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 الممخص

االمؾيؾن في االندلس اىتساما كبيرا في التشغيسات االدارية وخرؾصا بعد تسكشيؼ مؽ أعير     
وتبع ذلػ عيؾر العديد مؽ الؾعائف االدارية في االندلس ومشيا وعيفة  ،احكام سيظرتيؼ عمى البالد

 والتي كانت مؽ اىؼ تمػ الؾعائف في الدولة . ،"الكاتب"

ذوؼ السدتؾػ  ،الجتذاب الشخبة السثقفة مؽ طبقة الكتابوادت ىذه االىسية الى عيؾر الحاجة     
ومؽ ثؼ فقد وضعت الدولة شروطا محددة لسؽ يتؾلى ىذه الؾعيفة واىسيا  ،الرفيع في صشاعة الكتابة

 السؾاالة لمدولة والكفاءة االدارية والثقافية.

ويعد راعي ، جبونغرا ألىسية مشرب الكاتب فقد اصبح أقرب الذخريات الى الحاكؼ بعد الحا    
وليذا نجده يحغى بسكانة ميسة ويستاز بالتقدير واالحترام مؽ قبل  األقرب،اسرار الحاكؼ ومدتذاره 

كسا نجده يتستع بالعديد مؽ االمتيازات االقترادية واالجتساعية مسا ادػ الى مشافدة  ،االسرة الحاكسة
 شديدة لمحرؾل عمى السشرب.

العؾائل التي تؾلت ىذا السشرب بفزل ما تستمكو مؽ مؾهبة  وكانت اسرة الزجالي واحدة مؽ    
ادارية وادبية . وكل ذلػ يرجع الى جيؾد مؤسس االسرة "دمحم بؽ سعيد الزجالي" الذؼ كان يتستع 
بسؾهبة ادبية فذة حتى انو كان يمقب بـ "االصسعي" لذدة مؾىبتو االدبية وما يسمكو مؽ مقؾمات 

 ل الى ىذا السشرب.الشباىة التي مكشتو مؽ الؾصؾ 

 ،وقد اصبحت اسرة الزجالي مؽ اكثر االسر مؾاالة لمدولة االمؾية وارتبظت معيا بروابط  متيشة     
واىسيا خظة الكتابة التي اعيروا  ،عززت مؽ ادوارىؼ السيسة مؽ خالل تقمدىؼ العديد مؽ السشاصب 
 ،مؾييؽ وجعل الخظة وراثية فييؼ فييا كفاءة عالية وبراعة فائقة حازوا بيا عمى إعجاب وثقة اال

 فكدب االمؾيؾن إخالصيؼ وتفانييؼ في الخدمة.
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Abstract 

      The Umayyad in Al-Andalusia showed great care for administrational 

regulations, especially after they consolidated their control of the country. 

     This led to the appearance of many administrative occupations of which the 

"Writer's" occupation was one of the most important. This importance bred the 

need to attract the most educated elite of the writers cast, those possessing the 

greatest skills in the arts of writing. 

     The Umayyad set certain conditions that had to be met by those intending to 

occupy the position of writer, the most important were loyalty to the state and 

administrative and educational proficiency, The unique importance of the position 

of the "writer "made him the one nearest to the Umayyad ruler second only to the 

"Hajib", being considered the ruler's secretary, confidant and most trusted 

consultant, giving him this this excellent status, earning him respect and 

appreciation by the royal family, and letting him enjoy many social and economic 

privileges, which led to strong competition for the position. 

    The "Zajjaly" family was one of the families that acquired this position through 

their literary and administrative gifts, All this is attributed to the efforts of the 

founder of the family "Muhammad bin Saeed Al Zajjaly" who possessed 

unequaled literary gifts leading to him being called "Al-Asma'ee"  because of his 

talents and intelligence that enabled him to reach this position. 

     The "Zajjaly" family became one of the most loyal families to the Umayyad 

state in "Al-Andalusia" forming strong connections and enhancing their role in the 

state through filling many administrative positions , the most important of which 

was the position of the "writer", They showed great skill and competence ,gaining 

the admiration and trust of the Umayyad who made this position hereditary in the 

family, which secured their perpetual loyalty and devotion. 
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 المقدمـــة 

بـــت دورا بـــارزأ فـــي الحيـــاة الدياســـية لمكتابـــة اىسيـــة كبيـــرة ومكانـــة عاليـــة مشـــذ القـــدم ، حيـــ  لع       
والثقافيــــة ، وىــــي واحــــدة مــــؽ السيــــؽ التــــي كرميــــا االســــالم ، فعشــــد مجــــيء االســــالم تظــــؾرت الكتابــــة 
واصــبحت احــدػ الؾســائل لشذــر الــديؽ االســالمي ودعامــة ميســة مــؽ دعــائؼ الدولــة ، وكــان ليــا الــدور 

الكتابة والتأكيد عمييا كؾنيا اساسـا لتقـدم الكبير في بشاء الدولة وتظؾرىا ؛ مؽ خالل الح  عمى تعمؼ 
 الدول.

ولمكتابة مكانة ميسة في الجانب الدياسي حي  عدت مـؽ اشـرا السشاصـب بعـد الخالفـة ، وتعـد     
ووســيمة مــؽ وســائل الحكــؼ بدــبب اتدــاال الدولــة االســالمية بــرز دور الكتابــة  ،مــؽ اعمــى الرــشاعات

 واستخدمت كأداة لمتخاطب والسكاتبات ووسيمة لزبط امؾر الدولة.

وألىسية الكتابة فقد اوجدت الدولة األمؾيـة فـي االنـدلس سياسـة اصـظشاال االسـر مـؽ خـالل تؾريـ     
االسـر التـي اسـشدت الييـا ىـذه  هواحـدة مـؽ اىـؼ ىـذ ىذه الخظـة فـي اسـر معيشـة، وكانـت اسـرة الزجـالي

 اتالخظة ، فقد امتازت ىذه االسرة بالسكانة االدبية الفذة والتي كانت سببا في جعميـا واحـدة مـؽ بيؾتـ
بــرزت ىــذه االســرة فــي عيــدؼ االمــارة والخالفــة واصــبحت واحــدة مــؽ اىــؼ قــد الذــرا فــي قرطبــة ، و 

يؽ اسشدت ليؼ العديد مؽ السشاصب االدارية والعدكرية والسالية االسر، ونغرا لتفانييؼ في خدمة االمؾ 
 وحتى الديشية والعسرانية، اال انشا سمظشا الزؾء في ىذا البح  عمى دورىؼ في خظة الكتابة.

الؾقـــؾا عمـــى كيويـــة نذـــؾء الكتابـــة مشـــذ اقـــدم و ســـيتشاول البحـــ ر التعريـــا بسرـــظمح الكتابـــة،       
الى انؾاال الكتابة في  عرجشاي وتظؾر الدولة العربية اإلسالمية ، كسا العرؾر مرورا بالعرر االسالم

واىــؼ الذــروو الؾاجــب تؾفرىــا فــي شخرــية الكاتــب وميامــو الرئيدــة، ومــؽ بعــد ذلــػ تظرقشــا  ،االنــدلس
 الى دور اسرة الزجالي في ىذه الخظة.  

 خطة الكتابة

ومكتبـة((،  -وكتابـا–وكتبـا  -يكتـب -كتـب: ((كتـب ويقـال الكتابـة فـي الم ـة مذـتقة مـؽ السرـدر    
والكاتب عشد العـرب يعـرا بالعـالؼ والكتاتيـب تـاتي بسعشـى جسـع الكاتـب ، واكتتـب اؼ كتـب نفدـو فـي 
ــــو صــــشاعة مثــــل الخياطــــة والرــــيا ة و يرىــــا مــــؽ السيــــؽ  ديــــؾان الدــــمظان ، والكتابــــة لســــؽ تكــــؾن ل

 .(1)االخرػ 

دالة عمى السـراد بتؾسـط نغسيـا  جثسانيور فيي صشاعة روحانية كتبت بألو ا  اصظالح اما الكتابة     
، ويقرد بالروحانية ىي االلفاظ التي يتخيميا الكاتب ويشقميا مؽ الباطؽ لمغاىر، اما االلـة الجثسانيـة 
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فيقرد بيا الخط الذؼ يخظو القمؼ وتقيد بو تمػ الرؾرة وتربح محدؾسة عاىرة بعد ان كانت سـؾػ 
طشية ، اؼ ان جسيع مايدظره القمؼ مسا يترـؾره الـذىؽ ويتخيمـو الـؾىؼ يـدخل ضـسؽ مرـظمح افكار با

 .(2)الكتابة وىي بذلػ وعيفة اليسكؽ االست شاء عشيا في السمػ

بَاـ أ قؾلـو تعـالىر ك ذكرت في اماكؽ عـدةوتتزح اىسية الكتابة في القرأن الكريؼ حي       اْقـرأْأ بااْسـ ا بأ
مأقأ  مأق  خأ  (1)الَّذاي خأ انأ ماْن عأ ْندأ م   (2)مأقأ اْلْا بُّ أ اأْلأْكرأ بأ مأ ا  (3)اْقرأْأ وأ مَّ أ بااْلقأ ـا لأـْ   (4)الَّذاي عأ انأ مأ ْندأ مَّ أ اْلْا عأ

ينأ ، وقؾلو سـبحانور (3){(5) يأْعمأ ْ  افاظا مأْيك ْ  لأحأ ـاِاباينأ  (10)}وأإانَّ عأ  اآليـات، مـؽ خـالل ىـذه (4){(11)كارأاًما كأ
 الكاتبيؽاىسية الكتابة حي  خريا هللا سبحانو وتعالى بالسالئكة اذ وصفيؼ بالكرام لشا الكريسة تتجمى 

 و.بحفز يؼيؾجد اعمى رتبة واحدؽ شرفأ مسا وصف بو هللا تعالى مالئكتو ونعت وال

ـا يأْدـوىشالػ اية اخرػ تؾضح اىسية الكتابة وتتزح في قؾلـو تعـالى        مأ مأـ ا وأ ونأ ن وأاْلقأ  (5){(1) ط ر 
 .وىشا يقدؼ سبحانو وتعالى بالقمؼ ومايدظر بو وىذا يدل عمى شرا ورفعة قدر ميشة الكتابة

والكتابــةر ىــي خظــة او وعيفــة ســمظانية تعشــي كــل كتابــة رســسية صــادرة عــؽ الدــمظة العميــا ســؾاء     
برــشاعة الكتابــة والتــي ، وكانــت تظمــى عمــى ىــذه الؾعيفــة قــديسا كــان ممــػ او خميفــة او اميــر و يرىــا
، وتعــد ىــذه الؾعيفــة مــؽ تــي تكدــب صــاحبيا عقــال وممكــو وفظشــةتعشــي صــشاعة السعــاني وااللفــاظ وال

يـــــا تدـــــتليؼ امـــــؾر الدولـــــة  الؾعـــــائف السيســـــة فـــــي الدولـــــة االســـــالمية وتـــــأتي بسرتبـــــة الخالفـــــة الن ب
  .(6)والدياسة

 نذأة الكتابة:  

، فمقـد كانـت الكتابـة معروفـة بـيؽ  تظؾرت الكتابة عبر عرؾرىا السختمفة تبعا لمتظؾر الذؼ طـرأ     
الشاس مشذ العرر الذؼ سـبى عيـؾر االسـالم ، كسـا كانـت  مشتذـرة فـي مكـة  اكثـر مـؽ  يرىـا كؾنيـا 

بـة الرـكؾ  وكـذلػ كتا ،ميسة لمتاجر لكتابة السؾاثيـى واالحـالاوسيمة مركزا تجاريا وحزاريا فكانت 
، كسـا بـرز فـي تمـػ  (7)مكاتبات سشد ممكيـة الرقيـى ، فزال عؽالرسائلو والحقؾق والحدابات التجارية 

، وىي بسثابة القرطاس او الرحيفة والتي ترشع مؽ االقسذة ويكتب بيا  (8)يعرا بالسيارق  الفترة ما
ميشـة الكتابـة قبـل االسـالم فانتذـرت  ،يقؾمـؾن بـذلػ حـدديؽفكـان ىشالـػ كتـاب م، السراد كتابتـو الذيء

  .(9)الشداء وقد وجد العديد مؽ الكتاب سؾاء مؽ الرجال او

اما في عرر االسالم ازدىرت الكتابة واصبحت وسيمو ميسة لشذر الديؽ االسالمي كسا اسيست     
( صل هللا عميو والو وسـم وقد ح  رسؾلشا الكـريؼ ) ،بذكل كبير في بشاء االمة وتظؾر الحياة الفكرية

أشــترو عمــى اســرػ بــدر تعمــيؼ الكتابــة لمسدــمسيؽ، حيــ  امــر ان  حــيؽ عمــى تعمسيــا ويتزــح ذلــػ جميــا
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يعمؼ كل اسير عذرة مؽ رجال السدمسيؽ مقابل اطالق صراحيؼ ، كذلػ كان يذجع الشداء عمى تعمؼ 
( وسـم  صل هللا عميـو والـواول ديؾان في االسالم وضع في عيد الرسؾل )وان ،  ( 10)القراءة والكتابة

( بتعيـيؽ كتـاب صـل هللا عميـو والـو وسـم قام )و اذ كان يكاتب امراءه وسراياه لمتعرا عمى احؾاليؼ ، 
كتابـــة الرســـائل الـــى ممـــؾ  االمـــؼ السجـــاورة وكتابـــة كـــل  فزـــال عـــؽ،  الـــذؼ يمقـــى عميـــو لكتابـــة الـــؾحي

دقات وال شـائؼ الـى الرـو مـؾال كتابـة اال ، زيـادة عمـى ذلـػمايتعمى بامؾر االسالم مـؽ معـامالت وعقـؾد
 .(11)اخره مؽ االمؾر التي تدتؾجب السكاتبات

اكثـر مـؽ ثالثـيؽ كاتبـا اىسيـؼ عمـي ابـؽ ابـي طالـب  ( صـل هللا عميـو  والـو وسـم كان لمرسـؾل )و     
 لـذا كـانيجيد العديد مؽ الم ـات  االخير، وكان (  12)، وعثسان بؽ عفان وزيد بؽ ثابت (عميو الدالم)

 .(13)يؾحى اليو بيذه الم ات ( ماهللا عميو والو وسم صل يترجؼ لمرسؾل )

اما في عيد الخمفاء الراشديؽ تظـؾرت وعيفـة الكتابـة خاصـة فـي عيـد الخميفـة عسـر بـؽ الخظـاب     
،  وىـؾ الكاتـب الـذؼ يعسـل  (14)ؾجدت وعيفة كاتب االنذاءفديؾان االنذاء، تأسيس الذؼ يشدب اليو 

ـــى انذـــاء او تـــأليا الكـــالم وابتكـــا ـــات واالقظاعيـــات عم ر السعـــاني فيســـا يكتبـــو مـــؽ السكاتبـــات والؾالي
 .(15)و يرىا، وبذلػ فأن الذخص الذؼ يرتقي ىذا الديؾان البد ان تتؾفر لديو معرفة بعمؼ البال ة

