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  المؤدبهن وإسهاماتهم العممية واإلدارية في األندلس
 (م1701 -017هــ /299 -29)

 م.د.اثير عبد الكريم صادق  ا.
 كمية التربية لمبنات -جامعة البصرة 

 ممخصال
الحيغ أنيصت بيع ميسة تعميع أبشاء الصبقة العميا مغ الخمفاء )السؤدبػف(عمى السعمسيغ  أشمق لفظ   

لحلظ كاف يتع اختيارِىع  ككاف السؤدبػف يقػمػف بشفذ العسل الحي يؤديو السعمسػف، كاألمخاء كاألثخياء،
ككانت أىع الػاجبات التي يقػمػف  في الغالب مغ بيغ الحيغ امتازكا بالعمع كالشجابة كالخمق الكخيع،

فزال" عغ تعميسيع القخآف الكخيع كاألدب كالمغة العخبية  عشاية بأخالؽ الربياف كتأديبيع،بيا ىي ال
كالذعخ كأياـ العخب كغيخىا مغ العمػـ، كسا أسيسػا في الحياة اإلدارية، فقج أنيط بيع العجيج مغ 

خبيغ الػضائف كالسياـ، كذلظ لسا اترفػا بو مغ قجرات عمسية كصفات أخالقية، فأصبحػا مغ السق
 مشاصب عميا كحداسة في الجكلة. كتبػؤكالمدمصة كنالػا مكانة كبيخة في بالط األمخاء، 

 (.األنجلذ أبشاء الصبقة الخاصة، معمع الربياف، السؤدبػف ،:)الكمسات السفتاحية
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politenes and their scientific and administrative contributions in 
Andalusia 92-422 AH / 710-1031 AD   

Assist.Prof. Atheer Abdul Kareem Sadiq                     
University of Basrah - College of Education for Women         
Abstract                                                                                  
     The term "politenes " launched  to teachers  who were given  the task 
of educating upper-class caliphs, princes and the wealthy, and the 
"politenes "  were doing the same work as the teachers . Therefore, they 
were often selected from among those who were distinguished by science, 
and good Morals, and their most important duties were to take care of the 
morals and discipline of boys, as well as "teach them the Holy Quran, 
literature, Arabic, poetry, Arab days and other sciences, also   contributed 
to the administrative life, as they were entrusted with many jobs and tasks, 
due to their scientific capabilities and moral qualities, They became close 
to the authority and gained a great position in the court of princes, and 
they assumed high and sensitive positions in the state                            
Keywords:(politenes The boys' teacher, Sons of the Special category, 
Andalusia (  
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                                                                                      ـــةالمقدم 
شيجت بالد األنجلذ تصػًرا  كبيًخا كازدىاًرا ممحػًضا في مجاالت الحياة كافة مشيا العمسية            

فقج بمغ الشطاـ التعميسي مدتػى مغ الخقي شأنو في ذلظ شأف الشطع  كاإلدارية مػضػع دراستشا،
قات الحزارية القائسة بل كاف محاكًيا ليا كىحا نابع مغ العال التعميسية الستبعة في السذخؽ كالسغخب،

مابيغ تمظ البمجاف حيث انتقل الكثيخ مغ السؤثخات الحزارية بسجاالتيا كافة كمشيا الشطع التعميسية 
مغ السذخؽ إلى السغخب كمشيا إلى بالد األنجلذ عبخ قشػات التػاصل الحزاري كالتقاليج الدائجة 

رتبط التعميع في األنجلذ كسا ىػ الحاؿ في فقج ا آنحاؾ ، فاقتبدتيا األنجلذ كأضافت عمييا كشػرتيا،
 السذخؽ اإلسالمي بسخاحل تعميسية عجيجة اختز كل مشيسا في تمبية حاجة الفخد مغ العمع كالسعخفة،

 كمدار التعميع يبجأ بالكتاب كبالسعمسيغ الخاصيغ أك السؤدبيغ.        
ىػػ 299 -99إلدارية في األنجلذكقج جاءت دراستشا بعشػاف:))السؤدبػف كإسياماتيع العمسية كا   
فقج  لتدميط الزػء عمى السؤدبيغ كإسياماتيع العمسية كاإلدارية في األنجلذ، ـ ((،1701 -717/

كاف ليع األثخ الصيب في حسل مذعل الحزارة في األنجلذ كخارجيا ،إذ كاف السؤدبػف مغ العمساء 
العمػـ عمى نصاؽ كاسع، كالسيسا بيغ أبشاء الحيغ أسيسػا في تصػر الحخكة التعميسية فعسمػا عمى نذخ 

الحكاـ كالػزراء كالقادة القزاة كالعمساء كاألغشياء مغ أصحاب السخاكد كالثخكة كالشفػذ، كقج تػلى 
كالتقخب مشيع كتػلى  العجيج مشيع ميسة التأديب ألبشاء الحكاـ رغبة في تحديغ الػضع السعاشي ليع،

األمخاء كالخمفاء في األنجلذ بأنفديع ميسة البحث عغ األشخاص السشاصب العميا في الجكلة، كتػلى 
السشاسبيغ لتػلي الخصط اإلدارية ، فقج كانػا يدألػف عغ أحػاؿ الشاس كأخبارىع كيحاكلػف الكذف 
عغ أىل العمع كالخيخ مشيع كالتعخؼ عمى أماكغ إقامتيع في قخشبة كنػاحييا، كتتبع أخبارىع، فعشجما 

ز ما فيو مغ الرفات التي تؤىمو لتػلي ىحه الخصط كالسشاصب، قامػا تقع أعيشيع عمى شخ
قج سسع بيع  كأسشجكا إليو ىحه الخصة أك تمظ ،كضيخ في األنجلذ العجيج مغ السؤدبيغ، باستقجامو،

األمخاء كالخمفاء، كأعجبػا بيع، فأخحكا يبحثػف عشيع، كيقخبػنيع إلى مجالديع، كعيج إلييع بالعجيج مغ 
دارية، كارتفع شأنيع كحطػا باحتخاـ كتقجيخ مغ لجف األمخاء كالخمفاء كعامة السجتسع، الحيغ الخصط اإل

 كضعػا كامل ثقتيع بيع لسا تستعػا بو مغ صفات األمانة كالعجؿ في إصجار األحكاـ.
 -لقج اقتزت شبيعة السادة تقديع البحث إلى ثالثة محاكر رئيدة ىي:

 لمسؤدبيغ كمدتػاىع السعاشي . السحػر األكؿ/ السكانة االجتساعية
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 السحػر الثاني/ اإلسيامات العمسية لمسؤدبيغ.
 السحػر الثالث/ اإلسيامات اإلدارية لمسؤدبيغ.

 -المحهر األول/ المكانة االجتماعية لممؤدبين ومدتهاهم المعاشي:
َب ، فيقاؿ أدبو أي عمسو          َب بأَدَبَو أي أقتجى اشتقت كمسة ُمَؤِدُب لغػيا" مغ الفعل أدَّ كَتأدَّ

َب، كاحتحى بو، َب الغالـ  كُمَؤِدُب األشفاؿ بسعشى معمسيع، فيقاؿ أف فالف قج اْسَتْأَدَب بسعشى َتأدَّ كأدَّ
ىحبو كرباه عمى محاسغ األخالؽ، فالسؤدب ىػ كل شخز يقػـ بتأديب الشاس كإرشادىع إلى 

أيًزا إلى حدغ التخبية كالديادة في تشػيخ  كىػ يذيخ كيشياىع عغ فعل السشكخ، محاسغ األخالؽ،
كسا تجؿ عمى الطخافة كحدغ التعاشي مع األمػر كمغ كمسة األدب جاءت كمسة أدباء،  العقػؿ،

َب، كأشمقت  (،1كأدب الغالـ ىحبو كرباه عمى محاسغ األخالؽ) فيقاؿ أف فالف قج اْسَتْأَدَب بسعشى َتأدَّ
اء األمخاء كالخمفاء، كلع تقترخ ميسة السؤدب عمى التعميع كمسة مؤدب عمى كل مغ يقػـ بتأديب أبش

كىشاؾ مغ يخى أف ثسة فارًقا بيغ ميسة  بذكل خاص بل تعجت إلى التخبية العامة كتيحيب الدمػؾ،
السعمع كالسؤدب، فقج سسي السؤدب بيحا االسع تسيدا" لو عغ السعمع الحي تخرز بتعميع كإقخاء أبشاء 

تػلى العجيج مغ العمساء ميسة التأديب ألبشاء الخمفاء رغبة في تحديغ  العامة في الكتاتيب كقج
أكضاعيع السعاشية كمحاكلة التقخب مشيع لتػلى السشاصب العميا في الجكلة ،ليحا يذتخط فيسغ يتػلى 
ميسة تعميع أبشاء الخمفاء أف يكػف عمى درجة رفيعة مغ العمع كالسعخفة كغالًبا ما كاف يجتسع لكباف 

 (.9ما  كأف يكػف فقييا كمؤدًبا أك شيًخا كعالًسا في آف كاحج) في شخز
فكاف التأديب ميشة راقية ليا أصػؿ كقػاعج يجيجىا عجد مغ الستخرريغ الحيغ يعجكف أنفديع    
 (.0كقج عبخ عشيا القجامى بػ)الرشعة() كيستمكػف ممكات كقجرات كصفات تؤىميع لسسارستيا، ليا،

