
دب في عھدي الموحدین وبني االحمرالثقافة واال  
 

 بإستقواء حركة الموحدین التي اسسھا المھدي دولة المرابطین أن انھارتلم تلبث 
.  قبیلة ھرغة من المصمودة جنوب المغربإلىالمنتسب ) ـھ٢٤٠ت (بن تومرت

وقد إستمرت دولة الموحدین زھاء قرن من الزمان وعلى الرغم من وجود الثورات 
الداخلیة واشتداد ھجمة االسبان على االندلس فإن الحیاة الثقافیة إجماال واالدبیة 

بشكل خاص كانت استمرار لحالة النماء والتقدم التي عاشتھا االندلس في عصر 
. الطوائف والمرابطین   

إن الحیاة االدبیة التي ازدھرت في عھد الموحدین كانت نتیجة طبیعیھ ومنسجمة 
غ الذي أواله الحكام انفسھم فقد اھتم أبن تومرت بالعلم وكانت مجالسھ لإلھتمام البال

عامرة بالعلماء وقد ترك مؤلفات كثیرة أصبحت الكتب التي تدرس بعد وفاتھ وسار 
على ھذا النھج الخلفاء الذین جاؤوا بعده والسیما في عھد المنصور الموحدي حیث 

ار اللغة العربیة فأصبحت اللغة إتسمت الحیاة األدبیة بسملت متمیزة منھا إنتش
الرسمیة للبالد وشاعت بجوارھا لغة قبائل البربر على إن بعضھا كان یتحدث 

. العربیة كذلك  
إزدھرت العلوم االسالمیة في عصر الموحدین في علم القراءات ، والتفسیر 

والحدیث والفقھ وعلم الكالم الى جانب الطب والریاضیات ومن اعالمھم عبد الحق 
  عطیة بن
صاحب تفسیر المحرر الوجیز وأبو الحسن علي الغرناطي المفسر ) ـھ٥٤١ت (

وأبوبكر المعافري السبتي المعروف بإبن الجوزي وعبد الجلیل االنصاري 
وأبو الربیع الكالعي ) ـھ٦٢٧ت (وإبن القطان ) ـھ٦٠٩ت (وإبن عات ) ـھ٦٠٨ت(  
. وغیرھم)ـھ٦٣٣ت (  

م عرفت األندلس ثالثة من اصحاب البرامج إبن وفي میدان التاریخ وكتب التراج
وإبن أبي الربیع ) ـھ٦٦٦ت (وأبو الحسن الرعیني ) ـھ٥٧٥ت (خیر األشبیلي 

 االشبیلي 
). ـھ٣٨٨ت (  

وظل شأن الفلسفة مرموقًا في عھد المنصور الموحدي حتى نكب إبن رشد ألسباب 
عان ماصفح عنھ وعادت إختلفت الروایات فیھا ولم ینحسر ظل الفلسفة كثیرًا إذ سر

. الصحوة الى سابق عھدھا  
وفي مجال اللغة والنحو ظھرت المؤلفات وإشتھر من علماء الموحدین أبوعبداهللا بن 

المعروف بدراساتھ ) ـھ٥٨١ت (وأبو القاسم السھیلي ) ـھ٥٥٧ت (ھشام اللخمي 
 معط وإبن) ـھ٦١٠(اللغویة وتحقیقاتھ النحویة كذلك عرف أبو موسى الجزولي سنة 

. وقد تحقق االزدھار الثقافي في جمیع میادینھ فضًال عما ذكرناه) ـھ٦٢٨(  
) ص(وقد كان عبد المؤمن نفسھ عالمًا بالجدل واالصول حافظًا لحدیث النبي 

مشاركًا في علوم كثیرة دینیة ودنیویة إمامًا في النحو واللغة واالدب والتاریخ وعلم 



 فإستدعى لھ العلماء واالدباء أمثال احمد القراءات وقد حرص على تأدیب اوالده
 حسن الجراوي 

 