تظــؾر عمــى وفــي العيــد االمــؾؼ قــد بم ــت الدولــة االســالمية اقرــى اتدــاال ليــا ، وانعكــس ذلــػ      
لجؾانب االدارية ، ونتيجة لكثرة التدويؽ وكتابة الؾئائى فقد ارتقـت ىـذه مختمف مجاالت الحياة ومشيا ا

الؾعيفــة وتؾســعت مجاالتيــا حتــى صــار لكــل خميفــة عــدد مــؽ الكتــاب يكتبــؾن ليــؼ فــي شــؤون الدولــة 
، وليــذا زادت الحاجــة لكتــاب االنذــاء ولــؼ يقترــر ديــؾان االنذــاء فــي عيــد االمــؾيؽ عمــى (16)السختمفــة

 .(17)بل كانؾا  خميظا مؽ العرب والسؾالي واالجشاس االخرػ  ؛العرب فقط

كســا ان اىتســام االمــؾيؽ بالكتابــة عيــر جميــا مــؽ خــالل نذــاطيؼ فــي كتابــة السرــاحف واالىتســام     
ايزا بجسع االحادي  وخاصة في عيـد الخميفـة  يؼاىتسامو الجسالي بالخط واستخدام االلؾان الزاهية ، 

يتستـع و  ،مكانـة عاليـةكبيـر و  باىتسام حغيتعمى ان ىذه الؾعيفة قد  لدلمسا ي عسر بؽ عبد العزيز،
سيــزيؽ فــي الدولــة االمؾيــة تصــاحبيا بالجــاه والثــروة لقرابتــو مــؽ الحكــام ، وبــرز العديــد مــؽ الكتــاب الس

، الــذؼ يعــد مــؽ اىــؼ كتــاب الحزــارة (19)كاتــب الخميفــة مــروان بــؽ دمحم(  18)ابــرزىؼ عبــد الحسيــد الكاتــب
سالمية ، وىؾ اول مؽ وضع القؾاعد واالصؾل التي يجـب ان تراعـى عشـد كاتـب االنذـاء ، العربية اال

 .(20)لو دور كبير في تديير امؾر الدولة كانوأصبح عبد الحسيد كأنو وزير ف

 الكتابة في عيد الدولة االموية باالندلس
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الــى االســتقرار  م(756-711ىـــ/ 138-92افتقــرت االنــدلس ابــان فتــرة حكــؼ الــؾالة التــي امتــدت مــؽ )
الدياسي والتشغيؼ االدارؼ مسـا انعكـس ذلـػ عمـى الؾعـائف االداريـة ومشيـا الكتابـة التـي كانـت مبتدئـة 
وليدــت ليــا قؾاعــد محكســة، لكــؽ بسجــي عبــد الــر حســؽ الــداخل الــذؼ كــان عيــده ايــذانا ببدايــة جديــدة 

 .(21)لالندلس شيدت تظؾرا في جسيع مجاالتيا

ـــــة اال       ـــــدلس وتظـــــؾر نذـــــاطاتيا وتعـــــدد وعائفيـــــا الدياســـــية فكـــــان نذـــــؾء الدول ســـــالمية فـــــي االن
ادارة قؾية وحازمـة قـادرة عمـى تدـيير امـؾر الدولـة فـي جسيـع  إليجاد دافعا قؾيا واإلدارية؛واالجتساعية 

مجاالتيـــا، وعشـــدما ســـارت ىـــذه الدولـــة نحـــؾ التســـدن والتحزـــر زادت حاجتيـــا لسثـــل ىكـــذا ادارة والتـــي 
ىــذه الؾعيفــة جــاءت لتؾاكــب ميــام الدولــة الجديــدة وتدــاىؼ فــي تثبيــت دعائسيــا عرفــت بأســؼ الكتابــة 

تــاب يشــالؾن حزــؾة اعمــى اجيــزة الدولــة وصــار الك  مــؽ وبــذلػ اصــبحت الكتابــة  ،(22)وتدــيير شــؤونيا
  .(23)كبيرة في السجتسع

 انواع الكتابة في االندلس 

 الكتاب مشيا رعرفت الدولة العربية االسالمية في االندلس نؾعيؽ مؽ انؾاال 

ر ويعد مؽ ابرز مؾعفي الدولة ، والذخص الذؼ يتؾلى ىذا السشرب يربح لو حع كاِب الرسائل -
، والىسيــــة ىــــذا  فــــي قمــــؾب وعيــــؾن االندلدــــييؽ ، ومــــؽ اراد تعغيســــو وتكريســــو يخاطبــــو بأســــؼ الكاتــــب

االنتقـاد لسـؽ يذـ ل السشرب فأن الذؼ يتؾاله البد ان يكؾن خاليا مؽ العيؾب ، فاىل االندلس كثيـروا 
 .(24)مكانتو مؽ سمظانو جاىو وال ىذا السشرب ، فأذا وجدوا عميو مؾجده لؼ يشفعو مالو وال

فكاتب الرسائل يحتل ارفع السشاصب ، وىؾ يكؾن اقرب الشاس لالمير او الخميفة االمؾؼ ، مقـدما     
عمــى ســؾاه مــؽ الســؾعفيؽ ونتيجــة لقربــو مــؽ الحكــام يكــؾن عارفــا بأســرارىؼ ، فيــؾ الــذؼ يذــرا عمــى 

تابــة وك ،السراســالت الخاصــة بذــؤون االدارة وترتيبيــا ليعرضــيا عمــى الحــاكؼ االمــؾؼ الخــذ رأيــو فييــا
الرسائل ىؾ لدان السمػ في امؾره الخاصة  تبوالجل ذلػ نجد ان كا ،الردود التي يسمييا عميو الحاكؼ

  .(25)والعامة ، ولذلػ يذترو ان يكؾن مؽ ذوؼ الكفاءة العالية في فشؾن الكتابة

، وكاتــب ( 26)ر وىـي مـؽ الؾعـائف السيسـة فـي اؼ دولـة وىـذه الؾعيفـة تعـرا بالجيبـذةكاِـب الزمـام -
لزمـــام ىـــؾ الذـــخص الـــذؼ يذـــرا عمـــى ادارة االمـــؾال العامـــة والجبايـــات واحرـــاء الجشـــد وتقـــدير ا

، فيؾ بذلػ يعسل عمـى حفـع حقـؾق الدولـة فـي الـداخل والخـارج اؼ انـو يعتسـد فـي عسمـو (27)ارزاقيؼ
االحتفاظ بدجالت الدولة التي تأتيو مؽ كافة ادارات الدولة والتي تحتؾؼ عمى معمؾمات دقيقة عـؽ 

، وىؾ بعسمو ىذا يحتـل مكانـة (28)سرروفات والؾاردات ليعسل ىذا الكاتب مؽ اجراء ميزانية الدولوال
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يتــؾاله  تـؾلي ىــذا السشرــب عمـى  يــر السدــمسيؽ ، اؼ اليسـامية فــي الدولــة وليـذا الدــبب يسشــع مــؽ 
  .(29)نررانيا ييؾديا وال

فيشالــػ جسمــة مــؽ الذــروو الؾاجــب تؾفرىــا عشــد اختيــار الكاتــب ، ولــؼ   شــروا اختيــاب الكاِــبامــا    
تختمف ىذه الذروو السرجؾة في اختيار الكاتب باالنـدلس عـؽ الذـروو والقـؾانيؽ التـي سـارت فـي كـل 

 مؽ السذرق والس رب االسالمي ومؽ اىسيا ر  

ا ، عالسـا بـا، ، كافيـا فيسـا يجب ان يكـؾن الكاتـب حـرا ، مدـمسا ، عـاقال ، صـادقأ، اديبـا ، فقييـ اوال:
، ر الحس ، جيد الحدس ، محبـا لمذـكريتؾاله ، اميشا فيسا يدتكفاه ، حاد الذىؽ ، قؾؼ الشفس ، حاض

عاشــقا لجسيــل الــذكر ، طؾيــل الــروح ، كثيــر االحتســال ، حمــؾ المدــان ، لــو جــرأءة يثبــت بيــا االمــؾر ، 
يؼ االخالق ، مأمؾن ال ائمـة ، مـؤدب الخـدام ، كذلػ يجب ان يكؾن شديد االنفة ، عغيؼ الشزاىة ، كر 

 .(30)واليقبل ىدية او عظية

اما بالشدبة لمذروو التي وضعيا القمقذشدؼ فـي كتـاب صـبح االعذـى وىـي محرـؾرة فـي عـدة  ثانيأ:
التكميـــا ، العدالـــة ،  ، الـــذكؾرة ، الحريـــة ، - ليـــؤتسؽ فيســـا يكتبـــو ويسميـــو –صـــفات مشيـــا ر االســـالم 

العقل وجزالـة الـرأؼ ، العمـؼ بسـؾاد االحكـام الذـرعية والفشـؾن االدبيـة ، قـؾة العـزم وعمـؾ  البال ة ، وقؾر
اليسة وشرا الشفس ، الكفاية لسا يتؾاله الن العاجر يدخل الزرر لمدولة وذلػ يؤدؼ الى االضظراب 

 .(31)واالختالل

بـد الحسيـد الكاتـب ثالثار اضف الى ذلػ ىشالـػ شـروو الؾاجـب تؾفرىـا بذخرـية الكاتـب جسعيـا لشـا ع
في رسالتو الى الكتاب نجسل شي مشيار ان يكؾن حميسا في مؾضع الحمـؼ ، فييسـا فـي مؾضـع الحكـؼ 
، مقداما ، كتؾما لالسرار ، وفيا عشد الذدائد ، عالسا عشد الشؾازل ، متفقيا في الـديؽ  ، عالسـا بالم ـة 

، مبتعـدا عـؽ مظـامع الـدنيا ومفاسـدىا العربية و بكتاب هللا عز وجل واحادي  الرسؾل ، جيـدا بـالخط 
، وان يكـــؾن ذا عمـــؼ وثقافـــة واســـعة الـــى اخـــره مـــؽ  متؾاضـــعا ، حاكســـا بالعـــدل ، ناصـــرا لمزـــ يا ،

 .(32)الذروو االخرػ 

كسـا يجـب ان يختـار الكاتـب مـؽ ارفـع طبقـات السجتسـع ، اؼ يكـؾن مـؽ اىـل السـروءة والحذـسة  بابعأ:
مــشيؼ ، وان يكــؾن ذا عمــؼ وثقافــة واســعة  فيــؾ مدــتقر اســرار السمــػ ولدــانو الشــاطى عشــو فــي ارجــاء 
مسمكتو ، فيؾ معرض لمشغر في اصؾل العمؼ لسـا يعـرض عميـو فـي مجـالس السمـؾ  وبـذلػ يشب ـي ان 

يد العمـــؼ بأخبـــار السمـــؾ  والتـــؾاريي  والـــدول لكـــي يكـــؾن مدـــتعدا لالجابـــة عمـــى اؼ نـــؾال مـــؽ يكــؾن شـــد
السكاتبـة واحاطتـو لجسيــع السؾاضـيع ، فيــذا ان دل عمـى شــ  فيـؾ دليـل عمــى سـعة عمــؼ الكاتـب ووفــرة 

 .(33)ثقافتو 
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لقامـة بذخرية  الكاتـب مشيـا اعتـدال ا ىشالػ بعض الرفات الجدسية التي يفزل ان تتؾفر خامدا:
، وصــــ ر اليامــــة ، وخفــــة الميــــازم ، وكثافــــة المحيــــة ، وصــــدق الحــــس ، ولظــــف الســــذىب ، وحــــالوة 
الذسائل ،وخظف االشارة ، ومالحـة الـزؼ ، وايزـا يجـب ان يكـؾن بيـي السمـبس ، نغيـا السجمـس ، 
عــاىر الســروءة ، عظــر الرائحــة ، دقيــى الــذىؽ ، حدــؽ البيــان ، رقيــى المدــان ،حمــؾ االشــارة ، ممــيح 

 .(34)السركب مدتقرةاالستعارة ، لظيا السدمػ ، 

ـــى تحســـل       ىـــذه جسمـــة مـــؽ الذـــروو الؾاجـــب تؾفرىـــا فـــي شخرـــية الكاتـــب لكـــي يكـــؾن قـــادرا عم
السدـؤليات الجدـيسة السمقــاة عمـى عاتقـو باالضــافة الـى كؾنـو مــؾطؽ ثقـة الحـاكؼ فالبــد ان يكـؾن عمــى 

 .ةالسدؤوليقدر تمػ 

 ميام الكاِب: 

ــــــــــــــــــــــذكر اىسيــــــــــــــــــــــار                                                     ــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــؽ السيــــــــــــــــــــــام ن ــــــــــــــــــــــب بالعدي اضــــــــــــــــــــــظمع مشرــــــــــــــــــــــب الكات
تحريــر الرســائل الرســسية التــي تحســل فــي طياتيــا جسيــع االوامــر التــي يريــد الحــاكؼ تشفيــذىا ســؾاء  اوال:

ى الدولــة ام كتــب كانـت  كتــب امــان ، ام تؾليــو ، ام كتــب فــتح وىــدم او تيديــد العرــاة والخــارجيؽ عمــ
تشديد بأىل البدال او استشفار لمحرب وكذلػ كتب مشح القاب واسـقاو بعـض الس ـارم اضـافة الـى كتـب 

، كسا تحتؾؼ تمػ السراسالت عمى عيـؾد ومعاىـدات او اوامـر لمقـادة او مخاطبـات الزعسـاء (  35)صمح
والـؾالة والقزـاة و يـرىؼ  والسمؾ  في الدول االخرػ ، اضافة الـى الكتـب الرـادرة الـى مختمـف العسـال

 .(36)مؽ السؾعفيؽ لدػ الدولة ، اضافة الى تحرير الرسائل الدياسية الى ممؾ  الدول االجشبية

 ووانســا كــان مــؽ اختراصــ ،ولــؼ يقترــر عســل الكاتــب عــل تحريــر الرســائل الستدــسة بالبال ــة ثانيــا:
ن الحـاكؼ يدتذـيره فـي كيويــة أوكـايزـا اسـتالم الرسـائل الـؾاردة الـى الحـاكؼ فيعسـل عمــى قراءتيـا عميـو 

 .(37)الرد عمى الرسائل التي تحتاج الى ذلػ

ومؽ بيؽ السيام االخرػ حزؾره مشاسبات اداء اليسيؽ التي يؤدييا الؾالة والحكام واالمراء عشـد  ثالثا: 
تعيشيؼ في مشاصبيؼ ، كسا يذرا الكاتب عمى مراقبة ص ار الكتـاب مـؽ خـالل تؾجيـو الشرـائح ليـؼ 

 .(38)تب الثانؾية التي يقؾمؾن بتحريرىافي الك

 وقراءتياومؽ السيام االخرػ والسيسة التي يغظمع بيا كتاب الدولة االمؾية ، كتابة نص البيعة  بابعا:
 .(39)امام الؾفؾد السبايعة
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ولؼ تقترر ميام الكاتب عمـى االمـؾر االداريـة فقـط وانسـا تعـداىا الـى االبعـاد الثقافيـة ، فيـؾ  خامدا: 
ــؼ يقــؾم  باعــداد الرســائل التــي تحتــؾؼ عمــى امــؾر عمسيــة وىــؾ بــذلػ البــد ان يــتؼ اختيــاره مــؽ اىــل العم

