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مستخلص البحث
اللمحة البذرٌة فً مآثر المسلمٍه الحضارٌة فً األوذلس وجسر البٍلٍار
حتدث افبحٌ ظـ ادآثر احلضوريي افتل برع ؾقفو ادسؾؿقن دم األكدفس وجزر افبؾقور  ،حقٌ بدأ

بوفتعريػ بوحلضورة اإلشالمقي وجذورهو افتورخيقي ،ثؿ احلديٌ ظـ افصـوظوت افتل ازدهرت دم
تؾؽ ادـوضؼ ،ومـفو صـوظي ادـسقجوت وافسجود وافقرق وافزجوج واخلزف  ،تاله احلديٌ ظـ

مآثر ادسؾؿغ دم افعامرة وافزراظي وؽرهو ،ثؿ تـوول افبحٌ جزائر األكدفس افؼؿقي ( افبؾقور )
مـ حقٌ تسؿقتفو ،وأمهقتفو احلضوريي وافعسؽريي ـقهنو افدرع افقاؿل ضد افـصورى دم افبحر

ادتقشط  ،وتـوول أيضو بدايي افػتح اإلشالمل ظذ يد ظبد اهلل بـ مقشك ،ثؿ ؾتحفو واشتؼرار

ادسؾؿغ ؾقفو ظذ يد افؼوئد ظصوم اخلقالين  ،ثؿ دور جموهد افعومري وؾتقحف هلذه اجلزر بعد أن

اكتثر ظؼد اخلالؾي األمقيي  ،وأخرا ظقامؾ االزدهور احلضوري ؾقفو واآلثور افتل ترـفو ادسؾؿقن

بعد خروجفؿ مـفو .

ثؿ جوءت خومتي افبحٌ بلهؿ افـتوئٍ ومـفو:

 -1ازدهور صـوظي افـسقٍ دم ظفد افدوفي األمقيي وظفدد اددرابطغ واكتؼدول هدذه افصدـوظي ػ
أوروبو.

 –2ؾضؾ افعرب دم دخول صـوظي افسجود ػ أوروبو.
 –3حتسغ صـوظي افقرق بحقٌ اشتطوع ادسؾؿقن وبوفتويل األوروبققن مـ اشدتعامفف افصدحقح
دم افؽتوبي ويعد هذا ملثرة مـ مآثر افعرب ادتعددة.

 –4براظي افعرب دم اشتخدام اخلزف و دخول افتحسقـوت افػـقي ظؾقف.
 –5مآثر افعرب دم افعامرة تظفر دم افعؼقد وافؼبوب وافؼف وافزخورف ادتعددة األفقان
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 _6أدخؾ افع رب ػ أشبوكقو األشوفقى افزراظقدي افػـقدي وحتسدغ كظدؿ افدري و دخدول بعدض
افـبوتوت ػ أشبوكقو.

 -7ازدهور افعؾقم ادختؾػي ظـد ادسؾؿغ واكتؼوهلو ػ أوروبو.
 -8أمهقي مقؿع جزر افبؾقور مـ افـوحقي افعسدؽريي حقدٌ اتدذت كؼطدي ارتؽدوز فؾؿسدؾؿغ دم
افبحر ادتقشط.

 –9أمهقي افؼقة احلربقي دم ظفد جموهد افعومري ،وأمهقي مقؿع داكقي افبحري دم دظؿ ؿقة ادسؾؿغ.
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مقذمة

احلؿد هلل افعؾقؿ احلؾقؿ ،وافصالة وافسالم ظذ رشقفـو افؽريؿ حمؿدد صدذ اهلل ظؾقدف وشدؾؿ
معؾؿ األكوم ،وأصفد أن ال فف ال اهلل افذي خؾؼ اإلكسون ،وظؾؿف افبقدون :فقؽدقن ؿدودرا ظدذ أن
يسطر بلكومؾف مو ـون مـ حقادث األزمون ،ويلخدذ افعدزة وافعظدي كدو ـدون دم شدوفػ األيدوم،
وأصفد أن حمؿدا ظبد اهلل ورشقفف صذ اهلل وشؾؿ ظؾقف وظذ آفف وصدحبف افطقبدغ افؽدرام ،أمدو
بعد.
ؾفذا بحٌ صغر حتدثً ؾقف ظـ ادآثر احلضوريي افتل برع ؾقفو ادسؾؿقن دم األكدفس وجدزر
افبؾقور  ،وؿد اؾتتحً هذا ادقضقع بوفتعريػ بوحلضدورة اإلشدالمقي وجدذورهو افتورخيقدي ،ثدؿ
افتعريػ ببالد األكدفس وبقون أمهقتفو دم افتوريخ اإلشالمل ،وافبدايوت األوػ فؾػتح اإلشالمل،
ثؿ حتدثً ظـ افصـوظوت افتل ازدهرت دم تؾؽ ادـوضؼ ،ومـ افصـوظوت افتل حتدثً ظـفو بق
مـ اإلؾوضي :صـوظي ادـسقجوت بلكقاظفو ،وـذفؽ افسدجود وافدقرق وافزجدوج واخلدزف ،ثدؿ
حتدثً ظـ مآثر ادسؾؿغ دم افعامرة وافزراظي ودم افعؾقم ادختؾػي ،وبعدد لفدؽ تـووفدً جزائدر
األكدفس افؼؿقي ( افبؾقور ) مـ حقٌ تسؿقتفو ،وأمهقتفو احلضدوريي وافعسدؽريي ـقهندو افددرع
افقاؿل ضد افـصورى دم افبحر ادتقشط ،وتـووفً افبدايوت األوػ فؾػتح اإلشالمل ظع يد ظبدد
اهلل ابـ مقشك بـ كصر ،وـذفؽ ؾتحفو واشتؼرار ادسؾؿغ ؾقفو ظذ يد افؼوئد ظصوم اخلدقالين،
ثؿ دور جموهد افعومري وؾتقحف هلذه اجلزر بعد أن اكتثر ظؼد اخلالؾي األمقيي ،وتـووفدً ظقامدؾ
االزدهور احلضوري دم هذه اجلزر ،واآلثور اإلشالمقي افتل ترـفو ادسؾؿقن بعد خروجفؿ مـفدو ،
ثؿ ختؿً افبحٌ بلهؿ افـتوئٍ افتل تقصؾً فقفو.
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تمهٍذ
احلضورة تعـل افثؼوؾي واددكقي وهل ـذفؽ األخالق وافسؾقك وادعورف ،وحضورة اإلشدالم
صومؾي جوكى روحل وجوكى مودي ،وبال صؽ ؾنن احلضورة افعربقي ـوكً مسبقؿي بحضدورات
صتك مـفو اإلؽريؼقي وافػورشقي واهلـديي وادكيي ،وأي حضدورة البدد أن تسدتعغ برواؾدد مدـ
ؽرهو ،وـؾ حضورة البد أن يتصؾ موضقفو بحورضهو.
ن مقؿػ افعرب مـ احلضورات افؼديؿي مل يؼػ ظـد حد افـؼؾ بؾ تعدى لفؽ ػ افدراشدي
وافتؿحقص وافتدؿقؼ و متوم افبـوء احلضوري افذي بدأه افسوبؼقن.
وال يؼؾؾ مـ صلن افعرب هنؿ أؾودوا مـ حضورات ؿديؿي ألن ضبقعي افتطقر افبؼدي ؾدودة

اخلؾػ مـ افسؾػ ،وهـو حؼقؼي البد مـ لـرهو وهل أن افعرب ظـدمو اكدؾعقا مـ صبي اجلزيدرة

افعربقي مل يؽـ فدهيؿ تراث صومخ يـوؾسقن بف افشعقب لات احلضورات افؼديؿي ،وحضورهتؿ دم
جـقب صبي اجلزيرة اصتفرت بوألظامل اهلـدشقي افتل يشفد ظؾقفو شد مدلرب ،وـدذفؽ ادـدولرة
وافغسوشـي دم صامل صبف اجلزيرة افعربقي ـوكً هلؿ حضورة زاهرة تشفد ظؾقفو افـؼقش وبعدض

األظامل افعؿراكقي.

