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 اسهامات السيد عبد العزيز سالم في كتابة تاريخ االندلس

 م.د بثينة عادل عمران

 كمية التربية لمبنات -معة البصرةجا

 الممخص:

مغ رواد تاريخ العرػر الػسصى والعالع العخبي اال وىػ الديج عبج  رائجبخز في بالد االنجلذ      
                                                              الحخكة العمسية الحيغ لعبػ دورا  ميسا في كتابة التاريخ االنجلدي  العديد سالع، فقج كان عمع مغ اعالم

بسا خمفو مغ اثار وابحاث متخررة في ىحا السجال والحؼ يعج استاذ التاريخ االسالمي والحزارة 
اث الستخررة في التاريخ فقج اثخػ السكتبة العخبية بعذخات الكتب ومئات االبح ،االسالمية
، فعخف بغدارة انتاجو الفكخؼ واتقغ العجيج مغ المغات الحية مثل العخبية واالسبانية االنجلدي

، وكانت دراستو لمتاريخ االنجلدي عسيقة استفاد مشيا الباحثػن في مرخ نكميدية والفخنديةواال
وقج كخس جيػده السعخفية والعمسية في تجويغ تاريخ الحزارة االسالمية في االنجلذ وكان  ،وخارجيا

 ،نتاجو التاريخي متعجد االتجاىات والسجاالت مشيا تشاولو التاريخ االنجلدي مغ الفتح حتى الدقػط
 .الفييا فبحل جيػد مثسخة في ىحا السج                                                 فزال  عغ تجويشو التخاث واالثار السعسارية والدخخفية 
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The contributions of Mr. Abdul Aziz Salem in writing the history of 
Andalusia 

M.D. Buthaina Adel Omran 

University of Basra - College of Education for Women 

Abstract 

    One of the pioneers of medieval history and the Arab world emerged in 
the country of Andalusia, namely, Mr. Abdul Aziz Salem. He was a pioneer 
of the scientific movement who played an important role in writing 
Andalusian history with its traces and specialized research in this field, who 
is considered a professor of Islamic history and Islamic civilization 

    He enriched the Arabic library with tens of books and hundreds of 
specialized research papers on Andalusian history. He was prolific and 
mastered many living languages such as Arabic, Spanish, English and 
French. His study of Andalusian history was profound, benefiting 
researchers in Egypt and abroad. He devoted his knowledge and scientific 
efforts to writing down the history of Islamic civilization in Andalusia and its 
historical output was multi-directional and fields, including dealing with the 
history of Andalusia from the conquest to the fall, as well as codifying the 
heritage and architectural and decorative effects in it, so he made fruitful 
efforts in this field. 
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 المقدمة 

تسيد تاريخ السغخب االسالمي برػرة عامة واالنجلذ برػرة خاصة بقمة عشاية الباحثيغ، ولع     
تأخح الحزارة االسالمية فيو استحقاقيا في مجال التػثيق،  والتجويغ التاريخي ، وكانت مقترخة 

تعربيع عمى الرػرة  الباىتة التي قجميا كتاب اوربا السيسا الفخندييغ واالسبان الحيغ عخفػا ب
لحزارتيع ووالئيع لجيشيع، فمع يشرفػا دور االسالم وحزارتو الخائعة في االنجلذ وما قامػا بو مغ 
تصػر ثقافي في العرػر الػسصى، وقج تشبو بعس السؤرخيغ السدمسيغ والعخب ليحا االمخ مشح القخن 

واالنجلذ كػنيا ميج  التاسع عذخ فبجأوا يبحثػن في التخاث والثقافة االسالمية وحزارتيا بالسغخب
الحزارة االوربية في العرػر الػسصى ومشيا انصالقيا، ومغ ىؤالء السؤرخ عبج العديد سالع الحؼ 
كخس جيػده السعخفية والعمسية في تجويغ تاريخ الحزارة االسالمية في االنجلذ، وكان نتاجو 

النجلدي مشح الفتح حتى سقػط التاريخي متعجد االتجاىات والسجاالت مشيا تشاولو التاريخ الدياسي ا
                                                                                       الخالفة بقخشبة، وتجويغ التخاث واآلثار السعسارية والدخخفية فييا، فزال  عغ تدميصو الزػء عمى 
كتابة التاريخ االسالمي بايجؼ انجلدية، وسػف نتشاول في ورقات البحث جيػده السثسخة في مجال 

 التاريخ االنجلدي.

غ تشاولت فيو نبحه عغ حياة الديج عبج العديد سالع ونتاجة لقج قدست البحث الى عجة عشاوي      
الفكخؼ والثقافي , كسا تشاولت دوره الفكخؼ في كتابة التاريخ االنجلذ واىع  اثاره العمسية التي تذسل 
                                                                                     مؤلفاتو  التي تعج ارث حزارؼ في تاريخ السغخب واالنجلذ فزال  عغ دوره في التخجسو كػنو كان 

غات االسبانية والفخندية والعخبية والخاتسة التي تشاولت اىع ما وصمت اليو نتائج يتقغ العجيج مغ الم
 البحث باالضافة الى اليػامر وقائسة السرادر.

 اوال: نبذة عن حياة السيد عبد العزيز سالم:

 يشحجر مغ ، م(8382ديدسبخ  82 ) فى مجيشة ششصااسسو الديج عبج العديد سالع ولج في       
ثع  شيادة الثانػية،  عمى ولػ حر لغاية، ىحه السجيشة تعمع فى مجارس، نذأ و  عخيقةمرخية عائمة 

حتى حرل عمى  حاليا( سكشجريةإلا)جامعة ول ألثار جامعة فاروق اآلقدع ابكمية االداب التحق 
ساتحة مشيع  ألاعسالقة بكػكبة مغ  آنحاك تتألقوكانت  ، م8391مشيا عام شيادة البكالػريػس 
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تاذ عبجالحسيج بظ العبادػ، والجكتػر جسال الجيغ الذيال، والجكتػر عديد سػاليخ عصية، سألا
   وغيخىع.

سجرسة ب والتحقدافخ إلى أسبانيا استسخ بخحمتو العمسية لمحرػل عمى دبمػم اآلثار األسالمية ف    
 .(8)م(8398) عام العسارة جامعة مجريج

، (ميةالسإلا)تاريخ مجيشة السخية غ بعج ذلظ عشجما ألف كتابو الفخيج بجأ نتاجو في التأليف م     
ا  ،ثارآلادع ولسا ألغى ق إلى باريذ  فخحلواصل مذػاره العمسى لآلثار في القاىخة كسا انو            عسل مفتذ 

لمتاريخ م وعشج عػدتو عيغ مجرسا 8391الدخبػن عام الجكتػراه" مغ جامعة  ل عمى "ػ حرمل
انتقل بعجىا إلى كمية ثع ، م8392-8391بيغ عامي  لبشات جامعة عيغ شسذمى فى كمية االسإلا
سكشجرية، ضل بيا إلى نياية حياتو، وقج تجرج فى السشاصب فرار رئيدا لقدع إلداب جامعة اآلا

، كسا وجية لو دعػة لمتجريذ في جامعة بيخوت العخبية ، م8328 عام ميةالسإلثار اآلالتاريخ وا
 .(8)لمعجيج مغ الجامعات العخبية واالجشبيةو                    وعسل أستاذا زائخ ا 

مرخ داخل  فى  تكخيسات عجة  متو العمسية اثشاء رح العديد سالع الديج عبج نال الجكتػر     
حاضخة  (3)ثار عغ كتابو "قخشبةآلجائدة الجولة التذجيعية في التاريخ وا مشيا حرػلو عمى ،وخارجيا
وسام العمػم والفشػن السرخؼ مغ الصبقة حرل عمى و  ،م8311نجلذ" عام ألمػية باألا الخالفة

كسا ، ي"ألفػندػ العاشخ" العالس لمسمظووسام ووشاح لجيػده في خجمة التخاث  ،م8319عام  ىولألا
كػندخ فاتػار قادس بأسبانيا عام  لو نػط "مانػيل دؼ فايا" أىجاه  سبانية،ألمشحتو وزارة التعميع ا

كسا كان عزػا بالعجيج مغ  ،م8321سكشجرية عام إلجامعة ا، وجائدة التقجيخ العمسي لم8313
كاديسيات ألشارك في العجيج مغ العزػيات بالجسعيات والييئات واكسا  ،الجسعيات والييئات العمسية
و، فزال عغ اتقانو لمعجيج مغ المغات مشيا المغة االنكميدية والفخندية العمسية في مرخ وخارج

 . (1)تصػيخ نتاجو العمسي والثقافيواالسابشية وساعجه ىحا  عمى 

 ثانيا: نطاق نتاجو الفكري والثقافي: 

                                                                                      تسيد الديج عبج العديد بغدارة نتاجو العمسي في مجال التاريخ االسالمي عسػما  وتاريخ السغخب      
بعذخات الكتب االسالمية أثخػ السكتبة العخبية                                          واالنجلذ في حكبة الحكع االسالمي خرػصا ، وقج 

مية فى مجريج السإلمعيج الجراسات الدشػات في  وقج ساعجه تػاججهبحاث الستخررة، ألاومئات 
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، ومؤلفاتو أبحاثو ةباكت عمىالتى تحػػ الشفائذ  لمسكتبات            عسمو مجيخ ا اضافة الى  فى أسبانيا
( باالضافة الى جيػده في زياراتو السيجانية لمسػاقع االثخية في اسبانيا حاليا )مجن االنجلذ قجيسا

وتجويغ مالحطاتو الكيسة لتمظ االثار العسخانية وشخيقة ىشجستيا وتراميع زخارفيا الخائعة وىي نتيجة 
 وابحاثو دراساتوفقج تسيدت لحا  معايشتو الجقية السدتشجة عمى السشيج العمسي واالكاديسي لتمظ االثار؛

الشقاب عغ الكثيخ مغ ق السحتػػ التاريخي، وجاءت كاشفة عسبجقة الػصف و  نجلدياتألفى ا
االسالميػن في كل االقصار استفاد مشيا الباحثػن وقج  السعمػمات والسالحطات الفشية والفكخية،