 .(40)والسعرفة

ولذدة اىسية الكاتب في عيد الدولة االمؾية في االندلس والتي تدل عمى ثقة الحكام بالكاتب  سادسا:
ػ سياسـية كسدــألة برـؾرة عامـة وبرجـال اسـرة الزجـالي برـؾرة خاصـة فقــد كانـت تشـاو بيـؼ ميـام اخـر 

التحقيـــى مـــع بعـــض العســـال والـــؾالة اذا بـــدر عـــشيؼ ترـــرا خـــاط  تدـــبب فـــي عمـــؼ الرعيـــة او تبـــذير 
لالمؾال  فتؾكل الى الكاتب ميسة التحرؼ ومحاسبة السقرريؽ او ميسـة عدـكرية مثـل قيـادة الجيـؾش 

مرافقــة القــادة الستؾجيــة لمليــام بحركــة تســرد او مؾاجيــة جــيش معــاد او لمقزــاء عمــى شــ ب معــيؽ او 
، وىـذا مايفدـر لشـا روايـة ابـؽ حيـان عشـدما تحـدث (  41)الكبار كأن يكؾن ولي العيـد او الخميفـة نفدـة 

  (42)عؽ دمحم بؽ سعيد الزجالي بقؾلو ))تؾفي وىؾ يتمدؼ مشرب الكتابة والؾزارة والليادة ((

 اسيامات اسرة الزجالي في خطة الكتابة

اسرة الزجالي وىي واحدة مؽ االسر البربرية التي اختمف السؤرخؾن في ندبيا فسثال نجد ان ابؽ      
ــؼ يعــرج عــؽ اســؼ القبيمــة او  الفرضــي نقــال عــؽ ابــؽ حيــان القرطبــي يــرجعيؼ الــى بتــر البرابــر، لكشــو ل

، لــؾا، وبشــؾ يظؾفــت ىــؼ فــرال مــؽ نفــزاوة بــؽ (44)امــا ابــؽ حيــان فيــرجعيؼ الــى بشــي يظؾفــت (43)العذــيرة
كذلػ الحال بالشدبة الى ابؽ سعيد الس ربي فقد جعل اصل الزجالي الى بشي يظؾفت وىؾ بـذلػ يتفـى 

 .(45)مع ابؽ حيان القرطبي

ويذـير مؤلـف مجيـؾل ان  ،(46)بيشسا نجد ان ابؽ حزم االندلدي يرجع اصل الزجالي الى مديؾنـة     
ؾن نفزاوة سسيت باسـؼ ابييـا وليـاص وولياصة ىي مؽ اكبر بظ (47)ندب الزجالي يرجع الى ولياصة

 .(48)بؽ يظؾفت بؽ نفزاو ومشيؼ تشحدر بظؾن كثيرة

ىـي واحـدة مـؽ البظـؾن التابعـة لؾلياصـة،  (49)ابـؽ خمـدون فقـد عـد ال الزجـالي مـؽ ورفجؾمـةاما      
 .(50)وتعد ورفجؾمة مؽ اوسع بظؾن نفزاوة واشدىؼ باسا وقؾة

لزجـالي فمـؼ تتفـى السرـادر عمـى ندـب ىـذه االسـرة، ولكـؽ ىذه جسيعيا اراء تشاولـت اصـل اسـرة ا     
 .ا مب ىذه السرادر اتفقت عمى ان ىذه االسرة ترجع الى قبيمة نفزاوة البربرية

اال ان ابؽ خمدون كان في رأيو شي مؽ التدقيى فيجعميؼ مـؽ ورفجؾمـة ، وورفجؾمـة ىـي فخـذ        
بفجومـة اوسـع بطـون نوـزاوة واشـدى  باسـا الى ان و مؽ افخاذ ولياصو ، حي  يذير ابؽ خمـدون ))
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وكان زجالـة مـني  بطنـا متدـعا وقدـب قولـو انـو كـان مـني  بجـاالت مـذكوبين مـني   نـو الزجـالي 
 .(51)((الكتاب في قرطبة  

دخمت االندلس مؽ ضسؽ جيؾش طارق بؽ زياد لكـؽ لـؼ تـذكر السرـادر  قدوكانت اسرة الزجالي     
وبقيــت واحــدة مــؽ االســر الس ســؾرة ولــؼ تغيــر عمــى الدــاحة االندلدــية اال فــي  ،اســساء مــؽ دخــل مشيــا

والـذؼ يعـد عيـده اكثـر  م( ،852-822ىـ /238-206عيد االمير عبد الرحسؽ بؽ الحكؼ االوسط )
استقرارا فكثرت اصالحاتو ومشجزاتو وعسد عمى االىتسام بـاالدارة وادخـل عمييـا الكثيـر مـؽ التشغيسـات 

، وكـان (52)ى اختيار اكفأ الرجال وعسل عمى تؾزيعيؼ عمى خظـط الدولـة السختمفـة، وكذلػ حرص عم
مؽ بيؽ مؽ بـرال فـي عيـده دمحم بـؽ سـعيد الزجـالي ، الـذؼ تعـرا عميـو فـي احـدػ  زواتـو واعجـب بـو 

يسمكـو  مـااألمير، فزـال عـؽ وقربو واصظشعو فكانت تمػ الحادثة ىي فرصة الزجالي في التقرب مؽ 
وقـد اطمـى عميـو ىـذا المقـب ، (53)باألصـسعييمقـب  لذا كـانكاء والشباىة وقؾة الحفع مؽ مؤىالت  كالذ

لعشايتو باالدب وحفغـو لم ـة ، وكـان اقـؾم اىـل زمانـو بيـا، اذ كـان لـو حـع وافـر مـؽ البال ـة ونرـيب 
كان احد عجائب الـدنيا فـي قـؾة الحفـع  تزـرب بحفغـو  عشو انو ذكر، وي(54)حدؽ في صؾغ القريض

ان احد الذعراء جـاءه مادحـا فـي شـعر فدـالو ان يـاذن لـو فـي انذـاده فمسـا فـرغ الذـاعر  ل، يشقلااالمث
(( فاجابـو الذـاعرر مالذي دعـا  ان ِنتحـل شـعرا لكيـر مؽ شعره ذىب دمحم الى م الظتو وقال لور ))

(( فانكر دمحم الزجالي ذلػ وقـال لـور انـو لذـعر  سويتو اال من نظمي اخذِو من اقد وال ))ال وهللا ما
لسـا و  ،ومتفـاج بقـي الذـاعر متحيـرا و قديؼ وحفغتو فان شئت استسع اليـو انذـد  ايـاه ، فاعـاد الذـعر 

وانــػ لرــادق فيســا قمــت،  ،خفــض عميــػ فــاني قــد مزحــت معــػ ردمحم ســؾء مقــام الذــاعر قــال لــو أػر 
، وىـذا دليـل عمـى جزالـة دمحم بـؽ (55)ا الذـعر مـؽ قبـلسـسعت بيـذ واعانشي عميػ قـؾة حفغـي ،  هللا مـا

 .سعيد الزجالي وقؾة حفغو

تذكر السرادر التاريخية ان اول اترال السرة الزجالي باالمؾيؽ كانـت تعـؾد الـى عيـد دمحم بـؽ       
سـعيد الزجــالي وىــذا يتزـح مــؽ خــالل الــشص الـذؼ يذــير بانــور)لؼ يكــؽ ليـؤالء الزجــالييؽ بقرطبــة قبــل 

تذــب  بخدمتــو(، اؼ ان دمحم بــؽ  سـالف صــحبة لمدــمظان وال  بــؽ ســعيد ىــذا قــدم ورياســة والجـدىؼ دمحم
بــاالمؾييؽ يعــؾد الــى احــدػ  ــزوات  ووكــان اول اترــال لــ. (56)ســعيد ىــؾ اول مــؽ تــراس ىــذا البيــت

االميــر عبــد الــرحسؽ بــؽ الحكــؼ ، عشــدما عثــرت دابتــو فكــاد ان يدــقط ، فامتثــل ببيــت شــعرؼ لــؼ يــذكر 
 سؾػ عجزه وكان ىذا البيت ىؾر                                                           

           (57) اكثر *نرى مما يقي هللا *وما ال                              
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حــاول االميــر تــذكر صــدر البيــت الذــعرؼ فدــال عشــو اصــحابو فمــؼ يتــذكروه ثــؼ امــر بدــؤال كــل و      
ــدي عدــكره فمــؼ يكــؽ احــد يقــف عميــو  يــر دمحم بــؽ ســعيد الزجــالي فقــال ليــؼ دمحم  ــر عن ))قاجــة االمي

 فقال لور               .فميدنيني اِميا لو((

 (58)نرى يقي هللا اكثر وما الابو      يِرى الذي مما يتقي فت

ان نباىـــة دمحم بـــؽ ســـعيد الزجـــالي ولذـــدة مؾىبتـــو االدبيـــة يزـــاا الـــى ذلـــػ مـــاعرا مـــؽ وســـامة     
جسال الذكل ، جعمت االمير يعجب بو ويكرمو ولذدة اعجابو بو طمب مشو ان يمـزم الدـرداق ، فمسـا و 

،  وىشالـػ مـؽ (59)ظشعو واستخرـو واسـتكتبوصمؽ أجالدو وحدثو ازداد قبؾال لو ورغبة فيو فكان اول 
ثؼ اتخذه كاتبا لؾزرائو ، اؼ ان جسيع الؾزراء كانؾا يعتسدون عمى كاتب واحد وىؾ دمحم  (60)يقؾل اجازه

  .(61)بؽ سعيد الزجالي

يتشاســب مـع طســؾح دمحم بــؽ سـعيد الزجــالي الــذؼ كــان  لكـؽ الــذؼ يبــدو ان مثـل ىكــذا مشرــب ال      
ارفع يقربو مؽ االمير اكثر مدت ال بذلػ مؤىالتو واعجاب االمير بو، فيؾ بذلػ ترفع ير ب بسشرب 

عـؽ السشرـب الـذؼ حرـل عميــو طالبـا بالسزيـد مـؽ السسيـزات ، فاخــذ يعسـل عمـى تحقيـى طسؾحـو مــؽ 
اجــل الحرــؾل عمــى اعمـــى السشــازل ، فكتــب الـــى االميــر كتابــا يظمــب مشـــو ان يدــتعويو مــؽ مشرـــب 

 –ان مـن وسـ  بميدـ  كتا تـو كاتبـا خاصـا لالميـر وكـان فحـؾػ الكتـاب كـاالتير " الكتابة وان يجعمو
فؾافـى ، (62)"وشرف بأسميا لجدير ان يعتمي عن كتابة وزبائـو ويزدىـي بحرـانة اسـرابه –اعزه هللا 

، وكـان ىـذا االمـر يحرـل الول  (63) يرهاالمير عمى طمبو وجعمو كاتبو الخاص واتخذ لمؾزراء كاتبا 
يي االنــدلس بــأن يكــؾن ىشالــػ كاتبــا خاصــا لالميــر واصــبح ىــذا االمــر متعــارا عميــو الــى مــرة فــي تــار 

وبـذلػ يكـؾن دمحم بـؽ سـعيد الزجـالي قـد اوجـد نغامـا جديـدا فـي مشرـب  ،اخر ايام الدولة فـي االنـدلس
الكتابة في االندلس، اذ اختص االمير عبد الرحسؽ االوسط كاتبا خاصا وىؾ دمحم بؽ سعيد الزجالي ، 

الذؼ اصبح يعرا بقمؼ بشـي اميـة االعمـى وكـاتبيؼ العغـيؼ كسـا نـال مشرـب الـؾزارة والليـادة فـي عيـد و 
وان دل ذلػ عمى ش  فيؾ دليل عمى قؾة شخرية الزجالي وشرا  ،(64)االمير عبد الرحسؽ االوسط 

 .الؾعيفة التي حرل عمييا بجيؾدة وبذكاءه ونباىتو وطسؾحو الالمتشاىي

دمحم بؽ سعيد الزجالي في ابتداعو نغامـا جديـدا فـي الكتابـة يـتالئؼ مـع طسؾحـو ، لؼ تقترر جيؾد     
وانسا عسل عمى تؾري  ميشة الكتابة الوالده مؽ بعده ، فاصـبحت سياسـة اصـظشاال الكتابـة الدـمظانية 
وتؾري  خظتيا واحدة مؽ الدياسات الستبعة مؽ قبل االمؾيؽ في االندلس ، اذ حرص امراء بشؾ امية 

ؾريــ  الكتابــة العميــا فــي اســر معيشــة اخترــت بيــا ، وكانــت السشافدــة عمــى اشــدىا بــيؽ اســرتي عمــى ت
الزجالي واسرة امية بؽ يزيد ، فبعد وفاة دمحم بؽ سعيد الزجـالي التـي اختمـف السؤرخـؾن فـي سـشة وفاتـو 
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ة ، م ( خمفـو ابشـو عبيـد هللا الزجـالي عمـى ميشـة الكتابـ846ىــ/232م ( او )842ىــ/228بيؽ عامي )
لكشو تؾفي بعد ستة اشير مؽ تؾليو ىذه الخظة ولر ر سؽ حامد الزجالي مشحت خظـة الكتابـة لعبـد 

م(  860ىـــ / 240) لكــؽ ىــذا الكتــاب اقعــد عــؽ الخظــة لعمــة اصــابتو ســشة ،(65)هللا بــؽ اميــة بــؽ يزيــد
مير مسا حدا بـاال ( 66)م(886-852ىـ/ 273-238وكان ذلػ في عيد االمير دمحم بؽ عبد الرحسؽ )

مليام بعسل ابـؽ ل (68)بؽ انتيان الشرراني (67)دمحم الى اختيار احد مؾاليو مؽ الشرارػ ويدعى القؾمس
يزيــد فــي خظــة الكتابــة فــي مــدة مرضــو ، فمســا تــؾفي الكاتــب ابــؽ يزيــد ، قــال االميــر ر لــؾ ان القــؾمس 

لكــؽ ذلــػ لــؼ يــرق  (69)كــان مدــمسا ماأســتبدلشاه ، فمســا بمــل القــؾمس الخبــر شــير اســالمو ، فــؾاله الكتابــة
لرجـــاالت االميـــر دمحم واثـــار معارضـــة شـــديدة فغيـــرت العديـــد مـــؽ االصـــؾات التـــي تشـــدد بؾجـــؾد كاتبـــا 
نرــرانيا فــي الــبالو يكدــر ىيبــة الدولــة وناصــبؾه العــداء  ، وقــد تــزعؼ تمــػ السحاربــة الســقاطو الــؾزير 

اشــؼ اؼ ان عالقــتيؼ  يــر ، اذ كــان القــؾمس ىــذا شــديد التعــرض لمــؾزير ى( 70)ىاشــؼ بــؽ عبــد العزيــز
وليذا نجده تزعؼ حركة التحريض ضده فكتب رسالة تحريزية لالمير يبـيؽ فييـا مؾقـف امارتـو  ،جيدة

،  كســا قــام الــؾزير ىاشــؼ بترشــيح  (71)ســيقال عشــو فــي سياســتو باالعتســاد عمــى الشرــارػ  و فمتــو عســا
وكـان  ،شرـب مـؽ القـؾمس ىـذانخبة مؽ الرجاالت السعروفيؽ بالكفاءة مسـؽ ىـؼ اصـمح لتـؾلي ىـذا الس

