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ملخص
 رغبة منها يف رسم ادلسافة البينية بُت السلطان، وتعاليو السياسي، تدل على عظمة السلطان،كثَتا ما تتخذ السلطة رموزا معينة
 وىو ما يسهم يف نسج عبلقة تفاعلية بُت احلاكم وشعبو، شلا ػلفظ ىيبتو ويضفي عليو مكانة يسمو هبا عن غَته،ورعيتو
 اليت تتخذ مظاىر سياسية أو دينية لذلك فإن دراسة األلقاب،أساسها احملبة أو اذليبة من خبلل مظاىر التفخيم والتعظيم
، باعتبار أن كل تطور يف األلقاب، يف فهم وٖتليل البٌت الداخلية للدول السلطانية، يعترب أمرا ضروريا وأساسيا،)1(السلطانية
. كما يعكس طبيعتو، تطورا معينا ذلذا النظام أو ذاك،يعكس يف حقيقتو
 إذ مت توظيفها ألغراض وأىداف،وتبعا لذلك تعد األلقاب من خصوصيات الذات السلطانية ضمن اجملال األندلسي
 فقضية التهافت على حصد األلقاب السلطانية يفسر. باعتبار أن احلكام راموا جعلها دليبل من دالئل ادلشروعية،سياسية ودينية
. إال بلقب أو ألقاب ألرباهبا، حيث ال ؽلكن أن تكتمل مقومات الدولة،ْتيوية ىذا اجلانب يف ادلشهد السياسي األندلسي
.باعتبارىا كيانا من كيانات شخصيتها ادلعنوية وادلوضوعية
. الوظيفة، الداللة، السلطان، األلقاب:الكلمات المفتاحية
Abstract
Authority often takes certain symbols, which indicate the greatness of the Sultan and his
political superiority, in order to draw a distance between the Sultan and his patronage.
Therefore, the study of the Royal titles is essential in understanding and analyzing the
internal structures of the Royal States because any development of the titles reflects a
develeopment of the system itself as well as reflect its nature.
Accordingly, the titles are considered as one of the characteristics of the Royal self
within the Andalusian domain, as they were employed for political purposes and
objectives as the rulers have made them proofs of plitical and religious legitamacy. The
issue of rushing to win the Royal titles explains the vitality of this aspect in the Andalusian
political scene, where the elements of the state can not be completed, wihtout getting a
title or titles to its masters as being an entity of its moral and objective personality.
Keywords: titles, sultan, significance, function.
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Résumé
La plupart du temps l’autorité prends plusieurs formes reflétant l’ampleur du Sultan et
son importance politique, dans l’objectif de bien retracer la distance entre ce dernier et son
peuple. C’est pourquoi l’étude des surnoms sultanesques revêt une grande importance dans
la compréhension et l’analyse des structures internes des Etats sultanesques. Dans la
mesure où chaque évolution des surnoms reflète en réalité une évolution du régime et sa
nature.
Les surnoms constituent une caractéristique de la nature sultanesque en Andalousie dans
la mesure où ils ont été exploités dans des buts politiques, puisque les dirigeants ont fait
d’eux une des preuves de la légitimité politique et religieuse. Le fait de se précipiter
derrière les surnoms sultanesques explique avec force cette face de la scène politique en
Andalousie. Puisque on ne peut pas parler d’un Etat sans l’existence d’un ou plusieurs
surnoms des dirigeants. Ils constituent même une figure même de sa personnalité juridique
et objective.
Mots clés : les surnoms, sultan, signification, fonction.
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شغلت األلقاب حيزا كبَتا من اإلىتمام يف الثقافة العربية اإلسبلمية ،ويعد اخلوض يف داللة ووظيفة األلقاب السلطانية
موضوعا طريفا يف اجملا ل العريب اإلسبلمي ،وال نقصد ىنا السلطان ٔتعناه السياسي ،وإظلا وضيفتو اليت تفيد القهر والغلبة
واالستئثار بالسلطة واحلكم( ،)2فاأللقاب تعد أحد أىم ادلؤشرات الدالة على سلطة الدولة ووظائفها السياسية واإلدارية ،كما
تعد من أبرز ادلسوغات الفكرية اليت استخدمها أرباب السلطة لتعليل حكمهم وإضفاء ادلشروعية عليو( ،)3إذ صلد أن الفضاء
السياسي أسس منذ بدايات نشأتو على مجلة من الرموز السلطانية اليت تشَت إىل ىيبة السلطان ،وتفرده برموز احلكم ،فصح قول

اجلاحظ" :وأولى األمور بأخالق الملك ،إن أمكنه التفرد بالماء والهواء ،أال يشرك فيهما أحدا ،فإن البهاء والعز واألبهة

في التفرد"( .) 4مع اإلشارة ىنا إىل وحدة العقل السلطاين ضمن اجملال اإلسبلمي ،نظرا دلا يعرف بالثقافة السياسية اليت تتناقلها
األجيال عرب الزمان واجملال.

لذلك حظيت األلقاب بعناية خاصة عند منتحليها دلا ذلا من أثر يف التعبَت عن توجهاهتم ،ودلا تضفي عليهم من علو الشأن
والتميز ،وىنا تربز فكرة توظيف األلقاب لتأدية مهمة مزدوجة سياسية وفكرية ،حيث عادة ما كانت األلقاب تضفي صفات
إغلابية من منظور اجتماعي وسياسي وأخبلقي وديٍت على منتحليها ،فهي حال حضارية عرفتها معظم الثقافات حىت غدت
ظاىرة شليزة للسلطة.
فكثَتا ما ٘تيل السلطة السياسية إىل اٗتاذ رلموعة من األلقاب السلطانية بغية اإلشارة إىل عظمة احلاكم ،وتعاليو السياسي

داخل فضائو اجملايل(ٔ ،)5تراسيم ىي" :شارات تدل على وجود المؤسسة ،وتعبر عما تنطوي عليه من السلطة"( ،)6كما أهنا
تقوم بدور رئ يسي ،يف رسم ادلسافة البينية وٖتديدىا ،بُت السلطان ورعيتو ،وبذلك ،فإن فعاليتها تتمثل يف كوهنا "تبقي البون
االحترامي الالزم ،بين ذوي السلطة ،وعامة الناس"( ،)7يقول ابن اجلوزي ":إن تكريم المخاطب وبيان مرتبته ...إذا نال