وؿد بؾغً احلضورة اإلشالمقي لروهتو بوألكدفس دم افـصػ افثوين مـ افؼرن افعوذ اددقالدي

ظـدمو أصبحً ؿرضبي ظوصؿي األمقيغ مـ أظظؿ مدن افعومل ادتحرض ،وؿدد شدوظد ظدذ هدذه
افـفضي افعظقؿي شقوشي افتسومح افتل اتبعفو ادسؾؿقن جتوه أهدؾ افذمدي مدـ مسدقحقغ وهيدقد،

ؾلؿبؾ ادستعربقن وافقفقد ظذ اشتخدام افؾغدي افعربقدي وؾضدؾقهو ظدذ افالتقـقدي وأؿبؾدقا ظدذ

االصتغول بوفعؾقم واآلداب وافطى وافػؾسػي (.)1
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هذا وـوكً األكدفس ظـدمو ؾتحفو ادسؾؿقن دم أوائؾ افؼرن افثومـ فؾؿقالد يـتؼ ؾقفو اجلفؾ

وافتلخر وافػقىض واالكحالل افداخع وافػتـ افطوئػقي ،وؿد كؼؾفو ادسؾؿقن ػ مراحؾ اشتؼرار

و كشوء :ؾوجتفقا ػ حقوء األرض ادقتي وتعؿر اددن اخلربي وتـشقط افتجورة و كعوش افصـوظي،

حتك أصبحً األكدفس دم طؾ خالؾي ؿرضبي أؽـك األؿطور األوروبقي وأـثرهو ازدحومو (.)1

وؿد أصبح احلؽؿ افعريب ألشبوكقو رمحي وكقرا ،ؾؼد ؿه ظذ احلؽؿ افؼقضل افغوصؿ ،ـذفؽ

افرؿ قؼ متتع بؿعومؾي ضقبي رحقؿي بعد أن ـوكقا يعوكقن دم طدؾ احلؽدؿ افؼدقضل مدـ االضدطفود
وافتعسػ ؾؿـحفؿ افعدرب احلؼدقق اددكقدي ،ومؾؽقدي األرض وزراظتفدو وؿهد افعدرب ظدذ

افعـكيي وشووى بغ افطبؼوت ،وحػظ افتقازن بغ األجـوس ادتعددة (.)2

ودم هذا افبحٌ ادقجز أحى أصر ػ تلثر ادسؾؿغ دم بعدض ادـدوضؼ افتدل وصدؾقا فقفدو

ولفؽ دم األكدفس وجزر افبؾقور.

وشقف أصر دم هذه افعجوفي ػ أبرز ادآثر وادجوالت احلضوريي افتدل بدرع ؾقفدو ادسدؾؿقن

وـون هلو تلثر ظذ أوروبو.
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الصناعات:
صىاعة المىسىجات:

لاظً صفرة األكدفس دم افعكد األمدقي دم صدـوظي افـسدقٍ وازدهدرت ـدذفؽ دم ظكد

افطقائػ ؾؼد بؾغً تؼددمو ظظدقام دم ظكد دوفدي اددرابطغ ،حقدٌ بؾغدً لروهتدو دم افتـدقع

واإلتؼون(.)1

ويرجع ػ خؾػوء بـل أمقي افػضؾ دم كشوء أول دار فطراز ادـسقجوت اخلالؾقي وهدل افددار

افتل صقدهو األمر ظبدافرمحـ افداخؾ ( )2هذا وؿد اختصً أدريي وموفؼي ومرشقي بدوفقر()3

ادذهى وـذفؽ احلرير وؿد ـون فؾعرب ؾضؾ ـبدر دم كؼد صدـوظي ادـسدقجوت احلريريدي دم
يطوفقو دم افؼرن افثوفٌ ظؼ اهلجري = افتوشع ظؼ ادقالدي ،وكتٍ ظـ ؾتحفؿ ألشبوكقو اكتؼدول

ادـسقجوت احلريريي فقفو ( )4وـون اشتعامل احلرير دم افعك اإلشدالمل فؼقدقد بعضدفو ديـدل
وبعضفو اؿتصودي ،فذفؽ ـون يؽتػل دم ـثر مـ احلوالت ـتوبي ذيط افطراز ؾؼط ظدذ كسدقٍ

شودة ( )5وؿد محؾ جتور األكدفس مـتجدوهتؿ مدـ ادـسدقجوت احلريريدي فتسدقيؼفو ػ ادغدرب
وادؼق ودم كػس افقؿً جؾبقا مـتجوت تؾؽ األؿطور ػ األكدفس (.)6
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ويذـر احلؿري دم ـتوبف ( )1ن األكدفس ـون هبو مـ مجقع افصـوظوت وـون هبدو مدـ ضدراز

احلرير ثامن موئي ضراز ،ويعؿؾ هبو احلؾؾ وافسدؼالضقين ( )2واألصدبفوين واجلرجدوين وافسدتقر

ادؽؾؾي وافثقوب ادعقـي وافعتويب ( )3وأكقاع احلرير ،وـدذفؽ صدـوظي ادـسدقجوت افػخؿدي مدـ

افصقف وافؽتون ()4

وؿد امتوز كسقٍ افعتويب بؾقكف األبقض واألصػر واألشدقد ،وجتؿدع بدغ اخلطدقط ادتعرجدي

ادتقازيي وهق كقع مـ ادـسقجوت احلريريي ،وؿد ؿؾدده األشدبون ؾدقام بعدد وصدور يعدرف فددى

افػركسقغ واإليطوفقغ بوشؿ ؿوبس ()5

ومـ ادـسقجوت افديبوج ( )6وهق مـ ادـسقجوت افسؿقؽي افتل تزدان بوفتـؿقؼدوت افرائعدي

وـون يتسؿ بوجلقدة (.)7

Debak
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ومـ ادـسقجوت احلريريي ادعوجر افشػوؾي وؿد اكتؼت دم بعض اددن األكدفسقي (.)1