مى السإللتذسل عرػرا عجيجة مغ التاريخ ا االسالمية تشػع دراساتوفزال عغ ، العخبية واالجشبية
فقج  ،يػبى والسسمػكىأللى والتاريخ او ألم وتاريخ الجولة العخبية فى عرػرىا االسإلتاريخ العخب قبل ا

يا تألقو الحزارة العخبية اإلسالمية  دور وضح باألدلة والبخاىيغأجميمة، و  اتقجم لمفكخ اإلنداني خجم
آنحاك )أؼ في ئة في أوربا الغخبية اضػ البقعة الػحيجة ال وازدىارىا حتى اصبحتاألنجلذ  في

إذ ، الفكخية والعمسية الشيزة سبابتحت أماميا أوف مغ الطالم الجامذفأخخجتيا  العرػر الػسصى(
 ويذج الخحال الى مجارسيا  والسعخفة صمب العمعلقخشبة مقرج اصبحت مجن االنجلذ السيسا مجيشة 

 كسا ازدىخت العمػم التصبيكية فكانت مالذا لكل مغ، العمسية بسختمف مجاالت الحياة ومعاىجىا
 ولع يقترخ عمى العمػم بل شسل الحياة االجتساعية تيا، مدتذفيامخاكدىا الرحية و يصمب العالج في 

 .(9)وانػاع الصعام واالحتفاالت غيخىا أدوات الديشة ووسائل التخفيو كالسػسيقى والغشاءك

 ثالثا: آثاره العممية

 حقب التاريخ االسالمي والعخبي نحكخ مشيا   العجيج مغ مؤلفات عبج العديد سالع شسمت 

 والسدمسيغ لمعرػر االسالمية السختمفة في تاريخ العخب  - أ
 .السآذن السرخية  أصميا وتصػرىا حتى الفتح العثساني" -8
 .م8393 عام القاىخة ، شبعةثار السرخيةآلمرمحة ا  -8
 .م8391 عام سكشجريةإلاشبعة م" ، السإل"تاريخ العخب قبل اكتاب    -3
 م.8393 عام بيخوتشبعة "تاريخ الجولة العخبية"، كتاب   -1
 عام سكشجريةإلالجار القػمية باشبعة مي، السإل"شخابمذ الذام في التاريخ اكتاب   -9

 م.8391
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 م.8318 عام بيخوت شبعة مية في مرخ والذام"،السإل"تاريخ البحخية اكتاب   -9
 م.8321 عام سكشجريةإلاشبعة " (ولألالعرخ العباسي ا)"تاريخ الجولة العباسيةكتاب   -1
 عام بيخوت شبعة مية"،السإلثار اآلمية واالسإلوالحزارة ا"دراسات في التاريخ كتاب   -2

 ..)في مجمجيغ م. )8338
  نجلذاألفى تاريخ السغخب و  مغ كتبو - ب

 م.8392دار السعارف بسرخ شبعة نجلذ"، ألالسداجج والقرػر في اكتاب  -8
 ."8398دار السعارف لبشان شبعة نجلذ"، أل"تاريخ السدمسيغ وآثارىع في اكتاب   -8
 م. 8393بيخوت  ، شبعةنجلذ"ألسالسية قاعجة أسصػل اإلتاريخ مجيشة السخية ا كتاب -3
 م.8393بيخوت  شبعة نجلذ"،ألسالسية في السغخب واإل"تاريخ البحخية اكتاب   -1
 -8393لمدشػات  بيخوتشبعة نجلذ"، ألمػية في األفة اال"قخشبة حاضخة الخكتاب   -9

 .يغأجد  في م8318
 م. 8393 ، القاىخةالذعب ةمكتب شبعة يغ،أفي جد  مي" السإل"السغخب اكتاب   -9

 األنجلذ والتخاث اإلسالمي فزال عغ الكثيخ مغ السقاالت في التاريخ االسالمي عغ      
القاىخة ،  98)  بجائخة معارف الذعب تحت عشػان "األنجلذ" أعجاد التي شارك فييا

ىحه  تشسم( وقج 8393، القاىخة، 91م( و)العجد 8393، القاىخة، 91م(، والعجد 8392
  (9)السػاضيع االتية الجراسات 

 .                                              ػاعج األنجلذ العطسى وأىع مجنيا تاريخيا وأثخيا  ق -8
العسارة اإلسالمية في األنجلذ وتأثيخىا عمي العسارة السديحية في أسبانيا وفخندا عمي  -8

 .  العسارة اإلسالمية في السغخب والجدائخ وتػنذ ومرخ
 . في األنجلذالفشػن الرشاعية  -3
 .نطع الحكع واإلدارة في األنجلذ -1
ىذام  ،ـ عبج الخحسغ الجاخل،مػسي بغ نريخ  ،شخريات أنجلدية  شارق بغ زياد -9

 .الحكع الخبزي ، الخضا
 اسياماتو في مجال التخجسة    -ج 

 ساعجت معخفة الديج عبج العديد ببعس المغات االوربية في السداىسة بتخجسة كتابيغ ىسا    
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"اإلسالم في السغخب واألنجلذ" تأليف السدتذخف الفخندى الحجة في  الكتاب االول  بعشػان -8
األستاذ زميمو باالشتخاك مع نقمو عغ الفخندية الى العخبية التاريخ األنجلدى "ليفي بخوفشدال" 

 .م8392 عام القاىخة شبعة  صالح الجيغ حمسي،دمحم
"الفغ اإلسالمي في أسبانيا مشح الفتح اإلسالمي حتى عرخ السخابصيغ "   كتاب ثانيال -8

الجكتػر زميمو باالشتخاك مع تخجسو الى العخبية تأليف السدتذخق األسبانى جػمث مػريشػ 
 .م8393 عام القاىخةشبعة لصفي عبج البجيع، 

 الفكري في كتابة التاريخ االندلسي: رابعا: دوره

حزارة االسالمية في السغخب االسالمي واالنجلذ، مأولى الديج عبج العديدسالع  اىتسامو ل     
واضيخ دورىسا في تصػر الثقافة وازدىار الحزارة مشح الفتح االسالمي وانتذار االسالم فييسا السيسا 
ان االسالم شجع العمع والتعمع وقج اتت اآليات القخآنية السباركة تؤكج ذلظ كسا في قػلو سبحانو 

، وقج وثق الديج عبج العديد سالع عغ (1){نوا منكم والذين أوتوا العلم درجاتيزفع اهلل الذين آم} وتعالى  

شخيق كتاباتو الحقائق التي وصمتشا بيغ شيات السؤلفات االنجلدية وغيخ االنجلدية لتمظ العرػر، 
                                                                                   مبيا  اسيامات العخب السدمسيغ وفق مشيج عمسي وترشيف ججيج يبيغ مجاالت الحزارة االنجلدية 

والجل بيان اسيامات الديج عبج العديدسالع ندتعخض بعس كتبو في ىحا السجال مػضحيغ وثقافتيا، 
 ما جاء فييا باخترار وعمى الشحػ االتي  

مغ الفتح العخبي حتى سقػط الخالفة  نجلذألتاريخ السدمسيغ وآثارىع في اكتابو بعشػان ) -8
بقخشبة(  تألف مغ اربعسائة وخسذ واربعػن صفحة ، استعان الديج عبج العديدسالع  في 
تأليفو ليحا السرشف ببعس السرادر االولية تزسشت اثشتيغ وخسدػن كتابا متشػعا مشيا 

ىــــ/ 918)ت   مرادر انجلدية اىسيا  كتاب )الحخيخة في محاسغ اىل الجديخة( ألبغ بدام
ه/ 939)ت   ( ألبغ عحارؼ البيان السغخب في أخبار األنجلذ والسغخبم(، وكتاب )8811
م(، ومغ 8311ىـــ/ 119، وكتاب )أعسال االعسال( البغ الخصيب الغخناشي )ت  م(8839

م(، كتاب 8119ه/ 212السرادر غيخ االنجلدية كتاب )السقجمة( البغ خمجون )ت  
م(، ومرادر حجيثة بمغت ست وثالثػن 8182ه/ 288ذشجؼ )ت )صبح االعذى( لمقمق

مخجعا، ، كسا استعان الديج عبج العديد بالسخاجع االوربية التي ترجرت بكتابة تاريخ 
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االنجلذ او ذكخت آثارىا وقج وصل عجدىا تدع وستػن مخجعا اوربيا، وىحا يجل عمى جيػده 
الكتب العخبية،  وقج ابتجأ كتابو بخفج جسيع  السبحولة الستحرال السعمػمة الشادرة والذاردة مغ

جػانب االنجلذ كالسػقع الجغخافي، والدكان ومطاىخ االضصخاب التي كانت سائجة آنحاك، 
السيسا الدياسية واالجتساعية قبيل دخػل السدمسيغ الييا، فزال عغ أوضاع بالد السغخب 

تقل الى تجويغ التاريخ م(، وثع أن113-918ىـــ/ 31-81في الحكبة الدمشية ما بيغ )
الدياسي لؤلنجلذ تحت حكع العخب السدمسيغ، مػثقا تجويشو بالسكاتبات والػثائق الدياسية 
كتمظ التي جخت بيغ عبج العديد بغ مػسى بغ نريخ وممظ اسبانيا تجميخ بغ عبجوش، 
بتشازلو عغ سبع مجن لحكع السدمسيغ، وصػال الى عرخ الػالة مبيشا االختالف الدكاني 
الحاصل بعج دخػل السدمسيغ الى االنجلذ، وىع الكبائل العخبية التي تكػن مشو الجير 
الفاتح، واستقخوا فييا، والكبائل البخبخية التي ساعجت جير السدمسيغ، والسػالي وغيخىع مسغ 
ذكخىع الديج عبج العديد سالع قائال  "وشيجت االنجلذ في ىحا العرخ الحؼ تبع الفتح 

في العشاصخ التي ضستيا اسبانيا االسالمية مغ حيث الجشذ           ة تشػعا  االسالمي مباشخ 
والعقيجة والثقافة فقج ضست االنجلذ مع العخب الفاتحيغ )البمجانيػن( والعخب الػافجيغ 
)الجاخمػن( جساعة مغ االسيان السدالسة اؼ الحيغ دخمػا في االسالم والعجع الحمييغ أو 

مجيشة قخشبة عمى وجو الخرػص كػنيا عاصسة الخالفة  ، ثع تتبع تأريخ(2)"السدتعخبيغ...
، (3)العخبية االسالمية في االنجلذ الستسثمة بحكع الجولة االمػية فييا لغاية عرخ السػحجيغ

