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الروابط الثقافية والعلمية بين وهران والعدوة
األندلسية
عبد القادر بوباية

*

مقدمة:
يعود الفضل فيي نايام مديايه ونيإان مليو م موعيه مير ال يا
األندلسييننر نمجم ياع ال غييإافننر العييإ  ،ومييا أنييو ع نييد ال ييإ
الذ يقيو " :ونايو مديايه ونيإان م ميد نير أنيي عيون وم ميد نير
ع ييدون وجماعييه ميير األندلسييننر ال ييإينر الييذير يات عييون مإ ييو
ونإان ناتفاق ما مع نفز وناي مسيقر وني مير أجداجيه ،وكيانوا
أص ا القإشي اه 290نـ؛ فا توطاونا عه أعوام".1
و قد قا مؤلف كتا اإل ت صيا قق 6نيـ " :ناانيا جماعيه مير
األندلسييننر ال ييإينر نسيي س المإ ييو ،نا تفيياق مييع ق ائييل ال إنييإ
الم او ير ل ا ،فس اونا مع ق ائل ال إنإ يقا ل ناي مس نر ن يو
عه أعوام" .2وندايه مر ذلك التا يخ صا لمدياه ونإان عالقيا
موقع يا ال غإافيي "تقانيل
متناه مع العدو األندلسنه ،مذ كانت ن
مدياييه المإيييه ميير يياألل ن ييإ األنييدل " ،وقإن ييا ما ييا ،مذ " ييعه
ال إ ننا ما م إيان" توفإ ال زم األعظ مر المواد الغذائنه التيي
* قس التا يخ -جامعه ونإان الساننه
 -1أنو ع ند ال يإ  -المسيالك والمماليك -ت قني أد ييان فيان لنيوفر وأنيد فنيإ  -ننيت
ال مه – الدا العإننه لل تا قإطاج1992-م.ج 2ص.738 .
 -2م ييو  -كتييا ا ت صييا فييي ع ائييس األمصييا  -نشييإ وتعلن ي ييعد جبلييو ع ييد
ال مند -دا الاشإ المغإننه -الدا ال نضام-1985 -ص.134 .
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ي تاج ا ان يواألل العيدو األندلسينه "وما يا أكريإ منيإ ياألل
والم يياد
األنييدل " ،كمييا كييان لمناائ ييا دو نييام فييي ا تصييا
نيينر تييفتي ال ييإ المتو يي  ،نظييإا ألن "ل ييا علييو نان ييا مإ ييو
صيغنإ يسيتإ شين ا ،ول يا عليو منلينر ما يا المإ يو ال نيإ ،وني
تإ ييو المإاكييس ال ييا والسييفر السييفإيه ،ونييذا المإ ييو يسييتإ ميير
3
الإيح ولن ل مرنل في مإا ي ألائ ال إ مر نالد ال إنإ".
و ن يي الموقييع ال ييام الييذ األتلتيي مدياييه ونييإان وقإن ييا ميير
ييواألل العييدو األندلسيينه ،ودو نييا ال ييام فييي عملنييه الييإن نيينر
المغإ واألندل  ،لع ت ونإان دو ا نا جا في ا تصا المسيتمإ
نيينر المسييلمنر القيياطانر فييي تييفتي ال ييإ المتو ي  ،وت لييو ذلييك
نصييفه صاصييه فييي تمتيينر الييإوان العلمنييه والرقافنييه نيينر مسييلمي
العدوتنر األندلسنه والمغإننه.
و اعمل مر صال نيذ المقاليه المتواتيعه عليو منيإاج اليإوان
العلمنه والرقافنه التي كانت ننر مدياه ونإان ونالد األندل  ،وذليك
التييي كانييت نيينر علمييام
والم يياد
ميير صييال صييد ا تصييا
الماطقتيينر ،وذكييإ علمييام ونييإان الييذ جا وا األنييدل أو ا ييتقإوا
ن ا ،وعلمام نذ األصنإ الذير ا ت لوا ملو ونإان وأقاموا ن يا ،أو
ع إوا ما ا ملو مدن المغإ والمشإق اإل المننر.

علماء من وهران زاروا أو استقروا بالعدوة األندلسية:
 -1يحييب بييين عبييد م بييين محمييد الم اييير بيي بب ب ييير المعيييرو
بالجميييانب اليييوهرانب الموليييود نتيييا يخ 361نيييـ 971م ،واليييذ ا يييتقإ
نمش ي نلنه ود ب ن ييا عيير أنييي عمييإ نيير ألفييد ال ييوجني ،ونعييد أن
أكمييل د ا ييت  ،نييدأ يييد ب ميياد ال ييدي  ،وميير تالمذت ي عمييإ نيير

 -3أنيو ع ييد ه اإلد يسييي-القييا اإلفإيقنييه وجزييإ األنييدل  -ميير كتييا "نزنييه المشييتاق
واصتإاق اآلفاق -ت قن م ماعنل العإني -د.م.ج -.ال زائإ -1983 -ص.153 .