مــؽ ضــسؽ الذخرــيات السرشــحة حامــد الزجــالي فمســا قــرا االميــر دمحم الكتــاب وقــع اختيــاره عمــى حامــد 
"، وطمب مشو ان يتؾلى خظة ِردني ل  كتب ِعجبنيالزجالي وامر باحزاره ، وعشدما التقاه قال لور "

لػ عسل عمى اعادة االمؾر الى نرابيا ، الكتابة ، فامر االمير ان يشزل حامد بييت االمارة ، فيؾ بذ
اؼ ان اختيار حامد الزجالي معشاه اعـادة االمـؾر الـى مدـارىا الرـحيح ويتزـح ذلـػ مـؽ راؼ االميـر 

، الــذؼ بؾجــؾده  (72)عشــدما قــال ر"رأيشــا اعــادة خظــة الكتابــة الــى طريقيــا الرــحيح ، وقــد وليتيــا حامــد" 
 .(73)تزدان الخدمة

وبعد تؾلي حامد خظة الكتابة واستحدان االميردمحم لو كانت مؽ اولى ميامو أن يكتب الى عبد      
الــذيؽ كــانؾا مــؽ مثيــرؼ  (74)هللا بــؽ حــارث صــاحب الث ــر يــامره باتخــاذ الحيظــة والحــذر مــؽ بشــي قدــي

ابـة السذاكل ىشا ، فكتب لو صـديقو ىاشـؼ بـؽ عبـد العزيـز وىـؾ الـذؼ رشـح حامـد لتـؾلي مشرـب الكت
"اِت  محنة يمتحن  يا صبر  وقيام  بما قمدِـو  فأبكـب الـى داب   واجتمـع مـع كـل مـن  قائال لـور

فاجتسع حامد بالكتاب جسيعا الذيؽ كانؾا عؾنا ليـؼ وقـال ليـؼ ان يخاطـب كـل واحـد ميـؼ  ِرجوا عونو"
واعظاىا لالمير نو ىؾ السامؾر فكتبؾا جسيعا، فقام حامد بجسع الشدي واختار واحدة مشيؼ أعؽ نفدو ك

فالقت االستحدان والرضا مؽ قبل االمير ، ونتيجو لشجاحو بيذه السيسة التي انيظت بـو امـر االميـر 
 .(75)لو بالؾزارة
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م(، واعقب حامد ابشا واحدا وىؾ احسد الـذؼ 890ىـ/ 268) وبقي بيذا السشرب حتى وفاتو سشة     
 (76)م(931ىـ /319في جسادؼ االولى سشة ) لؼ تذكر السرادر التاريخية عشو ش  سؾػ تاريي وفاتو

وبعد وفاة حامد الزجالي استسر االمير دمحم في سياسة اصظشاال البيؾتات التي ش مت مشرـب الكتابـة 
 .(77)الدمظانية وكذلػ تؾزيع وعائف الدولة عمى مؽ كانت ليؼ سابى خدمة لبشي امية

يؾتــات ولكــؾن مــؽ يتــؾلى مشرــب ىــذه ولعــل الدــبب يعــؾد الــى ثقــة امــراء بشــي اميــة بسثــل ىــذه الب   
فكـان البـد مـؽ ان يكـؾن لـو سـابى معرفـة مـؽ قبـل  ،الخظة يكـؾن قريبـا جـدا مـؽ االميـر عارفـا بأسـراره

االميـــر وليـــذا الدـــبب تـــابع امـــراء بشـــي اميـــة تؾريـــ  ىـــذه الخظـــة فـــي اســـرة الزجـــالي فـــاالمير عبـــد هللا  
د هللا بـؽ دمحم بـؽ سـعيد الزجـالي سـشة         ) صرا خظة الكتابة العميا الى عبد هللا بـؽ دمحم بـؽ عبـ

م (، ثؼ بعد فترة نجد ان االمير عبد هللا يسشح عبد هللا الزجالي لقـب الـؾزير والكاتـب  900ىـ /  287
، لكــؽ لـؼ يدـتسر عبـد هللا الزجــالي فـي مشرـبو فتذــير  (78)فـي ان واحـد وصـار يعــرا بـالؾزير الكاتـب

 أصـابتو؛جالي عـزل عـؽ مشرـبو فتـرة مـؽ الـزمؽ بدـبب عمـة عغيسـة السرادر ان عبد هللا بؽ دمحم الز 
برء مؽ عمتـو اعـاده االميـر عبـد هللا  وبدبب ىذه العمة تؾقف فترة عؽ ش ل السشاصب لكشو سرعان ما

، وعشــدما تــؾلى االميــر عبــد الــرحسؽ الشاصــر الحكــؼ ابقــى (79)مــرة اخــرػ، ففرحــت الشــاس لعؾدتــو كثيــرا 
 مشرـــــــبو ككاتـــــــب الــــــى ان تـــــــؾفي وىـــــــؾ فـــــــي ميســـــــة عدـــــــكرية ســـــــشةعمــــــى عبـــــــد هللا الزجـــــــالي فـــــــي 

 .(80)م(914ىـ/302)

ىذا يدل عمى ان عبد هللا بؽ دمحم الزجالي لؼ يكؽ في مشرب الكتابة فقط والدليل انو تؾفي وىـؾ      
فــي ميســة عدــكرية ، اذ ىشالــػ اشــارة تــدل عمــى ان عبــد هللا تــؾلى مشرــب صــاحب السديشــة فــي عيــد 

 302) واختمـــف فـــي ســـشة وفاتـــة فـــابؽ حيـــان يـــذكر انـــو تـــؾفي ســـشة (81)خالفـــة عبـــد الـــرحسؽ الشاصـــر
م( لكؽ السيـؼ فـي االمـر ان عبـد هللا 913ىـ/ 301) م( ، اما ابؽ عذارػ فذكر انو تؾفي سشة914ىـ/

وقــد اعقــب مــؽ ، (82)الزجــالي تــؾفي وىــؾ متقمــد مشرــب الــؾزارة والكتابــة وخظــة صــاحب مديشــة قرطبــة
بـة االبشاء ثالثة وىؼ عبد الـرحسؽ وعبيـد هللا  دمحم ، وكـان ليـذه الدياسـة اؼ سياسـة تؾريـ  خظـة الكتا

 .ىذه االسرة ألفرادفي بيت الزجالي اثرىا في تظؾر السركز االجتساعي واالدارؼ 

عبد الرحسؽ الشاصر لديؽ هللا  يءن في سياسة تؾري  خظة الكتابة حتى بعد مجؾ واستسر االمؾي     
م ( ، حي  ابقى عمـى عبـد هللا بـؽ دمحم الزجـالي عمـى الكتابـة حتـى وفاتـو 961-912ىـ/300-350)

 .(83)م(913ىـ/301) سشة

ممحؾعا وكان ذلػ ناتج مـؽ اتدـاال رقعـة ت تظؾرا أما خظة الكتابة في عرر الخالفة فقد تظؾر      
فمقــد تظمــب ذلــػ التؾســع فــي السؤسدــات االداريــة ،  ،الــبالد وازديــاد الحاجــة الــى السكاتبــات الدــمظانية
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وعـــرا ، (84)ر الترســـيلليات الكتـــاب وصـــار الكاتـــب بسثابـــة الـــؾزير وســـسي بـــؾزيو فأتدـــعت بـــذلػ مدـــؤ 
السكــان الــذؼ تــتؼ فيــو صــيا ة الكتــب الدــمظانية بــديؾان الرســائل وكــان مقــره يقــع عشــد البــاب الرئيدــي 

 .(85)لمقرر الخالفي بقرطبة والسعروا بباب الددة

ونغرا التداال خظة الكتابة فقد عسد الخميفة عبد الرحسؽ الشاصر عمى تؾزيع اعبائو عمى عدد مؽ    
الشغــر فــي كتــب جسيــع اىــل الخدمــة ، كســا قمــد الــؾزير  (86)وزرائــو ، فقمــد الــؾزير جيــؾر بــؽ ابــي عبــدة 

الشغـر الشغر في كتب اىـل الث ـؾر ، وقمـد الـؾزير الكاتـب عبـد الـرحسؽ الزجـالي (  87)عيدى بؽ فظيس
يخرجــو مــؽ العقــؾد والتؾقيعــات ويشفــذ بــو االمــر والــرأؼ و يــر ذلــػ ، وقمــد الــؾزير دمحم بــؽ  فــي كــل مــا

الشغـــر فـــي مظالـــب الشـــاس وحـــؾائجيؼ وانجـــاز التؾقيعـــات ليـــؼ ، فـــالتزم القـــؾم بســـا الزمـــؾا ،  (88)حـــدير
 .(89)فأعتدل بيؼ ميزان الخدمة وسيمت مظالب الرعية 

خظة الكتابة انقظعـت فـي بيـت الزجـالي فتـرة مـؽ الـزمؽ لكشيـا عـادت  تذير السرادر عمى انو       
الييؼ بعبد الرحسؽ بؽ عبد هللا بؽ دمحم بؽ عبد هللا بؽ دمحم بؽ سعيد الزجالي ىذا الذؼ كان يعسل لعبد 

، و في عيد عبد الرحسؽ الشاصر هيسشت اسـرة الزجـالي عمـى  (90)الرحسؽ الشاصر في مشاصب اخرػ 
ب االدارية ، واشتير مـشيؼ رجـاالت عـدة لكـؽ كـان عبـد الـرحسؽ الزجـالي مـؽ اكثـر الكثير مؽ السشاص

، فقد تؼ تعييشو خظة العرض مؽ  (91)الذخريات الزجالية خدمة لمدمظان واكثرىؼ تقمبا في السشاصب
( بسذـــاركة مـــع عـــدد مـــؽ الذخرـــيات م912ىــــ / 300) قبـــل عبـــد الـــرحسؽ الشاصـــر وكـــان ذلـــػ ســـشة

، يحتســل انــو تــؼ تكميفــو بسشرــب دــتسر فــي مشرــبو ىــذا اذ ســرعان مــا تــؼ عزلــو، لكشــو لــؼ ي(92)السيســة
، لكشـو لـؼ يدـتسر فـي (93)م(920ىــ /  308) تؼ اعادتو الـى خظـة العـرض سـشة ، لكؽ سرعان مااخر

ىذا السشرب اذ سرعان ماعزل عشو بعد عاميؽ واستبدل بذـخص اخـر، يبـدو ان سياسـة االميـر عبـد 
، فبعــد ان تــؼ عزلــو اصــب السيســة وتــدويرىؼ بسشاصــب اخــرػ اصــحاب السشالــرحسؽ الشاصــر فــي ت ييــر 
، فتـؾلى عبـد الـرحسؽ الزجـالي خظـة الخزانـة بعـد ان عـزل مـؽ كـان فييـا عؽ خظـة العـرض واله خظـة

ىــ / 320) م( ، وكذلػ لؼ يدـتسر فـي ىـذا السشرـب ، اذ تـؼ عزلـو سـشة 928ىـ / 316الخزانة عام) 
  .(94)م(932

سياسـة االميـر عبـد  ؛قراءة سيرة عبد الرحسؽ الزجالي نجده قد تعرض كثيرا لمعزلعشد التسعؽ في     
اعتســد سياسـة تبــديل وت ييـر السشاصــب دون تقرـير يرــدر مـشيؼ ، وقــد انــتيج الـذؼ الـرحسؽ الشاصــر 

فبقـاء الذـخص فـي مشرـبو مـدة معيشـة قـد يـؾدؼ ذلـػ  ؛تحدث مذاكل في الدولـة ىذه الدياسة لكي ال
مؽ الرعية مسا يؤدؼ الى ازديـاد شـعبية ذلـػ الذـخص وبالتـالي يذـكل خظـرا عمـى الى كدب ود عدد 

الدولة ، وليذا  خزع ا مب السؾعفيؽ فـي مختمـف الؾعـائف سـؾاء كانـت الدياسـية والديشيـة واالداريـة 
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 وبــاألخصلتمــػ الدياســة ، فكــان عــزليؼ بــدون ســبب يــذكر ىــي ناجســة عــؽ سياســة االمــراء االمــؾيؽ 
حـرص الحكـام عمـى لـذا تكؾن ليؼ بظانة كبيرة تقؾده الـى التسـرد ،  بعزليؼ حتى ال الشاصر فكان يأمر
لــذلػ نجــد ان عبــد الــرحسؽ الشاصــر لــؼ يعــزل عبــد الــرحسؽ الزجــالي عــزال دون  ،(95)الت ييــر السدــتسر

 (96)سياسية اخرػ وانسا كانت سياستو ىي تدوير السشاصب والدليل عمى ذلػ ىؾ تكميفو بسيسة  ،عؾدة
وان دل ذلػ عمى شي فيؾ دليل عمى كفاءة عبد الـرحسؽ الزجـالي وتعـدد مؾاهبـة ،  األىسية، اية في 

لكـؽ مشرـب الـؾزارة لـؼ  (97)م( 937ىــ / 325) ولؼ تقترر عمى ذلػ فقد خمع عميـو لقـب الـؾزارة سـشة
وانسـا كـان لعبـد الـرحسؽ الشاصـر اكثـر مـؽ عذـرة وزراء قـد يـزداد العـدد  ،يكؽ حكرا عمى شخص واحـد

شقص ، وليــذا نجــد عبــد الــرحسؽ الشاصــر وكعادتــو فــي سياســتو الراميــة لت ييــر السشاصــب يجــرؼ او يــ
تعديال وزاريا اذ قام بعزل ىؤالء الؾزراء ، لكـؽ ىشالـػ مـؽ يذـير الـى ان االميـر عبـد الـرحسؽ الشاصـر 
قــد عــزل ىــؤالء لدــبب انكــره عمــييؼ لــذلػ صــرفيؼ جسيعــا اال شخرــيؽ ، وكــان ذلــػ فــي الشرــف مــؽ 

ـــى  (98)م( 941ىــــ / 329االخرلعـــام ) ربيـــع ـــد الـــرحسؽ الشاصـــر ســـرعان مااعـــاده ال ، لكـــؽ االميـــر عب
مشرــبو فــي ذؼ القعــدة ، عمــى الــر ؼ مــؽ ان الشاصــر قــد اعــاد قدــؼ مــؽ الــؾزراء السعــزوليؽ قبــل ىــذا 
السؾعــد اذ كانــت عــؾدتيؼ فــي شــير شــؾال ، اذ يذــير ابــؽ حيــان ان عــؾدة عبــد الــرحسؽ الزجــالي الــى 

قـد تـاخرت الـى ذؼ القعـدة مـؽ العـام نفدـو ، ولـؼ يكتفـي االميـر عبـد الـرحسؽ بخمـع لقـب الـؾزارة الؾزارة 
، وبـذلػ اعيـدت خظـة  (99)عمى عبد الرحسؽ الزجالي فمقـد اسـشد اليـو وعيفـة الكتابـة فـي نفـس التـاريي 

ؽ حيـ  الكتابة الى بيت الزجالي بعد فترة مـؽ االنقظـاال وىـي الخظـة التـي ارتبظـت بيـؼ فتـرة مـؽ الـزم
م (، 913ىـــ / 301انقظعـت ىــذه الخظــة عـؽ بيــت الزجــالي مشـذ وفــاة عبــد هللا بـؽ دمحم الزجــالي عــام )

