمة واعسم السنة يزيدون على المائتين وكتب المصنفات الكبار ،والمنثور الكثير وبالغ

في الجمع والرواية ورجع الى االندلس فمغها علماً جماً وله كتاب فدي تفسدير القدران الكدريم ،ينظدر :عبدد ار

بددن محمددد بددن يوسددف بددن نصددر االزدي بددن الفرضددي (ت403ه دد1012/م) ،تدداريا علمدداء االندددلس( ،ط،2

القدداهرة ،مكتبددة الخددانجي ،)1988 ،ظ ،1ص107؛ وينظددر ايض داً :الحميددري ،المصدددر السددابق ،ص245؛

عنان ،دولة االسسم في االندلس ،ظ ،1ص.994
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اما ابرز مفسري المدن المحدثة:
 المهلددب بددن احمددد بددن ابددي صددقرة بددن اسدديد االسدددي مددن مدينددة المريددة ويكنددى بد د أبددا القاسددماضافة الى كونه محدث وسمع بقرطبدة مدن ابدي محمدد االصديلي ورحدل الدى المشدرق وروى
عن ابي ذر الهروي وابو الحسن علي بن فهر وابي حسن علي بدن محمدد بدن ذر القزويندي
وابو الحسن القابسي وغيدرهم ،وحددث عنده ،ابدو عمدر بدن الحدذاء  ،وقدال" :كدان اذ هدن مدن

لقيتدده ،وانصددحهم وافهمهددم" ،وحدددث عندده ايض داً ابددو عبدددار بددن عددابر ب دن حدداتم بددن محمددد
وغيرهما كثير وكان ذو علم ومعرفة وذكاء وفهم تفنن واعتنى بدالعلوم ،امدا فدي التفسدير فلده

كتاب في شر الشيا البخاري اخذه الناس عنه ،وولي قضاء المريدة ومالقدة ،وكدان ذو علدم
غزي د ددر ول د دده ف د ددي ذل د ددك اخب د ددار كثيد د درة ( ،)1ت د ددوفي المهل د ددب س د ددنة(436هد د دد1044 /م) وقي د ددل

سددنة(435هد دد1044/م) ( ،)2وقددد اش ددتهر علم دداء كثي درين ف ددي الم دددن الحديثددة التأسدديس بعلددم
التفسير تواجد عدداً منهم في مدينة بجانة وكذلك البيرة كما يظهر ذلك فدي الملحدق رقدم()3

(.)3

 -2علم الحديث

يعددد الحددديث النبددوي الش دريف المصدددر الثدداني فددي الش دريعة االسددسمية بعددد الق دران

الك دريم وتددأتي اهميتدده لمددا يحتددوي مددن تعدداليم الرسددول (صددلى ار عليدده وسددلم) قددال تعددالى:
(وماأتداكم الرسدول فخدذوه ومدا نهداكم عنده فدانتهوا)(( ،)4مدن يطدع الرسدول فقدد اطدداع ار)()5ﭐ،
(وما ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى) (.)6

( )1ينظدر :الحميدري ،المصدددر السدابق ،ص325؛ ابدن بشددكوال ،المصددر السدابق ،ص593-592؛ محمددد
احمد ابو الفضل ،تاريا مدينة المرية االندلسية( ،االسكندرية ،االسكندرية ،)1981 ،ص.248

( )2الحميري ،المصدر السابق ،ص29؛ ابن بشكوال ،المصدر السابق ،ص.593-592
( )3ص.124

( )4سورة الحشر ،اية .7

( )5سورة النساء ،اية .80

( )6سورة النجم ،اية .4-3
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ومددن علددوم الحددديث "النظددر فددي االسددانيد ومعرفددة مايجددب العمددل بدده مددن االحاديدث

بوقوعه على السند الكامل الشروط ألن العمل انما وجدب بمدا يغلدب علدى الظدن صددقه مدن
أخب ددار الرس ددول (ص ددلى ار علي دده وس ددلم) فيجته ددد ف ددي الطري ددق الت ددي تحم ددل ذل ددك ظ ددن وه ددو
بمعرفددة رواة الحددديث بالعدالددة والضددبط ،وانمددا يثبددت ذلددك بالنقددل عددن اعددسم الدددين لتعددديلهم

وب دراءتهم مددن الجددر والغفل دة ويكددون لنددا ذلددك دلدديسً علددى القبددول او التددرك ،وكددذلك م ارتددب

هةالء النقلة من الصحابة والتابعين وتفاوتهم في ذلك وتميزهم فيه واحداً واحداً(.)1

واالسددانيد مختلفددة باالتصددال او االنقطدداع إذ يكددون الدراوي لددم يلددق الدراوي الددذي اخددذ

عن دده ،واالحادي ددث تك ددون ص ددحيحة او حس ددنة او ض ددعيفة أو بح ددديث مرس ددل او منقط ددع او

مفصل أو غريب(.)2

لذا اهتم المسلمين بعلدم الحدديث ومدنهم اهدل االنددلس حتدى غلدب االهتمدام بده علدى

العلددوم االخددرى( ،)3وقددد وصددف المقددري ذلددك بددالقول" وروايددة الحددديث عندددهم رفيعددة"

()4

ومددن

ابددرز علمدداء الحددديث باالندددلس الددذي يعددد ارئددد علددم الحددديث بقددي بددن مخل دد( ،)5امددا اشددهر

محدثي مدن االندلس الحديثة التأسيس فمنهم:

 زكريددا بددن يحيددى بددن سددعيد مددن مدينددة الردة يعددرف بددأبو يحيددى ويعددرف بددأبن النددداف ،روىبوشدقة ،عددن المحدددث ابددي عمددر بدن يوسددف المددةذن وكددذلك ابددو عثمدان بددن سددعيد بددن سددعيد
بددن كثيددر ،وروى بددالبيرة عددن ابددو جعفددر احمددد ابددن عمددرو بددن منصددور ومحمددد ابددن فطدديس،

كذلك سمع بقرطبة من احمد عبد السسم وبدن مدزين وغيدره ،وسدمع وحددث النداس منده كثيد اًر
ورحل اليه من مدن وكور الثغر للسماع منه(.)6

