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 التأثير المحلى فى الرواية التاريخية األندلسية
 

 *مختار العبادىأ.د. أحمد 
 

لكىىن رىىدرس ة ىى رة  م  اىىر رىىل الياىى،ر الغ رأنأىىرس أرفكىىن  ل رىىدرس ال كىىر  
أرل  ،لكىىغ   ، ىى داغ      سىى،ذلىىص  ىىل طرأىىا رنم ىى غ   ،  رالة ى رم هلىىل ذلىىص الياىى

الغىىيرأر ةىى،ل غىىد،ر لىىذا الدراسىىر ،  ر فىى  كىىل  اىىر غد لأىىدا ،  داغىى  الن اىىلهل  سإلىى 
 الرةمن فن الر،اأر الغ رأنأر اهردلسأر فن اليار ال،سأط 

 
قد غ  فن   د النمأ ىر اهرى،م  سرل الرير،ف  ل ال غح اليرفن هسف رأ  )اهردلس( 

لىى    29ال،لأد  فد الرمص فل رر،الس ،فدأى دة ر،سىن فىل راىأر ،طى را افىل زأى د سىرر 
   177سرر 

 ىىىىىىىىىىىىىى
 .(جامعة اإلسكندرية)لية اآلداب أستاذ متفرغ بقسم التاريخ، ك *
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،الر ىى  لرىى  لىى،  ل لىىذا ال ىىغح اليرفىىن لىى  أكىىل ردىىرد ةىىدث  سىىكرم اىىيدت فأىى   
 قأىىى ساإلسىىىةرأر إلىىىن  قاىىىن البىىىر ل رىىى  لفطىىىت إلىىىن  قاىىىن الدرىىى،ب ررىىىل  شالدأىىى، 

ك ل أرأدأىىر ة ىى رات سىى فدر  الةىىرارة  ، الغررىى،رغرس فىىل كىى ل ةىىدر  ة ىى رأ   ارغزدىىت فأىى 
،الر،ر رأر ،الد،طأرس رع ة  رة ددأدة الةدرس ،لن الة  رة اإلسةرأر اليرفأرس ،رىغ  

الردىى ،ر ، رىىرت ن  ىىل لىىذا الرىىزأ  ة ىى رة  ردلسىىأر رزدلىىرة ،اىىمت إلىىن ال كىىر اه،ر،فىى
ر فأ س كر  غكمكمت فن الةأ ة اهسف رأر ،غركت فأ   آر را   رأدر ر زالىت ري لر ى  ،ا ىة

 إلن الأ،  
 

،البص  ل ، ع اهردلس الدكرافن فن اهطراف الكرفأر الفيأدة لميى ل  اإلسىةرنس  
،فدىىى،ار الكىىىرب الرسىىىأةن فىىىن قمىىىب  ،رفىىى س قىىىد ديم ىىى  فىىىن ر،اد ىىىر رسىىىغررة رىىىع الىىىد،ل 
الةغأرأر لر صس ،لذا ديم   ف لغ لن  كرر الد،ل اإلسةرأر ريرفر ،غيرأرا  ،غيررا  ف    ذلص 

س لىىىىى  غيىىىىىرف االر اىىىىى ل الدكرافىىىىىن  ، إأفأرأىىىىى ة اإلسىىىىىةرأر فىىىىىن بىىىىىف  دزأىىىىىرة هل الةأىىىى 
اليراىىىرم  ، الة ىىى رم فىىىأل الرسىىىمرأل ،الرسىىىأةأألس فىىىل ك رىىىت لرىىى ص ةأىىى ة ربىىىغركر 

 فأر   
 

ر فىىن بىىف  دزأىىرة إأفأرأىى  أسىىغرر فىىأل اإلسىىة  ،الرسىىأةر،لىىذا الغىىدانل ،الغ،ااىىل ال 
بىرا ى   ط لى  ط فيى   فرأىدا س ،بناىأر   طىن اهرىدلس ى ر ى  غيمد ى  فى ل،طل اه  ف لر

ررأزةس فةأث أركل الد،ل : إل الة  رة اهردلسأر ة  رة إسةرأر  رفأىر  سىف رأرس ،ال 
أركىىىىل  ل رسىىىىرأ   إال ف ىىىىذا الغسىىىىرأ ت الىىىىرةث  ،ال بىىىىص  ل لىىىىذا الغىىىىدانل الة ىىىى رم 

ةن فىىن الربىىغرصس قىىد غىىيررت فىى   أ ىى   كغ فىىر الغىى رأ  اهسىىف رن فبىىدأ  اإلسىىةرن ،الرسىىأ
اليار ال،سأط رر  ديل الرا در اليرفأىر اهردلسىأرس ،الة،لأى ت الرسىأةأر اهسىف رأرس 
غررل رظ را  رائي   لذلص الد،ر الرد فن الذم ق رت فى   سىف رأ  فىن رىزج ة ى رغن البىرا 

 ،الكرب ري   
 

لدىىد  قفىىل اهردلسىىأ،ل  مىىن كغ فىىر غىى رأ  فمىىدل  اهردلسىىن ف،لىىع بىىدأد ف ىى،  رىىدل   
أيغد فير،فغ  ، دأدغ س ،قد فمى  ةر سى   فى  إلىن دردىر  ر ى  كى ر،ا  رنةسارفن غ رأ   

أيغفر،ر   رفل  م   ردل   من ةد ق،ل الرؤرخ الكرر طن افىل سىيأد الركرفىن  ف لغى رأ  
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 دىى  ، سىىم،ف س غىى رأ   رفىىن إسىىةرنس لىى  بناىىأغ  الغىىن لىى  راهردلسىىن فىىن رظ ىىرا ،ر
،لأ ت ،الرةة  اهسف رأر ، ررت فأ   فبىكل غمفث  ل فر ت ر س    من الرد،ر ت ،الة

 ،ا ح رمر،س 
 

 مىىىن  ل الىىىذم أ ررىىى  فىىىن ر، ىىى، ر س لىىى،  ل لىىىذا اليطىىى   الردىىى فن اليرفىىىن الىىىذم  
فىى  الراىى در اهسىىف رأر الرسىىأةأرس كىى ل أد فمىى  فىىن ال،قىىت ر سىى   نىىذ رىىل الرد فىىر  غىىيررت

اهرىىىر اهسىىىف رأر الغىىىن  الرةمأىىىر اه،رفأىىىر الةغأرأىىىر فىىىن لىىىذا الةدىىىل الغىىى رأنن ،ذلىىىص هل
ارىىدردت فىىن دسىى  الد،لىىر اهردلسىىأر ف هرىىىدلس لىى  غىىدنل فيبن اىى   فدىىطس فىىل دنمىىىت 
فغ رأن ىى  ،ة ىى رغ    أ ىى   إذ ال أركىىل فاىىل ر  ىىأ    ىىل ة  ىىرل س ،رىىل رىى   كىىف 
الرؤرن،ل اهردلسأ،ل  من غدان الةد ئا ،غمرس اهنف ر رل رنغمف رظ ر   الددأرىر 

رىىدلس ررىىذ الياىى،ر السىى فدر لمةكىى  اإلسىىةرن فىىن  سىىف رأ   أىى   لريرفىىر غىى رأ  فمىىدل  اه
الر،ر ل ،ال،ردال ،الد،ط إلن د رب ريرفىر  نفى ر اهرى  اهسىف رأر ،اه،ر،فأىر الري اىرة 

 ،الرا قفر ل   
 

 أواًل : التأثير الالتينى فى الرواية األندلسية:
لسىأ،ل فىن لىذا الاىددس رل  ل  الرا در الةغأرأر الددأرر الغن ا غرد  مأ ى  اهرد 

 كغ ب الغ،ارأ  السفير فن الرد  من ال،ررأأل:
Historiarum Libri Septemadursos Paganos: 

لر،بىأ،س الىذم  ى ش فىن  ،انىر الدىرل  Paulus Orosiusلمرالىب الر،رى رن اهسىف رن 
أ ر  الرافع ، ،ائل الن رس الرأةدم  ،الكغ ب غ رأ  لمي ل  الددأ  ررذ فد  النمأدر ةغن  

  رىى    ىىأ ت الأىى  غكرمىىر فيىىد ذلىىص لغىى رأ  الدىى،ط إلىىن دنىى،ل طىى را فىىل زأىى د 674سىىرر 
  ،لذا اإل  ف ت فىن   مىب الظىل ردمىت رىل رىؤرنأل الغأرأىأل ،رظىرا   سف رأ  مأ   فن 

هلرأىىر لىىذا الكغىى ب غىى رأ  لر،بىىأ،سس فدىىد  رىىر النمأ ىىر اهرىى،م  فىىد الىىرةرل الر اىىر 
 (   رىر فغردرىر لىذا الكغى ب 247ى  279لىى    053ى  033الىذم ةكى  اهرىدلس رىل 

رىىل الةغأرأىىر إلىىن اليرفأىىر ،قىى   ف ىىذا الغردرىىر ال دأىى  اهردلسىىن ق سىى  فىىل ااىىف  الفأىى رن 
ن الراى رم ال،لأىد  ىرل   رى ل قرطفىر( ف البىغراص رىع ق  Baena)رسفر إلن فمدة فأ ر  
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أى،ل اهردلسىأ،ل رىل فل النأزرال الرير،ف فى فل ركأىث ،لدىد اسىغ  د الرؤرنى،ل ،الدكراف
لذا الكغ ب ،رص في    اراةر  من ذلص  رر ل الرازم ،اليىذرم ،الفكىرم ،اإلدرأسىن 
،افىل نمىىد،ل ، أىىرل   ،قىىد قىى   الررةىى،  الىىدكغ،ر  فىىد الىىرةرل فىىد،م فربىىر ،غةدأىىا لىىذا 

رخ اسىىف رن ؤ   ،لرىى ص رىى(7) (7223الكغىى ب فىىن فأىىر،ت قفىىل ،ف غىى  فسىىر،ات قمأمىىر )سىىرر 
كرافأىىى،ل اهردلسىىىأ،ل فىىىن غىىى رأ  ال غىىىرة د  غرىىىد  مأىىى  الرؤرنىىى،ل ،الالغأرىىىن قىىىدأ  آنىىىر 

 San Isidoroفىىن  سىىف رأ  ،لىى، الدىىدأس اأىىز،د،ر، اهبىىفأمن    اإلسىىةرنالسىى فدر لمةكىى  
إلىىن سىىرر  543الىىذم غطمىىا  مأىى  الراىى در اليرفأىىر اسىى  ابىىأد،ر ،قىىد  ىى ش رىىل سىىرر 

  كغىى ب ربىى لأر الردىى ل لردأرىىر ابىىفأمأر ،كغىىب  ىىدة كغىىب رىىل  لر ىى  سىىد      ،كىى ل 404
م ر فىىى لرؤرخ اهردلسىىىن  ةرىىىد فىىىل  رىىىر اليىىىذ (Etimologias)،كغىىى ب  اىىى،ل الكمرىىى ت 

  614إةىدم قىرم الررأىر )غى،فن سىىرر  Daliasالريىر،ف فى فل الىدالئن رسىفر إلىن دالأىر 
كغ ف  غراأع اهنف ر ،الرس لص الن الرر لص الىذم ربىرا الررةى،  د   فىد   ( فن7346

