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  خامسةالمحاضرة ال 
 االندلسية. معارضاتال

Andalusian oppositions 

ىي  لمقابلةي، ي اايبا ضبه ييو لي  لمذياه ل ل ذيه  حابميو  حب اييو  المعارضة : لغةة :  
  ضبه و لقثا قب صنع أي أيا  لماو لقثا قب أيى  لعة  قثا قب لعا  . 

: لعهليب لحقد لمشباب لا ميو :   ل  ااي ا شيبضه دصياد  لي  ق  ي   قيب  أما اصطالحا  
لاييي ي  شيييبضه عجيييه لاعليييب ليييي ه لماصييياد  ملبنلييييب لم نييي   صييياب ييب  قييي  أي لحيييه  دبلاييي،

لمققييييب،  ي لااييي ا دصييياد  لييي  لحيييه لو ا  دبلايييييب  ق  ييي ضيب ل قيييع لنحيييهل  ضنيييو اذييياه 
ل كثاييه حهاصييب  ل  ايعةييل لييبو ا ليي  دهليييو لم نايي،  ا  دييو ي لايي ي  لقعييب  ل  صيي ه لييب،ل  

لبمعقل ل  حذي  لميعةايا  لقيبا لميقثايا ل   لو مى يلةغيب ل  لملقبا لم ن  ل  يذق  ضةايب
ليييب لييبب لداييد  ليي  لمقعبه يي، ي  و ضفديي، لييا  لي ييبل لمشييبضها  ليي  لمعصييه ل  لجيييف  

 لاو.
لمقنبد ، يدا ضةى لوجيف  لا  لمشيبضها   ضيد   الفرق بين المناقضة والمعارضة :

لبنييييب ييييدا ضةيييى  إي بديقيييب قييي  حايييو لولكيييبه  ل  يكييي   لييي  ،قيييب   لحيييد ي لقيييب لمقعبه ييي،
لوضلييبب   لم لييب   ييصييا لبملهلضيي، لم نايي، لمييي  يصييا لمييى دهليي، لميحييدي  ييلييب ، لمياةاييد 
لمى لولدل   لمقيبلع، لمى لوليكبه ي  ىنبمك لقثةي، كثايه  ضةيى لج يبل لمشيعهل  لي  قعبه ي، 

 لعض لماصبئد . 
شييبئت ييقثييا ليي  لقييب لم ييهل لييا  لمقعبه يي،  دصييبئد لمقهللعييب   لمقلب لييب  ي للانيقييب   

لضيقيييييبد لملحيييييه  لمابلاييييي،  لميييييه ي   حيييييد  لمق  ييييي   ضنيييييد لمشيييييبضها   مكنييييييب يجيةييييي  ضييييي  
لمقعبه ييب  ونيييب دصييبئد لدييهب لمييى لوج لناييب   لايييب  ييع  ليي  لمااقيي، لم نايي، ي  و نلييد 
للييدلضب  ل  ي  دييب  ليي  لشييعبه لمقهللعييب   لمقلب لييب   يجةيي  قيي  ضقييل لمقعنييى  ق  يي ضبييب 

 مدض   لمى لمقلةس ل  لمذؤلا ض  لمحبا ل   له ق  لمقهض ... . لدايا، قثا ل

 



   أسباب المعارضات في األدب االندلس:   

لمقشييهل ي نياليي، مشييد  يعةاييي  لبمقشييهل ي  دييد  صيي  لليي   ياةاييد لدلييب  لونييدمس ودلييب  -1
لذييب  ىيي ل لميعةييل لا مييو :   إو أ ف ىيي ل لولييل أليي ل إو قيبلعيي، أىييا لمشييهل ي اهلعيي   إمييى 
لجليييبهى  لمقعييييبد  ي هلييي   لمحيييداو لميييى دييييبد  حييييى مييي  نعيييل ليةيييك لوليييبل  يييهلب ل  نعيييل 

 .   (1)ة ل كيبلب  قحكقب    ل دصى لمشب   لمعهلل  لبب ملث ل ضةى ى ل صنقب   ي
نظه  لوذييبن، لمى نيبج لألندمذاا   لذي  ا قب اصده ضيني  قي  لألندمذياا  أن ييذي   -2

   . 
لملعد لمذابذ  حا  اكة  أقاه أ  حك  لندمذ  شبضهل  لقعبه ، شبضه قشهد  ي ل نو  -3

 إ  نذب مشبضهه لمي  ل ضةى لمشبضه لمقشهد  اك   دد ض،، قةكو . 
ضلبب لىيا لونيدمس لنيبليب  لمقشيهل ي  لدك  ميك لميى قعبه ي، كييلي  ي قثيا لمعايد ل -4