 محمد بن فطيس بن واصل النافقي ويكنى ابو عبدار من مدينة البيرة روى عدن الكثيدر مدنمحدثي االندلس وحدث عنهم ،وممن روى عدنهم محمدد بدن احمدد العتبدي ،وايدان بدن عيسدى
( )1ابن خلدون ،المصدر السابق ،ظ ،1ص.557
( )2المصدر نفسه ،ظ ،1ص.557

( )3القزويني ،المصدر السابق ،ص.503
( )4نفح الطبيب ،ظ ،1ص.221

( )5عنان ،دولة االسسم في االندلس ،ظ ،1ص.694

( )6ابن الفرضي ،المصدر السابق ،ظ ،1ص.179-178
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بن دينار ،ومحمد بن وضا وغيرهم من المحدثين كانت له رحلة في سنة(257هدد871/م)
والى مصر ،فسمع من يونس عبد االعلى ومحمد بن عبددار بدن عبدد الحكدم واسدماعيل بدن

يحيى المزني وبحر بن نصر وغيرهم من محدثي مصر ،اما رحلته في مكة سمع بها مدن
ابددي بكددر عبدددار بددن حم دزة القرشددي ،وابددي يحيددى بددن مس درة ،وابددي علددي الحسددن بددن اب دراهيم
البياقي البغدادي واحمد الكوفي المعروف ،وعن رحلته بطرابلس سدمع مدن احمدد بدن عبددار
بدن صدالح الكددوفي وبأفريقيدة (تددونس الحاليدة) سددمع شدخوة بددن عيسدى القاضددي وغيدرهم مددن

ائمة الحديث والرواية الذين بلغ عددهم نحو المائتي شيا ،اعجب محمد بدن فطديس بمحمدد
بددن عبدددار بددن عبددد الحكددم فددي تلددك الرحلددة ولددم يددرى بمثلدده علم داً وروايددة ،وكددان محمددد ابددن
فطيس ثقة في روايته ،يقصده الكثيدر مدن اهدل الحدديث للسدماع منده فدي مديندة البيدرة ،ومدن

كتبدده "الددروع وااله دوال" وكتدداب "الدددعاء" ،تددوفي محمددد بددن فطدديس عددن عمددر ندداهز التسددعين

وكان وفاته بتاريا (319هد931/م) (.)1

ونج ددد ان مدين ددة البيد درة ق ددد ح ددوت عل ددى ع دددد كبي ددر م ددن علم دداء الح ددديث ويب دددو ان
السبب فدي ذلدك اهتمدام اهدل البيدرة بهدذا العلدم فضدسً عدن قيدام العديدد مدن علمدائهم بدرحست
علمية قاصدين مناطق تواجد الرواة سواء في االندلس او خارجها وعادوا الدى البيدرة ونشدروا

علمهم فيها بين طسبهم.

كذلك يبددو ان اغلدب هدذه المددن المحدثدة وجدد فيهدا علمداء الحدديث وذلدك ألن هدذا

العلم كان من العلوم المنتشرة في االندلس اذ بالغ اهل االندلس باهتمامهم به(.)2

( )1اب ددن الفرض ددي ،المص دددر الس ددابق ،ظ ،2ص43-42؛ الحمي ددري ،المص دددر الس ددابق ،ص84؛ الض ددبي،
المصدر السابق ،ص121؛ المقري ،المصدر السابق ،ظ ،2ص.62

( )2القزويني ،المصدر السابق ،ص.503
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 -3علم الفقه

يعددد الفقدده ذو اهميددة كبي درة اذا اندده يتصددل بتعدداليم االسددسم مددن ايددات الق دران الك دريم

والسددنة النبوي ددة فأنتش ددر علم دداء الفقدده ف ددي االن دددلس لتعل دديم طلبددة العل ددم قواع ددد الفقدده والسددعي

إلقامددة الشددرع وبددث تعدداليم االسددسم مددن الق دران الك دريم واحاديددث الرسددول (صددلى ار عليدده
وسددلم) والفقدده "هددو معرفددة احكددام ار تعددالى فددي افعددال المكلفددين بددالوجوب والحددذر والندددب
والكراهة واالباحة وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها مدن االدلدة فداذا
استخرجت االحكام من تلك االدلدة قيدل لهدا فقده ،وكدان السدلف يسدتخرجونها مدن تلدك االدلدة

على اختسف فيما بينهم والبد من وقوعه ضرورة"(.)1

ويصدف المقددري الفقده وحددال الفقيده باألندددلس فيقددول "وللفقده رونددق ووجاهدة وال مددذهب لهددم
اال مذهب مالك  ،وخواصهم يحفظون من سدائر المدذاهب مدا يبداحثون بده محاضدر ملدوكهم
ذوي الهمددم فددي العلددوم ،وسددمة الفقيدده عندددهم جليلددة ،حتددى ان الملثمددين كددانوا يسددمون االميددر

العظيم منهم الذي يريدون تنويهه بالفقيه ،وهي االن بالمغرب بمنزلدة القاضدي بالمشدرق وقدد
يقولددون للكتدداب والنحددوي واللغددوي فقيدده ألنهددا عندددهم ارفددع السددمات"( ،)2وتواجددد العديددد مددن
الفقهاء المشهورين باألندلس اذا ما علمنا انا اهل االندلس " زهاد وعباد"(.)3

وكد د ددان عميد د ددد فقهد د دداء االند د دددلس زيد د دداد بد د ددن عبد د ددد الد د ددرحمن المعد د ددروف بد د د د شد د ددبطون

(ت204ه د د دد820/م) وعيسد د ددى بد د ددن ديند د ددار (212ه د د دد827/م) ويحيد د ددى بد د ددن يحيد د ددى الليثد د ددي
(ت234هد849/م) (.)4

لقد نبغ في مجال الفقه العديد من الفقهاء في المدن المحدثة ومن أشهر هةالء:
الفقي دده عب ددد المل ددك ب ددن حبي ددب ب ددن س ددليمان الس ددلمي م ددن مدين ددة البيد درة ،اضددافة الددى

براعتده بدالنحو والشدعر وحفظده واهتمامده باألنسداب حتددى قيدل عنده عدالم االنددلس ،ولده عدددة
مةلفات فدي الفقده والتداريا منهدا كنداب فضدائل الصدحابة وكتداب الجوامدع والواضدحة وكتداب
( )1ابن خلدون ،المصدر السابق ،ظ ،1ص.563
( )2المقري ،المصدر السابق ،ظ ،1ص.221
( )3القزويني ،المصدر السابق ،ص.305

