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 مرتكزات علمية . 
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ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 البحث.يغلب عليهن  التمايز في  (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
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ن يراعي الباحث صياغة أ
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ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
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 على تحقيقها وحل

  د ِ
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همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 رض من تطبيقها.الغ

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

 فكاره ي
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
جب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 اصة بهذه املصادر .الببليوغرافية الخ

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة ت -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
حكيم يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فك            
َ
ر جميع األ ِ

ار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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سها املسلمون يف سََّأة اليت يَّاأَلندلسة يف املدن وضاع االقتصاديَّاأَل 

 م(1031-755هـ/422-138واخلالفة ) اإِلمارةعصر 

  فائزة محزة عباسو   أسامة سامل شيت حامد الزبيدي

22/8/2020 تأريخ القبول:       29/7/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

، في مختلف األ ندلسية المحدثة بشكل كبير في اقتصاد األ ندلس سهمت المدنأ           
من البالد الغنية ذات الثروات الكثيرة،  األ ندلسالمجاالت الزراعية والتجارية، حتى عدت 

يدي العاملة، فقد األ   فضالا عنلية والتربة الخصبة و  وقد ساعد على ذلك توفر المواد األ  
، تبعاا خرىنشطة االقتصادية األ  لب على األ  عي الذي غرفت بعض المدن بنشاطها الزراع  

بنشاطها  أ خرىوتربة خصبة، وعرفت  أ نهارلتوفر العوامل المساعدة على الزراعة من 
لية، الصناعي وفقاا لتوفر المواد  رف بالنشاط التجاري خر من المدن فع  ا النوع اآلم  أ  األ و 

 رية والنهرية والبحرية.الذي يتحكم به الموقع وتوفر طرق النقل الب

 .األ ندلس ،المدن ،: الزراعة ات المفتاحيةالكلم
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 المقدمة
لدددين واآلخدددرين وعلدددى  لددده الحمدددد ب رب العدددالمين، والصدددالة والسدددالم علدددى سددديد         األ و 

 يوم الدين، وبعد: ِإلى جمعين، وعلى من تبعهم بإحسانوصبحه أ  
الغنيدددة بمواردادددا االقتصدددادية المتنوعدددة، لمدددا تتمتدددع بددده مدددن  مدددن الدددبالد األ نددددلس عددد  ت         

لموقدددع وتدددوفر المدددواد  ادددا وغيرادددا مدددن العوامدددل المسددداعدة علدددى النشددداط أ نهار يدددة وكثدددرت األ و 
 االقتصادي.

قداموا بإنشداا المددن  اإِلمدارةفي عصدر  األ ندلس والسي ماوعند استقرار المسلمين في         
قرار والسددعي للحددد مددن المنازعددات والحددروب بددين عناصددر السددكان الجديدددة لدددعم ذلددك االسددت
ال مدن جميدع ثر الفع  ت تلك المدن أ دواراا كان لها األ  ي، فأ د  األ ندلسالتي تكون منها المجتمع 
 النواحي ومنها االقتصادية.

ية لزراعيدة والصدناعي ومنتوجاته ااأل ندلسسهمت المدن المحدثة برواج االقتصاد وأ           
 غنااا.عدت من أ   في مصاف البلدان حتى األ ندلست المختلفة فصار 

ددومِ        ا دفعنددي لدراسددة اددذا الموضددوع محاولددة لتحديددد ومعرفددة دور كددل مددن اددذ  المدددن م 
ي، ومددددى تدددوفر العوامدددل المسددداعدة علدددى ازدادددار النشددداط األ ندلسدددفدددي النشددداط االقتصدددادي 

 الزراعي والصناعي والتجاري. 
المقدمة والخاتمة على ثالثدة محداور تنداول المحدور  فضالا عنلقد تضمن البحث           

ل  الزراعة والثروة الحيوانية والمحور الثاني الصناعة والمحور الثالث التجارة. األ و 
 :اواًل: الزراعة والثروة الحيوانية

 ،ي بلددددمدددد عليهدددا أ  الزراعدددة والثدددروة الحيوانيدددة مدددن ركددايز االقتصددداد التدددي يعت عددد  ت            
هددا مشددهورة بخصددوبة أرضددها ومناخهددا ن  امددا أحددد أعمدددة اقتصدداداا خاصددةا أ   األ ندددلسوفددي 
د، مِ (1)اددا أ نهار وكثدرة  ا سدداعد علدى النشدداط الزراعددي وازدادار الثددروة الحيوانيدة فيهددا، فكثددرت م 

ر والمداعز األشجار وتنوعت المحاصديل الزراعيدة وازدادت الماشدية فيهدا مدن األغندام واالبقدا
 وكثرت فيها مصايد األسماك. 

