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الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على خٌر الخلق أجمعٌن
ٌسعدنً وأنا أضع اللمسات األخٌرة فً هذا العمل أن أهدي ثمرة جهدي إلى:
الظل الذي آوي إلٌه فً كل حٌن ..إلى رمز المحبة والعطاء ،والحب والوفاء

إلى صاحب القلب الكبٌر..إلى قدوتً األولى..إلٌك ٌا من أفدٌك بروحً

إلى ورود المحبة وٌنابٌع الوفاء ..إخوتً األعزاء

إلى كل أفراد عائلتً الكرٌمة خاصة جدتً الغالٌة حفظها هللا ،إلى عمً وعماتً وعائالتهم
إلى كل أخوالً وخاالتً أخص بالذكر خالً" محمد علً" وابن خالتً"حذٌفة"
إلى من منحنً الثقة و شجعنً على المثابرة فاعتبرته الدعم المعنوي

إلى من كان لهم الفضل أن أوصلونا لهذا المقام
أساتذتً الكرام
إلى كل صدٌقاتً ورفٌقات دربً ٌ"..اسمٌن..فاطمة..هناء..إٌمان..مٌمونة  ..مسعودة وغٌرهن كل
واحدة باسمها".

الخنساء

بسم هللا وكفى والصالة والسالم على نبٌه الذي أصطفى
أهدي ثمرة جهدي هذه
إلى حبٌبً وقرة عٌنً رسول اله صلى هللا علٌه وسلم وأسأل هللا أن ٌبعثه المقام المحمود
إلى من جرع الكأس فارغا لٌسقٌنً قطرة حب إلى من كلت أنامله لٌقدم لنا لحظة السعادة
إلى من حصد األشواق عن دربً لٌمد لً طرٌق العلم
إلى صاحب القلب الكبٌر والدي العزٌز
إلى ٌنبوع الصبر والتفاؤل واألمل إلى رمز الحب وبلسم الشفاء إلى القلب الناصع أمً الغالٌة
إلى سندي وقوتً ومالذي بعد هللا إلى من أثروا فً على أنفسهم
إلى من علمونً علم الحٌاة
إلى من أظهروا لً ما هو أجمل فً الحٌاة إخوتً و أخواتً " تركٌة ،مباركة ،زهٌة ،علً ،سعد،
العٌد ،حمزة ،عبد القادر ،محمد"
إلى جمٌع أهلً وأقاربً وأخص بالذكر األعمام واألخوال
إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات إلى من سأفتقدهم  ....وأتمنى أن ٌفتقدنً طلبة ماستر تارٌخ
إلى من سرنا ونحن نشق الطرٌق معا نحو النجاح واإلبداع
إلى من تكاتفنا ٌد بٌد ونحن نقطف زهرة وتعلمنا صدٌقاتً العزٌزات" صلٌحة فتح هللا ،قعري مسعودة،
بوحمدة لطٌفة ،نوال لعبٌدي ،الخنساء سواسً"

مسعودة

قـبل تعـــبلى {:لـئــــن شـــكـــرتــم ألزيـــدنَّكــــم }إبراهيم اآلية()70
بداية الشكر هلل عز وجل فالحمد هلل عمى عظيم فضمو وكثير عطائو ,ألن وفقنا إلتمام ىذا العمل.
ثانيا نتقدم بالشكر والتقدير لألستاذ المشرف "رابح رمضان" عمى مجيوداتو التي بذليا معنا إلتمام ىذا العمل
األكاديمي.
الشكر أيضا الى جميع األساتذة في قسم العموم اإلنسانية بجامعة حمو لخضر بالوادي عمى جيودىم المبذولة
وعمى تكوينيم لنا خالل مسيرتنا الجامعية.
الشكر كل الشكر ألفراد عائمتينا الكريمتين لما قدموه لنا من دعم مادي ومعنوي وكانوا سندا لنا في مسيرة
بحثنا.
والشكر موصول أيضا لكل زمالءنا في القسم وخاصة من زودونا بالمراجع القيمة.
كما نقدم عرفاننا لكل من عضوي المناقشة المحترمين ,المذين تحمال عناء تقييم ىذا العمل ,و سيفيدوننا وال
شك بمالحظات ىامة وقيمة جدا ,ستساىم إن شاء اهلل في إثراء عممنا المقدم إلييما.
وال ننسى أن نتقدم بجزيل الشكر واالمتنان الى كل من قدم لنا يد العون من قريب أو من بعيد ولم يبخل عمينا
برأي أو مجيود في سبيل إتمام ىذا العمل المتواضع.
إلى كل ىؤالء ...شك ار جزيال
واهلل ولي التوفيق.
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مقدمة:
لقد ركز معظم المؤرخين والباحثين في التاريخ الوسيط عمى دراسة التاريخ السياسي
لكنيم أىمموا جانبا ميما أال وىو الجانب االجتماعي ,خصوصا الدراسات المتعمقة بالطبقات
ميما
العامة من الناس من حرفيين وفالحين ,وبسطاء وغيرىم ,ومن ىذه الفئات نجد
اً
عنصر ً

جدا كان دوما حاض ار في قمب األحداث باألندلس ولم تخل منو أي بيئة سواء كانت ريفية أو
ً
مدنية وىي فئة الرقيق ,حيث كانت ليا ميام متعددة تتنوع بتنوع البيئات التي سكنتيا وتضطمع

بأدوار حساسة نظ ار لممناخ السياسي واالجتماعي القائم.
ولمتعرف عمى حيثيات ىذا الجانب ارتأينا دراسة ىذا الموضوع وقد عنوناه بـ :الرق خالل
األندلس في عصر الخالفة األموية في الفترة الممتدة من ( 316ـ 422ىـ 928 /ـ 1030م).
ويعود اختيارنا ليذا الموضوع لعدة أسباب منيا:
ـ قمة الدراسات والبحوث التي أفردت ليذا الموضوع ,فقد كان اىتمام الباحثين بالتأريخ لطبقة
األعيان من حكام وأشراف وعمماء ,وىذا راجع إلى أن أغمب المؤرخين لتمك الفترة كانوا من
العمماء.
ـ التعرف عمى بعض الشخصيات التي تحولت حياتيا من االسترقاق إلى حياة األَُّبية والسمطان.
ـ إثراء المكتبة العربية ببحث يميط المثام عن بعض الجوانب السياسية والثقافية واالجتماعية
واالقتصادية المتعمقة بموضوع الرقيق.
إشكالية البحث:
ولدراسة ىذا الموضوع تحتَّم عمينا طرح اإلشكالية الرئيسية التالية:
كيف كان حضور الرقيق في الحياة األندلسية خالل عصر الخالفة األموية؟
و ما ىي األدوار التي قاموا بيا؟
ويندرج تحت ىذه اإلشكالية عدة إشكاليات فرعية منيا:
ما ىو الرق؟ و كيف تعامل اإلسالم مع مسألة الرقيق؟
ما ىي مصادر الرقيق األندلسي؟ وما ىي أصنافو؟
أي المسالك التي كان يجمب عبرىا الرقيق إلى األندلس؟
2

مقدمة:
ومن اشتغل بتجارة الرقيق؟ و ما ىي أسواق الرقيق التي كانت في األندلس؟
ما األدوار التي قام الرقيق في األندلس خالل فترة الخالفة األموية؟
الدراسات السابقة:
حسب ما وصل إلينا وجدنا دراستين متميزين حول الرق في األندلس خالل عصر الخالفة
األموية األولى ,الرق في بالد المغرب واألندلس لعبد اإللو بنمميح ,طبعة دار االنتشار العربي
بيروت لبنان  ,2004ورسالة ماجستير موسومة دور الرقيق في الحياة السياسية والثقافية في
بالد المغرب واالندلس خالل القرنين الرابع والخامس اليجريين العاشر والحادي عشر
الميالديين.
المنهج المتبع:
وقد اتبعنا المنيج التاريخي الذي يتناسب مع ىذا النوع من الدراسات  ,كذلك استخدمنا آلية
الوصف عند ذكر المسا لك التي يعبرىا تجار الرقيق ,وبعض المدن التي كانت تشتير بأسواق
الرقيق.
خطة البحث:
ولإلجابة عمى األسئمة السالفة الذكر وضعنا خطة تتكون من مقدمة ومدخل تمييدي وثالث
فصول وخاتمة.
تطرقنا في المدخل التمييدي إلى تعريف وجيز لمرق ثم عرجنا إلى الرق في اإلسالم
وأحكامو.
أما الفصل األول فقد تناولنا فيو روافد االسترقاق وأصناف الرقيق و قسمنا ىذا الفصل إلى
عنصرين تطرقنا في العنصر األول إلى مصادر الرقيق ,والعنصر الثاني وضحنا فيو أصناف
الرقيق.
والفصل الثاني عنوناه بتجارة الرقيق في األندلس وقد احتوى عمى المسالك التي يأتي عبرىا
تجار الرقيق ثم تطرقنا إلى تجار الرقيق باألندلس ثم إلى أسواق الرقيق.
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مقدمة:
وفي الفصل الثالث انكب عممنا عمى معالجة دور الرقيق وحاولنا إبراز مدى تأثيره في الحياة
السياسية ثم الثقافية وأخي ار أثره في الحياة االجتماعية واالقتصادية.
وأنيينا ىذه الدراسة بخاتمة عامة ترصد أبرز النتائج التي توصل إلييا البحث ثم أتبعنا ذلك
ببعض المالحق ثم قائمة مفصمة لممصادر والمراجع التي اعتمدنا عمييا.
عرض ألهم المصادر والمراجع:
أ ـ الحوليات التاريخية:
ـ ابن عذارى المراكشي ت :بعد سنة 712ىـ  :كتاب "البيان المغرب في أخبار األندلس
والمغرب" ,وىو من الكتب النافعة لتاريخ المغرب واألندلس وىو من المصادر التي اىتمت
بالتاريخ السياسي والعسكري لممغرب واألندلس مع إيراد إشارات عن الحوادث االجتماعية
المؤلَّف إلى خمسة أجزاء استفدنا نحن من أجزاءه األول والثاني
واالقتصادية ,ويقسم ىذا َ

والثالث ,حيث قدم لنا معمومات وافية عن عصر الخالفة األموية بالرغم من اختصاره لبعض
المعمومات في بعض األحيان إال أن المعمومات التي قدميا أضافت إلى البحث.
ـ ابن خمدون عبد الرحمان توفي سنة  808ىـ :ال يستطيع أي باحث في تاريخ المغرب واألندلس
إغفال كتابي "المقدمة" و "ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرىم من
ذوي الشأن األكبر" لما يحويو المصدران من نظريات حول قيام الدول وسقوطيا ومنيا تفسير
لجوء الدول الصطناع الرقيق وأثر ذلك عمييا.
ـ المقري احمد بن محمد التممساني توفي سنة1041ىـ :كتاب "نفح الطيب من غصن األندلس
الرطيب والذي يعد كتابو ىذا بمثابة موسوعة لإلنجازات األدبية والتاريخية لعمماء األندلس
واستفدنا منو في التعرف عمى مدى مساىمة الرقيق في األندلس في الحياة العممية والثقافية.
ب ــ كتب الجغرافيا والرحالت:
ـ ابن حوقل النصيبي أبو القاسم :كتابو صورة األرض ,وىو كتاب جغ ارفي ,وقد زار ابن حوقل
األندلس وأطمعنا عمى الكثير من المعمومات ووصف لنا الحياة االجتماعية وأحوال المدن
ومسالك جمب الرقيق الصقمبي خاصة.
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مقدمة:
ـ الحميري أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن عبد المنعم توفي سنة866ىـ كتاب الروض
المعطار في خبر األقطار بالرغم من كون المؤلف بعيدا عن الفترة نسبيا إال أنو يورد الكثير من
الحوادث التاريخية واألوصاف الجغرافية ,كما أفادنا في التعرف عمى كثير من المدن األندلسية.
ج ــ كتب التراجم والطبقات:
ـ الضبي أحمد بن يحي توفي سنة  599ىـ  :كتابو بغية الممتمس في تاريخ رجال األندلس ,وىو
مخصص لذكر سير العمماء واألعيان من أىل القمم ,وقد أفادنا في ترجمة بعض الشخصيات
الميمة التي يضميا البحث.
د ــ كتب الحسبة:
ـ السقطي أبي عبد اهلل محمد بن أبي محمد المالقي األندلسي(من أعالم ق 6ىـ) :كتاب في
آداب الحسبة ,وقد أسيب في الحديث عن واجبات المحتسب في مراقبة األسواق ,وأفادنا ىذا
الكتاب خاصة في وصف تجار الرقيق وتصرفاتيم وحيميم.
هـ ــ المراجع:
وفي الحقيقة لم نجد من الباحثين من تناول دراسة منفردة لموضوع الرق في األندلس ومدى
حضوره إال من خالل الدراسة التي وضعيا الباحث المغربي عبد اإللو بن مميح الموسومة بـ " :
الرق في بالد المغرب واألندلس ,حيث ضمن بداية بحثو موضوع الرقيق في األندلس ما قبل
القرن الخامس ىجري وقد سيل ذلك عمينا بعض األمور التي لم نجدىا في البحوث األخرى,
غير أننا وجدنا فيو نوع من االختصار في الجزء الذي يخص بحثنا أي ما قبل القرن الخامس
اليجري .
ـ عبد السالم الترمانيني :الرق ماضيو وحاضره وأحمد سميمان البشايرة :الرق قضية إنسانية
وعالج قرآني ,وقد أفادونا في تعريف اإلسالم لمرق والقوانين التي شرعت لمعاممتو.
ـ إبراىيم السيد الناقة :دراسات في تاريخ األندلس االقتصادي األسواق التجارية والصناعية في
األندلس :وقد تحدث ىذا المرجع عن األسواق وأنواعيا منيا سوق الرقيق(النخاسة) باألندلس,
لكن اقتصرت ىذه الدراسة عمى جانب األسواق فقط ولم تتطرق إلى الحياة االقتصادية بشكل
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مقدمة:
عام .وىناك مصادر ومراجع أخرى ال تقل أىمية عن المصادر والمراجع المذكورة وىي في
القائمة البيبموغرافية لمن أراد االطالع عمييا.
أهم الصعوبات:
وككل دراسة فقد واجيتنا مجموعة من الصعوبات والعراقيل في أثناء تناولنا ودراستنا ليذا
الموضوع كان أىميا:
 قمة المصادر والمراجع المتخصصة التي تناولت ىذا الموضوع وربما يعود ذلك إلى كونالرقيق من الشريحة الدنيا في المجتمع ,مع ما يحتاجو موضوعنا من كثرة إطالع وبحث فال
يتفق ذلك مع ضيق فترة البحث.
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ادلدخم انتمهيدي
تعريف انرليك وأحكامه يف
االسالو
أوال -انرق (ادلدنىل انهغىي واالصطالحي)
ثانيا -انرق يف االسالو وأحكامه

تعريف الرقيق وأحكامه في االسالم

مدخل تمهيدي:
أوال -الرق (المدلول المغوي واالصطالحي):

 -1الرق في المغة :وردت لفظة الرقيق في المغة العربية فالرق يعني الممك وىو العبودية.1
رق -يرق-رقا ,2ورقّة بمعنى دق ونحف ولطف وىو ضد غمظ
والرق كممة مشتقة من الفعل ّ

وثخن.3

ونقول رق الحر أي دخل في الرق ,وجرى عميو ما يجري عمى الممموك من بيع أو ىبة
أو عتق أو غير ذلك ,4والرق في المغة ىو الضعف ومنو رقة القمب ,5والرق بالكسر العبودية
ورقيق ,6وقال ابن سكين يطمق الرق عمى
وىو مصدر ّ
رق أو استرقو ,وعبد مرقوق ,ومرق ّ
الذكر واألنثى وجمع كممة الرقيق أرقاء مثل شحيح أشحاء.7

وأصمو الخضوع لمذل والضعف والممك والعبودية ومنو الرقيق وىو الممموك كال أو
بعضا.8
وفضال عما ذكر ,فإن اإلنسان سواء كان ح ار أم عبدا ,فإنو يذىب إلى استحقاق اهلل
سبحانو وتعالى ,والمعروف أنو ىو العبد الممموك هلل.9

 -1ابن السيد أبي الحسن عمي بن اسماعيل النحوي المغوي األندلسي :المخصص ,دار الكتب العممية ,لبنان ,مج ,3ص
.143

 -2الفيروز أبادي مجد الدين محمد بن يعقوب :القاموس المحيط ,مؤسسة الرسالة ,لبنان2005,م ,ط ,8ص...887أبي
الحسن أحمد بن فارس بن زكريا :معجم مقاييس المغة ,تح :عبد السالم محمد ىارون ,دار الفكر,ج,1ص...376األصفياني
أبي القاسم الحسن بن محمد الراغب :المفردات في غريب القرآن ,مكتبة نزار مصطفى,ج ,1ص.265
 -3ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم :لسان العرب ,تح :عبد اهلل بن الكبير ,محمد أحمد حسن اهلل ,ىاشم
محمد الشاذلي ,دار المعارف ,القاىرة ,مج,1ص.1707

 -4شوقي الضيف :المعجم الوسيط ,مكتبة الشروق الدولية ,مصر2004,م ,ط ,4ص.366
 - 5الجرجاني عمي بن محمد السيد الشريف :معجم التعريفات ,تح :محمد صديق المنشاوي ,دار الفضيمة ,القاىرة,ص.96
 - 6الزبيدي محب الدين أبو فيض محمد المرتضى الحسيني :تاج العروس من جوىر القاموس ,تح :مصطفى حجازي ,دار
الفكر ,بيروت1966 ,م ,مج ,6ص ص .359 - 358

 -7الفيومي أحمد بن محمد بن عمي :المصباح المنير ,في غريب الشرح الكبير,ج ,1ص.235
 - 8سعدي أبو حبيب :القاموس الفقيي لغة واصطالحا ,دار الفكر ,دمشق1988,م ,ط ,2ص.151
 - 9عمي كسار غدير الغزالي :الجذور التاريخية لظاىرة الرقيق عند الشعوب القديمة وعرب الجزيرة قبل اإلسالم(دراسة
مقارنة) ,مجمة الدراسات األفريقية ,العدد  ,2013 ,15ص.76
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تعريف الرقيق وأحكامه في االسالم

مدخل تمهيدي:
 - 2الرقيق اصطالحا:

الرقيق اصطالحا يعني استرقاق الشخص وادخالو في حالة الرق أي تممكو ,وجعمو
عبدا لسبب من األسباب االسترقاق تكون مختمفة حسب قوانين الديانات واألمم ,وعميو فإن ىذا
الشخص يحرم من حريتو ويكون ممكا لغيره.1
شرع في األصل جزاء عن الفكر األصمي ,أما
ويعرف الفقياء الرق بأنو عجز حكمي ّ

أنو عجز فإنو ال يممك ما يممكو الحر من الشيادة والقضاء وغيرىما .2أما أنو حكمي ,ألن
حسا في األعمال.3
الرقيق يكون أحيانا أقوى من الحر ّ

ألن الفكرة لما استنكفوا أن يكونوا عبادا هلل وتمردوا ,وأعمنوا الحرب لئال تكون كممتو

ىي العميا ,جازاىم بأن سمبيم حرية التصرف >> ووضعيم من مقام اإلنسانية ,إلى مقام أسفل
منو كمقام الحيوانات وجعميم عبيد عبادة ,فأجاز بيعيم وشرائيم<<.4
بينما تذكر دائرة المعارف ا ألمريكية الرق بأنو نظام أو حالة يكون وضع إنسان ممكا
آلخر ولو السيادة المطمقة عمى جسده وعممو ,أما موسوعة الحضارة أن الرق ىو كون اإلنسان
مستعبدا لغيره ممموكا لو ,فاقد التصرف في ذاتو ,وفي مكاسبو ,أما االسترقاق فيو اإلدخال في
الرق.5

 -1عمي كسار غدير الغزالي :المرجع السابق ,ص.76
 -2أحمد شفيق :الرق في اإلسالم ,تر :أحمد زكي ,دار الطيبة ,الجيزة2009 ,م ,ص.9
-3عبد الكريم بن إبراىيم السمك :الرق عبر التاريخ اإلنساني ,مجمة أحوال المعرفة ,السنة الثامن عشر ربيع

اآلخر1435ه2014/م ,العدد ,73ص.3

 -4السرخسي شمس الدين :كتاب المبسوط ,دار المعرفة ,بيروت ,ج ,7ص.98
 - 5عيوني محمد :دور الرقيق في الحياة السياسية والثقافية ببالد المغرب واألندلس خالل القرنين 4و 5اليجريين ,أطروحة
لنيل شيادة الماجستير ,في العموم اإلسالمية ,مخطوطة ,قسم المغة والحضارة العربية اإلسالمية ,كمية العموم اإلسالمية ,جامعة
الجزائر2012 ,م2013/م .ص.14
9

تعريف الرقيق وأحكامه في االسالم

مدخل تمهيدي:

وعميو فإن اإلنسان المسترق أشبو بالمتاع الخاص بسيده وبالتالي االنتقاص من كرامتو,
ومن حق سيده أن يبيعو أو يؤجره لمن يشاء ,وبيذا يتم تجريد ىذا الشخص تجريدا كامال من
حريتو ,فال يمكن لو أن يعقد أو يتحمل أي التزام.1
ثانيا -الرق في اإلسالم وأحكامه:
يعرف الفقياء في اإلسالم الرق بأنو عجز حكمي يصيب من يقع أسي ار في حرب
مشروعة فيفقد أىميتو القانونية وىذا العجز يزول بالفداء أو العتق ,2وقد جاء اإلسالم في وقت
كان فيو العالم يرزح تحت نير العبودية والتسخير وكان الرق منتش ار بين األمم المجاورة لو,
حيث كان الرقيق في الحضارات القديمة يصنف في الطبقة الثالثة في المجتمع وتسمى طبقة
العبيد ,3ويوكل إليو كل األعمال الشاقة من زراعة وبناء و تنقيب في المناجم 4أما عندما جاء
اإلسالم فمم يمغ الرق دفعة واحدة 5وانما سمك سبيال جفف فيو منابعو وألغى أسبابو وجعل ليا
البدائل وحصره في حالو واحدة وىي أسرى الحرب وىذا عمى أساس المعاممة بالمثل ألن قوانين
الحرب في ذلك الزمن كانت تفرض ذلك .6ونجد في القرآن الكريم النص الصريح الذي يتضمن
َِّ
ِ
الرقَ ِ
اب َحتَّ ٰى إِ َذا
ب ِّ
ض ْر َ
ين َكفَ ُروا فَ َ
يتضمن حكما يتعمق باألسرى ىو :اآلية ﴿ فَِإ َذا لَقيتُ ُم الذ َ
ك ولَو ي َش َّ
ِٰ
ِ
وى ْم فَ ُش ُّدوا ا ْل َوثَ َ
أَثْ َخنتُ ُم ُ
اء الموُ
ض َع ا ْل َح ْر ُ
اء َحتَّ ٰى تَ َ
ب أ َْوَزَارَىاَ .ذل َ َ ْ َ ُ
اق فَِإ َّما َمِّنا َب ْع ُد َوِا َّما ف َد ً
يل المَّ ِو َفمَن ي ِ
َِّ
ِٰ
ِ
ين قُتِمُوا ِفي سبِ ِ
ض ُكم بَِب ْع ٍ
َع َمالَيُ ْم .7
ض َّل أ ْ
ُ
ص َر م ْنيُ ْم َولَكن لَِّيْبمُ َو َب ْع َ
ض َ .والذ َ
َ
َالنتَ َ
 -1عمي كسار غدير الغزالي :المرجع السابق ,ص.76
 - 2عبد السالم الترمانيني :الرق ماضيو وحاضره ,المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب ,الكويت ,1979 ,ص.32
 - 3سبتينوموسكاتي :الحضارات السامية القديمة ,تر :السيد يعقوب بكر ,دار الرقي ,بيروت ,1986 ,ص ص.69 ,46

 -4سبرو.م .فمندرزيتري :الحياة االجتماعية في مصر الفرعونية ,تر :حسن محمد جوىر ,عبد المنعم عبد الحميم ,مكتبة
اإلسكندرية ,مصر ,1975 ,ص ص.67 ,66
 -5لطيفة بشاري بن عميرة :الرق في بالد المغرب من الفتح اإلسالمي إلى رحيل الفاطميين)ق  1ـ  4ه 7/ـ  10م( ,أطروحة
أطروحة لنيل شيادة دكتوراه دولة في التاريخ الوسيط ,غير منشورة ,قسم التاريخ ,كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية ,جامعة
الجزائر ,2008/2007ص.49
 -6أحمد سميمان البشايرة :الرق قضية إنسانية وعالج قرآني ,مجمة البحوث والدراسات القرآنية ,العدد ,10ص.117
 - 7سورة محمد ,اآلية.4:
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تعريف الرقيق وأحكامه في االسالم

مدخل تمهيدي:

ووالة األ مور من المسممين إذا خاضوا مع أعدائيم حربا شرعية وأسروا منيم أسرى
فيخيرون في معاممتيم بين أربعة أمور:
 -1إطالق سراحيم بال مقابل وىذا ىو المن.
 -2إطالق سراحيم بمقابل وىذا ىو الفداء.
 -3القتل.
 -4االسترقاق.
أما المن والفداء فمقول المولى عز وجل في اآلية السابقة الذكر من سورة محمد ,وأما
القتل فمقولو سبحانو ﴿ :ما َك ِ
َس َر ٰى َحتَّ ٰى ُيثْ ِخ َن ِفي ْاأل َْر ِ
ض .1
ان لَنبِ ٍّي أَن َي ُك َ
َ َ
ون لَوُ أ ْ