، لقــــد كــــان عبــــد الــــرحسؽ الزجــــالي مــــؽ رجــــال االميــــر (100)م( 941ىـــــ / 329ورجعــــت الــــييؼ عــــام )
ر يكمفة السقربييؽ ، اذ كان يحزى بسكانة مرمؾقة بسا يتستع مؽ مؾهبة ادبية وليذا نجد االمير الشاص

 .بكتابة الرسائل السيسة لمدولة

 السيام الخظيرة  التي اوكمت الى عبد الرحسؽ الزجالي مؽ قبل الخميفة عبد الرحسؽ الشاصـر مؽو     
، وكانـت ، الـذؼ اخـذ باالنتذـار فـي االنـدلس(101)نذاء كتاب يحذر الشاس مؽ مـذىب ابـؽ مدـرة اىي 

الشاصـر بسقاومتيـا ، وكسـا نعمـؼ ان السـذىب السـالكي حركة ابؽ مدرة مؽ الحركـات التـي اىـتؼ الخميفـة 
-788ىــ /180-172كان ىؾ السـذىب الدـائد والـذؼ تبشتـو االنـدلس مشـذ عيـد االميـر ىذـام االول )

 .(102)ل الحركات السذىبية السشاوئة لياحاربت الدولة ك ، لذم( دون  يره مؽ السذاىب796

ؾال مـــؽ التدـــامح وعمـــى الـــر ؼ مســـا شـــيد عرـــره نـــ نجـــد ان الخميفـــة عبـــد الـــرحسؽ الشاصـــر وليـــذا    
، اال ان ذلــػ لــؼ يكــؽ خــارج نظــاق الســذىب الســالكي ، وربســا ان ذلــػ يــاتي مــؽ عــدم واالنفتــاح الثقــافي

غيؾر مثـل ، ف(103)ي تؤدؼ بدورىا الى انييار دولتيؼرغبة الدولة في حرؾل االنقدامات السذىبية الت
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 ىـذاابـؽ مدـرة و ، فال بد مؽ مشاىزـتو ،ق باب الدولةىكذا شخرية يعد بسثابة جرس الخظر الذؼ يد
حسـل و  ، ادر االندلس الى السذرق االسالمي وتفقيو عمى يد بعض السعتزلة والكالمييؽ واىـل الجـدل

افكارا  ريبة بعد عؾدتو الى االندلس وكان ذلػ في عيد الشاصر ، فأختمف الشاس في امره فسشيؼ مؽ 
ؾرال ، ومــشيؼ مــؽ كــان يرميــو بالزندقــة والبــدال واالنحــراا عــؽ مبــادغ يعــده بسرتبــة االمــام فــي الزىــد والــ

م( ، اال ان تعاليسـو بقيـت سـارية بـيؽ 931ىــ /319) ، وعمى الر ؼ مؽ وفاة ابؽ مدرة سـشة(104)الديؽ
تالمذتو واتباعو حتى بعد وفاتو ، مسا حدػ ذلػ بالدولة الـى مشاىغتيـا وقسعيـا ، وقـد اصـدر الخميفـة 

ييــدد كــل مــؽ يحســل فكــر ابــؽ مدــرة واوكــل بسيســة كتابتــو الــى الــؾزير الكاتــب عبــد امــرا بأعــداد كتــاب 
الــرحسؽ الزجــالي وقــد تسكــؽ الزجــالي مــؽ اعــداد ىــذا الكتــاب الــذؼ قــرغ عمــى الشــاس يــؾم الجسعــة مــؽ 

 .م( بالسدجديؽ الجامعيؽ بالحزرتيؽ )قرطبة والزىراء(951ىـ/340شير ذؼ الحجة سشة )

تيدا انكـار مـذىب ابـؽ مدـرة والتذـديد عمـى الجساعـة التـي تشتسـي لـو ، وكان فحـؾػ الكتـاب يدـ     
كســا اوعــز الــى عبــد الــرحسؽ الزجــالي تتبــع ىــذه الظائفــة واخافتيــا واللــبض عمــى كــل مــؽ يشتســي ليــا 

 .(105)وانياء خبره 

لقــد كــان عبــد الــرحسؽ الزجــالي اخــر نجــؾم بشــي الزجــالي فــي الكتابــة فمــؼ يدــظع فــي بيــتيؼ كاتــب      
يبـدو انـو و ، فكان الكاتب الخـاص بـاالمير وبقـي يجسـع بـيؽ الـؾزارة والكتابـة  (106)الى اخر الدولةبعده 

كان مؽ ابرال كتاب عرره واكثرىؼ مؾهبة واتقان لفؽ الكتابة، اما بالشدبة الى تاريي وفاة عبد الرحسؽ 
ريي يحسـل لشـا ىـؾ اخـر تـا (107)م(955ىــ/ 344) عـامالف تـو،الزجالي فمؼ تذكر السرـادر التاريخيـة وفا

امــا اوالده فمــؼ تــذكر السرــادر ســؾػ  ،يبــدو انــو قــد تــؾفي بعــد ىــذا العــام بدــشة او ســشتيؽو  ،اخبــارا عشــو
 .اسؼ عبد هللا بؽ عبد الرحسؽ بؽ عبد هللا الزجالي

لقد كان عبد الرحسؽ الزجالي اخر رجالت اسرة الزجالي مسؽ تؾلؾا مشرب خظـة الكتابـة وبؾفـاة      
الي تخـرج خظـة الكتابـة مـؽ بيـت الزجـالي ، ويبـدو ان الدـبب فـي ذلـػ ىـؾ التشـافس عبد الـرحسؽ الزجـ

الحرؾل عمى ىذه الخظة وخاصة في عيد خمفاء الخميفة عبد الرحسؽ الشاصر لكؽ ذلػ لؼ  مؽ اجل
 األخرػ.يسشع افراد االسرة مؽ تؾلي السشاصب 

 الخاِمة

 نعرضيا فيسا يمي ر عدة يمخص البح  نتائج 
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فقـد عـدت وسـيمة ميسـة  اإلسـالمية،واحدة مؽ السشاصب السيسة فـي الدولـة العربيـة  الكتابة كانتاوالر 
وخاصـــة فـــي العرـــر  ممحؾعـــامـــؽ وســـائل نذـــر الـــديؽ االســـالمي وبعـــد اتدـــاال الدولـــة شـــيدت تظـــؾرا 

 .مؾراالبط ضاالمؾؼ فكانت واحدة مؽ اىؼ نغؼ الدولة اداة تعسل عمى 

بيرا مؽ قبل حكام الدولة االمؾيـة فـي االنـدلس فذـيدت تشؾعـا فـي ثانيار شيدت خظة الكتابة اىتساما ك
كسـا كـان يمقـب بقمـؼ  الكاتـب فقـد خرـص لـو فـراش فـي القرـر االمـؾؼ ، نغرا ألىسيةاختراصاتيا و 

 األعغؼ.بشي امية 

يجــب ان يكــؾن مــؽ اســرة مشيــا حــددت شــروطا معيشــة واجــب تؾفرىــا فــي شخرــية الكاتــب كســا ثالثــار 
 .تذؾبو شائبة ب محبؾبا مؽ قبل جسيع فئات السجتسع االندلدي والعريقة معروفة الشد

رابعا ر شيدت االندلس سياسة اصظشاال االسر لتؾلي ميسة الكاتب اؼ جعمت الكتابة وراثية في اسـر 
 .قة الحاكؼثوكان ذلػ يشبع مؽ اىسية مشرب الكاتب وكؾنو محل  لالمؾييؽمعيشة معروفة بسؾاالتيا 

لكتابــة الــى اســرة الزجــالي فــي عيــد االميــر عبــد الــرحسؽ االوســط الــذؼ شــيد خامدــا ر اســشدت خظــة ا
 ألصـــحابفـــي التشغيســـات االداريـــة حيـــ  عســـل عمـــى اســـشاد الخظـــط السيســـة  ممحؾعـــاعيـــدة تظـــؾرا 

 .الكفاءات الفذة مؽ السؾاليؽ

فتــرة  سادســا ر اثبتــت اســرة الزجــالي مؾهبــة اداريــة وادبيــة فــذة جعمــتيؼ محــل ثقــة الحكــام االمــؾيؽ طيمــة
مـؽ السشاصـب  معديـدحكسيؼ فكانت ىذه االسرة محل احترام وتقدير سؾاء كان ذلػ مؽ خـالل تـؾلييؼ ل

 .السيسة في الدولة وفي مختمف السجاالت

 اليوامش
                                                           

ة السعاجؼ ، مشذؾرات دائر م(، مختار الرحاح1261ىـ /660)تر ، االمام دمحم بؽ ابي بكر بؽ عبد القادرالرازؼ  ((1
؛ الفيروز 698ص، 1؛ ابؽ مشغؾر، لدان العرب، مج235-234، صم1986، في مكتبة لبشان، )د.و(، بيروت

ب تحقيى التراث في ، تح، مكتم(، القامؾس السحيط1414ىـ/817)تر دمحم بؽ يعقؾب، العالمة مجد الديؽ أبادؼ
 129-128، ص2005بيروت، ، 8بأشراا دمحم ن يؼ العرقدؾسي، مشذؾرات مؤسدة الرسالة، و ،مؤسدة الرسالة

االعذى م(، صبح 1418ىـ /821الذيي ابي ال باس احسد بؽ عمي بؽ احسد الفزارؼ القاىرؼ )تر القمقذشدؼ، ((2
 52-51،ص 1م ، ج1915في صشاعة االنذى، دار الكتب الخديؾية ، القاىرة 

 5-1سؾرة العمى االية  ((3
 11-10سؾرة االنفظار االيتيؽ  ((4
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 1سؾرة القمؼ االية  ((5
؛ العسرؼ ، ىجيرة ، الؾعائف الدمظانية في االندلس بيؽ القرنيؽ  37، ص 1القمقذشدؼ ، صبح االعذى ، ج ((6

والخامس اليجرؼ الحجابة انسؾذجا  ، رسالة ماجدتير  ير مشذؾرة ، قدؼ التاريي ، كمية العمؾم االندانية  الرابع
 30م ، ص2018البؾيرة ، –واالجتساعية ، جامعة اكمي محشد اولحاج 

   ، بيروت 1يحيى وىيب، الخط والكتابة في الحزارة العربية ، مشذؾرات دار ال رب االسالمي ،والجبؾرؼ ،  ((7
 40، ص 1994،

السيرق او السيارقر وىي ضرب مؽ الرحف ترشع مؽ االقسذة الحريرية وتدقى بالرسل وترقل ويكتب  ((8
عمييا وىذا الشؾال مؽ الكتابة اليكتب عميو اال اذا كان امرا ميسا جدا حتى انو اليقال لمكتب ميارق اال اذا كانت كتب 

ات. بشييؽ ، احسد شؾقي ، مرظفى طؾبي ر معجؼ مرظمحات تخص الديؽ او كتب شيؾد عيان او ميثاق وامان
 354-353، ص2005، الرباو  ، 3السخظؾو العربي ، مشذؾرات الخزانة الحديشية ، و

حكيسة ، ادوات الكتابة مؽ خالل صبح االعذى لمقمقذشدؼ ، رسالة ماجدتير  ير مشذؾرة ، كمية بؾمريفى ،  ((9
 .11، ص2017-2016عة دمحم بؾضياا بالسديمة ، الجزائر،العمؾم االندانية واالجتساعية ، جام

 .42، ص1994الجبؾرؼ ر الخط والكتابة في الحزارة العربية ، ص ، ((10
 12-11بؾمريفى ر ادوات الكتابة مؽ خالل صبح االعذى لمقمقذشدؼ ، ص ((11
الكتاني ، دمحم عبد الحي االدريدي الحدشي الفاسي ، نغام الحكؾمة الشبؾية السدسى التراتيب االدارية ،تحر د.  ((12

؛ ال يداوؼ ،عالء كامل ، 151، ص 1،لبشان  ،ج 2عبد هللا الخالدؼ ، مشذؾرات دار االرقؼ ابؽ ابي االرقؼ ،و
ر في مجمة دراسات تاريخية ، كمية التربية لمبشات ، وعيفة الكتابة في عيد االمام عمي عميو الدالم ، بح  مشذؾ 

 ، ص  2009العدد الدابع ، ايمؾل ، 
 12بؾمريفى ، ادوات الكتابة مؽ خالل صبح االعذى لمقمقذشدؼ ، ص ((13
 91،ص1القمقذشدؼ ، صبح االعذى ،ج ((14
  52،ص1القمقذشدؼ ، صبح االعذى ، ج ((15
 30ي االندلس الحجابة انسؾذجا ، صالعسرؼ ،ىجيرة ، الؾعائف الدمظانية ف ((16
م( ، الؾزراء والكتاب ، تح، مرظفى الدقى ، 991ىـ/331الجيذيارؼ ر ابي عبد هللا دمحم بؽ عبدوس ، )تر  ((17

 79-24،ص 1938، القاىرة ، 1ابراهيؼ االبيارؼ ،عبد الحويع شمبي ، مشذؾرات مرظفى الباني الحمبي ، و
حسيد بؽ يحيى بؽ سعد مؾلى العالء بؽ وىب العامرؼ، وىؾ  فارسي  االصل، عبد الحسيد الكاتب ىؾ، عبد ال ((18

ولد في مديشة  األنبار ونذأ في الذام، وكان في أول أمره يتشقل في البمدان معمسا في الكتاتيب، ثؼ التحى بديؾان 
ح الكاتب االول لمخالفة الرسائل في دمذى لعيد ىذام بؽ عبد السمػ، . وبعد ان انتقمت الخالفة لسروان بؽ دمحم اصب

م(ر الجيذيارؼ ، 749ىـ /132االمؾية لكؽ بعد مجي ال باسييؽ لمحكؼ انتقل مع مروان الى مرر وتؾفي فييا سشة) 
ابؾ الفرج دمحم بؽ اسحاق بؽ دمحم الؾراق الب دادؼ السعتزلي الذيعي ،  ؛ ابؽ الشديؼ ، 88-72الؾزراء والكتاب ، ص

؛ ابؽ خمكان ،)ابي 157و( ، بيروت ، لبشان، ص0، مشذؾرات دار السعرفة ، )د م( ،  الفيرست1046ىـ/438)تر
م، وفيات االعيان وانباء الزمان  ،تحر احدان 1282ىـ/681ال باس شسس الديؽ احسد بؽ دمحم بؽ ابي بكر (، )تر

بو ؛ ؛ شؾقي ضيا رالفؽ ومذاه232-228،ص3م ، ج1977و( ، بيروت  ، 0عباس ، مشذؾرات دار صادر ، )د
 114-113، ص1960،القاىرة   ، 10في الشثر العربي ،مشذؾرات دار السعارا  ، و
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مروان بؽ دمحم ر ابؾ عبد السمػ بؽ دمحم بؽ مروان بؽ الحكؼ ،اخر خمفاء بشؾ امية ، ويمقب بالجعدؼ ندبة الى  ((19
رجييؽ عميو ، ولد مروان مؤدبو الجعد بؽ درىؼ ، وكذلػ يمقب بالحسار النو كان اليجف لو لبد في محاربة الخا

