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 الممخص 

الحياة االجتساعية العامة التي نقرج بيا كل الخجمات التي تقؽـ بيا الجولة أو األفخاد لرالح 
مؼ السجتسع اي تعػ مشفعتيا السجتسع ، وقج تشؽعت ىحه الخجمات بتشؽع الحاجات البذخية عمى الخغػ 

، فقج شيجت قياـ العجيج مؼ وممكة غخناطة برؽرة خاصة، كثختيا في االنجلذ برؽرة عامة
أو  الخجمات االجتساعية العامة في السجاالت الجيشية أو التعميسية أو االقترادية أو األجتساعية

 .الرحية أو العدكخية ... الخ
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The social Life in Andalus in The era of Granada Kingdom  

(635-897/ 1236-1491)  

Assist Dr.Afaaq lazim A. 

University of Basrah - College of Education-Qurna  

Abstract 

General social life which are  intended all the services performed by   

the state or individuals for the benefit of society in which utility permeated     

society. 

These services have varied diversity of  human  needs in spite of  

plentiful  in  Anduls  in general  and  in Granada kingdom specially. lt has 

seen a number of public social services  in  religious, educational, economic, 

social, health  and  military fields .                                                                                                               
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ـ، وبعج سقؽط الخالفة األمؽية 219ىػ / 49غخناطة مؼ إعساؿ والية البيخة فتحيا العخب عاـ 
كانت غخناطة مؼ نريب البخبخ الرشياجييؼ فقج استؽلى وانقداـ األنجلذ وقياـ دولة ممؽؾ الطؽائف 

وظمؽا يحكسؽنيا حتى )**( ثػ خمفو  ابؼ أخيو حبؽس ابؼ ماكدؼ  )*(عمييا زاوي بؼ زيخي الرشياجي
لمحكػ في األنجلذ ضسؽىا إلييػ  )****(، ولسا جاء السخابطؽف )***(عيج عبج هللا بؼ بمقيؼ بؼ باديذ 

ىػ / 551عاـ  )*****(عمييا السؽحجوف  (1)حت حكسيػ حتى استؽلىـ واستسخت ت1141ىػ / 334عاـ 
 1ـ فخزعت ليػ1151

وسقؽط )******( بعػػػػػج تجىؽر األحػػػػؽاؿ العامة في األنجلدفي عيج السؽحجيؼ بعج معخكة العقاب 
ػ ى144التي سقطت عاـ )*******( السػػػػػػػػجف األنجلدية بيج العجو الستخبز القذتالي كػػػػقخطبة 

في العاـ نفدو ثػ )*********( ودانية )********(ـ ثػ شاطبة1943ىػ / 141ـ وبمشدية عاـ 1941/
ـ جاء الشحيخ باستدالـ السجف األنجلدية كافة 1933ىػ / 131تبعتيا سقؽط مجيشة اشبيمية عاـ 

وفي ىحه العخوؼ  (9)خرؽصًا بعج سقؽط السجف األخخى اذ انكسذت رقعة اإلسالـ في األنجلذ
لقاسية قامت دولة األنجلدية في الجشؽب قادة الرخاع والكفاح السدمح لبقائيا لسجة قخنيؼ ونرف ا

وكاف وقؽفيا واستسخارىا بؽجو التحجيات يعؽد إلى  وجؽد عجة عؽامل  الطبيعية  )الجغخافية ( 
بيؼ  والبذخية فسؽقعيا الجغخافي إلى الجشؽب مؼ نيخ الؽادي الكبيخ الحي يذكل حاجدًا طبيعياً 

األسباف واالنجلدييؼ، كسا شكل قخبيا مؼ عجوة السغخب حيث كانت قخيبة مؼ سخعة وصؽؿ 
 .( 4)اإلمجادات والشججات إلييا لتجعسيا وتقؽي صسؽدىا

مؼ تأسيذ دولة غخناطة في  )********** (وقج نجح الدمطاف دمحم ابؼ األحسخ األوؿ 
 األنجلذ في ظل تجىؽر العخوؼ العامة في األنجلذ وقج ساعج عمى ذلغ.  

 ( مؽقعيا الجغخافي  في الجشؽب مؼ شبة الجديخة األنجلدية .1)

  1( السداعجات التي قجمتيا دولة بشي مخيؼ لسسمكة غخناطة ضج الشرارى ساعجتيا عمى الرسؽد9)

مؼ سكاف السجف األنجلدية واستقخارىػ في غخناطة وخاصة أصحاب ( ىجخت إعجاد كبيخة 4) 
 السيارات والخبخات الرشاعية والحخفية.  

 ( حب أىل غخناطة لمجياد .3)

( بخاعة حكاـ غخناطة في استغالؿ  الؽضع الستجىؽر في الجولة االسبانية واالستفادة مؼ الرخاع 5)
 .(3)مع الشرارى 
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العامة في األنجلذ لؽججنا أفَّ عيج مسمكة غخناطة يعج مؼ   ولؽ تتبعشا الحياة االجتساعية
العيؽد األساسية في تاريخ األنجلذ لكؽنو يسثل الشؽاة  األخيخة  لمؽجؽد العخبي اإلسالمي في األنجلذ 
الحي داـ أكثخ مؼ قخنيؼ  و نرف قخف ، لكشو يسثل الخكيدة األساسية  التي قامت عمييا مختمف 

ة فيسا بعج ، فسا أف تػ لمسدمسيؼ فتح أسبانيا واالستقخار فييا حتى بجأو يكيسؽف التشعيسات االجتساعي
فييا أرقى حزارة إندانية ، ثػ أخحوا بالعشاية االىتساـ بتؽفيخ كل ما يخجـ السجتسع اإلسالمي ىشاؾ  
مؼ ذلغ نخى أفَّ الفتح اإلسالمي ألسبانيا لػ يكؼ مجخد حجث سياسي أو عدكخي بل كاف حجثًا 

 اريًا وإنجازًا رائعًا أدى إلى قياـ حزارة راقية يذيج ليا التاريخ . حز

فقج شيج عيجًا ) مسمكة غخناطة  ( قياـ العجيج مؼ الخجمات  االجتساعية العامة سؽاء ما           
 كاف مشيا في السجاالت الجيشية أو التعميسية أو االقترادية أو االجتساعية أو الرحية أو العدكخية.

ذلغ ندتطيع ّأفَّ نقؽؿ افَّ الحياة االجتساعية  العامة التي نقرج بيا كل الخجمات التي مؼ  
تقؽـ بيا الجولة أو اإلفخاد لرالح السػػػػػجتسع أي تػػػعػ مشفعتيا السجتسع ، وقػػػػج تشؽعت ىحه الخجمات 

 .( 5)بتشؽع الحاجات البذخية وعمى الخغػ مؼ كثختيا 

م ( 7993-7337هـ / 798 - 536)تست دولة بشي نرخوفػي عيج مسمكة غخناطة اى
بتقجيػ الخجمات االجتساعية  العامة إلى الفئات الذعب الغخناطي وفي مقجمتيػ الطبقات التػػػي كانت 
تعاني مؼ ألػ العؽز والفقخ والحخماف والستزخريؼ واآليتاـ فكانت الػػػجولة تػػػػقـؽ بتقجيػ الخجمات 

 العالجية السجانية ليػػػ.

ولتحديؼ حاؿ الفقخاء فقج قاـ يؽسف ابؼ  (5)وأخخى تخفييية حخصًا عمى راحة الفخد الغخناطي 
في السجاؿ الدراعي والرشاعي والتجاري وخاصة الفقخاء  (2)األحسخ بحث الشاس عمى العسل

إضافة إلى أفًّ ىحا    (3)السشيدميؼ أثخ ىجسات األسباف وحثيػ عمى استثسار األراضي وإحياءىا 
 األميػػػػخ كاف كثيخ االىتساـ بالفقخاء مؼ

خالؿ تفقج أحؽاليػ وزيارتيػ وتؽزيع السعؽنات في السشاسبات وخاصة في عيجي )األضحى 
والفطخ ( كسا حجد مقجار الرجقة والتبخعات لمسعؽزيؼ قبل كل شيء وىي مؼ إعساؿ البخ والخيخ 

وقات التي تتعخض فيو السسمكة لكؽارث طبيعية فقج كانت سالطيؼ أما في األ (4)التي تقجـ لمعامة 
مسمكة غخناطة يقجمؽف العؽف لمعامة لحسايتيػ ورعاية مشيػ لخعاياىػ ففي الؽقت التي تعخضت مجيشة 

ـ( فكاف سمطاف غخناطة أبي الحجاج 1432 -ىػ 233إلى الدػػيل الجارؼ عاـ) (11)) قشذؽرية ( 
 .( 11)التي دمختيا الديؽؿ ويتعخؼ عمى أحؽاليػ ويقجـ ليػ السعؽناتيؽسف يدور سكاف األراضي 
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كسا أولػػػى سالطػػػػيؼ غخناطة السػػػػػخافق العػػػػػامة اىتسامًا مباشخًا الرتباطيا بحياة السجتسع 
وىؽ  (19)ـ1451ىػ /212وخاصة في بشاء السػػػارستاف ) السدتذفى ( التي بشاىا األمػػيخ دمحم الخامذ 

