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مـقدمـــة 

�لتاريخ  م�صادر  �أهم  من  ثرية  �لأ �لكتابية  �لنقو�ش  تعد 
ن  لأ �ل�صيا�صية،  �لوثائق  �أهميتها  في  تلي  وهي  �صالمي  �لإ
وثائق  ثار،  �لآ على  �لم�صجلة  و�لنقو�ش  ثرية  �لأ �لكتابات 
رخ عند تاأريخه للحو�دث،1 وهي  �أ�صلية ي�صتند عليها �لموؤ
ت�صجلها  �لتي  حد�ث  لالأ ومعا�صرة  مغر�صة  وغير  محايدة 

ولم ت�صوهها �لرو�يات و�لنقول.2

�لنقو�ش  على  �صالمي  �لإ �لتاريخ  في  �لباحثون  يعتمد 
حيان للتو�صل �إلى حقائق تاريخية  �لكتابية في كثير من �لأ
جديدة لم ُتذكر في �لم�صادر �لمكتوبة، �أو لت�صحيح �لكثير 
خباريون في �لع�صر  خطاء �لتاريخية �لتي وقع فيها �لإ من �لأ

�صالمي.  �لإ

Abstract 

Inscriptions are considered to be the most important source of information in Islamic history. 
Historians depend on inscriptions and original documents when dating events, because those 
inscriptions are neutral and non-biased. They are also contemporary witnesses to those events 
that they record.

This research is dealing with some inscriptions of 5 cities in the West of Andalusia; Badajoz, 
Merida, Caceres, Trujillo, and Reina. One of those inscriptions has corrected a title of a very 
distinguished person; others has filled in the gaps of some historical events, which were not 
mentioned in the sources. In addition, they mentioned some people who played a major role, 
whether politically or scientifically, in the society of this part of Andalusia.

ثرية مادة تاريخية  رخون من �لنقو�ش �لأ وي�صتـقي �لموؤ
�لتي يمكن  �لعامة  �صار�ت �لح�صارية  �صيا�صية ف�صاًل عن �لإ
�أن ي�صتنتجها �لباحث منها؛3 ولذ� فقد �هتم �لم�صت�صرقون 
ومن  و�لتو�ليف  �لكتب  فيها  فاألفو�  �لعربية  بالنقو�ش 
�أ�صهرهم ماك�ش فان بر�صم Max Van Berchem، و�إدموند 
 ،Gaston Wiet وجا�صتون فييت ،Edmond Fatio فاتيو
�صوفاجيه  وجان   ،Levi Provençal بروفن�صال  وليفي 
 Amador ريو�ش  لو�ش  دي  و�أمادور   ،Jean Sauvaget

 M. Ocana خيمينيث  �أوكانيه  ومانويل   ،De Los Rios
4.Jimenez

وقد �أفدنا كثيًر� من �لنقو�ش �لكتابية �أثناء تاأريخنا لمدينة 
�صالمي،  �لإ �لع�صر  في  ندل�ش  �لأ غرب  ومدن  بطليو�ش 
و�صاعدتنا بع�ش هذه �لنقو�ش �لكتابية على �لتو�صل �إلى حقائق 
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و�عتبرت  ندل�ش.  لالأ �ل�صيا�صي  �لتاريخ  في  وخطيًر�  هاّما 
دولتي  ع�صر  في  هامة  ع�صكرية  وقاعدة  للمجاهدين  ثغًر� 
�صالمية  �لمر�بطين و�لموحدين. و�نطلقت منها �لقو�ت �لإ
و�لبرتغاليين  �لليونيين  �أخطار كل من  لمو�جهة  �لمجاهدة 
حتى �صقوطها في �أيدي �لليونيين �صنة 627هـ /1230م. 

ورينة  وترجالة،  وقا�صر�ش،  ماردة،  من  كل  وتعد 
ماردة  بمدينة  يتعلق  وفيما  كاإقليم.  بطليو�ش  �أهم مدن  من 
في  كله  ندل�ش  �لأ غرب  �إقليم  حا�صرة  تعد  كانت  فقد 
�إعادة بناء بطليو�ش �لقديمة في �لع�صر  �لفترة �ل�صابقة على 
ر �لثائر �لمولد  �صالمي في �صنة 261هـ، ولكن ما �إن م�صّ �لإ
�نتزعت  بطليو�ش، حتى  �لجليقي  بن مرو�ن  �لرحمن  عبد 
�لتي  �ل�صيا�صية  �لمكانة  حديًثا،  �لمم�صرة  �لمدينة  هذه 
كانت تحظى بها ماردة في هذ� �لق�صم �لغربي من �لبالد. 
في  �لالتينية  �لح�صارة  مر�كز  �أكثر  من  تعد  ماردة  وكانت 
�إ�صبانيا تاألًقا في �لع�صر �لروماني،8 كما كانت من �أكثر مدن 
فتحه  عند  ن�صير  بن  مو�صى  على  ��صتع�صت  �لتي  ندل�ش  �لأ
لغرب �إيبيريا فقاومته ب�صدة، ولم ت�صت�صلم ب�صهولة �إل بعد 
�أن عقد مع �أهلها معاهدة تعهد لهم بمقت�صاها �أن يحتفظو� 
�صالمي  بدينهم وكنائ�صهم، حيث كانت ماردة قبل �لفتح �لإ
ا، وظلت تحتفظ بكر�صيها �لديني  كر�صيًّا �أ�صقفيًّا �إ�صبانيًّا هامًّ
�ل�صد�رة  مركز  �نتقل  عندما  موي،9  �لأ �لع�صر  حتى  هذ� 
�ص�صها �لثائر عبد �لرحمن  �صقفي �إلى بطليو�ش �لتي كان موؤ �لأ
�لزعامة  �أن ترث حا�صرته بطليو�ش  ا على  �لجليقي حري�صً
في  ماردة  �أ�صبحت  وهكذ�  ا،  �أي�صً و�لكن�صية  �ل�صيا�صية 
ندل�ش منذ ذلك �لتاريخ تابعة لبطليو�ش. وكانت  غرب �لأ
ماردة موطًنا للمولدين، و�لم�صتعربين، و�لبربر، ولذ� فقد 
�لناقمة على  �ل�صكانية  �لعنا�صر  لثور�ت هذه  كانت مركًز� 
موية. ومن �أبرز  مارة �لأ موي �لعربي في ع�صر �لإ �لحكم �لأ
�لبربري  و�ن�صو�ش  بن  �هلل  عبد  �بن  �أ�صبغ  �لثو�ر  زعمائها 
)190هـ/805م(، ومحمود بن عبد �لجبار �لم�صمودي 
�لمولد )213هـ/ 829م(،  بن مرتين  �لبربري، و�صليمان 

ر�ء  �لآ بع�ش  ت�صحيح  وعلى  قليم،  �لإ هذ�  مدن  عن  جديدة 
�صبان،  رخين �لإ �لتاريخية �ل�صائدة و�ل�صائعة لدى بع�ش �لموؤ

ثرية. ا على ح�صم بع�ش �لق�صايا �لتاريخية و�لأ و�أي�صً

و�صنتعر�ش خالل هذ� �لبحث لبع�ش �لنقو�ش �لكتابية 
 ،Badajoz ندل�ش هي بطليو�ش في خم�ش مدن في غرب �لأ
 ،Trujillo وترجالة ،Caceres وقا�صر�ش ،Merida وماردة
في  �لف�صل  �لنقو�ش  هذه  حد  لأ كان  Reina، حيث  ورينة 
خر  ت�صحيح لقب �إحدى �ل�صخ�صيات �لهامة ولبع�صها �لآ
في  ترد  لم  تاريخية  �أحد�ث  فجو�ت  �صد  في  �لف�صل 
�لم�صادر، و�إلى جانب ذلك فقد �أ�صارت هذه �لنقو�ش �إلى 
بع�ش �ل�صخ�صيات �لتي لعبت دوًر� �صيا�صيًّا، �أو جهاديًّا، �أو 