ةىأل أغةىدث  ىل رمى،ص الدى،ط ، ىل  أرص اراةر  من اس  إبأد،ر اليزأز اهل،ائنس
الر،ر رأىىىر الدرأفىىىر رىىىل ابىىىفأمأر ،الغىىىن ر زالىىىت آر رلىىى  ف قأىىىر إلىىىن  Italicaردأرىىىر ط لدىىى  

لىىىى    640الدكرافىىىن اهردلسىىىن  فىىى،  فأىىىد الفكىىىرم )ت سىىىرر     كىىىذلص ردىىىل  رىىى(9)اآلل
 Fortunatas  (  ،اىىى ف فيىىىض الرىىى،اةن ررىىىل الدىىىز  النىىى ص ف،اىىىف دزائىىىر7326

  (7)،أسرأ   فرطر طش ،لن الرسر ة ف لسي دات  ، الن لدات  ،ز دزر كر رأ س
 ىىىىىىىىىىىىىى

يعتػػ ا املخرنػػوف ذيػػب لكتػػاب "مدينػػة اأ" للقػػديني أونسػػ ت )يسػػت رػػونني ػ رػػاريخ ا  را يػػة وا  ػػرا يت ىف  (1)
 ( .1191ػ مدريد سنة  02ػ  11االندلني ص 

كتاب ررصيع األنبار ورنويػع اآلثػار ولبسػتاف ىف نرااػب البلػداف واملسػالمل إل املمالػمل، ن ػر   راجع )العذرى : (0)
 (.1191وحتقيق عبد العزيز األهوااى، مدريد 

رقػع ىف  Canary، ررمجػة يسػت مػخنني(. وجػزر كناريػاس 311راجع )بالنثيا : رػاريخ الفكػرى األندلسػى ص  (3)
علػػػى اسػػػم عصػػػفور كناريػػػا، والواعػػػع أ ػػػا رسػػػمى علػػػى اسػػػم كلػػػب مشػػػاؿ نػػػرب أ ريقيػػػا وينػػػه الػػػبع  ف ا  ػػػا 

Canis خ الرومػػاب بليػػب خر وهػػو بػػالبريب كلػػب ال العصػػفور كناريػػا. ذكػػر املػػPliny (90  أف امللػػمل 101ػ )ـ
عنػدما اػاهد  ي ػا كببػا كثػرية اػوؿ راا ػة  Canariasا ػزر اسػم  اجوبا الثاب ململ موريتانيا أطلق علػى هػذ

 .A bird of the dog Islandالكناريا العصفور  معناها احلرىف هو عصفور جزيرة الكبب جاابة. أما 
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،لىىذا الردىى،ل غىىدل  مىىن ةىىرص الرىىؤرنأل ،الدكىىرافأأل اهردلسىىأأل  مىىن االسىىغ  دة رىىل  
،  ط،لىىى  اسىىىر     سىىىف رأ غىىىراث اهقىىىدرأل ،السىىىأر  الراىىى در الةغأرأىىىر  لدىىىد ةكىىى  الر،رىىى ل 

(Hispania) لن ردة ك فأر 632قز  إلن سرر  974سغر قر،ل رل سرر  ردة غزأد  من،  
 تالطىىىى فع الر،رىىىى رن فمكغىىىى  الةغأرأىىىىر الغىىىىن انغمطىىىىت ف لم دىىىى  إأفأرأىىىى إل طىىىى   بىىىىف  دزأىىىىرة 
،لن ل در   رأر ربغدر رل الةغأرأر  Romance  المكر الر،ر رسأر رالرةمأر ،غك،رت رر 

اه درأىىىر  ، اليدرأىىىر  ، الةطأرأىىىر   ،رر ىىى  غك،رىىىت المكىىىر اهسىىىف رأر ،أسىىىرأ   اهردلسىىىأ،ل
،ك ل رل الطفأين رغأدر لذا االنغةط الكفأر فىأل ال ى غةأل ،فىأل  لى لن الىفةد اهاىمأأل 

 فرىىىى ؤل  الر،لىىىىد،ل فير ىىىى غ    أغىىىىيرر ىىىىل طرأىىىىا الةىىىىر،ب الرغاىىىىمر ،الىىىىز،اج الربىىىىغرصس  ل 
فنرد غ ى  اهسىف رأر  اهسف رأ ت فن لكغ   ، سر ئ   ،  داغ   ،   رأ   ر،بىة غ   ، زدى ل  

،طرائىىا ريأبىىغ    ،ردىىد ذلىىص ،ا ىىة   فىىن كىىة   فىىن رةرىىد  مىىن افىىل ةىىز  الدرطفىىن فىىن 
كغ فىىى  در ىىىرة  رسىىى ب اليىىىرب ةأررىىى  أغةىىىدث  ىىىل ارغبىىى ر المكىىىر اهسىىىف رأر فىىىأل اهردلسىىىأأل 
،أيدب  ل ق،ر  رل قفأمر فمن رل ق   ر ال أةسر،ل الكة  ف لمطأرأىر لكىل ف ليرفأىر فدىط 

ف سىىىىغرر ؤا لدفمأىىىىر فمىىىىن أىىىىدل  مىىىىن  ل الكىىىىة  ف هسىىىىف رأر كىىىى ل بىىىى ئي    (7)،ردىىىى ل  رسىىىى ؤل  
ف هردلسس ،ةغن لذا الدفأمر فمن ى ،الرسفر الأ   فم،م ى أد،ل  ل افرال  ال أةسر،ل ،لى  أدىل 
ال أيرفىىى،ل  م  ر ىىى  أيرف،ر ىىى  ،لكىىىر   ال أدأىىىد،ر   إدىىى دة غ رىىىر  كىىىذلص إذا غاىىى ةر  كغىىى ب 

 (س ردىىد فأىى  إبىى رات ، ررمىىر 217لىىى 047افىىل ةىى رث النبىىرن )ت ق ىى ة قرطفىىرس لرةرىىد 
 الرة كرر    رر   دأدة لد  ة اردلسأأل ك ر،ا أغكمر،ل اه درأر ،أر قب،ل الرغ رأل ف   

لىىىذاس إلىىىن د رىىىب كرىىىرة اغنىىى ذ اهردلسىىىأأل  سىىىر    سىىىف رأر كرىىى ،رد فىىىن غىىىراد  اهرىىىرا   
افل  Hijo de la Godaل(س افل الد،طأر )الزد  Guzman،الد دة ،الكغ ب ررل: افل قزر ل 

 م  El Loboس )اهرأىىر( افىىل لىىب Martinezس افىىل رىىردرأش Pascualفبىىك،ال )الرىىؤرخ( 
س ،السىىىىىمط ل الكررىىىىى طن رةرىىىىىد Sanchueloالىىىىىذئب  ، السىىىىىفع  رىىىىىدل س الة دىىىىىب بىىىىىرد،ل 

  ةد ق،اد الر،ةدأل    إل   Reverter م اِهقرس افل الرفرغأر  Bermejoالفررأن، 
 ىىىىىىىىىىىىى
: مج رة أنساب العرب ص 1)  (.1111ن ر عبد السم هاروف )القاهرة سنة  313( ابه يـز
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اليرفأىىىر فىىىن اهرىىىدلس إ ىىى فر   مىىىن اهسىىىر   كىىىذلص رىىىل رظىىى لر الغىىىيرأر اهسىىىف رن 
ف هسىىف رأر لمداللىىر  مىىن  onالردطىىع اهسىىف رن اهنأىىر الىىذم أغكىى،ل رىىل الىى،ا، ، الرىى،ل 

 اليى رس Solteronبس ز اليى  Solteroف هسف ل أد،ل،ل ررة  الغيظأ الغ نأ   ، الغكفأر  ، 
Cabeza س ر سCabezon كفأىر الىر سسMelagron  ذلىص فىن  دأفىر ،  مىن  ىرار  ريدىزة

)البىىى  ر(   لىىىب س زأىىىد زأىىىد،لس اهسىىىر   اهردلسىىىأر : ة ىىىص ة اىىى،لس ن لىىىد ن لىىىد،ل
 رأىىىى بز رىىىىد،لس )فرىىىىت )الدة أىىىىر الكرر طأىىىىر( ةرىىىىدة ة  ىىىى لف،لس )الد ئىىىىد( رزلىىىىر رزلىىىى،ل

ارغدىىل رىىىل  سىىغفيد  ل أكىى،ل ردطىىع الىى،ا، ،الرىى،ل لىىذا قىىدرلىى  ،ال كرىى  ال ا الركرىىن(    
 أىىىرل  الىىىن  سىىىف رأ    فكرأىىىر رىىىل  سىىىر   الربىىىرا رىىىل لفرىىى ل  ىىىل طرأىىىا ال أرأدأىىىأل  ، 

فةرفىىن الىى،ا، ،الرىى،ل ررىىل بىىري،ل ،بىىدر،ل  اليىى ئةت المفر رأىىر اهاىىمأر الددأرىىر غرغ ىىن
ل كرىى  ال رىىدرم إل ك رىىت لىىذا اهسىىر   غىىدل  ،ةرىىد،ل ،فأ ىى،ل  مىىن   أ ىى       الىى  ،ا 

 فأر كر  ل، الة ل فن اهردلس ريرن الغ نأ   ، الغك
 

دلسىىأأل رىىل الر،اأىىر اهسىىف رأر رسىىغررا ةغىىن ر  أىىر الةكىى  ،ظىىل  نىىذ الرىىؤنرأل اهر    
،الري أبىر فةكى  الدى،ار  –كرى   سىم ر   –فن  سف رأ س ،كى ل لىذا  رىرا  طفأيأى   اهسةرن 

ف إل ى فر إلىىن رىى   ىرف  ىىل اهردلسىىأأل رىىل ،لىع بىىدأد فيمىى  الغى رأ س ل ىىذا  قفمىى،ا فةكىى  
 نفىىىى ر الرر لىىىىص الرسىىىىأةأر اهسىىىىف رأر ،اه،ر،فأىىىىر لىىىىذا الة سىىىىر الغ رأنأىىىىر  مىىىىن ريرفىىىىر 

    الرا قفر ل   ،غد،أل ذلص فن رؤل  غ     
 ،رل  ررمر لؤال  الرؤرنأل اهردلسأأل رذكر :      

اىىى ةب كغىىى ب غىىى رأ  افغغىىى ح  طفىىىن الريىىىر،ف فىىى فل الد،طأىىىر فىىى، فكىىىر رةرىىىد الدر   7
لىى  041الرأةدم )غ،فن سىرر   ش فن الدرل الرافع ال درم  ، الي بر اهردلس  

إسىىف رأر ، لىىن اهرأىىرة  ( ،،ا ىىح رىىل  سىىر   رىى  رىىل سىىةلر ارىىر ة ق،طأىىر 211  
 ى  الد ئىد اليرفىن  أسىن ،قىد غز،د  Witizaس رة ة أدة رمص  سف رأ  الد،طن  أطبر

 ىىى  رىىىع النمأ ىىىر  رىىىدر  ذلفىىىت الىىىن لرىىى ص لفةىىىث رأىىىراث  فأ فىىىل رىىىزاة  فىىىن دربىىىا
رى   ى دت رىع ز،د ى  الىن  سىف رأ  ،رىل سىةلغ   دى   اهر،م لب   فل  فىد الرمىص 
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 لىىذا اليىى ل   فىى، فكىىر رةرىىد فىىل الد،طأىىر الىىذم غىىيررت كغ فغىى  فغمىىص الرز ىىر ال،طرأىىر
فأر،م قاا   بيفأر رل لذا الط فع الرةمن اهسىف رن  رن إلأ  اهسف رأر الغن أرغ

