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دور املدرسة اليوسفية يف انتشار العلوم واملعارف يف مملكة 

 غرناطة 

  محدبرزان ميسر حامد أ .دم.  أحالم حسن مصطفى النقيب د.أ

 61/1/2162: القبول تأريخ  1/5/2162: التقديم تأريخ 

 ةــــاملقدم

طامدينةةغرر(1)مدينةةغرنانة ةةغرغررغنانة ةةغرورةة مةررادور ةةمرطاةةار رطام  ةةةا
طإلرةةيميغرطايديمةةغرطافةةمرغ ةةاتورلميةةيةورسيميةةغررريةرةةيغررغد يةةغرر ية يةةغرطا ا يةةغر

 فةا رتمنيةغر رييةغريةةمد ر رجة ررر يهيغ،ررطنفهجورريةرغرم ينةغرغ ةاةورمةقر ية  ةة
إاةةةسرفرةةةميفهةر ةةةةر)ط نةةةدا رر(2)رةةة ةقرمفوديةةةغرعةةة رطايةةة ةا،رممةةةةروةةةدطر ةةةةام اميقطال

ر.رطايغاى(
ر8973ر–ر8338ر/ ةةر879ر–ر536نلأورمميعغر)ري نغ(رنانة غرسةمر)

مرر83 ة/رر9م(رغررمةرفرمسر ةادراغرطانيايغرنر غرإاسرُ نةفهةرطانياييقرق ي رطاياقر
ر.ر(3)رطفمذورمقرطامدينغر)نانة غ(رسةيمغراهة

                                                 

ر/رعييغرطافا يغ/رجةم غرطامري .رفأايخررقرمرطار
ر/رعييغرطافا يغ/رجةم غرطامري .رفأايخرررمرطاقر

ر

،رفوييق:رطورةقرس ة ،رالروض المعطار في خبر االقطاراومياي،رمومدر قرس درطامن م،ر(1) 
 .ر96،رص8796،ر يارو،ردطارطا يمراي  ةسغ،ر8 

،راألندلسي من الفتح اإلسالمي  حتى سقوط غرناطة تأريخ  الطاوجم،رس درطااومقرسيم،رر(2)
؛رطاع يرةةم،رمييةة رإ ةةاط يم،ر ةة ،رس ةةدر607،رص8795دملةةق،ردطارطاييةةم،رر–ور،ر يةةارر8 

،رجةم ةةةغرالعةةةرح وحتةةةارتاأل فةةةي األنةةةدل تةةةأريخ  طارطوةةدرذنةةةرق،رم يةةرا،رنةةةة قريةةةةا ،ر
ر.ر387،رص8785طامري ،رم   غردطارطاعفاراي  ةسغررطانلا،ر

،رمنلةةراطوردطار،ر يةاروندلسةةي ثةةار األ واآل خبةارالحلةةا السندسةةي  فةةي األ(رطارةيق،رلةعيا،ر(3
،ريوسةةةأل األوا بةةةن األحمةةةر؛رلةةة ةنغ،رمومةةةدرعمةةةة ،ر887،ر888/ر8معف ةةةغرطاويةةةة ،رد.رور

،رطايةةةةري،ر88،ر89،رصر3009،رطايةةةة ا ،رمعف ةةةغرطا ية ةةةغرطادينيةةةغ،ر8،ر سةةةلطان غرناطةةة 
،رطاجيةةةت ،رطاةةةدطارطا ةاميةةةغرايعفةةةار8،ر دولةةة  بنةةةي األحمةةةر والموريسةةة يونطايةةةةريرمومةةةد،ر

ر.ر88،رص3080رطانلا،ر
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سيسرنهةارر(فيعرنانة غر مرطااعقرطاجنر مرمقرط ندا ر)ل  رجتيا رغي ياية
،ررمةةةقرطالةةةاقرمدينةةةغر(1)طاةةةرطديرطاع يةةةا،ريوةةةد ةرمةةةقرطالةةةمة رمدينةةةغرقا  ةةةغررجيةةةةق

رمةةقرطاجنةةرارر(4)ا رطافانفيةةا غ،ررطلةة يييغررر(3)،ررمةةقرطاغةةاارمدينةةغرقةةةد (2)مارةةيغ
ر(5)مدينغرمةايغ

                                                 

ئة ،ر ينهةةرر ةيقرنانة ةغرمرةة غر:رمدينةغر ة نةدا رقديمةغرملةهرا ،رطتايةغرمةقر نيةةقرط رطجيان (1)
قرميًي،رر مرع يا رطاميا،رامييغرطالرة ةا،رر هةةرجنةةورر رةةفيقررمةتطاظ.رين ةا:ريممر

،ر يةةارو،رمنلةةراطور3،ر صةةورا األرضط ةةقرورقةة ،رغ ةةررطايةرةةمرمومةةدر ةةقرسيةةمرطانيةةي م،ر
؛رطالدايرةةةةم،رغ ةةةةررس ةةةةدطدرمومةةةةدر ةةةةقرس ةةةةدطدرطاومةةةةردير806صر،8797معف ةةةةغرطاويةةةةة ،ر

،رطايةةة ا ،رمعف ةةغرطا ية ةةغرنزهةة  الماةةتا  فةةي اختةةرا  األفةةا طاورةةنمرطام ةةارلر ةالةةايل،ر
 .ر883،رصالروض المعطار؛ررطاومياي،ر658/ر3،ر8779طادينيغ،ر

طاوعةم،ررطفمةذورر:رمدينغر ة ندا رر مرقةسد رفدميا،ر نة ةرطالميةارس ةدرطاةاومقر ةقمرسي رر(2)
دطارطا مةةةة ررقةةةاطارطايةةةرطد،رراهةةةةرجةةةةمعرجييةةة ررومةمةةةةوررطرةةةرطقرسةةةةما ،ررطرةةة ةا ةرامييةةةغر

،رالةةةةروض المعطةةةةارطافرطعةةةة رع يةةةةا رطالةةةةجاررطالسنةةةةةاررطيةةةةنةلرطا مةةةةا.رين ةةةةا:رطاوميةةةةاي،ر
 ر637ص

هةر:رجتيا ر ة ندا رسندر ةايغرمقرمدقرطل يييغرر هةرمةتطاظرع يةا رطاايةع،ررطع ةارمرطلةيقاد ر(3)
ر.ر998،رصالروض المعطارطام ت،رر هةرط ةاراي  رع يا .رين ا:رطاومياي،ر

رفعفةارطنفييةا رمدينةغرغندارةيغرقديمةغرويةينغرفيةعرلةمة رنةاارمةايةغررف  ةدررض الفرنتيرا: أر(4) 
عةمررم نة ةةر ةالرة ةنيغرطاوةدردرطافةيةيغر ةيقردرافةيق.رين ةا:رط ةقرطام يةا،رارةةقرر67سنهةر

ماةاهدا  لسةان الةدين ابةن الخطيةح فةي بةالد الم ةرح درطارةيمةنم،رطاديقرغ ةررس ةدطدرمومة
ومةدرممفةةارطا  ةةدي،رطالرةعندايغ،رم ررةغرلة ةارغ)مجمرسغرمقرارةئي (،رنلةا:ررواألندل 
ر.ر79،رصر8783طاجةم غ،

:رمدينغر ة ندا رفيعرسيسرلة ئرطا وارلاقرنانة غ،رر مرمقرغلهارماطرمرطا وارمالق ر(5)
،ر3/656،رنزهةةة  الماةةةتا دايرةةم،رنة ةةغر مةةةنرقرمةةةيًي.رين ةةا:رطإلطامفررةة ررمنهةةةرإاةةةسرنار

معيةار ؛ر69،رصماةاهدا  ةقرطام يةا،رإ؛ر689،رصرالةروض المعطةار؛رطاومياي،ر690
،رفوييةةق:رمومةةدرعمةةة رلةة ةنغ،ر   ةةغرجديةةد ،رطايةةة ا ،راالختيةةار فةةي ا ةةر المعاهةةد والةةديار

ومةةةدر ةةةقرغلةةةهةارطاةةةديقرر ةةةقر اةةة رطدرطا مةةةاي،إ؛ر89،رص3003 ةةةغرطا ية ةةةغرطادينيةةةغ،رمعف
،ر يةارو،ر8،رفوييق:رعةم ررةيمةقرطاج ةراي،ر مسالك االبصار في ممالك االمصاريويس،ر

ر.رر839/ر9،ر3080دطارطاعفارطا يميغ،ر
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ر.ر(1)رمايقرج  ر ةاقر
ر:ر مر(2)عةنورطامميعغرطدطايةرفلم ررقفذطكر يثرراليةورع اى

مارةةيغروفةةسرلةةة ئرطا وةةاررفلةةم رطامرةةةوغرطافةةمرفلةةغيهةر: واليةة  المريةة 
ر،(5)رداليغر،(4)رطنداشر،(3)طامايغ:ر مرمدنهةغطامفرر ،ررر
ر
ر
فةممررمرق هةرم: والي  مالق ر(4)،رر يا (3)،ررطامنيرا (2)ر الةنغر،(1)ر اجغر

رطنفييةةةةا ،ررر،(6)رانةةةةد ر(5) ةةةةمرمةةةةدنهةرمةايةةةةغررما يةةةةغغارةةةةةو رطا وةةةةارلةةةةاقمرنانة ةةةةغ،ررر
ر،(9)مةايغ،ررقمةاشرر(8)،رر ييش(7)رطالذرنغ

                                                 

مراصةةد االطةةالى ألةةى أسةةما  األم نةة  طا غةدطدي،ريةةفمرطاةةديقرس ةدرطامةة مقر ةةقرس ةدطاوق،رر(1) 
و،ردطارطام ا ةةةغراي  ةسةةةغررطانلةةةا،ر،رفوييةةةقررف ييةةةق:رسيةةةمرمومةةةدرطا جةةةةري،ر يةةةارروالبقةةةاى
،رلةاو رصةبح االأاةى فةي صةناأ  االناةا؛رطايييلندي،رطومةدر ةقرسيةم،ر3/770،ر8769

،ر يةةةةارو،ردطارطاعفةةةةارطا يميةةةةغ،ر8رسيةةةةقرسييةةةة ررقة ةةةة رنيريةةةة :رن يةةةة رمةاةةةةدرطام يةةةةا،ر 
ر.ر308،ر309/ر6،ر8789

،رفوييق:رغرناط  أخبار اإلحاط  فيط قرطام يا،رارةقرطاديقرغ ررس دطدرمومدرطاريمةنم،رر((2
دولة  اإلسةةالأل ؛رسنةةةق،ر887ر–ر886/ر8،ر8799ر–ر8799مومةدرس ةدطدرسنةةق،رطايةة ا ،ر

ر.رر66،رص8775،رطاية ا ،رالعرح المتنصرين( تأريخ  في األندل ، )نااي  األندل  و 
مقرقرطدرس ةدرطاةةاو:رمدينةغر ة نةةدا رمود ةغرغمةار  نة  ةةةرغميةارطامة منيقرطانةيةةاراةديالمرية ر(3)

ا  يقرر ي مةئغ،رر مرمقرغلهارماطرمرط ندا ررطسما ة،ررمقرطج رغا عرررغغ قرمومدررنغر
،ر639،رصالةةروض المعطةةارطميةةةا ةررغلةةها ة،ررسييهةةةررةةرارويةةيق.رين ةةا:رطاوميةةاي،ر

تةأريخ  (.ررةام،رطارةيدرس ةدرطا تيةت،ر8 ةمشراقمر)ر93،رصمااهدا ؛رط قرطام يا،ر638
،ر يةةارو،ردطارطانهاةةغرطا ا يةةغ،ر8،ر ا أسةةطوا األنةةدل (مدينةة  المريةة  اإلسةةالمي  )قاأةةد

ر.ر8757
قرراعةةقرالريةةتط رطرةةمهةري يةةقرسيةةسرنهةةار رمةةقرغسمةةة رطامايةةغرنيةةارمرجةةرد رطآ:ر يةةدانةةدر ر(4)

 نةةةكرين ةةعرمةةقرج ةة رلةةيياررينوةةدارلةةاقًةررجنر ةةًةر ةةمرييةةارمية ةة ر ةةمرطا وةةارطامفررةة رسنةةدر
ر88،رصماةةاهدا ط ةةقرطام يةةا،رر؛93،رصرالةةروض المعطةةارطامايةةغ.رين ةةا:رطاوميةةاي،ر

ر(.ر8 ةمشراقمر)
؛ر335،رصرالةةروض المعطةةار:رقايةةغر ة نةةدا رمةةقرغسمةةة رطامايةةغ.رين ةةا:رطاوميةةاي،رداليةة ر(5)

ر(.ر8 ةمشراقمر)ر83،رصمااهدا ط قرطام يا،ر
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ر
ر
ر
رر.ررج  ر ةاق(ر1)رطاجتيا رطامااط ر،(10)عمةرفف  هةر ايلر

                                                                                                                       

معيةةةار :رمةةةقرغسمةةةة رطامايةةةغرطياةةةًةررفيةةةعرنةةةاار غةةةارطامايةةةغ.رين ةةةا:رط ةةةقرطام يةةةا،ربرجةةة ر(1)
ر.ر3 ةمشراقمرر88،رصدا مااه؛ر78،رصاالختيار

