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ABSTRACT 

 

 

This research sheds light on the cultural influences exchanged in the diplomatic 

relations during the Umayyad caliphate in Andalusia. It should be noted that the 

Arab-Islamic civilization in Andalusia has passed through roles and has been 

subjected to cultural influences, some of which are rooted in the mother 

civilization, On the other hand, the site of Andalusia and its separation from the 

Islamic world most of the Umayyad era and its connection with the peoples of 

Christian Europe made the space for the transfer of civilization between them 

during the broad era of the Umayyad Caliphate Andalusia, representing the 

culmination of civilization tender, and undoubtedly stems from the strength of 

the personality of the caliphs who ruled Of this period. 

 

Keywords: Influences, Civilization, Diplomatic Relations, Umayyad Caliphate 

in Andalusia, Christian Europe 

 

 

 

 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 2, 2018           

 
 21 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 

 الملخص

 
 

فهذا البحث يسلط الضوء على املؤثرات احلضارية املتبادلة يف العالقات الدبلوماسية يف عهد اخلالفة األموية 
باألندلس و ينبغي أن نشري إىل أن احلضارة العربية اإلسالمية يف األندلس قد مرت بأدوار ، وخضعت ملؤثرات 

ترجع أصوهلا إىل احلضارة األم ، وهي احلضارة العربية اإلسالمية يف املشرق ، ومن جانب آخر حضارية ، منها ما 
فإن موقع األندلس وانفصاهلا عن العامل اإلسالمي معظم عصر األمويني واتصاهلا بالشعوب أوروبا املسيحية جعل 

كش  أن متثل أوج العطاء احلضاري ، والاجملال لنقل احلضارة بينهما واسع خالل عصر اخلالفة األموية باألندلس إذ 
 ذل  ناجم من قوة كشخصية اخللفاء الذين حكموا هذه الفرتة .

 املؤثرات، احلضارية، العالقات الدبلوماسية،اخلالفة األموية باألندلس ،أوروبا املسيحية   الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة
 

 يهدددددددهإن احلمدددددد ه، مددددددده، ونسددددددتعيند، ونسددددددتغفره، ونعددددددود بدددددداه  مددددددن كشدددددرور أنفسددددددنا  ومددددددن سددددددي ات أعمالنددددددا مددددددن 
اه فدددددال مضدددددل لدددددد ومدددددن يضدددددلل فدددددال هدددددادي لدددددد، وأكشدددددهد أن ال إلدددددد إال اه وحدددددده ال كشدددددري  لدددددد وأكشدددددهد أن  مددددددا  

 عبده ورسولد.
بحت جناحا  من العامل اإلسالمي بعد الفتح اإلسالمي األندلس تل  البالد اليت أنتجت حضارة إسالمية عريقة أص 

م ،وصلت احلضارة اإلسالمية يف األندلس إىل درجة من ازدهار، وهلذا حرصت على أن 711-ه 92هلا عام 
أستقص هلذه العالقات املتبادلة بني األندلس وممال  أوروبا املسيحية، وهتدف قصة هذا التكامل احلضاري ولقد 

ا  توثقت فيد هذه الصالت وأزدهر فيد التبادل الدبلوماسي والفكري ونضجت فيد احلضارة اخرتت عصرا  خاص
م، األكثر سطوعا  يف ذل  الوقت و األكثر حتضرا  1030-928اإلسالمية أال وهو عصر اخلالفة األموية باألندلس 

وازدهار، والدور الرابع تدهور يف أروبا، ومع أن األندلس قد مرت بأربعة أدوار ، ثالثة منها أدوار إنشاء ومنو 
واضمحالل بالد األندلس؛ إال أند خالل عصر اخللفاء  حافظت قرطبة عاصمة األندلس على مكانتها كأعظم مدينة 

 يف أوربا وثاين مدينة يف الدنيا بعد بغداد.
 التايل: كي  هأما عن إكشكالية الدراسة فإشكالية الدراسة:

