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)1( أستاذ األندلسيات في جامعة دمشق سابقاً، نائب رئيس جامعة بالد الشام.
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ص البحث)2( ملخَّ
كان األثــر الشــامي يف شــبه جزيــرة إيريــة قدميــاً يف التاريــخ، واســتمدّ حيويــة جديــدة مــع الفتــح 
اإلســامي أيــام الوليــد بــن عبــد امللــك، واســتطرقت أســباب احليــاة بــن الشــام واألندلــس يف جمــاالت احليــاة 

املختلفــة.
وأُتيــح لألندلــس أن تكــون جمــاالً لعــودة دولــة بــي أميّــة الــي زالــت مــن دمشــق واملشــرق، وانبعاثهــا مــن 

جديــد مــع عبــد الرّمحــن الدّاخــل ابتــداءً مــن 138ه - 755م.
جــاء عبــد الرمحــن مُــزَوَّداً مبــا عرفــه عــن خــرةٍ وماحظــةٍ وممارســةٍ عــن أســباب احليــاة يف وجوههــا 
املختلفــة، وأسّــس دولــة أمويــة علــى أرض أندلســيّة. ونقــل مــن دمشــق والشــام كل مــا ميكــن نَْقلـُـه: أســاليب 
احلكــم وفنــون اإلدارة، ومفــردات بنــاء الدّولــة سياســيّاً واقتصاديـّـاً واجتماعيـّـاً وثقافيـّـاً. لقــد انتقلــت دمشــق 
ــه الشــامي، وذلــك املــزج اإلبداعــي  ــه واقتباســه إىل األندلــس. وكان هــذا التوجّ ــام بــكل مــا ميكــن نقل والشّ
احلضــاري بــن مــا يف الشــام ومــا هــو يف األندلــس موصــاً إىل تلــك احلضــارة العربيّــة اإلســامية )األمويــة( 

الناهضــة يف قلــب أوروبــة...
ــخ  ــى اإلبداعــات الدمشــقية الشــامية وتواري ــك احلضــارة األندلســية املؤسســة عل ــار تل ــزال آث ــا ت وم

ــدة. ــًة خال ــات احلضــارة باقي ــارة وســائر معطي ــون والعم ــوم والفن العل
Research Summary

Syrian influence in the Iberian Peninsula is as old as the Phoenician conquest of its 
southern part in the 10th century. It gained new vitality during the reign of the Umayyad 
Caliph Al-Walid, and then under Abdul Rahman al-Dakhil, founder of the Arab dynasty 
that ruled the greater part of Iberia for nearly three centuries. Al-Dakhil founded the 
Umayyad Dynasty in Spain after the defeat of the Umayyads in Damascus. He brought 
along with him from Damascus the Umayyad form of government, adopting it to its new 
environment, creating Arab-Islamic Umayyad civilization at the heart of Europe, which 
can still be seen across monuments, palaces, and history books of Muslim Spain. 

_ تصدير:

يف فقــرة مــن فقــرات كتاهبــا النّفيــس كتبــت الدكتــورة ماريـّـا روز ميتـُـوكال: »كان عبــد الرمحــن ]الداخــل[ 
ــره  شــأنه شــأن املَنفِيِّــن واملهاجريــن مــن كل جيــل ]قــوم[، ومــن كل ثقافــة متلهِّفــاً علــى كل مــا ميكــنُ أن يُذكِّ
لــة، أو صــوٍر مــن شــبابه. كان هــذا الرجــل املتشــوِّق إىل أذواق وطنــه وصُــوَره وأصواتــه،  بوطنــه: مثــاِره املُفضَّ
الــذي لــن يَــراه ثانيــًة، خليفــًة يف الواقــع، وكانــت لــه املــوارد واإلمكانــات الضروريــة جللــب نباتــات مــن الطــرف 
ــه ذكــرى ســورية ]بــاد الشــام[: مل يكــن احلاكــمَ  ــدُ إلي ــات تُعي ــة الشــمالية، وتشــييد بناي اآلخــر مــن إفريقي
ــي األندلــس، وإن كانــت ذكرياتــه وجهــوده مــن أجــل تســلية  ــسَ ألمويِّ القــويَّ فحســب؛ كان أيضــاً األبَ املؤسِّ

)2( ترجمه األستاذ في جامعة دمشق الدكتور عبد النبي اصطيف مشكوراً.
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اشــتياقه وحنينــه إىل بــاده أثقــَل يف تبعاهتــا علــى وطنــه احملبــوب مــن حنــن أي مَنفــيٍّ ]مُهَجـّـر[ آخــر. ولقــد 
شــيَّدَ هــذه اإلمراطوريــَة اجلديــدةَ مــن هــذه األحجــار املُزَنْجَــرة ]املشــدود بعُضهــا إىل بعــض[ بالّتقاليــد 

والشــرعيّة«)3(. 
كانــت األندلــس حاضــرة يف فكــر أمحــد شــوقي، ويف وجدانــه، ولكنّهــا بــرزت واكتملــت حلقاتُهــا حــن 
ــامَ نفــاه اإلنكليــزُ عــن مصــر، وكانــت ذكريــات األندلــس مبــا فيهــا ومَــن  اختــار األندلــس مكانــاً يُقيــم فيــهِ أيّ
فيهــا حافــزاً مــن حوافــز أناشــيده األندلســية مــن الشــعر واملوشــحات، وكانــت زيارتــه دمشــق ســنة 1925، 
بدعــوة مــن جممــع اللغــة العربيــة، فرصــًة لربــط بــن الشــام واألندلــس بإتقــاٍن ودّقــة ومحاســة، وعــن رؤيــة 

ــاسُ مــن شــعره قصيدتــه)4(: تارخييــة، وحيفــُظ النّ

ــاب  ــوان الكت ــاري، ص50. وعن ــة ومصطفــى جب ــد جحف ــد المجي ــوكال، ترجمــة عب ــا روز ميتُ ــامح، ماريّ ــة التّس ــة: إســالم الحضــارة وثقاف ــس العربي )3( األندل

ــخ  ــة، دارســة للتاري ــي، أســتاذة لإلســبانية والبُرتغالي ــة مــن أصــل كوب ــة أمريكي ــم. والمؤلف ــي: Ormamment of the world: توشــيح العال األصل
الثقافــي واألدبــي فــي األندلــس.

)4( ديوان شوقي، ج1، ص160. وجلِّق: هي دمشق.

قصر احلمراء - غرناطة
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بانُــوا مَــن  رَســمَ  وانشُــدْ  ِجلِّــقَ  نــاِج  وأزمــانُُقــمْ  أحــداثٌ  الرَّســِم  علــى  مَشَــت 

وقال يف هذه القصيدة؛ مشراً إىل أمويِّي الشام واألندلس معاً)5(:
أندُبُهُـــم »الزّهـــراءِ«  علـــى  ُقمـــتُ  هَّتـــانُباألمـــِس  الَفيحـــاءِ  علـــى  دَمعـــي  واليـــومَ 
وألويـــٌة سَـــماواتٌ  مِنهُـــم  األرِض  وعُقبـــانُيف  وأنـــواءٌ  ونَيِّـــراتٌ 
ِبِهـــم الرّغـــامُ  مـــاَل  قـــد  العِـــزِّ  هانُـــوامَعـــادِنُ  مـــا  اإلبريـــزُ  تُرِبـــهِ  يف  هـــانَ  لـــو 
ُطلَيطِلـــٌة كانـــت  ملـــا  دِمشـــقُ  بَغـــدانُلـــوال  العَبّـــاِس  ِببَنِـــي  َزهَـــت  وال 

وقــد ذكــر )طليطلــة( نيابــًة عــن مــدن األندلــس وُقراهــا وســائر مــا كان فيهــا: فاألندلــس بنــتُ الشــام، 
ومؤسِّسُــو حضارهتــا هــم بنــو أميّــة: الذيــن هنضــوا بالشــرق والغــرب أيــام دولتهــم، والذيــن تابعــوا مســرتَهم 
احلضاريــة يف األندلــس، وكان صاحــب رايتهــم البانــي األول حلضارهتــم: عبــد الرمحــن بــن معاويــة بــن 

ــد الرمحــن الدَّاخــل. ــرف بعب ــذي عُ ــك، ال ــد املل ــن عب هشــام ب
أواًل_ دمشق وقرطبة وعبد الرمحن:

كانــت دمشــق - ومــا تــزال - مؤهّلــة لتكــون مدينــة عظيمــة مُؤثِّــرة يف حميطها اجلغــرايف، ويف امتدادها 
التارخيــي. فهــي مدينــة قدميــة عريقــة، توالــت عليهــا األزمــان، وتوارثــت أرَضهــا األجيــاُل، وظهــرت إبداعــات 
ــة وتفــوّق  ــة، واملدونــات التارخييــة بعظمــة هــذه املدين ــِهدت احلفريــات األثري أهلهــا يف كّل اجملــاالت... وشَ
أهلهــا يف اجلوانــب احلياتيّــة املختلفــة تفوّقــاً نتجــت عنــه حضــارات متواليــة تُســلِّم الواحــدة األخــرى. وهلــم 

. جرّاً
ودمشــق - منــذ فجــر التاريــخ - مدينــة عربيّــة شــاركت أخواهتــا العربيـّـات يف بــاد الشــام، ومــن ثــم يف 

األقاليــم األخــرى، هــذا األلــقَ )الدمشــقي( الــذي كان املفتــاح الســرّي للتقــدم احلضــاري املتواصــل.
وإذا تركنــا التاريــخ القديــم، وصفحاتُــه مســطورةٌ علــى كل حــال، وابتدأنــا مــن العصــر اإلســامي، 
وجدنــا لدمشــق هويــة جديــدة: نعــم هــي هويــة مُؤسَّســة علــى تــراث عريــق ال يندثــر، ولكــنّ احلــال العربيــة 

ــاة املختلفــة. ــة جديــدة يف جمــاالت احلي اإلســامية لدمشــق كانــت انطاقــة حضاري
ومنــذ أن صــارت دمشــق عاصمــة الدولــة األمويــة بعــد العصــر النبــوي وعصــر الراشــدين صــارت هــي 
ــو لبعــض املؤرخــن أن يطلقــوا عليهــا(، ومثلمــا التفتــت  ــة كمــا حيل ــدة )أو اإلمراطوري ــة اجلدي مركــز الدول
الدولــة اجلديــدة إىل الشــرق حتمــل الفكــر والعلــم والثقافــة واملــوروثَ احلضــاريَّ التفتــت أيضــاً إىل الغــرب، 
وضمَّــت حتــت لوائهــا أرضــاً واســعة هــي شــبه جزيــرة إيريــا. وســرعان مــا صــارت األندلــس )االســم اجلديــد 

لتلــك املنطقــة( جــزءاً مــن الدولــة األمويــة )أو الدولــة العربيــة اإلســامية(.
مــرّ حنــو أربعــن عامــاً علــى األندلــس كانــت فيهــا واليــة تابعــة لــوايل إفريقيــة يُعيِّــن هــو أو اخلليفــة مــن 
دمشــق واليَهــا. وانتقــل مــن أهــل دمشــق والشــام أعــداد اســتقرَّت يف قرطبــة وغرهــا مــن مــدن األندلــس... 

ونقلــوا معهــم كلَّ شــيء مشــرقيٍّ يف تلــك املــدّة: يف اإلدارة واحلكــم وتثبيــت اللغــة...
)5( الزهــراء: الضاحيــة التــي أنشــأها عبــد الّرحمــن الناصــر قريبــاً مــن قرطبــة. والفيحــاء: مــن أســماء )أو ألقــاب( دمشــق. والعقبــان: جمــع ُعقــاب، طيــر مــن 

الجــوارح. والّرغــام: التــراب. واإلبريــز: الذهــب الخالــص.
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ــدَ ســيوف العباســيّن  ــن املشــرق طري ــا رجــل شــابٌّ خــرج م ــد إليه ــب يف أن يف ــس نصي وكان لألندل
ــب(،  املســوّدة ناجيــاً مــن جمــزرة ذلــك العصــر: دخــل أوالً مدينــة مــا تــزال حتمــل امسهــا العربــي القديــم: )املُنَكَّ
ــه إىل مشــارفِ  ــس. واســتمرّت دولتُ ــم األندل ــة. وصــار هــو حاك ــة األموي ــُة العربي ــه العصبيّ ــتْ حول ــم التفَّ ث

القــرن اخلامــس.
هذا الرجل الفّذ العبقري: عبد الرمحن بن معاوية بن هشام بن عبد امللك:

أعاد دولة بي أمية املشرقية شابّة قويّة يف أقصى املغرب.- 1
لَه أجدادُه يف دمشق.- 2 وأدار األمور فيها على ما أثَّ
وصنــع جبهــوده، ومبــن اســتعان هبــم، حضــارةً أمويّــًة أندلســيًّة، ارتكــزت علــى إرث املشــرق - 3

األمــوي، ولكنّهــا اســتفادت مــن احمليــط اجلديــد لتكــون منوذجــاً فريــداً يف احلضــارة.
وحــن يقــول املستشــرقون إن عبــد الرمحــن انتقــل إىل األندلــس بتقاليــد ســورية فاملــراد - 4

هــذه الشــامية األمويــة الــي يُمكــن وصُفهــا بالعبقريــة احلضاريــة.
وهــذا البحــث يصــل بــن دمشــق وقرطبــة، مــع عبــد الرمحــن الداخــل، أحــد الرجــال العظــام الذيــن 
صنعــوا التاريــخ العربــي، ويُقــدِّم للقــارئ تلــك األخبــار واألحــوال واملُنجــزات واإلبداعــات... يف إطــار رؤيــة 

تارخييــة تدعــو إىل الفخــر.
... إهنــا )أجمــاد( عربيـّـة، َذَكرتْهــا فتــاةٌ َغرناطِيَّــٌة مجيلــٌة، واعتـَـزّت هبــا، وهــي تُحــاِورُ نــزار قبانــي، ومهــا 

جيــوالن يف قصــر احلمــراء: هــو زائــر وهــي دليلــة إســبانيَّة)6(:

جُدُودِنــا َزهــوُ  احلمــراءُ  هنــا  أجمــادِي! قالــت:  جُدرانِهــا  علــى   فاقــرأْ 

ناِزفــاً جُرحــاً  ومَسَــحتُ  بُفــؤادي »أجمادُهــا«؟!  ثانيــاً  جُرحــاً   ومَسَــحتُ 

أدرَكــت اجلميلــَة(  )وارثــي  ليــتَ  أجــدادي! يــا  عَنَتهُــمُ  الذيــنَ   أنَّ 

وَدَّعتُهــا عندمــا  فيهــا  زيــادِ! عانَقــتُ  بــنَ  طــارق  يُســمّى   رجــاً 

ثانياً_ عبد الرمحن بن هشام بن عبد امللك؛ من أطراف الفرات إىل ضفاف الوادي الكبري:
حــن يقــرأ الــدارسُ حيــاة عبــد الرمحــن الداخــل، ويصــل إىل رحلتــه بــن أطــراف الشــام ومرابــع 
األندلــس، يَخطــر يف بالــه الصعوبــات الــي ســتُواِجهُه، ويُقــدِّر تلــك املصاعــب، ويَظــنُّ أن نَجاتَــه وحدَهــا 
ــاة واحلنكــة، وحكمــة  ــر واألن ــة القســريّة كافيــة لإلقــرار بأنــه شــابٌّ يَجمــع يف صــدره: الصّ يف هــذه الرحل

التجربــة، ورؤيــة املســتقبل.
ووصــول عبــد الرمحــن إىل األندلــس، ودخولــه قرطبــة، وســكناه فيهــا مــع أهــل الشــام الذيــن ســبقوه يف 

مراحــل ســابقة، كان يكفــي للشــهادة لــه بالنجــاة مــن جهــة، والــذكاء مــن جهــة ثانيــة.

)6( األعمال الشعرية الكاملة لنزار قباني، ج1، ص568.
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لكــن رحلــة عبــد الرّمحــن مل تكــن يف ظــلِّ مــا ذكرنــاه آنفــاً فحســب، ألنــه فّكــر منــذ رؤيتــه أوّل قطــرات 
ــق  دمــاء تســيل مــن أفــراد أســرته األمويــة يف أن يكــون هــو الــذي يُعيــد جمــد األمويــن املروانيــن، وأن يُحقِّ

نبــوءة عــمِّ أبيــه: مَسْــلَمة بــن عبــد امللــك.
وكان عبــد الرمحــن كمــا تُخرنــا تفصيــات حياتــه الــي وصلــت إلينــا: علــى قــدر عــاٍل جــدّاً مــن الوعــي 
ــت دمشــق  ــي كان ــم ال ــة بأســرار هنضــة دولته ــى معرف ــن وأنصارهــم، وعل ــة، وبأحــوال األمويِّ ــة األمّ بقضي

مركزهــا األوّل، وكانــت ســائر مــدن الشــام، ومــدن الدولــة كلهــا رديفــاً ومكمّــاً.
وهلــذا، وملــا يَتبَعْــه مــن عناصــر هــذا احلــدث العظيــم، أنشــأ عبــد الرمحــن يف األندلــس دولــة جديــدة 
مؤسَّســة علــى دولــة قدميــة. ودولتهــم يف املشــرق ماتــت قبــل أوان موهتــا، وانقطــع حبــل الرجــاء منهــا، وهــي 

يف حــال حســنة ال يُْخشــى َعليهــا مــن حركــة عارضــة، أو ظــرف طــارئ. 
ــنَ هبــا أبــو مســلم اخُلراســاني، واقتنــص  ــة كمَ كان َضيــاع الدّولــة األمويــة يف املشــرق مفاجــأةً تارخييّ

ــر وجــه الّتاريــخ يف املشــرق. الُفرصــة، وغيّ
ــى الدولــة العباســية ســنة 136ه - 753م يُــدرك متامــاً أنــه ال مقــام  وكان أبــو جعفــر املنصــور الــذي تولَّ
لــه يف الشــام، وأن دمشــق لــن تَقبلــه فيهــا، ولــو كان حيمــل لقــب اخلليفــة. ومــن هنــا أبعَــدَ شــرقاً، وبنــى مدينــة 
ــق لنفســه البُعــد عــن دمشــق، وحــاول أن تكــون عاصمتــه مُنافِســًة ألم املـُـدن الشــرقية أيــام بــي  بغــداد، فحقَّ

أُميّــة: دمشــق.
ــق لنفســه ولقومــه وألمّتــه هــذا اإلجنــاز العظيــم: إنشــاء دولــة جديــدة، مل  هــذا الَفتــى الشــاب الــذي حقَّ
ــة أو خصومهــا أن تَقــوم، كان شــابّاً طاحمــاً، ولعلــه فّكــر يف أن يقــوم  يَخطــر يف بــال أحــد مــن أنصــار األمويّ

مبهمّــة أعظــم ممّــا أجنــزه، كمــا ورد يف بعــض أخبــاره.
ــوه معاويــة مــن القــادة  ــة بــن هشــام يف ســنة )113ه - 732م(، وكان أب وُلــد عبــد الرّمحــن بــن معاوي
ــده  ــة وال ــة، حماطــاً بعناي ــاً عــن حــدود الدَّول ــور، مدافع ــن، غــزا عشــر غــزوات يف الثغ ري العســكريّن املظفَّ
ــي وشــيكاً ومل يبلــغ الثاثــن مــن عُمــره. وآلــت كفالــة عبــد الرمحــن وإخوتــه إىل  هشــام وحمبّتــه. ولكنــه توفِّ
ــا، وتعويــض  ــى رعايتَه جــدّه هشــام الــذي اســتقدَمَ أســرةَ معاويــة إىل حاضرتــه اجلديــدة »الرُّصافــة«، وتوّل

