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 مممكة دانيه أنموذجًا لمتعايش والتسامح واالحتـرام
 بين أبناء الديانات السماوية الثالث في عصر الطوائف في االندلس

 د. أزهر صادق كاظم مهدي التميمي
 دق )ع(/ موقع الخالصممثل جامعة االمام الصا

 التمهيـد
، وقد اختمف المؤرخون في تحديد موقعيا من (1)الخصبآية تقع دانية بشرق األندلس عمى ساحل البحر عامرة في غ

، اما الشريف االدريسي فقد (2)األقاليم السبعة فالبكري وفي تحديد قسطنطين لبالد األندلس فأنو جعميا في الجزء الرابع 
، بينما ذىب القمقشندي إلى إنيا في أوائل اإلقميم الخامس من األقاليم السبعة (3)م الرابع من األقاليم السبعةحددىا في االقمي

 .(5)وىذا ما أكده أيضا أبو الفدا (4)درجة وست دقائق 36درجة( وعشر دقائق وخط عرض  19اذ انيا تقع عمى خط طول )
لجنوبي الشرقي خميج بمنسيو ومن الشمال جبل مونغو كانت دانية من أعمال بمنسية حيث يحدىا من الطرف ا

و والذي يعرف بالمصادر العربية بجبل قاعون وىي بيذا الموقع فانيا تعتبر مركز كورة من الشمال الشرقي من گاورمنـ
عات ىي وىي المقاطعة الجنوبية من المقاطعات الثالث التي كانت تتشكل منيا مممكة بمنسية وىذه المقاط (6)مقاطعة القنت

. ثم Denia، وتعني باالسبانية دينا (7)قشتمون وبمنسية ولقنت، وان أصل تسميتيا عند الرومانيين ىو ديانيوم اي مدينة ديانا
جاء العرب المسممون فحرفوا اسميا وبدأو ينطقونيا دانية بإمالة األلف. وان اول من بناىا ىم الفوسيون وذلك في حدود 

ثم عرفت بعد ذلك  Hemeroscopion (8)عرف أول األمر باسم استرابون أي الحارس النياريالقرن السادس ق.م، وكانت ت
نسبة إلى اسم معبد أرتميس المشيور والقائم عمى األكمة العالية التي بنيت عمييا المدينة  Artemisiumباسم أرتيميزيوم 

 . (9)حسب ما دلتو عمى ذلك اآلثار المكتشفة في ىذه المنطقة
و في القديم حميفة لمرومان ومع ذلك لم يتعرض ليا القرطاجيون وانتصر كاتوا بالقرب منيا عمى االسبانيول وكانت داني

قبل ميالد السيد المسيح ثم بعد ذلك اتخذىا سرتوريوس محرر اسبانيا حصنًا لو وقاعدة ألسطولو والذي قتل  95في عام 
بموقع دفاعي حصين لما تتميز بو من حصانو جيدة تمكنيا صد م والجدير ذكره إن دانيو كانت تتمتع 73فييا أيضا عام 

 اليجمات التي كانت تتعرض ليا المدينة في حال وقوع أي اعتداء خارجي عمييا من جية ساحل البحر. 
اما في عصر الطوائف فقد امتازت مممكة دانية بصفتيا الخاصة عن غيرىا من ممالك الطوائف األخرى في األندلس 

الجغرافي المنعزل في شرق األندلس وىو الذي أضفى عمييا الصفة البحرية عمى صفتيا البرية ألنيا كانت بسبب موقعيا 
ممتدة عبر البحر إلى الجزائر الشرقية وكانت بعيدة عن دويالت الطوائف ال يمكن ليا ان تنزلق الى معترك الحروب 

في صراع مستمر مع الممالك االسبانية مثل مممكة قشتالة األىمية كم كانت تنحدر اليو ممالك الطوائف األخرى التي كانت 
 وغيرىا الذي كان ييدد سائر الطوائف. 

ولم تكن دانية من القواعد المشيورة التي يتردد ذكرىا كثيرا في تاريخ األندلس ولم يسطع اسميا إال في فترة قصيرة 
 . (11)ما أصبحت عاصمة مممكة مستقمةوتحديدًا في أوائل القرن الخامس اليجري الحادي عشر الميالدي عند

ولقد لعبت دانية في العصر اإلسالمي دورا ىاما خصوصا بعد أن انتقل بيا القائد الصقمبي أبو الجيوش مجاىد 
العامري فقد استطاع ىذا القائد ان يحتل جزر البميار وجزيرة سردانية ويسيطر عمى غربي حوض البحر المتوسط. حيث 

األندلس الشرقية واىميا وكانت مركزا لتجمع األساطيل الغازية في األندلس التي كانت تجوب  أصبحت من أعظم قواعد
 . (*)مياه البحر المتوسط حتى شواطيء فرنسا وجزيرتي كورسيكا وسردانية 
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 وصف مممكة دانية 
المممكة من كثرة  لقد تحدث مؤرخو العرب وجغرافيييم عن مممكة دانية ووصفوىا بأوصاف مختمفة لما تمتاز بو ىذه

مثميا في القدم والحد ، وىي مدينة حصينة ، وىي ))خيرات وفسحة أسواق وكثرة أشجار وأزىار. فقد وصفيا العذري بقولو 
 . (11(()عمى ساحل البحر وقصبتيا في اعمي جبميا وحوالييا سبخة تمتنع بيا من ان يقربيا عدو بحصار

ومدينة دانية ))ا يفوق كل األوصاف لكثرة المعمومات التي ذكرىا بقولو اما الشريف اإلدريسي فقد وصفيا وصفا دقيق
عمى البحر عامرة حسنة ليا ربض عامر وعمييا سور حصين وسورىا من ناحية المشرق في داخل البحر قد بني بيندسة 

ا السفن وبيا ينشأ وحكمة وليا قصبة منيعة جدا وىي عمى عمارة متصمة وشجرات تين كثيرة وكروم وىي مدينة تسافر اليي
أكثرىا ألنيا دار إنشاء السفن وفييا يخرج األسطول لمغزو ومنيا تخرج السفن إلى أقصى المشرق وفي الجنوب منيا جبل 