                                                 

، (2007، العلميددة الكتددب دار، بيددروت، 1ط، )بوبابددة القددادر عبددد: تحقيددق، االندددلس تدداري ، مجهددول (1)
 . 49ص
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الرصددافة مددن  عددد  ذ ت  عددي وعنايتهددا بددالثروة الحيوانيددة، إِ عرفددت المدددن المحدثددة بنشدداطها الزرا 
هدا األميدر عبدد الدرحمن الدداخل مدن ، فقدد جمدع باإِلمدارةأولى المنشآت العمرانيدة فدي عصدر 

ددحسددن األشددجار والغددرايس مِ أ   شددام كمددا حددوت علددى غرايددب مددن ا يددأتي بدده رسددله مددن بددالد الم 
 .  (2)، التي أرسلتها اخته أم )االصبغ( من دمشق مثل الر مان الذي ذاع صيته(1) الفواكه

ت الرصددافة بسددتاناا عًيمدداا ش ددبه بالقصددر الريفددي الددذي عددا  فيدده األميددر عبددد صددار ف       
وأثمددار ، كمددا انتشددرت فددي الرصددافة بددذور (3)فددي بددال الشددام فددي صددبا  وجددود الددرحمن أيددام 

بدالد الشدام وبدذلك ع رفدت الرصدافة أصدل للحددايق والمتنزادات  فضدالا عدنأصلها من تونس 
 .  (4)األ ندلسالتي وجدت ب

مدان السدفري الدذي ومدن أ            رع بالرصدافة الر   األ نددلسنحداا منتشدراا بأ   صدارشدهر مدا ز 
م علدددى لة المقدددد  ه الموصدددوف بالفضددديوال ي فضددل عليددده مدددن أندددواع الفاكهدددة حتدددى وصددف  بأن ددد

سددن الصددورة  أ   مددان بعذوبددة الطعددم ورقددة العجددم، وغددزارة المدداا وح  . وكددان رسددول (5)جندداس الر 
)رصددافة  ِإلددى بددالد الشددام قددد جلددب منهددا الرمددان المنسددوب ِإلددى األميددر عبددد الددرحمن الددداخل

، وقددد  عرضدده األميددر عبددد الددرحمن علددى رجددال حاشدديته متباايدداا بدده وكددان ممددن (6) الشددام(
األنصدار الدذين كدانوا  ِإلدى ضر معهم سفر بن عبيد الكالعي من جندد األردن وادو ي نسدبح

مدددان فأستحسدددن مذاقددده (7)( فدددي غزواتددده  يحملدددون الويدددة الرسدددول ) ، فأعطدددا  مدددن ذلدددك الر 

                                                 

احمدددد بدددن يحيدددى بدددن فضدددل اب القرشدددي العددددوي العمدددري شدددهاب الددددين، مسدددالك االبصدددار فدددي ممالدددك  (1)
 . 456، ص24، جاد(1423، ابو ًبي، المجمع الثقافي، 1االمصار ، )ط

ذكدر وزيدداا لسدان الددين بدن المقري، نفح الطيب من غصن االنددلس الرطيدب و شهاب الدين احمد بن ( 2)
 . 546، ص1(، ج1997، بيروت، دار صادر، 1الخطيب(، تحقيق: إحسان عباس، )ط

 الجبددل، دار بيددروت،) واخددرين، محمددود نجيددب زكددي: ترجمددة الحضددارة، جدديمس ديورانددت، قمددة ويليددام (3)
 . 302، ص13، ج(1988

، 1(، ج1997اارة، مكتبدددة الخدددانجي، ، القددد4محمدددد عبدددد اب عندددان، دولدددة اإلسدددالم فدددي االنددددلس، )ط( 4)
 .  200ص

 . 467، ص1المقري، المصدر نفسه، ج( 5)

 . 467، ص1المصدر نفسه، ج( 6)

