
 م(          959-949ه/ 245 -235فتنة المستعربين في األندلس ) (9)          
 محّكمة مجلّة علمّية"علَّمه الَبيان"                أ.محمد محمد المسعودي    الوداني  محمد د.فتحية                   

 

 

   
 (198الصفحة )  م2021  مايو /هــ 2441 / رمضانالعدد الثاني 

 فتنة المستعربين في األندلس 
 م(959-949ه/ 245 -235)

 د.فتحية محمد الوداني                                 أ.محمد محمد المسعودي                

 التاريخ اإلسبلمي-التاريخ اإلسبلمي                            محاضر-أستاذ مساعد    

 كمية اآلداب جامعة مصراتة                            جامعة مصراتة –كمية اآلداب      

        f.elwedani@art.misuratau.edu.ly       mohamed.elmasoudi83@gmail.com  
                                              

 ممخص البحث:

م(، التي 852 -822ىـ/ 238 -206ظيرت فتنة المستعربين في عيد األمير عبد الرحمن الثاني )
وتأليبيا لبعض المتشددين المتعصبين لممسيحية، في صورة  بتحريضياتجمى فييا موقف الكنيسة 

فريدة في صورتيا، وقد مثل ذلك تحدًيا لشعور المسممين، إذ كان المتشددون يسبون اإلسبلم 
عمييم ويقتمون لذلك، رغم أن ىذه  وصاحب الدعوة صمى اهلل عميو وسمم في الطرق عبلنية، فيقبض

ئيم، واستعربوا لساًنا وحضارة وعقمية؛ كانوا يتنعمون في عصر الطائفة من المذين ظموا عمى دين آبا
الحكم اإلسبلمي بما لم ينعمون بو من قبل من حريات دينية ومدنية، ولعل تصرفات ىؤالء كان 
الباعث إلييا ىو الفزع والخوف من انتشار اإلسبلم بذاك الشكل الكبير في األندلس، وتحريضيم 

وتعقل  اتزاننيم ولغتيم، وقد واجو األمير األموي ىذه الفتنة بكل لجعل البقية منيم يتمسكون بدي
 نة حتى ثم القضاء عمييا.طوف

 . الدولة األموية في األندلس – األمير عبدالرحمن الثاني -المستعربون المفتاحية: الكممات 
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Search summary: 

     The sedition of the Mozarabes emerged dung the reign of the prince 
Abdi-Rahman 11 (206-238 AH/852-882ce) in which the church situation 
was manifested by incitement to some fanatical religious zealots of Chris 
trinity, in unique picture, and this represented a challenge to the fee lives 
of the Muslims, as the zealot were insulting Islam and the prophet – 
blessing and peace upon him – on the roods openly, then they are 
arrested and Killed for that, even though this sect is among these who 
remain on the religion of their fathers, and they expressed tongue, 
civilization and mentality they were enjoying in the Islamic rule that they 
had not enjoyed before it include religious and civil freedoms, and perhaps 
the behavior of there people was motivated by panic and their incitement 
to make the rest of them slick to their religion and language, and the 
Umayyad prince faced the sedition with all poise and rationality  

until it was eliminated. 

 مقدمة البحث:

مر التاريخ اإلسبلمي بمراحل تاريخية متتالية، من حيث تطور األحداث في األندلس في القرون 
عصورىا الحضارية في ظل التنوع في مكوناتيا  ىاإلسبلم فييا، فشيدت خبلليا أزى األولى من وجوداألربعة 

االجتماعية، التي كان من بينيا فئة المستعربين، الذين تمتعوا بالعديد من الحريات في مختمف المجاالت سواء 
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ورغم ذلك أحدثت مجموعة منيم فتنة دينية السياسية، أم االقتصادية، أم االجتماعية، أم الدينية، أم الثقافية، 
 ن(.فتنة المستعربي)بـ ستكون ىي موضوع بحثنا، وعرفت في التاريخ:

ا ــــة اإلشارة إلى أحداث تمك الفتنة، وما وصل إلينا منيا إال مــــة العربيــــــلقد أىممت المصادر التاريخي       
، وغيرىم، والذين وضعوا ىالة Doze، ودوزي Simonet تناقمتو كتب المؤرخين األوروبيين مثل سيمونت 

القداسة عمى النصارى ممن كان مصيرىم الحكم عمييم بالموت من قبل قاضي المسممين، بسبب القذف 
النصارى اعتبروىم في مقام الشيداء  ، إال أن  _صمى اهلل عميو وسمم_ والسب لكتاب اهلل تعالى ورسولو الكريم

اب أعطوا ىذه الفتنة طابًعا دينًيا فقط، وأخفوا الصبغة السياسية، بينما ىي في الواقع ــــعندىم، فيؤالء الكت  
 كسيت لبوًسا دينًيا.أت أىداف سياسية، ولكن كانت فتنة ذا

ييدف ىذا البحث إلى إبراز حقيقة الفتنة والتعرف عمى أسبابيا؛ وتتبع الظروف التي كانت الباعت 
 وراء قياميا.

ىذا الموضوع في أن كونو يممس جانًبا ميًما في مجتمعنا العربي، في الوقت  بينما تكمن أىمية
ث لنستذكر الكيفية عالج بيا المسممون االحالي، فكان من الضروري تسميط الضوء عمى مثل ىذه األحد

 األوائل مثل ىذه الفترة الزمنية لمقضاء عمى المسممين وتشويو الدين اإلسبلمي.

نعكاسيا اتتمحور حول فتنة المستعربين في األندلس ومدى فلجيا ىذا الموضوع أما اإلشكالية التي يعا
عمى مختمف نواحي الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية، واألخيرة ىي التي تكتسي أىمية بالغة 
عمى كافة األصعدة، ومن خبلل ىذه اإلشكالية سعينا لطرح التساؤالت اآلتية: ماىي الدوافع التي حممت أولئك 

يرىا عمى المجتمع األندلسي في ذلك الوقت؟ وىل استفاد المستعربين في األندلس لمقيام بيذه الفتنة؟ وماتأث
المستعربين من ىذه الفتنة وأثرت عمى عبلقاتيم مع المسممين؟ وىل القت ىذه الفتنة الدعم والمباركة من 

رة تحدًيا واضًحا لئلسبلم، عمى الرغم من أنيم كانوا تحت سيط عد  زعماء الكنيسة في أوروبا، وخاصة أنيا ت  
يم تبنوا تقاليد العرب ولغتيم، ودخموا في شؤون الببلد االقتصادية ووصموا ــنأسبلمي في األندلس؛ و الحكم اإل

إلى مكانة اجتماعية مرموقة حتى أضحوا أصحاب نفوذ وجاه، ناىيك عن تمتعيم بالحرية الدينية التي مكنتيم 
بلمية، ورغم ذلك قام بعض من ممارسة معتقداتيم الدينية دون تدخل أو معارضة من قبل الحكومة اإلس
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المتعصبين لمدين المسيحي بإثارة موجة من التعصب ضد اإلسبلم حدثت عمى إثرىا ىذه الفتنة موضوع 
 البحث.

نما يـــة البد أن نعمم أن انتصار المسمموأمام ىذه اإلشكالي ن في ماضي أمتيم لم يكن باألمر السيل، وا 
ين يجيمون ماضي أمتيم العظيم، ذم في أنحاء العالم، فيي وقفة لمجاء بعد جياد واستشياد ليرفعوا راية اإلسبل

وجياد المسممين وأسباب النصر والتمكين ليذا الدين القويم، فكان من الضروري تسميط الضوء عمى مثل ىذه 
بيا المسممون األوائل مثل ىذه الفتن الرامية لمقضاء عمى المسممين  حداث لنستذكر الكيفية التي عالجاأل
 . شويو الدين اإلسبلميوت

لدراسة فتنة المستعربين بشكل عام، البد من التعريف بالفترة التاريخية التي ظيرت فييا ىذه الفتنة، 
 والتعرف عمى مكونات المجتمع األندلسي خبلليا.

حدثت فتنة المستعربين في عيد األمير عبد الرحمن بن الحكم بن ىشام بن عبد الرحمن بن معاوية، 
م(، وتولى اإلمارة 792ىـ/ 176، ولد في طميطمة عام )(1) ـ)األوسط، كذلك بعبد الرحمن الثاني(الممقب ب

، بعد أن أعده (2) م(، بعيد منو، وعمره ثبلثون عاًما852 -822ىـ/ 238 -206األموية عقب وفاة والده )
 .(3)الشريعة والفمسفة"وتثقيفو، فكان "عالًما بعموم  ومارة أحسن إعداد، إذ عنى بتعميمم شؤؤن اإللتسم  

                                                           
(، وعبـد الـرحمن سمسة حكام بني أمية بين عبد الرحمن األول )الداخل لتوسطوألنو ثاني ثبلثة سموا بيذا األسم، و  ؛عرف باألوسط( 1)

م(، 1988، الســـيد عبـــد العزيـــز ســـالم، تـــاريخ المســـممين وآثـــارىم فـــي األنـــدلس، )دار النيضـــة العربيـــة، بيـــروت، الثالـــث )الناصـــر(
 .228ص

لـدين بـن الخطيـب، تحقيـق: يوسـف الشـيخ المقري: أحمد بن محمد، نفـ  الطيـب مـن غصـن األنـدلس الرطيـب وذكـر وزيرىـا لسـان ا( 2)
 .270، ص1(، ج1م، ط1998محمد البقاعي، ) دار الفكر لمطباعة والنشر، بيروت، 

؛ ابن خمدون: عبد الرحمن بن محمد، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجـم 272، ص1المقري، المصدر السابق، ج( 3)
 .130، ص4م(، ج1971األكبر، ) دار احياء التراث العربي، بيروت، والبربر ومن عاصرىم من ذوي السمطان 
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، وأيامو كانت أيام (5)، وكان عيده قد "عاش فيو بخير وكانت رعيتو معو بخير"(4)كان ذا ىمة عالية
 .(6)ىدوء وسكون

 

 (م952-921هـ/239 -206أواًل: نظرة عامة عن مكونات المجتمع األندلسي خالل الفترة )

 سكانية تمثمت في اآلتيضم المجتمع اإلسبلمي الجديد بعد الفت  عدة فئات 

 المسممون: ينقسم المسممون إلى: -1
العرب: كانوا ىم النواة األولى من العرب الذين وصموا إلى األندلس، عمى شكل طوالع، تتكون من قيسيين  - أ