من الرياسة نهاية المقصود مل يخاطب إال باللقب المحمود"(.)8

فاأللقاب تفيد يف فهم داللة ومغزى الرؤية السياسية والفكرية انطبلقا من القاعدة القائلة بقوة اجلذب والًتغيب اليت يلجأ
إليها متخذ اللقب.
إن دراسة األلقاب السلطانية ،ضمن اجملال األندلسي ،يعترب أمرا ضروريا ،ال غٌت عنو ،يف فهم وٖتليل ،البٌت الداخلية للدول،
إذ أن كل تطور فيها ،يعكس يف حقيقتو ،تطورا معينا ذلذا النظام أو ذاك ،كما يعكس طبيعتو ،وشلارستو للسلطة أيضا ،كما
يعكس طبيعة ادلرحلة على مستوى التحوالت البنيوية سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا.
الدراسات السابقة ،ومنهج البحث
ال ندعي قصب السبق يف تناول ىذا ادلوضوع ،بل سبقنا إليو جلة من ادلفكرين شلن تطرق لؤللقاب السلطانية ،وإن ٘تيزت
أعماذلم بشموليتها مثل القلقشندي يف مصنفو صبح األعشى يف صناعة اإلنشا الذي ضم سفرا يف األمساء والكٌت واأللقاب
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اخلاصة باخللفاء وادللوك وأرباب ادلناصب ،مبينا تطور مدلوالهتا الوظيفية عرب الزمان واجملال( ،)9وجبلل الدين السيوطي يف رسالتو
يف معرفة احللى والكٌت واألمساء واأللقاب ،وىي رسالة مقتضبة ذىب مؤلفها ارتباطا باأللقاب إىل ذكر بعضها يف عبلقتها بأمساء
أصحاهبا( ،)10زيادة على كتاب معرفة األلقاب للشيخ اإلمام أيب الفضل زلمد بن طاىر ادلقدسي ،وىو كتاب يعٌت بذكر ألقاب
احملدثُت وبعض السبلطُت مرتبة على احلروف ،كما ال نغفل كتاب كشف النقاب عن األمساء واأللقاب البن اجلوزي ،وىو على
غرار من تقدم يكشف عن ألقاب األعبلم مرتبُت على حروف ادلعجم.
باإلضافة إىل مجلة من ادلؤلفات احلديثة على غرار دراسة الشهايب قتيبة اليت عنونت بـ"معجم ألقاب وأرباب السلطان في
الدول اإلسالمية من العصر الراشدي حتي بدايات القرن العشرين" حيث تطرق لدراسة األلقاب وداللتها اللغوية

واالصطبلحية مع ذكر بعض من تلقبوا هبا على مدار التاريخ اإلسبلمي ،أضف إليو دراسة السيد ،فؤاد صاحل ،معجم األلقاب
واألمساء ادلستعارة يف التاريخ العريب واإلسبلمي ،وىو معجم جامع شامل ػلتوي ألقاب ادلشاىَت من الرجال والنساء مرتبة ترتيبا
ألفبائيا( )11زيادة على دراسة زلافظة ،حسُت علي ،األلقاب اإلسبلمية :دراسة لغوية تارؼلية( ،)12حيث ىدف فيها إىل إلقاء
الضوء على األلقاب اإلسبلمية من حيث داللتها اللغوية والسياسية والدينية والفكرية ،مع تطرقو إىل ظروف نشأهتا يف بداية
تكوين الدولة اإلسبلمية ،حيث خلص إىل أن األلقاب تلك مارست وظيفتها السياسية والفكرية ٔتا يتناسب ومستوى التطورات

االجتماعية والثقافية باجملتمع العريب اإلسبلمي( ،)13وىنالك دراسة عنونت بـ "مميزات األلقاب للملوك وأرباب الخطط

والعمال" لصاجبها عنحوري سليم( )14واليت أرجع صاحبها أصل ثقافة األلقاب السلطانية للعجم الذين نقلوىا بدورىم لؤلمة
العربية اإلسبلمية نتيجة ادلثاقفة.

إمجاال ويف زلاولة لئلحاطة ٔتوضوع األلقاب السلطانية ضمن اجملال األندلسي يف احلقبة موضوع الدراسة اخًتنا مقاربة
ادلوضوع وفق منهج ٖتليلي ،متبعُت عدة خطوات تقوم:
أوال :على مجع ادلعطيات ونقدىا وٖتليلها والتأكد من صحتها.
وثانيا :على الفحص الدقيق للمصادر ادلختلفة والنقد ادلوضوعي ذلا.
ثالثا :على ترتيبها وتنظيمها ،مث تفسَتىا ،وأخَتا على استخبلص النتائج العامة منها.
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األلقاب السلطانية وعالقتها بنظام الدولة األموية
يعود الفضل ،يف تأسيس الدولة األموية باألندلس ،إىل األمَت عبد الرمحان بن معاوية ،ادلعروف بالداخل ،والذي استطاع
إعادة تأسيس الدول ة األموية باألندلس ،بعد زوال خبلفتهم يف ادلشرق على يد العباسيُت سنة 132ىـ749/م .ويبدو أن عبد
الرمحان أراد بناء دولتو باالعتماد أساسا على العنصر األموي ،لذلك استقطب بعض من تبقى من األمويُت بادلشرق ،وأنشأ إمارة
مستقلة عن اخلبلفة العباسية بادلشرق ،وإن مل غلرئ ىذا األمَت على إعبلن اخلبلفة حفاظا على وحدهتا كما تنص عليو مدونات
الفكر السياسي اإلسبلمي ،غَت أن تطور احلوادث باجملال اإلسبلمي أدى إىل إعبلن اخلبلفة األندلسية عام 316ىـ928/م من
قبل األمَت عبد الرمحان الناصر الذي أطلق عليو لقب اخلليفة األندلسي ،وبذلك كسرت قاعدة وحدة اخلبلفة اإلسبلمية،
وأصبحت للخبلفة ثبلثة نظم يف العامل اإلسبلمي ،وىي :اخلبلفة العباسية واخلبلفة الفاطمية واخلبلفة األندلسية.
وباحلديث عن األلقاب السلطانية ،يف الدولة األموية باألندلس( ،)15صلد أهنا اعتربت من خصوصيات الذات السلطانية،
وارتبطت يف اجملال األندلسي بطبيعة النظام السياسي خبلل العصر األموي ،إذ بلورت الدولة نظامُت سياسيُت متتالُت ،عرفا

بنظامي اإلمارة ،مث اخلبلفة ،وذلك ارتباطا ّتملة من التحوالت عرفها اجملال اإلسبلمي(.)16

فإبان نظام اإلمارة باألندلس الذي امتد من سنة 138ىـ755/م ،إىل سنة 316ىـ928/م ،أطلق على كل حاكم من بٍت

أمية ،لقب"أمير" ،كما صلد أن األمَت عبد الرمحان بن معاوية ،قد لقب بألقاب سلطانية عدة ،أشهرىا "الداخل"( ،)17ألنو أول
من دخل األندلس من بٍت أمية أمَتا ،كما لقب بـ"اإلمام"( ،)18الذي معناه القدوة دوظلا أن ػلمل اللقب أي مدلول مذىيب

و"ابن الخالئف"( ،)19ونودي بـ"سلطان األندلس"(.)20

كما تنقل لنا ادلصادر إشارات ،أن ابنو ىشاما تلقب بـ"الرضا" .حيث روى ابن حزم ،أنو مل يعرف من بٍت أمية ،يف

األندلس ،هبذا اللقب ،إال ىشام بن عبد الرمحان ،فقد كان يقال لو":هشام الرضا"( .)21أما األمَت ،زلمد ،بن عبد الرمحان،

