
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية )قسم التاريخ(

 .)السداسي الثاني(تاريخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط ماستر:تخصص 

 (                   2-1ي)تطبيق الفوجمجتمع الغرب اإلسالمالمقياس: 

 أستاذة المقياس:د/فاطمة هارون. 

 : يةتعليمأهداف 

هتدف هذه املادة إىل توسيع اطالع الطالب على جمتمع الغرب اإلسالمي، من حيث الرتاتب االجتماعي،       
التعرف على الظروف ، و   ايحياة االجتماعية واليياسيةوالفئات املشكلة له، ودور بعض تلك الفئات والعناصر يف

 وهجراهتا يف الغرب اإلسالمي.التارخيية والعوامل املؤثرة يف تشكل املكونات االجتماعية وحركتها 

  المعارف المسبقة المطلوبة:

يشرتط يف الطالب ملتابعة هذا التكوين أن يكون على دراية باملعارف العامة للعلوم االجتماعية واإلنيانية عموما    
ية والتاريخ االجتماعي خصوصا، إضافة إىل ضرورة إحاطته بأهم مفاهيم التاريخ االجتماعي، ومعرفته ملنهج

 البحث يف هذا االختصاص الدقيق.

قائمة البحوث:    

القبيلة وقيام الدويالت باملغرب اإلسالمي .-  

التأثريات االجتماعية املتبادلة بني امليلمني وأهل الذمة باملغرب اإلسالمي.-  

التأثريات املتبادلة بني امليلمني وأهل الذمة باألندلس.-  

التارخيية بالغرب اإلسالمي.القبائل العربية اهلاللية وأدوارهم -  

طبقات اجملتمع املغريب .-  

طبقات اجملتمع األندليي.-  

املرأة وأدوارها التارخيية باملغرب اإلسالمي.-  



املرأة األندليية وأدوارها التارخيية.-  

قضايا األسرة باملغرب .-  

قضايا األسرة باألندلس.-  

املظاهر االحتفالية الغرب اإلسالمي . -  

واألشربة بالغرب اإلسالمي.األطعمة  -  

األدوار التارخيية للرقيق بالغرب اإلسالمي. -  

  تحليل نّص:

الكربى يف األندلس خالل عصري الطوائف واملرابطني ، واليت تنتمي إىل  "أشارت النوازل إىل بعض البيوتات     
الطبقة اخلاصة أو ما ييمى بالطبقة االرستقراطية، وكان معظم أفراد تلك العائالت الكبرية يتمّتعون بالوظائف 

 لضياع.العالية يف خدمة الدولة، وقد استطاعوا تكوين ثروات ضخمة عالوة على املمتلكات من العقارات وا

وتعّد أسرة زهر من أشهر األسر األندليية اليت أوردها ابن رشد يف نوازله ، وكانت تلك األسرة تيكن مبدينة    
إشبيلية يف عهد دولة بين عباد ومتتعوا بنفوذ كبري يف إشبيلية ، عالوة على اجلاه والنبوغ العلمي خصوصا يف جمال 

 .ني امتلكوا الضياع الواسعة والفنادقفتذكر النوازل أّن بين زهر اإلشبلي ،الطبّ 

ويضيف ابن بيام أّن بين عباد نظروا بعني الشّك إىل تلك األسرة الناهبة الثرية ... فاضطروهم إىل اخلروج      
منها ومصادرة أمالكهم هبا ...، ويتّضح أّن العالقات بني بين عباد أصحاب إشبيلية وبين زهر قد حتّينت يف 

غري أّن ابن زهر مل اد فقام باستمالة الطبيب زهر بن عبد امللك بن زهر لرباعته يف الطّب، عهد املعتمد بن عب
ييتقر باشبيلية إال بعد سقوط دولة بين عباد على أيدي املرابطني ،فاستدعاه أمري امليلمني يوسف بن تاشفني ، 

ملشورة يف بلده إشبيلية ...وظّل وازداد نفوذه يف عهد علي بن يوسف بن تاشفني وصار من أهل ايحّل والعقد وا
م بيبب وشايات خصومه 5551ه/155حيتفظ مبكانته ونفوذه إىل أن تغرّي عليه األمري علي بن يوسف يف عام 

  ومنافييه. 

كمال السيد أبو مصطفى :دراسات أندلسية في التاريخ والحضارة ، مركز اإلسكندرية للكتاب      
 وما بعدها. 11م، ص1991،