يبيرية.  علميًّا في هذ� �لجزء �لغربي من �صبه �لجزيرة �لإ

تاريخها  من  طويلة  فتر�ت  في  بطليو�ش  تكن  ولم 
�صالمي مجرد مدينة تخ�صع للحكومة �لمركزية في قرطبة  �لإ
مير  �أيام �لأ Cordoba، و�إنما ظهرت كاإمارة م�صتقلة على 

�صنة 261هـ/874م  و�صط في  �لأ �لرحمن  محمد بن عبد 
�لثائر عبد �لرحمن بن مرو�ن �لجليقي،  �أعاد بناءها  عندما 
في  هناك  �لمندثرة  �لقديمة  �لمدينة  �أنقا�ش  على  رها  وم�صّ
�ل�صر�ش،5  مرتفع  با�صم  يعرف  مرتفع  فوق  �لعام،  ذلك 
��صتـنزلها  حتى  ��صتقاللها  على  �لجليقي  �إمارة  وظلت 
318هـ/930م،  �صنة  في  �لنا�صر  �لرحمن  عبد  �لخليفة 
غرب  مدن  جميع  �صملت  كمملكة  بطليو�ش  ظهرت  ثم 
ندل�ش، لها حدودها مع �لممالك �لم�صيحية، وجار�تها  �لأ
�صالمية في ع�صر �لطو�ئف، وقد حكمها �صابور �لعامري  �لإ
فط�ش6 في �لفترة من �صنة 403هـ/1012م حتى  ثم بنو �لأ
�لمر�بطين.  قو�ت  �جتاحتها  عندما  488هـ/1095م 
�بن  حكمها  �صغيرة  كاإمارة  �أخرى  مرة  للظهور  وعادت 
�صهر معدودة في �لفترة ما بين نهاية ع�صر دولة  �لحجام لأ
�لمر�بطين7 وبد�ية ظهور �لموحدين. ولعبت بطليو�ش في 
مارة م�صتقلة، �أو كحا�صرة  حو�ل كمدينة وكقاعدة لإ كل �لأ
دوًر�  و�لموحدي،  �لمر�بطي  �لحكم  تحت  �أو  لمملكة، 
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هذه �لمدينة �لح�صينة نهائيًّا �صنة 630هـ/1232م ولم يتبق 
�صالمية بها �صوى �آثار �لجب.17 من �لقلعة �لإ

بطليو�ش  بين  �لطريق  في  تقع  �لتي  رينة  مدينة  �أما 
و�لت�صاع؛18  �لرتفاع  �صديدة  ه�صبة  حافة  على  و�إ�صبيلية 
قمة  على19  تقوم  �لتي  �لمنيعة  بق�صبتها  ��صتهرت  فقد 
�عتبرت  وقد  �لمدينة.  على  تماًما  ت�صرف  بحيث  �لمرتفع 
�لع�صر  في  ل�صيما  بطليو�ش  لمدينة  مامية  �لأ �لح�صون  من 
ح�صيًنا  �صوًر�  حولها  �لموحدون  �أ�ص�ش  وقد  �لموحدي. 

ولكنه ل ي�صل �إلى عظمة �صور ق�صبة بطليو�ش.

اأواًل: اأهم النقو�س الكتابية في مدينة بطليو�س

1 - نق�س �ساهد قبر �سابور العامري حاكم بطليو�س 
موية: في اأواخر ع�سر الخالفة الأ

�لذي  �صابور  �إلى  �ل�صابقة  �ل�صفحات  في  �أ�صرنا 
باهلل  �لم�صتـن�صر  �لَحَكم  فتى  فائق،  �صبيان  �أحد  كان 
فتيان  من  ذلك  بعد  �أ�صبح  ثم  موي،20  �لأ �لخليفة 
بين  وبرز  تاألق  �أن  بعد  عامر  �أبي  بن  محمد  �لمن�صور 

فتيانه �ل�صقالبة. 

 Martinez y مارتينث  �إي  مارتينث  ويعتقد 
Martinez �أن �لخليفة �لحكم �لم�صتن�صر قد عهد �إلى 

�لمن�صور  �أن  ويرى  و�إقليمها،  بطليو�ش  �صابور بحكم 
من  بذلك  �لخليفة  �إلى  �أوحى  �لذي  هو  عامر  �أبي  بن 
�أم  �لب�صكن�صية  �صبح  بال�صيدة  �لوثيقة  عالقته  خالل 
ولد �لخليفة �لحكم، وذلك مكافاأة لجهود �صابور في 
بعاده عن �لم�صرح �ل�صيا�صي في قرطبة في  �لظاهر، ولإ

�لو�قع.21 

ونتفق مع هذ� �لر�أي ��صتناًد� �إلى �لن�ش �لذي �أورده 
�بن عذ�رى ومفاده �أن �صابور كان زمن �لجماعة وفي 
�لخ�صو�ش  وجه  على  باهلل  �لم�صتن�صر  �لحكم  عهد 
ندل�صي ‘وكان بهذ� �ل�صقع بطليو�ش،  مقيًما بالغرب �لأ
�أمد  في  �لجوفي  �لثغر  وجميع  �صبونة،  و�لأ و�صنترين، 

�لرحمن  عبد  وولده  �لمولد  �لجليقي  يون�ش  بن  ومرو�ن 
هي  لت�صبح  رها  وم�صّ �لقديمة  بطليو�ش  بناء  �أعاد  �لذي 
من10  بدًل  كله  ندل�ش  �لأ غرب  قليم  لإ �لجديدة  �لحا�صرة 

ماردة كما �صبق �أن �أ�صرنا. 

�أما عن مدينة قا�صر�ش فقد كانت من �أهم مدن وح�صون 
فط�ش في بطليو�ش في ع�صر �لطو�ئف، كما  مملكة بني �لأ
دري�صي  ا للطرق. و�أ�صبحت في زمن �لإ كانت ملتقى هامًّ
‘محر�ًصا منيًعا م�صحوًنا بالخيل و�لرجال للمغاورة في بالد 
�إل  ع�صكرية  باأهمية  تحظ  ولم  تعبيره.  على حد  �لروم’11 
منذ منت�صف �لقرن �ل�صاد�ش �لهجري عندما �أن�صئ �صورها 
�لقوي �لذي �أقيم على �أ�ص�ش �صخمة. وقد و�صل �إلينا هذ� 
في  قا�صر�ش  ��صم  وتردد  �أجز�ئه.  معظم  في  �صليًما  �ل�صور 
ندل�ش �أثناء �ل�صر�ع  �لمعارك �لتي د�رت في �إقليم غرب �لأ
مركًز�  قا�صر�ش  و�أ�صبحت  هناك  �لبرتغالي  �صالمي  �لإ

��صتر�تيجيًّا حربيًّا �إ�صالميًّا موحديًّا �آنذ�ك.12

�لبربر،  من  نفزة  لقبائل  منزًل  ترجالة  مدينة  وكانت 
لعبد  خ�صعت  �لتي  �لمدن  بين  ماردة  مع  ��صمها  وظهر 
�لرحمن �لنا�صر فقد �أورد �بن حيان �أن �لنا�صر قد ولى عليها 
في �صنة 315هـ �أحمد بن �صكن،13 وذلك قبل نجاحه في 
�إخ�صاع بطليو�ش �صنة 318هـ، رغم تبعية ترجالة �إلى �إمارة 
بطليو�ش.  �إمارة  �ص�ش  موؤ �لجليقي  مرو�ن  بن  �لرحمن  عبد 
مامية لبطليو�ش  وقد طالعنا ��صم ترجالة كاأحد �لح�صون �لأ
وتحدثت  و�لموحدين.  �لمر�بطين  ع�صري  في  ل�صيما 
وقد  �لتجارية.14  و�أ�صو�قها  �لمنيعة  �أ�صو�رها  عن  �لم�صادر 
تعر�صت هي وقا�صر�ش لهجمات �لفار�ش �لبرتغالي جر�ندة 
قا�صر�ش  وعلى  560هـ/1164م  �صنة  عليها  ��صتولى  فقد 
ندل�صية  �لأ �لح�صون  بع�ش  وعلى  561هـ/1165م  �صنة 
خرى، بهدف تجريد بطليو�ش من �أهم خطوطها  �لغربية �لأ