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ال سيير ال ييوجني انيير األو  ،ونقييي نايياإ ملييو أن تييوفي يياه
نـ 1039م.4
 -2أحمد بن أبب عون الوهرانب :المتوفو اه 341نيـ 952م ونيو
قاض مر علمام الفق المال ي ،ولد ونشأ وتعل في ونإان التي ولي
قضامنا ،وما ا ألل ملو األندل  ،وا تقإ في قإط ه وتوفي ن ا.5
ويؤكد ذلك انير األنيا اليذ يقيو من" :أألميد نير أنيي عيون مير
أنل ونإان وقاتين ا" ،ويضينف أني "قيدم قإط يه عليو ع يد ع يد
الييييإألمر الااصييييإ فييييي وجييييو أنييييل نلييييد يييياه مألييييد وأ نعيييينر
وثالثمائه".6
-3عبد الرحمن بن عبد م بن خالد بن مسافر الهمدانب الم اير
ب ي بب القاس ي والمعييإوب نييانر ال،ييإاج ،جاد عنيياض "نيير مسييافإ
المعإوب نالت اني ونانر ال،إاج ،ونو أش إ نؤ م العلمام".7
ولد ياه 338نيـ 949م فيي ونيإان عليو األ جيح ألسيس ميا أو د
انر نش وا والضي ي الليذان يضينفان أني قيدم األنيدل وا يتقإ فيي
ن انه ،و يشنإان ملو د ا ت األولو ،ول ر انر نش وا يذكإ أن
افإ ملو المشإق اإل المي مر أجل مكما د ا يت  ،وأو د أ يمام
جمله مر العلمام المشا قه الذير تتلمذ علو أيدي  ،ومر ننا عمإ
نيير شي وي المييا وج وتمييام نيير م مييد القييإو  ،ثي د ب نييالعإاق
علو أني ن إ أألميد نير جعفيإ نير ماليك نير م ميد القطنعيي وبنيإ
مر علمام العإاق.
430

 -4أنو القا د ا جه -العالقا الرقافنه نينر المغيإ األو ي واألنيدل  -ص .ص-167 .
-188م له ن وث-جامعه ال زائإ-العدد 1994 2م -ص.182 .
 -5انر األنا القضاعي-الت مله ل تا الصله -ت قن ع د السالم ال إاب -دا الف إ-
أعالم ال زائإ-مؤ سه
ننإو 1415 -نـ1995-م-ج1ص 111عاد نوي ض-مع
نوي ض الرقافنه -ننإو -ط1403 -3نـ1983-م -ص 347.عما نال -العلمام ال زائإيون
في ال لدان العإننه اإل المنه -...ديوان المط وعا ال امعنه -ال زائإ1995-م -ص.13 .
 -6انر األنا -الت مله -ج-1ص.111 .
 -7القاتي أني الفضل عناض الن ص ي-تإتنس الميدا إ وتقإييس المسيالك-تي م ميد
ال ناش  -دا ال تس العلمنه-ننإو -ط1418-1نـ 1998م -ج 2ص.272 .
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كييان ع ييد الييإألمر نيير ع ييد ه يمييت ر التييد ي والت ييا معييا؛
وكييان يتييإدد علييو قإط ييه أييير ي نييع نضيياعت  ،ويلقييي ن ييا د و ي ،
وكان يقيوم نيإألال أصيإ مليو المإييه الم ياو ويقين ن يا أياميا،
ومر تالمنذ أنو عمإ نر ع د ال إ الذ أشاد ني فيي كتاني  ،وكانيت
وفات في ش إ ننع األو مر عام 400نـ جويلنه 1009م.8
ولد ع د الإألمر ونشأ وتعل نونإان ،ثي أليل فيي طليس العلي ؛
فأصذ مر علمام تون ومصإ وال اج والعإاق وصإا ان وال يل
وننسانو  ،ودامت أللت عشإير اه ،ث عاد ملو نلد وما ا دصيل
األنيييدل  ،وفن يييا و عاييي اإلماميييان أنيييو ع يييد ه نييير ع يييد ال يييإ
ق 463 368نـ وعلي نر م مد نر عند نر ألزم ق 456 384نـ .9
قا ال مند  :أليل مليو العيإاق وبنإنيا ،و يمع أنيا ن يإ أألميد
نير جعفيإ نيير ماليك نيير ألميدان القطنعييي وأنيا م ي اق ال ل،يي ،وأنييا
ن إ م مد نر صالح األن إ  ،وأنا الع اب تمن نر م مد نير أألميد
صاألس عنسو نر مس نر وبنإن  ،و و عا اإلمامان ال افظان
أنو عمإ يو ف نر ع د ه نر ع د ال إ وأنو م ميد عليي نير أألميد
نير يعند نير أليزم ،10وجاد الضي ي فقيا ..." :يعيإب نيانر ال،يإاج،
ونو ال اني.11" ،
ويقو ياقو ال ميو ونيو ييت ل عير مديايه ونيإان" :وياسيس
ملن يييا أنيييو القا ييي ع يييد اليييإألمر نييير ع يييد ه نييير صاليييد ال ميييداني
الونإاني ،ويإو عر أني ن إ أألمد نر جعفإ القطنعي.12،
 -8أنييو الع يياب أألمييد المقييإ  -نفييح الطنييس ميير بصيير األنييدل
ع اب-دا صاد -ننإو -ندون تا يخ-ج -5ص.172 .
 -9ييياقو ال مييو -مع ي ال لييدان -دا ننييإو للط اعييه والاشييإ -دا صيياد  -ننييإو -
1404نـ1984-م-ج ،5ص.386 .
 -10أنييو م مييد نيير فتييوا األجد ال منييد -جييذو المقتي فييي ذكييإ و األنييدل  -ت قني
وألنه ع د الإألمر السويفي-دا ال تس العلمنه-ننإو -ط1417-1نـ 1997م-ص.243 .