لم هاييد وليي  ضلييد هلييو قعييبهض معايي   لوجلييبه وليي  دياليي، ي  لميي جاه  وليي  لذييب  قعييبهض 
ماياقيي، لمييدىه مةثعييبمل  ... أ  اعةايي ل ضةييى أن ذييي  لماييبب شييعهل  لمقشييهل ي  دييد ماييب لليي  

بل  لملةنذييي  ليييبل  ه قييي  لمقغيييهب  للييي  ج بلييي، لصييين لهي ،ايييد   للحييييهي لونيييدمس  لمهصييي
لونيييدمس ... ي  يذيييقا، قيييدني  لبذيييقب  قيييد  لمقشيييهل ي قثيييا يذيييقا، لشيييلاةا، لحقييي  لييي  

 لمشب . 
 لاب  لمقاده  لم نا،  لظيبه لمي  ل  لمذق  ل  نظ  لماصبئد .  -5
 لوضلبب لبماصبئد لمقعبه ، مذق  قذي لىب لم ن  .  -6

، : لوي ييبل ليي  لملحييه  لمييه ي  لمق  يي   العييا لمقعبه يي، يبقيي، ي أنيي ل  لمقعبه يي 
  أي لجيف  ل  نا  ل  ى ه لمعنبصه لمثفث، العةيب قعبه ، نبدص، . 

 من أبرز المعارضين في األندلس: 
لل  ضلد هلو لألندمذ   ليي ه  لي  ألي  ضليد  ضنيدقب لييب ليبب لمقعبه ي، لقعبه ي،  

لس ضةيى لمي هد  ضبه يو ضيدد قي  لمشيعهل  كقيب اي يب دصاد  لل  لمه ق  ل  ي  اا لمنه 
ليييي  كيييييبب   لملداييييييع ليييي   صيييي  لمهلاييييع    لليييي  شييييياد ليييي  قعبه ييييييو مةشييييعهل  لملييييبىةاا  
 لمعلبذاا  ل  هذبميو   لمي للع  لم، للع    لمشبضه احاى لمغ،لا ل  قعبه ييو ماصياد  للي  

 ن لس . 



 
 
 
 

 امثمة عمى المعارضات : 
 لممشارقة .معارضة األندلسيين  - أ

اعييبهض وقايي، قذيية  ليي  لم ماييد ) صييهاع لمغيي لن  (  لمييي   لليي  ضلييد هلييو قيي   مييك دصيياد  
 قعةعيب : 

 أديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا   ال تشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةربا قبمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

  
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن  قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتمتي  حمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  وال تطمبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا م 

   
 قائال  . عارضها 

 اتقتمنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  ممةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا وتجحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدني قتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

  
 وقةةةةةةةةةةةةد قةةةةةةةةةةةةام مةةةةةةةةةةةةن عينيةةةةةةةةةةةة  لةةةةةةةةةةةةي شةةةةةةةةةةةةا دا  عةةةةةةةةةةةةد 

   
 

 عةييب لمقنصيي ه ليي  لليي  ضييبقه قيي  لليي  دهلج لماذييعة  قعبه يي، دصيياد  لليي  نيي لس ليي  
 صبحب جهلج قصه أل  لمجصاب  قعةعيب :  

 أجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارة  ب ي تينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو    يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور  

  
سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةير    وميسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا يرجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدي  ع 

   
 

  ى  ق  لماصبئد لمقشي ه  ل  لألدب لمعهل   يلةغ ضدد ألابييب أهلعا  لايب .
 لعييد لمحييبم لمقنصيي ه ليي  لليي  ضييبقه ضةاييو لعييد أ  لضييي ه لمصييبضد لملغييدلدي نظيي  
لل  دهلج دصياديو لي  جقذي،  ذييا  لاييبي ي ،ايبد  قلنيى لماصياد   ضيدد لولايب  ي كايد ضةيى 
لظييبه لملهلضي،  لمي ي ل  ىيي  قعبه ي، يبقي، لي  لملحييه  لميه ي  لمق  ي    ضيدد لوشيي لع . 

  - قعةع لماصاد  : 



 المستضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام تسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيردعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي عزمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

  
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  الفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال وتغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور  فت نجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي ع 

   
 
  - لبمق ل،ن، لا  لماصاديا  ايلا  :  
 لي بل لم ،   لمابلا،  لمق     .  -1
ي ذع لل  دهلج ل   ص  لمهحةي،  قشيبضه لوذيه   لو ود لانقيب ي ذيع للي  ني لس   -2

ليييب ي كقييب أنييو  صيي  لمنبديي،  صيي ب   ليي   صيي  لغهلليي  ليي   كييه لوقييبك  لمييي  قهف
 قذهلب ل  هحةيو .  