مامية ليتمكن من �لو�صول �إليها بعد ذلك.15 �لدفاعية �لأ

غير �أن �لموحدين ما لبثو� �أن ��صتردوها في �لفترة ما بين 
عامي 580هـ و585هـ /1184-1189م،16 و�صقطت 
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�لجماعة رجل من عبيد �لحكم �لم�صتن�صر باهلل ي�صمى 
�صابور’. 22 

وت�صمت �لم�صادر �لعربية خالل �لفترة �لتي �أ�صبح 
فيها �لمن�صور بن �أبي عامر �لحاكم �لفعلي و�لمطلق في 
ندل�ش، عن ذكر �صابور �لذي نرجح �أنه و��صل �لقيام  �لأ
ندل�ش بدليل �أننا نطالع  باأعباء من�صبه عاماًل على غرب �لأ
موية و�ندلع  ��صمه من جديد بعد �صقوط �لخالفة �لأ
�صاء �لذين  قاليم و�لقادة و�لروؤ �لفتنة، بين �أ�صماء ولة �لأ
�أعلنو� في �لنو�حي ��صتقاللهم �إذ يقول �بن عذ�رى في 
�لفتنة وتفرقت �لجماعة و�ن�صقت ع�صا  ‘وقعت  ذلك 
مة �نتزى �صابور �لمذكور على ما كان بيده كما فعل  �لأ

غيره من �لثو�ر ....’.23

ونرجح �أنه كان من �ل�صخ�صيات �لقوية في �لغرب 
�لمدن  من  عدد  على  �ل�صيطرة  من  تمكن  �إنه  بحيث 
�لغربي  �لجزء  هذ�  يجنب  �أن  في  ونجح  �لكبرى، 
قرطبة  بها  ��صطلت  �لتي  �لفتنة  نير�ن  ندل�ش  �لأ من 
غرناطة،  في  ندل�ش  �لأ �صرق  جنوب  في  وجار�تها 
 ،Malaga ومالقة ،Randa ورندة ،Almeria و�لمرية
بن  محمد  بن  �هلل  عبد  محمد  باأبي  �صابور  و��صتعان 
فط�ش ليعمل وزيًر� لديه لتدبير  م�صلمة �لملقب بابن �لأ

�صئون �لدولة، حتى وفاته.24

ولكن تبقى �أمامنا �إ�صكاليتان فيما يتعلق بفترة حكم 
�صابور �لعامري لبطليو�ش، �أولهما تتركز حول �للقب 
ثير بذكر خبر  �لذي تلقب به �صابور حيث �نفرد �بن �لأ
في �أحد�ث �صنة 431هـ/1039م ن�صه ‘و�أما بطليو�ش 
بالمن�صور ثم  وتلقب  �لعامري  �لفتى  �صابور  بها  فقام 
�نتقلت بعده �إلى �أبي بكر محمد بن عبد �هلل بن م�صلمة 
هو  ثير  �لأ �بن  ويعد  فط�ش...’.25  �لأ بابن  �لمعروف 
رخ �لوحيد �لذي ن�صب لقب �لمن�صور �إلى �صابور  �لموؤ

حيث لقب في �لم�صادر بالعامري فح�صب.

مدة  بتحديد  فتتعلق  �صكاليات  �لإ هذه  ثاني  �أما 
��صتقالل �صابور ببطليو�ش و�لثغر �لجوفي بدقة، حيث 
لم تحدد �لم�صادر �لعربية �ل�صنة �لتي �أعلن فيها �صابور 

��صتقالله ببطليو�ش.

و�لذي  �صابور  قبر  �صاهد  �إلى  بالرجوع  �أننا  غير 
ثار ببطليو�ش تمكنا من  قليمي لالآ يحتفظ به �لمتحف �لإ
قبره  ف�صاهد  �صكاليتين.  �لإ لهاتين  �إيجاد حلول  و�صع 
يتكون من لوحة من �لرخام طولها 42�صم، وعر�صها 
35�صم عثر عليها في �صنة 1301هـ/1883م جماعة 
من �لبنائين في بطليو�ش �أثناء حفرهم �أ�صا�ش �لمنزل رقم 
17 ب�صارع �إبريل ملك دون �إدو�ردو غر�صيه فلورندو، 

ويت�صمن �لنق�ش �لكوفي �لن�ش �لتالي: 

�صابور  قبر  هذ�  �لرحيم.  �لرحمن  �هلل  ‘ب�صم 
�لحاجب رحمه �هلل، وُتوفي ليلة �لخمي�ش لع�صر ليال 
مائة،  و�أربع  ع�صرة  ثالث  �صنة  من  �صعبان  من  َخَلْون 

وكان ي�صهد �أن ل �إله �إل �هلل’26

�لحقائق  لنا  تتبين  �لكتابي  �لنق�ش  هذ�  على  وبناًء 
�لتالية: 

413هـ/1022م  �صنة  توفي  قد  �صابور  �أن   -1
تحديًد�.

2- �أن �صابور تلقب بلقب �لحاجب وهو �للقب �لذي 
�حتفظ به حتى وفاته و�ُصِجل في �صاهد قبره، وبهذ� 
ثير قد �أخطاأ في ما �أورده من �أنه  يتاأكد لنا �أن �بن �لأ
�لمن�صور هو لقب  �أن  بالمن�صور، و�لحقيقة  تلقب 
فط�ش  �أبي محمد عبد �هلل بن محمد بن م�صلمة بن �لأ
�لذي كان يدبر له �أمره، ثم ��صتولى على ما كان بيده 

ندل�صية. بعد وفاته كما ورد في �لم�صادر �لأ

نه  لأ �لخطاأ  هذ�  في  ثير  �لأ �بن  وقوع  ن�صتبعد  ول   
نه �أورد هذ� �لن�ش في �أحد�ث  م�صرقي من جهة ولأ
�صنة 431هـ وهي �صنة متاأخرة عن �ل�صنة �لتي توفي 
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فيها �صابور وهي �صنة 413هـ بناًء على ما ورد في 
ثير في  �صاهد قبره مما يزيد من �حتمال وقوع �بن �لأ

هذ� �للب�ش و�لخطاأ. 

�إلى تاريخ  �لنق�ش �لكتابي وقيا�ًصا  �إلى  3- وبالرجوع 
فاإننا  1022م  413هـ/  �صنة  فيه  �لم�صجل  وفاته 
ببطليو�ش  �صابور  ��صتقالل  تاريخ  تحديد  يمكننا 
ندل�ش �إما ب�صنة 400هـ/ 1009م وهي  وغرب �لأ
�لمهدي محمد  �لبربر على  فيها  �نت�صر  �لتي  �ل�صنة 
بن ه�صام في وقعتي قنتي�ش وو�دي �آره، و�إما في �صنة 
403هـ/1012م عندما �قتحم �لبربر �أربا�ش قرطبة 
عنوة في 26 �صو�ل منها /9 مايو 1013م، و�أعملو� 
�ل�صيف في رقاب خ�صومهم، ففي هذه �ل�صنة ق�صم 
�صاء  روؤ بين  ندل�ش  �لأ بع�ش كور  �لم�صتعين  �صليمان 
خذ بتاريخ  �لقبائل �لبربرية في جي�صه. ونميل �إلى �لأ
في  �لبربر  �أو�صاع  فيه  ��صتقرت  �لذي  �صنة 403هـ 
�صابور  لحكم  كبد�ية  ندل�صي  �لأ و�لو�صط  �لجنوب 
�لفر�صة  �أتاح  ذلك  ولعل  ببطليو�ش،  و��صتقالله 
في  �لغرب  بالد  بمعظم  بدوره  ي�صتقل  �أن  ل�صابور 
تلك �ل�صنة �لفا�صلة �لتي تحدد بد�ية �لفتنة، وهو ما 
يتفق مع ما ذكره �بن عذ�رى في قوله ‘فلما وقعت 
مة �نتزى  �لفتنة وتفرقت �لجماعة و�ن�صقت ع�صا �لأ
�صابور �لمذكور على ما كان بيده كما فعل غيره من 