 -11أألمد انر عمنإ الض ي -نغنه الملتم في تا يخ جا أنل األنيدل  -ت قني وألنيه
ع د الإألمر السويفي -دا ال تس العلمنه -ننإو  -ط 1417-1نـ 1997م-ص.319 .
 -12ياقو ال مو -مع ال لدان-ج 5ص.386 .
الإطنييس-ت قن ي مألسييان
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ويعطناا القاتي عناض تفاصنل تافنه عر الإألله العلمنه التي
قام ن ا ع د الإألمر نر ع د ه نر صالد فنقو من  " :ألل في طلس
العل ؛ فأصذ عر علمام تون ومصيإ وال ياج والعيإاق وصإا يان
وال ل وننسانو ونلخ ،ودامت أللتي نيذ ميا يإنيو عليو عشيإير
يياه تتلمييذ فن ييا علييو يييد أنييي ن ييإ القطنعييي ق368-273نييـ وأنييي ن ييإ
األن إ ق375-289نيـ ث عاد ودصل األندل ؛ فإو عا اإلميام أنيو
ع د ه نر ع د ال إ ق463-368نـ وانر ألزم ق456-384نـ .
ث أتاب نقال عر انر بل ون الذ قا مني " :كيان صيال ا ،ولي
ألله قديمه لقي فن ا الااب وألج و ألل ملو العإاق وبنإنا ،ولقي
األن ييإ و و عا ي كت ي ولقييي ن ييا جماعييه ييوا  ،ولقييي نمصييإ
وال صإ وبنإنما ،وقا بنيإ لي ي ير فنميا أد كايا أوثي ماي و
أو ع و أألسر تمس ا ماي نالسياه ،و يمع ماي جماعيه مير الاياب
ناألندل  ،ك ات الطإانلسي وم مد نر بل ون ال،يو ني وبنيإن ،
ولي مشييائخ كرنييإ ييمع مييا نمفإيقنييه ومصييإ وال يياج والعييإاق
وصإا ييان وال ييل ،و ألييل نيير مييإد و نيير ش ي وي فسييمع ما مييا
ص نح ال ،ا  ،و ألل ملو ننسانو ونلخ وتفق نياألن إ ود ب
علن كت انر مع أص ان  ،ولقي نال صإ فق ام المال نه أنا يعليو
ال صإ وأنيا ع يد ه نير عطنيه وذاكيإن  ،و يمع مير وانير ماليك
وانر السقا وأني الفضل العطا وأني ال سر انر لؤلؤ وبنيإن مير
ال غييدادينر ،و ييمع نييالقنإوان ميير أنييي الع يياب وانيير أنييي العييإ ،
وأقام في أللت ن و عشإير عاما ألم ه.13
 -4أبيييو محميييد عبيييد م بييين يوسييين بييين نلحييية بييين عميييرون
اليييوهرانب المتيييوفو ييياه  429نيييـ 1038م ،ونيييو فقنييي ميييال ي عيييال
نال ييدي ول ي انتمامييا نالطييس وال سييا  ،وقييد ولييد ونشييأ وتعل ي
نونإان.
قا عا أألد معاصإي " :قدم األندل تاجإا اه 429نيـ ،و ي ر
مش نلنه وقت السنل ال نإ ،وكان مر الرقا  ،ول وايه وا عه عير
 -13القاتي عناض الن ص ي -تإتنس المدا إ – ص.272 .
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شنوخ مفإيقنه مرل م مد نر أني جيد القنإواني ونظإائي  ،وكيان لي
عل نال سا والطس وكان نافذا فن ا ،ألدث عا انر صز ج ،وقيا
لاا من قا الرماننر".14
 -5أبيييو ب ييير يحيييب بييين عبيييد م بييين محميييد القر يييب الجمحيييب
الوهرانب المتوفو اه  431نـ 1039م ،وكان ألافظا عا فا نال دي ،
ونو مر العلمام مر مدياه ونإان ،وقد تعل نموطا وناألندل .
قييا انيير صييز ج" :كييان شيين،اا نييذا متصييإفا فييي العلييوم ،قييو
ال فظ ألسر الف  ،وكان عل ال دي أبلس علن ".15
 -6علب بن قاسي اليوهرانب الييهير بالحيداد :وكيان نقنيد ال نيا
في القإن التا ع ال إ قال،ام عشإ المنالد  ،ونو مر ك ا
فق ام المال نه في وقت  ،وياتسس ملو أنيل ونيإان ون يا نشيأ وتعلي ،
وكان ناألندل في أواصإ الع د اإل المي ن ا.16

علماء أندلسيين قدموا إلر وهران فاستقروا بها أو عبروا
ماها إلر غيرها:
 -1أبو العباس أحمد بن عبد م بن ذكوان :ونيو أألميد نير ع يد
ه نر نإثمه نر ذكوان نر ع د ه نر ع دوب نر ذكوان األميو ،
وي او أنيا الع ياب ،وأصيل مير جنيان ،أميا انير ألنيان فنقيو " :من
أصل مر نإانإ ف د ال لّوط" ،17وكان أنو الع اب أكمل جا
18
األندل وأتم عقال.