 . (12(()عظيم مستدير يظير من أعاله جبال يابسة في البحر ويسمى ىذا الجبل جبل قاعون
بحر وليا أقاليم كثيرة متسعة ومراسييا من أعجب المراسي وىي مدينة عمى ضفة ال))اما ابن غالب فقد وصفيا بقولو 

 . (13(()وجميع أقاليميا وجباليا مغترسة بالكروم وأشجار التين والزيتون
مدينة باألندلس من إعمال بمنسية عمى ضفة البحر شرقا مرساىا عجيب يسمى السمان ))كذلك وصفيا ياقوت بقولو 

 . (14(()والموز وليا رساتيق واسعة كثيرة التين والعنب
والدار دانية من مميح التورية وىي ضرب من صنعة البديع ودانية مدينة كبيرة بشرق ))أما ابن دحية فقد وصفيا يقولو 

 . (15(()االندلس وىي مشتقة من دنا: يدنو: إذا قرب
المممكة في مدة مموك  مدينة عظيمة مشيورة بالذكر جميمة القدر، متوارثة))أما ابن سعيد المغربي فقد ذكرىا بقولو 

 . (16(()الطوائف وكثرت الييا االسفار وشدت نحوىا الرحال من االقطار وىي عمى البحر كثيرة الخيرات
 . (17(()مدينة بشرق االندلس عمى البحر عامرة ليا ربض وعمييا سور حصين))اما الحميري فقد وصفيا بقولو 

ة في غربي االندلس وىي مدينة عظيمة القدر وىي عمى البحر كثيرة ومدينة داني))وقد وصفيا أيضًا أبو الفدا بقولو 
 . (18(()الخيرات ومن اعماليا حصن يكتران وحصن بيران

وىي آية ومدينة دانية عمى البحر وليا سور حصين وقمعة منيعة الى غ))اما ابن فضل اهلل العمري فقد وصفيا بقولو 
ول يخرج الى الغزو منيا، وتطير عقبانو من ارجائيا ويصنع بيا ثياب عمى عمارة متصمة وكرم واشجار تين وكان االسط

 . (19(()بيض
وقد امتازت مممكة دانية بخصائص كثيرة قد ميزتيا عن المدن االندلسية االخرى وذلك لقربيا من جزر البميار 

ًا أو بصرًا الن الجنان فييا عبارة )الجزائر الشرقية( وكثرة خيراتيا وطيب ىوائيا واعتدال مناخيا ال ترى فيو ما يكدر خاطر 
عن بساط اخضر الن جباليا مغروسة بشتى انواع االشجار واالزىار باالضافة الى استقرارىا السياسي الذي وفر االمان 

 والطمأنينة لموافدين الييا ولمباحثين عن الراحة وىذا ما جعميا منطقة جذب لمسكان بأعداد كبيرة لمعيش فييا. 
 ل الشاعر عمى بن الغني الحصري يرثي ولديو المذان دفنا فييا: وفي دانية يقو 

 وسـية فمذتين من كبدي  استودع اهلل لي بدانية 
 (21)توكمي فييما عمى الصمد           خير ثواب ذخرتو ليما   

 مكونات المجتمع في دانية
ان كثيرًا من المسممين قادة وجنودًا قد  الشك فيو (21)مى يد الوالي عبد العزيز بن موسىبعد افتتاح شرقي االندلس ع

توزعوا عمى المناطق الدارتيا واالشراف عمييا والدعوة لإلسالم فييا وىذا ما كان يعممو المسممون في المناطق المفتوحة 
 ومنذ نشر اإلسالم في عيد الرسول محمد )صمى اهلل عميو والو وسمم(. 
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ناطق المفتوحة ولكن بعد فتح االندلس حدثت عدة تغيرات سكانية لذلك وكان ىذا يدعو البعض لالقامة الدائمة في الم
فقد اصبح العنصر العربي ىو السائد اضافة الى العناصر االخرى من غير المسممين التي تنحصر بالمستعربين والنصارى 

انيم ينعمون بالحرية  والييود فأصبح في مممكة دانية يعيش خميط من الناس وبالرغم من اختالف معتقداتيم الدينية اال
واالمان ويعيشون بسالم دون المساس بحقوقيم وطقوسيم وشعائرىم ومعتقداتيم الدينية واصبحوا يشكمون مجتمع دانية اثناء 

 عيد الطوائف وسنتناوليم بقدر من االيجاز. 
ساكنوه وىم الطالعة االولى وىي تسمية اطمقت عمى العرب االوائل الذين فتحوا االندلس وىم اصحابو و العرب البمديون: -1

، وقد توزعوا عمى مختمف مناطق االندلس ومنيا التي كانت من القواعد اإلسالمية الميمة في (22)من الجنود الفاتحين 
 . (23)شرقي االندلس فاختمطوا مع الناس وتزوج اكثرىم واسسوا اسرا 

و الجزيرة دون انقطاع فقد قدم مع الوالي الحر بن ثم توالت بعد ذلك اليجرات من الشمال االفريقي ومن الشرق الى شب
 (. 24)( عدد ميم من الشخصيات العربية وقيل انيا اربعمائة اسرة 717ىـ/99عبد الرحمن الثقفي في سنة )

اضف الى ذلك اننا ال يمكن ان ننسى ان المغة العربية كانت ىي المغة الرسمية في دانية بل كانت المغة الدارجة 
اىميا والتي انتشرت بسبب عناصره المثقفة واحتمت الصدارة في الحياة العامة ألنيا اكثر الطبقات التي تبنت  لمتفاىم بين

 . (25)المغة العربية وتعمميا ألنيا لغة المممكة ولغة االدب معا 
شبو الجزيرة العربية  عرفوا بالبربر لكثرة ترديد حرف الباء والراء واصميم قبائل عربية خرجت من البربر )عرب المغرب(: -2