:ر ة ندا رر مرويقرسيسرمجفمةعرنهةايق،رر ةررمةقرطمنةعرطاويةرقرمعةنةغررغر يهةةربراان ر(2)
؛رط ةةةةةقرطام يةةةةةا،ر88،رصالةةةةةروض المعطةةةةةار نيةنةةةةةًة،ررغع ا ةةةةةةرسمةةةةةةا .رين ةةةةةا:رطاوميةةةةةاي،ر

ر(.ر8 ةمشراقمر)ر35،رصمااهدا 
ر.ر660،رصرالمعطارالروض :رفيعرلمة رلاقرطامايغ.رين ا:رطاومياي،رالمنصورار(3)
:ر يد رويينغرفلالرسيسررةو رطا وارطامفرر ر مرلمة رلاقرنانة غ.رين ةا:رط ةقرالبيرا(4)

ر(.ر8 ةمشراقمر)ر90،رصمااهدا ؛ر809،رصمعيار االختيارطام يا،ر
،رر ةمر:رمدينةغر ة نةدا ريةغيا رمرةرا رمةقر نةة رط   ،رفيةعر ةةاياارمةقرمارةسرمةايةغمربل ر(5)

،رنزهةةةة  الماةةةةتا لةةةةجةارفةةةةيقرع يةةةةا .رين ةةةةا:رطالدايرةةةةم،رغمةةةةةاطورررموعمةةةةغرطا مةةةة رراهةةةةةرس
،رمعيةةةةار االختيةةةةار؛رط ةةةةقرطام يةةةةا،ر639،رصرالةةةةروض المعطةةةةار؛رررطاوميةةةةاي،ر3/690

/ر9رمسةالك االبصةار،(؛رط قر ا رطدرطا ماي،ر5 ةمشراقمر)ر96،رصمااهدا ؛ر86ص
ر.ر836

مقرغ مرطايرطسدرط نداريغ،ررمةقر:رمدينغر ة ندا رمقرمدقرفةعانةرفيعرناارمةايغرر مررندار(6)
الةروض غ مرمدقرنانة ةغ،ر هةةرط ةةارع يةا ،رر ةمرسيةسرنهةارينرةارإايهةة.رين ةا:رطاوميةاي،ر

ر،صبح االأاى؛رطايييلندي،ر830،رصمعيار االختيار؛رط قرطام يا،ر357،رصرالمعطار
 .ر330/ر6

 ةةارآمةدقرع يةا ،رر هةةرررطاةرال ،رراهةةر:ر ة ندا رر مرقةسد رعرا رايغررمنةت رطا مةة ارااون ر(7)
ر.ر36،رصالروض المعطارقديمغ.رين ا:رطاومياي،ر

،رمعيةار االختيةارعةم.رين ةا:رط ةقرطام يةا،رر39:رفيعرناارمدينغرمةايغرسيةسرمرةة غربلي ر(8)
 .ر73ص

:رفيةةعر ةةةاياارمةةقرمدينةةغرنانة ةةغرر ةةمررط ةةا رطامةةة ررطاةةتاظرمةةقرعةةارمررتيةةوررو ةةرا.رين ةةا:رر(9)
ر(.ر8،ر ةمشراقمر)97،رصمااهدا ؛ر73،رصتيارمعيار االخط قرطام يا،ر

عنةسرغ ةررتاسةغ،ر:رجتيا ر ة ندا رمنرر غررإاسرطايةئدر ايلر ةقرمةاةكرطام ةة ايرطامطريألر(10)
رر رطامجةةةةةةةترطامرةةةةةمسر ةاتقةةةةةةةق،رريفيةةةةةة رنا يهةةةةةةر  وةةةةةةارطا يمةةةةةةغرغفيةةةةةعرسيةةةةةةسرطا وةةةةةار ةةةةةةمر
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 ةمرغامميعغرممفد رجنر ةةروفةسرطا وةا،رررطافمرففرر رط:رواخيرًا والي  غرناط 
ر،(4)،ررطاوةمغ(3)ررطديرآشر(2)مدنهةرطا ةيمغرنفرهة

ر
ر.ر(3)،ررلير ةنيغ(2)،ررر ر غ(1)،ررطلعا(6)،ررطاج غ(5)ررويقرطايرتررارلغر

                                                                                                                       

ا،رر هةةرطرةرطقر)طاموي رطال يرم(،ر مرمدينغريغيا رسييهةرررارفاطا،رريليهةرنهةاريةغي
نزهة  ر نةدقررومةمةو،ررمنهةرإاسرطاجتيةا رطاماةاط ر مةنيةغرسلةارمةيًي.رين ةا:رطالدايرةم،ر

مسةالك ؛رط قر ا رطدرطا ماي،ر373،رصالروض المعطار؛رطاومياي،ر3/637،رالماتا 
ر.رر835/ر9،راالبصار

جةايةةغر ةةةاقر ةةقررمروعةةيمرنرةة غرإاةةسغدينةةغر ة نةةدا ،ررييةةة راهةةةرجتيةةا رمالجزيةةرا الختةةرا : ر(1)
تيةةةدرمةةراسرمررةةسر ةةقرنيةةيا،رعةةةقروميهةةةرم ةة ر فميفهةةةر هةةذارطاجتيةةا ر نرةة ورإايهةةة،ررسيةةسر
مارةةسرغمروعةةيمرفيةةعرمدينةةغرطاجتيةةا رطاماةةاط ،رر ةةمرسيةةسرا ةةر رملةةا غرسيةةسرطا وةةا.رين ةةا:ر

؛رط ةقر اة رطدر333،رصالروض المعطار؛رطاومياي،ر3/637،رنزه  الماتا طالدايرم،ر
 .ر9/835،ربصاراألمسالك طا ماي،ر

؛رطاميةاي،رغ ةررطا  ةة رطومةدر887-ر886/ر8،ررغرناطة  أخبةاراإلحاط  فةي (رط قرطام يا،ر(2
،رفوييةق:رموةمرطاةديقرس ةدرنفةح الطيةح مةن غصةن األنةدل  الرطيةح قرمومةدرطافيمرةةنم،ر

ر887/ر8،رالحلةةا السندسةةي ،رطارةةيق،ر858ر–ر859،ر8/866،ر8797طاوميةةد،رطايةةة ا ،ر
ررمةر  د ة.ر

:رمدينةةغرطالنةةدا رقاي ةةغرمةةقرنانة ةةغ،رع يةةا رم يةةا ،رف ةةادروراهةةةرطاميةةةاررطالنهةةةا،روادي آ ر(3)
يةنةلرطا مةةاررطاتيفةرقررطاي ةقرغسنةةارررقرج ة رلةييا،رر ةمرع يةا رطافةروررط ينو رنها ةرم
،رالةةةةروض المعطةةةةارطاوميةةةةاي،ر؛ر3/659،رنزهةةةة  الماةةةةتا ين ةةةةا:رطالدايرةةةةم،ر هةةةةةرع يةةةةا.ر

مسةةةةالك ؛رط ةةةةقر اةةةة رطدرطا مةةةةاي،ر883،رصاالختيةةةةارمعيةةةةار ؛رط ةةةةقرطام يةةةةا،ر509ص
ر.ر888/ر9،راالبصار

رةمرإ رطامايغ،ررقدرط يةقرطا ةاارسييهةةر:رفيعر ةاياارمقرمدينغر جةنغ،رر مرمقرغسمةالحام ر(4)
رةيةم.رر ةمرمييةدرع يةارمةقرذريرطا ية ررط رطاومغرنر غرإاسرطا ةيقرطاوةةا رطافةمرففجةاور هةة

ر.ر839،رصمعيار االختيار؛رط قرطام يا،ر300ص،رالروض المعطارين ا:رطاومياي،ر
:ر ة ندا رمقرغقةايمرطا يا ،رريذعارط قرطام يا،رطقر ةذارطا يةد رمر نة رحصن اللوز ولوا ر(5)

(؛رط ةةةقر اةةة رطدرطا مةةةاي،ر5،ر ةةةةمشراقةةةمر)73،رصماةةةاهدا رسةةةةشررطاةةةدار هةةةة.رين ةةةا:ر
 888-889/ر9،رمسالك االبصار

 . : لم اعثر لها على ترجمةارجبة (6)
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لني ،ررنهاروةدا ،ررنهةارطامنيةرا ،رر مهةرنهارغنهةارغفمفاقرطامميعغرسد ر
فلةةةةارعمةةةةةرفمفاقهةةةةةرريرةةةةيغرج ةةةةة ررةةةةيياطنيفةدطر ةةةةمرطاررةةةة رر اةةةةةارطا لةةةةاطو،رررفن

 ةةةاطل،ررطافةةةمرفغنةةةمرطامن يةةةغر  ةةةار رتاطسيةةةغر ةمةةةغ،ررةةةهراهةرطاماةةةاط رطامفاطميةةةغرط 
تيةةةد رسيةةسرمةةةرفجةةردر ةة ررطامنةةة قرطاج ييةةغرمةةقرم ةةةدقرنفيرةةغرعةاوديةةدررطاايةةةصر

ر.ر(4)رطانوة 
رةةمرطرةةا ر نةةمرطالومةةارغررأفةةأايخرط نةةدا ر فةةاقرطرةةمرمميعةةغرنانة ةةغر ةةمرطق

رجدفهةر ةارلرنيةارغطادراغرطإلريميغرطايغيا رطافمرر نمرنيارغررطانيايرق،رفيك
سةديةةغرر ييةةوريةةةمد رايفةةفقرطاريةرةةيغر ةاةةدطم ،ررطافيةةةاطورطاوا يةةغرمةةقرطامةةةا رقاط ةةغر
رقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانيقررنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلرمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقرطاتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق

طقرطاري يقرطاذيقرر(5)م(ررقدرذعارطام امرق8973ر–ر8338 ة/رر879ر–ر536)ر
                                                                                                                       

،ر22،رصماةاهدا :ر يد ر مرراليغرنانة غررفيعرلمة ر رة غ.رين ةا:رط ةقرطام يةا،راا ر(1) 
ر(.ر2 ةمشراقمر)

:رمدينةغرقديمةغرمفررة غرطاميةدطا،رورةنغرطامراةع،راهةةرغرةرطارويةينغرفيةعر ةمرلةمة ربسط ر(2)
رعةةم،ررعةنةةورملةةهرا ر منفجةفهةةةرطاتاطسيةةغررالرةةيمةرطاتيفةةرق،رر منفرجةفهةةةر833نانة ةةغر نوةةرر

ر؛ر3/658،رنزه  الماتا طاوايايغ.رين ا:رطالدايرم،ر
:ررفعفةةةةارلةةةةير ينيغررلةةةةير يق،رر ةةةةمرمةةةةقرطا غةةةةرارطايةةةةغيا رطارطق ةةةةغرجنةةةةر مرراليةةةةغراةةةةلوباني  (3)

نانة غرسيسرطا وارطامفررة ،رعمةةرغنهةةرفيةعرلةاقرطامنعةا،ررفوةي ر هةةرطاج ةة رمةقرطالةمة ر
ر.ر9/833 مسالك األبصار،رطاغاا.رين ا:رط قر ا رطدرطا ماي،ر

،ر   ةغرجديةد رميةووغررمنيوةغ،رمعجةأل البلةدان(رطاومري،رلهةارطاديقرغ مرس ةدطدريةةقرو،ر(4
رقةةةةةةدمراهةةةةةةة:رمومةةةةةةدرس ةةةةةةدطااومقرطاماسلةةةةةةيم،ر يةةةةةةارو،ردطارإويةةةةةةة رطافةةةةةةاطثرطا ا ةةةةةةم،رد.رو،

؛رطا ةرمم،رطومةدرمومةد،ر888ر-3/885،رمسالك االبصار؛رط قر ا رطا مةاي،ر383/ر3ر
،رفيةةةديم:رطومةةةدرممفةةةةارطا  ةةةةدي،ر  فةةةي أصةةةر بنةةةي األحمةةةرمظةةةاهر الحتةةةارا فةةةي األنةةةدل

،ريوسةأل األوا بةن األحمةر؛رلة ةنغ،ر60،رصر8779طالرعندايغ،رم ررغرل ةارطاجةم غ،ر
ر.ر88،ر89ص

ارط  ةةةقرطاجديةةد ،ر،ر يةةارو،ردط3،ر اللمحةة  البدريةة  فةةي الدولةة  النصةةري (رط ةةقرطام يةةا،ر(5
ط قرميدرق،رغ ررتيدرس درطااومقر؛ر898/ر8نانة غ،ررغم ةاوة غر مر،رطإل93،رص8798

،ر يةةةارو،رمنلةةةراطورابةةةن خلةةةدون المسةةمى العبةةةرتةةةأريخ   ةةقرمومةةةدرطاواةةاممرطامغا ةةةم،ر
دول  الموحةدين ودولة  بنةي األحمةر ؛ر ةلة،راية،ر890/ر9،ر8798طالسيممرايم  رسةو،ر
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رةةةة در ةةةةقرس ةةةةةد رف ةةةةق رطرطاميةةةةكرسيةةةةسرنانة ةةةةغرمةةةةقر نةةةةمرنيةةةارياجةةةةعرنرةةةة همرإاةةةةسر
(رررةةيدرق ييةةغرطامةةتا رمةةقروةةدرع ةةةاريةةوة غرارةةر رطدر)غطامتاجةةمرطالنيةةةاي،ر