فلقب بـ"األمين"( ،)22وعرف عبد الرمحان الثالث "بالناصر"(.)23

ويف عهد عبد الرمحان بن زلمد 300 ،ـ  350ى ـ961-912/م ،شهد النظام السياسي األموي باألندلس تغَتا جذريا،
أدى إىل إدخال تغَتات نوعية على مفاىيم السلطة األموية ،حيث أعلن يف عهده ،قيام نظام اخلبلفة ٔتا ٖتملو من دالالت دينية
وسياسية( ،)24ففي يوم اخلميس ،مستهل ذي احلجة سنة 316ىـ928/م ،أصدر األمَت عبد الرمحان بن زلمد ،كتابا عممت
نسخو ،على كور األندلس وأمصارىا ،ليعتمد اجلميع سلاطبتو بأمَت ادلؤمنُت ،جاء فيو":بسم اهلل الرحمان الرحيم .أما بعد ،فأنا
أحق من استوفى حقه ،وأجدر من استكمل حظه ،ولبس من كرامة اهلل ما ألبسه ،للذي فضلنا اهلل به ،وأظهر أثرتنا فيه،
ورفع سلطاننا إليه...
والحمد هلل ولي النعمة واإلنعام ،بما أنعم به ،وأهل الفضل ،بما تفضل علينا فيه.
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وقد رأينا أن تكون الدعوة لنا بأمير المؤمنين ،وخروج الكتب عنا ،وورودها علينا بذلك ،إذ كل مدعو بهذا اللقب
غيرنا ،منتحل له ،ودخيل فيه ،ومتسم بما ال يستحقه .وعلمنا أن التمادي على ترك الواجب لنا من ذلك ،حق أضعنا،،
واسم ثابت أسقطنا ،،فأمر الخطيب بموضعك أن يقول به ،وأجر مخاطباتك لنا عليه ،إن شاء اهلل .واهلل المستعان"(.)25

ويف يوم اجلمعة ،ثاين ذي احلجة ،أعلن قاضي اجلماعة بقرطبة ،الفقيو أمحد بن بقي بن سللد ،الدعاء لعبد الرمحان بن زلمد

بلقب "أمير المؤمنين"(.)26

وارتباطا هبذا ادلوضوع ،البد لنا من مناقشة الدوافع ،اليت كانت وراء إقدام عبد الرمحان بن زلمد أو الناصر ،عن إعبلن قيام

نظام اخلبلفة األموية باألندلس .إذ كان يرى نفسو ،األحق هبذا اللقب"من كل منتخب في المشرق والمغرب"( .)27فهو

سليل اخللفاء ،حقيق ْتمل ما كان ذلم من األلقاب.

بينما فسر ابن األثَت( ،)28وابن األبار( ،)29وابن خلدون( ،)30تلقب األمَت عبد الرمحان بن زلمد بإمرة ادلؤمنُت وإعبلنو
لنظام اخلبلفة األموية باألندلس ،بضعف اخلبلفة العباسية يف ادلشرق ،وتســلط األتراك على خلفائ ــها( ،)31وقي ــام اخلبلف ــة
العبيديــة الشي ــعية يف القيـ ــروان( .)32وعلق عبد اهلل العروي على ادلوضوع ،بكون عبد الرمحان الناصر ،مل ػلرك ساكنإ ،تاه
اإلعبلن الفاطمي للخبلفة ،حىت ظهر لو عجز اخلبلفة العباسية عن الرد ،فقام بإعبلن نفسو خليفة .وىو األمر الذي أدى إىل
اهنيار نظرية وحدة اخلبلفة ،يف الفكر اإلسبلمي ،وأضاف ابن اخلطيب إىل ما سبق ،قيام عدد من الدويبلت يف مشرق الدولة
العباسية( .) 33ولعل ابن السماك ،قد انفرد بتعليل مل يذكره مؤرخ قبلو ،فقد أشار إىل أن األندلسيُت ،ىم الذين أطلقوا على
األمَت عبد الرمحان بن زلمد لقب"أمير المؤمنين ،والناصر لدين اهلل" ،فكان إعبلنو للخبلفة استجابة ذلم .ويقول يف ىذا:
"وربما كان بعض أولي التحصيل والتأمل من الناس ،سمو ،بهذا االسم ،قبل أن يتسمى به هو ،وخاطبه به كثير من
خاصتهم ،في كتبهم وأشعارهم ،فكثر ذلك عليه ،ووافا ،من كل ثنية ،وجاء من كل ناحية ،حتى اضطر ،إلى حمله،
وحاجو ،أن يكون باخسا لنفسه في رفضه ،وهونوا عليه مخالفة آبائه في اقتصارهم على سوا ،،واستشهدوا بما فهمه اهلل

سليمان في الحكمة دون والد ،،عليهم الصالة والسالم"(.)34

وبالرجوع إىل النقول السابقة ،صلدىا تتأرجح بُت عدة تفسَتات وىي :ضعف اخلبلفة العباسية ،وظهور الدويبلت يف ادلشرق،
وقيام اخلبلفة العبيدية ،وأخَتا استجابة األمَت عبد الرمحان بن زلمد لطلب األندلسيُت(.)35
ولعل باإلمكان ٕتاوز كل ىذه اآلراء ،إال ما يتعلق بالدولة العبيدية .فاخلبلفة العباسية واقعة ٖتت تسلط األتراك ،قبل
اإلعبلن عن قيام اخلبلفة األموية باألندلس ،بأكثر من ثلثي قرن.
وأما ظهور الدويبلت يف ادلشرق ،فابتدأ منذ مطلع القرن الثالث اذلجري/التاسع ادليبلدي حيث ادلمالك ىنالك ال تعًتف
بالسلطة العباسية إال بصورة شكلية ،يف حُت كانت بعض إم ارات الشمال األفريقي مستقلة أصبل ،قبل قيام الدولة العباسية،
ورفضت االعًتاف بسلطان ىذه األخَتة ،كإمارة نكور يف ببلد الريف( ،)36وإمارة بٍت مدرار الصفرية يف سجلماسة.)37(...

هشام المتوكل رللـة الًتاث اجمللد 10العـدد(،01 :ص،358ص364 )375

)EL MOUTAOUAKIL Hicham ALTJ iss 01, vol 10,(p358,p375

األلقاب السلطانية دالالهتا ووظائفها باألندلس خبلل العصر الوسيط
Royal Titles: Their Significance and Function in Andalusia During the Middle Ages.

وأما استجابة األمَت األموي ،عبد الرمحان بن زلمد دلطالب األندلسيُت ،اٗتاذ لقب أمَت ادلؤمنُت رمز اخلبلفة ،فأمر ػلتاج إىل
تدبر .إذ من ادلؤكد أن عبد الرمحان ،ىو الذي بث يف أوساطهم من يناديو باخلبلفة ،ويطالبو باٗتاذ ألقاهبا ،وبالتايل ،تصبح
تسميتو هبا كأهنا استجابة لطلب مجاىَتي.
وبالتايل فإن تطور العبلقات اليت شهدىا اجملال اإلسبلمي ،من الناحية السياسية ،إضافة إىل توسع العبيديُت يف الشمال
اإلفريقي ،وتصنيفهم ببلد األندلس ،ضمن رلال نفوذىم اإلقليمي ،فضبل عن محلهم للواء التشيع .كلها كانت دوافع أساسية،
وراء إقدام عبد الرمحان الثالث ،على التفكَت يف تلك اخلطوة اجلريئة ،وإذا وضعنا يف احلسبان ما كانت عليو اإلمارة األموية يف
األندلس ،يف أواخر القرن الثالث اذلجري /التاسع ادليبلدي من قوة( ،)38نفهم دلاذا أقدم الناصر ،على القيام بتلك النقلة النوعية

يف نظام دولتو ،بإعبلن اخلبلفة ،فأعلن عن قيام اخلبلفة يف ببلده ،وتسمى "بأمير المؤمنين" ،وتلقب "بالناصر لدين اهلل"(.)39