كيتصمب في الذخز الحي يسارس ميشة التأديب مدتػى عالًيا مغ السعخفة العامة       
كالستخررة، كاف يكػف ممًسا بذتى العمػـ ليداكؿ ىحه السيسة ،كقج أشار ابغ الفخضي إلى العجيج 
مغ العمساء الحيغ تػلػا ميشة التأديب،ككاف ىؤالء ممسيغ بعمػـ المغة ككانػا مغ القخاء كالفقياء 

 (. 2كالسحجثيغ كالذعخاء)
فالسؤدب ىػ الحي يذكل شخرية تمسيحه في حياتو األكلى كالسيسا إذا كاف مؤدبو كراعي أمخه    

فكيف إذا كاف مالزما" لو شػؿ حياتو لحلظ فقج حخص األمخاء كالخمفاء أف يتحمى مؤدبػا أكالدىع 
تػافخىا في السؤدب ىي:))أف كمغ الذخكط التي يجب  برفات تجؿ عمى التجيغ كاألخالؽ الحدشة،
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( لسا لو 5عادال"، مع الخبخة التامة بالقخآف كعمػمو.....(() يكػف السؤدب شيًخا خيًخا ديًشا عفيًفا كرًعا،
مغ آثار ايجابية عمى أبشائيع في السدتقبل، لحلظ نجج أف كتب التخاجع تجسع بيغ العمع كاألخالؽ عشج 

خص اآلباء عمى اختيار مؤدبي أكالدىع مسغ يتستعػف بالعمع لحلظ فقج ح حجيثيا عغ ىؤالء السؤدبيغ،
 العالي كاألخالؽ الحسيجة فيتسكشػا مغ التأثيخ عمى شمبتيع سػاء مغ الشاحية الخمكية أـ العمسية،

فالسؤدب ليذ مدؤكاًل عغ تمقيغ األكالد العمع أك تحفيطيع األدب أك الذعخ أك تعميسيع قػاعج المغة 
ف الصالب يتصمعػف إلى السؤدب كيتخحكنو قجكة في ترخفاتيع كسمػكيع بل كا كغخيبيا فحدب،

لكغ قبل ذلظ يجب أف يقػمػا أخالقيع كيعمسػىع حدغ التعامل  كيحتحكف بو في كمساتو كألفاضو،
كىحا جعميع مؤىميغ  ككاف بعس السؤدبيغ عمى درجة عالية مغ الثقافة كالعمع، كالدمػؾ مع الشاس،

 (.  6األمخاء كالخمفاء) ليكػنػا مؤدبيغ ألبشاء
كقج ارتبط التعميع في األنجلذ كسا ىػ الحاؿ في السذخؽ اإلسالمي بسخاحل تعميسية عجيجة         

السخاحل التي  اختز كل مشيا في تمبية حاجة الفخد مغ العمع كالسعخفة كيقرج بالسخاحل التعميسة،
ا، كمدار التعميع يبجأ بالُكتَّاب كبالسعمسيغ يسخ بيا الفخد في تعمسو مشح صغخه حتى يربح رجاًل متعمسً 

الخاصيغ أك بالسؤدبيغ كقج انتذخت الكتاتيب في األنجلذ كأخحت عمى عاتقيا مدؤكلية التعميع مشح 
ـ(أي قبل تػلي األميخ عبج الخحسغ 755ىػ/108عيج مبكخ، فقج كرد ذكخ مؤدب الربياف قبل سشة )

( إذ أشمق اسع )السؤدبػف( 7ـ( )788-755ىػ/179-108الجاخل الحي حكع بالد األنجلذ مشح عاـ)
عمى السعمسيغ الحيغ أنيصت بيع ميسة تعميع أبشاء الصبقة العميا كاألثخياء، ككاف السؤدب يقػـ بسثل 
العسل الحي يقػـ بو معمع الكتاب، ليحا كاف يتع اختيارِه في الغالب مسغ اشتيخكا بالعمع كالشجابة 

 كسا كاف يقػـ بتعميسيع، كأىع كاجباتو العشاية بأخالؽ الربياف كآدابيع، كمسغ يتحمػف بالخمق الستيغ
كقج أشمقت لفطة مؤدب عمى مغ يحتخؼ تعميع الذعخ كأياـ العخب ألبشاء الخاصة، فالسؤدب معمع 
صبياف الخاصة، يعمسيع كيخعى أخالقيع ، كلع يكغ السؤدب خاًصا بتعميع القخآف الكخيع كاألدب 

 ( .8اف يعمع عمػمًا أخخى أيًزا )كالعخبية كإنسا ك
كلع يكغ االىتساـ بالتعميع مقترًخا عمى شبقة اجتساعية معيشة، بل تعجاه إلى أغمب شبقات      

ككاف التعميع لجى أبشاء األمخاء كالصبقات الغشية أكسع كأدؽ إذ أىتع األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاء  السجتسع األنجلدي،
يع أبشائيع في القرػر كذلظ مغ أجل إعجاد أبشائيع لتحسل أعباء السدؤكلية التي كالخمفاء كالقادة بتعم

فكاف مغ عادة األمخاء كرجاؿ الجكلة كاألغشياء في األنجلذ  ستمقى عمى كاىميع في السدتقبل،
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إحزار العمساء كالسؤدبيغ إلى القرػر كإفخاد غخؼ خاصة ليع ليعمسػا بيا أبشاءىع ،فكثيًخا ما ندسع 
ا العالع قج أدب أبشاء أحج األمخاء،كأف بعزيع قج اختز بأبشاء األغشياء كتأديبيع،كسا عسل أف ىح

 (. 9السؤدبػف في البيػت كبرفة خاصة بيػت األغشياء كتقاضػا أجًخا عالًيا)
كقج تستع السؤدبػف بالدسعة الصيبة،عمى الدػاء بيغ الشاس أك بيغ الحكاـ، كساعجىع عمسيع عمى     

لى شبقة اجتساعية متسيدة،ىي شبقة الفقياء، التي أصبح ليا كزنيا كقيستيا في نطخ االنتداب إ
الجكلة كالسجتسع،مشح القخف الثاني اليجخي/الثامغ السيالدي،كساعج عمى ذلظ تػفيخ العير الكخيع ليحه 
الفئة مغ السجتسع كارتفاع أجػرىع ،لحلظ تستع السؤدبػف بخغج العير،كسعة الخزؽ فتحدغ كضع 

سؤدبيغ االقترادي كاالجتساعي،كقج سادت العالقات الصيبة بيغ األستاذ كشمبتو  فاألكؿ مدؤكؿ ال
عغ تعميسيع كتقػيسيع كبحؿ كل الجيػد الحثيثة في صالحيع،أما الثاني فسصالب بأف يعكف عمى 

ب" الجراسة،كأف يحتـخ أستاذه، كأف يسزي عمى قػاعج كعادات السجالذ العمسية،كاف األستاذ "السؤد
مثقًفا،كاسَع اإلشالع تتجمى فيو معخفتو الجيجة بسادة تخررو،كعمسو بالسػاد السترمة بيا، كمغ 
الدسات البارزة مػسػعيتيع العمسية، بسعشى أف السؤدبيغ كانػا يجيجكف أكثخ   مغ عمع،لحلظ نججىع 

العخبية كالفمظ متبحخكف في آف كاحج في عمػـ القخآف الكخيع،كالحجيث الشبػي،كعمع الفقو، كالمغة 
 (.17كالخياضيات كالفمدفة كغيخىا مغ العمػـ... )

كعسل األمخاء كالخمفاء عمى متابعة مؤدبي أبشائيع، لمػقػؼ عمى مؤىالتيع كسمػكيع   
الذخري ىحا مغ ناحية،كالػقػؼ عمى مدتػى أدائيع مغ ناحية أخخى،كسا حخصػا عمى متابعة 

فيخ كل أسباب الخاحة كمدتمدمات التعميع ليع، كحجدكا لمسؤدبيغ أخبار أبشائيع التأديبية كعسمػا عمى تػ 
أجػرىع مع ما يخافق ذلظ مغ امتيازات،البج كأف يحرل عمييا كل مغ اترل بحكي الشفػذ 
كالجاه،كغالبًا ما يفخد لمسؤدب جشاح خاص في قرخ الفتى الستأدب، يعير فيو كأحج أفخاد العائمة 

متعجدة، فكانت تسشح ليع عمى شكل جػائد أك مختبات شيخية تجفع ،كأجخة السؤدبيغ أتخحت أشكااًل 
نقًجا أك مػاد غحائية كأشعسة كمؤكنة تقجـ لمسؤدب كصبيانو،فيالحظ أف أجػر السؤدبيغ قج اختمفت مغ 
عرخ إلى عرخ،كمغ مؤدب لسؤدب، كمغ حاكع آلخخ، فقج تكػف األجخة تجفع شيخًيا أك في نياية 

 (.   11األجخة عمى شكل مكافآت غيخ محجدة عيشية كمبالغ مالية عالية )التأديب، كأحياًنا تكػف 
ـ(بالشاحية التعميسية كرفع مغ 976 -961ق/ 066 -057اىتع الخميفة الحكع السدتشرخ باهلل)    