، وذكر أنو بمغ عددىم ثمانية عشر ألًفا، (7)م(712ىـ/93ويمنيين، قاد أوالىا  موسى بن نصير عام )
، الذي (9)، ولحقتيم طالعة الحر بن عبد الرحمن الثقفي(8)كانوا من قبائل قيس وكمبومعظم ىذه الطوالع 

                                                           
ابــن عــذاري: المراكشــي، البيــان المغــرب فــي أخبــار األنــدلس والمغــرب، تحقيــق: ج.س. كــوالن و إ.ليفــي بروفنســال، )الــدار العربيــة ( 4)

 .91، ص2(، ج3م، ط1983لمكتاب، بيروت، 

 .75م( ص1989، )دار الكتاب المصري، القاىرة، 2ق: إبراىيم األبياري، طابن القوطية، تاريخ افتتاح األندلس، تحقي( 5)

 .170، ص2م(، ج1980، )منشورات جامعة قاريونس، كمية اآلداب، 2خالد الصوفي، تاريخ العرب في األندلس، ط( 6)

، )مكتبــة مــدبولي، القــاىرة، 2ابــن عبــد الحكــم: أبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن عبــد اهلل بــن أعــين القرشــي، فتــوح مصــر وأخبارىــا، ط( 7)
 .207م( ص1999

م، الربــاط(، 1990أحمــد شــحبلن، مكونــات المجتمــع األندلســي ومكانــة أىــل الذمــة، )مجمــة التــاريخ العربــي، العــدد األول، نــوفمبر ( 8)
 .231ص

م، لممزيـد ينظـر: مجيـول، 724ىـ/106م، وعزل عنيا سنة 716ىـ/97الحر بن عبد الرحمن الثقفي، كان والًيا عمى األندلس سنة  (9)
، )دار الفرجــاني لمنشــر 1أخبــار مجموعــة فــي فــت  األنــدلس وذكــر أمرائيــا والحــروب الواقعــة بيــنيم، تحقيــق: محمــد زيــنيم عــزب، ط

 .172، ص2م( ج2002، )دار العمم لممبليين، بيروت، 15لدين الزركمي، األعبلم، ط؛ خير ا62م( ص1994والتوزيع، ليبيا، 
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، (10)م(716ىـ/97مصطحًبا معو أربعمائة جندي من وجوه أىل أفريقية سنة ) -كان والًيا عمى األندلس 
منيم ألفان من الف، كان آ، وبمغت عشرة (11)(م741ىـ/124)ثم تأتي طالعة بمج بن بشر القشيري سنة

 .(12)الف من العربآالموالي، وثمانية 
، (13)م(743ىـ/125ووفدت الطالعة الثانية من الشاميين في صحبة أبي الخطار حسام بن ضرار الكمبي سنة )

 .(14)ن رجبلً يـوبمغ تعدادىا ثبلث

مشرق تتابعت اليجرات العربية إلى األندلس بفضل تشجيع األسرة األموية بعد سقوط دولتيا في ال
، إذ وفد إلييا الكثير من العرب الذين سكنوا المناطق السيمية (15)م(، وخاصة من ينتمون إلى قريش749ىـ/132)

                                                           
؛ عبــادة كحيمــة، تــاريخ النصــارى فــي األنــدلس، )المطبعــة اإلســبلمية الحديثــة، 120الســيد عبــد العزيــز ســالم، المرجــع الســابق، ص( 10)

 .17م(، ص1993القاىرة، 

ه، فـي موقعـة األشـراف تحصـنوا 122الـذين انيزمـوا فـي مـواجيتيم لثـورة البربـر  بمج بن بشر القشيري: أحـد قـادة الجـيش األمـوي،( 11)
في مدينة سبتة واستنجدوا بـوالي األنـدلس عبـد الممـك بـن قطـن الفيـري؛ ولكنـو خـاف مـنيم ورفـض طمـبيم فـي بدايـة األمـر؛ إال أنـو 

لممزيــد ينظـــر: ابــن القوطيـــة، المصــدر الســـابق، وافــق بعــد ذلـــك مســتعيًنا بيـــم فــي إخمــاد ثـــورة البربــر فـــي األنــدلس، فعبـــروا إلييــا. 
 .18-17؛ عبادة كحيمة، المرجع السابق، ص40ص

 .40ابن القوطية، المصدر السابق، ص( 12)

م، بعـد أميرىـا عبـد الممـك بـن قطـن، وىـو أول مـن قسـم 743ىــ/125أبو الخطار بن ضرار الكمبي: عين والًيا عمى األندلس سـنة ( 13)
عمييــا العــرب. لممزيــد ينظــر: ابــن األبــار: أبــو عبــد اهلل محمــد بــن عبــداهلل بــن أبــي بكــر القضــاعي )ت  األنــدلس إلــى أجنــاد، ووزع

؛ الحميـدي: 62-61، ص1م( ج1985، 2م(، الحمة السـيراء، تحقيـق: حسـين مـؤنس، ) دار المعـارف، مصـر، ط1259ىـ/658
، )الييئــة المصــرية العامــة لمكتــاب، القــاىرة، 2س، طأبــو عبــداهلل محمــد بــن أبــي نصــر األزدي، جــدوة المقتــبس فــي ذكــر والة األنــدل

م(، جميـرة أنسـاب العـرب، 1063ىــ/ 456؛ ابن حزم: أبـو محمـد عمـي بـن أحمـد بـن سـعيد األندلسـي )ت 201-200د.ت(، ص
 .457م(، ص1962، )دار المعارف، مصر، 5تحقيق: عبد السبلم ىارون، ط

 .43ابن القوطية، المصدر السابق، ص( 14)

 .19، 18كحيمة، المرجع السابق، صعبادة ( 15)
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الخصبة: كنير الوادي الكبير، وفحص اشبيمية، وقرطبة، واستجة، ووادي تاجة، ووادي إبرة، ومروج شرق 
 .(16)األندلس، والسواحل الجنوبية، والجنوبية الشرقية

لي: وىم الخدم المجموبون من الشمال، وأصميم من أسارى الجيوش الجرمانية في الحروب، حمموا إلى الموا  -ب
األندلس وبيعوا بيا، وكان أول دخول الموالي مع طالعة بمج بن بشر، وبمغ عددىم ألف مولى من موالي بني 

 ًيا لو وزنو.، وانضم إلييم من كان من موالي العرب في األندلس، فشكموا عنصًرا قو (17)أمية

، (18)البربر: وقع اختبلف بين المؤرخين والنسابة؛ وتباينت تحقيقاتيم حول أصول مختمف العناصر البربرية -ج
وغيرىا الكثير، وقد كان ليم الفضل األول في فت  (  19)ومن أشير قبائل البربر مصمودة، وكتامة، وصنياجة

جندي، كان جميم من البربر والموالي، وليس فييم  األندلس، إذ تكونت حممة طارق بن زياد من سبعة آالف
، فما كادت أخبار انتصارىم تصل إلى المغرب، حتى ىرع عدد ىائل من البربر إلى األندلس (20)عرب؛ إال القميل

 .(21)بغرض الحصول عمى الغنائم، أو االستقرار فييا

 المسالمة: وىم المحميون. -د
                                                           

 .121السيد عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص( 16)

(17 )
Levi-proven cal, Histoire de L’Espagne Musulmane, paris, Tome 3, 1951m, p172.  

ن تكمــم بالعربيــة مــن حــول أصــل البربــر ينظــر: ابــن عبــد البــر، القصــد واألمــم فــي التعريــف بأصــول أنســاب العــرب والعجــم وأول مــ( 18)
؛ اإليبلنـي: أبـو عمـي صـال  بـن 495ص؛ ابـن حـزم، المصـدر السـابق، 25-24م(، ص1972األمم، )مطبعة السـعادة، القـاىرة، 

؛ ابـن خمـدون، المصـدر 86م(، ص2008، )دار أبـي رقـراق، الربـاط، 2عبد الحميم، مفاخر البربر، تحقيق: عبد القـادر بوبايـة، ط
-88، ص1م( ج1999زغمول عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي، )منشأة المعارف، اإلسـكندرية، ؛ سعد 6-3، ص7السابق، ج

93. 

 .103، ص1؛ سعد زغمول عبدالحميد، المرجع السابق، ج495ابن حزم، المصدر السابق، ص( 19)

 .53مجيول، المصدر السابق، ص( 20)

والتعـايش السـممي فـي األنـدلس وآثارىمـا الحضـارية، )جامعـة عـين شـمس، محمود كامل محمد السيد عبد الكافي، التسام  الـديني ( 21)
 .312رسالة ماجستير غير منشورة( ص م،2013كمية البنات لآلداب والعموم والتربية، قسم التاريخ، 
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 زوجات محميات.المولدون: وىم أبناء المسممين من  -ىـ

 غير المسممين: -2

ى ق مصطم  )المستعربون(، عمى نصار ( أطمLos Mozarabesالمستعربون: وباإلسبانية)  - أ
األندلس، المذين احتفظوا بديانتيم النصرانية، وىم النصارى المعاىدون، الذين بقوا بعد الفت  األندلسي 

كانوا يتكممون المغة العربية؛ لذا سموا في المدن والبقاع المفتوحة تحت حكم الدولة اإلسبلمية، و 
، وقد كونوا أقميات كثيرة في المدن الرئيسية، مثل (22)بالمستعربين، وأطمق عمييم العرب عجم الذمة

 .(23)قرطبة، واشبيمية، وطميطمة
 
 (:Judusالييود ) - ب

، فكان (24)المسممين الفاتحينكان االضطياد الذي عانى منو الييود في أواخر عيد القوط سبًبا في وقوفيم لمساندة 
لى عورات الببلد، وثغرات األسوار، فكان من الطبيعي أن يكافئيم المسممون  ليم دور كبير في إرشاد المسممين وا 

 .(25)عمى ذلك، فحظوا بتسام  كبير لم تحظ بو الطوائف الدينية األخرى كافة

النصارى بصفتيم أىل كتاب، فترك ليم  وقد ترك المسممون لمييود حريتيم الدينية، أسوة بأىل الذمة من
، وقد انتشرت الجماعات الييودية في معظم المدن (26)حق تسيير أمورىم وفق أعرافيم وقوانينيم ومشروعيتو