وكاف بشاؤه مؼ اجل إعالة الشاس وخاصة السحتاجيؼ مشيػ  (14)مؤلف مؼ قدسيؼ لمخجاؿ والشداء
ففي الؽقت التي كانت تعرف األوبئة اإلمخاض في السسمكة كاف األطباء  (13)والزعفاء والفقخاء 

اؿ يقجمؽف مداعجات طبية مجانية لمعامة في مدتذفاىػ إلى جانب تقجيػ الشرائح لمعامة في ح
 ( 15)انتذار اإلمخاض مخة أخخى 

أما الحاالت السدتعرية كالطاعؽف فقج أنذأت الجولة مدتذفى خاصًا بسعدؿ  عؼ السجيشة 
كسا اىتست الجولة بتقجيػ السداعجات لمعجدة والسحتاجيؼ  (11)حساية لمدكاف مؼ انتذار اإلمخاض

 (12)جدة في غخناطةوخاصة السكفؽفيؼ ) العسياف ( فقج أنذأ دمحم األوؿ دارًا لمع

وفي وقت السجاعات التي كانت تعرف في األنجلذ آنحاؾ عسمت الجولة عمى التخفيف مؼ 
لمحج مؼ السجاعات التي  (13)شجة األزمة عؼ طخيق إقامة عالقات تجارية مع دولة بشي مخيؼ

 ( 14)عرفت بالسجيشة عيج الدمطاف دمحم الخابع* 

، إّنسا كاف لمعامة دور كبيخ في تقجيػ السداعجات قج ولػ تكؼ اإلعانات حكخًا عمى الحكؽمة 
يتبخعؽف باألمؽاؿ لمسخضى والسحتاجيؼ في الؽقت الحي سقطت فيو  (91)اخح الشاس في بمشدية 

 (91)السجيشة بيج خايسي األوؿ الفػػاتح

 كسػػا اىتػ سالطيؼ مسمكة غخناطة في بشاء الحسامات لمعامة ،فكسا يقؽؿ الػػػػسقخي ) إف  أىل
في حيؼ ( 99)(11األنجلذ عسؽمًا وأىل غخناطة خرؽصًا أكثخ خمق هللا اىتسامًا بالشعػػػػافة مالبديػ

وذلغ ألىسيتيا في حياتيػ  (94)يقؽؿ فييػ ابؼ الخطيب ) أىل غخناطة اشج خمق هللا بشعافة ( 
االجتساعية ، وذات الفائجة الرحية والبجنية والخوحية لػػػػحلغ انتذخت الحسامات في األسؽاؽ والسشازؿ 

ومؼ أشيخ الحسامات فييا حساـ أبي العاص الحي بشاه يؽسف  (93)والسداجج بشؽعييا لمخجاؿ والشداء
 1 (95)األوؿ ابؼ األحسخ فييا 

ة في ظل بشي األحسخ بؽالياتيا الثالثة مالقة* والسخية  وغخناطة بازدىار تستعت سمطشة غخناط
في الحياة االقترادية سؽاء كاف ذلغ في مجاؿ الدراعة أـ الرشاعة أـ التجارة ويسكؼ إرجاع ذلغ 
االزدىار إلى عؽامل ساعجت عمى ذلغ إلى جانب عشاية الدمطة مثل كثخة إمطارىا وثمؽجيا 

األيجي العاممة والخبخة ، فقج تؽفخت الخيخات وكثخت الجباية الشاتجة عؼ وخرؽبة أرضيا ووفخة 
ازدىار التجارة والرشاعة فزاًل عؼ بداتيشيا وحقؽليا التي كانت تجر عمى أىميا نعسًا وفيخة تكفييػ 
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وتديج عؼ حاجتيػ حتى أنًّأىميا كانؽا يجفعؽف الجباية أكثخ مؼ السعتاد لتغطية تكاليف الجياد التي 
نت تقؽده غخناطة ضج العجو القذتالي غيخ الستكافئ دائسًا ومع ذلغ كانؽا راضيؼ غيخ متحمخيؼ كا

 (91)فزاًل عسا أمتاز بو عساؿ الجباية بأخالقيػ وحدؼ معاممتيػ مع أبشاء الذعب

ومؼ أجل الشيؽض بالؽاقع االقترادي لمبمج وخاصة في مذاريع) الدراعة والرشاعة والتجارة( قج      
الجولة عجة مذاريع لشيؽض بؽاقعيا االقترادي ، ففي السجاؿ الدراعي عسجت الجولة عمى  أنذأت

والدقاية ( 92)تطؽيخ السذاريع الدراعية بإدخاؿ الؽسائل الحجيثة بالدراعة الستسثمة بسج قشؽات الخي 
ت  الجولة كسا عسم(93)وجمب السياه مؼ األماكؼ البعيجة عؼ طخيق إنذاء الشؽاعيخ لخفع السياه لدقي 

عمى تؽزيع األراضي عمى السدتثسخيؼ وبأشخاؼ شخز مؼ الجولة يعخؼ )براحب الزياع( 
لدراعتيا واالستفادة مؼ محاصيميا وألجل تحقيق ذلغ انذأػ ديؽاف خاص باألراضي عخؼ ) بجيؽاف 

بيا الحخاش ( ميستو مخاقبة السدارعيؼ في عسميػ ، أما مشاطق األرياؼ فقج أوكمت ميسة االىتساـ 
عؼ طخيق العقؽد لعجة سشؽات يقؽمؽف باستثسارىا (94)إلى الستقمبيؼ لدراعتيا واالستفادة مؼ خيخاتيا 

وفق شخوط تزعيا الجولة لمسالغ مقابل تعيجىػ باستثسارىا وتعسيخىا ودفع أجؽرىا كسا شسمت العقؽد 
 احتساالت وقؽع الكؽارث الطبيعية كالجفاؼ والقحط 

كسا  (41)ارث الطبيعية غيخ السػػتؽقعة كميا ترب في لرالح السدتثسخوالػػػحخائق وسائخ الكؽ 
نعست لمسدتثسخيؼ تؽزيع السياه عمى األراضي عؼ طخيق مذاريع الخي وإنذاء القشؽات وتتػ عسمية 
اإلرواء عؼ طخيق السداقاة والسغارسة لحلغ خررت الجولة ضخيبة الخخاج عمى األراضي وحدب 

 (41)ية طخيقة سقي األراضي الدراع

أما في السجاؿ الرشاعي فالسعخوؼ عؼ غخناطة بمج الرشاعات الستشؽعة  فقج أولت الجولة 
اىتسامًا كبيخًا بالرشاعة عؼ طخيق بشائيا لمسرانع وتؽفيخ السؽاد الخاـ الجاخمة في الرشاعة وعسمت 

لفخار عمى تؽفيخ اليج العاممة فييا فتشؽعت الرشاعات بيا وخاصة صشاعة الدفؼ الؽرؽ  وا
 . (44)الخ111وصشاعة اإلصباغ والحمي وخاصة صشاعة اآلالت الحخبية  (49)والحىب

ومؼ الشاحية التجارية فقج عسمت الجولة عمى أقامت عالقات تجارية مع الجوؿ السجاورة كالذاـ 
لحساية البزائع  (45)وغخناطة (43)ومرخ فكانت تؽرد إلييا البزائع الستشؽعة عؼ طخؽ ميشاء السػػػػخية

التجارية مؼ التمف أنذأت الجولة الخانات ووظيفتيا تخديؼ البزائع لمبيع كسا تكؽف في الؽقت نفدو 
ووضعت  )*(ولتدييل عسميات البيع والذخاء قامت الجولة انذاء الكيدارية (41)مأوى لمتجار الغخباء 

األسؽاؽ ولسشع الغر فقج عيؼ دمحم  لسخاقبة )**(عمييا الجولة الخقابة مؼ قبل مؽظف يعخؼ بالسحتدب
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مإضافة إلى إف الجولة تكفمت بتدعيخ 1444-241عاـ (42)عمي الدىخي في مجيشة مالقة )*** (األوؿ 
 .( 43)السؽاد الغحائية في األسؽاؽ مشعًا النتذار االحتكار أواًل ولحساية الطبقة الفقيخة في السجتسع ثانيًا 

فقج اىتست الجولة بدغ العسمة ذات السثقاؿ الثابت مؼ الحىب ولتدييل العسمية الذخائية لمفخد 
 ( 44)في البيع  ) ****(والفزة واستخجمت لحلغ الخطل

-ىػ145ازدىخت الحخكة الثقافية في عيج بشي األحسخ ، فقج ورثت سمطشة غخناطة سشة) 
ًا ـ( مجج األنجلذ وازدىاره الحزاري وأصبحت حاضختيا غخناطة مخكد 1349– 1943ىػ/ 342

ثقافيًا يدخخ بالعمساء ورجاؿ الفكخ واألدب ومقرج الذعخاء مؼ أقطار السذخؽ والسغخب ، وأصبح 
قرخ الحسخاء ممتقى رواد العمػ واألدب ورجاؿ الفكخ والدياسة مؼ داخل األنجلذ وخارجيا وما كاف 

 ىتساميػ لغخناطة إف تتبؽأ ىحه السكانة الحزارية الدامية لؽال عشاية سالطيؼ بشي األحسخ وا 

بالحياة الثقافية وتذجيعيػ الجائػ لمعمػ والعمساء واإلنفاؽ عمى طمبة العمػ وحمقات  الجرس، فقج 
اشتيخ مؤسذ دولتيػ دمحم بؼ األحسخ بحسايتو لمعمػ واألدب حيؼ كانت لو أياـ خاصة يدتقبل فييا 