ــوّ األب الفــارس. حن
ويف أخبــار عبــد الرمحــن خــرٌ الفــتٌ، ذاع يف كتــب التاريــخ وكتــب التَّراجــم، ورد يف ســياق الــكام علــى 
تفاصيــل ترمجتــه، ونــرتك الــكام لقلــم املــؤرخ الــذي ُطِبــعَ كتابــه بعنــوان: »أخبــار جمموعــة«)7(، وهــو يف احلقيقــة 
تاريــخ مهــمٌّ جــدّاً يف ســرد أخبــاٍر ذات أمهيــة عــن الدولــة األمويّــة عامــة، وأخبــار عبــد الرمحــن خاصّــة، قــال 
اخلــر، مرويـّـاً علــى لســان عبــد الرمحــن: إنــه حــن مــات والــده أبــو املغــرة معاويــة بــن هشــام، جــيء بــه وبإخوتــه 
ــن معــه وصــوَل عــمِّ أبيــه  إىل مســتقرّ جــدّه هشــام  يف الرّصافــة، ووافــق )صــادف( وصــوُل عبــد الرمحــن ومَ

مَْســلَمة بــن عبــد امللــك، وكان مــن نبــاء العــرب وأذكيائهــم ومــن مشــاهر بــي أميّــة، قــال عبــد الرمحــن:
»... فُأقِبــَل بــي وبإخوتــي إىل الرُّصافــة إىل جَــدّي، ومســلمُة بــن عبــد امللــك، رمحــه اهلل، مل يَمـُـتْ بعــد، 
فنحــنُ وقــوفٌ ببابــه علــى دوابّنــا إْذ ســأل مســلمة عنـّـا، فقيــل: أيتــامُ معاويــة، فاغرورقــت عينــاه بالدّمــع، ثــم 

)7( أخبار مجموعة في فتح األندلس وذكر أمرائها رحمهم هللا والحروب الواقعة بها بينهم، لمؤلف مجهول، ص: 52-51.
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ــه،  ــم)9(: هاتِ ــي، ثــم قــال للَقيِّ ــي وَقبَّلَنِ ــى ُقدِّمــُت إليــه، فأخَذنِ ــو بنــا حتَّ ــل يَدعُ دعانــا االثنــن االثنــن)8(، فأقبَ
فأنزلَنِــي عَــن دابَّتِــي، وجعلــي مــن أمامـِـه، وجعــل يُقبِّلُنِــي، وبكــى بــكاءً شــديداً فلــم يَــدْعُ بَعــدي مَــن كان أصَغــرَ 
مــن إخوتــي، وشـُـغَِل بــي فلــم يُفاِرْقــي وأنــا أمامَــه علــى سـَـرِجه، حَتــى خــرجَ جَــدّي، فلمــا رآه قــال: مــا هــذا يــا 
أبــا ســعيد؟ قــال: بُنَــيٌّ ألبــي املُغــرة، رمحــه اهلل، ثــم دَنــا مِــن جَــدّي فقــال لــه: تَدانـَـى األمــرُ! قــال: أهُــوَ؟ قــال: 

إي واهلل؛ قــد عرفــتُ العامــاتِ واألمــاراتِ بوجهــه وعُنقــه. 
قــال: ثــم دَعــا الَقيِّــمَ، ودُفعــتُ إليــه. وأنــا ابــنُ عشــر ســنن يومئــذٍ، أو حنوهــا. فــكان جَــدّي، رمحــه اهلل، 
يُؤثرنــي، ويتعاهَدُنــي بالصِّلــةِ، والبعثــة الــي يف كل شــهر)10(. وُكنّــا بُكــورة قِنِّســِرين، بيننــا وبينــه مســرةُ يــوم؛ 

حتــى مــات، ومــات مَســلَمُة أبــو ســعيد قبلــه لســنتن. فكانــت تلــك يف نفســي مــع أشــياء كانــت تُذكــر...«.
ــة  وســردَ عبــد الرمحــن بعدهــا مــا جــرى بعــد نَقــِض العَبّاســين األمــانَ الــذي كانــوا أعلنــوه لبــي أميّ

ومــن كان يَلــوذ هبــم. وكان أمانــاً مُزَيَّفــاً.
وتعــدَّدت عبــارات املؤرخــن يف وصــف مــا جــرى علــى يــد املســوّدة العباســيّة، وممــا قالــه أ. عنــان)11( يف 

هــذا السّــياق: كان ســقوط الدولــة األمويــة باملشــرق مأســاة مــن أروع مآســي التاريــخ اإلســامي...«.
وهــذا املقطــع مــن ســرة حيــاة عبــد الرمحــن الداخــل كمــا نُقلــت علــى لســانه، يفتــح بــاب الــكام علــى: 
ــى بدايــات حتــرّك أنصــار الدّعــوة إىل نقــل  ــه العــايل الفائــق، وعل ــا مَســلمة يف عبــد الرمحــن، أو حَدْسِ رؤي

)8( ظاهر أن الصغار ركبوا دوابّهم اثنين اثنين.

)9( القائم على رعاية األوالد، المعتني بهم.

)10( كان هشام يتعاهد عبد الّرحمن كإخوته بالبعثة )بالّراتب المخصص كل شهر( ويصلُه أيضاً.

)11( دولة اإلسالم في األندلس، محمد عبد هللا عنان، 1/1: 193.

إشبيلية
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الدَّولــة مــن بــي أميّــة إىل الرِّضــى مــن أهــل البيــت، وقــد ظفــر هبــا الفــرع العَبّاســي ال الفــرع الطالــي.
ــة  ــك املرحل ــذ تل ــه، وحيضــر جمالســه، من ــاً من ــدّه، وكان مقرَّب ــة جَ ــد الرمحــن إذن يف رعاي عــاش عب
املبّكــرة، وصــوالً إىل وفــاة جــدّه ســنة 125هـــ - 742م. وقضــى الســنوات الواصلــة إىل ســنة 132هـــ - 749م 
يف مناشــطه اخلاصّــة يف ظــل اخللفــاء الذيــن جــاؤوا بعــد هشــام، وكان قــد تــزوّج، وكان بكــره هــو ســليمان 

الــذي حلــق بــه بعــد مــدّةٍ مــن وصولــه إىل حكــم األندلــس.
ــوّدة العباســيون علــى وعدهــم لبــي أميــة )الباقــن منهــم(، ومل ينقضــوا عهدهــم لــكان  ولــو ثبــت املُسَ
ــلب ونبــش  ــل والسَّ ــة، وإعمــال القت ــول األموي ــام. ولكــنّ مطــاردة فل ــاد الشَّ ــد الرمحــن شــأن آخــر يف ب لعب
ــه ســنة )132ه -  ــار، اضطــر عبــد الرمحــن إىل اخلــروج مــن مــكان إقامت ــور ومصــادرة األمــوال والدّي القب
750م( يف قريــة مــن قــرى اجلزيــرة، مصمّمــاً مــن ذلــك الوقــت املبكــر علــى قصــد غــرب الدّولــة. وأعانــه علــى 
تبنّــي هــذه الفكــرة أنّ أمــه )راح( وهــي أم ولــد مــن بربــر املغــرب. فلعــّل يف هــذا مفتاحــاً مــن مفاتيــح الَفــرج.
وبــن ســني )132 و138ه - 750 و756م( ســتُّ ســنوات قضاهــا عبــد الرمحــن يف بــاد املغــرب، 
يراقــب األحــوال، ويــدرس األوضــاع املختلفــة يف أقطــار املغــرب، ويف األندلــس الــي حكمهــا أهلهــا يف هــذه 
ــاً مل خيضــع للعباســية، ومل يلتفــت العباســيون أصــاً إىل هــذه النواحــي إال يف  الســنوات الســتّ حكمــاً ذاتيّ

ــة)12(. وقــت متأخــر، وقــد صــار عبــد الرمحــن هــو صاحــب الدَّولــة اجلديــدة الفتيّ
وحــن أجــاز عبــد الرمحــن مــن املغــرب إىل األندلــس أول مــرّة كان ينتظــره مناصــروه الذيــن بعثــوا لــه 

مــع أمــن ســرّه )بــدر( مبوافقتهــم علــى دخولــه األندلــس، وترحيبهــم بــه مُجــدِّداً للدولــة األمويّــة.
اجتمعــت املعلومــات عــن خطــة عبــد الرمحــن لنقل الرتاث الدمشــقي الشــامي إىل األندلــس من عناصر 
متعــدّدة؛ يلتقــي فيهــا مــا هــو شــخصيّ ذوقــيٌّ، ومــا هــو موضوعــيّ حضــاريّ، ويلتقــي هــذان اجلانبــان أحيانــاً 

يف صعيــدٍ واحدٍ.
ــوع مــن  ــل، ون ــخ والرتاجــم شــغَفه بالنَّخي ــب األدب والتاري ــد الرمحــن املفرَّقــة يف كت ــارُ عب ــر أخب وتَذُك
الرّمــان، واالصطفــاء مــن اخليــل، وإتقــان العُمــران، وعنايتــه باملســاحة اخلضــراء يف داخــل الــدُّور، ويف 
احلدائــق واجِلنــان داخــل املــدن )كقرطبــة( وخارجهــا. وظــل املنــزل الدمشــقيُّ )الّتراثــي( ماثــاً يف خاطــره 

ــدة. ــاره اجلدي ــه إىل دي ــى نقل حت
لقــد كانــت دمشــق يف تلــك املـُـدّة عاصمــة »العــامل القديــم«: يف عمراهنــا ومبانيهــا وحدائقهــا، وتوزيــع 
امليــاه فيهــا، ويف مظاهــر احلضــارة الفائقــة: حتــى صــارت مثــاالً يُحتــذى، ومنوذجــاً يُقــاس عليــه. وكانــت 

ــةٍ مســتقلّة واضحــة. ــة قــد أرســت يف دمشــق معــامل دولــةٍ عصريّ الدولــة األمويّ
ومــن هنــا مل يبــدأ عبــد الرمحــن يف األندلــس مــن »نقطــة الصفــر« كمــا يُقــال، ولكنّــه أسَّــس دولــة، وشــاد 
عمرانــاً، ونّظــم إدارةً، وفتــح اجملــال للصّناعــات وأنــواع الزِّراعــة، واسرتســلت احلركة العلميّــة )بفروعها املختلفة( 
علــى مثــل مــا كان يف دمشــق والشــام، ثــم »تطعّــم« هــذا كلــه بالظــال األندلســيّة يف عهــد عبــد الرّمحــن، وجــرى 

املروانيــون بعــده علــى نَهْجــه، مــع الّتجديــد الــذي يقتضيــه منــوّ ذلــك كلـّـه، وعلــوّه يف مــدارج احلضــارة.

ــو بكــر محمــد القرطبــي. تاريــخ األندلــس، ابــن الكردبــوس. دولــة اإلســالم فــي  ــة، أب )12( انظــر تفاصيــل مــا ســبق فــي: تاريــخ افتتــاح األندلــس، ابــن القوطي

ــي  ــخ العباس ــي التاري ــى. ف ــوزي مصطف ــار، ف ــار النه ــاري، عم ــي والحض ــي السياس ــي واألندلس ــخ العباس ــان. التاري ــد هللا عن ــد عب ــس، محم األندل
ــي الحجــي.  ــن عل ــد الرحم ــخ األندلســي، عب ــادي. التاري ــار العب ــد مخت واألندلســي، أحم
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ثالثًا _ ممهّدات شامية قدمية، وأُخرى قريبة:
كان للكنعانيــن والفينيقيــن)13( عاقــات خمتلفــة يف جــزر البحر املتوســط، وســواحل عــدد من البلدان، 
وكانــت هنــاك عاقــات أكيــدة بــن بــاد الشــام وقــرص منــذ األلــف الســابع قبــل امليــاد، ومّتــت مبــادالت بــن 
بــاد الشــام وكريــت منــذ األلــف الثالــث قبــل امليــاد، علــى األقــّل، وكانــت للكنعانيــن والفينيقيــن عاقــات 

مــع مصــر، وحبــر إجيـَـة، والشــطر الشــرقي مــن البحــر املتوســط)14(.
والعاقــات بــن بــاد الشــام وبــن الشــطر الغربــي مــن البحــر املتوسّــط ترقــى إىل القــرن الثانــي عشــر 
ــوا  ــد كان ــة، فق ــل إنشــاء قرطــاج يف إفريقي ــة قب ــرة إيري ــاد، وقامــت هلــم عاقــات مــع شــبه جزي ــل املي قب

يبحثــون عــن املــوادّ اخلــامّ وخاصــة القصديــر.
وقد قطن الكنعانيون مدينة ترشيش، يف منطقة غنية بالقصدير وأسهموا يف ازدهارها.

وكان الكنعانيــون حيملــون إىل تلــك األرجــاء التُّحــف، واألنســجة املصبوغــة، باألرجــوان، واخلــزف، 

»الفينيقيــون«: تســمية أطلقهــا اليونانيــون علــى كنعانيـّـي الســاحل الســوري وتابعهــم علــى ذلــك الغربيــون... وكانــت هــذه التســمية تعنــي بصــورة أخــّص   )13(

ــي األلــف األول قبــل الميــالد مــن أهــل أرواد وصيــدا وصــور. وهنــاك كنعانيــون قُدامــى مــن األلــف الثانــي قبــل الميــالد مثــل أهــل أوغاريــت  كنعانيّ
ــم:  ــيون اس ــون التّونس ــم الباحث ــق عليه ــي فيُطِل ــط الغرب ــر المتوس ــاء البح ــي أرج ــروا ف ــن انتش ــون الذي ــاج الحديث ــو قرط ــا كنعاني ــل. أّم وصــور وجبي

ــور: 47(. ــى البحــث المذك ــية عل ــن. )حاش اليونيقيّي
)14( العالقات بين الكنعانيين والفينيقيّين واإلسبان، عدنان البُنّي، ص50-47.

أقواس شجر النخيل يف مسجد قرطبة الكبر
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والعــاج، واخلــزّ، والزيــت وغــر ذلــك... وكانــوا يف املقابــل يأخــذون املعــادن املتوافــرة، وعلــى رأســها القصديــر 
والفّضــة، وبســبب هــذه التجــارات، نشــأت مُعَمّــرة )قــادش( علــى الشّــاطئ األطلســي. وقــد وَّلــد االحتــكاك 
ــاء  ــر الكنعانــي يف ميــدان التحصــن، والبن ــن حضــارة مستشــرقة يظهــر فيهــا األث ــن واإليريّ بــن الكنعانيِّ

والدفــن والكتابــة والصياغــة، والفنــون الصغــرى كالعاجيــات وصناعــة الدّمــى والفخــار...
وقــد عــاجل د. شــاكر مُصطفــى وغــره مــن الباحثــن هــذا املوضــوع، وقــدم فيــه ماحظــات مــع آراء 
مفيــدة، وقــال: إن الصلــة بــن دمشــق والشــام مــن جهــة، وقرطبــة واألندلــس مــن جهــة ثانيــة صلــٌة عريقــة 
موصولــة قبــل دخــول عبــد الرمحــن بــن معاويــة بــن هشــام بــن عبــد امللــك، بــل نقــول: إن الصلــة الشــامية 
ــاً مل تُمــحَ  ــام هنضــة الفينيقيــن الذيــن أثبتــوا ألنفســهم وجــوداً بشــريّاً وحضاريّ »األندلســيّة« قدميــة مــن أيّ
آثــارُه، »وإذا جتاوزنــا العصــور األنرتوبولوجيّــة القدميــة وعُهــود السَّــلف وجدنــا أنّ عاقــات إســبانية اجلنوبيَّــة 
خاصــة مــع بــاد شــرقي املتوسّــط تعــود إىل العهــود الفينيقيــة، فهــذا الشــعب الشــاميّ )العربــيّ( الــذي كان 
جانبــاً مــن الكنعانيــن ســكان الشــام األقدمــن انســاحَ علــى شــواطئ البحــر األبيــض املتوسّــط اجلنوبيّــة حتــى 
تونــس، حيــث أقــام مدينــة قرطاجــة، واّتخذهــا نقطــة انطــاق بعــد مدينــة صُــور علــى مجيــع تلــك الشّــواطئ. 
وحــن انتهــى ]وصــَل[ إىل شــواطئ املغــرب انتقــل منهــا بســهولة إىل الــرّ اإلســباني املُقابــل، وأقــام الصّلــة بــن 

العُدْوَتــن ]الشــاطئن املتقابلــن[ منــذ األلــف الثانــي قبــل امليــاد«)15(. 
وقــد اكتشــف الفينيقيــون املنطقــة، ومارســوا التجــارة فيهــا، وبنــوا املســتوطنات الفينيقيــة الــي حتــوّل 
بعضهــا إىل مُــدن مــا تــزاُل قائمــًة إىل اليــوم، ومنهــا يف املغــرب: العرائــش احلاليــة، وطنجــة، ومَليلــة، وأقامــوا 
يف الــرّ اإلســباني مالقــة احلاليــة، وكان امسُهــا: ماحلــة )وكانــت لتمليــح األمســاك وحفظهــا( وقــادس 
احلاليــة، ومدينــة املُنَّكــب احلاليــة، ومــا يــزال امسُهــا يُذكــر بالصيغــة العربيــة: Almuňacer، وهــذه املدينــة 
كانــت منــزل عبــد الرمحــن أوّل دخولــه األندلــس. وقــد أقــام أهلهــا يف العصــر احلديــث متثــاالً لعبــد الرمحــن 

باحلجــم الطبيعــي ممتطيــاً حصانــه، ملتفتــاً إىل مدينــة قرطبــة.
وكان دخــول العــرب إىل األندلــس انطاقــاً مــن دمشــق متابعــًة حلركــة الفتــوح العربيــة اإلســامية، علــى 
وَْفــق منهــج األُمويّــن يف اجلغرافيــة شــرقاً وغربــاً، وبعــد أن صــار البحــر املتوســط بــن يــدي الفاحتــن صــار 
ــن هــذا امللمــح  ــًة لذلــك املنهــج. وقــد بيّ ــاً، وكان دخوهلــم إىل األندلــس متابع ــه عربيّ شــرق املتوســط وجنوب
د. مصطفــى وهــو يقــارن بــن سياســة األمويــن وسياســة العبّاســيّن، فقــد كان األمويــون يَعــدّون أيَّ فتــٍح 
قامــوا بــه أليــة جبهــة بــدءاً لفتــٍح آخــر، ومنطلقــاً لنصــر جديــد، يف حــن تاهــم العباســيّون فاعتــروا احلــدود 

الــي ورثوهــا عــن األمويّــن هنايــات الدولــة، ومراكــز امتنــاع ودفــاع)16(.
ويُاحِــظ قــارئ تاريــخ الدولــة األمويــة املروانيــة انتقــال تقاليــد احلكــم واإلدارة والدبلوماســيّة، والعنايــة 
بالعُمــران واإلنشــاءات، إىل األندلــس، حتــى وصلــت إىل بنــاء مــدن جديــدة، واالهتمــام باللغــة العربيــة ومــا 
يتعلــق هبــا، ونشــر التســامح يف اجملتمــع بعناصــره املختلفــة مــن عرقيــة ودينيّــة وبيئيّــة، واســتقبال الوافديــن 
مــن املشــرق واملغــرب بالرتحيــب وحُســن الَقبُــول، واحملافظــة علــى الوقــوف باخلصومــة عنــد حــدّ ال تتجــاوزه.