شييدد للييي  نييي لس ضةيييى لبنيييب لمكيييه  ونيييو كيييب  صيييبحب جيييهلج  للييي  دهلج شيييدد لييي   -3
 مقدللع ض  لوندمس . ققد حو ضةى لمابئد لمقذة  لمشلب  ل

مغيي، أليي  نيي لس و اقكيي  لم صيي ا لمايييب ي  دصيياديو  ييهل  ي  لليي  دهلج ميي  ااصييه  -4
ضنيب لكبن  لمل،لمي،  لهلضي، لوذية ب  لمصياب ، ي  لي مك إدهك لمشيبضه قهقيبه  ل  

 م  يصا لمى شيه  دصاد  لل  ن لس ي  كبن  قعبه يو نبلح، . 

 
 معارضة األندلسيين فيما بينهم :   –ب 

ىنبمك لقثة، كثاه  وذاقب ل  قلبا ق ب ة، لم ه د  دد لقعو لمحقايهي لي  كيبليو    
لملييداع ليي   صيي  لمهلاييع     ي  ل هد لليي  لذييب  قاععييب  ضييد  ليي   صيي  لمحقبقيي،  ي كقييب 
ل هد قاععيييب  قعبه ييي، أللييي  لمهلايييع لما يييبض   احايييى لييي  ىييي اا  للييي  قيييه ل  لمقعيييه   

لذيي    اييهه ي  قي  لوقثةيي، ضةييى لمقعبه ي، قيي  ىيي ل لمنيي   لبملةاني، ي  لدهاييس ليي  لماقيب  لماب
 د ا لل  لمِقْةب  : 

  ةةةةةةةةةةةةةةةةةة  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  الربةةةةةةةةةةةةةةةةةة  شةةةةةةةةةةةةةةةةةةكوانا فيشةةةةةةةةةةةةةةةةةةكينا

  
 ام يرجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  مغنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  فيغنينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

   
 

 ضبهض لل  ،اد   ل  ن نايو لمقشي ه : 
 اضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحى التنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائي بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديال مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدانينا

  



 ونةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن طيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب لقيانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا تجافينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

   
 

 
 

  
 ق   مك د ا لمص دي:معارضة المشارقة لألندلسيين : –ج 

 تحكمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت بعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدكم ايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  النةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  فينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

  
 وقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد اقامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت بنادينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا تنادينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

   
 

 ضبهض لل  ،اد   ل  ن نايو لمقشي ه   

 اضةةةةةةةةةةةةةةةةةةحى التنةةةةةةةةةةةةةةةةةةائى بةةةةةةةةةةةةةةةةةةديال  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةن تةةةةةةةةةةةةةةةةةةدانينا

  
 ونةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن طيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب لقيانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا تجافينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

   
 

  لل  ،اد   ل  لوصا ضبهض دصاد  لملحيهي لمي  قعةعيب  : 
 يكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد عا لنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي الحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب ي غرينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

  
 فمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا لجاجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم المحبينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

   
 

ىييي (   ميي  ااييا قييع ع ميييب ليي  لمنذيياب 626 لشييييه  ن نايي، لليي  ،اييد    دييبا لمشيياندي )
لهل قنيييب    لثاييه  لذييبعاه ح ميييب ي  شييغ  لمشييعهل  لقعبه ييييب  يجقاذيييب  يذييدايب  ليي  

 لمعصه لمحداو ضبه يب لحقد ش د  . 
 يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائ  الطمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبا  عوادينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

  
 نشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجي لواديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  أم ت سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى لوادينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

   
 

 قيي  لماصييبئد لمقشييي ه  لوجييهك ي دصيياد    ابماييا لمصييب   لمييي  ضهليي  لبمعصييقب  
ىيي ( لي  قيدم صيبحب قهذيا،   لةيغ 444لمي  نظقييب للي  لمحذي  لمحصيهي لمااه لني  )  

 ضدد للابييب يذع،  يذعا  لايب   قعةعيب : .



 ياليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب  متةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

  
 أقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعة موعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

   
 

  لةغ قعبه  ىب لكثه ق  يذعا  شبضهل   شبضه   . 

 لمقصبده :  

 لودب لوندمذ  ي أ.د. قنلد قصع ى ليل  . -
لم لل  ل  يبهاخ لودب لمعهل  ل  لوندمس ق   ضبيو  لن نو ي  -

 أ.د. ضقه للهلىا  ي لال . 
 