 .( 31)الذعخاء ويشذجونو قرائجىػ

ع في األنجلذ عيج مسمكة غخناطة فقج انذأ دمحم ومؼ أجل الشيؽض بالؽاقع الثقافي لمسجتس
كالسجرسة اليؽسفية أو  (39)وأنذأت أخخى عيج الدمطاف يؽسف بؼ الحجاج  (31)األوؿ السجارس 

( 34ـ)1434ىػ /251مجرسة غخناطة أو الشرخية التي بشيت عمى يج أبي الشعيػ رضؽاف عاـ 
لتجريذ العمؽـ السختمفة وحفظ القخآف ولتذجيع الشاس عمى ذلغ فقج فخضت الجولة جؽائد عمى 

أكثخ الشاس ليتعمسؽا السبجعيؼ الججد في مختمف العمـؽ واألدب مؼ خالؿ إعطائيػ األمؽاؿ لحلغ اتجو 
،فتمحذ عجد غيخ قميل مشيػ في األدب ولػ يكؼ التعميػ السجاني  حكخًا عمى الخجاؿ إنسا شسل التعميػ 

ومؼ اجل ذلغ اىتست الجولة الشرخية بالسكتبات لحفظ الكتب ويكؽف مكاف لمسطالعة  (33)الشداء أيزا
 لمعامة فيقؽؿ ابؼ الخطيب في الجارسة 

 كذا تبقى الــــمدارس ألمم          وتبقى عهود المجد ثانية الـــرسمِ  إال ه            

  (96)ويقصد بوجه هللا العمل الرضا         وتجني ثمار العز شمر العزم             

وفي السجاؿ الجيشي قج اىتست الجولة الشرخية بالعجؿ وتعييؼ الؽالة والحكاـ األمشاء وتطبيق 
السسمكة يشعخوف في العالمات والفرل بيؼ السخترسيؼ وكاف يخرز  العجؿ فقج كاف سالطيؼ

لمسعالػ يؽـ في باب الذخيعة في القرخ الحسخاء يجمذ فيو الدمطاف أماـ الشاس لمفػػػػرل في 
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ويكؽف مجمدًا عامًا لمجسيع يعقج يؽميؼ في األسبؽع فكاف الدمطاف أبؽ  (31)السػػػعالػ في يؽـ معمؽـ 
في حيؼ كاف يعقج  (32)يؽسف تخفع إليو العالمات مؼ الشاس لمبت والحكػ بياعبج هللا دمحم ابؼ 

مباشخة كل سشة ستة عذخ يؽمًا في شيخ  (33)السجمذ في عيج الدمطاف دمحم بؼ يؽسف ابؼ إسساعيل
 (34)ليرل إليو شكاوى اليتيػ واألرامل 

األسؽار الخارجية ولحساية السجيشة مؼ االعتجاءات الخارجية فقج عسجت الجولة عمى تذيج 
التي )*( والحرؽف  والسحارس كبخج السطخقة والقشجيل فقج شيج األبخاج عيج دمحم األوؿ ودمحم الثاني

كسا )**(بشيت القربة الحسخاء( 51)أما في عيج الدمطاف دمحم الفكيو  (51)امتازت بفخامتيا وارتفاعيا 
  (54)رؼ جبل طارؽ ومؼ أشيخ الحرؽف كحرؼ بدطة وح (59)انذأ أبخاج السخاقبة 

أما السجف التي تقع عمى الطخؽ البحخية ، فقج نالت اىتساـ دولة بشي نرخ في غخناطة 
والسخية ومالقة لحسايتيا فيقؽؿ ابؼ الخطيب  (55)وجبل طارؽ  (53)وخاصة في الجديخة الخزخاء

)وجشجىػ صشفاف أنجلدي وبخبخي واألنجلدي يقؽدىػ مؼ القخابة أو شخز مؼ شيؽخ السسالغ وزييػ 
فقج  (51)في القجيػ شبو زيافذاليػ ... والبخبخية يخجع إلى قبائل السخيشية والدناتية .. والعخب السغخبية (

وبحخًا فقج أحيطت السخية وحجىا بعجد مؼ الخباطات والسحارس )كخابطة وزع القؽى لحساية السجف بخًا 
 ( 52)الكية( لجفاع عؼ الداحل 

وفي مايخز جانب التخفيو فقج أولت الجولة الشرخية اىتسامًا خاصًا خاصة في بشاء 
الستشدىات لمخاحة وخاصة في مشطقة الدبيكة وىؽ الديل السشبدط الحي يذخؼ عميو قرخ الحسخاء 

كحجائق الجشاف أو كسا يدسييا ابؼ الخطيب ) بعيؼ  (53)ناحية الذخؽ فيخخج الشاس فييا لمتشده مؼ 
لمريج البخي لبخاعة أىل  (11)كسا أنذأت أماكؼ تخفيو في اشبيمية  (54)الجمع ( أو جشة العخيف 

 (14)ج كقرخ الدي (19)إلى جانب القرؽر التي اشتيخت بكثختيا في مسمكة غخناطة (11)األنجلذ فيو

كانت الكيػ الجيشية تحكػ ترخفات غالبية الشاس في سمطشة غخناطة فيػ لػ وفي السجاؿ الجيشي 
يتخمؽا عؼ صؽر العبادة التي تعدز ارتباطيػ باهلل سبحانو وتعالى ، رغػ أنيػ عاشؽا ميجديؼ مؼ 

لذ ، وقج السسالغ الشرخانية ، وانذغاليػ في الجفاع عؼ أخخ معقل لمؽجؽد اإلسالمي في األنج
وصف ابؼ الخطيب ذلغ السشحى االيساني والعقائجي لجييػ قائاًل : )) أحؽاؿ أىل ىحا القطخ في 
الجيؼ وصالح العقائج أحؽاؿ سشية واألىؽاء والشحل فييػ معجومة ومحاىبيػ عمى محىب مالغ بؼ انذ 

 . (13)إماـ دار اليجخة جارية ((
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ا مؼ البمجاف التي تعجدت فييػػػػػػػػا السحاريب كسا يرف السقخي غخناطة بكثخة السرميؼ وبأني
 .( 15)والسشابخ والخاكع والداجج والحاكخ والعباد والعالػ

وىحا دليل واضح عمى كثخة السداجج في سمطشة غخناطة وعمى التداـ الشاس بأمؽر ديشيػ ، اما 
الحمة وأعطؽىػ حقيػ بالشدبة لمكشائذ ، فبالخغػ  مؼ أفًّ سالطيؼ بشي األحسخ لػ يتذجدوا مع أىل 

في الحياة وفي مسارسة تمغ الطقؽس في كشائديػ القجيسة ، لعل الدبب في ذلغ يعؽد إلى عيج 
السخابطيؼ ومؼ بعجىػ السؽحجيؼ الحيؼ كانؽا متذجديؼ تجاه أىل الحمة األمخ الحي جعل عجد الكشائذ 

 يتزاءؿ فمػ يعج ليا ذكخ الؽجؽد اإلسالمي في عيج بشي األحسخ .

كاف بشي األحسخ يتذجدوف في محاربة كل ما حخمو الجيؼ اإلسالمي وذلغ بإصجار  كحلغ
 (11)أوامخىػ بإراقة الخسؽر وكدخ دنانيا

والسخأة الغخناطية االنجلدية فكانت تتستع بقدط واسع في الحياة االجتساعية ،و كاف ليا دور 
اف دورىا كبيخ امثاؿ مخيػ اـ كبيخ في السياديؼ الدياسية والعمػ واالدب ففي السجاؿ الدياسي ك

اسساعيل محعية يؽسف االوؿ التي كاف ليا  دورفي خمع الدمطاف )دمحم الخامذ( عؼ الحكػ،  
وكحلغ نفؽذ )عائذة الحخة ( زوجة ابي الحدؼ عمي ابؼ االحسخ وخميمتو ) ثػػػػػخيا( التي أوقعت 

اما مؼ الشاحية االدبية فقج  الخالؼ بيؼ ممؽؾ العخش مسا دفع ممغ بشي االحسخ نحؽ الياوية ،
اشتيخت الػػػعجيج متػؼ الشػػػداء االنػػػػجلذ  فػػػي مجيشة غخناطة بالذعخ امثػػػاؿ ) حسػػػجونة بشت زياد( و) 

  1 (12)وحفرة بشت الحاج الخكؽنية ( التي اشتيختا بذعخىسا في مسمكة  غخناطة 

بسداعجتو في االعساؿ اليؽمية كالغدؿ وفي البيت فكانت السخأة لدوجيا في األسخة التي تقؽـ 
والرؽؼ وتخبية اطفاليا في البيت ، اضافة الى اشتيارىا بجساليا وىحا ما اكج عمية ابؼ الخطيب 

 .(13)(...عيػ الجدـؽ واستخساؿ الذعؽربقؽلو ) وحخيسيػ حخيػ جسيل مؽصؽؼ باالعتجاؿ الدسؼ وتش

والسطبخ الغخناطي وأكالتو فقج كانت غشيو ومتشؽعة عخبية وبخبخية فقج كانؽا يطبخؽف االكل 
السحمى ويأكمؽف الفؽاكو الستشؽعة فيؽ طعاـ متؽاضع لجى الفقخاء ومتشؽع لجى االغشياء ، كسا كانؽا 