وؿد ظرؾً ؽركوضي ـذفؽ صـوظي احلرير ومو أضؾؼ ظؾقدف اشدؿ ادؾبدد وادخدتؿ لي األفدقان

افعجقبي ()2ويعد ربض احلقض مـ أهؿ مراـز صـوظي احلرير دم األكدفس (.)3
ودم ظك افدوفي األمقيي طفرت ظذ افـسقٍ ـتوبوت ظربقي ترجع ػ ظك اخلؾقػي افقفقد بـ
ظبد ادؾؽ ؾؼد ظثر ظذ ؿطعي كسقٍ صـعً شـي ثامن وثامكغ فؾفجرة ـام هق مـسقج ظؾقفو(.)4
وؿد لاظً دم أوروبو دم افعصقر افقشطك صفرة ادـسقجوت اإلشدالمقي ودور افطدراز افتدل
ـوكً مـتؼة دم افبالد اإلشالمقي افعربقي ،وـوكً تـتٍ ادـسقجوت افػدوخرة ادؿقجدي بدوألفقان
ادـؼقصي بخققط افذهى وافػضي وؿد أخذت مصوكع افـسقٍ دم أوروبو تعؿؾ ظدذ تؼؾقددهو()5
وـون هذا افتؼؾقد يـبع مـ مصودر ثالثي ،مصدر مبوذ كتقجي الشتراد ادؾقك واألمراء األؿؿشدي
افػوخرة مـ بالد ادؼق ،وادصدر افثوين ظـ اشتؿرار ادراـز افصـوظقي اإلشالمقي دم كتوجفو ؾسة
ضقيؾي حتك بعد خضقظفو فؾحؽؿ ادسقحل ،وادصدر افثوفٌ تلثر ادصوكع افبقزكطقي بوألشدوفقى
اإلشالمقي و كتوجفو أؿؿشي حتؿؾ افطوبع افعريب.
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اللمحة البذرية يف مآثر املصلمني احلضارية يف األنذلض وجسر البليار

الباحجة  /فاطمة بنت حممذ بن شليمان اليحيا

صىاعة السجاد:
بوفـسبي فؾسجود ؾؼد ـون ادسؾؿقن هؿ أصحوب افػضؾ دم دخول صـوظي افسجود ػ أشبوكقو

ومل يؽـ هـوك مو يثبً أن أهؾفو ـوكقا ظذ ظؾؿ بصـوظي افسجود ؿبدؾ أن يددخؾفو ادسدؾؿقن ومل

يصؾ فقـو مـ خمؾػوت افػـقن افتل ازدهرت دم األكدفس مدو يددل ظدذ لفدؽ ،وظدـ األكددفس

ظرؾً أوروبو افسجود (.)1

وأؿدم مو وصؾ فقـو مـ شجود األكدفس يرجع ػ افؼرن افثومـ اهلجري وهدق افدذي وتدقي

ظذ رشقم وحدات معامريي مصػقؾي ،ويؿتوز هذا افـقع مدـ افسدجود ن بوحتقائدف ظدذ ذيدط

ظريض مـ زخدورف تشدبف افؽتوبدوت افؽقؾقدي( ،)2وافتشدوبف افشدديد بدغ افسدجود ادكدي

واألكدفز مـ حقٌ افزخورف دظو بعض ظؾامء اآلثور ػ االظتؼود أن افسجود ادكي هدق مدـ
صـوظي ادغرب واألكدفس ،وكالحظ هـو أن افسجود األكدفز خوصي افذي يرجع فؾؼرن اخلومس

ظؼ يؿتوز بصغر وحداتف اهلـدشقي ودؿتفو ،وتضدؿ افزخدورف رشدق جم كجدقم ـثدرة األضدراف
وتبدو وـلهنو موشي مشعي ،وظرف هذا افـقع مـ افسجود األكدفز بوشؿ(Diamend )3
أوال :صىاعة الىرق:

ظرف األوربققن افقرق ظـ افعرب دم افؼرن افثوين ظؼ وأضؾؼقا ظؾقف اشؿ افصحوئػ

افدمشؼقي  Damascenaألن دمشؼ ـوكً شقؿو رئقسقو فؾتجورة افقرق دم لفدؽ افعكد،

ودم أشبوكقو أضؾؼ ظذ افقرق اشؿ رؿوئؼ افؼامش  Perganieedo de pannoمتققدزا فدف
ظـ افرؿوئؼ اجلؾديي افتل مل يعرف األوروبققن ؽرهو دم افعصقر افقشطك(.)4

جملة كلية الذراشات اإلشالمية بذمياط

- 4596 -

اللمحة البذرية يف مآثر املصلمني احلضارية يف األنذلض وجسر البليار

الباحجة  /فاطمة بنت حممذ بن شليمان اليحيا

وجدير بوفذـر أن كؼقل هـو ن صـوظي افقرق فقس اخساظدو ظربقدو و كدام حتسدقـف افتحسدغ

افالئؼ واشتعامفف دم األؽراض األدبقي ظذ كطوق ظودل ملثرة ظظقؿي مـ مآثر افعدرب ،لفدؽ أكدف
ـون هـوك كقع مـ افقرق معروف دم افصغ ال أكف مل يقجد أثر الشدتعامفف دم األؽدراض األدبقدي

ؿبؾ افعرب ()1

وـوكً أوػ ادصوكع افتل أؿومفو افعدرب فصدـوظي افدقرق دم األراأل األوروبقدي دم صدؼؾقي

وأشبوكقو ومـ صؼؾقي اكتؼؾً ػ يطوفقو ومـ أشبوكقو اكتؼؾً ػ ؽرب أوروبدو ( )2وال بدد مدـ

االظساف هـو بلن أصؾ هذه افصـوظي صقـل ،ويؼول كف اشتعؿؾ دم افصغ مـذ شدـي 105م ؽدر
أن حتسغ كقظف و دخوفدف ظدومل احلضدورة واشدتعامفف بطريؼدي صدوئعي دم مجقدع مـدوضؼ احلضدورة

اإلشالمقي وافالتقـقي ظؿؾ ظريب وملثرة تػخر هبو احلضورة اإلشالمقي ،ؾؼد بدل ادسؾؿقن افطدرق
افبدائقي وأحؾق حمؾفو ضرؿو جديدة ؾوخسظقا افدقرق ادصدـقع مدـ اخلدرق وهدذا افـدقع حتتدوج

صـوظتف ػ مفورة حرؾقي بوفغي (. )3

واجلدير بوفذـر أن افعرب مو ـودوا يتعؾؿقن هذه افصـوظي حتك بدأوا بتجورب إلكتوجدف مدـ

افؽتون واخلرق وأكتجً أكقاع جديدة ـوفقرق ادؼقى وؽدر ادؼدقى وافدقرق افـدوظؿ واخلشدـ

واألبقض وادؾقن (.)4
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اللمحة البذرية يف مآثر املصلمني احلضارية يف األنذلض وجسر البليار

الباحجة  /فاطمة بنت حممذ بن شليمان اليحيا

صىاعة السجاج:

وؿد اكتؼت مصوكع افزجوج دم موفؼي وادريي ومرشقي (.)1

وتعتز مديـي افبـدؿقي دم يطوفقو األوػ دم صدـوظي افزجدوج ادتدلثر بوألشدوفقى افعربقدي ومدـ

افبـدؿقي اكتؼت ضريؼي افصـوظي ػ أوروبدو ( )2وؿدد ؿؾدد األوربقدقن وخوصدي بعدض ادددن
افػركسقي واإليطوفقي اإلكتوج افعريب ،وفؽـ هذا اإلكتوج ال يؿؽدـ أن يصدؾ ػ مسدتقى افدـاملج

افؼؿقي(.)3

صىاعة الخسف وزخرفته:

ترجع صـوظي اخلزف ادطع بودقـوء دم األكدفس ػ افؼدرن افعدوذ اددقالدي ،وـدون دم ؿكد

احلؿراء دم ؽركوضي أفقاحو رائعي مستقرة بوخلزف ادطدع بودقـدوء لي االكعؽدوس ادعددين ،وهدل
متشوهبي مع ادصـقظوت اإليطوفقي افتدل تعدرف بودصدـقظوت ادوجقفقؽقدي ،ودم اصدتؼوق ـؾؿدي

(موجقفقؽقي) ال صؽ أهنو مـ مققرؿي افتل ـون ؾقفو مصـع ظريب فصـوظي اخلزف ادطع بودقـو.

