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 تاريخ الغرب اإلسالمي يف العصر الوسيط 
مقياس مصادر تاريخ الغرب اإلسالمي في 

 العصر الوسيط

 :ــــــــــــــــــــــــئلةاألســـــــــ
تعود أصول تاريخ الغرب اإلسالمي يف العصر اإلسالمي الوسيط إىل أربع روايات،  -س

بعضها ضاع أصلها، وفقد اجلانب األكرب منها، ولوال أن بعض املصادر اليت بني أيدينا 
 .تضمنت فقرات طويلة أو قصرية منها، لضاعت ونسيت

هذه الرويات، وملاذ تعد الرواية املصرية اليت ميثلها عبد الرمحن تكلم بإختصار غري خمل عن  -
 . بن عبد احلكم أكمل الروايات

 اإلجابة النموذجية
 ن3:مقدمة: أوال

يعد الغرب اإلسالمي يف العصر الوسيط نطاق جغرايف واحد ميتد من غرب  
بحر مصر إىل البحر احمليط غربا، وبعد فتح شبه اجلزيرة األيبريية وجزائر ال

املتوسط، صارت داخلة يف نطاقها، كما أن متدد اإلسالم إىل الصحراء الكربى 
 .وسواحلها زاد من توسع هذا النطاق

والدارس هلذا اإلقليم املرتامي األطراف يلحظ وفرة يف املوارد التارخيية اليت يعتمد عليها املؤرخ 
اوح بني أصول أولية فهي ترت ...يف التعرف على عصر من عصوره أو إقليم من أقاليمه

 .ومصادر وفرية، ومراجع حديثة
وتعود أصول تاريخ الغرب اإلسالمي يف العصر الوسيط إىل أربع روايات تارخيية هي اليوم بني 

 (.الرواية األندلسية، والرواية املغربية، والرواية املصرية، والرواية املشرقية) أيدينا وهي 
 

 ن4: الرواية األندلسية -ثانيا
عميد مؤرخي األندلس، [ م599/ هـ433ت]أمحد بن حممد الرازيي ترجع إىل وه- *

فقد اجلانب الكبري منها، ومل يعثر إال [ م585/ هـ475]بن أمحد الرازيأكملها إبنه عيسى 



لويس لينديل )على قطعة واحدة من تاريخ الرازي، وهي القطعة اليت ترمجها العالمة الربتغايل 
م 4433ضمن كتابه عن تاريخ إسبانيا الذي ألفه سنة  Luis Lindley Cintraثانتريا 

ولكنها ترمجة ركيكة، أذهبت بكل وقد ترمجت القطعة إىل اللغة اإلسبانية، . باللغة الربتغالية
 .مزاياها وفوائدها

وقد إنربى ليفي بروفنسال الفرنسي إىل ترمجة القطعة الربتغالية إىل اللغة الفرنسية ونشرها مع 
وهي القطعة اليت وصف فيها الرازي األندلس " جملة األندلس" فية يف تعليقات ضا

 .وتقسيماهتا اإلدارية
 ن3:المصادر التي تضمنت فقرات من كتاب الرازي

كتاب املقتبس يف تاريخ األندلس إليب مروان حيان بن خلف أعظم مؤرخي  -4
 .األندلس

 .هناية األرب يف فنون األدب لشهاب الدين النويري  -2

 .الكامل يف التاريخ إلبن األثري اجلزري  -4

 .أسد الغابة يف معرفة الصحابة إلبن األثري صاحب الكامل  -3

 .اإلستيعاب يف معرفة األصحاب أليب عمر يوسف بن عبد الرب -9

 نفح الطيب يف غصن األندلس الرطيب أليب العباس أمحد املقري -6

 ن4:الرواية المغربية : ثالثا
قريواين النشأة هاجر إىل قرطبة حاضرة [م574/ هـ464ت]راقترجع إىل حممد بن يوسف الو 

العلوم وعاصمة الدولة األموية يف األندلس حيث خدم اخلليفة املستنصر وكتب له كتاب يف 
 .تاريخ األندلس، مل يعثر بعد على هذا الكتاب

 :لكننا جند قطعا منه متناثرة يف مصادر عديدة منها
 ن3 قلت رواية الوراقالمصادر التي بين أيدينا والتي ن

 .املسالك واملمالك أليب عبيد البكري اجلغرايف األندلسي املعروف -4
البيان املغرب يف اختصار أخبار ملوك ) البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب -2

 (طبعة بشار عواد معروف. األندلس واملغرب



لسان الدين بن أعمال األعالم فيمن بويع قبل االحتالم من ملوك اإلسالم للوزير   -4
 .اخلطيب

 .كتاب العرب البن خلدون -3

صاحب  [ م4227/ه347ت ]كما توجد رواية مغربية ثانية تنسب إىل الرقيق القريواين
كتاب تاريخ إفريقية واملغرب، ضاع جله ومل يعثر سوى على قطعة منه نشرت بتونس سنة 

 .م وهي الرواية اليت اعتمدها من جاء بعده4567
 .رب عن بعض املغاربةة ثالثة تتمثل يف ما رواه صاحب البيان املغوهناك رواية مغربي

 ن3:خاتمة:رابعا
حسنات املؤرخني املسلمني يف العصر الوسيط اإلسالمي أهنم يثبتون روايات سابقيهم يف من 

مصنفاهتم التارخيية واجلغرافية والفقهية، وهذا ما يدلل على موضوعيتهم وأمانتهم يف النقل، 
ن احلنيف ممثال يف كتاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم الدور الكبري يف وقد كان للدي

لذلك جند نصوص كثرية إندثرت أصوهلا يف طيات املصادر . تنمية هذه الروح العلمية وتعزيزها
 .املتوفرة عندنا اليوم من قبيل الروايتني األندلسية للرازي والرواية املغربية للوراق

تعد نواة الكتابات التارخيية يف الغرب اإلسالمي يف العصر الوسيط، واليت  هذه الروايات اليت
أكملها من جاء بعد كتاهبا أمثال الرقيق وابن عذاري يف املغرب وابن األثري والنويري يف 

 .املشرق
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