                                                           
ـــ( 22) ـــراىيم القـــادري بوتشـــيش، مباحـــث ف ـــاتيم، إب ـــزميم بواجب ـــي العيـــد واألمـــان الـــذي يكســـبيم حقـــوق الرعايـــا ويم ي التـــاريخ الذمـــة: تعن

 .66م(، ص1998، )دار الطميعة، بيروت، 1ط االجتماعي لممغرب واألندلس خبلل عصر المرابطين،

 سوف يتم التعرف عن المزيد من أخبار المستعربين في المبحث القادم.( 23)

 .102ص، 1م(، ج1969أحمد بدر، دراسات في تاريخ األندلس وحضارتيا من الفت  حتى الخبلفة، )د.ن، دمشق،  (24)

م(، 1982، 2سعيد عبـد الفتـاح عاشـور، المدينـة اإلسـبلمية وأثرىـا فـي الحضـارة األوروبيـة، )مكتبـة األنجمـو المصـرية، القـاىرة، ط (25)
 .92؛ إبراىيم القادري بوتشيش، مباحث في التاريخ، ص66-65، ص1؛ خالد الصوفي، المرجع السابق، ج28ص

 .184المغرب، ص؛ 47عبادة كحيمة، تاريخ النصارى، ص (26)
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، كما تجمعوا (27) األندلسية، مثل: غرناطة، التي كانت تعج بأعداد كبيرة منيم، حتى شاع تعبير )غرناطة الييود(
، التي سميت بـ)روطة الييود(، وكان أكبر (28)مة، وسرقسطة، واشبيمية، وألبيرة، وروطةفي قرطبة، ومالقة، وطميط
 .(30)(، وىي مدينة حصينة، كان سكانيا من الييود فقطLucena) (29)تجمع ليم كان مدينة اليسانة

الصقالبة: أطمق الجغرافيون العرب اسم الصقالبة عمى سكان الببلد المتاخمة لبحر الخزر بين  -2
(، فرنسية قديمة، ومعناىا عبد، أو Esclave، عمى أن كممة صقمب )(31)طينية وببلد البمغارالقسطن
شيئا عن ديانتيم فقال:  (34)، وذكر ابن عبد البر(33)، وقيل: إنيم ينتسبون إلى قبيل من ولد يافث(32)رقيق

 "أما الصقالبة فيم فيما ذكروا أمم كثيرة منيم مجوس، ومنيم نصارى، ومن مجوسيم من يعبد الشمس".
ثم اتسع ، (35)وقد أطمق لفظ الصقالبة عمى أسرى الحروب، الذين كان يأسرىم الجرمان، ويبيعونيم لؤلندلسيين

، (36)ع األمم المسيحية سواء عن طريق االقتناء أم األسرنطاق المعنى؛ فأصب  يطمق عمى كل األرقاء من جمي
                                                           

 .102أحمد بدر، المرجع السابق، ص؛ 33لطفي عبد البديع، اإلسبلم في أسبانيا، )مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، د.ت(، ص (27)

روطــة: بضــم أولــو وســكون ثانيــو وطــاء ميممــة، حصــن مــن أعمــال سرقســطة باألنــدلس، وىــو حصــين عمــى وادي شــمون، ينظــر:  (28)
 .97-96، ص3البمدان، )دار صادر، بيروت، د.ت(، مجياقوت الحموي، معجم 

نظـر: أليسانة: مدينة حصينة تقع شمال غربي لوشة بوالية غرناطة عمى مقربة من نير شينل، يطمق عمييا مدينة الييود، لممزيد ي (29)
م( 1989)عالم الكتب، بيروت، مشتاق في اختراق األفاق، نزىة ال اإلدريسي: أبي عبداهلل محمد بن محمد بن عبداهلل بن ادريس، 

 .571، ص2مج

 .36لطفي عبد البديع، المرجع السابق، ص (30)

م(، صــورة األرض، )منشـــورات دار مكتبــة الحيــاة، بيـــروت، 977ىـــ/367ابــن حوقــل: أبــو القاســـم محمــد بــن عمـــي النصــيبي )ت  (31)
 160م( ص1992

 .325محمود كامل محمد السيد، المرجع السابق، ص (32)

 .36بد البديع، المرجع السابق، صلطفي ع (33)

 .35ابن عبد البر، المصدر السابق، ص (34)

م(، 1953أحمد مختار العبادي، الصقالبة في أسبانيا وعبلقتيم بحركة الشعوبية، )المعيد المصـري لمدراسـات اإلسـبلمية، مدريـد،  (35)
 .36؛ لطفي عبد البديع، المرجع السابق، ص9ص
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، (37)كما عمل األمراء األمويين عمى شرائيم صغاًرا من كبل الجنسين؛ حتى ينشأوا عمى الوالء التام، فيكسبوا ثقتيم
بون عمى فكانوا يربون تربية إسبلمية، ويدربون عمى أعمال القصر، ويتعممون المغة العربية وآدابيا، كما كانوا يدر 

؛ (38)فنون الفروسية والقتال، ثم ينخرطون في صفوف الجيش، ويعمل الخصيان في قصور ذوي الجاه والسمطان
لذا يعد الصقالبة من الموالي، وقد كثر استخداميم في العصر األموي فاستكثر منيم الحكم الربضي حتى بمغت 

الف فارس وألفا راجل، وقد لعبوا دوًرا بارًزا في ألًفا( في قرطبة وحدىا، بينيم ثبلثة آ 15أعدادىم أكثر من )
، وكثر عدد الصقالبة الموالي زمن عبد الرحمن الناصر حتى بمغ عددىم ثبلثة عشر ألًفا (39)أحداث الربض

، وقد كان ليم أدوار ميمة في المجتمع (40)ن من النساءيرجبًل، وستة آالف وثبلثمائة وخمسوسبعمائة وخمسين 
بعضيم من احتبلل مكانة بين مختمف الشرائ  االجتماعية، واستطاع بعضيم كسب ثروات  األندلسي، إذ تمكن
قطاعات؛ بل نج  بعضيم في تأسيس إمارات إبان عصر مموك الطوائف، أىميا إمارة ابن ىائمة، واحتياز اإل

 .(41)مجاىد العامري

ومما سبق: يتض  لنا مكونات المجتمع األندلسي بجانب المستعربين، ولذا سنقف قميبًل لوضع بعض 
 التصنيفات ليذا المجتمع، فكيف ستكون ياترى؟! أتكون عمى أساس عرقي؟ أم ديني؟ أم ثقافي؟

 فمو أردنا أن يكون تصنيفيم عمى أساس عرقي، فإنيم سينقسمون إلى اآلتي:

                                                                                                                                                                                                   
 -92السبلم لطيف، الحياة االقتصادية واالجتماعية في األندلس من الفـت  حتـى سـقوط الخبلفـة األمويـة )انتصار عبد النبي عبد  (36)

 .89م، رسالة ماجستير غير منشورة(، ص2005م(، )جامعة عين شمس، كمية البنات، قسم التاريخ، 1031 -711ىـ/ 422

 .11م(، ص1953دراسات اإلسبلمية، مدريد، أحمد مختار العبادي، الصقالبة في أسبانيا، )المعيد المصري لم (37)

م(، 1996أحمـــد شـــحبلن، مكونـــات المجتمـــع األندلســـي ومكانـــة أىـــل الذمـــة فيـــو، )مجمـــة التـــاريخ العربـــي، الربـــاط، العـــدد األول،  (38)
 .233ص

 .36 -35عبادة كحيمة، المرجع السابق، ص (39)

 .11أحمد مختار العبادي، المرجع السابق، ص (40)

 .27التفاصيل عن الصقالبة ينظر: أحمد مختار العبادي، المرجع السابق، صلممزيد من  (41)
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 األندلسيأعراق المجتمع 

| 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

             |      |      |      |       |      | 

 ييود  رومان  قوط  موالي  بربر  عرب 

 ________________________  __________________________ 

 |         |  |     | 

 مستعربون      مولدون   

 

أما إذا صنفناىم عمى أساس عقدي ديني؛ فسنقسميم إلى مجموعتين، مسممين، وغير مسممين، 
ن، والمسالمة، أما المجموعة الثانية، فتشمل أىل الذمة من يلى تشمل العرب، والبربر، والمولدفالمجموعة األو 

 . منيم المستعربة الييود والنصارى الذين

 المجموعة الثانية ) غير المسممين( المجموعة األولى ) المسممون(
 الييود العرب
 النصارى البربر

 المستعربون المولدون
  المسالمة
  الموالي

 عناصر 3 عناصر 5
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األكبر أما التصنيف عمى أساس ثقافي؛ فينقسم إلى مجموعتين، األولى تمثل الثقافة اإلسبلمية، وىي 
وتشمل: العرب، والبربر، والمولدون، والمسالمة، والمستعربة، أما المجموعة الثانية فيي تمثل أصحاب الثقافة 

 المحمية من: رومان، وقوط، وأىل الذمة المتمسكين بديانتيم، وخاصة الييود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانًيا: المستعربون، وأوضاعهم، ومظاهر االستعراب:

 المستعربون: األصول، وسبب التسمية:  -1
، فيم من نصارى األسبان ومكوناتــو المجتمع األندلسي م والتعريف بيم ضمن عناصرسبق ذكرى

الذين تعايشوا مع المسممين مع بقائيم عمى دينيم المسيحي الكاثوليكي، وظموا في أراضييم ومدنيم بعد 
 .(42)الفت  اإلسبلمي، وخضعوا لحكم المسممين

أما عن أصوليم العرقية؛ فيي متنوعة من: القوط، والرومان، والوندال، وغيرىا من األعراق التي 
ن؛ ألنيم استعربوا ثقافًيا، يوقد أطمقت عمييم تسمية المستعرب لمنطقة، وامتزجت فيما بينيا،سكنت تمك ا

                                                           
 .226م(، ص1986عبد المجيد نعنعي، تاريخ الدولة األموية في األندلس، )دار النيضة العرية، بيروت،  (42)

المجموعة األولى ) أصحاب الثقافة 
 اإلسالمية(

المجموعة الثانية ) أصحاب الثقافة 
 لمحمية(ا

 الييود العرب
 النصارى البربر

 بقايا الرومان المولدون
 القوط المسالمة
  الموالي

  المستعربون
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، وأطمق عمييم العرب عجم (43)وا بذلك تميًزا ليم عن النصارى الذين كانوا محتفظين بيويتيموسم  
عقدىا بين ، تمك المعاىدة التي تم (45)، وأما من كان ليم عيد منيم، فقد سموا بالمعاىدين(44)الذمة