ىـ ، لكشو 127بالجزيرة العربية الن والده كان واليا عمييا وكان مروان مذيؾرا بالفروسية والدىاء بؾيع بالخالفة سشة 
لؼ يتيؽ بالخالفة لكثرة الخارجيؽ عميو وكان مؽ ضسؽ الخارجيؽ عميو بشؾ ال باس فدار لحربيؼ لكشو لؼ يتسكؽ مؽ 

م( ر الكتبي ، دمحم بؽ شاكر بؽ أحسد بؽ عبد 749ىـ/132و وفر الى مرر وقتل ىشا  سشة )ىزيستيؼ فانترروا عمي
ر إحدان ، تح(، فؾات الؾفياتم1362ىـ/764الرحسؽ بؽ شاكر بؽ ىارون بؽ شاكر السمقب برالح الديؽ )تر 

تاريي الخمفاء، تح، دمحم  دان  ،؛ الديؾطي127ص ،4ج ،1974بيروت،  ،1و –، مشذؾرات دار صادر عباس
 413-412، ص2013، قظر ،3مشذؾرات وزارة االوقاا والذؤون االسالمية ، و ،نرؾح  زقؾل الحديشي

الحريرؼ( ، مشذؾرات مكتبة ميسشة ، –بديع الزمان –عسر، الرسائل والسقامات )عبد الحسيد الكاتب فروخ ،  ((20
 7م ،ص1950، بيروت ،2و

م(رسالة 1031-929ىـ/422-316كتابة الدمظانية في عرر الخالفة االمؾية باالندلس )طيظح نريرة ، ال ((21
 11م، ص2009-2008ماجدتير  ير مشذؾرة ، معيد التاريي وعمؼ االثار ، جامعة وىران ، الجزائر ،

 1وفايز فالح ، ادب الرسائل في االندلس في القرن الخامس اليجرؼ ، مشذؾرات دار البذير ، الليدي ،  ((22
 88م ،ص1989،عسان ،االردن ، 

م( تاريي ابؽ خمدون السدسى ديؾان السبتدا 1405ىـ/808ابؾ زيد عبد الرحسؽ بؽ خمدون )تر  ابؽ خمدون ، ((23
والخبر في تاريي العرب والبربر ومؽ عاصرىؼ مؽ ذوؼ الذان االكبر ،تحر سييل زكار ، مشذؾرات دار الفكر ،  ) 

 306، ص1د.و( ،بيروت ، ج
م(، نفح الظيب في  رؽ االندلس 1631ىـ /1041السقرؼ ، الذيي احسد بؽ دمحم السقرؼ التمسداني )تر  ((24

 217، ص 1م  ، ج1990الرطيب  تح ر احدان عباس ، دار صادر ، )د.و(،  بيروت  ،
الخمف ، سالؼ عبد هللا ، نغؼ حكؼ االمؾييؽ ورسؾميؼ في االندلس ، مشذؾرات الجامعة االسالمية بالسديشة  ((25

 338،ص1م ، ج2003، ،السسمكة العربية الدعؾدية 1، والسشؾرة 
الجيبذةر وىؾ كاتب الذؼ يختص بتدويؽ الذؤون السالية اؼ ىؾ الذخص الذؼ يقؾم باستخراج االمؾال وقبزيا  ((26

ىـ / 606وكتابة الؾصؾالت ليا ر االسعد بؽ مساتي ، ابؾ السكارم االسعد بؽ السيذب بؽ ميشا بؽ زكريا ، )تر 
م( ، كتاب قؾانيؽ الدواويؽ ،  مشذؾرات الجس ية الزراعية السمكية بأشارة االمير عسر طؾسؾن ، تح ، عزيز 1209

 304،ص1943،مرر ،1سؾريال عظية ، و
نغؼ الحكؾمة االسالمية في   ، نغؼ الحكؾمة االسالمية في االندلس في عيد بشي امية ،امام دمحم ابؾ دمحم  ((27

، كمية الذريعة م( اطروحة دكتؾراه  ير مشذؾرة976-م756ىـ /366-ىـ138االندلس في عيد بشي امية ،) 
 158م ، ص 1994والدراسات االسالمية ، جامعة ام القرػ ، السسمكة العربية الدعؾدية ، 

 349، ص1لخمف  ، نغؼ حكؼ االمؾييؽ وسؾميؼ في االندلس ،ج ا ((28
 217،ص 1السقرؼ ، نفح الظيب ، ج ((29
 66االسعد بؽ مساتي ،قؾانيؽ الدواويؽ ،ص ((30
 67-61، ص1القمقذشدؼ ، صبح االعذى ،ج ((31
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(، بدائع م1490ىـ/896)تر  ؽ عمي بؽ دمحم االصبحي االندلدي، شسس الديؽ ال رناطي دمحم بابؽ االزرق  ((32
-278، ص1، ج1،2006ت، ومشذؾرات الدار العربية لمسؾسؾعا ، تح،عمي سامي الشذار،الدمػ في طبائع السمػ

282  
؛ زرفي ، عبد الرحسؽ  ، الكتابة في عرر 276، ص 1ابؽ االزرق ، بدائع الدمػ في طبائع السمػ ، ج ((33

ة العمؾم االجتساعية والعمؾم االندانية ، جامعة الخالفة باالندلس ، بح  مشذؾر في مجمة متؾن الرادرة عؽ كمي
 173ـ127، ص2016، ديدسبر  3الجزائر ،السجمد الثامؽ ، العدد –سعيدة –الدكتؾر مؾالؼ الظاىر 

 67، ص1القمقذشدؼ ، صبح االعذى ، ج ((34
 344الخمف  ، نغؼ حكؼ االمؾيؽ وسؾميؼ في االندلس ، ص ((35
 111ص ، 1القمقذشدؼ ، صبح االعذى ، ج ((36
 111،ص1القمقذشدؼ ، صبح االعذى ،ج ((37
   172رزقي ، الكتابة في عرر الخالفة باالندلس ، ص ((38
 174زرقي ، الكتابة في عرر الخالفة باالندلس ، ص ((39
 307، ص1ابؽ خمدون ، مقدمة ابؽ خمدون ،ج ((40
 175زرقي ، الكتابة في عرر الخالفة باالندلس ، ص ((41
 216، السقتبس مؽ انباء االندلس ، ص ابؽ حيان القرطبي ((42
م(، السقتبس 1076ىـ /469ابؽ حيان القرطبي ر ابؾ مروان حيان بؽ خمف بؽ حدؽ بؽ حيان االمؾؼ ،) تر  ((43

مؽ انباء االندلس ، تح، الدكتؾر محسؾد عمي مكي ، مشذؾرات السجمس االعمى لمذؤون االسالمية ، )د.و( ،القاىرة 
 .172، ص1971، 

 171حيان القرطبي السقتبس مؽ انباء االندلس، ص ابؽ  ((44
  330ابؽ سعيد الس ربي ،  الس رب في حمى الس رب ، ص ((45
(جسيرة انداب العرب ،تح، عبد 1063ىـ/ 456ابؽ حزم االندلدي ، ابي دمحم  عمي بؽ احسد بؽ سعيد ،)تر ((46

  500م، ص1982، القاىرة ،  5الدالم دمحم ىارون ،دار السعارا ،و
 0 188، ص2005، الرباو ،  1مفاخر البربر، تح ، عبد القادر بؾباية ، مشذؾرات دار ابي رقراق ، و  ((47
، ويشغر ايزا  بؽ مشرؾر ،عبد الؾىاب ، قبائل الس رب ،  119، ص6ابؽ خمدون ، تاريي ابؽ خمدون ، ج ((48

  308،ص1م،ج1968مشذؾرات السظبعة السمكية ، الرياض ، 
تاريي الدول االسالمية بالس رب ، القدؼ االخر مؽ التاريي الكبير كتاب العبر ، مشذؾرات دار ابؽ خمدون ،  ((49

 144،  ص1841الظباعة الدمظانية ،  )د.و( ،الس رب ، 
ومؾطشيا –ادوارىا –؛ الدراجي ، اللبائل االمازيغية ، 144ابؽ خمدون ، تاريي الدول االسالمية بالس رب ، ص ((50

 ، ص 1م ،ج2010،  4واعيانيا ، و–
 144ابؽ خمدون ، تاريي الدول االسالمية بالس رب ، ص ((51
م( دراسة شاممة ، بح  مشذؾر في 1492-711ىـ/ 897-92( محسؾد مكي ، تاريي االندلس الدياسي )(52

مؾسؾعة الحزارة العربية ، تحرير سمسى  الجيؾسي ،  مشذؾرات الحزارة العربية االسالمية في االندلس ، مركز 
 76م ، ص1998،بيروت،1اسات الؾحدة العربية ، ودر 
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االصسعي ، عبد السمػ بؽ قريب بؽ عمي بؽ اصسع الباىمي ، كان راوية العرب واحد ائسة العمؼ بالم ة والذعر  ((53
والبمدان ، ندبتو الى جده ومؾلده ووفاتو في البررة وقيل عشو مارأيشا احدا اعمؼ بالذعر مؽ االصسعي وقيل ايزا انو 

عة عذر ارجؾزة واالرجؾزة ىي مئة او مئتان بيت ، وكانت لو اتقؽ القؾم لم ة واعمسيؼ بالذعر وقيل انو يحفع ارب
م( ،  طبقات الشحؾييؽ 989ىـ / 379العديد مؽ السرشفات ر الزبيدؼر ابؾ بكر دمحم بؽ الحدؽ االندلدي )تر

؛ ابؽ  174-167، ص1984، مرر،  2والم ؾييؽ )تحر دمحم ابؾ الفزل ابراهيؼ ، مشذؾرات دار السعارا ،و
؛ الديؾطي ، جالل الديؽ عبد الرحسؽ بؽ كسال  176-170، ص  3االعيان وانباء الزمان ، مج  خمكان ، وفيات

م( ، بغية الؾعاة في طبقات الم ؾييؽ والشحاة ،  1505ىـ / 911الديؽ ابي بكر بؽ دمحم سابى الديؽ الخزيرؼ )تر 
م ابراهيؼ ، مشذؾرات مظبعة 2002، ، بيروت 15)تحر دمحم ابؾ الفزل االعالم ، مشذؾرات دار العمؼ لمسالييؽ ،و

؛ الزركمي ، االعالم ، مشذؾرات دار العمؼ لمسالييؽ  113-112، ص 2، ج1965، 1عيدى البابي الحمبي ، و
؛ كارل بروكمسان ، تاريي االدب العربي، ترجسة د. عبد الحميؼ الشجار، 162، ص 4م ، ج2002، بيروت ، 15،و

 .148 -147، ص2، ج1983،  ، القاىرة4مشذؾرات دار السعارا،  و
؛ ابؽ االبار ، ابي  172ابؽ حيان القرطبي ، السقتبس مؽ انباء االندلس ، تحقيى د.دمحم عمي مكي ، ص  ((54

م (، اعتاب الكتاب ،)تحر د. صالح االشتر ، 1259ىـ/658عبد هللا دمحم بؽ عبد هللا بؽ ابي بكر القزاعي )تر
ابؽ سعيد الس ربي ، الس رب في حمى الس رب  ؛172م ، ص1961ذى  ،، دم1مظبؾعات مجسع الم ة العربية ، و

 113، ص 1؛ الديؾطي ، بغية الؾعاة ، ج 330، ص 1ج
  174-173ابؽ حيان القرطبي ، السقتبس مؽ انباء اىل االندلس ، تحقيى الدكتؾر دمحم عمي حقي ، ص ((55
ر ابؽ سعيد الس ربي ،  172سؾد عمي مكي صابؽ حيان القرطبي ، السقتبس مؽ انباء االندلس ، تحر د.مح ((56

  330، ص 1الس رب في حمى الس رب ، ج
؛ ابؽ االبار ، اعتاب الكتاب ، ص  172محسؾد عمي مكي ، ص 0ابؽ حيان القرطبي ، السقتبس ، تحقيى د ((57
ات ؛ الديؾطي ر بغية الؾعاة في طبق  330،ص 1؛ ابؽ سعد الس ربي ، الس رب في حمى الس رب ، ج 174، 

 539، ص  3؛ السقرؼ ، نفح الظيب ، مج 113، ص 1الم ؾيؽ والشحاة ، ج
؛ ابؽ سعيد   172ابؽ حيان القرطبي ، السقتبس ، السقتبس مؽ انباء االندلس ، تح محسؾد عمي مكي ، ص ((58

 ر الديؾطي ، بغية 174؛ ابؽ االبار ر اعتاب الكتاب ، ص  330،ص 1الس ربي ، الس رب في حمى الس رب ، ج
 539، ص 3؛ السقرؼ ، نفح الظيب ، مج  113الؾعاة ، ص 

  173ابؽ حيان القرطبي ، السقتبس مؽ انباء االندلس ، ص ((59
م (، بدائع البدائو ، 1216ىـ/613االزدؼر جسال الديؽ ابي الحدؽ عمي بؽ عافر بؽ حديؽ الخزرجي )تر  ((60

  46،  ، ص 2007،بيروت ، لبشان  ، 1)تحر مرظفى عبد القادر عظا( ، مشذؾرات دار الكتب العمسية ،  و
 173ابؽ حيان القرطبي ، السقتبس مؽ انباء اىل االندلس ، ص ((61
؛ابؽ سعيد الس ربي ،  173ن القرطبي ، السقتبس مؽ انباء االندلس ، تحر محسؾد عمي مكي ، ص ابؽ حيا ((62

 330، ص1الس رب في حمى الس رب ،ج
  173ابؽ حيان القرطبي ، السقتبس مؽ انباء اىل االندلس ، ص ((63
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االندلدي القرطبي   )تر  ابؽ القؾطية  ، ابؾ بكر دمحم بؽ عسر بؽ عبد العزيز بؽ ابراهيؼ بؽ عيدى بؽ مزاحؼ ((64
م( ،تاريي افتتاح االندلس ، تحر ابراهيؼ االبيارؼ ، دار الكتب السررؼ، القاىرة  ، دار الكتب المبشاني 977ىـ / 367
 96م ، ص1989، بيروت  ، 2، و
،جده امية  عبد هللا بؽ دمحم بؽ امية بؽ يزيد بؽ عبد الرحسؽ ابؽ ابي حؾثرة ، مؾلى معاوية بؽ مروان بؽ الحكؼ ((65

دخل االندلس في طالعة بمج ، وتؾلى ميسة الكتابة لالمير عبد الرحسؽ الداخل ، وفي عيد االمير عبد الرحسؽ 
االوسط كان عبد هللا بؽ دمحم بؽ امية يتؾلى مشرب والية العرض ثؼ تؾلى الؾزارة والكتابة لالميريؽ عبد الرحسؽ 

زيد تعد مؽ االسر التي وصفت بالشجابة واستحؾذ ابشاؤىا عمى الكثير مؽ االوسط وابشو االمير دمحم ، واسرة امية بؽ ي
،  2الخظط في عيد الدولة االمؾية ر ابؽ االبار ، الحمة الديراء تح، حديؽ مؤنس ،مشذؾرات دار السعارا ، و

 342، ص 1، ؛ الخمف ، نغؼ حكؼ االمؾيؽ ورسؾميؼ في االندلس ، ج373، ص2م ،، ج1985القاىرة ، 
 95بؽ القؾطية ، تاريي افتتاح االندلس ، صا ((66
القؾمس ر وىي كمسة التيشية تعشي نديؼ السمػ في الشغام االقظاعي اوىي وعيفة قديسة تعشي حاكؼ السشظقة  ((67