وأما االسترقاق فمما ثبت في سيرة النبي صمى اهلل عميو وسمم ما يفيد وقوع االسترقاق

لألسرى في بعض الغزوات فقد استرق النساء واألوالد في غزوة بني قريظة ,2وفي وقائع كثيرة
يصعب حصرىا ثبت فييا وقوع االسترقاق منو صمى اهلل عميو وسمم ونفسر ثبوت ذلك في عيد
النبوة تفسي ار منطقيا فنقول أنو أبقاه لدواعي منيا ما ىو اقتصادي كالحاجة إلى اليد العاممة
ومنيا العسكري بتوظيفيم كجند في الجيش  .كم ا أحل القرآن الكريم االستمتاع بممك اليمين أو
3
ت أ َْي َم ُانيُ ْم فَِإَّنيُ ْم
إباحة الزواج بالفتيات المؤمنات قال تعالى ﴿ :إِ َّال َعمَ ٰى أ َْزَوا ِج ِي ْم أ َْو َما َممَ َك ْ
ين  .4وجعل اإلسالم العتق كفارة لمحنث في اليمين وكفارة لكثير من الخطايا قال
َغ ْي ُر َممُو ِم َ
ِ
ِٰ
ِ
َّ َّ ِ
ِ
ام
ان .فَ َكفَّ َارتُوُ إِ ْ
تعالىَ ﴿ :ال ُي َؤاخ ُذ ُك ُم الموُ بِالم ْغ ِو في أ َْي َمان ُك ْم َولَكن ُي َؤاخ ُذ ُكم بِ َما َعقَّدتُّ ُم ْاأل َْي َم َ
ط َع ُ
اكين ِمن أَوس ِط ما تُ ْ ِ
ِ
ِ
َىمِي ُك ْم أ َْو ِك ْس َوتُيُ ْم أ َْو تَ ْح ِر ُير َرقََب ٍة .5
ون أ ْ
طع ُم َ
َع َش َرة َم َس َ ْ ْ َ َ

 -1سورة األنفال :اآلية .68
 -2عبد اهلل ناصح عموان :نظام الرق في اإلسالم ,دار السالم ,ص ص . 23 -22
 -3أحمد سميمان البشايرة :المرجع نفسو ,ص.116
 -4سورة المؤمنون :اآلية .6
 -5سورة المائدة :اآلية .91
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تعريف الرقيق وأحكامه في االسالم

مدخل تمهيدي:

كما اعتمدت الشريعة اإلسالمية قانونا تعتق من خاللو األمو وابنيا بحيث إذا حممت
من سيدىا ووضعت لو طفال ,حرم بيعيا أو ىبتيا وتعتق عند وفاتو ,وولده منيا

1
ر .
حا

ونجد أن الشريعة اإلسالمية نصَّت في كثير من مصادرىا عمى حسن معاممة الرقيق
َّ ِ
ِ
ِ
فمن أحاديث الرسول الكريم )ص( ":لِممم ِ
العمل
موك َ
َْ
بالم ْعروف ,والَ ُيكمف م َن َ
عاموُ وكسوتُو َ
ط ُ
ِ
ِ
وىم ِم ّما
َما الَ ُي ِطيق" وقولو أيضا" :اتّقوا اهلل ِفيما ممكت أَ ْي ُ
مانكم ,أطع ُموىم م ّما ت ْأكمون ,وا ْك ُس ُ
تمبسون ,وال تكمِّفوىم من العمل ما ال يطيقون ,فما أحببتم فأمسكوا ,وما كرىتم فبيعوا ,وال تع ّذبوا

خمق اهلل؛ فِإَّنو َممَّ َك ُكم إَِّياىم َولو شاء لَممَّكيُم إَِّيا ُكم" .كما حث النبي صمى اهلل عميو وسمم عمى
ابنا وجعل الخادمة أختا لسيدتيا أو بنتا فقال
المساواة بين الناس ,فجعل الخادم أخا لسيده أو ً
ِ
َمتِي ,ولكن ليقل فَتَاي وفَتَاتـِي" ,2وكان من أعمال
في حديثو ":وال يقُولَن َ
أحدكم َعبدي وال أ َ

المحتسب في الواليات اإلسالمية مالحظة تطبيق ىذه القواعد اإلسالمية عمى معاممة الرقيق.3

 خالصة القول أن اإلسالم كان مؤث ار في اتجاىات األمم بالتشريع الذي أجراه لمرق,فتعامل معو معاممة فريدة ومخالفة لمنظم األخرى ,حيت جعل األصل في اإلنسان الحرية وأن
االستعباد مخالف لمفطرة وحرم الظمم ,ونزع عناصر الشر التي تتمثل بتسمط القوي وىوان
الضعيف ,ولم يجعل العبودية حالة دائمة بل نجده يوسع األبواب ويييئ األسباب لمخروج منيا,
وقد ترك اإلسالم االسترقاق أم ار مباحا في أرفق صورة يرى فييا اإلمام التوازن بين مصمحة
المسممين ومصمحة الضعفاء المسترقين .وفي ىذا الصدد يقول (ول ديورانت)" :عمل اإلسالم
عمى تضييق دائرة االسترقاق وتحسين حال األرقاء ,فقصر االسترقاق المشروع عمى من
يؤسرون في الحرب من غير المسممين وعمى أبناء األرقاء أنفسيم ,أما المسمم فال يجوز أن
يسترق ,كما كان ذلك في الدين المسيحي".4
 - 1مركز زايد لمتنسيق والمتابعة :نظام الرق عبر العصور ,2011 ,ص.36
 - 2محمد الصالح الصديق :توجييات نبوية في الدين واألخالق واالجتماع ,ديوان المطبوعات الجامعية ,الجزائر,1996 ,
ص.92
 - 3راغب السرجاني" :الرقيق في الخالفة األموية" 02 , http://islamstory.com ,مارس .12:20 ,2017
 - 4عبد السالم الترمانيني :المرجع السابق ,ص.33
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انفصم األول
روافد االسترلاق وأصناف انرليك
يف االندنس خالل عصر اخلالفة
األمىية
أوال-مصادر انرليك
ثانيا -أصناف انرليك

الفصل األول :روافد وأصناف الرقيق في األندلس خالل عصر الخالفة األموية
أوال -مصادر الرقيق:
أ -السبي:
1
ويقالَّسبىَّالعدوَّسبياَّوَّ
السََّّبِيَّكماَّجاءَّعندَّابنَّمنظورَّ:ىوَّأخذَّالناسَّعبيداَّواماء َّ ُ

سباء َّإذا َّأسره َّوأخذ َّأىمو َّوأوالده َّويقال َّتَسابى َّالقوم َّأي َّسبى َّبعضيم َّبعضاَّ .2فالسبيَّ

3
َّ,أماَّفيَّاالصطالحَّفيوَّمختصَّبالنساءَّوالصبيانَّالمأسورينَّفيَّحربَّشرعيةَّ.
إذاىو:األسر ّ

ويتفرعَّالسبيَّفيَّاألندلسَّبينَّثالثَّعناصرَّىيَّ:سبيَّمسممَّوعبيدَّسودانَّوَّرومَّ 4

لقد َّعرفت َّاألندلس َّمنذ َّعصر َّالفتح َّوالوالة َّحركية َّكبرى َّفي َّالمجاالت َّالعسكريةَََََّّّّّ
والبشريةَّ,وكانَّىذاَّفيَّظلَّالصراعاتَّالقائمةَّبينَّمسمميَّاألندلسَّوبينَّالممالكَّالمسيحية؛َّ
فكمما َّتقدمت َّالجيوش َّاإلسالمية َّفي َّالحرب َّضد َّالنصارى َّكانت َّتعود َّبكم َّكبير َّمن َّالسبيَّ
والرقيق َّحتى َّغدا َّىذا َّالسبي َّمن َّأىم َّالمداخيل َّاألندلسيةَّ ,فاشتير َّالفاتحين َّأمثال َّموسى َّبنَّ
نصير َّوطارق َّبن َّزياد َّبجمب َّأعداد َّكبيرة َّمن َّالسبي َّحتى َّوصمت َّأعدادىم َّإلى َّعشراتَّ
اآلالفَّ ,5واستمر َّالفاتحون َّفي َّاستيراد َّوجمب َّالسبي َّإلى َّأن َّوصل َّعصر َّالوالة َّفبالرغم َّمنَّ
ظيورَّالفتنَّوالصراعاتَّالداخميةَّإالَّأنيمَّلمَّيوقفواَّالحربَّباتجاهَّالنصارىَّ,حيثَّسارَّالحرَّبنَّ
عبد َّالرحمان َّالقيسي َّنحو َّالشمال َّووصل َّإلى َّنير َّالجارون َّفسبى َّوغنم َّوقفل َّباألسرىَّ
والغنائمَّ .6

َّ-1أبيَّالفضلَّجمالَّالدينَّمحمدَّبنَّمكرمَّابنَّمنظورَّاإلفريقيَّالمصريَّ:لسانَّالعربَّ,دارَّصادرَّلمنشرَّ,بيروتَّ,جَّ
,14صََّّ .3

َّ-2السكيتَّأبوَّيوسفَّيعقوبَّبنَّإسحاقَّ:كنزَّالحفاظَّفيَّكتابَّتيذيبَّاأللفاظََّّ,طَّ,2دارَّالمعارفَّلمطباعةَّوالنشرَّ,سوسةَّ,
َّ,2002صَّ 69

َّ-3ابنَّمنظورَّ:المصدرَّالسابقَّ,ج,3صَّ .93

َّ -4عزَّالدينَّعمرَّموسىَّ:النشاطَّاالقتصاديَّفيَّالمغربَّاإلسالميَّخاللَّالقرنَّالسادسَّاليجريَّ,دارَّالغربَّاإلسالميَّ,

بيروتَّ,2003َّ,طَّ,2صَّ .115

 َّ -5رابحَّرمضانَّ:اقتصادَّالحربَّوالمغازيَّوآثارهَّباألندلسَّخاللَّفترةَّعصرَّالفتحَّوالوالةَّ,مجمةَّالمعارفَّلمبحوثَّوالدراساتَّ
التاريخيةَّ,قسمَّالعمومَّاإلنسانيةََّّ,جامعةَّالشييدَّحموَّلخضرَّ,الواديَّ,الجزائرَّ,العددَّالثامنَّ,ص.218

َّ-6رابحَّرمضانَّ:المرجعَّنفسوَّ,صَّصَّ.227َّ,226
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غمَّمنَّأنوَّليسَّىناكَّمعموماتَّوافيةَّعنَّالسبيَّباألندلسَّاألمويةَّ,إالَّأنوَّىنالكَّ
َّ
وبالر
إشارات َّواضحة َّتدل َّعميوَّ ,فنجد َّفي َّاألندلس َّسنة َّ304ه916/م َّأن َّالخميفة َّعبد َّالرحمانَّ
الناصر َّلدين َّاهلل َّأرسل َّحممة َّإلى َّالشمال َّاإلسباني َّقادىا َّأحمد َّبن َّمحمد َّبن َّأبي َّعبده َّفغنمَّ
منياَّوسبىَّ,وفيَّسنةَّ308ه920/مَّ,غزاَّالمسممونَّمويشَّفأسرواَّكثيراَّمنَّالنصارىَّ 1وبمغَّ
السبيَّفيَّحممةَّقادىاَّأحمدَّبنَّيعمىَّسنةَّتسعَّوثالثينَّثالثمائةَّلميجرةَّألفَّسبيةَّمنَّجميقيةَّ.2
وفيَّسنةَّ352ىجريَّغزاَّالحكمَّالمستنصرَّباهللَّبالدَّجميقيةَّ,3حيثَّدخمياَّبنفسوَّوقتلَّالرجالَّ
وسبى َّالنساءَّ ,وبعدىا َّبسنتين َّخرج َّغازيا َّإلى َّبالد َّالجوف َّوأقبل َّإلى َّقرطبةَّ 4بعشرة َّآالفَّ
سبيةَّ .5
َّ وأشتيرَّالمنصورَّبنَّأبيَّعامرَّبكثرةَّجمبَّالرقيقَّحتىَّصارَّيمقبَّ"بالجالب"َّحيثَّ
أنوَّعادَّمنَّحممةَّضدَّإسبانياَّالنصرانيةَّبخمسةَّآالفَّخمسمائةَّوسبعينَّرأساََّّ,6كماَّغزاَّمدينةَّ
مدينةَّسمورة.7وسبىَّأىمياَّودخلَّقرطبةَّبثالثةَّعشرَّألفَّسبيةَّ,وانصرفَّمنَّغزوةَّليونَّبألفَّ
بألفَّسبيةَّ .8

 َّ-1إبراىيمَّالسيدَّالناقةَّ:دراساتَّفيَّتاريخَّاألندلسَّاالقتصادي"َّاألسواقَّالتجاريةَّوالصناعية"َّفيَّاألندلسَّفيَّعصريَّالخالفةَّ
األمويةَّوالخالفةَّالموحديةَّ,مؤسسةَّشبابَّالجامعيةَّ,اإلسكندريةَّ,2010,صَّ .224

ََّّ-2ابنَّعذارىَّالمراكشيَّ:البيانَّالمغربَّفيَّأخبارَّاألندلسَّوالمغربَّ,دارَّالثقافةَّ,بيروتَّ,1983َّ,طَّ,3جَّ,2صَّ .141

َّ -3جميقيةَّ:الجاللقةَّمنَّولدَّيافثَّبنَّنوح(عميوَّالسالم)َّ,منَّبالدَّالمغربَّالتيَّتميَّالمغربَّ...وتنتييَّأحوازَّالجميقيينَّفيَّ
الجوفَّإلىَّالبحرَّالمحيطَّ,وفيَّالقبمةَّإلىَّأحوازَّمدينةَّطمسونةَّ,وقاعدتيمَّمدينةَّأقشَّ...الحميريَّ:الروضَّالمعطارَّفيَّخبرَّ
َّ

األقطارَّ,تعَّ:ليفيَّبروفنصالَّ,دارَّالجيلَّ,بيروت1408َّ,ىـَّـَّ,1988طَّ,2صَّ .67

 َّ-4قرطبةَّ:قاعدةَّاألندلسَّ,أمَّمدائنياَّومستقرَّخالفةَّاألمويينَّبياَّ,وىيَّفيَّذاتياَّمدنَّخمسَّيتموَّبعضياَّبعضاَّ,وبينَّالمدينةَّ
المدينة َّوالم دينة َّسور َّحاجزَّ ,وفي َّكل َّمدينة َّما َّيكفييا َّمن َّاألسواق َّوالفنادق َّو َّالحمامات َّوسائر َّالصناعاتَّ ....الحميريَّ:
المصدرَّنفسوَّ,صَّ َّ.153

َّ-5مؤلفَّمجيولَّ:تاريخَّاألندلسَّ,تحَّ:عبدَّالقادرَّبوبايةَّ,دارَّالكتبَّالعمميةَّ,بيروتَّ,2007َّ,طَّ,1صَّ .213
َّ-6عيونيَّمحمدَّ:المرجعَّالسابقَّ,صَّ َّ.46

 َّ -7سمورةَّ:ىيَّدارَّمممكةَّالجاللقةَّ,عمىَّنيرَّكبير,وبينياَّوبينَّالبحرَّستونَّميالَّ,وىيَّقاعدةَّمنَّقواعدَّالروم,غزاىاَّعبدَّ
الرحمانَّبنَّمحمدَّسنة327هَّ...الحميريَّ,المصدرَّنفسوَّ,صَّ .98

َّ-8مؤلفَّمجيولَّ:تاريخَّاالندلسَّ,المصدرَّالسابقَّ,صَّصََّّ .227,228
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ويحكي َّابن َّحوقل َّأنو َّكان َّيجمب َّإلى َّاألندلس َّإلى َّجانب َّالغممان َّوالجواري َّالذينَّ
يسبونَّمنَّأفرنجةَّوَّجميقيةَّالصقالبةَّكانَّالخصيانَّأيضاَّ .1
َّ ويعدَّالسبيَّمنَّأىمَّمصادرَّالرقَّلكونوَّيوفرَّأعدادَّكبيرةَّمنَّالرقيقَّ,ألنوَّعادةَّماَّ
يأتيَّنتيجةَّالحروبَّالدائرةَّبينَّالمسممينَّوبينَّأعدائيمَّمنَّالكفارَّ َّ.
ب -الخطف:
لمَّتعدَّالحروبَّالمصدرَّاألساسيَّلمرقيقَّبلَّنشأَّإلىَّجانبياَّمصدرَّآخرَّالَّيقلَّعنياَّ
خطراَّ,فقدَّكانتَّعصاباتَّالبرَّوالبحرََّّتسعىَّلإلغارةَّعمىَّالجماعاتَّاآلمنةَّوالضعيفةَّوسبيَّ
النساءَّواألوالدَّوبيعيمَّفيَّأسواقَّالرقيقَّ .2
َّوتكشفَّالنصوصَّالتاريخيةَّالتيَّتتحدثَّعنَّخطفَّالناسَّعنَّثالثَّحاالتَّ:خطفَّ
اإلماءَّوالعبيدَّ,خطفَّاألسرىَّ,خطفَّاألحرارَّ .3
َّ وفي َّاألندلس َّال َّشك َّأن َّظاىرة َّالخطف َّكانت َّشائعةَّ ,وال َّيعني َّشح َّالمصادرََََََََّّّّّّّّ
حولياَّ,محدوديتياَّ,لكنَّشيوعَّىذهَّالعمميةَّمرتبطةَّببعضَّفتراتَّالفوضىَّولكونَّعمميةَّالخطفَّ
عمميةَّسيمةَّنوعاَّماَّنجدَّالتجارَّالصقالبةَّيخطفونَّأبناءَّجنسيمَّويدخمونيمَّتحتَّربقةَّالعبوديةَّ
ببيعيمَّفيَّأسواقَّالرقيقَّويحدثَّىذاَّخاصةَّفيَّفتراتَّالحربَّ .
َّ وفي َّعصر َّعبد َّالرحمان َّالناصر َّلدين َّاهلل َّ َّكانت َّىناك َّمراكب َّلقراصنة َّإسبانيينَّ
يغزونَّالسواحلَّويصيدونَّبعضَّالناسَّ,ويبيعونيمَّفيَّسوقَّالرقيقَّباألندلسَّ .4
ج -الهدية:
مثمتَّاليديةَّمصدراَّمنَّمصادرَّاالسترقاقَّلكونياَّتعدمَّاإلنسانَّالمسترقَّحريتوَّفتحولَّ
الرجلَّمنَّحرَّإلىَّعبدَّ,وتتحولَّبموجبياَّالمرأةَّمنَّحرةَّإلىَّأمةَّ .5
َّ-1ابنَّحوقلَّأبيَّالقاسمَّالنصيبيَّ:صورةَّاألرضَّ,منشوراتَّدارَّمكتبةَّالحياةَّ,بيروتَّ,1992َّ,صَّ َّ.75
َّ-2عبدَّالسالمَّالترمانينيَّ:المرجعَّالسابقَّ,صَّ .44

َّ-3عبدَّاإللوَّبنمميحَّ:الرقَّفيَّبالدَّالمغربَّواالندلسَّ,دارَّاالنتشارَّالعربيَّ,بيروتَّ,طَّ,2004َّ,1صََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ. 167
َّ-4أحمدَّأمينَّ:ظيرَّاإلسالمَّ,مؤسسةَّىنداويَّلمتعميمَّوالثقافةَّ,القاىرةَّ,جَّ,3صَّ .475
َّ-5عبدَّاإللوَّبنمميحَّ:الرقَّفيَّبالدَّالمغربَّواالندلسَّ,المرجعَّنفسوَّ,صَّ .175
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ََّّ واعتبرَّالعبيدَّوالجواريَّفيَّاألندلسَّمنَّالسمعَّالكماليةَّومنَّأنفسَّماَّيتيادىَّبوَّذوَّ
المقاماتَّالرفيعةَّ .1
َّوأولَّمثالَّنجدهَّىوَّىديةَّ"ابنَّشييد"َّالذيَّقدمَّىديتوَّالثمينةَّالمشيورةَّإلىَّ"الخميفةَّ
عبد َّالرحمان َّالناصر" َّفكان َّمن َّبينيا َّمن َّالرقيق َّأربعون َّوصيفاَّ ,وعشرون َّجارية َّمتخيراتَّ
بكسوتين َّوزينتين" َّ .2أما َّالثاني َّفعندما َّىابت َّمموك َّالنصارى َّالمنصور َّمحمد َّبن َّأبي َّعامرَّ
سعتَّلموادعتوَّابتغاءَّلمرضاتوَّوسمموَّ,وأولَّىؤالءَّالمموكَّ"َّبرمودةَّ"َّالثانيَّممكَّليونَّالذيَّ
ىادىَّالمنصورَّبابنتوَّتيريساَّفيَّسنةَّ382هَّمبالغةَّفيَّكسبَّودهَّ,فتسرىَّبياَّالمنصورَّثمَّ
َّوتزوجياَّ ,كما َّأىداه َّ" َّشانجة َّغرسية َّ" َّممك َّبنبمونة َّابنتو َّفتزوجيا َّالمنصور َّوحسنَّ
أعتقيا َّ
إسالمياَّ .3
د -مصادر أخرى:
والى َّجانب َّىذه َّالمصادر َّىناك َّروافد َّأخرى َّلالسترقاق َّسجمتيا َّالمصادر َّالتاريخيةَّ
دونَّأنَّتفصلَّفيياَّ,بلَّاكتفتَّبإشاراتَّقميمةَّدلتَّعمىَّوجودىاَّفقطَّ.ومنَّأىمَّىذهَّالروافدَّنجدَّ
"ال جريمة"َّرغمَّأنناَّلمَّنعثرَّعمىَّإشاراتَّتفيدَّباالسترقاقَّجزاءاَّلمرتكبَّالجريمةَّفيَّفترةَّالدراسةَّ
إال َّأن َّالمصادر َّتشير َّإلى َّاسترقاق َّالسارق َّمثال َّفي َّالمجتمعات َّالسودانية َّالوسيطيةَّ ,فالذيَّ
تعرض َّلمسرقة َّبإمكانو َّبيع َّسارقو َّإذا َّقبض َّعميوَّ ,ثم َّ"الدين" َّإال َّأنو َّتعوزنا َّإشارات َّصريحةَّ
وم باشرةَّفيَّىذاَّالصددَّ,ومنياَّأيضاَّالغصبَّوالتيَّتتوضحَّفيَّالنازلةَّاألندلسيةَّالتيَّحدثتَّ
فيَّنيايةَّالقرنَّالرابعَّاليجريَّوتيم"َّممموكةَّعقدَّعميياَّالنكاحَّ .4

 َّ -1أحالمَّحسنَّمصطفىَّالنقيبَّ:العالقاتَّالتجاريةَّبينَّاألندلسَّوالممالكَّاالسبانيةَّعمىَّعصريَّاإلمارةَّوَّالخالفة(138ــَّ
م)َّ,مجمةَّسرَّمنَّرأىَّ,كميةَّالتربيةَّ,جامعةَّالموصلَّ,العراقَّ,العددَّ,11مجَّ,4:صَّ َّ29
399ىـ755/ــَّ1008
ُ

َّ -2عبدَّالرحمانَّبنَّخمدونَّ:تاريخَّابنَّخمدون َّ المسمىَّديوانَّالمبتدأَّوالخبرَّفيَّتاريخَّالعربَّوالبربرَّومنَّعاصرىمَّمنَّذويَّ
الشأنَّاألكبرَّ,دارَّالفكرَّلمطباعةَّوالنشرَّوالتوزيعَّ,بيروتَّ,طَّ,1981َّ,1جَّ,4صَّ .178

 َّ -3سحر َّالسيد َّعبد َّالعزيز َّسالمَّ :الجوانب َّاإليجابية َّفي َّالزواج َّالمختمطَّ ,مقال َّضمن َّكتاب َّأعمال َّندوة َّالغرب َّاإلسالميَّ
والغربَّالمسيحيَّ,جمعَّمحمدَّحمامَّ,منشوراتَّكميةَّاآلدابَّوالعمومَّاإلنسانيةَّ,الرباطَّ,طَّ,1995َّ,1صَّ .36
َّ-4عبدَّاإللوَّبنمميحَّ:الرقَّفيَّبالدَّالمغربَّواالندلسَّ,المرجعَّالسابقَّ,صَّص.177,َّ173
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َّثمَّثبتَّأنياَّحرةَّاألصلَّ,فوجبَّفسخَّالنكاح"َّ ,وتتصلَّبيذهَّالمصادرَّمجموعةَّمنَّ
الروافد َّكالشبية َّوالمجاعة َّوالجاسوسية َّوالمقيط,1...كانت َّىذه َّالروافد َّأقل َّأىمية َّمن َّالسبيَّ
خاصةَّ ,وقد َّارتبطت َّبظروف َّالالأمن َّو َّالالسمم َّالتي َّعرفتيا َّالبالد َّفي َّفترات َّمتعددة َّوفيَّ
جياتَّمختمفةَّ َّ.
ثانيا -أصناف الرقيق:
أ -الرقيق الصقالبةَّ :
َّتأتيَّفئةَّالصقالبةَّ 2محتمةَّالرتبةَّاألخيرةَّمنَّسممَّفئةَّالمسممينَّمنَّالعناصرَّالمكونةَّ
لممجتمع َّاألندلسي َّوىم َّمزيج َّمن َّالجميقيين َّواأللمان َّوالفرنسيين َّوااليطاليين َّوغيرىم َّمن َّبالدَّ
أوروبا َّالوسطى َّوالجنوبيةَّ 3وقد َّاستعممت َّىذه َّالكممة َّفي َّاألندلس َّإلى َّأن َّعممتَّ ,وصارتَّ
تطمق َّعمى َّجميع َّاألرقاء َّمن َّاألمة َّالمسيحيةَّ ,أول َّمن َّاستخدميا َّفي َّاألندلس َّىو َّالحكمَّ
الربضيَّ .4
َّ

َّ-1عبدَّاإللوَّبنمميحَّ:الرقَّفيَّبالدَّالمغربَّواالندلسَّ,المرجعَّالسابقَّ,صَّص.177,َّ173

َّ -2جمعَّصقمبيَّوصقالبيَّبالصادَّوالسينَّوالصقالبَّفيَّالمغةَّالرجلَّاألبيضَّ ,وأصلَّىذهَّالكممةَّفيَّالمغةَّالقديمةَّسالفينوَّ
وفيَّالمغةَّاليونانيةَّسالفينويَّبإضافةَّkوأصبحتَّمنذَّالقرنَّالسابعَّميالديَّتحملَّمعنىَّالعبدََّّ,SKLAVASوانتقمت َّمنَّالمغةَّ

اليونانيةَّإلىَّالالتينيةَّومنياَّالفرنسيةَّ ESKLAVEوتعنيَّالعبدَّأوَّالرقيقَّواستخدمتَّبنفسَّالمعنىَّفيَّاإلنجميزيةَََّّّESKLAV