قلّد الماصو م مد نر أني عامإ قضيام ال ماعيه نع يد ال،لنفيه
المؤييد نياي ييوم األ نعيام الإانيع عشيإ مير الم يإم
نشام نر ال
ّ
اه 392نـ1002-م ،وتقلد نعدنا صطه الصال اه 394نـ1004-م ،ولي
 -14أن يو القا ي صلييف انيير نش ي وا – كتييا الصييله  -نشييإ وت قن ي السييند عييز العطييا
ال سناي– م ت ه ال،ان ي– القانإ  -ط1414– 1نـ1994-م – ج 1ص.298 .
 -15أنظإ نوي ض-مع أعالم ال زائإ -ص.348 .
 -16أنظإ عاد نوي ض-ص  350-349نال -العلمام ال زائإيون -ص.33 .
 -17القاتي عناض – تإتنس المدا إ – ج  2ص.253 .
 -18نفس – ج  2ص.253 .
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يز يتقلدنما ملو أن صإب عا ميا ييوم ال،مين ليرالث صليون مير
ذ ال يييه ييياه394نيييـ ،ثييي أعنيييد انييير ذكيييوان مليييو قضيييام قإط يييه
والصييال معييا؛ فل ي يييز يتو ّنمييا معييا مل يو أن صييإب عا مييا يييوم
19
ال،من ل،م صلون مر جماد األولو اه 401نـ–1010م.
متافه ملو اتطالع نم ميه قضيام ال ماعيه نقإط يه ،كيان أنيو
الع يياب نيير ذكييوان "ميير جملييه أص ي ا الماصييو نيير أنييي عييامإ
وصواص  ،وم لّ ما فوق م ّل الوج ام ،يفاوت في تيدننإ يائإ
شأن  ،ول يت،لف عا في بزو مير بزواتي  ،و فا قي فيي نعير
و مقامه ،وكذلك كيان ألالي ميع ولديي المظفيإ والميأمون نعيد  ،قيد
تنماوا أي وعإفوا الا اا في مشو ت .
جمييع لي الماصييو القضييام والصييال وال،ط ييه ملييو أن نلييك ثي
أقإ ع د الملك علو ذلك مليو أن فسيد ميا نينر القاتيي ونينر وجييإ
ّ
الدوله عنسو نر عند نس س فسخ عقيد تينعه اشيتإانا عنسيو مير
ولد انر السلن السفن  ،فقضو منير ذكيوان نإدّنيا مليو السيفن وفسيخ
ننع  ،فالت مت ننا ما العداو  ،وات أنو الع ياب نالقيدا فيي المليك،
فصييإف ع ييد الملييك المظفييإ عيير القضييام والصييال  ،ث ي أعيياد ملييو
20
ماص نعد تسعه أش إ مر عزل ".
كان أنو الع ياب نير ذكيوان تيانطا لل ي  ،صيلن ا فني  ،تأصيذ
في ه لومه ئ  ،وكان الااب وال،صيوم يلتزميون فيي م لسي مير
الوقا وبض الصو الغايه.21
توفي أنو الع اب نير ذكيوان قاتيي ال ماعيه ياه 413نيـ1023 -م
ميإ ن يا صيال الفتايه القائميه ناألنيدل  ،وكيان موليد ياه
نعد م اه ّ
22
342نـ953 -م.
 -19انر نش وا – كتا الصله -ج  1ص  37الض ي – نغنه الملتم – ص.160 .
 -20انر ال سير الا ياني األندلسيي– تيا يخ قضيا األنيدل أو المإق يه العلنيا فينمر يسيت
القضييام والفتنييا-ت قني مييإي قا ي الطويييل-دا ال تييس العلمنييه-ننييإو 1415-نييـ1995-م–
ص 113القاتي عناض– تإتنس المدا إ– ج 2ص.ص.255-254 .
 -21نفس – ج  2ص.255 .
 -22انر نش وا – كتا الصله – ج  1ص  38الض ي – نغنه الملتم – ص.160 .
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قيييا القاتيييي عنييياض " :ولميييا قتيييل واتيييح الصيييقل ي ال اجيييس
الم د م مد نر نشام نر ع د ال ا  ،ونايع الاياب ل شيام المؤييد،
وقيييام واتيييح نيييأمإ وأل انتييي  ،وال إانيييإ ميييع يييلنمان المسيييتعنر
يفيياتاون قإط ييه ويإومييون دصول ييا ،وكييان نييو ناييي ذكييوان فييي
جماعه الااب مليو السيل وصيلح ال إانيإ وصياأل  ،فنقيا من انير
ذكييوان نصييح ل شييام فييي واتييح ف لغييت واتي ا؛ فسييعو علييو ناييي
ذكوان نالت مه في المنل ملو ال إانيإ  ،وأن الاياب ت يع لميا يشينإون
ن ي  ،فافييذ أمييإ نشييام نييمصإاج عيير األنييدل ونفيين ملييو العييدو ؛
فييأصإج أنييو الع يياب وأصييو أنييو ألييات وأصونمييا األديييس أنييو عمييإ،
وذلك فيي ياه 401نيـ 1010م؛ ف مليوا مليو المإييه ،وأجنيزوا ل نيا
ال إ في ألا شد ا ت اج ؛ وصلفوا دوان وثنان  ،وصإجوا مليو
ونإان...ولمييا قتييل ال اييد وات ي ا ألسيير الييإأ فيين فوج ي فيين ،
وعادوا ملو وطا ناألندل ..23
عادما قتل واتح ا تإجع مليو قإط يه ،ولي يق يل صطيه القضيام
نوج  ،وكان السيلطان يقطيع أميإا دوني  ،وصي ت الإيا يه نقنيه
مدتي ملييو أن مييا علييو تلييك ال ييا ؛ فييدفر صييال العصييإ ميير يييوم
األألد لتسع نقنر مر جس اه ثالث عشإ وأ نعمائه.24
قالت ننلناا د فنلن ي :ولد في جماد اآلصيإ ياه 342نيـ 953م،
وت نفيي نايي ذكيوان مليو العيدو فيي عيام 401نيـ أ مير 1010-08-15
ملو  3أو 1011م.25
علييو الييإب ميير قصييإ المييد التييي م ي فن ييا ذكييوان نمدياييه
ونييإان ،فمن ي ميير الم تمييل جييدا أن يسييتغل طل ييه العل ي وجييود أنييي
الع اب نير ذكيوان ومصوتي نينر ن يإانن لنا ليوا مير علم ي طنليه
المد التي نقونا في ونإان.