وسقػشيا عمى يجؼ امخاء اسبانيا، مبيشا التأثيخ االيجابي  لمجولة االسالمية في االنجلذ 
بقػلو  "يشبغي ان نذيخ الى فزل خمفاء  لحخكة التصػر الحزارؼ السيسا مجيشة قخشبة

قخشبة في ىحا التقجم الحؼ احخزتو االنجلذ فسشيا خخجت اول محاوالت الصيخان، ومشيا خخج 
اوائل السكتذفيغ فيسا وراء بحخ الطمسات )السحيط االشمدي( السعخوف باالوقيانػس او 

ن الطغ ان الداحل البحخ االخزخ لمتأكج مغ وجػد أرض تقع غخبي ىحا السحيط ، إذ كا
، (81) الغخبي لالنجلذ ىػ آخخ السعسػر مغ االرض وان البحخ السحيط ال أرض وراءه"

باالضافة الى ىحا التحميل اورد معمػمات اضافية ألثباتو في ىامر الرفحة عغ تمظ 
وقج افخد فرمو الدابع لبجايات عػامل سقػد الجولة االسالمية،  السغامخات واالكتذافات،

صاحغ العشاصخ البذخية فيسا بيشيا بل استفحل االمخ لجرجة االستعانة بأعجاء وأىسيا ت
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االسالم مغ الشرارػ الستػاججيغ في الجية الذسالية لالنجلذ نطيخ التخمي عغ بعس 
الحرػن واالراضي كل ذلظ كان عمى حداب نفػذ السدمسيغ وحكسيع في االراضي 

خفج فيو نرػص الكتب الخسسية مغ                                         االنجلدية، فزال  عغ اضافتو  ممحق لكل فرل ي
معاىجات او بشػد مرالحة او عقج اتفاق بيغ الحكام السدمسيغ وبيغ جيخانيع مغ االمخاء 

ه/ 188القتذالييغ عمى مخ العرػر مشح الفتح حتى سقػط الخالفة في االنجلذ عام )
ثار الباقية م(، كسا افخد الديج عبج العديد فرمو الثامغ مغ ىحا الكتاب في تػثيق اآل8138

مغ العرخ االمػؼ بذيء مغ التفريل ىي  )آثار السداجج، آثار القرػر، آثار األسػار 
لمحرػن واألبشية ذات السشافع العامة( السيسا السداجج مغ حيث دورىا الفكخؼ والثقافي مشيا 
عمى سبيل السثال ما استخمرو مغ دارستو مخكد جامع قخشبة الحؼ سسي بالجامع االعطع 

                                                                            اكبخ واضخع جامع في االنجلذ وأكثخىا استقصابا  لصالب العمع مغ جسيع بقاع العالع، كػنو 
والغخيب في االمخ الحؼ نقمو الديج عبج العديد ىػ ان كثيخ مغ الشرارػ مغ اىل الحمة قج 
تعمسػا في ىحا الجامع المغة العخبية التي فتحت ليع ابػاب تعمع الثقافة العخبية وفيسيا، 

قافة العخبية، ووججوا انفديع يشجمجػن مع السدمسيغ العخب ويذاركػنيع حياتيع، فتثقفػا بالث
، وكحلظ مغ حيث (88)بجافع التعمع، وبجافع تدمع مشاصب ادارية في الجولة العخبية االسالمية

السداحة والتعسيخ والدخارف واليشجسة العسخانية التي شيجتيا تمظ اآلثار ومػقعيا الجغخافي 
ة الحؼ اشمق الديج عبج العديد عميو بــ)استاذ( السداجج والجػامع،  التي مشيا جامع قخشب

                                                                                 اقيست باالنجلذ في العرػر التالية ، فسشو أ خحت نطام الكباب ذات الزمػع  ومشو ا شتقت 
                                                                              البالشات الستجية عسػديا  الى ججار القبمة، ومغ خصصو أ شتقت تخصيصاتيا ، مشيا عمى 

صمة واشبيميةـ بل وصمت تأثيخاتو الى جامع شػلػن في مرخ سبيل السثال جامع مجيشة شمي
، كع اورد جيػد السيشجسييغ (88)اذ ىشاك تذابو كبيخ  بيغ مأذنتو ومأذنة جامع قخشبة

االوربييغ الحيغ اشخفػا عمى صيانة وتخميع واضافات ىحا الجامع بعج افػل الجولة االسالمية 
،  (83)م(8313بع ىحه االمػر لغاية عام )وانريار االنجلذ ضسغ الجول االوربية وقج تت

وىكحا الحال مع جامع مجيشة اشبيمية الحؼ تتبع معالسو السعسارية ثع االثخية لغاية ىجمو سشة 
، اما اسياماتو التاريخية في بيان (81)م( وبشاء كشيدة سان سمفادور عمى ارضو8188)

اختصيا الخميفة االمػؼ عبج الحقائق مشيا ما ذكخه عغ رواية بشاء مجيشة الدىخاء  عشجما 
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سبب بشاء مجيشة الدىخاء أن الشاصخ وما ذكختو السرادر التاريخية عشو  " (89)الخحسغ الشاصخ
                                                                                 ماتت لو سخ ي ة، وتخكت ماال  كثيخا ، فأمخ أن يفظ بحلظ السال أسخػ السدمسيغ، وشمب في 

                          ريتو الدىخاء؟ وكان يحب يا فذكخ هللا تعالى عمى ذلظ، فقالت لو جا يجج                      بالد اإلفخنج أسيخا  فمع 
ة لي، فبشاىا تحت -             حب ا  شجيجا                                                                        اشتييت لػ بشيت لي مجيشة تدسييا باسسي، وتكػن خاص 

جبل العخوس مغ قبمة الجبل، وشسال قخشبة، وبيشيا وبيغ قخشبة اليػم ثالثة أميال أو نحػ 
، اوضح الديج (89)" ء              ومدكشا  لمدىخا         متشدىا  ذلظ، وأتقغ بشاءىا، وأحكع الرشعة فييا، وجعميا 

                                                                                 عبج العديد رأيو العمسي والتاريخي في ىحه الخواية فائال  ىحا مغ ابتكار السؤرخيغ فيع 
يشدجػن مغ الحقائق التاريخية قررا خيالية ويحبكػنيا حتى تكاد تبجو حكيكية، وحكيقة 

يع فييا                                                                           االمخ ان الخميفة الشاصخ كان بصبعو كمفا  بالبشاء فخأػ ان يؤسذ ضاحية خالفية يك
                                                                                قرخا  يميق بجالل الخالفة وبيائيا فبشى مجيشة في الذسال الغخبي مغ قخشبة، وان الرػرة 

السخسػمة عمى باب قرخ تعػد الى الدىخاء جارية الخميفة عبج الخحسغ الشاصخ اما حكيقة  
االمخ ان التسثال السحكػر ال يعجو ان يكػن تسثاال رومانيا قجيسا نرب عمى احج ابػاب 

،  اما اسع السجيشة بالدىخاء فمع يجج مبخرا لػضعو في اشار قرة الجارية وانسا (81)شةالسجي
عمق عميو الديج عبج العديد حدب تحميمو لمسػضػع بقػلو  "اما اسع السجيشة فقج سسي 
بالدىخاء ندبة لمقرػر الداىخة التي أسديا الخميفة في ىحه السجيشة، او سبب غخسو لجبل 

، ثع اولحق (82)                                                    يشة عمى سفحو تيشا  ولػزا  وتفتح االشجار زمان االزىار "قخشبة الحؼ تقع السج
                                                                                  في نياية كتابو صػرا  رائعة عغ اغمب معالع االنجلذ مشيا صػرة آلثار قشصخة مجيشة شميصمة 
عمى نيخ تاجة يتزح لمشاضخ مجػ االتقان اليشجسي آنحاك، وصػرة لبعس آثار أسػار 

خيقة تحقق االمغ واالستقخار لمسجيشة، وصػرة مأذنة مجيشة بصميػس واسمػب تجاخميا بص
وجامع اشبيمية الستكػن مغ شابقيغ ذات تسرسيع معسارؼ رائع يػحي عمى تصػر الفشػن 
السعسارية ومقجرتة السدمسيغ في بشاء ضخع رصيغ، كسا زود القارغ برػرة عغ جانب مغ 

ى التدامح الجيشي عشج الكشيدة التي أقيست في قمب جامع مجيشة قخشبة،  وىػ يجل عم
    }ال  السدمسيغ تجاه بكية االديان السيسا ان ىحا ما أمخنا بو ديششا الحشيف في قػلو تعالى  
د  اس   م ن ب اَّلل   ف ق  د  م ن  ال غ ي     ف م ن ي ك ف ر  ب الط اغ هت  و ي ؤ  ين    ق د ت ب ي ن  الر ش  ك                                                                                                                         إ ك ر اه  ف ي الد            ت م س 

و ة  ا م يم {               ب ال ع ر  م يع  ع  َّللا   س  ا   و  ام  ل ه  ث ق ى  ال  انف ص                                                        ل ه 
باالضافة الى صػرة لبخج ساحمي  ،(19)
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مثسغ الذكل مغ اعسال السػحجيغ في مجيشة قخشبة ،وغيخىا مغ الرػر التي تبيخ الشاضخ 
الييا، وبيحا يكػن الديج عبج العديد سالع قج اسيع في ايجاد احج عػامل استقصاب القارغ 

 الى كتبو. 
مغ اربعسائة واثشتا عذخ الجدء االول كتاب قخشبة حاضخة الخالفة في االنجلذ  يتألف  -8

مغ مائتان وأثشان وستػن صفحة بػاقع ثالثة عذخ فرال متشػع صفحة، والجدء الثاني 
السػاضيع، إذ شسل اغمب مػاضيع التاريخ االنجلدي مغ الجػانب الدياسية، واالقترادية، 
والفكخية، واالجتساعية، اعتسج الديج عبج العديد في  كتابو عمى  ثالثة وسبعػن مغ 

لسرادر االولية العخبية واالسالمية ، واربع وسبعػن مخجع عخبي واوربي معخب، ومائة ا
، وىي دراسة تحميمية تأريخية أثخية في العرخ األسالمي يقع وخسذ وعذخون مخجع اوربي 