نيةةةار ةامدينةةغ،رممةةةرياةةفمرسيةةسر ةة ال رطارةةي يقرساطقةةغر ةةمرطامجةةدررنرةة غر ةةمرط 
ر.رلهراطامفأايخرطا

ر8896 ةة/ر530ر–ر690ر ردراغرطامروديقر) ارريإةمورمميعغرنانة غرق
رعةقرطر رميةرعهمررم رة ردراةفهمر.رم(ر مر نةيةرطاففقررطادرةئ ررطا راطو8833ر–

 ةةررطاغةاةةار ةةةد،رطميةةارطامةة منيقرغررس ةةدطدرمومةةدرط ر ر ةةقريررةةلر ةةقرمومةةدر ةةقر
م(رطامييار8393ر–ر8338 ة/ر598ر–ر536نيةاير)طامتاجمرط نيار قرقي ر

راةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد،رراةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم ةالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيخررطاغة
 سرفا يةغردينيةغرم،رويثرفارر8878 ة/رر676سمة رراليغرجيةقرسةمرغ"رطاجرنغ"رمقرر

ميفهةةةةر ةةةارلرطاجنديةةةغرطافةةةمرمةةةة رنمةا ةةةةر ةةةةد رذير ةةةد رغرسةةةةشرويةةةة ر رةةةي غر
قريرةردرقرمة ،ررعةنةورط نةدا رغايفةوررنيا ةرمقرم  يورطاتسةمةغر فمعقر هذارط

مئذرسيسروة رمقرطالا اطاررطافراةسرج ية ريفعةار مقةمةغردراةغرراميمةغرمةةر يةمري ر
مةةقرطا ةةاارطامرةةيميقر ةةمرط نةةدا رفوةةورنفةةرذا،ررعةةةقر د ةة رمةةقرذاةةكرإسةةةد رمجةةدر

ر.ر(1)طا اارطامريميقر يهةر

ف ةقارسيسروعةمرمميعةغرنانة ةغر  ةدرر ةة رم ررةهةرغ ةمرس ةدطدرمومةدر ةقر
قررةةةة  همرطارةةةي ةقرغ ةةةررطاوجةةةة ريررةةةلريررةةلر ةةةقرط ومةةةارسلةةةارقررةةةي ةنًة،رعةةةة

م(ر ةةةةةةدارطاميةةةةةةركررتيةةةةةةقر8369ر-8333 ةةةةةةة/ر966ر-933)ر ةةةةةةقرإرةةةةةةمةسي إطالر ر
ط مةةاط ،ر ريةةعر غانة ةةغر ةةرطديرطارةةيةئييقرمةةقر ةةة ارطاماةةاط راةةور ريةةرمرط ا  ةةة ر
طا ةاةةثرسلةةةارمةةقرلةةةهارذيرطاوجةةغ،ررةةةةسغرميفةة رطميةةة رمومةةدرطااط ةةةع،رآرطمةةاررةةةنغر

مررادرفرمسر هةةاًط،رغم رغ.رلا رسةمًةرر مةنيغرغلهامررسماارممرغرس8333 ة/ر933
                                                                                                                       

،ر8،رف ايا:رس ةدرطاةاومقرطالةيدطو،رماطج ةغ:ريةييرطالةيدطو،ر وانايار األندل  ال برى
،ر3،ر محنةةة  العةةةرح فةةةي األنةةةدل ؛رورمةةةد،رطرةةة د،ر98/ر3،ر8797ق،ررتطا رطا ية ةةةغ،رسمةةة

ر.رر835ر–ر833،رص8788 يارو،رطام ررغرطا ا يغرايداطرةو،ر
؛ر33،رصيوسةةةأل األوا بةةةن األحمةةةر؛رلةةة ةنغ،ر35،رصراللمحةةة  البدريةةة ط ةةةقرطام يةةةا،رر(1) 

ر.ر88،ر89،رصدول  بني األحمر والموريس يونطايةري،ر
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عةقر ةمرية ةارع يةارطايةموررطارةعرق،ر يةمر.رمفيفًةر مررطامياررطايرقررطااجةوغ
يمةا رليئةرمقرغسمة رطادراغرإالر  درطقرفر اوراة رطاونعةغررطافجةةاا،ر يةةمر أس ةة ر

فمفيةةلرطاميةةك،رر ةلةةار  ةة رطاوةةارار نفرةة ،ررقةفيةة رط رةة ةق،ررفمعةةقر رةة ي رمةةقر
مةةقرغس ةةمرميةةركر نةةمرط ومةةارسيةةًي"ررغ  ةةد مر مةةغر) عةةةقر).روةةد رطالةةد رسيةةسر ةةيدا

ر.ر عةقر وقرسياطرذ  يةًرر(1)ر اًيررغقدا مرسيسرفد يارل رقرطاميك((
رطاةةةسرجةنةةةارجاآفةةة ررلةةةجةسف رر اطسفةةة رطاريةرةةةيغ،رعةةةةقرطدي ةةةًةرر نةنةةةًةرراجةةة ر

ةرطاةةذ  م،ر هةةررطاةةذيرإنلةةة ررف ميةةا،رسةلةةوردراةةغر نةةمرط ومةةارسيةةسرغيةمةة رسيةةا 
ر(2)غاةلرإاةسرقيةارطاومةاط رغس ةمرمنلةاف ررطارسهةة،ررطرةم رمنيةرشرسيةسرجةداطنهة

))عةةقرغ ةررطاوجةة رمةةقر:ررنرط ةذ ةرسلةاطورطامةاطور هةررعمةةةرقةة رسنة رط ةقرطام يةةا
ر.ر(3)جيغرطاميركر ايررسيًيررطسفدطاًل((

غرط د يةغرطافةمرراسرطاجةنارط د مرط فمةمًةرع ياًط،ر يدرعةةقراطئةدرطانهاةغعمةر
رةدور مرغيةم رراسةسرارطد ةةرمةقرطالة اط ررطاعفةةا،ررذاةكرامةةرعةنةورفن ةريرسيية ر

                                                 

،رفوييق:رمومدرطافةرم،راال سير في ف اك االسير،رغ ررس دطدرمومدر قرس مةق،ر(رطامعنةرم(1
اوصةةةاأل النةةةا  فةةةي التةةةواريخ ؛رط ةةةقرطام يةةةا،ر893،رص8756طاا ةةةة ،رم   ةةةغرطعةةةدط ،ر

،رفوييق:رمومدرعمة رل ةنغ،رطامغاا،رم   ةغر اةةاغ،رد.روالصال  تلياا الزواجر والعظا 
،رفوييةق:رمومةدرالد ان بعد انتقةاا السة ان  ناس ؛ر803،رصاللمح  البدري ؛ر39و،رص

عمةةةةة رلةةةة ةنغ،رماطج ةةةةةغ:رورةةةةقرمومةةةةةرد،رطايةةةةة ا ،ردطارطاعفةةةةةارطا ا ةةةةةمراي  ةسةةةةغررطانلةةةةةا،ر
يوسةةةةأل األوا بةةةةن ؛رلةةةة ةنغ،ر33طام ررةةةةغرطاميةةةةايغرطا ةمةةةةغرايفةةةةأايلررطانلةةةةا،رد.رو،رص

دولةةة  الموحةةةدين ودولةةة  بنةةةي األحمةةةر وانايةةةار األنةةةدل  ؛ر ةلةةةة،ر98،ر90،رصراألحمةةةر
ر.ر879،رصيس يوندول  بني األحمر والمور ؛رطايةري،ر893،رصل برىا

،ر يةارو،ردطارطانفةةئ راي  ةسةغر8،ر المسلمين في األندل تأريخ  (ر يرش،رمومدررهي ،ر(2
؛ر اوةةةةو،ريررةةةلر93،رصيوسةةةأل األوا بةةةن األحمةةةر؛رلةةة ةنغ،ر678رطانلةةاررطافرتيةةةع،رص

 يةةةارو،ردطارطاجيةةة ،رر،8،ر غرناطةةة  فةةةي ظةةةا بنةةةي األحمةةةر )دراسةةة  حتةةةاري (لةةةعاي،ر
ر.ر36،رص8773

،رطايرةمرطا ةةنم،رأةالأل فةيمن بويةب قبةا االحةتالأل مةن ملةوك اإلسةالألأأماا اإل(رط قرطام يةا،ر(3
،ر يةةةارو،ردطار3فوييةةةق:رايفةةةمر ار نرةةةة ،ر راسةةةبانيا اإلسةةةالمي (،تةةةأريخ  )نلةةةار  نةةةرطق:ر

ر.ر309،رص8765طامعلرل،ر
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مرطاواعةةةغرطا يميةةةغر  اةةةيرسةةةقرذاةةةكرعةةةةقرمةةةقرملةةةج.رلميةةةيف رمةةةقراريرلةةةةسايغ
رةةة رطامجةةةة ر ةةةمر ي ةةة راجهة ةةةذ رطا يةةةمررطالدا،ررممةةةةرد  ةةة رإاةةةسرفلةةةييدرطامةةةدطا رف 

مفةماار مر ةذطرطامجةة ر)طامدارةغرطايررةفيغ(ررطا ية يغر ةامميعغ)طاري نغ(،ررمقرغس مر
مررمراةةةةرظر و نةةةةة،رويةةةةثرعةنةةةةورفوفةةةةغرسيةةةةااررغسجر ةةةةغرر8397 ةةةةة/رر960رةةةةنغر

،ر ةمرغرقةلر(1)َمياا،رغنلئور م ةدا رمقروةج  رررتيةاارغ ةمرطان ةيمرااةرطقرطانيةاي
ةد ةرمةةقرطا يمةةة رَيةةنهةررمرةةةسد رقُرأرقةةةلرطامغيةةغران ةةغرمنةة ر ةةمرإسةةي رلةةسييهةةةرطال

يةةسرطقريافةدر ةةةرراينهيةةرطرمةةقرسيرمهةةةررم ةا هةةةر ةةمريرةةاررامةةة ،رر ةةذاكررطا ةةيارس
ندورطامدارغرطايررةفيغرغررمدارةغرنانة ةغرراي ةغرايمعةنةغرطا يميةغرطافةمرطمفةةتور هةةر

 .ر(2)جةم غرقا  غ

 :  املدرسة اليوسفية

رميور ذارطامدارغرنر غرإاسرم ررهةرطاري ةقرغ ررطاوجة ريررةلرط ر ر
م(رعمةةةةرسا ةةةور ةامدارةةةغرطانيةةةايغر8369ر-8333 ةةةة/ر966-933 ةةةقرإرةةةمةسي ر)

رطامدارغرطا يميغررمدارةغرنانة ةغ،ررف ةدرمةقرغلةهارطاماطعةترطاف ييميةغر ةمرط نةدا ر
                                                 

مميعغرنانة غ،ر هارسيةسرفأايخررطايم غر مرغ ررطان يمراارطقرطانياي،رمقرطالمييةور  (1)
م(ررطرةةةفمارسيةةةسرسهةةةدرر8333ر–ر8336 ةةةة/ر933ر–ر936سهةةةدرطارةةةي ةقرمومةةةدرطااط ةةةعر)

ر966طاري ةقرغ ررطاوجة ريررلرطالر ررسهدرط ن رغ ررس دطدرمومةدرطامةةم رطاغنةمر ةةدر)
الةةةة رقر هةةةةارعفةيةةةةغرممفةةةةةت ر ةةةةمرفةةةةد يارطغم(.رفةةةةراسرطاةةةةرتطا ررر8367ر–ر8369/ر ةةةةةر950ر–

طاريةرةةةةيغ،ررقةةةةةدر  ةةةة رطاغةةةةترطورطانةجوةةةةغرإاةةةةسرطاطاةةةةمرقلةةةةفةاغ،رعمةةةةةرسهةةةةدرطايةةةة ر مهمةةةةةور
انيةةايغرر مةةارد يرمةرةةيغرسيةةسرسهةةدرطارةةي ةقرغ ةةررطاوجةةة ريررةةل،رريةةلر ورةةنغرطادراةةغرط

حاط  في اإل اارإنلة رمدارغرنانة غرطالهيا .رين ا:رط قرطام يةا،رامرطايهة،ررمقرغس مرم
يوسةةأل األوا ؛رلةة ةنغ،ر803،رصاللمحةة  البدرية ؛ر693،ر690،ر8/688،رغرناطةة  أخبةار

دور الةةوزير أبةةو النعةةيأل رتةةوان فةةي ؛رطانييةةا،رغوةةيمرورةةقرميةة فس،ر63،ربةةن األحمةةر
،ر وةةةةثرمنلةةةرار ةةةمرمجيةةةةغرطافا يةةةغررطا يةةةم،رجةم ةةةةغرسياسةةة  غرناطةةة  الداخليةةةة  والخارجيةةة 

 .ر88،رص3009،رارنغر3،رطا دد88طامري ،رعييغرطافا يغ،رطامجيد
 

،رغرناطةة  فةةي ظةةا بنةةي األحمةةر؛ر اوةةةو،ر96،ر99،رصيوسةةأل األوا بةةن األحمةةرةنغ،ر(رلةة (2
،رطإلرةعندايغ،رالم ةرح واألنةدل تةأريخ  ، دراسا  في ؛رطا  ةدي،رطومدرممفةةا35،ر36ص