 -23القاتي عناض -مج 2ص.ص.256-255 .
 -24انر عند الغإناطي األندلسي -المغإ فيي ألليو المغيإ -ت قيي صلنيل الماصيو -دا
ال تس العلمنه-ننإو -ط1417-1نـ1997-م-ج 1ص.148 .
25
-Helena de Felipe- Identidad et onomastica de los beréberes de Al-andalus -C.S.I.CMadrid- 1997- p.p. 110-111.
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 -2محمد بن عبيد م بين ميروان بين ببيا الهميدانب :ونيو فقني
قيياض ميير أنييل ونييإان ،نشييأ نتلمسييان ،وأصييل ميير األنييدل  ،ميير
مدياه شلوننانه ،وني قإيه مسي ونه عليو تيفه ال يإ ،ننا يا ونينر
الما س عشإ أمنيا  ،26وليي قضيام تلمسيان ثي ميإاك نينر عيامي
585-584نـ ث قضام مش نلنه اه 592نـ ،ث عاد ثاننه ملو مإاك .27
ا تقضي نتلمسان وقتا ،ث قدم الماصيو مير نايي ع يد الميؤمر
فييي ألإكت ي المشييإقنه الراننييه-ونييي ألإكييه قفصييه يياه 582نييـ-ملييو
قضام ال ماعه نعد صإب أني جعفإ نر مضام عر ال،طيه؛ فتقليد
م مود السنإ  ،واتصف نالعيد والازانيه والتيومد  ،وصيإب عير
القضام اه 592نـ نمدياه مش نلنه ،ث أعاد الااصإ نر الاصو ملو
صطه القضام في جماد األولو اه 596نـ.
ا ييتمإ انيير مييإوان نانضييا نأع ييام ال،طييه ،شييديد ال ن ييه نصيينإا
ناألأل ام ،شديد الاظإ في الفصل ننر ال،صوم.28
قييا ي يييي نييير صليييدون" :أنييو ع يييد ه...ونإانيييي األصيييل ،نشيييأ
نتلمسان ،شلوناني األو  ،و عر أني مو و عنسو نر عميإان،
و و عا أنو جعفإ نر ثع ان.
وكان فقن ا مست إا في ألفظ المسائل ،مانإا فيي الاظيإ ،ألسير
ال،يي  ،ييإ ال مييه ،ولييي قضييام تلمسييان ثيي ا ييتقدم الماصييو
لقضام ال ماعيه نميإاك عايد ألإكتي مليو قفصيه؛ ف يان ن يا ألمنيد
السنإ ،عاد في األأل ام ،قنل ل ي ليد أأليدا نسيوط أييام قضيائ ميع
كوني شييديد ال ن ييه ،نصيينإا ناألأل ييام ،ألظنييا عاييد الماصييو  ،تييوفي

 -26أنو ع د ه م مد نر ع د ه نر ع د الماع ال منيإ  -صيفه جزييإ األنيدل مات ،يه
مر كتا الإوض المعطا في ص إ األقطا  -نشإ م.لنفي نإوفاسا  -دا ال نل -ننيإو -
ط1408 -2نـ1988-م -ص.111 .
 -27ابن األابر – التكملة – ج-2ص161 .
 -28أنو ع د ه نر ع د الملك المإاكشي -الذيل والت مله ل تاني الموصو والصله-ت قني
م مد نر شإيفه -مط وعا أكاديمنه الممل ه المغإننه-الإناط1984-م -السفإ الرامر-ق-2
ص.386 .
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لنله األألد تا ع جماد األولو اه مألد و يتمائه ،واألتفيل الاياب
في جااجت .29
قا انر عند األندلسيي فيي كتيا الغصيون النانعيه :ذكيإ التياج
نيير ألموي ي الدّمشييقي فييي أللت ي المغإننييه ،وأص ييإ أن ي ميير المإيييه
أصييال ،وكييان والييد ميير األجايياد ،تقييدم و يياد وولييي مدياييه ونييإان،
ون ا ولد أنو ع د ه ،ونشأ نتلمسيان م يدا فيي الفقي واألد  ،وميا
لعل الظانإ وأكرإ مر مطالعه كتس انر أليزم فاشيت إ نيذلك ،وكيان
30
ممر ل مشا كه في صااعتي الاظ والارإ.