 . 467، ص1المصدر نفسه، ج( 7)
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شدجراا أ ثمدر وأ يندع  صدار، وقام بزراعتده فدي ادذ  القريدة حتدى (1)قرية بكورة رية ِإلى وسار به
، وقدد جداا وصدفه عنددد (2) ه ون سدب اليدده حتدى ع درف )بالرمدان السددفري(وكثدر غرسد انتشدرو فا
 :  (3)حد الشعرااأ  

 و البسدددددددددددددددددددددددددة صددددددددددددددددددددددددددفاا أحمدددددددددددددددددددددددددرا
 

 اتتدددددددددددددددددددك وقدددددددددددددددددددد م ليدددددددددددددددددددت جدددددددددددددددددددوارا 
 

 كأنددددددددددددددددددك فدددددددددددددددددداتح حددددددددددددددددددق لطيددددددددددددددددددف
 

 تضدددددددددددددددددددددددمن مرجانددددددددددددددددددددددده  األحمدددددددددددددددددددددددرا 
 

 حيويدددددددددددددداا كمثددددددددددددددل ل ثدددددددددددددداث الحبيددددددددددددددب
 

 رضدددددددددددددددددددداباا اذا شدددددددددددددددددددديت او م نًددددددددددددددددددددرا 
 

 وللسدددددددددددددددددفر تعدددددددددددددددددزى و مدددددددددددددددددا سدددددددددددددددددافرت
 

 ى او تقاسددددددددددي السددددددددددرىفتشددددددددددكو النددددددددددو  
 

ددأ           فرت مددن العوامددل التددي سدداعدت علددى تشددجيع الزراعددة اا عددن مدينددة البيددرة فقددد تددو م 
، الدذي (4)ذ ينبدع منهدا نهدر سدنجيل مدن ثلدوج جبدل شدلير؛ إِ فيها من ادذ  تدوفر الميدا  الدايمدة

؛ أل نددلساشدهر الجبدال بمدن أ  ( جبدل الدثل )واذا الجبدل يسدمى ، (5)يصب بعداا بنهر ق رطبة
وقددد وصددف اددذا ، سدداكنو  يددرون ثلجدده صدديف ااو شددتااا  واليددزال ،صددل بددالبحر المتوسددطذ يت  إِ 

                                                 

كورة رية: كورة واسعة باألندلس متصلة بالجزيرة الخضراا واي قبلي قرطبة، كثيرة الخيدرات ولهدا مددن ( 1)
قاليم نحدو مدن الثالثدين كدورة، يسدمي اادل المغدرب الناحيدة أقليمداا وفيهدا وحصون ورستاف واسع ولها من األ

 ابددو حمدة يعندي عيندداا تخدرج حدارة واددي اشدرف حمددات االنددلس الن فيهدا مدداا حداراا وبدارداا، ينًددر: الحمدوي،
 دار بيدددروت، ،2ط) البلددددان، ، معجدددم(م1229/ادددد226ت) الرومدددي، اب عبدددد يددداقوت الددددين شدددهاب عبدددداب
 .  116، ص3، ج(1995 صادر،

؛ عبددد الشددافي محمددد عبددد اللطيددف، السدديرة النبويدددة 468 -467، ص1المقددري، المصدددر السددابق، ج( 2)
 .  352اد(، ص1428، القاارة، دار السالم، 1والتاري  اإلسالمي، )ط

 . 468 -467، ص1المقري، المصدر السابق، ج( 3)

ن اعمال البيرة ال يفارقه الثل  شتاااا وال صديفاا. جبل شيلر: بلفً التصغير وأخر  راا، جبل باألندلس م( 4)
 . 360، ص3ينًر: الحموي، المصدر السابق، ج

 م،.د) والممالددك، ، المسدالك(م1092/ادد487ت) البكدري، محمدد بدن العزيددز عبدد بدن اب عبدد عبيدد ابدو (5)
 . 239، ص1، المصدر السابق، ج(1992 االسالمي، الغرب دار
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الغدايق  (الس دنبل) ويوجدد، (1)الجبل بكونه شااقاا جداا وتنتشر علدى سدفوحه أندواع مدن الفواكده
تمتددداز بهوايهدددا  البيدددرة شدددبيهة )غوطدددة دمشدددق( فهدددي ِإذااولمدددا كاندددت ، (2)الطيدددب بجبدددل إلبيدددرة