أما ٓتصوص األلقاب السلطانية ،اليت اٗتذىا عبد الرمحان الثالث ،فمنها "الناصر لدين اهلل" ،ومنها "القائم هلل" كما أورد

ابن حزم( .) 40داللة عن ذبو عن مذىب أىل السنة ،ووقوفو يف وجو ادلد الرافضي الباطٍت ،القادم بقوة من إفريقية ،بتأييد من
العبيدين .باإلضافة إىل رغبتو يف مضاىاة خلفاء بٍت العباس يف األلقاب ،لَتفع من مكانتو يف اجملالُت الروحي وادلادي.
وأما الطريقة اليت وردت هبا ألقاب عبد الرمحان يف ادلكاتبات الرمسية ،فهي على التسلسل التايل" :عبد اهلل" ،متبوعا بامسو
الشخصي ،ولقبو ،وأخَتا لقب "أمير المؤمنين" .فأصبحت الكتب الصادرة منو معنونة "من عبد اهلل ،عبد الرحمان ،الناصر
لدين اهلل ،القائم هلل ،أمير المؤمنين ،إلى فالن بن فالن"(.)41

وقد سار من توىل بعد اخلليفة عبد الرمحان الناصر على سنتو ،إذ اٗتذ اخلليفة احلكم بن عبد الرمحان الناصر ،لقب
"المستنصر باهلل" ،يف حُت تلقب ابنو ىشام ،بـ" المؤيد باهلل" .وقبيل القرن اخلامس اذلجري/احلادي عشر ادليبلدي ،عرفت
التقاليد السياسية باألندلس بعض االضطراب ،الناتج عن سياسة احلجاب العامريُت اذلادفة إىل اإلستبداد باحلكم باسم اخللفاء

األمويُت .فابن أيب عامر تلقب بـ"المنصور" ،بعدما اكتسب أىليتو ذلذا اللقب من انتصارات حربية على مسيحي الشمال(،)42
وحينما خلفو ابنو عبد ادللك ،هنج سَتة والده ،يف التلقب ،ملتمسا من اخلليفة ىشام "المؤيد باهلل" ،تلقيبو بـ"المظفر" ،بعدما

ظهر حزمو وضبطو للببلد( .)43والشيء ذاتو تكرر مع عبد الرمحان بن زلمد بن أيب عامر ،الذي تلقب بـ"المأمون"(.)44

وعند بداية الفتنة ،عندما فرض سليمان بن احلكم سلطتو على قرطبة ،اٗتذ لقب "المستعين باهلل" جريا على سنة

اخللفاء(.)45

ويف ادلدة اليت توىل فيها احلموديون اخلبلفة يف قرطبة ،تلقب أوذلم علي بن محود ،بـ"الناصر لدين اهلل" ،وابنو ػلِت بـ "المعتلي

باهلل"(.)46

وعندما استعاد األمويون سلطتهم على األندلس مرة أخرى ،تلقب عبد الرمحان بن ىشام بـ"المستظهر باهلل" ،وجاء بعده

زلمد بن عبد الرمحان ،فتلقب بـ"المستكفي باهلل" ،وآخر خليفة أموي ،كان لقبو"المعتد باهلل" ،وىو ىشام بن زلمد(.)47
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وكل لقب من ىذه األلقاب ،ػلمل معٌت معُت ،وػليل على داللة خاصة .فالمستنصر والمستعين ،والمعتلي والمستكفي،
والمعتد باهلل ،كلها ألقاب ذات داللة واحدة ،وىي طلب التأييد والعزة من اهلل تعاىل .أما "المؤيد باهلل" فهو لقب يشَت إىل أن
صاحبو يأتيو النصر من عند اهلل تعاىل(.)48

وىنا ال بد من اإلشارة إىل أن ىذه األلقاب السلطانية يف رلملها ،ضعف وقعها وتأثَتىا ادلعنوي ،بعد الفتنة األندلسية.
وأما األلقاب اليت ٘تت هبا سلاطبة األمَت ،أو اخلليفة األموي يف األندلس ،من قبل الرعية ،فهي متعددة من قبيل" :األمير

سيدي"( )49و"ابن الخالئف"( ،)50و"اإلمام"( )51و"إمام الهدى"( )52و"أمين اهلل"( )53و"إمام المسلمين"( ،)54و"أمير
المسلمين"( )55و"ولي اهلل"(.)56

وأما اخللفاء خاصة ،فكانوا ؼلاطبون بـ"اإلمام"( )57و"سراج اهلل"( ،)58و"موالنا"( ،)59و"أمير المؤمنين"(.)60
وٕتدر اإلشارة يف ىذا الصدد ،إىل أن األلقاب السلطانية السابقة ،كان ذلا أثرىا النفسي وادلعنوي ،لدى العام واخلاص على

حد سواء ،فإػلاءاهتا تعترب من دعامات ادلشروعية ،كما ترفع من الرصيد الروحي لصاحبها( .)61إذ العبلقة الرابطة بُت األلقاب
وادلشروعية ،تتمثل يف احلمولة الروحية ،اليت ؼلتزهنا اللقب ،واإلػلاءات اليت يشَت إليها ،فهشام المؤيد حينما عزم على تسمية
احلاجب عبد ادللك "بالمظفر باهلل" ،خاطبو برسالة جاء فيها" :فنسأل اهلل تعالى ،سؤال الحاف وضراعة وابتهال إليه ،أن
يعرفنا وإياك بركة هذا االسم ،ويحيلك معنا ،،ويعطينا وإياك وكافة المسلمين فضل ما حملت منه.)62("...

وشلا يثبت ذلك ،ما أورده ابن عذاري يف سياق تسمية عبد الرمحان بن أيب عامر بـ"المأمون" ،فقد ذكر أن الناس استقبلوا
ىذا االسم باالستياء " ،فأنكر الناس على عبد الرحمان و"خليفته" تسميته بهذا االسم الخالفي ،وهو معرى من "عالئق

النجابة"( ،)63ومنو يظهر أن األلقاب السلطانية ،يف ْتر القرن اخلامس اذلجري/،اجلادي عشر ميبلدي مل تعد خاصة بأمَت
ادلؤمنُت ال يشاركو فيها أحد.