  احلضاري خالل هذا العهد؟أ /كيف كان النشاط الدبلوماسي 
 الدول األخرى؟مع ب / هل نشطت الدبلوماسية األندلسية ، وكيف كانت تتم املبادالت 

 أهداف الدراسة:
سيحية ملفحص العالقات الدبلوماسية لدولة اخلالفة األموية باألندلس مع املمال  اهو اهلدف العام من هذه الدراسة  

  يف أوروبا
 :أهمية الدراسة

  ومدى تأثريه يف أوروبا املسيحية ،البحث عن أمهية اجلانب الدبلوماسي  اولة
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أما عن منهج الدراسة سينتهج الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،ألند يعترب منهجا  منهج الدراسة: 

هذين املنهجني ليتوافق مع متوافقا مع طبيعة الدراسة . باإلضافة إيل املنهج التارخيي كمنهج مساعد، مع تكييف 
 طبيعة العلوم اإلنسانية .

 تقسيمات الدراسة:
 تتكون هذه الدراسة من التقسيمات التالية:

 ملخص الدراسة باللغتني اإلجنليزية والعربية . -
 املقدمة . -
 إكشكالية الدراسة . -
 أهداف الدراسة . -
 أمهية الدراسة . -
 منهج الدراسة . -
 عريف بعهد اخلالفة األموية باألندلس .املبحث األول:الت -
 املبحث الثاين:األندلس تنقل احلضارة العربية إىل أوروبا -
 اخلامتة: النتائج ،التوصيات . -
  قائمة املراجع . - 

 المبحث األول: التعريف بعهد الخالفة األموية باألندلس
عرفت الفرتة األوىل من حكم األمويني يف م واستقروا فيها  و مثانية قرون 711-ه92فتح املسلمون األندلس عام 

وىف هذا العصر كانت األندلس والية عربية تابعة للخالفة األموية  ،م756-711ه138-91األندلس بعصر الوالة 
قوط الدولة س أدى إىل تسلط العصبية القبلية ومن مثغري أن ضعف اخللفاء يف أواخر عمر الدولة األموية  ، 1بدمشق
 فبعد أن أطاح العباسيون بالدولة األموية بالشام وعاصمتها دمشق بدئوا يف تصفية من بقي من  ،2الشاميف  األموية
 

                                                           

  1- نعنعي، عبد اجمليد، تاريخ الدولة األموية يف األندلس التاريخ السياسي ، )بريوت: دار النهضة العربية ،  1986( ص82-81
 بالقاسم احلرايب وأمحد فيصل عبد احلميد،جملة املقدمة،املقال)تأثري العصبية  القبلية األموية أثناء حكم البيت املر واين( علي  - 2 

http://umijms.um.edu.my/filebank/published_article/10556/ali%20qasim.pdf     

http://umijms.um.edu.my/filebank/published_article/10556/ali%20qasim.pdf
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لذي تناولت ازعماء بين أمية ،فلم ينج منهم إال القلة القليلة اليت كان منها عبد الرمحن بن معاوية بن هشام بن مروان 

 3قصة جناتد عدد من املصادر التارخيية
    138 أسس عبد الرمحن بن معاوية بن هشام بن عبد املل  بن مروان امللقب )بالداخل( إمارة إسالمية كبرية عام 
كم عبد الرمحن الداخل يف تأسيس حلأغلب فرتة  توقد كان ،األندلس وكانت عاصمتها قرطبة دخل م756 -هد

-هد172  الداخل عبد الرمحنأركان الدولة والقضاء على االضطرابات الداخلية اليت اندلعت يف األندلس بعد وفاة 
وبعد التأسيس حتولت الدولة اإلسالمية   4وأصبحت دولة مستقرة ،حيث ترك األندلس إىل خلفائد من بعده  م788

-.ده316 يف عام الن عبد الرمحن الناصر لدين اه خليفة للمسلمني يف األندلسيف األندلس إىل خالفة بإع
اللقب الذي حيملد األمراء األمويون  وأصبح بعد ذل  خليفة قرطبة بدال  من لقبة السابق أمري قرطبة وهو ،م929.