وباأللمانيةََّّ...SLAVRYحمادهَّفرجَّالنجارَّ:الصقالبةَّفيَّالقصورَّبنيَّأميةَّفيَّاألندلسَّ(422َّ–َّ138ىـ)( َّ,)1031َّ–755
تقَّ :حسين َّيوسف َّدويدارَّ ,عبد َّالفتاح َّمصطفى َّغنيمة َّمؤسسة َّشباب َّالجامعةَّ ,اإلسكندرية2011َّ ,مَّ ,ص َّصَّ...48-47
ابراىيم َّالقادري َّبوتشيشَّ :مباحث َّفي َّالتاريخ َّاالجتماعي َّلممغرب َّواألندلس َّخالل َّعصر َّالمرابطينَّ ,دار َّالطميعةَّ ,بيروتَّ,
1997مَّ,صََّّ. 45وىمَّجيلَّحمرَّاأللوانَّصيبَّالشعورَّيتاخمونَّبالدَّالخزرَّفيَّأعاليَّجبالَّالرومَّ,وقيلَّلمرجلَّاألحمرَّ
صقالبَّعمىَّالتشبيوَّباأللوانَّالصقالبةَّ...ابنَّمنظورَّ:المصدرَّالسابقَّ,صََّّ .474

َّ-3محمدَّقسمَّالسيدَّمحمدَّالبميمةَّ:المجمعَّاألندلسيَّفيَّعصرَّاإلمارةَّاألموية( 316َّ-َّ 138ىـ)(928-755م)َّ,قسمَّالتاريخَّ
والحضارةَّاإلسالميةَّ,كميةَّالدراساتَّالعمياَّ,جامعةَّدلنجَّ,صََّّ .135

َّ-4عبدَّاإللوَّبنمميحَّ:الرقَّفيَّبالدَّالمغربَّواالندلس,المرجعَّنفسوَّ,صََّّ .218
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َّولقدَّأطمقَّالجغرافيونَّالعربَّاسمَّالصقالبةَّعمىَّسكانَّبالدَّالمتاخمةَّلبحرَّالخرزَّ1
بينَّالقسطنطينيةَّوبالدَّالبمغارَّ,2وىمَّينتسبونَّإلىَّقبيمةَّمنَّولدَّيافثَّبنَّنوحَّواليوَّيرجعََّّسائرَّ
أجناسَّالصقالبةَّ .3
وكان َّالصقالبة َّيجمبون َّعن َّطريق َّالتجارة َّوالحمالت َّالعسكرية َّكما َّأن َّالتجار َّالييودَّ
كان َّليم َّدور َّكبير َّفي َّجمبيم َّالى َّاألندلس َّوىم َّصغار َّفيربون َّتربية َّعسكرية َّويدربون َّعمىَّ
خدموَّالقصر َّ .4وكانَّىؤالءَّالتجارَّيتولونَّعمميوَّخصييمَّقبلَّتقديميم َّإلىَّاألندلسَّوىذاَّماَّ
أكدهَّابنَّحوقلَّعندماَّزارَّاألندلسَّفيَّالقرنَّالرابعَّىجريَّ .5
وقد َّأكد َّالمقدسي َّكالم َّابن َّحوقل َّبل َّذىب َّإلى َّوصف َّكيف َّكانت َّتتم َّىذه َّالعمميةَّ
قائال<<َّ :يسمح َّالقضيب َّوالمزودان َّفي َّمره َّواحده َّوقال َّبعضيم َّيشق َّالمزودان َّفتخرجَّ
البيضتانَّ,ثمَّتجعلَّتحتَّالقضيبَّخشبةَّويقطَّمنَّأصموَّ...واذاَّخصوىمَّجعمواَّفيَّمنفذَّالبولَّ
بمرودَّرصاصَّيخرجونوَّأوقاتَّالبولَّإلىَّأنَّيبرءَّوكيَّالَّيمتحم>>َّ .6

َّ -1وىو َّبحر َّالجزر َّفإن َّشرقيةَّبعض َّالديممَّوطبرستانَّوجرجانَّ,وبعض َّالمفازة َّبين َّجرجان َّوخوارزم َّوغربيو َّالران َّوحدودَّ
السريرَّوبالدَّالخزرَّ,وشمالوَّبمفازةَّالغزيةَّبناحيةَّسياهَّكوبدَّوجنوبوَّالجبلَّوالديممَّ...ابنَّحوقلَّ:المصدرَّالسابقَّ,ص.327

 َّ-2مدينةَّالصقالبةَّضاربةَّفيَّشمالَّشديدةَّالبردَّالَّيكادَّالثموجَّيقمعَّعنَّأرضياَّصيفاَّوالَّشتاءاَّوقمماَّيرىَّأىمياَّأرضاَّناشفةَّ
أوَّجافةَّوبناؤىمَّبالخشبَّوحدةَّ.شيابَّالدينَّأبيَّعبدَّاهللَّياقوتَّبنَّعبدَّاهللَّالحمويَّ:معجمَّالبمدانَّ,دارَّصادرَّ,بيروتَّ,
1977مَّ,ج,1صَّ....485ابنَّحوقلَّ:المصدرَّنفسوَّ,صَّ.160
 َّ-3المسعوديَّأبيَّالحسنَّبنَّعميَّ:مروجَّالذىبَّومعادنَّالجوىرَّ,مرَّ:كمالَّحسنَّمرعيَّ,المكتبةَّالعصريةََّّ,بيروتَّ,طَّ,1
2005مَّ,جَّ,2صََّّ ...25المقري َّالتممسانيَّالشيخَّأحمدَّبنَّ :نفحَّالطيبَّمنَّغصنَّاالندلسَّالرطيبََّّ,تحَّ:إحسانَّعباسَّ,
دارَّصارتَّ,بيروتَّ,مجَّ,1988َّ,1صََّّ .125
َّ -4محمدَّالقسمَّالسيدَّ:المرجعَّالسابقَّ,صََّّ...135عميَّبنَّمحمد َّبنَّسعيدَّ َّالزىرانيَّ:الحياةَّالعمميةَّفيَّصقميةَّاإلسالميةَّ
(484-212ىـ)(1091-826م)َّ,مكتبةَّالممكَّفيدَّالوطنيةَّ,معيدَّالبحوثَّالعمميةَّواحياءَّالتراثَّاإلسالميَّ,جامعةَّأمَّالقرىَّ,
1996مَّ,صََّّ .108

َّ-5محمدَّحناويَّ:النظامَّالعسكريَّباألندلسَّفيَّعصريَّالخالفةَّوالطوائفَّ,دارَّأبيَّرقراقَّ,الرباطَّ,ط1,2003مَّ,صََّّ...33
ابنَّحوقلَّ:المصدرَّنفسوَّ,صََّّ .106
َّ-6المقدسيَّالمعروفَّبالبشاريَّ:أحسنَّالتقاسيمَّفيَّمعرفةَّاألقاليمَّ,مكتبةَّمدَّبوليَّ,القاىرة1411َّ,ىـ1991/مَّ,طَّ,3صَّصَّ
صَّ.223َّ-222
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َََّّّ وقدَّحرمَّاإلسالمَّالخصاءَّواعتبرهَّتعذيباَّالَّيحلَّأنَّينزلَّباإلنسانَّوالَّالحيوانَّالنَّ
فيو َّحرمان َّمن َّحق َّالزواج َّواستمرار َّالحياة َّفي َّاالخالف َّوعمى َّالرغم َّمن َّذلك َّظل َّالخصاءَّ
قائماَّفيَّالعصورَّاإلسالميوَّوَّكانَّيمارسوَّالييودَّ .1
َََّّّ كماَّقدمَّلناَّالجاحظَّبعضَّالخصالَّالقبيحةَّلمخصيانَّقائال<<َّ:فإنَّالخصيَّيكونَّ
نتن َّالرائحة َّو َّيعم َّخبث َّالعرق َّوالصنانو َّسائر َّجسده َّحتى َّلتوجد َّألجسادىم َّرائحة َّال َّتكونَّ
لغيرىمَّ 2وطالَّعظمةَّوعرضَّ,واذاَّقطعتَّخصيتوَّقويتَّشيوتوَّوسخنتَّمعدتوَّ ,والنتَّجمتوَّ,
وانجردتَّشعرتوَّواتسعتَّفتحتوَّوكثرتَّدمعتو>>َّ .
ََََّّّّ أما َّالخصيان َّالصقالبو َّفيم َّأكثر َّغالء َّمن َّخصيان َّاألحباش َّوالنوبة َّوأصنافَّ
السودانَّ<<فانَّالخصاءَّيأخذَّمنيمَّوالَّيعطييمَّوينقصيمَّوالَّيزيدىمَّالنَّالحبشيَّإذاَّخصيَّ
سقطتَّنفسوَّوثقمتَّحركاتوَّوذىبَّنشاطوَّعكسَّالصقالبة.<<3
كانَّاألندلسيونَّيقبمونَّبصورهَّخاصوَّعمىَّشراءَّالصقالبةَّالخصيانَّومنَّأجلَّإلحاقيمَّ
بقصور َّالحريم َّوتربيو َّاألطفال َّوكان َّالخمفاء َّيأتمنونيم َّعمى َّنسائيم َّمن َّغير َّذوي َّاإلربةَّ
بالنساءَّ .4
َّمماَّجعميمَّيستكثرونَّمنيمَّحتىَّبمغواَّاألالفَّفكانواَّفيَّقصرَّالزىراءَّباألندلسَّعشرةَّ
آالفَّزمنَّعبدَّ الرحمنَّالناصرَّلدينَّاهللَّكماَّأنيمَّعممواَّفيَّالحجابةَّونافسواَّالعنصرَّالعربيَّ
فيَّالمناصبَّ .5

َّ-1عبدَّالسالمَّالترمانينيَّ:المرجعَّالسابقَّ,صََّّ .93
َّ-2الجاحظَّأبيَّعثمانَّعمرَّبنَّجرَّ,كتابَّالحيوانَّ,تحَّ:عبدَّالسالمَّمحمدَّىارون1384َّ,ىـ1965/مَّ,طَّ,2جَّ,1صَّصَّ

َّ .119َّ-106

َّ-3الجاحظَّأبيَّعثمانَّعمرَّبنَّجرَّ:المرجعَّنفسوَّ,صَّصََّّ .119َّ-106
َّ-4عبدَّالمجيدَّنعنعيَّ:تاريخَّالدولةَّاألمويةَّفيَّاالندلسَّالتاريخَّالسياسيَّ,دارَّالنيضةَّالعربيةَّ,لبنانَّ,صََّّ .389
َّ-5عبدَّالسالمَّالترمانينيَّ:المرجعَّنفسوَّ,صََّّ .94
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وكان َّالخصيان َّالصقالبو َّيباعون َّبأسعار َّمرتفعة َّجدا َّقد َّتصل َّإلى َّثالثة َّأو َّاربعوَّ
اضعافَّثمنَّالرقيقَّالعاديَّبماَّكانََّّيكتنفَّىذهَّالعممية َّمنَّمخاطرَّكانتَّتؤديَّفيَّالكثيرَّ
منَّاألحيانَّبحياةَّالشخصَّالمخصيَّ َّ.1
َّ ومنَّالمدنَّالتيَّاشتيرتَّبتزويدَّاالندلسَّبالرقيقَّالخصيانَّفرنساَّالتيَّكانتَّبياَّأسواقَّ
الخصيانَّالضخمةَّالتيَّيصرفَّأمورىاَّالييودَّوأشيرىاَّسوقَّمدينوَّفردانَّوغيرىاَّفيَّالجنوبَّ .2
ولذلكَّلعبَّالصقالبةَّأدواراَّىاموَّفيَّالمجتمعَّاألندلسيَّإذَّتمكنَّبعضيمَّمنَّاحتاللَّ
مكانةَّفيَّمختمفَّالشرائحَّاالجتماعية َّ 3وَّكانَّعددىمَّضخماَّفيَّبالطَّأمراءَّوخمفاءَّبنيَّأميةَّ
وخاصةَّفيَّعيدَّعبدَّالرحمنَّالناصرَّلدينَّاهللَّ350َّ-َّ300ىـ961َّ-َّ912َّ/مَّ,4حيثَّاعتمدَّ
بصورةَّخاصةَّعمىَّطبقةَّالعبيدَّفيَّالصقالبةَّالذينََّّكانَّيعتقيمَّ,ويوكلَّإلييمَّميماتَّالدولةَّ
ووظائفيا َّاعتقادا َّ منيم َّأن َّىذه َّالفئة َّال َّصمة َّليا َّبالبالد َّوال َّجذور َّليا َّفي َّمجتمعات َّستكونَّ
دوماَّمخمصةَّومواليةَّلمخميفةَّفالَّتزاحمو َّفيَّالسمطةَّ.5كماَّعيدَّإلييمَّالشؤونَّالحربية َّوقمدىمَّ
المناصب َّيعود َّىذا َّإلى َّالحكم َّالناصر ََّّرأي َّأن َّجند َّالعرب َّوالبربر َّإذا َّانتظموا َّفي َّالجيشَّ
انتظمواَّبعصبيتيمَّوليذا َّرأىَّضرورةَّالقضاءَّعمىَّىذهَّالعصبياتَّفيَّالجيشَّألنياَّتؤثرَّفيَّ
بنائوَّواستطاعَّعددَّكبيرَّمنيمَّأنَّيحتلَّمكانةَّعاليةَّفيَّالمجتمعَّ .6
فصارَّمنيمَّاألدباءَّوالشعراءَّوامتالكَّبعضيمَّالضياعَّالواسعةَّوثرواتَّىائمةَّواجتيازَّ
اإلقطاعاتَّالعقاراتَّ َّ.7
َّ-1عبدَّالمجيدَّنعنعيَّ:المرجعَّالسابقَّ,صََّّ .389

يرتَّدوزيَّ:المسممونَّفيَّاالندلسَّاسبانياَّاالسالميةَّ,ترَّ,تعَّ,تقَّ:حسنَّالحبشيَّ,الييئةَّالمصريةَّالعامةَّلمكتابَّ,جَّ,2
َّ-2رين َّ
َّ,1994صََّّ...38محمدَّحناويَّ:المرجعَّالسابقَّ,صََّّ...33أحمدَّالمختارَّالعباديَّ:فيَّتاريخَّالمغربَّواألندلسَّ,دارَّ
النيضةَّالعربيةَّ,بيروتَّ,صََّّ...233حسينَّيوسفَّدويدارَّ:المجتمعَّاالندلسيَّفيَّالعصرَّاالمويَّ422-138ه-755َّ/
1030م,مطبعةَّالحسينَّاالسالمية,طَّ,1994َّ,1صََّّ .53

-3ابنَّحيانَّ:المصدرَّالسابقَّ,تحَّ:محمودَّعميَّمكيَّ,صََّّ...48أحمدَّالمختارَّالعباديَّ:المرجعَّنفسوَّ,صَّ.198
َّ-4رييرتَّدوزيَّ:المرجعَّنفسوَّ,جَّ,2صَّ...38عبدَّالمجيدَّنعنعيَّ:المرجعَّنفسوَّ,صََّّ َّ.358
َّ-5ابراىيمَّالقادريَّبوتشيشَّ:المرجعَّالسابقَّ,صََّّ .46
َّ-6أحمدَّالمختارَّالعباديَّ:المرجعَّنفسوَّ,صََّّ َّ.198
َّ-7ابراىيمَّالقادريَّبوتشيشَّ:المرجعَّنفسوَّ,صََّّ .46
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َّوكان َّيطمق َّعمى َّمن َّيصل َّإلى َّالمراتب َّالعالية َّفي َّالبالط َّلقب َّالفتىَّ 1مثل َّنجدَّ
الصقميَّالذيَّتولىَّمنصبَّقائدَّالجيشَّوكثيراَّماَّاختار َّمنيمَّعبدَّالرحمنَّالناصرَّلدينَّاهللَّ
أشخاصاَّعينيمَّفيَّالمجمسةَّأوَّانتدابيمَّفيَّميماتَّخاصةَّأوَّفيَّسفراتَّلدىَّمموكَّأوروباَّ .2
َّوقدَّصارَّالمستنصرَّعمىَّنيجَّأبيوَّفيَّاستعمالَّالصقالبة َّوتأكيداَّلما َّيقالَّعادةَّمنَّ
أنَّالناسَّعمىَّدينَّمموكيمَّفقدَّصارَّالصقالبوَّفيَّأياموَّعنصراَّىامياَّفيَّالمجتمعَّاألندلسيَّ
وليذاَّيعدَّعيدهَّالعصرَّالذىبيَّلمصقالبة َّفيَّاألندلسَّفقدَّازدادَّعددىمََّّوعمَّدورىمَّفيَّمختمفَّ
الميادينََّّ.3مقارنوَّعنَّعيدَّأبيوَّحتىَّوصمواَّإلىَّرتبةَّالرجلَّالثانيَّبعدَّالخميفةَّنفسوَّ .4
ومن َّأبرز َّىذه َّالشخصيات َّجعفرَّ 5الفتى َّالصقمبي َّالذي َّتولى َّالحجابة َّفي َّعيدَّ
المستنصرَّوىذاَّماَّأكدهَّابن َّعذارىَّقائال<<َّ:إنَّالحكمَّافتتحَّخالفتو َّبالنظرَّفيَّالزيادة َّفيَّ
المسجد َّالجامع َّبقرطبة َّوىو َّأول َّعيد َّأنفذه َّوقمد َّذلك َّحاجبة َّوسيف َّدولتو َّجعفر َّبن َّعبدَّ
الرحمنَّالصقمبيَّوذلكَّألربعَّخمونَّرمضانَّوىوَّاليومَّالثانيَّمنَّيومَّخالفتوَّ .>>6وىذاَّيدلَّ
عمىَّعمّوَّشأنوَّوشأنَّالصقالبوَّبصيفةَّعامةَّفبمغواََّّدرجةَّالنفوذَّعاليةَّفيَّعيدهَّ7مماَّأدىَّبيمَّ
بيمَّإلىَّتوليَّاشرفَّالوالياتَّفكانَّمنيمَّمنَّوليَّالخزانةَّمثلَّدريَّالفتىَّومنيمَّمنَّولّيَّالكورَّ
أوَّاألقاليمَّمثلَّفارسَّاألندلسَّغالبَّبنَّعبدَّالرحمنَّالناصرَّووليَّمدينةَّسالمَّ .8

َّ-1عبدَّالمجيدَّنعنعيَّ:المرجعَّالسابقَّ,صََّّ .389
َّ-2نفسوَّ .

َّ-3حمادهَّفرجَّالنجارَّ,المرجعَّالسابقَّ,صََّّ .161
-4نفسوَّ .

 َّ -5وىوَّجعفرَّبنَّعبدَّالرحمنَّالصقمبيَّويقالَّابنَّعبدَّالرحمنَّنسبوَّإلىَّعبدَّالرحمنَّالناصرَّألنوَّمنَّفتيانَّعبدَّالرحمنَّ
الناصر...ابنَّعذارىَّ,المصدرَّالسابقَّ,جَّ,2صََّّ .235

َّ-6حمادهَّفرجَّالنجارَّ,المرجعَّنفسوَّ,صََّّ .161
َّ-7حمادهَّفرجَّالنجارَّ,المرجعَّنفسوَّ,صََّّ 169

َّ -8تقعَّبينَّمجريط ََّّ وسرقسطةََّّوىيَّمنَّمدنَّالثغرَّبالشرَّاألندلسيَّ,وىيَّمدينةَّقديمةَّالبنيانَّولماَّفتحَّالمسممونَّاألندلسَّ
عمروا َّىذه َّالمدينةَّ ...الحميري َّالمصدر َّالسابقَّ ,ص ََّّ ..َّ .193القمقشندي َّأبي َّالعباس َّأحمدَّ :صبح َّاألعشىَّ ,المطبعةَّ
األميريةَّ,القاىرة1915َّ,مَّ,صَّ...228حمادهَّفرجَّالنجارَّ,المرجعَّنفسو,صَّ.174
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كماَّتولىَّرائقَّ 1ابنَّالحكمَّالصقمبيَّعدةَّوالياتَّمنياَّبطميوسَّ 2فحصَّ 3البموطَّوتولىَّ
وتولىَّمنصبَّالشرطةَّ َّ.4
ولقدَّقربَّالخميفة َّال مستنصرَّالصقالبوَّحتىَّغدواَّخاصتوَّوحفظةَّبعضَّأسرارَّقصرهَّ
حتىَّانوَّقالَّبصددىمَّ<<َّىمَّامناؤناَّثقافتناَّعمىَّالحرمَّفينبغيَّلمرعيةَّأنَّتمينَّليمَّوترفقَّفيَّ
معاممتيمَّفتسممَّمنَّمعرتيمَّإذاَّليسَّيمكنناَّفيَّكلَّوقتَّاإلنكارَّعمييمَّ,>>...وربماَّدفعَّبيمَّ
ىذاَّالتعاطفَّإلىَّحدَّالتوطدَّمعَّالسمطةَّإلىَّالطمعَّفيياَّ .5
َّوليذاَّقويتَّشوكتيمَّوعمىَّرأسيمَّجوذر َّوَّفائقَّالمذينَّلعباَّدوراَّكبيراَّفيَّعيدَّىشامَّ
المؤيدَّوفيَّعيدَّأبيوَّالمستنصرَّوباإلضافةَّإلىَّالدورَّالكبيرَّلمصقالبةَّفيَّالسياسةَّوالحربَّفقدَّ
نبغت َّطائفة َّمنيم َّفي َّالعمم َّواألدب َّمثل َّتميدَّ 6الصقمبي َّالذي َّكان َّمشرقا َّعمى َّخزانة َّالعمومَّ
بقصرَّبنيَّأميةَّكماَّكانَّليمَّأثرَّفيَّالحياةَّاالجتماعية.7

 َّ -1وىوَّأخوَّصبحَّأمَّىشامَّحظيةَّحكمَّالمستنصرَّالمتغمبةَّعميوَّمنَّبينَّنسائوَّوليَّالشرطةَّولقدَّارتفعتَّمكانتوَّلقرابتوَّمنَّ
صبحَّوخدمتوَّلألميرَّىشامَّالمؤيدَّ...ابنَّحيانَّ:المقتبسَّمنَّأنباءَّأىلَّاألندلسَّ,تحَّ,تقَّ:محمودَّعميَّمكي,القاىرةَّ,1974َّ,
صَّ.77

 َّ -2وىيَّمدينةَّأندلسيةَّمنَّإقميمَّماردةَّبناىاَّعبدَّالرحمنَّبنَّمروانَّالمعروفَّبالجميقيَّوىيَّمدينةَّكبيرةَّحصينةَّكثيرةَّالفواكوَّ
والزروعَّواألنعامَّوالعسلَّولياَّسورَّعظيمَّ...الحميريَّ:المصدرَّالسابقَّ,صََّّ...46مجيولَّ:تاريخَّاألندلسَّ,المصدرَّالسابقَّ,

صََّّ...102مجيولَّ:ذكرَّبالدَّاألندلسَّ:المصدرَّالسابقَّ,صََّّ .55

َّ -3باألندلسَّوبينَّقرطبةَّمرحمتانَّأوَّثالثَّ,زمنَّىذاَّالفحصَّحبلَّالبرانسَّوفيوَّمعدنَّالزئبقَّوبوَّبالدَّوأسواقَّوالىَّفحصَّ
البموطَّينسبَّالفقيوَّالقاضيَّأبوَّالحكمَّمنذرَّبنَّسعدَّالبموطيَّ...الحميريَّالمصدرَّالسابقَّ,صََّّ .143

-4حمادهَّفرجَّالنجارَّ,المرجعَّالسابقَّ,صَّصََّّ .212َّ-208
َّ-5محمدَّحناويَّ:المرجعَّالسابقَّ,صََّّ .31

َّ-6ظيرَّدورَّىذاَّالفتىَّفيَّالحركةَّالعمميةَّفيَّاألندلسَّكانَّيتولىَّأمرالمكتبةَّالتيَّأقامياَّالمستنصرَّ...حمادهَّفرجَّالنجارَّ,
المرجعَّنفسوَّ,صَّ.176

َّ-7يوسفَّحسينَّدويدارَّ:المرجعَّالسابقَّ,صَّ.58
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ب -الرقيق السودانيَّ :
أطمقَّىذاَّاالسمَّعمىَّالعبيدَّاألفارقةَّنسبةَّإلىَّلونَّبشرتيمَّ,وقدَّاكتسبواَّىذاَّالمّونَّمنَّ
ة؛َّألن َّالشمسَّتسامتَّرؤوسيمَّمرتينَّفيَّكلَّسنةَّ,1وكانَّيؤتىَّبيمَّمنَّأممَّكثيرةَّ
ّ
شدةَّالح ارر ّ

فيم َّخميط َّمعقد َّمن َّأجناس َّمختمفة َّمن َّبالد َّالنوبةَّ 2والبجة َّو َّالزغاوة َّو َّالمراوة َّو َّاألستانَّ
والبربرَّوأصنافَّالزنجَّوغيرىمَّ .3
َّإنما َّتذغن َّفي َّالغالب َّأمم َّالسودان َّ4لنقصَّ
وقد َّوصفيم َّالعالمة َّابن َّخمدون َّبقولوّ ":

اإلنسانيةَّفييمَّ,وقربيم َّمنَّعرفَّالحيواناتَّالعجمَّ ,كماَّقمناهَّأوَّمن َّيرجوَّبانتظامو َّفيَّربقةَّ
الرقَّحصولَّرتبةَّأوَّإفادةَّمالَّأوَّعزَّكماَّيقعَّلممالكَّالتركَّبالمشرقَّوالعموجَّمنَّالجاللقوَّوَََََّّّّّ
ُ

اإلفرنجو"َّ ,5وىذا َّدليل َّعمى َّتواجدىم َّبكثرة َّفي َّبالد َّالغرب َّاإلسالمي َّعامة َّواالندلس َّبشكلَّ
خاص.وتعرضَّأقدمَّالمؤرخينَّلذكرىمَّوىوَّالفتحَّابنَّحاقانَّالذيَّذكرىمَّتحتَّاسمَّالزنجََّّ,ثمَّ
جاءَّبعدهَّابوَّحامدَّالغرناطيَّفسماىمَّقوقو َّأما َّابنَّالقطانَّفقدَّسماىمَّجناوةَّوىوَّالمصطمحَّ
نفسوَّالذيَّأطمقوَّعمييمَّالياقوتَّالحمويَّمشيراَّإلىَّأنَّكناوةَّقبيمةَّمنَّالبربرَّتضربَّفيَّبالدَّ
السودانَّ .6

يخَّابنَّخمدونَّالمسمىَّديوانَّالمبتدأَّوالخبرَّفيَّتاريخَّالعربَّوالبربرَّ
 - 1ابنَّخمدونَّعبدَّالرحمانَّ:مقدمةَّابنَّخمدونَّمنَّتار
ّ