)15( األندلس في التاريخ، د. شاكر مصطفى، ص: 18.

)16( األندلس في التاريخ، ص19.
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وقــد خََطــب عبــد الرمحــن 
الداخــل ألبــي جعفــر املنصــور)17( 
حنــو  املنابــر  علــى  األندلــس  يف 
ســنة، وقيــل أكثــر مــن ذلــك. وملّــا 
خالفــه أهــل األندلــس علــى ذلــك 
ومل  للعباســين،  اخلطبــة  تــرك 
بلقــب  واكتفــى  باخلافــة  يتلّقــب 

األمــر.
وكان معاويــة مــن قبــل قــد 
اكتفــى بلقــب األمــر، عنــد خافــه 
ومل  عنــه،  اهلل  رضــي  علــي  مــع 
ــة إال ســنة 40ه يف  يتســمّ باخلاف

طويــل)18(. كام 

رابعًا _ دولة عبد 
الرّمحن:

دامــت دولــة عبــد الرمحــن 
مخســاً وثاثــن ســنة، كانــت حافلــًة 
والتفــات  واملُؤامــرات،  باألحــداث، 
ــن الشــمال إىل  ــدوّ اخلارجــي م الع
وقــد  منهــا.  لاقتطــاع  األندلــس 
كلّــه  الرمحــن هلــذا  تصــدّى عبــد 
حــاالً بعــد حــال حّتــى صفــا لــه أمــر 

الدَّولــة، واجتمعــت لــه األندلــس، والتفــت النــاس مــع عبــد الرمحــن إىل متكــن أجهــزة الدَّولــة مــن االســتفادة 
ــن: ــى أمري ــه عل ــد الرمحــن دولت ــس عب ــة. وأسّ ــن هــذه األحــوال، وعطــاء الطبيع م

مــا عرفــه يف الشــام مــن أُســس احلضــارة يف جوانبهــا املختلفــة. وكانــت أسســاً ناجحــة، 	 
ــم. ــة األوىل يف العــامل القدي ــة الدول ــة األمويّ ــت الدول جعل

ــد 	  ــة، وكان عب ــور الدَّول ــه، وحســن نظــره يف أُم ــد الرّمحــن مــن إبداعات ومــا اســتحدثه عب
الرمحــن إداريـّـاً بارعــاً، وناظــراً مدققــاً يف أســاليب التقــدّم احلضــاري يف وجوهها املختلفة. 

ولكــنّ املنهــج الشــامي بقــي ماثــاً يف خميّلتــه، دائــم احلضــور.
إذن: كان لعبــد الرمحــن الداخــل أثــرٌ مُِهــمٌّ فعّــال أساســيّ يف الوصــل املتــن بــن الشــام واألندلــس، »لقــد 

)17( يترّدد الخبر في تراجم عبد الرحمن وَسْرد أخباره، انظر مثاًل: األندلس في التاريخ، ص45-44.

)18( تاريخ األدب العربي، عمر فروخ، ص405.
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، بالــغ الــذكاء،  كان يف قمــة الســلطة، وصاحــب الكلمــة األوىل، لقــد كانــت شــخصيتُه شــخصيَّة حاكــٍم َذكــيٍّ
ــة)19(،  ــة املروانيّ عاطفــي، ناشــب العــروق يف حقيقــة األمــة، ويف حضــارة الشــام، ويف مناقــب أســرته األموي
املتشــرّب مــن األلــق الــذي كانــت عليــه »اإلمراطوريــة« العربيــة اإلســامية يف عزّهــا قبــل االهنيــار املفاجــئ 

ســنة )132ه - 750م(. لقــد كانــت دمشــق الشــام، ومَــن فيهــا، ومــا فيهــا رهــن فكــره وصُحبــة خيالــه)20(.
ويَجــدُ قــارئ تاريــخ األندلــس أيــام عبــد الرمحــن تــرداداً هلــذه الفكــرة، جيــيء علــى أســاليب خمتلفــة 
ــد الرمحــن  ــمَ عب ــذا طعَّ ــز ســامل: »... وهك ــد العزي ــور الســيّد عب ومقصــد واحــد. وجنــد يف دراســة الدكت
ــةٍ زاهــرة بقرطبــة،  حضــارة األندلــس بالطابــع الشــامي؛ وإليــه يرجــعُ الفضــل يف َغــرْس بــذور هنضــة علميّ
وســتنمو هــذه النهضــة علــى مَــرّ األيــام حتــى تصبــح قرطبــة يف عهــد أحــد أحفــاده عاصمــة الدنيــا، ومركــز 
العلــم واحلضــارة. وهــو - لذلــك - يُعَــدّ أعظــم أمــراء بــي أميــة يف األندلــس، ولــوال أنّ اخلليفــة عبــد الرمحــن 

ــة«)21(. الناصــر ســيقوم بــدوٍر مُشــابهٍ لــدوره لقلنــا إنــه أعظــم مَــن توّلــى األندلــس مــن بــي أميّ
وقــال الدكتــور ســامل يف جمــال آخــر مــن كتابــه: »إنّ عصــر بــي أميــة يف األندلــس يُعَــدّ امتــداداً 

املشــرق«)22(. يف  لعصرهــم 
ــل الدكتــور حســن أمحــد حممــود الــكام املُجمــل الــذي يــرد عــن الصلــة بــن الشــام واألندلــس  وفصّ
ــى النّســق  )ودمشــق وقرطبــة( عنــد القدمــاء واملُحدثــن، فقــد: »أنشــأ عبــد الرمحــن ]الداخــل[ حكومــًة عل
ــاً، فقــد اســتقى مــن تقاليــد عرفهــا األمويــون، وطبّقوهــا، وحّققــت هلــم  األمــوي، وكان اجتاهــه هــذا طبيعيّ

الســؤدد حنــواً مــن تســعن ســنة، هــذه التقاليــد األمويــة يُطلــق عليهــا: التقاليــد الشــامية«.
وكانــت هــذه التقاليــد تعتمــد علــى أُســس واضحــة: علــى تكويــن مجاعــة مــن الرجــال املخلصــن 
للدولــة: ينهضــون بعبئهــا يف العاصمــة واألقاليــم، منهــم رجــال مــن العــرب، أو مــن مــوايل البيــت األمــوي: 
قــون أهــداف البيــت األمــوي. وقــد شــهد العصــر األمــوي يف الشــرق جيــاً كامــاً مــن اإلداريّــن األكفيــاء،  يُحقِّ
والقــوّاد املَهــرة الذيــن هنضــوا بالعــبء كلـّـه مــن أمثــال: زيــاد واحلجــاج ومســلمة بــن مَْخلــد، وقــرّة بــن شــريك، 
وموســى بــن نصــر. وكان ميــل اإلداريّــن الذيــن أوجدهــم تنظيــم عبــد الرمحــن ال يقلـّـون كفايــًة أو إخاصــاً 

عــن ذلــك اجليــل القديــم.
علــى كل حــال هنــض عبــد الرمحــن بأعبــاء دولتــه بنفســه، واعتمــاداً علــى أهــل بيتــه الذيــن اســتدعاهم، 
ــاً.  ــاً عربيّ ــن املُخلِصــن، وأكســبهم طابع ــوّن طوائــف )مجاعــات( مــن املُوال ــامّ األمــور، وك ــدَ إليهــم مبه وعَِه

قرشــيّاً أمويّــاً، وهــذا مــا يُعــرف يف املصطلــح بـــ: »التقليــد الشــامي يف األندلــس«)23(.
ــه  ــة، وصــوّر عملَ ــة واخلارجيّ ــد الرمحــن الداخليّ ــع د. حســن أمحــد حممــود عَرَضــه ألعمــال عب وتاب
السّياســي واإلداري، وراجــع ذلــك العمــل علــى ضــوء حتليلــه وانطباعــه الشــخصي مــن خال رؤيتــه التارخيية 

واحلضاريّــة.
)19( األمويــة نســبة إلــى أميــة الجــّد األعلــى، والمروانيــة نســبة إلــى مــروان بــن الحكــم فقــد انتقــل الحكــم بعــد اعتــزال معاويــة الثانــي مــن الفــرع الســفياني إلــى 

الفــرع المروانــي.
)20( التقاليد الشامية في الديار األندلسيّة، محمد رضوان الداية، ص22.

)21( تاريخ المسلمين وآثارهم في األندلس (من الفتح العربي حتى سقوط الخالفة في قرطبة، السيد عبد العزيز سالم، ص209.

)22( تاريخ المسلمين وآثارهم في األندلس، ص49.

)23( تاريخ المغرب واألندلس، ص91.
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وقــارن د. حســن أمحــد حممــود بــن مــا صنعــه عبــد الرمحــن وبــن مــا اعتمــده العباســيون يف املشــرق، 
فقــد ســلك عبــد الرمحــن بنظــام الــوزارة مســلكاً جديــداً، وإن كان يتفــق مــع النظــام الــذي ألَِفــهُ املشــرق يف 
بعــض االجتاهــات: كان العباســيون خيتــارون رجــاً واحــداً يُفوّضــون إليــه أمــور اإلدارة كلّهــا إحيــاءً للتقاليــد 
ــوزراء خيتــصّ كل واحــد منهــم بأمــر مــن  ــار طائفــًة مــن ال ــد الرَّمحــن خيت الفارســية القدميــة)24(، وكان عب
أمــور الدَّولــةِ، وكان رئيــس هــؤالء مجيعــاً يُسَــمّى )احلاجــب(، وأصبــح نظــام احلِجابــة هــذا تقليــداً جــرى عليــه 

األمويــون بعــد عبــد الرمحــن.
لقــد كان إنشــاء دولــة بــي مــروان اجلديــدة يف األندلــس إذن إحيــاءً ونقــاً مــن الشــام يف املشــرق إىل 
ــه يف الشــام  األندلــس يف املغــرب، وقــد نقــل عبــد الرمحــن شــكل احلكــم وأُســلوبه، وتبــع مــا كان عليــه قومُ
يف إدارة احلكــم، ويف ضبــط األمــور، ويف االســتعانة بالــوزراء واألعــوان. ويف االختــاط بالنــاس، وحتسُّــس 
قضاياهــم. ولكــن عبــد الرمحــن اكتفــى بلقــب األمــر ومل يتلّقــب باخلافــة، غــر أن عبــد الرمحــن الناصــر 
ــب باخلافــة بعــد إعــان الدولــة الفاطميّــة اخلافــة، مــع وجــود اخلافــة  )300 - 350ه = 912 - 961م( تلقَّ

العبّاســيّة.
وذكــر ابــن حــزم دولــة عبــد الرمحــن الداخــل يف سِــياقِ كاٍم لــه بالــغ األمهيــة عــن دولــة بــي أميــة يف 
ــب  املشــرق وانتقاهلــا إىل األندلــس: »... ومل ميلــك أحــد مــن ملــوك الدنيــا مــا ملكــوه مــن األرض إىل أن تغلَّ

)24( تاريخ المغرب واألندلس، ص92.
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ــس  ــة إىل األندل ــن معاوي ــد الرمحــن ب ــم عب ــم، فســار منه ــاس باملشــرق، وانقطــع هبــا ملكه ــو العبّ ــم بن عليه
وملكهــا هــو وبنــوه، وقامــت هبــا دولــة بــي أميــة حنــو الثامثئــة ســنة، فلــم يكــن يف دول اإلســام أنبَــُل منهــا، 
وال أكثــر نصــراً علــى أهــل الشــرك، وال أمجــع خلــال اخلــر... هبدمهــا اهندمــت األندلــس إىل اآلن، وذهــب 

هبــاءُ الدولــة بذهاهبــا«)25(.
وســار عبــد الرمحــن يف التعامــل مــع مَــن حولــه، ومــع ســائر النــاس بســرة أهلــه يف الشَّــام، مــن 
البســاطة والتواضــع، فإهنــم مل يطلبــوا مــن النــاس خماطبتهــم بالّتمويــل)26( والعبوديــة واملُلــك، وال تقبيــل أرض 

ــدٍ وال ِرجــل!. وال ي
ــد الطريــق لعقبــه،  ــل الصعــب، ومهّ وكان عبــد الرمحــن يتمّتــع مبواهــب إداريــة باهــرة... علــى أنــه ذلَ

واســتطاع أن يضــع دعائــم تلــك اململكــة الــي َغــدتْ علــى يــده أُعجوبــة العُصــور الوســطى)27(.
وقــد نــوّه مــؤرخ األندلــس ابــن حَيّــان)28( مبقــدرة الداخــل، وكفاياتــه اإلداريــة، ورفــع األواويــن، وَفــرض 
األُعطيــة، وعََقــد األلويــة، وجَنّــد األجنــاد، ورفــع العمــاد، وأوثــق األوتــاد. فأقــام للمُلــك)29( آلته وأخذ للســلطان 

. عُدّته
بَسُّــط إىل النــاس،  وحافــظ عبــد الرمحــن الداخــل، يف مــدّة حكمــه األندلــس، علــى بســاطة احلكــم، والتَّ
امــات، متامــاً كالــذي كان  ــح البــاب ألصحــاب الظُّ وعــدم إقامــة احلجــاب أمــام الزائريــن واملراجعــن، وَفتَ
يفعلــه خلفــاء بــي أميــة يف دمشــق. وقــد نبــه علــى هــذه العــادات والصفــات األمويــة ابــن حــزم، وقــال 

املعاصــرون كامــاً يعــزّز مــا ذكــره ابــن حــزم يف آثــاره التارخييــة.
ــلطات، ورعَــوا - عــن عقيــدة ورأي -  وحافــظ عبــد الرمحــن هــو وأوالده وأحفــاده علــى فصــل السُّ

ــن)30(. ــواء املغال ــن غل ــرأي م ــر، ونصــروا صاحــب ال ــة الفك ــوا حُرّي أحــكامَ القضــاء وأنفذوهــا، وحَمَ
وكان نقــش خــامت عبــد الرمحــن)31(: »عبــد الرمحــن بقضــاء اهلل راٍض« و: »بــاهلل يثــقُ عبــد الرمحــن 
وبــه يعتصــم«، ووجــد فيــه أحــد املؤرخــن داللــة مــن األمــر علــى التواضــع اجَلــمّ، وقــال: إنــه مل يتخــذ لقــب 

املظفــر أو الناصــر أو املنصــور أو غرهــا.

خامسًا _ التسامح تقاليد أموية شرقية وأندلسيّة:
نقــل األســتاذ حممــد عبــد اهلل عنــان يف تارخيــه األندلســي)32( عــن عــدد مــن املستشــرقن الباحثــن 
ــيمُونيت، علــى  يف األندلســيات إشــارتَهم باعتــدال السياســة اإلســامية، وآثــار مســلكها املســتنر، وفيهــم سِ
رغــم حتاملــه علــى العــرب، وألْتامــرا، وكاردينــاس، وممــا قالــه: إن الفضــل يرجــع إىل تســامح الــوالة واألمــراء 
األوائــل. يف أنــه خــال العصــور األوىل مــن احلكــم اإلســامي: كان الشــعبان: املُســلمون، واملســتعربون 

)25( يُنظر: البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب، ابن عذاري، 2: 40-39.

)26( التمويــل أن يقــال ألحدهــم: يــا مــوالي! والعبوديــة أن يقــال للحاكــم وَمــن فــي موقعــه: يــا ســيّدي، أو أنــا عبــدك فــي طاعتــك! والُملــك: أن ينــادى األميــر أو 

الخليفــة بلقــب الملــك.
)27( دولة اإلسالم في األندلس، 1: 199.

نقله المقري في نفح الطيب، 1: 182.  )28(

)29( المقصود بالملك: الّدولة، فإن األمويين لم يتلقبوا بالُملك.

)30( البيان المغرب، 2: 66، وقرطبة في العصر اإلسالمي، أحمد فكري، ص37-36.

)31( نفح الطيب، 3: 37.

)32( دولة اإلسالم في األندلس، 1: 270.
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ــرّة«. )النّصــارى( يعيشــان جنبــاً إىل جنــب عيشــًة حُ
وعَــدّ األســتاذ عنــان شــهادة هــؤالء وأمثاهلــم دليــاً علــى كــذب ادّعــاءات املُتعصِّبــن علــى العــرب 

وأســلوب حكمهــم يف األندلــس.
ويقــال إن عبــد الرمحــن ملّــا توّطــد ملُكــه، وَكثُــرت قواتــه وعُدّتُــه فّكــر يف اســرتداد ملــك بــي أميــة 
ــك  ــده يف ذل ــس، وأيّ ــى األندل ــده ســليمان عل ــه، واســتخاف ول ــل إىل املشــرق ببعــض قوات بالشــام، والرحي
خاصــة أُســرته ومواليــه، وكان ذلــك يف ســنة 163ه - 879م، ولكــن اضطــرام الثــورة يف سرقســطة حــال بينــه 

وبــن ذلــك العــزم، وتــويف قبــل أن تســنح الُفرصــُة لتنفيــذه.

سادسًا _ يف الصَّنايع والزّراعة والتجارة:
كان عهــد عبــد الرمحــن الدّاخــل عهــدَ هنضــة وازدهــار يف جوانــب احليــاة املختلفــة، فإنــه أرســى دعائــم 
الدَّولــة علــى مــا عرفــه يف الشــام معرفــة واعيــة دقيقــة، وعلــى مــا اســتعان بــه مــن أهــل اخلــرة يف الصناعــة 
والزراعــة والتجــارة. وكانــت األندلــس، منــذ أول الفتــح، )وازداد األمــرُ وضوحــاً ونشــاطاً مــع عبــد الرمحــن( 
ــم. وفتــح األمويــون منــذ عهــد الداخــل األبــواب هلــذه اخلــرات )الشــامية  مقصــداً ألهــل اخلــرة وأهــل العل

أوّالً(، وبنــوا دولــة عصريــة، جتمــع بــن مــا يف املشــرق األمــوي، ومــا يف الغــرب علــى يــدِ الدّاخــل.
وظلــت األندلــس ألهــل الشّــام خاصــة، ولســائر مواطــي الدولــة املرتاميــة األطــراف. وســرعان مــا 

قرطبة



العدد األول - 1522021

صــارت األندلــس حاضــرةً عامليــة، وصــارت الدولــة األوىل يف أوربــة، ومنافســًة لبغــداد وارثــة احلكــم يف 
املشــرق.