في جدأيغ  االول يقع في ثسانية فرػل، ذكخ الديج عبج العديد فييا التاريخ االسالمي 
تح االسالمي لغاية الدقػط ، اما الجدء الثاني الحؼ يقع في خسدة لسجيشة قخشبة مشح الف

فرػل عخض فييا عرخ ازدىار ىحه السجيشة في ضل الجولة االمػية مذيخا الى الشطع 
االدارية والجػانب السعسارية مخورا بالعرخ الحىبي في بشاء مجيشة الدىخاء واسباب انذائيا، 

ي عرخ االمارة ومخاحل تصػره في حياة كل اميخ ودراسة بشيان السدجج الجامع بقخشبة ف
امػؼ، دراسة فشية معسارية استسخ في التػثيق لغاية افػل ىحه السجيشة العخيقة، اما الجدء 
الثاني فانو يعج مغ اىع ابجاعات الديج عبج العديد وذلظ النو سمط الزػء عمى نتائج انجماج 

                                        المية السشتقمة الييا، ابتجءا  مغ الجػانب الحزارة الشرخانية في اسبانيا مع الحزارة االس
التي                مجيشة الد ىخاء  ، وكحلظ(20)العسخانية التي اصبحت شاخرة في معطع مجن االنجلذ

الجولة االمػية  ثامغ خمفاء الخحسغ بغ دمحم بغ عبج هللا السمقب بالشاصخ،أنذأىا الخميفة عبج 
التي أثبتت  (21)واعسال الحفائخ اآلثخية في شسال غخب مجيشة قخشبة في االنجلذ، ومػقعيا

ومغ مجيشة قخشبة إلى مجيشة الدىخاء خسدة أميال وىي قائسة الحات صجق وصفو بقػلو  " 
ذاتيا مجيشة  بأسػارىا ورسػم قرػرىا وفييا قػم سكان بأىمييع وذرارييع وىع قميمػن وىي في

زؼ عمي الجدء األوسط عطيسة مجرجة البشية مجيشة فػق مجيشة سصح الثمث األعمى يػا
وسصح الثمث األوسط يػازؼ عمي الثمث األسفل وكل ثمث مشيا لو سػر فكان الجدء األعمى 
مشيا قرػرا يقرخ الػصف عغ صفاتيا والجدء األوسط بداتيغ وروضات والجدء الثالث فيو 
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مغ ، وتاثيخىا عمى السغخب العخبي بعج ان انتقمت اليشجسة العسخانية (22)"الجيار والجامع
زخارفيا والػانيا وتغمغل تأثيخات فشػن العسارة السديحية مع الفشػن العسارة االسالمية في 
السجن السغخبية كالسغخب االقرى تػنذ والجدائخ بل امتج ىحا التأثيخ الى مرخ  بعج ان 

م(، 289ه/811استصاع فخيق مغ البحخييغ االنجلدييغ الديصخة عمى االسكشجرية سشة )
خ اعػام، وميشاء االسشكجرية الحؼ يعج محصة رئيدية لمدفغ القادمة مغ استسخ لسجة عذ

السغخب واالنجلذ الى مرخ وبالد الذام،  باالضافة الى التجار والحجاج والعمساء الحيغ 
، كسا وثق الديج عبج العديد مخاكد الفغ والغشاء (83)والثقافيساىسػا بالتبادل الحزارؼ 

 (89)وشميصمة (81)مشيا في مجيشة قخشبة، واشبيمية والسػسيقى في الفرل الحادؼ عذخ
 الرشاعية، اما الفرل الثاني عذخ فقج خررو لمفشػن (82)وبمشدة (81)وسخقدصة (89)والسخية

العاجية والسعجنية والفزية، والبمػرية  التحفوابجاع السدمسيغ في تصػرىا وازدىارىا كرشاعة 
مي، وصشاعة االالت  والرفخوالدجاجية والخدفية، والسرشػعة مغ الشحاس                                والبخوند والح 

ارفجه برػر أثخية لتمظ الرشاعات او ما ، (83)الحجيجية، وفغ الحفخ عمى الخخام والخذب
، (31)بقى مشيا السيسا االواني الخدفية والتساثيل وغيخىا السػجػدة بستحف اىالي مجيشة قخشبة

يا وثق الحخكة العمسية اما فرمو الثالث عذخ فقج جسع معمػمات عـغ التخاث العمسي، أول
كسا اسيع الديج ، (38)واالزجال (38)والذعخ والشثخ والسػشحات االدببترانيفيا الستشػعة مغ 

عبج العديد في كتابو ىحا  الى بيان احجػ العػامل السيسة في انتقال انساط العسارة 
السغخب االقرى الى  -بعج ان تبمػرت مع الفشػن االسبانية واالوربية–االسالمية الججيجة 

، ومغ ىشا بجأ (31)م(  مغ االنجلذ الى فاس281ه/ 818سشة ) (33)عشجما نفي اىل الخبس
التالقح الفكخؼ والحزارؼ لمبمجيغ، وبجأت التأثيخات االنجلدية تتدمل مغ االنجلذ الى 
السغخب االقرى، وزادت في عرخ الخالفة االمػية، وقج دون الديج عبج العديد اغمب 

لعسخانية في جػامع ومداجج فاس والسغخب االقرى او قرػرىا وغيخىا مغ التأثيخات ا
السشافع العامة التي تأثخت بالفغ السعسارؼ االنجسي بالتفريل الجقيق مغ حيث الترسيع 
والدخخفة وغيخىا، وشخيقة انتذارىا بيغ مجن السغخب االخخػ، باالضافة الى تػثيق التأثيخات 

ن االنجلذ في تمظ الطخوف، والتػاصل السدتسخ بيغ السغخبية التي انتقمت الى مج
،  ومغ تحميالتو عمى سبيل السثال تحميمو الخائع لسرصمح معشى )الفشػن (39)العجوتيغ



 اسهامات الشيد عبد العزيز سامل يف كتابة تاريخ االندلص

 م.د بثيهة عادل عنران                                                                                                    

 

   م(3233حزيران  – 23العدد )مةلحق  ةلة دراسات تاريخيةجم 
328 

 

328 

االنجلدية( بقػلو  "  كان لمفغ الخالفي بقخشبة الفزل االعطع في تذكيل الفغ الدخخفي 
، وما تاله (39)عرخ ممػك الصػائفاالنجلدي وإمجاده بسادتو الحيػية ومقػماتو االساسية في 

مغ عرػر حتى سقػط غخناشة،... وبمغ فيو فغ الدخخفة الغاية في االسخاف في التعقيج 
والغمػ في حذج الدخارف والتػسع باالقػاس الستقاشعة التي تطيخ فييا التػريقات الستذابكة 

امتجاد خصػط  والتذجيخات الستجاخمة الى حج التعقيج يدتحيل معو عمى السخء ان يتقرى
ذكخ العمػم  ، كسا(31)االقػاس، إذ ىي تتذابظ وتتجاخل فيسا بيشيا بصخيقة ساحخة أخاذة"

المغػية والجيشية، فزال عغ العمػم التصبيكية كالفمظ والخياضيات والصب والريجلة والفمدفة 
ىحه العمػم والسعارف مخفجا القارغ باسساء نتاجيع الفكخؼ مبيشا اىع واشيخ عمساء 

 .  (32)لعمسيوا
كتاب السداجج والقرػر في االنجلذ  يتكػن مغ مائتيغ واربع صفحات بثالثة محاور االول  -3

تشاول السداجج ، والثاني القرػر والثالث صػرة تػضيحية الغمب الستبقي مغ االثار 
االنجلدية، وقج أسيع الديج عبج العديد بكتابو ىحا بتػثيق اثار السداجج والقرػر مغ خالل 

اغمبيا السيسا في مجيشة قخشبة واشبيمية ومجيشة السخية وشميصمة متبع تصػرىا  وزيادتيا جخد 
في عرخ ممػك الصػائف ، وقج حسمت ىحه االثار صبغة التقاليج االسالمية مغ الفغ 
السعسارؼ التي تأصمت  بجسيع مطاىخ الحياة العسخانية لغاية العرخ الحجيث وما زالت 

المي ذاتو شػال ثسانية قخون في كيان اسبانيا الفكخؼ واالقترادؼ مجنيا تحسل الصابع االس
واالجتساعي فشقل الخوائع السعسارية االسالمية بسجن االنجلذ وقخاىا ، وقج تشاول السداجج 
االنجلدية في قخشبة واشبيمية وغيخىا مسغ ذكخىا السؤلف تقري دقيقا وفق التاريخ الدمشي 

، باالضافة الى تػثيقو قرػر السجن (33)قيج الجراسة والتحميللسخاحل تصػر الجػامع السحكػرة 
مغ حيث السداحة الترسيع  (18)وغيخىا  (11)االنجلدية مشيا قخشبة واشبيمية وغخناشة

العسخاني، والدخخفة وما تبقى مغ آثاره حاليا بقػلو  "قرجنا ان نجرس مغ ناحية ججيخة 
،  وقج اوضح (18)السدمسػن في اسبانيا..."بالبحث ىي القرػر التي بشاىا الخمفاء والسمػك و 

امخا ميسا في عجم االىتسام بالقرػر بقجر االىتسام بالسداجج مغ قبل العامة واقترخ عشاية 
                                                                                 القرػر بالحكام واالمخاء بقػلو  "كانت ىحه القرػر مطيخا  عسخانيا  شجيج الذبو بالسجن 

                                مػقػتة، فسا أسخع ما كانت ت شتيب الرغيخة... غيخ ان حياة ىحه السجن السمكية كانت 
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                                                                        وت دمب عمى أثخ سقػط األسخة الحاكسة،... ويغمب عمى الطغ في اسباب تخخيب ىحه 
القرػر أن االسالم يدتيجغ إضفاء معشى االزلية عمى البشاء، فالجوام هلل فقط، وبشاء قرػر 

كان رجال ليا صفة الخمػد امخ خارج عغ الجيغ االسالمي، ويذف عغ تحج لؤللػلية ، و 
، وقج ذكخ الديج عبج العديد مثاال عمى (13)الجيغ يتخصجون السمػك ويشتقجون كل أعساليع"