األلقاب السلطانية وغياب فكرة الدولة المركزية
إن وجو اإلثارة فيما ؼلص األندلس يف عصر الطوائف ،يتجلى يف اهنيار األسس اليت تنبٍت عليها ادلشروعية السياسية ،واليت

استغرق بناؤىا مرحلة ال يستهان هبا (عصري اإلمارة واخلبلفة)( .)64حيث أن الصراعات السياسية اليت عرفتها األندلس مع
بداية القرن اخلامس اذلجري/احلادي عش ر ادليبلدي نتيجة الصراع على السلطة بُت األمويُت ،أودت هبا إىل ٕتزئة سياسية من
خبلل ظاىرة اإلنتزاء ،اليت أسست لعصر ملوك الطوائف ،حيث صلد عصرا جديدا يتأسس باعتباره ظلوذجا سياسيا ،لو منطلقاتو
الفكرية ،وظروفو التارؼلية ادلميزة ،فانطبلقا من عصر ملوك الطوائف ،فقدت األندلس توازناهتا السياسية ،اليت ارتكزت عليها
خبلل عصر اخلبلفة سابقا (.)65
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فاحلديث عن األلقاب السلطانية يف عصر ملوك الطوائف ،يقوم على أساس تصنيف حكمهم داخل خانة أنظمة احلكم اليت
قامت على التجزئة السياسية ،اليت ال ٗترج يف مجيع احلاالت ،عن تكريس استقبلل الكيانات الطائفية واحملافظة عليها ،وذلك
بالسعي ضلو تعزيز القوة الرمزية ،من خبلل حصد األلقاب ،الدينية والسياسية.
فقد تنافس ملوك الطوائف يف مجع األلقاب السلطانية .فتلقبوا بالناصر ،وادلنصور ،وادلستنصر وادلعتضد...
حىت قال فيهم ابن رشيق:
شلا يزىدين يف أرض أندلس
ألقاب شللكة يف غَت موضعها

أمساء

***

مقتدر

فيها

ومعـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ــد

كاذلر ػلكي انتفاخا صولة( )66األسد

***

()67

ومل يكن ىذا الواقع خافيا ،على العدو ادلسيحي ادلًتبص باألندلس ،فقد أفصح عنو ألفونسو السادس ملك قشتالة ،حينما
قال لرسول ادلعتمد بن عباد " :كيف أترك قوما مجانين ،تسمى كل واحد منهم ،باسم خلفائهم وملوكهم؟ .وكل واحد منهم
ال يسل في الذب عن نفسه سيفا ،وال يرفع عن رعيته ضيما وال حيفا"( .)68ويف ىذا يقول ادلراكشي" :وأما حال سائر

األندلس ،بعد اختالل دعوة بني أمية ،إن أهلها تفرقوا فرقا ،وتغلب في كل جهة منها متغلب ،وضبط كل متغلب منهم
ما تغلب عليه ،وتقسموا ألقاب الخالفة ،فمنهم من تسمى بالمعتضد ،وبعضهم تسمى بالمأمون ،وآخر تسمى

بالمستعين ،والمقتدر ،والمعتصم ،والمعتمد ،والمتوكل"(.)69

وقد ذكر ابن عذاري ،أن بعض ملوك الطوائف ،ذىبوا يف انتحال األلقاب إىل أبعد من ذلك ،فقد تسمى عبد ادللك بن
جهور بـ"ذي السيادتين ،المنصور باهلل ،الظافر بفضل اهلل" ،و تسمى أمحد بن جراح صاحب شلب بـ"ملك الملوك ،قاطع
الشكوك"( .)70كما ذكر ابن بسام :أن ػلِت بن امساعيل بن ذي النون تلقب من"األلقاب السلطانية بالقادر باهلل ،جهال منه

بحقيقته وتهاونا باهلل وخليفته"(.)71

كما ٖتدث عن واقع أوالئك القوم ابن حزم ،الذي قال واألسى واحلسرة ؽلآلن فؤاده" :فضيحة لم يقع في العالم إلى يومنا

مثلها :أربع رجال في ثالثة أيام في مثلها ،كلهم يتسمى بإمرة المؤمنين ،ويخطب لهم فيها في زمن واحد"(.)72
وتفرقوا

شيعا

فكل

قبيلة

***

فيها أمَت ادلؤمنُت ومنرب

()73

إن قضية هتافت ملوك الطوائف ،على اٗتاذ األلقاب السلطانية وتنافسهم يف حصدىا رلاليا ،يفسر ْتيوية ىذا اجلانب يف
ادلشهد السياسي الطائفي .إذ ال ؽلكن أن تكتمل ىياكل الدولة الطائفية ،إال بلقب أو ألقاب دللوكها ،واليت تعترب مقوما أساسيا
من مقومات استقبلذلا ،وكيانا من كيانات شخصيتها الذاتية وادلعنوية.
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وتعترب األلقاب السلطانية ،يف اجملال األندلسي ،من ادلواضيع ادلستطرفة ْتق ،ألهنا مل ٖتظ بكبَت أعلية يف البحث التارؼلي

العريب ،ومن األندلسيُت الذين ألفوا يف ىذا الباب ،احلافظ أبو علي الغساين اجلياين(.)74

ىنالك زلاوالت قليلة ،تناولت مسألة األلقاب السلطانية يف عصر ملوك الطوائف ،انطبلقا من ثنائية األلقاب الروحية والزمنية
(اخلليفة ،أمَت ادلؤمنُت /...ادللك ،األ مَت .)...واحلاصل أن أوالئك ادللوك ،مل يكونوا مهتمُت بالصنف األول من األلقاب ،قدر
اىتمامهم بالصنف الثاين(.)75
فمع ٘تكن النزعة الطائفية ،من اجملال السياسي األندلسي ،يف الربع الثاين من القرن اخلامس اذلجري/احلادي عشر ادليبلدي،
ازدادت التقاليد السياسية اىتزازا وارتباكا .إذ مل يعد ملوك الطوائف يتحرجون يف اٗتاذ ألقاب اخللفاء ،غَت أن ادلثَت لبلنتباه يف
ىذا السياق ،ىو بروز صنف جديد من األلقاب مل يكن دارجا يف السابق ،من قبيل معز الدولة ،وسيف الدولة ،وجرب الدولة،
وؽلن الدولة ،وسعد الدولة( ... )76منفردا أو مركبا مع لقب سلطاين آخر ،كما ىو األمر مع أيب ػلِت بن صمادح ،الذي مسى

نفسو "معز الدولة المعتصم باهلل ،الواثق بفضل اهلل"( .)77ولعل ىذا التجديد ،حسب ازلمد جربون ،جاء استجابة لوضع
سياسي طائفي ،مل يعد قادرا على االنضباط لتقاليد العصر ادلنصرم  .فسعد الدولة ونظام الدولة ،وؽلن الدولة ،ليست ألقابا
خليفية بادلقاييس السالفة ،ولكنها رمز للشرف والسؤدد .حيث ٖتيل الدالالت اللغوية ذلذه ادلسميات ،إىل مهام سلطانية،

مرتبطة باخلدمة واالجتهاد يف ضبط الدولة(.)78

وبرصد شخصيات بعض من تسموا هبذه األلقاب ،صلد أهنم أمراء زلدودي النفوذ .أمساىم ابن عذاري بـ"األمراء

األصاغر"( ،)79مثل جبر الدولة ،عبد الملك بن هذيل بن رزين ،سعد الدولة ،حسن بن مجاهد العامري ،سيف الدولة،
بلقين بن باديس ،عز الدولة ،محمد بن نوح الدمري .على عكس "األمراء الكبار" ،الذين مل غلدوا حرجا ،يف انتحال ألقاب
اخلبلفة ،مثل المعتمد بن عباد ،والمنصور عبد الملك بن محمد بن جهور ،والمهدي محمد بن القاسم بن حمود ،وعبد