ر.ر339،ر333،رصر8783م ررغرل ةارطاجةم غ،ر
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نلةأور.ر(1)  درمرجدرقا  غرطاجةمع،ررمقرغس مرمنة  رطا يمر مرط ندا ررطامغةاا
رسيةةةسرسهةةةدرطارةةةي ةقرطاغانةةةة مرغ ةةةمرطاوجةةةة ريررةةةلرط ر ر نةةةة ًطرسيةةةسرم ةةةةدا رمةةةق

رايةةدروةةتور ةذارطامدارةةغرلةها ررطرة غروفةةسر.رطاوةجةارغ ةررطان ةةيمرااةرطقرطانيةاي
طجمةةعرعة ةةغرطامةة اميقرفياي ةةًةرسيةةسرطسف ةا ةةةرغراةةسرطامةةدطا ر ةةمرط نةةدا ،رعمةةةرغنهةةةر

ر.ر(2)هةرإاسرغيةمنةر ذائدارغرطارويد رطافمررييور   رغجتططام
رتيارغ ةةةررفاجمةةغرام ةيةةاارريةةةديي رطاوةجةةاررطاةة(ر3)رقةةدرغرادرط ةةقرطام يةةةا

طان ةةةيمرااةةةرطقرطانيةةةايريةةةةوارطام ةةةةدا ر ةةةمرفأرةةةي ر ةةةذارطامدارةةةغرممةةةةري  ينةةةةر
وةةةدثرطامدارةةةغر غانة ةةةغ،رراةةةمرفعةةةقر هةةةةر  ةةةد،رغ)):رفراةةةويًةراةةة   رط مةةةرار ييةةةر 

ري وييهةرطاايةظرطامغيغ،ررطنفادر منرر ارإايهةرطافرطئد،رررقلرس
طامةةةة رر ةةةة،ر جةةةة ورنرةةةيجغرروةةةد ةر هجةةةغرريةةةداًط،رر ا ةةةًةرر مةمةةةغررجيةةةا

طاع يارإايهةرمقرطانها،ر أ درريي رسييهةة،ررغدطارطارةرارط س ةمرسيةسرطاةا  رطاع يةار
ر.ر((.ر.ر.طامنرراراي يةتيق

 : موقع املدرسة

مرقةةعرمدارةةغرنانة ةةغرطايديمةةغ،رقةئمةةًةر ةةمرطاةةداارطااةةيقرطاموةةةذير)عةةةقر)
او ةةغرر(،ر ةةمرطاجهةةغرطامية يةةغرمةةق(الةةةاظرطاميعةةيقرطاعةةة رايعييقرفجةةةارطامةةد قرطاميعةةم

طاجةمعرطاع يارويثرعةقرييعرغجم ر نة ر مرطامدينغر  را مةر مرنانة غرعيهةرر ةمر
طامدارةةغرطايررةةفيغ،ررمةةعرغقرطامدارةةغرعةنةةةورفلةةع رم ةةةاًلرمةةقرمعامةةغرميعيةةةغرإالرإقر

                                                 

دولة  ر؛رسنةةق،رمومةدرس ةدطد،689ر–ر8/685،رغرناطة  أخبةار، اإلحاط  في ط قرطام يةار(1)
،رطايةة ا ،رم   ةغر9،ر العةرح المتنصةرين(تةأريخ  اإلسالأل في األندل  )نااية  األنةدل  و 

التعلةيأل فةي تةأريخ  ؛رسيرةس،رمومةدرس ةدرطاوميةد،ر999،ر993،ر835،رص8788طامدنم،ر
؛رطانييةةةا،ر380طارطافعةةةارطا ا ةةةم،رص،رميةةةا،رد8،رفيةةةديم،رس ةةةدرطاغنةةةمرس ةةةرد،ر األنةةةدل 

،رطامريةة ،ر8،ر ممل ةة  غرناطةة تةةأريخ  داث فةةي اخصةةيا  وأحةةوةةيمرورةةقرميةة فس،رغ
ر.ر89؛رص3080معفارطايمغراينلا،ر

،رغرناطة  فةي ظةا بنةي األحمةر؛ر اوةةو،ر370،رصالتعلةيأل فةي األنةدل تأريخ  سيرةس،رر(2) 
ر.ر77،رصيوسأل األوا بن األحمر؛رل ةنغ،ر88،رص، اخصيا  وأحداث؛رطانييا839ص

ر.ر689ر–ر685/ر8:رغرناط  أخباراإلحاط  في ر(3)
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مر8600ر ةمرسةةمر.رطاذيرغروسر فأريرةهةر ةررطاوةجةارااةرطقرعمةةررة يورطإللةةا 
سيةةةسريةةةدر ادينةنةةةدررطيةةةتط ييرافعةةةرقرميةةةارفوراةةةورطامدارةةةغرإاةةةسرمجيةةة رإدطا رطامدينةةةغر

ر ييةوردرقرغقريمرةهةرفغييةارع يةاروفةسرطايةاقرر(Casa de Cabildoسمييةةور)
.رطا ةمقرسلارطامييديرسندمةر دموررغقيمرمعةنهةردطار يديغرسيةسرطا ةاطترطا ةةارعم

غيرقةسةغرر(1)))رامري قرمقرطا نة رطايديمررةرىرطاجنةةيرطاةذيريوفةريرسيةسرطاموةاطا((
طافةةةمرقةةةةمرطامهنةةةد رطالرةةة ةنمرعةةةرنفياطر فاميمهةةةة،ررفيةةةعر ةةةمرطاجهةةةغرطامية يةةةغررطايةةةي 

ر.ر(2)اعةفداطئيغرنانة غر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر

 

ندلسي  الباقي  في ثار األ محمد أبداهلل أنان، اآل: معالأل الخارط  نقال أن
 191(، ص1691، القاهرا، 2سبانيا والبرت اا، )طإ

                                                 

(؛رسنةةةق،رمومةةدرس ةةدطد،ر3 ةةةمشرطامويةةقراقةةمر)ر866،رص ناسةة  الةةد ان(رط ةةقرطام يةةا،ر(1
،رطايةةة ا ،ر3(،ر يةة  اثريةة تةةأريخ  االثةةار االندلسةةي  الباقيةة  فةةي اسةةبانيا والبرت ةةاا )دراسةة  

؛رجةةيم ر77،رصيوسةةأل األوا بةةن األحمةةر؛رلةة ةنغ،ر893،رص8758م ررةةغرطامةةةنجم،ر
،ر وةةثرمنلةةرار ةةمرا مةةن المدينةة  العربيةة  فةةي األنةةدل غرناطةة  مثةةادعةةمر)ي يةةرارتعةةم(،ر

،ر8عفةةةارطاواةةةا رطا ا يةةغرطإلرةةيميغر ةةمرط نةةدا ،رفوايةةا:ررةةيمسرطاماةةاط رطاجيررةةم،ر 
ر.ر8/857،ر8778 يارو،رماعترداطرةورطارود رطا ا يغ،ر

ر.ر835،ر836،رصغرناط  في ظا بني األحمر اوةو،رر(2)
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 : تأسيس املدرسة

اةةري ر يعةةررديرار نيةةةرطقرطا مةة رقةةدرطنفهةةسرمةةقريةةاىرطامرفلةةاقرطالرةة ةنمر
م(رويةةثرفلةةيارإاةةسرذاةةكرطايروةةغرطافذعةايةةغر8397 ةةة/رر960 نةةة رطامدارةةغر ةةمرسةةةمر)

 ةةةار،ررطا ةقيةةغروفةةسرطايةةرمر ةةمرمفوةةلرطآطافةةمرعةنةةورمنيةةر غرسيةةسررطجهةةغرطامدارةةغ
قرعةةةقرط رمررر8398 ةةة/رر997فمةمةةًةرمةةي رسةةةمرقر نةةة رطامدارةةغرقةةدرفةةمرغررر(1) غانة ةةغ

ر.ر(2)م8397 ة/رر960فةوهةرطاارممرقدرفأج روفسرطالهارط ر رمقرسةمرط ف
سيمًةرطقرطاميةدارالرفلةيارإاةسررةنغر ةد رطا مة ،ررمةقرطاموفمة رطقرطا مة ر

 ةت رطارةي ةقرغ ةررطاوجةة ريررةلريمرغيرق ة رطقر8367ر/ ةةر990قدر دغرق ة ررةنغر
طقر نةةةة رااةةةرطقررنفةةةةارإاةةةسرطامايةةةغر ةةةمرطرةةةفعم رطاوةجةةةارااةةةرررطان ةةةيموةج ةةة رغ ةةةرر

ر.ر(3)غرمجددطًرنطامدارغر  درسردف رايري 
:رطايةئة رطامدارةغ ررط ففةةي ررمارةرم ررنةَصرر(4)يةغفأايخررقدرغرادورانةرطاميةدارطا

طمهةةر ةمرسيةرمرطاةديقرسيةسر))غمار نة ر ذارطادطاراي يةمرج يهةةرطدرطرةفيةمغررنةراًط،ررغد
ا ةةة ارطاا يةةعرطاهمةةةمرميةةارطامرةةيميقرغ يةة رطدر  رنةة رطا يةةمرطالةةهيارطارةةيدرطغط يةةةم،ر

طارةةي ةقرطام يةةد،رغ ةةررطاوجةةة ريررةةلرط ةةقرطا يةةمرطاعةةايم،رطاع يةةا،رطام يةةارطالةةهيا،ر
طامجة درطافةا رطا ةد رطاميد رطالاامرغميةارطامرةيميقررنةيةارطاةديقرغ ةمرطارايةدر
إرةةمةسي ر ةةقر ةةا ر ةةقرنيةةارعةةة سرطدر ةةمرطإلرةةيمريةةنةس رطاتطعيةةغررفي ةة رغسمةاةة ر

ر.رلهارموامرسةمرممريقررر  مةئغ((طاجهةديغررفمرذاكر مر
                                                 

Secode Lucena, El Hayib Ridwan y Granada, P. 295ر(1)  – Alndalus 
XXI 296  285 (1956) .  

ر
،رطايةةةةةة ا ،راجنةةةةغرفاجمةةةةةغردطئةةةةةا ر8،ر األنةةةةةدل ؛رَعةةةةرالق،ر .ر ،ر379طاماجةةةةعرنفرةةةةة ،رص(ر(2

طام ةةةالرطإلرةةيميغ،رإ ةةاط يمرمرالةةيدررآمةةارق،ر يةةارو،ردطارطاعفةةةارطاي نةةةنم،رطايةةة ا ،ردطار
ر.ر899صر،8780طاعفةارطامياي،ر

ر.ر88،رصاخصيا  وأحداثطانييا،ر(ر(3
ر،نفةةةح الطيةةةح؛رطاميةةةاي،ر689ر-685/ر8،رغرناطةةة  أخبةةةاراإلحاطةةة  فةةةي (رط ةةةقرطام يةةةا،ر(4

التعلةيأل فةي تأريخ  ؛رسيرةس،ر77،رصيوسأل األوا بن األحمر؛ررين ا:رل ةنغ،ر885/ر7ر
ر.ر387،رصاألندل 
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يروةةورطامةيةغررقدرعفار ذطرطانصرسيسراروغرامةميغرسدوررطوةد رمةقرطا
طامفةةةةةولرنهةةةةةرنتسةةةةورمنهةةةةةرسنةةةةدر ةةةةدمهةررنييةةةةورإاةةةةسرممفيةةةةلرغ هةةةةذارطامدارةةةةغ،رإالر

ر.ر(1) ةار غانة غطالر ةنيغررمنهةرمفولرطآ
ميورسيسر ة هةةر ورط  يةورطال ايغرررةآيةورطاياآنيغ رقدرتما ورطامدارغر

م(،رطافةةةمري عةةةدرر8397 ةةةة/رر997:ر)ور(2)غ يةةةةورلةةة ايغر  ةةةمرطاورةةةقر ةةةقرطاجيةةةةا
ر:رغنهةرعف ورسيسر ةارطامدارغرطا يميغر)طامدارغرطايررفيغ(ر غانة غر(3)طامياي

رر ذطرر ةُ  ررُ ف وةر ريةر ةااررطا يم 
ْدررنةُارالَيرلمَ رُاوسرة ررررررر ردمْ رَفلة  

رررطلعارمجيَدَكرمقرَو  ر ررمافو  
ْقرمامةكرمةرَنَتوةرررررررررررررررررررررررررررررررر رطذرقّاَارطُدرم 
رمدارٌغر ررلا قْوروااُ رطإلريم 

رقْدرراَر  ررررر روةرهةرر يُ رطاهَرىررطا يم 
رغسمةُ رريررَلررَمرالنةَةرررَني فُ ر

تْورُيوفًةرميَتطُنهةرَاجوةرَقدْرررررررررر ر ا 

ايمدارةغ،ر يةدررجةدورقيةيد رمةقرن ةمرطاةرتيارط ةقرطام يةاررطمةر مرطاةارطقرطاةدطميم
ر:رفليدر ةامدارغررمنلئهة،رر مرميميغرطاية يغ،ررففأالرمقرفر غرغ يةورم ي هة

                                                 

االثةار ؛رسنةةق،ر77،رصاألحمةريوسةأل األوا بةن ؛رلة ةنغ،ر885/ر7،رنفح الطيح(رطاميةاي،ر(1
ر.ر893،رصندلسي األ 