وقــد كانــت العنايــة بالصناعــات متواصلــًة، وعلــى رأســها صناعــة األســلحة والسُّــفن، ومــا يتعلّــق 
ــدّدة. ــات متع ــا باألعــداء مــن جه ــاً يف حاجــة إىل هــذا االســتعداد، إلحاطته ــس دائم ــت األندل ــك. وكان بذل
وكانــت دمشــق أشــهر املــدن يف صناعــة الســيوف )وبعدهــا: بُصــرى وديــاف جنوبــي البــرتاء(. وجــادت 
صناعــة الســيوف الدمشــقية يف األندلــس، وانتقلــت »الســيوف الدمشــقية، وطريقــة صناعتهــا إىل األندلــس، 
وقــد عُــي عبــد الرمحــن األوســط بتشــجيع صناعــة السُّــيوف يف )طليطلــة( ويف )املريّــَة( الــي قطنهــا 

الدمشــقيون«)33(.
وتبــع ترصيــع الفــوالذ وســواه مــن املعــادن بالذهــب والفّضــة وتزويقهــا بالصّــور، علــى شــكل »الزّهــر«، 
وهــو فــن جــيء بــه مــن دمشــق، وجــاد يف األندلــس، وانتقــل إىل أوربــة. ويف كلمــة لألســتاذ عنــان عنــد حديثــه 

عــن )طليطلــة(: إهنــا »حافظــت علــى شــهرهتا القدميــة يف صنــع األســلحة واألدوات القاطعــة...«)34(.
ومــن هــذه الصناعــات املتقنــة صناعــة احُللــيّ مــن املعــادن الثمينــة، ومــن غرهــا. ومنهــا احلليّ الشــعبيّة 

الي اكتســبت اســم الدمشــقي )أو: الدامســكينو(.
ــد  ــو()35(: »لق ــال الباحــث اإلســباني )تُورين ــاج واملنســوجات ق ــرة عــن صناعــة األقمشــة والديب يف فق
ــن إســبانية لســاهنا  ــت م ــراً جعل ــراً كب ــة تأث ــن الصناعــات املشــرقية بابتداعاهتــا الرائع ــرت يف هــذا الف أثَّ
ــة... ولعــّل النشــاط  ــم تتبعــه االبتداعــات األصيل ــة باشــتقاق الفــنّ املشــرقي أوّالً ث الناطــق بامسهــا يف أورب
ــي علــى عهــد اخلافــة القرطبيــة...«. وكان لطليطلــة مكانــة كبــرة  ــهُ الَفنّ اخلــاصّ هبــذه الصناعــة بلــغ أوْجَ

ــة النَّســيج)36(. يف صناع
_ الوشي الشامي:

ــة، فهــو  ــنة املوشــاة، ويف خــر ابــن حيــان أنــه لبســه أحــد أفــراد بــي أميّ وهــو نــوع مــن الثيــاب احملسّ
ــه نــوع آخــر للنســاء. لبــاس للرّجــال، وال مينــع أن يكــون من

ــامي يف نفــح الطيــب)37(، وباســم الوشــي اهلشــامي يف املقتبــس)38(، فقــد  وقــد ورد باســم الوشــي الشّ
كان هشــام بــن عبــد امللــك، جــدّ عبــد الرمحــن الدّاخــل، يُعنــى باملابــس، قــال صاحــب مــروج الذهــب إنــه: 

ــَل اخَلــزّ، وُقُطــفُ اخلــزّ...«. »اســتجادَ الُكســى والفــرش«، وقــال متابعــاً: »ويف أيامــه عُمِ
ــاض  ــي اختــذت البي ــم عــن الشــام، ال ــة مــن قدي ــس، منقول ــاب البيــض شــائعة يف األندل ــت الثي وكان

ــس الســواد. ــا العباســية بلب شــعاراً، وخالفه
وذكــر لســان الديــن بــن اخلطيــب خــراً وقــع يف القــرن الثامــن اهلجــري – الرابــع عشــر امليــادي، 
حــن اســتقبل أهــل مدينــة وادي آش موكــب الســلطان أبــي احلجــاج يوســف بــن نصــر، قــال: »فرأينــا تزاحُــم 

)33( الشام: لمحات آثارية وفنّية، عفيف بهنسي، ص211.

)34( اآلثار العربية الباقية في إسبانيا والبرتغال، محمد عبد هللا عنان، ص92.

)35( الفن اإلسالمي في إسبانية، مانويل جومث مورينو، ص411.

)36( اآلثار الباقية: 92.

)37( نفح الطيب 2: 503.

)38( المقتبس من أنباء أهل األندلس، البن َحيّان القرطبي، ص226.
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ــع األزهــار  الكواكــب باملناكــب، وتدافــع البُــدور بالصــدور: بيضــاً كأســراب احلمائــم، متلّفعــات بروضهــنّ تلفُّ
بالكمائــم...«)39(.

_ الزراعة والبستنة:
أُعِــن عبــد الرمحــن الدّاخــل يف نقلــه األشــجار واألزهــار والنباتــات، مــن الشــام وإفريقية، بــأن األندلس 
قريبــة احلــال مــن الناحيــة اجلغرافيــة، واجلغرافيــة الفلكيــة، ومــن حيــث خصائــص البــاد مــن البــاد 
الشــامية، وقــد ذكــر القدمــاء هــذا مبناســبات خمتلفــة. ومــن ذلــك مــا قالــه أبــو عامــر الســاملي: »األندلــس مــن 
اإلقليــم الشــامي، وهــو خــر األقاليــم، وأعدهلــا هــواءً وترابــاً، وأعذهبــا مــاءً، وأطيبهــا هــواءً وحيوانــاً ونباتــاً، 

وهــو أوســط األقاليــم...«)40(.
ــة يف  ــا، مياني ــا وهوائه ــس شــامية يف طيبه ــؤرخ اجلغــرايف: »األندل ــب امل ــري، األدي ــد البك ــي عبي وألب

اعتداهلــا واســتوائها...«)41(.
ومــن حــبّ األندلســين لألشــجار، ونشــرهم اخُلضــرة يف كل مــكان، قلّــدوا غــرَ مذهــب اإلمــام الــذي 
ال يُجيــز زرع الشــجر يف املســاجد)42(، وزرعــوا يف مواضــع خمتلفــة منهــا األشــجار املثمــرة وأشــجار الزّينــة 

)39( مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في المغرب واألندلس، أحمد العبادي، ص8.

)40( نفح الطيب، 1: 154.

)41( نفح الطيب، 1: 154.

)42( وأخذوا بقول األوزاعي الذي كان سائداً قبل غلبة مذهب مالك.

مسجد قرطبة الكبر من األعلى
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وغرهــا. وقــد شــاهدتُ أشــجار الرتقــال والليمــون والكبـّـاد يف املســجد اجلامــع األمــوي بقرطبــة، حــن زرهتــا 
سنة )1396هـ - 1976م(.

ــى  ــة عل ــة وإشــبيلية وغرهــا، املبني ــدور يف قرطب ــزال ال ــدار الدمشــقية، ومــا ت ــدار األندلســية كال وال
ــة... ــك يف دار دمشــقية تراثي ــن باألشــجار واألزهــار؛ وكأن ــي، تتزيَّ الطــراز العرب

ويف كتــاب الباحــث اإلســباني: خــوان ڤيرنيــت املرتجــم بعنــوان )فضــل األندلــس علــى ثقافــة الَغــرْب(
)43( كام علــى مــا نُقــل مــن الشّــام إىل األندلــس مــن أشــجار الفواكــه واخلضــراوات، ومــن غرهــا مــن أقطــار 

البــاد العربيــة واإلســامية، ومــن املنقــول مــن الشــام: 
.Algodon الُقطن، وأصله من اهلند، وأدخل العَربُ زراعته إىل األندلس، وهو باإلسبانية

والسّــبانخ )اإلســفاناخ(، والباذجنــان، واحَلرْشَــف أو اخُلرشــوف)44(، والبّطيــخ األمحــر، واملشــمش، 
ــور  ــه: اإلســرج، واإلســفراج، قــال الدكت ــون، ويقــال في ــرّي، والزعفــران ، واهللي ــرّز، والتــن ال والليمــون، وال
حســن مؤنــس: »إن ضيعــة: أراخنويــت القريبــة مــن مدريــد والفراولــة أو الفريــز، تــوت األرض، واإلســفراج، 

ــوه إســبانية«)45(. والعــرب هــم الذيــن أدخل
ــَل مــن الشــرق العربــي )الشــام خاصــة(،  ــا نُقِ وعــدّدَت الباحثــة أ. ســلمى احلّفــار الكزبــري أشــياء ممّ
ــة، وغــر  ــع، والطــبّ، والصيدل ــة واألدب، والعمــران، والصنائ ــم واللغ ــا الفكــر والثقافــة والعل ــدأت بقضاي وب
ــت  ذلــك إىل أن قالــت، وقــد مسّــت هــذا كلــه: عبقريــة الفكــر العربــي يف األندلــس: إن هــذه العبقريــة »ختطَّ
هــذه املياديــن مجيعــاً، فاشــتملت علــى أحــدث وســائل الزراعــة والــريّ، وأجنحهــا، فاخضــرّت يف األندلــس 
الســهول والقفــار، وأزهــرت فيهــا البســاتن واهلضــاب إْذ نَقــل أســافنا إليهــا أشــجاراً مــن الشــرق العربــي 
كالزيتــون والليمــون والنارنــج، ونباتــات كالزعفــران، وأزهــاراً كاليامســن والرّحيــان واخُلزامــى، ومل تــزل 

ــى يومنــا هــذا...«)46(. ــًة يف لغــة اإلســبان حّت أمساؤهــا مجيعــاً عربيّ
وهنــاك أشــجارٌ وأزهــارٌ ونباتــات لفتــت أنظــار األدبــاء والشــعراء، وكان هلــا خلفيـّـات خمتلفــة العناصــر. 
ــت  ــم انتقل ــس، ث ــة ُزرعــت يف األندل ــا()47( أن أول خنل ــد املستشــرق اإلســباني )بالنثي ــل: النّخــل، وقــد أّك مث
زراعتهــا إىل أوربــة، كانــت خنلــًة )أو خنــاً( ممـّـا جلبــه عبــد الرمحــن الداخــل مــن الشــام، ونََقــَل قطعــة عبــد 

الرمحــن الشــهرة)48(:
يا نَخُل أنتِ َغريبٌة مِثلي                           يف الَغرِب نائيٌة عن األهِل

وقال د. سامل: إن عبد الرمحن الدّاخل اهتم بزراعة النخيل يف مُنية الرّصافة: »لتُذّكره برصافة 
جَدّه بالشام...«)49(.

لــه. وكانــت  ومــن األشــجار الــي انتقلــت إىل األندلــس: نــوع مــن الرمــان كان عبــد الرمحــن الداخــل يُفضِّ
)43( فضل األندلس على ثقافة الغرب، خوان فيرنيت، ص44.

)44( هــذا هــو اســمه العربــي، واشــتهر خطــأً باســم: أرضــي شــوكي، وهــو تحريــف أجنبــي للحرشــوف. وأشــاعه علــى خطئــه المترجمــون األوائــل )انظــر كتابــي: 

الجديــد( مــاّدة الحرشــوف.
)45( رحلة األندلس، حسين مؤنس، ص37-36.

)46( في ظالل األندلس، 64-63.

)47( تاريخ الفكر األندلسي، آْنِخل بالنثيا، ص51.

يراء، 1: 37. )48( القطعة في الحلة الّسِ

)49( قرطبة حاضرة الخالفة في األندلس، السيد عبد العزيز سالم، 1: 51-50.
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ــة منــه، وّزعهــا علــى حاضــري جملســه حــن وصلــت، وكان فيهــم  أختــه )أمّ األصبــغ( قــد بعثــت إليــه بكميّ
ســفر بــن عبيــد الكابــي مــن جنــد األردن باألندلــس. أخــذ ســفر رمانــة وعــاجل بذورهــا يف قريــة مــن قــرى 
)ريّــه( فنبتــت، وتكاثــرت أشــجارها، ومــا لبثــت أنْ أمثــرت، فحمــل منــه إىل عبــد الرّمحــن. وشــاع هــذا النــوع 
يف األندلــس، وانتقــل إىل بــاد املغــرب. ومــا يــزال إىل اليــوم معروفــاً بامســه األندلســي: )الرّمــان السّــفري(!
وقــد ذكــر شــعراء األندلــس هــذا الرّمــان، وأطالــوا يف وصفــه)50(، ومنهــم ابــن فــرج، قــال يف أول قصيــدة 

: له
والبسةٍ صدفاً أمَحرا                  أتتكَ وقد مُلِئَت جَوهَرا!

وذكــر حممــد كــرد علــي البُرتقــال واللّيمــون، وموطنهمــا شــرقي آســية لكــنْ يعــود الفضــل إىل العــرب 
يف نقــل هاتــن الشــجرتن إىل ســواحل حبــر الــروم )األبيــض املتوســط()51(... إخل.

وَفّضــل أهــل األندلــس - متابعــة ألهــل الشــام - الــورد علــى النّرجــس، وردّ شــعراؤهم علــى 	 
ابــن الرومــي حــن فضــل النّرجــس، وأزرى بالــورد)52(.

ــا خصوصــاً( فهــم 	  وكان للرّحيــان، ومــا يــزال، شــأن خــاص يف األندلــس )منطقــة أندلوثيّ
)50( يُنظر نفح الطيب، 1: 468، والشعر ألحمد بن فرج الجيّاني.

)51( خطط الشام، محمد كردعلي، 4: 181.

)52( الحدائق والجنان من أشعار أهل األندلس، وديوان بني فَرج شعراء َجيّان، محمد رضوان الداية، ص64-59.
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يعتنــون بــه ويزرعونــه يف الــدُّور، وهــو إضافــة إىل كونــه مــن النباتــات العطريــة )الطبيــة( 
يدخــل يف التقاليــد الشــعبيّة األندلســيّة، ويف األمثــال األندلســية: أشــهر مــن الرحيــان يف 

دار العــروس)53(.
واســم الزعفــران يف اإلســبانية )Azafran( نقــاً عــن العربيـّـة، فــإن العــرب هــم الذيــن أدخلــوا زراعتــه 

إىل األندلــس، كمــا ســبقت اإلشــارة إليــه.
ويرتبــط بالزراعــة نظــام الــريّ، فإنــه توجــد يف )بلنســية( إىل اآلن حمكمــة خاصّــة للميــاه، تعــاجل قســمة 
امليــاه، وتُعقــد كل يــوم مخيــس، كمــا كانــت أيــام احلكــم العربــي)54(. وقــد عاصــرتُ مثــل ذلــك يف يف دومــا مــن 
غوطــة دمشــق، فقــد كان هنــاك مكتــب خــاص يعــاجل قســمة ميــاه فــروع بــردى يف بســاتن الغوطــة، وجمــاري 

أهنارهــا. وكان مراقــب قســمة امليــاه يف الغوطــة يُدعــى )الشــاوي(.
_ الزّراعة بن املشرق واألندلس:

إنَّ عبــارة )اإلصــاح الزراعــي( تــرتدّد يف مواضــع كثــرة مــن التاريــخ األمــوي يف دمشــق وســائر بــاد 
الشــام، فقــد أحــدث يزيــد هنــراً إضافيـّـاً علــى فــروع بــردى عـُـِرف - إىل اليــوم - بنهــر يزيــد)55(، وجمــراه أعلــى 

مــن جمــرى هنــر )تــورا(.
ويف تاريخ هشام بن عبد امللك أنه »انكبّ على إصاح الزراعة يف العراق«)56(.

وحــن اســتقرّ عبــد الرمحــن يف قرطبــة، وصَفــا لــه احُلكــم التفــت إىل مــا يُؤسـّـس الدولــة مــن جوانبهــا 
املختلفــة، ومنهــا: الزراعــة والبســتنة، وإنشــاء احلدائــق يف املــدن، ويف أرباضهــا)57(.

سابعًا_ التنظيمات العسكرية بعد قيام الدولة اأُلمويّة يف األندلس:
يف حبــث عــن: تنظيمــات اجليــش يف الدولــة العربيــة اإلســامية يف األندلــس يف العصــر األمــوي)58( 
عقــد الدكتــور عبــد الواحــد طــه دّنــون فصــاً عــن التنظيمــات العســكرية، والعناصــر املُســتحدثة بعــد قيــام 
الدولــة األمويــة، وعــرض فيــه ألثــر البلديِّــن والشــاميّن، الذيــن اســتقروا يف قرطبــة وغرهــا، قبــل جمــيء 
عبــد الرمحــن ومكانتهــم يف جيــش الدّولــة بعــد قيــام اإلمــارة. وكان للشــاميّن مزيّــة علــى غرهــم فقــد كانــوا 
ــد دمشــق  ــرة(، أو جن ــد )إلب ــواء جن ــرى بعدهــم. وكان ل ــي العناصــر األُخ ــم تأت ــة اجليــش، ث يشــكلون طليع
األندلــس علــى امليمنــة، ويتبعهــم جُنــد محــص أهــل كــورة إشــبيلية، ومعهــم اجلنــد النازلــون يف )لبلــة( ومعهــم 
جُنــد قِنّســرين، وهــم أهــل كــورة جَيّــان، وبعدهــم جنــد فلســطن وأهــل كورتــي شــذونة واجلزيــرة اخلضــراء، 

فكانــوا يف امليســرة، ومعهــم لــواء جنــدي األردن ومصــر، وهــم أهــل كــورة باجــة.
وقــد اســتفاد األمــر عبــد الرمحــن بــن معاويــة، املعــروف بالداخــل، مــن هــذه الُكــوَر اجملنـّـدة، وال ســيّما 

)53( الزجل في األندلس، عبد العزيز األهواني، ص24.

)54( محكمــة الميــاه فــي بلنســية Tribunal de las Aguas كتــب عنهــا عنــان بحثــاً فــي مجلــة العربــّي )أشــير إليــه فــي التقاليــد الشــامية: 120، وذكرتــه 

األســتاذة ســلمى الحفــار )فــي ظــالل األندلــس، ص95(.
)55( جغرافية نهر يزيد، صفوح خير، من كتاب: دمشق الشام عاصمة الثقافة العربية، ص61-57.

)56( الدولة األموية، يوسف العش، ص284-283.

)57( األرباض جمع الّربض: الضاحية.

)58( تنظيمــات الجيــش فــي الدولــة العربيــة اإلســالمية فــي األندلــس فــي العصــر األمــوي مــن كتــاب: دراســات فــي التاريــخ األندلســي، عبــد الواحــد َدنُّــون طــه، 

ص42.



157 العدد األول - 2021

اليمانيّــن منهــم، فشــّكل فــور وصولــه إىل 
ــى  ــرّ األندلــس قــوّةً تنامــت بســرعة حت ب
ــت إىل حنــو ثاثــة آالف فــارس يف  وصل
إشــبيلية، ومــن هــذه املدينــة َكّتــب األمــر 
عبــد الرمحــن الكتائــب وهَيّــأ األجنــاد، 
لقتــاِل آخــِر والة األندلــس، قبــل جمــيء 

عبــد الرمحــن، يوســف الفهــري.
واملناصــب  الّتنظيمــات  ويف 
العســكرية يــرز )القــادة( قبــل غرهــم؛ 
فهــو أعلــى تلــك املناصــب، وكان األمــراء 
- يف كثــر مــن األحيــان - يتوّلــون القيــادة 
بأنفســهم، »وقــد أســهَم معظــم األمــراء 
واخللفــاء يف األندلــس بقيــادة احلمــات 
األمــر  خــروج  تعــّذر  وإذا  العســكرية، 
بنفســه أرســل أحــد أبنائــه لينــوب عنــه 
يف ذلــك، ولكــنْ يعيّــن معــه قائــداً جمرَّبــاً 

يكــون هــو املســؤول عــن احلملــة...«.
وكان عبــد الرمحــن الداخــل خيــرج 
بنفســه إىل الغــزوات واملعــارك، ويف خــر 
عنــه أنــه كان خارجــاً إىل الثغــر يف بعــض 
غزواتــه)59( فوقعــت غرانيــقُ)60( يف جانــب 
َكلََفــهُ  يعــرفُ  مَــن  وأتــاه  عســكره،  مــن 

ــه علــى اصطيادهــا، فأطــرق عنــه، ثــم جاوبــه)61(: ــه بوقوعهــا ويُشــهّيه هبــا، ويَحضُّ بالصيــد، يُعْلِمُ
ِع الَغرانِق دَعْنِي وصَيدَ وُقَّ

فإن مهّي يف اصطيادِ املارقِ
يف نَفٍق إن كان أو يف حالِق
إذا التََظتْ هَواِجرُ الطرائِق
كان لفاعي ظِلَّ بَنْدٍ خافِق

)59( أخبار مجموعة، ص118-117.