( )4ابد ددن الفرضد ددي ،المصد دددر السد ددابق ،ظ ،1ص374-183؛ عند ددان ،دولد ددة االسد ددسم فد ددي االند دددلس ،ظ،1
ص.693
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فددي غريددب الحددديث وحددروب االسددسم وكت دداب طبقددات الفقهدداء والتددابعين ومصددابيح الهدددى

وغيرها ،توفي عبد الملك بن حبيب (سنة 238هد853/م) (.)1

وكان فقهاء المدن المحدثة ُيلقبون نسبةً الى مدنهم ومنهم الفقيه احمد بدن عمدر بدن
منصور األلبيري أمام وخطيب البيرة من موالي بندي أُميدة وهدو فقيده ومحددث ،وكاندت لديده

رحلة الى مصر التقى فيها بمحمد بن عبد ار الجرجاني من اشدهر فقهداء مصدر روى عنده

وسمع(.)2

وعرف عن البيرة ايضاً وجود سبعة فقهاء في وقت واحد من رواة الفقيه كندون عبدد

السسم بن سعيد(ت 240هد854/م) امام المذهب المالكي في المغدرب واالنددلس وهدم عمدر
بددن موسددى الكندداني ،وسددعيد بددن النمددر الخددافقي ،واب دراهيم ابددن خالددد ،واب دراهيم ابددن شددعيب،

وسليمان ابن نصر ،واحمد بن سليمان بن ابي ربيع ،وابراهيم بن خسد ،جمديعهم قدد سدمعوا

مددن األمددام الفقيدده سددحنون( ،)3وعلددى مددا يبدددو كددان له دةالء السددبعة الكثيددر مددن طددسب العلددم
الد ددذين يد ددأتون مد ددن مختلد ددف مد دددن االند دددلس خاص د دةً انهد ددم رواة شد دديا الفقهد دداء فد ددي المغد ددرب
االسسمي ،ومن أبرز من سمع منهم حفص بن عمرو بن نجيح الخوالني الذي اخدذ الكثيدر
من رواياتهم وتتلمذ على ايدي هةالء السبعة مجتمعين(.)4

وفددي مدينددة مرس ددية بددرز فقه دداء اس درة بنددي الخط دداب مددن الجمد دريين الددذين يعددودون

نسددبهم مددن جهددة االم الددى بنددت قائددد القددوط تدددمير ،لقددد كددان لهددذه االس درة الدددور الكبيددر فددي

الحيدداة السياسددية والعلميددة بمدينددة مرسددية اذ انجبددت العديددد مددن الفقهدداء ذاع صدديتهم ،مددنهم
محمددد بددن مددروان بددن خطدداب وابندده عمي درة وخطدداب وعبددد الملددك بددن محمددد بددن مددروان بددن
خطاب بن نذير بن عبد الجبار الجمدري ومدروان بدن عبدد الملدك بدن محمدد الدذي تفقده علدى
يد أبيه ووليد بن مروان بن عبد الملدك بدن محمدد واحمدد بدن وليدد بدن محمدد واحمدد بدن عبدد
( )1ابد ددن الفرضد ددي ،المصد دددر السد ددابق ،ظ ،1ص315-312؛ عند ددان ،دولد ددة االسد ددسم فد ددي االند دددلس ،ظ،1
ص.693-692

( )2الضبي ،المصدر السابق ،ص.198-197

( )3ابن الفرضي ،المصدر السابق ،ظ ،1ص139؛ الطبي ،المصدر السابق ،ص.216
( )4ابن الفرضي ،المصدر نفسه ،ظ ،1ص.139

222

كانون األَوَّل (2021/12/20م) 1443/هـ

– العدد ()87

الرحمن بن وليد بدن محمدد وعبدد الملدك بدن وليدد بدن محمدد بدن وليدد وموسدى بدن عبدد الملدك
بددن وليددد وعبددد الملددك بددن موسددى بددن عبددد الملددك بددن وليددد فددي عصددر الدولددة االمويددة فددي

االندلس(.)1

لقدد ضددمت البيدرة العديددد مدن الفقهدداء الددذين اشددتهروا فدي هددذا العلددم وفددي الجدددول(،)2

نسحددظ بددأن أعدددادهم كانددت كثيدرة ومددنهم مددن عاصددر عصددر االمددارة فقددط واخدرين عاصددروا
العهددين معداً (االمدارة والخسفدة) ،ومدنهم مدن تدولى بعد

المناصدب مثدل ابدو محمدد خلددف

بن فر بن عثمان الكسعي كان قاضي البيدرة ،امدا فدي مديندة مرسدية فقدد انجبدت اسدرة بندي

الخطاب الجمريين العديد من الفقهداء الدذين ذاع صديتهم اضدافةً الدى الددور الكبيدر لهدم فدي

الحياة السياسية.

ثانياً :علوم اللغة والنحو واالدب

اهددتم االندلسدديون بميددادين المعرفددة المختلفددة وبلددغ عنددايتهم واهتمددامهم اكثددر بعلددوم

اللغة والنحو نظ اًر ألرتباطها بعلدوم شدتى ومنهدا العلدوم الدينيدة علدى وجده الخصدوص اذ تعدد
معرفته ددا ض ددرورة أله ددل الشد دريعة اذا م ددا اخ ددذت االحك ددام م ددن الكت دداب والس ددنة ،فسب ددد م ددن

االحاطة بتلدك العلدوم لمدن اراد علدم الشدريعة ( .)3والنحدو عندد اهدل االنددلس لده اهميدة كبيدرة
وبلغ بحثهم وحفظهدم لده كأهتمدامهم بالفقده ومذاهبده ،وكدان للعدالم المدتمكن فدي النحدو مكاندة

كبيرة فدي المجتمدع( ،)4ونتيجدة لسياسدة المسدلمين السدمحة مدع اهدل الدبسد فدي االنددلس مدن
نصارى ويهود دفعهم الى تعلم اللغة العربية ودراستها(.)5