لزم أنا جعفإ نر مضام قاض القضا مد مإض انر مضيام فيي
فإ الماصو ملو مفإيقنه اه ثالث وثماننر وصمسيمائه؛ فاشيتغل
ننر الااب؛ فظ إ ما مر ألسر ال،ل والسنا يه
انر مإوان نال
ما اشت إ ن ا م ونسي مع انر مضام ،فما ا تقل انر مضام مير
مإتي م وقييد أليياإ أ أصييذ فييي قلييس الماصييو أن ي علي قاتييي
ال ماعه ف ان ذلك ،وصا انر مضام مذا والاياب مق ليون علني
أنشد:
وما يستو الرونان ثو ن ال لو وثو نأيد ال ائعنر جديد
ول يز أنو ع يد ه قاتينا للماصيو مليو أن كانيت ياه اثاتينر
وتسييعنر وصمسييمائه؛ فوقييع ننا ي ونيينر أنييي القا ي نيير نقّييي الفقن ي
الم دث كالم أن إ فن انر مإوان ا قتدا علن  ،فأنشد انر نقّي:
الدنإ ي قو علو ألاله ل اــ يق ـل أو يـدنـإ
فاص إ فمن الدنإ يص إ
فـمن تلقاإ نم إونـ
واتف أن عو في مثإ ذلك نيانر ميإوان ،ونسيس لي تقصينإ فيي
صييدقا صإجييت علييو يييد ؛ فعزل ي الماصييو وولييو علييو قضييام
 -29أنظييإ الت ملييه ج 2ص 161نيير ييعند األندلسييي -الغصييون النانعييه فييي م ا يير شييعإام
المائييه السييانعه -ت قني منييإانن األننييا  -دا المعييا ب -القييانإ  -ط1990-4م -ص ص
 35-29الييذيل والت ملييه 1 8-ص 339أنييو جكإيييام ي ييي نيير صلييدون-نغنييه الييإواد فييي ذكييإ
الملوإ مر ناي ع د الواد -ت قن ع د ال مند ألاجنيا  -الم ت يه الوطانيه -ال زائيإ1400 -
نـ1980-م-ج 1ص113 .
 -30انر عند األندلسي-الغصون النانعه -ص.ص33-29 .
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ال ماعه انير نقّيي الميذكو ؛ فلقني انير ميإوان فيي مثيإ ذليك ،وكيان
مفاك ا ألسر ال،ل طنس الاف ؛ فقا لي  :أفتيإ ؟ لقيد أق يل وأدنيإ،
ون ر نص إ كما ص إ ؛ فا ت ي انر نقّي؛ فل ي اون ن إب.
ث ي لمييا ولييي الااصييإ ،ونييو أنييو ع ييد ه م مييد نيير يعقييو نيير
يو ف نر ع د المؤمر الااصإ لدير ه ق610-595نـ دّ ملو قضام
ال ماعه؛ فل يز علن ملو أن ما في اه مألد و تمائه.31
 -3أبو عمران موسر بن محمد بن مروان الهمدانب :مر مديايه
تلمسان ول ا ونإاني األصل ألديرا ،وقد انتقيل يلف مير ميإاك ،
وأصل مر شلوننانه مر كو مل نإ  ،وقد أقام ميع أنني أنيو عميإان
صتصياص
نر ميإوان وقتيا ،ونشيأ فيي أل يإ ال،الفيه فيي ميإاك
أنن نالموألدير ،فقإأ ن ا وتأد  ،وطلس العل واعتاو.
تفقييي عليييو ييييد أننييي و و عاييي كميييا أصيييذ العلييي عييير بنيييإ ،
وا تقضي نمالقه ث نغإناطه؛ فل تطل مد ا تقضائ ن ا ألن أتت
مانت في شع ان اه ثمان و تمائه ،وكان ال فل في جااجت عظنما
ألضإ الوالي نغإناطه وش د جااجت السلطان فمر دون وذليك فيي
شع ان اه ثمان و تمائه.32
 -5أبييو محمييد عبييد م بيين محمييد بيين ببييا الهمييدانب -ميير أنييل
ونإان وأصل مر األندل  ،مر مدياه شلوننانه.
كييان فقن ييا صطن ييا ،ونييا ن،دمييه السييلطان دننييا عإيضييه ،وكانييت
وفات نمإاك في مست ل ننع اآلصإ اه 557نـ.33
-6القلصادي وهو أبو الحسن علب بين محميد بين عليب القر يب
البس ي ب الش ي نإ نالقلصيياد  ،وياسييس ملييو نلييد قلصيياد المتصييله
 -31انر عند األندلسي-الغصون النانعه -ص.ص33-29 .

 -32أنو جعفإ أألمد نر منإانن نر الزننإ -كتا صله الصيله -ت قني ع دالسيالم ال يإاب
والشنخ عند أعإا -ماشو ا وجا األوقياب والشيؤون اإل يالمنه نالممل يه المغإننيه-
1413نـ1993-م -ق 3ص 58نغنه الإواد-ج 1ص.113 .
 -33أنظيييإ الت مليييه-ج 2ص 304ع يييد الواأليييد المإاكشيييي-المع يييس فيييي تل،يييند أص يييا
المغإ -ت قيي م ميد يعند العإييان وم ميد العإنيي العلميي-دا ال تيا -اليدا ال نضيام-
ط1978-7م-ص.445-382-293 .