�لثو�ر’.27

من  كل  على  �لمبني  �لفتر��ش  هذ�  �أ�صا�ش  وعلى 
�لنق�ش �لكتابي ل�صاهد قبر �صابور، ون�ش �بن عذ�رى، 
بم�صاعدة  �صنو�ت  ع�صر  زهاء  حكم  قد  �صابور  يكون 
فط�ش �لذي  �أبي محمد عبد �هلل بن �لأ وزيره وم�صيره 
غلب عليه على حد ما ذكره �بن عذ�رى كما �صاهره؛ 
حيث تزوج محمد ولد هذ� �لوزير، من �بنة �صابور،28 
وظل يعاونه �إلى �أن هلك �صابور في �صنة 413هـ �لتي 
بن  �هلل  عبد  ��صتاأثر  وعندئذ  �لكتابي  �لنق�ش  حددها 

فط�ش بحكم بطليو�ش. وهذه �ل�صنة هي �لتي يبد�أ بها  �لأ
ندل�ش. فط�ش لهذ� �ل�صقع �لغربي من �لأ حكم بني �لأ

الماردي  بن محمد  اهلل  قبر عبيد  �ساهد  نق�س   - 2
ال�سرقي  الرب�س  في  المرابطين  يد  على  المقتول 

لبطليو�س �سنة 539هـ/1144م
ذكر �بن حيان في معر�ش حديثه عن �صقوط �إمارة 
بني �لجليقي في بطليو�ش في يد عبد �لرحمن �لنا�صر 
�أربا�ش  �أنه كان يوجد بها عدة  �صنة 317هـ/929م، 
فهو يقول �إن �لنا�صر لدين �هلل �أمر ‘بالنبذ �إليهم، و�لجد 
بطال،  بهم فو��صعهم �لقو�د �لقتال، و�أحالو� عليهم �لأ
خابث  �لأ عنها  �نهزم  ثم  �صويعة  مارقهم  و�حتمى 
مولين �أدبارهم، فاقتحم �لجند عليهم د�خل �أربا�صهم 

وكدوهم...’. 29

قام  �لتي  مدريد  جامعة  حفريات  نتائج  �أن  غير 
�لقرن  �لثمانينيات من  في  بالدث  فرناندو  ثري  �لأ بها 
كد  توؤ مر�حلها،  بع�ش  في  �صاركُت  و�لتي  �لع�صرين، 
تحدث  �لتي  ربا�ش  �لأ هذه  وجود  �أثريًا  يثبت  لم  �أنه 
مباٍن  وجود  عن  �إل  ُيك�صف  ولم  حيان.  �بن  عنها 
�صكنية عند �لحافة �ل�صرقية لمرتفع �ل�صر�ش �لذي بنيت 
ثري �لمكت�صف  عليه مدينة بطليو�ش، وهذ� �لموقع �لأ
يعادل مو�صع �لرب�ش �ل�صرقي للمدينة،30 و�لذي كان 
دري�صي قد �أ�صار �إليه على زمنه بقوله ‘وكان لها رب�ش  �لإ

كبير �أكبر من �لمدينة في �صرقيها فخال بالفتن...’.31

عبارة  تف�صير  في  تتمثل  هنا  �لمطروحة  و�لق�صية 
�أتم  �إنه  دري�صي �لذي كان معا�صًر� للمر�بطين حيث  �لإ
كتابه نزهة �لم�صتاق في �صنة 548هـ/1153م، و�لتي 
�صكانه  قد هجره  لبطليو�ش  �ل�صرقي  �لرب�ش  �أن  مفادها 
و�أ�صبح مركًز� للفتن و�لثور�ت في هذ� �لع�صر �لمر�بطي، 
لن هما: ما �أ�صباب هجرة �صكان هذ�  حيث يبرز ت�صاوؤ

�لرب�ش �ل�صرقي منه؟ ومتى تم ذلك تحديًد�؟ 
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هذ�  �صكان  دفعت  �لتي  �صباب  بالأ يتعلق  وفيما 
�لحفريات  �صاعدتنا  فقد  منه  �لهجرة  �إلى  �لرب�ش 
كد هذه  توؤ �إليها، حيث  �لتو�صل  لبالدث على  ثرية  �لأ
ثرية حدوث هدم متعمد لل�صور �لمحيط  عمال �لأ �لأ
بالرب�ش �ل�صرقي �لذي كان قائًما في ع�صر �لطو�ئف، 
�أي و�صيلة  �إز�لة  ا منهم على  على يد �لمر�بطين حر�صً
دفاعية في بطليو�ش يمكن �أن تخدم م�صتقباًل �أي ثورة 

�صعبية.32

�أن  وقد ترتب على هدم �لمر�بطين ل�صور �لرب�ش 
ماأهول  وغير  خالًيا  �لرب�ش  فاأ�صبح  �صكانه  هجره 
بال�صكان. ولتحديد تاريخ هدم �لمر�بطين ل�صور �لرب�ش 

�ل�صرقي يكون �أمامنا �حتمالن:

تم  قد  �لحدث  هذ�  يكون  �أن  ول  �لأ �لحتمال   •
بطليو�ش  مدينة  �لمر�بطين على  ��صتيالء  �أعقاب  في 

مبا�صرة في عام 488هـ/1094م. 

نفذ  قد  �لهدم  هذ�  يكون  �أن  �لثاني  �لحتمال   •
�ل�صلطات  �صد  بثورتهم  بطليو�ش  �أهل  قيام  عند 
تزعمها  �لتي  �لمريدين  لحركة  ��صتجابة  �لمر�بطية 

�بن ق�صي و�صيدر�ي بن وزير �صنة 539هـ. 

�لمحفور  �لكتابي  �لنق�ش  �لحتمال  هذ�  ويثبت 
على �صاهد قبر عثر عليه في �لرب�ش �ل�صرقي و�أ�صار �إليه 
رخامي  لوح  عن  عبارة  باأنه  وو�صفه  بروفن�صال  ليفي 
حاليًّا  محفوظ  وهو  28�صم  وعر�صه  46�صم،  طوله 

ثار �لوطني بمدريد ون�صه ما يلي:  بمتحف �لآ

�ل�صهيد  قبر  هذ�  �لرحيم،  �لرحمن  �هلل  ‘ب�صم 
بن  محمد  بن  �هلل  عبيد  �هلل،  رحمه  ظلمًا،  �لمقتول 
يوم  �لملثمون  قتله  �لمقتول -  �بن  �لماردي -  �أحمد 
من  وع�صرين  ت�صعة  يوم  حد  �لأ يوم  وذلك  خروجهم 

رم�صان �لمعظم عام ت�صعة وثالثين وخم�صمائة’.

ومن ذلك يتبين لنا:

1- �أن �لرب�ش �لذي عثر فيه على �صاهد �لقبر هذ� لم 
يكن جبانة كما �عتقد �لبع�ش عقب �كت�صاف �لنق�ش 
رباًطا  كان  و�إنما  �لقبر،  �صاهد  على  �لمكتوب 
خ�ص�صه �أهل بطليو�ش لقتال �لمر�بطين �لذين كانو� 
ندل�ش  ندل�ش بوجه عام وغرب �لأ في �عتقاد �أهل �لأ
�لذي �ندلعت منه �لثورة عليهم بوجه خا�ش كفرة، 
�لقتيل  �ل�صهيد على  �إطالق لقب  مج�صمين، بدليل 
عبيد �هلل بن محمد �لماردي �صاحب �لقبر، �لذي 
�لثو�ر  من  �لقتلى  فكل  عليه،  �لنق�ش  كاتب  �صجله 
على �لمر�بطين هم �صهد�ء و�لثورة على �لمر�بطين 

تعد في معتقد�تهم ��صت�صهاًد�.33

2- ومن خالل هذ� �لنق�ش �لذي يحدد تاريخ وفاة 
عبيد �هلل �لماردي ب�صنة 539هـ، في هذ� �لرب�ش 
لل�صور  �لمر�بطين  هدم  �أن  لنا  يتبين  �ل�صرقي، 
�لمحيط بالرب�ش �إنما قد تم قبل عام 539هـ �صنة 
نرجح �لحتمال  فنحن  بفترة، ولذ�  �ل�صهيد  وفاة 
في  �لمر�بطون  هدمه  قد  �ل�صور  �أن  من  ول  �لأ
�صنة  مبا�صرة  بطليو�ش  على  ��صتيالئهم  �أعقاب 

488هـ. 