وىاجرت الى شمال افريقيا فتبربرت وصارت ليا ليجة خاصة وعادات وتقاليد ويتحدث عنيم الرحالة ابن حوقل البغدادي 
والبربر السكان بالمغرب فقبائل ال يمحق عددىم وال يوقف عن اخرىم لكثرة بطونيم وتشعب افخاذىم وقبائميم وتوغميم ))بقولو 

 . (26(()ىم في الصحاريفي البراري وتبدد
وان اصل كممة بربر ىو اسم صوت غير مفيوم كان يحدثو ىؤالء القوم حين  يتكممون ، اي انيم كانوا يبررون وقد 

ان البربر بقايا من ولد حام بن نوح اخي سام بن نوح وانيم اختمطوا منذ القدم بأصول سامية ، وان اىم ))ذكر ابن حزم 
 . (27(()ة ومصمودة وصنياجةبيوتاتيم في االندلس زنات

ولقد تدفق البربر من المغرب الى االندلس اثناء الفتح اإلسالمي ليا وبعد دخول موسى بن نصير الى االندلس واتمام 
الفتح تدفق العرب والبربر معو فأخذ العرب االراضي الخصبة اما االراضي الوعرة والجبمية فكانت من نصيب البربر 

شروا في المدن االندلسية كافة وبرزوا في جميع حقول العمم والمعرفة وانصيروا داخل المجتمع وازدادت اعدادىم وانت
 . (28()االندلسي عن طريق الزواج فأتقنوا المغة العربية اتقانا كامال الى جانب تعمم المغة الرومنثية

ى اي دور ليم اثناء الفتنة وقيام ىذه ويبدوا ان البربر في مممكة دانيو كانوا اقمية اذ لم تشر المصادر التأريخية ال
المممكة وال حتى في عيد مجاىد العامري وال في عيد ابنو اقبال الدولة في االحداث السياسية وغيرىا ، ونستطيع ان نستدل 
عمى ذلك بانيم لم يتسمموا حكم اي منطقة من مناطق شرق االندلس مثل بمنسية وطرطوشو بل كانت بيد الصقالبة 

، ولكن كان ليم دور واسع ونفوذ مطمق في غرناطة التي اصبحت تحت حكم بني زيري وىم من البربر ومن (29) العامريين
 امارات غرب االندلس وكانت ليم حروب مع مجاىد العامري. 

وىي طبقة اجتماعية اخذت تمعب دور ميم في حياة االندلس السياسية واالجتماعية والسيما في قرطبة وىم  الصقالبة:-3
ان الصقالبة اجناس متعددة منيم من كان عمى دين النصرانية ))ولئك الموالي المنحدرون من اصول اجنبية، وذكر النويري ا

 . (31(()ومنيم من ال شريعة لو
وكان معظميم يجمبون اطفااًل الى االندلس فنشئوا عمى اعتناق اإلسالم وتعمموا المغة العربية واكتسبوا كثيرًا من عادات 

م واستعمل الذكور منيم لمخدمة أو الحرب وكان الخصيان منيم لحراسة الحريم اذ كان التجار الييود يقدمونيم الى مؤدبيي
 ويمتازون بالبيض والنعومة والجمال وحمر االلوان.  (32)ليخدموا بقصورىم وكانت تجارة مربحة لمييود ( 31)الحكام
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ي وارتقوا الى مناصب ميمة وامتمكوا ثروات طائمة واراضي شكل الصقالبة طبقة مميزة ميمة في المجتمع االندلس
م( ولكن كانوا 791-757ىـ( )172-138واسعة فقد بدأ االندلسيون يستخدمونيم منذ عيد االمير عبد الرحمن الداخل )

الذي اعتمد عمييم في إدارة  (33)م825-799ىـ/ 216-ه181بشكل محدود ولكن زاد عددىم في عيد الحكم بن ىشام 
 ون الدولة. شؤ 

ان بيوت االمراء والوزراء حتى االوساط كانت ممموءة ))اما عن دورىم في الحياة االجتماعية فيرى الدكتور احمد امين 
بالرقيق، وىذا الرقيق من اسبانيا وفرنسا واسرى الحرب من امم مختمفة وىم يسمون كذلك الصقالبة، وىوالء االرقاء من رجال 

فقد كانوا ينقمون افكار االوربيين اذ كان بعضيم من الخاصة وكانوا  ،في الحياة االجتماعية االندلسيةونساء لعبوا دورا كبيرا 
 . (34(()ينقمون عادات امميم وتقاليدىم، ومن تعمم المغة العربية منيم كان ينقل االفكار واالقاصيص االوربية بالمغة العربية

ياسية واالقتصادية خصوصا بعد انييار الخالفة االموية في شارك الصقالبة في احداث قرطبة االجتماعية والس
االندلس اثر الفتنة التي عصفت بيا ولعل سبب ذلك تمتعيم بمركز قوي اثناء الخالفة االموية وقد سيطروا عمى مدن شرق 

وزىير في مرسية  (36)، وخيران ومبارك في بمنسية والمرية(45)االندلس كميا تقريبا ومنيم لبيب الصقمبي ومقاتل في طرطوشة
اما دانية والجزائر الشرقية فكانت من نصيب مجاىد العامري الذي استقل بيما وكان لو دور كبير في الحياة السياسية  (37)

واالدبية وكّون اعظم اسطول في مياه البحر المتوسط وبعد وفاتو خمفو ابنو عمي اقبال الدولة وظمت تحت حكمو الى ان 
  .(38)م1176ىـ/468مقتدر بن ىود في سنة انتزعيا منو صيره ال

وىم اولئك النصارى االسبان الذين اسمموا بمحض ارادتيم وتدينوا باإلسالم ومنذ الفتح العربي باالندلس بدأوا  المسالمة: -4
، وذلك بدافع تحسين وضعيم المزري وحب الخالص من الظمم الذي كان ينتشر بين (39)يقدمون عمى اعتناق اإلسالم

اطيم في اواخر الحكم القوطي أو ربما بدافع االقتناع بأن اإلسالم دين حق ويدعو الى نشر العدل والمساواة والمحبة اوس
بين الناس دون تمييز طبقي أو طائفي أو مذىبي أو ربما بدافع التخمص من الجزية التي كانوا يؤدونيا الى المسممين 

 . (41)سم المسالمة أو األسالمة واطمق عمى ابنائيم اسم المولدينولكونيم من اىل الكتاب اطمق عمييم المؤرخون ا
، وان كل مولدي مسمم الن الكثير (42)وقد ذكر الدكتور العبادي ان المولدي ىو من كانت امو اسبانية ووالده مسمما

ظ لحقوق المرأة من االسبانيات الالتي تزوجن مسممين ىن نصرانيات ويمكن ان يكون اسممن ألنين وجدن في اإلسالم حف
 من حيث المساواة في العمل وحرية اختيار الزوج. 