، (46)األسبان والعرب الفاتحين، كما أطمق عمييم _أيًضا_ عجم األندلس؛ تمييًزا ليم عن عجم الفرس
ويجب أن ننوه إلى أن اسم المستعربين لم يكن مستخدًما في المصادر اإلسبلمية؛ إنما ىو مصطم  

اليجري/ الحادي عشر مستعمل في وثائق النصارى الخاصة بيم، التي كتبت ما بعد القرن الخامس 
حتكاك ىؤالء المستعربين بالفاتحين المسممين، حكام الببلد الجدد، وتأثرىم بيم، فقد ، ونظًرا ال(47)الميبلدي
يم؛ وتكمموا لغة القرآن ونيموا من الثقافة اإلسبلمية، وارتوت بيا تإلى تعمم تقاليد المسممين وعادا عمدوا

لمجتمع األندلسي، كانت جزًءا من فئة كبيرة تسمى عند المسممين أفئدتيم، فإن ىذه الشريحة الميمة في ا
 .(49)وأحياًنا بالروم، كما اختصت فئة منيم بمفظ المعاىدين  ،(48)بعجم الذمة
 

 أوضاعهم السياسية واإلدارية:  -2
يكفل اإلسبلم ألىل الذمة حقوًقا كثيرة في مجاالت متعددة من مناحي الحياة المختمفة، من: حرية 

، وممارسة الطقوس والشعائر الدينية، والتقاضي، وحفظ النفس والمال والعرض، وحرية التممك االعتقاد

                                                           
م(، 2003ية، القاىرة، ، )دار الثقافة العرب1؛ منى حسن محمود، دراسات في تاريخ المغرب واألندلس، ط226المرجع نفسو، ص (43)

 .215-214ص

 .66الذمة: تعني العيد واألمان الذي يكسبيم حقوق الرعايا ويمزميم بواجباتيم، إبراىيم القادري بوتشيش، المرجع السابق، ص (44)

 .130عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص (45)

 .953ص ،6يوسف فرحات، موسوعة الحضارة، )دار كممات النشر، د.م، د ت(، مج (46)

 .216؛ منى حسن أحمد محمود، المرجع السابق، ص227عبد المجيد نعنعي، المرجع السابق، ص(47)

العجم: لفظة أطمقيا العرب عمى غيرىم من الشعوب التـي التـتكمم بمغـتيم، وقـد كانـت مقترنـة كثيـًرا بـالفرس كـونيم أكثـر األمـم قرًبـا  (48)
 .229ابق، صواحتكاًكا بيم، عبد المجيد نعنعي، المرجع الس

 .130عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص (49)
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قامة األعمال والمتاجرة، وغيرىا من الحقوق األساسية في مقابل تأدية ماعمييم من واجبات  والتممميك، وا 
 .(50)فرضتيا الشريعة الحنفية

المسممين )الكفار( بشكل عام في الدولة أما من الناحية السياسية؛ فاألمر يختمف مع غير 
 ين  ر  ــاف  ك  وا ال  ذ  خ  ت  ــ ــتال   ـــــوان  م  ء ا ين  ذ  ـا ال  ي  ـــي  اأ  ، لقولو تعالى: ) ي  اإلسبلمية، في حق تولي الحكم، أو المشاركة فيو

ــن  م  ء ا ين  ذ  ا ال  ي  ـــي  أ  ا، وقولو: )ي  (51) يًنا(ب  اًنا م  ط  م  س   م  ك  ـــي  م  ع   و  م  وا ل  م  ــــع  ج  ت   ن  أ   ون  يد  ر  ـــ تأ   ين  ن  م  ؤ  ـــم  ال   ون  د   ن  م   اء  ـــي  ل  و  أ   وا ـ
يات تدعو المسممين إلى تجنب تولية غير المسممين ، فيذه اآل(52) (اء  ــــي  ل  و  أ   م  ك  و  د  ع  ي و  و  د  وا ع  ذ  خ  ت  ـــ تال  

المناصب اإلدارية، والسياسية، والقيادية، والعسكرية، لكن استعراب النصارى جعل المسممين اليتقيدون 
بمثل ىذه القيود والتحذيرات فخالفوىا، فوصل المستعربون إلى عدة مناصب ووظائف ميمة في الدولة 

تولي بعض المناصب الحساسة داخل القصور، فقد استعمميم أمراء ؛ بل تمكنوا من (53)اإلسبلمية
المسممين من بني أمية في الجياز اإلداري لمدولة، فوصل بعضيم إلى أعمى المناصب وأخطرىا، وقد 

-796/ىـ206-180إثارة الفتن والثورات؛ حيث قام األمير الحكم )في  _في بعض األحيان_سبب ىذا 
من عناصر الصقالبة، ونصارى الشمال في حرسو الخاص؛ بل  وبعض( باستعمال بعض منيم، م821

 .(54)ل أسبانًيا مسيحًيا، وما ذاك؛ إال من شدة ثقتو بيمالمفض   و  كان وصيف  
كما جعل قائد حرسو، أو قائد الغممان الخاص بو، الذي يدعى )ربيع القومس(، الذي بمغ من 

ن وأىل الذمة، فكره ذلك الجميع، وأدى إلى قيام ض لو فرض الضرائب عمى المسمميشدة حبو لو أن فو  

                                                           
-127م(، ص1994، )مطبعـة الحسـين اإلسـبلمية، مصـر، 1المجتمـع األندلسـي فـي العصـر األمـوي، ط يوسف دويـدار، حسين (50)

128. 

 ، سورة النساء.143اآلية  (51)

 ، سورة الممتحنة.1اآلية  (52)

 .203-202عبادة كحيمة، المرجع السابق، ص  (53)

رجب محمد عبـدالحميم، العبلقـات بـين األنـدلس اإلسـبلمية واسـبانيا النصـرانية فـي عصـر بنـي أميـة وممـوك الطوائـف، )دار الكتـب  (54)
 .196، ص1. خالد الصوفي، المرجع السابق، ج72-71اإلسبلمية، القاىرة، د.ت(، ص
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؛ لذلك لما تولى األمير عبدالرحمن (55)(م817/ىـ202ثورة من قبل أىل الربض وفقيائيا بقرطبة عام )
 .(56)األوسط الحكم أمر بصمب القومس حتى يتمكن من القضاء عمى تمك الفتنة

تعربين في الخدمة العسكرية لدى أما في الجانب األمني والعسكري؛ فقد دخل العديد من المس
كما شكموا منيم قوات  الدولة، فاستخدميم أمراء بني أمية في الجيش، وأشركوىم متطوعين في الغزو، 

احتياطية يستعينون بيا إذا خرجت جيوشيم لمغزو، فقد كان النصارى يطمعون في غنائم الحرب، حتى 
 .(57)ولو كانت ضد نصارى الشمال
لمنصارى نظاميم المدني واإلداري، فتركوا ليم حرية اختيار من يمثميم أمام لقد ترك المسممون 

، أو أقماط، وىو: جمع قمط، ويعني: الكونت؛ ليكون مرجعيم (58) الحكومة اإلسبلمية ويدعى )القومس(
الرئيس في شؤونيم الروحية، وكان من الشخصيات ذات النفوذ، التي ليا مكانة خاصة لدى األمير، إذ 

، وكانوا يختارون باالنتخاب بينيم؛ (59)ثابة مستشاره في كل ما يتعمق بشؤون النصارى وأحواليميعد بم
، وقد كان الممك (60)عدا القومس األعمى الممقب بـ)قومس األندلس( الذي يعين من قبل الحكومة اإلسبلمية

                                                           
ابن الخطيب، أعمال األعبلم فيمن بويع قبل االحتبلم من مموك اإلسبلم ومايتعمق بذلك من الكبلم، تحقيـق: سـيد كسـروي حسـن،  (55)

 .135، ص2؛ خالد الصوفي، المرجع السابق، ج16، ص2م( ج2003، )دار الكتب العممية، بيروت، 1ط

 .75رجب محمد عبدالحميم، المرجع السابق، ص (56)

م(، 2001، )مكتبـة الخـانجي، القـاىرة، 4لسان الدين، اإلحاطة في اخبار غرناطة، تحقيق: محمد عبداهلل عنان، ط ابن الخطيب: (57)
 .602؛ حسن مؤنس، فجر اإلسبلم، ص111-109، ص1مج

( البلتينيــة، وىــو الــزعيم، أو الــرئيس، وقــد أنشــأ المســممون منــذ الفــت  منصــب )القــومس(، وىــم Comesىــو الرســم العربــي لكممــة ) (58)
 ،1ابــن الخطيــب، اإلحاطــة فــي أخبــار غرناطــة، جزعمــاء النصــارى فــي القواعــد األندلســية، تــم تطــوره حتــى أصــب  منصــًبا دينًيــا. 