ذلظ ما قام بو الخميفة عبج الخحسغ الشاصخ مغ تكمف في البشاء وعسارة القرػر وكان يمقى 
                                        وتأنيبو  ما يجعمو يبكي وقج قال لو يػما   (11)مغ زجخ القاضي مشحر بغ سعيج البمػشي

...{        "}...م   ي ر  ل  م ن  ات ق ى  ر ة  خ  خ  ن ي ا ق م يل  و اْل                                                                ت اع  الد 
وىي دار القخار، ومكان الجداء،  ،(45)

 بكل كالمومزى في ذم تذييج البشيان، واالستغخاق في زخخفتو، واإلسخاف في اإلنفاق عميو، 
، وقج اكجت دراسة الديج عبج العديد صجق ما جاء مغ وصف لتمظ القرػر   (19)"جدل

عشجما نقل ما كذفتو الحفخيات بقػلو   " قج بالغ السؤرخػن العخب في وصف روائع تمظ 
القرػر وما احتػتو مغ مطاىخ التخف والثخاء، مسا اليسكغ ان يرجقو العقل وال السشصق  

تت برػرة قاشعة صجق ىحا الػصف، فكذفت عغ غيخ ان ما أسفخت عشو الحفخيات أثب
قصع مغ أجسل ما ابجعو فغ الشحت في الخخام والجز والحجخ في االنجلذ في العرخ 

باالضافة الى استعانتو لالبيات الذعخية في اغمب تعميقاتو السيسا تمظ التي ،  (11)الػسيط" 
و العسخانية في ذكخت لالشادة بعطسة مدجج معيغ او قرخ او خميفة لتخميج انجازات

،  وتشاول محػرا آخخ بعشػان )الشطع الجفاعية في السجن االنجلدية( كػنيا تعج  (12)االنجلذ
جدء مغ اآلثار الباقية السيسا ان السدمسيغ عشجما استقخوا في االنجلذ ومجنيا بجأوا 
يحافطػن عمى مرالحيع االقترادية ويييأون دفاعاتيع ضج أؼ تحخك اسباني او فخندي 
تجاه تػاججىع في االراضي االنجلدية، ومغ اىع الجفاعات التي اتخحىا السدمسػن ىي بشاء 
اسػار عطيسة لمسجن او الحاضخات والحاضخة يقرج بيا مخكد الحكع او العاصسة تأتي 
الىسيتيا الدياسية وكثخة الدكان فييا، ومغ ثع أنذائيع االرباض التي ارتبصت ارتباشا وثيقا 

العدكخية فييا عمى مجار الدشة، ميستيا ارصاد العجو قبل وصػلو لحجود  بتػاجج الحامية
، كسا ارفج تحكيقو ودارستو ىحه برػر ممػنة لكل  (13)السجيشة السيسا مغ الجانب الداحمي

اكج الديج عبج العديد اعتدازاه  كسا .(91)ما ذكخ مغ مداجج او قرػر في السجن االنجلدية
حه العسارة االنجلدية تدتحق مشا الجراسة واالىتسام بعتبارىا اآلثار باآلثار االنجلدية بقػلو  " ى
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السادية القائسة التي تذيج بسا أحخزتو الحزارة االسالمية في اسبانيا في العرػر الػسصى 
 .  (98)مغ تفػق عمى سائخ الحزارات االوربية"

خ صفحة،  كتاب في تاريخ وحزارة االسالم في انجلذ  يتألف مغ اربعسائة واربعة عذ -1
شسل ىحا الكتاب مػاضيع مختمفة ومتفخقة مغ حزارة االسالم في انجلذ وىي عبارة عغ 

في دائخة معارف الذعب التي ترجرىا جخيجة  مجسػعة مقاالت نذخىا الديج عبج العديد
، القاىخة، 91م(، والعجد 8392القاىخة ،  98) أعجادالذعب تحت مادة )االنجلذ( في 

(، ولالقبال الذجيج عمييا مغ قبل السثقفيغ والباحثيغ 8393القاىخة، ، 91م( و)العجد 8393
كسخجع لبحػثيع كان دافعا لجسعيا في كتاب واحجة لتعع الفائجة، في ابػاب خسدة، باب 
االول اورد فيو أشيخ قػاعج االنجلذ في العرخ االسالمي، والباب الثاني الفشػن االسالمية، 

ية باالنجلذ، والخابع  الشطع الدياسية باالنجلذ كالخالفة والػزارة والثالث الحياة العمسية واالدب
والقزاء، والجير واسصػلو،  اما الخامذ فقج اورد فيو تخجسة ألىع الذخريات االنجلدية 
اال انو ال تتعجػ الذخريات الدبع السذيػرة امثال مػسى بغ نريخ ، وعبج الخحسغ 

فخضت نفػذىا باوسع امتجاد وصل اليو الشاصخ أؼ الذخريات التي حكست االنجلذ و 
الحكع االسالمي في االنجلذ، ويسكغ ان نػرد بعس التفريل عغ محتػػ الكتاب، فقج 
خرز التسييج مغ ىحا الكتاب دراسة تاريخ االنجلذ دراسة مخترخة ، في حيغ خرز 

تاريخ الباب االول مشو دراسة خسدة عذخ مجيشة مغ مجن االنجلذ كػنيا االكثخ ارتباشا بال
االسالمي فييا جسعيا في الباب االول مغ دراستو، وقج اشار الى السػاضيع التي تشاوليا فيو 
بقػلو  "راعيت ان يمع القارغ السامة كافية بتاريخ كل مجيشة والجور الدياسي والحزارؼ الحؼ 

يع لعبتو شػال عيجىا االسالمي واىع اآلثار الباقية مغ ىحا العيج، باالضافة الى عخض سخ 
لشصاقيا العسخاني، وأىع معالسيا، وزودت السادة العمسية بخخائط وصػر ورسػم تػضيحية، ثع 
انتقمت الى عخض واف لمفشػن االسالمية باالنجلذ وبجأت بالحجيث عغ فشػن الغشاء 

، كسا ذكخ الديج عبج العديد (98)والسػسيقى وعغ العسارة الجيشية عمى مجػ التاريخ االسالمي"
السججشة وىي الكشائذ التي ب شيت في االنجلذ بإيجؼ الرشاع والحخفيغ السدمسيغ الكشائذ 

والحخفييغ مغ البشائيغ والشجاريغ والفشييغ والفخارييغ الحيغ استخجميع ممػك اسبانيا لبشاء 
كشائديع، فأزدىخ الصخاز االسالمي في الكشائذ السديحية كانت ىحه الكشائذ عمى درجة مغ 
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ات الربغة االسالمية وروعتيا حتى يرعب عمى الفاحز التسييد بيشيسا، الجقة اليشجسية ذ
وكان الديج عبج العديد  مغ الدباقيغ في االنتباه الى مثل ىكحا عسارة اسساىا بــ)العسارة 
الجيشية( لعجم اقترارىا عمى السداجج االسالمية ولذسػليا عمى الكشائذ وابخاجيا السججشة 

زاد ىحا الكتاب عغ بكية مؤلفاتو اسياماتو في تجويغ صشاعة ، كسا (93)ومداجج السدمسيغ
الديػف واالالت الحخبية والجدػر والحسامات وغيخىا مغ السخافق العامة في السجن الداحمية 

، وقج اختتع كتابو بخفجه التأثيخات السعسارية في الفغ السديحي السشريخ في (91)لالنجلذ
نيا وفخندا، وعخض الىع تأثيخات المغة العخبية في بػدقة الحزارة االسالمي وفشػنيا باسبا

 -أؼ في عرخ الحكع االسالمي–المغة االسبانية النيا تفػقت مغ حيث االستعسال آنحاك 
وقج تجمى ىحا التأثيخ باوضح صػرة في االف االلفاظ العخبية التي زخخ فييا القامػس 

في مختمف مجاالت الحياة    االسباني فجسع مشيا الديج عبج العديد اكثخ مغ مائة كمسة
(،   (Medina Azzahraيشة الدىخاءومج ( ،Beldaكاسساء االماكغ مثل كمسة  البمجة )

(، وااللفاظ الخاصة بالدراعة ALcala(، ولفطة القمعة ) Medina celiوميجنة سالع ) 
( والدج ALberca(، والبخكة )Acequia، وساقية )( Noria)  والخؼ مثل كمسة ناعػرة

(azud( اسساء الدىػر والفػاكو مثل كمسة ياسسيغ ، )Jazmin( والخيحان )Arrayan ، )
( والباذنجان Arroz(، والسأكػالت مثل كمسة االرز )Naranjoوالشارنج ) 

(Berenjenas واالت الصخب مثل كمسة العػد ،)(ALau’o’ ،)( والقيثارةGaitarra ، )
( والفشجق ALminar( والسشارة )ALcoda)والسؤسدات االقترادية والجيشية مثل الكبة 

(ALhondiga( ودار الرشاعة )ATarazana( والسخدن )Almaccn ) ( والصاحػنة ،
Atahona)( والسجرسة ،Mederza( مدجج ، )Mezquite والعسارة واليشجسة مثل ،)

،واالت الصبخ مثل كمسة السيخاس  (Adobe(، وكمسة الصػب ) ALgorfa كمسة الغخفة  ) 
(، والسشدػجات مثل كمسة األزار،  Acetreوالدصل )الجلػ( )( ، ALmirez)اون( )الي

، وعخض الشطع الدياسية في االنجلذ، باالضافة الى ذكخ تخاجع (99)والدتارة والقصغ والجبة
 .(99)بعس الذخريات التاريخية اليامة في تاريخ االنجلذ

وغيخىا مغ السعمػمات الكيسة التي ذكخىا الديج عبج العديد سالع في شيات مؤلفاتو حتى      
ضمع في مجال التاريخ االنجلدي رغع انو كتب عغ التاريخ االسالمي في عرػره االولى بل انو 
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تشاول تاريخ ما قبل االسالم، اال ان عمى ما يبجو ان تخررو الجقيق كان في مادة االنجلذ، او 
لعمو احب تأريخ ىحه البمجان والسجن وكان دافعا لجراستيا وتحميل اغمب احجاثيا، السيسا الجانب 
العسخاني السختبط باالثار وبقايا السجن بسا فييا مغ مداجج وقرػر والرشاعات واالالت الحخبية 

لعمسي او االدوات السدتخجمة في الحياة االجتساعية وغيخىا مسا بقي شاىجا حيا عمى التصػر ا
الحؼ وصل اليو السدمسيغ آنحاك وكان سببا النتقال الحزارة وشعمة العمػم والسعارف الى السجن 
االوربية، وقج اشاد ىحا الجور غيخ واحج مغ السحققيغ االوربييغ ، وىحا ما اثبتو الديج عبج العديد 

ت لثمة مغ عمساء االثار في مؤلفاتو االنفة الحكخ، فقج اورد في شياتيا تحكيقات التشقيبات والحفخيا
وما حققػه مغ اوصاف مذابية لسا ورد في السرادر االسالمية او العخبية، مغ خالل تتبعو 

 الجقيق السػثق بالتقاريخ ىحه الخحالت وسشػاتيا . 