ومنَّعاصرىمَّمنَّذويَّالشأنَّاألكبرَّ,ضبطَّ:خميلَّشحادةَّ,مرَّ:سييلَّزكارَّ,دارَّالفكرَّ,بيروتَّ,ط1401َّ,1ىـ1981/مَّ,

صَّ.105الشريفَّاإلدريسيَّ:نزىةَّالمشتاقَّفيَّاختراقَّاألفاقَّ(المغربَّ,وأرضَّالسودانَّومصرَّواألندلس)َّ,دارَّبريلَّ,ليدنَّ
المحروسة1863َّ,مَّ,ص.43

َّ- 2وىيَّمتاخمةَّإلىَّمممكةَّكوكاَّ,أيَّمفازئياَّنحوَّالغربَّ,وتمتدَّعمىَّطولَّالنيلَّمتاخمةَّغفرَّالقرعانَّجنوباَّواراضيَّمصرَّ
شماالَّ...حسنَّالوزانَّبنَّمحمدَّالفاسيَّ:وصفَّإفريقياَّ,ترَّ:محمدَّحجيَّومحمدَّاألخضرَّدارَّالغربَّاالسالميََّّ,بيروتَّطَّ2
َّ,1983جَّ,2ص.179
 - 3أبوَّالفرجَّمحمدَّبنَّإسحاقَّالمعروفَّبابنَّالنديمَّ:الفيرستَّ,ص.9

َّ- 4تمتدَّشرقاَّلمممكةَّكاوكةَّ,وغرباَّإلىَّمممكةَّوالتوَّ,ويتاخمَّفيَّالشمالَّصحراءَّليبياَّ,وينتييَّجنوباَّإلىَّالمحيطَّ....حسنَّ
الوزانَّبنَّمحمدَّالفاسيَّ:المصدرَّنفسوَّ,جَّ,1ص.29
َّ- 5ابنَّخمدونَّعبدَّالرحمانَّ:مقدمةَّ,المصدرَّنفسوَّ,ص.186
َّ-6يوسفَّحسينَّدويدارَّ:المرجعَّالسابقَّ,ص.48
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َّالتحمل َّوىذه َّالصفات َّمطموبةَّ
كما َّأن َّالعبيد َّالسود َّعرفوا َّبالصبر َّوالكد َّوالقدرة َّعمى
ّ

وواجبةَّفيَّاألعمالَّالمختمفةَّمثلَّالعملَّفيَّالزراعةَّواعمالَّالبناءَّوبناءَّالجسورَّ,باإلضافةَّإلىَّ
أن َّالعبيد َّمرغوب َّفييم َّإلتقانيم َّ األعمال َّالمنزلية َّومن َّالمدن َّالتي َّعرفت َّبتصديرىا َّلمرقيقَّ
األسودَّمدينةَّتكرور1وَّادغستَّولذاَّاستكثرَّمنيمَّالخمفاءَّواألمراءَّفيَّبالدَّاألندلسَّ .2
َّففي َّالقرن َّ4ىـ10/م َّأيام َّالخميفة َّاألموي َّعبد َّالرحمان َّالناصرَّ 3فقدَّوجدواَّبياَّأوالدَّ
السودانَّ,كماَّأنَّىناك َّإشاراتَّتدلَّعمىَّوجودَّالرقيقَّالسودانَّفيَّالمجتمعَّاألندلسي َّخاللَّ
القرنَّ5ىـ11/مَّ,وذلكَّمنَّخاللَّماَّوضحوَّلناَّمحمدَّبنَّأيمنَّوزيرَّالمتوكلَّصاحبَّبطميوسَّ
من َّخالل َّبيتين َّشعريين َّوردت َّبيما َّعبارة َّ((اختالط َّالبيض َّبالسود)) َّوأن َّصاحبيما َّ((أرادَّ
الشباب َّوالشيب َّوقالَّ :ىو َّواهلل َّما َّأراد َّإالّ َّالروم َّوالزنج َّوكنى َّباختالطيم َّوانتشارىم َّفيناَّ
وانبساطيم))َّ .4
كماَّكانَّلمعبيدَّالسودانَّدورَّبارز َّفيَّالسمطةَّالسياسيةَّواتخاذىم َّحرساً َّوجنداًَّ,وكانَّ
َّعدة َّمدن َّمثلَّ :قرطبةَّ .كما َّشكموا َّفرقة َّعسكرية َّخاصة َّفي َّجيش َّزىير َّالفتيَّ
استقرارىم َّفي ّ

بمدينةَّألمريةَّ .5

 -1مدٌنة فً بالد السودان بقرب مدٌنة صنعانة على النٌل وهً أكبر من مدٌنة سال وأكثر تجارة  ,وإلٌها ٌسافر أهل المغرب
االقصى بالصوف والنحاس والخزر وٌخرجون منها البتر والخدم ...الحمٌري :المصدر السابق ,ص.431
 -2عاٌدة العزب موسى :تجارة العبٌد فً افرٌقٌا  ,مكتبة الشروق الدولٌة ,القاهرة ,ط ,7002 ,4ص .440
 -3هو عبد الرحمان بن محمد بن عبد هللا بن محمد بن عبد الرحمان بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمان بن معاوٌة بن هشام
بن عبد الملك بن مروان بن الحكم المعروف بعبد الرحمان الثالث ,وٌلقب بالناصر لدٌن هللا ,وٌك ّنى بأبً المطرف ولد فً
722هـ بوُ ٌع أمٌراً للمؤمنٌن سنة 300هـ ,وتوفً ٌوم األربعاء سنة 350هـ ...ابن الفرضً :تارٌخ علماء األندلس ,تح:
إبراهٌم األبٌاري ,دار الثقافة ,القاهرة ,ط4433 ,4م ,ج ,4ص ...34ابن الخطٌب السلمان لسان الدٌن :أعمال األعالم فٌمن
بوٌع قبل االحتالم من ملوك اإلسالم ,تح :لٌفً بروفنسال ,دار المكشوف ,بٌروت ,لبنان ,ط4451 ,7م ,ص ...73ابن
عذارى المراكشً :المصدر السابق ,ص...451الضبً  :بغٌة الملتمس فً رجال أهل االندلس ,تح :إبراهٌم األٌباري ,دار
الكتاب المصرٌة ,القاهرة ,ط ,4مج  , 41ص.34
 -4عبد اإلله بن ملٌحَّ:الرقَّفيَّبالدَّالمغربَّواالندلس ,المرجع السابق ,ص.703
 -5وهً على ساحل البحر ,ولها قلعة منٌعة معروفة بقلعة خٌران ,بناها عبد الرحمان الناصر وعظمت فً دولة المنصور بن
بن أبً عامر ,وهً مرسى األندلس ...المقري :المصدر السابق,ج ,4ص ...417حسٌن مؤنس :موسوعة تارٌخ األندلس
(تارٌخ وفكر وحضارة وتراث) ,مكتبة الثقافة الدٌنٌة ,القاهرة ,ط ,4ج4141 ,,4هـ4441/م ,ص.137
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َّولم َّيقتصر َّاستخدام َّالرقيق َّالسودان َّفي َّمجاالت َّالحربيةَّ ,وانما َّاستخدموا َّكذلكَّ
لمحراسةَّ ,ولم َّيقتصر َّاستخدام َّالذكور َّمن َّالعبيد َّالسودَّ ,واّنما َّاشتيرت َّعندىم َّالجواريَّ
السودانياتَّخاصةَّجواريَّأودغستَّ,حيثَّتباعَّالواحدةَّمنينَّبـََّّ 100دينارَّكبارَّوأزيدَّ,كماَّ

السيما َّأصناف َّالحمويات َّمثل َّالجوزينقات َّو َّالوزينجات َّوالكنافاتَّ
يحسن َّالتدابير َّالمنزليَّ ,و ّ

والقطايف,1فال َّيوجد َّاحذق َّبصناعتيا َّمنين َّفضال َّعن َّاستعمالين َّكجواري َّلجمالين َّواعتدالَّ
اجسامينَّ ,إال َّأن َّبعض َّالخادمات َّالسودانيات َّعنين َّأحيانا َّمن َّضروب َّالميانة َّواالحتقارَّ2
حيثَّوصفيمَّالبكريَّبقولو((َّ:حريمَّأودغستَّ 3الَّيوجدَّمثموَّفيَّبمدَّ,يجمبَّمنياَّجوارَّحسانَّ
َّضيقات َّالفروجَّ,
بيض َّاأللوانَّ ,مائسات َّالقدودَّ ,لطاف َّضخام َّاألرداف َّواسعات َّاألكتافّ ,
المستمتعَّبإحداىنَّ,كأنماَّيستمتعَّببكرَّأبداًَّ .4))...

كما َّجمب َّتجار َّالرقيق َّالمسممون َّالعبيد َّالسود َّمن َّساحل َّإفريقيا َّالشرقي َّوىي َّارضَّ
الزنجَّالتيَّأطمقياَّالعربَّعمىَّزنجبارَّأوَّزنزبارَّ,وجزءَّمنَّالمنطقةَّالواقعةَّقربَّمدخلَّالبحرَّ
األحمرَّوالحبشةَّباإلضافةَّإلىَّمساحاتَّأخرىَّفيَّإفريقياَّالداخميةَّ .5
يعد َّالرقيق َّالحبشي َّمفضال َّمن َّبين َّالسودان َّحيث َّيقول َّسعيد َّالمغربي َّ(( َّوالحبشةَّ
باإلطالقَّمنَّافضلَّأجناسَّالسودانَّوالخصيانَّالمموكَّواألكابرَّمنيم))َّ .6
ج-الرقيق البربري:

 -1مؤلف مجهول :االستبصار فً عجائب األمصار ,تع :سعد زغلول عبد الحمٌد ,دار الشؤون الثقافٌة العامة ,العراق ,ص
ص.741 -745
 -2حسٌن ٌوسف دوٌدار :المرجع السابق ,ص ص .50-14
 -3أودغست :وهً مدٌنة عظٌمة أهلة فٌها أمم ال تحصى ,ولها بساتٌن كثٌرة ,وتحل كثٌر وٌزرعون فٌها القمح ,واقعة بٌن
المغرب والسودان ...مؤلف مجهول :االستبصار فً عجائب األمصار ,المصدر نفسه ,ص.745
 -4البكري :المسالك والممالك ,دار الكتاب اإلسالمً ,القاهرة ,ص...453عبد اإلله بن ملٌح :ظاهرة الرق فً الغرب
اإلسالمً ,مطبعة النجاح الجدٌدة ,الرباط ,7007,ص .72
 -5فٌصل السامر :ثورة الزنج ,4451 ,ط ,4ص .73
 -6حسٌن علً أحمد محافظة :الرقٌق المجتمع العربً االسالمً حتى ثورة الزنج7355 ,هـ314/م ,مخطوط لنٌل شهادة
الماجستٌر فً التارٌخ ,كلٌة اآلداب ,جامعة األردن ,4432 ,ص  ...33عز الدٌن عمر موسى :النشاط االقتصادي فً
المغرب االسالمً خالل القرن السادس الهجري ,دار الغرب اإلسالمً ,بٌروت ,ط4171 ,7هـ7003/م ,ص.443
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عرفَّاالسترقاقَّمنذَّبدايةَّالفتحَّاإلسالميَّ,وليذاَّأعتبرَّمصد اًرَّىاماًَّلمتزودَّمنَّالرقيقَّ
1
َّتميزن َّبجمالين َّوبحسنين َّفكان َّالجمال َّسمةَّ
البربري َّ ,خاصة َّالجواري َّالبربريات َّالالتي ّ

الجواريَّالبربرياتَّعمىَّطمبينَّلإلنجابَّودفعَّمبالغَّكبيرةَّحتىَّبمغَّسعرَّالواحدةَّمنينَّأكثرَّمنَّ

ألف َّدينار َّ ,حتى َّأن َّالخميفة َّعبد َّالممك َّبن َّمروان َّاشترى َّجارية َّبإفريقية َّدفع َّفييا َّستة َّمائةَّ
دينارَّوقال((َّ:منَّأرادَّالباءةَّفعميوَّبالبربريات))َّ .2
كما َّأن َّالمنصور َّوعبد َّالرحمان َّقد َّممك َّالدنيا َّبربرياتَّ ,ورغم َّىذا َّفمم َّيكن َّلمجواريَّ
3
أي َّتأثيرَّثقافيَّأوَّسياسيَّمنَّمشاركةَّفيَّالحكمَّأوَّالمساىمةَّفيَّالحياةَّالثقافيةَّ
البربريات ّ َّ .

واألعمالَّالخيريةَّ,بلَّاقتصرَّدورىنَّعمىَّاإلنجابَّ ََّّ.4

والجواريَّثالثةَّأنواعَّوىيَّ:جواريَّالمّذةَّوَّجواريَّالخدمةَّوجواريَّأمياتَّاألوالدَّ َّ.5
أماَّجواريَّالمّذةَّوىنَّالجواريَّالمواتيَّيمتعنَّ,ويسمينَّأسيادىنَّ,وينشرنَّأجواءَّالمرحَّ
والسرورَّفيَّبيوتيمَّ,ويزلنَّاليمَّوالكدرَّعمىَّالنفوسَّ,وقدَّشكمتَّجواريَّالمّذةَّنسبةَّكبيرةَّمنَّ
عدد َّالجواري َّفي َّاألندلس.6أما َّالجواري َّأميات َّاألوالد َّفأصمين َّجواري َّلذة َّاتخذن َّمن َّأجلَّ
َّمنَّسادتيمَّ,كماَّأنوَّيحقَّلمسيدَّأنَّيتزوجَّالجاريةَّبعدَّإعتاقياَّ,فإذاَّرفضتَّالزواجَّ
اإلنجاب
ّ

منوَّليسَّلوَّأنَّيعيدَّلممكيتوَّأوَّيجبرىاَّعمىَّالزواجَّمنوَّ,وأوالدىاَّمنَّىذاَّالوطءَّأحرارَّشرعيونَّ

لقولوَّ«َّ:ثالثةَّيؤتونَّأجرىمَّمرتينَّ,رجلَّكانتَّلوَّأمةَّفأدبياَّفأحسنَّأدبياَّوعممياَّ,فأحسنَّ
تعميمياَّثمَّأعتقياَّوتزوجياَّ,وعبدَّيؤديَّحقَّاهللَّوحقَّمواليةَّ,ومؤمنَّمنَّأىلَّالكتاب»َّ .7
 -1عبد اإلله بنملٌحَّ:الرقَّفيَّبالدَّالمغربَّواالندلس ,المرجع السابق ,ص.747
 -2محمد بن أحمد التجانً :تحفة العروس ومتعة النفوس تح :جلٌل العطٌة ,رٌاض الرٌس للكتب والنشر ,ط4447 ,4م,
ص.421
 -3أبً القاسم عبٌد هللا بن عبد هللا بن خرداذب ة مولى أمٌر المؤمنٌن :المسالك والممالك ,مطبعة برٌل ,لٌدن المحروسة,
4334م ,ص.47
 -4عٌونً محمد :المرجع السابق ,ص.54
 -5السٌوطً الحافظ جالل الدٌن عبد الرحمان بن أبً بكر :تارٌخ الخلفاء ,وزارة األوقاف والشؤون الدٌنٌة ,قطر ,ط,7
4131هـ7043م ,ص.313
 -6محمد سعٌد الدغلً :الحٌاة االجتماعٌة فً االندلس وأثرها فً االدب العربً وفً األدب االندلسً ,دار السامة ,بٌروت ,
ط4101 ,4هـ4431/م ,ص ص.11-11
 -7أحمد شفٌق :الرق فً اإلسالم ,تر :أحمد زكً ,مؤسسة الهنداوٌة للتعلٌم والثقافة ,القاهرة ,7047 ,ص.53
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وانجاب َّالولد َّحمم َّكل َّجارية؛ َّألنو َّسيضمن َّاستقرارىاَّ ,كما َّأن َّمنزلتيا َّستسمو َّعندَّ
سيدىاَّ,ألنياَّأمَّولدَّ,بلَّستصبحَّلياَّمكانةَّمرموقةَّتسمحَّلياَّبالتدخلَّفيَّشؤونَّالحكمَّ,حيثَّ
يقولَّابنَّحزم((َّ:لمَّيلَّالخالفةَّفيَّالصدرَّاألولَّمنَّكانتَّأموَّمنَّاإلماءَّسوىَّيزيدَّوابراىيمَّ
مَّيلَّالخالفةَّفيَّدولةَّبنيَّأميةَّمنَّكانتَّأموَّمنَّالحرائرَّأصال))َّ .1
بنَّالوليد...ول
ّ

وقدَّاقتنىَّبعضينَّاألمراءَّوالخمفاءَّوأصبحنَّأمياتَّأوالدَّ,مثلَّأمَّعبدَّالرحمانَّالداخلَّ

النفزيةَّ,وأمَّعبدَّالرحمانَّالناصرَّوىيَّالجاريةَّمزنةَّالتيَّعرفتَّبالعرجاءَّوىيَّأمَّولدَّ,2وأمَّ
ىيَّالسيدَّصَبحَّ5ويقالَّ
ىيَّمرجانَّوىيَّأمَّولدَّوكذلكَّىشامَّالمؤيدَّ4
َّ
الخميفةَّالحكمَّالمستنصرَّ3
ُ

ويقالَّأنَّالمستنصرَّامتنعَّعنَّالتعرضَّلمولدَّمنَّغيرىاَّمنَّالجواريَّ .

أماَّجواريَّالخدمةَّىنَّالجواريَّالالتيَّيقمنَّباألعمالَّالمنزليةَّأوَّخدمةَّأسيادىنَّ,ويعودَّىذاَّ
ّ

بماَّإلىَّأنينَّلمَّيحظينَّبجمالَّجسديَّأوَّبنصيبَّمنَّالثقافةَّ,أوَّربماَّتجاوزنَّسنَّالشبابَّأوَّ
َّ
ر
غيرَّىذا؛َّألنَّالمصادرَّالتاريخيةَّلمَّتذكرَّالشيءَّالكثيرَّعنَّجواريَّالخدمةَّإالّ َّماَّوردَّعنَّ

 -1عبد الواحد المراكشً محً الدٌن أبً محمد عبد الوهاب بن علً التمٌمً :المعجب فً تلخٌص أخبار المغرب ,مطبعة
برٌل ,لٌدن المحروسة4334 ,م ,ص .71
 -2الحمٌدي :أبً عبد هللا محمد بن ابً نصر ا لفتوح بن عبد هللا األزدي :جذوة المقتبس فً ذكر والة االندلس ,الدار المصرٌة
للتألٌف والترجمة ,4411 ,ص ....10ابن عذارى  :المصدر السابق ,ج ,3ص.50
 -3وهو هشام بن الحكم بن عبد الرحمان بن محمد بن عبد هللا بن محمد بن عبد الرحمان بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمان
بن معاوٌة ,أمه أم ولد وهً صبح الصقلبٌة ,وهو العاشر من حكام بنً أمٌة باألندلس بوٌع بوالٌة العهد فً حٌاة أبٌة سنة
315هـ ,وجددت له البٌعة فً 311هـ ,وٌك ّنى بأبً الولٌد وٌلقب بالمؤٌد ...الحمٌدي :المصدر السابق ,ص ...42ابن عذارى
المراكشً :المصدر السابق ,ج ,7ص ...753مؤلف مجهول :ذكر بالد األندلس ,المصدر السابق ,ص...413الضبً:
المصدر السابق ,ص ص .17-10
 -4وهو أمٌر المؤمنٌن هشام المؤٌد بن الحكم المستنصر بن عبد الرحمان الناصر بن محمد اإلمام بن عبد هللا بن محمد بن عبد الرحمان
األوسط بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمان الداخل ,كنٌته أبو الولٌد ولد فً 351هـ ,وهو العاشر من خلفائهم وبوٌع له بوالٌة العهد فً
حٌاة أبٌة األولً 315هـ ,وجدّدت له البٌعة سنة 311هـ ...مؤلف مجهول :ذكر بالد األندلس ,ج ,4ص ص ...421-423ابن عذاري:
المصدر السابق,ج ,3ص ..50الضبً :المصدر السابق ,ص...13عبد الواحد المراكشً :المصدر السابق ,ص ص.43 -42
 -5مؤلف مجهول :ذكر بالد األندلس ,ج ,4ص...421ابن عذارى المراكشً :المصدر نفسه ,ج ,3ص.42
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الفصل األول :روافد وأصناف الرقيق في األندلس خالل عصر الخالفة األموية
المروانيَّ 1التي َّكانت َّتنسج َّفي َّزاوية َّبيتو َّأثناء َّنظرة َّفيَّ
كفي َّجارية َّالقاضي َّأبي َّالعباس َّ َّ
قضاياَّالناسَّ,وكجاريةَّجعفرَّبنَّسعيدَّ َّ.2
لمَّيقتصرَّعملَّالجواريَّعمىَّالمتعةَّوالخدمةَّواإلنجابَّ3بلَّأصبحنَّيجدنَّالكثيرَّمنَّ
المجاالتَّفكانتَّمنيمَّالمغنيةَّواألديبةَّوالكاتبةَّوالشاعرةَّوغيرَّذلكَّ,4كماَّقامَّالخميفةَّالمنصورَّ
ابنَّأبيَّعامرَّ5بإنفاقَّعشراتَّألوفَّالدنانيرَّفيَّشراءَّالجواريَّوتبديمينَّ .6

َّ-1أبيَّالعباسَّ:وىوَّأبوَّالعباسَّإبراىيمَّبنَّالعباسَّبنَّعيسىَّبنَّعمرَّالمروانيَّمنَّأىلَّقرطبةَّ,وكانَّرجالَّعاقالَّصالحاَّوقاضياَّعادالًَّ
متواضعاَّ,استقضاهَّاألميرَّعبدَّالرحمانَّبنَّالحكمَّعمىَّقرطبة...ابنَّحيانَّالقرطبيَّ:المصدرَّالسابقَّ,صَّ...179عيونيَّمحمدَّ:المرجعَّ
السابقَّ,صَّ .53
 َّ -2جعفرَّابنَّسعيدَّ:ىوَّأبوَّجعفرَّأحمدَّبنَّعبدَّالممكَّبنَّسعيدَّالعنسيَّ,استكتبوَّأبوَّسعيدَّبنَّعبدَّالمؤمنَّممكَّغرناطةَّأيامَّعيدَّ
الطوائفَّثمَّقتموَّبسببَّحفصةَّ...المقريَّ:المصدرَّالسابقَّ,جَّ,5صَّصَّ .318-317
َّ- 3أنظرَّالممحقَّرقمَّ:)02(َّ:السقطيَّأبيَّعبدَّاهللَّمحمدَّبنَّأبيَّمحمدَّالمالقيَّاألندلسيَّ:فيَّآدابَّالحسبةَّ,تحَّ:ليفيَّبروفنسالَّ,
مطبوعاتَّمعيدَّالعمومَّالعمياَّالمغربيةَّ,باريسَّ,1931َّ,صَّص.50-49

َّ-4عيونيَّمحمدَّ:المرجعَّنفسوَّ,صَّصَّ .54-53

َّ -5أبوَّعامرَّ:وىوَّأبوَّعامرَّمحمدَّبنَّأبيَّحفصَّعبدَّاهللَّبنَّمحمدَّبنَّعبدَّاهللَّبنَّعامرَّبنَّأبيَّعامرَّمحمدَّبنَّالوليدَّبنَّيزيدَّبنَّ
َّوجده َّالسابع َّعبد َّالممكَّ ...رينيَّرت َّدوزيَّ :المرجع َّالسابقَّ ,جَّ ,2ص.72الحميديَّ :المصدر َّالسابقَّ ,ص...78ابن َّاآلبارَّ
عبد َّالممكّ ,
لمحافظَّأبيَّعبدَّاهللَّمحمدَّبنَّعبدهَّبنَّأبيَّبكرَّالقضاعيَّالبمسميَّ:التكممةَّلكتابَّالصمة,تحَّ:عبدَّالسالمَّاليراس,دارَّالفكرَّ,لبنان,جَّ,2
َّ,1990صَّ .232
َّ-6محمدَّسعيدَّالدغميَّ:المرجعَّالسابقَّ,صَّ .44

َّ
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انفصم انثاين:
جتارة انرليك يف االندنس خالل
عصر اخلالفة األمىية
أوال -جتار وأسىاق انرليك
ثانيا -مسانك انرليك

الفصل الثاني:

تجارة الرقيق في األندلس خالل عصر الخالفة األموية

أوال -تجار وأسواق الرقيق:
أ -تجار الرقيق:
أطمؽ عمى تاجر الرقيؽ اسـ :النخاس ,كىك في األصؿ بائع الدكاب سمي بذلؾ لنخسو
إياىا حتى تنشط ,كحرفتو تسمى النخاسة  .1كسمي النخاس بأسماء أخرل منيا :الدالؿ " كىك
الشخص الذم يدؿ المشترم عمى البائع ككسيط في نفس الكقت .2كيشترط أف يككف النخاس ثقة
أمينا عادال ,مشيك ار بالعفة كالصيانة ,ألنو يتسمـ جكارم الناس كغممانيـ ...كينبغي أال يبيع
النخاس ألحد جارية كال عبدا حتى يعرؼ البائع ,أك يأتي بمف يعرفو ,كيكتب اسمو كصفتو في
دفتره؛ لئال يككف المبيع ح ار أك مسركقا ,كال يجكز أف يفرؽ بيف الجارية ككلدىا قبؿ سبع سنيف
كال يجكز كذلؾ بيع الجارية أك المممكؾ إذا كانا مسمميف ألحد مف أىؿ الذمة ,إال عندما يعمـ
النخاس بأنو ليس مسمـ ,كحينما يجد بالمبيع عيبا كجب عميو بيانو لممشترم. 3
كانت تجارة الرقيؽ إرثا قديما ,مارستيا مختمؼ الشعكب كنشرىا البيزنطيكف في المنطقة
المحيطة بالبحر األبيض المتكسط ,4ككانت ىي التجارة الرائجة بالمغرب كاألندلس ,كاشتير
الييكد باالشتغاؿ في ىذه التجارة خاصة الييكد الراذانية ,كقد اختمؼ الباحثكف في أصؿ
تسميتيـ ,فمن يـ مف ذىب إلى أنيا مشتقة مف كممة "ردف" الفارسية ,كتعني عرؼ الطرؽ كمنيـ
ردىار إلى راذاف إحدل قرل بغداد أك رادا تكنس الالتينية كالتي تعني نير الركف لكف غمب عمى
الذيف اشتغمكا بيا اسـ الراذانية كما اختمفكا في أصؿ نشأتيـ فجعميـ البعض أكركبييف مف اسبانيا
كفرنسا ,كمنيـ مف قاؿ أنيـ مشارقة مف العراؽ أك ىـ مف بقايا الفينيقييف كقد أتاحت الظركؼ
بأكركبا الكسطى كالجنكبية الشرقية كالغربية الفرصة لمييكد لممتاجرة بالعبيد.5
1

 -ابف منظكر :المصدر السابؽ ,مج ,6ص.228

3

 -محمد بف أحمد بف بساـ المحتسب :نياية الرتبة في طمب الحسبة ,تح :محمد حسف إسماعيؿ ,أحمد فريد المزيدم ,دار

2

 -لطيفة بشارم بف عميرة :المرجع السابؽ ,ص.207

الكتب العممية ,بيركت ,ص ص.206 ,205

 -4لطيفة بشارم :المرجع نفسو ,ص.201
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 محمد عيكني :المرجع السابؽ ,ص.6013
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ككاف الييكد الراذانية دائمي التنقؿ بيف مختمؼ المدف األكركبية كحكاضر العالـ
اإلسالمي كيتكممكف بعدة لغات فنجدىـ يتقنكف العربية كالفارسية كالركمية كاإلفرنجية كاألندلسية
كالصقمبية كتساعدىـ كؿ ىذه المغات عمى تجارة الرقيؽ الصقمبي .كقد ذكر ابف خرداذبة" :أنيـ
كانكا يسافركف مف المشرؽ إلى المغرب كمف المغرب إلى المشرؽ ب ار كبح ار يجمبكف مف المغرب
الخدـ كالجكارم كالغمماف كالديباج كجمكد الخز كالفراء كالسمكر كالسيكؼ" ,1كما كاف الييكد
يجكبكف أسكاؽ الرقيؽ في البالد اإلسالمية كاألكركبية يشتركف الرقيؽ كيتجركف بو ككانكا
يسرقكف أبناء النصارل أك يشتركنيـ مف آباءىـ الفقراء كيبيعكنيـ لممسمميف في إسبانيا ,2كفي
أثناء نقميـ لمرقيؽ يد فعكف ضرائب ثقيمة كذلؾ في ألمانيا فكاف قانكف الجمارؾ في مدينة
"ككبمنتز" مثال يقضي بأف يدفع عف كؿ رأس مف الرقيؽ أربعة دنانير.3
كقد ابتدع الييكد ظاىرة اإلخصاء لمعبيد فيقكؿ ابف حكقؿ" :كمف مشيكر جيازىـ الرقيؽ
مف الجكارم كالغمماف الركقة مف سبي افرنجة 4كجميقية كالخدـ الصقالبة ,كجميع مف عمى كجو
األرض مف الصقالبة الخصياف فمف جمب األندلس ,ألنيـ عند قربيـ منيا يخصكف كيفعؿ ذلؾ
بيـ التجار الييكد ".5
كما اشترؾ في عمميات الخصاء تجار مسمميف كنصارل ,كىناؾ التجار الصقالبة الذيف
لعبكا دك ار كبي ار في تجارة الرقيؽ ,ككانت بالد الصقالبة تعتبر مخزنا لمرقيؽ األبيض.