)60( الغرانيق جمع الغرنوق: من طيور الماء.

)61( المارق: الخارج على السلطة. والحالق: المكان المرتفع. والهواجر: جمع الهاجرة: شّدة الحّر في منتصف النّهار. والبَْند: العَلَم والراية.

حمراب املستنصر يف مسجد قرطبة
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ووصــل هــذا امللمــح إىل أوالد عبــد الرمحــن الداخــل وأحفــاده، ونقــرأ لعبــد الرمحــن بــن احلكــم بــن هشــام بــن 
الداخــل مــن قصيــدة أنشــدها وهــو يف الثغــور يف الغــزو، بعــث هبــا إىل زوجتــه طــروب، أوّهلــا)62(:
 َفَقدتُ اهلوى مُذ َفَقدتُ احَلبيبا                           فما أقَطعُ اللَّيَل إاِّل نَحِيبا

يقول فيها بعد أبيات شوقٍ وغزل:
 عَدانِيَ عنكِ مَزارُ العِدا                          وَقوْدِي إليهم لُهاماً مَِهيبا

 كأيّن ختّطيتُ من سَبسٍب                           وجاوزتُ بعد دروٍب دُروبا
 أاُلقي بوجهيَ حَرَّ اهلجرِ                       إذا كاد منه احَلصى أن يَذوبا

 أنا ابنُ اهلشامَن من غالٍب                           أشُبُّ حروباً وأُطفي حروبا! 
وقاد عبد الرمحن )الناصر( اجليوش بنفسه، ووحّد األندلس الي تداعت أركاهنا يف ذلك الوقت.

وهــذا التقليــد قديــم يف بــي أميــة، فقــد قــاد معاويــة، رضــي اهلل عنــه، اجليــوش بنفســه، وبعــث ابنــه 
)يزيــد( إىل املعــارك، وقــد انتصــر األســطول األمــوي يف معركــة ذات الصــواري، وخرجــت غــزوة حبريــة إىل 

القســطنطينية، بقيــادة يزيــد بــن معاويــة، وكان فيهــا عــدد مــن أجــاء الصَّحابــة.
وهنــض عبــد امللــك بــن مــروان بنفســه، وخــرج جبيشــه إىل العــراق ليقضــي علــى حركــة مصعــب بــن 

الزبــر وايل أخيــه عبــد اهلل بــن الزبــر... والــكام يف هــذا البــاب يطــول)63(.
_ خُّطة اخليل:

ــوش القدميــة  ــل يف اجلي ــش األندلســي، واخلي ــة يف اجلي ــن املناصــب املهم ــل)64( م ــت خطــة اخلي كان
ــة  ــق باجليــش أوّالً، وهلواي ــة )الداخــل( باخليــل ألمــوٍر تتعل ــا نشــر إىل عناي أســاس وعنصــر رئيســي. ولكنن
شــخصية كان قــد اكتســبها مــن الشــام. فقــد كان جــدّه هشــام معنيـّـاً باخليــل عنايــة كبــرة، وكان عنــده منهــا 

أعــداد كبــرة جــدّاً.
_ اللواء:

اهتــم األمويــون يف األندلــس بلــواء اجليــش. وكان عَلَمُهُــم يف الشّــام أبيــض اللــون، وهــو كرايــة العُقــاب 
رايــة رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلَّم. وصــار مــن عــادة األمويــن يف األندلــس االحتفــاء بعقــد رايــة اجليــش 

)حلمــات الصوائــف(، وذلــك يف أيــام اجُلمـَـع يف مســجد قرطبــة.
وكان األمويــون يف األندلــس حيتفظــون بالرايــة الــي رفعهــا عبــد الرمحــن الداخــل جليشــه الــذي 
اجتمــع لــه مــن أنصــار األمويــة، حــن هنــض حملاربــة يوســف الفهــري. وقــد انتصــر عليــه، وثبــتَ لــه حكــم 

األندلــس بعدهــا)65(.
العُرَفاء:

ــرى.  ــا ت ــص كم ــرأت الن ــا« وق ــاً لهيب ــة: »لهام ــي الحل ــذي ف ــم. وال ــش العظي ــام: الجي ــار، ص114-115. والله ــن األب ــة الســيراء، الب ــي: الحل ــدة ف )62( القصي

والّسبســب: المفــازة واألرض المســتوية البعيــدة. والهشــامان: هشــام بــن عبــد الرحمــن الداخــل، ثانــي أمرائهــم فــي األندلــس، وهشــام بــن عبــد الملــك بــن 
مــروان.

)63( انظر مثاًل: الدولة األموية، الدكتور يوسف العش، ص156-154.

)64( الخطة: نظام، أو تنظيم.

انظر: تنظيمات الجيش، ص61.  )65(
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كان العرفــاء معروفــن يف اجليــش يف املشــرق، وقــد نظــم أعماهلــم هنــاك زيــاد بــن أبــي ســفيان، 
وكانــوا مســؤولن عــن األمــن والنظــام، ومثــري الفــن بــن قبائلهــم، وكانــوا مســؤولن عــن جَمـْـع اجلنــد عنــد 
النَّفــر، فهــم يشــكلّون حلقــة االتصــال بــن القبائــل والســلطة اإلداريــة للدولــة األمويّــة. وكانــت للعرفــاء مهــامّ 

مســتجدة يف األندلــس، حبســب اختــاف الظــروف)66(.
_ التعبئة وأساليب القتال:

كان نظــام الّتعبئــة يف األندلــس مشــاهباً للرتتيــب الســائد يف اجليــوش اإلســامية مــن حيــث تقســيم 
ِبــعَ هــذا النظــام منــذ عهــد عبــد الرمحــن  اجليــش إىل قلــب ومقدّمــة، وســاقة ومَيمَنــة، ومَيْســرة.... وقــد اتُّ

األول إىل آخــر عصــر الدولــة األمويــة)67(.
علــى أن األندلســين اســتحدثوا أمــوراً جديــدةً يف أســاليب احلــرب وأدواهتــا منــذ عصــر عبــد الرمحــن 

الداخل)68(.
_ الصّوائف والشواتي:

اعتمــدت الدولــة األمويــة يف املشــرق علــى نظــام الصّوائــف والشــواتي يف محاهتــا علــى البيزنطيــن، 
ويف أماكــن أُخــرى، وكان »أســلوب الصوائــف مــن أفضــل األســاليب التعبويّــة اهلجوميّــة الــي اســتخدمها 
ــة اإلســامية ضــد البيزنطيــن، ويف  ــة العربي ــون يف األندلــس، وهــو أســلوب معــروف مارســته الدول األموي

ــة...«)69(. ــنَ والتمــرّدات الداخلي ــى املُنْتَِزي األندلــس اســتُخدم أســلوب الصوائــف والشــواتي للقضــاء عل
وعـُـي عبــد الرمحــن بالقــوات البحريــة مثــل عنايتــه بالقــوّات البَرّيــة، فأنشــأ عــدّة قواعــد لبنــاء الســفن 

يف بعــض الثغــور البحريّــة والنهريــة: مثــل: َطرّكونــة، وُطرطوشــة، وقرطاجَنـّـة، وإشــبيلية، وغرهــا.

تاسعًا _ املشاريع العُمرانيّة:
عُــِرف عــن بــي أميّــة يف املشــرق عنايتهــم بالعُمــران: فقــد عمــروا املســاجد، وكان لؤلــؤة مســاجدهم: 
ــا  ــة، ومنه ــوا اجلســور والقناطــر، وشــيّدوا الُقصــور ملناســباتٍ معيّن ــر يف دمشــق، وبن اجلامــع األمــوي الكب
حتليــة الباديــة هبــذه العمائــر الغريبــة، الــي جعلوهــا ومرافقهــا املختلفــة، وخصوصــاً مصانــع امليــاه، مثابــًة 

ملرتــادي الباديــة ولســكاهنا أيضــاً. وكان للوليــد بــن عبــد امللــك اليــد الطــوىل يف حركــة البنــاء والعُمــران.
ــة،  ــة العُمراني ــة احلضاريّ ــك مشــاركة يف هــذه احلرك ــد املل ــن عب ــد الرمحــن: هشــام ب وكان جلــدّ عب
ــة« يف اجلزيــرة الشــامية لتكــون رديفــاً لدمشــق، ومركــزاً ثانيــاً لــدار  وأنشــأ »الرُّصافــة« القريبــة مــن »الرّّق

ــة. ــة األمويّ اخلاف
وكانــت هــذه املبانــي تــؤدّي مهــامّ خمتلفــة، حيتــاج إليهــا النــاس مــن توفــر العــدد الــكايف مــن دور 
العبــادة، ومــن تســهيل الســفر الطويــل علــى جمتــازي الباديــة الشــاميّة، وتســهيل التــزوّد باملــاء والغــذاء، 
ومــن االســتئناس هبــذه الصُّــرح يف رحــات االستكشــاف مــن جهــة واالســتمتاع بأجــواء الباديــة - الــي كانــوا 

ــة. ــةٍ ثاني يعشــقوهنا - مــن جه
)66( تنظيمات الجيش في الدولة العربية اإلسالمية في األندلس في العصر األموي، من كتاب: تاريخ العرب وحضارتهم، )مرجع سابق(. ص68-67.

)67( تاريخ العرب وحضارتهم، ص70.

)68( تاريخ العرب وحضارتهم، 75.

)69( تنظيمات الجيش في الدولة العربية اإلسالمية في األندلس، ص80-78.



العدد األول - 1602021

وإضافــًة إىل ضــرورات حركــة احليــاة اجلديــدة لعبــد الرمحــن يف قرطبــة خاصـّـة، ويف األندلــس عامـّـة، 
ــِل احلضــارة بالبــداوة، ونقــل مشــاهد الشــام  ــاء والعُمــران ووَصْ ــن يف البن ــراث قومــه األمويّ اســتفاد مــن ت
وذكرياهتــا، ودمشــق ومعاملهــا، وأشــهرها املســجد اجلامــع، إىل املوطــن اجلديــد، يف أرض الســحر والشــعر: 

قرطبــة... واألندلــس.
وأثـَـرُ عبــد الرمحــن يف نقــل التقاليــد الشــامية إىل األندلــس باملعنــى الواســع لكلمــة )التقاليــد( موصــول 

بشــخصيّته الــي تأصّلــت يف الشــام بــن دمشــق وســائر بُلــدان الشّــام الــي جــال فيهــا، أو اســتقرّ، أو زارَهــا.
ــن  ــه، وتفنّ ــة رضــي اهلل عن ــام معاوي ــذ أيّ ــة من ــام قــد اســتَوت خَصائصُهــا احلضاري ــاد الشّ ــت ب وكان
ــا الــي اســتمرّت يف بــاد الشــام،  ــك املَزاي ــادات، وصــار لدمشــق تل اخللفــاء مــن بعــده يف اإلضافــات والزِّي
ــة  ــا بعــض املؤرّخــن، وكان أثرهــا يف قرطب ــق عليه ــة« اإلســامية، كمــا يُطلِ ــرت يف أقطــار »اإلمراطوري وأّث

ــداً. ــَل تقلي ــر خصائــصَ، وأمثَ ــر وضوحــاً، وأوَف واألندلــس أكث
ومــن الطريــف الافــت - حّقــاً - اســتمرار دمشــق علــى مكانتهــا احَلضاريــة واإلبداعيــة، رغــم تدمــر 
املســوّدة العباســية للمدينــة وحماولــة حمــو عطائهــا وإبداعهــا. ونقــرأ يف ديــون البحــرتي كامــاً علــى دمشــق، 
وهــو يُشــجِّع املتــوكل العبّاســي علــى نقــل العاصمــة مــن بغــداد، أو سُــرّ مَــنْ رأى، إىل دمشــق، فقــال مــن 

ــة)70(: قصيــدة عاطفيّ
 أمّا دِمَشقُ فقد أبدَتْ مَحاسِنَها                  وقد وََفى لَكَ مُطِريها مبا وَعَدا

وكان وراء جهود عبد الرمحن لنقل معامل احلضارة الشامية الدمشقية إىل األندلس أُمور:
فقــد كان مملــوء النّفــس واخلاطــر مــن تلــك التقاليــد الــي ومســت ديــاره القدميــة بتلــك 	 

ــزة الــي صــارت عامليــة )علــى مســتوى العــامل آنــذاك(. ــمات املتميّ السّ
وكان شــاهداً واعيــاً علــى أيّــام جــدّه هشــام الــذي تابــع مــا عملــه آبــاؤه وأجــدادُهُ يف البنيــان 	 

والعمــران، واالهتمــام مبعــامل احلضــارة النظريــة والتطبيقيّــة مــن رعايــة العُلــوم والفنــون، 
ووجــوه اإلبــداع.

وكان - حــنَ ملَــك أمــور األندلــس - يف حاجــةٍ إىل تأصيــل أحــوال الدّولــة السّياســية 	 
واإلداريّــة، ووجــد ذلــك يف تــراث الدولــة األمويــة يف املشــرق، واعيــاً لــه، عارفــاً بتفصياتــه...

وأفــاده تقــارب القطريــن األندلســيّ والشــامي مــن جهــة الطبيعــة وعناصرهــا يف نقــل 	 
الّتــراث الزّراعــي، إىل األندلــس. وشُــغِف مؤرّخــو عصــر عبــد الرمحــن الداخــل بشــعره 
الــذي ذكــر فيــه املشــرق، وخصوصــاً قطعــة ذكــر فيهــا خنيــل رصافــة قرطبــة الــذي تداعــت 

معــه خنــات عــاش يف ظاهلــا يف الرصافــة الشــامية، وغرهــا.
قال)71(:

 تبدَّت لنا وَسَْط الرُّصافةِ نَخلٌة                     تَناءَت بأرِض الَغرِب عَن بَلَدِ النَّْخِل
فُقلتُ شَبيهي يف التَّغرُِّب والنَّوى                     وُطوِل الّتنائي عَن بَنِيَّ وعَن أهلِي

)70( ديوان البحتري، ج2، ص710.

)71( الشعر في الحلة السيراء البن األبار، 1: 31.
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واجتمــع عنــده يف قرطبــة نفــر مــن الذيــن هجــروا الشــام قاصديــن إىل األندلــس، مــن أهل اخلــرة يف الصنائع 
والزّراعــة والعُمــران، أو مــن الذيــن شــجعهم عبــد الرمحــن علــى اجملــيء إليــه. وكانــت مسعــة األندلــس يف 

املشــرق أّنهــا ديــار تضمــن لقاصدهــا وســاكنها حيــاة كرميــةٍ متميّــزة.
وتاقــى هــذا الــذي ذكرنــاه مــع مــا كانــت األندلــس قــد تــزوّدت بــه مــن املامــح الشــامية مــع 	 

القادمــن يف »طوالــع« متتاليــة، منــذ أيــام فتــح األندلــس األُوىل يف عصــر الــوالة.
ــراً 	  ــاً مُؤثِّ ــد الرمحــن الداخــل كان عام ــه عب ــع ب ــذي متّت ــول: إن الوعــي احَلضــاريّ ال وأق

يف ســرعة ظهــور مامــح الدولــة األمويــة اجلديــدة يف تلــك البــاد البعيــدة. لقــد نقــل 
ــدة،  ــار اجلدي ــا يناســب الدي ــم أضــاف م ــذكاء وخــرة ث ــامل احلضــارة ب ــد الرمحــن مع عب
حتــى صــار مــا صنعــه أُمثولــة حضاريــة ذكرهــا املؤرّخــون الُقدامــى واملعاصــرون بإعجــاب 
شــديد. ومــن هنــا نفهــم تلقيــب املنصــور العبّاســي عبــد الرمحــن بـ)صقــر قريــش( وهــو 
خصمــه اللــدود. وتلقيــب عبــد الرمحــن مــن قبــل املؤرّخــن بلقــب العبقريّــة. ونقــرأ للدكتــور 
ــاة  ــف نواحــي احلي ــد الرمحــن يف اهتمامــه مبختل ــة عب شــاكر مصطفــى: »وتظهــر عبقري
يف األندلــس، وحــن توّفــي ســنة )172ه - 788م( بعــد 35 ســنة مــن احلكــم عــن 61 ســنة 
ــا الفنيــة والفكريــة والعمرانيــة واالقتصاديــة  كانــت كل أســس اإلمــارة مبــا يف ذلــك حياتُه

ــت...«. قــد وُضِعَ
ويف مطالعــةٍ عاطفيّــة شــاميّة ممزوجــة بــاإلرث احلضــاري لعبــد الرمحــن واألمويــن يف األندلــس نقــرأ 
للدكتــورة جنــاح العطــار يف مقدمــة وضعتهــا للدراســات الــي أُلقيــت يف نــدوة: الثقافــة العربيــة - اإلســبانية 
عــر التاريــخ قالــت)72(: »... أنــا مل أكــن يف القمــر لكنّــي قرأتـُـه، ومل أعــش يف األندلــس لكنّــي قرأتُهــا: عبــد 
الرمحــن الداخــل، صقــر قريــش، كان قمــراً، والوجــود العربــي يف األندلــس كان قمــراً: تكامــل فتناقــص فأَفــل، 

ومــن جديــد يَبـْـزغ اآلن يف أصولــه الــي تعــود إليهــا فكــراً وعمرانــاً وثقافــة وحضــارةً وتارخيــاً...«. 
ثــم قالــت: »... إن وثبــة عبــد الرمحــن الداخــل علــى احلكــم يف األندلــس هــي وثبــة يف املــكان والزمــان، 
ذات بُعــدٍ وسـَـعةٍ، ومبثلهــا، وعلــى أساســها تُشــادُ دولــٌة مــا، ومتتلــك القــوّة والثقافــة إْذ متتلــك العمــران الــذي 
ــاً علــى أســس راســخة، يف مضــاء الســيف  ــاراً مبنيّ ــع هنوضــاً جَبّ ــاً اجملتم ــم، وتالي ــضُ احلك ــه وحــده ينه ب

والكلمــة معــاً، ويف عناقهمــا الدّائــمُ...«.
واسرتســلت الدكتــورة العطــار، يف أثنــاء حديثهــا احلضــاري األندلســي إىل جوانــب مــن حيــاة عبــد 

الرمحــن ومآثــره احلضاريــة، ونقلــه معــامل الــرتاث الشــامي إىل األندلــس يف متابعــة علميــة دقيقــة.
_ املباني واملشاهد واألوابد:

اجتمــع لعبــد الرمحــن يف قرطبــة، وســائر بــاد األندلــس: الّتقليــد العريــق الــذي نقلــه - طــوال حياتــه 
- مــن املشــرق، والتجديــد الــذي احتــاج إليــه، وتألــق علــى يديــه.

ــا  ــا، وَزيَّنه ــة؛ فحصَّنَه ــدة، أعــي ُقرطب ــة اجلدي ــى باحلاضــرة األموي ــد الرمحــن أن يُعن و»اســتطاع عب
باملنشــآت الفخمــة والريــاض اليانعــة. وكان أول مــا أنشــأ هبــا يف عهــده مُنْيــَة الرُّصافــة، وقصرهــا املنيــف. 