ررىىىل قاىىىر  ةىىىد  دىىىدادا الك،رىىىت  رطفىىى س فىىىل  أطبىىىر الىىىذم كىىى ل  ،ل اهاىىىمن 
اإلسىىةرأرس فرىىراا أرىىدح  م رئىىأس هلىىل الذرىىر الراىى رم فيسىىف رأ   Gomez قىى،رس

أر لذا اهرأر ،أا   ف لسأ سر ،اليم  ،الكر  فأرر  أ ى د  الد ئىد اليرفىن ز ىأ  الدأسى
الارأل فل ة غ  ،أا ر ف لد ل ،اهرأر ،أس،ا فن ذلص قاىر الريمى  الىذم كى ل 
أدىىر   مىىن الاىىفأ ل اآلأىىر "،غمىىص اهأىى   رىىدا،ل   فىىأل الرىى س" فد طيىى  الاىىرأل فىىيل 

!س ،فيىد  ل اقغرىع الاىرأل فنطىي ر أى  ،غمىص اهأى   رىدا،ل   فىأل اليىرب"اآلأر غد،ل "
 (7)فن  أدم  راذل الر س د،ل اليرب!" ا ح ق ئة "سفة رص رفن  ل غديل الةك 

لىىن د رىىب افىىل الد،طأىىر لرىى ص الرىىؤرخ ،الطفأىىب الدرطفىىن  فىى، الةسىىل  رأىىب فىىل   9 ،ا 
غىى رأ  الطفىىرم الىىذم ةىى ،ل  (9) ( فىىن كغ فىى  اىىمر243لىىى  013سىىيد )غىى،فن سىىرر 

فأ  غاةأح فيض اهنف ر الب ئير فأل الر س  ل  ةداث ال ىغح اليرفىن لدرىدلس 
ب ط را ر ئدة ررظ،رر ف لدر ،الأى ق،ت ،الزفردىدس ،لىن الغىن أىز   ررل ق،ل  ، ا 

الرىى س  ر ىى  ر ئىىدة سىىمأر ل فىىل دا،د  مأ رىى  السىىة س ،لىى  غكىىل كمىىص  أىىر  ل  لىىل 
الةسفر ) م اه رأ  ( رل اليد  ك ر،ا إذا ة رغ   ال،ف ةس ، ،ا،ا لمكرى ئس فرى ل 

أى د فك رىت غمىص كرأر غارع رر  كراسىن غ، ىع  مأ ى  راى ةف اإلردأىل فىن اه 
   لذا الر،اأر غدل  من غمص  (0) الر ئدة رر  أغ ،ا فأ  الرم،ص

 ىىىىىىىىىىىىىى
، ن ػػػر بباسػػػكواؿ دى جػػػاين وس وررمجػػػة إل األسػػػبانية 33راجػػػع ابػػػه القوطيػػػة : رػػػاريخ ا تتػػػاح األنػػػدلني ص  (1)

 (.1109نوليات ريبريا )مدريد 
والسػػػيما ىف أيػػػداث  ،والواعػػػع أنػػة ذيػػػر علػػػى رػػػاريخ ال ػػػ ى ،يكتػػب ىف بعػػػ  األييػػػاف خمتصػػػر رػػػاريخ ال ػػػ ى (0)

)ليدف  De Goejeألف ال  ى اهتم بصفة ناصة بأيداث امل رؽ. ولقد ن ر دى نوية  ،امل رب واألندلني
 ػػب  ،( ا ػػزا اصػاص بتػػاريخ امل ػػرؽ مػه كتػػاب عريػب. أمػػا ا ػػزا اصػاص بتػػاريخ امل ػرب واألنػػدلني1311سػنة 

دوزى ىف مقدمتة لكتاب البياف امل رب مه أف ابه عػذارى نقػر ع عػان مػه رػاريخ عريػب نعلم عنة سوى ما رواا 
 ىف ا زا الثاب مه كتابة لبياف ال رب.

، مدريػد سػنة 131ص ، راجع )أمحد خمتػار العبػادى : رػاريخ األنػدلني البػه الكردوبػوس ووصػفة البػه ال ػباط (3)
1111.) 
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الددأىىد ،قىىد الةىىظ ذلىىص الرىىؤرخ  رالري أبىىر الغىىن ركرىىت  رأىىب إ طىى   لىىذا الغ سىىأ
لىىى(  رىىد ق،لىى  " ،  مىى   ل لىىذا الدىى،ل رىىل  446الغ،رسىىن افىىل البىىف ط )غىى،فن سىىرر 

ررىى  رأىب  رأىىبس لىى  أىىذكرا فأرىى   مرىىت  أىراس  ذكىىر،ا كم ىى   ر ىى  ر ئىىدة  سىىمأر ل  ،ا 
كىىىذلص ار ىىىرد  رأىىىب فىىىل سىىىيد فر،اأىىىر غ رأنأىىىر ل رىىىر ردم ىىى   رىىى  افىىىل  (7)افىىىل دا،د 

فىىن فىىغح اهرىىدلس "إل ر،سىىن فىىل راىىأر ر ىىض فر سىى  الىىن لدىى    ىىذارم  رىىد ق،لىى  
 فيبىى ررىى،م ال،لأىىد فىىل  فىىد الرمىىص فدربىىا ،اسغبىى را فىىن فىىغح اهرىىدلس النمأ ىىر اه

،لىىذا الر،اأىىر غنغمىىف  ىىل فدأىىر  (9)ف لسىىراأ  ،ال أكىىرر ف لرسىىمرأل مأىى  فىىيل أنغفرلىى  
،الرك غفىر  لىذا الر،اأ ت الغن غدرىع  مىن  ل االغاى ل فأر رى  غى  فطرأىا الرراسىمر 

،رل الرير،ف  ل  رأىب كى ل  أ ى   طفأفى   لمنمأدىر الةكى  الرسغراىر فىل الىرةرل 
الر ار ،كغب كغ ف   فن  رراض الرس   ،كغ فى   آنىر سىر ا غدى،أ  قرطفىر ،لى، غدى،أ  
ةسىىى فن فمكىىىىن أغرىىىى ،ل  ةقىىىىر البىىىىرس ف لرة اىىىىأل الزرا أىىىىر فىىىىن فاىىىى،ل السىىىىرر 

رمةىىا لكغىى ب الفأىى ل الركىىرب الفىىل  ىىذارم الرنغم ىىر ف هرىىدلس  ،قىىد ربىىرا د،زم ك
   :247غةت  ر،ال غد،أ  قرطفر لسرر 

 (Le calendrier de cordoue de l'annee 961) 

،لر ص  أ   الي ل  الدر،م )رسفر إلن الدأر،ال( الد  ن رةرد فل ةى رث النبىرن   0
 ( الىىىذم سىىىفدت االبىىى رة الأىىى  ،الىىىذم ارغدىىىل رىىىل الدأىىىر،ال الىىىن 217لىىىى   047)ت 

قرطفىىر فىىد ،ة رىىل النمأ ىىر اليىى ل  الةكىى  الرسغراىىر الىىذم  فىى ح لىى  االسىىغ  دة رىىل 
ركغفىىر الداىىر النةفىىن اليىى ررة ف لكغىىب فكغىىب كغ فىى  "الد ىى ا فدرطفىىر" غةىىدث فأىى  
 ل   دات اهردلسأأل ،لف س   ،ازد،ادأر المكىر فأىر   )اليرفأىر ،اليدرأىر( ،السىأر  

  ط رىى  النبىىرن ريم،رىى ت قأرىىر  ىىل  فىىأل الد ىى ة ،الرغ رىىأل فىىن الرةىى ك   كىىذلص
ن الربىرا اإلسىةرن ىالد ى   فىرظ   الد    فن اهرىدلس ،قى رل فأرى  ،فىأل رظى   

  ل أسرن فد  ن ىفكفأر الد  ا فن اهردلس ك
 ىىىىىىىىىىىىىىى

 (  نفني املصدر السابق.1)
 .9، ص 0(  ابه عذارى : البياف امل رب ىف أنبار األندلني وال رب جػ 0)
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)در  ىىىر  لىىىل قرطفىىىر( ،ر ىىى،ذا ق اىىىر  مىىىن الي اىىىرر قرطفىىىر فدىىىطس ،ال  الدر  ىىىر
أرغ ز  ل فدأر الد  ة فن اهقى لأ  اهردلسىأر اال رىل الر ةأىر اهدفأىر فدىط ف  غفى را 
ق  ىىن الي اىىرر ،رسغبىى ر النمأ ىىرس  رىى  فب لربىىرا فكفأىىر الد ىى ة فىىن راىىر  ، 

ر ىىى،ذ ق  ىىىن  اليىىىراا كىىى ل أيىىىرف فد  ىىىن الد ىىى ة ،كىىى ل ر ىىى،ذا  ،سىىىع فكرأىىىر رىىىل
الدر  ىىىر فىىىن اهرىىىدلس ف ىىى، الىىىذم أيىىىأل ،أيىىىزل الد ىىى ا فىىىن درأىىىع اهقىىى لأ  ف ىىى، 

ف لرظىىى   اإلدارم فىىىن  (7)ق  ىىىن الد،لىىىر كم ىىى  ،رىىىل سىىى،اا فىىىن ال،الأىىى ت رىىى،اب  رىىى 
الربرا اغس  ف لرركزأر فأرر  اغس  فن اهرىدلس ف لةرركزأىر ،ليىل اىي،فر الي رىل 

رركزأىىر الغىىن اغسىىرت ف ىى   أ ىى   نطىىر الدكرافىىن كىى ل لىى  دنىىل كفأىىر فىىن لىىذا الة
الىى،زارة فىىن اهرىىدلس ةأىىث ك رىىت  مىىن   ىىد الد،لىىر اهر،أىىر رغيىىددة الىى،زارات ،ل ىى  

،لىىذا  رئىىأس ،زرا  أسىىرن الة دىىب الىىذم أغاىىل ف لنمأ ىىر ررىىل الىى،زارات الةدأرىىر 
الغيىىىدد فىىىن رر اىىىب الىىى،زارة ال ردىىىدا فىىىن رظىىى   الىىى،زارة ف لبىىىرا اليرفىىىن  ، الكىىىرب 

ك رىىىت الىىى،زارة رركىىىزة فىىىن أىىىد ،زأىىىر ،اةىىىد ررىىى  أىىىدل  مىىىن اإلسىىى     اه،رفىىىن ةأىىىث
  (9)الة  رم الكفأر الذم غرأزت ف  اهردلس فن لذا البيل

،رىىل الرىىىؤرنأل اهردلسىىأأل الفىىى رزأل اأ ىى   اىىى  د اهرىىدلس  ، الطمأطمىىىن )غىىى،فن   6
 ( درس فىىىن قرطفىىىر ،غىىى،لن الد ىىى   فىىىن طمأطمىىىر بىىىر ال س 7313لىىىى   649سىىىرر 

 د  ،الغ رأ  ،الةس ب ، مى  ال أئىر  م الدكرافأى  الرأ  ىأر  ،ال مكأىر ،لى  ،ابغ ر ف ل
لىن إ  ،غردرى  فةبىأر 7279كغ ب "طفد ت اهر " )ربىرا بىأن، فىن فأىر،ت سىرر 