 -1ابف خرداذبة أبي القاسـ عبيد اهلل بف عبد اهلل :المصدر السابؽ ,ص.153
 - 2عبد السالـ الترمانيني :المرجع السابؽ ,ص.85

 -3آدـ ميتز :الحضارة اإلسالمية في القرف الرابع اليجرم ,تر :محمد عبد اليادم أبك ريده , ,دار الكتاب العربي ,بيركت,
ط ,5مج ,1:ص.301
 -4كىي في كسط اإلقميـ ا لخامس ,بالد كثيرة الفاكية...تتصؿ مف ناحية الجكؼ ببالد الصقالبة كمف الشرؽ أيضا كتتصؿ في
الغرب بالبشكنج ,كمنيا َي ٍرد الرقيؽ مف بالد الصقالبة ...الحميرم :المصدر السابؽ ,ص.26
 -5ابف حكقؿ النصيبي :المصدر السابؽ ,ص.106
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يق ػ ػكؿ ابف حكقػ ػؿ ":بمد الصقالبة طكي ػؿ فسيح ,كالخميج اآلخذ مف البحر المحػ ػ ػيط
بنكاحي.1
يأجكج كمأجكج يشؽ بمدىـ كيستمر مغربا إلى نكاحي اطرابزنده ثـ إلى القسطنطينية
كيقسميـ إلى ناحيتيف نصفيـ األكؿ يسبيو الخراسانيكف كالثاني يسبيو األندلسيكف مف جية
جميقية كافرنجة كانكبرده كقمكرية" .حيث يقكؿ المقرم عف عدد الصقالبة المجمكبكف إلى
األندلس ":أف عدد الفتياف الصقالبة ثالثة آالؼ كسبعمائة كخمسكف كقاؿ آخر ستة آالؼ
صقمبي كسبعة كثمانكف" ككاف التجار الييكد يعاكنكف التجار الصقالبة في تصدير الصقالبة
الخصياف مف أسكاؽ األندلس إلى أنحاء مختمفة مف العالـ.2
كقد تعرضت كتب الحسبة لصفات العبيد كميزات كؿ صنؼ مف النكاحي الجسمانية
كالسمككية كحيؿ التجار لخداع المشتريف في تزييف العبيد 3ففضح ابف بطالف كسائؿ ىؤالء
النخاسيف في رسالتو "شراء الرقيؽ كتقميب العبيد" حيث نبو فييا إلى الحيؿ التي يتخذكنيا
إلخفاء عيكب الرقيؽ ,4فكـ مف نحيفة بيعت بخصبة ,كسمراء كمدة بيعت بصفراء مذىبة ,ككـ
جممكا العيف الزرقاء كحالء كاكسبكا الشعكر الشقر حالؾ السكاد كجعدكا الشعكر السبطة كبيضكا
الكجكه المسمرة كدممجكا السيقاف المعرقة كأذىبكا آثار الجدرم كالكشـ كالحكة ,ككـ مف مريض
بيع بصحيح كغالـ بجارية ,5فكانكا يحاكلكف دائما إخفاء العيكب بكؿ الكسائؿ ,لذلؾ كانت تشدد

 - 1سيؼ بف شاىيف بف خمؼ المريخي :دراسات في التاريخ االقتصادم لمنطقة الخميج في العصكر الكسطى مف ظيكر
اإلسالـ حتى نياية القرف الرابع اليجرم ,ك ازرة الثقافة كالفنكف كالتراث ,قطر ,2011 ,ص.75
 - 2سيؼ بف شاىيف بف خمؼ المريخي :نفسو.

 - 3محمد عبد الكىاب خالؼ :تاريخ القضاء في األندلس مف الفتح إلى نياية القرف الخامس اليجرم الحادم عشر ميالدم,
المطبعة العربية الحديثة ,القاىرة ,ط ,1992, 1ص.427
 - 4انظر الممحؽ رقـ (  :) 01عبد اإللو بنمميح ,الرؽ في بالد المغرب كاالندلس ,المرجع السابؽ ,ص.568
 - 5عبد السالـ الترمانيني :المرجع السابؽ ,ص.89
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الفصل الثاني:

تشدد الرقابة عمى مثؿ ىذه األسكاؽ ككاف عمى النخاسيف أف يقسمكا بأف ال يكتمكا عيبا صغي ار
كاف أك كبي ار.1
كمف رقابة المحتسب عمى سكؽ العبيد كالرقيؽ كجد بكتب الفتاكل كالحسبة الكثير مف
عقكد البيع كالشراء 2كالتي يراقبيا المحتسبيف 3ككاف مف ترتيبات عمميات بيع الرقيؽ كجكب
تسجيميا في "دفتر".4
كتحدث السقطي عف تجار الرقيؽ فذىب إلى القكؿ بأف "ىؤالء قكـ خطبيـ جميؿ,
كأمرىـ ليس بالمختصر كال القميؿ ,كذلؾ أنيـ يتصرفكف بيف األنساب كاألمكاؿ كيأتي مفسدكىـ
بما ال يقتضيو الشرع كال تعزه نفس مؤمف كال ترضيو بحاؿ ,كليـ في شأنيـ خدع كمكر يعاممكف
الناس كيداخمكنيـ بحسبيا".5
كتشير المصادر العربية إلى أف أزىى فترات االزدىار التجارم كانت خالؿ القرف
األخير مف حكـ األمكييف باألندلس (ؽ 4ق10/ـ) ك قد كصؿ تجار األندلس إلى المغرب
كليبيا كمصر كشرؽ المتكسط ,بؿ ىناؾ مف كصؿ منيـ إلى الصيف ,ككاف التجار ينتقمكف
بحرية مما يدؿ عمى االستقرار السياسي الذم شيدتو األندلس في تمؾ الفترة ,كيحمؿ التجار مف
األندلس سمعا إما تنتج ببالدىـ مثؿ الحرير كالزعفراف كغيرىا ,كاما تصميا مف الممالؾ المسيحية
في الشماؿ كالفراء كالرقيؽ.6
 - 1كفاء قدكر :األسكاؽ في المغرب اإلسالمي في عيد المرابطيف كالمكحديف(668_484ق1269_1056/ـ) ,مذكرة مكممة
لنيؿ شيادة الماستر في التاريخ الكسيط كالحديث ,غير منشكرة ,قسـ العمكـ اإلنسانية ,كمية العمكـ االجتماعية كاإلنسانية ,جامعة

الشييد حمو لخضر ,الجزائر ,2016/2015 ,ص.86

 -2انظر الممحؽ رقـ ) :(03عبد اإللو بنمميح :الرؽ في بالد المغرب كاألندلس ,المرجع السابؽ ,ص.566
- 3محمد عبد العظيـ يكسؼ أحمد :الرقابة عمى األسكاؽ األندلسية مف القرف الرابع حتى القرف السابع اليجرم/الحادم عشرػ
الثالث عشر الميالدم ,مجمة العمكـ كالدراسات اإلنسانية ػ المرج ,العدد األكؿ ,المجمد األكؿ ,2013 ,ص.69

 - 4عبد اإللو بنمميح :الرؽ في بالد المغرب كاألندلس ,المرجع السابؽ ,ص.227
 -5السقطي :المصدر السابؽ ,ص.47
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راغب

السرجاني:

التجارة

كالطرؽ

التجارية

في

األندلس,

15مارس

2017عمى

الساعة

,09:20
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ب -أسواق الرقيق باألندلس:
شيدت األندلس نشاطا تجاريا ضخما كشفت عميو المصادر مف خالؿ األسكاؽ التي
ينظميا المجاؿ االقتصادم ,كقد كجدت الكثير مف أنكاع األسكاؽ ككانت مف بينيا أسكاؽ يباع
كيشترل بيا الرقيؽ.
السكؽ كما جاء عند ابف منظكر ":مكضع البياعات ...كجمعيا أسكاؽ ...كالسكقة لغة
فيو ,كتسكؽ القكـ إذا باعكا كاشتركا ...السكؽ سميت بيا ألف التجارة تجمب إلييا كتساؽ
المبيعات نحكىا .1أما السكؽ فيي ال تعني في األصؿ مكضعا محددا بحدكد ثابتة كانما يقصد
بيا المكاضع التي يتجمع فييا التجار كالباعة كتقاـ فييا الحكانيت لمبيع كالشراء عمى نحك
متكاصؿ ,فالسكؽ قد يككف في عديد الشكارع أك في ميداف (رحبة) ,أكفي األرباض قرب أبكاب
المدينة ,ككانت المدف األندلسية عامرة باألسكاؽ التجارية بحيث ال يمكننا أف نجد مدينة تخمك
مف سكؽ كأحيانا نجد بيا سكقاف أك أكثر بمدينة كاحدة.2
كقد اشتيرت األندلس بجمب كاستيراد الخدـ الصقالبة في األندلس كنقميـ إلى أنحاء
متفرقة مف العالـ اإلسالمي ,ككاف لمرقيؽ مف بالد الصقالبة في األندلس أسكاؽ خاصة كمنتشرة
في المدف الكبيرة ,مف أشيرىا سكؽ طميطمة 3كسكؽ قرطبة كسكؽ بجانة ,4كسكؽ بتطيمة 5حيث
حيث كانت أحد ثغكر اإلسالـ كأحد األبكاب التي يدخؿ منيا المسممكف إلى أراضي المشركيف

6

.
 - 1ابف منظكر :المصدر السابؽ ,مج ,10ص ص.167,168

 -2فايزه بنت عبد اهلل الحساني :تاريخ مدينة سرقسطة منذ عصر الخالفة األمكية حتى سقكطيا(512_316ق)1118_928/
دراسة سياسية كحضارية ,بحث مقدـ لنيؿ درجة الماجستير في التاريخ اإلسالمي ,غير منشكرة ,كمية الشريعة كالدراسات
اإلسالمية ,جامعة أـ القرل ,المممكة العربية السعكدية1430_1429 ,ق ,ص.143
 - 3طميطمة :ىي مركز لجميع بالد األندلس ,ألف منيا إلى قرطبة تسع مراحؿ ,كمنيا إلى بمنسية تسع مراحؿ أيضا ,كمنيا
إلى ألمرية في البحر الشامي تسع مراحؿ أيضا ...الحميرم :المصدر السابؽ ,ص.130

 - 4سيؼ بف خمؼ بف شاىيف المريخي :المرجع السابؽ ,ص.86
 - 5تطمية :مدينة في جكفي كشقة ,كبيف الجزؼ كالشرؽ مف مدينة سرقسطة ,يجكد زرعيا كيدر درعيا كتكثر بركتيا ...
الحميرم :المصدر نفسو ,ص .64
 - 6إبراىيـ السيد الناقة :المرجع السابؽ ,ص223.0
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ككانت ىاتو المدف األندلسية في القركف الكسطى تشبو األسكاؽ الدكلية في كقتنا
الحاضر ,حيث كانت تحتكم عمى مراكز تجارية ضخمة كتشيد نشاطا تجاريا متمي از كتمارس
فييا جميع األنشطة التجارية ,كتشكؿ األندلس ىمزة كصؿ بيف إفريقية كالمغرب كأكركبا ,نظ ار
لمكقعيا الجغرافي الياـ فحاكلت استغاللو مف خالؿ إقامة عالقات تجارية مكسعة مع المناطؽ
المجاكرة ليا.1
كفي أسكاؽ الرقيؽ كاف النخاسكف يصنفكف أنكاعو كأجناسو كأصكلو ,كيكلدكف بعض
األنكاع مف بعض فينشأ منو "المكلدكف" كفييـ محاسف الجنسيف ككاف لكؿ جنس أكصافو المميزة
فمنو ما تميز بالقكة كالجالدة كمنو ما تميز بالحسف كالكسامة كمنو ما تميز بالفطنة كالذكاء كمنو
ما جمع ىذه األكصاؼ أك بعضيا فكاف األغمى ثمنا ,كتكاد تجتمع أكثر ىذه األكصاؼ في
الصقالبة.2
كمف بيف الكاردات التجارية إلى األندلس الرقيؽ ,كالذم ُع ّد مف السمع الرئيسية في

أسكاؽ األندلس 3ك مف أنكاع الرقيؽ المجمكب إلى األندلس الرقيؽ األسكد الذم يجمب مف بالد
السكداف نظ ار لرخص ثمنو ,فكاف بفاس الرقيؽ الذم يعبر إلى األندلس ,4كىناؾ أيضا الرقيؽ
األسكد الذم يأتي مف شماؿ إفريقيا كمصر كجنكب شبو الجزيرة العربية ك كانكا يستخدمكف في
خدمة السادة في المنازؿ كغيرىا.5

 - 1محمد عطاهلل سالـ الخميفات :التجارة في األندلس في عصر الدكلة األمكية 138ػ422ق 755/ػ1030ـ ,رسالة مقدمة
إلى عمادة الدراسات العميا استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في التاريخ ,غير منشكرة ,قسـ التاريخ ,جامعة
مؤتة2004 ,ـ ,ص.79
 - 2عبد السالـ الترمانيني المرجع السابؽ ص.86
 - 3محمد عطاهلل سالـ الخميفات :نفسو.

 - 4رابح رمضاف :النشاط التجارم باألندلس خالؿ القرنيف الرابع كالخامس اليجرييف العاشر كالحادم عشر الميالدييف ,مذكرة
مذكرة ماجستير في التاريخ اإلسالمي الكسيط ,غير منشكرة ,قسـ التاريخ كعمـ اآلثار ,جامعة كىراف السانية ,الجزائر2007 ,ػ
2008ـ ,ص.149
 - 5إبراىيـ السيد الناقة :المرجع السابؽ ,ص.226
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تعددت أسكاؽ األندلس خالؿ فترة حكـ الخالفة األمكية ,كجعؿ لكؿ صنؼ مف أصناؼ
التجارة مكضع خاص ,كتنكعت بيف األسكاؽ الدكرية منيا سكؽ القبذاؽ () alcabdzac
كاليكمية منيا مف ككرة جياف ,1كاألسبكعية سكؽ الثالثاء في مدينة شكذر ) joder( 2كالسنكية
مثؿ سكؽ مالقة. )malaga( 3
كاألسكاؽ المتخصصة كاألسكاؽ التي تنسب إلى مؤسسيا ,4ككانت أسكاؽ األندلس
منظمة تنظيما محكما ,ففي عيد الخميفة الناصر كانت جباية األسكاؽ تصؿ إلى
(765000دينارا) 5إضافة إلى أنيا كانت تعج بتجارة العبيد ىذه التجارة النشطة كالمربحة

6

 ,فانتشرت أسكاؽ النخاسة حيث يباع العبيد أك الرقيؽ في معظـ المدف األندلسية ككاف التعامؿ
فييا يتـ بكاسطة السماسرة كالنخاسيف الذيف يجمبكف الرقيؽ مف أصقاع األرض 7فكاف بقرطبة
سكؽ لمنخاسة ككانت أسكاؽ الرقيؽ يأتييا الرقيؽ مف أكركبا كبالد السكداف عف طريؽ ىؤالء
السماسرة ,كما كاف بألمرية سكؽ رائجة لمرقيؽ كتعج بحركة النخاسيف حتى أف رجال مف ألبيرة.8
ألبيرة.8
 - 1كىي مدينة باألندلس ,بينيا كبيف بياسة ستكف ميال ,كثيرة الخصب...ك جياف في سفح جبؿ عاؿ جدا ,ك قصبتيا مف
القصاب المكصكفة بالحصانة كىي مف أغر المدف كشريؼ البقاع...ك بيا أقاليـ عدة ك بيا أسكاؽ كثيرة ,كسكقيا الجامع...
الحميرم :المصدر السابؽ ,ص.70

 -2كىي مدينة باألندلس ,مف ككر جياف ,كىي قرية تعرؼ بغدير الزيت لكثرة زيكتيا كىي كثيرة المياه ك البساتيف ,بيا جامع
مف ثالث بالطات عمى أعمدة مف رخاـ ,كسكؽ حافمة يكـ الثالثاء ...الحميرم :المصدر نفسو ,ص.117
 -3كىي مدينة عمى شاطئ البحر ,عمييا سكر صخر كالبحر في قبمتيا ,كىي حسنة عامرة أىميا كثيرة الديار كليا ربضاف
كبيراف ككاد يجرم في زماف الشتاء ,كىي مف تأسيس األكؿ كىي في غاية الحصانة كالمنعة ....الحميرم :المصدر نفسو,

ص.178

 - 4محمد عطاهلل سالـ الخميفات :المرجع السابؽ ,ص.47
 - 5كفاء محمد سحاب :تاريخ اختطاط العرب المسمميف لممدف في األندلس ,مجمة كمية اآلداب , ,قسـ التاريخ ,كمية اآلداب,
جامعة األنبار ,العراؽ ,العدد,101ص.196

 - 6محمد عبد العظيـ يكسؼ أحمد :المرجع السابؽ ,ص.57
 - 7محمد عطاهلل سالـ الخميفات :المرجع نفسو ,ص.45
 - 8كىي ككر مف ككر األندلس ,جميمة القدر ,حكليا أنيار كثير ,ككانت حاضرة ألبيرة قاعدة مف قكاعد األندلس الجميمة

كاألمصار ,كبين يا كبيف غرناطة ستة أمياؿ ,بيف القبمة كالشرؽ مف قرطبة بينيا كبيف قرطبة تسعكف ميال ... .الحميرم :المرجع
نفسو ,ص.29
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اشترل جارية مف قرطبة عمى أنيا أعجمية كلكنو عمـ بأنيا عربية فطمبت منو الذىاب
بيا إلى ألمرية حتى يبيعيا كيربح أكثر مما دفعو فييا ففعؿ فباعيا بأكثر مما اشتراىا بو.1
كالبيع بأسكاؽ الرقيؽ يتـ عف طريؽ الدالليف الذيف ينادكف عمى العبيد لبيعيـ في مزاد,
ككاف اإلم اـ مالؾ يرل أف شراء الرقيؽ (الصقالبة) مف تجار مسمميف أفضؿ مف شرائيـ مف
تجار أىؿ الذمة.2
ثانيا -مسالك الرقيق:
أ -مسالك الرقيق األوروبي
لقد تعددت المسالؾ التجارية لجمب الرقيؽ كما صاحبو مف منتجات أخرل كقد
حاكلنا رصد ىذه الطرؽ كىي:
 -1الطريؽ التجارم الذم ينطمؽ مف كسط بالد الصقالبة مف مدينو بمغار 3شرقا 4كيتجو عبر
نير الدانكب إلى مدينة براغ 5كمنيا إلى مدينة بكلندا ثـ كييؼ في ركسيا 6كىذا الطريؽ الذم
اتبعو الربى بتاحيا في القرف السادس اليجرم ,الثاني عشر الميالدم ,7كمنيا إلى بالد الخزر
كبالد خكارزـ.8

 - 1إبراىيـ السيد الناقة :المرجع السابؽ ,ص.226
 - 2إبراىيـ السيد الناقة :المرجع نفسو ,ص. 229
 -3كىي مف أىـ المدف كالمراكز التجارية في بالد الصقالبة كقد ساعد مكقعيا عمى االزدىار االقتصادم ,فكانت حمقة كصؿ

كصؿ بيف بالد الخرز كالركس الصقالبة كتقع في نياية العمارة الشمالية شرقي نير إيتؿ عمى نصؼ فرسخ منو كيربطيا بمدينة

إيتؿ عاصمة الخزر كالمسافة بينيما حكؿ شير...الحميرم :المصدر السابؽ ,ص.101
 -4بشارم بف عميرة :المرجع السابؽ ,ص.229
 -5كىي مناء تجارم رئيسي لتجارة الرقيؽ في شرؽ أكربا في ؽ الرابع اليجرم ,العاشر الميالدم ,كتقع مدينة فراغو أك براغ
ضمف المدف الخاضعة لمممؾ بكيصالك...الحميرم :المصدر نفسو ,ص ص  48ػ .49

 -6سيؼ شاىيف المريخي :المرجع السابؽ ,ص ص .167 - 166
 -7آدـ ميتز :المرجع السابؽ ,ج ,1ص.300
 -8ابف حكقؿ :المصدر السابؽ ,ص.17
 -9انظر الممحؽ رقـ ( :)04عبد اإللو بنمميح  :الرؽ في بالد المغرب كاألندلس ,المرجع السابؽ.197 ,
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كمنيا ينتقؿ إلى مدينة سمرقند ,1ثـ إلى إيراف كالعراؽ ككاف الغزاة الخرسانيكف يسبكف
الصقالبة مف ناحية بمغار.2
 -2كيخرج المسمؾ الثاني مف بالد الصقالبة كيخترؽ أكركبا مف ضفاؼ نير األلب 3كاقميـ
الساؿ عبر ألمانيا إلى األندلس إلى المكانئ البحرية (فرداف 4كليكف كميناء ناربكنو) الفرنسي
عمى ساحؿ البحر األبيض المتكسط ثـ إلى شبو الجزيرة األيبيرية ثـ يعبر التجار مضيؽ جبؿ
طارؽ إلى سبتة ثـ إلى تاىرت منيا إلى القيركاف ثـ إلى مصر كبالد الشاـ كالعراؽ.5
 - 3كالطريؽ التجارم البرم الذم سمكو ابف فضالف رسكؿ الخميفة المقتدر إلى بالد الصقالبة
ككاف يقكده دليؿ مف الصقالبو كيخرج الطريؽ مف بغداد كيسير شرقا إلى ىمذاف كالرم ثـ يعبر
نير جيحكف إلى مدينو بخارل كمنيا إلى نير الفكلقا كتستغرؽ المسافة نحك إحدل عشر شي ار.6
شي ار.6
 - 4المسمؾ الرابع الذم يخرج مف بالد الخزر شرؽ بالد الصقالبو ,انطالقا مف أسفؿ نير
الفكلقا كمف ثمة يتجو نحك مدينو إيتؿ ,كمنيا يصؿ إلى مدينو باب األبكاب ,ثـ إلى أرمينية ,ثـ
يعبر بحر قزكيف ليصؿ إلى مدينو طبرستاف 7كالرم ,ثـ مدينو بغداد.8
 -1كىي أكبر سكؽ لمصقالبة الخصياف في آسيا الكسطى كيبدك أف الخصاء بدأبيا كمدينة بخارم ثـ انتشر في أرمينية التي
اشتيرت بيذه الممارسة كحذت حذكىا مدف أخرل خاصة بعد ما تكلى ييكد الراذانية تجارة الرقيؽ الصقمبي ككاف أىؿ سمرقند
جماؿ ,ككاف ليـ حسف تعيد ألنفسيـ بما زادكا بو عمى أىؿ خرساف...آدـ ميتز :المرجع السابؽ ,ص...300ابف حكقؿ:
المصدر السابؽ ,ص  ...382بشارم لطيفة بف عميرة :المرجع السابؽ ,ص.231
 -2نفسو ص ...229ابف خرداذبة :المصدر السابؽ ,ص .22

 -3عبد اإللو بنمميح :المرجع السابؽ ,ص...192سيؼ شاىيف المريخي :المرجع السابؽ ,ص .166

 -4معمؿ بمنطقة األكريف كىي تقع بأقصى شماؿ فرنسا كانت تستقبؿ العبيد الصقالبة كتقكـ بتكزيعيـ...عبد اإللو بنمميح:
المرجع نفسو ,ص...193الحميرم :المصدر السابؽ ,ص.26