 ةةررسيةةمر ةةقرمومةةدر ةةقررةةييمةقر ةةقرسيةةمر ةةقررةةييمةقر ةةقرورةةقرأبةةو الحسةةن بةةن الجيةةاح: ر((4
طالنيةايرطاغانة م،ريعنسرط ةرطاورق،رريييار أ قرطاجيةا،رلةساررغديارغندارمرنانة مر

أررفاسةاظررطمةذرطا يةمرطنيةاي،رمقرليرخرارةقرطاديقر قرطام يا،ررادر مرنانة غرر هةرنلة
م،رر8398 ةة/ر997سقرمجمرسغرمقرسيمةئهةرطال ةا ،رفر مر ةا ةةسرقر ةمرنانة ةغررةنغر

 ةقرطام يةا.رين ةا:رطا،رجمةعرطني ة رفيميةذارارةةقرطاةديقرفةاعًةرراط ارطاع يةارمةقرطالة اررطان ة
،ر8779،رفوييةق:رإورةةقرس ةة ،ر   ةغرجديةد ،ر يةارو،ردطاريةةدا،رنفح الطيةحطامياي،ر

 .ر969،ر6/939
 

رالتعلةيأل فةي األنةدل ،تةأريخ  ؛ررين ةا:رسيرةس،ر886/ر7،ر395،ر396/ر9،رنفح الطيةحر(3) 
ر.ر375ص
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رإالر عذطرفة نسرطامةدطا راي ةيمر
ررف يسرسهردرطامجدر ة فغرطاارمررررررررر

رريييدررج رطدر ةا م رطاااةةر
ررفجنسر مةارطا ترمقرلجارطا تمررر

رةمارمنسروةاا رطاةميكرعيمةرفف
رفيدمرميمر مرطافمةارإاسرميمرررررررر

ر ةجدىرإذطر قرطاغمةمرمقرطاوةيةر
ررغ دىرإذطرجقرطا يمرمقرطانجمرررررررر

ر يةر ةسنةراي يمري ياراوةية ر
رعفيورطسفاط رطا يدرغرراججرطايمرررررررر

ر
ر  ة مرو رطااو رالرفنرررجةه ر

رةاغنمر يدر تور مروة رطإلقةمغر ررررر
ر عمرمقرلهةار مررمةئمر ةةقار

ررمقر ةاغردطاورسيسرقمافمررررررررر
ريفيارقرمقرنرارم يقرإاسر دىر

ررمقروعمغرفجيررطاييرارإاسروعمررررر
رجتىرطدرسنمريررفًةرميارمةرجتىر

ر(1)ميركر نمرنيارسقرطاديقررطا يم

ا ةةةةارر اةةيرسةةةقرذاةةةكر يةةةدررجةةةدور ي ةةةغرغ يةةةورمةةةقرطالةةة ارمنيرلةةةغرطياةةةًةرسيةةةسرط
ر:رطاائيرمرايمدارغ،رم ي هة

                                                 

،رفة :رأيةاض أخبةارالريةاض فةي  أزهةار؛ر7/885،ر399،ر395/ر9،رنفةح الطيةح(رطامياي،ر(1
مي فسرطارية،رإ اط يمرطال يةاي،ررس درطاوفي رلي م،رطاا ة ،رطايجنغرطاملفاعغرانلارطافاطثر

ر،8789ارةةةةةةةةةمر ةةةةةةةةةيقروعةةةةةةةةةرمفمرطامميعةةةةةةةةةغرطامغا يةةةةةةةةةغررطالمةةةةةةةةةةاطورطا ا يةةةةةةةةةغرطامفوةةةةةةةةةد ،رطالند
مظةةةاهر ؛رطا ةةةرمم،ر377-378،رصالتعلةةةيأل فةةةي األنةةةدل تةةةأريخ  ؛رسيرةةةس،ر393/ر8ر

ر.ر800،رصيوسأل األوا بن األحمر؛رل ةنغ،ر389،رصالحتارا
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ر رطن ارإاسرارٍ رسجيُارطامَن ا 
رَقْدرَاطَقرورنًةرالم وًةر مرطاموجارررر

ررفأم رطا ةَارطانريجرينةسف ر
رررر رفُ ديرطاجيَ ر را   رطامفميا 

ررطدم رسيي  راييي  رُم ةداًطر
رإا ففرَتر رطاَمَ لا  ر(1)ن ةمًةر يرم 

ةرعةنةورسيية رطامدارةغ،ردرسيسرارمريرا رامادينةر يةنةورعة يغرفرةسرراي 
قرنفميةة رطا نةةة رمةةقررطق ةة رطاوةةةام،ررممةةةرفيدمةة رانةةةرمةةدطا رطامغةةاارغراعةةقريمعةةقر

طا ا ةةةةم،ر أنةةةة رعةةةةةقرموفريةةةةةرسيةةةةسر هةةةةرررطرةةةةعرفوةةةةي ر ةةةة رارطقةةةةةورجةن يةةةةغرفرةةةةفمدمر
ايفداي ،ررطن ريوفريرسيسر ة قرسيريريرفمدمرام يورطا ي غرطاغا ة رطاةرطاديقرإاةسر

يةةغيارإلقةمةةغرطايةةي ،رروةةقر ةامدارةةغرميةةيسًراُرغر ةةمرنهةيةةغرطافنةةة رطاع يةةارر،غطامدارةة
ريةةسَر َرر ةةررطاجنةةةيرطاةةذيريوفةةريرسيةةسرطاموةةاطا،رر ةةذطرطاجةةت رمةةقرطامدارةةغر ةةررطاةةذيرفَر

مةةةقرطا نةةةة رطايةةةديم،ر اةةةيرسةةةقررجةةةردرمرةةةةعقراي ي ةةةغرإاةةةسرجةةةرطارطامدارةةةغرراروةةةةور
ر.ر(2)ة غرطالاعيرارجمرنيرشرسا يغررق عرامةميغرنتسوررنييورإاسرمفولرنان

 حباس املدرسة )االوقاف(أ

قرط مةةارف يةةارطقرُي  ةةيقراهةةةرغقرطرقةةةلرطامدارةةغرعةنةةورع يةةا روفةةسري ةةدررط
رومدر قرإ اط يمرطالنيةايرطامفر سغيميصراذاكرر ررمومدر قرقةرمر قررمر ر 

رررررةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنغ
ر.ر(3)مررطاذيريير رسن رط قرطام يا8378ر/ ةر990ر

 رنانة ةغ،ررفةايةًةرايسلةةارطاياآنيةغر ةيقريةديرطارةي ةق،ر))ر ررطالقرمرةفر نًةرواةار
ر.رطستارطد،رما عرطاجةنا،رم تترطاجاطيغر راليف رطو ة رطامدارغ((

                                                 

ر.ر378،رصالتعليأل في األندل تأريخ  (رسيرس،ر(1
ر–ر377،رصالتعلةةةيأل فةةةي األنةةةدل تةةةأريخ  ؛رسيرةةةس،ر893،رصاالثةةةار االندلسةةةي سنةةةةق،رر((2

ر.ر88،رصدور الوزير أبو النعيأل رتوان ؛رطانييا،900
ر.ر877ر–ر875/ر3،ر8799ر–ر8799،ر   غرطاية ا ،رغرناط  أخباراإلحاط  في (ر(3
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رقةةدرطاوةةقر ةامدارةةةغرمعف ةةغرمةيةةةغر هةةةرغمةةد ةررةةةي يقرنانة ةةغر ةاعفةةةا،ر
رمقرطاعفارطافمرغرقفورسيسر ذارطامدارغر مر فاطورالويغ،ر"عفةارطإلوة ةغ"رال ةقر

ويةةثرغمةةاررةةي ةقرنانة ةةغرغ ةةررس ةةدطدرمومةةدر ةةقريررةةلرطا ةاةةثرطامييةةاررطام يةةا،
م(رر رقفةةةة رسيةةةةسرطامدارةةةةغر ةةةةمرسةةةةةمر8938ر-8989ر/ ةةةةةر838ر–ر830 ةاليرةةةةار)

ر.ر(1)يرطاع يافأايخرم،ررذاكرالنففةظرطادطاريقر هذطرطام الرطا8936 ة/رر837
مةةةةاىرطافةةةةمرفةةةةمررقفهةةةةةرسيةةةةسرطامدارةةةةغ،رعفةةةةةار"رطإللةةةةةاطوررمةةةةقرطاعفةةةةارط ُر

طافن يهةو"ر  مرطاوريقر قررينة ر مرطامن قررطاوعمغ،رعمةرعةقرعفةارط ةقرم ة ررر
ر،رعةذاكرطرقةةلريةةةواُر(2) ةمرسيةةمرطانوةةررمةقرطاعفةةارطامو رةةغرسيةسرمدارةةغرنانة ةةغ

طان ةةيمرااةةرطقرطانيةةاي،ر ةةأمارطارةةي ةقرر ةةةطافاةة ر ةةمرطوةةدطثرطامدارةةغرطاوةجةةارغ
رطالرقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلرطاجيييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغرسييهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةسرنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدورطامدارةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغر

ر.ر(3)رد ة،ر هجغرريداًط،رر ا ةرر مةمغ(())نريجغررو
رال ةةدر نةةةةرمةةةقرطإللةةةةا رطياةةةةرإاةةسررجةةةردر  ةةة رطافنةةةةدقرطامجةةةةرا رايمدارةةةغر
رطافةةةةمرعةنةةةةورمو رةةةةغرسيةةةةسر  ةةةة رمرةةةةةجدرنانة ةةةةغ،رممةةةةةري  ةةةةمرطالوفمةةةةة ر ةةةةمر

ر.ر(4)طرفمدطمهةرايةا رطامدارغرام يورطا ي غرطاغا ة 

 : مدة الدراسة والربامج املعتمدة يف التدريس

ميةةةدانةرطا ا يةةغرفعةةةدرفعةةرقرلةةويوغر ةةمر ةةذطرطامجةةة رطذرالرفلةةياريةةاطوغر
رةفيغرق ة رفمةةاجهم،رإاةسرسةددرطارةةنرطورطافةمرعةةقريياةةيهةرطا ةيار ةمرطامدارةةغرطايرر

قرطا ةةيارطامففةةرقيقرعةةةنرطريويةةيرقرسيةةسرإجةةةت رم يةةغريمنوةةرقرغ ةة رفريةةينةرإاةةسر
يف يةةةقر ةةةةا اطمجررة مةةةغمةةةةر.ر مرج هةةةةروةةةقرطافةةةداي رامةةةةد رم ينةةةغرغررعفةةةةارم ةةةارل

                                                 

نفةةح (؛رطاميةةاى،ر3،ر ةةةمشرطامويةةقراقةةمر)865،ر866،رص،  ناسةة  الةةد ان(رط ةةقرطام يةةا(1
،ريوسةةأل األوا بةةن األحمةةر؛رلةة ةنغ،ر66/ر8،رالريةةاض أزهةةار؛ر388ر–ر308/ر7،رالطيةةح

ر.ر88،رصدور الوزير أبو النعيأل رتوان ،رطانييا،808ص
ر.ر385،رصمظاهر الحتارا؛رطا رمم،ر900،رصالتعليأل في األندل تأريخ  ، سيرسر((2

ر.ر689ر–ر685/ر8،رغرناط  أخباراإلحاط  في ط قرطام يا،رر(3)
ر.ر379،رصي األندل التعليأل فتأريخ  ، سيرسر((4
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طام فمد ر يدرعةنورطامدارغرطايررةفيغرف ةا رالئوةغرمةقرطاعفةارمةعرغرةمة رط رةةفذ ر
غرقرطاعايمرعةقريفيدارطايئوغر مريأفمر ةاداجغرطا ةنيةآ ةايار.رطاذيقرييرمرقر فدايرهة

رنةةةةةة رإمةةةةةةةمردطا رطاهجةةةةةةا ر"طامدينةةةةةةغرطامنةةةةةةةرا "رغعفةةةةةةةار)طامر ةةةةةةأ(را مةةةةةةةمرمةاةةةةةةكر ةةةةةةةقر
ر.ر(1)رم(975ر–ر986 ة/ر73-897)

ر ةةمرطايةةاقرطامةةةم رسلةةارطامةةييدي/رطا ةةةمقرطاهجةةاي،ر هةةارعفةةةار"رفوفةةغر
ر950طاوعمة ر ةمرنيةة رطا يةردررط وعةةم"راييةاةمرغ ةمر عةار ةقرسةيةمرطاغانةة مر)

م(رر يةةة رفراةةةيوةوررف يييةةةةورطرةةةفية ةرطايةاةةةمرمةةةقر8935ر-8367 ةةةة/رر837ر-
امدارةغرطايررةفيغررنةة رلةها ر(ررغقرط رطاريل،ررقدرطسفمدرطاعفةار ةمرطعفةار)طامر ةًر

عمةةةرط فمةةورطامدارةةغرطايررةةفيغر ف يةةيمرطايغةةغررط دا،ر.ررطرةة غر ةةمرطامغةةااررط نةةدا 
ر ةسفمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدرلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيرمهةرسيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةسرعفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاررةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي ري ررآ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارطاجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ر