قيسة العمع كشجع األنجلدييغ عمى الدعي في تحريمو إذ قاـ بإنذاء أماكغ لتعميع الربياف القخاءة 
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أخخى كأشمق عمييا أسع)الكتاتيب(حيث أنذأ الكتاتيب في مجيشة قخشبة ليتعمع فييا  كالكتابة كعمػـ
أكالد الفقخاء كالزعفاء كالسداكيغ بالسجاف، ثع جعل لمسؤدبيغ الحيغ يقػمػف بتجريديع أكقافًا مغ دخل 

 .   ( 19حػانيت الدخاجيغ لكي يزسغ ليع راتًبا ثابًتا يتقاضػنو ليعيشيع عمى الحياة كصعػباتيا)
كيعج ىحا العسل كتمظ الخصػة الخائجة مغ أفزل أعسالِو كأحدشيا، كفي ىحا الرجد يقػؿ ابغ       

عحارى:))كمغ مدتحدشات أعسالِو اتخاذ السؤدبيغ يعمسػف أكالد الزعفاء كالسداكيغ القخآف حػالي 
تياد كالشرح السدجج الجامع بكل ربس مغ أرباض قخشبة،كأجخى عمييع السختبات،كعيج إلييع باالج

ابتغاء كجو هللا العطيع، كعجد ىحه السكاتب سبعو كعذخكف مكتًبا، مشيا ثالثة حػؿ السدجج الجامع 
 ( .10كباقييا في كل ربس مغ أرباض السجيشة(()

كيسكغ اعتبار الحكع السدتشرخ بيحا العسل أكؿ حاكع مغ حكاـ األنجلذ مسغ اىتسػا بيحا    
اف األنجلذ يتستعػف بشعسة العمع، فقخاءىع قبل أغشيائيع فاختفت   الجانب،كبيحه الصخيقة أصبح سك

بحلظ األمية،كأقبل الشاس يتشافدػف فيسا بيشيع عمى تمقي العمػـ، كانتذخ التعميع انتذاًرا لع يذيُج لو مغ 
قبل كزاد الػعي الثقافي،ثع نزجت العقميات بحلظ الشػر الحي مشو هللا )سبحانو كتعالى( عمييع حتى 

ح ىشاؾ نػع مغ التشافذ عمى حفظ كتب العمع،كىكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحا انتذخ التعميع في األنجلذ انتذاًرا أصب
كاسًعا ككجج تخحيًبا بيغ سكانيػػػػػا، صغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىا ،ككبارىػػػػػػػػػػػػا رجاليا كنداؤىا، فأخحكا يشيمػف مغ 

 (.12مشابعو كيعسمػف عمى نذخه) 
 /اإلسهامات العممية لممؤدبين لثانيالمحهر ا

شيجت بالد األنجلذ ضيػر عمػـ عجة في مجاالت مختمفة كانت أساسية كضخكرية اجتيج           
كل عالع في شمبيا, فقج أكقفػا حياتيع عمييا لػعييع بأىسيتيا لسجتسعيع كقج اىتع السؤدبػف بيحه 

كلرمة العمػـ مع بعزيا نججىع كفي آف كاحج متبحخكف في عمػـ عجة كمشيا  العمػـ الستشػعة،
 :)عمػـ القخآف الكخيع كالفقو كالحجيث كالمغة( كعمػـ أخخى. 

حيث كاف لعمػـ  ازدىخت الحياة العمسية في األنجلذ برػرة كبيخة كشسمت مياديغ العمع السختمفة,   
سي ،كضيخ في األنجلذ العجيج مػػغ السؤدبيغ مسغ القخآف الكخيع نريب كافخ في ىحا الشذاط العم

بخزكا في عمػـ القخآف الكخيع كأكلػه عشايتيع كقامػػػا بجراستو كتجريدو،مشيع عبادؿ بغ عسخ 
ككحلظ أصبغ بغ تساـ  (،16()15) كاف يؤدب بالقخآف بحاضخة استجة ـ(957ق/009)ت

 (.17الحفظ لمقخآف)ـ( ،كاف رجاًل صالًحا مغ أىل القخاءات ك 975ق/065الحخز)ت
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ـ( كاف مؤدًبا 1771ق /099كمشيع أيًزا دمحم بغ خميفة بغ عبج الجبار بغ خميفة )ت       
ـ( كاف حافًطا لمقخآف ،كثيخ التيجج  كقج 1779ق/090(،ككحلظ كليج بغ عبج الخحسغ )ت18بالقخآف)
القخاءات , حيث  ـ( اشتيخ بعمع1772ىػػ/095(،كإبخاليع بغ مبذخ بغ شخيف البكخي )ت19أدب بو)

(ككحلظ حديغ بغ فتح )ت 97كاف يقخئ القخآف الكخيع في حانػتو كيشقط السراحف كيعمع السبتجئيغ )
(،كمشيع 91ـ( كاف مؤدًبا بالقخآف الكخيع ،كلو برخ في الغخيب كالشحػ كالذعخ )1719ق/ 270قبل 

العخبية ، زاىًجا كاستأدبو ـ( ككاف عالًسا بالقخآف، بريًخا ب1719ق/270دمحم بغ عبج هللا )ت قبل 
 (.99( لبشيو ) 891-796ق/ 976 -187االميخ الحكع بغ ىذاـ)

كسا اشتيخ السؤدبػف بجراسة الحجيث الشبػي الذخيف كركايتو، كمشيع دمحم بغ أحسج بغ دمحم الكيدي     
ؤدًبا ـ( الحي عشي بالدشغ كاآلثار،كاف زاىًجا فاضاًل مشكبًزا حافًطا لمحجيث ،م1770ىػ/ 092)ت

ىػ/ 276(ككحلظ سمسة بغ سعيج بغ سمسة بغ حفز بغ عسخ األنراري )ت 90بالقخآف)
ـ(يكشى أبا القاسع،مغ أىل استجة، كرحل إلى السذخؽ كحج ىشاؾ كأقاـ ىشاؾ نحػ عذخيغ 1715

عاًما، كمارس ميشة التأديب في بعس أحياء العخب، كاف حافًطا لمحجيث يسمي مغ صجره كيذبو 
السحجثيغ كلو ركاية كاسعة،حسل معُو مااًل  كثيًخا في رحمتو إلى السذخؽ كعشي بجسع بالستقجميغ مغ 

 ( .  92الكتب فأدخل إلى األنجلذ ثسانية عذخ حساًل مذجكدة مغ الكتب )
كضيخ لشا في األنجلذ العجيج مغ السؤدبيغ الحيغ نبغػا في عمع الفقو كمشيع أحسج بغ قدلساف       

غ أىل قخشبة،كاف حافًطا لمفقو عمى محىب مالظ كأصحابو،ككاف ـ( م919ق/077السؤدب )ت
 (.95يؤدب بالقخآف،كىػ مغ العباد الستبتميغ )

عاقًجا  (،كاف حافًطا لمسدائل،96ـ( مغ أىل قخشبة)908ق/097ككحلظ سعجاف بغ معاكية )ت    
كاإلفتاء كعقج كتػلى التأديب  لمذخكط ،انرخؼ إلى األنجلذ، فانتقل مغ قخشبة إلى إقميع القرب،

 (.97ـ()908ق/097الذخكط في ىحا اإلقميع سشة)
ق ( الشحػي مغ أىل 968ق/  058كمشيع أيًزا دمحم بغ يحيى بغ عبج الدالـ األزدي )ت    

مػثػًقا بو، دقيق االستشباط حاذًقا بالكياس قرجه السمػؾ  إماًما، قخشبة كاف صالحا متجيًشا، فقيًيا،
 (.98ـ( البشو السغيخة ) 961 -919ق/057-077الخميفة الشاصخ)كاستادبو  لتأديب أكالدىع،

كسا بػػخع السؤدبػف فػػي عمػـ المغة العخبية كالشحػ كالذعخ فكػػػػػػػػػػانػا يجيجكنو كيحفطػنو       
ككانت البرخة في مقجمة السجف العخاقية التي قرجىا عمساء األنجلذ ليشيمػا مغ  كيتشاقمػنو ركاية،
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حيث كاف معمسػ الكتاتيب كمؤدبػىا في مقجمة العمساء الحيغ شجكا الخحاؿ إلييا،  تيا،عمػميا كثقاف
ـ ( مؤدب الربياف بقخشبة بخحمة إلى بالد السذخؽ زار 812ىػ /  199فقاـ الغازي بغ قيذ ) ت 

ـ ( 801ىػ /  916() ت 99مغ خالليا مجيشة البرخة كالتقى بعمساء المغة فييػػا مشيع األصسعي)
كعشجما عاد إلى األنجلذ حسل معو عمًسا مفيًجا في المغة كالشحػ حتى أف  ئو في ىحا العمع،،كنطخا

 ( .   07األميخ عبج الخحسغ بغ معاكيػػػة كاف يجمو كيحتخمو كيدكره في مشدلو،كقج اتخحه مؤدًبا ألبشائو)
ىتساـ ـ ( ضيخ اال796 – 788ىػ /  187 – 179كفي عيج األميخ ىذاـ بغ عبج الخحسغ )    

بالحزارة األنجلدية كذلظ مغ خالؿ دعع الحخكة العمسية في البالد كتذجيع الخحالت إلى السذخؽ 
كإقامة السجالذ العمسية كاستقصاب العمساء مغ خارج األنجلذ إسياًما مشو في نذخ ثقافة معخفية بيغ 

