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 ممخص األطروحة:

نيا تتضمن فترة األندلس من الفتح حتى السقوط مبينا المراحل االقصائية التي تعتبر ىذه األطروحة أشراقة عمى الدراسات التاريخية في ا ألندلس خاصة وا 
المذىب بتحجيم  عاشتيا األندلس في ظل تبدل المموك والمواقف اتجاه العموم النقمية والعقمية وأيضا يبين كيف استطاع المذىب المالكي السيطرة عمى بقية

تهم اإلقصاء بذلك أنواع مختمفة من أساليب اإلقصاء لذا قامت األطروحة عمى أربع فصول تضمن الفصل األول وعنوانو  نشاطيا او القضاء عمييا مستخدما
ي صل الثانوقد ضم مبحثين األول :تيم اإللحاد والزندقة " وتطرقنا فيو إلى موضوعين األول التيم الدينية والثانية تيم العموم العقمية ، إما الف الفكري والمذهبي"
فقد ضم أربعة مباحث األول:اإلقصاء بالسجن، والمبحث الثاني:التصفية بالقتل والمبحث الثالث: التيجير "أساليب اإلقصاء الفكري والمذهبي " فقد كرس لبيان 

" والذي جاء في مبحثين األول:التواري من ضغوطات  أساليب مواجهة اإلقصاءوعنوانو "  الفصل الثالث بينما أما المبحث الرابع :تدمير النتاجات الفكرية
" وضحنا فيو تمك المواقف فقد ضم مبحثين: األول :مواقف العامة  مواقف العامةعنوانو " أما الفصل الرابعاإلقصاء والثاني: مواجية ضغوطات اإلقصاء     

 رية.من أوامر تنفيذ اإلقصاء والثاني يمثل بمواقفيم من الحركات الفكرية والثو 
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Abstract of Dissertation 

This is the thesis Sunrise on historical studies in Andalusia, especially as they include a period of Andalusia from the 
opening until the fall indicating playoffs phases experienced by al-Andalus in light of changing kings and attitudes 
towards transport and mental science and also shows how he was able Maliki school control over the rest of the 
doctrine to limit its activity or eliminate using it different types of exclusion methods so the thesis in four chapters 
included the first chapter, entitled charges of intellectual and religious exclusion "brought together the first two sections: 
charges of atheism and heresy" and touched it to the first two issues of religious charges and the second charges 
Mental Science, The second chapter devoted to the statement "exclusion methods intellectual and sectarian "has 
included four topics I: exclusion in prison, and the second topic: the liquidation of murder The third topic: displacement 
The fourth topic: the destruction of intellectual productions while the third chapter, entitled" Methods of face exclusion, 
"which came in the first two sections: hiding from the pressures of exclusion and the second: Meeting pressures 
exclusion Chapter IV is entitled "Public attitudes" we explained where those positions have included two sections: The 
first implementation of the general attitudes of exclusion orders and the second represents their positions of intellectual 
and revolutionary movements. 

 
 