(  ،الكغىىى ب ر ىىى  اىىىكر ةدرىىى  اال  رىىى  أغ ىىىرل ريم،رىىى ت 7205ال ررسىىىأر سىىىرر 
ررى ل ذلىص غغي ط لى   ر أدة  ل اهر  الغن غي طت اليم،  اليدمأىرس ،اهرى  الغىن لى  
 ل  فن ف إب رغ  ال  رر إلن ر  ةدث فن قرطفر  أ   الة دب الررا،ر

 ىىىىىىىىىىىىى
، ن ػػر الكتػاب مػػع ررمجػة أسػػبانية نليػػاف 131ػ  133، ص 19ص  ،( راجػع )اص ػػب: كتػاب القبػػاا بقرطبػة1)

 (.1113سنة مث أعاد ن را عزت الع ار احلسيب )القاهرة  ،1113 مدريد سنة Riberaريبري 
 (.032ػ  033، ابه نلدوف: املقدمة ص 101، ص 0( راجع )ابه عذارى : البياف امل رب جػ 0)
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 ( رىىىل ةرقىىى  لكغىىىب ال مسىىى ر ،الرأ  ىىىر ،ال مىىىص 7339لىىىى    029)ت سىىىرر   ىىى رر
لى  رىل اليمىى،  إلر ى   الك، ى   رىىل الي رىر ررى   دم إلىىن لدىرة الكرأىرأل رىىل أر ، 

،ر البىىىر لأر ررىىىل سرقسىىىطر  ىىىر،س ر ىىىر اإلفىىىر،  مرىىى   قرطفىىىر ، أرلىىى  الىىىن الركىىى
Ebro  ،ق  ىىدة الركىىر اه مىىنس ،طمأطمىىر  ىىر،س ر ىىر الغىى د،Tajo  ق  ىىدة الركىىر،

ن ،ةرأىىىر ال كىىىر نىىىةل  اىىىر رمىىى،ص رىىىاليم حاهدرىىىن  ،لرىىى ص ،دىىىد،ا ر،ح الغسىىى ر
 ( فىن كرىف فرىن لى،د الدىذارأأل رمى،ص 77الط،ائف فىن الدىرل النى رس ال دىرم )

سى ئدا  فأ ى  ةغىن فيىد  االزدلى رلر،ل فن طمأطمىر  ،ظىل لىذا سرقسطرس ،فرن ذم ا
سد،ط   فن  أدم اهسف ل  ،رنص ف لىذكر ةركىر الردىل ،الغردرىر فىن   ىد الرمىص 

 فن الدرل الر لث  بر الرأةدم  El Sabioال ،رس، الي بر الرمدب ف لي ل  
 نرأر الغىى،رىىل   ظىى  الرىىؤرنأل الىىذأل كغفىى،ا  ىىل  نفىى ر الرر لىىص الرسىىأةأر اهسىىف   5

  اىرت الةكىى  اإلسىىةرن فب هرىىدلس رىىذكر الرىؤرخ الدرطفىىن  فىى  رىىر،ال فىىل ةأىى ل 
 ( فمدىىىد رفىىىت رىىىل اهنفىىى ر الغىىىن  ،ردلىىى  فىىىن كغ فأىىى  7312لىىىى    642)ب سىىىرر 

س  ر   من دراأر ،اسير فكل ر  أغيما فغى رأ  اسىف رأ  ف،دى   ى   (7)الردغفس ،الرغأل
غ رأ  ال ررسن فأرى  ،را  دفى ل الفرغى ت ةغن  أ ر س فل ، أ    فيض د،ارب رل ال

فىىىن البىىىر ل  ،ررىىى ل ذلىىىص ار ىىىرادا ف نفىىى ر الدة فىىىل الغركأىىىر الردرأىىىر ال،ررأىىىر الغىىىن 
دىىى  ت رىىىل ،سىىىط  ،رفىىى  ،  ىىى رت  مىىىن بىىىر ل بىىىرا اهرىىىدلس فىىىن الدىىىرل الي بىىىر 

فن   د النمأ ر  فد الىرةرل الر اىر  Barbastroالرأةدم ،اةغمت ردأرر فرفبغر 
رد ف   ر  ارسةفت في،ل اهلل رل غمد   ر س     رت ذ را  ىف ر  ،ا 

 ىىىىىىىىىىىىى
رناولػػػ   ،وصػػر الينػػا منػػة  ػػني ع ػػع ،ألىب مػػرواف نلػػ  بػػه ييػػاف ،كتػػاب املقتػػبني ىف أنبػػار بلػػد األنػػدلني (1)

ع ػود األمػػراا احلكػم الرببػػى وعبػد الػػرمحه الثػاب وولػػدا بمػد وعبػػد اأ بػه بمػػد واصليفػة عبػػد الػرمحه الناصػػر 
  ػػو مفقػػود  ،وعػد ن ػػرت كل ػػا. أمػا كتػػاب املتػػت الػذى يػػخرخ األيػػداث الػ  عاصػػرها ،ولػدا احلكػػم املستنصػػرو 

خنػ  بالػذكر مػن م أبػا احلسػه علػى بػه بسػاـ  ،ولكه املخرنت الذيه جاؤا بعػدا نقلػوا عنػة ىف كتػب م ،لألس 
 ىف كتابة الذنرية ىف باسه أهر ا زيرة.
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  ،لدىىد  رىى ر رىى  كغفىى  افىىل ةأىى ل  ىىل الرر لىىص (7)اردة البىىغ   ،قمىىر الرىى، درغأدىىر لفىىر، 
لص  ر  الفىد ، ل أكى،ل ذاهسف رأر ،اه،ر،فأر دلبر الرؤرنأل الذأل ر ،ا فن غ سأر 

 مىن دراأىر ف لمكىر الةغأرأىر الغىن ركرغىى  رىل اإلطىةع  مىن الرىد،ر ت الرسىىأةأر  ، 
لريرفىىر الرزأىىد  رىى  كىى ل  مىىن اغاىى ل فىىر،اة اليدىى  اليىى رفأل فينفىى ر لىىذا الرر لىىص ، 

رىىل الغ  اىىأل اراىىح فىى لرد،ع إلىىن الدراسىى ت الدأرىىر الغىىن كغف ىى  الاىىدأا اليزأىىز 
الدكغ،ر رةر،د  من ركن فن رددرر اهدزا  الغن ربرل  رل كغ ب الردغفس الفل 

 ةأ ل 
،رىى  أدىى ل  ىىل افىىل ةأىى ل أدىى ل  أ ىى    ىىل ري اىىرا ،اىىدأد  الرىىؤرخ ،ال دأىى   فىىن   4

 ( ،قد سىفدت اإلبى رة 7346لى    654)غ،فن سرر  رةرد  من افل ةز  الدرطفن
 الأ   ف ن كغ ف غ  ردد لذا اال غزاز فر س  ،،طر  ،رد فغ  ررل ق،ل :

 ولكن عيبى أن مطمعى الغرب  أنا الشمس فى جو العموم منيرة 
،فن رددرر كغ ف  "ط،ا الةر رىر فىن اهل ىر ،اآلالف" أكىرر لىذا الرز ىر اإلفدا أىر  

رىل ذكىر  نفى ر اه ىراب ،الرغدىدرأل فسىفأم    أىر سىفأمر س ،رى  فن ق،ل : "،د رن 
  ،فن كغ ف  الرير،ف ف س  : ال اىل فىن الرمىل (9)رذلفن  ل  ر ن رطأر س،ام"

ردد غ رأنى   ردىدأ   رد ررى  لددأى ل ررى  أىدل  مىن غةددى  فكغ فى ت  (0)،اهل،ا  ،الرةل
الغىىىن لىىىن   لفىىى   رىىى   الأ ىىى،د ،الراىىى رم ،الر،اأىىى ت الغمر،دأىىىر ،الراىىى،ص الرسىىىأةأر

 ،اليفرأرس ،كل لذا أديمر  ال ل الةغأرأر ى  د ر غغ
 ىىىىىىىىىىىىى

رخ القػرط  خ ـ. نػ  جديػد للمػ130هػػ    332(  امحد خمتار العبادى: ن  ظ ور الرتؾ بالث ر األعلى ىف سنة 1)
 (.1133الرباط سنة  01أىب مرواف به يياف )املناهر العدد 

بػت وعػد ن ػر ورػرجم إل معنػم الل ػات حمليعت  أوؿ دراسة نفسية حتليلية لعاطفة احلب واكتاب طوؽ احلمامة  (0)
 العاملية.

ون ػػر علػػى هام ػػة كتػػاب امللػػر  ،هػػػ 1301ر )بكسػػر الفػػاا و ػػتد الصػػاد( ن ػػر ىف القػػاهرة سػػنة ص ػػلف  ا كتػػاب (3)
رػػرجم كتػػاب الفصػػر ال لل ػػ ر سػػتاب الػػذى عػػاش بعػػد ابػػه يػػـز بن ػػو مااػػة سػػنة ىف امل ػػرؽ. وعػػد  ،والن ػػر

نصػ  ا ػزا األوؿ  ،ىف  سػة أجػزاا Asin Palaciosاألسبانية املست رؽ الراهب األسباب أست ببثيػوس 
 ـ(.1103ػ  1101ونص  ا زا الثاب كدراسة رفصيلية هامة عه ابه يـز )مدريد 
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،ر السىىأر  ، رى  غرفىىن فىىن قاىى رسىغفيد  مىىن افىىل ةىز   ل أكىى،ل   رفىى  ف لمكىر الةغأرأىىر
النةفىىر فدرطفىىر ،غيمىى   مىىن كفىى ر  مرىى    اىىرا إذ كىى ل ،الىىدا  ةرىىد ،زأىىرا  لمة دىىب 
الررا،ر فل  فن   رر  ،قد سفدت اإلب رة إلن  ل افل ةز  فىن كغ فى  د ىرا ارسى ب 
اليىرب كىى ل أغيدىىب رىىل  ل ق،رىى   رىىل قفأمىىر فمىىن اليرفأىىر ال أةسىىر،ل الكىىة  ف لمطأرأىىر 

أغىىىرد  فيىىىض اهسىىىر   الةغأرأىىىر غردرىىىر  رفأىىىر ف إل ىىى فر إلىىىن  رىىى  فىىىن ر ىىىس الكغىىى ب 
اىىةأةر ررىىل ق،لىى : ،رىىل ،لىىد  رأىىر فىىل الةكىى  فىىل لبىى  س الىى،زأر  فىىد اهلل فىىل  فىىىد 

 Piedraاليزأىىز الرمدىىب فىى لفأطرا بىىد  ،ريرىى ا الةدىىر الأىى فس )،لىىن فيىىة  ف هسىىف رأر 

Seca  ف لةغأرأر،Petra Sica) (7)  ف ذا الريرن 
راىر  خ ،ال،زأر لس ل الىدأل فىل النطأىبس ،زأىر ررمكىر فرىنررل  نأر ر رف  ف لرؤر   1

 (س ف ىىىن ر،اأ غىىى  7016لىىىى    114 ، فرىىىن اهةرىىىر فىىىن  رر طىىىر )غىىى،فن قغىىىأة سىىىرر 
ل ذلىىىىص كرىىىىرة  أل اليرفأىىىىر ،اهسىىىىف رأر ررىىىىغالغ رأنأىىىىر رمرىىىىس ذلىىىىص الغىىىىدانل فىىىىأل الردىىىى ف

