
 املظاهر احلضارية يف االندلس يف ظل املرابطني واملوحدين -
واصمت الحركة الحزارية في األندلس نذاطيا في عرري السرابطيؼ والسؽحديؼ نتيجة 
لتذجيع حكام ىاتيؼ الدولتيؼ ليا ومع أن األندلس كانت وقتئذ تابعة لمسغرب وتدار مؼ قبل 

 حكامو اال انيا ظمت تحتفظ بذخريتيا السدتقمة والسسيزة 
واسعة الى األمام في ىذه العرر ، وخطت الحياة الفكرية والعمسية في االندلس خطؽات 

وظير الكثير مؼ مذاىير العمساء في كل ميدان مؼ الرجال والشداء عمى حد سؽاء ، فسؼ 
ابرز مؼ ظير مشيػ في عرر السرابطيؼ ، ابؼ بدام الذشتريشي ، صاحب كتاب )الذخيرة 

ػ الحجاري ، ه( وابؽ دمحم عبدهللا بؼ ابراهي245في محاسؼ أىل الجزيرة( الذي تؽفي سشة )
ه( صاحب كتاب 275صاحب كتاب )السديب في فزائل السغرب(  وابؼ بذكؽال ) ت 

الرمة والذي بمغت مؤلفاتو حؽالي الخسديؼ كتابًا ، وبشؽ سعيد مؤلفؽا كتاب ) السغرب في 
حمى السغرب( ، وأبؽ بكر ابؼ قزمان أمير الزجل األندلدي ، وأبؽ بكر ابؼ رشد الجد قاضي 

رطبة ـ وابؼ باجو الفيمدؽف السذيؽر الذي نبغ في الرياضيات والفمدفة والفمغ الجساعى في ق
، وأمية ابؼ أبي الرمت الطبيب والفمكي والفيزيائي السعروف ، وعدد مؼ أفراد أسرة ابؼ زىر 

 الذيؼ برزوا في األدب والطب وبخاصة الجراحة .
سسد بؼ خير ) ت وبرز في العرر السؽحدي عمى سبيل السثال ال الحرر ، أبؽ مح

ه( صاحب الفيرست السذيؽر ، وابؽ الربيع سميسان الكالعي األديب الحافظ السحدث 227
، وأبؽ الحدؼ عمي ابؼ جابر الدباج األديب الشحؽي ، وابؼ جبير الرحالة السذيؽر ، وابؼ 
األبار صاحب كتاب ) الحمة الديراء( وابؼ صاحب الرالة مؤلف كتاب )السؼ باإلمامة( 

الؽاحد السراكذي صاحب كتاب ) السعجب في تمخيص أخبار الشغرب ( ، وابؼ عذاري وعبد 
السؤرخ ، وأبؽ جعفر بابؼ الرومية ، الذي اشتير في عمػ الشبات ، وابؼ العؽام األشبيمي مؼ 
عمساء الزراعة ولو كتاب في الفالحة ، وابؼ طفيل الفيمدؽف صاحب كتاب ) حي بؼ 

الفيمدؽف السذيؽر ، وغيرىػ الكثير االمر الذي يؤكد مدى يقعان( الفمدفي ، وابؼ رشد 
نذاط الحركة العمسية وقتئذ ويؤكد تطؽرىا مسا جعميا قادرة عمى العطاء والذي تمقاه األوربيؽن 

 بذغف . 
  



 
 
 
 