( )1ابددن االبددار ،التكملددة لكتدداب الصددلة ،ظ ،1ص285-238؛ سددحر سددالم ،بنددو خطدداب بددن عبددد الجبددار
التدميري اسرة من المولدين بمرسية في العصر االسسمي ( ،االسكندرية ،مةسسة شباب الجامعة،)1989 ،

ص38؛ محمددد بددن زيددن العابدددين بددن رسددتم ،بيوتددات العلددم والحددديث فددي االندددلس( ،ط ،1بيددروت ،دار ابددن
حزم ،)2009 ،ص.76-73

( )2ينظر :ملحق ( ،)4ص.134

( )3ابن خلدون ،المصدر السابق ،ظ ،1ص.753
( )4المقري ،المصدر السابق ،ظ ،1ص.221

( )5سالم ،تاريا المسلمين واثارهم في االندلس( ،االسدكندرية ،مةسسدة شدباب الجامعدة ،)1997 ،ص130؛
خالددد يددونس عبددد العزيددز الخالدددي ،اليهددود فددي الدولددة العربيددة االسددسمية فددي االندددلس( ،غ دزة ،دار االرقددم،

 ،)2011ص.11

223

تطور العلوم الدينية وعلوم اللغة والنحو واالدب يف املدن االندلسية اليت اسسها املسلمون يف عصري االمارة واخلالفة (-138
أسامة سامل شيت حامد الزبيدي و فائزة محزة عباس

422هـ1031-755/م)

وعددرف عددن االندددلس انهددا بددسد حددوت العديددد مددن اللغددويين والنحددويين والددذين كددان
لهم الددور الكبيدر فدي بدث الحضدارة والثقافدة العربيدة واالسدسمية علدى الشدعوب جمعداء ومدن
اهددم اللغددويين والنحددويين باألندددلس الددذين تركددز وجددودهم فددي المدددن المحدثددة ،وفددي عصددر

الخسفة بالذات ،فقد حظيت مدينة مرسية بالنصيب االوفر من علمداء اللغدة مدن غيرهدا مدن

المدن المحدثة فقد برز فيها:

ويكندى ابدو الحسدن امدام اللغدة وآدابهدا( ،)1مدن
 علي بن اسماعيل بن سيدة االعمى المرسدي ُاهددل مرسددية( ،)2وكددان ض دري اًر كددأبوه( ،)3وقددد وصددفه ابددن سددعيد بأندده "ال يعلددم باألندددلس اشددد

اعتناء من هذا الرجل باللغدة وال اعظدم تواليدف تفخدر ُمرسدية بده اعظدم فخدر طُدرزت بده بدرد
الدددهر وهددو عندددي فددوق ان يوصددف بحددافظ او عددالم واكثددر شددهرته فددي علددم اللغددة"( ،)4وقددد
اخددذ ابددو الحسددن هددذا العلددم مددن والددده وابددو عمددر الطلمنكددي وصدداعد اللغددوي وغيددرهم مددن

اللغددويين والنحدداة والق دراء( ،)5كمددا وصددف هددذا العددالم بأندده" أعلددم اهددل االندددلس قاطبددة بددالنحو
واللغد ددة واالشد ددعار واحفظهد ددم لد ددذلك حتد ددى اند دده يتظهد ددر كثي د د اًر مد ددن المصد ددنفات فيهد ددا كغريد ددب

المصنف واصس المنطق"( ،)6لذلك فقد ذاع صيته بين علمداء اللغدة فدي االنددلس ،وكاندت

()7
ويقددال اندده بالمشددرق
لدده قابليددة علددى الحفددظ أثددارت اعجدداب اللغددويين فددي مدينددة مرسددية ُ ،
لغوي هو ابو العدسء المعدري التندوخي وبدالمغرب لغدوي هدو ابدن سديدة المرسدي االندلسدي لدم

يكن لها ثالث ،واالشنات حزيران ،وقد ألف ابن سيده كتاب تام حكم بثسثين مجلداً ومدا فدي

( )1الحميري ،المصدر السابق ،ص311؛ الضبي ،المصدر السابق ،ص.418
( )2ابن بشكوال ،المصدر السابق ،ص.396
( )3المصدر نفسه ،ص.397-105

( )4المغد ددرب فد ددي حلد ددى المغد ددرب تحقيد ددق :شد ددوقي ضد دديف( ،ط ،3القد دداهرة ،دار المعد ددارف ،)1995 ،ظ،2
ص.259

( )5ابن بشكوال ،المصدر السابق ،ص.396

( )6طبقات االمم( ،بيروت ،المطبعة الكاثوليكية لآلباء اليسوعيين ،)1912 ،ص.77

( )7ابن بشكوال ،المصدر السابق ،ص397؛ ارسسن ،الحلل السدسية ،ظ ،3ص.464-463
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اللغددة كتدداب احسددن مندده( ،)1لددذا وكمددا يقددول شددكيب ارسددسن عددن ابددن سدديده اندده مفخ درة مددن
مفاخر العرب في الشرق والغرب وكتابه المخصص هو معجدم لنحدوي مرتدب علدى المعداني
فكددل موضددوع مددن موضددوعات الحيدداة البش درية مددن مددادي ومعنددوي يخصددص لدده باب داً ويددتكلم
عددن مددا ورد مددن الفدداظ وجمددل قالهددا العددرب بدده ومددن خسلدده تظهددر مي دزة اللغددة ودقددة التعبيددر

وسمة مذاهب الكسم واشتقاق المعداني بعضدها مدن الدبع

االخدر( ،)2ومدن مةلفاتده اضدافة

الددى كتدداب المحكددم فددي اللغددة كتدداب المحدديط االعظددم فددي اربددع مجلدددات وكتدداب المخصددص

فددي سددبعة عشددر جددزء وهددو كنددز مددن كنددوز العربيددة كمددا مددر ذك دره ،وكتدداب االنيددق فددي شددر

حماسددة ابددي تمددام فددي سددتة مجلدددات وشددر مددا أُشددكل مددن شددعر المتنبددي وغيددر ذلددك مددن

المةلفات(ُ ،)3يذكر انه كان في خدمة مجاهد العامري حاكم دانية( ،)4وتوفي سدنة (460هدد/
1068م)( ،)5وف ددي مص ددادر اخ ددرى س ددنة (458هد دد1066 /م)( ،)6اي ان ج ددزءاً م ددن حيات دده
العلمية عاصرت عصر الخسفة في االندلس.