-757 ةةةةةة/376ر-368:رم(ررميةمةةةةةةورطاهمةةةةةذطنمر)و899-988 ةةةةةة/867-366)
رم(،ررعفةةةةةةةةةةةةارط نةةةةةةةةةةةةنم8083-8069 ةةةةةةةةةةةة/685ر-995م(،ررطاوايةةةةةةةةةةةاير)8009

رةنمراييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفه
ق يرطرسيةسرفةداي رغلة ةارطا ةاارسةمةغر عةةقرغم(،ررر8308-8836 ة/639ر-687)

ر.ر(2)ديرطقرطاومةرغررديرطقرطامفن مررري رطاتندرايم ايرمقرطاعفارطامفايغ

 شيوخ املدرسة )املدرسني(  

ييوةةةةة رطقرطامدارةةةةةغرطايررةةةةةفيغر غانة ةةةةةغرعةنةةةةةورفمفيةةةةةلرسةةةةةقرنيا ةةةةةةرمةةةةةقر
امداريقرطاذيقري ميرقر هةةر ةمررقةوررطوةد،ر  ينمةةرطامدطا رطالاقيغرمقرويثرسددرط

نجةةةدرطقرطامدارةةةغرطان ةميةةةغر ةةةمر غةةةدطدرعةةةةقريفةةةراسرطافةةةداي ر يهةةةةرمةةةدا ررطوةةةدر ةةةرر
م(رنةةةةةاىرطقرطامدارةةةةةغرطايررةةةةةفيغر8083-8003 ةةةةةة/395-373طالةةةةةيخرطالةةةةةياطتير)

رممفيفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغرفمةمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةًة،ر فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمرطارقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورطاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذيرعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقرطافجي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم
 ةةةةةة/ر969:رغ،رعةةةةةةقرطامةةةةةرالنمر)وم(ريةةةةةدا رطا يةةةةةرمرطا يييةةةةة8363 ةةةةةة/رر963:ر)ور

.رم(ريةةةدا رطافيةةة 8363 ةةةة/رر963:رم(ريةةةدا رطانوةةةرررط دا،ررطارةةةيةاير)و8363

                                                 

ر.ر388-389،رصمظاهر الحتاراطا رمم،رر(1) 
ر.ر836،رصغرناط  في ظا بني األحمر(ر اوةو،ر(2
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قرطامدارغرطايررفيغرامور يقرجداطنهةرع ةارطاليرخرسيسرسهد ة،ررامرغر مرطارطقعر
يعةةقرمةةقرطارةةه رطاييةةةمر ةافةةداي ر يهةةةرإالرامةةقرعةةةقراةة ر ةةةظر ريةة ر ةةمرمجةةة رسيمةة ر

 ةارةةةةي ةقرر(1)افةةةةداي ر ةاواةةةةا ((رعمةةةةةرييةةةةر رط ةةةةقرطام يةةةةاطنةةةةرارمرطاةةةةعرط) هةةةةمر)
ر:رر يمةرييمرفاطجمررط يغرا يمة ررليرخر ذارطامدارغر(2)لمييةرعةقريفدم ر مرذاك

هــــ/ 057: ( حممــد بـــن حممـــد  بــن حمـــارب الصـــر   )   1)

 م( 1136
طمةمةًةر ةمرغ مرطاجيشرمقرغ  رمةايةغ،رعةةقر))ريعنسرط ةرس دطدرري الر أ ق

مًةرسيةسرطا ا يةغ،رملةةاعًةر ةمرطافية ررط يةر ررع يةارمةقرئورةا،رقةاطافاطئ ررط
طا يةةرمرطا يييةةغ((،رجيةة ر مةايةةغرايقةةاط ،ر ةةمردمةة رنانة ةةغرمةةاطورمف يمةةًة،رردسةةمر

فر مر مرمةايغر ةمر))ا يةعر.رمر8398 ة/رر997ايقاط ر مدارفهةرطانيايغرسةمر
سييهةةةررم،ر  ةةدرغقرفيةةدقر مةةة رع يةةا،ررغرقةةل8397 ةةة/ر960مةةارمةةقرسةةةمرطآ

ر.ر(3)اي ًةرمةيًةرا ي غرطا يم،ررو  رسييهمرعف  ((

 م(1152هـ/ 051: محد بن هذيل التجييب ) أ(  يى بن 2)
 ر هةةرنةدا ،ررمةفمةغرطا يمةةمةاروميةغرطافنةرقرطا يييةغر ة آيعنسرغ ررتعاية،رعةةقر

دا،رجيةة ر ةامدارةةغرطايررةةفيغر غانة ةةغرغيةةر رررغمةةقر ةةارر ندرةةغرر يئةةغرورةةةاررر
ر.ر(4)رطافاطئ ررطا ا،ررا رديرطقر  نرطقرطارييمةنيةوررطا ت يةوريياغرطالير 

                                                 

ر.ر338/ر3،ر8799ر–ر8799،ر   غرطاية ا ،رغرناط  أخباراإلحاط  في ر(1) 
ر.ر908،رصرالتعليأل في األندل تأريخ  ؛رسيرس،ر338/ر3(طاميدارنفر ،ر(2
؛ر370/ر9،ر8799ر–ر8799،ر   ةةغرطايةةة ا ،رغرناطةة  أخبةةاري اإلحاطةة  فةة(رط ةةقرطام يةةا،ر(3

ر.ر905،رصالتعليأل في األندل تأريخ  سيرس،ر
؛ر370/ر9،ر8799ر–ر8799،ر   ةةغرطايةةة ا ،رغرناطةة  أخبةةاراإلحاطةة  فةةي ط ةةقرطام يةةا،رر((4

ر.ر36؛رطانييا،رلمييةوررغودطث،رص909،رصالتعليأل في األندل تأريخ  سيرس،ر
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: ( حممد بـن ببـراهيم بـن حممـد السـيارر املعـروف بالبيـان  )        1)

 م(1152هـ/051

قةةاغرطافيةة رردا ر ييةةغرويةفةة ررعةةةةقرإعنةةسرغ ةةررس ةةدطد،رمةةقرغ ةة رنانة ةةةغري
قيةةةم،رورةةقروعةةةم،رييةةرمرسيةةسرطافيةة رغورةةقر ةةًةر ةةمرطاملةةعيوررمرفلةةةاًطر ةةمرط ماج

فر مراوم رطدرر ةرر.رطاف ييم،رره رطالافة ،ريلةاكر مرطا ا يغررطافاطئ ررط ير 
ر.ر(1)مدارًةر ةامدارغرطايررفيغررم ي ًةر مرجدرطامنيرا 

 م(1151هـ/ 053: ( حممد بن عل  بن امحد اخلوالن  ) 3)
يعنةةةةسرغ ةةةةةرس ةةةةدطد،رري ةةةةالر ةةةةة قرطافمةةةةةا،رغيةةةةي رمةةةةقرمجيةةةةغ،رعةةةةةقرغرةةةةفةذر

مةةةةمرطالئمةةةغ،رمنفلةةةارطاةةةذعا،ر  يةةةدرإًةرسيةةةسرطا يةةةم،رميتمةةةًةرايفةةةداي ،رسةةةغ،رسةعفةةةطاجمة
طايةةةةيو،رس ةةةةيمرطالةةةةها ،رمرةةةةف وارطايفةةةة ،ريففجةةةةار ةا ا يةةةةغرففجةةةةارطا وةةةةا،رجيةةةة ر
ايفةةةداي ر ةةةمرطامدارةةةغرطانيةةةايغ،ر))رفيةةةدمرم ي ةةةًةر ةامرةةةجدرط س ةةةم((،ر))رقةةة ر ةةةمر

ةت((،ررعةةةقرالريأمةةذرط نةةدا رمةةقراةةمريأمةةذرسنةة رمةةقرطا ي ةةغ((،ر))رمةةا رردااررغجةة
 .ر(2)سيسرذاكرطجاًطرإالرطاجاطيغرطام ا غ

 الفقيــأ أبــو حممــد بــن عبــدال بــن أبــ  القاســم بــن  ــ  ر الكلــيب (ر6)

 م(1159هـ/ 050: ) 
                                                 

،رفة :رس ةة رس ةدرطارةيم،رج الماهح فةي معرفة  اأيةان ألمةا  المةاهحالديباط قر اوةرق،رر(1)
الةةدرر ال امنةة  فةةي اأيةةان ؛رط ةةقروجةةارطا رةةيينم،ر399ر–ر395/ر3 ةةة،ر8368طايةةة ا ،ر

، اخصةيا  ؛رطانييةا383/ر3،ر8755،رف :رمومدرريدرجةدرطاوق،رطايةة ا ،رالمائ  الثامن 
ر.ر36،رصواحداث

،ر36/ر3،ر8799ر–ر8799،ر   ةةةغرطايةةةة ا ،رغرناطةةة  أخبةةةاراالحاطةةة  فةةةي ط ةةقرطام يةةةا،رر((2
،رب يةةة  الوأةةاا فةةةي طبقةةا  الل ةةةويين والنحةةةاا؛رطارةةير م،رجةةي رطاةةةديقرس ةةدرطاةةاومق،ر35

ر،رطايةةة ا ،رم   ةةغرسيرةةسرطا ةةة مرطاوي ةةمررلةةاعة ا،8فوييةةق:رمومةةدرغ ةةررطافاةة رإ ةةاط يم،ر 
أل الحتةارا معجة؛رسيةدرر اوةةو،ريررةلريررةل،ر6/383،رنفح الطيح؛رطاميةاي،ر899/ر8ر

ر.ر908،رص3000،ر يارو،ردطارطافعارطا ا م،ر8،ر االندلسي 
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مةةذرسةةقررطاةةدارغ ةةمرغلةةفغ ر فةةقرطا ا يةةغ،رطمةةقرغ ةة رنانة ةةغ،رطديةةارروةةة  ر
ر ييهةًةررلةةساًطررطايةرمررسقرطايةاةمرغ ةمرطا اعةةور ةقرطاوةة رررةرط مة،رعةةقرقةاةيةًر

ر.ر(1)م ار ًة،رفاكرمي  ةورل ايغرايينغررعةقري ة سر  رسيسرطاملاقررطامغاا
ر
ر
ر

هــ/   095( منصور بن علـ  بـن عبـدال الـ واور )حـان حيـا  عـام        9)

 م( 1191
م،ررعةةةةقر8363 ةةةة/ر963يعنةةةسرغ ةةةةرسيةةةم،رميةةةا ،رقةةةدمرط نةةةدا ر ةةةمرسةةةةمر

طا يةرمرطا يييةغررطانيييةغ،ررن ةا ر ةمررم جت ر مرطا يمررا رملةاعغرورنغر مرع يارمةق
قةةةةمر فةةةداي ر.رط يةةةر ررطامن ةةةقررطاعةةةيم،رردسةةةرىر ةةةمرطاورةةةةاررطاهندرةةةغررطآالو

 ةةةةة/ر956طامةةةةرطدرطاايةاةةةةيغر ةةةةمرطامدارةةةةغرطاغانة يةةةةغ،ر ةةةةمرنةةةةةدارط نةةةةدا ر ةةةةمرسةةةةةمر
ر.ر(2)م8353

: محد بن عل  بن حممد بن عل  بن حممد خامتـة االنصـارر )   أ( 0)

 م(  1191هـ/  007

،رييةر ر(3) ةةر939 قرمةفمةغ،رراةدر ةامايةغررةنغرةغ ةرج فا،رري ةالر ةريعنسر
نةة رمةةقرغلةةهاررغرةةةفذ رطامدارةةغرطايررةةفيغ،ر ةةمريةةذعار ةةمرمراةةعرطمةةارغر(4)سنةة رلةة ةنغ

                                                 

؛ر373/ر3،ر8799ر–ر8799،ر   ةغرطايةة ا ،رغرناطة  أخبةاراإلحاطة  فةي ط قرطام يةا،رر(1) 
؛رسيةةدرر اوةةةو،ر3/850،ر8766،ر يةةارو،رد.رمةة ،رهديةة  العةةارفينطا غةةدطدي،رإرةةمةسي ،ر

ر.ر870،رصمعجأل الحتارا األندلسي 
؛ر336/ر3،ر8799ر–ر8799،ر   ةةغرطايةةة ا ،رغرناطةة  أخبةةاراالحاطةة  فةةي يةةا،رط ةةقرطام ر(2)

ر.ر389،رصمظاهر الحتارا؛رطا رمم،ر909،رصالتعليأل في األندل تأريخ  سيرس،ر
 .ر878،رصمعجأل الحتارا االندلسي سيدرر اوةو،رر(3) 
ر.ر808،رصيوسأل األوا بن األحمرر(4)



 م2162/هـ6311                   ( 16العدد ) –آداب الرافدين 

 322 

ر ةمرر(1)غن رغرقلرجت ًطرمقرويةف رسيسرمدمغرمدارغرنانة غرويثردا رافيميةذ ة
رقةةدرغرادرر(2)رةةغرنانة ةةغمراةةعر ةاةةثرييةةر رطنةة رقاةةسرلةة اًطر ةمةةةرمةةقرويةفةة ر مدار

فاجمةةغررط يةةغ،رسةةقريةةديي رط ةةقرمةفمةةغراةةمريلةةار يهةةةرإاةةسرطنةة رسمةة رر(3)ط ةةقرطام يةةا
نمةةرغلةةةارإاةسرغقرمجيئة رإاةسرنانة ةةغرعةةقرامجةادرطاتيةةا ر ةةمر  ةامدارةغرطايررةفيغ،ررط 