 . 5الداخل باألندلس الرمحن عبدمند فرتة حكم 
حتت حكم عبد الرمحن الناصر امتدت حىت سيطرة الدولة من قبل وبعد ذل  دخلت األندلس يف عهد جديد   

حتقيق  احلاجب املنصور يف احلاجب املظفر، وأصبح التفوق العسكري يف كشبد اجلزيرة األيبريية مطلق لألمويني، وجنح
دت يف ق، وهي األراضي اليت كانت قد ف   النصر وإعادة كامل حدود الدولة األموية إىل ما وراء حدود هنر دويرة

السابق وخضعت لسيطرة املتمردين، ويف عهده تراجعت الدولة األموية وانشغل أمرائها وقادهتا يف مواجهة الثورات 
 الداخلية6

ويف عصر القوة والسيطرة للدولة األموية يف األندلس ظهر نشاط دبلوماسي ورواج ملحوظ يف حركة اخلالفة يف قرطبة 
دولة يف األندلس والدول اجملاورة، حيث كانت الدولة األموية يف األندلس يف أوج من خالل التعاون الدبلوماسي بني ال

 ة. إىل جذب قادة األندلس للتعاون معهم يف تل  الفرت  -يف ذل  الوقت-قوهتا، وحرصت العديد من الدول يف أوربا 
 
 

                                                           
 مؤلف جمهول ،أخبار جمموعة يف فتح األندلس وذكر أمرائها رمحهم اه واحلروب الواقعة بينهم ،تقدمي ، مد زينهم و مد عزب ،النشر ،دار الفرجاين 3

. عبدالرمحن  مد ابن خلدوان ،العرب وديوان املبتدأ واخلرب ،يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي  17م ص1994،طرابلس ،ليبيا ،سنة 
263م ص 1958،سنة  2تاب اللبناين ،بريوت ،جالسلطات األكرب ،النشر ،دار الك  

  4- احلجي، عبد الرمحن علي ، تاريخ األندلس من الفتح اإلسالمي حىت سقوط غرناطة، )بريوت: دار القلم ط2 ، 1981( ص39
  5- احلجي عبد الرمحن علي ، نفس املرجع ، ص299

   125-123-122( ص 1980،  1ريوت: دار الكتاب اللبناين طس ،كوالن ،األندلس ، ترمجة ، إبراهيم خوركشيد ،وآخرون ) ب -ج -6
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سالم   السفراء وعقدت معاهدة ونشأت حركة التبادل الدبلوماسي والعالقات الدبلوماسية والرسائل املتبادلة بني

  . وصداقة
 المبحث الثاني:األندلس تنقل الحضارة العربية إلى أوروبا.

كان العرب عند فتحهم ألسبانيا أرقى كشعوب العامل ،وأكثرهم مديند وحضارة ، وسرعان ما اظهر أثر مدينتهم  
أما عن أهم العناصر التي ساهمت في انتقال الحضارة اإلسالمية عامة واألندلسية خاصة إلى  بالبالد أوروبا،

 أوروبا خالل القرون الوسطى:7
لبالد األندلس اليت جتسد فيها التسامح  أن املسلمني بعد فتحهم: اإلسالم والتسامح الديني في األندلس:أولا   

الديين لإلسالم واملسلمني مع غريها من أصحاب الديانات األخرى8، وذل  امتثاال  لقولد تعاىل: ﴿لا ِإْكرااها ِفي 
ينِ ﴾9 اليت تؤكد ما وصل إليد تسامح العرب املسلمني معهم، وال أريد اإلطالة يف هذا املوضوع ، غري أن األمر  الدِّ
الذي نسعى لتوضيحد هو ، أند بفضل هذا التسامح الديين للمسلمني حتقق التقدم واالزدهار احلضاري يف بالد 
األندلس يف عصر بين أمية؛ فأدى إىل إفادة ف ات كثرية من اجملتمع من هذا التسامح، واالزدهار والتطور احلضاري 