أى  ررىل كمرىر أر الىن ك رىت سى ئدة فىأل ر،اطرراسغندار  لدل ى ظ ،الراىطمة ت اهسىف 
س ،ليل اس  الفرغك ل  ، الفرغد ل (9)ررل ق،ل  "ل   رأر   ،ق ل "فريرن نمأ   Calaق ل  

 Camaraس ،ررىىل كمرىىر قىى ررا Porto Calaربىغا رىىل اسىى  الي اىىرر ف،رغىى، ،نمأد ىى  
رنىىىىزل  ،  رفىىىىرس ،كمرىىىىر الطىىىى،ل فريرىىىىن الرةىىىى س )اهرىىىى،ار الةط،رأىىىىر(س ،الفرطىىىى ل 

Portal بىىى فل فريرىىىن الرىىىدنلس ،الSabalo  رىىى،ع رىىىل اهسىىىر ص الر رأىىىر الر،سىىىرأر فىىىن
 سىىىف رأ  ،الركىىىىربس الدأر،لأىىىى   ،الطىىىىأل اهردلسىىىىن أسىىىغند  كرىىىى دة الاىىىىدر ،كىىىىذلص فىىىىن 

،أطما  من  اىأر اليرىب  ،  مىن الغىأل  alacirالاف  ر ، سل البيرس ،الياأر 
ن الرطىىىب )الرىىى   ( ،لدىىىد اسىىىغكل لىىىذا اهل ىىى ظ كىىىل رىىىل الرسغبىىىرا ال ،لرىىىدم د،زم فىىى

را اهسىىف رن سىىأر،رت فىىن ريدرىى  بىى،الرسغ (0)ريدرىى  )غكرمىىر  مىىن الريىى د  اليرفأىىر(
ة  ىذلص أ    رل كىىك (6)الن ص ف هل  ظ الةغأرأر ،االأفأرأر الرغدا،لر فأل الرسغيرفأل

 عىالكرر طأأل غ،ام،ا رافل النطأب  ل 
 ىىىىىىىىىىىىى

: مج رة أنساب العرب ص 1)  (.1111)ن ر وحتقيق عبد السبـ هاروف، القاهرة سنة  313، ص 13(  ابه يـز
 (  عالة اسم مر أ بساير ا زار يص ادوف منة املرجاف.0)

(3) Dazy: Supplement aux Dictionnaires Arabes 2 tomes (Paris, 1929). 

(4) Simonet: Glosario de voces Ibericas y & Latinas entre los Mozarabes 

(Madrid, 1888). 
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إلن انغراع رى،ع رىل اهسىمةر الر رأىر ررىل الرىدافع غةىدث د،أى    (7)إن،ار   الرك رفر
،فرقيىىر ك لر ىىد ،غىىدص الةاىى،ل ،غ ىىدر   ك لاىى،ا ا السىىر ،أرس ف ىى، سىىةح ددأىىد 
 أنغمىىف  ىىل سىىةح الرىى ر اإل رأدأىىر الريىىر،ف رىىل قفىىل ،الىىذم اقغاىىر  رمىى   مىىن
الةرا فدط فأرر  كى ل لىذا السىةح رى دة رغ دىرة  فى رة  ىل نمىأط رىل الىر ط ،رمىح 
الف ر،د  ، الرب در ،الكفرأت ،ةان الةدأىد فىن دردىر ةىرارة   لأىر فىن بىكل كىرة 
رةر ة غمدن  مب ل دف فغدررا ،سط لدأر رر،ع  ،فن ذلص أد،ل افل النطأىب فىن 

 ( رىى زل سىىمط ل  رر طىى  7096لىىى    196: ،فىىن سىىرر ) (9)كغ فىى  المرةىىر الفدرأىىر
فىىىن درىىى،ب اهرىىىدلسس ،ربىىىر  مأ ىىى   Huescarإسىىىر  أل فىىىل اهةرىىىر فمىىىدة  بىىىكر 

الةربس ،ررن ف آللر اليظرن الرغنذة ف لر ط كرة رةر ة ط قر الفرج الررأع في رىت 
 أىى ث الاىى،ا ا السىىر ،أر ،رىىزل  لم ىى  قسىىرا  مىىن ةكرىى   ،فىىن ذلىىص أدىى،ل بىىأنر  

  ف، زكرأ  فل لذأل: 
 فحاق بهم من دونها الصعق والرعد  بأن الرعد والصعق فىالسماء وظنوا

 دـهـبال فتنـأتى الجـة تــمهندم  بها (5) ما هرمسىـغرائب أشكال س
 بدوـى القوى منها فالبد أن يـوما ف       باـائـك عجـيا تريـها الدنـإال إن

الةىربس  ،رل الطرأف  ل الرا در االسف رأر الري اىرة فىن ،اى    هةىداث لىذا 
اهسىف رأر ردىد اليفى رة  Zuritaر،رأغ   إب رات إلن لذا السةح الددأد  ف ن ة،لأ ت

 ل رمىىىص  Alicanteالغىىىن غدىىى،ل رىىى  ريرىىى ا: "،اربىىىغرت االبىىى   ت فىىىن ردأرىىىر لدرىىىت 
 Una neueva arma Martifera (6)"ددأدا  رفأدا       رر طر أرغمص سةة

 ىىىىىىىىىىىىىى
عنػػػدما هػػػاجم مدينػػػة س لماسػػػة )را يللػػػ  احلاليػػػة ىف ، ل اف امل ػػػرب يعقػػػوب املػػػريبيػػػروى ابػػػه نلػػػدوف أف سػػػ (1)

ينبعػ  مػه  ،ـ نصب علي ا هنداـ )آلة( النفط القاذؼ حبصى احلديػد1010هػ    910جنوب امل رب( سنة 
 .(133ص  1نزانة أماـ النار املوعدة ىف البارود ب بيعة نريبة ررد األ عاؿ ال عدرة بارا ا )الع  جػ 

 هػ(. 1331، ن ر بب الديه اص يب )القاهرة سنة 10ابه اص يب: اللم ة البدرية ىف الدولة النصرية ص  (0)
ويسػػػمية الرومػػػاف  ،ومبتكػػػر صػػػناعة احلياكػػػة عنػػػد اليونػػػاف ،الػػػة الفصػػػاية والت ػػػارة والسػػػرعة Hermes(  هػػػرمني 3)

( 310رى ابه نلدوف )املقدمة ص وهو معدف ساار ال يعرؼ كي  ميسمل. وي ،أى الزابق Mercureمركور 
 نرتاع.إلوكر هذا الت بي ات العديدة ررمز ل رابة ا ،هو نفسة الن  إدريني أعدـ األنبياا نيأف هرمي

 .(G. Zurita: Anales de le corona de Aragon II P. 31 hota 1 y p. 99) (  أننر3)
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ب ،اهرىدلس  ل رسىمرن الركىر   ةىدار  ،،ا ح رل الرا،ص الس فدر ،رىل غى،ارأ  
غ،ام،ا الن اسغندا  اهسمةر الر رأر قفل ظ ،رل  فن  ،ر،ف  ه،ل رىرة فىن ر،قيىر 

Crecy  فن ةرب الر ئر     فأل اردمغرا ،فررس  ،الغن ارغارت فأ   7064سرر  
فيىىد  كرىىر رىىل سىىفيأل سىىرر رىىل فىىد   (7)اردمغىىرا فسىىفب غ،اىىم   الىىن لىىذا االنغىىراع
  ،غدىىدر االبىى رة 7919سدمر سىىر سىىرر  ظ ىى،را  مىىن  أىىدم الرسىىمرأل فىىن ةاىى ر

إلىىن  ل الرسىىمرأل اسىىغيرم،ا كمرىىر الىىر ط فريرىىن الرىى ر اال رأدأىىر الة رقىىر ،فريرىىن 
 الردفع ال  د  اأ    

فاىة   ىل  (9)فرد افل النطأب فىن الدسى  الرى رن رىل كغ فى    رى ل اال ىة  كذلص  
رغكى ل ،رىص اىراةر غ رأ  الرر لص الرسىأةأر اهسىف رأر ،لىن قبىغ لر ، رادى،ل ،الف

 مىىىن  رىىى  اسىىىغي ل فىىىن كغ فغىىى  فسىىى أر ررمكىىىر قبىىىغ لر أ،سىىىف فىىىل ،قىىى ر االسىىىرائأمن 
أىد أر رسىرأر ، رى  اسىغنرج لىذا الغدرىالطمأطمن ارر   زأ رغ  لررمكر  رر طىر فىن ر 

رىىل الكغىى ب الىىذم  رىىر فيرمىى  الرمىىص اه ظىى  د،ل ال ىىغش  م رمىىص قبىىغ ل  ال ،رسىى، 
  El Sabio ل  الي بر الرمدب ف لةكأ   ، الي

،لىىأس فيأىىدا   ل أكىى،ل الفىىل النطأىىب دراأىىر ف لمكىىر االسىىف رأرس ف ىىن ة،لأىى ت رمىى،ص  
Lopez de Ayalaقبىىىغ ل  الغىىىن كغف ىىى  الرىىىؤرخ اهسىىىف ربم،فث دم اأىىى ال 

،لىىى،  (0)
ري اىىر الفىىل النطأىىبس ردىىد ردر، ىىر رىىل الرسىى ئل ف لمكىىر االسىىف رأر ر،د ىىر رىىل 

  Pedro el Cruel (6) ل  فد،ر الد سنإلن رمص قبغ Ben Hattinافل النطأب 
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 :Hesperis)ىف جملة هس يني  David Ayalon, Gun powder and fire armsراجع عرضنا لكتاب  (1)

1959 fasc. 3 Trimestres 4 p. 244). 
اب اصػاص ػ باسػبانيا ػ سػبـ ػ القسػم الثػإل( ابػه اص يػب: أعمػاؿ االعػبـ  ػيمه بويػع عبػر االيػتبـ مػه ملػوؾ ا0)

 (.1111ن ر ليفى برو نساؿ )بريوت سنة  000ص 

 Lopez de Ayala: Cronica de los Reyes de Castilla Vol. I P 493, Madrid)(  أننػر 3)

1779). 
ألنة كما ي اع عنػة كػاف يقتػر زوجارػة، وأف كػاف الػبع  يلقبػة بالعػادؿ  El Cruel(  لقب هذا امللمل بالقاسى 3)

Justiiero . !! للسبب نفسة 
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،لن  من بكل را ئح ،ر،ا ظ  نةقأر ،غ،دأ  ت سأ سأر أةذرا فأ   رل رك ئد 
 Enrique de Trastamaraرى فس لى   مىن اليىرش رالذأل ة،لى  رىل  راى ر  نأى  ال

،أبىىأد ف لاىىداقر الغىىن غىىرفط رمىىص قبىىغ ل  فسىىمط ر  رمىىص  رر طىى  رةرىىد النىى رس 
 الكرن ف هلل 

لىذا الة،لأى ت االسىف رأر إذ أىذكر فىن النطأب أؤأىد رى  دى    ،رل الطرأف  ل افل
فن كغ ف  االة طر فن  نف ر  رر طر  ل سمط ر  رةرد الكرن ف هلل اذل ل  فغ،دأ  
ال، ظ إلن ادأد  فطرا رمص قبغ ل  ، ر  ر ذ اهرر ،غمدن ردا  رىل الرمىص الدبىغ لن 