ومن كبار علماء اللغة بمدينة مرسية المحدثة ابن التياني وهو تمام بدن غالدب بدن

عمددر ويكنددى ابددو غالددب المرسددي كددان امام داً فددي اللغددة معروف داً بددالورع والعفددة ولدده كتدداب

مشددهور فددي اللغددة لددم يةلددف كمثلدده اختصددا اًر او اكثددا اًر اسددمه "الموعددب" ويبدددو ان تعليمدده
ونشأته االدبيدة كاندت فدي عصدر الخسفدة ،وانتجداه االدبدي امتدد الدى مدا بعدد عصدر الخسفدة

اي في عصدر دويدست الطوائدل ،بددليل الروايدة التاريخيدة التدي تةكدد عسقتده بصداحب دانيدة

( )1ابددو طدداهر السددلفي احمددد بددن محمددد بددن احمددد بددن محمددد بددن اب دراهيم سددلفه السددلفي االصددبهاني ،اخبددار
وت دراجم اندلسددية مسددتخرجة مددن معجددم السددفر للسددلفي ،تحقيددق :احسددان عبدداس( ،ط ،1بيددروت ،دار الشددقاقة،

 ،)1963ص.109

( )2الحلل السندسية ،ظ ،3ص.464

( )3ابن صاعد ،المصدر السابق ،ص.77

( )4ابن سعيد ،المصدر السابق ،ظ ،2ص259؛ المقري ،المصدر السابق ،ظ ،4ص.27
( )5الحميري ،المصدر السابق ،ص312؛ ارسسن ،الحلل السندسية ،ظ ،3ص.464

( )6الضبي ،المصدر السابق ،ص419؛ ابن صاعد ،المصدر السابق ،ص77؛ المقري ،المصدر السدابق،
ظ ،3ص.380

225

تطور العلوم الدينية وعلوم اللغة والنحو واالدب يف املدن االندلسية اليت اسسها املسلمون يف عصري االمارة واخلالفة (-138
أسامة سامل شيت حامد الزبيدي و فائزة محزة عباس

422هـ1031-755/م)

مجاهدد بدن عبددد ار ،وطلدب األميدر مندده ترجمدة كتداب علددى اسدمه فدرف
نزاهته

()1

تمددام .وهدذا يةكددد

ويذكر ان والده غالب بن عمر من اهل قرطبة وأحد محدثيها (.)2

ومن مشاهير علم اللغة:

 أحمدد بددن محمددد بددن احمددد مدن مدينددة مرسددية ايضداً ،يكنددى ابدا العبدداس ،ويعددرف بددابن بددسل،وهو لقب لجده ،عالم اللغدة والنحدو واةداب ،لده شدر فدي الغريدب المصدنف ،يدذكر انده علدم
المظفر عبد الملك فدي صدغره اللغدة عنددما كدان بمرسدية فدي حيداة ابيده المنصدور محمدد بدن

ابي عامر توفي سنة (460هد1067/م) (.)3

اما في مجال االدب فقد ظهر في عصر االمارة أول جيل من االدبداء االندلسديين،
كمددا شددارك فددي الحيدداة االدبيددة االم دراء االمددويين انفسددهم وبدددأت اولددى الخط دوات نحددو أدب

اندلسددي لدده سددمات ممي دزة( ،)4وقددد سدداعدت عوامددل كثي درة علددى نشدداط الحركددة االدبيددة منهددا
الملكة والموهبة الفطرية وجمال الطبيعة االندلسية الموحية لسفكار والقرائح(.)5
ومن مشاهير أدباء مدن االندلس المحدثة:
 سدليمان بددن محمدد بددن بطددال البطليوسديُ ،يكنددى ابددا ايدوب ،مددن اهددل العلدم واالدب لدده كتدداباطلددق عليدده (المقنددع فددي اصددول االحكددام) وهددو اديددب شدداعر فقيدده ازهددد فددي شدديخوخته انتقددل
( )1ابو محمد علي بن احمد بن سعيد ابن حزم االندلسدي القرطبدي الظداهري( ،ت456هدد1064/م) ،رسدائل

اب ددن ح ددزم ،تحقي ددق :احس ددان عب دداس( ،ط ،1بي ددروت ،المةسس ددة العربي ددة للد ارس ددات والنش ددر ،)1980 ،ظ،2

ص182؛ الحميد ددري ،المصد دددر السد ددابق ،ص183؛ الرشد دداطي ،المصد دددر السد ددابق ،ص42-41؛ الضد ددبي،

المصددر السددابق ،ص252؛ ابددن سدعيد ،المصدددر السددابق ،ظ ،1ص166؛ المقدري ،المصدددر السددابق ،ظ،3

ص172؛ ارسسن ،الحلل السندسية ،ظ ،3ص459؛ انخل جنثالث بالنثيا ،تاريا الفكر االسسمي ،ترجمدة:
حسين مةنس( ،بور سعيد ،مكتبة الثقافة الدينية ،د.ت) ،ص.189

( )2ابن الفرضي ،المصدر السابق ،ظ ،1ص.431

( )3ابن االبار ،التكملة لكتاب الصلة ،ظ ،1ص.27-26

( )4احمد ددد هيكد ددل ،االد ب االندلسد ددي مد ددن الفد ددتح الد ددى سد ددقوط الخسفد ددة( ،القد دداهرة ،دار المعد ددارف،)1985 ،
ص.81-80

( )5باقر سماكة ،التجديد في االدب االندلسي( ،بغداد ،مكتبة افاق ،)1971 ،ص21؛ سالم-23 ،

قرطبة حاضرة الخسفة في االندلس( ،االسكندرية ،مةسسة شباب الجامعة ،)1997 ،ظ ،2ص.168
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الددى مدينددة البي درة ومددات بهددا سددنة( 400ه دد1010/م) ممددا قيددل عندده اندده مددن كبددار العلمدداء،
ومن أنبل الشعراء ولقب بالعين جودي لكثرة ذكرهما في أشعاره(.)1