إلى بالد األنجلذ أبشاء السجتسع األنجلدي كي تكػف قادرة عمى احتزاف جسيع التأثيخات القادمة 
كالسيسا العخاقية مشيا،حيث زار سػار بغ شارؽ ) مغ رجاؿ القخف الثاني اليجخي / الثامغ السيالدي( 
مجيشة البرخة،بعج إتسامو مشاسظ فخيزة الحج التقى عجًدا مغ عمساء المغة مشيع األصسعي كنطخائو 

ى األنجلذ اختاره األميخ ىذاـ أيًزا كأخح عشيع أصػؿ الشحػ كقػاعجه األساسية، كعشجما عاد إل
ليكػػػف مؤدًبا البشو الحكع لسا عخؼ عشو مغ كفاءة عمسية اكتدب معطسيا مغ رجاالت العمع في 

 ( .01البرخة )
ـ( الشحػي الذاعخ،كاف نحػًيا حاذًقا عالًسا 886ق/970كمشيع عثساف بغ السثشى الكيدي)ت     

مقجًما في الرشاعة،معجكًدا في جسمة رؤساء السؤدبيغ  بالمغة كشاعًخا مجػًدا رقيق الغدؿ،جدؿ السجح
 -891ق/ 908 -976لؤلغشياء كاألمخاء كأدب أكالد األميخ عبج الخحسغ بغ الحكع ) 

ـ( مغ أىل قخشبة ،كاف مذيػًرا بالفزل 911ق/999(،كجابخ بغ غيث )ت 09ـ()859
( لتأديب 00ع بغ عبج العديد)متجيًشا،عالًسا بالعخبية كالذعخ كضخكب األدب ،استقجمو الػزيخ ىاش

ـ( عخكضًيا 999ق/ 017(،ككحلظ كاف ىذاـ بغ الػليج بغ دمحم بغ عبج الجبار )ت02كلجه )
كنحػًيا،أدب األميخ عبج الخحسغ الشاصخ لجيغ هللا،ثع أدب بعجه كلي عيجه الخميفة الحكع السدتشرخ 

 (.05باهلل )
ـ( كاف عالًسا 905ق/092عبج هللا بغ سالع )ت كمشيع أيزا" عبج هللا بغ سميساف بغ السشحر بغ    

بالعخبية كيقخض الذعخ كيسجح السمػؾ كلو في ذلظ قرائج حداف ،استادبو الخميفة الشاصخ لجيغ هللا 
 (.06لػلجه الحكع السدتشرخ)
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ـ( كاف رجاًل 925ق/ 002كمشيع يػسف بغ دمحم بغ يػسف بغ شخيف البمػشي )ت     
(،ككحلظ سعيج 07ة،حدغ الخط،جيج الزبط،إماًما في ىحا الفغ كمؤدًبا )صالًحا،عالًسا بالشحػ كالمغ

 (.  08ـ( مغ أىل قخشبة ،كاف مؤدًبا بالعخبية )959ق/028بغ قجامو بغ عبج الػارث )ت
ـ( كاف عالًسا بالمغة 960ق/059كمشيع أيًزا كليج بغ عيدى بغ الحارث بغ سالع بغ مػسى )ت   

بريًخا بالذعخ،حدغ االستشباط لسعانيو، جيج الشطخ فيو ،كاف رجاًل شاىًخا مؤدًبا بعيج االسع في 
ـ( كاف لو 977ق/067(،كمشيع سعيج بغ دراؾ بغ معاكية )ت09التأديب ،يتشافذ عميو السمػؾ)

ـ(  989ق/ 079(،ككحلظ دمحم بغ حدغ بغ عبج هللا بغ مححج الدبيجي)ت27برخ بالشحػ كأدب بو)
مغ سكشة قخشبة كناؿ بيا جاًىا عطيًسا كرياسة، كذاع صيتو في عمع الشحػ كالمغة ،استادبو الخميفة 

 (. 21الحكع السدتشرخ باهلل لػلجه ىذاـ السؤيج)
ـ(مغ أىل قخشبة،كاف خصيًبا نحػًيا كشاعًخا   أدب 989ق/079كمشيع دمحم بغ مدعػد الخصيب )    

(،كمشيع حديغ بغ الػليج 29بالعخبية زمًشا ثع صار يخصب بيغ يجي الخميفة الحكع السدتشرخ باهلل )
ـ( مغ أىل قخشبة،كاف نحػًيا عالًسا بالعخبية، متقجًما بيا ،استادبو 999ق/ 097بغ نرخ )ت

ـ( لبشيو كقخبو مشو، ككاف شاعًخا كثيخ 1779-977/ ىػ099-066الحاجب دمحم بغ أبي عامخ)
 (.20السجح كلو حظ مغ عمع الكالـ )

ـ( كاف مؤدًبا ألكالد الخمفاء في الشحػ 1719ق/270ككحلظ بكخ بغ عبج هللا الكالعي )ت قبل     
ـ( كاف نحػًيا شاعًخا 1719ىػ/270(،كسعيج بغ عيذػف )ت قبل سشة 22كالذعخ أديبا بميًغا)

(،كمشيع دمحم بغ حسجكف الغافقي الػراؽ )ت قبل 25كأدب بعس أكالد الخمفاء في قخشبة)بميًغا،
 (.26ـ(عشي بتقييج المغة كحفطيا، ككاف حدغ الخط،ضابًصا لو،مؤدًبا بالعخبية)1719ق/270
كأسيع السؤدبػف في عمع التاريخ أيًزا كمػػػػغ ىػػػػػػػػؤالء، عفيخ بغ مدعػد بغ عفيخ بغ بذخ بغ      

ـ( كاف مؤدًبا حافًطا لمغة، كأخبار العخب، ككقائعيع كأياميع، 999ق/017زالة الغداني )تف
 (.27( كركاية الذعخ)كمذاىج الشبي )

ـ( كاف 929ق/001كسا بخع السؤدبػف في عمع الحداب كمشيع دمحم بغ إسساعيل الشحػي )ت     
(،ككحلظ سعيج بغ   أحسج 28 )عالًسا بالحداب دقيق الشطخ،كأدب الخميفة الحكع السدتشرخ باهلل

 ( .29ـ( كاف رجاًل صالًحا، عالسا" بالحداب)929ق/008الفخضي )ت
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كنقل الصبيب دمحم بغ عبجكف الجبمي) مغ رجاؿ القخف الخابع اليجخي / العاشخ         
السيالدي(ألىل األنجلذ قػاعج الصب البرخي كأصػلو التي تعمسيا في البرخة كالقاىخة عشج رحمتو 

ـ( استقبمو شمبة الصب 977ىػ /  067ـ( كعشج عػدتو في سشة) 958ىػ /  027إلييسا سشة ) 
بالحفاكة كاالحتخاـ كأخحكا عشو عمسو الصبي،كبمغت شيختو في جسيع أنحاء األنجلذ   حتى األنجلدي 

قيل عشو:))إنو لع يمق في قخشبة مغ يمحق دمحم بغ عبجكف في صشاعة الصب، كال يجاريو في 
 ( .57ضبصيسا كحدغ درايتو فييا كأحكامو لغػامزيا، ككاف مؤدًبا بالحداب(()

جلذ نبػغ العجيج مغ السؤدبيغ الحيغ ذاعت شيختيع كإلساميع بسختمف كعميو فقج شيجت األن     
العمػـ ، كالعمػـ الجيشية كالمغػية كاألدبية، كسائخ العمػـ األخخى،كىؤالء أسيسػا في تصػيخ الحخكة 

 العمسية كالفكخية عمى حج سػاء في األنجلذ كمغ جػانبيا كافة .
 ناإلسهامات اإلدارية لممؤدبي المحهر الثالث/

أسيع السؤدبػف في الحياة اإلدارية، فقج أنيط بيع العجيج مغ الػضائف كالسياـ، كذلظ لسا           
اترف بو البعس مغ قجرات عمسية كصفات أخالقية، فأصبحػا مغ السقخبيغ لمدمصة كنالػا مكانة 

إلييا، فقج بجأ ىؤالء كبيخة في بالط األمخاء كالخمفاء،كنتيجة لمسكانة االجتساعية كالدياسة التي كصمػا 
يدتغمػف ىحه السكانة لمػصػؿ إلى بعس السشاصب اإلدارية، ككانت الػضائف إلدارية الكبيخة في 
األنجلذ، تدسى )الخصة( فشقػؿ مثاًل  خصة القزاء، كخصة الكتابة... الخ، فالخصة تعشي الػاليات 

السذخؽ، فتػلى األمخاء كالخمفاء في أك الشطع أك الػضائف كالسشاصب الكبيخة، كىي تقابل الجكاكيغ في 
(،فقج كانػا 51األنجلذ بأنفديع ميسة البحث عغ الذخز السشاسب لتػلي ىحه الخصط اإلدارية)

يدألػف عغ أحػاؿ الشاس كأخبارىع كيحاكلػف الكذف عغ أىل العمع كالخيخ مشيع كالتعخؼ عمى 
قع أعيشيع عمى شخز ما فيو مغ أماكغ إقامتيع في قخشبة كنػاحييا، كتتبع أخبارىع، فعشجما ت

الرفات التي تؤىمو لتػلي ىحه الخصط كالسشاصب، قامػا باستقجامو كأسشجكا إليو ىحه الخصة أك تمظ) 
59. ) 