ومنها شجر الموز والجوز الذي ينتشر علدى سدواحلها،  ،شجاراااا وكثرة أ  أ نهار نقي وغزارة ال
 .  (3)األ ندلسجميع مدن  ِإلى ويوجد بها قصب السكر الذي يصدر

ة امي د، أ  (4) )وادي ابدر ( ىا مدينة تطلية فهي كثيرة الفواكه ولنهراا األعًم المسم  م  أ          
، وعلددى اددذا النهددر جسددر (5)ه ينبعددث مددن جبددال البرتدداتن دد؛ ِإذ إِ اعدديكبيددرة فددي نشدداطها الزر 

د، أ  (6)تطيلدة الدذي يتكدون مدن تسدعة عشدر قوسداا  جدزا منهدا  أتيا عدن مصدادر ادذا النهدر فيدم 
خددر يسددمى نهددر   فضددالا عددن، (7)سددبانيا الشددمالية ومددن قلعددة أيددوب ومددن نددواحي قلهددرةمددن إِ 

                                                 

 ، فرحدددة (م11/ادددد5 القدددرن ت) بدددن غالدددب ايدددوب بدددن ؛ محمدددد896 -895، ص2المصددددر نفسددده، ج( 1)
 . 283، ص1955 ،1عدد ،1مجلد العربية، المخطوطات معهد مجلة االندلس، تاري  في االنفس

 . 896، ص2البكري، المصدر السابق، ج( 2)

ر العبداد، زكريا محمدد بدن محمدود القزويندي، اثدار الدبالد واخبدا؛ 283ابن غالب، المصدر السابق، ص( 3)
 . 28؛ الحميري، المصدر السابق، ص502، ص)بيروت، دار صادر، د. ت(

نهر أبر : يخرج من عدين ي قدال لهدا قوندت أبيدر وادي فدوق أرض القدالع ومجدرا  مدن الجدوف الدى القبلدة ( 4)
ومصبه في البحر المتوسط بناحية طرطوشة وسافة جرية مايتا ميل وأربعة اميال واو مخصدوص بدالحوت 

وف بالطرنجددة واددو حددوت عًدديم ولدديس لدده اال شددوكه واحدددة وتقددع فيدده عدددة انهددار ويوجددد فيدده الددذاب المعددر 
ابددو عبددد اب محمددد بددن ابددي بكددر ؛ وينًددر ايضدداا: 240، ص1كثيددراا. ينًددر: البكددري، المصدددر السددابق، ج

 . 82، ص(تحقيق: محمد حاج صادق، )بور سعيد، مكتبة الثقافة الدينية، د. ت ، كتاب الجغرافية،الزاري

 . 82المصدر نفسه، ص( 5)

، (2012 اندداوي، مؤسسدة القداارة،) االندلسدية، واالثدار االخبدار فدي السندسدية أرسالن، الحلدلشكيب ( 6)
 .  168، ص2ج

محمد بن محمد بن عبداب بن ادريس الحسني الطالبي الشدريف االدريسدي، نزادة المشدتاق فدي اختدراق  (7)
، وفلهددر: بفددتح اولدده وثانيدده وضددم الهدداا، 554، ص2ج اددد(،1409كتددب، ، بيددروت ، عددالم ال1االفدداق، )ط

، 4وتشددديد الددراا وفتحهددا مدينددة مددن اعمددال تطيلددة بشددرق االندددلس، وينًددر: الحمددوي، المصدددر السددابق، ج
 الدددين البغدددادي صددفي الحنبلددي القطيعددي شددمايل ابددن الحددق عبددد بددن المددؤمن ؛ وينًددر ايضدداا: عبددد393ص
، (اد1412 الجبل، دار بيروت، ،1ط) والبقاع، االمكنة اسماا على االطالع ، مراصد(م1338/اد739ت)
 .  1119، ص3ج
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، ولهددذا تددوفرت فيهددا كددل العوامددل التددي (1)هابنهددر )كاشددر(يمر بتطيلددة ويسددقي معًددم أراضددي
، (2)راضددي الخصددبة والميددا  الدددوفيرةما األ  السددي  و تسدداعد علددى قيددام الزراعددة والثددروة الحيوانيدددة 