كم ددا اش ددتهر ايضد داً ف ددي مدين ددة البيد درة ال ددزعيم سد دوار ب ددن حم دددون القيس ددي الح دداربي

وصدداحبه سددعيد بددن سددليمان بددن جددودي السددعدي مددن ه دوازن التددي تددولى رئاسددة العددرب فددي

البيرة بعد مقتل سوار بن حمدون كانا من ابرز اعسم االدب في عصر االمدارة اضدافة الدى
الفروسددية والشددجاعة والشدددة والطعددن والرمايددة ،وكددذلك اشددتهر بدداةدب محمددد ابددن اضددحى

الهمددداني الددذي تددولى العددرب بعددد ابددن جددودي فددي البيدرة( ،)2وقددد ُعددرف عندده الب ارعددة بدداةدب
وفن الخطابة(.)3
امددا الشددعر فقددد حظددي باهتمددام االندلسدديين اكثددر مددن أل دوان االدب االخددرى واصددبح

جزء من حياة الكثيرين من اهل االندلس السيما وان بسدهدم ذات طبيعدة سداحرة ذات جبدال
خض د دراء ،وميد دداه جاريد ددة ،وبسد دداتين زاهيد ددة ،رققد ددت مد ددن شد دداعريتهم وأثد ددارت ملكد ددتهم الفكريد ددة

فاسددتخدموا الحددس والخيددال لوصددف الطبيعددة وجمالهددا( ،)4حتددى وصددف الحمددوي ذلددك مشددي اًر

الى مدينة شلب( "،)5قل ان ترى من اهلها مدن ال يقدول شدع اًر وال ُيعداني االدب ،ولدو مدررت
بفس خلق فداته وسألته عن الشعر فدر مدن سداعته مدا اقترحدت عليده واي معندى طلبدت
منه"(.)6

( )1ابن بشكوال ،المصدر السابق ،ص.194

( )2ابن االبار ،الحلة السيراء ،ظ ،1ص.157 ،155 ،154 ،147

( )3المصدددر نفسدده ،ظ ،2ص379-378-288؛ ابددن عددذاري ،المصدددر السددابق ،ظ ،2ص137؛ عنددان،
دولة االسسم في االندلس ،ظ ،1ص.696

( )4المقري ،المصدر السابق ،ظ ،3ص156؛ سالم ،قرطبة حاضدرة الخسفدة فدي االنددلس ،ظ ،2ص168؛
هيكل ،المرجع السابق ،ص.212

( )5شدلب :مديندة فدي غدرب االنددلس وهدي قاعددة واليدة اشدكونية ولديس باألنددلس بعدد اشدبيلية مثلهدا ،ينظدر:
الحموي ،المصدر السابق ،ظ ،3ص357؛ الحميري ،المصدر السابق ،ص.342

( )6معجم البلدان ،ظ ،3ص357؛ وينظر ايضاً :القزويني ،المصدر السابق ،ص.541
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وطد ددرق ش د ددعراء االن د دددلس موضد ددوعات الش د ددعر المختلف د ددة وغلبد ددت الغمريد ددات علد ددى

موضددوعات وفن ددون الش ددعر االخددرى( ،)1م ددن م ددديح ورث دداء وهجدداء والوص ددف بص ددفة خاصددة

وقصددائد الحماسددة( ،)2والحددب واالم الهددوى والحنددين الددى م دواطنهم االولددى وكددان لهددم شددعر
دينددي يدددعو الددى التقددوى والزهددد والجهدداد فددي سددبيل ار ورثدداء الشددهداء والمدددن التددي وقعددت

بأيدي االعداء( ،)3وهكذا تنوعدت موضدوعات اشدعارهم وشدجع االندلسديين ابندائهم علدى نظدم
الشعر لحبهم له ولكونه يعبر عن اةمهم وامالهم وهو مصدر من مصادر قوتهم دونت فيده

الوقائع والمفاخر حتى قيل أن (الشعر ديوان العرب) (.)4

لددم يقتصددر الشددعر علددى الرجددال وشددارك النسدداء فددي النتدداظ الشددعري االندلسددي(،)5

وظهر العديد من الشعراء في مدن االندلس الحديثة من اشهرهم:

ويكنى ابو القاسم من بندي المهلدب سدكن البيدرة وفيهدا ولدد وبدرع
 محمد بن هاني االزدي ُفددي الشددعر وذاع صدديته( ،)6وقددد وصددفه ابددن الخطيددب بأندده " كددان مددن فحددول الشددعراء ،
اليثددق غبدداره مددع المشدداركة فددي العلددوم،
وامثددال الددنظم ،وبرهددان البسغددة ،اليدددرك شددغوه ،و ُ
( )1غارسيا غومس ،الشعر االندلسدي ،بحدث فدي تطدوره وخصائصده ،ترجمدة حسدين مدةنس( ،ط ،2القداهرة،
مكتبة النهضة المصرية ،)1956 ،ص.88

( )2بالنثيا ،المرجع السابق ،ص.43
( )3المرجع نفسه ،ص.48-47

( )4المقري ،المصدر السابق ،ظ ،4ص166؛ سماكة ،المرجع السابق ،ص.21

( )5المقري ،المصدر السابق ،ظ ،4ص166؛ هيكل ،المرجدع السدابق ،ص107؛ سدماكة ،المرجدع السدابق،
ص.23

( )6الضددبي ،المص دددر الس ددابق ،ص140؛ اب ددن س ددعيد ،المص دددر الس ددابق ،ظ ،2ص98-97؛ اب ددو العب دداس
شمس الدين احمد بن محمد بن ابراهيم بن ابي بكر ابن فلكان البرمكي االربلي ،وفيات االعيدان وابنداء ابنداء
الزمددان ،تحقيددق :احسددان عبدداس( ،بيددروت ،دار صددادر )1900 ،ظ ،1ص360؛ ابددو الفددداء اسددماعيل بددن

عمددر بددن كثيددر القرشددي البصددري الدمشددقي ،البدايددة والنهايددة(بيروت ،دار الفكددر )1986 ،ظ ،11ص274؛
ابن الخطيب ،االحاطة في اخبدار غرناطدة( ،ط ،1بيدروت ،دار الكتدب العلميدة1424 ،هدد) ،ظ ،2ص186؛
يوسددف بددت تغددري بددردي بددن عبدددار الظدداهري الحنفددي ابددو المحاسددب جمددال الدددين ،النجددوم ال ازهدرة فددي ملددوك