 حىت جتاوزت حدود األندلس10  
جاء اإلسالم لتشجيع على طلب العلم ،ويصر عليد ،وكانت أوىل آيات ثانياا : البعثات العلمية لألندلس: 

ْنساانا ِمْن عالا 1اقْـراْأ بِاْسِم رابِّكا الَِّذي خالاقا )﴿القران الكرمي وهي  ( الَِّذي 3( اقْـراْأ وارابُّكا اأْلاْكراُم )2ٍق )( خالاقا اإْلِ
ْنساانا ماا لاْم يـاْعلامْ   ﴾11 ويبدو أن دور بعثات الطالب األوربيني لألندلس ويقيمون فرتة من  عالَّما بِاْلقالاِم )4( عالَّما اإْلِ

املسلمني العقلية إليها ، وكان الزمن لتلقي العلم يف اجلامعات وهنلوا من علومها حىت عادوا إىل بالدهم نقلوا معارف 
 يف مقدمة هؤالء الراهب الفرنسي ) دي اورياك ( الذي وفد إىل األندلس يف عصر احلكم الثاين ، ودرس على يد 

 
 

                                                           

498( ،ص5،1987األندلس ، أمحد عبد ربد ، العقد الفريد ، ترمجة ، عبد اجمليد الرتحيىن ،)بريوت: دار الكتب العلمية ، ج-7   
  - الوراكلي حسن ،ياقوتة األندلس )بريوت:دار الغرب اإلسالمي ،1994 ( ص12 8

  9 - سورة البقرة ، من اآلية 256
( ،  .ت-برينو، تاريخ غزوات العرب يف فرنسا وسويسرا وإيطاليا واجلزائر ،البحر املتوسط ، ترمجة ، كشكيب أرسالن ،)بريوت: دار مكتبة  احلياة ،  -10 

232ص    
  11- سورة العلق ، من اآلية 1- 5
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العلماء املسلمني ، وحينما عاد إىل وطند بلغ من العلم مبلغا  خ يل لعامة فرنسا أند ساحر، وقد متكن فيما بعد بفضل 
مواهبد العقلية أن يرتبع على عرش البابوية يف روما حتت اسم سيلفسرت الثاين، وكان لد الدور البارز يف نشر العلوم 

العربية يف أوروبا12 ، وأخذت هذه البعثات تتوافد على األندلس بأعداد متزايدة سنة بعد سنة يف طلب العلم حىت بلغ 
العدد يف عهد عبد الرمحن الثالث سبعمائة طالب وطالبة13، وكان إحدى هذه البعثات من أوتوا الكبري إمرباطور أملانيا 

م على رأسها الراهب )جون( وقد مكث يف األندلس ثالث 953الذي أرسل سفارة إىل عبد الرمحن الثالث سنة 
َْل حصان  سنوات وتعلم خالهلا العربية ، وقع حتت احلضارة اإلسالمية ، وعندما رجع إىل أملانيا اصطحب معد، محم

 أغلبها كتب عربية14.

 ثالثاا: البعثات الدبلوماسية )العالقات الدولية في عهد الخالفة باألندلس ( 
اهتم اإلسالم كثريا  باحرتام العهود واملواثيق وااللتزام هبا، وضع لذل  أصوال   وقواعد وهي جزء من العقيدة اإلسالمية  

غم أهنم يف موقف القوة والقدرة، وليس يف موقف الضعف ، يظل االلتزام هبا قائما  ، وقد كان وفاء املسلمني بالعهد ر 
عبد الرمحن الناصر )الثالث ( الذي عقد معاهدة مع ممال  املسيحية لشمال  ، فنرى مثال  قوة كشخصية اخلليفة

م ، مث نقضت هذه املمال  املعاهدة واعتدت على حدود الدولة اإلسالمية باألندلس، 937-ه 325األندلس عام 
فة عبد الرمحن الناصر قوة من اجليش وقاده بنفسد ملواجهة هذه املمال  لتأديبهم ، ملا رأوا هذه القوة فجهز اخللي

وإصرار اخلليفة فضلوا العودة إىل املعاهدة ، فاكتفى اخلليفة الناصر بذل  ، وحيت حضرت سفارة من الشمال لطلب 
 السلم استجاب الناصر لرغباهتم15.