 خامسا: وفاتو: 

العاشخ مغ شيخ رمزان الكخيع )العديد سالع في يػم األربعاء  الجكتػر الديج عبجتػفي      
وقج شيعو رفقائو وتالميحه إلى مثػاه  (م8113 شيخ تذخيغ الثانيىـ السػافق الخامذ مغ 8181

 .(91)خ، كانت وفاتو خدارة لمخكب العمسي وفقجان عمع مغ عمساء التاريخاألخي

 الخاتمة: 

بعيا االصمية عكف الديج عبج العديد سالع عمى دراسة مرادر التاريخ االنجلدي مغ مشا -
التي كتبت بإيجؼ عخبية واسالمية وتحميميا وفق مشيج عمسي، ولع يكتفي بحلظ بل درس 
السعمػمات الػاردة عغ التاريخ االنجلدي في كتب السدتذخقيغ السيسا الفخندييغ واالسبان، 
مبيشا تعربيع، وتعسجىع عمى تذػيو الحقائق واضعاف الرػرة الحكيكية فيسا وصمت اليو 

لذ مغ تصػر في حيغ كانت اوربا تعير بطمسة في العرػر الػسصى ذاكخا برسة االنج
 عمساء االنجلذ بالغخب.  

اولى اىتسامو بالحزارة االسالمية في السغخب واالنجلذ بػجو الخرػص مبيشا الجور الخائع  -
لمسدمسيغ بشذخ العمػم فييا، وما وصمػا اليو مغ تصػر ثقافي وفكخؼ وفشي، اخح يشتذخ في 

 مجن اوربا بسخور الػقت.
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يتزح مغ الجراسة ان احج اسيامات الديج عبج العديد في تاريخ االنجلذ ىػ كذفو الشقاب  -
عغ بعس الحقائق التاريخية السديفة التي اعصت لمخواية التاريخية حجسا اكثخ مغ الػاقع، 

ألة كانت لجرجة انيا تكػن ضخبا مغ الخيال او االسصػرة الخارقة عغ العادة، وىحه السد
مشتذخة بيغ مؤرخي االنجلذ لغايات مختمفة مشيا اضافة ىيبة لمخمفاء والحكام، او اعصاء 

 قجسية لبعس االماكغ.   
بحل الديج عبج العديد سالع وقتا  وجيػدا  كبيخة في جسع مادة االنجلذ إذ لع يقترخ بحثو  -

دية االسالمية وغيخ شيمة سشػات حياتو بيغ شيات السرادر االولية مغ السؤلفات االنجل
االسالمية التي تشاثخت بيغ صفحاتيا معمػمات عغ الحزارة االسالمية، بل بحل جيػدا 
كبيخة بالبحث في السخاجع االوربية التي وثقت تاريخ االنجلذ، وبيحا يكػن قج نقل الديج عبج 

 العديد لشا صػرة االنجلذ بعيػن اوربية.    
الفشي الحؼ تخكو السدمسػن في بالد السغخب واالنجلذ، سمط الزػء في كتاباتو عمى التخاث  -

السيسا اآلثار السعسارية وفشػنيا الدخخفية السشجمجة بالتخاث االسباني القجيع،  لجرجة ضيػر 
 نػع مغ الكشائذ السدساة بالكشاس السججشة لطيػر روائع الفغ السعسارؼ االسالمي فييا.

ما تبقى مشيا  وتػثيقيا في مؤلفاتو تػثيقا  دقيقا   مغ ضسغ جيػده معايشة اآلثار االنجلدية او -
مغ حيث اليشجسة السعسارية ومداحتيا ومػقعيا الجغخافي واالغخاض التي أنذأت لدببيا ان 
كانت مؤسدات سياسية او ديشية، او اجتساعية، او صحية، كآثار القرػر والحرػن، 

االمخ  الحؼ اعصى لكتاباتو رصانة والقالع، والسداجج، واالبشية ذات السشافع العامة، ىحا 
 عمسية.

مغ السمفت لمشطخ السالحق التي ارفقيا الديج عبج العديد في كتاباتو لتكػن شاىجا  حيا  عمى  -
ما نقمو، باالضافة الى عجد كبيخ مغ الرػر ألغمب معالع الحزارة االنجلدية االسالمية 

الخسدػن صػرة، ىحا االسيام الحؼ الستبكية لغاية وقتشا الحاضخ، قج تتجاوز بعس االحيان 
 يحدب لمسؤلف وما بحلو مغ جيػد لمحرػل عمى مثل ىحا العسل السيجاني السزشي.

 الههامش:  
                                                             

 .13، ص م8399، سشة 83، العجد سحخ الديج عبج العديد، والجؼ االندان، مجمة السؤرخ العخبيسالع،  (8)
 . 13والجؼ االندان ،  ص  سالع، (8)
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قخشبة  وىي مجيشة عطيسة تقع في الجية الجشػبية لالنجلذ عمى ضفة نيخ الػادؼ الكبيخ، وىي عاصسة  (3)
هللا ياقػت بغ عبجياقػت الحسػؼ،  .وليذ ليا في السغخب شبيو في كثخة األىل وسعة الخقعةالخالفة االسالمية، 
 .381، ص1م(، معجع البمجان، )دار الفكخ، بيخوت، د.ت(، ج8883ىـ/ 989 ، )ت الحسػؼ أبػ عبج هللا

ـــاىــالق)عبج العديد سالع السؤرخ الفح ،الحمسي ، رشيج،  (1) ــ  .88م(، ص8119خة ، ـ
 -31م(، ص8332القاىخة،  ،الييئة السرخية العامة لمكتاب)أثخ العخب في الحزارة األوروبية، ، عباس العقاد، (9)

38. 
 .33م، ص8188لدشة 81العجد ،عاشق التاريخ، مجمة الفكخ الديج عبجالعديد سالعالكيالني، جسال الجيغ فالح،  (9)
 .88سػرة السجادلة، اآلية  (1)
 .883سالع، الديج عبج العديد ، تأريخ السدمسيغ وآثارىع في االنجلذ، ) دار السعارف ، لبشان، د.ت(،  ص (2)
دت في عام   السػحجيغ (3)  وسسيت بحلظ النيع  عمى ي ج ابغ تػمخت،( م8888ىـ/989)ىي دولة إسالمي ة تأس 

ب إلى جساعة إسالمي ة ت ؤمغ بأن  هللا  ىػ وحجه فػق التذبيو، وىع ي شد  ىػنو عغ كل   تذبيو لو  تعالىسبحانو و وت شد 
جيغ في أ ْوج ازدىارىا مداحة جغ ْمق، وقج ضس ت دولة الس ػح  ، بالخ  خافي ة كبيخة؛ حيث شسمت السغخب العخبي 

، باإلضافة إلى األنجل ذ )إسبانيا حالي ا (، واستسخ   ت مغ مرخ إلى األشمدي  عيج الجولة إلى عام وامتج 
سالع، الديج عبج العديد ، تأريخ السدمسيغ وآثارىع في االنجلذ، ) دار السعارف لمسديج يشطخ   م.8819ىـ/911

 .883، لبشان، د.ت(،  ص
 .382-381، صتأريخ السدمسيغ وآثارىع في االنجلذسالع،  (81)
 .328، صتأريخ السدمسيغ وآثارىع في االنجلذسالع،  (88)
 .111-333، صتأريخ السدمسيغ وآثارىع في االنجلذسالع،  (88)
 .333، صتأريخ السدمسيغ وآثارىع في االنجلذسالع،  (83)
 . 92، صاالنجلذتأريخ السدمسيغ وآثارىع في سالع،  (81)
السغخب في حمى  ،م(8829ه/ 929)ت   الحدغ عمي بغ مػسى العشدي أبػ ػر الجيغن ،ابغ سعيج السغخبي (89)

عبج الخحسغ ؛ ابغ خمجون، 811، ص8، جم(8399 ، القاىخة، دار السعارف، )شػقي ضيفتحقيق د.، السغخب
م(، 8321، بيخوت، دار القمع)، مقجمة ابغ خمجون (، م8119ه/212)ت  بغ دمحم بغ خمجون الحزخمي

 .829ص
 .333، صتأريخ السدمسيغ وآثارىع في االنجلذ؛ ويشطخسالع، 983، ص8السقخؼ، نفح الصيب ، ج (89)
 .111، صتأريخ السدمسيغ وآثارىع في االنجلذسالع،  (81)
 .112، صتأريخ السدمسيغ وآثارىع في االنجلذسالع،  (82)
 .899سػرة البقخة، اآلية  (83)
سالع، الديج عبج العديد، قخشبة حاضخة الخالفة في االنجلذ، )مؤسدة شباب الجامعة، االسكشجرية، د.ت(،  (81)

 .81-81ص
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زيغ الجيغ عسخ بغ مطفخ ويشطخ ايزا  ابغ الػردؼ،  88-3سالع، قخشبة حاضخة الخالفة في االنجلذ، ص (88)
، 8(، جم8339 /ىـ 8181لبشان ، بيخوت،  الكتب العمسية،) تاريخ ابغ الػردؼ م( ،8313/ ىـ113)ت 
 .813ص

ندىة (، م8899ىـ/ 991 )ت  أبػ عبج هللا دمحم بغ عبج هللا بغ أدريذ الحسػدؼ الحدشيالذخيف االدريدي،  (88)
 . 921، ص8(، جم8323ىـ/ 8113، بيخوت، عالع الكتب ، ) السذتاق في اختخاق اآلفاق