وقد �أدى هدم �ل�صور �إلى هجرة �صكان �لرب�ش منه 
�أربعين  نحو  مدى  وعلى  هاًل  موؤ �أ�صبح  ولذلك  فخال 
هالي �صالًحا للثورة  عاًما، لي�صبح مكاًنا �صاغًر� من �لأ
�متالأ  بحيث  �لمر�بطين،  �صد  �لثو�ر  منه  و�نطلق 
�أمثال  فيه  �لمر�بطين  يد  قتلو� على  �لذين  بالمجاهدين 
�صنة 539هـ، وو�لده من  �لمقتول  �لماردي  �هلل  عبيد 

قبله.

وبهذ� يكون هذ� �لنق�ش �لمحفور على �صاهد قبر 
�لمتوفى عبيد �هلل �لماردي �صنة 539هـ قد �صاعد في 
منه  �ل�صرقي  �لرب�ش  �صكان  هجرة  �صباب  لأ تحديدنا 

و�لفترة �لزمنية �لتي تم فيها ذلك. 
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3 - نق�س �ساهد قبر ال�سيخ الفقيه اأبي القا�سم خلف 
بن ح�سن بن فرحون البكري

في  �لموحدين  �أيدي  في  بطليو�ش  �صقطت 
�لخليفة  عهد  في  �أي  545هـ/1150م  عام  حدود 
في  �لخروج  على  عزم  �لذي  علي  بن  من  �لموؤ عبد 
1163م  فبر�ير  558هـ/19  عام  ول  �لأ ربيع   10
كبيرة  �أندل�صية  بغزوة  للقيام  ندل�ش  �لأ �إلى  �لجو�ز  بنية 
لي�صتطلع  �لحا�صرين  ��صتدعى  ثم  �لفتح،  برباط  فنزل 
�آر�ءهم في �لخطو�ت �لع�صكرية �لقادمة، وكان من بين 
�لحا�صرين �أبو محمد �صيدر�ي بن وزير، �لذي �أو�صح 
ندل�ش، حيث كانت  له �لظروف �ل�صيئة �لتي تمر بها �لأ
دولة �لبرتغال �لنا�صئة في ظل حكم �ألفون�صو هنريكيز 
�لغربي من  �إلى �لجزء  ل تتوقف عن توجيه �ل�صربات 
على  وزير  �بن  �قترح  فقد  ولذ�  هو�دة،  بال  ندل�ش  �لأ
�إلى وجهات  يوجه جيو�صه  �أن  بن علي،  من  �لموؤ عبد 
�أربع تكون �أولها �إلى �لبرتغال ثم �إلى ليون وبعدها �إلى 

طليطلة فبر�صلونة.34

�أكثر  �لبرتغال كانت  �أن مملكة  ويت�صح من ذلك 
ونة،  �لآ تلك  في  ندل�ش  �لأ على  خطًر�  �لممالك  هذه 
ل�صربات  ندل�صي  �لأ �لغرب  مدن  تعر�صت  وقد 
هنريكيز  �ألفون�صو  �أن  حتى  �لبرتغاليين  من  متالحقة 
نجليز،  �لإ من  �صليبية  بحملة  �ل�صتعانة  يتورع عن  لم 
لمان، و�لفلمنك، كانت في طريقها �إلى �لم�صرق  و�لأ
�صبونة في �أو�خر �صنة  حكام �لح�صار حول مدينة �لأ لإ
جمادى  في  بالفعل  �صقطت  �لتي  541هـ/1147م 

ولى من عام 542هـ/21 �أكتوبر �صنة 1147م.  �لأ

�لعظيم  �لفتح  بهذ�  هنريكيز  �ألفون�صو  يكتف  ولم 
�صنترين  مدينة  على  �ل�صتيالء  من  كذلك  تمكن  فقد 
Santarem و�لمناطق �لمحيطة بها، ومن بعدها ��صتولى 

على ق�صر �أبي د�ن�ش Alcazar del Sal في �صنة 555هـ/
كان  حتى  557هـ/1162م  �صنة  تاأت  ولم  1160م 

 Beja باجة  مدينة  تمكنو� من غزو  قد  �صنترين  ن�صارى 
و�ل�صتيالء عليها، ثم رحلو� عنها بعد �أربعة �صهور بعد 

�أن خربوها وهدمو� �أ�صو�رها وعاثو� فيها ف�صاًد�.35

�لغرب  �إقليم  حا�صرة  بطليو�ش  تعر�صت  وقد 
بمثابة منتهى  ولى و�لتي كانت  �لأ �لع�صكرية  وقاعدته 
��صتولو�  �لذين  �لبرتغاليين  لهجوم  �لبرتغال  ملك  �أمل 
من  �لموحدون  تمكن  فقد  قًتا؛  موؤ ��صتيالء  عليها 
�لغربية  ندل�ش  �لأ مدن  بع�ش  مع  ذلك  بعد  ��صترد�دها 
556هـ/ �صنة  �أحد�ث  في  زرع  �أبي  �بن  يقول  حيث 
1160م، ‘وفي هذه �ل�صنة ملك �لموحدون بطليو�ش، 
من،  وباجة، ويابرة وح�صن �لق�صر فولى عليها عبد �لموؤ

محمد بن علي �لحاج’.36

�لين: وهنا نطرح �صوؤ

• �أولهما: في �أي �صهر وفي �أي عام تمكن �لبرتغاليون 
من �ل�صتيالء على مدينة بطليو�ش �صمن ما ��صتولو� 

ندل�ش؟  عليه من مدن غرب �لأ

556هـظ1160م  عام  من  �صهر  �أي  في  ثانيهما:   •
تمكن �لموحدون من ��صترد�د بطليو�ش؟ حيث �أن 
عن  تماًما  �صمتت  قد  جنبية  و�لأ �لعربية  �لم�صادر 
�لبرتغاليين للمدينة؛  تحديد توقيت وزمان �حتالل 

�للهم �إل ما ذكره �بن �أبي زرع في �لن�ش �ل�صابق. 

�لين  جابة على هذين �ل�صوؤ غير �أننا قد تمكنا من �لإ
قبر  �صاهد  على  �لم�صجل  �لكتابي  �لنق�ش  �إلى  ��صتناًد� 
�لفقيه �أبي �لقا�صم خلف �لذي ��صت�صهد ب�صرقي جامع 
�لمدينة  فاجاأو�  �لبرتغاليين عندما  �أيدي  بطليو�ش على 
لوحة  يعدو  ل  �لقبر  و�صاهد  عليها.  �لغادر  بالهجوم 
عليها  عثر  32�صم  وعر�صها  51�صم،  طولها  رخامية 
�ل�صاهد  وهذ�  1877م؛  عام  في  بطليو�ش  مدينة  في 
ونطالع  بمدريد.  �لوطني  ثار  �لآ متحف  في  محفوظ 

فيه �لن�ش �لتالي: 
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‘ب�صملة .... ت�صلية .... كل من عليها فان، ويبقى 
كر�م. هذ� قبر �ل�صيخ �لفقيه  وجه ربك ذو �لجالل و�لإ
�أبي �لقا�صم خلف بن ح�صن بن فرحون �لبكري نور �هلل 
�صريحه وقد�ش روحه. ��صت�صهد ب�صرقي جامع بطليو�ش 
حين غدر �لعدو لها في �صبيحة يوم �لخمي�ش �أول يوم 

خر عام �صتة وخم�صين وخم�صمائة‘.37 من ربيع �لآ

قد  بطليو�ش  �أن  لنا  يتبين  �لنق�ش  هذ�  خالل  ومن 
�صقطت في �أيدي �لبرتغاليين في �أول يوم من �صهر ربيع 
خر من �صنة 556هـ ولو �فتر�صنا حتى �أن �لموحدين  �لآ
قد ��صتردوها في �آخر �صهر من �أ�صهر 556هـ وهو ذي 
�لحجة فيكون مكوث �لبرتغاليين بالمدينة لم ي�صتغرق 

�صوى ت�صعة �أ�صهر فقط.