ضيخ في األنجلذ العجيج مغ السؤدبيغ ،قج سسع بيع األمخاء كالخمفاء، كأعجبػا بيع، فأخحكا         
إلييع عمى سبيل السثاؿ بخصة القزاء كخصط  يبحثػف عشيع،كقخبػىع إلى مجالديع، كعيجكا

ُأخخى،كارتفع شأنيع كحطػا باحتخاـ كتقجيخ مغ لجف األمخاء كالخمفاء كعامة السجتسع، الحيغ كضعػا 
كامل ثقتيع بيع لسا تستعػا بو مغ صفات األمانة كالعجؿ في إصجار األحكاـ،فكانػا ال يخافػف في هللا 
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،كتتجمى إسيامات السؤدبيغ في الحياة اإلدارية مغ خالؿ تبػءىع لػمة الئع، يقػلػف الحق كيشفحكنو
ق ( 968ق/  058العجيج مغ الخصط اإلدارية،  فقج تػلى دمحم بغ يحيى بغ عبج الدالـ األزدي )ت

(،كسا 52( في عيج الخميفة الحكع السدتشرخ باهلل    كتػسع لو بالجخاية)50خصة )مقابمة الكتب()
 الذخشة كغيخىا مغ السشازؿ الخفيعة  تػلى السؤدبػف خصة صاحب 

ـ(مغ أىل قخشبة،استأدبو الخميفة 978ق/ 068كمشيع أحسج بغ دمحم بغ يػسف السعافخي)ت       
(،ككحلظ دمحم بغ حدغ بغ عبج هللا 55الحكع السدتشرخ باهلل لػلي عيجه السؤيج كتػلى أحكاـ الذخشة)

ه الخميفة الحكع السدتشرخ باهلل عمى ـ( مغ سكشة قخشبة كال 989ق/ 079بغ مححج الدبيجي)ت
 ( . 56أحكاـ القزاء بسػضعو،ثع تػلى خصة الذخشة )

ـ(مغ أىل قخشبة،تػلى القزاء في عيج  ىذاـ 989ق/079كمشيع دمحم بغ مدعػد الخصيب )ت    
ـ(، ثع عدؿ عغ القزاء،كتػلى الرالة في جامع الدىخاء 1779-977ىػ/ 099-066السؤيج)

(57.) 
ـ( كاف مغ أىل السعخفة كالفيع استأدبو السشرػر بغ 1771ق/ 099ظ سعيج الشاكػري )تككحل      

 (.58أبي عامخ لػلجه،ككاله الرالة كالخصبة بجامع الداىخة )
ـ( ممسا" بعمػـ القخآف الكخيع 1777ق/098ككاف أحسج بغ ىذاـ بغ أمية بغ بكيخ األمػي )ت    

 (.59شاس في الرالة)كلو إسيامات كثيخة في أعساؿ البخ كيؤـ ال
ـ( كىػ مغ أىل قخشبة كاف يؤدب بالفخاريغ مقجًما 1779ق/ 277كمشيع أبػ عسخ السعمع)ت     

في الرشاعة عمسا في الفزل كالعجالة تػلى )خصة الذيادات( عشج حكاـ قخشبة يػًما في 
 (.67ـ( في خسديغ رجاًل مغ السعمسيغ)1779ق/277األسبػع،استذيج في كقيعة الدبت سشة )

فكاف السؤدبػف بسثابة الذخياف السغحي ليحه الخصط، فقج أسيسػا بذكل فاعل كمؤثخ في      
تشطيسيا كتصػرىا،كأمجكىا بعصائيع كخبخاتيع كتجاربيع التي اكتدبػىا مغ خالؿ عسميع  كتعامميع 

 السباشخ مع الشاس كالحكاـ مًعا.
 

 الخاتمــــــــــة
ا مغ جػانب الحزارة العخبية اإلسالميػػػػػػػػػػػػػػػػػة كىػػػػػػػػػػػػػ) السؤدبػف تشاكلشا في البحث جانًبا ميسً      

ـ ( تعخفشا فيو عمى أحػػػػػػػػاؿ 1701 -717ىػػ /299 -99كإسياماتيع العمسية كاإلدارية في األنجلذ
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ل البحث إلى تمظ الذخيحة كدكرىػػػػا في السجتسع األنجلدي مػػػغ الشاحية العمسية كاإلدارية، كقج تػص
 -عػػػػػػػجد مغ الشتائج ىػػػػػػػػي:

بمغ الشطاـ التعميسي في األنجلذ مدتػى مغ الخقي شأنو في ذلظ شأف الشطع التعميسية الستبعة  -أكالً 
 في السذخؽ كالسغخب ككاف مشافًدا ليا.

عجة اختز ارتبط التعميع في األنجلذ كسا ىػ الحاؿ في السذخؽ اإلسالمي بسخاحل تعميسية  -ثانًيا
كل مشيا في تمبية حاجة الفخد مغ العمع كالسعخفة،كمدار التعميع يبجأ بالكتاب كبالسعمسيغ الخاصيغ أك 

 بالسؤدبيغ .
كاف السؤدب يقػـ بسثل العسل الحي يقػـ بو معمع الكتاب، ليحا كاف يتع اختيارِه في الغالب  -ثالًثا

الخفيع كأىع كاجباتو العشاية بأخالؽ الربياف مسغ اشتيخكا بالعمع كالشجابة كمسغ يتحمػف بالخمق 
 كآدابيع ، كسا كاف يقػـ بتعميسيع.

كسا أشمقت لفطة مؤدب عمى مغ يحتخؼ تعميع الذعخ كأياـ العخب ألبشاء الخاصة، فالسؤدب  -رابًعا
معمع الربياف الخاصة،يعمسيع كيخعى أخالقيع ، كلع يكغ السؤدب خاصًا بتعميع القخآف الكخيع كاألدب 

 كالعخبية كإنسا كاف يعمع عمػمًا أخخى أيزًا  .  
الحخكة العمسية كالفكخية في األنجلذ مغ جػانبيا كافة كعسمػا عمى  أسيع السؤدبػف في تصػر -خامًدا

نذخ العمػـ عمى نصاؽ كاسع ،كالسيسا بيغ أبشاء الصبقة الحاكسة مغ الخمفاء كاألمخاء كالػزراء ،كالقادة 
كأبشاء القزاة كالعمساء كاألغشياء مغ أصحاب السخاكد كالثخكة كالشفػذ ،حيث بخز العجيج مشيع كذاعت 

 تيع كإلساميع بسختمف العمػـ ، كالعمػـ الجيشية كاألدبية ،كاإلندانية كالعمػـ العقمية  .شيخ 
أسيع السؤدبػف في الحياة اإلدارية، فقج أنيط بيع العجيج مغ الػضائف كالسياـ، كذلظ لسا  -سادًسا

كبيخة في اترفػا بو مغ قجرات عمسية كصفات أخالقية، فأصبحػا مغ السقخبيغ لمدمصة كنالػا مكانة 
 بالط األمخاء، كتبػءكا مشاصب عميا كحداسة في الجكلة.

 
 ههامشال
، أبغ مشطػر، (1)   ؛976، ص1ـ(، ـ1992، ،)بيخكت0دار صػػادر، ط لدػػاف العخب، جساؿ الجيغ دمحم بغ مكـخ

 ،ـ(9770، بيخكت، 9التخاث العخبي، ط ، )دار إحياءالقػػػػػامػػػػػس السحيط، الفيخكز آبادي، مجج الجيغ دمحم بغ يعقػب
 .  68ص
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ق/ 002 -109مطاىخ التأديب كالتعميع ألبشاء الخمفاء في العرخ العباسي ) نػفل دمحم كشيبة خيخي، ( نػري،9)
 .22ـ، ص 9711،  0، العجد 18مجمة التخبية كالتعميع، ـ ـ( بحث مشذػر،925 -757

ديب /دراسة في التخاث التخبػي اإلسالمي ، حػلية كمية التخبية، محسػد مرصفى، السؤدبػف كصشعة التأ قسبخ، (0)
 . 162ـ ص1985قصخ، ،2،ع2س
 1ـ ،ج1989، القاىخة ، 9( تاريخ عمساء األنجلذ، تحقيق: إبخاليع األبياري، دار الكتاب السرخي، ،ط2)

 .  979- 977، 187، 156، 112،الرفحات
ـ 1979حدشي عبج الػىاب، الذخكة التػندية لفشػف الخسع ،تػنذ، تحقيق: حدغ  آداب السعمسيغ، دمحم، ( سحشػف،5)

مشذػرة  في ضسغ   رسالة  في آداب الحدبة  كالسحتدب، دمحم  بغ احسج  التجيبي ، ؛ابغ عبجكف،29 -27،ص
ػػػػػػج  العػػػػػػػػػػالي كتاب " ثػػػػػػػػػالث  رسائل  أنجلدية  في آداب  الحدبة "،  تحقيػػػػػػػػػػػػػق  إ. ليفي بخكفشداؿ ، ) السعي

 .96 -95ـ (  ، ص 1955الفخندي   لآلثار الذخقية ،القاىخة،  
دمحم  ؛ العػامخة،209 -201ـ،ص1989،القاىخة،1دار الفكخ العخبي،ط تاريخ التعميع في األنجلذ، ( عيدى،6)

 ذلظ بالفكخ التخبػي الحجيث،الفكخ التخبػي في كصايا العرخ األمػي لؤلبشاء كالسؤدبيغ في األنجلذ مقارنة  حدغ،
 . 56-50ـ ، ص9778أشخكحة دكتػراه ،كمية الجراسات العميا ، الجامعة األردنية ، 