القرن الرابع اليجري، العاشر الميالدي، اصبح المولدون يشكمون نواة ميمة من مجموع اىالي البالد ألن آية ومنذ بد
جاالت، الزراعية اعدادىم أخذت تتزايد وبذلك شكموا رصيدًا ىامًا من حجم السكان وكان ليم دور بارز في مختمف الم

، حيث زاول ىؤالء المسالمة حرفة الزراعة وتربية المواشي في القرى والصيد والصناعات (43)والصناعية واإلدارة والجيش
 البحرية في السواحل. 

وبما ان دانيو تقع عمى ساحل البحر فقد زاول ىؤالء المولدون حرفة الصناعة وخصوصًا صناعة السفن التي تميزت 
دانيو عن غيرىا من المدن اإلسالمية االخرى، وذلك بسبب موقعيا المتميز عمى ساحل البحر الذي جعل منيا  بيا مممكة

قاعدة النطالق السفن الى اقصى المشرق اإلسالمي، ومنيا ايضا تخرج االساطيل لمغزو والجياد في سبيل اهلل ضد 
 . (44)االعداء

 المستعربون: 
عاشوا بين عرب دانيو، وكان العرب اطمقوا عمييم في بادئ االمر اسم عجم وىم من النصارى المعاىدين الذين 

 . (45)االندلس
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وقد سموا بالمستعربين بفتح الراء النيم تعمموا العربية ولبسوا بارادتيم الزي العربي ألنيم عاشروا العرب وتأثروا بيم في 
ء عربية الى جانب اسمائيم المسيحية كاالسقف ربيع بن ثقافتيم ولغتيم وسموكيم وعاداتيم ومالبسيم بل انيم اتخذوا أسما

 في عيد عبد الرحمن الثالث.  Recemundoزيد الذي كان يعرف في المصادر المسيحية باسم 
ولقد قام ىؤالء المستعربة بدور ىام في نقل الحضارة اإلسالمية الى الممالك االسبانية وذلك بحكم معرفتيم لمغتين 

بحكم ىجراتيم المستمرة الى مممكتي قشتالو واراجون في شمال اسبانيا وكانت النتيجة ان انتشرت الثقافة العربية واالسبانية و 
المغة العربية في المغة  تأثيروالعادات اإلسالمية في تمك الجيات وحسبنا ان نتصفح المعاجم االسبانية لمعرفة مدى 

 . (46) مغ اعدادىا باالالفاالسبانية عن طريق الفاظيا ذات االصول العربية والتي تب

 اليهـود: 
كان عددىم كبيرًا في اسبانيا قبل الفتح اإلسالمي لالندلس وكانوا يقومون باالعمال المالية والحسابية في دواوين 

 الحكومة. 
د وقد وقف اإلسالم ليعمن التسامح مع كمتا الديانتين ويقر بوجود االقميتين ويحفظ ليما الحياة طالما حفظوا العيو 

والمواثيق واالمانات وىذه تعاليم وآداب مشرقة في سماء التعامل البشري وكان الييود موجودون في مممكة دانية وينعمون 
 بالحرية واالستقرار. 

، وكان في خدمة مجاىد العامري وابنو عمي من بعده، (47)ومن الذين احتضنتيم دانيو ىو اسحاق بن قسطار الييودي
 . (48)منطق مقدمًا في عمم المغة العبرانية والصمة بين النحو والمنطقفكان بصيرًا في عمم ال

 العالقات االجتماعية في مممكة دانية: 
لقد تميزت الحياة االجتماعية في االندلس في عيد الطوائف بصورة عامة وفي مممكة دانية بصورة خاصة باالستقرار 

اء مممكتو من غير المسممين ولم يقتصر االمر عمى مجاىد السياسي بفضل التسامح الذي ابداه مجاىد العامري البن
العامري فحسب بل نجد ان ىذا التسامح ظل موجودًا في مممكة دانية حتى بعد وفاتو حيث سار فيو عمي الممقب اقبال 

 عمى اتباع سياسة ابيو في ابداء التسامح ألبناء مممكتو.  (49)الدولة
قرب المسافات بين االديان ألنو  غ في ازدىار الحياة االجتماعية في مممكة دانيةوكان ليذا التسامح الديني اثره البال

المختمفة وجمع كممتيم ووحدىم في ظل العيش بسالم وحرية في ىذه المممكة حيث تم االعتراف بمكانة العناصر 
جتماعية والمين اذواقيم ومارس اىل الطبقات اال( 51)االجتماعية وحدثت المصاىرات بين االقميات الموجودة في دانية 

وخبراتيم كما سمح ليم التحدث بحرية بالمغات االخرى وترك ليم حرية ارتداء المالبس حسب عاداتيم وتقاليدىم واذواقيم 
ىذا من جانب باالضافة الى اعطائيم الحرية الكاممة في ممارسة طقوسيم الدينية واالحتفال بمناسباتيم ايضًا دون التدخل 

دانية كانوا معروفين بابتعادىم عن التعصب الديني وتجمى ذلك في تسامحيم مع اىل الكتاب مستعربين وييودًا بيا ألن اىل 
 من ان يمارسوا شعائرىم الدينية بحرية تامة. 