مــان، واســتمر فــي عيــد القــوط، وقــد أبقــى (؛ كمــا ذكــر بأنــو منصــب معــروف لــدى النصــارى مــن زمــن الرو 3، ىــامش )103ص
؛ 461-459المسممون عميو مع تعديل بعض صبلحياتو بما يتماشى مع الشريعة اإلسبلمية. حسين مؤنس، المرجـع السـابق، ص

 .229عبد المجيد نعنعي، المرجع السابق، ص

 (.2، ىامش )106، ص1ابن الخطيب، لسان الدين، اإلحاطة في أخبار غرناطة، ج (59)

 .461-460حسين مؤنس، المرجع السابق، ص (60)
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رائب من ينيم، وكان من ضمن ميام القومس أن يشرف عمى جمع الضيفي زمن القوط من يقوم بتع
، وعمى صعيد الوظائف (61)النصارى ويدير أمورىم في المدن واألرياف، ويدافع عمى مصالحيم وحقوقيم

العامة كان ليم نصيب فييا، فتقمدوا المناصب اإلدارية المختمفة في الدولة اإلسبلمية؛ لكفاءة كوادرىم رغم 
 .(62)كونيم نصارى

 
 أوضاعهم االقتصادية: -3

في األندلس بعيش كريم، وحرية شاممة في العمل، إذ كان باستطاعتيم  ع النصارى بشكل عامتمت  
ممارسة كافة الحرف والصناعات، واألعمال التجارية بكل أريحية، دون تضييق من قبل السمطة الحاكمة 
اإلسبلمية، وال من األوساط االجتماعية األخرى التي يتعايشون معيا، فقد ظفر المسيحيون وغيرىم بحق لم 

م، إذ أصب  من حقيم االحتفاظ بمعظم ثرواتيم وعقاراتيم، وأصب  ليم الحق في توريثيا أو نقميا إلى يكن لي
، كما كان حول بعض األمراء األندلسيين مجموعة من تجار المستعربين الذين جمعوا ثروات طائمة، (63)غيرىم

مييز بعرق أو دين، إذ كانوا مكونين بذلك طبقة مقربة من السمطة، متمتعين بعطف الدولة ورعايتيا دون ت
 .(64)يعدون جزًءا من طبقة األثرياء، التي تظم بجانبيم المسممين والييود

  أوضاعهم االجتماعية: -4
صت األىالي من عسف العبودية من قبل طبقة النببلء اإلسبلمي ثورة اجتماعية، خم   كان الفت   

قطاعات كبيرة، ا  فكانت ليم  ضياع واسعة، و راضي، ورجال الدين، الذين كانوا يسيطرون عمى معظم األ
أعطاىم حق العتق من و مون أسوأ معاممة، فجاء اإلسبلم يعمل فييا الرقيق والعبيد الذين كانوا يعام  

العبودية، كما احتفظ النصارى بتنظيماتيم االجتماعية، وبقانونيم الخاص، وكذلك بحقيم في المحاكمة 

                                                           
 .229عبد المجيد النعنعي، المرجع السابق، ص (61)

 .195خالد الصوفي، المرجع السابق، ص؛ 447حسين مؤنس، المرجع السابق، ص (62)

 .69رجب محمد عبد الحميم، المرجع السابق، ص (63)

 .232عبد المجيد النعنعي، المرجع السابق، ص (64)
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يم اتخذوا األسماء ن  أعن غيرىم من طبقات األىالي، كما لتي تميزىم أمام قضاتيم، ولم يرتدوا المبلبس ا
جعمتيم التي العربية إلى جانب األسماء البلتينية، وتعمموا المغة العربية؛ بل نبغ بعضيم فييا، إلى الدرجة 

يختنون أوالدىم، ويطبقون نظام الحريم في بيوتيم، فمم "يمض وقت عمى الفت  أكثر من خمسين عاًما؛ 
حتى اضطر رجال الكنيسة أن يترجموا صمواتيم إلى العربية؛ حتى يفيميا النصارى؛ ألنيم زىدوا في 

 .(65)البلتينية، وأقبموا عمى تعمم العربية بشغف واىتمام"
 

 أوضاعهم الدينية: -5
ن بشكل خاص_ بكامل حريتيم الدينية التي كفميا اإلسبلم و اش النصارى _بشكل عام، والمستعربع
الديانات السماوية منذ بداية دخول المسممين الفاتحين إلى األندلس، فقد كان دخول المسممين ليذه ألصحاب 

ه المسممون أحًدا من األسبان عمى اعتناق اإلسبلم؛ كر  الببلد، قد وضع حًدا لبلضطيادات الدينية فييا، فمم ي  
ل عمى ذلك: ماكتبو ليم األمير عبد ، وخير دلي(66)بل تركوا ليم حرية البقاء عمى دينيم، مع دفع الجزية 

، أنيم "ال يقتمون، وال يسبون، وال يفرق بينيم وبين أوالدىم وال نسائيم، (67)العزيز بن موسى بن نصير
، ومن ىنا: نتبين أن الحالة الدينية لمنصارى لم تتغير بعد فت  (68)واليكرىون عمى دينيم، وال تحرق كنائسيم"

                                                           
 .69عبد الحميم، المرجع السابق، صرجب محمد  (65)

 .485حسين مؤنس، المرجع السابق، ص (66)

عبــد العزيــز بــن موســى: ىــو عبــد العزيــز بــن موســى بــن نصــير المخمــي، أميــر فــات ، واله أبــوه إمــارة األنــدلس عنــد عودتــو لمبلقــاة  (67)
كــان شــجاًعا حازًمــا. ينظــر الزركمــي، المرجــع ىـــ، فضــبطيا، وحمــى ثغورىــا، وافتـت  بعــض مــدائنيا، 95الخميفـة األمــوي الوليــد ســنة 

 .28، ص4السابق، ج

 .228عبد المجيد النعنعي، المرجع السابق، ص (68)
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دون ، وظموا يمارسون شعائرىم، ويقيمون مراسم زواجيم ويعم  (69)ليم كنائسيمالمسممين لببلدىم، فقد تركت 
 .(70)مواليدىم ويقسمون مواريثيم حسب شرعيتيم، ويعقدون مواثيقيم بينيم كما يرتضون

مات الكينوتية لمكاثوليك؛ فقد كانوا يختارون أساقفتيم بأنفسيم دون تدخل من اأما عن اختيار الزع
ينو في يالذي يتم تعلدينية عند النصارى في األندلس، المطران الذي يعد رأس الوظائف االمسممين، وقد كان 

السابق عن طريق السمطة السياسية المتمثمة في ممك القوط، وبعد الفت  اإلسبلمي انتقمت ىذه الميمة إلى 
لمدولة األموية،  حكام المسممين في قرطبة، التي أصبحت مقًرا ليذا المنصب الديني بحكم أنيا مركز الحكم

، وأما عن التحاكم بين المسيحيين؛ فقد كان ليم (71)التي يجب أن تكون عقد المجامع الدينية تحت أنظارىا
، وفق شريعتيم وأعرافيم (72)قضاؤىم الخاص، وكنائسيم التي يزاولون فييا شعائرىم الدينية بكل حرية

بيذه الوظيفة بقاضي العجم، تمييًزا لو عن الخاصة، وعن طريق قضاة من بينيم، وكان يسمى من يقوم 
 .(73)خر في النزاع عمى ممة أخرىف اآلالقاضي العام الذي كانوا يمتثمون أمامو إذا ما كان الطر 

 

  مظاهر االستعراب وأسباب الفتنة: -6

                                                           
، )دار 1م(، ط1492-710ىــــ/897-91عصـــام محمـــد شـــبارو، األنـــدلس مـــن الفـــت  العربـــي المرصـــود إلـــى الفـــردوس المفقـــود ) (69)

 129م(، ص2002ىـ/1432النيضة العربية، بيروت، 

 .448حسين مؤنس، المرجع السابق، ص (70)

 .130-129عصام محمد شبارو، المرجع السابق،  (71)

 (.2، ىامش )106، ص1ابن الخطيب، لسان الدين، اإلحاطة في أخبار غرناطة، ج (72)

 .129؛ عصام محمد شبارو، المرجع السابق، ص449-448حسين مؤنس، المرجع السابق، ص (73)
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حسب ب، عمى الرغم _(74)تتمثل أبرز مظاىر االستعراب عند نصارى األندلس في تكمميم بالمغة العربية
وجية نظري_ أن ىذا األمر ليس بالمستغرب، فدائًما ما كانت لغة حضارة األقوى ىي من تسود عمى غيرىا؛ 

 ألنيا ىي لغة الدولة الحاكمة، ولسان الحكام والساسة، ولغة العمم والثقافة. 

الكثير منيم  ميا؛ بل فاق األمر ذلك بأنولم يقتصر تأثر المستعربين بالمغة العربية فقط عمى نطقيا وتعم  
عكف عمى البحث في أصوليا، ودراسة عموميا، واالستمتاع بآدابيا، فانتشرت بينيم ظاىرة اقتناء الكتب العربية، 

 .(75)ومطالعتيا، والشغف بتصفحيا

وأثرت الثقافة اإلسبلمية في المستعربين بشكل كبير، حتى أن طقوسيم الدينية صارت تتغير عما ألفوه 
، مما زاد اليوة بين كنيسة طميطمة وبين البابا والكنيسة (76)حت مزيًجا بين البلتينية والعربيةلدى الكاثوليك، فأصب

األم التي يتبعونيا في روما، فمقد بمغ تأثر المستعربين بالمسممين إلى الدرجة أن صار لبعض منيم اسم عربي 
ض التقاليد اإلسبلمية، فمنيم من فقد انتشرت بين تمك الفئة بع ،؛ بل أكثر من ذلك(77)بجانب اسمو البلتيني

 .(78)أصب  يقوم بختن أبنائو كما يفعل المسممون

 كر سابًقا، وقد تمثمت في اآلتي:وما ذكرتو الروايات النصرانية من أسباب الفتنة عكس ماذ  

 .(79)االستبداد اإلسبلمي، الذي كان شديد الوطأة عمى النصارى، وأمواليم، وكرامتيم -1
لمنصارى، والسخرية بصميبيم، وقذفو بالحجارة واألقذار، واالستيزاء بقساوستيم، ن يمعايرة المسمم -2

 .(80)وقذفيم بالحجارة

                                                           
 .232السابق، ص عبد المجيد نعنعي، المرجع (74)

 195، ص1خالد الصوفي، المرجع السابق، ج (75)

 .228 -227عبد المجيد نعنعي، المرجع السابق، ص (76)

 .130، صعبد العزيز سالم، المرجع السابق (77)

 .201بعض المصادر المسيحية ذكرت أن ذلك كان يفرض عمييم من قبل حكام المسممين، عبادة كحيمة، ، ص (78)

(79) Francisco Javier Simonet, Historia de lis Mozarabes de Espana, Madrid, 1897, p 358. 
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 .(81)التحسر عمى النصارى الذين يخدعيم قساوستيم كمما سمعوا أجراس الكنائس تدق -3
 .(82) دعاء المسممين عمى جنائز النصارى كمما مروا بيا معمقين بـ)عسى اهلل أال يرحميم( -4
 لنصارى عمى مدنيم التي صارت مستقًرا لممسممين.تحسر ا -5

“rshuddered with indignation when they saw their nativecity-which still 
prided itself on its ancient title of patrician- become the residence of a 

sultan” (83) 
إجبارىم عمى الختان كالمسممين، مما  مين الجائرة التي تجرح شعورىم، مثل:مقرارات سمطان المس -6

 .(84)جعميم يعتقدون أنيم أصبحوا أقل شأًنا من باقي النصارى في الدويبلت األخرى في شمال إسبانيا
 

 ثالثًا: وقوع الفتنة:

  بداية الفتنة: -1
( عدة ثورات واضطرابات كانت من بينيا م852-821/ىـ238-206شيد عصر عبد الرحمن األوسط )

ردة فعل من قبل المحافظين بكونيا ، وقد بدأت ىذه الفتنة في أواخر عيد األمير (85)مقة بالمستعربيناألزمة المتع
لذين يتخوفون من أن تكون حركة االستعراب ممًرا مميًدا ندلس، وخاصة الرجال االمتشددين من النصارى في األ

لدخول الكثيرين في اإلسبلم، خصوًصا بعد أن استطاع عدد غير قميل منيم الوصول إلى مراتب عالية في 
                                                                                                                                                                                                   

(80) Reinhart Dozy: Spanish Islam; A History of the moslems in Spain,Trans by Francis Griffin 
Stokes, London, 1913m, p.271.  