)72( )ص:13(.
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وكان قصــر اإلمــارة ضاحيــة ملوكيـّـًة جديــدة، تليــقُ حباضــرة ملكــه، وتعيــد ذكــرى بــي أميــة باملشــرق؛ فأنشــأ 
يف مشــال غربــي قرطبــة قصــراً فخمــاً تُحيــط بــه حدائــق زاهــرة، وجلـَـب إليهــا الُغــروس، والبــذور، والنــوى 
مــن الشــام وإفريقيــة، ومسّــى تلــك الضاحيــة اجلديــدة بـ»الرُّصافــة« ختليــداً لذكــرى الرّصافــة الــي أنشــأها 

جَــدّه هشــام بالشــام، واختذهــا مقامــاً ومُتَنَزّهــاً ومركــزاً لإلمــارة.
وكانت حدائق الرُّصافة أُمّاً حلدائق األندلس. ومنها انتشرت يف األندلس غروس الشام وإفريقية.

ويف ســنة )150ه - 767م( باشــر عبــد الرمحــن بإنشــاء ســور قرطبــة الكبــر واســتمر العمــل فيــه مــدى 
أعوام.

وقــد مــرّ األدبــاء املعاصــرون الذيــن عُنُــوا باألندلــس واملؤرّخــون علــى جانــب اللغــة واألدب )شــعره 
ــن. ــة عــن كثري ــال، ونياب ــاءً مبــا ق ــم اكتف ــد واحــد منه ــد الرَّمحــن، وأقــف عن ــراث عب ــره( يف ت ونث

قــال أ. حممــد عبــد اهلل عنــان: »وكان عبــد الرمحــن شــاعراً جيّــد النظــم، ناثــراً فصيــح البيــان، قــويّ 
ــرُ مــن أعظــم بــي مــروان مكانــًة يف األدب والباغــة، وقــد انتهــت إليــه  ــل، عاملــاً بالشــريعة، وكان يُعتَبَ الرتسُّ
بعــض رســائله، وفيهــا: تبــدو قــوة بيانــه، وفيــض باغتــه، ومــن ذلــك رســالة موجــزة وَجَّههــا إىل ســليمان بــن 
يقظــان حــن خروجــه عليــه: »أمــا بعــد فدَعْنِــي مــن معــارض املعاذيــر، والتعسّــف عــن جــادّة الطريــق، لَتَمُــدّنَّ 
يــداً إىل الّطاعــة، واالعتصــام حببــل اجلماعــة، أو أَلُلقِيَــنَّ بنانَهــا علــى رَضــف املَعصيــة)73(، نــكاالً مبــا قدّمـَـت 

يــداك، ومــا اهلل بظــاّم للعبيــد«)74(.
ــن الوليــد بــن عبــد  ــد ب ــر برســالة بعــث هبــا يزي وهــذا األســلوب مــن الباغــة واإلجيــاز واإليعــاد يَُذكِّ
امللــك، وقــد صــارت اخلافــة إليــه، فلمــا بايــع النــاس وجــاءَه عــن مــروان بــن حممــد )وكان واليــاً( بعــضُ التلّكــؤ 
يف املبايعــة كتــب إليــه: »بســم اهلل الرمحــن الرحيــم مــن عبــد اهلل أمــر املؤمنــن يزيــد بــن الوليــد إىل مــروان 
ــرُ أُخــرى، فــإذا أتــاك كتابــي هــذا فاعتمــد علــى أيّتِهمــا  ــا بعــد، فإنــي أراك تُقــدِّم ِرجــاً وتُؤخِّ بــن حممــد، أمّ

شِــئت، والســام«)75(.
وكان والة األندلــس يف مرحلــة عصــر الــوالة باألندلــس قــد نقلــوا شــيئاً مــن النُّظــم األمويــة يف اإلدارة 
إىل األندلــس، ولكــن »بنســبة حمــدودة« مثــل تقســيم البــاد إىل ُكــوَر يتوّلــى كاّ منهــا عامــل يُقيــم يف قاعدهتــا 

)مركزهــا الرئيســي( ومثــل النظــام احلربــي للدولــة.
وملّــا اســتقرت الدولــة يف األندلــس لعبــد الرمحــن »عمــل علــى توثيــق النظــم اإلداريــة املعروفــة يف 
ــاً، وقــد مّت ذلــك علــى حنــو يُثــر اإلعجــاب،  املشــرق اإلســامي يف عهــد بــي أُميّــة، وتطبيقهــا تطبيقــاً عمليّ

ــة تابعــة للخافــة إىل مصــافّ الــدول الكــرى املســتقلّة. وســرعان مــا ارتقــت األندلــس مــن جمــرّد والي
وجنــح األمــر )عبــد الرمحــن( يف إنقــاذ األندلــس مــن احلــرب األهليــة، ومــن املؤامــرات والثــورات، حتــى 
إنــه أرغــم عــدوّه اللــدود أبــا جعفــر املنصــور علــى أن يعــرتف لــه بأجمــاده وبطوالتــه، ويســمّيه: »صقــر قريــش« 

مــن دون غــره مــن رجــاالت العــرب.
َضفـَـة: الَحجــر الُمَحّمــى بالنـّـار. يهــدده بالعقوبــة، وذكــر منهــا تقفيــع أصابــع يــده )علــى ســبيل التهديــد  ضــف: جمــع الرَّ )73( بنانهــا: أي أصابــع يــد الُمَخاَطــب. والرَّ

بالعقوبــة عاّمــة(.
)74( دولة اإلسالم في األندلس، 1: 202-200.

)75( حكــم يزيــد بــن الوليــد مــدة مــن ســنة )126هـــ - 744م( فقــد مــرض، وعاجلتــه الوفــاة، وكان فصيحــاً مــن خطبــاء بنــي أميــة. وقــد نقــل د. فــّروخ مــن خطبــه 

وترّســله )تاريــخ األدب العربــي، 1: 695-692(.
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وخّلــص الدكتــور الســيد عبــد العزيــز ســامل حركــة العمــران أيــام عبــد الرمحــن الداخــل، وربــط ذلــك 
برغبتــه يف تعظيــم قرطبــة، وإعطائهــا أبّهــة احلكــم، وقــال: إنــه زيّــن عاصمتــه قرطبــة بروائــع املنشــآت 
واملبانــي، و»قامــت يف البــاد يف عهــده حركــة معماريــة وعمرانيــة، مل يَســبق هلــا مثيــل منــذ وطئــت أقــدام 

ــس: املســلمن أرض األندل
فأقام مُنْيَة الرُّصافة.	 
وقصر الدِّمَشق.	 
ــاءه ســنة 169ه بعــد أن ضــمَّ إليــه كنيســة 	  ــة: الــذي أعــاد عبــد الرمحــن بن وجامــع قرطب

ــه جامــع دمشــق. ــد بنائ ــك عن ــد املل ــن عب ــد ب ــه الولي ــراء( مّتبعــاً يف ذلــك مــا فعل بنجنــت )بالشّ
وقصر احلر)76(.	 

_ املسجد األمويّ:
ــوا إىل مســجدها اجلامــع يف أوصــاف  ــف املؤرخــون واجلغرافيــون عنــد قرطبــة عامــة، وانتقل وقــد توقَّ
دقيقــة، ومرويـّـات مدونــة عــن بنائــه وحتســينه، وقياســه علــى املســجد اجلامــع األموي بدمشــق، واالســتمرار يف 

الزيــادة فيــه وتنميقــه حتــى اســتوى علــى أكمــل صُــورة.
وممــا أورد احلمــري يف »الــروض املعطــار« نقــوٌل عــن الشــريف اإلدريســي يف كتابــه الشــهر، ونقــوٌل 
ــال،  ــة. ق ــة املُوحي ــات الداّل ــوِّرُه بالكلم ــرة واضحــة عــن املســجد وتُصَ ــارئ فك أخــرى عــن غــره، تُعطــي الق
ــرَ  ــا: كِبَ ــع)77( الدُّني ــّل مصان ــنْ أجَ يف جمــرى كامــه علــى قرطبــة: »وهبــا اجلامــع املشــهور الشــائع ذِكــرُه: »مِ
مســاحةٍ، وإحــكامَ صنعــةٍ، ومجــاَل هيئــة، وإتقــان بُنيَــة، تَمّــم بــه اخللفــاء املروانيّــون، فــزادوا فيــه زيــادةً بعــد 
ــرفُ، ويعجــز عــن حســنه  ــه الطَّ ــان، فصــار حيــارُ في ــة يف اإلتق ــغ الغاي ــى بل ــم حت ــرَ تتمي ــاً إث ــادة، وتتميم زي

ــوالً وعَرْضــاً«)78(. ــه تنســيقاً، وُط الوصــف، وليــس يف مســاجد املســلمن مثل
ــا قالــه فيــه: »كان عبــد الرمحــن  وقــد وصفــه أ. حممــد عبــد اهلل عنــان، وذكــر أحوالــه موجــزة، وممّ
ــي بالنــاس أيــام اجلمــع  ــر لبــس البيــاض ويعتــمُّ بــه)79(، ويصلّ األمــوي جــواداً، جــمَّ البســاطة والتواضــع، يُؤثِ
ــي عليهــا، ويعــود املرضــى، ويــزور النــاس وخياطبهــم؛ ومل ينحــرف عــن  واألعيــاد، وحيضــر اجلنائــز ويُصلّ
هــذه الدميوقراطيــة إاّل يف أواخــر عهــده، حينمــا نصحــه بعــض خاصّتــه بالرتّفــع اســتبقاءً هليبــة املُلــك، 

ــن«)80(. ــوادِر العامــة وشــرّ املتآمري واحَلــذر مــن ب
ــون علــى أثــر املســجد اجلامــع األمــوي بدمشــق يف املســجد اجلامــع األمــوي  أمجــع املؤرخــون واآلثاريّ
يف قرطبــة. وقــد اعتمــدوا علــى الدراســات اهلندســيّة احلاضــرة، وعلــى أخبــار مســجد قرطبــة منــذ إنشــائه 
األول علــى أيــام عبــد الرمحــن الدّاخــل، كمــا وردت يف كتــب املؤرّخــن واآلثاريــن، والشــعراء واألدبــاء الذيــن 

ســجلوا ووصفــوا.

)76( تاريخ المسلمين وآثارهم في األندلس، ص207-206.

)77( المصانع جمع َمْصنَع وهي: المباني من القصور والحصون والقرى واآلثار وغيرها.

)78( الروض المعطار في خبر األقطار، ص458-456.

)79( ســار فــي التبييــض علــى ســنة قومــه األموييــن فــي األندلــس فقــد أشــاعوا البَيــاض، وكانــت رايتهــم بيضــاء. وخالــف بذلــك العباســيون الذيــن حملــوا النــاس 

علــى التســويد، ولبــس العمائــم الســود والطيالــس الســود.
)80( دولة اإلسالم في األندلس من الفتح إلى بداية عهد الناصر، 1: 201.
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كان املســجد اجلامــع األمــوي يف دمشــق النمــوذج الــذي احتذتــه مســاجد األمصــار األُوىل، ويــرى كثــر 
مــن الدارســن أن جامــع دمشــق يشــارك املســجد النبــوي يف املدينــة املنــوّرة هــذه املزيـّـة، وقــد انتشــرت معــامل 

جامــع دمشــق األمــوي يف مــدن خمتلفــة مــن بــاد الشــام مثــل جامــع حلــب األمــوي.
ــة، وأمههــا جامــع القــروان، جبامــع دمشــق: يف التخطيــط  ــرت مســاجد مصــر، ومشــال إفريقي وتأث
العــام، ويف املــآذن، وصحــن املســجد احملــاط باألروقــة)81(. وأبــرز املســاجد )يف دمشــق( اجلامــع األمــوي 
الكبــر، الــذي أنشــأه اخلليفــة الوليــد بــن عبــد امللــك، وأجُنــز يف عــام )97ه - 715م( يف مــكان معبــد جوبيتــر 

ــا ]النــي حييــى[. الرّومانــي، وكان أنقاضــاً إال مــن هيلكــه الــذي اســتُعمَِل لكنيســة القديــس يُوحَنّ
واســتعمل املعماريــون األنقــاض لبنــاء حــرم املســجد بعــرض 136م وعُمــق 37م. وفيــه أربعــة حماريــب، 

وضريح.
وقــد ُزيّنــت جــدران جناحــه األوســط بالفسيفســاء، وُغّطــي احلــرم جبَملونــات مُسَــنَّمة)82(، تعلوهــا يف 

الوســط ُقبّــة النســر ويتألــف مــن ثاثــة أجنحــة، وجنــاح معــرتض.
وينفتــح احَلــرمُ علــى صحــن واســع مســاحته )1225  48م( حمــاط بأروقــة حممولــة علــى أعمــدة، 

ومغّطــاة جدراهنــا وســقوفها بالفسيفســاء يف األعلــى، وبالرخــام يف األســفل.
وُغّطيت واجهة اجلناح املعرتض بالفسيفساء أيضاً.	 
وللمسجد ثاثة أبواب يف الصحن، وباب واحد يف احَلرم.	 
ــروس يف مشــايل الصحــن، 	  ــة الع ــا مئذن ــآذن أقدمه ــاث م ــه ث ــن أطراف ــو املســجد م وتعل

وأمجلهــا مئذنــة )قايتبــاي( اململوكيّــة يف اجلهــة الغربيــة، وتتفّتــح يف أطــراف املســجد 
ــص  ــي الشــمايل، واملَخصَّ ــة، أشــهرها املشــهد الغرب ــة مشــاهد هــي قاعــات ضخم األربع
لاســتقباالت الرمسيّــة.... ومــازال هــذا املســجد حمافظــاً علــى ماحمــه األمويــة األُوىل، 
ويُعــدُّ أكمــل آبــدة إســامية، وكان مقــرّاً للحُكــم إذ اســتُعملت األروقــة احمليطــة بــه لدواويــن 

اخلافــة.
وللدكتــورة ماريــا روز امينــوكال كام يف املقارنــة بــن مســجد قرطبــة األمــوي واملســجد اجلامــع األمــوي 
بدمشــق، خلصــت فيــه إىل أُمــور تشــغل قطاعــاً واســعاً مــن كتاهبــا، أوّهلــا: رصــد حــال الّتســامح العظيمــة لــدى 

األمويــن يف دمشــق، ويف قرطبة.
قالــت: »مــن األمــور األثــرة عنــد مؤرّخــي األندلــس حكايــة يتداوهلــا بشــكل الفــت مــن يعرفــون تاريــخ 
ــمّ  ــة ِبَفضــاءٍ للصــاة، ث ــن األكــر بدمشــق يف ســنة 640م عندمــا طالــب مســلمو املدين ــاء مســجد األمويّ بن
شــراء نصــف كاتدرائيــة دمشــق، وبذلــك أصبحــوا يشــرتكون فيهــا مــع املســيحيّن، وصــار املســلمون الذيــن 
َقدِمُــوا حديثــاً يُصلـّـون يف نصــف الفضــاء، واجلماعــة املســيحية املوجــودة هنــاك مــن قبــل تُصلـّـي يف النصــف 
اآلخــر. بعــد ســنوات عندمــا قــرّر اخلليفــة بنــاء مســجد يليــق بعائلتــه، وبإرثـِـه اشــرتى النصــف اآلخــر، وهــدم 

)81( »أثــر الجامــع األمــوي بدمشــق علــى عمــارة المســجد الجامــع بقرطبــة«، خليــل إبراهيــم المعيقــل، بحــث فــي مجلـّـد: الســجل العلمــي لنــدوة األندلــس: قــرون 

مــن التقلّبــات والعطــاءات، القســم الثالــث والعمــارة والفنــون: 182.
ــن  ــة م ــف مجموع ــة، 1429ه2008-م، تألي ــة العربي ــة الثقاف ــاب: دمشــق الشــام عاصم ــن كت ــف بهنســي )ص223-259( م ــي دمشــق، عفي ــارة ف )82( العم

ــة. ــة الموســوعة العربيّ ــن، هيئ الباحثي
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هيــكل الكنيســة القدميــة، وشــرع يف أشــغال بنــاء مســجد عاصمــة ملكــه املزدهــرة يف نفــس املوقــع.
تبيّــن هــذه احلكايــة كيــف انطلــق األمويّــون الذيــن نزلــوا بســورية املُهَلّنــة املســيحية يف بنــاء مســجدهم 
القديــم األول، وكيــف اســتطاع األمــر املنفــيّ ]تعــي عبــد الرمحــن الداخــل[ بنــاء أوّل مســجد كاتدرائيــة 
ــرَ  ــاج مــا دُمِّ ــعي إىل إعــادة إنت ــل يف السّ ــة واألندلــس كان يتمثَّ يف األندلــس، كمــا تكشــف أنّ مشــروع قرطب
ــن باحلفــاظ علــى هــذه الدولــة، وتعدّدهــا االثــي،  ــا كثــراً يف فهــم انشــغال األمويّ يف ســورية. وهــذا يفيدن

والديــي.
ــد  ــد مــن القصائ ــان بالعدي ــلمون مــن كل مــكان وزم ــهُ املُس ــذي خَصَّ ــكان ال ــة كان هــذا امل ــذ البداي من
مرســوماً بشــكل قــوي باجلماليــة األندلســية)83(. هــذه اجلماليــة املســتوحاة مــن األشــكال احملليــة كانــت أيضــاً 
ثنــاءً مُوَجَّهــاً إىل ســوريا األمويّــن الــي ســتظّل دائمــاً مصــدر الشــرعية األصليــة. حّتــى اخلصوصيــات األكثــر 
إلغــازاً مــن هــذا البنــاء الكبــر يُمكــن تفســرها بالتعّطــش إىل إعــادة مــا افتُقِــدَ يف البــاد القدميــة، علــى هــذه 
األرض اجلديــدة؛ إْذ كانــت القِبلــة الــي تُشــر يف كل املســاجد إىل مّكــة، تســتدير هنــا حنــو اجلنــوب، وكأن 

املســجد يُوجَــدُ يف دمشــق«)84(.
_ الرُّصافة:

ذكــر ياقــوت احلمــوي يف معجمــه)85( أكثــر مــن موضــع يف املشــرق يُدعــى باســم الرُّصافــة، منهــا رُصافــة 
احلجــاز، ورصافــة هشــام، ورصافــة بغــداد، ورصافــة الكوفــة، ورصافــة نيســابور، ورصافــة واســط. وذكــر 

رصافــة ُقرطبــة)1(.
وأشــهر رصافــات املشــرق تلــك الــي يف اجلزيــرة الشــامية قريبــاً مــن الرّقــة ومــن ضفــاف الفــرات. قــال 
ياقــوت: »رصافــة هشــام بــن عبــد امللــك يف غربــي الرقــة بينهمــا أربعــة فراســخ علــى طــرف الريــة، بناهــا 
ــام، وكان يســكنها يف الصّيــف...«)86(، وذكــر ياقــوت الرصافــة حتــت عنــوان  هشــام ملّــا وقــع الطاعــون بالشّ

»الــزوراء«: رصافــة هشــام بالشّــام.
وقــد ذكــر احلِميَــِريّ يف »الــروض املعطــار« إضافــة إىل رُصافــة قرطبــة واحــدة أخــرى باألندلــس هــي 
ــيَة )بــن هــذه املدينــة وبــن البحــر(؛ قــال: وأظــن منهــا الرُّصــايف الشــاعر مــادح عبــد املؤمــن  رُصافــة بَلَنسِ
بــن علــيّ. وظــنُّ ياقــوت صحيــح، وقــد مجــع د. إحســان عبــاس شــعره وطبعــه أول مــرة ســنة 1963م، وقالــه 

يف حاشــية الــروض)87(.
ويبــدو مــن األخبــار أن هــذه املنطقــة كانــت مرتــاداً ومتنزّهــاً قبــل اإلســام، وقبــل بنــاء هشــام هلــذه 

املدينــة.
ــو  وكان خــروج هشــام بــن عبــد امللــك إىل منطقــة الرصافــة لســببن رئيســين: أحدمهــا البعــد - ول

)83( نذكر بيتين البن عطية المحاربي األندلسي في وصف قرطبة:

 بأربعٍ فاقت األمصاَر قرطبةٌ            منهّن قنطرة الوادي وجامعَُها
 هاتان ثنتان والزهراء ثالثة                والعلم أعظم شيٍء وهو رابعُها!