ولقد احتضنت مممكة دانيو بين سكانيا المسممين اجناسًا عديدة ومن مذاىب شتى، فقد عاش عمى ارضيا العربي 
 دي وغير ذلك من االجناس االخرى بحرية دون التعرض ليم. والنصراني والييو 

والجدير ذكره ىنا ان مجاىد العامري نفسو كان متزوجًا من امرأة نصرانية وىي ام ولده وولي عيده عمي اقبال الدولة 
 . (51)والتي وقعت في االسر وآثرت العيش مع اميا في ارض نصرانية

االولى تقضي بوضع سائر الكنائس والبيع التي بمممكة دانيو والجزائر الشرقية اما عمي بن مجاىد فقد اصدر وثيقتين، 
 اسقف برشمونة وان يتولى ىو تعيين سائر رجال الدين الذي يعممون بيذه الكنائس. آية تحت رع

النص والثانية بأن يسمح لمقراء المعاىدين في اعمال مممكتو بأن يذكروا اسم اسقفيم في خطبيم ومواعظيم، ولدينا 
واشيده اقبال الدولة ايده اهلل عمى انو اجاب غميرت االسقف ببرشمونة الى ان يكون ))العربي لموثيقة الثانية وقد جاء فييا 
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مذكورًا في خطب النصارى في بيعيم بجميع اعمالو وىو مما انعقد عميو بالخط االعمى وذلك في شوال من سنة تسع 
 . (52(()الشيودواربعين واربعمائة ثم يمي ذلك اسماء 

فيل يوجد اكثر من ىذه الحرية التي تمارس بحق فئة ىي تخالف المسممين في الدين والمعتقد فان دلت عمى شيء 
 فانما تدل عن عظمة ديننا اإلسالمي الحنيف الذي يرفض اقصاء االخر وانما بأمر بالعدل واالحسان والمحبة والمساواة. 

ًا كبيرًا الن اختالط العرب بالنصارى من شأنو ان يدفع تأثير النصارى االسبان في الحقيقة اثر عرب دانية في حياة 
 . (53)ىؤالء الى تقميد االخرين وان تشيع الثقافة العربية في اوساطيم

ات المتبادلة بين عرب دانية خاصة واالندلس عامة والنصارى تأثير وىناك شيء اخر ال يمكن ان ننساه وىو ان ال
اال ان االسبان استطاعوا الى حد ما ان يؤثروا في الثقافة  تأثيرن رجحان كفة ميزان العرب الكبيرة في الاالسبان وبالرغم م

العربية ودليل تأثرىم بالنصارى وىو التزاميم يوم االحد من كل اسبوع عطمة رسمية مشاركين في ذلك نصارى بمدىم من 
  .(54)جية ومخالفين مسممي الشرق من جية ثانية

م( وظل معمواًل بو حتى اواخر 892-857ىـ/273-238لك في عيد االمير محمد بن عبد الرحمن الثاني )وقد تم ذ
م بقولو 1176ىـ/469القرن الخامس اليجري اوائل القرن الثاني عشر الميالدي استنادًا الى نص ابن حيان القرطبي ت 

االحد من كل االسبوع والتخمف عن حضور قصر  وكان اول من سن لكتاب السمطان واىل الخدمة تعطيل الخدمة في يوم))
االمير قومس بن انتنيان كاتب الرسائل لالمير محمد وكان نصرانيًا دعا الى ذلك لنسكو فيو فتبعو جميع الكتاب طمبًا 

 . (55(()لالستراحة من تعبيم والنظر في امورىم فحصموا عمى ذلك ومضى الى اليوم عميو
اصبح المنصور صبيحة يوم احد وكان يوم ))ذلك فقال عند حديثو عن المنصور العامري واورد المقري نصًا اخرًا ايد 

 . (56(()راحة ألىل الخدمة الذين اعفوا فيو من خدمة القصر
لقد عاش ىؤالء النصارى في دانيو بسالم كما في سائر مدن االندلس االخرى، يزاولون شعائرىم الدينية بحرية تامة 

يم من اىل الكتاب، وىكذا احترميم العرب وعامموىم معاممة حسنة، فمم يتدخل المسممون في شيء مقابل دفع الجزية لكون
من عقائدىم، وترك ليم العيش بحرية واسعة في اديرتيم واساقفتيم، وقد كان حول قرطبة وحدىا في فترة ايام الحكم 

 . (58)حوا ليم ببناء كنائس جديدة، بل ان المسممين سم(57)اإلسالمي في االندلس اكثر من خمسة عشر ديرًا 
وكانوا يقرعون نواقيسيم رغم ما كان يسببو ذلك من ازعاج لممسممين، وفي قرع النواقيس داللة واضحة عمى تسامح 

 : (59)المسممين واعطاء النصارى الحرية التامة في ممارسة شعائرىم، ويذكر ان ابن حزم في احدى قصائده بقولو
 قبيـل قرع النصارى لمنواقيس  مــعاتتنـي وىالل الجو مط 

وختامًا نقول ان من نتائج ىذا التسامح المثالي أن اتخذ النصارى والييود العربية لغة ليم واتقنوىا كما اتخذوا بعض 
العادات اإلسالمية، ومارسوا افكار المسممين وتقاليدىم في مالبسيم ومطامعيم ومشاربيم بل حتى في اسمائيم بل ان 

 . (61)م امتنع عن اكل لحم الخنزير ومارس ختن االطفال ألبنائيمالبعض مني
 منح الوظائف الحكومية الى اهل الذمة: 

لم تقتصر الوظائف الحكومية في مممكة دانيو في ظل مجاىد العامري وابنو عمي اقبال الدولة عمى عرب اىل دانيو 
تمييز عرقي أو مذىبي، ولم تكن حصرًا عمى العرب  فحسب، بل كانت تشمل كل ابناء المجتمع الداني بكل طوائفو دون