وهذا يدل ظذ أن اإليطوفقغ اؿتبسقه مـ افعرب ( )4وأهؿ ادراـز افعربقدي فصدـوظي اخلدزف

ادطع بودقـوء دم بؾـسقي وموفؼي ( )5وتعتز بؾـسقي ادرـز اإلشالمل فصـوظي اخلزف ومـ مسؾؿل
األكدفس اؿتبسً يطوفقو أشؾقب اخلزف ادعدين وكشلت دم مديـي جقبر مصدوكع هنضدً هبدذه

افصـوظي.
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اللمحة البذرية يف مآثر املصلمني احلضارية يف األنذلض وجسر البليار

الباحجة  /فاطمة بنت حممذ بن شليمان اليحيا

ـذفؽ ؿؾد اإليطوفققن صـوظي اخلزف ادعقف بطريؼي افرشؿ بوحلػر .)1( Graffito

وأصفر كؿقلج فصـوظي اخلزف ادطع بودقـوء اإلشالمقي هق اإلكوء افذي وجد دم ؿك احلؿراء

وافذي يبؾغ ارتػوظف مس ومخسي وثالثغ شـتقؿسا ،وهق مؽسق بـؼقش ظربقي وـتوبدوت وصدقر

حققاكوت خقوفقي ( )2وتشؿؾ ادتوحػ األوروبقي ظذ ـثدر مدـ األواين اخلزؾقدي افتدل صدـعً
تؼؾقدا فعرب األكدفس (.)3

مآثر املصلمني يف العمارة:

تلثرت افعامرة األوروبقي دم افعصقر افقشطك بوفعامرة اإلشالمقي وـوكً أوػ ادـوضؼ تلثرا دم

أشبوكقو فققن ،وؿشتوفي ،وؿطوفقكقو ،وتبدو مظوهر افعامرة اإلشالمقي دم افـقاؾذ ادزدوجي وافعؼدقد

ادـػرجي وافعؼقد افثالثقي وادػصصي  aucgedوافعؼدقد افصدامء  Blindarcneوافؼدف

cestingsوافؽقابددؾ  consaisوافؼبددوب  domesوافؼبددقات  Raultsوافزخددورف

ادتعددة األفقان وادـحقتوت ادشطقؾي  clapedوؽر لفؽ مـ افعـوس واألصؽول (.)4

البٍمارستان (المستشفى)
وـوكً مديـي ؿرضبي دم مـتصػ افؼرن افرابع اهلجري ،افعوذ ادقالدي ،ؾقفو مو يؼدورب مدـ

مخسغ بقامرشتون ،وؿد تػقؿً ظذ بقامرشتون بغداد ،وـون أول بقامرشتون صقد دم مديـي ؽركوضي

ظذ يد األمر حمؿد بـ يقشػ ابـ شامظقؾ (.)5
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اللمحة البذرية يف مآثر املصلمني احلضارية يف األنذلض وجسر البليار

الباحجة  /فاطمة بنت حممذ بن شليمان اليحيا

مآثر المسلمٍه فً السراعة:
أدخؾ اف عرب ػ أشبوكقو األشوفقى افزراظقي ادتعورف ظؾقفو دم آشقو افغربقي ،ؾحػدروا افدسع

وأدخؾقا أجـوشو ظديدة مـ افعـى وافـبوتوت واألرز وافزؿقق وادشدؿش وافػرشدؽ ( دراق )

وافرمون وافزتؼول وؿصى افسؽر وافؼطـ وافزظػران وأكقاع احلبدقب وافزيتدقن وهدذا افرؿدل

افزراظل مـ مػوخر األكددفس ومدـ آثدور افعدرب اخلوفددة دم األراأل األشدبوكقي ( )1وافعدرب
حسـقا كظؿ افري ظذ أشوس خزهتؿ دم ادؼق بقشوئؾ خزن ادقوه وتقزيعفو ،ويدل ظدذ لفدؽ
ـثرة افؽؾامت األشبوكقي ادتعؾؼي بقشوئؾ خزن ادقوه وتقزيعفو وادشتؼي مـ افعربقي مثدؾ افؽؾدامت

افتوفقي:

( افسوؿقي )  ( acequiaافزـي)  ( albercaاخلزان)  ( aljibeافؼودوس) arcaduz

( افؼـطرة)  ( alcantarillaكوظقرة)  ( noriaافطـبقر )  ( atanorاخلرق ) alcorque

وهق حػرة حتػر حقل ؿوظدة صجرة فتحػظ هلو ادوء(. )2

مآثر المسلمٍه فً العلىم المختلفة:

ـون أثر ادسؾؿغ متجؾقو دم شوئر أكقاع افعؾقم دم افؼيعي وافعؾقم افعؼؾقي وافػؾسدػقي حقدٌ

كجد أن ـبور افػالشػي ـوكقا مـ ادسؾؿغ ،وـذفؽ دم ظؾدؿ افتدوريخ وافؾغدي مدـ أدب وصدعر،
ـذفؽ ظؾؿ افريوضقوت واجلغراؾقو وافؽقؿقوء ،وافصقدفي وافطى ،ومـ هذا افدساث اإلشدالمل

أخذت أوروبو ظؾقمفو وآداهبو ادختؾػي ()3
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الباحجة  /فاطمة بنت حممذ بن شليمان اليحيا

جسائر األوذلس الشرقٍة (جسر البلٍار ):

يطؾؼ اشؿ جزر افبؾقور ظذ جمؿقظي مـ اجلزر ذق افبحر ادتقشط وتتؽقن مـ مخدس جدزر

رئقسقي هدل :مققرؿدي ،ومـقرؿدي ،ويوبسدي ،وؾدرمـترة ،وؿزيدرة ،وتؼدع هدذه اجلدزر دم مقؿدع

اشساتقجل بغ شقاحؾ ذق أشبوكقو وجـقب ؾركسو وؽرب يطوفقو ،وهل بؿثوبي حؾؼي اتصدول
بحري ومرـز ساع دويل ،وـذفؽ كؼطي افتؼوء حضوري ؿديؿ مـذ أؿدم افعصقر ( )1وـوكدً
هذه اجلزر وظز افتوريخ اإلشالمل وفعدة ؿرون افسد ادـقع وافددرع افدقاؿل فسدوحؾ األكددفس

حقددٌ يـطؾددؼ مددـ ؿقاظدددهو ؽددزاة افبحددر األكدفسددققن فؾجفددود دم شددقاحؾ ؽددرب ادتقشددط

وجزرة(.)2

وأـز هذه اجلزر مققرؿي وهل افعوصؿي وأصغرهو ؾرمـترة (.)3
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الباحجة  /فاطمة بنت حممذ بن شليمان اليحيا

تسمٍتها العربٍة:

ظـد افػتح افعريب ظرؾً بوشؿ (اجلزائدر افؼدؿقي) أو (جزائدر ذق األكددفس) أمدو اشدؿفو

احلديٌ (جزر افبؾقور) (.)1

أهمٍة جسر البلٍار:

 -1مرـز جقد فتلمغ ادالحي دم افبحر ادتقشط.