غمةةةةررةةةرايدطدر.راةةةمريلةةةارإاةةةسرذاةةةكرط يقةةةةر(4)عمةةةةرطقرط ةةةقرط ومةةةا.ر  ةةة رط ويةةةةق
رفويييهةةةراةةديرطقرط ةةقرمةةاىر ةةمرغيرمراةةعرمةةقرداطرةةفهةرميي ةةاور يةةمرفلةةار ةةمرط 

 مرمةرفييةدارمةقرمنةيةارغقرغم رمدارًةر ةامدارغرطاغانة يغ،رررن رقدرسغمةفمغ،رإاسر
ر.ررياًةرمنيارعةفاراففا رقييا رجدطًرغ ر مرجةمعرطامايغ،ررا مةرقدرلغ ر ررطإلقاط

هــ/   001: ( حممد بن امحد بن حممد بن أب  بكر بن مرزوق ) 1)

 م( 1961
-579)ر(5)مةقرغ ة رفيمرةةق،رقةدمرط نةةدا رمر ةدًطرمةقرغ ةمرطاورةقرطاماينةةم

م(ر مرطامغاا،ررطجفذ ة ررةي ةنهةرر يةسر ةمرنانة ةغ،رقيةدار8368-8379 ة/ر963

                                                 

ر.ر850طاماجعرنفر ،رصر((1
ال ةةقرطام يةةا،ررأوصةةاأل النةةا مويةةقرسيةةسرفاجمةةغرطام اةةلراةةمقرعفةةةارين ةةارف ييةةقرطار(2) 

ر.ر57ص
ر.ر367ر–ر337/ر8،ر8799ر–ر8799،ر   غرطاية ا ،رغرناط  أخباراإلحاط  في (3) 
يةام الزمةانط قرط وما،رغ ررطارايدرإرةمةسي ،رر(4)  ،رنثير فرائد الجمان فةي اةعر مةن نظمنةي وا 

ر.ر896،رص8795،ر يارو،ر8ف :رمومدراارطقرطادطيغ،ر 
 ةةررطارةةي ةقرسيةةمر ةةقرس مةةةقر ةةقري يةةرار ةةقرس ةةدرطاوةةقرطاماينةةم،ريعنةةسرغ ةةةرطاورةةقرريييةةارر(5)

س مهةمرغ  د مرييفًة،رررغاممهمرميعًة،رررغ ةامنيرار ةد،رمقرط ممرميركر نمرمايقردراغ،ررر
 يةةةة رغ ررطالنةةةةدا ،ر ريةةةةعر فةةةةة ر  ةةةةدرر ةةةةة رع ةةةةا مرط ةةةةةاًطر ةةةةةامغا يقرطالقيةةةةسررطالررةةةةغط هةةةةغ،ررر
،راللمحة  البدرية  ةةر  هةدرمنة .رين ةا:رط ةقرطام يةا،رر938قرغ ررر يدرس مةقررةنغرطاري ة
،رطاجيةةت ،رطاةةدطارطا ةاميةةغرايعفةةار8،ر الدولةة  المرينيةة  ؛رطايةةةري،رطايةةةريرمومةةد،73صر

  .898،رص3088رطانلا،ر
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م،ررطق ةةدارايقةةاط ر ةامدارةةغر ةةمر8363 ةةة/ر963طارةةي ةقرطام  ةةغر ةةمرمرةةجدارسةةةمر
ر.ر(1)م8363ر- ةر969وااف ،ر مرطنيالر  درذاكرمقرط ندا ر مرغرطمارسةمر

 م(1101هـ/ 017: ( فرج بن قاسم بن لب الثعليب ) 6)
طن رمقرغلهارغرةفذ رجةم غرنانة ةغرر(2)مقرغ  رنانة غ،ريير رسن رل ةنغ

.ر)طامدارةةغرطايررةةفيغ(ررفا  ةة ر ةةةارتيارط ةةقرطام يةةاريةةيورغد يةةغررسيميةةغرم ار ةةغ
طاة يس ر ةامرةةئ رسيي رمدطارطالةراىررطاية رماجةعرطاففةرى،رطلةفهار غةتطا روف ة ررر
يةةةةر ررطافةةةةاطئ رط رطاييةةةةةمرسيةةةةسرطايةةةةاط طوررطاف ايةةةةتر ةةةةمرطاففرةةةةياررطاملةةةةةاعغر ةةةةمر

 ة،رم  مةةرسنةدرطامةيةغررطا ةمةغرراة ر969طقاغر ةامدارغرطانيايغر مرسةمر.ررط دا
 .ر(3)(قيةئدر مرمديرطاارر ر)

هــ/   190: ( ببراهيم بن حممد بن فتوح العقيلـ  االندلسـ  )   17)

 م(1392
 قر فةةري،ر ييهةةًةررسةامةةًة،رعةةةقرمففةةمرنانة ةةغرةةرطرةةوةق،رري ةةالر ةةنةةسرغ ةةيع

سيسرطامذ ارطامةاعمررمقرط اظرغرةةفذ رمةذ ارطالمةةمرمةاةكر ةمرطامدارةغرطايررةفيغ،ر
داررطالةةة ا،رميةةة رطدرةاًطررطرةةةفةذًط،روة  ةةةًةرايغةةةغررط ً ةةةمففننةةةًةر ةةةمرطا يةةةم،رموييةةةًةررنَر

ع ةةار ي ةةغرغةد،ررفمةةا رسيةةسريديةة رغررطانيةة فعةةارنيةةةدررذ ةةقرمنيةةةد،ر ةةةنففعر ةة رطاجهةذ ةة

                                                 

،ر809/ر3،ر8799ر–ر8799،ر   ةةغرطايةةة ا ،رغرناطةة  أخبةةاراالحاطةة  فةةي ط ةةقرطام يةةا،رر((1
ر.ر906،رالتعليأل في األندل تأريخ  ، ؛رسيرس95/ر8ر، ب ي  الوأاا،ر م؛رطاري806

ر.ر808،رصيوسأل األوا بن األحمر(ر(2
؛رسيرةس،ر399-393/ر3،رب ي  الوأاا؛رطارير م،ر3/837،رالديباج الماهحط قر اورق،رر(3)

،ردور الةةةوزير أبةةةو النعةةةيأل رتةةةوان؛رطانييةةةا،ر909،ر903،رالتعلةةةيأل فةةةي األنةةةدل تةةةأريخ  
ر.ر878،رصندلسي معجأل الحتارا األ درر اوةو،ر؛رسي36ص
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ط نةةةدا رطالسيةةةةقررالرةةةيمةر ي ةةةغرطامدارةةةغرطايررةةةفيغ،رفةةةر مر غانة ةةةغراييةةةغرطا ي ةةةة ر
ر.ر(1)م،ررقدرنيلرسيسرطا مةنيقررنغ8953 ة/ر859طارةد رمقرذيرطاوجغرسةمر

هــ/  103: ( ببراهيم بـن علـ  بـن حممـد الربيعـ  التـون  )       11)

 م(1396

طايررةةةفيغر غانة ةةةغ،ردا رطافيةةة ررغيةةةرا ررغذقراةةة ر ةةةمرمةةةقرغرةةةةفذ رطامدارةةةغر
ر.ر(2)فدايرهمةر مرطامدارغرطانيايغ

ر
ر

 ( حممد بن أب  الفضل البسط   12)
مارآر ةف ،رعةقر ييهةرملهراًطرررفأايخر ةرس دطد،ررامرفذعارطاميةدارغيعنسر

يةةةةةةديرطاميعةةةةةةيقرغمةةةةةةقردا  ر ةامدارةةةةةةغرطايررةةةةةةفيغر ةةةةةةمرنانة ةةةةةةغرق ةةةةةة ررقرسهةةةةةةةر ةةةةةةمر
 ةةمرس ةةدطدرطايةةغيارغسةةقرعرنةة رلةةةسارطاةة ي رطامفاةة راةةدىرييق،ر اةةيرطاعةةة رايع

ر.ر(3)م(رطمارميركرنانة غ8973-8989 ة/ر873-879)
رةةةةةفذ رطا ي ةةةةغريفييةةةةرقرطا يةةةةمر ةةةةمر يةةةةرورط راةةةةسرجةنةةةةارذاةةةةكرعةةةةةقر  ةةةة ط ررر

،ريلةة  رمةةةريرةةمسرطايةةرمر ةاةةدار رطامةيةةغ،ر(4)جةةارمية ةة رذاةةكغ)طالةةيرخ(رن يةةارد ةةعر
ر.ر(1)رالدرطاميركررطارتاط ررسييغرطايرمغمر مرف يير مرطافمرعةنورفرفمدمر

                                                 

درا الحجةةةاا فةةةي اسةةةما  الرجةةةاا ط ةةةقرطايةاةةةم،رغ ةةةررطا  ةةةة رطومةةةدر ةةةقرمومةةةدرطامعنةرةةةم،رر((1
،رطايةةةة ا ،ردطار8فوييةةق:رمومةةدرطالومةةةديرغ ةةررطانةةرا،ر رالاةةاير بةةة ايةةةا وفيةةا  االأيةةةان،
،ريأل فةي األنةةدل التعلةتةأريخ  ؛رسيرةس،ر875،رص8790طافةاطث،رفةرن ،رطامعف ةغرطا فييةغ،ر

ر.ر903،ر908ص
ر.ر908،رصالتعليأل في األندل تأريخ  (رسيرس،ر(2

ر.ر906،رصالتعليأل في األندل تأريخ  ؛رسيرس،ر803/ر8،رالرياض أزهار، طامياي(3) 
أنةوان الدراية  فةيمن أةرأل مةن العلمةا  طاغ اينم،رغ ررطا  ةة رطومةدر ةقرطومةدر ةقرس ةدطد،رر((4

،ر8780،رطاجتطئةا،رد.رمة ،ر8وييةق:رمومةدر ةقرغ ةمرلةنا،ر ،رفببجاي رفي المائ  السابع 
ر.ر389،رصمظاهر الحتارا؛رطا رمم،ر99ر–ر93ص



 وسفية يف انتشار العلوم واملعارف يف مملكة غرناطة دور املدرسة الي

 برزان ميسر حامد امحد.دو   أحالم حسن مصطفى النقيبأ.د.

 322 

رفةذر)طالةيخ(رطقريرقةعرسيةسرفيميةذارسير ةغرطااةاارإذطروةدثرمةةررعةقراأل
قريعةةرقرلةةيمًةرميةةاًط،رغريفاةة رر،(2)يرةةفرجارمةةنهمرذاةةك،ر ةاةةدا رغررطالةةرعغرغررطا ةةرد

الريواةةارّدينةةًة،رسفيفةةًة،رراسةةًة،رقييةة رطاعةةيمررطالةةهر رإاةةسرطرةةفمةظرمةةةالري نيةة ،ررطقر
طاجنةئترطا  يد ،ررالريع ارمقرطا  ةاغ،ررالريهم رطاي يةق،ررالريةتر رسةنهمرإالرالمةذر

ر.ر(3)طاغذط رغررطارار 
رج ةة رر(4)رقةةةمر  ةة رط رةةةفذ ر وةة  رم افةةةفهمرسيةةسر ي ةةفهمراينففةةةظر هةةة

قرطاعةةايمررقاآ فةة رطرةرةةًةر ةةمرطاف يةةيم،ررطاةةسرآ رط نةةدا ررمةةنهمرغ ةة رنانة ةةغرطايةةارغ ةة
ر(5)ارةةرقرطالةة اررطامرلةةوةوررطافارةة ررقةةرطنيقرطايغةةغرطا ا يةةغررفجريةةدرطامةة جةن ةة ريد
نةة ريةةةارورةةقرطامةة رمةةقرطامميةةتطورطافةةمريجةةارطقرففةةرط ار ةةمر ةةيارطا يةةمرغوفةةسر

ر.ر(6)رطا يمة 
عمةةةرطنفلةةاورسةةةد رطمفيةةةارطمهةةةورطاعفةةارمةةي رسيةةارمميعةةغرنانة ةةغ،ر

رةة ةق،ردراةةدرطإل رطاجهةةةرذاةةكروفةةسريةةفمعقرطانةةة رمةةقرقاط فهةةةرن ةةاًطرالنلةةغةاهمر ويةةة
رمقرطا ةةدطورر(7)رطمرارطام يلغرطاي  غ،رممةرامريعقريرم ر ياط  رفيكرطامرررسةو

نةذطك،رسةةد رعفة ةغر هةةا ر ةرةمة رلةيرمهمرآاىرطافمرعةنورلةئ غر ةيقرطا يمةة رط م

                                                                                                                       

ر،ر   ةةةةةةةةغردطارطام ةةةةةةةةةالر ميةةةةةةةةا،غرناطةةةةةةةة  أخبةةةةةةةةارحاطةةةةةةةة  فةةةةةةةةي اإلط ةةةةةةةةقرطام يةةةةةةةةا،رر(1) 
ر.ر388،ر389،رصمظاهر الحتارا؛رطا رمم،ر859/ر8،ر8766ر