فقط بل تعدت ذلك الى طوائف اخرى من النصارى والييود، ووصل البعض منيم الى مناصب رفيعة في المممكة، وىذه ان 
دلت عمى شيء فإنما تدل عمى صورة رائعة لمتسامح بين طبقات المجتمع الداني في االندلس في عصر دويالت 

  .(61)الطوائف
والذي كان يمثل مرحمة خطيرة وصعبة من مراحل التاريخ االندلسي نتيجة الحروب والفوضى العارمة التي اجتاحت 
مناطق االندلس كميا دون استثناء والشواىد التاريخية في مممكة دانية عمى ذلك كثيرة وسنكتفي بذكر بعض منيا ومن اىل 
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بنو عمي اقبال الدولة في دانية الكاتب احمد بن غرسيو وىو من نصارى الذمة الذين تولوا مناصب رفيعة في عيد مجاىد وا
 . (62)البشكنس

وقد سبي صغيرًا وعمل كاتبًا عند مواله مجاىد العامري ممك دانية وىو صاحب الرسالة التي ذم فييا العرب وفخر 
ابن الجزار الذي عارضيا بشدة  بقومو العجم وبالرغم من انيا القت معارضة شديدة من فضالء الكتاب ومنيم أبو جعفر

مشابية، ورغم ذلك فأن مجاىد العامري ابقاه في منصبو ولم يقصيو حفاظًا منو عمى اشاعة التسامح ( 63)ورد عميو برسالة
الذي كان ( 64)والمحبة بين الديانات الثالث في المممكة ومن العمماء الذين احتضنتيم دانية من الييود ىو اسحاق بن قنطار

مة مجاىد العامري وابنو عمي اقبال الدولة وكان مقربًا منيم عاش في بالطيم وجالس االدباء والعمماء والمفكرين في خد
وكان يحضر المناظرات العممية والمنتديات االدبية التي كان يقيميا مجاىد العامري وكان بصيرًا في عمم المنطق مقدمًا في 

لى مرتبة عالية في عموم المنطق والنحو وكان أحد رجال مجاىد الميمين لما عموم المغة ومنيا المغة العبرانية ووصل ا
وصل اليو من العمم والمعرفة وىذه تعاليم وآداب مشرقة في سماء التعامل البشري التي كانت سائدة في عصر دويالت 

 الطوائف. 
دي ايضًا وكان من ادباء القرن ومن االدباء المشيورين الذين احتضنتيم دانية حسداي بن يوسف بن حسداي وىو ييو 

 . (65)الخامس اليجري المشيورين

لم تكن المناصب حصرًا في أيدي العرب المسممين فقط لقد اشترك اىل الذمة مع اخوانيم العرب في إدارة مممكة دانية 
دالة االجتماعية واسندت الييم وظائف ميمة دون تميز الشاعة التسامح الذي دعا اليو ديننا الحنيف ولتحقيق مبدأ الع

 اإلسالمية في المجتمع االندلسي. 
 وكانت عممية جمع الضرائب وغيرىا من المكوس التي كان يفرضيا امراء الطوائف عمى رقاب الناس لجمع الثروات. 

وقد اسند مجاىد العامري ىذه الميمة الى احد الييود الذي واله جمع الضرائب والمكوس وىو منصب حساس وحيوي 
الدولة فيي بمثابة وزير المالية في الوقت الحاضر وقد انتقد احد الشعراء وىو ابن حفص العروضي القادم من  من مفاصل

 : (66)افريقية الى دانية اىل دانية عندما طمب بمكس كان يتواله الييودي فأنشد يقول 
 حكم الشريعة والمروة فـينا  يا اىل دانية لقد خالفتــم 
 امرت ترى نسخ االلو الدنيا  ما مالي اراكم تأمرون بضد 
 وارى الييود بجزية طمبونا   كنا نطالب الييود بجزيــة  
 الخاتمــة 

من كل ما تقدم يمكن تصور الحياة العممية في دانية وما أحرزتو من تقدم ورقي وما حصمت عميو من تطور ونشاط 
ن أرقى عمميًا عن جميع عواصم الطوائف االندلسية في ظل التسامح الديني، لكننا نقول مع ذلك ان مممكة دانية لم تك

االخرى فقد كانت ىناك عواصم اكثر تقدمًا ورقيًا في المجاالت العممية لكن دانية في الوقت نفسو لم تكن متأخرة ومتقاعسة 
 المام. عن أخذ حصنيا من الثقافة والعموم فقد كان ليا عمماؤىا ورجال أفذاذ شاركوا في دفع مسيرة الحضارة الى ا

ان دانية أنجبت كبار العمماء في مختمف االختصاصات وكل ىؤالء ساىموا في رقي مممكة دانية عمميًا واجتماعيًا 
 وثقافيًا بفضل آرائيم ومنجزاتيم الحضارية والثقافية  واالدبية. 

صاليا مع الساحل وأصبحت دانية مركز استقطاب لكثير من طمبة العمم بفضل موقعيا الجغرافي وكثرة خيراتيا وات
 الشمالي االفريقي وجزر البميار )الجزائر الشرقية(. 

وان اىم ما يميز مممكة دانية ىو بقاء عدد كبير من النصارى والييود ألنيم شعروا بالطمأنينة والراحة التامة واالحترام 
مممكة منيم وىذا اكبر دليل والتقدير من اغمب فنرى عدد كبير من الصقالبة يعيشون عمى ارضيا لدرجة أصبح حاكم ال

 عمى تساىم المجتمع اإلسالمي مع القوميات واالجناس المختمفة عمى ارضو. 
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 االستنتاجات 
لقد توصل البحث الى استنتاجات عدة وميمة حول مممكة دانية وذلك بفضل التسامح واالحترام المتبادل الذي ساد 

احد اىم االسباب التي جعميا ان توفر الجو المناسب من الراحة مختمف طوائفيا واحتضنت الجميع دون تفرقة وىذا كان 
والطمأنينة لساكنييا وبذلك أصبحت منطقة جذب جيدة لسكان المناطق المجاورة عن اختالف اجناسيم ومعتقداتيم 