بحيث وصفها الحميري بالقول:  واي من أكرم تلدك الثغدور تربدة بجدود زرعهدا وبددر خرعهدا 
يضدداا نددوع مددن الحيوانددات ي دددعى أ  ، ويوجددد بمدينددة تطيلددة (3)وتطيددب ثمرتهددا وتكثددر بركتهددا  

، علددى شددكل فددراا واددذ  (5)، واددو منتشددر بشددكل كبيدر يربددى لالسددتفادة مددن جلدود (4)السدمور 
 .  (6)كانت ت باع بأثمان عالية

ليها من قنطرة مصنوعة مدن المراكدب فيهدا طدواحين ا مرسية قاعدة تدمير فيدخل إِ م  أ         
ى يل وخاصدددة أشدددجار التددين ونهدددر مرسدددية المسدددم  عدددة وت عدددرف بمزارعهدددا المختلفددة المحاصددد

 .  (7))بالنهر األبيض( يخرج من الجبل الذي يخرج منه نهر الوادي الكبير

                                                 

 فددي المعطددار ، الددروض(م1495/اددد900ت) الحميددري المددنعم عبددد بددن اب عبددد بددن محمددد عبددداب ابددو (1)
 . 133، ص(.1980 للثقافة، ناصر مؤسسة بيروت، ،2ط) عباس، إحسان: تحقيق االقطار، خبر

؛ أرسددالن، الحلددل 23، ص2؛ الحمددوي، المصدددر السددابق، ج287الددب، المصدددر السددابق، صابددن غ( 2)
 . 168، ص2السندسية، ج

 ناصدددددر مؤسسدددددة، بيدددددروت، 2ط، )عبددددداس احسدددددان: تحقيدددددق الدددددروض المعطدددددار فدددددي خبدددددر األقطدددددار، (3)
 .  133، ص(1980،للثقافة

تشددبه الددنمس ومنهددا اسددود المددع  السددمور: )كتنددور: دابددة( معروفددة تكددون بددبالد الددروس وراا بددالد التددرك( 4)
 ، تداج(م1790/ادد1205ت) الفديض الزبيددي، ابدو الحسديني الرزاق عبد بن محمد بن واشقر، ينًر: محمد

 . 81، ص12، ج(ت.د الهداية، دار م،.د) المحققين، من مجموعة: تحقيق القاموس، جواار من العروس

الك والممالك، تحقيق: محمد جابر عبد العال ابو اسحاق ابراايم بن محمد الفارسي االصطخري، المس (5)
 . 274، ص1؛ أرسالن، الحلل السندسية، ج44، ص(2004، بيروت، دار صادر، 3الحسيني، )ط

 . 81، ص12الزبيدي، المصدر السابق، ج( 6)

، (م1164/اددد560ت) الشددريف االدريسددي، الطددالبي الحسددني ادريددس بددن اب عبددد بددن محمددد بددن محمددد (7)
؛ 561-560، ص2، ج(ادددددد1409 الكتدددددب، عدددددالم بيدددددروت، ،1ط) االفددددداق، اختدددددراق فدددددي المشدددددتاق نزادددددة

؛ أرسدددددالن، الحلدددددل 220، ص3؛ المقدددددري، المصددددددر السدددددابق، ج539الحميدددددري، المصددددددر السدددددابق، ص
 .  389-387، ص3السندسية، ج
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ميدري (1)وشبه الحميري نهر مرسية بنهر النيل فدي مصدر الدذي يسدقي جميعهدا  ، ويدتكلم الح 
صددددناف أ   رخيصددددة الفواكدددده كثيددددرة الشددددجر واأل عندددداب و  عددددن مرسددددية والزراعددددة فيهددددا بددددالقول:

 .  (2)الثمر 
 ؛ ٍإذاأل نددددلسبشدددأن غدددرب  تشدددبه أ شدددبيلية التدددي تعددد   األ ندددلسمرسدددية بسدددتان شدددرقي  وتعددد     

ذ يوجدد تحتده ة والزنقدات، و)جبدل أيدل(؛ إِ ينقسم النهدر األعًدم بينهمدا ومدن منتزااتهدا الرشداق
 .  (3)بساتين تنتشر فيها العيون

تميددز نًددراا لق ربهددا مددن نهر)الددوادي الكبيددر(، الددذي مدينددة أبدددة ذات نشدداط زراعددي م عددد  وت      
واصدفاا ذلدك  األ نددلسله األثر الكبير في ازداار النشاط الزراعي والحيواني لكثيدر مدن مددن 