 -5سيؼ شاىيف المريخي :المرجع نفسو ,ص ...167بشارم لطيفة بف عميرة :المرجع نفسو ,ص.230
 -6سيؼ شاىيف المريخي :المرجع نفسو ,ص.167
7

-كىي في جية الشرؽ عف بالد الديمـ ككيالف كسميث طبرستاف ألف طبر بالفارسية الفأس ,كىي مف كثرة اشتباؾ أشجارىا ال

ال يسمؾ فييا الجيش إال بعد قطع األشجار بالطبر ,كىي بالد كثيرة المياه كاألشجار كالغالب عمييا الغياض كأبنيتيا مف
الخشب ...القمقشندم أبي العباس أحمد :صبح األعشى ,المطبعة األميرية ,القاىرة1915 ,ـ,ج ,4ص ص  384ػ .385
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 - 5أما المسمؾ الخامس فيخرج مف اإلسكندرية أك دمياط كتعبر السفف البحر األبيض
المتكسط إلى خميج 1القسطنطينية كمنو إلى بحر القرـ (البحر األسكد) كمنو إلى بحر الخزر
(بحر القزكيف) كمنو إلى بالد الصقالبة

.2

ب -المسالك اإلفريقية:
إف التطكر العمراني كالديمغرافي الذم عرفو العالـ اإلسالمي عامة كالمغرب اإلسالمي
خاصة خالؿ القرنيف الثالث كالرابع كيتصؿ بيذا التطكر بركز شبكة مف المسالؾ التجارية
بعضيا جديد كاآلخر قديـ ,كعميو فمف أىـ الطرؽ التجارية التي كانت تربط بيف المغرب
كسنقسميا إلى ثالث فركع حسب المراكز المغربية لممغرب األقصى كاألدنى كاألكسط.3
كالسكداف
ّ

كاألكسط.3

الطريؽ األكؿ الذم يخرج مف المغرب األقصى مف مدينة سجمماسة ,كيربطيا
بأكدغست إلى البحر المحيط مسيرة خمسة أشير ذاىبا إلى نكاحي أكدغست كصحارييا إلى
بالد غانة كككغة كجميع بالد السكداف .4كيصفيا البكرم قائال ":كمف مدينة سجمماسة تدخؿ
إلى السكداف إلى غانة كبينيا كبيف مدينة غانة مسيرة شيريف في صحراء غير عامرة إال بقكـ
ظاغنيف كال يطمئف بيـ منزؿ كىـ بنك مسكفة.5"...ككصؼ ابف حكقؿ فرعي الطريقاف المؤدياف
إلى سكداف الغربي قائال ":كمف سجمماسة إلى أكدغست شيراف عمى سمت المغرب فتقع
منحرفة محاذاة عف السكس األقصى ,كأنيما مع سجمماسة مثؿ طكيؿ الساقيف أقصر أضالعو

1

 -سيؼ شاىيف المريخي :المرجع السابؽ ,ص .167

 -2ابف حكقؿ :المصدر السابؽ ,ص ص  18ػ ...22القمقشندم أبي العباس أحمد :المصدر السابؽ  ,ج , 4ص.469
 -3الحبيب الجنحاني :المجتمع العربي االسالمي "الحياة االقتصادية كاالجتماعية " ,دار عالـ المعرفة ,الككيت2005 ,ـ,
ص.76
 -4ابف حكقؿ :المصدر نفسو ,ص.42
 -5البكرم :المصدر السابؽ ,ص...149الحبيب الجنحاني :المرجع نفسو ,ص.144
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مف السكس إلى أكدغست كمف أكدغست إلى غانة بضعة عشر يكما كمف غانة إلى ككغة نحك
شير.1"...
أما الحميرم فقد أشار إلى مسافة ىذا الطريؽ مف أكدغست إلى غانة اثنا عشر
مرحمة 2.أما الطريؽ الثاني فيك يربط مناطؽ السكس في المغرب األقصى بمدينة غانة كباقي
المدف السكدانية ,متبعا تكفر الماء.3
ككصفيا البكرم قائال ":كادم درعة إلى الصحراء إلى بالد السكداف كمف كادم درعة
خمس مراحؿ إلى كادم تارجا كىك أكؿ الصحراء ثـ يمشي في الصحراء فتجد الماء عمى يكميف
أك ثالثة كبعدىا يستمر سير الطريؽ إلى أف يصؿ جبؿ أد ارراف" كيكاصؿ البكرم ىذه المسيرة
حتى الكصكؿ إلى رأس مجابة كمنيا إلى مدينة غانة أربعة أياـ كصكال إلى بالد السكداف.4
كلقد كاف ىذا الطريؽ سببا في الصراع الذم حدث بيف الدكلة األمكية باألندلس
كالدكلة الفاطمية في المغرب األقصى لمسيطرة عميو كيمثؿ ىذا الصراع السمة البارزة في تاريخ
المغرب كاألندلس خالؿ القرف 4ىػ10/ـ فقد كاف لو أثر في السياسة الداخمية كالدكلية لكؿ مف
النظاـ األمكم في قرطبة كالنظاـ الفاطمي في الميدية.5
مما انعكس عمى االقتصاد األندلسي كالتجارة الخارجية بصفة خاصة كعمى أمف
التجار كالطرؽ ككصكؿ البضائع كالسمع الشرقية خاصة مف بالد األندلس أك العكس مما سيؤثر
عمى التجارة.6

 - 1ابف حكقؿ :المصدر نفسو,ص.91
 - 2الحميرم :المصدر السابؽ ,ص.64
 - 3لطيفة بشارم بف عميرة :المرجع السابؽ ,ص.218
 - 4البكرم :المصدر السابؽ ,ص ص 164ػ .165

 - 5حبيب الجنحاني :المرجع السابؽ ,ص...265سامية مسعد مصطفى :المرجع السابؽ ,ص ص...219/218خميؿ إبراىيـ
إبراىيـ السامرائي كآخركف :تاريخ العرب كحضارتيـ في األندلس ,دار الكتاب ,بيركت ,ط ,2000 ,1ص ص.187 -186
 - 6رابح رمضاف :النشاط التجارم باألندلس خالؿ القرنيف الرابع كالخامس اليجرييف العاشر كالحادم عشر الميالدييف ,المرجع
المرجع السابؽ ,ص.134
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كتعني السيطرة عمى مسالؾ تجارة الذىب كالرقيؽ الرابطة جنكبا كشماال بيف الكاجيتيف
في الدكرة التجارية المغربية كىي متصمة بشبكة المسالؾ بيف بالد األندلس كبالد السكداف كىي
التي تكمف كراء ىذا الصراع العتيؽ.1
كما أف الحمالت العسكرية المختمفة لـ تكف تيدؼ إلى تكسع ترابي أك السيطرة عمى
مناطؽ جغرافية جديدة بؿ تيدؼ إلى تدعيـ النفكذ السياسي كالسيطرة عمى مراكز حساسة تقع
عمى مسالؾ تجارة الذىب كالرقيؽ مثؿ سجمماسة 2كفاس ,3تاىرت ,4بالد الزاب.5
كىناؾ مسالؾ أخرل تربط مناطؽ برقة كطرابمس بالسكداف األكسط عبر صحراء
فزاف حيث يخرج مف طرابمس متكجيا نحك عاصمة صحراء فزاف ثـ يتجو نحك السكداف األكسط
كىي منطقة كانـ ,6أما المسمؾ الثاني فيك يربط طرابمس بالسكداف مرك ار بجبؿ نفكسة ثـ يتجو
إلى غدامس كصكال إلى تادمكة ثـ غانة في السكداف الغربي.7
أما المسمؾ الثالث فيك يربط مدينة تييرت بمدينة غانة ,كينطمؽ مف تييرت إلى
غاك ,عبر كاحات ريغ ككرقمة إلى أكدغست ككرقمة كمف ىناؾ خمسة عشر يكما ,ثـ إلى كككك

 - 1الحبيب الجنحاني :المرجع السابؽ ,ص ص  266ػ .267

 - 2مف أىـ المراكز التجارية في بالد المغرب عمى طرؼ الصحراء كترجع أىمية مدينة سجممانة التجارية في المغرب عمى
أنيا مركز لتجارة الذىب الكارد مف بالد السكداف ,كيقكؿ القمقشندم" :ليا تجارة في بالد السكداف يخرجكف إلييا الممح كالنحاس
كالكدع كيرجعكف منا الذىب كالبتر" ,أما المقدسي يقكؿ :فسجمماسة مف المدف التجارية ,التي اشتيرت بكجكد الذىب كالفضة
كرستاقيا" ...سامية مسعد مصطفى :المرجع السابؽ ,ص ...144القمقشندم :المصدر السابؽ ,ج ,5ص  ...164الحبيب

الجنحاني :المرجع نفسو  ,ص .180

 -3كىي مف أىـ المراكز التجارية في بالد المغرب األقصى ألنيا قريبة مف كادم سيك الذم تسير منو القكارب كالسفف إلى
البحر األعظـ ,كتحتكم مدينة فاس عمى أكر مف ثالثمائة رحى كما تحتكم عمى نحك عشريف حماما...,سامية مسعد مصطفى:
المرجع نفسو  ,ص... 145مجيكؿ :االستبصار في عجائب األمطار ,المصدر السابؽ ,ص .180

 - 4مدينة مشيكرة مف مدف المغرب األكسط عمى طريؽ مسيمة كتممساف ككانت تاىرت فيما سبؽ مدينتيف كبيرتيف كىي عمى
سفح جبؿ يسمى قزكؿ ,كعمى نير كبير ياتييا مف ناحية المغرب كليا ثالثة أبكاب...الحميرم :المصدر السابؽ ,ص.127
 - 5الحبيب الجنحاني :المرجع نفسو ,ص ص.167 - 166
 - 6ابف حكقؿ :المصدر السابؽ ,ص.91
 - 7عبد اإللو بنمميح :الرؽ في بالد المغرب كاألندلس ,المرجع السابؽ ,ص.188
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ثالثة عشر يكما 1.كىناؾ طريؽ آخر يربط مدينة تييرت بممالؾ السكداف الغربي عبر مدينة
أرجالف ,ككادم ريغ.
أما المسمؾ الرابع :يمتد في المناطؽ الشرقية مف بالد المغرب انطالقا مف بالد الجريد
بإفريقية ,متجيا حك مدينة أكرجيالف جنكبا كمنيا إلى مدينة تييرت ثـ يتكغؿ في الصحراء كبعد
مسيرة خمسيف يكما تقريبا ,يصؿ إلى مدينة تادمكة ليميؿ نحك الجنكب الشرقي ,فيصؿ إلى
مدينة كككك ,كىناؾ فرع ثاني يربط أكرجالف بسجممانة كمنيا يتجو إلى بالد السكداف ,كالفرع
الثالث ,ينطمؽ مف بالد الجريد لينتيي بمدينة أكرجالف كمنيا مباشرة إلى مدينة تادمكة كصكال
إلى كككك مصدر العبيد الذم يجمب إلى مدينة أكرجالف.2
كتظؿ مدينة أكرجالف مف أبرز المراكز التجارية في المغرب إذ كانت المزكد
الرئيسي ألىؿ إفريقية كالمغرب األكسط بالرقيؽ كىذا ما أكده ابف سعيد قائال" :كىي بالد نخؿ
كعبيد ,كمنيا تدخؿ العبيد إلى المغرب األكسط كافريقية كالسفر منيا في الصحراء إلى بالد
السكداف كثير" ,خاصة بعد تراجع الطريؽ الرابط بيف تادمكة كغدامس كجبؿ نفكسة كطرابمس.3
كيظير تعدد الطرؽ التي تخترؽ الصحراء باتجاىات مختمفة في أكاسط افريقيا كغربيا
باتجاه الشماؿ إلى إفريقيا كمراكش كمف ثـ إلى مصر كغيرىا مف البمداف ,إف بالد السكداف
مصدر لمتمكيؿ بالرقيؽ كأف حاجز الصحراء الكبرل ,لـ يكف يشكؿ فعال حاج از مستحيال
نا
شكمت
بؿ بالعكس مف ذلؾ فقد كانت القكافؿ تعبر الصحراء ذىابا كايابا بأعداد كبيرة.4

كما أف التجارة مع بالد السكداف كانت تجمب معيا ليس الرقيؽ فحسب كانما كذلؾ
الذىب فيما السمعتاف األكثر اىمية كاألكثر ربحا ,مما سينعكس إيجابا عمى بمداف المغرب
اإلسالمي مف حيث الثركات كازدىار البالد كىذا إذا أضفنا ما كاف يصدر إلييا بمداف المغرب

 -1عيكني محمد :المرجع السابؽ ,ص ص .64 -63
 - 2بشارم لطيفة بف عميرة :المرجع السابؽ ,ص .221
 - 3عبد اإللو بنمميح :الرؽ في بالد المغرب كاألندلس ,المرجع السابؽ ,ص.189
 - 4ابف حكقؿ ,المصدر السابؽ ,ص ص .95 -94
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كخاصة المغرب األقصى مف الرقيؽ العابر عبر األندلس ليعاد تصديره مرة اخرل لممشرؽ
كخاصة مصر كالعراؽ .1

 - 1حسيف عمي أحمد محافظة :المرجع السابؽ ,ص.86
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أوال -دور الرقيق في الحياة السياسية:
شيدت األندلس في كقت مبكر مف الكجكد العربي اإلسالمي فييا ،تكفر نسب كبيرة مف
السبي خاصة في فترة الفتكحات ،كىك ما يكحي بمدل قكة حضكر الرقيؽ في الحياة السياسية،
كذلؾ ما سيتأكد خالؿ فترات الحقة عندما اضطمع الرقيؽ بأدكار سياسية ميمة ،حيث احتؿ
الرقيؽ مكانة خاصة في الخطاب السياسي لمختمؼ القكل التي تداكلت حكـ األندلس بما فييا
فترة الدراسة ،كذلؾ أنو بحكـ أىمية الرقيؽ –خاصة مف الناحيتيف العددية كالعسكرية -فإف
حضكره في المناصب كالخطابات الرسمية كاف أم ار مألكفا تمميو الظركؼ.
أ ـــ رقيق البالط:
تنكعت أدكار الرقيؽ في البالط مف نيابة الخمفاء كاألمراء ،إلى تكلي منصب الحجابة
إلى قيادة الجند ،ففي عصر اإلمارة األمكية باألندلس عرؼ األمير الحكـ استكثار المماليؾ
حتى بمغكا خمسة آالؼ :ثالثة آالؼ منيـ فرساف كىـ الخرس ككانكا مف الزنكج كالعبيد األعاجـ
الذيف ال يعرفكف المغة العربية ،1كاستمر حضكرىـ في البالط حتى عصر الخالفة ،كعبر المقرم
عف مكانتيـ في البالط بقكلو... ":ألف الفتياف حينئذ ىـ عظماء الدكلة ،ألنيـ أصحاب الخمكة
مع الناصر كحرمو كبيدىـ القصر السمطاني 2"..كقد عمد الخمفاء األمكييف إلى اتخاذىـ كأداة
كبطانة لممكيـ في ظؿ الظركؼ العصبية التي أحاطت بيـ كالثكرات الجمة التي أثارىا
خصكميـ كمنافسكىـ مف زعماء القبائؿ العربية ،حيث غص البالط األمكم في عيد الحكـ
المستنصر بالخدـ كالحشـ مف المماليؾ كالصقالبة ،3حتى أنو قاؿ بصددىـ" ىـ أمناؤنا كثقافتنا
الحرـ فينبغي لمرعية أف تميف ليـ كترفؽ في معاممتيـ فتسمـ مف معرتيـ ،إذ ليس يمكننا
عمى ُ

في كؿ كقت اإلنكار عمييـ" 4كصؿ عددىـ إلى ما يزيد عف األلؼ صقمبي ،كليذا استطاع عدد
كبير مف الصقالبة أف يحتؿ مكانة عالية في المجتمع القرطبي ،كمف بيف الصقالبة الذيف كصمكا
 - 1عبد اإللو بنمميح :الرؽ في بالد المغرب كاألندلس ،المرجع السابؽ ،ص.105
 - 2المقرم :المصدر السابؽ ،ص.367
 - 3عبد اهلل عناف :دكلة اإلسالـ في األندلس ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،ط ،1997 ،4القسـ الثاني ،ص.448
 - 4محمد حناكم :المرجع السابؽ ،ص.31
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م" الرئيس األعمى لمشرطة ،ك"أفمح" صاحب الخيؿ في
إلى مناصب الرئاسة في الدكلة نجد "در َ

عصر الناصر ،ك" قند " الذم حكـ طميطمة سنة (336ق947/ـ) ،1كقد أككؿ ىذا األخير
منصب الحجابة إلى مممكؾ صقمبي يدعى "جعفر بف عبد الرحماف الصقمبي" ،2كعندما يكلي
خميفة حجابتو لصقمبي خصي ،يشير ىذا إلى الدكر الميـ الذم سكؼ يمعبو الصقالبة في
عيده ،ألنو أصبح الرجؿ الثاني بعد الخميفة .3كمف الشخصيات الصقمبية التي ظيرت في عيد
الحكـ كتكلكا بعض المناصب أيضا الفتى فائؽ كجكذر صاحب البيازة. 4
ككاف الناصر يثؽ بالصقالبة بنكع خاص ،كيكلييـ مف السمطاف كالنفكذ ماال يكليو سكاىـ
حتى أف كممة "الصقالبة" التي كانت تطمؽ في األندلس عمى األسرل كالخصياف مف األجناس
الصقمبية ( السالفية ) الحقيقية كقد أصبحت بمضي الزمف تطمؽ عمى جميع األجانب الذيف
يعممكف في البطانة كفي القصر .5كيبدك أف المناصب القيادية التي احتميا الرقيؽ الصقمبي
ػ ػ مع االضطرابات كالفكضى الداخمية التي تشيدىا األندلس في تمؾ الفترة ػ ػ قد حفزتو
لالنقضاض عمى السمطة ،فقد تكلى مجمكعة مف القادة الصقالبة أعماؿ مدف بؿ كحتى أقاليـ،
حيث استقؿ أحد عبيد الخميفة األمكم الحكـ المستنصر كيدعى "سابكر" بحكـ الجية الغربية مف
األندلس ،كبعد كفاتو آؿ الحكـ إلى كزير لو يسمى "عبد اهلل بف محمد" كاستأثر بو عمى كلديو
كحصؿ عمى ممؾ غرب األندلس 6كاستقؿ الفتياف الصقالبة ببعض المدف الشرقية فكاف مجاىد
في مدينة دانية ،7كخيراف في ألمرية الذم حكميا منذ 403ق1012/ـ ،كخمفو الفتى زىير فيما
بيف  419ػ ػ ػ 429ق 1028/ػ ػ ػ 1038ـ ،8كنبيؿ في شاطبة ،ككاصؿ في مرسية ك صدكـ في
 -1حسيف يكسؼ دكيدار :المرجع السابؽ ،ص.55
 - 2ابف عذارل :المصدر السابؽ ،ج ،2ص.234
 - 3حماده فرج النجار :المرجع السابؽ ،ص ص.168 ،167
 - 4نفسو ،ص ص177 ،176

 - 5عبد اهلل عناف :المرجع السابؽ ،ص.450
 - 6ابف عذارل  :المصدر السابؽ ،ج ،3ص.236
 - 7مؤلؼ مجيكؿ :فتح األندلس ،تح :لكيس مكلينا ،الككالة اإلسبانية لمتعاكف الدكلي ،ص.119
 - 8عبد اإللو بنمميح :الرؽ في بالد المغرب كاالندلس ،المرجع السابؽ ،ص ص.534 ،533
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بمنسية.1
كال يمكف أيضا أف نغفؿ عمى أثر التسمط السياسي النسكم في البالط األمكم ،الذم كاف
سببا في تغيير مجرل الكثير مف األحداث ،كلعؿ أبرز مثاؿ يتضح مف خاللو ىذا النفكذ ىك ما
صبح البشكنجية زكجة الخميفة األمكم الثاني الحكـ المستنصر باهلل كأـ كلده ككلي عيده
مارستو ُ

ى شاـ ،كقد تمثؿ ذلؾ في السعي لتقديـ ابنيا ك كحيدىا ىشاـ المكلكد سنة 354ق965/ـ كي
يككف كما ُذكر كليا لعيد أبيو ،فأكعزت إلى سيدىا كمكالىا الخميفة أف يسند الشؤكف الخاصة
إلى محمد بف أبي عامر الذم رأت فيو الكفاءة ،ثـ طمبت منو أف يعيد إليو بالشؤكف الخاصة
صبح بإعالف البيعة الرسمية البنيا أبي الكليد ىشاـ بف
البنيا ىشاـ ،إلى أف تتكجت مساعي ُ

الحكـ كليا لعيد أبيو سنة365ق975/ـ قبؿ كفاتو بعاـ كاحد إثر اعتالؿ صحتو ،كسعت جاىدة

2
صبح
ُمذ أُعمنت كفاة زكجيا إلى أف تككف ليا الكصاية عمى كلدىا  ،كنستنتج مف ىذا استغالؿ ُ

صبح لمكانتيا عند الخميفة الحكـ المستنصر لتحقيؽ مطامحيا في السمطة كتكسيع نفكذىا
ُ
َمو ال أكثر .
السياسي كلـ تتكانى لتحقؽ ذلؾ رغـ ككنيا أ َ

ب ـــــ الرقيق في الجيش األموي:

ليس مف الغريب أف يستغؿ الرقيؽ حضكره في بالط الخالفة األمكية ليتسمؽ بعضيـ
سمـ المراتب العميا في الجيش ألف ىذا المجاؿ كذاؾ متداخالف لدرجة يصعب أحيانا التمييز
بينيما لككف الجيش كاإلدارة أداتاف مف أدكات تدبير شؤكف الرعية كالدفاع عف البالد .كقد كصؿ
الكثير مف العبيد إلى مناصب ىامة فييما مثؿ تكلي منصب قيادة الجيش في عيد الناصر
"نجده" الصقمبي ، 3كميسكر كغيرىما.4

 - 1مؤلؼ مجيكؿ :فتح األندلس ،المصدر نفسو ،ص.119
 - 2يكسؼ بف أحمد :المرأة في البالط األمكم في األندلس138ق755/ـ ػ422ق1030/ـ :دراسة في سيرتيا كدكرىا السياسي
السياسي كاالجتماعي كالثقافي ،حكليات اآلداب كالعمكـ االجتماعية ،الككيت ،2004 ،ص ص.137 ،135
 - 3حسيف يكسؼ دكيدار :المرجع السابؽ ،ص.55
 -4عبد اهلل عناف :المرجع السابؽ ،ص.461
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كمف أشير الصقالبة عمى اإلطالؽ الذيف تكلكا مناصب عميا في الجيش األمكم كاف
في عيد الحكـ المستنصر ىك فارس األندلس ،غالب بف عبد الرحماف الناصرم كىك أكؿ
نمكذج مف الجند الصقمبي الذم كصؿ إلى مراتب القيادة العميا ،كقد كانت الدكلة اإلسالمية في
األندلس مرىكبة الجانب بفضؿ قيادة ىذا الصقمبي لجيكشيا.1
كقد ذاع صيتو كقائد لمجند في الثغكر كفي شماؿ إفريقيا خالؿ عيد الخميفتيف عبد
الرحماف كالحكـ 2كما شغؿ بعضيـ أيضا كظائؼ أخرل ،حيث كانكا يقكمكف بميمة الحرس
الخاص لمخميفة عبد الرحماف الناصر 3مثؿ كظيفة الفتييف الكبيريف كيقع تحت مسؤكليتيما
النظر في شؤكف النظاـ العاـ لمقصر ،كىي مناصب خطيرة تجعؿ منيـ أقرب المقربيف إلى
الخميفة ،4كما كاف العبيد الذيف جمبيـ النخاسكف مف السكداف إلى اسبانيا حرسا مف المرتزقة،5
كيعممكف في الجيش األندلسي 6كيفيـ مف إشارة صريحة البف حياف كجكد فرقتيف في الجيش
الخالفي األمكم ،كاحدة يطمؽ عمييا "فرقة عبيد الدرؽ" ك األخرل " العبيد الرماة" ،ثـ اشتقكا بيف
صفي فرساف العبيد الرماة الخاصة ،7كما يقدـ لنا تقسيـ طبقات الجند إلى الجند األحرار
كالعبيد.8

 - 1حماده فرج النجار :المرجع السابؽ ،ص.187
 - 2محمد حناكم :المرجع السابؽ ،ص.31
 - 3رابح رمضاف :النشاط التجارم باألندلس خالؿ القرنيف الرابع كالخامس اليجرييف العاشر كالحادم عشر الميالدييف ،المرجع
السابؽ ،ص .56

 -4عبد اإللو بنمميح :الرؽ في بالد المغرب كاالندلس ،المرجع السابؽ ،ص.106
 - 5ج.س .ككالف :األندلس ،تر :إبراىيـ خكرشيد كآخركف ،دار الكتاب المبناني ،بيركت ،1980 ،ط ،1ص ،91عبد الكاحد
ذنكف طو :اإلسالـ في المغرب كاألندلس :كيؼ انتشر كلماذا؟ ،دار المدار اإلسالمي ،بيركت ،2009 ،ط ،1ص.92

 - 6إبراىيـ السيد الناقة :المرجع السابؽ ،ص.226

 - 7أبي مركا ف حياف بف خمؼ بف حياف األندلسي :المقتبس في أخبار بمد األندلس ،شرحو :صالح الديف اليكارم ،المكتبة
العصرية ،بيركت ،ط ،2006 ،1ص.33
 - 8أبي مركاف حياف بف خمؼ بف حياف األندلسي :المقتبس في أخبار بمد األندلس ،تح :عبد الرحماف عمي الحجي ،دار
الثقافة ،بيركت ،ص.120
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كالممفت لمنظر أف غالبية أعداد العبيد في الجيش األمكم كانت مف الصقالبة الذيف كاف
يؤتى بيـ أطفاال كيربكف تربية عسكرية ،كيدربكف عمى الخدمة في القصكر ثـ االنخراط في سمؾ
الجندية ليككنكا جنكدا في الحرس أك الجيش.1
كما اعتمد الخمفاء األمكييف كثي ار عمييـ في الجيش نظ ار المتيازىـ بالشدة كالمراس في
الحركب ،مثؿ قكؿ ابف عبدكف ":كمف أراد العبيد لحفظ النفكس كاألمكاؿ ...كمف أرادىـ لمحرب
كالشجاعة فالترؾ ك الصقالبة".2
غير أف الرقيؽ األسكد ػ ػ ػ كاف كاف بدرجة أقؿ مف الصقالبة ػ ػ ػ كاف لو حضكر في الجيش
األندلسي ،كقد جيء بيـ عمى نحك خاص ابتداء مف عيد عبد الرحماف الناصر ليككنكا حرسو
الخاص ،أما المن صكر بف أبي عامر فقد زاد مف عددىـ فبمغكا حكالي ألفيف مف المشاة ،ككانكا
قد استخدمكا فيما بعد مشاة كفرسانا.3
كقد أ ىتـ حكاـ بني أمية أيضا بعنصر يطمؽ عميو اسـ الحشـ 4كعناصر أساسية في
الجند حيث اتخذىـ الخميفة عبد الرحماف الناصر كقكة عسكرية أساسية بعد انيزامو في الخندؽ
سنة 328ق940/ـ ،كىؤالء يقكمكف بضبط المدف كالحصكف كالقصبات.
يشكؿ العبيد جانبا أساسيا مف الجيش األندلسي ،لكف ظير أثرىـ خاصة في زمف عبد
الرحماف الناصر الذم استخدميـ في الجيش ،ألنو كاف يريد أف يحضد شككة االرستقراطية
العربية كيبعد البربر قدر المستطاع.5