قدمت سفارة من اإلمرباطور البيزنطي قسطنطني ماسية يف عهد اخلالفة األموية باألندلس ومن أوائل املناكشط الدبلو   
السابع )بيورفريجنتوس( ، إىل اخلليفة عبد الرمحن الناصر ، قد اجتهدت السلطات يف تزيني العاصمة وإعدادها 

أن يكون  البيزنطيني يف قرطبة ، وحرص الستقبال سفراء بيزنطة ، وأعد اخلليفة الناصر استقباال  حافال  وعظيما  للسفراء
 أعظم من االستقبال الذي مت هلم وقت وصوهلم ،وقد دخل البيزنطيون إيل البالد وقد هبرهم ما رأو من الفخامة 

 

                                                           

  12 - السامرائي خليل إبراهيم وآخرون ،تاريخ العرب وحضارهتم يف األندلس ،) بنغازي: ،دار املدار اإلسالمي ، 2004 ( ص477 
  13-  السامرائي ، املرجع نفسد ، ص477 

  14 - حامد الشافعي دياب ، الكتب واملكتبات يف األندلس ،) القاهرة: دار قباء ،  ط1 ،1998( ص50
  - احلجي عبد الرمحن علي ، جوانب من احلضارة اإلسالمية )د- ن ، مكتبة الصحوة ،ط1 ،1979، ص16 15
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والعظمة ، ومحل السفراء لعبد الرمحن الناصر كتابان جليالن من كتب األقدمني، أحدمها: نسخة مصورة من كتاب 

احلشائش باللغة اليونانية، والثاين: نسخة من تاريخ أورسيوس )هروسيس( مكتوبة بالالتينية تتضمن ديسقوريدس عن 
تاريخ العامل القدمي، وأخبار امللوك السابقني ، وروى املؤرخون أن عبد الرمحن الثالث عندما استلم الكتاب كشكل جلنة 

د الرمحن الثالث وإمرباطور بيزنطة قسطنطني السابع هذا لرتمجتد إىل اللغة العربية ، ونتج عن تبادل السفارات بني عب
اللقاء احلضاري املثمر الذي أسفر عن ترمجة كتاب ديسقوريدس إىل العربية، وجتدر اإلكشارة هنا إىل أن السفارات 

 املتبادلة مع ملوك أوروبا ،كانت تواكبها أيضا  اتصاالت حضارية بني اجلانبني16.

كشكلت أعمال الرتمجة قناة غري مباكشرة، ولكنها ملموسة جدا  ، لنقل الثقافة اإلسالمية وقد  رابعاا: حركة الترجمة.
من بالد األندلس إىل أوروبا، وأدت مدارس الرتمجة تل  إىل اجتذاب جمموعة من رجال الفكر ذوي األصول األوروبية 

هودية إىل األندلس ، مما اضطرهم بالضرورة إىل املختلفة، واملنتمني إىل أديان التوحيد الثالثة، اإلسالم، والنصرانية، والي
التعايش جنبا  إىل جنب خالل أعمال الرتمجة ليقوموا بعد ذل  بنشر نتائج ترمجاهتم للمخطوطات العربية يف بلداهنم 

 األصلية17 .
 دخل املسلمون بشكل جنود يف فتح األندلس حيث كانوا مضطرين لالرتباط األسرى خامساا: الزواج المختلط :

وع من يشجعون مثل هذا الن بسكان أسبانيا؛ فتزوجوا من سكان البالد وارتبطوا معهم باملصاهرات، وكان  احلكام 
الزواج،ومن أبرزها زواج عبد العزيز بن موسى بن نصري وايل األندلس بإخيلونا ويدعوها العرب أيلة وهي أرملة لذريق 