المقددري بددالقول:  ولدديس فددي األرض اتددم حسددناا مددن اددذا النهددر... تسددير القددوارب فيدده للنزاددة 
، أربعة وعشدرين مديالا، ويتعداطى النداس والسير والصيد تحت ًالل الثمار، وتغريد االطيار

سرج من جانبيده عشدرة فراسد  فدي عمدارة متصدلة ومندارات مرتفعدة وابدراج مشديدة، وفيده مدن 
 .  (4)أنواع السمك ماال يحصى 

المحاصددديل الزراعيدددة التدددي اشدددتهرت بهدددا مديندددة أبددددة ادددي القمدددح والشدددعير الدددذي  وأ بددز      
فضددالا ، (6)ت بهددا زراعددة الفواكدده ومنهددا العنددب، كمددا انتشددر (5)يغطددي مسدداحات شاسددعة منهددا

                                                 

 . 539الروض المعطار، ص( 1)

 . 539المصدر نفسه، ص( 2)

 ، المغدرب(م1286/ادد685 ت) ، االندلسدي ابدن سدعيد غربديالم سدعيد بدن موسدى بن علي الحسين ابو (3)
؛ 246-245، ص2، ج(1995 المعددارف، دار القدداارة، ،3ط) ضدديف، شددوقي: تحقيددق المغددرب، حلددى فددي

 . 388، ص3، أرسالن، الحلل السندسية، ج220. ص3المقري، المصدر السابق، ج

 .  208، ص1نفح الطبيب، ج( 4)

 . 60؛ الحميري، المصدر السابق، ص570ص ،2االدريسي، المصدر السابق، ج( 5)

، د. م، دار الكتدداب 1ابددن حددزم واخددرون، فضددايل االندددلس وأالهددا، تحقيددق: صددال) الدددين المنجددد، )ط( 6)
 .  56(، ص1968الجديد، 
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رع فيها الزعفران الذي يسقى من العيدون الكبيدرة الموجدودة (1)زراعة الزيتون فيها عن ، كما ز 
 .  (2)في مدينة أبدة

، (3)خدر مدن المحاصديل الزراعيدة يطلدق عليده القسدطادذ  المديندة ندوع   كما وينتشر فدي    
. كما ازدارت بهدا الثدروة الحيوانيدة لغدزارة الميدا  (4)أبدة واو ذات مذاق م ر يزرع على جبال

فدي ري المزروعدات  ؛ ِإذ ا سدتعملفيها وذلك نتيجة لقربها مدن نهدر الدوادي الكبيدر كمدا ذكرندا
هدا مديندة  زرع وخدرع بأن   األ نددلسوقطعان الماشية فيها ولهذا وضدعها صداحب كتداب تداري  

 . (5)وكرم 
الدددذي يجدددري فدددي  (6)حدددد فدددروع نهدددر دويدددرةعلدددى نهدددر تدددورمس أ  تقدددع مديندددة طلمنكدددة         

دددن التددي سددكنتها قبيلددة بنددو أ   عددد  ، وت  (7)منطقددة سددهلية وا بشددق سددد الددذين اعتنددطلمنكددة مددن الم 
الجدددداول إليصدددال الميدددا  اليهدددا واسدددتعملوا العديدددد مدددن الوسدددايل إلنجدددا) الزراعدددة فيهدددا حتدددى 

نشدداا ت محاصدديل عدددة وكددانوا يبددادرون إلِ بتددامتدددت بسدداتينها علددى مسدداحات واسددعة منهددا أن
المصدددانع لجمدددع الميدددا  فدددي  ن اليندددابيع المتفجدددرة ألجدددل الدددري وأ نشدددأب دددرك المددداا لالسدددتفادة مددد

 .  (8)الشتاا

                                                 

 . 91مجهول، تاري  االندلس، ص( 1)

 داا عمداد؛ ابدو الفد75، ص2؛ ابدن سدعيد، المصددر السدابق، ج284ابن غالب، المصدر السدابق، ص( 2)
، (ت.د صددادر، دار بيددروت،) البلدددان، ، تقددويم(م1332/اددد732ت) عمددر، بددن محمددد بددن اسددماعيل الدددين
؛ احمددددد بددددن علددددي بددددن احمددددد الفيددددزاري القلقشددددندي القددددااري، صددددبح االعشددددى فددددي صددددناعة 177-167ص