سالع، لمسديج مغ السعمػمات حػل نساذج الشتاج الفكخؼ لعمساء االنجلذ الحيغ ذكخىع الديج عبج العديد يشطخ   (83)
 .889، 881، 833، 832، 831ص قخشبة حاضخة الخالفة في االنجلذ،

قاعجة بالد األنجلذ وحاضختيا ومجيشة األدب والميػ والصخب وىي عمى ضفة الشيخ الكبيخ وىي  اشبيمية  (81)
 .عطيسة الذأن شيبة السكان ليا البخ السجيج والبحخ الداكغ والػادؼ العطيع وىي قخيبة مغ البحخ السحيط

  تحقيق، نفخ الصيب مغ غرغ األنجلذ الخشيبم(، 8938ه/ 8118)ت   تمسدانيأحسج بغ دمحم الالسقخؼ، 
 . 812، ص8م(، ج8392ىــ/ 8322، بيخوت، دار صادر ، )إحدان عباس

أحسج عمى جشػبيا مذارف مجيشة االفخنج مجريج. البالذرؼ، مسمكة األنجلذ و  مجيشة تقع في وسط وىيشميصمة   (89)
دار الكتب  ، )رضػان دمحم رضػان  تحقيق، تػح البمجانفم(، 238ىــ/ 813 )ت  بغ يحيى بغ جابخ البالذرؼ 

 . 838م(، ص8323ه/ 8113 ، بيخوت،العمسية
كػرة البيخة مغ أعسال األنجلذ، وكانت ىي وبجانة بابي الذخق مشيا يخكب التجار  مجيشة كبيخة مغ السخية  (89)

وفييا تحل مخاكب التجار وفييا مخفأ ومخسى لمدفغ والسخاكب، يزخب ماء البحخ سػرىا، ويعسل بيا الػشي 
 .883، ص9ياقػت الحسػؼ، معجع البمجان، ج .والجيباج فيجاد عسمو

باألنجلذ تترل أعساليا بأعسال تصيمة، ذات فػاكو عحبة ليا فزل عمى سائخ فػاكو بمجة مذيػرة سخقدصة   (81)
، 3ياقػت الحسػؼ، معجع البمجان، ج .األنجلذ، مبشية عمى نيخ كبيخ، وىػ نيخ مشبعث مغ جبال القالع

 .888ص
اق بغ الحديغ السشجع إسحبغ الحديغ السشجع، السخي ة. مجيشة ، وقاعجتيا الذامي البحختقع عمى  مجيشة بمشدية  (82)

الع الكتب، بيخوت، ع ، )8، طآكام السخجان في ذكخ السجائغ السذيػرة في كل مكان ، ىـ(1)الستػفى  ق 
  .812م(، ص8321/ ىـ8112

 .891-838ص سالع، قخشبة حاضخة الخالفة في االنجلذ، (83)
 .898-819ص الخالفة في االنجلذ،سالع، قخشبة حاضخة لمسديج مغ التفاصيل عغ الرػر السػثقة يشطخ   (31)
السػشحات  والسػشح ىػ شعخ ججيج يجسع عجة الػان في وقت واحج،  ومعشى السػشح ىػ ان يكػن اول الكالم  (38)

 يشطخ  صفي الجيغ .داال عمى آخخه، وصجره يذيج لعجده، ويعج مغ ثسار التججيج الحؼ عخفو الذعخ العخبي
شخح الكافية البجيعية في م (، 8398ه/ 193)ت   خايا بغ نرخ الصائيأبػ السحاسغ عبج العديد بغ س الحمي،

،  م(1989 ،الجدائخ الجامعية، السصبػعات )ديػان نذاوؼ، نديب  تحقيق، عمػم البالغة ومحاسغ البجيع
، ) دار ام الكتاب، 8؛ عباسة، دمحم، السػشحات واالزجال االنجلدية وأثخىا في شعخ التخبادور، ط11ص

 .11م(، ص8188الجدائخ، 
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االزجال  الدجل لغة   ىػ صػت الحسام الخخيع، ويأتي بسعشى المعب والجمبة ورفع الرػت، وخ ز بو  (38)
التصخيب، والدجل اصصالحا  ضخب مغ ضخوب الشطع يختمف عغ القريجة مغ حيث االعخاب والقافية كسا 

انو ليذ مغ الذعخ السمحػن، كتب  تختمف عغ السػشح مغ حيث االعخاب، ويعج الدجل مػشحا  ممحػنا ، اال
دمحم بغ مكخم بغ عمى، أبػ يشطخ  ابغ مشطػر ،  .بمغة ليدت عامية، بل ىي ميحبة وان كانت غيخ معخبة

 ، )3، لدان العخب، ط(م8388/ ىـ188  تالفزل، جسال الجيغ ابغ مشطػر األنرارؼ الخويفعى اإلفخيقى )
 .819-819؛ عباسة، السػشحات واالزجال، ص 318ص، 88م(، ج8333/  ىـ8181 ،بيخوت ،دار صادر

قام ، عخفت بػقعة الخبزة عشجما  م( 282ىــ/  818) في اىل الخبس   وىع سكان مجيشة قخشبة قامػا بثػرة (33)
وقعت  م(،288-139ه/ 819-821الحكع بغ ىذام )  ضجبثػرة سكان حي الخبس،  ة  بيا أىل قخشبة، خاص

تمظ الثػرة، أوليا زيادة الزخائب عمييع ثع قيام الحكع بقتل عذخة مغ فتشة الشعال ثالث حػادث متتالية أدت أثخ 
فياج  ،نو شالبو بثسغ صقل سيفوأل السجيشة  أحج أىل  مسمػك لو بقتل مشكػسيغ ثع قياموصمبيع  رؤوس البمج

 الفقياء. يشطخ  وكان معطع أىميا مغ مشصقة الخبس أىل قخشبة عشج ىحه الحادثة وكان أول مغ ىاج مشيع أىل
جػنييمج جخاف ، تحقيق  كشد الجرر وجامع الغخر،  أبػ بكخ بغ عبج هللا بغ أيبظ الجوادارؼ  ابغ ايبظ الجودارؼ،

غ،  - مقجير، محسػد بغ سعيج، ؛ 193، ص1(، جم 8331 /ىـ 8189، عيدى البابي الحمبي)اريكا جالس 
، تحقيق  عمي الدوارؼ، دمحم محفػظ ، دىة األنطار في عجائب التػاريخ واألخبارم، ن8283ه/ 8882)ت  

 . 188، ص8ج(، م8322، لبشان ،دار الغخب االسالمي، بيخوت ، )8ط
، وىي أؼ شسال شخق السغخب االقرى عمى بخ السغخب مغ بالد البخبخ فاس  مجيشة كبيخ ومذيػرة تقع (31)

م(، عمى يج أدريذ الثاني 123ه/ 828، تأسدت سشة مخاكرمجيشة حاضخة البحخ وأجل مجنو قبل أن تختط 
 .831، ص1يشطخ  ياقػت الحسػؼ، معجع البمجان، ج .وجعميا عاصسة لمجولة االدريدية

 .93-13ص  سالع، قخشبة حاضخة الخالفة في االنجلذ، (39)
لسا أعمغ سقػط الجولة   م(8138ه/ 188) بجأت بحجود عاماالنجلذ  ىي فتخة تاريخية فيالصػائف   ممػك (39)

ومغ اىع ىؤالء الجساعات او  .األمػية في االنجلذ ، مسا حجا بكل أميخ مغ أمخاء األنجلذ ببشاء دويمة مشفرمة
أىع دويالت الصػائف في  ومغ يغالسمػك   الخارجػن مغ العخب والخارجػن مغ البخبخ، والخارجػن مغ السػلج

، إشبيمية وما يمحق بيا مغ مشاشق غخب األنجلذ، و حػازىا مغ السجن والسشاشق الػسصىقخشبة وأ البالد وىي 
ابغ  يشطخ  .سخقدصة أو الثغخ األعمى، و يمحق بيا مغ السشاشق شخق األنجلذبمشدية وما ، و غخناشة، و بصميػس
الكامل في م(، 8838ــ/ىـ931 )ت  الكخم دمحم بغ دمحم بغ عبج الكخيع الذيبانيأبػ الحدغ عمي بغ أبي االثيخ، 
؛ ابغ  811، 2م(، ج8331/ ىـ8189، بيخوت، دار الكتب العمسية ، )عبج هللا القاضي  تحقيق،  التاريخ
مكتبة  م(، البجاية والشياية، )8313ىــ/  111 )ت  إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ القخشي أبػ الفجاءكثيخ، 

، 8، جدىة األنطار في عجائب التػاريخ واألخبار؛ مقجير، ن18، ص8ج ، د.ت (، بيخوت،  السعارف
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تاريخ العخب وحزارتيع   ،ناشق صالح مرمػبو  ،عبج الػاحج ذنػن شو و خميل إبخاليع ؛ الدامخائي،  189ص
 .881، 882-889(، صم 8111،  بيخوت، لبشان ،دار الكتاب الججيج الستحجة ، )8، طفي األنجلذ

 .91-13ىامر ص  سالع، قخشبة حاضخة الخالفة في االنجلذ، (31)
 .891-838ص سالع، قخشبة حاضخة الخالفة في االنجلذ، (32)
 ،م(8329السداجج والقرػر في االنجلذ، ) مؤسدة شباب الجامعة، االسكشجرية، الديج عبج العديد، سالع، (33)

 .33ص
معشى غخناشة رمانة بمدان عجع األنجلذ سسي البمج لحدشو بحلظ، غخناشة  مجيشة تقع عمى التقاء ثالثة انيخ ،  (11)

قال األنرارؼ  وىي أقجم مجن كػرة البيخة مغ أعسال األنجلذ وأعطسيا وأحدشيا وأحرشيا يذقيا الشيخ 
 .839، ص1، معجع البمجان، جياقػت الحسػؼ  .بشيخ حجاره ايزاالسعخوف بشيخ قمدم في القجيع ويعخف 

 .898-91، صالسداجج والقرػر في االنجلذ سالع، (18)
 .91، صالسداجج والقرػر في االنجلذ سالع، (18)
 .98-98، صالسداجج والقرػر في االنجلذ سالع، (13)
ثع الكدنى مشحر بغ سعيج بغ عبج هللا بغ عبج الخحسغ بغ قاسع بغ عبج هللا البمػشى مشحر بغ سعيج البمػشي   (11)