بنة كشاجنة بن غرسية مل  نربة، وقد ونتج  عن هذه املصاهرات كما تزوج املنصور بن أيب عامر ا  18آخر ملوك القوط
األثر البارز يف احتكاك الشعبني واختالطهم، وانتقال مظاهر  19أسلمت ودعيت بعبده ، وكانت من خري نسائد

 20احلضارة فيما بينهم

 
 

                                                           
 - إبراهيم العدوى ، السفارات اإلسالمية يف العصور الوسطى ،)مصر: دار املعارف مبصر ،ب- ت ( ص104-103 16

  1479(ص 1998،  1، ط 2اجليوسي سلمى اخلضراء ، احلضارة العربية اإلسالمية يف األندلس )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية ، ج -17
 -ابن القوطية ، أبو بكر  مد بن عمر القرطيب ،تاريخ افتتاح األندلس حتقيق، عبد اه أنيس )بريوت: مؤسسة املعارف ، ب- ط ،1994( ص36 18

- ابن عذارى ، أبو العباس أمحد بن  مد  املراكشي ، البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب ، حتقيق ، إحسان عباس )بريوت: ، دار الثقافة ،  19
42م( ص3،1967ج  

  20 - ليفي بروفنسال ،  حضارة العرب يف األندلس ،) بريوت: دار مكتبة احلياة ، ب- ت ( ص 81 
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 ،كما21البلدان مجيعكانت األندلس خالل احلكم األموي مركز اقتصادي للتجارة والتجار من سادساا : التجار :

لعب التجار املسلمني يف نقل احلضارة مع الكثري من البلدان األوربية، وكانت التجارة تتم يف أوقات السلم اليت حتدث 
بني الطرفني ، األمر الذي ساعد على نقل املؤثرات احلضارية بواسطة هؤالء التجار، وكان هلم الدور الوسيط بني 

الرحالة املسلمني الذين طافوا يف خمتلف بلدان العامل، ومنها أوربا ،وهلم الفضل يف نشر  احلضارتني ،كما ال ننسى دور
احلضارة العربية، وأنتج منها الرحالة تراث جغرايف أو مؤلفات عن تل  الشعوب اليت زاروها ، مثل أبو عبد اه  مد 

 22اإلدريسي
 الخاتمة:  

 أولا النتائج: 
لقد كانت األندلس منطقة االحتكاك بني مسلمني العرب وأوروبا ، وتعترب احلضارة العربية اإلسالمية جسرا  عربت  -1

 علية البشرية إىل عصور النهضة احلديثة. 
فقد عاش املسلمون مثانية قرون ، وكان العصر الذهيب )عصر اخلالفة باألندلس ( مشل اإلنتاج احلضاري   -2

  ميادين املعرفة اإلنسانية ، واستمر هذا اإلنتاج احلضاري يتدفق غزيرا  إىل ما بعد الفتند. األندلسي يف كشىت
ازدهرت احلضارة اإلسالمية بعلومها املختلفة وصناعاهتا املتنوعة والزراعة الناجحة وىف الوقت كانت أوروبا تعيش  -3

 يف ظالم دامس ، فأسرعت أوربا لتأخذ من احلضارة اإلسالمية 
ان لعمليات الزواج واملصاهرة دور كبري يف عملية نقل وتبادل كثري من التأثريات احلضارية بني اجلانبني ك-4  
ساعد على انتقال التأثريات احلضارية بني العامل اإلسالمي والعامل املسيحي ، يأيت يف مقدمتها سياسة التسامح  -5

لف ات االجتماعية األخرىاليت اتصف هبا مسلمو األندلس يف تعاملهم مع غريهم من ا  
 
 
 
 

                                                           
 - اجليوسي سلمى ،احلضارة العربية اإلسالمية يف األندلس ، )بريوت ،ج2، د- ن، 1999( ص1063 21

  22 - احلجى عبد الرمحن ، احلضارة السالمية ،) بريوت: ، دار الركشاد ، 1969 (  ص33
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 ثانياا التوصيات:

ومن هنا جيب علينا بدراسة هذه الرقعة العزيزة من بالد األندلس واليت كشهدت أعظم حضارة عربية إسالمية، إذ ما  
كتب عن األندلس ال يكاد يفي مبا تستحقد هذه الرقعة الطيبة، وجيب أن تقوم دراسات متكاثفة لتزيل عنها غبار 

.ان الذي تراكم على مر العصورالنسي  
 المصادر والمراجع:

 .  القرآن الكرمي
 ت ( . –يف العصور الوسطى ،)مصر: دار املعارف ،ب  اإلسالميةالعدوى ، السفارات  إبراهيم

:،مؤسسة ريوتببكر  مد بن عمر القرطيب ،تاريخ افتتاح األندلس ، حتقيق ،عبد اه أنيس ،) ابن القوطية ، أبو
 (. 1994، املعارف

الرمحن  مد ،العرب وديوان املبتدأ واخلرب ،يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي  عبد ،ابن خلدوان 
 (.1958،  2،دار الكتاب اللبناين ،ج بريوت: ،)السلطات األكرب
حسان غرب ، حتقيق ، إالعباس أمحد بن  مد  املراكشي ، البيان املغرب يف أخبار األندلس وامل ابن عذارى ، أبو

 ، (.1967،  3عباس ،)بريوت: دار الثقافة ، ج
،  5، ج3أمحد عبد ربد األندلسي ، العقد الفريد ، ترمجة ، عبد اجمليد الرتحيين ،)بريوت: ، دار الكتب العلمية ،ط  

1987.)  
(. 1،1980ناين،: طس ،كوالن ،األندلس ، ترمجة ، إبراهيم خوركشيد ،وآخرون ،)بريوت  دار الكتاب اللب -ج  

  (.1998،  1حامد الشافعي دياب ، الكتب واملكتبات يف األندلس ،) القاهرة، دار قباء ، ط
 (. 1969احلجى عبد الرمحن ، احلضارة السالمية ،) بريوت ، دار الركشاد ، 

 (. 1994حسن  الوراكلي ،ياقوتة األندلس ،)بريوت ،دار الغرب اإلسالمي ،   
 2004خليل إبراهيم  السامرائي ،وآخرون ،تاريخ العرب وحضارهتم يف األندلس ،) بنغازي،دار املدار اإلسالمي ،    
.) 
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رينو، تاريخ غزوات العرب يف فرنسا وسويسرا وإيطاليا واجلزائر ،البحر املتوسط ، ترمجة ، كشكيب أرسالن ، )بريوت 

 مكتبة  احلياة ، ب _ت (  . :دار
 (.1999ن، –، د 2اجليوسي ،احلضارة العربية اإلسالمية يف األندلس ،)بريوت: جسلمى   
،  2سلمى اخلضراء اجليوسي  ، احلضارة العربية اإلسالمية يف األندلس ،)بريوت مركز دراسات الوحدة العربية ، ، ج  
( .1998،  1ط  

، 2غرناطة )بريوت: ، دار القلم ، طعبد الرمحن علي احلجي ، تاريخ األندلس من الفتح اإلسالمي حىت سقوط 
1981. ) 

 (.1979، 1ن، مكتبة الصحوة ،ط -عبد الرمحن علي حلجي ، جوانب من احلضارة اإلسالمية ،)د   
 ( .1986عبد اجمليد نعنعي ، تاريخ الدولة األموية يف األندلس التاريخ السياسي ،) بريوت، دار النهضة العربية ، 

ت (. -العرب يف األندلس ،)بريوت: دار مكتبة احلياة ، ب ،  حضارة بروفنسالليفي     
مؤلف جمهول ،أخبار جمموعة يف فتح األندلس وذكر أمرائها رمحهم اه واحلروب الواقعة بينهم ،تقدمي ، مد زينهم 

 .(1994،،دار الفرجاين ،طرابلس ليبيا:،)و مد عزب 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