 -2أهنو تتؿتع بخرات ـثرة خوصي جزيرة يوبسي بلخشوهبو حقدٌ ـوكدً مرـدزا فصدـوظي
افسػـ

 -3كؼطي اكطالق ومؾجل آمـ فغزو افسقاحؾ افغربقي (.)2

الحمالت اإلسالمٍة على جسر البلٍار:

فؼد وظك مقشك بـ كصر مـذ وصقفف ػ ؾريؼقي شـي 79هد = 698م أمهقي هذه اجلزر ومدو

تشؽؾف مـ خطر ظذ اشتؼرار احلؽؿ اإلشالمل دم بدالد ادغدرب ،وـوكدً أبدرز افعقامدؾ افتدل

مفدت فـجوح شقوشي مقشك بـ كصر افبحريي كو مؽـف مـ اشتؽامل ؾتح ادغرب وافسقطرة ظدذ

معظؿ احلقض افغريب فؾبحر ادتقشط وؾتح جزر افبؾقور مو يع:

 -1براظي مقشك بـ كصر ؾؼد مجع بغ ؿقودة افؼقات افبحريي وافزيي

 -2جتـقده دـ دخؾ دم اإلشالم مدـ األؾورؿدي وافدروم وافزبدر ،ؾفدذه األظدداد وؾدرت فدف
مستقدظو بؼيو ال يـضى ،وحشدا هوئال مـ افؼقات ادمهؾي فؾؼتول.

 -3كشوء األشوضقؾ دم دار افصـوظي بتقكس)3(.
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الباحجة  /فاطمة بنت حممذ بن شليمان اليحيا

وـوكً أول محؾي شالمقي تقجفً جلزر افبؾقور شـي 84هد ،ـذفؽ أرشؾ ؽزوة أخرى شـي

86هد بؼقودة ابـف ظبدداهلل ؾلصدوب مدـ األوى وافغـدوئؿ( )1افؽثدر ( )2وتقافدً افغدورات
افبحريي ظذ جزر افبحر ادتقشط ،وـوكً أؽؾى هذه افغورات خوضػي وويعي ومل تؽـ ؽدورات

فؾػتح واالشتؼرار ،وظـدمو جوءت شـي 89هد = 708م أرشؾ مقشك بـ كصر ابـف ظبد اهلل()3

واشتطوع أن يػتح مققرؿي ومـقرؿي وتسؿك هذه افغزوة ؽزوة األذاف ألكف صحى معف أذاف

افـوس (.)4

وبعد مرور حقايل موئتل ظوم ظذ افػتح افعريب األول جلزر افبؾقدور 89هدد = 708م ظدذ يدد

ظبد اهلل بـ مقشك ابـ كصر ( ،)5ؾتح افؼوئد ظصوم اخلدقالين جدزر افبؾقدور دم ظدوم 290هدد =

903م ،وأصبحً بعدهو هدذه اجلدزر توبعدي فلكددفس ( )6وـدون افغوفبقدي مدـ افسدؽون مدـ
افـصورى ،وـذفؽ تقجد جوفقي هيقديي دم جزيريت مققرؿي ومـقرؿي (.)7

3
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الباحجة  /فاطمة بنت حممذ بن شليمان اليحيا

وـذفؽ يقجد هبو مجوظوت شالمقي افذيـ زاد ظددهؿ كتقجي الشتؼرار ادتطقظي وادجوهديـ

افذيـ ؾتحقا هذه اجلزر ،وـذفؽ ؿدم فقفو افؽثر مـ ادسؾؿغ بعد افػدتح افـفدوئل خوصدي مدـ

ؿرضبي وثغقر ذق األكدفس (.)1

تاريخ اململكة اجملاهذية العامرية يف دانية ( )2وجسر البليار

دور جسر البلٍار فً عهذ مجاهذ العامري()3

بعد اهنقور اخلالؾي األمقيي اشتقػ ظذ جزر افبؾقور جموهد افعومري ( )4هدد1014 = 450م،

وطفرت دم ظفده وظفد أظؼوبف ؿقة بحريدي هوئؾدي اشدتطوظً أن تؼدقض األشدوضقؾ اإليطوفقدي
واإلؾركجقي ،ووقط افغؿقض بلصؾ جموهد افعومري ؾلحقوكو يدظك بوفصدؼؾبل ،وأحقوكدو يددظك

بوفرومل ـام لـر لفؽ صوحى ـتوب ادعجى (.)5

وـؾؿي صؼؾى تعـل افرؿقؼ ويشؿؾ هذا األرؿوء افذيـ ـوكقا جيؾبقن ػ افبالد اإلشالمقي مـ

صتك أكحوء أوروبو ادسقحقي بام ؾقفو أشبوكقو (.)6

وؿد ُدظل جموهدٌ بوفعومري ألكف ـون أحد مقايل بـل ظومر أمو أصؾف ؾوفراجح أكف أشبوين ،وؿدد

اشتطوع جموهد بعد جفقد مضـقي مـ االشتقالء ظذ ثغر داكقي دم ذق األكدفس وؿد أكشل جموهدد
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دم داكقي أشطقال بحريو يعتز مـ أؿقى األشوضقؾ افبحريي دم افبحر األبدقض ادتقشدط دم افؼدرن

اخلومس اهلجري ( )1ويعتز جموهد افعومري هق ادمشس احلؼقؼل هلذه ادؿؾؽي افـوئقي (.)2

وبعد اشتقالء جموهد ظذ داكقي اشتقػ ظذ جزر مققرؿي ومـقرؿي ويوبسي دم ظوم 1413هدد =

1022م ،وؿد اتذ جموهد مـ هذه اجلزر بعد اشتقالئف ظؾقفو ؿقاظدد بحريدي ألشدوضقؾف فرؽدورة
مـفو ظذ وداكقي وؽرهو مـ افثغقر ظذ شوحؾ يطوفقو افغريب وبالد افػركجي(.)3

الصقالبة:
أضؾؼ اجلغراؾققن افعرب اشؿ افصؼوفبي ظذ افشعقب افسالؾقي ،شؽون افبالد ادؿتدة مـ بحر

ؿزويـ ذؿو ػ افبحر اإلدريويت ؽربو ،وهدل افدبالد افتدل ـوكدً تسدؿك دم افعصدقر افقشدطك
بؾغوريو ( )4وـون احلؽؿ األول هق افذي مؽـ افػتقون افصؼوفبي مـ األكدفس ،وهق افذي اصسى
افؽثر مـفؿ وضوظػ ظددهؿ حتك بؾغ ظددهؿ دم ظفده حقايل مخسي اآلف (.)5

ويرى بعض ادمرخغ أن اظتامد افدوفي األمقيي ظذ همالء افصؼوفبي دم اجلقش واحلؽقمي ـون

هدؾف احلد مـ كػدقل األرشدتؼراضقي افعربقدي دم احلؽدؿ ،و ضدعوف شدقطرة اجلـدد مدـ افعدرب