اهلل بن االفطس(.)80

فملوك الطوائف ،استعملوا األلقاب رموزا للمشروعية ،ومل يبد اجملتمع السياسي عموما ،اعًتاضا قويا على ذلك ،بل على
العكس ،لقوا تشجيعا من قبل فئة الشعراء واألدباء تزلفا .وبالتايل شكل ىذا اجلانب أحد ادلظاىر ،اليت ميزت أندلس عصر
الطوائف ،بعد سقوط اخلبلفة هبا.
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خاتمة البحث ونتائجه
ٕتدر اإلشارة إىل أن ىذه األلقاب السلطانية ،مل تكن مرغوبة لذاهتا ،وإظلا كان يتم توظيفها سياسيا على صعيد العامة .إذ
كان األمراء واخللفاء وملوك الطوائف يرون يف إػلاءاهتا ،دليبل ودعامة من دعامات ادلشروعية السياسية والدينية ،أو ىذا على

األقل ما كانوا يرمون إليو(.)81

إذ قد طللص شلا سبق إىل أن الدولة تتسلح بأساليب تبدو أكثر ٗتفيا وتعقيدا ،تتمثل يف ما أمساه ابن خلدون بـ"شارات
الملك " ،واليت هتدف إىل إبراز طابع التفرد والعظمة ،حيث تتجاوز السلطة أصوذلا الظاىرة ،لًتتقي إىل مستوى الدراية
السياسية ،واذليمنة القائمة على الًتميز( ،)82القائم بدوره على تعظيم مكان ة السلطان ،اليت ال ؽلكن أن تأخذ صورهتا احلقيقية

إال عندما تصبح" للسلطان شارات ،وأحوال تقتضيها األبهة والبذخ ،فيختص بها ويتميز بانتحالها عن الرعية والبطانة،
وسائر الرؤساء في دولته"(.)83

إن اخلبلصة اليت قد طلرج هبا أن احلاكم ضمن اجملال اإلسبلمي عامة واألندلسي خصوصا ،ال يقبل أن يساويو أحد يف
"منزلته" ،فكانت األلقاب السلطانية شرطا أساسا يف االحتفاظ بتلك ادلنزلة ،والظهور ٔتظهر ادلتفرد باالمتياز.
كما غلدر التذكَت بأن ىذه األلقاب السلطانية مت توظيفها ألغراض وأىداف سياسية .إذ احلكام راموا جعلها دليبل من دالئل

ادلشروعية ،لذلك صلد أن داللة األلقاب ووظائفها تطورت ٘تاشيا مع ٖتوالت الظرفية السياسية اليت تعرفها الدولة( .)84فالواقع أن
ىاتو األلقاب عكست توجو كل دولة ،كما عكست مرجعيتها اخلاصة.
ىنا ػلسن بنا أن نقف عند داللة ألقاب رجل السلطة ،يف اجملال اإلسبلمي ،وما "رمزت" إليو من معان ،أوحت فعبل بتصور

رجل السياسة إىل موضوع نشاطو ،كما عكست طبيعة السلطة ادلمارسة .يعلل ابن خلدون ظاىرة اٗتاذ أرباب احلكم ،لؤللقاب

السلطانية بكوهنا "حجابا ألسمائهم األعالم ،من امتهانها في ألسنة السوقة ،وصونا لها من االبتذال"( .)85غَت أننا نظن أن
ىذا التعليل ال يفسر شيئا من ظاىرة األلقاب ،اليت ال تفهم إال بربطها بـ"المجال السياسي" الذي اختار ىذا اخلليفة ،أو ذاك

السلطان ،التحرك فيو .وعن طريق ربطها كذلك بطبيعة فلسفة احلكم.

إن األلقاب السلطانية تلعب دورا كبَتا يف ٖتديد طبيعة السلطة ،والرفع من شأهنا ،إذ أهنا ترسم احلدود السياسية ،ما بُت
احلاكم ورعيتو ،وٖتدد طبيعة التعامل السياسي ،داخل كل نظام .كما أن األلقاب ىاتو تؤكد مسو السلطة وتعاليها ،ويزداد األمر
تكريسا ،كلما اٗتذت طابعا دينيا .ىكذا يصبح اللقب وسيلة لبلتصال بادلقدس .الشيء الذي غلعل السلطة رافدا من روافد
الرمزية الدينية ،معيدة انتاجها داخل النسق السياسي(.)86
إمجاال ىدفت ىذه الدراسة ٖتليل مضمون األلقاب السلطانية ،وقد خلصنا إىل أن ٖتديد طبيعة مضمون تلك األلقاب من
حيث الداللة والوظيفة ال يستقيم إال يف إطار دراستها ضمن سياقاهتا العامة اليت تشكلت فيها ،حيث أن مؤسسة احلكم تروم
من خبلل األلقاب التدليل على منهجها السي اسي والفكري ٔتا يتماشى والتطورات اجملتمعية ،فهي ظاىرة سياسية متحركة،
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لتتحول األلقاب من مفاىيم لغوية إىل مفاىيم إجرائية ،مرتبطة ٔتحددات وٕتليات فكرية ٘تارس دور اإلستقطاب السياسي
والفكري.
الهوامش:
 - 1اللقب أحد أقسام العلم ،إىل جانب اإلسم والكنية ،واللقب يعٍت كل ما أشعر برفعة ادلسمى...واللقب عمليا ىو اسم ضم إىل اإلسم احلقيقي ،ويعود إىل صفة
طبعت ادلسمى بطابع ما ، ،األلقاب اإلسبلمية.72 :
 - 2صبح األعشى.447/5:
 - 3األلقاب اإلسبلمية.71 :
 -4التاج يف أخبلق ادللوك.55 :
 -5إواليات الشرعنة السياسية.63 :
 - 6نفسو.63 :
 -7ادلراسيم السياسية بادلغرب.21 :
 - 8كشف النقاب عن األمساء واأللقاب.55:
 - 9اًنظر ج .5،6
 10اُنظر الرسالة.13،14 ،
 - 11معجم األلقاب.13،14 :
 - 12األلقاب اإلسبلمية.71،78 :
 - 13نفسو.71 :
 - 14شليزات األلقاب.200 :
 -15اُنظر األلقاب عند العرب وادلسلمُت 18 :ـ.195
 -16البيان ادلغرب.157/2 :
 -17نقط العروس ،60 :ادلعجب ،15 :نفح الطيب ،27/3 :النظام العسكري باألندلس.28 :
 -18تاريخ علماء األندلس ،15،16/1 :البيان ادلغرب.58-57-56-54 /2 :
 -19العقد الفريد.382/3 :
 -20ادلغرب يف حلى ادلغرب.93/1 :
 -21نقط العروس.48/1 :
22ـ هناية األرب.387/23 :
 -23احللة السَتاء ،115 :نفح الطيب.348/1 :
 -24العبلقات السياسية ،138-137-69 :نشأة الفكر السياسي عند العرب.152 -151 :
 -25البيان ادلغرب ،199-198/2 :ادلقتبس ،تح شادليتا.241 :
 -26ادلقتبسٖ ،تقيق ،شادليتا.241 :
 -27البيان ادلغرب.198/2 :
 -28الكامل يف التاريخ.270/7 :
 -29احللة السَتاء.115 :
 -30كتاب العرب.137/4 :
 -31أثر اإلقطاع يف تاريخ األندلس السياسي ،174 :سوسيولوجيا الفكر اإلسبلمي.20 -11/2 :
 -32اتعاظ احلنفا ،66-63/1 :رلمل تاريخ ادلغرب ،71/2 :العبلقات ادلغربية األندلسية من خبلل ادلقتبس البن حيان.420 :
 -33أعمال األعبلم.29 :
هشام المتوكل رللـة الًتاث اجمللد 10العـدد(،01 :ص،358ص370 )375

)EL MOUTAOUAKIL Hicham ALTJ iss 01, vol 10,(p358,p375

األلقاب السلطانية دالالهتا ووظائفها باألندلس خبلل العصر الوسيط
Royal Titles: Their Significance and Function in Andalusia During the Middle Ages.