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نتطنله الواقعه شإقي بإناطيه ،وكيان موليد نمديايه نسيطه الواقعيه
فيييي شيييما شيييإق بإناطيييه ييياه 815نيييـ أو ق ل يييا ،34وتيييوفي ييياه
891نـ 1486م نمدياه ناجه التونسنه.35
وفييي يياه 840نييـ 1436م نييدأ أللييه علمنييه جييا صالل ييا أقطييا
المغإ والمشيإق ،وكانيت نيدايت ا مديايه ونيإان ،وفيي ذليك يقيو
القلصاد "ف للايا نيونإان وأقمايا ن يا أياميا فيي يإو وأميان" ثي
افإ مر جديد ملن ا نعيدما م ي ثمياني ياوا فيي مديايه تلمسيان،
ويؤكييد القلصيياد ذلييك فنقييو " :فقييدمت ونييإان وذلييك عييام ثماننييه
وأ نعيينر وثمانمائييه نييـ 1444م...وأقمييت فن ييا نإنييه ميير الزمييان مييع
عد مر األأل ا واإلصوان" ،ويذكإ في ناق ذلك عددا مير أعيالم
ونإان الذير التقو ن  ،وما ممام ال امع األعظ أنو عرمان يعد
الشيييلوني اليييذ نييياجإ مييير قادييييه نيييأ ض شييياط ه الواقعيييه شيييإقي
قإط ه ،وا تقإ نمدياه ونإان ،وما الشنخ منيإانن نير م ميد نير
علي التاج نس ه ملو مدياه تاجا المغإننه صاألس التآلنف في الفقي
واألصييو وال ييدي  ،ومييا الفقن ي ي ييي ال اناييي ،ومييا الشيينخ
الفقن أنو ال سر علي نر قا الشي نإ نال يداد ،وميا أنيو الإننيع
ييلنمان ال منييد  ،ونييو ميير ك ييا أنييل العليي والفضييل نييونإان،
وباد المدياه في نف الساه.36
ومر المؤكد أن الإألله التي قام ن ا القلصاد ملو مدياه ونإان،
وعلو الإب مر قصإنا ،كانت ذا فوائد جمه علو الطإفنر ،فقيد
أفاد العال األندلسي مر علم الغزيإ طل يه ونيإان ون،اصيه صيال
جيا ت ي إلمييام ال ييامع األعظ ي  ،كمييا ا ييتفاد نييو نييال شييك ميير عل ي
علمائ ا الذير جالس  ،وتاانإ مع في شتو العلوم والمعا ب.
نعد ا تعإاتاا ل ذ العناه مر العلمام الذير ناجإوا مر ونإان
وا تقإوا في نيالد األنيدل  ،وأول يك اليذير تإكيوا العيدو األندلسينه
 -34أنو ال سر علي القلصاد  -ألله القلصاد  -د ا ه وت قن م مد أنو األجفان-
الشإكه التونسنه للتوجيع-تون -ط1406 -2نـ1985-م -ص .ص.31-30 .
 -35نفس -ص.52 .
 -36نفس  -ص.ص.112-110 .
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وا يييتقإوا فيييي مديايييه ونيييإان مؤقتيييا أو نصيييفه دائميييه يت ييياد مليييو
األذنان ؤا متعل نالدوافع واأل ا التي جعلت نيؤ م العلميام
يقومون نعمل نذا.
من اإلجانييه عيير نييذا السييؤا تقتضييي ماييا الييتمعر فييي تييوا يخ
ن ييإا نييؤ م العلمييام ،ومذا كييان علمييام ونييإان قييد انتقلييوا فييي
أبل نييت ملييو األنييدل صييال القييإننر الإانييع وال،ييام ال ييإينر
قالعاشإ وال اد عشإ المنالدينر ؛ فيمن علميام األنيدل قيد انتقليوا
ملييو نييالد المغييإ عامييه ومدياييه ونييإان صاصييه ندايييه ميير القييإن
ال،ام ال إ .
فمييا نييي ال يدوافع الإئنسييه ل ييإ العلمييام المغا نييه ملييو العييدو
األندلسنه:
37
ي مع المؤ صون والدا يون عليو أن األنيدل نلغيت فيي ع يد
ال،الفه ذ و التقدم وا جدنيا فيي جمنيع الم يا  ،ون،اصيه فيي
الم ا العلمي والف يإ ألني اجتميع فيي ألواتيإنا ال يإ عيدد
ك نييإ ميير ال فيياما ميير العلمييام والدا يينر والييإاب نر فييي العل ي ،
وقصدنا العلمام وطالّ العل مر المشيإق اليذ تياق نأنيل العلي
والمعإفه ،ومر المغيإ نظيإا للظيإوب التيي كيان يميإ ن يا صيال
القإن الإانع ال إ قالعاشإ المينالد  ،ولي يتيإدد أل يام قإط يه
مر جيان فيي م ا كيه نيذا الاشياط العلميي ألني يعوا مليو تيوفنإ
األمر وا تقإا ل ؤ م الوافيدير فأألياطون نإعيايت وبميإون
نعطايان .

 -37منر ال،طنس -أعما األعالم فنمر نويع ق ل ا ألتالم مر ملوإ اإل الم–ت قن م.لنفي
نإوفاسييا -دا الم شييوب-ننييإو 1956-م -ص  38أألمييد م،تييا الع يياد  -فييي التييا يخ
الع ا ييي واألندلسييي -دا الا ضييه العإننييه– ننييإو  -نييدون تييا يخ -ص 414السييند ع ييد
العزييييز يييال  -فيييي تيييا يخ وألضيييا اإل يييالم فيييي األنيييدل  -مؤ سيييه شييي ا ال امعيييه-
اإل اد يه -1985 -ص.379 .