، شغل مشرب القزاء بسجيشة مغ أىل قخشبة يكشى أبا الحكع ويشدب فى البخبخ فى فخح مشيع يقال ليع كدنة
 يشطخ  .قزية جػر وال جخبت عميو فى أحكامو زلةم( ولع تدجل عميو 391ىــ/ 333الدىخاء لغاية وفاتو سشة )

تاريخ العمساء والخواة لمعمع م(،  8188/ ىـ113 )ت  الحافع أبي الػليج عبج هللا بغ دمحم بغ يػنذ األزدؼ
؛ 818، ص8ج(، م8322ىـ/ 8112، القاىخة، مصبعة السجني ، تحقيق عدت العصار الحديشي باألنجلذ

عبج   تحقيق،  التكسمة لكتاب الرمةم(،  8998ه/8198) أبػ عبج هللا دمحم بغ عبج هللا القزاعيالقزاعي، 
 . 889، ص8ج (،م8339ـــ/ ىـ8189، صباعةدار الفكخ لم ، ) الدالم اليخاس

 .11سػرة الشداء، االية   (19)
تاريخ اإلسالم ووفيات السذاىيخ م( ، 8312ه/ 112)ت  شسذ الجيغ دمحم بغ أحسج بغ عثسان الحىبي،   (19)

(، ج م8321/ىـ 8111 ، لبشان بيخوت،  دار الكتاب العخبي ، )تحقيق د. عسخ عبج الدالم تجمخػ ، واألعالم
 .93، صالسداجج والقرػر في االنجلذ سالع،؛  911، ص8؛ السقخؼ، نفح الصيب ، ج111، ص89

 .99، صالسداجج والقرػر في االنجلذ سالع، (11)
السداجج والقرػر  سالع،لمسديج مغ التفاصيل عغ االبيات الذعخية التي وردت عغ السداجج والقرػر يشطخ   (12)

 .891، 883، 813-818، 818، صفي االنجلذ
 .899، صالسداجج والقرػر في االنجلذ سالع، (13)
السداجج  الديج، سالع،لمسديج مغ السعمػمات عغ الرػر السخفقة لمسداجج والقرػر في مجن االنجلذ يشطخ   (91)

 .811-893، صوالقرػر في االنجلذ
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 .9، صالسداجج والقرػر في االنجلذ سالع، (98)
،)مؤسدة الذباب الجامعة، االسشكجرية، في االنجلذزارة االسالم تاريخ وح الديج عبج العديد، سالع، (98)

 .1ص م(،8329
 .813-812،  صفي االنجلذتاريخ وحزارة االسالم  سالع، (93)
 .813، 892، 881 -881،  ص في االنجلذتاريخ وحزارة االسالم  سالع، (91)
تاريخ وحزارة  سالع،لمسديج مغ التفاصيل عغ اسساء العخبية السشتذخة بيغ فئات السجتسع االسباني يشطخ   (99)

 .388-383،  صفي االنجلذاالسالم 
 .338-389،  ص في االنجلذتاريخ وحزارة االسالم  سالع، (99)
 .13والجؼ االندان ،  ص  سالع، (91)
 

 :والمراجع المصادر
 اوال: القرآن الكريم

 المصادر االوليةثانيا: 
 )ت  أبػ الحدغ عمي بغ أبي الكخم دمحم بغ دمحم بغ عبج الكخيع الذيبانيابغ االثيخ،  -

، دار الكتب العمسية ، )عبج هللا القاضي  تحقيق،  الكامل في التاريخم(، 8838ــ/ىـ931
 م(8331/ ىـ8189بيخوت، 

ىـ/ 991 )ت  دريذ الحسػدؼ الحدشيأبػ عبج هللا دمحم بغ عبج هللا بغ أالذخيف االدريدي،  -
 .(م8323ىـ/ 8113، بيخوت، عالع الكتب ، ) ندىة السذتاق في اختخاق اآلفاق(، م8899

تاريخ م(، 8188/ ىـ113 )ت الحافع أبي الػليج عبج هللا بغ دمحم بغ يػنذ االزدؼ،  -
، القاىخة، مصبعة السجني ، تحقيق عدت العصار الحديشي،  العمساء والخواة لمعمع باألنجلذ

 (.م8322ىـ/ 8112
  تحقيق، تػح البمجانم(، ف238ىــ/ 813 )ت  أحسج بغ يحيى بغ جابخ البالذرؼ البالذرؼ،  -

 .م( 8323ه/ 8113 ، بيخوت،دار الكتب العمسية ، )رضػان دمحم رضػان
ه/ 193)ت   أبػ السحاسغ عبج العديد بغ سخايا بغ نرخ الصائي الحمي،  صفي الجيغ -

 نذاوؼ، نديب ، تحقيق الكافية البجيعية في عمػم البالغة ومحاسغ البجيعشخح م (، 8398
  م(1989 الجدائخ، الجامعية، السصبػعات )ديػان

مقجمة م (، 8119ه/ 212)ت   عبج الخحسغ بغ دمحم بغ خمجون الحزخميابغ خمجون،  -
 م(.8321، بيخوت، دار القمع، ) ابغ خمجون 
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، كشد الجرر وجامع الغخر،  هللا بغ أيبظ الجوادارؼ أبػ بكخ بغ عبج  ابغ ايبظ الجودارؼ، -
غ،  -جػنييمج جخاف تحقيق    (.م 8331 /ىـ 8189، عيدى البابي الحمبي)اريكا جالس 

تاريخ اإلسالم م( ، 8312ه/ 112)ت  شسذ الجيغ دمحم بغ أحسج بغ عثسان الحىبي،  -
،  دار الكتاب العخبي ، )تحقيق د. عسخ عبج الدالم تجمخػ ،  ووفيات السذاىيخ واألعالم

 (.م8321/ىـ 8111 لبشان بيخوت، 
 8829ه/ 929)ت   الحدغ عمي بغ مػسى العشدي أبػ ػر الجيغن ، ابغ سعيج السغخبي -

 م(.8399 ، القاىخة، دار السعارف، )شػقي ضيفتحقيق د.، السغخب في حمى السغخبم( ،
التكسمة لكتاب م(،  8998ه/8198) أبػ عبج هللا دمحم بغ عبج هللا القزاعيالقزاعي،  -

 (م8339ـــ/ ىـ8189، دار الفكخ لمصباعة ، ) عبج الدالم اليخاس  تحقيق،  الرمة
م(، البجاية 8313ىــ/  111 )ت  إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ القخشي أبػ الفجاءابغ كثيخ،  -

 ، د.ت ( بيخوت،  مكتبة السعارف والشياية، )
نفخ الصيب مغ غرغ األنجلذ م(، 8938ه/ 8118)ت   تمسدانيأحسج بغ دمحم الالسقخؼ،  -

 م(. 8392ىــ/ 8322، بيخوت، دار صادر ، )إحدان عباس  تحقيق، الخشيب
آكام السخجان في ذكخ ، ىـ(1إسحاق بغ الحديغ السشجع )الستػفى  ق بغ الحديغ السشجع،  -

 .م(8321/ ىـ8112الع الكتب، بيخوت، ع ، )8، طالسجائغ السذيػرة في كل مكان
دىة األنطار في عجائب التػاريخ م( ، ن8283ه/ 8882مقجير، محسػد بغ سعيج، )ت   -

 ،دار الغخب االسالمي، بيخوت ، )8، طتحقيق  عمي الدوارؼ، دمحم محفػظ ، واألخبار
 (.م8322، لبشان

دمحم بغ مكخم بغ عمى، أبػ الفزل، جسال الجيغ ابغ مشطػر األنرارؼ ابغ مشطػر ،   -
 ،بيخوت ،دار صادر ، )3، لدان العخب، ط(م8388/  ىـ188  تى )الخويفعى اإلفخيق

 م(.8333/  ىـ8181
 تاريخ ابغ الػردؼ م( ،8313/ ىـ113)ت زيغ الجيغ عسخ بغ مطفخ ابغ الػردؼ،  -

 (.م8339 /ىـ 8181لبشان ، بيخوت،  الكتب العمسية،)
م(، معجع 8883ىـ/  989 ، )ت  ياقػت بغ عبج هللا الحسػؼ أبػ عبج هللاياقػت الحسػؼ،  -

 البمجان، )دار الفكخ، بيخوت، د.ت(.
 ثالثا: المراجع: 

 م(.8119خة ، ــــــاىــالق)عبج العديد سالع السؤرخ الفح ،الحمسي ، رشيج،   -
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، لبشان، ثارىع في االنجلذ، ) دار السعارف، تأريخ السدمسيغ وآسالع، الديج عبج العديد -
 .د.ت(

سالع، الديج عبج العديد، قخشبة حاضخة الخالفة في االنجلذ، )مؤسدة شباب الجامعة،   -
 .االسكشجرية، د.ت(

سالع، الديج عبج العديد، السداجج والقرػر في االنجلذ، ) مؤسدة شباب الجامعة،  -
 .م(8329االسكشجرية،

باب الجامعة، سالع، الديج عبج العديد، تاريخ وحزارة االسالم في االنجلذ، )مؤسدة الذ -
 .م( 8329االسشكجرية، 

تاريخ العخب ،  ناشق صالح مرمػبو  ،عبج الػاحج ذنػن شو و خميل إبخاليع الدامخائي،  -
 (.م 8111،  بيخوت، لبشان ،دار الكتاب الججيج الستحجة ، )8، طوحزارتيع في األنجلذ

، ) دار ام 8طعباسة، دمحم، السػشحات واالزجال االنجلدية وأثخىا في شعخ التخبادور،  -
 م(.8188الكتاب، الجدائخ، 

القاىخة،  ،الييئة السرخية العامة لمكتاب)أثخ العخب في الحزارة األوروبية، ، عباسالعقاد،  -
  .م(8332

العجد  عاشق التاريخ ، مجمة الفكخ ، الديج عبجالعديد سالعالكيالني، جسال الجيغ فالح،   -
 م(.8188لدشة  81

 رابعا: المجالت والدوريات: 
، سشة 83، العجد مجمة السؤرخ العخبي ) سحخ الديج عبج العديد، والجؼ االندان،سالع،  -

 .م(8399