خ ويطبخؽف يقؽمؽف بتجفيف الفاكية كالعشب والتيؼ والديتؽف والتفاح والخماف والجخر والمؽز ...ال
 .(14)عمى الفخار ويدتخجمؽف االدوات الشحاسية في الطبخ والسقالي والسؽاقج لمخبد 

أما السالبذ عشج اىػػػػل االنػػػجلذ فقػػػػػج كاف المباس الغالب عشجىػ عمى حج قػػػؽؿ ابؼ الخطيب 
الكتاف والحخيخ )) السمف السربغ شتاء وتتفاضل اجشاس البػػػػػدز مشو بتفاصيل الججات والسقاديخ و 
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فقج كاف سكاف مسمكة  (21)والقطؼ  واالردية االفخيكية والسقاطع التؽندية والسآزر السذفؽعة صيفًا ((
غخناطة يمبدؽف الذاية التي ىي معطف قريخ مؼ صؽؼ يختجيو الخعاة في الجباؿ بقذتالة وشسالي 

ما في الذخؽ فقج جاء عمى اسبانيا ، كسا كاف اىل غخناطة يمبدؽف العسائػ في غخب االنجلذ ، ا
لداف ابؼ سعيج بقؽلة )) واما زي اىل االنجلذ فالغالب عمييػ تخؾ العسائػ ال سيسا في الذخؽ 
االنجلذ (( ، كسا كانؽا يمبدؽف الطيمداف يزعو اىل االنجلذ عمى رؤسيػ وخاصة االشياخ 

أما العامة فقج  (21)السععسؽف السرشؽع مؼ الرؽؼ بالمؽاف متعجدة كاالصفخ واالحسخ واالخزخ
كانؽا يختجوف الجبة الحخيخية السرشؽعة مؼ القطؼ او الرؽؼ أما البخنذ السغخبي السرشؽع مؼ 
افخخ االقسذة فكاف أىل االنجلذ يمبدو أياـ الدفخ ، أما الخفاؼ فكاف يشتعمؽف اخفافًا سؽداء طخفيا 

 .(83)الخشبياألمامي مدتطيل ومعقؽؼ والرشجؿ الجمجي والكباب 

 اتمةالخ

 -لقج استخمرشا مؼ البحث الشتائج االتػػػػية :
اواًل : مؽقف الجولة االيجابي مؼ أجل رفع السدتؽى ألسعاشي لمدكاف وتقجيػ السعؽنات وتؽفيخ 

 فخص العسل إلى سكانيػ .
 ثانيًا : دور سالطيؼ بشي نرخ في السحافعة عمى الكيػ الجيشية واإلسالمية في األنجلذ .

 ثالثًا: تؽفيخ السدتمدمات الرحية ومياه الرخؼ لمدكاف . 
 .لمخفع السدتؽى االقترادي لمبمج رابعًا : تذجيع الشاس عمى العسل في الدراعة والرشاعة والتجارة

خامدًا : صسؽد مسمكة غخناطة بؽجو التحجيات الخارجية )السسالغ الشرخانية( قخنيؼ ونرف 
 اعية في السسمكة .ساعجىا عمى تطؽيخ الحياة االجتس

 سادسًا : دور الجولة بشي نرخ في  رفع السدتؽى الثقافي لدكاف السسمكة .
 سابعًا : وفخت الجولة لمعامة أماكؼ تخفييية  كالستشدىات والقرؽر  لخاحة الفخد الغخناطي  .      

 ثامشًا: إقامة العجؿ مؼ قبل حكاـ السسمكة لشذخ العجؿ ورفع التعمسات عؼ العامة .
 تاسعًا: نذخ الؽعي الثقافي بيؼ العامة خاصة أياـ األزمات . 

رؽرة خاصة واالنجلذ برؽرة : دور السخأة الكبيخ في الحياة العامة في مسمكة غخناطة بعاشخاً 
 .عامة

 .ػػػػػؽع طعػػػػاميػ  ولبػػػػاسيػاحجى عذخ: حب أىػػل األنػػجلذ في مسمكة غخناطة لتش   
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 هــوامش البحث
، تحقيق: إحداف عباس ، السكتبة 1( الحسيخي : دمحم بؼ عبج السشعػ ، الخوض السعطار في خبخ األقطار ، ط1)

ىػ ( ، 334-314؛ابؼ بمقيؼ :عبج هللا ، محكخات األميخ السعخوؼ بكتاب التبياف )35ـ، 1425المبشانية ، بيخوت ، 
دمحم زيشيػ دمحم عدب،  دار السعارؼ، القاىخة ، ، تحقيق: ليفي بخوفدشاؿ ، تقجيػ: سميساف العطار ، ضبط: 9ط

-314وما بعجىا؛ لمسديج يشعخ طؽيل : مخيػ قاسػ ، مسمكة غخناطة في عيج بشي زيخي البخبخ)91،99،49ـ، 9113
 وما بعجىا.     45، 43، 44ـ، 1443، دار الكتب العمسية ، بيخوت ، 1ـ( ط1141-1119ىػ /334

ؼ اخي حبؽس بؼ ماكذ بؼ زيخي بػ مشاد الرياجي التمكاني ىؽ مؼ قبيػػػػمة )*( زاوي ابؼ زيخي  الرشياجي اب
ـ ، تاريخ ابؼ خمجوف السدسى العبخ 1311ىػ / 313صشياجة البخبخية السذيؽرة ،ابؼ  خػػػػمجوف : عبج   الخحسؼ ت 

ضبط: خميل شحاذة ، 1و ديؽاف السبتجأ والخبخ في تاريخ العخب والبخبخ ومؼ عاصخىػ مؼ ذوي الدمطاف األكبخ ، ط
؛ ؛ابؼ بمقيؼ : محكخات األميخ السعخوؼ 419، 411/ 1ـ، 9111، مخاجعة : سييل زكار ، دار الفكخ ، بيخوت ، 

ىػ ، 221؛ لمسديج يشعخ ابؼ الخطيب ، أبي عبج هللا دمحم بؼ عبج هللا بؼ سعيج الغخناطي ت 91،99بكتاب التبياف ، 
، تحقيق : كخوي حدؼ ، دار الكتب ، بيخوت ، 1مؼ ممؽؾ اإلسالـ ، طإعساؿ اإلعالـ فيسؼ بؽيع قبل االحتالـ 

 1 914،911/ 9ـ، 9114
/ 9: إعساؿ اإلعالـ،  مشاد الرشياجي التمكاني البخبخي: ابؼ الخطيب )**( حبؽس بؼ ماكدؼ بؼ زيخي بؼ

 . 113/ 3؛ ابؼ خمجوف : العبخ ، 94؛ ؛ابؼ بمقيؼ  : السرجر الدابق ، 911،911
 بؼ بمقيؼ بؼ باديذ بؼ حبؽس ابؼ ماكذ بؼ زيخي الرشياجي  لمسديج يشعخ : ابؼ الخطيب : )***(عبج هللا

؛ لمسديج يشعخ طؽيل : مخيػ قاسػ ، مسمكة 41: السرجر الدابق ،؛ ابؼ بمقيؼ913، 919،914/ 9و ، السرجر نفد
 وما بعجىا . 25ـ( ، 1141-1119ىػ / 334-314غخناطة في عيج بشي زيخي البخبخي )

)****( السخابطؽف: ىػ مؼ قبيمة لستؽنة وىي بطؼ مؼ بطؽف صشياجة أععػ الكبائل البخبخية وىي رع مؼ قبيمة 
البخانذ الكبخى سكشؽا في الذساؿ اإلفخيقي مؼ السغخب األوسط الى السغخب األقرى سسي كحلغ ألنيػ كانؽا يزعؽف 

 المثاـ عمى وجؽىيػ لتقييػ الحخ والبخد ؛
، 1ىػ ، الكامل في التاريخ ، ط141لحدؼ دمحم بؼ دمحم بؼ عبج الكخيػ بؼ عبج الؽاحج الذيباني  تابؼ األثيخ :أبؽ ا

؛ مجيؽؿ: الحمل السؽشية ،في 143، 941/ 3ـ، 9113تحقيق : عمي شيخي ، دار إحياء التخاث العخبي ، بيخوت ، 
لخشاد الحجيثة، الجار البيزاء بال س ، ، تحقيق، سييل زكار وعبج القادر زمانو ، دار ا1ذكخ اإلخبار السخاكذية، ط

، تحقيق: نبيو أميؼ فارس ومشيخ البعمبكي ، دار السالييؼ ، 1؛  بخوكمساف :كارؿ، تاريخ الذعؽب اإلسالمية، ط13
 .  449بيخوت ، بال س، 

 )*****( السؽحجوف: مؤسذ دولة السؽحجوف عبج هللا بؼ تؽمخت السرسؽدي الحي يترل ندبو بالحدؼ بؼ الحدؼ
بؼ عمي بؼ أبي طالب ، اطمع عمى عمػ أصؽؿ الجيؼ واطمع عمى كتاب )الجفخ( مؼ عمـؽ أىل البيت وانو رأى انو 
رجل يعيخ بالسغخب األقرى بسكاف يدسى الدؽس مؼ ذرية رسؽؿ هللا اسسو السيجي ويعج السيجي ابؼ تؽمخت 