 ومذاىبيم، ويمكن ان نجمل بعض ىذه االستنتاجات: 
 والعدالة االجتماعية. تعد دانية مممكة مثالية في عصر الطوائف من حيث التسامح  .1
احتضنت مممكة دانية عدد كبير من العمماء بعضيم مياجرين من مدن االندلس مثل قرطبة ومرسية والمرية وبمنسية  .2

 بفضل اليدوء الذي انعمت بو وكثرة خيراتيا بسبب موقعيا الجغرافي عن ساحل البحر واتصاليا بالمشرق اإلسالمي. 
ن جمبيم الخميفة عبد الرحمن الى قرطبة في مدينة الزىراء حيث تركوىا وىاجروا الى اصبحت دانية ممجأ لمصقالبة الذي .3

 دانية واستقروا بيا بفضل االمن الذي انعمت بو وتم اختيار مجاىد العامري اميرا لممممكة. 
بصناعة  سادت فييا حرف كثيرة ساعدت عن ازدىار الحركة االقتصادية مثل الزراعة والصناعة والتجارة حيث انتشرت .4

 السفن وذلك بكثرة اخشابيا ووجود الخبرة العالية لذوي المين. 
عاش في دانية خميط من القوميات واالجناس المختمطة دون تمييز عنصري أو طائفي أو مذىبي فعاش عمى ارضيا  .5

 العربي المسمم والصقمبي والنصراني والييودي دون تمييز. 
لية في التعامل مع القوميات االخرى وان وظائف الدولة لم تكن حصرًا بيد اظير البحث ان دانية كانت المممكة المثا .6

العرب فقط وانما كانت بعض المناصب في أيادي غير العرب حسبما ذكرنا وذلك بفضل التسامح الذي أبداه مجاىد 
 البناء مممكتو. 

ى االمام بفضل مميزاتيم الحضارية كانت دانية مميئة برجاالت وعمماء وادباء افذاذ شاركوا في دفع عجمة التقدم ال .7
 والعممية والدينية. 

 هوامش البحث
ىـ(، نصوص عن األندلس، تحقيق عبد العزيز االىواني، منشورات معيد 478العذري، أحمد بن عمر بن أنس )ت  (1)

لممالك، ىـ(، المسالك وا 487؛ ينظر: البكري، أبو عبيد عبد اهلل )ت 19، ص 1965الدراسات اإلسالمية، مدريد، 
ىـ(، تعميق  571؛ ابن غالب، محمد بن أيوب )ت 381ص  2، ج 2112تحقيق جمال  طمبة، دار الكتب، بيروت، 

منتقى من كتاب فرحة االنفس في تاريخ األندلس، تحقيق لطفي عبد البديع، مجمة معيد المخطوطات العربية، القاىرة، 
 . 16، ص1955

 . 63، ص 1968الرحمن عمي الحجي، دار اإلرشاد، بيروت،  ( جغرافية األندلس وأوربا، تحقيق عبد2)
 . 557، ص2، ج1994ىـ(، نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق، الثقافة، مصر، 561( ابو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل )ت3)
 ىـ(، صبح األعشى في صناعة اإلنشا، تحقيق نبيل خالد الخطيب، دار الكتب العممية،821( أحمد بن عمي، )ت4) 

 .232، ص 5، ج 1987بيروت، 
 . 178ىـ(، تقويم البمدان، طبعة باريس، ص  732( عماد الدين إسماعيل )ت 5)
مياًل، وىي مدينة صغيرة عامرة، وليا  71( لقنت: ىي مدينة تقع الى الغرب من مدينة دانية عمى البحر عمى مسافة 6)

الفواكو المشيورة مثل العنب والتين. ينظر:  قصبة في اعمى الجبل يصعد اليو بمشقة، وتوجد فييا من اطيب
 . 558، ص 2االدريسي، نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق، ج 
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ىـ(، معجم البمدان، تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشمي، دار إحياء التراث  626( ياقوت الحموي شياب الدين )ت 7)
دسية في األخبار واآلثار األندلسية، دار ؛ أرسالن، شكيب، الحمل السن285، ص 3، ج 2118العربي، بيروت، 
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 . 117،  ص1956( عنان، اآلثار األندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال، القاىرة، 11)
( سردانيو: جزيرة عمى طرف البحر الشامي، وىي كبيرة النظر كثيرة الجبال قميمة المياه، طوليا مائتان وثالثون مياًل *)

ثالث مدن وأىميا في االصل روم افارقة متبربرة متوحشون وعرضيا من الغرب الى الشرق مائة وثمانون مياًل وفييا 
ىـ(، الروض المعطار في  711من احباش الروم. ولمزيد من المعمومات راجع الحميري، محمد بن عبد المنعم )ت 

 . 314خبر االقطار، تحقيق احسان عباس، ص 
 19( نصوص عن األندلس من كتاب ترصيع االخبار وتنويع اآلثار، ص 11)
 . 557، ص 2نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق، ج  (12)
 . 16( فرحة االنفس، ص 13)
 . 285، ص 3( معجم البمدان، ج 14)
ىـ(، المطرب من أشعار أىل المغرب، تحقيق إبراىيم األبياري 632( ابن دحيو الكمبي، أبي الخطاب عمر، )ت 15)

 . 13، ص 1955وآخرون، دار العمم، بيروت، 
 . 411، ص2، ج4، ط1955شوقي ضيف، دار المعارف،  قيقالمغرب، تح يّ مالمغرب في ح  ىـ(، 685( االندلسي)ت16)
 . 231( الروض المعطار في خبر االقطار، ص 17)
 . 178( تقويم البمدان، ص 18)
ىـ(، مسالك االبصار في ممالك  االمصار، تحقيق عبد اهلل بن يحيى، ىيئة  749( شياب الدين احمد بن يحيى )ت 19)

 . 119، ص 2، ج 2116ابو ظبي لمثقافة، 
 . 285، ص 3( ياقوت، معجم البمدان، ج 21)
ىـ(، قطعة من كتاب العبر، نشر عبد الواحد ذنون طو، مجمة المجمع  459( ابن أبي الفياض، أحمد بن سعيد )ت 21)