مصر والقاهرة ،د.م ،دار الكتب ،1963 ،ظ ،4ص.68-67
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والنفوذ فدي فدك المعمدر( .)1وشدبه ابدن هداني علدى انده متنبدي الغدرب وقارنده االندلسديون
بددأبو الطيددب المتنبددي اال اندده علددى مايبدددو لدده شخصددية شددعرية متمي دزة ،ومددن الناحيددة

السياسدية تعلدق ابدن هدداني بالددعوة الفاطميدة وهدذا مايفسددرهجرته الدى شدمال افريقيدا وهددو
اب ددن س ددبعة وعش ددرون س ددنة ،لق ددد ك ددان اب ددن ه دداني منهمكد داً ف ددي المل ددذات اُته ددم بم ددذهب

الفسسفة وقد انتهت حياته سنة( 362هد938 /م) (.)2

ومن الشاعرات حسانة التميمية بنت الشاعر ابي المخشي عاصدم بدن زيدد( ،)3وهدي

شاعرة مشهورة تأدبت وتعلمت الشدعر علدى يدد والددها سدكنت البيدرة ،وقدد لجئدت الدى االميدر
الحكم بن هشام بعد وفاة ابيها تمدحة بقصيدة شعرية مطلعها:
دديم
إبد د د ددا المخشد د د ددي سد د د ددقته الواكد د د ددف الد د د د ُ

أند د د د ددي اليد د د د ددك أبالعاصد د د د ددي موجعد د د د ددة

فأستحسدن االميددر الحكددم شددعرها وأمددر لهددا ب ارتدب وكتددب الددى عامددل البيدرة جددابر بددن

لبيددد بإكرامهددا ،وعندددما ولددي االميددر عبددد الددرحمن بددن الحكددم رحلددت اليدده متظلمددة مددن عامددل

البيرة وقد القت قصيدة شدعرية أمدام االميدر( ،)4ولمدا انتهدت مدن القصديدة رفعدت خدط االميدر
الحكم اليه وتكلمت عدن امرهدا حدول عامدل البيدرة الدذي نكدث العهدد ولدم يحدرر امسكهدا رغدم

( )1االحاطة في اخبار غرناطة ،ظ ،2ص.186

( )2بن تغري ،بردي ،المصدر السابق ،ظ ،4ص68؛ هيكل ،المرجع السابق ،ص.235-234-233

( )3وهددو مددن فحددول الشددعراء القدددماء المتقدددمين فددي االندددلس كددان يتددردد علددى سددليمان بددن عبددد الددرحمن بددن

معاويددة وكددان هشددام بددن عبددد الددرحمن يشددةه النقطاعدده الددى اخيدده فبغددي عليدده فأنشددد لدده ابيددات حرفهددا السدداعي
وقيل لهشام انما عر

بك فأمر بقطع لسدانه ،ينظدر :الحميدري ،المصددر السدابق ،ص402-401؛ وينظدر

ايضاً :الضبي ،المصدر السابق ،ص529-528؛ ابن سعيد ،المصدر السابق ،ظ ،2ص124-123؛ ابدي
عبد ار بن محمد بن عبد الملك المراكشي االنصاري االوسي( ،ت703هدد1303/م) ،الدذيل والتكملدة لكتدابي
الموصددول والص ددلة ،تحقي ددق :احس ددان عب دداس( ،بي ددروت ،دار الثقاف ددة ،)1965 ،ظ ،3ص84-83؛ المق ددري،

المصدر السابق ،ظ ،4ص.127

( )4مجهول ،ذكر بسد االندلس ،تحقيدق وترجمدة :لدويس موليندا (مدريدد ،المجلدس االعلدى لغبحداث العلميدة،

 ،)1983ظ ،1ص131-130؛ هيكل ،المرجع السابق ،ص108؛ عبداس ،دور المدرأة االندلسدية فدي الحيداة
العامة من الفتح حتى نهاية الخسفة االموية ،رسالة ماجسدتير غيدر منشدورة ،جامعدة الموصدل ،كليدة اةداب،

 ،1989ص.112
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ان االمير الحكم قدد وقدع لهدا بخدط يدده ،فدأمره االميدر عبدد الدرحمن بجدائزة لهدا وعدزل عامدل
البيرة أكراماً لها ،وبعد عودتها الى مدينتها البيدرة مدحتده بقصديدة شدعرية أخدرى ارسدلتها الدى
االمير(.)1

لقد امتزظ شعر حسانة بين الرثاء والشكوى وطلدب العدون والمدد  ،ويتسدم باألصدالة

والصدق والنضر الفني والتركيز العاطفي(.)2

امددا الخطابددة فتعددد احددد فنددون االدب اهددتم بهددا االندلسدديون وبددرز العديددد م دنهم فددي

الخطابددة كوسدديلة مددن وسددائل نشددر الدددين وتعاليمدده عنددد صددسة يددوم الجمعددة ،ووسدديلة ألثددارة

الحماس في الثغور والرباطات اضافة الى استخدامها في المناسبات واالعياد(.)3

لقددد كانددت الجوامددع مكان داً لوجددود الخطبدداء وقددد اشددتهر جددامع مدينددة الزه دراء بالعديددد

من الخطباء ومنهم:

 أبا عبد ار محمد بن عبد ار بدن ابدي عيسدى خطيدب وامدام مسدجد مديندة الزهدراء ،ولددسد ددنة (284هد د د 897م) ،وتد ددوفي فد ددي طليطلد ددة بقريد ددة لهد ددا تسد ددمى نحد ددارس وذلد ددك سد ددنة

(339هد951/م) عن عمر يناهز اربعة وخمسون سنة (.)4

وق ددد ول ددي محم ددد ب ددن عب ددد ار ب ددن اب ددي عيس ددى قض دداء الجماع ددة م ددن قب ددل الخليف ددة
()1