ار السيجي بؼ تؽمخت وبجاية الجولة السؤسذ الحكيقي لمجولة السؽحجية ؛ الرشياجي : أبي بكخ بؼ عمي، إخب
وما بعجىا ؛ السخاكذي: عبج الؽاحج 11ـ، 1421السؽحجيؼ  السعخوؼ بالبيحؽ، بال ط، دار السشرؽر، الخباط، 
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ىػ، السعجب في تمخيز إخبار السغخب، بال ط ، تحقيق: دمحم سعيج العخياف، لجشة إحياء التخاث، الجسيؽرية 123ت
 .وما بعجىا1414،123العخبية الستحجة، 

ىػ 114)******( العقاب: مجيشة باألنجلذ تقع بيؼ جياف وقمعة رباح ىـد بيا السدمسيؼ عيج السؽحجيؼ عاـ 
بكخ ـ  في عيج دمحم أبؽ عبج هللا  الشاصخ السؽحجي ؛ ابؼ اآلبار : أبي عبج هللا دمحم بؼ عبج هللا إف أبي 1919/

؛الحسيخي: 9/91،99ـ، 1414، دار السعارؼ ، القاىخة، تحقيق: حديؼ مؤنذ ،1ـ، ط1911ىػ /153القزاعي ت 
وما 144، 149، مكتبة اإليساف ، بغجاد ، 1، دولة السؽحجيؼ، ط: عمي دمحم دمحم؛  الرالبي 311الخوض السعطار ، 

،مكتبة اإليساف ، بغجاد، 1بعجىا لسديج يشعخ بخيت : رجب محسؽد ، تاريخ األنجلذ مؼ الفتح حتى الدقؽط ط
 . 455، 459،454،453ـ، 9114

)*******( قخطبة: قاعجة األنجلذ وأـ مجائشيا ومدتقخ خالفة األمؽييؼ تكثخ بيا الخيخات مؼ األسؽاؽ والفشادؽ 
والحسامات وسائخ الرشاعات لسديج عؼ السجيؼ يشعخ :العحري :احسج بؼ عسخ بؼ انذ الجالئي، نرؽص عؼ 

 191،193إلسالمية ، مجريج ، بال س ، األنجلذ ، بال ط ، تحقيق: عبج العديد الالىؽائي ، معيج الجراسات ا
 .153،155، 154الحسيخي : الرفة 

ىػ ، جغخافية األنجلذ وأوربا مؼ كتاب 332البكخي : أبي عبيج ابؼ عبج العديد بؼ دمحم بؼ أيؽب بؼ عسخ  ت  
بي عبج ؛ االدريذ : أ111ـ،1413، تحقيق: عبج الخحسؼ الحجي ، دار اإلرشاد ، بال ـ، 1السدالغ والسسالغ ، ط

هللا دمحم بؼ دمحم بؼ عبج هللا بؼ إدريذ الحسؽي ، ندىة السذتاؽ في اختخاؽ األفاؽ ، بال ط، مكتبة الثقافة الجيشية ، 
 .  913؛السخاكذي السعجب :  523/  9ـ، 9119بؽرسعيج ، 

تاؽ )********( شاطبة : مجيشة تقع شخؽ قخطبة يرشع بيا الؽرؽ  عمى حج تعبيخ اإلدريدي :ندىة السذ
؛   كسا تكثخ بيا الدروع والثسخ الحي يرجر إلى بالد الدؽداف والبالد األخخى استؽلى عمييا الخـو عاـ 9/551،

، 1؛ مجيؽؿ: تاريخ األنجلذ، ط442؛ الحسيخي : الخوض السعطار ، 13ىػ ؛ العحري : السرجر الدابق ، 135
 . 143ـ، 9112تحقيق: عبج القادر بؽباية، دار الكتب العمسية ، بيخوت ، 

)*********(دانية: مجيشة تقع شخؽ األنجلذ مؼ إعساؿ بمشدية يكثخ بيا زراعة الكخـو والتيؼ والعشب ؛الحسيخي : 
؛ االدريذ : السرجر الدابق ، 14؛ البكخي : السرجر الدابق ، 11؛ العحري : السرجر الدابق ، 21الرفة ، 

،تحقيق: ضيف شؽقي 1ىػ،  السغخب في حمى السغخب ، ط135ػ ت ؛ ابؼ سعيج : أبا عبج هللا دمحم ابؼ إبخالي9/551
 .9/311ـ، 1454، دار السعارؼ ، مرخ ، 

)**********( ابؼ االحسخ: ىؽ عبج الميبؼ عبج هللا بؼ دمحم بؼ يؽسف بؼ نرخ بؼ االحسخ الغالب باهلل مؤسذ 
  1 3/454الجولة الشرخانية في غخناطة ، ابؼ خمجوف : العبخ ،

؛ السقخي : احسج دمحم التمسداني ،نفح الطػػػػػيب مؼ غرػػػػؼ األنػػػػجلذ 113/ 3جوف : السرجر الدابق ، ( ابؼ خم9)
 .914/ 1ـ ، 1413، تحقيق : إحداف عباس ، دار صػػػػػػػػادر ، بيخوت ، 1الػػػػػػخطيب ، ط

 .112/ 3( ابؼ خمجوف : السرجر الدابق، 4)
 . 425، 423( بخيت :السخجع الدابق ،3)
( الخبيعي :أفخاح ثجيل عيدى عشبخ، الخجمات العامة في األنجلذ مشح عبؽر السخابطيؼ حتى سقؽط غخناطة ) 5)

 . 21، 14، 9112ـ(، رسالة ماجدتيخ ، كمية لتخبية لمبشات ، بغجاد  1349 -1131ىػ /  342 -324
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 . 191ـ، 1495رخ ، ( الفيكؽنت: دوشاتؽ بخياف، أخخ إخبار بشي سخاج، بال ط، مطبعة السيار ، م1)
ـ، 1414( شبانو : دمحم كساؿ ، يؽسف األوؿ ابؼ األحسخ سمطاف غخناطة ، بال ط ، لجشة البياف ، القاىخة ، 2)

113. 
 .191الفيكؽنت :السرجر الدابق ،  (7)
 .113( شبانو :السخجع الدابق ، 4)
،  ؛ شبانو: السخجع الدابق25الحسيخي :الخوض، ( قشذؽرية: مجيشة انجلدية اشتيخت بكثخة خيػخاتيا لمسديج يشعخ 11)

771-777 . 
 .114، 113، 112، 111(شبانو : السخجع الدابق ، 11)
، دار 1؛ فخحات : يؽسف شكخي ، غخناطة في ظل بشي األحسخ ، ط9/933( ابؼ الخطيب : ، اإلعالـ ، 19)

 .113، 1444الجيل ، بيخوت ، 
 .141، 113( فخحات : السخجع الدابق ، 14)
(عبج السعطي : جساؿ عبج الجبار ، شعخ الجياد في األنجلذ في ظل بشي األحسخ ، رسالة ماجدتيخ غيخ 13)

 .145، 1435مشذؽرة ، كمية التخبية ، الجامعة األردنية ، 
، 1؛ خميل الدامخائي وآخخوف : تاريخ العخب وحزارتيػ في األنجلذ ط141( فخحات : السخجع الدابق ، 15)

 .453، 9113مي ، بيخوت ، السجار اإلسال
 .113( فخحات : السخجع الدابق ،11)
 .144( فخحات : السخجع الدابق ،12)
ـ ؛ابؼ أبي زرع : 1914ىػ / 111( وىػ مؼ قبائل زناتو الجاخميؼ لمسغخب  بعج انييار الجولة السؽحجيةبيا عاـ 13)

؛ طقؽش :دمحم سييل ، تاريخ السدمسيؼ 93،95،91، 13،15،11الفاسي ، الحخيخة الدشية في تاريخ الجولة السخيشية  ،
 .54ـ، 9111، دار الشفائذ ، بيخوت ، 4في األنجلذ ط

ىػ؛ابؼ الخطيب: أبي عبج هللا 211ىؽ الدمطاف نرخ بؼ دمحم بؼ دمحم بؼ يؽسف بؼ نرخ السمقب أبا الجيؽش ت )* (
يخ الجولة الشرخية ، مطبعة الدمفية ، القاىخة ، ىػ، المسحة البجرية في تار 221دمحم بؼ عبج هللا بؼ سعيج الغخناطي ت 

1432 ،52،54 . 
 .119،113/ 3(عشاف : نياية األنجلذ ، ع14)
( بمشدية مجيشة تقع شخؽ األنجلذ بيشيا وبيؼ قخطبة ستة عذخ يؽمًا وىي قاعجة األنجلذ كثيخة الخيخات والتجارات 91)

سيمية رخيرة األسعار كثيخة الفؽاكو جامعة لخيخات البخ   وبيا أسؽاؽ وقالع تكثخ بيا الدراعات وأالنيار ارضيا
 1والبحخ 

وىؽمؼ  1921الى سشة  1914( خايسي االوؿ الفاتح ىؽ ممغ ارغؽاف وبمشدية وميؽرقة امتج حكسو مؼ سشة 91)
عحري : ندل الفؽندؽ االوؿ كاف لو دور كبيخ في حخوب االستخداد االسبانية عمى االراضي االنجلدية لمسديج يشعخ ال