وافزبر(.)6

وؿد جوء أؽؾى افصؼوفبي أضػوال ػ أشبوكقو حقٌ تربقا تربقدي شدالمقي ودربدقا ظدذ أظدامل

افؼك واحلرس واجلقش واشتطوع افؽثر مـفؿ أن وتؾ مؽوكي ظوفقي دم ادجتؿع األكدفز ؾصدور
مـفؿ األدبوء وافشعراء وأصحوب ادؽتبوت افؽبرة وافضقوع افقاشعي (.)7
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وـون مقؿع داكقي افبحري افسبى دم تقجقف كظر جموهد ػ افبحدر ،فدذفؽ ظؿدؾ ظدذ تؼقيدي

ؿقاتف افبحريي بتجفقزهو بلشطقل ضخؿ وكالحظ هـو رؽؿ أكف اشدتؼؾ هبدذه اجلدزر ال أكدف طدؾ
وؽؿ بوشؿ اخلؾقػي ،وربام يرجع لفؽ ػ ـقكف صؼؾبقو أو مـ ادقايل ،ثؿ أظؾـ جموهدد اشدتؼالفف

افتوم وأصبح مؾؽو مـ مؾقك افطقائػ دم األكدفس وهؽذا أصبحً هذه اجلزر افثالث توبعدي دم

حؽؿفو فداكقي ال ألمر اخلالؾي (.)1

وهـو كالحظ اخلطل افذي ارتؽبف جموهد بعد أن أصبحً جزر افبؾقدور توبعدي فدف وضدؿ فقفدو

وداكقي ؾلؾتتحفو دم  120مرـبو محؾ ؾقفو أفػ ؾورس ،ؾػتح بعض ادـوضؼ ورضب ظذ مؾقـفو
اجلزيي ،وجتووز حده ؾلختط مديـي واشعي ذع دم بـوئفو واكتؼؾ فقفو بلهؾف ووفدده بعدد أن ؽدـؿ

وشبك ،وؿد تعجؾ دم االكتؼول ػ دار افعدو وهذا تسبى دم ضدقوع مؾؽدف ؾؽوكدً ظؾقدف وؿعدي

صـقعي ،وتؿ االشتقالء ظذ حريؿف وبـوتف ووفده ( )2وـون مقؿع ادديـي مـطؼي مقبدقءة جدرداء،

ؿؾقؾي اإلكتوج وأصوب ادسؾؿغ ؾقفو افقبوء واجلقع (.)3

وؿد يؽقن تكؾف ظذ هذا افـحق مـ افرسظي وافتخطقط ؽر اددروس شدببف افغدرور افدذي

أصوبف مـ جراء هذا افـجوح افرسيع ؾؾذفؽ مل يـظر ػ ظقاؿى أؾعوفف ومو افـتدوئٍ ادتقؿعدي ؾدقام

بعد (.)4
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عوامل اإلزهار احلضاري يف جسر البليار:
فؼد ارتبطً هذه اجلدزر بتدوريخ اإلشدالم بربدوط وثقدؼ مـدذ أن اشدتقفً ظؾقدف األشدوضقؾ

اإلشالمقي فؾؿرة األوػ شـي 89هد =708م ( )1وـام لـرت آكػو ؾنن افعالؿوت اإلشدالمقي مدع
أهؾ هذه اجلزر اشتؿرت ضقؾي ؿركغ مـ افزمون ؿبؾ أن يستؼر ؾقفو احلؽؿ اإلشالمل ،و ن بدذور
احلضورة األوػ ـوكً ظذ يد ادجوهديـ وادتطقظي مـ ؽزاة افبحر افدذيـ اتدذوا مدـ ثغقرهدو

ؿقاظد فؾجفود افبحري ،وهذه اجلامظوت هل افـقاة فؾؿجتؿع اإلشدالمل ( )2وبعدد أن ؾتحدً
هذه اجلزر ؾتحو مستؼرا ظذ يد افؼوئد ظصوم اخلقالين ـام تؼددم ظؿدرت وكؼد ؾقفدو اإلشدالم،

وبـقً ؾقفو اجلقامع وافػـودق واحلامموت ،وـذفؽ تؿ بـوء مديـي شدالمقي ظدذ شدوحؾ جزيدرة

مققرؿي اتذهو ظصوم اخلقالين ظوصؿي جلزر افبؾقور ،هؽذا ـوكً ادمثرات احلضوريي تـتؼؾ ضقؾي
هذا افعفد مـ بالد األكدفس وادغرب وادؼق ػ هذه اجلزر ظدذ يدد افعؾدامء واألدبدوء افدذيـ

يػدون فقفو (.)3

فؼد ـون فؾقاؾديـ ػ جزر افبؾقدور مدـ افػؼفدوء وافعؾدامء افػضدؾ األول دم ترشدقخ دظدوئؿ

اإلشالم وبذر بذور احلضورة اإلشالمقي دم هذه اجلزر افتل أصبحً خدط افددؾوع األمدومل ظدـ
بالد األكدفس دم مقاجفي افؼقى ادسقحقي وؿد ـوكً ادمثرات احلضوريي تـتؼدؾ ػ هدذه اجلدزر

ضقال افعفد األمقي مـ بالد األكدفس وادغرب وادؼق ظذ يد افعؾامء واألدبوء افدذيـ يػددون
فقفو وـون مـ أه ؿ افعؾامء افذيـ ارتبط اشؿف هبذه اجلزر افعومل جعػر بـ ظثامن ادصحػل ،ومدـ

افؼضوة كوؾع بـ رحقؼ وأمحد بـ رحقؼ ،ومـ افعؾامء افذيـ ـون هلؿ دور دم كؼ افعؾدؿ وادعرؾدي

بغ أهؾفو ظريػ مقػ فقٌ بـ ؾضؾ مـ أهؾ فقرؿي ،وظبد اهلل ظطقطر مـ أهؾ بجوكي (.)4

4
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ومـ افعؾامء ادققرؿقغ أمقي بـ ظبد اهلل اهلؿذاين ادققرؿل وؿد أخذ ظؾدؿ احلدديٌ ظدـ ظؾدامء

بؾده ،وـون إلؿومي ادؼرئ افشفر ظثامن بـ شعقد ثامكقي أظقام دم جزيرة مققرؿي ادسدومهي دم كؼد

ظؾؿ افؼراءات دم جزر افبؾقور ،وـون فعؾؿ احلديٌ صفرة واشعي دم هذه اجلزر ومـفؿ ظصوم بدـ

حمؿد بـ ظصوم اخلقالين ،وأمقي بـ ظبد اهلل اهلؿذاين ،ومـ افػؼفوء أمحد بدـ شدامظقؾ ادقدقرؿل،
وظبد اهلل األكصوري ،ومـ افذيـ اصتفروا بودعرؾي دم افعؾقم افعؼؾقي أمحد بـ حمؿد افتؿقؿل (،)1

ومـفؿ احلسـ بـ أمحد بـ ظبد اهلل بـ مقشدك افغدوؾؼل ادقدقرؿل افػؼقدف اددوفؽل ،يعدرف بدوبـ

افعـك ي ،وحمؿد بـ شعدون بـ مرجدل افؼدرر ادقدقرؿل ،ظبدد اهلل بدـ احلسدغ بدـ ظشدر
افقوبز ،وؿد كبغ دم افؼرآن وافـحق حمؿد بـ ؾتقح احلؿقدي اإلموم ادحدث افػؼقدف افشدوظر مدـ

األئؿي ادشفقريـ حٍ وشؽـ بغداد شـي 488هد ودم بغداد صـػ ـتوبف ادشفقر جذوة ادؼتبس

دم ظؾامء األكدفس ( )2وؽرهؿ مـ افعؾدامء افدذيـ بدرزوا دم خمتؾدػ افعؾدقم وال يتسدع ادجدول
فذـرهؿ رمحفؿ اهلل.