 -34احللل ادلوشية.82 :
 -35العبلقات السياسية.138 :
 -36العبلقات ادلغربية األندلسية.418 :
 -37البيان ادلغرب ،197-196-176-156/1 :كتاب العرب ،200-197-196/4 :العبلقات السياسية.72-71-70 :
 -38سوسيولوجيا الفكر اإلسبلمي.222/2 :
 -39اخلبلفة وشروط الزعامة.112 :
 -40نقط العروس.49 :
 -41نفسو.49 :
 -42البيان ادلغرب.279 /2 :
 -43نفسو.15/3 :
 -44نفسو.41 ،40/3 :
 -45نفسو.91 :
 -46نفسو131 ،119/3 :
 -47نقط العروس.50 :
 -48األلقاب اإلسبلمية.523 :
 -49ادلقتبسٖ ،تقيق ،زلمود علي مكي.217 :
 -50نفسو.357 -306 -303 -280-41 :
 -51نفسو.316-302-224-221 -122 -44 :
 -52نفسو.244-122 :
 -53نفسو.244 -278 :
 -54نفسو.27 :
 -55نفسو.283 :
 -56نفسو.301 :
 -57ادلقتبس.تح شادليتا.423 :
 -58ادلقتبس ٖ ،تقيق ،عبد الرمحان احلجي.94-83 :
 -59نفسو.159 :
 -60ادلقتبسٖ ،تقيق ،شادليتا.294 -291-267 -265 -259 :
 -61أدب السياسة واحلرب يف األندلس.351 -350 -349-348 :
 -62البيان ادلغرب.16،17/3:
 -63نفسو.42/3 :
64ـ عصري اإلمارة واخلبلفة يف األندلس ،استغرق ما يقارب  284سنة من  138ى ـ إىل  422ىــ.
 65ـ الفقو والقانون اإلسبلمي.50 :
 - 66اٗتذت العبارة ىنا معٌت السطوة والقدرة.
 -67ىذا البيت الشعري ،أليب احلسن علي بن رشيق ،ذكرىا جلة من ادلؤرخُت ،ادلعجب ،105 :االكتفاء يف أخبار اخللفاء ،ضمن كتاب تاريخ األندلس ،89 :أعمال
األعبلم.144/2 :
 -68تاريخ األندلس.89:
 -69ادلعجب.105 :
 -70البيان ادلغرب.216 ،260 ،259 /3 :
 -71الذخَتة.89/4 :
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 -72نقط العروس ،97 :الضعف ادلعنوي وأثره يف سقوط األمم.48:
 -73التاريخ األندلسي.333 :
 -74اُنظر الغساين ،كتاب األلقاب.

75 -EL Poder Politico: 138 ،139.

 - 76معجم ألقاب وأرباب السلطان.34،35،47 :
 -77البيان ادلغرب.168 ،167/3 :
 -78الفكر السياسي يف ادلغرب واألندلس.214 :
 -79البيان ادلغرب.219 /3 :
 -80الفكر السياسي يف ادلغرب واألندلس.215 ،214 :
 -81إن العبلقة الرابطة بُت األلقاب وادلشروعية ،تتمثل يف احلمولة الروحية ،اليت ؼلتزهنا اللقب واإلػلاءات اليت يشَت إليها.
 -82الدولة والعنف.92 :
 -83ادلقدمة.247 :
 -84إن العبلقة الرابطة ،بُت ادلشروعية واأللقاب ،تتمثل يف احلمولة الروحية ،اليت ؼلتزهنا اللقب ،واإلػلاءات اليت يشَت إليها ،فهشام بن احلكم ،حينما عزم على تسمية
احلاجب عبد ادللك ،بادلظفر باهلل ،خاطبو برسالة جاء فيها" :فنسأل اهلل تعالى ،سؤال الحاف وضراعة ،وابتهال إليه ،أن يعرفنا وإياك بركة هذا االسم،

ويحيلك معنا ،،ويعطينا وإياك وكافة المسلمين ،فضل ما حملت منه ،"...ابن عذاري ،البيان ادلغرب ،ج ،16،17/3ابن اخلطيب ،أعمال األعبلم.88 ،
 -85ادلقدمة.221 :
86ـ إواليات الشرعنة السياسية.64 :

الئحة المصادر والمراجع
الئحة المصادر:
 اتعاظ الحنفا ،للمقريزيٖ .تقيق مجال الدين الشيال .جلنة إحياء الًتاث اإلسبلمي .القاىرة1387 .ىـ1967.م.
 أعمال األعالم ،فيمن بويع قبل االحتالم من ملوك اإلسالم ،البن اخلطيبٖ .تقيق أمحد سلتار العبادي ،وزلمد
إبراىيم الكتاين .دار الكتاب .البيضاء1964 .م.
 االكتفاء في أخبار الخلفاء ضمن كتاب تاريخ األندلس ،البن الكردبوس أبو مروان عبد ادلالك .تح .أمحد سلتار
العبادي .معهد الدراسات اإلسبلمية .مدريد1971 .م.
 البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب ،البن عذاري .تح .ج.س ،كوالن .وأ .ليفي بروفنسال .عبد اهلل زلمد
علي .دار الكتب العلمية .بَتوت2009 .م.

 التاج في أخالق الملوك ،للجاحطٖ .تقيق فوزي عطوي .دار صعب .بَتوت1970 .م.
 تاريخ ابن خلدون ،مؤسسة األعلمي .بَتوت1391 .ىـ1971.م .ج2ـ .4
 تاريخ األندلس ،دلؤلف رلهول .تح .عبد القادر بوباية .دار الكتب العلمية .بَتوت2007 .م.
 تاريخ علماء األندلس  ،أليب الوليد عبد اهلل بن زلمد األزدي ادلعروف بابن الفرضي .تح .صبلح الدين اذلواري .ادلكتبة
العصرية .صيدا بَتوت1427 .ىـ2006 .م.
 الحلة السيراء ،أليب عبد اهلل زلمد بن عبد اهلل ،بن أيب بكر القضاعي ،ادلعرف بابن األبار .علي إبراىيم زلمود .دار
الكتب العلمية .بَتوت2008 .م.
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 الحلل الموشية في ذكر األخبار المراكشية  ،البن مساك العاملي أيب القاسم زلمد ،بن أيب العبلء زلمد بن أيب زلمد،
ادلالقي الغرناطي .تح .عبد القادر بوباية .دار الكتب العلمية .بَتوت2010 .م.

 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  ،أليب احلسن علي بن بسام الشنًتيٍت .تح .سامل مصطفى البدري .دار الكتب
العلمية .بَتوت1419 .ىـ1998.م.
 رسالة في معرفة الحلى والكنى واألسماء واأللقاب للسيوطي ،جبلل الدين  ،تح ،العمَت صاحل بن سليمان ،رللة
الدارة ع1413 .2ىـ.