م حمـاقتيم فـي تصـديق األكاديـب التـي قيمـت ليـم، كين، يخدعيم كينتيم! ما أعظـالمسا كانوا ييزون رؤسييم ويقولون"أييا الحمقى (81)
  .Ibid. p. 271  لعنة اهلل عمى مخادعييم" 

(82) Dozy: op. ci, p. 271. 

(83)Ibid. p. 269.   

(84) Ibid. p. 269. 

 .129عصام شبارو، المرجع السابق، ص (85)
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تقانيم لمغة العربية، وازدادت العبلقات بينيم وبين المسممين وثوًقا  الحكومة اإلسبلمية، بفضل كفاءاتيم وا 
، وبدأ يتض  التحول السريع في تركيبة المجتمع في (87)ثر ذلك أعداد طبقة المسالمةإ، وزادت (86)وانسجاًما

األندلس، فحاول ىؤالء المتشددون إثارة العداوة بين أبناء المجتمع األندلسي من مسممين ونصارى، وليس ىذا 
ليشتعل  د ذاتو سبب كافصفوف النصارى كان بح فحسب؛ بل إن انتشار الثقافة اإلسبلمية _بشكل عام _ بين

النصارى  يالمتعصبة لممسيحية؛ إال أن مؤرخ لييب الغيظ والحقد عمى المسممين من قبل المجموعة المتطرفة
سبب الفتنة ىو: تغير معاممة المسممين ليم، خصوًصا بعد انتصار الممالك اإلسبانية عمييم في  يرون بأن  

 .(88)الشمال

دعى في الكتابات تنة العاصمة األندلسية قرطبة، بعد أن ظير شخص ي  كان مسرح أحداث تمك الف         
ويعده النصارى األب الروحي  ،ضين عمى االستشيادالكنيسية )باسبيرا( أي: "األمل في اهلل"؛ ويعد أول المحر  

، وقد كان لو تمميذان، أحدىما قسيس ىو (89)لشيداء قرطبة، وكان يقيم في دير )شويمش( قرب العاصمة
 .(90)(، الذي ينتمي إلى عائمة مستعربة، عرفت بكراىيتيا لئلسبلم، واآلخر عمماني ىو )ألبرو(Eulogioولوخيو)أي

تمك الفتنة الراىب )أولوخيو( المنتسب إلحدى العائبلت المحمية العريقة والثرية، وقد كان  أشعل لييب  
وديانتو، فعمل عمى تأجيج نار الحقد في قموب يغضب من ميل بني جمدتو إلى ثقافة يراىا دخيمة عمى مجتمعو 
 ، دور ميم في ىذه الفتنة.(91)( Alvaroالنصارى، مستفيًدا من مكانتو الدينية، كما كان لرجل الدين )ألفارو

                                                           
، )دار النيضــة 3م(، ط1031-711ىـــ/422 -92مــن الفــت  حتــى ســقوط الخبلفــة )إبــراىيم بيضــون، الدولــة العربيــة فــي اســبانية  (86)

 .237م(، ص1986العربية، بيروت

 .230عبد المجيد نعنعي، المرجع السابق، ص (87)

 .231 -230؛ عبد المجيد نعنعي، المرجع السابق، ص239-237إبراىيم بيضون، المرجع السابق، ص (88)

(89) Simonet: op. cit. p. 340 

(90)Dozyp: op. ci, pp 381-382.  238؛ إبراىيم بيضون، المرجع السابق، ص. 

 .234قيل أن أصولو عبرانية، عبد المجيد نعنعي، المرجع السابق، ص (91)
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عمل رجال الدين المتشددين عمى دعوة المستعربين إلى التمسك بيويتيم وثقافتيم البلتينية، وقد انتيجوا 
ذ الطرف اآلخر )المسممين(؛ بل ذىبوا إلى أبعد من ذلك وتجرأوا عمى التعدي عمى الدين لذلك التحريض عمى نب

اإلسبلمي ومعتقداتو، بيدف تحدي السمطة في مقدساتيا والتيجم عمى العقيدة اإلسبلمية في األمكنة العامة، ورموه 
 .(92)د الرومان القدماءبالعنف المفظي، فكانوا يرون أن الدين اإلسبلمي في مستوى الديانة الوثنية عن

م(، عندما " دخل قسيس من كنيسة شويمش يدعى برفكتو 850ىـ/ 235بدأت شرارة الفتنة سنة )
Perfectus   والمسي   -صمى اهلل عميو وسمم-في نقاش مع بعض المسممين حين سألوه عن رأيو في محمد

، فأثار غضب (94)عمى اإلسبلم ورسولو ، بألفاظ سوء(93)، فأساء الحديث عن نبي اإلسبلم"-عميو السبلم-عيسى 
ابتو دون جدوى، فأحيل إلى تـكمة التي حكمت بإعدامو بعدما استأتباع الدين المحمدي، وتم تقديمو إلى المحا

م ( ىو يوم إعدام )برفكتو( 850أبريل  18ىـ/ 235نصر الخصى ليحدد يوم إعدامو، فكان "يوم الفطر سنة )
ىب ، فزاد ذلك حقد الرا(95)المقبرة التي تضم عظام القديس )شويمش("وسط حشد من المسممين، ودفن في 

، الذين عمموا عمى إثارة قموب البسطاء من المستعربين، وأدخموا ىذه ( 96)تباعوأ)أولوخيو( ومن عمى شاكمتو من 
 . (97)المأساة العصبية ضد شعائر الدولة اإلسبلمية ومقدساتيا الدينية

بي _صمى اهلل عميو وسمم_ من قبل تاجر يدعى )يوحنا خوان(، وتم بعد عام تكرر التيجم عمى الن
إحضاره إلى القاضي الذي أمر بجمده، وطيف بو في شوارع قرطبة في الوقت الذي كان المنادي يصي  مردًدا " 

                                                           
 .197؛ خالد الصوفي، المرجع السابق، ص239إبراىيم بيضون، المرجع السابق، ص (92)

(93)Dozy: op. cit p.278. 281.  

 .235المرجع السابق، ص عبد المجيد نعنعي، (94)

(95)Dozy: op. cit pp. 278. 281. Simonet. Op. cit. pp. 385- 388. 

 .196خالد الصوفي، المرجع السابق،  (96)

 .239إبراىيم بيضون، المرجع السابق، ص (97)
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، كما كان الثالث من النصارى (98)عدمضع في السجن ومن ثم أ  م و  ثمن يجترئ عمى السخرية بالنبي"،  ىذا جزاء
يدعى )إسحق(، عين كاتًبا لؤلمير، إلجادتو المغة العربية؛ ولكنو مالبث أن  الذين تيجموا عمى اإلسبلم راىبً ا

رسول اهلل_ صمى  اضي، وتفوه بألفاظ أساء بيا إلىترىب، وألتحق بدير )نابانوس(، ثم عاد إلى قرطبة، وقابل الق
من محاولتو؛ بسبب إصراره عمى موقفو، فأمر بقتمو، ، وحاول القاضي أن يثنيو ولكن دون جدوى _اهلل عميو وسمم

 .(99)وعمقت جثتو، ثم أحرقت، ورمي بيا في النير

 :احتدام الفتنة وتدخل الكنيسة -2
في كتاب  ى الكنيسةا جعل القسيس )إولوخيو( يرد عمأثارت تمك األحداث استياء معظم النصارى، وىذ

عمى المذين أعدموا من قبل المسممين المذين  ( دافع فيوMomriale Sanctorumدعاه )ذكريات مقدسة 
لدييم  ميم الذي يعد  ااعتبروىم شيداء، وذكر تعرض النصارى والقساوسة لممضايقات، وأشاد وأكد عمى أن إعد

، وكانت جنازة ) فركتو ( الوقت (100)عمل يستحق التقدير مقتبًسا ذلك من الكتاب المقدس، وآباء الكنيسة استشيادً ا
الذكر_ بتأجيج نار الفتنة والبغض، وذلك عن طريق دعواتيم لمتعدي  وون _سالفالرىبان المتشدد المناسب ليبدأ

عمى عقائد اإلسبلم، وكل ما يترتب عميو من قتل فإنيم يعدونو استشياًدا، وقد القت ىذه األفكار آذاًنا صاغية ليا 
فنتج عن ذلك العديد من الحاالت أكثر من ذي قبل، فأثرت في النفوس المشحونة ضد اإلسبلم والمسممين، 

الدين اإلسبلمي ورسولو الكريم _صمى اهلل عميو وسمم_  االنتحارية يقوم بيا شبان وفتيات، إذ كانوا يقومون بسب  
عمًنا، وفي أماكن عامة يكثر فييا المسممون الذين تثيرىم تمك االعتداءات، فيقبضون عمى مرتكبي تمك 

طمب منيم التراجع عما يقولون، لكن دون جدوى، فيحكم عمييم ضاء لمقاضاتيم، وي  االعتداءات ويقدمونيم إلى الق
عشر  رين من زمن بداية الفتنة إلى أحد، حتى بمغ عدد المحكوم عمييم باإلعدام خبلل شي(101)باإلعدام

                                                           
(98)Dozy: op. cit p. 282. 283. Simonet. Op. cit. pp. 389- 390. 

(99)Dozy: op. cit p. 283. 285. Simonet. Op. cit. pp. 391- 394. 