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كان أل ام قإط ه مستانإير يقيد ون العلي والمشيتغلنر ني 38؛
المستاصيإ نياي كيان "جامعيا للعليوم ،م يا ل يا،
فمر ذلك أن ال
م إما ألنل ا" ،ول ي تف نذلك نل "جمع مر ال تس في أنواع ا ميا
ل ي ي مع ي أألييد ميير الملييوإ ق ل ي ناالييك ،وذلييك نم ييال عا ييا ملييو
األقطا واشتإائ ل ا نأبلو األثمان".39
ول ي،إج الماصيو نير أنيي عيامإ عير نيذ القاعيد ؛ ف يان
نييو اآلصييإ كمييا يقييو عا ي الض ي ّي" :م ييا للعل ي  ،مييؤثإا ل ي د ،
مفإطييا فييي مكييإام ميير ياسييس ملن مييا ،ويفييد علن ي متو ييال ن مييا"،
وناإلتييافه ملييو نييذا كل ي  ،كييان ل ي "م ل ي معييإوب فييي األ ي وع
ي تمع فن أنل العلوم لل الم فن ا ن ضإت ما كان مقنما نقإط ه".40
نفضل السنا ه ال نمه التي انت ا أل ام قإط ه ،والمتمرله فيي
مكييإام العلمييام ومأليياطت نإعييايت  ،تقييدمت العلييوم تقييدما ملمو ييا،
ون،اصيييه فيييي ع يييد ال،الفيييه ،واشيييتغل كرنيييإ مييير األندلسيييننر فيييي
علمنه وف إيه متاوعه ،ون غوا في ال رنإ مر نذ العليوم،41
م ا
ونو األمإ اليذ انع ي مي انيا عليو مإكيز األنيدل العلميي ألني
أص ت نذ ال الد ق له للعلمام و طالّ العل .
وا تمإ نف الوتع في ع د ملوإ الطوائف الذير تاافسوا فنميا
ننا لتوفنإ أألسر الشإوط إلقامه العلمام ،ونذلك توافد نيؤ م مير
م،تليييف األصيييقاع عليييو المماليييك التيييي تيييوفإ ل ييي األمييير والعييين
الإبند.42
 -38جا ي نيير م مييد القا ييمي-تييا يخ ال ضييا
ش ا ال امعه–اإل اد يه  -1999ص.101 .
 -39ال مند – جذو المقت  -ص.19 .
 -40نفس – ص.70 .
 -41السييند ع ييد العزيييز ييال  -فييي تييا يخ و ألضييا اإل ييالم فييي األنييدل -ص.ص-283 .
.284
 -42ع ييد القيياد نونايييه -ال إنييإ فييي األنييدل ومييوقف ميير فتاييه القييإن ال،ييام ال ييإ
ق11م  -أطإوأله دكتو ا دوله بنإ ماشو  -قس التيا يخ وعلي اآلثيا  -جامعيه ونيإان-
1423نـ2002-م -ص.ص.478-477 .
العإننييه اإل ييالمنه فييي األنييدل -مؤ سييه
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ونظييإا للظييإوب التييي كييان يمييإ ن ييا المغييإ  ،والتييي يمنزنييا
الصإاع الفاطمي األمو مر ج ه ،والصإاع ننر الق ائيل ال إنإييه
تطإ ال رنإ مر العلمام وطال العل مليو اجتنياج
مر ج ه أصإ ا
ّ
المضن  ،وا تقإا نالعدو األندلسنه.
نذ نمي اج شديد دوافع ن إ العلمام المغا نه ملو األندل  ،فميا
ني أ ا انتقيا علميام نيذ األصنيإ مليو نيالد المغيإ ون،اصيه
ملو مدياه ونإان ؟
يم يير تفسيينإ ال ييإ التييي قييام ن ييا علمييام األنييدل ملييو م،تلييف
الي الد اإل ييالمنه فييي المغييإ والمشييإق ملييو تييدنو األوتيياع فييي
العدو األندلسنه ،ون،اصه ندايه مر القإن السادب ال يإ نسي س
تغلييس الاصييا علييو كرنييإ ميير معاقييل المسييلمنر ندايييه ميير مدياييه
طلنطله التي ا تولو علن ا ألفونسو السيادب ياه 487نيـ 1085م وقيد
اعد علو ذلك ا نقسام والتاافإ الذ م ّ المسلمنر نعد قنيام فتايه
القييإن ال،ييام ال ييإ ق11م  ،والييذ ت لييو فييي قنييام أكرييإ ميير
عشإير ممل ه أو مما مت ا نه فنما ننا يا ،ومت الفيه تيد نعضي ا
ال عض مع الاصا الذير ا تغلوا الفإصه مير أجيل ا يتإجاع ميا
أم ا مر أ اتي المسلمنر ،43وعلو اليإب مير تيدصل الميإانطنر
ثييي الموأليييدير وصلفيييائ مييير نايييي ميييإير م أن عملنيييه ا يييتإداد
ت عل كرنإا مر علمام األندل ي اجإون نالدني  ،ويسيتقإون فيي
م،تليييف أن يييام الييي الد اإل يييالمنه التيييي فت يييت ذ اعن يييا لت تضييير
الوافيييدير مييير ال زييييإ األندلسييينه ،وال ييياألرنر عييير ال يييو األنسيييس
لمما ه نشاط العلمي.

 -43نفس  -ص.ص.450-427 .
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