 . 133، ص 1، ج 1983العممي العراقي، بغداد، 
 . 25م، ص1868ىـ(، تاريخ افتتاح األندلس، طبع مجريط، ريد نير، 367( ابن القوطية، أبو بكر محمد، )ت22)
 . 41، ص 1955( الركابي، جودت، في األدب األندلسي، مطبعة الجامعة السورية، دمشق، 23)
 . 31، ص 1965( خالص، صالح، اشبيمية في القرن الخامس اليجري، دار الثقافة، بيروت، 24)
دب األندلسي في القرنين الثاني والثالث اليجريين، مكتبة النيضة، بغداد، ( األوسي، حكمت عمي، فصول في األ25)

 . 152، ص1971
 . 97، ص 1992( ابن حوقل البغدادي، صورة االرض، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، 26)
ون، دار ىـ(، جميرة أنساب العرب، تحقيق عبد السالم محمد ىار  456( ابن حزم، أبو محمد عمي بن أحمد )ت 27)

 . 495، ص 1962المعارف، مصر، 
 . 67، ص1994( مريم الطويل، مممكة المرية في عيد المعتصم بن صمادح، مكتبة الوحدة  العربية، الدار البيضاء، 28)
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ىـ(، أعمال األعالم في من بويع قبل االحتالم من مموك اإلسالم،  776( ابن الخطيب الغرناطي، لسان الدين )ت 29)
 . 216، ص1956برفنسال، دار المكشوف،  تحقيق ليفي

االرب في فنون االدب، مطبعة دار الكتب آية ىـ(، ني 733( النويري، شياب الدين أحمد بن عبد الوىاب )ت 31)
 . 284، ص5، ج1923المصرية، القاىرة، 

 . 495، ص 2، ج 1956( زيدان، جرجي، تاريخ التمدن اإلسالمي، مكتبة الحياة المصرية، 31)
 . 614، ص1998ىـ(، آثار البالد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت، 682القزويني، زكريا بن محمد، )ت  (32)
 . 19، ص1961( عباس، احسان، تاريخ االدب األندلسي )عصر سيادة قرطبة(، دار الكتب، بغداد، 33)
 . 313، ص 3، ج 5، ط 1969( أحمد أمين أمين، ظير اإلسالم، بيروت، 34)
شو: ىي مدينة عظيمة من بنيان االقاصرة تقع بالضفة الغربية من نير ابره وتصل احوازىا بطركونو. ابن الخراط ( طرطو 35)

 . 149، ص1991االشبيمي، ابو محمد، اختصار اقتباس االنوار، تحقيق ايميمو مولينا، المجمس االعمى لالبحاث، 
ل كورة البيرة، تقع بين مدينتي مالقو ومرسيو عمى حافة بحر ( المريو: مدينة كبيرة من مشاىير مدن االندلس ومن اعما36)

 الزقاق )البحر المتوسط( وىي مقابل وادي اش. 
ىـ(، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، تحقيق  1141راجع: المقري، شياب الدين أحمد بن محمد التممساني )ت 

 . 162، ص1احسان عباس، دار صادر، بيروت، ج
دينة قديمة ازلية عجيبة الوضع حسنة المنظر طيبة اليواء والماء وىي عمى ضفة النير المبارك، ( مرسيو: وىي م37)

ويخرج نير قرطبة من عين واحدة تخرج من جبل شقورة. لممزيد راجع: الزىري، ابو عبد اهلل محمد بن ابي بكر )ت 
 . 111ىـ(، كتاب الجغرافية، تحقيق محمد حاج صادق، القاىرة، بال، ص  545

ىـ(، البيان المغرب في أخبار المغرب واألندلس، تحقيق ليفي  712 ت)، أبو عبد اهلل محمد المراكشي، يابن عذار ( 38)
 . 158، ص 3، ج 1931بروفنسال، دار الثقافة، بيروت، 

 . 31. ينظر: صالح خالص، اشبيمية في القرن الخامس اليجري، ص 43( الركابي، في األدب األندلسي، ص 39)
 . 29؛ ينظر: حكمت األوسي، فصول في األدب األندلسي، ص495، ص1959مؤنس، حسين، فجر االندلس، القاىرة، ( 41)
 . 31( صالح خالص، اشبيمية في القرن الخامس اليجري، ص 41)
 . 144( العبادي، أحمد مختار، في تاريخ المغرب واألندلس، دار النيضة العربية، بيروت، بال، ص42)
 . 13ليفي، حضارة العرب في األندلس، تحقيق ذوقان قرقوط، مكتبة الحياة، بيروت، بال سنة، ص( بروفنسال، 43)
 . 231( الحميري، الروض المعطار في خبر االقطار، ص 44)
 . 88( ابن الخطيب، اعمال االعالم، ص 45)
 . 164( العبادي، في تاريخ المغرب واألندلس، ص 46)
 .49، ص1912االب لويس شيخو، بيروت،  قيقىـ(، طبقات االمم، تح462ن أحمد )تابن صاعد، أبو القاسم صاعد ب( 47)
عصر الطوائف، المكتبة العصرية، آية ( مطمق، البير حبيب، الحركة المغوية في األندلس منذ الفتح العربي حتى ني48)

 . 271ص، 1967بيروت، 
المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن  ىـ(، العبر وديوان 818( ابن خمدون، عبد الرحمن بن محمد، )ت 49)

 . 1115، ص1عاصرىم من ذوي السمطان االكبر، تحقيق أبو صييب الكرمي، بيت االفكار، بال، ج 
 . 24، ص1969( الحجي، د. عبد الرحمن عمي، الحضارة العربية اإلسالمية في األندلس، دار االرشاد، بيروت، 51)
 وما بعدىا.  211، ص 1997منذ قياميا حتى الفتح المرابطي، مطبع الخانچي، القاىرة،  ( عنان، دول الطوائف51)
 . 213( عنان، دول الطوائف، ص 52)
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