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 ملخص

 

 قرطبة حاضرة الخالفة في األندلس: دراسة تاريخية عمرانية أثرية في العصر اإلسالمي

 

ينقسم هذا الكتاب إلى ثالثة أقسام، يهتم األول منها بالتاريخ اإلسالمي لمدينة قرطبة انطالقا من فتحها، مرورا بعصرها 

الذهبي، وصوال إلى تدهورها و اندثارها. و يستهل الكاتب عمله بعرض لمظاهر اتساعها العمراني و رخائها االقتصادي و 

اصة في عصر الخلفاء األمويين. ثم ينتقل إلى وصف الصراعات و الفتن و مختلف ازدهارها العلمي و الثقافي و الفني، خ

االنقسامات و المؤامرات التي أدت إلى نكبة المدينة و تدمير معالمها ثم سقوطها في أيدي النصارى. أما القسم الثاني من 

ى أهم معالمها اإلسالمية من مساجد الكتاب فقد خصصه المؤلف للجانب التخطيطي و المعماري للمدينة، مسلطا الضوء عل

و أسواق و حصون و قصور و حدائق و مكتبات، و التي اضمحل معظمها نتيجة الحروب و الفتن. و أخيرا يهتم القسم 

الثالث بآثار قرطبة الباقية و أبرزها القصور الملكية في المدينة الزاهرة و المسجد الجامع الذي يتناول الكاتب دراسته من 

 التاريخية و الفنية.  الناحية

 

و عموما يتميز هذا الكتاب بدقته و تغطيته الشاملة لنواح متعددة من التاريخ اإلسالمي لمدينة قرطبة. كما يتميز بوفرة و 

تنوع المصادر التي يشير إليها الكاتب من مراجع عربية إسالمية إضافة إلى عدد هام من الكتب األجنبية. و قد أولى المؤلف 

خاصا بالجانب المعماري للمدينة، و هو ما يجعل من الكتاب مرجعا هاما للمهتمين بدراسة العمارة األندلسية خاصة  اهتماما

 و العمارة اإلسالمية عامة. 

 



موجها للقارئ المتخصص أكثر منه للقارئ العادي الذي قد ال يدرك أهمية الشروحات التفصيلية المقدَّمة. و  الكتابيبدو 

اه أيضا أنه رغم تركيز الكتاب على العمارة فانه لم يتضمن صورا ألي معلم من معالم المدينة. و من أهم الالفت لالنتب

 النقائص كذلك كثرة التكرار حيث يعيد الكاتب معلومات كثيرة سبق له ذكرها في فقرات أو فصول سابقة.
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