وبهذ� يكون �صاهد قبر �لفقيه بن فرحون �لبكري 
حد�ث  قد �صاعدنا على تحديد تو�ريخ وم�صار�ت لالأ
�لفترة  هذه  �أثناء  بطليو�ش  مدينة  بها  مرت  �لتي 
على  �لبرتغالي  �لموحدي  �ل�صر�ع  خالل  �لم�صطربة 

ندل�ش.  غرب �لأ
ثانًيا: النقو�س الكتابية في مدينة ماردة 

كانت  باأنها  �أ�صرنا  �أن  �صبق  كما  ماردة  مدينة  عرفت 
بد�ية  منذ  للبربر، و�لمولدين، و�لم�صتعربين وذلك  موطًنا 
ندل�ش. وقد �ندلعت بها �لكثير من  �صالمي في �لأ �لوجود �لإ
موي نقمة من �صكانها على �لعرب  �لثور�ت في �لع�صر �لأ
�لحاكمين �لذين يرجعون باأ�صولهم �إلى بني �أمية. وقد �أ�صرنا 
�إلى بع�ش زعماء هذه �لثور�ت في بد�ية �لبحث ومن بينهم 
�لبربري �لذي  �لثائر محمود بن عبد  �لجبار �لم�صمودي 
بقعنب،  �لملقب  �لمولد،  مرتين  بن  �صليمان  مع  تحالف 
و��صتمرت  213هـ/828م،  �صنة  في  ثورتهما  بد�آ  وقد 
عبد  مير  �لأ وحاول  214هـ/829م  عام  في  �لثورة  هذه 
و�صط في هذ� �لعام �قتحام مدينة ماردة لو�صع  �لرحمن �لأ
�لعام  في  محا�صرتها  فعاود  جدوى  بال  �أهلها  لثورة  حد 
�لو�صع على  و��صتمر  ا،  �أي�صً �لتالي 215هـ/830م وف�صل 

�لم�صمودي وحليفه  �لثائر�ن محمود  فر  �لنحو حتى  هذ� 
�صليمان بن مرتين من �لمدينة في عام 219هـ/834م �إلى 
و�صط جي�ًصا قويًّا  مير عبد �لرحمن �لأ ليون، وعندئذ �صير �لأ

نجح في �قتحام ماردة في عام 220هـ/835م. 

مرة  تجددت  �أن  تلبث  لم  بماردة  �لثور�ت  �أن  غير 
مير محمد عندما  �لأ �صنة 254هـ/868م زمن  �أخرى في 
موية  �لأ مارة  �لإ �لجليقي على  بن مرو�ن  �لرحمن  ثار عبد 
ندل�ش  �ص�ًصا �إمارة في بطليو�ش �صملت كل مدن غرب �لأ موؤ
عبد  تمكن  حتى  ندل�ش  �لأ حا�صرة  قرطبة  عن  ��صتقلت 
�لرحمن �لنا�صر من �إخ�صاعها �صنة 318هـ. وربما لتعدد 
�صباني خوليان �ألفارث  رخ �لإ هذه �لثور�ت، فقد �أخطاأ �لموؤ
عبد  هو  �إنما  ماردة  ق�صبة  بنى  �لذي  �أن  ذكر  عندما  فيالر 
�لرحمن �لنا�صر عند تمكنه من �لق�صاء على دولة بني عبد 

ندل�ش في �صنة 318هـ.38 �لرحمن �لجليقي في غرب �لأ

على  �لم�صجل  �لكتابي  �لنق�ش  �إلى  بالرجوع  �أنه  غير 
�للوح �لرخامي �لتذكاري �لذي كان مو�صوًعا عند مدخل 
�لمدينة،  بمتحف39 هذه  و�لمحفوظ حاليًّا  ماردة،  ق�صبة 
يتبين لنا �أن هذه �للوحة �لتذكارية �لتي يبلغ طولها 1.61 
خم�صة  من  نق�ًصا  تت�صمن  �صم   0.60 وعر�صها  متر، 
�أ�صطر من �لكتابة �لكوفية ن�صرها �أمادور دي لو�ش ريو�ش 
فيها  ونطالع  �صنة 1883م  في   Amador De Los Rios

�لن�ش �لتالي: 

هل  �هلل وعظمة لأ بركة من  �لرحيم،  �لرحمن  �هلل  ‘ب�صم 
هل �لطاعة  طاعة �هلل، �أمر ببنيان هذ� �لح�صن، و�أعاده معقاًل لأ
مير عبد �لرحمن بن �لحكم �أعزه �هلل، على يدي عامله عبد  �لأ
�صاحب  موله  مك�صر،  بن  وجيفار  ثعلبة  بن  كليب  بن  �هلل 

خر �صنة ع�صرين ومائتين’.40 �لبنيان في �صهر ربيع �لآ

�لتذكارية  �لرخامية  �للوحة  هذه  �إلى  �صافة  وبالإ
ا  يتحدث ليفي بروفن�صال عن لوحة �أخرى من �لرخام �أي�صً
في  عليها  عثر  �صم   0.40 وعر�صها  �صم،   0.93 طولها 
�أ�صطر  �صبعة  عام 1902م في ق�صبة ماردة، وت�صتمل على 
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كًد� �أنها ن�ش  بخط كوفي كبير قر�أها كودير� وقام بن�صرها موؤ
ول من �أن عبد �لرحمن  كد ما ورد في �لنق�ش �لكتابي �لأ يوؤ
و�صط بن �لحكم �لرب�صي هو �لذي �أمر ببناء هذ� �لح�صن  �لأ

تي:  و�لق�صبة بماردة و�لن�ش كما ن�صره كودير� كالآ

هل  ‘ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم، بركة من �هلل وع�صمة لأ
هل  لأ معقاًل  و�إنجاده  �لح�صن  هذ�  ببنيان  �أمر  �هلل،  طاعة 
مير عبد �لرحمن بن �لحكم، �أكرمه �هلل على يدي  �لطاعة، �لأ
عامله عبد �هلل بن كليب بن ثعلبة وخطاب بن ذرى و�صعيب 
وقد  �لح�صن....’،41  هذ�  ربع  بنيان  �صاحبي  مو�صى،  بن 
قر�ءة كودير�  في  �لو�ردة  خطاء  �لأ بروفن�صال  ليفي  �صحح 

ل�صيما كلمة �أنجاده و�صحتها �تخاذه.