 - 1حسيف يكسؼ دكيدار :المرجع السابؽ ،ص.53
 - 2نفسو ،ص.55

 -3إنعاـ إبراىيـ :المرجع السابؽ.
 - 4الحشـ :كيقصد بو الجند مف خارج األندلس ،سكاء مف أكركبا أك مف المغرب سكدا كانكا أـ بيضا ،كيشرؼ عمييـ رجؿ
يطمؽ عميو " صاحب الحشـ" .عبد اإللو بنمميح :الرؽ في بالد المغرب كاألندلس ،المرجع السابؽ ،ص.511
 - 5مصطفى شاكر :األندلس في التاريخ ،منشكرات ك ازرة الثقافة ،دمشؽ ،1990 ،ص.67
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ثانيا ـــ دور الرقيق في الحياة االقتصادية:
رغـ األىمية التي أصبحت تكتسييا البحكث ذات الطابع االقتصادم ،إال أف تناكؿ
الباحثيف لممكضكع اقتصر عمى إشارات سريعة ال تحدد طبيعة األعماؿ كالخدمات التي كانت
تككؿ إليو بشكؿ دقيؽ ،ك قد يعكد ذلؾ إلى ككف الرقيؽ يصنؼ في أسفؿ السمـ االجتماعي رغـ
حضكره االقتصادم الفاعؿ في األندلس.
كتشير المراجع إلى أف أغمب العبيد الذيف ساىمكا في تحريؾ العجمة االقتصادية
باألندلس كانكا خاصة مف الزنكج األفارقة .حيث نرل أف العبيد السكد ك أقناف األرض قد
مارسكا األعماؿ الزراعية نظ ار لقدرتيـ عمى تحمؿ األعماؿ الشاقة كباعتبار األندلس بمدا
زراعيا .1كاستُخدـ ىؤالء العبيد لخدمة السادة في المنازؿ كالفالحة في ضياع كبار المالؾ في
الريؼ ،فال تتحدث المصادر عف الضياع ك المنيات الخاصة بكبار المالؾ إال كتقرنيا بالعبيد
الذيف كانكا مرتبطيف باألرض ،ينتقمكف معيا مف مالؾ إلى آخر ،كفي كقت مبكر مف الكجكد
العربي ػ ػ ػ اإلسالمي في األندلس تفيد إشارة إلى ضيعة بيا البقر كالغنـ كالعبيد باشتغاؿ ىؤالء
بتربية المكاشي إلى جانب الفالحة ،كىي ضيعة منحيا أرطباش القكطي ألحد المكالى الشامييف
يدعى "ميمكف العابد"

2

فكاف الرقيؽ يعتبر أدكات بيد المالكيف لألرض خصكصا ،يستخدمكنيـ

لتنفيذ أغراضيـ ،أىميا استخداميـ كقكة عمؿ في اإلنتاج ،3كيضيؼ مصطفى شاكر في حديثو
عف العبيد قائال ":أما العبيد الزنكج فكانكا لمسكؽ المحمية كلخدمة البيكت كالزراعة كأعداد العبيد
تنبئ عف مقدار الثركة العامة كعف مقدار الحاجة إلى األيدم العاممة كالحاجة إلى اآلالت
الحربية العسكرية".4
 - 1عز الديف عمر مكسى :المرجع السابؽ ،ص ،119رابح رمضاف  :النشاط التجارم باألندلس خالؿ القرنيف الرابع
كالخامس اليجرييف العاشر كالحادم عشر الميالدييف المرجع السابؽ ،ص.149

 - 2حسف قرني :المجتمع الريفي في األندلس في عصر بني أمية ،المجمس األعمى لمثقافة ،القاىرة ،ط ،2012 ،1ص.210
 - 3عصمت عبد المطيؼ دندش :األندلس في نياية المرابطيف كمستيؿ المكحديف عصر الطكائؼ الثاني ،دار الغرب
اإلسالمي ،بيركت ،ط ،1988 ،1ص.286
 -4مصطفى شاكر :المرجع السابؽ ،ص.67
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كما أف الرقيؽ عمؿ في الصناعة كالحرؼ ،فقد كانكا بمثابة قكة عمؿ رئيسية ال يمكف
االستغناء عنيا ،ككانت قيمة العبد تزداد إذا كاف يجيد إحدل الصناعات كالنجارة أك البناء أك
غير ذلؾ ككاف يجرم أحيانا إعارة العبيد أك تسميفيـ أك تأجيرىـ بأجرة معمكمة مف جانب
أسيادىـ .1كيصؼ السقطي كؿ صنؼ مف العبيد كما يصمح الشتغالو فيذكر" أف الزنج كاألرمف
يصمحكف لمكد كالخدمة كالعطاء" 2مما يعني أف ىاذيف الصنفيف يعمالف في الزراعة كغيرىا مف
النشاطات االقتصادية األخرل.
كمع مركر الزمف كأماـ التحكؿ الذم عرفتو بالد األندلس في القرف الرابع اليجرم ػ ػ ػ
العاشر الميالدم عمى عدة مستكيات كمف بينيا أكضاع الرقيؽ بيا ،فقد تحسف حاؿ الرقيؽ
تحت حكـ الخالفة األمكية ،ك أصبحكا زراعا يتمتعكف بحرية التصرؼ في أراضييـ

3

كفؽ ما

يشتيكف لترفع سادتيـ إلى احتراؼ الفالحة ،4مثؿ الفتى الكبير درل األصغر الخازف الصقمبي
الذم أىدل مكاله الحكـ المستنصر منيتو التي كانت تدعى " المنية الركمانية " بجميع ما كاف
فييا داخميا كخارجيا مف البساتيف كاألراضيف المزركعة كما كاف لو بيا مف عبد كأمو ك ثكر
كدابة ،5كما انتشر فف النحت عمى العمب الخشبية المطعمة بالعاج ألغراض تجميمية ك ازدىرت
ىذه الصناعة منذ عيد الخميفة الحكـ المستنصر كاستمرت حتى عصر الحاجب المنصكر كقد
شارؾ الرقيؽ في ىذه الصناعة كمف أبرز األمثمة عندما قاـ درم الفتى الصقمبي سنة
353ق964/ـ ،بصناعة عمبة كصندكقاف آخ ارف بأمر الحكـ المستنصر.6

 - 1حسف قرني :المرجع السابؽ ،ص.210
 - 2السقطي :المصدر السابؽ ،ص.50

 -3عبد اإللو بنمميح :الرؽ في بالد المغرب كاألندلس ،المرجع السابؽ ،ص.91
 - 4رينيرت دكزم :المرجع السابؽ ،ج ،1ص.49
 - 5حسف قرفي :نفسو ،ص.210
- 6حسيف يكسؼ دكيدار ،المرجع السابؽ ،ص ،252عبد العزيز سالـ :قرطبة حاضرة الخالفة في األندلس ،مؤسسة شباب
الجامعة ،اإلسكندرية ،ص.133
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كصنع الفتى العامرم نمير صندكؽ مف العاج سنة 395ق1004/ـ ،1كتحكي ىذه
الصناع مف الرقيؽ يحترفكنو ،فالمالحظ أف حالة العبيد لـ تكف سيئة
األمثمة عف الفف الذم كاف
َ

عمى العمكـ.2

ثالثا -دور الرقيق في الحياة االجتماعية:
بما أف الرقيؽ مترصد عمى أدؽ تفاصيؿ الحياة األسرية ألسرتو المالكة ،أف يحدث تأثي ار
في النمط المعيشي ليا ،إال أف النظرة الدكنية كانت غالبة عمى حياة الرقيؽ في المجتمع كعمى
الرغـ مف ىذا فقد أثبت كجكده في بعض الحاالت فنجد أف بعض الجكارم سمبنا قمكب أسيادىف
مف األحرار 3مثؿ تشييد الج ارية متعة مسجدا بمدينة قرطبة حمؿ اسميا ككذلؾ مقبرة قرطبة في
العاصمة 4كما أف الزىراء جارية عبد الرحمف الناصر كاف ليا نفكذ كبير حتى أنيا جعمتو يبني
باسميا ربضا ممككيا كامال كىك الزىراء الذم بني تحت جبؿ العركس نحك ثالثة أمياؿ مف
قرطبة.5
كقد غمب عمى المجتمع األندلسي مظاىر البذخ كاألبية ،كقد استجمب إلى األندلس مف
ركائع الحمي النفيس الجكىر قاـ الخميفة الناصر لديف اهلل بإىداء جاريتو عقدا فاخ ار ،6كما أف
الجانب االجتماعي أثر في بعض الرقيؽ كخاصة الجكارم حيث قامت العديد منيف بتغيير
أسماءىف مثؿ الجارية "ماريا" النصرانية ك"أكركرا" إلى مزنة كصبح ككذلؾ دينيما.
كما خمدت بعض الجكارم أسماءىف في الحضارة األندلسية فالجارية شعاع خمد اسميا
عندما بنت جامع باسميا.7
 - 1حسيف يكسؼ دكيدار ،المرجع السابؽ :ص.134
 - 2عصمت عبد المطيؼ دندش :المرجع السابؽ ،ص.286
 - 3عيكني محمد :المرجع السابؽ ،ص .83

 -4يكسؼ بف أحمد حكالة  :المرجع السابؽ ،ص .144
 - 5محمد عبد اهلل عناف :المرجع السابؽ ،ص .520
 -6خالد حسف حمد الجبالي :الزكاج المختمط بيف المسمميف كاألسباف مف الفتح االسالمي لألندلس كحتى سقكط الخالفة -92
422-92ىػ ،مكتبة اآلداب ،القاىرة ،2004،ص .81
 - 7ابف عذارل :المصدر السابؽ ،ج ،2ص  ...30الحميرم :المصدر السابؽ ،ص .223
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كما أف الجكارم أدخمنا عمى المجتمع األندلسي البرانس الذم كاف لبسو شائعا بيف
الجكارم بشكؿ خاص كال ربما تككف ىذه الكسكة الجديدة قد دخمت األندلس مف ناحية المشرؽ
عف طريؽ الجكارم المغنيات المكاتي جمبف إلى األندلس.1
كما أف الرقيؽ الصقمبي ترؾ أثر حضاريا في األندلس ال يمكف إغفالو كاف كانكا قد فقدكا
كؿ صمة ببالدىـ األصمية ،كاعتنقكا اإلسالـ ،كأتقنكا المغة العربية ،فإنيـ عمى رغـ مف ذلؾ
جمبكا معيـ بعض العادات االجتماعية 2كالتقاليد الثقافية كالفنكف الشعبية كالمرادفات المغكية التي
تعممكىا في صغرىـ ،كالظاىر أف الصقالبة لـ يذكبكا في المجتمع األندلسي ،بؿ كاف ليـ كيانيـ
الخاص ،كليذا كانكا عنص ار ىاما في المجتمع األندلسي.3
كمف الفنكف التي جمبكىا معيـ كقد أشار الطرطكسي إلى اختصاصيـ بأنكاع مف األلحاف
كالرقصات الشعبية نسبت إلييـ مثؿ المحف الصقمبي كالرقص الصقمبي الذم يذكرنا بشيء منو
الرقص اإلسباني الحديث الفالمنجك.4
كقد أصبح الغناء كالمكسيقى جزاء مف كياف معظـ أىؿ األندلس كفي مختمؼ طبقاتيـ
كأنيـ في أكساطيـ الشعبية يقرءكف القرآف باأللحاف كالرقص باّألرجؿ ،كالتصفيؽ باأليدم كىي
عادات اخترعكىا كعميو كصؼ الطرطكسي ذلؾ قائال >> :كجعمكا الكؿ لحف مف ألحانيـ في
القرآف اسما مخترعا فقالكا المحف الصقمبي فإذا قرؤا قكلو تعالى>>:كاذا قيؿ أف كعد اهلل حؽ<<
يرقصكف في ىذه اآلية كرقص الصقالبة بأرجميـ كفييا الخالجيؿ ،كيصفقكف بأيدييـ عمى
نغمات متكازنة.5

 -1خالد حسف حمد الجبالي :المرجع السابؽ ،ص .68
 - 2حسيف يكسؼ دكيدار :المرجع السابؽ ،ص .269
 - 3حماده فرج النجار :المرجع السابؽ ،ص .212
 - 4حسيف يكسؼ دكيدار :المرجع نفسو ،ص .269
 - 5نفسو.
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كما أف الصقالبة بحكـ مكانتيـ كمركزىـ االجتماعي كبالنظر إلى األعماؿ التي
يباشركنيا في القصر ،أىتـ الصقالبة بمظير لباسيـ ،فكانكا يمبسكف أحسنيا دكف أف ننسى دكر
المرأة الصقمبية في المجتمع األندلسي فكانت مغنية كأدبية كخادمة ىذا مما أدل إلى بركز جيؿ
مثقؼ.1
كما شيد المجتمع األندلسي في ظؿ الخالفة مرحمة المزج كاالنصيار بيف العرقيات
المتنكعة ليحدث نكع مف التجانس لـ تشيده األندلس مف قبؿ .2كما قاـ الرقيؽ بتربية األطفاؿ
ككانت الجكارم يقمف بإرضاع األطفاؿ كلقد اختصت الزنجيات بيذه المينة بينما أسندت تربية
األطفاؿ إلى النكبيات.3
كما أف العبيد الذيف جمبيـ النخاسكف مف السكداف إلى اسبانيا لـ يككنكا في النياية حرسا
مف المرتزقة بتزايد عددىـ فحسب بؿ امتزجكا بباقي سكاف المدف نتيجة الزكاج مف نساء العبيد
الالئي حضيف بتقدير خاص ككف مطمكبات مف الرجاؿ بسبب ما تميزنا بو مف فضائؿ كميارة
في الشؤكف المنزلية ،كبذلؾ نشأ نكع مف العالقات الحميمية بيف األبناء كالرقيؽ.

4

كمف مياـ الرقيؽ األسرية إعداد الطعاـ في القصر االندلسي في عصر الخالفة يشترؾ
في تحضيره عدد مف العبيد كالجكارم مثؿ طرفة صاحب المطبخ.

5

 - 1خميسي بكلعراس :الحياة االجتماعية كالثقافية لألندلس في عصر ممكؾ الطكائؼ 479 -400ق 1086-1009/ـ،
مخطكطة لنيؿ شيادة الماجستير في التاريخ االسالمي ،كمية اآلداب كالعمكـ االنسانية ،قسـ التاريخ كعمـ كاآلثار،
 ،2007/2006ص .50

 -2محمد السعيد الدغمي :المرجع السابؽ ،ص .44
 - 3لطيفة بشارم بف عميرة :المرجع السابؽ ،ص  ...413عيكني محمد :المرجع السابؽ ،ص ص.83 -82
 - 4ج .س ككالف :المصدر السابؽ ،ص.91
 - 5أنعاـ إبراىيـ  :المصدر السابؽ.
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ثالثا :دور الرقيق في الحياة الثقافية
لقد ميز الفيمسكؼ اليكناني أرسطك بيف عمـ السادة كعمـ العبيد حيث اعتبر عمـ السادة
ىك عمـ استعماؿ كاستغالؿ األرقاء ،بينما حصر عمـ العبيد في أمكر خدمة السادة كطبخ كتربية
األطفاؿ كما إليو مف أصناؼ الخدمة.1
أ -تعليم الرقيق:
لقد حثت السنة النبكية الشريفة عمى تعميـ التربية كالتعميـ ،كنشر نكرىما كفكائدىما في
كؿ مكاف كعمى كؿ إنساف دكف استثناء األرقاء أك العبيد ،2حيث كضح الرسكؿ صمى اهلل عميو
كسمـ كحث عمى تعميميـ كتثقيفيـ كتأديبيـ لقكلو >> :مف عمّـ عبدا آية مف كتاب اهلل فيك
مكاله ،ينبغي لو أال يخذلو كال يستأثر عميو <<3.كلقكلو أيضا >> :ثالثة يؤتكف أجرىـ مرتيف
مف كانت لو جارية فعمميا كأحسف إلييا كتزكجيا كاف لو أجراف في الحياة األخرل أجر بالنكاح
كالتعميـ كأج ار بالعتؽ<<4.
كما أف المسممكف في صدر اإلسالـ كانكا يحرصكف عمى تعميـ الرقيؽ كتأديبيـ بالرفؽ
كالميف لقكلو عز كجؿ >> :كبالكالديف إحسانا كبذم القربى كاليتامى كالمساكيف كالجار ذم
القربى كالجار الجنب كالصاحب بالجنب كابف السبيؿ كما ممكت أيمانكـ إف اهلل ال يحب كؿ
مختاال .<<5إال أنو بعد كفاة العبادلة األربعة عبد اهلل بف عمر ،عبد اهلل بف عباس ،كعبد اهلل بف
بف

الزبير ،كعبد اهلل بف عمرك بف العاص. 6
ككذلؾ كفاة الخمفاء الراشديف األربعة أبك بكر الصديؽ كعمر بف الخطاب كعثماف بف

عفاف كعمي بف أبي طالب الذيف ساركا عمى نيج النبي صمى اهلل عميو كسمـ في معاممة الرقيؽ
 - 1عبد اإللو بنمميح :الرؽ في بالد المغرب كاألندلس ،المرجع السابؽ ،ص.448
 - 2أحمد شفيؽ :المرجع السابؽ،ص.72

 -3عبد اإللو بنمميح :الرؽ في بالد المغرب كاالندلس ،المرجع نفسو ،ص .448
 - 4أحمد شفيؽ :المرجع نفسو ،ص.72
 - 5سكرة النساء :اآلية .36
 -6عيكني محمد :المرجع السابؽ،ص.93
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باإلضافة إلى اتساع الفتكحات اإلسالمية كتغير الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية أدت إلى كثرة
الرقيؽ في العيد األمكم ،مما أدل إلى تغيير األنفس كمالت لحياة الميك.1
كيبدكا أف اىتماـ السادة بتعميـ أرقائيـ لـ يكف عمى نطاؽ كاسعة ،كلكنيـ كانكا يحظكف
باكتساب معارؼ سادتيـ كبحكـ المالزمة ليـ ،2فقد نشطت الحركة العممية في عصر الخالفة
نشاطا عظيما حتى غدت مف أعظـ الحكاضر العممية في القرف الرابع اليجرم ،3غير أنيا
كصمت إلى ىذه المكانة في عصر المستنصر كاف أكثر الخمفاء األمكييف حبا لمعمـ كجمعا
لمكتب ، 4حتى أنو جمع ما ال يحد أك يكصؼ كثره كنفاسو حتى قيؿ أنيا أربعمائة ألؼ مجمد
كأنو لما نقمكىا أقامكا ستة أشير في نقميا .5كبذلؾ أتيحت لمرفيؽ فرصة التعمـ كأخذ العمـ كذلؾ
مف خالؿ مجالس العمـ كاألدب التي كاف بحضكرىا فقد رافؽ الرفيؽ سادتيـ مف الفقياء
كالعمماء كاألدباء في مجالسيـ العممية كما يكشؼ لنا المثؿ الشعبي عف رفقة أمة ألحد القضاة،
كيبيف مكاف األمة في ظؿ سيدىا القاضي<< ماتت الخادـ ،جات المدينة كميا تعزم ،مات
القاضي ما جا حد>> 6كىذا يدؿ عمى إقباؿ اإلماء عمى مجالس األدب كالعمـ.7

 - 1السيكطي :المصدر السابؽ ،ص ،ص.282، 259 ،99
 - 2حسيف عمي أحمد :المرجع السابؽ ،ص.234

 - 3سامية مصطفى مسعد :المرجع السابؽ ،ص.35
 - 4مؤلؼ مجيكؿ :تاريخ األندلس ،ص.211
 - 5حسيف يكسؼ دكيدار :المرجع السابؽ ،ص.384
 -6عبد اإللو بنمميح :الرؽ في بالد المغرب ك االندلس ،ص ص .455-454
 -7عيكني محمد :المرجع السابؽ ،ص .94
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ب -العطاء الثقافي للرقيق:
مف صعكبة رصد العطاء الثقافي كالعممي لمرفيؽ إال ما كرد عرضا أك في اإلخبار عف
أسيادىـ باإلضافة إلى ضياع بعض المؤلفات ،1ككذلؾ اإلجحاؼ الذم لحؽ بالرقيؽ مف خالؿ
عدـ السماح ليـ باكتساح المجاؿ الثقافي مف بابو الكاسع إال في حاالت محدكدة ،كمع ىذا قد
تكلى جممة منيـ مناصب ىامة في الدكلة كالقضاء فقد كلي األمير األمكم محمد المكلى عمر
بف ليث القبعة قضاء الجماعة في قرطبة <<كىك أكؿ مف كلي قضاء الجماعة مف الخمفاء مف
المكالي>>.2
قد لعب الصقالبة دك ار ىاما في الحياة العممية ،3كفي عيد الحكـ المستنصر ظير الفتى
تميد الصقمي الذم كاف مشرفا عمى خزانة 4العمكـ بقصر بني اميو كقيؿ أف عدد الفيارس التي
كانت فييا تسمية الكتب 5أربعة كأربعكف فيرسة في كؿ فيرسة خمسكف كرقة ،ليس فييا إال ذكر
ذكر أسماء الدكاكيف فقط.6
كقد برز في عيد المنصكر بف أبي عامر عدد مف الفتياف ممف أسيـ في النشاط األدبي
كالعممي بنصيب كافر منيـ ،7الحبيب الصقمي الذم ألؼ زمف ىشاـ المؤيد كتابو<<االستظيار
كالمغالبة عمى مف أنكر فضؿ الصقالبة.>>8

 -1لطيفة بشارم بف عميرة :المرجع السابؽ ،ص .384
 -2عبد اإللو بنمميح :الرؽ في بالد المغرب ك االندلس ،المرجع السابؽ ،ص ص .462-457
 -3حسيف يكسؼ دكيدار :المرجع السابؽ ،ص .57
 -4حماده فرج النجار :المرجع السابؽ ،ص .176

 - 5محمد عبد اهلل عناف :المرجع السابؽ ،ج ،2ص .506
 -6المقرم :المصدر السابؽ ،ج ،1ص .386
 -7حماده فرج النجار :المرجع نفسو ،ص .247
 -8المقرم :المصدر السابؽ ،ج ،2ص ...82أحمد الطاىر :دراسات كمباحث في تاريخ االندلس ،عصرم الخالفة كالطكائؼ،
كالطكائؼ ،الدار البيضاء ،ط ،1993 ،1ص.49
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تعصب فيو لبنى جمدتو كذكر فيو بعضا مف أسفارىـ كطريؼ أخبارىـ 1مف ىـ عماره
الصقمي ،كالفتى الكبير ،كصقمي ميسكر كنجـ الكصيؼ كغيرىـ.2
كما كاف لممنصكر فتى يدعى فاتنا حسف الخط كاسع المعرفة فصيح المساف،3الذم برع
في األدب كناظر صاعد العالـ المغكم عند المنصكر فأقحمو كأعجب بو المنصكر ،كيذكر أنو
كجد في تركتو بعد كفاتو دفاتر أدبية حسنة.4
حيث قاؿ عنو ابف بساـ<< أكحد ال نظير لو في عمـ كالـ العرب ،ككؿ ما يتعمؽ
باألدب ككاف يمتمؾ مكتبة قيمة >> كلكف لألسؼ بيعت بعد كفاتو زمف الفتنة.5
كما دفع المنصكر بف أبي عامر أحد مكاليو كىك مجاىد العامرم 6الى تعمـ عمـ
القراءات حيث اجتيد في تعميمو كعرضو عمى مف كاف مف أئمة القراء بحضرتو ،فكاف سيمو
في ذلؾ الكقت ،كبذلؾ سطح نجـ مجاىد العامرم ليس عمى المستكل السياسي في شرؽ
األندلس بؿ أيضا عمى المستكل الثقافي فقد أشار المؤرخكف ككتاب التراجـ بمكانتو العممية
كنبكغو خاصة في عمـ العربية كعمـ القرآف ،كاستمر في سبيؿ نشر العمـ حتى حج إليو العديد
مف رجاالت الفكر االندلسي مثؿ أبي عمر كالمقرم كغيرىـ ،قاؿ عنو ابف حياف << فشاع العمـ
في حضرتو حتى فشى في جكاريو كغممانو<<.7

 -1آنجؿ جنثالث يالنثيا :تاريخ الفكر األندلسي ،تر :حسيف مؤنس ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاىرة1955 ،ـ ،ص .72
 -2أبي الحسف عمى بف بساـ الشنتيرم :الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة ،تح :إحساف عباس ،دار الثقافة ،بيركت ،ط ،1
1399ىػ 1979 /ـ ،القسـ الرابع ،المجمد  ،1ص .34

 -3نفسو.