 أبػ بكخ دمحم بغ عسخ بغ عبج العديد القخشبي ،تاريخ افتتاح األنجلذ ،تحقيق: إبخاليع  ( ابغ القػشية:7) 
 . 67صـ( ،1989،القاىخة  ،9)دار الكتاب السرخي ، ط االبياري،   

االتجاىات الثقافية في بالد الغخب اإلسالمي خالؿ القخف الخابع اليجخي /العاشخ   ،بذيخ رمزاف التميدي، (8)
 .071-077ـ( ،  ص9770،بيخكت،1السيالدي، )دار السجار اإلسالمي،ط

( ابغ حياف، أبػ مخكاف  حياف  بغ خمف بغ  حديغ  القخشبي،السقتبذ  في أخبار  بمج األنجلذ ، تحقيق  عبج  9) 
؛ السقتبذ ، تحقيق: محسػد عمي مكي  77 – 76ـ(، ص 1965الخحسػػغ عمي  الحجػػػي،) دار الثقافة  بيخكت، 

، 081ـ،الدفخ الثاني ، ص9770، الخياض ، 1،مخكد الفيرل لمبحػث كالجراسات اإلسالمية ،ط
؛كيشطخ:ياسيغ ، معالي دمحم عمي، األكضاع العمسية في األنجلذ خالؿ عرخ اإلمارة كعالقاتيا مع بالد السغخب 080

ـ(، رسالة ماجدتيخ ،كمية الجراسات العميا ، جامعة الشجاح الػششية ، فمدصيغ 998 -756ق/016- 108كالسذخؽ )
 .55 -52ـ، ص 9717، 
 . 56-55؛ العػامخة ،الفكخ التخبػي ، ص069 -061تاريخ التعميع في األنجلذ ،ص( عيدى ،17) 
السقتبذ  ؛77 –76؛ابغ حياف،السقتبذ،تحقيق:الحجي،ص706،ص9تاريخ عمساء األنجلذ،ج (ابغ الفخضي،11) 

اجدتيخ العكر، إبخاليع عمي التخبية كالتعميع في األنجلذ ،رسالة م كيشطخ: .080الدفخ الثاني،ص مكي، تحقيق:
 -956؛ عيدى ،تاريخ التعميع في األنجلذ،ص195 -191ـ(، ص 1989مشذػرة ،)كمية التخبية ،الجامعة األردنية ،

 .57؛ العػامخة الفكخ التخبػي، ص069-060، 967
البياف السغخب في  أبػ العباس احسج بغ دمحم، ابغ عحارى، ؛977ص تحقيق :الحجػػػي، السقتبذ، (ابغ حياف،19)

 ،9ـ( ،ج1980، بيخكت، 0ط دار الثقافة،) تحقيق: ج.س. كػالف كإ.ليفي بخكفشداؿ، ،بنجلذ كالسغخ أخبار األ
 تخجسة: التخبية اإلسالمية في األنجلذ )أصػػػػليا السذخقية كتأثيخاتيػػػػا الغػػػػخبية( ، ريبيخا، خػلياف، كيشطػخ: .927ص

 ،التعميع في األنجلذ تاريخ ،؛ عيدى15ص ـ(،1992القػػػػػاىخة ، ،9ط )دار السعػػارؼ، الصاىخ أحسج مكي،
 .967ص

 .  927،ص9( البياف السغخب،ج10) 
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 ( لمسديج مغ التفاصيل عغ الحخكة الفكخية كدكر الحكع السدتشرخ في ازدىارىا. يشطخ: السدركع، كفػػػػػػػػػػاء 12)
ـ(، رسالة ماجدتيخ، )كمية الذخيعة 976 -961ق/ 066-057عبجهللا ، الخميفة األمػي الحكع السدتشرخ) 

ـ(؛ فاشسة الدىخاء،مدػسة، الحياة العمسية في عيج الحكع 1980-1989كالجراسات اإلسالمية ، جامعة أـ القخى، 
تيارت  -اإلندانية، جامعة ابغ خمجكف  ـ(( ،رسالة ماجدتيخ،)كمية العمـػ976-961ىػ/066-057السدتشرخ باهلل )

 ـ (.9710-9712،
( استجة: كىي كػرة باألنجلذ مترمة بأعساؿ رية بيغ القبمة )الجشػب( كالغخب مغ قخشبة ، كىي قجيسة االزؿ 15)

كاسعة الخساتيق كاألراضي مػقعيا عمى نيخ سشجل كىػ نيخ غخناشة ، بيشيا كبيغ قخشبة عذخة فخاسخ كأعساليا 
، 8أعساؿ قخشبة .يشطخ:ياقػت الحسػي : شياب الجيغ أبػ عبج هللا ، معجػػػػػػػع البمجاف،) دار صػػػادر ، طمترمة ب
 .               172، ص1ـ ( ج9717بيخكت ، 

 .  571، ص9( ابغ الفخضي، تاريخ عمساء األنجلذ ، ج16)
 .  156، ص1( ابغ الفخضي، تاريخ عمساء األنجلذ ، ج17)
 .  791 -797، ص9ضي، تاريخ عمساء األنجلذ ، ج( ابغ الفخ 18) 
 .  872، ص9( ابغ الفخضي، تاريخ عمساء األنجلذ ، ج19)
( ابغ  بذكػاؿ،ابػ القاسع  خمف  بغ عبج  السمظ ، كتاب  الرمة ، تحقيق  إبخاليع  االبياري ،)دار  الكتاب 97)

 .127, ص1ـ ( , ج 1989،   1خكت،طدار الكػػػػػػػتاب المبشاني، بي –السرخي ،القاىػػػػػػػػػػػخة 
 .  977، ص1( ابغ الفخضي، تاريخ عمساء األنجلذ ، ج91)
 . 602، ص9( ابغ الفخضي، تاريخ عمساء األنجلذ ، ج99)
 .795، ص9( ابغ الفخضي ، تاريخ عمساء األنجلذ ، ج90) 

 .  051-057، ص 1( ابغ بذكػاؿ، الرمة ،ج92( 
 .112، ص1( ابغ الفخضي، تاريخ عمساء األنجلذ ، ج95) 
( قخشبة:كىي إحجى السجف األنجلدية الذييخة ،كقاعجة لسمػؾ بشي أمية في األنجلذ كانت سخيخا" لسمكيا كقربتيا 96)

ىي كمعجف الفزالء كمشبع الشبالء انفخدت عمى سائخ السجف بدعتيا ككثخة أىميا كقيل إنيا تذبو أحج جانبي بغجاد ك 
حريشة محاشة بدػر مغ الحجارة كليا باباف مذخعاف في االدػر نفدو . لمسديج مغ التفاصيل يشطخ: ياقػت الحسػي، 

 .   095 -092، 2معجع البمجاف، ج
؛ابغ حياف السقتبذ،تحقيق: شالسيتا 099-091، ص1(ابغ الفخضي ، تاريخ عمساء األنجلذ، ج97) 

 . 222، ص5ـ(،ج1979فة،الدفخ الخامذ،مجريج، كآخخكف،)السعيج االسباني العخبي لمثقا
 .706، ص9(ابغ الفخضي ، تاريخ عمساء األنجلذ ج98)
(األصسعي :ىػ أبػ سعيج عبج السمظ بغ قخيب بغ عمي بغ أصسع الباىمي،أحج أئسة البرخة في المغة 99)

بغ الحدغ األنجلدي، شبقات  ـ (.لمسديج مغ التفاصيل يشطخ:الدبيجي،أبػ بكخ دمحم801ىػ /  916كالذعخ،تػفي سشة )
؛ 172 -167ـ، ص1982، القاىخة ، 9الشحػييغ كالمغػيغ ،تحقيق: دمحم أبػ الفزل إبخاليع ، دار السعارؼ،ط

األنباري، عبج الخحسغ بغ دمحم ، ندىة األلباء في شبقات األدباء ، تحقيق: دمحم أبػ الفزل إبخاليع ، السكتبة العرخية 
 .119 -179ـ، ص9770بيخكت ،  -، صيجا1، ط

 .    952( الدبيجي ، شبقات الشحػييغ كالمغػييغ، ص07) 
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؛ابغ عبج السمظ السخاكذي ، الحيل كالتكسمة لكتابي السػصػؿ  957( الدبيجي ، شبقات الشحػييغ كالمغػييغ ،ص01)
 . 177، ص 2ـ ، ج1962كالرمة ، تحقيق : إحداف عباس ، بيخكت ، 

؛ابغ حياف السقتبذ ، تحقيق: مكي ،الدفخ الثاني 510، ص9األنجلذ،ج (ابغ الفخضي ، تاريخ عمساء 09) 
 .089-081،ص

( الػزيخ ىاشع بغ عبج العديد:كىػ مغ رجاؿ السػالي السخكانية في األنجلذ كاف ىاشع أثيخا مسكشا لجى األميخ 00)
جما في الكيادة كاإلمارة ـ( يؤثخه في الػزارة كيخشحو مع بشيو ، كمق886 -859ق/ 970- 908دمحم بغ عبج الخحسغ )