ويعتقد ليفي بروفن�صال �أن هذه �للوحة �لثانية ل تخ�ش 
نه لم  ق�صبة ماردة ولكنها تخ�ش بناء �آخر كان ملحًقا بها لأ
ندل�صية، ل�صيما �لح�صون و�صع لوحتين  بنية �لأ يعهد في �لأ
في �آن و�حد، ل�صيما و�أن كلمة ربع �لو�ردة في هذ� �لنق�ش 
مر�دفة لكلمة رب�ش �لتي كانت تذكر عادة كملحق للقلعة 
قامة  لإ يخ�ص�ش  �لرب�ش  وكان  ندل�ش،  �لأ في  �لق�صبة  �أو 
�لق�صبة  يزودون  �لذين  و�لتجار  �لمتزوجين  �لمد�فعين 

ن.42 قو�ت و�لموؤ بالأ

�لكتابيين �لمحفورين  �لنق�صين  �أن  لنا  يتبين  ومن ذلك 
�صخ�صية  ح�صما  قد  ماردة  بق�صبة  �لرخامية  �للوحة  في 
ولي�ش  �لحكم  بن  و�صط  �لأ �لرحمن  عبد  باأنه  �لق�صبة  باني 
خوليان  �صباني  �لإ رخ  �لموؤ ذكر  كما  �لنا�صر  عبد �لرحمن 

�ألفارز فيالر.
ثالًثا: النقو�س الكتابية في مدينة قا�صر�س

عرفت قا�صر�ش زمن �لرومان باأنها كانت د�ئًما مدينة 
رومانية ح�صينة Colonia Norba Caesarina، وهي تقع 
على �صفح مرتفع خفيف �لنحد�ر ي�صكل جزًء� من �صل�صلة 
بعد  �إلى غربها، وهي على  �إ�صبانيا  �صرق  تمتد من  ربو�ت 
�أهميتها  على  دري�صي  �لإ �أكد  وقد  تاجة.  نهر  من  كم   22

�لع�صكرية في زمنه �أي في ع�صر �لمر�بطين، غير �أن �أهميتها 
�إذ كانت  �صتر�تيجية قد �زد�دت في �لع�صر �لموحدي،  �لإ
تاجة  نهر  من  و�صط  �لأ �لو�دي  لمر�قبة  وقاعدة  �أماميًّا  ثغًر� 
�لقو�ت  يعتر�ش  �لذي  �لمانع  كما �عتبرت بمثابة �لح�صن 

�لليونية عند مرورها من نهر تاجة �إلى نهر و�ديانة.43 

�ص�ش و�ل�صفوف  �صالمية، �لأ وقد ��صتغلت �لتح�صينات �لإ
فال�صور  �لمدينة،  هذه  في  �لرومانية  �صو�ر  �لأ من  �ل�صفلى 

�صالمي قائم في جزء كبير منه على �ل�صور �لروماني.44 �لإ

�صالمية فتقت�صر على بناء  ثار �لباقية من قا�صر�ش �لإ �أما �لآ
مامية �لتي يرجع تاريخها �إلى بد�ية �لقرن �ل�صابع  �لقلعة �لأ
�لهجري وفي ما تبقى من �ل�صور باأبر�جه �لبر�نية، و�لجب، 
�صالمية فاإن توري�ش  و�لق�صر. وفيما يتعلق باأ�صو�ر قا�صر�ش �لإ
بالبا�ش Torres Balbas يرى �أنها ترجع بال �صك �إلى �لع�صر 
�أربع  في  �لحربية  �لموحدين  �آثار  �أهم  �لموحدى. وترجع 
 ،Sevillia �إ�صبيلية  مدينة  بخالف  ندل�ش  �لأ بغرب  مدن 
 Monte مولين  ومنت  ورينة،  وبطليو�ش،  قا�صر�ش،  هي 
�صالمية �ختالًفا  �لإ �صو�ر  بر�ج و�لأ �لأ Molin.45 وتختلف 

و��صًحا عن �لرومانية من حيث بنائها بالطابية، و�لمالط، 
و�لدب�ش �لز�هي ذي �للون �لقرمزي.46

يعرف  ما  �أو  قا�صر�ش  �صور  من  �لغربي  �لجانب  ويعد 
من  �إلينا  و�صل  ما  �أف�صل  هو  �ل�صور  من  �لغربية  بال�صتارة 
بر�نية  �أبر�ج  خم�صة  �لجانب  هذ�  في  ويوجد  �صو�ر.  �لأ
هذه  بين  ومن  م�صتطيل.  وبع�صها  �ل�صكل  مربع  بع�صها 
باأنه قد حفرت عليه ونق�صت  تميز  �لخم�صة برج  بر�ج  �لأ
كلمة بخاكو، وهذ� �لبرج �صديد �ل�صخامة وتبلغ �أبعاده ما 

يلي 10.83م × 10.20م و25 متًر� في �لرتفاع. 

في  )بوخاكو(  �لكتابي  �لنق�ش  هذ�  ت�صبب  وقد 
ت�صديا  كبيرين  �إ�صبانيين  عالمين  بين  علمي  جدل  �إحد�ث 
�لع�صر  في  لقا�صر�ش  �لتاريخية  و�لوقائع  حد�ث  �لأ لتاأريخ 

�صالمي.  �لإ
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ثري توري�ش بالبا�ش ب�صبب وجود كلمة  فقد �فتر�ش �لأ
بوخاكو �لمنقو�صة على هذ� �لبرج �لبر�ني لقا�صر�ش، �أنها 
تحريف ل�صم �أبي يعقوب يو�صف �لخليفة �لموحدي و�أن 
�أ�صو�ر قا�صر�ش على هذ� �لنحو من �إن�صاء هذ� �لخليفة.47

فهو   Albarran �ألبر�ن  تورون  مانويل  رخ  �لموؤ �أما 
بر�ج �لبر�نية  يرى �أن كلمة بوخاكو �لمنقو�صة على �أحد �لأ
�أ�صول  �إلى  ترجع  كلمة  هي  �إنما  قا�صر�ش  في  �لخم�صة 
ب�صكن�صية وتعني �لبجعة، و�أنها ربما تكون قد نق�صت على 
�صالمي، وبهذ� طبًقا  �لبرج في ع�صور تالية على �لع�صر �لإ
�ألبر�ن فاإن �لبرج يحمل ��صم برج  �صباني  رخ �لإ لر�أي �لموؤ

�لبجع ولي�ش ��صم �لخليفة �لموحدي.48

�لق�صر  تهدم  عندما  باأنه  ر�أيه  على  �ألبر�ن  ويدلل 
�لهجري/  �لتا�صع  �لقرن  �أو�خر  قا�صر�ش في  �صالمي في  �لإ
�لخام�ش ع�صر �لميالدي �أقيم على �أنقا�صه ق�صر �آخر عرف 

با�صم د�ر �لبجعات.49

كلمة  �إن  �إذ  بالبا�ش  توري�ش  بر�أي  خذ  �لأ �إلى  ونميل 
تكون  قد  �لبر�نية  بر�ج  �لأ �أحد  على  �لمنقو�صة  بوخاكو 
تلقائيًّا وهو ي�صجل  ندل�صي  �لبناء �لأ به  بالفعل تحريف قام 
ندل�صيين كانو�  ��صم �أبي يعقوب على �لبرج، فنحن نعلم �أن �لأ
يتحدثون منذ عهود �صبقت �لع�صر �لموحدي بكثير بلهجة 
بالمحلية  �ختلطت  حيث  �لف�صحى  �لعربية  عن  تختلف 
)وهي �لرومان�صية(، و�أن حرف �لخاء م�صتخدم في كل من 
قد  �لم�صلمين  �أن  حتى  �لعربية  �للغة  وفي  �لمحلية  �للهجة 
قد  �لنحو  �لحديثة، وعلى هذ�  �صبانية  �لأ �للغة  �إلى  �أدخلوه 
�لمحرفة  )بوجاكوب(  من  تحريف  هو  )بوخاكو(  يكون 

من )�أبو يعقوب(.

بر�ج �لبر�نية  خذ بهذ� �لر�أي �أن �لأ كد ميلنا �إلى �لأ ويوؤ
تميزت  �لتي  بالمو��صفات  تتمتع  قا�صر�ش  في  �صو�ر  و�لأ
كد بناءها  بر�ج و�لعمائر �لحربية �لموحدية؛ مما يوؤ بها �لأ
في هذ� �لع�صر �لموحدي، ومما �صبق يتبين لنا �أن �لنقـ�ش 

بر�ج  �لأ هذه  بناء  زمن  تحديد  في  �صاهم  قد  بوخاكو، 
�لخليفة  يو�صف  يعقوب  �أبي  �إلى  ون�صبتها  �لموحدية 

�لموحدي.
رابًعا: النقو�س الكتابية في مدينة ترجالة

�ساهد قبر عثر عليه في ح�سن مدينة ترجالة 
�لنا�صر  �لرحمن  لعبد  ترجالة  خ�صعت  �أن  منذ 
�صنة  في  له  بطليو�ش  مدينة  خ�صوع  من  �صنو�ت  قبل 
مامية  318هـ50 �أ�صبح ��صمها يتردد كاأحد �لح�صون �لأ
لبطليو�ش ل�صيما في ع�صري �لمر�بطين و�لموحدين، 
جر�ندة  �لبرتغالي  للفار�ش  هدًفا  كانت  فقد  ولذلك 
�لذي تمكن من �ل�صتيالء عليها �صنة 560هـ/1164م 
��صتولى على قا�صر�ش في �صنة 561هـ/1165م  كما 
نف�ش  في   Jurumenha وجلمانية  منتانج�ش  وعلى 
�إلى بطليو�ش بعد  �أمامه  �لطريق مفتوًحا  لي�صبح  �لعام، 

ذلك وهي �لتي كانت منتهى �آمال �لبرتغاليين. 