      (100)Dozy: op. cit pp. 286. 287.  

 .235عبد المجيد نعنعي، المرجع السابق، ص(101)
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ت من أب (، التي كانFlora( عند الحديث عن الفتاة )فمورا doze، وفي ىذا الشأن ذكر المستشرق )(102)انتحارًيا
دون( وقد مات أبوىا وىي صغيرة، فأنشأتيا أميا عمى الدين المسيحي، وتنصرت رغم مسمم، وأم مسيحية )المول  

محاولة أخييا المسمم حمميا عمى العدول عن نصرانيتيا، فقام أخوىا بنقميا إلى القاضي الذي اكتفى بضربيا وردىا 
ولوخيو( الذي أعجب بيا وحفزىا عمى أ)تقت بيم عند ال مع أخييا؛ لكنيا ىربت إلى بعض أصدقائيا الذين

االستشياد، فتوجيت إلى كنيسة )شويمش( لمصبلة، فالتقت بفتاة أخرى من أصل مسمم مثميا تدعى )مارية(، 
ولوخيو( في السجن ـ)أوخرجت الفتاتان من الكنيسة إلى القاضي الذي اكتفى لممرة الثانية بحبسيما، وتجدد لقاؤىما ب

بحريضيما عمى االستشياد، ولممرة األخيرة استدعاىما القاضي؛ ولكنيما أصرتا عمى ادعائيما، فصدر في فقام 
، بعد خمسة أيام أطمق سراح (103)م(، وألقيت جثتييما في النير851نوفمبر  24حقيما حكم اإلعدام )يوم 

صارى حتى د، واستمر إعدام الن)أولوخيو( وغيره من القساوسة؛ ولكنيم لم يتوقفوا عمى التحريض عمى االستشيا
ن من النصارى باقتحام المسجد الكبير )جامع قرطبة(، وىذا أثار مشاعر المسممين؛ يوصل األمر إلى قيام اثن

 .(104)م(852سبتمبر  16فقبض عمييما ثم أعدما في )

 

 : موقف السمطة الحاكمة

مثل ىذه المشكبلت لعميا تطفئ ىذه لة لحل لجأت السمطة األندلسية إلى الكنيسة التي تعد القوة المخو  
الفتنة، التي كان يخشى أن يمتد لييبيا إلى خارج أسوار قرطبة مركز الدولة وعاصمتيا، فعقد مجمع كنسي في 

( مطران اشبيمية، وكان يمثمو في المجمع  Recafredoم(، عمى رأسو )ريكا فريدو 852ىـ/237قرطبة سنة )
النصارى إلى عدم تأييد ىذه األفكار  اينت ىذه الظاىرة االنتحارية، ودعأد )قومس بن أنتنيان(، وفي ىذا المجمع

التي من شأنيا أن تثير العداوة بين المسممين والنصارى، وعدوا من يقوم بيذه األفعال خارًجا عن تعاليم 

                                                           
 .197الصوفي، المرجع السابق، ص (102)

(103)Dozy: op. cit pp.274-276; 291-293. 241؛ إبراىيم بيضون، المرجع السابق، ص. 

(104)Dozy: op. ci. p. 294.  
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قف ىذه الحركة ، وطمبوا من الدولة اعتقال من ال يمتزم بقرارت الكنيسة، ورغم ىذه اإلجراءات لم تتو (105)الكنيسة
المتطرفة، وتم زج الكثير من الشباب في السجون بعد اقترافيم لتمك األفعال المؤذية، وكان من بين المسجونين 
)أولوخيو( نفسو، واستمرت ىذه الممارسات المشينة، حتى إن بعض ىؤالء المفسدين دخموا مسجد قرطبة، وتمفظوا 

، ومن الجميل حًقا أن يشيد لك غيرك وينصفك، (106)من سبقيمبما اليميق عمى اإلسبلم، فكان مصيرىم كمصير 
ن القضاء ب؛ ألن ليس بالمستغر  ــيحكم باإلعدام عمى ىؤالء المستعربإذ يرى المؤرخ )ليفي بروفنسال(: أن ال

 .(107)األندلسي كان ينفذ نفس ىذه األحكام عمى المسممين أنفسيم إذا استخف أحدىم بأمور الدين، أو استيان بو

  رار الفتنة:استم

ىـ(، فوجد أمامو عدة 238)األمير عبد الرحمن الثاني، وخمفو ابنو محمد عمى عرش األندلس سنة  يتوف       
قمقت باليا لعدة سنوات، فكان أين شغمت فتنتيم عاصمة اإلمارة، و ضوعات شائكة، منيا: ممف المستعربين الذمو 

من السجن،  السابقة، فقام بإخراج زعيم المستعربين الراىب )أولوخيو(البد لمحاكم الجديد من تغيير سياسة والده 
جنوا في عيد أبيو، ين كانوا قد س  ذسراح الموقوفين من المستعربين الوسم  لو بمغادرة قرطبة، كما قام بإطبلق 

شباب وبالفعل نجحت ىذه اإلجراءات اإلصبلحية في الحد من شدة العمميات االنتحارية التي كان يقوم بيا 
النصارى وفتياتيا وقممت من حماستيم، فيدأت من غضبيم خاصة بعد إبعاد قيادة المستعربين خارج أسوار 

 .(108)قرطبة

، وحاول خبلل مكوثو فييا أن ينشر دعوتو المتطرفة بين سكانيا، لكن فكرة (109)انتقل )أولوخيو( إلى بنبمونة
بي الشمال، فعاد إلى قرطبة بعد مضي عامين من رحيمو ض عمييا لم تمق قبواًل عند مستعر االنتحار التي يحر  

                                                           
 .197؛ خالد الصوفي، المرجع السابق، ص242-241إبراىيم بيضون، المرجع السابق، ص (105)

 .238 -237عبد المجيد نعنعي، المرجع السابق، ص (106)

(107) Levi Provencal, Histories de 1’Espagne Musulmane. Trad. Arabe Esp. par E. Garcia Gomez. 
Collection Menendez pedal. 2’eme Edition Madrid 1957. P. 152. 

 .238عبد المجيد نعنعي، المرجع السابق، ص (108)

 .238مدينة أندلسية تقع في شمال غربي األندلس، عبد المجيد نعنعي، المرجع السابق، ص (109)
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عنيا؛ ألن نفسو كانت تواقة إلشعال لييب الفتنة من جديد، وزج المزيد من الشباب المتحمسين دينًيا في دوامة 
 .(110)أفكاره اليدامة

 نهاية الفتنة:  -3
( تفاجأ بضمور م854/ه240عند رجوع الراىب المتشدد )أولوخيو( إلى حاضرة اإلمارة األموية سنة )

فتنتو المعينة، وابتعاد الناس عنيا، وتغير حال مجموعة من أتباعو الذين فضموا العودة إلى حالة السمم، 
كارىين االضطرابات، والدخول في صدامات مع الدولة؛ ألنيم أدركوا أن مايقومون بو اليجدي نفًعا؛ لكن 

د رفقة الراىب )ألفارو( ونشر الكراىية واألحقاد؛ لكن ىذه لم ييدأ وعاد إلى تحريض الناس من جدي ،)أولوخيو(
المرة لم تثمر مجيوداتيما كثيًرا، بسبب ضعف التعاطف الشعبي معيما، وقمة المتطوعين لتنفيذ العمميات، فمم 

 .(111)يزد عدد المنتحرين من المستعربين عن أربعة عشر شخًصا في آخر خمس سنوات من عمر الفتنة

الندلسية تناقص أنصار )أولوخيو(، وقمة شعبيتو، وفتور دعوتو، وىذا ما كانت الحظت القيادة ا
دانتو ليمقجدت الفرصة سانحة لعرضو عمى القظره، فو تتن اقترفو  جزائو عمى ما ىضاء، فتمت محاكمتو، وا 

، ودفن في (112)م(859ىـ/245مارس سنة  11كم عميو باإلعدام، وأعدم في )طول السنوات الماضية، وح  
نما بدأت تدريجًيا (113)ة ))شويمش( وأعدم من بعده الراىب )ألفارو(كنيس ، ولم تنتو بذلك ىذه الفتنة نيائًيا؛ وا 

في طريقيا إلى األفول وىذا ماحدث مع مرور الزمن، فعادت العبلقات بين المستعربين والسمطة الحاكمة عمى 
 ، وتخمص حكام قرطبة من ىذه الفتنة.(114)ما كانت عميو من قبل

 

                                                           
 .238عبد المجيد نعنعي، المرجع السابق، ص(110)

 .239-238المرجع نفسو، ص (111)

 .239 -238عبد المجيد نعنعي، المرجع السابق، ص؛ 243إبراىيم بيضون، المرجع السابق، ص (112)

 .207عبادة كحيمة، المرجع السابق، ص (113)

 .199خالد الصوفي، المرجع السابق، ص (114)
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 الخاتمة:
من خبلل ىذا البحث، وبعد تعرفنا عمى مكونات المجتمع األندلسي بشكل عام، والمستعربين 

 وفتنتيم بشكل خاص، الذي ىو موضوع الدراسة، توصمت إلى النتائج التالية:
عدم تعرض المصادر اإلسبلمية لوقائع فتنة المستعربين، وىذا أدى إلى طرح السؤال نفسو: ىل ىذا  -1

مقصود من قبل المؤرخين العرب، أم ىو إنكار وجحود مقصود لعدم أىمية الحدث حسب تغافل غير 
وجية نظرىم؟ فمن خبلل ىذه الورقة توصمت إلى: أن ىذه الفتنة لم تكن في الحقيقة بتمك الصورة 
الكبيرة التي صورتيا بيا المصادر الغربية، خصوصا لو عممنا أن أكثر من أسيب في الحديث عنيا 

بعدىما  عتمد عمييا من جاءافارو( المذان خمفا مصادر مكتوبة ا الفتنة أنفسيما )أولوخيو، وألىما زعيم
 (.Simonetوسميت   Dozyمن المؤرخين الغربيين خصوًصا )دوزي 

ة العربية ما تمتع بو المستعربون من حريات وحقوق، إن تأثر النصارى بالثقاف وقوع الفتنة رغم كل   -2
يغضبون ويسعون إلى صرف المستعربين من النيل منيا، سواء منيم دين المتشد اإلسبلمية جعمت

أمن المغة، أم العادات والتقاليد التي يرونيا دخيمة عمييم، فحاولوا إرجاع النصارى إلى ثقافتيم األم 
)القوطية البلتينية(، وعندما فشمت محاوالتيم لجأوا إلى العنف الفكري الحاقد عمى اإلسبلم والمسممين، 

 يروا بفكرة االستشياد، رغم كافة الحريات التي كانوا يتمتعون بيا في مختمف المجاالت.فظ
جيود الحكومة اإلسبلمية لدرء الفتنة والقضاء عمييا بحكمة دون تدخل منيا في شؤؤن النصارى؛ يعد  -3

ية: خير دليل عمى ما كان يتمتع بو النصارى من حريات، والدليل عمى تمتع النصارى بالحرية الدين
أنيم عقدوا مجمًعا كنيسًيا استطاع اتخاذ قراراتو التي اتسمت باالعتدال دون تدخل من الحكومة 

 اإلسبلمية.
صمى اهلل عميو وسمم_ عن طريق _محمد بلم والمسممين بالتيجم عمى نبيو محاربة النصارى لئلس -4

ممين، وىذا يترجم تحريضيم لمشباب النصارى عمى االستشياد؛ إلشعال الفتنة بين النصارى والمس
 تضايق القساوسة من اتساع نطاق اإلسبلم، وانتشاره.