،رلمةن لةم مةن االخةوان،رالد الم ةرحتحفة  الم تةرح بةب(رطالتدي،رطومدر قرإ اط يمر ةقريويةس،ر(2
،ر8799،رفوييةةةقررنلةةةا:ر انةةةةدررديرالجاطنمةةةة،رمدايةةةد،رفةةةي  رامةةةا  الاةةةيخ أبةةةي مةةةروان

ر.ر863ص
ر.ر388،رصمظاهر الحتاراطا رمم،رر((3
ر.ر388،رصمظاهر الحتارا؛رطا رمم،ر68/ر8،رالرياض أزهار(رطامياي،ر(4
-398رطانلةةاررطافرتيةةةع،رد.رو،رصردطارطافعةةاراي  ةسةةةغرر، يةةاروالمقدمةةة ، (رط ةةقرميةةدرق،ر(5

ر.ر387،رصمظاهر الحتارا؛رطا رمم،ر973-978،ر399،ر393
ر.ر387(رطا رمم،رطاماجعرنفر ،رص(6
،رد.ر ،رطامغةةاا،رجةةاوا االقتبةةا  فةةيمن حةةا مةةن االأةةالأل فةةي مدينةة  فةةا (رط ةةقرطايةاةةم،ر(7

ر،مظةةةةةةةاهر الحتةةةةةةةارا؛رطا ةةةةةةةرمم،ر363ر–ر363،ر899/ر8 ةةةةةةةة،ر8306 ةةةةةةةة ،رد.رمةةةةةةة ،ر
ر.ر330ر–ر387صر
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ويةةةةثر هةةةةاورطام ةةةةةجمر أرةةةةمة رطاعفةةةةاررطاف ايةةةةلر م افيهةةةةةرماف ةةةةغرسيةةةةسروةةةةارلر
رر.رطالمارطايريار ذطرامريعقرمقرر(1)طام جم

ممةةةةةقرقةةةةةةمرطر ةافةةةةةداي ر ةةةةةمرطامدارةةةةةغرر,طقرمةةةةةةرذعانةةةةةةارمةةةةةقرسيمةةةةةة ررلةةةةةيرخ
جيةة رع يةا ررةرط رمةقرغر ية يغرمفميت ر مرفا يغررف ييلرطايررفيغ،رغدرطرطدرطاًطررسيميغر

نفيفهةةرغنهةمرقيةغرمةقرع ةا رع يةا رررإردطم رمميعغرنانة ةغرطإلرةيميغرغررمةقرمةاجهةة
يةغرفةأايخرمارامرن  ةارسيية ر رة ار يةدطقرطاميةنفةورطاميةدانةرطا ا يغرر  اهةرطال

ر.رطاليييغ
ريعفةةسرايدالاةةغرسيةةسرذاةةكرمةةةرقةةةمر ةة رطاميعةةةقرطاعة رايعيةةةقر ادينةنةةدررطيةةتط يير
مقرإواطقرغاللرطامجيدطور مرطعةدط رمعدرةغر ةمرممفيةلرمجةةالورطا يةرمررط دطار

ر هرىرمقرطا ةامرمةمرمرمعررماآغةالر مرميدطقرطااميغررر رنانة غررطافنرقررطام 
إواطقرجت رمةقرفاط نةةرطا ا ةمرطامجيةدرطاةذيري جةترغسةدط رطإلرةيمرمةقرطقةفيظرجةذراار

ر.رطا اييغرمقرغاانةرطا ي غ
يغرجديد رييدمرسيسرفويييهةرفأايخررا مةرمرفي يرف هارمينفةوررداطرةور

مةةقريافةةةدرطاداطرةةغر ةةمرطامجةةة رط ندارةةمرطااطئةةع،رررةةف هارآنةةذطكرلميةةيةورسيميةةغر
رةةةفذ ررملةةةيخرطدرطرارةةةالفهمرطا يميةةغر عةة ر مةةاررفرطاةةعرف فةةايهمر عةةا رنلةةةارمةةقرغ

طا يرمررطام ةالرطا ا يغر مرممفيلرمجةالفهةةررطافةمرفاعةورغ ةا ةةر ةمرملةاقرطا ةةامر
ر.ررنا  

قرييةةلراهةةمرغاملةةةيخرطاع ةةةاريرةةفويرقرسةةقرجةةدطاار ةة ال رطا يمةةة ررطافيهةةة ررط
طا يميةغرطافةمرا  ةوردراًطر ةةاتًطر ةمرنلةارطا يةرمر يهمرفيةكرطاةاريررع ا رطجياًلرايُرفأايخرطا

قيةةةسررلةةةمة رغ ايييةةةغرروفةةةسر يةةةدطقرةالر ةةةمرعةةة رمةةةقرط نةةةدا ررطامغةةةاارط رطام ةةة
ذاةكرطايةايرر،طاملاقرطا ا مرطإلريمم،ررفوديدًطرسيمة ررملةيخرطامدارةغرطايررةفيغ

ريةة ورطريلةةةاغيةةسر ية رطا ديةةدرسيةةرمهمررم ةةا همرررطا يمةمرطاواةةةايرطا ايةقرطاةةذيرفي
فيميةذرط ةقرطام يةار ةذطرر((2)اهمر ةا نةقررمنهمرطارتيارطاغانةة مرطالةهيار)ط ةقرتمةاك

                                                 

ر.ر330،رصمظاهر الحتارا؛رطا رمم،ر376ر–ر378/ر3،رالديباج الماهح(رط قر اورق،ر(1
 ةةةاطدرنج ةئهةةةة،ردمةةة رغنةةةدا رررط ةةةقرطام يةةةارريةةةدارمةةةقريةةةدرار ي ةةةغرط ط ةةةقرَتْمةةةَاك:رفيميةةةذرر(2)

ورةةقرطاداطرةةغر ةةمرغيرع ةةةارطرةةةفذفهةر ةورةةقرطاليةةغة رررطامدارةةغرطايررةةفيغ،ررففيمةةذرسيةةسرغيةةد
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طارتيارطاذيرفاكرط اًطرع يةاًطرر ةمرطاريةرةغرطاغانة يةغرطادطمييةغررطامةاجيةغ،ررطاةذيرفييةدر
منيةةةارطاةةةرتطا ر  ةةةدرغرةةةفةذارط ةةةقرطام يةةةارطالميةةةيغرطام ار ةةةغرطامف ةةةدد رطاجرطنةةةار

رر.ررطاد يرمةريغررنيا ةطاريةريغررطإلدطايغررط د يغر
ر

 ةــاخلامت

ر:ر  درطالنفهة رمقر ذطرطاجهدرطا يممرطامفرطاع،رفريينةرإاسرطانفةئجرطافةايغ

إقرطان ةمرطاف ييممرمقرغ مرطام ةةامرطافةمرفميةترواعةغرطالة رارسيةسر ايةقر .8
ف را ةررطافيةئهة،رعمةرطن رطالرةة رطاةذيرف نةسرسيية رواةةاطورطالمةم،ررمةقر

غر ةةةذطرطامراةةةرظ،رايف ةةةالرسيةةةسرطالااةةةيغرطا يميةةةغر نةةةةرعةنةةةورغ ميةةةغرداطرةةة
مميعةةغرنانة ةةغرطا ا يةةغرفةةأايخريةةغرطاتط ةةا رمةةقرفةةأايخررطا ية يةةغراهةةذارطاوي ةةغرطا

 .رطإلريميغرطا اييغ

ومةةةار ةةةمرقررةةةي يقرمميعةةةغر نةةةمرط غف ةةةيقرانةةةةرمةةةقرمةةةي ر ةةةذارطاداطرةةةغ،ر .3
طالندا رقدررجهةرطرط فمةمةًةرمةيةًةر ةةاف ييمرط فةدط ًطرمةقررةقرطا فراةغرطام عةار
روفسررنمرطاعهراغررطويةنةروفسرر ةة رطالةيخرنفرة ،ررالررةيمةرطارةي ةقرغ ةرر

                                                                                                                       

مر اويةةةغر ةةةمر يةةةارطا يةةةمررطالرةةةفتطد ر ةةةمرفاقةةةسر ةةةمردا رطام ا ةةةغر ةيةةة  رنانة ةةةغرر ةةةة .رقةةةة
طرفةذًطريفراسرطافداي رطاوي رط قرطام يار ةدطا رطادراغرامةراغىر ي رمقرنجة غرر  نةغ،رراعةقر
فغيةةاورط  ةسةة ر ةةمرسهةةدرطارةةي ةقرط ةةررطاوجةةة ريررةةلرط ر ،رر رةة ار غيةنةة ررن ارةةف ر

طسةدارإاسرطارتطا رراعنة رطرةة رطارةيا ر ةنيةغرسيةسرسهةدررود رارةن رنفةارري ةن رإاسرطامايغر مر
 ةةةردط مفةة رر979طارةةي ةقرمومةةدرطارةةة ع،ر ع ةةارميةةرم ررطتدطدرطرةةف دطدا،رر ةةمرغرطمةةاررةةنغر

طاميةةةاي،رنفةةة رطا يةةةا،رين ةةةا:ر ةةةمرمنتاةةة رمجمرسةةةغرمةةةقرطامغةةةةمايقر يفيةةةراررراديةةة ررمدمةةة .ر
رطافرتيةع،رراي  ةسةغررطانلةا،ر يةارو،ردطارطافعةار8فوييق:ريررلرطالةيخ،رمومةدرطا يةةسم،ر 

أبةةةةن زمةةةةرك مةةةةن ماةةةةاهير السياسةةةة  وةةةةيمرورةةةةقرميةةةة فس،رغ؛رطانييةةةةا،ر9/68،ر8785
رمةةقراغى،رفيةةدا ةرعييةةغرطافا يةةغ،ررةةةماط ،رجةم ةةغرال رناطيةة  ،ر وةةثرمنلةةرار ةةمرمجيةةغرُرةةا 

ر.ر3-8،رص3088،رطارنغرطارة  غ،رفمرت،ر9،رطامجيدر35فعايو،رطا ددر
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طاوجة ريررلرط ر رطاذيرعةقرسةامةرغدي ًةرلغر ةر ةا يرمررطافنرقررفلةييدار
طايررةةفيغر غانة ةةغرمراةةةرظررطا ديةةدرمةةقرطامةةةدطا رطاف ييميةةغررمنهةةةرطامدارةةةغ

 .ر و نة

 ارع يار ةمرنلةارطا ية ةغرالرةيمةرإقرغاليرخررغسيمرطامدارغرطايرريفيغرعةقر .3
 يةةةة فهمرعةنةةةورغررةةةعرمةةةقر ية ةةةغرنيةةةا مررعةنةةةورم ةةةةا همرردطئةةةا رط يسهةةةمر

طن عةة رطيجة ةةةرممةةةررطرةة غررلةةةميغر وعةةمرمةةرق همر ةةمرطافةةداي ،ر ةةذطرط مةةار
 .رنة غررمرفرط مرطا يممررطا ية م ارسيسررعةقرنارعةقرا رغ يارط 

رمرفنرظرطا انةمجرطاف ييممر مرطامدارةغرطايررةفيغ،رويةثرُدّارةورممفيةلرطا ية .9
قرطاعايمررسيرم ر مرميدمغرطا يرمرطافةمرفنةراهةةرآطادينيغررطايرةنيغ،ررعةقرطايار

لةةةةيرخر ةةةةذارطامدارةةةةغر اةةةةيرسةةةةقرداطرةةةةغرطايغةةةةغررط داررط لةةةة ةاررسيةةةةرمر
 .رطاهندرغررطاورةا

طا يقةورطا ي ةغر ةيقرط رةفةذر)طالةيخ(رر ي فة ،ر ةة ر رمرة ر رسةقررةدور .6
ف ييمهمرر ذ رع رطاجهدر مريةاوهم،رغمةرطا ةنمر م ةاار أقري علرسيةسر
طاداطرةةةغ،ررطقريوفةةةامرغرةةةفةذا،ررطقريماةةةمرسيةةةسرقرطسةةةدررسةةةةدطورطامجةةةةا ر

 .رطا يميغ

عةةةةقرايمدارةةةغرطايررةةةفيغردرارع يةةةار ةةةمرنلةةةارطا يةةةرمررطام ةةةةالر ةةةمردطمةةة ر .5
نانة غررمةاجهةرويثرطسفمدورسيسرع ةارطاليرخررطا يمةة ررطالسةيمرممةقر

ر.رقةمرطر ةافداي ر مر ذطرطايايرطاواةايرطا يممرطا ايق
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Abstract 

The Intellectual Movement witnessed a marked progress 

during the Ghurnada Kingdom period . The Kings (Sultanates) 

themselves were scholars and researchers. They enhanced  the 

scholars for they were also sciencests , among them was the 

founder of the Kingdom the Sultan Mohammad Ibn Al- Ahmar 

. As a result the intellectual life reached its high progress in the 

rule of the Sultanate Abi Al-Haggag Yousif Bin Ismaeel Al-

Nasry ( 755-733 A.H) and during the role of his son the Sultan 

Mohammad Al Ghny bi - Allah  

( 793-755 A.H),the Sultan Abu Al-Haggag himself was Scholar 

and poet and he loved these fields of science. 

As a result many schools and scientific instituation 

appeared during this period in Ghunada Kingdom ,and the 

kings asked the scohlars to visite Ghunada and then gave them 

a high position , and asked them to   teach in the schools of the 

Kingdom different science. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