 صبح االعشى في صناعة األنشا ،أبي العباس أحمد القلقشندي ،دار الكتب المصرية القاهرة،
1340هـ1222/م.
 العقد الفريد  ،أليب عمر أمحد بن زلمد بن عبد ربو األندلسي .تح .إبراىيم زلمد صقر .مكتبة مصر .القاىرة.
1429ىـ2008.م.
 الكامل في التاريخ ،البن األثَت .راجعو وصححو زلمد يوسف الدقاق .دار الكتب العلمية .بَتوت1987 .م.
ج.7-6-5.

 كتاب األلقاب ،للحافظ أبو علي الغساين اجلياين .تح .زلمد أبو الفضل .مطبعة فضالة .احملمدية1996 .م.
 كتاب معرفة األلقاب ،للمقدسي ،أيب الفضل زلمد بن طاىر ،،تح ،عدنان محود أبو زيد ،مكتبة الثقافة الدينية،
بورسعيد1422 .ىـ2001/م.
 كشف النقاب عن األسماء واأللقاب ،البن اجلوزي ،مجال الدين أيب الفرج عبد الرمحان بن علي ابن زلمد ،تح،
الصاعدي ،عبد العزيز بن راجي1993 .م.

 المعجب ،لعبد الواحد بن علي ادلراكشي .وضع حواشيو .خليل عمران ادلنصور .دار الكتب العلمية .بَتوت.
1426ىـ2005 .م.
 المغرب في حلى المغرب  ،لعلي بن موسى بن زلمد بن عبد ادللك ابن سعيد الغرناطي األندلسي .تح .خليل
منصور .دار الكتب العلمية .بَتوت1417 .ىـ1997.م.

 المقتبس ،البن حيانٖ .تقيق عبد الرمحان احلجي .دار الثقافة .بَتوت1973 .م.
 المقتبس ،البن حيانٖ .تقيق زلمود علي مكي .دار الكتاب العريب .بَتوت1973 .م.
 المقتبس ،البن حيان .نشره ب .شادليتا .ف .كورنيطي .م .صبح .ادلعهد اإلسباين للثقافة .مدريد1979 .م.
 المقدمة ،البن خلدون .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .بَتوت1423 .ىـ2003 .م.
 نفح الطيب ،من غصن األندلس الرطيب ،أليب العباس ادلقريٖ .تقيق إحسان عباس .دار صادر .بَتوت.
1388ىـ1968.م.
 نهاية األرب ،في فنون األدب  ،للنويريٖ .تقيق كمال زكي .مراجعة زلمد مصطفى زيادة .اذليئة ادلصرية العامة
للكتاب .القاىرة1980 .م.
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قائمة المراجع والمصادر:
 أثر اإلقطاع في تاريخ األندلس السياسي ،من منتصف القرن الثالث الهجري حتى ظهور الخالفة ،إلبراىيم
القادري بوتشيش .منشورات عكاظ .الرباط1992 .م.

 أدب السياسة والحرب في األندلس ،من الفتح اإلسالمي إلى نهاية القرن الرابع الهجري ،لعلي الغزيوي .مكتبة
ادلعارف للنشر والتوزيع .الرباط1987 .م.
 األلقاب اإلسالمية في التاريخ والوثائق واآلثار ،حلسن الباشا .مكتبة النهضة ادلصرية .القاىرة1957 .م.
 األلقاب اإلسالمية ،زلافظة ،حسُت علي ،قزق ،حسُت اليف ،دراسة لغوية تارؼلية ،دورية كان التارؼلية ،س ،6ع.19
2013م1434ىـ.
 األلقاب عند العرب والمسلمين ،للشيخ طو الويل .اللسان العريب .ع1971 .1.2م.
 إواليات الشرعنة السياسية ،النظام السياسي المغربي كمنوذج ،حملمد شفَت .اجمللة ادلغربية لعلم االجتماع السياسي.
ع1987 .4م.
 التاريخ األندلسي من الفتح اإلسالمي حتى سقوط غرناطة897 .92 ،ىــ .للحاجي عبد الرمحان علي .نشر دار
القلم .دمشق .بَتوت1402 .م.
 الخالفة وشروط الزعامة ،عند أهل السنة والجماعة ،ليوسف ايبش .دار احلمراء للطباعة والنشر والتوثيق والتوزيع.
بَتوت1423 .ىـ2003 .م.

 الدولة والعنف في تاريخ المغرب الوسيط ـ دراسة حالة ـ ،حلميد تيتاو .رللة أمل .ع2008 .33م.
 سوسيولوجيا الفكر اإلسالمي ،حملمود إمساعيل .دار الثقافة .البيضاء1401 .ىـ1980 .م.
 الضعف المعنوي وأثر ،في سقوط األمم عصر ملوك الطوائف في األندلس أنموذجا ،حلمد بن صاحل السحيباين.
سلسلة تصدر عن ادلنتدى اإلسبلمي .البيان .الرياض2002 .م.

 العالقات السياسية بين الدولة األموية في األندلس ودول المغرب ،لعبد العزيز فيبليل .ادلؤسسة الوطنية للكتاب.
اجلزائر1437 .ىـ

 العالقات المغربية األندلسية من خالل المقتبس البن حيان ،لعبد اذلادي التازي .رللة ادلناىل .الرباط .ع.29 .
1984م
 الفقه والقانون اإلسالمي في بالد األندلس ،خلوان مارتوس كيصادا .ترمجة إدريس الفخور .منشورات ما بعد احلداثة.
فاس2008 .م.

 الفكر السياسي في المغرب واألندلس في القرن الخامس الهجري ،في تشكيل الهوية السياسية في المغرب
وتكريس الفتنة في األندلس ،الزلمد جربون .دار أيب رقراق للطباعة والنشر .الرباط2008 .م.
 مجمل تاريخ المغرب ،لعبد اهلل العروي .ادلركز الثقايف العريب .البيضاء2000 .م
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 المراسيم السياسية بالمغرب بين العصرنة والتحديث ،من القرن  3ق.م إلي القرن 21م ،حملمد شقَت .إفريقيا
الشرق .البيضاء2006 .م.

 معجم األلقاب واألسماء المستعارة في التاريخ العربي واإلسالمي ،للسيد ،فؤاد صاحل ،دار العلم للمبليُت ،بَتوت،
لبنان.1990 .
 معجم ألقاب وأرباب السلطان في الدول اإلسالمية من العصر الراشدي حتي بدايات القرن العشرين للشهايب،
قتيبة ،منشورات وزارة الثقافة ،يف اجلمهورية العربية السورية ،دمشق1995 .م.

 مميزات األلقاب والملوك وأرباب الخطط والعمال ،لعنحوري سليم 1 ،ماي ،رللة اجملتمع العلمي العريب ،مج،4
ج .5دمشق1924 .م.

 نشأة الفكر السياسي عند العرب ،حفريات في مسلمات الفكر السياسي ،حملمد علي الكبيسي .دار الفكر.
دمشق 1426 .ىـ2005 .م.
 النظام العسكري باألندلس ،في عصري الخالفة والطوائف ،حملمد حناوي .دار أيب رقراق للطباعة والنشر .الرباط.
2003م.

 Jesus VIGUER , Maria, El poder politico : Ejercicio de la soberania en los reinos
de taifas, Al- Andalus en el siglo XI ,en Historia de España, coleccion ramon
Menéndez pidal, T.8 , Madrid, Espasa-Calpe, 1994.
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