ال ــــة، عمى سبيل المثـــة في الوقت المعاصر في كثير من أنحاء الدول األوروبيــــتجدد مثل ىذه الفتن -5
 .وغيرىا.ألمانيا .وكذلك في فرنسا حدث  ما ال الحصر
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 قائمة المصادر والمراجع:

 أواًل/ المصادر:

م(، الحمـــة 1259ىــــ/658ابـــن األبـــار: أبـــو عبـــد اهلل محمـــد بـــن عبـــداهلل بـــن أبـــي بكـــر القضـــاعي )ت  -1
 م(.1985، 2السيراء، تحقيق: حسين مؤنس، ) دار المعارف، مصر، ط

2- 
بـذلك مـن الكـبلم،  ابن الخطيب، أعمال األعبلم فيمن بويع قبل االحتبلم من مموك اإلسـبلم ومـايتعمق 

 م(.2003، )دار الكتب العممية، بيروت، 1تحقيق: سيد كسروي حسن، ط
ابـــن الخطيــــب، لســـان الــــدين، اإلحاطــــة فـــي أخبــــار غرناطـــة، تحقيــــق: محمــــد عبـــداهلل عنــــان، )مكتبــــة  -3

 (.4م، ط2001الخانجي، القاىرة، 
ار الكتــاب المصــري، القــاىرة، ، )د2ابــن القوطيــة، تــاريخ افتتــاح األنــدلس، تحقيــق: إبــراىيم األبيــاري، ط -4

 م(.1989
م(، جميرة أنساب العـرب، 1063ىـ/ 456ابن حزم: أبو محمد عمي بن أحمد بن سعيد األندلسي )ت  -5

 م(.1962، )دار المعارف، مصر، 5تحقيق: عبد السبلم ىارون، ط
 م(، صـورة األرض، )منشـورات دار977ىــ/367ابن حوقل: أبو القاسـم محمـد بـن عمـي النصـيبي )ت  -6

 م(.1992مكتبة الحياة، بيروت، 
ابن خمدون: عبد الرحمن بن محمد، العبر وديوان المبتـدأ والخبـر فـي أيـام العـرب والعجـم والبربـر ومـن  -7

 م(.1971عاصرىم من ذوي السمطان األكبر، ) دار احياء التراث العربي، بيروت، 
وأول مــن تكمـم بالعربيــة مــن  ابـن عبــد البـر، القصــد واألمـم فــي التعريـف بأصــول أنسـاب العــرب والعجـم -8

 م(. 1972األمم، )مطبعة السعادة، القاىرة، 
، 2ابــن عبــد الحكــم: أبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن عبــد اهلل بــن أعــين القرشــي، فتــوح مصــر وأخبارىــا، ط -9

 م(.1999)مكتبة مدبولي، القاىرة، 
ج.س. كـوالن و إ.ليفـي ابن عذاري: المراكشي، البيـان المغـرب فـي أخبـار األنـدلس والمغـرب، تحقيـق:  -11

 (.3م، ط1983بروفنسال، )الدار العربية لمكتاب، بيروت، 
اإلدريســي: أبــي عبــداهلل محمــد بــن محمــد بــن عبــداهلل بــن ادريــس،  نزىــة المشــتاق فــي اختــراق األفــاق،  -11

 م(.1989)عالم الكتب، بيروت، 
، )دار أبـي 2ر بوبايـة، طاإليبلني: أبو عمي صال  بن عبد الحمـيم، مفـاخر البربـر، تحقيـق: عبـد القـاد -12

 م(.2008رقراق، الرباط، 
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، )الييئة 2الحميدي: أبو عبداهلل محمد بن أبي نصر األزدي، جدوة المقتبس في ذكر والة األندلس، ط -13
 المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، د.ت(.

د زيـنيم مجيول، أخبار مجموعة في فت  األندلس وذكر أمرائيا والحـروب الواقعـة بيـنيم، تحقيـق: محمـ -14
؛ خيــر الــدين الزركمــي، األعــبلم، 62م( ص1994، )دار الفرجــاني لمنشــر والتوزيــع، ليبيــا، 1عــزب، ط

 م(.2002، )دار العمم لممبليين، بيروت، 15ط
المقـــري: أحمـــد بـــن محمـــد، نفـــ  الطيـــب مـــن غصـــن األنـــدلس الرطيـــب وذكـــر وزيرىـــا لســـان الـــدين بـــن  -15

م، 1998دار الفكـــر لمطباعـــة والنشـــر، بيـــروت،  الخطيـــب، تحقيـــق: يوســـف الشـــيخ محمـــد البقـــاعي، )
 (.1ط

 ياقوت الحموي، معجم البمدان، )دار صادر، بيروت، د.ت(. -16
 

 ثانًيا/ المراجع العربية:

ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور، المدينــة اإلســبلمية وأثرىــا فــي الحضــارة األوروبيــة، )مكتبــة األنجمــو المصــرية،  .1
 م(.1982، 2القاىرة، ط

2. 
 م(.1993يخ النصارى في األندلس، )المطبعة اإلسبلمية الحديثة، القاىرة، عبادة كحيمة، تار )

، 1إبراىيم القادري بوتشيش، مباحث في التاريخ االجتماعي لممغرب واألنـدلس خـبلل عصـر المـرابطين، ط .3
 م(.1998)دار الطميعة، بيروت، 

4. 
 م(.1969د.ن، دمشق، أحمد بدر، دراسات في تاريخ األندلس وحضارتيا من الفت  حتى الخبلفة، )  

أحمـــد مختـــار العبــــادي، الصـــقالبة فـــي أســــبانيا وعبلقـــتيم بحركـــة الشــــعوبية، )المعيـــد المصـــري لمدراســــات  .5
 م(. 1953اإلسبلمية، مدريد، 

، )مطبعـة الحسـين اإلسـبلمية، مصـر، 1حسين يوسف دويدار، المجتمع األندلسـي فـي العصـر األمـوي، ط .6
 م(.1994

 م(.1980، )منشورات جامعة قاريونس، كمية اآلداب، 2األندلس، ط خالد الصوفي، تاريخ العرب في .7
رجب محمد عبدالحميم، العبلقـات بـين األنـدلس اإلسـبلمية واسـبانيا النصـرانية فـي عصـر بنـي أميـة وممـوك  .8

 الطوائف، )دار الكتب اإلسبلمية، القاىرة، د.ت(.
-88، ص1م( ج1999اإلسـكندرية، سعد زغمول عبـد الحميـد، تـاريخ المغـرب العربـي، )منشـأة المعـارف،  .9

93. 
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 م(.1988السيد عبد العزيز سالم، تاريخ المسممين وآثارىم في األندلس، )دار النيضة العربية، بيروت،  .10
 م(.1986عبد المجيد نعنعي، تاريخ الدولة األموية في األندلس، )دار النيضة العرية، بيروت،  .11
-710ىـ/897-91المرصود إلى الفردوس المفقود )عصام محمد شبارو، األندلس من الفت  العربي  .12

 م(.2002ىـ/1432، )دار النيضة العربية، بيروت، 1م(، ط1492
 لطفي عبد البديع، اإلسبلم في أسبانيا، )مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، د.ت(.   .13
 م(.2003 ، )دار الثقافة العربية، القاىرة،1منى حسن محمود، دراسات في تاريخ المغرب واألندلس، ط .14
 يوسف فرحات، موسوعة الحضارة، )دار كممات النشر، د.م، د ت(. .15

 
 ثالثًا/ المجالت والدوريات العممية:

أحمد شحبلن، مكونات المجتمع األندلسي ومكانة أىل الذمة فيو، )مجمة التاريخ العربي، الرباط، العدد  -1
 م(.1990األول، 

 رابًعا/ الرسائل العممية:

السبلم لطيف، الحياة االقتصادية واالجتماعية فـي األنـدلس مـن الفـت  حتـى سـقوط  انتصار عبد النبي عبد -1
م، 2005م(، )جامعة عين شمس، كمية البنـات، قسـم التـاريخ، 1031 -711ىـ/ 422 -92الخبلفة األموية )

 رسالة ماجستير غير منشورة(.
ي األنـدلس وآثارىمـا الحضـارية، محمود كامل محمد السيد عبد الكافي، التسام  الديني والتعايش السممي ف -2

م، رســالة ماجســتير غيــر 2013)جامعــة عــين شــمس، كميــة البنــات لــآلداب والعمــوم والتربيــة، قســم التــاريخ، 
 منشورة(.

 
 

 خامًسا/ المراجع األجنبية:

1- Francisco Javier Simonet, Historia de lis Mozarabes de Espana, Madrid, 1897. 
2- Levi Provencal, Histories de 1’Espagne Musulmane. Trad. Arabe Esp. par E. 

Garcia Gomez. Collection Menendez pedal. 2’eme Edition Madrid 1957. 
3- Levi-proven cal, Histoire de L’Espagne Musulmane, paris, Tome 3, 1951m. 
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4- Reinhart Dozy: Spanish Islam; A History of the moslems in Spain,Trans by 
Francis Griffin Stokes, London, 1913m.  

 