عبددد الددرحمن الناصددر بعددد ان كددان قاضددياً

فددي مدينددة البي درة الددى جانددب اندده اصددبح امددام

( )1ينظر :مجهول ،ذكر بسد االندلس ،ظ ،1ص143؛ ابن االبار ،التكملة لكتاب الصلة ،ظ ،4ص240؛
عبددد الملددك المراكشددي ،المصدددر السددابق ،ظ ،5ص414؛ المقددري ،المصدددر السددابق ،ظ ،4ص168-167؛
وينظر ايضاً :عباس ،دور المرأة االندلسية ،ص.112

( )2هيكل ،المرجع السابق ،ص.109

( )3ابن حيان ،المقتبس في اخبدار بلدد االنددلس ،تحقيدق :عبدد الدرحمن علدي الحجدي( ،بيدروت ،دار الثقافدة،

 ،)1965ص137؛ الخربوطلي ،المرجع السابق ،ص.283

( )4ابددو عبدددار محمددد بددن الحددارث بددن اسددد الخشددني القددروي( ،ت361ه دد971/م) ،قضدداة قرطبددة ،تحقيددق:

اب دراهيم االبيدداري( ،ط ،2القدداهرة ،بيددروت ،دار الكتدداب المصددري ،دار الكتدداب اللبندداني ،)1989 ،ص-235
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الجامع في مدينة الزهراء وكان سبب ذلك حسب ما اورده الخشني انه" :رقد اميدر المدةمنين

محمد بن عبد الملك بن ايمدن علدى الصدسة زمانداً فكدان محمدد بدن عبدد ار بدن ابدي عيسدى

القاضي وابدن ايمدن صداحب الصدسة ،حتدى ضدعف بددن ابدن ايمدن ،وذهبدت قدواه ،فأسدتعفي
م ددن الص ددسة وجم ددع أمي ددر الم ددةمنين الخطبت ددين القض دداء والص ددسة ،لمحم ددد ب ددن عبددد ار ب ددن

ابددي عيسددى"( ،)2وقددد وصددف بأندده "لدده نصدديب وافددر مددن االدب والبسغددة ،وكددذلك الخطابددة
والكتابددة ،وهددذه مددن الصددفات التددي يجددب ان يتصددف بهددا مددن يتددولى مناصددب مهمددة مثددل

القضاء واقامة الصسة (.)3

 اما الخطيب محمد بدن قاسدم بدن محمدد فهدو اخدر مدن خطدب علدى منبدر مديندة الزهدراءويكنى ابا عبد ار واصدله مدن بالطدة قريدة مدن اقلديم اوليدة بقنبائيدة فدي قرطبدة مدن اهدل
ُ
العلم واالدب ،كان صاحب الصدسة فدي جدامع الزهدراء وخطيبهدا الدى ان عدزل مدن قبدل
البربر وقتل على ايديهم يوم سيطرتهم علدى قرطبدة فدي شدوال سدنة(403ه د 1012 /م)

(.)4

لق ددد عرف ددت الم دددن المحدث ددة كم ددا ف ددي م دددن االن دددلس االخ ددرى تواج ددد الكثي ددر م ددن

اللغ ددويين والنح ددويين واالدب دداء والش ددعراء والخطب دداء ،إذ ترك ددزوا ف ددي م دددن كثيد درة منه ددا مرس ددية
والبيدرة ومجدريط وغيرهددا مدن المدددن الحديثددة التأسدديس .وقددد عاصددروا عصددر الخسفددة عصددر
االزدهار ونشاط الحركة الفكرية ،كمدا نسحدظ ايضداً ان اغلدب الدذين برعدوا فدي علدوم اللغدة
والنحددو واالدب كددانوا علددى علددم د اريددة بددالعلوم الدينيددة ،مثددل علددم الحددديث وعلددم الفقدده .كمددا

يتضح ذلك من الملحق الخاص بأشهر علماء اللغة والنحو واالدب(.)5

( )1الخشني ،المصدر السابق ،،ص233؛ المقدري ،المصددر السدابق ،ظ ،1ص565؛ ابدو الحسدن بدن عبدد
ار ب ددن الحس ددن الن ب دداهي الم ددالقي االندلس ددي ،ت دداريا قض دداة االن دددلس ،تحقي ددق :لجن ددة احي دداء التد دراث العرب ددي،

(بيروت ،دار االفاق الجديدة ،)1980 ،ص.60

( )2الخشني ،المصدر السابق ،ص.233
( )3المصدر نفسه ،ص.236-235

( )4الضبي ،المصدر السابق ،ص.125-124
( )5ينظر :الملحق رقم ( ،)4ص.134
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-138( تطور العلوم الدينية وعلوم اللغة والنحو واالدب يف املدن االندلسية اليت اسسها املسلمون يف عصري االمارة واخلالفة
أسامة سامل شيت حامد الزبيدي و فائزة محزة عباس

)م1031-755/هـ422

:الخاتمة

 كشف البحث عن دور المدن المحدثة في الحركة العلمية باألندلس ومدى اسهام-1
.علمائها في تطور العلوم الدينية واللغوية

 فقد تواجد بها ابرز عالم، تناول البحث ابرز علماء العلوم الدينية في المدن المحدثة-2
.في علم القراءات وكذلك علم الفقه الذين كان لهم فضل كبير في نشر العلم
 بين البحث اسهام المدن االندلسية الحديثة التأسيس في علوم اللغة والنحو واالدب-3
حيث ضمت ابرز عالم في اللغة والعديد من النحويين واالدباء من شعراء وخطباء
.الذين كان لهم دو اًر كبي اًر في اثراء الحركة االدبية باألندلس
Developing Religious, language, Grammar and literature
Sciences in Andalusian Cities Founded by Muslims in the Era of
the Emirate and the Caliphate (138-422 AH / 755-1031 AD)
Osama Salem Sheet Al-Zubaidi





Faiza Hamza Abbas
Abstract
The modernized cities contributed greatly to intellectual
activity and the development of the scientific aspect of Andalusia,
as we have not learned that the era of the emirate is a vehicle for the
activity of intellectual movement, the era in which most of the
modernized cities were founded, as many factors helped the
scientific development in Andalusia in general and the modernized
cities in particular, including encouraging princes and the caliphs on
teaching and learning and the establishment of libraries, so scientists
and writers appeared, some of whom specialized in science, and the
others were interested in different sciences, and the updated cities of
Andalusia had a large share of that.
Key words : Science  ؛Andalusia ؛the cities.
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