الذؼ يتستع باستقالل محدود او تام وكذلػ لو صالحيات عدكرية او ادارية رفيعة اما في الشغام االسالمي فقد اوجد 
ه الؾعيفة في االندلس لرعاية اىل الذمة اذ جعل السدمسؾن رئيدا لمشرارػ ولقبؾه بالقؾمس اؼ زعيؼ اىل السدمسؾن ىذ

الذمة وجعمؾه مدؤوال اماميؼ عؽ كل مايحرل لرعاياىؼ اؼ انو يعد حمقة وصل بيؽ الرعايا مؽ اىل الذمة وبيؽ 
 1عبادة كحيمة ، تاريي الشرارػ في االندلس ، و الحكؾمة االسالمية وقد احاطتو الدولة بسا يميى بو مؽ االحترام ر 

ر  امام ، نغؼ الحكؾمة االسالمية في االندلس في عيد بشي امية خالل الفترة مؽ  59-85، ص 1993،القاىرة ،
 212ىـ ، ص 266- 128
الرحسؽ ، ابؽ انتيان الشرراني ، وىؾ مؽ اسرة نررانية خدم الكتابة الدمظانية في عيد االمير دمحم بؽ عبد  ((68

م( واشتير بكثرة ال بادة حتى تدسى بالدجاد ال باد حسامة 860ىـ/ 246واختمف في اسالمو يقال انو اسمؼ سشة )
م ( ، قزاة 971ىـ / 361السدجد اؼ مدجد قرطبة الجامع ر الخذشي ،ابؾ عبد هللا دمحم بؽ الحارث بؽ اسد )تر 

، ص 1989،بيروت ،  2رؼ ، القاىرة ، دار الكتاب المبشاني ، وقرطبة ، ، تحر ابراهيؼ االبيارؼ ، دار الكتاب السر
م( ، 1030-م755ىـ / 422-ىـ138ر دويدار ، حديؽ يؾسف  ، السجتسع االندلدي في العرر االمؾؼ ) 160

 76، ص 1994،القاىرة، 1مشذؾرات مظبعة الحديؽ االسالمية ، و
 95ابؽ القؾطية ، تاريي افتتاح االندلس ، ص  ((69
ىاشؼ بؽ عبد العزيز ر يكشى بابؾ خالد وىؾ اخؾ القاضي اسمؼ بؽ عبد العزيز واصميؼ مؽ مؾالي عثسان ابؽ  ((70

عفان وكان ىاشؼ خاصا باالمير دمحم بؽ عبد الرحسؽ يؤثره يالؾزارة واالمارة والليادة فكان الشاىض باعباء الدولة حي  
، فقد عرا بالجؾد والفروسية والكتابة والبيان والبال ة  اجتسعت فيو خرال لؼ تجتسع في احد سؾاه مؽ اىل زمانة

 159فكان بذلػ قريبا مؽ االمير اليردر حكسا االبسؾافقتو وكان اليجد لو معارضا ر الخذشي ، قزاة قرطبة ، ص
 137،ص 1، ابؽ االبار ، الحمة الديراء ، ج

، سياسة الؾزير ىاشؼ بؽ عبد العزيز ، نتيش، كاعؼ عبد96، ص2(ابؽ القؾطية، تاريي افتتاح االندلس، مج(71
 .173، ص2017، سشة3، العدد12االدارية والعدكرية في االندلس، بح  مشذؾر في مجمة جامعة ذؼ قار، مج

  97،ص  2ابؽ القؾطية ، تاريي افتتاح االندلس ، مج  ((72
 97ابؽ القؾطية ، تاريي افتتاح االندلس ،ص ((73
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م(، رسالة 712-929ىـ /371 –94ؼ الدياسي والعدكرؼ في االندلس )جؾؼ، ندريؽ خمف، بشؾ قدي ودورى ((74
 59-51م، ص2017ماجدتير  ير مشذؾرة، قدؼ التاريي، كمية التربية لمعمؾم االندانية، جامعة البررة، 

  97ابؽ القؾطية ، تاريي افتتاح االندلس ، ص ((75
ترار اخبار ممؾ  م(، البيان الس رب في اخ1295ىـ/695)ترابؽ عذارػ السراكذي، ابؾ عباس احسد بؽ دمحم  ((76

 206، ص 2م.، ج1983، ،بيروت لبشان3االندلس والس رب، )تحر كؾالن وليفي بروفشدال، مشذؾرات دار الثقافة، و
  17نريرة ، الكتابة الدمظانية في عرر الخالفة االمؾية باالندلس ، ص  ((77
احسد  ، قرطبة في العيد االسالمي ، مشذؾرات فكرؼ،  ؛ 116ابؽ القؾطية ، تاريي افتتاح االندلس ، ص  ((78

 292م ، ص 1983و(، االسكشدرية ، 0مؤسدة شباب الجامعة ، )د
 172ابؽ االبار ، اعتاب الكتاب ، ص ((79
  171ابؽ حيان القرطبي ، السقتبس ، تح د محسؾد عمي مكي ، ص  ((80
  158،ص 2ابؽ عذارػ السراكذي ، البيان الس رب ،ج ((81
 165، ص  2ابؽ عذارػ السراكذي ، البيان الس رب ،ج ((82
 158، ص2ابؽ عذارػ السراكذي ، البيان الس رب ،ج ((83
 307،ص 1ابؽ خمدون ، مقدمة ابؽ خمدون ،ج ((84
  337، ص1الخمف ، سالؼ عبد هللا ، نغؼ حكؼ االمؾيؽ ورسؾميؼ في االندلس ،ج ((85
دمحم بؽ ال سر بؽ يحيى بؽ عبد ال تفر بؽ حدان بؽ مالؼ بؽ جيؾر بؽ ابي عبدة ر جيؾر بؽ عبيد هللا بؽ  ((86

عبد هللا بؽ جابر ، وكان جده مؽ مؾالي مروان ابؽ الحكؼ الذؼ ابمى بالء حدشا في مؾقعة مرج راىط ، فاعتقو ، 
ؽ م ، واصبح بشؾ عبدة مؽ بيؾتات العرب السؾاليؽ لالمؾي731ىـ/113وكان ابؾ عبدة ىؾ مؽ دخل الى االندلس سشة 

 0 247-245، ص 1ر ابؽ االبار ، الحمة الديراء ، ج
عيدى بؽ فظيسر عيدى بؽ فظيس بؽ اصبل بؽ فظيس بؽ سميسان ، وبشي فظيس مؽ بيؾت الشباىة في  ((87

االندلس تؾلى مشرب الكتابة ثؼ الؾزارة في عيد الخميفة عبد الرحسؽ الشاصر ، اسذتيرت تمػ االسرة في االندلس 
 318عديد مؽ السشاصب ر ابؽ حيان القرطبي ، السقتبس مؽ انباء االندلس ، صوتؾلى رجاالتيا ال

دمحم بؽ حدير ر يرجع ندب بشؾ حدير الى جدىؼ )حدير ( مزلى ىذام بؽ عبد الرحسؽ الداخل واحد رجالو  ((88
برػ في الدولة الثقاة ، ويعد بشؾ حدير مؽ انبو بيؾت السؾالي االمزيؽ الذامييؽ في االندلس مسؽ تؾارثؾا مشاصب ك

االمؾية في االندلس ر  دبؾر ، دمحم عمي ، بشؾ حدير اسرة مؽ السؾالي باالندلس ودورىؼ االدارؼ ، بح  مشذؾر في 
 38، ص 2018،  2، عدد 2مجمة االندلس ، جامعة الذمف ، الجزائر ، مج

 220،ص2ابؽ عذارػ السراكذي ، البيان الس رب ، ج ((89
 171محسؾد عمي مكي ، ص 0السقتبس مؽ انباء االندلس ، تح ر دابؽ حيان القرطبي ،  ((90
ىـ/ 92دراسة لتاريي مجسؾعة اثشية مؽ الفتح الى سقؾو الخالفة االمؾية ) دمحم حقي ، البربر في االندلس ، ((91
 226م ، ص2001،الدار البيزاء ،  1م( ، مشذؾرات الشدر والتؾزيع السدارس ، و1038ىـ/422 -م711
 159، 2رػ السراكذي ، البيان الس رب ، جابؽ عذا ((92
 180، ص 2ابؽ عذارػ السراكذي ، البيان الس رب ، ج ((93
 208 -197،ص2ابؽ عذارػ السراكذي ، البيان الس رب ، ج ((94
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الكسراوؼ عمي فرحان جبار  ، العزل الؾعيفي في االندلس ، رسالة ماجدتير  ير مشذؾرة ، كمية التربية ، قدؼ  ((95
 44، ص2019جامعة واسط ،  التاريي ،

م(  نرؾص عؽ االندلس مؽ 1085ىـ/478العذرؼ احسد بؽ عسر بؽ انس السعروا بابؽ الدالئي ، )تر  ((96
عبد العزيز 0كتاب ترصيع االخبار وتشؾيع االثار ، والبدتان في  رائب البمدان والسدالػ الى جسيع السسالػ ، تحر د

  15سالمية في مدريد ،  ،ص االىؾازؼ ، مشذؾرات معيد الدراسات اال
صبح 0كؾريشظي و م0، تح ر ا 5ابؽ حيان القرطبي ، السقتبس مؽ انباء االندلس ، نذر شالستيا ، ج ((97

  416ص 1979و يرىسا ، مشذؾرات السعيد االسباني العربي ،  الرباو ،مدريد ، 
  470، ص5ابؽ حيان القرطبي ، السقتبس ، شالستيا ج، ((98
   471، ص  5قرطبي ، السقتبس ، شالستيا ،جابؽ حيان ال ((99

 171محسؾد عمي مكي ، ص 0ابؽ حيان القرطبي ، السقاتبس ، تحقيى د ((100
م ، ودرس 882ىـ /269ابؽ مدرة ر ىؾ ابؾ عبد هللا دمحم بؽ عبد هللا بؽ مدرة مؽ اىل قرطبة ، ولد سشة  ((101

االراء االراء الديشية السترؾفة فاتيؼ بالزندقة ر ابؽ عمى يد ابيو وكذلػ ابؽ وضاح والخذشي ، لكشو عرا ببعض 
م( ، تاريي عمساء االندلس 1013ىـ/403الفرضي ابا الؾليد عبد هللا بؽ دمحم بؽ يؾسف بؽ نرر االزدؼ القرطبي )تر

م، 1989،  2، تح ، ابراهيؼ االبيارؼ ، مشذؾرات دار الكتاب السررؼ ، القاىرة ، دار الكتاب المبشاني ، بيروت ، و
م جذوة السقتبس في 1095ىـ/488؛الحسيدؼ ابي عبد هللا دمحم بؽ فتؾح بؽ عبد هللا  ، )تر  688-687، ص  2ج

، تؾنس  1تاريي عمساء االندلس ، )تحر بذار عؾاد معروا ،  دمحم بذار عؾاد ، مشذؾرات دار ال رب االسالمي ، و
 98م، ،ص 2008،

 2ي اسبانيا ، ترجسة ، الظاىر احسد مكي ، مشذؾرات دار السعارا ، وبروفشدال ،ليفي، الحزارة العربية ف  ((102
 150م ،ص1985، القاىرة  ،

 107نريرة ، الكتابة الدمظانية في عرر الخالفة االمؾية في االندلس ، ص  ((103
تبة دولة االسالم في االندلس مؽ الفتح الى بداية عيد الشاصر ، مؽ مشذؾرات مك عشان ،دمحم عبد هللا ،،  ((104

 431م ، العرر االول ، قدؼ االول ، 1997،القاىرة ،  4الخانجي ،  و
 25، نذر شالستيا ، ص 5ابؽ حيان القرطبي ، السقتبس مؽ انباء االندلس ، ج ((105
  171ابؽ حيان القرطبي ، السقتبس ، نحقيى ، د محسؾد عمي مكي ، ص ((106
 .220، ص 2ابؽ عذارػ السراكذي ، البيان الس رب ، ج ((107

 

  المرادب والمراجع
  القرأن الكريؼ 

 م( 1259ىـ / 658ابؽ االبار ، ابي عبد هللا دمحم بؽ عبد هللا بؽ ابي بكر القزاعي ، ) تر 
 م1961،دمذى  ،1، وات مجسع الم ة العربية، مظبؾعاعتاب الكتاب ،تحر د.صالح االشتر -1
، القاىرة ،  2السعارا ، وابؽ االبار ، الحمة الديراء تح، حديؽ مؤنس ،مشذؾرات دار  -2

 0م 1985
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 م1216ىـ/613االزدؼ ، جسال الديؽ ابي الحدؽ عمي بؽ عافر بؽ حديؽ الخزرجي ( ، )تر 
 ،1و مشذؾرات دار الكتب العمسية،، )بدائع البدائو، )تحر مرظفى عبد القادر عظا( -3

 .2007بيروت، لبشان، 

 االصبحي االندلدي ، )تر ابؽ االزرق ، شسس الديؽ ال رناطي دمحم بؽ عمي بؽ دمحم
 م ( 1490ىـ/896

شذؾرات الدار العربية لمسؾسؾعات، م عمي سامي الشذار، ، تح،بدائع الدمػ في طبائع السمػ -4
 .1و

 م( 1209ىـ / 606االسعد بؽ مساتي ، ابؾ السكارم االسعد بؽ السيذب بؽ ميشا بؽ زكريا ، )تر 
الزراعية السمكية بأشارة االمير عسر طؾسؾن ، كتاب قؾانيؽ الدواويؽ ،  مشذؾرات الجس ية  -5

 0،مرر 1تح ، عزيز سؾريال عظية ، و

 م( 991ىـ/331الجيذيارؼ ر ابي عبد هللا دمحم بؽ عبدوس ، )تر 
الؾزراء والكتاب ، تح، مرظفى الدقى ، ابراهيؼ االبيارؼ ،عبد الحويع شمبي ، مشذؾرات  -6

 0 1938، القاىرة ، 1مرظفى الباني الحمبي ، و

 (1063ىـ/ 456، ابي دمحم  عمي بؽ احسد بؽ سعيد ،)ترابؽ حزم االندلدي
 .م1982 ، القاىرة ،5و رون ،دار السعارا،جسيرة انداب العرب ،تح، عبد الدالم دمحم ىا -7

 م( 1076ىـ /469ر ابؾ مروان حيان بؽ خمف بؽ حدؽ بؽ حيان االمؾؼ ،) تر ابؽ حيان القرطبي
تح، الدكتؾر محسؾد عمي مكي ، مشذؾرات السجمس االعمى السقتبس مؽ انباء االندلس ،  -8

 0 1971و( ،القاىرة ، 0لمذؤون االسالمية ، )د
صبح و يرىسا 0كؾريشظي و م0، تح ر ا 5السقتبس مؽ انباء االندلس ، نذر شالستيا ، ج  -9

 0 1979، مشذؾرات السعيد االسباني العربي ،  الرباو ،مدريد ، 
 م 1095ىـ/488بؽ فتؾح بؽ عبد هللا  ، )تر الحسيدؼ ابي عبد هللا دمحم 