وقد تمكن �لموحدون من ��صترد�د ترجالة بعد عقدين 
من �لزمان من �أيدي هذ� �لفار�ش �لبرتغالي �لمغامر.

�أيدي  من  نهائيًّا  و�صياعها  ترجالة  �صقوط  وجاء 
في  ليون  ملك  �لثالث  فرناندو  �أيدي  على  �لم�صلمين 

عام 630هـ/1232م.

�صالمي  ول تز�ل �أجز�ء كثيرة من ح�صن ترجالة �لإ
�صالمية فلم يتبق منها �إل �لقليل.  �صو�ر �لإ قائمة، �أما �لأ
�لمدينة فقد كانت تنفتح فيه �صبعة  وفيما يتعلق ب�صور 

�أبو�ب لم يتبق منها �صوى �أربعة م�صوهة.51

�لفناء �لمركز  �إلى  دي  �لرئي�صي �لموؤ �لباب  ويتميز 
�صقاط م�صط حديدي.  بوجود تجويف لإ

ون�صهد في �لطرف �ل�صرقي من �ل�صور، بقايا بناء كبير 
كان يتو�صط فناءه جّبان، تنحدر مياه �لمطر على �صطحيهما 

ليتلقاها �لجّبان من خالل �صت فتحات في �لقبو.
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�لخا�صة  تلك  من  فخارية  قطع  �كت�صاف  تم  وقد 
�إ�صالمية  خ�صر  �لأ باللون  مزججة  بار  �لآ بفوهات 

�لزخرفة و�لطر�ز في هذ� �لمو�صع.52

ثريون حول تاريخ بناء  رخون و�لأ وقد �ختلف �لموؤ
هذين �لجبين و�لح�صن، خا�صة و�أن ظاهرة ��صتخد�م 
على  ت�صاعدنا  ل  بو�ب  �لأ في  �لحديدية  م�صاط  �لأ
ندل�ش على مدى  تحديد زمن �لبناء، فقد عرفت في �لأ
�لحديدي،  �صقرة  باب  مثل  مختلفة  �إ�صالمية  ع�صور 
وباب �لمردوم بطليطلة، وباب ق�صبة بطليو�ش وظلت 
م�صاط ت�صتخدم في �لمغرب في �لقرن  بو�ب ذ�ت �لأ �لأ
�لعا�صر �لهجري �لمو�فق �ل�صاد�ش ع�صر �لميالدي، وفى 
حين ُيرِجع كل من خوليان �ألفار وخو�صيه ميليد� هذين 
�لجبين و�لح�صن �إلى �لقرن �ل�صابع �لهجري53/�لثالث 
�لبئرين  تاريخ  �أن  مالدونادو  يرى  �لميالدي،  ع�صر 
�لهجري/ �لخام�ش  �لقرن  �إلى  يرجع  �إنما  و�لح�صن 
مالدونادو  ر�أي  تدّعم  وقد  �لميالدي  ع�صر  �لحادي 
ترجالة  قبر رخامي في ح�صن  �صاهد  �لعثور على  بعد 
�لكوفي  بالخط  كتابي  نق�ش  عليه  حفر  �صنو�ت  منذ 

�لغليظ محتو�ه: 

بن  محمد  توفى  �لرحيم،  �لرحمن  �هلل  ‘ب�صم 
يوم  وذلك  �لجنة  وح�صله   ... �هلل  رحمه  �صليمان 

�لخمي�ش �صنة ثمان و�أربعمائة’. 54

رجح  �لأ هي  مالدونادو  ر�أي  كفة  تكون  وبهذ� 
حيث �إن وفاة محمد بن �صليمان �صاحب �صاهد �لقبر 
�لجبين و�لح�صن  �أن  كد  توؤ في �صنة 408هـ/1017م 
ثري  �لأ كان  و�إن  �لهجري  �ل�صابع  �لقرن  قبل  بنيا  قد 
ب�صنة  �لقبر  �صاهد  تاأريخ  �أن  يرى  بويرتا�ش  فرناندث 
في  �صالمية  �لإ ثار  �لآ �أن  بال�صرورة  يعني  ل  408هـ 
ترجالة قد بنيت في بد�يات �لقرن �لخام�ش �لهجري 
�إذ �إن هناك في ر�أيه �لذي �أو�فق عليه �إمكانية  تحديًد� 
يحددها  بفترة  �لخام�ش  �لقرن  قبل  �لح�صن  لبناء 

)ع�صر  �لهجري55  �لر�بع  �لقرن  ببد�يات  مالدونادو 
�لخالفة(.

خام�ًصا: النقو�س الكتابية في مدينة رينة

�هتم �لموحدون ببناء �صور مدينة رينة �لذي كان يلتف 
تماًما حول ق�صبتها ورغم عظمة هذ� �ل�صور �إل �أنه لم ي�صل 
يكفي  �ل�صور  هذ�  وكان  بطليو�ش.  ق�صبة  �صور  �إلى عظمة 

ل�صم عدد محدود من �لم�صاكن. 

تابع  قبر في حقل  وقد عثر في ق�صبة رينة على �صاهد 
للمدينة يزد�ن بعقد بد�خله �لنق�ش �لكتابي �لتالي:

�أبي  �لوزير  قبر  هذ�  �لرحيم،  �لرحمن  �هلل  ‘ب�صم 
��صحق �إبر�هيم بن خليل، ُتوفي رحمه �هلل في يوم �لجمعة 
و�أربعين  �صبع  �صنة  ولى  �لأ جمادى  من  ع�صر  �ل�صاد�ش 

وخم�صمائة’56.

كد تاريخ هذ� �لنق�ش �لكتابي ن�صبة بناء �صور ق�صبة  ويوؤ
رينة �إلى �لموحدين.

�أعلى  يقع  �لذي  بالعقد  �لمحيط  �لكتابي  فريز  �لإ �أما 
�ل�صاهد فنطالع فيه ما يلي: 

محمد،  على  �هلل  و�صلى  �لرحيم،  �لرحمن  �هلل  ‘ب�صم 
�لدنيا،  �لحياة  تغرنكم  فال  حق  �هلل  وعد  �إن  �لنا�ش،  ياأيها 
ول يغرنكم باهلل �لغرور. هذ� قبر �إبر�هيم بن خليل رحمة 
�صالم و�ل�صهادة  �هلل عليه، ون�صر وجهه و�أنفعه بالديانة و�لإ

�أن ل �إله �إل �هلل’.57

ومن جهة �أخرى فقد �أطلعنا هذ�ن �لنق�صان �لكتابيان 
على �صخ�صية �أحد �لوزر�ء في هذه �لحقبة �لزمنية، وهو �أبو 
�إ�صحق �إبر�هيم بن خليل �لذي دفن في ق�صبة هذه �لمدينة، 
ومن �لجدير بالذكر �أن ��صم هذ� �لوزير لم يرد في �أي من 
�لم�صادر �لعربية �لمكتوبة �لمتوفرة و�لمتاحة، وبهذ� يكون 
حيان م�صدًر� يمد �لباحث  �لنق�ش �لكتابي في كثير من �لأ

بما ل يجده في بطون �لم�صادر �لمكتوبة.
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 F.J. Simonet, Historia de los Mozárabes,  8
(Madrid, 1897-1903), 307.
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