، اشتيخ بالبأس كالجػد كالفخكسية كالكتابة كالبياف كالبالغة كقخض األشعار البجيعة . لمسديج مغ التفاصيل يشطخ: ابغ 
،القاىخة ، 9اآلبار ،أبػ عبج هللا دمحم بغ أبي بكخ القزاعي ، الحمة الديخاء ،تحقيق: حديغ مؤنذ ،) دار السعارؼ ،ط

ىػ/ 299 -108؛ الجشابي ، إسساعيل مجبل ،كزراء الجكلة األمػية في األنجلذ )129-107، ص1ـ ( ،ج1985
 .96 -92ـ، ص9779ـ(رسالة ماجدتيخ ، كمية  اآلداب ، جامعة االنبار ، 1701 -755

 .187،ص 1( ابغ الفخضي ، تاريخ عمساء األنجلذ ، ج02)
  .899 -891، ص9( ابغ الفخضي ، تاريخ عمساء األنجلذ ، ج05)
 .998( الدبيجي ، شبقات الشحػييغ كالمغػيغ ، ص06)
 .  927 -909، ص9( ابغ الفخضي، تاريخ عمساء األنجلذ ، ج07)
 .075،ص 1( ابغ الفخضي ، تاريخ عمساء األنجلذ ، ج08)
 .  870، ص9؛ ابغ الفخضي، تاريخ عمساء األنجلذ ، ج072(الدبيجي ، شبقات الشحػييغ كالمغػيغ ، ص09)
 .077،ص 1الفخضي ، تاريخ عمساء األنجلذ ، ج( ابغ 27)
 .769-768، ص9( ابغ الفخضي ، تاريخ عمساء األنجلذ ،ج21)
 .777-769، ص9( ابغ الفخضي ، تاريخ عمساء األنجلذ ،ج29)
 .979 -978، ص1( ابغ الفخضي ، تاريخ عمساء األنجلذ ، ج20)
، الدفخ الثاني ،السقتبذ، تحقيق: مكي ،حياف؛ ابغ 170، ص1( ابغ الفخضي، تاريخ عمساء األنجلذ، ج22)

 .  085ص
 .991، ص1( ابغ الفخضي ، تاريخ عمساء األنجلذ ، ج25) 
 .725، ص 9( ابغ الفخضي ، تاريخ عمساء األنجلذ ، ج26)
 .  575، ص9( ابغ الفخضي، تاريخ عمساء األنجلذ ، ج27)
 .777، ص9( ابغ الفخضي ، تاريخ عمساء األنجلذ ، ج28) 
 .079، ص1( ابغ الفخضي ، تاريخ عمساء األنجلذ ، ج29)
(ابغ جمجل ،أبػ داكد سميسػاف بغ حداف األنجلدي، شبقات األشباء كالحكسػاء،تحقيق:فػػػػؤاد سيج،)مؤسدة الخسالة 57)

؛ابغ صاعج األنجلدي، أبػ القاسع صاعج بغ أحسج ، شبقات األمع، )السصبعة 115ـ( ، ص1985، بيخكت 9،ط
؛ ابغ أبي أصيبعة،مػفق الجيغ أبػ العباس، عيػف األنباء في شبقات 81ـ (، ص1919الكاثػليكية ، بيخكت، 

 .250االشباء، تحقيق: ندار رضا ، )مكتبة الحياة ، بيخكت ، د.ت( ، ص
ػػغ . لمسديج مػػػػػػػػػ099ـ(، ص9777،القاىخة،2( مؤنذ،حديغ،معالع تاريخ السغخب كاألنجلذ،)دار الخشاد،ط51)

التفاصيل حػؿ الشطع كالخصط كاألكضاع اإلدارية في األنجلذ. يشطخ: الياشسي، التيامي، نطػػػػػع كإدارة بشي أمية 
 056ـ(، ص 1982، السغخب العخبي ،11، الدشة 99باألنجلذ مغ خالؿ السقتبذ البغ حياف، مجمة السشاىػػػػػػل،)ع
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  -108األنجلذ في عيػػػػػػػػػػػج بشي أمية خػػػػػػػػػػػالؿ الفػػػػػػػػػػػػػػػػػتػػػخة)  كما بعجىا؛ إماـ، دمحم، نطع الحكػمة اإلسالمية في
ـ(؛ 1992ـ( ، أشخكحة دكتػراه،) كمية الذخيعة كالجراسات اإلسالمية، جامعػػػػػػػػػػػػة أـ القخى،976 – 756ىػ/066

،السجيشة 1ػػػػػي األنجلذ،)الجامعة اإلسالمية،طالخمف، سالع بغ عبج هللا، نطع حكع األمػييغ كرسػمػػػػيع فػػػػػػػػػ
ـ(؛أحسج،دمحم أحسج خميفة ،األكضاع اإلدارية كالسالية فػػػػػػػػػػػػي الجكلة األمػية باألنجلذ،رسالة ماجدتيخ 9770السشػرة،

 ـ(.9715،)كمية دار العمـػ ،جامعة السشيا ،
شبة ، تحقيق: ابخاليع االبياري، دار الكتاب  السرخي (الخذشي :أبػ عبج هللا دمحم بغ حارث بغ أسج ، قزاة قخ 59)

 .62ـ(، ص1989،)القاىخة ، بيخكت ، 9كدار الكتاب المبشاني ، ط
(السقابمة: كىي مغ الخصط العامة التي أنذأىا األمػيػف في األنجلذ، كقج عخؼ عغ الخميفة الحكع السدتشرخ 50)
ائيا كأنذأ مكتبة كبيخة في األنجلذ  ،فالغخض مغ ىحه ـ( كلعو بجسع الكتب كاقتش976– 961ىػ / 066 – 057)

الخصة ىي العشاية بيحه الكتب، كالسقابمة تعشي مصابقة الشدخ السرػرة مغ الكتب مع الشدخة األصمية كالتأكج مغ 
 .199صحة الشدخ . يشطخ: إماـ، نطاـ الحكػمة اإلسالمية، ص

 .706، ص9(ابغ الفخضي ، تاريخ عمساء األنجلذ ج52)
 .177، ص1( ابغ الفخضي ،تاريخ عمساء األنجلذ،ج55)
 .769-768، ص9( ابغ الفخضي ، تاريخ عمساء األنجلذ ،ج56)
 .777-769، ص9( ابغ الفخضي ، تاريخ عمساء األنجلذ ،ج57)
 .26، ص2( ابغ عبج السمظ السخاكذي،الحيل كالتكسمة ، ج58)

 .29 -21، ص1( ابغ بذكػاؿ، الرمة ،ج 59( 
بيخكت  ،ر الفكخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيعبار،التكسمة لكتاب الرمة ،تحقيق: عبج الدالـ اليخاس ،)دا( ابغ اآل67)
 .161-167، ص0ـ( ،ج1995،
 

 قائمة المصادر والمراجع
 أوالا / المصادر األولية 
 ـ(.1967ق/658ابغ اآلبار: أبػ عبج هللا دمحم بغ أبي بكخ القزاعي )ت¨
 بيخكت، )دار الفكخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، عبج الدالـ ىخاس، تحقيق: التكسمة لكتاب الرمة،-1

 ـ(.   1995
 ـ ( .   1985،القاىخة ، 9الحمة الديخاء ،تحقيق: حديغ مؤنذ ،) دار السعارؼ ،ط -9
 ـ(.                               1969ق /  668مػفق الجيغ أبػ العباس)ت ابغ أبي أصيبعة:¨
 ، تحقيق: ندار رضا،)مكتبة الحياة، بيخكت ،)د.ت(.ء في شبقات األشباءعيػف األنبا -0
 ـ(                               1181ق/577األنباري: عبج الخحسغ بغ دمحم )ت¨
  -، صيجا1، طندىة األلباء في شبقات األدباء، تحقيق: دمحم أبػ الفزل إبخاليع،)السكتبة العرخية -2



 م(1031 -010/ ـه422 -22واإلدارية يف األندلس )املؤدبون وإسواماتوم العلمية 

 ا.م.د.اثري عبد الكريم صادق                                                                                               

 

   م(2022حزيران  – 32العدد )ملحق  لة دراسا  تاريخيةجم 
312 

 

312 

 ـ(.  9770بيخكت ،       
 ـ (   1180ىػ /   578ابغ  بذكػاؿ :أبػ القاسع  خمف  بغ عبج  السمظ ) ت  •
 ـ  ( .  1989،القاىػػػػػػػػػػػخة ، 1كتاب  الرمة ، تحقيق  إبخاليع  االبياري ،)دار  الكتاب السرخي،ط -5
 ـ(.     978ق/077ابغ جمجػػػل:أبػ داكد سميسػاف بغ حداف األنجلدي)ت بعج سشة ¨ 
 ـ(  .1985، بيخكت 9األشباء كالحكسػاء،تحقيق:فػػػػؤاد سيج،)مؤسدة الخسالة ،طشبقات  -6
 (.1767ق/269ابغ حياف: أبػ مخكاف حياف بغ خمف )ت¨ 
السقتبذ في أخبار  بمج األنجلذ، تحقيق:عبج  الخحسػػغ عمي  الحجػػػي،)دار الثقافة  بيخكت ،  -7

 ـ( .1965
 الدفخ الثاني،)مخكد فيرل لمبحػث  محسػد عمي مكي، تحقيق: السقتبذ في أخبار بمج األنجلذ،-8