)نفح الطيب، 1: 153(.
)84( األندلس العربية: إسالم الحضارة وثقافة التسامح، ص53.

)85( معجم البلدان، ياقوت الحموي، 3: 269.

)86( معجم البلدان.

)87( الروض المعطار في خبر األقطار، الحميري، 269.
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ــة إىل دمشــق  ــة الرصاف ــي: إضاف ــوادرُه. والثان ــرت ب ــا الطاعــون، أو ظه ــي هامجه ــاً - عــن دمشــق ال مؤقت
لتكــون عاصمــة ثانيــة تســاعده يف إدارة البــاد ومعاجلــة مشــكات كانــت تأتــي أحيانــاً مــن شــرق الدَّولــة.
ــه يف قصــور هشــام  ــة وجَوالن ــوكل العباســي املدين ــة« خــر دخــول املت ــر الرُّصاف ــوت يف »دي وأورد ياق

ومنــازل أوالده »فجعــل يــدور يف قصــوره ويف قصــور ولــده«.
إذن اكتســبت رصافــة هشــام صفــة العاصمــة الثانيــة للدَّولــة األمويــة، ونالــت مــن هشــام العنايــة التامــة 
ــه  ــى ب ــا اعتن ــة م ــا، وكان يف مجل ــاً منه ــق قريب ــة وبســط البســاتن واحلدائ ــة للدول ــق العام ــي واملراف باملبان

اقتنــاء اخليــول، فــكان عنــده منهــا األعــداد الغفــرة.
يف هذه البيئة:

لقي عبد الرمحن حفيدُ هشام العناية التامة من جدّه.	 
ــه 	  ــه مــن جملســه، ويــرتك ل ــى صغــره، فقــد كان هشــام يقرب ــة، عل ومتــرّس بأحــوال الدول

ــا يصلــح لــإلدارة واإلمــارة كثــراً،  حريــة احلركــة، وكان عبــد الرمحــن ُطلَعــًة، فاســتفاد ممّ
مــع تلــك الســنّ املبكــرة.

واســتظل بظــال النخيــل، حتــى إنــه إللفــه النخــل، صــار عنــده رمــزاً للوطن، ومَثــاراً للحنن 	 
إىل األهــل والديار.

ــِرين الــي كانــت الرّصافــة 	  وعــرف تلــك املناطــق علــى اّتســاعها، وخصوصــاً يف كــورة قِنّسْ
منهــا، أو حاضــرة بــارزةً فيهــا.

هــذه اخللفيّــة مــن معرفــة الدنيــا، والعيــش يف ظــال حركــة احليــاة اليوميــة مــع الناس ذوي 	 
ــة،  ــة واالجتماعي ــب اجملتمــع االقتصادي ــن يُحرّكــون جوان ــن الذي ــاس العادي ــة، والن األمهي

كانــت رصيــداً لــه حــن أدار حكــم األندلــس.
ــة  ــرض املشــاهبة واحملــاكاة لرصاف ــرض النزهــة فحســب، أو لغ ــة لغ ــة قرطب ــن تشــييد رصاف ومل يك
هشــام، ولكــن عبــد الرمحــن اختذهــا مكانــاً يديــر منــه أُمــور اإلمــارة، وجعلهــا حافــزاً ملــن يرغــب يف االلتحــاق 

هبــا مــن أبنــاء الدَّولــة.
وأســهم بنــاء الرُّصافــة وعمارهتــا يف تلبيــة حاجــة نفســية عنــد عبــد الرمحــن الــذي قســم قلبــه نصفن: 
واحــد بالشــام - علــى عــاّت الشــام آنــذاك - واآلخــر يف املوطــن اجلديــد: األندلــس، وقرطبــة الــي مَّثلــت لــه 

)دمشــق( ورصافتــه الــي وصلتــه برصافــة جــدّه وأيّامهــا اخلالية.
يف األندلــس رُصافتــان، واحــدة إىل جانــب قرطبــة، والثانيــة إىل جانــب بلنســية. أمــا رصافــة قرطبــة 
فقــد أنشــأها عبــد الرمحــن الدّاخــل متابعــًة لذكريــات مواطنــه القدميــة يف الشــام. والرُّصافــة األم هــي بلــدة 
إىل جانــب الرقــة يف اجلزيــرة الشــامية مَصَّرهــا هشــام بــن عبــد امللــك، واختذهــا مقــراً ثانيــاً - وأساســيّاً - 

للخاقــة األمويــة.

ثامنًا _ يف الفكر والثقافة والفنّ: مذهب األوزاعي من الشام إىل األندلس:
يف كتــب الــرتاث رســالة )كتيــب صغــر لطيــف احلجــم( عنوانــه »مَحاسِــن املســاعي يف مناقــب اإلمــام 
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أبــي عمــرو األوزاعــي«)88(، ويف مقدمــة حمقــق الكتــاب األمــر شــكيب أرســان)89(: »كان اإلمــام األوزاعــي مــن 
الطبقــة األُوىل مــن جمتهــدي اإلســام، ال يتأخــر مكانــه عــن مــكان األئمــة األربعــة أبي حنيفــة النعمان، ومالك 
بــن أنــس، وحممــد بــن إدريــس الشــافعي، وأمحد بــن حنبــل رضــي اهلل عنهــم مجيعــاً... وكان األوزاعــي إمــام 
أهــل الشــام بإمجــاع املؤرّخــن، وتبعــاً النتشــار مذهبــه يف الشــام انتشــر يف األندلــس، ويُقــال إن أهــل الشــام  
ــم مذهــب  ــب عليه ــن وعشــرين ســنة إىل أن غل ــن مئت ــه حنــواً م ــون مبذهــب األوزاعــي يف الفق ــوا يعمل لبث
الشــافعي، وأن أهــل األندلــس لبثــوا يعملــون بــه إىل زمــن األمــر هشــام بــن عبــد الرمحــن الدّاخــل حــن غلــب 

مذهــب اإلمــام مالــك علــى تلــك الدّيــار، وذلــك يف أوائــل املئتــن للهجــرة«)90(.
ــون طــه تعليــاً النتشــار مذهــب اإلمــام األوزاعــي يف األندلــس فقــال  وقــدّم الدكتــور عبــد الواحــد دَنُّ

ــة الروحيــة«: حتــت عنــوان: »حماولــة احلفــاظ علــى وحــدة األمّ
»كانــت احليــاة الدينيــة يف األندلــس يف الفــرتة األُوىل متأثــرة ببــاد الشــام، فقــد اعتنــق أهــل األندلــس 
مذهــب اإلمــام عبــد الرمحــن بــن عمــرو األوزاعــي إمــام الشــام املُتَوّفــى ســنة 157ه - 773م وكان هــذا 
اإلمــام مــن اجملاهديــن املرابطــن يف مدينــة بــروت ضــدّ العــدو البيزنطــي. ومــن هنــا كان مذهبــه يرّكــز علــى 
التشــريعات احلربيـّـة، وأحــكام احلــرب واجلهــاد، وكانــت هــذه األمــور تناســب وضــع أهــل األندلــس يف الفــرتة 

)88( َمحاسن المساعي في مناقب اإلمام أبي عمرو األوزاعي، تحقيق شكيب أرسالن، ص4، وللزركلي تحقيق في اسم المؤلف: األعالم.

)89( شكيب بن َحّمود أرسالن 1286-1366ه 1869-1946م عالم باألدب مؤرخ من أكابر الكتاب )األعالم، 3: 173(.

)90( حضارة العرب في األندلس، خليل إبراهيم السامّرائي، من كتاب: تاريخ العرب وحضارتهم في األندلس، ص316.

مأذنة مسجد قرطبة
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األوىل، حيــث كان وضعهــم يف هــذه البــاد قائمــاً علــى احلــرب واجلهــاد، وهلــذا اعتنقــوا مذهــب األوزاعــي. 
ومــن العلمــاء الذيــن ســاروا يف األندلــس علــى مذهــب األوزاعــي: صعصعــة بــن ســام الشـّـامي املتوفــى 202ه 
- 816م وكان تلميــذاً لألوزاعــي، وعليــه كانــت تــدور الُفتيــا باألندلــس أيــام األمــر عبــد الرمحــن بــن معاويــة، 
ــاة بُقرطبــة، ويف أيّامــه ُغِرســت الشــجر يف مســجد  وصــدراً مــن أيــام هشــام بــن عبــد الرمحــن، ويل الصّ

قرطبــة اجلامــع، وهــذا علــى مذهــب األوزاعــي«)91(.
ــن مذهــب اإلمــام مالــك يف األندلــس كان أيــام األمــر الثالــث احلكــم بــن هشــام بــن عبــد  قلــت: لكــن متكُّ

الرمحــن الداخل)92(.
وكان عــدد مــن رجــال األندلــس تتلمــذوا علــى اإلمــام مالــك، وفيهــم شــبطون )زيــاد بــن عبــد الرمحــن 
اللخمــي( املتوفــى حنــو ســنة 204هـ - 819م، وهــو أول مــن أدخــل )املوّطــأ( كتــاب اإلمــام مالــك إىل األندلــس، 
ومــن كبــار تاميــذه حييــى بــن حييــى الليثــي املتوفــى ســنة 243هـ - 857م، ونــال لقــب )عاقــل األندلــس( مــن 

اإلمــام مالــك نفســه)93(.
وقــدم د. دّنــون تعليــاً آخــر النتشــار مذهــب اإلمــام مالــك يف األندلــس بعــد مذهــب اإلمــام األوزاعــي، 
وقــال: »إن عقليــة أهــل األندلــس كانــت تغلــب عليهــا نزعــة أهــل احلديــث، وهلــذا اعتمــدوا أوالً علــى مذهــب 
األوزاعــي، وهــو مــن أنصــار مدرســة احلديــث، ثــم اعتمــدوا بعــد ذلــك علــى مذهــب مالــك الــذي يســر يف هــذا 

االجتــاه، ويُعــرف أصحابــه بأهــل احلديــث«)94(.
وقــال ابــن حــزم: »مذهبــان انتشــرا يف بــدء أمرمهــا بالرياســة والســلطان: مذهــب أبــي حنيفــة، ومذهــب 
مالــك عندنــا باألندلــس، فــإن حييــى بــن حييــى كان مكينــاً عــن الســلطان )األمــر األمــوي: احلكــم بــن هشــام( 
مقبــول القــول عنــد القضــاة، وكان ال يلــي قــاٍض يف أقطــار بــاد األندلــس إال مبشــورته واختيــاره، وال يُشــر إال 

بأصحابــه، ومَــن كان علــى مذهبــه...« )95(.

تاسعًا _ الّلغة واألدب )شعره ونثره(:
انتشــرت اللغــة العربيّــة يف أحنــاء الدنيــا )العــامل القديــم( بعاملــن أساســين: القــرآن الكريــم مــن جهــة 

والفتوحــات العربيــة اإلســامية مــن جهــة أخــرى.
وســريعاً مــا صــارت دمشــق مركــزاً مــن مراكــز نشــر العربيّــة وتعليمهــا، ومتكينهــا يف النــاس )مُســلمن 
وغــر مســلمن(؛ وجنحــت دولــة بــي أميــة يف املشــرق يف تعريــب الدّواويــن، وتعريــب الّطــراز، وإصــدار النقــد، 

وصــارت أيضــاً مركــزاً مــن مراكــز حركــة العنايــة باللّغــة، ومجــع األخبــار، وروايــة األشــعار.
ــرة مــن القــرن اهلجــريّ األول مقــرّاً ألول معهــد علمــي  ــوي مــن فــرتة مبّك وكان املســجد اجلامــع األُم
تعليمــي أسَّســه الصحابــي اجلليــل أبــو الــدرداء، رضــي اهلل عنــه)96(. وأســهمت هــذه احلركــة التعليميــة 

)91( عهد اإلمارة في األندلس، عبد الواحد دنّون طه )ضمن كتاب: تاريخ العرب وحضارتهم في األندلس، ص111-110(.

)92( نفح الطيب، 3: 230.

)93( جذوة المقتبس، الحميدي، ص383-382.

)94( تاريخ العرب وحضارتهم في األندلس، ص112.

)95( نقله المقري في نفح الطيب، 2: 10.

)96( أبــو الــدرداء، أول معهــد للتربيــة والتعليــم فــي الحضــارة العربيــة اإلســالمية، مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق، المجلــد 88، الجــزء الثانــي، لســنة 
ــا(. ــا بعده 2015م )ص: 441 وم
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ــرت طبقــة مــن اإلداريــن وكّتــاب الدّواويــن  الثقافيّــة يف ســرعة نشــر العربيّــة يف بيئــة بــاد الشّــام. وظه
مزوّديــن باملــوروث اإلداري احمللّــي املُعَــرَّب، وبالقــدرة اللغويــة واألدبيــة. وكان يف هــؤالء ســامل مــوىل هشــام، 
وعبــد احلميــد الكاتــب الــذي بلــغ بفــنّ الكتابــة الديوانيّــة واألدبيــة مبلغــاً عاليــاً، ومــا يــزال َقــدْرٌ مــن رســائله 

باقيــاً داالّ علــى ذلــك)97(.
وكانــت صنعــة اإلمــام األوزاعــي الكتابــة: وبقيــت مــن رســائله وفرائــد كامــه بقيــة داّلــة. وكانــت نســخة 

مــن رســائله بــن يــدي أبــي جعفــر املنصــور يُطالــع فيهــا ويعجــبُ مــن باغتهــا)98(.
وقــد انتقلــت هــذه التقاليــد مــن التعريــب، ومتكــن العربيّــة ونشــرها، ومنــوّ فــن الكتابــة إىل األندلــس 
ــة األمويــن يف األندلــس منــذ عبــد الرمحــن الداخــل يف جعــل اللغــة  مــع الفاحتــن األوائــل، واســتطاعت مهّ
العربيــة لغــة اجملتمــع األندلســي، علــى اختــاف ثقافاتــه القدميــة، ولغاتــه احمللّيــة. وعــزّز هشــام بــن عبــد 

ــة، ولغــة احليــاة)99(. الرمحــن هــذه املكانــة بإصــدار »مرســوم« جيعــل العربيــة لغــة الدولــة الرمسيّ
ــتعربن:  ــال إن املُس ــه املرتجــم وق ــا( هلــذا املوضــوع يف كتاب ــد عــرض املستشــرق اإلســباني )بالنثي وق
»كانــوا يؤثــرون اســتعماَل لغــة العــرب، وأمساءَهــم، وأزياءَهــم، وجيتهــدون يف أن يأخــذوا الطابــع اإلســامي 
ــع نصــارى  ــرو القرطــي، وهــو يتحــدّث جبــاء عــن ول ــل أحــد حســرات أل ــاة، وال جيه يف كل مناحــي احلي

ــي..«)100(. ــاألدب العرب اإلســبان ب
وكان عبــد الرمحــن حلقــة مــن حلقــات شُــعراء بــي أميّــة: بــدأت يف الشــام، وانتقلــت معــه إىل األندلــس. 
ــو األندلــس  ــة ينظمــون الشــعر، وكان كثــر منهــم يُكثــرون مــن النّظــم، وتابعهــم مروانيّ وكان خُلفــاء بــي أميّ
فنظــم أكثــر أمرائهــم وخلفائهــم الشــعر، وخلـّـف بعضهــم مــن الشــعر مــا ميكــن أن يُطبــع يف ديوان مســتقل)101(.

ــف أحــد علمــاء األندلــس  ويف خــر عــن احلكــم املســتنصر )350هـ - 360ه = 961 – 970م( أنــه كلّ
جبمــع أشــعار بــي أميــة ســنة 362ه - 972م، كمــا مجــع الصــويل يف املشــرق أشــعار خلفــاء بــي العبــاس، 

فصنعــه األندلســي وقدّمــه إىل احلكــم)102(.
وقــد عــي عــدد مــن املعاصريــن جبمــع أشــعار بــي أميــة يف األندلــس - وفيهــم شــعر عبــد الرمحــن 

الداخــل - وصــدر أكثــر مــن كتــاب يف هــذا املقصــد)103(.
ــي باألندلــس مــن أمــراء بــي أميــة الشــعراء مــن الداخلــن إىل األندلــس بعــد عبــد الرمحــن:  وممــن توفِّ

حبيــب بــن عبــد امللــك بــن عمــر بــن الوليــد بــن عبــد امللــك، وكانــت وفاتــه ســنة 172ه - 788م)104(.
_ شعر عبد الرمحن:

ــد الرّمحــن قطعتــن  ــازع عب ــاً، ويتن ــد الرمحــن الداخــل ســبع قطــع يف أربعــن بيت بقــي مــن شــعر عب
مــع عبــد امللــك بــن بشــر، وعبــد امللــك بــن عمــر، وهــي أشــعار تــدور حــول الفخــر هبمّتــه احلريــة واإلداريــة 

)97( انظر مثاًل: تاريخ األدب العربي، عمر فروخ، ج1، ص723.

)98( ينظر ترجمته في سير أعالم النبالء، الذهبي، 7: 103. األعالم للزركلي 3: 320.

)99( قرطبة في التاريخ اإلسالمي، ص: 89-90. عنان، 1: 229.

)100( تاريخ الفكر األندلسي، آنخل بالنثيا، ص486-485.

)101( انظر مقدمة ديوان بني مروان في األندلس، ص37 وما بعدها.

)102( جذوة المقتبس في تاريخ علماء األندلس، أبو عبد هللا محمد بن أبي نصر الحميدي، 1: 393. 

)103( ديوان بني مروان في األندلس، فقرة: شعر بني أمية في األندلس، ص37.

)104( الحلة السيراء، ابن األبار، 1: 59 )وفي ديوان بني مروان، ص279(.
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وإقامتــه الدولــة املروانيــة يف األندلــس، والوصــف، واحلنــن إىل ديــاره العتيقــة يف الشــام. وهــي تــدل علــى 
متّكــن مــن اللغــة، وإتقــان صنعــة الشــعر، والراعــة يف حُســن الصياغــة ودقــة الصناعــة.