 -4حسيف يكسؼ دكيدار :المرجع السابؽ ،ص.57
 -5ابف بساـ :المصدر نفسو ،ص .34
 -6حسيف يكسؼ دكيدار :المرجع نفسو ،ص.37
 -7عبد اإللو بنمميح :الرؽ في بالد المغرب ك االندلس ،المرجع السابؽ ،ص ص .451 -450
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كقد ظير نكعا آخر مف التعميـ كىك التثقيؼ كتأديب الجكارم ،حيث اىتـ السادة بتربية
كتعميـ الجكارم أكثر مف تعميـ تأديب العبيد كحتى أكثر مف النساء الحرائر ألسباب مادية،
حيث اف الجارية اذا كانت مغنية أك أدبية ارتفع ثمنيا اضعافا مضاعفة عف ثمنيا عندما 1ال
تككف مكىكبة أك متعممة 2كليذا أعتبر تعميـ الجكارم كالعناية بيف استثما ار تجاريا ،مثؿ محمد
بف الكتاني المتطبب الشيير بتجارة اإلماء القياف حيث كاف يعمميف الكتابة كاألعراب كغير ذلؾ
مف الفنكف كاألدب ،ككاف يفتخر بتعميميف قائال << فانا منبو الحجارة فضال عف أىال الفدامة
كالجيالة اعتبر ذلؾ في ممكي األف أربع ركميات كف باألمس جاىالت ،كىف االف عالمات
حكيمات منطقيات ،فمسفيات ىندسيات مكسيقياكيات اسطرالبيات معدالت نجكميات النحكيات
عرضيات أدبيات خطاطيات ...كفي ىذا أعظـ الشيكد اني أكحد عصرم كنسيج كحدم>>3
كمف الجكارم االخريات الالئي أدبف كعممف مزنة جارية الخميفة عبدالرحمف ناصر لديف
اهلل 4كانت أدبية حسنة الخط 5حادقة مف أخط النساء تكفيت في 358ىػ968/ـ

6

كفي عيد الحكـ المستنصر باهلل تكلت أمر الكتابة الجارية لبنى كانت حاذقة بالكتابة
نحكية شاعرة بصيرة بالحساب مشاركة في العمـ ككانت عركضية حسنة الخط لـ يككف في
قصرىـ أنبؿ منيا تكفيت في  374ىػ  984ـ.7
 - 1أحمد أميف :المرجع السابؽ ،ص ص .110 -109
 -2أحمد أميف :المرجع نفسو ،ص .110
 -3عبد اإللو بنمميح :الرؽ في بالد المغرب ك االندلس ،المرجع السابؽ ،ص ص .452 - 451
 -6أنظر الممحؽ رقـ , )05(:عبد اإللو بنمميح :المرجع نفسو ،ص .458
 -4محمد عبد اهلل عناف :المرجع السابؽ ،ص .373
 -5إنعاـ ابراىيـ :المرجع السابؽ.
 -6محمد بركات ،البيمي :المؤرخ المصرم ،كمية االدب ،دراسات كبحكث تاريخية محكمة ،قسـ التاريخ ،جامعة القاىرة ،العدد
السادس عشر1996 ،ـ ،ص .92

 -7ابف اآلبار الحافظ أبي عبد اهلل محمد بف عبد اهلل أبي بكر القضاعي البمستي :التكممة لكتاب الصمة ،تح :،الدكتكر عبد
السالـ اليراس ،دار الفكر ،بيركت ػ لبناف1415 ،ىػ1995/ـ ،ج ،4ص  ...246ابف بشككاؿ :الصمة ،تح :إبراىيـ االبيارم،
دار الكتاب المصرية ،القاىرة ،ج ،3مج ،1990 ،13ص...992خالد حسف محمد الجبالي :المرجع السابؽ ...157 ،الضبي:
المصدر السابؽ ،ص .546
44

الفصل الثالث:

أدوار الرقيق في األندلس في عصر الخالفة األموية

كما اشتغمف بعمـ القراءات مف ىف ريحانة التي قرأت القراءات بالمرية كميا عمى يد
المقرئ األندلسي أبي عمر كالداني ،1ككذلؾ الجارية الغالمية محظية الحكـ المستنصر أمر أبا
القاسـ سميماف بف أحمد بف سميماف األنصارم المعركؼ بالرصافي أف يعمميا التعديؿ كخدمة
اإلسطرالب استكممت عمميا في ثالثة أعكاـ أك نحكىا كأعجب الحكاـ بيا كألزميا خدمة ما
تعممتو في داره ،2ككذلؾ الجارية نظاـ الكتابة كانت بقصر الخالفة في أياـ ىشاـ المؤيد بف
الحكـ المستنصر باهلل ،كانت بميغة مدركة محبرة لمرسائؿ ،كمف أبرز ما خطتو بيدىا الخطاب
الذم جدد فيو المنصكر بف أبي عامر كالية العيد في الحجابة كمنا بعده البنو المظفر عبد
الممؾ كذلؾ في شكاؿ 392ىػ1002/ـ ،فقد كاف الخطاب مف إنشائيا كأسمكبيا.3
ىناؾ شخصية أخرل في قصر الخالفة أياـ ىشاـ المؤيد كىي أميمو الكاتبة كجارية
حسيف بف حيي كحظيتو فقد عيد ليا الميدم بف محمد بف ىشاـ بف عبد الجبار بحراسة ىشاـ
المؤيد أياـ تغيبو بدار الحسيف بف حيي.4
كاف لمجكارم الكاتبات شأف عظيـ في قصر الخالفة فقد ممكف عمما كمكىبة غزيرة كنادرة
كال غرابو في ذلؾ ،ألف أىؿ األندلس مكلعكف بالعمـ كالتعميـ كقد ذكر عبد الكاحد المراكشي
قائال ":أنو كاف بالربض الشرقي لقرطبة مائة كسبعكف امرأة يكتبف بالخط الككفي".
كيتضح مف خالؿ ىذا أف لمجكارم نصيب في النيضة العممية كاألدبية في األندلس كىذا
ما ذىب إليو بعض الباحثيف كمحمد جميؿ كالريسكفي ،ككذلؾ برعف في المكسيقى كالغناء. 5
 -1إنعاـ إبراىيـ ،المرجع السابؽ.

 -2خالد حسف حمد الجبالي ،المرجع السابؽ ،ص .154
 -3ابف االبار :المصدر السابؽ ،ج ،4ص .246
 -4ابف االبار :المصدر نفسو ،ص .250
 - 5كىك أبك العاص الحكـ بف ىشاـ بف عبد الرحماف بف معاكية ابف ىشاـ بف عبد الممؾ بف مركاف بف الحكـ ،كسمي
بالربضي ألنو أكقع بأىؿ الربض فقتميـ كخرب ديارىـ فتركيا خاكية عمى عركشيا ،بكيع في صفر سنة 180ق كىك ابف الستة

كالعشركف سنة تكفي سنة 207ق،فكانت خالفتو 26سنة كاحدل عشر شيرا...الحميدم أبي عبد اهلل محمد بف أبي نصر فتكح
بف عبد اهلل األزدم :المصدر السابؽ ،ص  ...10عبد الكاحد المراكشي :المصدر السابؽ ص ص  12ػ ...13بف الفرضي:
المصدر السابؽ ،تح :ابراىيـ األيبارم،ج ،1ص...27ابف عذارم :المصدر السابؽ،ج ،2ص ...61الضبي :المصدر
السابؽ،ج ،1ص.34
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مثؿ جارية الحكـ بف ىشاـ 1ميجة التي برعت في الغناء فكانت حسنة الصكت بارعة في
التمحيف ككاف الحكـ بف ىشاـ يعشؽ الجكارم كالغناء كالجاريتيف "عزيزة" ك"فاتف".2
كىذا ما أكده إبراىيـ العكش كذلؾ بقكلو( :إف طبيعة حياه الجكارم تتطمب أف يتعممف فنكنا
عمميو كثيرة مما عرفتو األندلس).3
كما قامكا بدكر خطير يتمثؿ في إسناد السادة إلى تعميـ أبنائو ،ك تيسير سبؿ أماميـ
لإلقباؿ عمى الدرس مثؿ أبي الفقيو أبك إسحاؽ الجبنياني كمؼ خمسة عشر صقميا مككميف
بحفظو.

4

كقد أشارت المصادر التاريخية إلى نبكغ بعض الجكارم المكاتي حاكلف اجتذاب أسيادىف
بالعمـ كحسف الظرافة كالمباقة 5مثؿ الزىراء حضيو عبد الرحمف الناصر كاف ليا نفكذ كبير حتى
حتى جعمتو يبني ليا ربضا باسميا كىك الزىراء الذم بني تحت جبؿ العركس عمى نحك ثالث
أمياؿ شمالي قرطبة.6
كمف الرقيؽ المشتير بالعمـ كاألدب كالثقافة مثؿ أبك عمر أحمد عبد الممؾ االشبيمي
المعركؼ بابف المككم ،مكلى بني أمية كسكف قرطبة ،شيخ فقياء األندلس في كقتو ،تفقو عمى
يد أبي إبراىيـ ككاف يرل فيو النجابة كاالجتياد فاعتنى بو كحبب إليو الدرس مدة عمره ال يفترؽ
عنو ليال نيا ار حتّي قاؿ ابف عفيؼ (:انتيت رئاسة العمـ باألندلس)حتى صارت بمثابة يحيى بف
يحيى في زمانو ،كاعتمى عمى جميع الفقياء كنفذت األحكاـ برأيو فحكـ عمى الحكاـ ،كضع
صيتو باألندلس ،كحاز رئاسة أحاديثيا المشيكرة تكفي بداية انبعاث الفتنة البربرية بقرطبة في

 - 1عيكني محمد :المرجع السابؽ ،ص.55
 - 2نفسو ،ص ص53ػ .54

 - 3عبد اإللو بنمميح :الرؽ في بالد المغرب كاالندلس ،المرجع السابؽ ،ص.456
 - 4نفسو ،ص.457
- 5عيكني محمد :المرجع نفسو ،ص.95
 - 6المقرم :المصدر السابؽ،ج ،2ص.151
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جمادل األكلى سنة إحدل كأربعمائة 1.كقد اشتيرت مف النساء في ىذا المجاؿ عابده المدينة
جارية سكداء مف رقيؽ المدينة حالكة المكف غير أنيا تركم عف اإلماـ مالؾ بف انس كغيرىـ
مف العمماء حتى قاؿ البعض أنيا تركم عشرة أالؼ حديث.2
كما لمعت شخصيات مف الرقيؽ المكالي في مجاؿ العمكـ العقمية كلك في نطاؽ محدكد
مثؿ أبك الحسف مكلي يكسؼ ابف إبراىيـ كاف مف أىؿ المعرفة كالحساب كالنجكـ كلو كتاب
بعنكاف االىتداء بمصابيح السماء ،3ككذلؾ راضيو مكالة اإلماـ عبد الرحمف الناصر لديف اهلل
التي تدعى نجـ أعتقيا الحكـ عف أبيو ،فتزكجيا لبيب الفتى ،كحجا معا 353ىػ ككانا يقرآف
القرآف كيكتبانو كقد ركل عنيا أبك محمد بف خزرج كقاؿ عندم بعض كتبيا ،كىذا يؤكد لنا انو
كاف في األندلس مف النساء مف برعف في التأليؼ.4
كما كانت لمرقيؽ مساىمات في الحياة األدبية فقد كاف الشعر مف الظكاىر االجتماعية
التي خمفيا الرقيؽ ككاف ليا اثر في الحياة الثقافية فتنكع الشعر بيف الغزؿ كالحنيف لألكطاف،5
كما كاف لمجكارم اثر كبير في الحياة الشعرية كاألدبية في األندلس كأصبحت مصدر الياـ
الشعراء ،كمحف از لنظـ الشعر فييف كأدل ىذا إلى نظـ الشعراء فييف ،سبعمائة كثالثة كستيف
بيت كثالثة مكشحات ك أرجكزة كأزجاال مختمفة.6

 - 1عيكني محمد :المرجع السابؽ ،ص .96

 - 2محمد سعيد الدغمي :المرجع السابؽ ،ص ...43المقرم :المصدر السابؽ ،ج ،2ص .139
 -3عبد اإللو بنمميح :الرؽ في بالد المغرب ك االندلس ،المرجع السابؽ ،ص .468
 -4خالد حسف حمد الجبالي :المرجع السابؽ ،ص ...146محمد بركات البيمي  :المرجع السابؽ ،ص .89
 -5عبد اإللو بنمميح :الرؽ في بالد المغرب ك االندلس ،المرجع نفسو ،ص .470
 -6عيكني محمد :المرجع نفسو ،ص.56
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كما أف معظـ الجكارم 1ممكف القدرة عمى نظـ الشعر فنظمف ثمانيف بيتا في مكضكعات
متعددة ،كعممنا عمى نشر مائة كخمسة كأربعيف بيتا شعريا كثالثة مكشحات 2كما ساىمف في
نقؿ الثقافة المشرقية ،كخصكصا الشعر المشرقي الذم غنينو.3
فقد قامت إحدل جكارم ابف الكتاني التي أسمعت الحاضريف أبياتا شعرية تحمؿ حنينا إلى
بالدىا عندما حمت ببالد البشكنج أخذت العكد كأنشدت:
خميمي مالي لمريح تأتي كأنػ ػ ػ ػمػ ػػا

بخالطيا عند اليبكب خ ػ ػ ػمكؽ

أـ الريح جاءت مف ب ػ ػالد أحبتي

أحسبيا ريح الحبيب تسكؽ

سقى اهلل أرضا حميا االغيد الذم

لتذكاره بيف ضمكع حريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ

أصار فؤادم فرقتيف فعنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػده

4

فريؽ كعندم لمسياؽ فريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ

كما عبرت جارية المنصكر بف أبي عامر عف مكنكف مشاعرىا فنظمت شع ار في الكزير أبي
المغيرة بف حزـ قائمو:
قدـ الميؿ عند سبر النيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار
فكأف النيار صفحة خ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذ

كبدا البدر مثؿ نصؼ س ػ ػ ػكار
ككأف الظالـ خط ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذار

5

كمف الشعر الغزؿ ما نظمو الشاعر ابك الحسف عمي بف عمر بف أضحي
اليمذاني قائال:
هلل في منزؿ قد ظؿ مثكاكا

يا ساكف القمب رفقا كـ تقطعو

 -1كىي الفتية مف النساء بينة الجراية ،كىي السفينة سميت بذلؾ لجرييا في البحر ،كمنو قيؿ لألمة جارية عمى التشبيو
لجرييا مستسخرة في أشغاؿ مكالييا ثـ تكسعت الكممة حتى سمكا كؿ أمة جارية كاف كانت عجكز...ابف منظكر  :المصدر

السابؽ ،ج ،7ص ...611الفيكمي أحمد بف محمد بف عمي :المرجع السابؽ ،ص  .38محمد سعيد الدغمي :المرجع نفسو،
ص...44الفيركزم آبادم  :المرجع السابؽ ،ص .316
 -2كىك فف الذم ابتكره مقدـ ابف المعاني القبرم كالذم يصاغ عمى نظاـ جديد لمقكافي كاألكزاف كنسؽ جديد لتكالي األبيات
كيختمؼ عف نظاـ القصيد ة العربية كيمزج العربية بشيء مف الدارجة أحيانا كبشيء مف الميجة الركمنسية  ...مصطفى

شاكر :المرجع السابؽ ،ص .71
 -3محمد عيكني :المرجع السابؽ ،ص.56
 - 4عبد اإللو بنمميح :الرؽ في بالد المغرب كاالندلس ،المرجع السابؽ ،ص .471 – 470
 - 5المقرم :المصدر السابؽ ،ج ،2ص .151
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تشيد الناس لمتحصيف منزليـ

أنت تيدمو بالعنؼ عيناكا

كاهلل ك اهلل ما حبي لفاحشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة

أعاذني اهلل مف ىذا ك عافاكا

1

كمف الكظائؼ التي أسندت لمرقيؽ في عيد الخالفة نجد أف في عيد

المستنصر

استنساخ الكتب كتحقيقيا كتجميدىا كتصنيفيا ،حيث كمؼ الفتى تميد باإلشراؼ عمى خزانة
العمكـ بقصر بني أميو باألندلس.2
بارز في الثقافة
كما كاف لمرقيؽ دكر كبير في نشر المغات األجنبية فقد لعب الييكد دك ار ا
العربية كالحياة العممية حيث كاف منيـ المترجمكف كالفالسفة كاألطباء كالشعراء.3
ككاف يمقب عصرىـ بالذىبي مثؿ طبيب الناصر حسدام بف شبركط ككاف الخميفة عبد
الرحمف الناصر لديف اهلل يسمح ليـ بمجالستة كقد ابتدأت يكميا الدراسات التممكذية في األندلس
كلـ تمبث ىذه البالد أف أصبحت مراكز الدراسات العبرية فتحسف حاليـ كساىمكا بنصيب مف
الثقافة العربية 4فنبغ منيـ شعراء بالعربية كمكسيقيكف بيركا المجتمعات الراقية باألندلس مثؿ
إسحاؽ بف شمعكف الذم كصؼ بأنو أحد عجائب الزماف في اقتدار األلحاف كايجاد الغناء

 - 1محمد عيكني :المرجع السابؽ ،ص ص .100 – 99
 - 2المقرم :المصدر السابؽ ،ج ،1ص .506
 -3إنعاـ ابراىيـ :المرجع السابؽ.
 -4صاعد األندلسي :المصدر السابؽ.18 ،
 - 5حسيف يكسؼ دكيدار :المرجع السابؽ ،ص .49
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5

اخلامتة

الخاتمة:
من خالل دراستنا لموضوع الرق في األندلس في عصر الخالفة األموية ( 313ـ  422ىـ
 929/ـ 1030م) ,توصمنا إلى مجموعة من النتائج أىميا:
 أن اإلسالم لم يشرع الرق كما شرعتو األمم األخرى فجعمت منو نظاما طبيعيا أو إلييا ,وانماشرع العتق ورغب فيو فغير بذلك النظرة الدونية لمرقيق.
 أن مصادر الرقيق بالرغم من تعددىا إال أن أعداده كانت مصدرىا األساسي ىو السبي ألنوكما ىائال من المسترقين بجميع أنواعو.
يوفر ًّ
 تنوع أصناف الرقيق األندلسي فكان الصقالبة والسودان والبربر وغيرىم ,وأدى ىذا التنوع إلىتعدد مسالك تجارة الرقيق ,فالمسمك األوروبي يجمب الرقيق السالفي والبمغاري والمسمك اإلفريقي
يمر في أواسط إفريقيا ناحية السودان الغربي يجمب العبيد من السودان وىو ما أدى إلى تنوع
المراكز التجارية.
 كذلك سيطرة التجار الييود عمى تجارة الرقيق باألندلس ,وأن تجار الرقيق بصفة عامة كانوايتخذون العديد من الوسائل ويحاولون بكل الطرق من أجل التدليس والغش واخفاء عيوب الرقيق
الذين يبيعونيم.
 أن ىناك عاممين أساسين ساىما في تقوية شوكة الرق خاصة الصقالبة منيم في األندلسخالل العصر األموي :ىما األعداد اليائمة لمرقيق التي وصمت لألندلس من خالل سبايا
الحروب وتجارة الرقيق التي نالت األندلس حظا واف ار منيا.
 مع تطور الدولة اإلسالمية باألندلس واكتساحيا معظم بقاع العالم نشطت تجارة الرقيق بياوازدىرت.
 لعب الرقيق دو ار بار از في مختمف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية,فيظير جميا مشاركتو في الحياة السياسية باألندلس في عيد الخالفة ,فكان سندا كبي ار لمسمطة,
حيث تولوا مناصب حساسة كتولي جعفر بن عبد الرحمان الصقمبي منصب الحجابة ,ولم
يتوقف دورىم عمى تقمد المناصب في السمطة فقط وانما تولى بعضيم أعمال مدن وأقاليم مثل
استقالل الفتى "سابور" بحكم الجية الغربية من األندلس.
66

الخاتمة:
 إعالء شأن الرقيق من طرف الحكام والخمفاء األمويين ,فبذلك أصبحت ليم مكانتيم فيالبالط األموي وأضحوا ىم أصحاب األوامر والنواىي في قصر الخالفة.
 عاطفة الخمفاء نحو جوارييم أدى بيم إلى فتح المجال أمامين لتوسيع نفوذىن في السمطة.اعتماد بعض ا لخمفاء عمى الرقيق كقوة أساسية في الجيش الخالفي وذلك لدحض شوكة
العرب والبربر عن الخالفة األموية.
 أما مشاركتو في الجانب االقتصادي فقد تبين لنا أن حضوره تمثل في ممارستو لمفالحةوالصناعة والحرف فكانت قيمة العبد تزداد إذا كان يجيد إحدى الصناعات.
 برز الرقيق في الحياة الثقافية من خالل مساىمة بعضيم في إثراء الحياة األدبية والعممية,وقد حرك الرقيق عجمة اآلداب وكان الرقيق نفسو ينظم أشعا ار فائقة الجمال تنم عن إحساس
مرىف ,وليس األدب المجال األوحد الذي برع فيو لكن لسوء الحظ لم تصل إلينا المؤلفات
العممية التي أبد عوىا ومكنت بعضيم من تولي مناصب ثقافية ىامة ,وبذلك كون لنفسو طبقة
من الرقيق المثقف ,حتى أن بعضيم نال نصيبو من الدراسة فتعمموا القراءة والكتابة وغيرىا ,كما
اشتغل بعضيم في الموسيقى.
 أن الدور الذي لعبو الرقيق في المجال االجتماعي كان من خالل تنوع الرقيق والتزاوج بينيموىو الذي خمق تنوع في األجناس ,كما أن الرقيق الصقمبي أثر في الحياة االجتماعية بواسطة
األلحان والرقصات الشعبية التي نسبت إلييم مثل المحن الصقمبي والرقص الصقمبي.
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((الخادم البربرية للذة ،والرومية لحبطة ،المال والخزانة ،والتركية إلنجاب
الولد ،والزنجية للرضاع ،والمكية للغناء ،والمدنية للشكل ،والعراقية للطرب
واإلنكسار ،أمّا الذكور فالهند والنوبة لحف النفوس واألموال ،والزنج للكد والخدمة
ومعها العطاء ،والترك والصقالبة للحرب والشجاعة.
والبربريات أطبع الخلق على الطاعة وأنشطهم للعمل وأصلحهم للتوليد واللذة
وأحسنهم للولد ،وبعدهن اليمنيات ويشبهن العرب ،والنوبة أكثر الخلق إذغانا للموالي
وكأنما فطروا على العبودية وفيهم السرقة وقلّة األمانة ،والهنديات ال يصبرن على
الذل...تعود الثيّب كالبكر))
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07

المالحق:

13

 عبد اإلله بنمليح :الرق في بالد المغرب واألندلس ,المرجع السابق ،ص07507

المالحق:
14
5 4

00 01

عبد اإلله بنمليح :الرق في بالد المغرب واالندلس ،المرجع السابق ،ص.54707

المالحق:
15

 -عبد اإلله بنمليح :الرق في بالد المغرب واالندلس ،المرجع السابق ,ص.90407

لائمة ادلصادر
وادلراجع

قائمة المصادر والمراجع:
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 -3الذخيرة في محاسن أىل الجزيرة ,تح :إحسان عباس ,دار الثقافة ,بيروت ,ط  , ,1القسم
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ابن حيان بن خمف ابو مروان حيان القرطبي:
 -11المقتبس من أنباء أىل األندلس ,تح ,تق :محمود عمي مكي ,القاىرة.1974 ,
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عبد الواحد المراكشي محي الدين أبي محمد عبد الوىاب بن عمي التميمي:
 -28المعجب في تمخيص أخبار المغرب ,مطبعة بريل ,ليدن المحروسة1881 ,م.
محمد بن أحمد التجاني:
 -29تحفة العروس ومتعة النفوس تح :جميل العطية ,رياض الريس لمكتب والنشر ,ط,1
1992م.
محمد بن أحمد بن بسام المحتسب:
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-1المراجع العربية:
ابراىيم السيد الناقة:
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سحر السيد عبد العزيز سالم:

57

قائمة المصادر والمراجع:
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آدم ميتز:
 -34الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع اليجري ,تر :محمد عبد اليادي أبو ريده ,دار الكتاب
العربي ,بيروت ,ط ,5مج -1:مج.2
أحمد شفيق:
 -35الرق في اإلسالم ,تر :أحمد زكي ,دار الطيبة ,الجيزة2009 ,م.
 -36الرق في اإلسالم ,تر :أحمد زكي ,مؤسسة الينداوية لمتعميم والثقافة ,القاىرة.2012 ,
ج.س.كوالن:
 -37األندلس ,تر :إبراىيم خورشيد وآخرون ,دار الكتاب المبناني  ,بيروت,1980 ,ط.1
سبرو.م .فمندرزيتري:
 -38الحياة االجتماعية في مصر الفرعونية ,تر :حسن محمد جوىر ,عبد المنعم عبد الحميم,
مكتبة اإلسكندرية ,مصر.1975 ,
سبتينوموسكاتي:
 -39الحضارات السامية القديمة ,تر :السيد يعقوب بكر ,دار الرقي ,بيروت.1986 ,
رينيرت دوزي:
 -40المسممون في االندلس اسبانيا االسالمية ,تر ,تع ,تق:حسن الحبشي ,الييئة المصرية
العامة لمكتاب ,ج.1994 , 2
ثالثا -الدوريات والمجالت والمواقع االلكترونية:
أحالم حسن مصطفى النقيب:
 -1العالقات التجارية بين األندلس والممالك االسبانية عمى عصري اإلمارة و الخالفة( 138ـ
399ىـ 755/ـ 1008م) ,مجمة ُسر من رأى ,كمية التربية ,جامعة الموصل ,العراق ,العدد,11
مج.4:
أحمد سميمان البشايرة:
 -2الرق قضية إنسانية وعالج قرآني ,مجمة البحوث والدراسات القرآنية ,العدد.10
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 -3تاريخ اختطاط العرب المسممين لممدن في األندلس ,مجمة كمية اآلداب ,قسم التاريخ ,كمية
اآلداب ,جامعة األنبار ,العراق ,العدد.101
محمد بركات البيمي:
 - 4المؤرخ المصري ,كمية االدب ,دراسات وبحوث تاريخية محكمة ,قسم التاريخ ,جامعة
القاىرة ,العدد السادس عشر1996 ,م.
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الثالث عشر الميالدي ,مجمة العموم والدراسات اإلنسانيةـ المرج ,العدد األول ,المجمد األول,
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 -6المجتمع األندلسي في عصر اإلمارة األموية( 316 - 138ىـ)(928-755م) ,قسم
التاريخ والحضارة اإلسالمية ,كمية الدراسات العميا ,جامعة دلنج.
مركز زايد لمتنسيق والمتابعة:
 -7نظام الرق عبر العصور.2011 ,
عبد الكريم بن إبراىيم السمك:
 -8الرق عبر التاريخ اإلنساني ,مجمة أحوال المعرفة ,السنة الثامن عشر ربيع
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