أسباب االزدهار الثقافً فً جسر البلٍار ؟

 - 1متتعفو بوشتؼرار شقود دم مقؿعفو ادـعزل

 – 2شؼقط أصبقؾقي واكتفوء حؽؿ ادعتؿد بـ ظبود ظذ يدد اددرابطغ ،فدذفؽ اضدطر ـثدر مدـ
افشعراء ػ افتقجف ػ مققرؿي

 – 3ـثرة بـوء ادسوجد افتل اتذت مدارس ومؾتؼقوت ؾؽريي وأدبقي وـدذفؽ اتدذت فددروس
افػؼف واحلديٌ وافتػسر ،وؿد كسدى ػ هدذه افبق دي افثؼوؾقدي مجوظدي مدـ األدبدوء وافعؾدامء

وافشعراء وافـوطر ػ ادـتسبغ هلذه اجلزر يعرف مددى االزدهدور افدذي ظوصدتف ومددى مدو

أضوؾتف دم مقوديـ احلضورة وافثؼوؾي اإلشالمقي(.)3
1
2
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اَثار اإلسالمٍة فً جسر البلٍار:

ال تتقؾر دم جزر افبؾقور اآلثور افتل يستطقع أن يؽتى ظـفو افبوحٌ بشؽؾ واؾر :ألهندو  -ـدام

يذـر ادمرخقن -تعرضً فؾدمور وافزوال بعد افزحػ ادسقحل ،ودم ضقء هدذه ادعطقدوت ال
ي ستطقع افبوحٌ ظداد دراشي تػصقؾقي واؾقي ظـ تؾؽ اآلثور ،ال أكف مـ اآلثدور ادتبؼقدي ( احلدامم
افعريب ) افذي يؼع دم أحد افبققت ،ـذفؽ بوب افؽحؾ ،ويقجد دم جزيرة يوبسي بؼويدو ظؿراكقدي
شالمقي أمهفو احلل افؼديؿ افذي حتقط بف بؼويو األشقار افعربقي افثالثدي دديـدي يوبسدي،

وهناك قاكااك

احلصقن اإلشالمقي افؼديؿي مثؾ ؿؾعي ـوب دوبرا  ،Cap De peraوبرج ظرضدي  Artaدم
صامل ذق جزيرة مققرؿي ،ودم بوب افؼق دم أشدقار افؽديدي  Alcudiaودم حصدـ بالكسدي
.)4( Pollentha

1
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النتائج:
احلؿد هلل افذي أظوكـل دم متدوم هدذا افبحدٌ وؿدد حرصدً ظدذ أن يؽدقن صدومال جلؿقدع

متطؾبوت افدراشي افتل صؿؾً األكدفس وجزائر األكدفس افؼؿقي (جزر افبؾقور) ،وؿدد ـوكدً

كتوئٍ افبحٌ ـام يع:

 – 1أبدع افعرب دم صدؼؾ وتطقيدع احلضدورات افتدل شدبؼتفؿ وـقػقهدو حسدى احتقدوجفؿ
وخدمقا بذفؽ احلضورة اإلشالمقي أيام خدمي ،ؾؼد طؾً تؾؽ احلضورة ظدذ مدر افعصدقر خدر

صوهد ظذ بداع ادسؾؿغ دم مجقع اجلقاكى.

 – 2ؾتحً األكدفس دم ظفد افدوفي األمقيي حتديدا دم ظفد افقفقد بـ ظبد ادؾؽ رمحف اهلل ،ؾؽون
ؾتحو وككا ممزرا فؾؿسؾؿغ دم مجقع أصؼوع ادعؿقرة.

 -3تقاػ ظذ األكدفس ظدة ظصقر ـون أزهوهو ظفد افدوفي األمقيي.

 -4ازدهور صـوظي افـسقٍ دم ظفد افدوفي األمقيي وظفدد اددرابطغ واكتؼدول هدذه افصدـوظي ػ
أوروبو.

 – 5ؾضؾ افعرب دم دخول صـوظي افسجود ػ أوروبو.

 – 6حتسغ صـوظي افقرق بحقٌ اشتطوع ادسؾؿقن وبوفتويل األوروبققن مـ اشتعامفف افصدحقح
دم افؽتوبي ملثرة مـ مآثر افعرب ادتعددة.

 – 7براظي افعرب دم اشتخدام اخلزف و دخول افتحسقـوت افػـقي ظؾقف.

 – 8مآثر افعرب دم افعامرة تظفر دم افعؼقد وافؼبوب وافؼف وافزخورف ادتعددة األفقان

 _ 9أدخؾ افعرب ػ أشبوكقو األشوفقى افزراظقدي افػـقدي وحتسدغ كظدؿ افدري و دخدول بعدض

افـبوتوت ػ أشبوكقو.

 -10ازدهور افعؾقم ادختؾػي ظـد ادسؾؿغ واكتؼوهلو ػ أوروبو.
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 -11أمهقي مقؿع جزر افبؾقور مـ افـوحقي افعسؽريي حقٌ اتدذت كؼطدي ارتؽدوز فؾؿسدؾؿغ دم

افبحر ادتقشط.

 – 12أمهقي افؼقة احلربقي دم ظفد جموهد افعدومري ،وأمهقدي مقؿدع داكقدي افبحدري دم دظدؿ ؿدقة

ادسؾؿغ.

وصذ اهلل وشؾؿ ظذ رشقفف افؽريؿ وظذ آفف وصحبف أمجعغ
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املصادر:

الباحجة  /فاطمة بنت حممذ بن شليمان اليحيا

املصادر واملراجع:

 /1ابـ األثر :أيب احلسـ ظع بـ حمؿد اجلزري ،ت630هد أشد افغوبدي دم معرؾدي افصدحوبي،

حتؼقؼ ظودل ظبددادقجقد ،وظدع معدقض ،افطبعدي األوػ1415 ،هدد ،كؼد دار افؽتدى

افعؾؿقي ،بروت ،فبـون.

 /2ابـ األثر ،أيب احلسـ بـ أيب افؽرم حمؿد بـ ظبدد افؽدريؿ افشدقبوين :افؽومدؾ دم افتدوريخ
حتؼقؼ ظبد اهلل افؼوأل ،دار افؽتى افعؾؿقي ،بروت ،افطبعي افثوكقي1415 ،هد.