 ـ(.     9770، الخياض ،1كالجراسات اإلسالمية ، ط     
 ـ(.   1979تحقيق: شالسيتا كآخخكف،)السعيج االسباني العخبي لمثقافة ،مجريج،  السقتبذ،-9
 ـ(.    971ق/061الخذشي :أبػ عبج هللا دمحم بغ حارث بغ أسج )ت¨ 

 ـ(.  1989، القاىخة ، 9زاة قخشبة ، تحقيق: إبخاليع األبياري، )دار الكتاب  السرخي ، طق -17
 ـ(      989ق/ 079الدبيجي،ابػ بكخ دمحم بغ الحدغ األنجلدي)ت¨

، القاىخة ، 9شبقات الشحػييغ كالمغػيغ ،تحقيق: دمحم أبػ الفزل إبخاليع ،) دار السعارؼ،ط -11
 ـ(.    1970

 ـ (   866ق/ 956سحشػف ، دمحم)¨
آداب السعمسيغ،تحقيق: حدغ حدشي عبج الػىاب، )الذخكة التػندية لفشػف الخسع ،تػنذ،  -19

 ـ(.  1979
 ـ(.   1777-1769ق/269ابغ صاعج األنجلدي:أبػ القاسع صاعج بغ أحسج )ت¨ 

 ـ(.1919شبقات األمع ،)السصبعة الكاثػليكية ، بيخكت ،  -10
التجيبي)تػفي  في الشرف األكؿ مغ القخف  الدادس اليجخي/ الثاني   ابغ عبجكف:دمحم  بغ احسج ¨

 عذخ السيالدي (  



 م(1031 -010/ ـه422 -22واإلدارية يف األندلس )املؤدبون وإسواماتوم العلمية 

 ا.م.د.اثري عبد الكريم صادق                                                                                               

 

   م(2022حزيران  – 32العدد )ملحق  لة دراسا  تاريخيةجم 
313 

 

313 

مشذػرة  ضسغ  كتاب " ثػػػػػػػػػػػػػػػالث  رسائل  أنجلدية في  رسالة  في آداب الحدبة  كالسحتدب، -12
الذخقية ،القاىخة،   آداب  الحدبة "،تحقيػػػػق:إ.ليفي بخكفشداؿ،)السعيػػػػػج  العػػػالي الفخندي  لآلثار

 ـ ( .   1955
 ـ( .   1019ق/ 719ابغ عحارى:أبػ العباس احسج بغ دمحم )كاف حًيا سشة ¨

البياف السغخب في أخبار األنجلذ كالسغخب ،تحقيق: ج.س. كػالف كإ.ليفي بخكفشداؿ،) دار  -15
 ـ(.1980، بيخكت، 0الثقافة ،ط

 ـ(.            1719ق/270يػسف االزدي )تابغ الفخضي:أبػ الػليج عبج هللا بغ دمحم بغ ¨
،القاىخة ، 9كتاب السرخي ،طإبخاليع االبياري،) دار ال تاريخ عمساء األنجلذ، تحقيق: -16

 .ـ(1989
 ـ ( : 1212ىػ /  817الفيخكز آبادي : مجج الجيغ دمحم  بغ يعقػب ) ت •
 ـ ( . 9770، بيخكت، 9، طالقػػػػػػػػػامػػػػػػس السحيط ، )دار إحياء التخاث العخبي -17 
 ـ( .   977ق/ 067ابغ القػشية:أبػ بكخ دمحم بغ عسخ بغ عبج العديد القخشبي)ت¨

،القاىخة  9، ط)دار الكتاب السرخي  تحقيق: إبخاليع االبياري، ،تاريخ افتتاح األنجلذ -18
 ـ( .1989،

ىػ /  770األنراري ) ت  ابغ عبج السمظ السخاكذي : ابػ  عبج هللا  دمحم  بغ عبج  السمظ  • 
 ـ( 1070

 ـ(.  1962الحيل كالتكسمة لكتابي السػصػؿ كالرمة ، تحقيق : احداف عباس ،) بيخكت ،  -19
 ـ( .1011ىػ/ 711أبغ مشطػر : جساؿ الجيغ دمحم بغ مكـخ )ت •  
 . ـ(1992، ) بيخكت ،  0لػػػػػػػػػدػػػػػػػاف العػػػخب ، دار صػػػػػػػػػػػػػػػادر ، ط -97 
 ـ(.1998ق/696ياقػت الحسػي : شياب الجيغ أبػ عبج هللا )ت¨

 ـ (  .              9717، بيخكت ، 8معجػػػػػػػع البمجاف،) دار صػػػادر ، ط -91
 انياا/المراجع العربية الحديثةث

سالمي خالؿ القخف الخابع ،االتجاىات الثقافية في بالد الغخب اإلبذيخ رمزاف التميدي، -99
 ـ( .  9770،بيخكت،1/العاشخ  السيالدي، )دار السجار اإلسالمي،ط اليجخي 
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، )الجامعػػػػػػػػػػػػة ػػػػػي األنجلذالخمف، سالع بغ عبج هللا، نطع حكع األمػييغ كرسػمػػػػيع فػػػػػػػػػ-90
 ـ(.  9770، السجيشة السشػرة،1اإلسالمية،ط

، بيخكت، 1كخ العخبي، ط)دار الف دمحم عبج الحسيج،تاريخ التعميع في األنجلذ، عيدى، -92
 ـ(1989

 ـ(.  9777،القاىخة،2معالع تاريخ السغخب كاألنجلذ،)دار الخشاد،ط حديغ، مؤنذ، -95
 اجع األجنبية المترجمةالمر  ثالثاا/
 ريبيخا، خػلياف ،التخبية اإلسالمية في األنجلذ )أصػػػػليا السذخقية كتأثيخاتيػػػػا الغػػػػخبية( ، -96

 ـ( .  1992،القػػػػػاىخة ،9لصاىخ أحسج مكي،)دار السعػػارؼ،طا تخجسة:
 ثالثاا/ الـــــدوريات

قسبخ، محسػد مرصفى، السؤدبػف كصشعة التأديب /دراسة في التخاث التخبػي اإلسالمي ،)   -97
 ـ ( .   1985، 2،ع2حػلية كمية التخبية  ،قصخ ، س

كالتعميع ألبشاء الخمفاء في العرخ العباسي نػري، نػفل دمحم كشيبة خيخي،مطاىخ التأديب  -98
،جامعة  0، العجد  18ـ ( بحث مشذػر ،) مجمة التخبية كالتعميع ، ـ925 -757ق/ 002 -109)

 ـ( .   9711السػصل ، كمية التخبية، 
الياشسي، التيامي، نطػػػػػع كإدارة بشي أمية باألنجلذ مغ خالؿ السقتبذ البغ حياف، مجمة -99

 ـ(.  1982، 11، الدشة 99السشاىػػػػػػل، )ع
 ا/ الرسائل واالطاريح الجامعيةرابعا 
سالة أحسج، دمحم أحسج خميفة ،األكضاع اإلدارية كالسالية فػػػػػػػػػػػػي الجكلة األمػية باألنجلذ،ر  -07

 ـ(.9715ماجدتيخ ،)كمية  دار العمػـ ،جامعة السشيا ،
إماـ، دمحم، نطع الحكػمة اإلسالمية في األنجلذ في عيػػػػػػػػػػػج بشي أمية خػػػػػػػػػػػالؿ الفػػػػػػػػػػػػػػػػػتػػػخة)  -01

ػػػػػػػػػة أـ  ـ(،أشخكحة دكتػراه،) كمية الذخيعة كالجراسات اإلسالمية، جامعػػػ976 – 756ىػ/066 -108
 ـ( .1992القخى،

ـ( 1701 -755ىػ/ 299 -108الجشابي،إسساعيل مجبل ،كزراء الجكلة األمػية في األنجلذ ) -09
 ـ( .  9779، رسالة ماجدتيخ،) كمية  اآلداب ، جامعة االنبار ، 
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التخبية  العكر، إبخاليع عمي،التخبية كالتعميع في األنجلذ ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،)كمية -00
 ـ(  .  1989،الجامعة األردنية ،

العػامخة،دمحم حدغ ، الفكخ التخبػي في كصايا العرخ األمػي لؤلبشاء كالسؤدبيغ في األنجلذ  -02
أشخكحة دكتػراه ،)كمية الجراسات العميا ، الجامعة األردنية ،  مقارنة ذلظ  بالفكخ التخبػي الحجيث،

    ـ(  .9778
-961ىػ/066-057شرخ باهلل )الحياة العمسية في عيج الحكع السدت دػسة،م فاشسة الدىخاء، -05

 ـ(.  9712-9710تيارت ، -رسالة ماجدتيخ ،)كمية العمػـ اإلندانية، جامعة ابغ خمجكف  ،ـ(976
ىػ(، رسالة ماجدتيخ ، 066-057السدركع، كفػاء عبجهللا ، الخميفة األمػي الحكع السدتشرخ) -06

 ـ(.  1980-1989ات اإلسالمية ، جامعة أـ القخى، كمية الذخيعة كالجراس
ياسيغ ، معالي دمحم عمي، األكضاع العمسية في األنجلذ خالؿ عرخ اإلمارة كعالقاتيا مع  -07 

ـ(، رسالة ماجدتيخ ،)كمية الجراسات العميا ، 998 -756ق/016- 108بالد السغخب كالسذخؽ )
 .ـ( 9717اح الػششية ، فمدصيغ ، جامعة الشج