 .153-1/159، ، 13؛ السقخي:،  نفح الطيب ، 32؛الحسيخي : السرجر الدابق ، 12،13السرجر الدابق ، 
، بحث ضسؼ كتاب  تحخيخ سمسى الجيؽسي 1( قيخنيو : خؽاف ، العمـؽ الفيديائية والطبية والتقشية في األنجلذ ط99)

 1 343ائي وآخخوف: السرجر الدابق ، ؛ الدامخ 9/1411، 1443، بيخوت ، 1مخكد الؽحجة العخبية ، ط
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، دار 1؛ ارسالف : شكيب ، الحمل الدشجسية في اإلخبار واآلثار األنجلدية، ط4/151،151( نفح الطيب: 94)
 . 21/ 9ـ،1442الكتب العمسية ، بيخوت ، 

، تحقيق: دمحم 3ىػ ، اإلحاطة في إخبار غخناطة ، ط221(أبي عبج هللا دمحم بؼ عبج هللا بؼ سعيج الغخناطي ت 93)
  .1/145، 9119عبج هللا عشاف ، مكتبة الخانجي ، القاىخة ، 

؛ سجاد : سعج عبؽد ، ابؼ حؽقل دراسة تاريخية في كتابة صؽرة األرض ، 414( طؽيل : السخجع الدابق، 95)
 . 913، 1432رسالة ماجدتيخ ، كمية اآلداب ، جامعة البرخة ، 

مجيشة انجلدية تقع جشؽب االنجلذ تطل عمى البحخ الستؽسط  تكثخ فييا الخيخات والدروع واالسؽاؽ ،  : ( مالقة)*
 .9/521؛ االدريدي : السرجر الدابق ، 122الحسيخي : السرجر الدابق ، 

؛ زكي : عبج الخحسؼ ، غخناطة وأثارىا 125؛ شبانو : السخجع الدابق ، 1/334(ابؼ الخطيب : اإلحاطة ، 91) 
؛ عشاف : دمحم عبج هللا ، دولة اإلسالـ في األنجلذ ) نياية 32، 1421لفاتشة ، بال  ط، السكتبة الثقافية ، مرخ ، ا

 .3/512، 1441مكتبة الخانجي ، القاىخة، ، 9األنجلذ ( ، ط
 . 21( الخبيعي : السخجع الدابق ، 92)
 .323(الدامخائي وآخخوف : تاريخ العخب وحزارتيػ في األنجلذ ،93)
 .  21،23ـ، 9111، السؤسدة العخبية ، بيخوت ، 1( بذشاوي: عادؿ سعيج، األمة األنجلدية الذييجة ، ط94)
 . 93( ابؼ الخطيب : المسحة البجرية ، 41)
 . 144( شبانو : السخجع الدابق  ،41)
 ص. 191؛فخحات : السخجع  الدابق ، 144( شبانو : السخجع الدابق ،49)
؛ شبانو: السخجع 114، ص9111، دار القمػ ، دمذق ، 2لخحسؼ عمي ، تاريخ األنجلذ ،ط( الحجي : عبج ا44) 

 . 111الدابق ،ص 
ىػ تقع عمى البحخ وفي عيج 433(السخية مجيشة بشاىا أميخ السؤمشيؼ الشاصخ الجيؼ هللا عبج الخحسؼ بؼ دمحم سشة 43)

الخ 111والجيباج والرشاعات الشحاسية والحجيج  السخابطيؼ أصبحت السخية دار الرشاعات الستشؽعة كرشاعة الحخيخ
وكانت تقرجىا مخاكب التجار مؼ اإلسكشجرية والذاـ وتكثخ فييا الخيخات والدر وعات والفشادؽ ؛ الحسيخي : الرفة ، 

بال  ؛ الدىخي : دمحم بؼ أبي بكخ ، الجغخافية ، بالط ، تحقيق: دمحم حاج طارؽ ، مكتبة الثقاة الجيشية ، القاىخة ،133
الفيكؽنت، أخخ إخبػػػار بشي سخاج ؛شػػػػػبانو : الػػػػسخجع 9/143؛ ابؼ سعيج: السػػػغخب في حمى السغخب، 119س، 

 .111،191الدابػػػػق ،ص 
( غخناطة مؼ أععػ مجف األنجلذ وأقجميا وىي قاعجة الجنيا وحاضخت الدمطاف وعخس مجنيا تكثخ فييا الخياض 45)

 .193؛مجيؽؿ : تاريخ األنجلذ،1/49الخطيب : اإلحاطة، والبداتيؼ والجشاف؛ ابؼ 
 .111،191( الفيكؽنت، أخخ إخبار بؼ يدخاج ؛شػػػػػبانو : الػػػػسخجع الدابػػػػق ،ص 41)
 .411؛  طؽيل ، السخجع الدابق ، 191( الفيكؽنت ، أخخ إخبار بشي سخاج ، 42) 

محالت متؽاضعة إماـ كل مشيا أعسخ مدقؽؼ؛ ليفي )*( الكيدارية عبارة عؼ أفشية واسعة محاطة بأروقة تعػ 
بخوفشداؿ : تاريخ اسبانية اإلسالمية مؼ الفتح إلى سقؽط غخناطة ، بال ط، تخجسة: عبج الخءوؼ البسبي وعمي إبخاليػ 
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ـ، 9119البتؽني والديج عبج العاىخ عبج هللا ، مخاجعة : صالح فزل ، السجمذ األعمى ، القاىخة ، 
 .  9/911/مج9ج

)**(السحتدب ىؽ الذخز الحي يعيؼ مؼ قبل القاضي يكؽف ذا نداىة ومؼ السدمسيؼ يعسل عمى تفقج الحخفيؼ 
والتجار لالطسئشاف عمى حاجات الشاس وعجـ تعطيميا لمسحافعة عل صحة السدتيمغ خرؽصًا في السؽاد الغحائية ىػ 

عمى مؼ يتالعب باألوزاف كسا يخاقب عسمية ييتسؽف في مخاقبة الطحؼ والرشاعة الخبد كسا وضعت الجولة عقؽبات 
الدخقة في األسؽاؽ والتجليذ ومػػػػػػػػخاقبة مؽزعي العسمة والريارفة حخصًا مشيػ عمى سالمة اإلعساؿ التجارية في 
الحجود والؽاجبات الجيشية ومشعًا لالستغالؿ واالحتكار، دنجش : عرست عبج المطيف ، األنجلذ في نياية السخابطيؼ 

، دار الغخب اإلسالمية ، بيخوت 1ـ( ط1151-1111ىػ / 531-511ل السؽحجيؼ ) عرخ الطؽائف الثاني ومدتي
 .  919،913ـ، 1433، 

)***( دمحم األوؿ أوؿ سالطيؼ مسمكة غخناطة أبؽ عبج هللا دمحم بؼ يؽسف ابؼ دمحم ابؼ احسج بؼ دمحم بؼ خسيذ بؼ 
 وما بعجىا  41ىػ ؛ ابؼ الخطيب : المسحة البجرية ، 121اهلل ت نرخ بؼ قيذ الخدرجى األنراري السمقب بالغالب ب

( مالقة مجيشة باألنجلذ تقع عمى شاطئ البحخ تقرجىا السخاكب التجارية لكثخت عسارتيا وخيختيا ؛ الحسيخي : 43)
 .   199؛ مجيؽؿ : تاريخ األنجلذ ، 123الرفة ، 

ـ(، رسالة 1349-ىػ 324ـ/ 1943-145مسمكة غخناطة)( السالكي : زيشب حسدة باس ، الحياة الدراعة في 43)
 .  144،142ـ،9111ماجدتيخ ، كمية الجراسات التاريخية ، جامعة البرخة ، 

جخامًا؛ ىشتذ: فالتخ ،السكاييل واالوزاف االسالمية وما يعادليا 41،43اوقية وىي تداوي  11)****( الخطل يداوي 
؛ ليفي بخوفشداؿ : تاريخ اسبانيا 33، 1431ذؽرات الجامعة االردنية، في الشعاـ الستخي، تخجسة كامل العدمي، مش

 .991اإلسالمية ، 
 . 21، ( الخبيعي : السخجع الدابق44)
 . 151( فخحات : السخجع الدابق ، 31)
 .   535؛ ألعتبي وآخخوف :تاريخ السغخب واألنجلذ ، 41( ابؼ الخطيب : المسحة البجرية ، 31)
ىػ ؛ ابؼ الخطيب : 255يل بؼ فخج ابؼ إسساعيل ابؼ يؽسف ابؼ نرخ أبا الحجاج ت ( يؽسف ابؼ إسساع39)

 . 24، 34المسحة البجرية ، 
 .  43( شبانو : السخجعالدابق،34)
 . 114؛ شبانو : السخجع الدابق ،42، غخناطة وأثارىا الفاتشة( زكي : 33)
 . 131/ 1( السقخي ، الشفح ، 35)
الجبار ، شعخ الجياد في األنجلذ في ظل بشي األحسخ ، رسالة  ماجدتيخ ، كمية (عبج السعطي : جساؿ عبج 31)

 139، 1435اآلداب ، جامعة األردنية ، 
 .533؛ طقؽش :السخجع الداؽ، 49،45/ 9( ابؼ الخطيب : اإلحاطة ، 32)
 .9/14( ابؼ الخطيب : اإلحاطة ، 33)
، دار ابؼ كثيخ ، دمذق 1والسؽحجيؼ في الذساؿ اإلفخيقي  ط (الرالبي : عمي دمحم دمحم ، تاريخ دولتي السخابطيؼ34)