وَكثُــر ذكــر النَّخيــل، والدّيــار الشــاميّة، والذكريــات القدميــة يف هــذه القطــع، ومل يَنْــسَ عبــد الرمحــن 
ــر بســوء مــا صنعــه املســوّدة العباســيون بقومــه، وبالبــاد عُمومــاً. أن يُذكِّ

وممّا شاع من شعره، وتناقلته الرُّواة قوله يف احلنن إىل أرض الشام)105(:
 أيُّها الرّاكِبُ املُيَمِّمُ أرضِي             أْقِر مِن بَعضِي السَّامَ لِبَعضِي
إنَّ ِجسمي، كما عَلِمتَ، بأرٍض             وُفؤادي ومالِكِيهِ بأرِض

ُقدِّرَ البَنُ بَينَنا فافتَرَقنا             وَطوَى البَنُ عَن جُفونيَ َغمضي
 قد َقَضى اهلُل ِبالفراقِ عَلَينا             فعَسى باجتماعِنا سَوفَ يَقضِي

وقوله)106(:
 تبدَّت لنا وَسَْط الرُّصافةِ نَخلة              تَناءَت بأرِض الَغرِب عَن بَلَدِ النَّْخِل
 فُقلتُ شَِبيهي يف التَّغرُِّب والنَّوى              وُطوِل الّتنائِي عَن بَنِيَّ وعَن أهلِي
 نَشأتِ بأرٍض أنتِ فيها َغريبٌة             فمِثلُكِ يف اإلقصاءِ واملُنتأى مِثلي

 سََقتكِ َغوادِي املُزِن مِن صَوِْبها الذي             يَسُحُّ ويَستَمِري السّماَكنِ بالوَبِْل
وردَّد عبد الرمحن فكرة االغرتاب يف أكثر من موضع من هذا الباقي من شعره، وكان عزيزاً على عبد 
الرمحن تَرُْك دمشق والرّصافة وقِنّسرين وسائر البلدان واملواضع الي شهد طفولته وفتُوّتَه، وشبابَه 

األول، والي حتتَضِنُ البَقيّة الباقية من أهله الذين نَجَوا من سيوف املُسوِّدة ووسائل القتل الشّنيعة، الذين 
مل يُصدّقوا وعودَ العباسين الكاذبة. قال)107(:

 يا خْنُل أنتِ غريبٌة مِثلي             يف الغرب نائيٌة عن األهِل
 فابكِي وهل تَبكي مَُكمَّمٌة             عَجْماءُ مل تُجبَْل على جَبْلي

 لو أنَّها تَبكي إذنْ لبََكت             ماءَ الُفراتِ ومَنِبتَ النَّْخِل
 لكنَّها َذهِلَت وأذهَلَنِي             بُغضِي بَنِي العَبّاِس عَن أهلِي

وهذه القطع )وسائر شعره الباقي( ترقى إىل درجة الشعر العايل الطبقة، وهو شعر يكتنفه احلنن إىل 
األرض واألهل، والتشوّق إىل معاهد الصِّبا ومدارج الشَّباب.

ولكــنّ عبــد الرمحــن، وجيلــه مــن الشّــاميِّن الوافديــن ائتلفــوا مــع الديــار اجلديــدة الــي تُشــبه الديــار 
القدميــة. ومــا نََقــصَ مــن وجــوه الشــبه اســتدركه عبــد الرَّمحــن، واســتجلبه مــن الشّــام: مادّيــاً كان، أو معنويّاً.

_ من تَقاليدُ الشِّعر األمويّ:
ــة،  حَفَِظــت ُكتــبُ الّتواريــخ والّتراجــم، وكتــب األدب وغرهــا تراثــاً شــعريّاً ممــا أنشــده خلفــاء بــي أميّ
ونَفــرٌ آخــرونَ مــن هــذه األســرة. وال شــكّ يف أن هــذا الــذي وصــل إلينــا ليــس نتاجهــم كلّــه: بســبب عوامــل 

نَها في: ديوان بني مروان في األندلس، ص279. )105( النّص في الحلة السيراء، 1: 36 وَدوَّ

)106( الحلة الّسيراء، 1: 37. )وديوان بني مروان، ص281(.

)107( الحلّة السيراء، 1: 37 )وديوان بني مروان، ص282(.
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الّضيــاع املُختلفــة.
ويف املطبــوع مــن دواويــن خُلفــاء بــي أُميــة يف املشــرق: ديــوان معاويــة بــن أبــي ســفيان رضــي اهلل 
ــون الشــعر،  ــة ينظم ــي أمي ــن ب ــر م ــر كث ــد)110(، وكان نف ــن يزي ــد ب ــة)109(، والولي ــن معاوي ــد ب ــه)108(، ويزي عن

ويُجــوِّدون فيــه؛ ولــو جُمعــت أشــعارهم املتفرقــة جلــاءت يف كتــاب حافــل.
ويف مطالعــةٍ جلامــع شــعر معاويــة وشــارحه قــال إنــه: »ينتمــي إىل أســرةٍ تقــدّر الشــعر، وتُنشــده 
ــال:  ــد. ق ــي ســفيان وهن ــه أب ــة: حــرب وعــن والدي ــة عــن جــدّ معاوي )تنظمــه(«)111( و... إىل األشــعار املروي
»وأقبــل معاويــة علــى الشــعر، وهــو يــرى فيــه مصــدراً للتعليــم والتأديــب، ومــورداً للفصاحــة والبيــان، ومنهــاً 
ــر  ــة...«)112(، وذك ــة اإلســامية القيادي ــم الشــخصية العربي ــا يتمّ ــروءة والشــجاعة... ورأى يف الشــعر م للم
ــره مــن شــعر عمــرو  موقــف معاويــة يف معركــة صفــن حــن اشــتدّ القتــال ليلــَة اهلريــر، ومــا ثبّتــه إال مــا تذكَّ

بــن اإلطنابــة:
 أبَتْ يل هِمّي وأبى بَائِي             وأخذِي احَلمْدَ بالثَّمَِن الرَّبيِح

 وإقحامِي على املَكروهِ نَفسِي             وَضرِبي هامَة البََطِل املشيِح
 وَقولِي كلّما جَشأت وجاشَت             مَكانَكِ تُحمَدِي أو تَستَِرحِيي!..

وكان معاوية يستشهد بالشعر املناسب يف رسائله الي يبعث هبا، ويف األغراض املختلفة كلّما آنس من 
إيراد الشعر إيضاحاً ملوقف أو تعزيزاً لرأي.

عاشرًا_ يف املوسيقا والغناء:
ــدي احلجــاز. وأســهم  ــم واف ــن املشــرق، وخنــصّ منه ــن م ــع الوافدي ــة م ــت املوســيقا العربي ــد دخل لق
ــة، ســرعان مــا اّتســمت بســماتٍ أندلســيّة: وقــد تأثــرت شــبه جزيــرة  )زريــاب( يف إحــداث موســيقى عربيّ

ــة. ــده إىل أوربّ ــت تقالي ــم األندلســي، وانتقل ــي، ث ــاء العرب ــا باملوســيقى والغن إيري
ومــن اآلثــار املوســيقية الغنائيــة الباقيــة ممـّـا ورد علــى األندلــس مــن املشــرق منذ ســنوات الفتــح األُوىل: 
)احُلــدَاء( وهــو يقــوم علــى إنشــاء فــردي مــن دون مشــاركة أيــة آلــة موســيقية. وتشــتهر بــه اليــوم لشــبونة، 

وغرهــا يف )البُرتغــال(.
وقــد سَــمِعتُ هــذا احُلــدَاء بالرتغاليــة، وكان احلــادي يــردّد صوتــه بلغتــه، ولكــنْ بنغــم 	 

عربــيّ مُدهــش.
وذكــر مثــل ذلــك د. حســن مؤنــس يف كتابــه: رحلــة األندلــس)113(، وهــو يصــف مشــاهداته 	 

يف لشــبونة )واســم هــذه املدينــة عنــد العــرب أُشــبونة أو األشــبونة(.
وســيكون للموســيقى والغنــاء شــأن آخــر بعــد نــزول )زريــاب( ديــار األندلــس، وإحداثــه هنضــة فنيــة مــا 

تــزال آثارُهــا ماثلــًة إىل اليــوم.
)108( ديوان معاوية بن أبي سفيان، َجمعه وحققه وشرحه فاروق السليم بن أحمد.

)109( ديوان يزيد بن معاوية جمعه وحققه وشرحه الدكتور واضح الّصمد.

)110( ديوان الوليد بن يزيد، جمع وترتيب ف غابرييلي وخليل مردم.

)111( ديوان معاوية، 23.

)112( ديوان معاوية، 25-24.

)113( رحلة األندلس )عند استعراض زيارته لمدينة لشبونة(.
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_ خُالَصة وخاتِمة:
كانــت ظاهــرة نقــل الّتــراث الشــامي األمــوي، وســائر مــا يتعلّــق بالتقاليــد والعــادات واملعطيــات 

احلضاريّــة إىل األندلــس ظاهــرة بــارزةً الفتــة؛ ذلــك بأهنــا:
نقلت ذلك كلّه من بادٍ بعيدةٍ )يف املشرق( إىل باد نائية يف املغرب )األندلس(.	 
وكان نقــاً قاصــداً، أراد منــه ناقلــوه - وخصوصــاً أول حاكــم أمــوي لألندلــس - أن يكــون 	 

متابعــة للشــام، واســتفادةً مــن الرقــي احلضــاري، واســتعانة علــى بنــاء دولــة عصريـّـة جتمــع 
بــن مــا يف املشــرق ومــا سـَـوف يســتحدثونه يف الغــرب.

وكانــت مُمتَــدَّة لعقــودٍ طويلــةٍ، بــدأت قبــل عبــد الرمحــن، واســتمرت بعــده، ولكنــه كان 	 
واســطة العِقــد يف ذلــك كلــه، حتــى بلغــت األندلــس األمويــة أوجهــا مــع عبــد الرمحــن 

الثالــث، امللقــب بالناصــر، الــذي حكــم بــن )300 - 350هـ = 912-961م(.
ــاة  ــبَ احلي ــس عصَ ــونُ أهــل الشــام يف األندل ــاً واســتمراراً ك ــًة وتَثبيت ــل يف هــذه الّظاهــرة تَقِوي ويَدخُ

ــا. ــج، فيه ــى املنه ــدُ عل ــا، وتزي ــمُ خطــا دمشــق: تأخــذ عنه ــة تَتَرَسَّ ــت قرطب السّياســية... وكان
نعــم! بلغــت الشــام يف العصــر األمــوي )الــذي انتهــى سياســيّاً ســنة )132هـــ -749م( مبلغــاً عظيمــاً 
ــة واإلنســانية. ويُدهَــش املــؤرّخ املتابــع هلــذه الســرعة الفائقــة الــي وصلــت فيهــا  يف جمــال احلضــارة العامليّ
الدولــة العربيــة اإلســامية إىل هــذه الــذروة يف جمــاالت العلــوم والفنــون واآلداب، ويف العمــران والبنيــان، ويف 
انطبــاع احلضــارة الوليــدة اجلديــدة بالطابــع العربــيّ اإلســاميّ املوصــول بالغايــة الواضحــة: حضــارة تُفيــد 

النــاس، وترفــع مــن شــأن احليــاة، وجتــدّد يف األســاليب املوصلــة إىل الغايــة: وهــي غايــة متجــدّدة.
وأشــاد املُؤرّخــون القدامــى واملعاصــرون )مــن العــرب ومــن املستشــرقن( بعقيدة احلكــم األموية القائمة 
علــى احــرتام اإلنســان، وعلــى الّتســامح الــذي انسَــاح مــن املشــرق إىل األندلــس. وهــو تســامح إجيابــي: يُبعــد 

كل األنشــطة عــن الشــطط، ويقــع يف نفــوس اآلخريــن موقعــاً حســناً....
ــدَّرتُ البحــثَ بكلمــة الدكتــورة )مينــوكال( الــي جعلــت مــن هــذا الّتســامح األمــوي األندلســي  وقــد صَ

مفتاحــاً لنجــاح عبــد الرمحــن، واألمويــن، وأُمثولــًة قــّل نظرهــا يف التاريــخ.
ــوم  ــن العل ــن - م ــوادي الزَّم ــا - رغــم ع ــي منه ــة، بق ــس حضــارة عظيم ــع العــرب يف األندل لقــد صَنَ
والفنــون واآلداب واملُنجــزات، واألوابــد مــا يَشــهَدُ هلــذه األمـّـة يف ذلــك القطــر بالتفــوّق، وبالسـّـخاء يف تقديــم 

ــن، ويف إثبــات التقــدّم العلمــي والفــي والثقــايف عامــة ألهــل األندلــس... منجــزات احلضــارة لألوربيّ
وهــي مســات حضاريــة تألَّفــت مــن تــراث دمشــق والشــام، ومــن إبداعــات قرطبــة واألندلــس، فكانــت 

مزجيــاً مل يعــرف التاريــخ لــه مثيــاً، وتراثــاً حيّــاً ال ميــوت!
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عبــد العزيــز ســامل، دار النهضــة العربيــة، بــروت، 1408ه-1988م.
_ تاريخ املغرب واألندلس، حسن أمحد حممود، دار الفكر العربي، القاهرة 1419ه-1999م.
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_ تاريخ مســلمي إســبانيا، اجلزء األول، ر.دوزي، ترمجة حســن حبشــي، وزارة الثقافة واإلرشــاد القومي، 
املؤسســة املصريــة العامــة للتأليــف والرتمجــة والطباعــة والنشــر، طبعة دار املعــارف بالقاهرة، )د.ت(.

_ الثقافــة العربيــة اإلســبانية عــر التاريــخ: دراســات وأحبــاث، الدراســات الــي أُلقيــت يف نــدوة الثقافــة 
العربيــة اإلســبانية عــر التاريــخ، دمشــق 10-13 كانــون األول، ديســمر 1990.

بغــداد  الســادس، دار احلريــة للطباعــة،  العــرب يف األندلــس، خــر اهلل طلفــاح، اجلــزء  _ حضــارة 
1397ه-1977م.

_ احللـّـة السِّــراء، ابــن األبّــار، حققــه وعلـّـق حواشــيه حســن مؤنــس، دار املعــارف مبصــر، الطبعــة الثانيــة 
1985م.

_ خطط الشام، حممد كرد علي، مكتبة النوري، دمشق 1403ه-1983م.
ــون طــه، دار املــدار اإلســامي، طرابلــس، ليبيــا،  _ دراســات يف التاريــخ اإلســامي، د. عبــد الواحــد دَّن

ط1.
ــارف،  ــم، دار املع ــو الفضــل إبراهي ــق حممــد أب ــنْتمري، حتقي ــم الشَّ ــس بشــرح األعل ــوان امــرئ القي _ دي

ــة اخلامســة. مصــر، الطبع
_ دولــة اإلســام يف األندلــس مــن الفتــح إىل بدايــة عهــد الناصــر، حممــد عبــد اهلل عنــان، العصــر األول، 

القســم األول، مكتبــة اخلاجنــي بالقاهــرة، الطبعــة الرابعــة 1389ه-1969م.
ــان، يوســف العــش، دار  ــة عثم ــن فتن ــداءً م ــدت هلــا ابت ــي ســبقتها ومهّ ــة واألحــداث ال ــة األموي _ الدول

الفكــر، دمشــق، الطبعــة الثانيــة 2018م.
_ ديوان أمحد شوقي، حتقيق أمحد احلويف، دار هنضة مصر، القاهرة )د.ت(.

_ ديــوان بــي مــروان يف األندلــس، مجعــه وحققــه غالــب عبــد العزيــز الزامــل، هيئــة أبــو ظــي للثقافــة 
والــرتاث، دار الكتــب الوطنيــة 1431ه-2010م.

_ ديــوان معاويــة بــن أبــي ســفيان، مجعــه وحققــه وشــرحه فــاروق اســليم بــن أمحــد، دار صــادر، بــروت، 
الطبعــة األوىل 1996م.

_ ديــوان يزيــد بــن معاويــة، مجعــه وحققــه وشــرحه واضــح الصمــد، دار صــادر، بــروت، الطبعــة األوىل 
1998م.

_ رحلة األندلس، الدكتور حسن مؤنس، الشركة العربية للطباعة، القاهرة 1963م.
_ الــروض املعطــار يف خــر األقطــار، حممــد بــن عبــد املنعــم احلمــري، حققــه د. إحســان عبــاس، مؤسســة 

ناصــر للتقانة 1980م.
_ زرياب، حممود احلفي، سلسلة أعام العرب، القاهرة.

_ الســجل العلمــي لنــدوة األندلــس، قــرون مــن التقلبــات والعطــاءات، القســم الثالــث: العمــارة والفنــون، 
الريــاض.

_ سر أعام النباء، الذهي، اجلزء السابع، حتقيق علي أبو زيد، مؤسسة الرسالة، دمشق.
دمشــق  العربيــة،  املوســوعة  هيئــة  الباحثــن،  مــن  جمموعــة  العربيــة،  الثقافــة  عاصمــة  الشــام،   _
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1328ه-2008م.
_ فضل األندلس على ثقافة الغرب، خوان ڤيرنيت، ترمجة هناد رضا، دار إشبيلية، دمشق 1997م.

_ الفــن اإلســامي يف إســبانية، مانويــل جومــث مورنيــو، ترمجــة د. لطفــي عبــد البديــع: د. الســيد 
حممــود عبــد العزيــز ســامل، الــدار املصريــة، القاهــرة )د.ت(.

_ يف التاريــخ العباســي واألندلســي، الدكتــور أمحــد خمتــار العبــادي أســتاذ التاريــخ اإلســامي جبامعــي 
اإلســكندرية وبــروت العربيــة، دار النهضــة العربيــة، بــروت 1972م.

_ يف ظال األندلس، سلمى احلفار الكزبري، وزارة الثقافة، دمشق.
ــة اإلســكندرية  ــري، مؤسســة اجلامع ــخ وحضــارة(، د. أمحــد فك ــة يف العصــر اإلســامي )تاري _ قرطب

)ط1(.
_ مأســاة ســقوط دمشــق وهنايــة األمويــن، الدكتــور صــاح الديــن املنجّــد، دار الكتــاب اجلديــد، بــروت 

لبنــان، الطبعــة األوىل.
_ حماســن املســاعي يف مناقــب اإلمــام أبــي عمــرو األوزاعــي، حتقيــق شــكيب أرســان، مطبعــة عيســى 

البابــي احللــي، القاهــرة 1352ه.
ــة  ــادي، مطبع ــار العب ــس، أمحــد خمت ــاد املغــرب واألندل ــب يف ب ــن اخلطي ــن ب _ مشــاهدات لســان الدي

جامــع اإلســكندرية 1958م.
_ مع شعراء األندلس واملتني، تعريب الدكتور الطاهر أمحد مّكي، دار املعارف بالقاهرة.

_ معجم البلدان، ياقوت احلموي، اجمللّد الثالث، دار صادر، بروت )د.ت(.
_ نــدوة املقتبــس يف تاريــخ علمــاء األندلــس، احلميــدي، حتقيــق إبراهيــم األبيــاري، دار الكتــاب اللبنانــي، 

بــروت 1983م.
_ نفــح الطيــب مــن غصــن األندلــس الرَّطيــب، حتقيــق إحســان عبــاس، بــروت، الطبعــة األوىل 1388ه، 

1968م.

_ الدوريات:
ــة،  ــة اإلســامية، حممــد رضــوان الداي ــم يف احلضــارة العربي ــة والتعلي ــد للرتبي ــدرداء، أول معه ــو ال _ أب

ــي. ــد 88 لســنة 2015 اجلــزء الثان ــة دمشــق، اجملل ــة العربي ــة جممــع اللغ جمل
ــد 91 اجلــزء  ــة بدمشــق، اجملل ــة العربي ــة جممــع اللغ ــة، جمل _ شــواهد الشــواهد، حممــد رضــوان الداي

الثالــث لســنة 2018م.

دولــة اإلســام يف األندلــس، حممــد عبــد اهلل عنــان. يف التاريــخ العباســي واألندلســي: أمحــد خمتــار 
العبــادي، دار النهضــة العربيــة بــروت 1972م. 