أل ف، ى،ح رىدم اهنىذ   ،كل لذا أف(7)أبكرا فأ   من را ئة  ،أيدا ف ليرل ف  
،اليط   الذم غرأىزت فى  الر،اأىر االسىف رأر فبىدأ   اليرفىن ،اهسىف رن  كىذلص أبىأر 
افل النطأب فن اة طغ  إلن الب رة اليمرأر الغن غرغع ف   اليمر   اهردلسأ،ل فن 
درأع  رةى   اسىف رأ  لدردىر  ل طىةب اليمى  لر ى،ا إلىن د،رلى  كرى  غرى فس الرمى،ص 

ر ل ذلص ق،ل  إل الي ل  الكرر طن  فد اهلل فل س ل )الدىرل السى فع  من ادغذاف   ر
رم  ، الر لىىىث  بىىىر الرىىىأةدم( ك رىىىت لىىى  بىىى رة كفأىىىرة فىىىن اليمىىى،  الرأ  ىىىأر دىىىال 

لدردىىر  ل الرسىىأةأأل فىىن بىىغن رىى،اةن  سىىف رأ  كىى ر،ا أرةمىى،ل إلىىن دارا فىىن ردأرىىر 
  ،فىن ر، ىع (9) )بر ل برا دأ ل( لرة ،رغ  ،االسغ  دة رل  مرى Baezaفأ سر 

 Murciaآنىىر رىىل  ة طغىى  أدىى،ل افىىل النطأىىب  رىى  كىى ل أيىىأش فىىن ردأرىىر ررسىىأر 
ةأرر  ك رت ن  ىير لرمىص قبىغ ل  ال ،رسى، الي بىر الرمدىب ف ليى ل   سفبرا اهردل

El Sabio  س  ى ل  كفأىر اسىر  رةرىد فىل افىرالأ  اه،سىن ،أيىرف فى فل الرقى  س ، رى
ردسر ،الطب ،قد ردح سمط ل  رر طر رل فرن رأد دلرا  مر   ف لةس ب ،ال فك ل 

س ردىح فىن  رار  ، فرن اهةرر السىمط ل رةرىد الرى رن الرمدىب ف ل دأى   م اليى ل 
 ادغذاب لذا الي ل  الن 

 ىىىىىىىىىىىىىىى
 )طبعة القاهرة(. 19ػ  11ص  0ابه اص يب : االياطة  ىأنبار نرناطة جػ  (1)
 .00رناطة )نسخة االسكولاير( ورعة رعم ياطة ىف أنبار نال(  ابه اص يب: ا0)
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  ،فىىن (7) 7074لىىى    175 رر طىىرس فىى رغ ع الرىى س فىى  ،غىى،فن فىىن  رر طىىر سىىرر 
  لرىى   رىىل ردأرىىر ررسىىأر  أ ىى    بر، ىى،ع ر لىىث رىىل االة طىىر أ ىىأف افىىل النطأىى

كىىى ل أيىىىأش فىىىىن كرىىىف الرمىىىص اهسىىىىف رن ال ،رسىىى، اليىىى ل  اسىىىىر  رةرىىىد فىىىل  ةرىىىىد 
كىىىىى ل رمرىىىىى   فريرفىىىىىر الررطىىىىىا ،ال ردسىىىىىر ،اليىىىىىدد ) م  الررسىىىىىن الىىىىىذم (9)الرقىىىىى،طن

الةسىىىى ب( ،الر،سىىىىأدن ،الطىىىىبس ، رىىىى  كىىىى ل أدأىىىىد الريرفىىىىر ف هلسىىىىل فأدىىىىرئ اهرىىىى  
فيلسرغ   فر،ر   الغن أر ف،ل فن غيمر    ،لدد  رف ل  الرمىص ال ررسى، اليى ل  ةدى  

سىغرر ففرن ل  ردرسر فن ردأرر ررسأر أدرئ فأ ى  الرسىمرأل ،الراى رم ،الأ ى،دس ،ا
ريظر   ردا  ،رر  أةكن رل رمةر ،ر،ادرا ري س  ل الرمص ال ،رس، الي ل  ق ل لى  
أ،رىىى   ،قىىىد  درىىىن ررزلغىىى  ، بىىى د ف  ىىىم : "لىىى، غراىىىرت ،ةاىىىمت الكرىىى لس كىىى ل لىىىص 
 ردم كذا ،كذاس ،كرت كذا ،كىذا !! فيد فى  ال دأى  الرقى،طن فرى   قريى   ،لرى  نىرج 

  فد ،اةدا   دزت  رى  أةىب لى س فكأىف  ال دأ  رل  ردا ق ل هاة ف : " ر  اآلل
 ة لن ل، كرت   فد رةرر كر   راد ررن ! ؟"

،رل الطرأف  ل رمص  رر طر رةرد ال دأ  ردىح فىن لىذا الرىرة  أ ى   فىن اسىغددا  
لذا الي ل  الدرق،طن رل ررسأ  الن  رر رطر ةأث  سكر  فن   دل ، ةسل الفدىع 

زلىىى س فغيمرىىى،ا  مىىىن أدأىىى  الطىىىب فىىىن   اىىىرغ   رر طىىىر  ،كىىى ل الطمفىىىر أكبىىى،ل رر
،ال ردسر ،الررطاس إذ ك ل ال أد رم فن ذلص  ،رل الطرأف  ل ال،زأر الكررى طن 
لس ل الدأل فل النطأب الذم   ش فيد الرق،طن فدمأل ةأرر  أغةدث فن إة طغ  
 ىىل الررىىزل الىىذم كىى ل أيىىأش فأىى  لىىذا اليىى ل  الدرقىى،طنس أدىى،ل: "،لىى، فأىىدم اآلل" 

الررىىزل اىى ر رىىل ررغمكىى ت افىىل النطأىىب  ،لكىىذا غىىرم ررىى  غدىىد   م  ل لىىذا  (0)!!
 ل ر،ح الرر فسىىىىر ،الربىىىى ركر اليمرأىىىىر ك رىىىىت سىىىى ئدة فىىىىأل  مرىىىى   ،طمفىىىىر  سىىىىف رأ  

 اإلسةرأر ،الرسأةأرس فل ك رت س ئدة  أ    
 ىىىىىىىىىىىىىى

 .121(  االياطة ورعة رعم 1)
 ىف مشاؿ نرب مرسية.اسم جبر مررفع   Ricote(  الرعوطى نسبة ال رعوطة 0)
 .121(   اإلياطة ورعة رعم 3)
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 مىىىن رسىىىغ،م الرمىىى،ص فىىىأل سىىىمط ل  رر طىىىر رةرىىىد ال دأىىى   ، اليىىى ل  ،فىىىأل دىىى را 
 ، ال دأىىىى  فىىىى لر  ،    El Sabio،اىىىىدأد  فىىىىن  بىىىىفأمأر ال ،رسىىىى، الي بىىىىر اليىىىى ل  

 اهردلسن  ،كل لذا ك ل رل رر ر غيرأر الفأئر الرةمأر فن الر،اأر اهردلسأر 
 

 ثانيا : التأثير األغريقى اليونانى فى الرواية األندلسية :
إلن د رب لذا الغيرأر الةغأرن االسف رن الس لف الذكر فن الر،اأر اهردلسأر فةك   

الدىىى،ار ،الري أبىىىىرس لرىىىى ص  أ ىىى   الغىىىىيرأر الأ،رىىىى رن  ، اه رأدىىىن  ىىىىل طرأىىىىا الرسىىىى لص 
ا اهسىىىىةرن ةأىىىىث ازدلىىىىرت لس فىىىى ل،طل اه  فىىىىن الربىىىىر دالبىىىىرقأر الغىىىىن رفطىىىىت اهرىىىى

الة  رة ال مرسغأر فن اليار اليف سنس كر  رفطت لذا الرس لص اهردلس  أ ى   ،ه،ل 
الفأزرطأىىىر الغىىىىن ك رىىىىت لكغ ىىىى   ف إلرفراط،رأىىىىررىىىرة فيةقىىىى ت سأ سىىىىأر ،ة ىىى رأر ،طأىىىىدة 

اليةقىىى ت ال،دأىىىر فىىىأل الدسىىىطرطأرأر   ،ال بىىىص  ل لىىىذا (7)الرسىىىرأر لىىىن المكىىىر الأ،ر رأىىىر
قد ا ةفغ   س  رات دفم،ر سأر ،لداأ  ،ريم،ر ت  مرأرس ك ل ل    رىر أ،رى رن  ،قرطفرس

 ،ا ح فن الة  رة اهردلسأر 
 

،رىل  ررمىىر ذلىىص السىى  رة الغىىن  رسىىم   االرفراطىى،ر الفأزرطىىن قسىىطرطأل السىى فع إلىىن  
 (س ،كىى ل رىىل درمىىر ال ىىداأ  264لىىى   001النمأ ىىر اهرىى،م  فىىد الىىرةرل الر اىىر سىىرر 

 ،  Materia Medicaرىل الكغى ب الأ،رى رن البى ،ر ف سى  اهد،أىر الر ىردة رسىنر نطأىر 
،ل، طفأىب  بى ب أ،رى رن  ى ش  Dioscorideكغ ب الةب ئش الذم  ل   دأ،سد،رأدس 

،س فىىن درىى،ب ىسىىر قىىرب ط Anzarbioفىىن الدىىرل اه،ل الرىىأةدم فىىن فمىىدة  ىىأل زرفىىر 
   ل الطبى  ،رظرا  هلرأر لذا الكغ ب فن رد  سأ  الاكرم

 ىىىىىىىىىىىىىىى
كل ػػػة ر يػػػة منػػػذ   ،البرينيػػػة البيزن يػػػة )أو الرومانيػػػة ال ػػػرعية( بػػػدأت  ي ػػػا الل ػػػة اإلم اطوريػػػةاف  ،مػػػه املعػػػروؼ (1)

القسػػ ن ينية ىف القػػرف الرابػػع املػػيبدى ويػػ  القػػرف السػػادس املػػيبدى. وىف نػػبؿ هػػذا املػػدة أنػػذت  رأسػػيني
حبي  مل يأت القرف السابع امليبدى أو األوؿ اهل رى يػ   ،ساب البرينيةالل ة اليونانية رزداد انت اران على ي

 أعلن  الل ة اليونانية أ ا الل ة الر ية لإلم اطورية البيزن ية.
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س (7)لس  فىىىد الىىىرةرل الر اىىىر فغردرغىىى  إلىىىن اليرفأىىىرد،الاىىىأدلرس فدىىىد  رىىىر نمأ ىىىر اهرىىى
لطفأىىب  فىىد الىىرةرل فىىىل ،بىىكمت لدرىىر  مرأرل ىىذا الكىىىرضس كىى ل رىىل فىىأل    ىىى ئ   ا

ال أر س ، ف،  فد اهلل الادمن الذم ك ل أدأد المكر الأ،ر رأر ،ل  الر   فغركأب اليدى قأرس 
،الرالىىىب الأ،رىىى رن رأدىىى،الس الىىىذم كىىى ل أدأىىىد المكىىىر اليرفأىىىر ،الىىىذم  رسىىىم  االرفراطىىى،ر 