 .  39؛ عبػػػػج السعطي ، السخجع الدابق ، 331، 9112، 
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 .  51، 33،34(  زكي : غخناطة وأثارىا الفاتشة ،51)
 . 53( فخحات ، السخجع الدابق ، 51)

ثاني سالطيؼ دولة بشي نرخ ؛ 1411  -1924ىػ/211-121)*(ىؽ دمحم بؼ دمحم بؼ يؽسف بؼ  نرخ دمحم الفكيو 
 .33ابؼ الخطيب: المسحة البجرية ، 

)**( القربة الحسخاء ىي قمعة ععيسة تبشى عادة فؽؽ أعمى ربؽه تذخؼ عمى السجيشة تدتعسل لمديطخة والجفاع عؼ 
 . 3/352السجف ومؼ أشيخىا في مالقة وجبل طارؽ والسخية وشاطبة وبطميسؽس ومارده ؛ عشاف : نياية األنجلذ ع

 . 41( زكي : غخناطة وأثارىا الفاتشة ،59)
(جبل طارؽ فيو خخج طارؽ بؼ زياد ومشو فتح االنجلذ وىؽ عشج الجديخة الخزخاء لمسديج يشعخ الحسيخي : 54)

 .521؛ العتبي وآخخوف : تاريخ السغخب واألنجلذ ، 191السرجر الدابق 
ؼ السجف  األنجلديػػػة تقع عمى البحخ جامعة لخيخات البػػخ ( تقع السجيشة شخؽ شحونة وقبمي قخطبة وىي مؼ اشخ 53)

 .23؛ الحسيخي: الرفة ، 112؛العحري : نرؽص عؼ األنجلذ ، 43والبحخ ؛ الدىخي : الجغخافية ، 
(جبل خخج فيو طارؽ بؼ زياد ومشو افتتح األنجلذ  والسجيشة  قج بشػػػػػاىا أميخ السؤمشيؼ عبج السؤمؼ بؼ عمي 55)

 وما بعجىا. 191السؤسذ الحكيقي لمجولة السؽحجية في السغخب واألنجلذ، الحسيخي ، الرفة ، 
 . 139/ 1( ابؼ الخطيب : اإلحاطة ، 51)
تار ألعبادي: تاريخ البحخية اإلسػػػالمية في السغخب واألنجلذ ، بال ط، دار ( عبج العديد سالػ  واحسج مخ52)

 .415ـ،1414الشيزة العخبية ، بيخوت ، 
( مجيؽؿ: أخخ إخبار غخناطة مؼ كتاب نبحة العرخ في إخبار ممؽؾ بشي نرػػػخ مؼ القخنيؼ التاسع والعاشخ 53)

 .   34،33، 9119، تحػػػػػػقيق: مػػػحسج رضؽاف الجاية، دار الفكخ، بيخوت ، 1اليجخييؼ، ط
 . 1/115( اإلحاطة : 54)
انية أيػػػاـ معشاىا السجيشة السشبدطة تقع عمى الشيخ الكبيخ تكثخ ( مجيشة في األنجلذ بيشيا وبيؼ قخطبة مديخة ثػػػس11)

ىػ، 123؛ السخاكذي: عبج الؽاحج ت112السرجر الدابق،  ؛ البكخي:14-13بيا الحسامات؛ الحسيخي : الرفة، 
 .45؛ العحري، السرجر الدابق، 921،921السعجب في تمخيز إخبار السغخب، 

 . 115( فخحات : السخجع الدابق ، 11)
 . 914( شبانو : السخجع الدابق،19)
( ىؽ مؼ القرؽر السمكية التي بشيت خارج غخناطة عيج السؽحجيؼ أنػػػذأه الديج أبؽ إسحاؽ بؼ يؽسف ألسؽحجي 14)

 13ىػ / 115والي غخناطة عاـ 
طيب:،  أبي عبج ؛ ابؼ الخ1/114وأصبح في أياـ ممؽؾ بشي نرخ لمزيافة والتشده ؛ ابػػػػػؼ الخػػػػطيب : اإلحاطة ، 

ىػ ،مذاىجات لداف الجيؼ إبؼ الخطيب في بػػػػالد السغخب واألنجلذ ، 221هللا دمحم بؼ عبج هللا بشدعيج الغخناطي ت 
 .14ـ، 1453، تحقيق: احسج مختار ألعبادي ، مطبعة جػػػػامعة اإلسكشجرية ، اإلسكشجرية ،  1ط
 . 43؛ المسحة البجرية : 143/ 1( اإلحاطة : 13)
 . 3/312( الشفح : 15)
 33ابؼ الخطيب : المسحة البجرية ، ص( 11)
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 1 413/ 3؛ السقػػػػخي: الػػشفح الطيب،ج 931(  لمسديج يشعخ الفيكؽنت: اخخ بشي سخاج ،ص12)
  1 31( ابؼ الخطيب : المسحة البجرية ،ص13)
  1113 -112؛  فخحات : السخجع الدابق ، ص 51( ابؼ الخطيب: المسحة البجرية ، ص51)
 1 113-112؛ فخحات : السخجع الدابق ، ص54( المسحة البجرية : ص21)
 .994/ص1السقخي :نفح ، ج( 21)
 .111-114ات : السخجع الدابق ، ص(  الفخح29)

 المـصــادر والـمراجـع

 ـ(1911ىػ / 153ابؼ اآلبار : أبؽ عبػػػػػج هللا دمحم بؼ عبج هللا )ت 
 ـ. 1414لقػػػػػػػػػػػػاىخة  دار السعارؼ ،حديؼ مؤنذ ، ، تحقيق ،1ػ الحمة الديػػػػخاء ،ط1

  ىػ 332البكخي : أبي عبيج ابؼ عبج العديد بؼ دمحم بؼ أيؽب بؼ عسخ  ت 
، تحقيق: عبج الخحسؼ الحجي ، دار 1ػ جغخافية األنجلذ وأوربا مؼ كتاب السدالغ والسسالغ ، ط9

 ـ. 1413اإلرشاد ، بال ـ، 

 (ـ1944ىػ /141ت) الكخيػ بؼ عبج الؽاحج الذيبانيأبؽ الحدؼ دمحم بؼ دمحم بؼ عبج  :ابؼ األثيخ 
 .ـ9113،  بيخوت ، ، تحقيق: عمي شبخي، دار إحياء التػػػػخاث العخبي1الكامل في التاريخ، طػ 4

 ـ(1153ىػ / 511االدريدي : أبػػػػؽ عبج هللا دمحم بػ دمحم بؼ عبج هللا )ت 
 .ـ9119مكتبة الثقافة الجيشية ، بؽرسعيج ، خاؽ األفاؽ ، ػ ندىة السذتاؽ في اخت3

  ـ ( 1411ىػ / 211الحػػػسيخي : ابػػػػؽ عػػػبج هللا دمحم )ت 
 ـ. 1425ػ الخوض السعطار في خبخ االقطار ، تحقيق : احداف عباس ، دار العمػ، بيخوت ، 5

، تحقيق: الفي 1مؼ كتاب الخوض السعطار في خبخ األقطار ، طػ صفة جديخة االنجلذ 1
 ـ،1442بخوفشراؿ ، مطبعة لجشة التأليف والتخجسة ، القاىخة ، 

  ـ( 1923ىػ / 221ابؼ الخطيب : لداف الجيؼ دمحم ابؼ عبج هللا التمسداني )ت 
، تحقيق: دمحم عبج هللا عشاف ، مكتبة الخانجي ، القاىخة ، 3طػ االحاطة في اخبار غخناطة ، 2

 ـ. 9119

، تحقيق : كخوي حدؼ ، دار 1يسؼ بؽيع قبل االحتالـ مؼ ممؽؾ اإلسالـ ، طػ إعساؿ اإلعالـ ف3
 .  ـ9114الكتب ، بيخوت ، 
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 ـ. 1432ػ المسحة البجرية في تاريخ الجولة الشرخية ، مطبعة الدمفية ، القاىخة ، 4

، تحقيق: احسج مختار 1ػ مذاىجات لداف الجيؼ إف الخطيب في بػػػػالد السغخب واألنجلذ ، ط11
  1ـ1453ألعبادي ، مطبعة جػػػػامعة اإلسكشجرية ، اإلسكشجرية ،  

  ـ( 1311ىػ / 313الخحسؼ ابػػػػػػؼ دمحم  )ت ابؼ  خػػػػمجوف : عبج 
ػ  تاريخ ابؼ خمجوف السدسى ديؽاف السبتجأ والخبخ فػػػػي تاريخ العخب والبخبخ ومؼ عاصخىػ مؼ 11

، جعة: سييل زكار، دار الفكخ، بيخوت، ضبط: خميل شحاذة، مخا1أف األكبخ، طذوي الذ
 . ـ9111

  ىػ(291ابؼ أبي زرع : ابؽ الحدؼ عمي بؼ دمحم الفاسي )ت كاف حيًا سشة 
 . ت  –ط ، بال -ػ الحخيخة الدشية في تاريخ الجولة السخيشية ، بال19