جذوة السقتبس في تاريي عمساء االندلس ، )تحر بذار عؾاد معروا ،  دمحم بذار عؾاد ،  -11
 0م2008، تؾنس  ،1مشذؾرات دار ال رب االسالمي ، و

 م (1405ىـ/808ابؽ خمدون ،ابؾ زيد عبد الرحسؽ بؽ خمدون ، )تر 
السبتدا والخبر في تاريي العرب والبربر ومؽ عاصرىؼ مؽ تاريي ابؽ خمدون السدسى ديؾان  -11

 0و( ،بيروت0ذوؼ الذان االكبر ،تحر سييل زكار ،  مشذؾرات دار الفكر ،  ) د
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تاريي الدول االسالمية بالس رب ، القدؼ االخر مؽ التاريي الكبير كتاب العبر ، مشذؾرات  -12
 0م 1841و( ،الس رب ، 0دار الظباعة الدمظانية ،  )د

 م ( ، 971ىـ / 361لخذشي ،ابؾ عبد هللا دمحم بؽ الحارث بؽ اسد )تر ا
قزاة قرطبة ، ، تحر ابراهيؼ االبيارؼ ، دار الكتاب السررؼ ، القاىرة ، دار الكتاب المبشاني  -13

 0 1989،بيروت ،  2، و
 م1282ىـ/681ابؽ خمكان ، )ابي ال باس شسس الديؽ احسد بؽ دمحم بؽ ابي بكر (، )تر

و( ، 0االعيان وانباء الزمان  ،تحر احدان عباس ، مشذؾرات دار صادر ، )دوفيات   -14
 0م 1977بيروت  ، 

 م( 1261ىـ /660الرازؼ ، االمام دمحم بؽ ابي بكر بؽ عبد القادر ، )تر
  0م1986و( ، بيروت ، 0مختار الرحاح ، مشذؾرات دائرة السعاجؼ في مكتبة لبشان ، )د -15

 م( 989ىـ / 379لحدؽ االندلدي ( ، )ترالزبيدؼ ) ابؾ بكر دمحم بؽ ا
،  2طبقات الشحؾييؽ والم ؾييؽ )تحر دمحم ابؾ الفزل ابراهيؼ ، مشذؾرات دار السعارا ،و -16

 0 1984مرر، 
 م( 1286ىـ / 685ابؽ سعيد  ، ابؾ الحدؽ عمي بؽ مؾسى بؽ سعيد الس ربي االندلدي ، )تر 

، مرر ، 2دار السعارا ، و الس رب في حمى الس رب ، تح ، شؾقي ضيا  ،مشذؾرات -17
 0م 1964

الديؾطي ،)جالل الديؽ عبد الرحسؽ بؽ كسال الديؽ ابي بكر بؽ دمحم سابى الديؽ الخزيرؼ( ، )تر 
 م(  1505ىـ / 911
بغية الؾعاة في طبقات الم ؾييؽ والشحاة ، )تحر دمحم ابؾ الفزل ابراهيؼ ، مشذؾرات مظبعة   -18

 0 1965، 1عيدى البابي الحمبي ، و
تاريي الخمفاء ، تح ، دمحم  دان نرؾح  زقؾل الحديشي ،مشذؾرات وزارة االوقاا والذؤون    -19

 0م 2013، قظر ،3االسالمية ، و

 م( 1295ىـ/695ابؽ عذارػ السراكذي ، ابؾ عباس احسد بؽ دمحم  )تر
البيان الس رب في اخترار اخبار ممؾ  االندلس والس رب ، )تحر كؾالن وليفي بروفشدال ،   -21
 0م1983،بيروت لبشان ، 3ذؾرات دار الثقافة ،  ومش

 م(  1085ىـ/478العذرؼ احسد بؽ عسر بؽ انس السعروا بابؽ الدالئي ، )تر 
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نرؾص عؽ االندلس مؽ كتاب ترصيع االخبار وتشؾيع االثار ، والبدتان في  رائب البمدان  -21
معيد الدراسات االسالمية  عبد العزيز االىؾازؼ ، مشذؾرات0والسدالػ الى جسيع السسالػ ، تحر د

 0في مدريد

 م( 1046ىـ/438ابؾ الفرج دمحم بؽ اسحاق بؽ دمحم الؾراق الب دادؼ السعتزلي الذيعي ، )تر
 و( ، بيروت ، لبشان0الفيرست ، مشذؾرات دار السعرفة ، )د  -22

 0( م1013ىـ/403ابؽ الفرضي ابا الؾليد عبد هللا بؽ دمحم بؽ يؾسف بؽ نرر االزدؼ القرطبي )تر
تاريي عمساء االندلس ، تح ، ابراهيؼ االبيارؼ ، مشذؾرات دار الكتاب السررؼ ، القاىرة ،   -23

 م1989،  2دار الكتاب المبشاني ، بيروت ، و
 م(  1414ىـ/817الفيروزأبادؼ ، العالمة مجد الديؽ دمحم بؽ يعقؾب ، )تر

،بأشراا دمحم ن يؼ القامؾس السحيط ، تح، مكتب تحقيى التراث في مؤسدة الرسالة  -24
 0م 2005،بيروت،  8العرقدؾسي ، مشذؾرات مؤسدة الرسالة ، و

 م(1418ىـ /821القمقذشدؼ ،الذيي ابي ال باس احسد بؽ عمي بؽ احسد الفزارؼ القاىرؼ ، )تر
 0م 1915صبح االعذى في صشاعة االنذى، دار الكتب الخديؾية ، القاىرة  -25

بؽ عبد العزيز بؽ ابراهيؼ بؽ عيدى بؽ مزاحؼ االندلدي ابؽ القؾطية  ، ابؾ بكر دمحم بؽ عسر 
 م( 977ىـ / 367القرطبي   )تر 

تاريي افتتاح االندلس ، تحر ابراهيؼ االبيارؼ ، دار الكتب السررؼ، القاىرة  ، دار الكتب  -26
 0م 1989، بيروت  ، 2المبشاني ، و

ن بؽ شاكر السمقب برالح الكتبي ، دمحم بؽ شاكر بؽ أحسد بؽ عبد الرحسؽ بؽ شاكر بؽ ىارو 
 م(  1362ىـ/764الديؽ )تر 

 0 1974،بيروت ، 1و –فؾات الؾفيات ، تحر إحدان عباس ، مشذؾرات  دار صادر  -27

 م (  1058ىـ/450الساوردؼ ، ابي الحدؽ عمي بؽ دمحم بؽ حبيب البررؼ ،)تر 
د عبد السشعؼ ، فؤا 0دمحم سميسان داود ، جامعة طشظا ، د0الؾزارة )ادب الؾزير ( ، )تحر د -28

 0م 1976، القاىرة ،   1جامعة الجزائر ، مشذؾرات دار الجامعات السررية ، و
 م( 1631ىـ /1041السقرؼ ،)الذيي احسد بؽ دمحم السقرؼ التمسداني ( ، )تر 

و(،  0نفح الظيب في  رؽ االندلس الرطيب  تح ر احدان عباس ، دار صادر ، )د -29
 0م 1990بيروت  ،
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 مؤلف مجيؾل 
 2005، الرباو ،  1ابي رقراق ، وخر البربر، تح ، عبد القادر بؾباية ، مشذؾرات دار مفا -31

ابؽ مشغؾر ، ابي الفزل جسال الديؽ دمحم بؽ مكرم ابؽ مشغؾر االفريقي السررؼ 
 م( 1311ىـ/711)تر
 0، بيروت  1لدان العرب، دار صادر ،و  -31

 السراجع
********** 
 بروفشدال ، ليفي 

 2في اسبانيا ، ترجسة ، الظاىر احسد مكي ، مشذؾرات دار السعارا ، والحزارة العربية  -32
 0م 1985، القاىرة  ،

 بروكمسان ، كارل
تاريي االدب العربي ) ترجسة ، د عبد الحميؼ الشجار ، مشذؾرات دار السعارا ،    -33
 0 1983،القاىرة ، 4و

 بؽ مشرؾر ، عبد الؾىاب
 0م 1968قبائل الس رب ، مشذؾرات السظبعة السمكية ، الرياض ،   -34

 بشييؽ ،احسد شؾقي ، مرظفى طؾبي 
  2005، الرباو  ، 3ديشية ، ومعجؼ مرظمحات السخظؾو العربي ،مشذؾرات الخزانة الح  -35

 الجبؾرؼ ، يحيى وىيب    
، بيروت    1الخط والكتابة في الحزارة العربية ، مشذؾرات دار ال رب االسالمي ،و -36
،1994 0 

 الخمف ، سالؼ عبد هللا 
نغؼ حكؼ االمؾييؽ ورسؾميؼ في االندلس ، مشذؾرات الجامعة االسالمية بالسديشة السشؾرة ،   -37
 0م2003،السسمكة العربية الدعؾدية  ،  1و

 الدراجي 
 0م 2010،  4واعيانيا ، و–ومؾطشيا –ادوارىا –اللبائل االمازيغية ،   -38

 ف  دويدار ، حديؽ يؾس
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م( ، مشذؾرات 1030-م755ىـ / 422-ىـ138السجتسع االندلدي في العرر االمؾؼ )  -39
 0 1994،القاىرة، 1مظبعة الحديؽ االسالمية ، و

 الزركمي 
 0م 2002، بيروت ، 15االعالم ، مشذؾرات دار العمؼ لمسالييؽ ،و  -41

 شؾقي ضيا      
 0 1960،القاىرة   ، 10والفؽ ومذاهبو في الشثر العربي ،مشذؾرات دار السعارا  ،  -41

 عشان ،دمحم عبد هللا 
دولة االسالم في االندلس مؽ الفتح الى بداية عيد الشاصر ، مؽ مشذؾرات مكتبة الخانجي   -42

 0م 1997،القاىرة ،  4،  و
 فروخ ، عسر  

الحريرؼ( ، مشذؾرات مكتبة ميسشة –بديع الزمان –الرسائل والسقامات )عبد الحسيد الكاتب   -43
 0م1950ت ،،بيرو 2، و

 فكرؼ، احسد  
و(، االسكشدرية ، 0قرطبة في العيد االسالمي ، مشذؾرات مؤسدة شباب الجامعة ، )د  -44

 0م  1983
 الليدي ، فايز فالح  

 1ادب الرسائل في االندلس في القرن الخامس اليجرؼ ، مشذؾرات دار البذير ، ، و  -45
 0م 1989،عسان ،االردن ، 

 ريدي الحدشي الفاسي الكتاني ، دمحم عبد الحي االد
عبد هللا الخالدؼ ، مشذؾرات دار  0نغام الحكؾمة الشبؾية السدسى التراتيب االدارية ،تحرد  -46

 0،لبشان   2االرقؼ ابؽ ابي االرقؼ ،و

 كحيمة ، عبادة  
 0م 1993،القاىرة ، 1تاريي الشرارػ في االندلس ، و  -47

 مجسؾعة مؤرخيؽ      
 1التاريي االندلدي مؽ خالل الشرؾص  ، مشذؾرات شركة  السدارس لمشذر والتؾزيع ، ، و  -48

 0م 1991، الدار البيزاء ، 
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 دمحم حقي    
، دراسة لتاريي مجسؾعة اثشية مؽ الفتح الى سقؾو الخالفة االمؾية البربر في االندلس -49
، الدار البيزاء ،1مشذؾرات الشدر والتؾزيع السدارس، و ،م(1038ىـ/422 -م711ىـ/ 92)

 .م2001

 الرسائل واالطابيح 
 امام دمحم ابؾ دمحم  

نغؼ الحكؾمة االسالمية في االندلس في عيد بشي امية ، نغؼ الحكؾمة االسالمية في  -51
م( اطروحة دكتؾراه  ير مشذؾرة ، 976-م756ىـ /366-ىـ138االندلس في عيد بشي امية ،) 

 م1994ية الذريعة والدراسات االسالمية ، جامعة ام القرػ ، السسمكة العربية الدعؾدية ، كم

 بؾمريفى ، حكيسة  
ية ، كمبة مؽ خالل صبح االعذى لمقمقذشدؼ، رسالة ماجدتير  ير مشذؾرةادوات الكتا  -51

 .2017-2016 بؾضياا بالسديمة، الجزائر،، جامعة دمحمالعمؾم االندانية واالجتساعية
 ؼ ، ندريؽ خمف جؾ 
م( ، رسالة  712-929ىـ /371 – 94بشؾ قدي ودورىؼ الدياسي والعدكرؼ في االندلس )  -52

 .م2017جامعة البررة ،  ،كمية التربية لمعمؾم االندانية  ماجدتير  ير مشذؾرة ، قدؼ التاريي ،
 طيظح نريرة 

-929ىـ/422-316الكتابة الدمظانية في عرر الخالفة االمؾية باالندلس )  -53
م(رسالة ماجدتير  ير مشذؾرة ، معيد التاريي وعمؼ االثار ، جامعة وىران ، الجزائر 1031

 0م2008-2009،
 العسرؼ ، ىجيرة  

الؾعائف الدمظانية في االندلس بيؽ القرنيؽ الرابع والخامس اليجرؼ الحجابة انسؾذجا  ،   -54
نية واالجتساعية ، جامعة اكمي رسالة ماجدتير  ير مشذؾرة ، قدؼ التاريي ، كمية العمؾم االندا

 0م 2018البؾيرة ، –محشد اولحاج 

 الكسراوؼ عمي فرحان جبار  
العزل الؾعيفي في االندلس ، رسالة ماجدتير  ير مشذؾرة ، كمية التربية ، قدؼ التاريي ،   -55

 0 2019جامعة واسط ، 
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 البحؾث 
********** 

 دبؾر ، دمحم عمي  -56
بشؾ حدير اسرة مؽ السؾالي باالندلس ودورىؼ االدارؼ ، بح  مشذؾر في مجمة االندلس ، جامعة  

 0م 2018،  2، عدد 2الذمف ، الجزائر ، مج
 زرقي ، عبد الرحسؽ  

الكتابة في عرر الخالفة باألندلس ، بح  مشذؾر في مجمة متؾن الرادرة عؽ كمية   -57
الجزائر ،السجمد –سعيدة –العمؾم االجتساعية والعمؾم االندانية ، جامعة الدكتؾر مؾالؼ الظاىر 

 0م 2016، ديدسبر  3الثامؽ ، العدد 

 ال يداوؼ ،عالء كامل 
الدالم ، بح  مشذؾر في مجمة دراسات تاريخية ، وعيفة الكتابة في عيد االمام عمي عميو   -58

 0م 2009كمية التربية لمبشات ، العدد الدابع ، ايمؾل ، 

 محسؾد مكي 
م( دراسة شاممة ، بح  مشذؾر في 1492-711ىـ/ 897-92تاريي االندلس الدياسي )  -59

المية في مؾسؾعة الحزارة العربية ، تحرير سمسى  الجيؾسي ،  مشذؾرات الحزارة العربية االس
 0م 1998،بيروت،1االندلس ، مركز دراسات الؾحدة العربية ، و

 نتيش، كاعؼ عبد  
سياسة الؾزير ىاشؼ بؽ عبد العزيز االدارية والعدكرية في االندلس ، بح  مشذؾر في   -61

 0م2017، سشة  3، العدد 12مجمة جامعة ذؼ قار ، مج 