  (9)الفأزرطىىن قسىىطرطأل السىى فع لمربىى ركر فىىن غردرىىر ،بىىرح لىىذا اليرىىل اليمرىىن الكفأىىر
،أىىر،م  ل لىىذاالرالب سىى ل  اأ ىى   فىىن غردرىىر رؤل ىى ت ا رأدأىىر  نىىرم الىىن اليرفأىىرس فىىل 
 نىىذ أيمىى  اهردلسىىأأل المكىىر اال رأدأىىرس فيرىى رت در،سىى  ةر سىى   ،اقفىى ال  كفأىىرا س ،ة ىىرل  

  (0)فيض كف ر رد ل الد،لر  رر ل ال،زأر الطفأب الأ ،دم ةسدام فل بفر،ط
 

رفأىىىر الك رمىىىر لكغىىى ب دأ،سىىىد،رأدس ر،دىىىر رىىىل لدىىىد  رىىى ر ظ ىىى،ر لىىىذا الغردرىىىر الي 
الةرىىى س فىىىأل اهردلسىىىأألس فىىىيقفم،ا  مبدراسىىىغ  ،بىىىرة  رىىى  اإل ىىى فر الأىىى  رىىىل غدىىى رف   
الن ار السأر  ، ل فةد اهردلس ك رت  رأىر فىير،اع  دأىدة رىل الرف غى ت الغىن لى  غكىل 

ل طفأىب رير،فر لمرؤلف اال رأدن دأ،سد،رأدسس ررى ل ذلىص  فى، دا،د سىمرأ ل فىل دمدى
 النمأ ر لب   الر رن )الرؤأد ف هلل( الذم كغب رمةد   لدأ،سد،رأدس فأ  ا  ف ت 

 ىىىىىىىىىىىىىىى
(  سبق أف ررجم كتاب ديوسقوريدس ال العربية ررمجة جزايػة نػري كاملػة عبػر ذلػمل الوعػ  بن ػو عػرف مػه الزمػاف 1)

جم لػػة وا ػػة اصػػ فاف باسػػير مل رت ملػػا  أفهػػػ( نػػري 031ػ  030ىف ب ػداد علػػى ع ػػد اصليفػػة العباسػػى املتوكػػر )
يرتجم سوى بع  أ اا األدوية لعدـ معر تػة اػا يقابػر اليونانيػة  ي ػا، وهلػذا ظلػ  ا ػاا العقػاعري علػى صػور ا 

 اليونانية حبروؼ عربية إل أف مت  الرتمجة الكاملة للكتاب ىف األندلني.
لني الرطيػب د،املقرى: نفخ ال بيػب مػه نصػه األنػ311ػ  313، ص 0(  راجع )ابه عذارى: البياف امل رب ج0)

( وعػػد ورد أف النسػػخة اص يػػة األندلسػػية مػػه هػػذا الرتمجػػة العربيػػة بفوظػػة ىف مكتبػػة البودليانػػة 303، ص 1ج
، ررمجػػػػة دكتػػػػور متػػػػاـ 011بأكسػػػػفورد. راجػػػػع )أولػػػػريى دى السػػػػى: مسػػػػالمل الثقا ػػػػة االنريقيػػػػة ال العػػػػرب ص 

 (.1111املصرية، القاهرة سنة  ، مكتبة األجنلو011يساف ص 
 .011ػ  019(  أولريى دى الس: املرجع السابق صػ 3)
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  ،ف لررىىل أدىى ل  ىىل  فىىد الىىرةرل فىىل ال أىىر س طفأىىب الرراىى،ر فىىل  فىىن  ىى رر (7)ددأىىدة
الطفأىب   (س ،الذم كغىب  ىدة بىر،ح  مىن كغى ب دأ،سىد،رأدس  ،لرى ص7339)ت سرر 

 ( الىىذم كىى ل ،زأىىرا  ،طفأفىى   7319ى   لىى 644 فىىد الىىرةرل فىىل ،افىىد المنرىىن )ت سىىرر 
  (  لدىىىد  طمىىىع لىىىذا7316لأةأىىىن الرىىىير،ل فىىىل ذم الرىىى،ل اىىى ةب طمأطمىىىر )ت سىىىرر 

 ىنر    ىل اهد،أىر  الطفأب  من كغب دأ،سد،رأدس ،د لأر،س فن الطب ،كغب رؤل ى   
الر ىىردة  ىىرر  نةاىىر غد رأىىر الغىىن غدىى،   مىىن رفىىد  الغىىدا،م ف لغكذأىىر  ،ال  رىى  ف هد،أىىر 

  كذلص رذكر إر   اليب أأل فن  اىرا  ىأ   (9) ردة ر رأ  س ر  ف هد،أر الرركفر انأرا  الر
ردات اه ذأىىىىىر  ىىىىىالىىىىىدأل فىىىىىل الفأطىىىىى ر الرىىىىى لدن اهبىىىىىفأمن اىىىىى ةب كغىىىىى ب "الدىىىىى رع لر

  سىى فر افىىل الفأطىى ر إلىىن فىىةد الأ،رىى ل ، قاىىن فىىةد الىىر، س كرىى  سىى فر الىىن (0)،اهد،أىىر"
رىىل اهأىى،فن طفأفىى   ن اىى   ،ديمىى  رئأسىى    مىىن الةكرىى   راىىر ،البىى   ،اغنىىذا الرمىىص الك 

،سىى ئر اليبىى فأل رىى  ديمىى  ردىىدر   فىىن دربىىا ةأىىث غغمرىىذ  مىىن أدأىى  الطفأىىب افىىل  فىىن 
 ( الىذم ،اىف  سىغ ذا فىن كغ فى  " أى،ل 7913لىى    444ااأفي  الدربدن )ت سرر 

ئ   كرأىىرا س اهرفىى   فىىن طفدىى ت اهطفىى  " فد،لىى : "كرىىت  دىىد رىىل  ىىزارة  مرىى  ،دراسىىغ  بىىأ
،افىى  لرىىىل أسىىيل  اه،أيىىىأل فىىن  م ركىىى ل رىىل دأ،سىىىد،رأدس د،كىى ل ال أىىذكر د،ا  فىىىن 

 ( رىل  بىفر 7964لىى    464،قد غ،فن افل الفأط ر فن دربا )سىرر  (6)،د لأر،س "
لن د رب لذا الرؤغررات الطفأر لر ص (5)س رر  كم    رر   غد رف  فر ت ب أدا  لميم    ،ا 

ر ل ذص رى  أىر،م ىأر ردرت  ل لذا اليةق ت ال،دأر فأل الفمدأل رى أ    غيرأرات رير ر 
 س  النمأ ر الةك  الرسغرار فل  فد الرةرل الر ار ل 
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 نفني املرجع السابق والصف ة. (1)
 (.1113يااية )عامل املعر ة، الكوي  سنة  130رراث اإلسبـ ػ القسم الثال  ص  (0)
ـ وررمجػػة إل الفرنسػػػية املست ػػرؽ الفرنسػػػى 1313البي ػػار ىف بػػػوالؽ ىف أربعػػة جملػػدات سػػػنة  (  طبػػع كتػػاب ابػػػه3)

 Leclerc (Lucien): Histoire de la Medecine arabe 2 tomes, Paris 1867لكلرؾ. راجع 
( وعػػػػػد ن ػػػػػرا 1330)القػػػػػاهرة سػػػػػنة  103، ص 0: عيػػػػػوف األبنػػػػػاا ىف طبقػػػػػات األطبػػػػػاا جةيبع(  ابػػػػػه أىب أصػػػػػ3)

  خاد رضا اكتبة احلياة بريوت.يديثان 
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 )طبعة بى الديه عبد احلميد(. 333، ص 3(  املقرى : نفد ال يب ج1)
 ل أرسىىل الأىى   Nicephoras Phocasرأد ىى،ر ف،كىى س  رىى  طمىىب رىىل الي لىىل الفأزرطىىن 

نفأرا  فن ارع ال سأ س  س كن أيرل  من غزأأل الزأ دة الرير رأىر فىن الرسىدد الدى رع 
 اإلرفراطى،رأل ددار الرةىراب ،فى طل الدفىر الكفىرم لمرسىددس ف سىغد ب فدرطفرس  م غزأ

رةرر ئىىىىر ، بىىىىرأل قرطىىىى را  ،اىىىى ري   رىىىى لرا  فلطمفىىىى  ،ز،دا ف دأىىىىر رىىىىل ال سأ سىىىى   غدىىىىدر 
غ،سىىىير  مأىىى س الرنغاىىى   فىىىن غرزأىىىل ال سأ سىىى    ،قىىىد  رىىىر الرسغراىىىر فىىى رزال الاىىى رع ، 

ا  أىىىدأ   ريىىى  فىىىن ال سأ سىىى   ،رغىىىب ريىىى  درمىىىر رىىىل رر لأكىىى  لىىىغيم  الاىىىر  رس ف، ىىىي، 
الردم،فرس ،اى ر،ا أيرمى،ل ريى  فيفىد ،ا ، رفى،ا  مأى س ،اسىغرر،ا فيىد ذلىص رر ىردأل د،ل 

س إذ ادر رادي    رىد اسىغكر    رى س فيىد  ل ادىذل لى  الرسغراىر الاىمر  الا رع الد د
ر ،الكس،ة  ،لذا الن د رب الس،ارم  ، اه ردة الرن رأىر الغىن سى لرت ف ى  الدسىطرطأرأ

فىىىن فرىىى   ردأرىىىر الزلىىىرا   مىىىن   ىىىد ،الىىىدا النمأ ىىىر  فىىىد الىىىرةرل الر اىىىر ، ىىىددل  ر ئىىىر 
  (7)، رفي،ل س رأر

 
،ال،اقع إل  م،  الأ،رى ل ، سىر    فط ل ى س ك رىت رير،فىر ،ريل،فىر فىأل اهردلسىأألس  

   لىىى 067رم  ل البىى  ر الزدىى ل اهردلسىىن سىىيأد فىىل  فىىد رفىى  )ت سىىرر دىىفأىىر،م الر
 094    ، فل  خ ا ةب اليدد ال رأىد  ةرىد فىل  فىد رفى  )ت سىرر   ( ،ل، افل259
كىذلص  (9) (س ك ل ريرأ  فكغ ف ت اه رأا ، مى،  اه،ائىل فىن الطىب ،ال مسى ر 263لى   

أىىىر،م الردىىىرم  أ ىىى    ل الركرىىىن اليراقىىىن ال  رسىىىن اهاىىىل  فىىى  الةسىىىل  مىىىن فىىىل رىىى فع 
  ، ،الدا فىىن  ،ل   ىىد ارأىىر الرمدىىب فزرأىى ب لىى در رىىل فكىىداد الىىن اهرىىدلس لىى، ،فرقغىى

 ب أىى   ،كىى ل زر 490لىىى    931قرطفىىر اهرىى،م  فىىد الىىرةرل الرىى رن  ، اه،سىىط سىىرر 
ة ا ىالىىىىن د رىىىىب غىىىى ررا ف لر،سىىىىأدن ،اهلةىىىى ل ال  رسىىىىأر الغىىىىن غيمر ىىىى   مىىىىن  سىىىىغ ذا اسىىىى