  ىػ ( 535الدىخي : ابؽ عبج هللا دمحم بؼ أبي بكخ ) ت بعج سشة 
 حقيق: دمحم حاج طارؽ، مكتبة الثقاة الجيشية ، القاىخة ، بال س. ط، ت -ػ الجغخافية، بال14

  ىػ135ابؼ سعيج : أبا عبج هللا دمحم ابؼ إبخاليػ الحجاري ت 
 ـ. 1454،تحقيق: ضيف شؽقي ، دار السعارؼ ، مرخ ، 1ػ  السغخب في حمى السغخب ، ط13

  . ؛ الرشياجي : أبي بكخ بؼ عمي 
اية الجولة السؽحجيؼ  السعخوؼ بالبيحؽ ،بال ط،دار السشرؽر، ػ إخبار السيجي بؼ تؽمخت وبج15

  1ـ1421الخباط ،

  ( 1135ىػ / 332العحري : احسج بؼ عسخ بؼ انذ الجالئي ) ـ . 
ػ نرؽص عؼ األنجلذ، بال ط ، تحقيق: عبج العديد الالىؽائي، معيج الجراسات اإلسالمية، 11

 . مجريج ، بال س

 ـ (. 1934ىػ / 123السخاكذي : عبج الؽاحجبؼ عمي ) ت 
ػ السعجب في تمخيز إخبار السغخب ، بال ط، تحقيق: دمحم سعيج العخياف ، لجشة إحياء التخاث ، 12

 ـ . 1414الجسيؽرية العخبية الستحجة ، 

 ( 334-314عبج هللا : محكخات األميخ السعخوؼ بكتاب التبياف ) ىػ 
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بخوفدشاؿ ، تقجيػ: سميساف العطار ، ضبط: دمحم زيشيػ دمحم عدب ،دار ، تحقيق: ليفي 9ػ ط13
 ـ. 9113السعارؼ ، القاىخة ، 

  الفيكؽنت : دوشاتؽ بخياف 
 . ـ1495ػ أخخ إخبار بشي سخاج ، بال ط، مطبعة السيار ، مرخ ، 14

  ( 1115ىػ / 1131السقخي : احسج دمحم التمسداني )ـ 
، تحقيق : إحداف عباس ، دار صادر ، بيخوت 1لخطيب ، طػ نفح الطيب مؼ غرؼ األنجلذ ا91

 . ـ1413، 

   . مجيؽؿ عاش في القخف الخابع اليجخي 
 .  ـ9112، تحقيق : عبج القادر بؽباية، دار الكتب العمسية ، بيخوت ، 1ػ تاريخ األنجلذ ، ط91

  . مجيؽؿ 
بشي  نرػػػخ  مؼ القخنيؼ التاسع ػ أخخ إخبار غخناطة مؼ كتاب نبحة العرخ في إخػػػػػػػبار ممؽؾ 99

 ـ. 9119، تحػػػػػػقيق: مػػػحسج رضؽاف الجاية ، دار الفكخ، بيخوت، 1والعاشخ اليجخييؼ ، ط

  مجيؽؿ 
، تحقيق ، سييل زكار وعبج القادر زمانو،  1ػ  الحمل السؽشية ،في ذكخ اإلخبار السخاكذية ،ط94

 دار الخشاد الحجيثة ، الجار البيزاء بال س

 اجـع الحديثة والرسائــل المر 

 أفخاح ثجيل عيدى عشبخ 
هـ /  798 -989) الخجمات العامة في األنجلذ مشح عبؽر السخابطيؼ حتػػػى سقؽط غخناطة  -1

 ـ. 9112رسالة ماجدتيخ ، كمية لتخبية لمبشات ، بغجاد م (، 7993 -7175
 ارسالف : شكيب 
 . ـ1442دار الكتب العمسية ، بيخوت ، ، 1الحمل الدشجسية في اإلخبار واآلثار األنجلدية ،ط -9
 بخيت : رجب محسؽد 
 م. 9114،مكتبة اإليساف ، بغجاد، 1تاريخ األنجلذ مؼ الفتح حتى الدقؽط ط -3
  . بخوفشداؿ : ليفي 
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تاريخ اسبانية االسبانية اإلسالمية مؼ الفتح إلى سقؽط غخناطة ، بال ط، تخجسة: عبج الخءوؼ  -9
والديج عبج العاىخ عبج هللا ، مخاجعة : صالح فزل ، السجمذ البسبي وعمي إبخاليػ البتؽني 

 ـ9119األعمى ، القاىخة ، 
  بخوكمساف :كارؿ 
، تحقيق: نبيو أميؼ فارس ومشيخ البعمبكي ، دار السالييؼ ، 1تاريخ الذعؽب اإلسالمية ، ط  -6

 . بيخوت ، بال س
 بذشاوة: عادؿ سعيج 
 . ـ9111عخبية ، بيخوت ، ، السؤسدة ال1األمة األنجلدية الذييجة ، ط  -5
  الحجي : عبج الخحسؼ عمي 
 م. 9111، دار القمػ ، دمذق ، 2تاريخ األنجلذ مؼ الفتح حتى سقؽط غخناطة ،ط  -8

  خميل إبخاليػ الدامخائي وآخخوف 
 م. 9113، السجار اإلسالمي ، بيخوت ، 1تاريخ العخب وحزارتيػ في األنجلذ ط  -7
  دنجش : عرست عبج المطيف 
ىػ / 531-511ي نياية السخابطيؼ ومدتيل السؽحجيؼ ) عرخ الطؽائف الثاني األنجلذ ف  -9

 .  ـ1433، دار الغخب اإلسالمية ، بيخوت ، 1ـ( ط1111-1151
 الخبيعي :أفخاح ثجيل عيدى عشبخ . 

ىػ /  342 -989) الخجمات العامة في األنجلذ مشح عبؽر السخابطيؼ حتى سقؽط غخناطة  -71
 م. 9112تيخ، كمية لتخبية لمبشات، بغجاد ـ(، رسالة ماجد 1349 -1131

 زكي : عبج الخحسؼ. 
 م. 1421غخناطة وأثارىا الفاتشة ، بال  ط، السكتبة الثقافية ، مرخ ،  -77
  سجاد : سعج عبؽد 

ابؼ حؽقل دراسة تاريخية في كتابة صؽرة األرض ، رسالة ماجدتيخ، كمية اآلداب، جامعة   -73
 1432البرخة ، 

  شبانو : دمحم كساؿ 
 . ـ1414يؽسف األوؿ ابؼ األحسخ سمطاف غخناطة ، بال ط ، لجشة البياف ، القاىخة ،   -73
  الرالبي : عمي دمحم دمحم 

، دار ابؼ كثيخ ، دمذق 1تاريخ دولتي السخابطيؼ والسؽحجيؼ في  الذساؿ اإلفخيقي  ط  -79
 م. 9112،



 

 م( 1491 -1237هـ / 897 -635احلياة االجتماعية يف األندلس عود ممللة غرناطة )

                                                                                                                                                       عبد اللطيف م.د آفاق الزم                                                                    
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 . 1444، ، مكتبة اإليساف ، بغجاد1دولة السؽحجيؼ ، ط -76
 طقؽش :دمحم سييل 

 . ـ9111، دار الشفائذ ، بيخوت ، 4تاريخ السدمسيؼ في األنجلذ ط -75
  طؽيل: مخيػ قاسػ 

، دار 1ـ( ،ط1141-1119ىػ / 334-314مسمكة غخناطة في عيج بشي زيخي البخبخي )  -78
 . ـ1443الكتب العمسية ، بيخوت ، 

  عبج العديد سالػ  واحسج مختار ألعبادي  : تاريخ البحخية اإلسالمية في 
 .ـ1414واألنػػػػػػجلذ ، بال ط، دار الشيزة العخبية ، بيخوت ،  السغخب  -77
  عبج السعطي : جساؿ عبج الجبار 

شعخ الجياد في األنجلذ في ظل بشي األحسخ ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؽرة ، كمية التخبية   -79
  ـ.1435، الجامعة األردنية ، 

  .عشاف : دمحم عبج هللا 
 ـ. 1441مكتبة الخانجي، القاىخة، ، 9دولة اإلسالـ في األنجلذ )نياية األنجلذ(، ط -91
  : العتبي واخخوف 

 1ـ  9111، دار الجيل ، بيخوت ، 1،  طتاريخ السغخب واألنجلذ -91
  فخحات : يؽسف شكخي 

  ـ.1444، دار الجيل ، بيخوت ، 1غخناطة في ظل بشي األحسخ ، ط -33
  قيخنيو : خؽاف 

،  تحخيخ سمسى الجيؽسي مخكد الؽحجة 1يائية والطبية والتقشية في األنجلذ طالعمؽـ الفيد   -33
  ـ.1443العخبية ، بيخوت ، 

 السالكي : زيشب حسدة عباس 
ـ(  ، رسالة ماجدتيخ ، 1349-ىػ 324ـ/ 1943-145الحياة الدراعة في مسمكة غخناطة) -39

 .  ـ9111كمية الجراسات التاريخية ، جػػػػػػػػػػػامعة البرخة ، 
  ىشتذ: فالتخ 

السكاييل واالوزاف االسالمية وما يعادليا في الشعاـ الستخي ، تخجسة كامل العدمي ، مشذؽرات  - 36
  .1431الجامعة االردنية ، 