 /3ابـ اجلقزي أبق افػرج ظبد افرمحـ بـ ظع :ادـتظؿ دم توريخ ادؾقك واألمؿ ،دائرة ادعدورف
افعثامكقي ،حقدر آبود ،افدــ ،اهلـد.1938 ،

 /4ابـ حجر ،اإلموم صفوب افديـ أمحد بدـ ظدع افعسدؼالين :تؼريدى افتفدذيى ،حتؼقدؼ أيب
األصبول صغر أمحد ،دار افعوصؿي ،افريوض ،افسمجي رؿؿ (.)1585

 /5ابـ حقؿؾ أيب افؼوشؿ حقؿؾ افـصقبل ،صقرة األرض ،دار مؽتبي احلقوة1979 ،م.

 /6ابـ خقوط :توريخ خؾقػي بـ خقدوط( ،ت240ه) حتؼقدؼ أـدرم ضدقوء افعؿدري ،دار ضقبدي
فؾـؼ وافتقزيع1405 ،هد = 1985م.

 /7ابـ افزبر أبق احلسـ أمحد :افذخوئر وافتحػ ،حتؼقؼ:حمؿد ظبدد اهلل ،دار افدساث افعدريب،
افؽقيً ،دائرة ادطبقظوت وافـؼ1959 ،م.

 /8ابـ شعقد ادغريب :ادغرب دم حذ ادغرب ،حتؼقؼ :صدقؿل ضدقػ ،دار ادعدورف ،افطبعدي
افرابعي1955 ،م.

 /9ابـ مـظقر حمؿد بـ مؽرم اإلؾريؼل ادكي :فسون افعرب ،دار صودر ،بروت ،فبـون.

 /10اجلقافقؼل ،مقهقب بـ أمحد بـ حمؿد بـ اخلرض540- 465 ،هدد ،ادعدرب مدـ افؽدالم
األظجؿل ظذ حروف ادعجؿ.
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 /11احلؿقدي :ظبداهلل حمؿد بـ أيب كك (ت488ه) :جدذوة ادؼتدبس دم لـدر والة األكددفس
ادؽتبي افعكيي ،صقدا بروت ،ط 1425 ،1هد = 2004م

 /12احلؿري ،ظبداهلل بـ حمؿد بـ ظبداهلل بدـ ظبددادـعؿ احلؿدري :صدػي جزيدرة األكددفس،
مـتخبي مـ ـتوب افروض ادعطور دم خدز األؿطدور ،ظـدل بـؼدهو وتصدحقحفو وتعؾقدؼ

حقاصقفو  .الدم بروؾـصول ،دار اجلقؾ ،بروت فبـون.

 /13ادراـق :حمقل افديـ حمؿد بـ ظبد افقاحد :ادعجى دم تؾخقص أخبور ادغرب1881 ،م

 /14ادؼري :أمحد بـ حمؿد افتؾؿسوين :كػدح افطقدى مدـ ؽصدـ األكددفس افرضقدى ،حتؼقدؼ:
حسون ظبوس ،دار صودر بروت1408 ،هد = 1988م

املراجع العربية:
 /15أمحد ظبد افرزاق أمحدد :احلضدورة اإلشدالمقي دم افعصدقر افقشدطك ،دار افػؽدر افعدريب،
1411هد.

 /16أمحد ظع ادال :أثر افعؾامء ادسؾؿغ ظذ احلضورة األوروبقي ،دار افػؽر ،شدقريي  -دمشدؼ
افطبعي افثوكقي1401 ،هد =1981م.

 /17أمحد خمتور افعبودي :توريخ ادغرب واألكدفس ،مؽتبي األكجؾق ادكيي ،افطبعي األوػ ،ظوم
1986هد.

 /18جالل مظفر :احلضورة اإلشالمقي أشوس افتؼدم افعؾؿدل ،مرـدز ـتدى افؼدق األوشدط
د.ط.

 /19حسغ ممكس :ادسؾؿقن دم حدقض افبحدر األبدقض ادتقشدط ،افددار ادكديي افؾبـوكقدي،
افطبعي افثوكقي1413 ،هد = 1993م.
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 /20شعقد ظبد افػتوح ظوصدقر :اددكقدي اإلشدالمقي وأثرهدو ظدذ احلضدورة األوروبقدي ،مؽتبدي
األكجؾق ادكيي2006 ،م ظبد افرزاق حسغ :األدب افعريب دم جدزر افبؾقدور ،دار اجلقدؾ
فؾـؼ ،ظامن ،افطبعي األوػ1994 ،م.

 /21شعود موهر :دراشوت دم احلضورة اإلشالمقي بؿـوشبي افؼرن اخلومس ظؼ اهلجدري ،اهلق دي
افعومي ادؽتبقي ،اإلشؽـدريي ،ادجؾد األول ،اهلق ي افعومي ادكيي فؾؽتوب.

 /22ظز افديـ ؾدراج :ؾضدؾ ظؾدامء ادسدؾؿغ ظدذ احلضدورة األوروبقدي ،دار افػؽدر افعدريب،
1423هد = 2002م.

 /23ظصوم شومل شقسومل :جزر األكدفس ادـسقي ،افتدوريخ اإلشدالمل جلدزر افبؾقدور ،دار افعؾدؿ
فؾؿاليغ ،افطبعي األوػ1984 ،م.

 /24ظذ حسغ احلقبقصع :اإلشالم دم حقض افبحر ادتقشط ،دار افعؾدؿ فؾؿاليدغ ،افطبعدي
األوػ1975 ،م.

 /25ـددامل افسددقد أبددق مصددطػك :تددوريخ األكدددفس االؿتصددودي دم ظك د دوفتددل ادددرابطغ
وادقحديـ ،مرـز اإلشؽـدريي فؾؽتوب ،د.ت.

 /26وؾوء ظبد اهلل شؾقامن ادزروع :جفود ادسؾؿغ خؾػ جبول افزتدوت ،مدـ افؼدرن األول ػ
افؼرن اخلومس اهلجري ،افؼوهرة ،مجفقريي مك افعربقي ،افطبعي األوػ.2003 ،

املراجع املعربة.:

 /27ؾؾقى حتك :افعرب توريخ مقجز ،دار افعؾؿ فؾؿاليغ ،افطبعي افسودشي1991 ،م

 /28وكتجؿري وات :ؾضؾ اإلشالم ظذ احلضورة األوروبقي ،ترمجي :حسغ أمحد أمغ ،افطبعي
األوػ1343،هد = 1983م.
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الذوريات:

 /29مجول حمرز :افسجود اإلشالمل ومشتؼوتف دم أشبوكقو ،ادجؾي ادكيي فؾدراشدوت افتورخيقدي،
ادجؾد احلودي ظؼ1963 ،م

 /30شحر ظبد افعزيز شومل :مالبس افرجول وافـسوء دم األكدفس جمؾي ادعفد افعريب فؾدراشوت
اإلشالمقي دم مدريد ،ادجؾد افسوبع وافعؼون 1995م

 /31حسغ افعبقدي :ادـسقجوت وافسجوجقد افعربقي اإلشالمقي وأثرهو دم افػـقن األدبقي ،جمؾي
ادقرد ،ادجؾد افتوشع ،افعدد افرابع1410 ،هد =1990م

 /32حمؿد مرد افؽحالوي مرـز صـوظي احلرير دم األكدفس مـ خالل افـصقص افتورخيقي مع
تطبقؼوت ظذ بعض مـسقجوهتو احلريريي ،جمؾي ـؾقي اآلثور ،افعدد افرابع.
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