 الر،امن فن فكدادس ف ر  غ رر  أ    ف لر،سأدن الأ،ر رأر 
 ىىىىىىىىىىىىى

 .30ػ  32  احلمريى: الروض املع ار ص 031، 0لبياف امل رب ج( ابه عذارى : ا1)
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 رعريب يست مخنني. 393، ص 119( راجع )بالنثيا( : راريخ الفكر األندلسى ص 0)
)ت  Claudius Patolomyالغىىن ، ىىي   اليىى ل  الأ،رىى رن الراىىرم فطمأرىى،س الدمىى،ذم 

  ،رىل (7)فيلة ر ى  ( ، رى  ة ىظ رر ى  ى  مىن ةىد ق،لى  ى  بىرة آالف ردط، ىر 713سىرر 
الريىىىىر،ف  ل كغىىىى ب فطمأرىىىى،س  فىىىى رة  ىىىىل ر،سىىىى، ر أ،ر رأىىىىر فىىىىن الرأ  ىىىىأ ت ،ال مىىىىص 

،قىدح  Megale Matematike،الر،سأدن ،أسرن الكغ ب الكفأىر فىن الةسى ب ،الدكرافأ  
ة،ر اليرب كمرر رد ل إلن ردسطن فدى ل،ا كغى ب الردسىطن لفطمأرى،س  ،لدىد اسىغ  د 

 ،   ف،ا الأ   رر   مر   الرسمرأل ،برة،ا
 

،أد ل  ل الكغ ب غرد  الن اليرفأر  من أد الةد ج فىل أ،سىف فىل رطىر الة سىب  
  (9)فن   د النمأ ر اليف سن ل ر،ل الربأد

 
،فىىن ردىى ل ال مسىى ر لرىى ص ال أمسىى،ف الكفأىىر  فىى، ال،لأىىد رةرىىد فىىل ربىىد الدرطفىىىن  

،لىىىىىىر  ( الىىىىىىذم  ىىىىىى ش فىىىىىىن فىىىىىىةط د7724لىىىىىىى    525)ت سىىىىىىرر  Averroes)الة أىىىىىىد( 
الر،ةدأل ف لركرب ،اهردلس ،غرغع فغيأأد ،غبدأع النمأ ر الي ل   فن أيد،ب أ،سف فل 

 ( الذم كى ل ر غرى   ف مسى ر 7746ى  7749لى    512ى  551 فد الرؤرلس الر،ةدم )
ا  ( ، رى  لى، الىذم  بى ر  مىن افىل ربىد فبىرح كغفى    099ى  046) Aristot رسىط، 

م،د ،الفيث ،اىرح فيرى   مىن الرىر  إال أرغظىر ر،افى   ،رل الرير،ف  ل  رسط،  ركر الن
 ،  د ف    أر ر  أمد ا فن الةأ ةالدرأ   ،ال بص  ل افل ربد ل  أغةرج رل ذكر ذلص ،ل  
أةىىرص فىىن غردرغىى  هرسىىط، ةىىرص  أىىرا رىىل فةسىى ر الياىى،ر ال،سىىطن ى رسىىمرأل 

غي لأ  اهدأ ل ت الرظر فأل آرا   رسط، رل ر ةأرس ،  ، أر رسمرأل ى  من غدرأب ،د 
ررىى  انغىى ر  ل أيفىىر  ىىل ارا   رسىىط، غيفأىىرا  اىى دق   كرىى   السىىر ،أر رىىل ر ةأىىر  نىىرمس ،ا 
ف ر   رل  رسط،  ،ال بص  ر  فيل ذلص فغبدأع النمأ ر الر،ةىدم  فىن أيدى،ب أ،سىف 

 الذم ك ل ر غر   ف مس ر  رسط، ،الةظ 
 ىىىىىىىىىىىىى
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ررمجػة  111ولػريى: مسػالمل الثقا ػة األنريقيػة ال العػرب ص وكػذلمل )أ 103، ص 3( املقرى : نفد ال يػب ج1)
 يساف متاـ.

 دار العلم للمبيت(. 1112وما بعدها )بريوت سنة  101(  عمر  روخ : راريخ العلـو عند العرب ص 0)
 ف هر رىر  ،ل ذا ابغ ر فبىر،ة  الغىن ارغى زت (7)قما ، ر،ض اليف رات الغن ردمت  ر 

  ،قىىد فمىى  رىىل ةىىب اه،رفأىىأل ل ىى   ر ىى  غنأمىى،ا لبىىرح،ة فىىن اح فىىن الغردرىىر ،الدىى ىى، ،ال، 
 مأىى  اسىى  الريمىى  اهكفىىر ،،اىى   البىى  ر  ارسىىط، فير رىىر  مىىن ةىىد قىى،ل  س كرىى   طمدىى،ا

رىىع ف ىىة  الرىى س  ررىى ل افىىل  االأطىى لن دارغىىن الأدأفىىرم فىىن رمةرغىى  الك،رأىىدأ  االل أىىر
   فىىن ررطدىىر اه ىىراف سىىأر  ،اىىةح الىىدأل اهأىى،فن ،البىى  ر الر،رىى رن فردأىىلس ، ىىي

Limbo ر أكىىل سىىك،ت  اإلردمأىىزمل الدرىىر ،الرىى ر غدىىدأرا  ه رىى ل    ،قىىد غىىرد  اليىى ل  أفىى
  فىن ردرسىر طمأطمىر فيسىف رأ  فكى ل  ،ل رىل 7903  ر ل افل ربد الن الةغأرأر سىرر 
  ،فىن  اىر ررمكىىر فرىن راىر  ، فربى هةرر فىىن (9) دنىل فمسى ر افىل ربىد إلىىن  ،ر،فى 

لىى س  114ر ال،زأر الكرر طن لس ل الدأل افل النطأىب )رى ت قغىأة  سىرر  رر طرس أبأ
 ( إلىىىىن  ل ةكىىىى  ال ىىىىرس ،سأ سىىىىر الأ،رىىىى ل ،ركىىىى ر  الىىىىد،لغأل ك رىىىىت غىىىىدرس فىىىىن 7016

اهرىىدلس السىىىأر  هفرىىى   الطفدىىىر الراقأىىر رىىىل الرمىىى،ص ،اهرىىىرا  ، ىىرب ررىىى ال   مىىىن ذلىىىص 
لىىذم كىى ل أىىدرس لىىذا الرىى دة فىى هرأر إسىىر  أل افىىل اهةرىىر فىىل  فىىن الةدىى ج أ،سىىف ا

،أ ىىأف فيىىض الرىىؤرنأل اهسىىف ل  ررىى ل  (0) مىىن رمىى،ص رسىىأةن اهاىىل اسىىر   فىى د 
Alvaro Galmez Fuerte أ،رىىى ل اسىىغررت غىىىدرس فىىن اهرىىىدلس ةغىىن اأىىى   ل ل ةكىى  ا

الر،رسىىكأأل ) م الرسىىمرأل الرراىىرأل( لىىذاس ،أةةىىظ فىىن لىىذا الاىىدد  أ ىى    ل فيىىض 
،لىى، اسىى  إلىى  أ،رىى رن لىى   Hermis،ر رأىىر ررىىل اسىى  لىىررس اهردلسىىأأل غسىىرن فيسىىر   أ

ر،الىىب  دأىىدة ك ل اىى ةر ،الغدىى رة ،السىىرقر ، أىىر ذلىىص  ،قىىد غسىىرن ف ىىذا االسىى  الك غىىب 
ال دأ   ف، الةك  لررس الذم  أر  النمأ ىر الر،ةىدم  فىد الرىؤرل فىل  مىن ك غفى   ل،لىدا 

  ل ة ك  سفغ  ،طرد  رالسأد  فن سيأد  ر
 ىىىىىىىىىىىىىى

 رعريب يست مخنني. 313ػ  313(  ونثال  بالنثيا : راريخ الفكر األندلسى ص 1)
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 سنة. 30(  أى بعد و اة ابه راد حبوال 0)
)ن ػػر أمحػػد خمتػػار العبػػادى، دار الكتػػاب العػػرىب  123(  ابػػه اص يػػب: نقاضػػة ا ػػراب ىف عبلػػة األنػػرتاب ص 3)

 بالقاهرة(.
ر،ب طىر،ادة فىن فطىل ةى Akhiles نأىل  ،ررل اس  (7) (7715 - لى 517)غ،فن سرر

ا  ( الغىىن غكربف ىى  لىى،رأر،س فىىن الرةةىى  اإل رأدأىىر   7746ىىى7729آسىىأ  الاىىكرم )
،كىىذلص  (9) نأىىل اىى ةب بىىرطر ر،سىىن فىىل راىىأراالسىى   فىى س فىىل  فدىىد غسىىرن ف ىىذا

درىى،ب اهرىىدلس  Rondaالبىى  ر  ف،الد سىى   نأىىل فىىل  درأىىس الىىذم  ىى ش فردأرىىر ررىىدا 
  فل  ر    طدم،ا لذا االس   مبفيض قطع اسط،ل   الفةرم ،قىد (0) من   د الر،ةدأل

 ابى ر فىىذلص الرىىؤرخ اهسىف رن الدىىدأ  ل،فىىث دم اأى ال  رىىد ق،لىى  إل رمىص قبىىغ ل  ال ،رسىى، 
Oxelالة دم  بر اسىغ،لن  مىن سى أرر  رر طأىر كفأىرة رىل الطىراز الأ،رى رن غسىرن 

(6) 
فىىىن  X سىىى س  ل ةىىىرف اهكىىىس  لىىىذا الغسىىىرأر غةرأىىىف لكمرىىىر  نأىىىل  مىىىنس  ل ،  غدىىىد

فىن  J (Jota)االسىف رأر الددأرىر ةغىن الدىرل السى دس  بىر الرىأةدم كى ل فرر فىر النى   
اهسىىف رأر الةدأرىىرس ف ىىة  ىىل  رىى  أررىىل ةىىرف النىى   اأ ىى   فىىن المكىىر الأ،ر رأىىر  ،ف ىىذا 

ى  Miguel Cervantes (7561الرر سىىفر رىىذكر  ل الك غىىب اهسىىف رن رأدىىل ررفىى رغس 
ركىى ل  Xرسىىغندر   ةىىرف  Don Quijoteكغىىب قاىىغ  الي لرأىىر د،ل كأن،غىى    (7474
د،ل كى،أكز،تس كرى   طمىا  مأ ى   Don Quixotررى  ديىل اهردمأىز أسىر،ر    Jةىرف 

ال ررسىىأ،ل د،ل كأبىى،ت ،لكىىذا رىىرم ررىى  غدىىد  ، ىىع اهرىىدلس الدكرافىىن ،السأ سىىن فىىن 
س ،ف ل،طل اهسةرن اه  ،ف لد،لىر قمب  ،رف  ،ارغف ط   ف لرر لص الةغأرأر الرد ،رة  رف   

الفأزرطأىىىر بىىىرق  سك ل رىىىل ،را  ارغبىىى ر لىىىذا الرىىىؤررات الةغأرأىىىر ،الأ،ر رأىىىر فىىىن الر،اأىىىر 
 اهردلسأر 

 
 

 ىىىىىىىىىىىىىى
 (.1113)الرباط سنة  113ص  ، زرع: روض القرطاس ىف أنبار ملوؾ امل رب وراريخ مدينة  اسىب(  ابه ا1)
 .3، ص 1امة والسياسة ج( ابه عتيبة : األم0)
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 .333ػ  333، ص 1( املقرى : نفخ ال يب ج 3)
 (Lepez de Ayala: Cronicas de los Reyes Castilla tomo I P. 280)(  أننر 3)