 .  222، ص5االنشاا)بيروت، دار الكتب العلمية، د. ت، ج

هندي غليً اسود م ر المذاق والعربي ابيض قوي الرايحة، ينًر: أبدن القسط: عود اندي يتداوى به وال( 3)
 . 141، ص1؛ المقري، المصدر السابق، ج379، ص7منًور، المصدر السابق، ج

 . 51مجهول، تاري  االندلس، ص( 4)

 . 51مجهول، ص( 5)

 . 357، ص(1997 الخانجي، مكتبة القاارة،) االندلس، في االسالم عنان، دولة محمد عبد اب (6)

 . 52، ص2أرسالن، الحلل السندسية، ج( 7)

 . 32، ص1المرجع نفسه، ج( 8)
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ا وبدارد ا بالنسبة لمدينة مجريط فقد تميزت بكون مناخها قاسي حدار جداف صديفا م  أ           
ددا واددذا قددارص شددتااا  اددا أ نهار هددا فجعلهددا قليلددة الخيددرات وكددذلك علددى غلددب تربتأ ثددر علددى أ   ِمم 

، ماعدا بعدض المنداطق منهدا المنطقدة التدي تقدع علدى سدفح (1)ومنتجاتها الزراعية والحيوانية
البقدر ذ حدوت ادذ  المنطقدة علدى قطعدان الماشدية مدن ؛ إِ جبل الشارات التابع لمدينة طليطلة

حدد ة نهدر سنشدنارس الديمن وادو أ  علدى ضدف ، كذلك قلعتها الحصينة التي تشدرف(2)غنامواأل  
ادددذ  المندددداطق مددددن مجددددريط انتعشدددت فيهددددا الزراعددددة والثددددروة  ن  ، يبدددددو أ  (3)فدددروع نهددددر تاجدددده

 . (5) و )انة(دينة بطليوس على ضفة نهر )يانة( أ  ، وتقع م(4)الحيوانية
 ، وت عددد  (6)رض سددهلية منبسددطة تسدداعد علددى النشدداط الزراعددي بقربهددا مددن النهددرفددي أ         

بدن حوقدل:   والثدروة الحيوانيدة فقدد وصدفت عندد اطليوس من المددن التدي اشدهرت بالزراعدة ب
، ونًددراا لغددزارة ميااهددا التددي تأتيهددا فددي العددادة مددن (7)المشددهورة بالتجددارات والكددروم والغددالت 

، ومدن (8)نه فقد اعتمدت في نشاطها الزراعي عليه فهدي قليلدة المطدرما نهر اوالسي   نهاراأل  

                                                 

 . 347، ص1أرسالن، الحلل السندسية، ج( 1)

 . 552، ص2االدريسي، المصدر السابق، ج( 2)

تاجه: نهر عًيم يمر في طليطلة قصبة االندلس في الزمان االقدم يخدرج مدن بدالد الجاللقدة، ويصدب ( 3)
توسط واو نهدر موصدوف مدن انهدار العدالم وعليده علدى بعدد مدن طليطلدة قنطدرة عًيمدة بنتهدا في البحر الم

؛ وينًدددر ايضددداا 127ملددوك سدددالفة وادددي مدددن البنيدددان الموصدددوف، ينًددر: الحميدددري، المصددددر السدددابق، ص
 . 67مجهول، تاري  االندلس، ص

 . 331عنان، االثار االندلسية، ص( 4)

بير يسمى النهدر الفدؤور ألنده يكدون فدي موضدع يحمدل السدفن ثدم يغدور نهر)يانه( او)انه( : واو نهر ك( 5)
تحددت األرض حتددى اليوجددد مندده تطددرة فسددمي بددالغور لددذلك، وينتمددي جريدده الددى حصددن مارتلددة ويصددب فددي 

، وينًددر ايضدداا: الحميددري، 545، ص2قريددب مددن جزيددرة شددلطي ، ينًددر: االدريسددي، المصدددر السددابق، ج
 . 93المصدر السابق، ص

؛ أبدن سددعيد، 447، ص1؛ الحمدوي، المصددر السددابق، ج545، ص2يسدي، المصددر السددابق، جاالدر ( 6)
؛ البغدددادي، المصددددر السدددابق، 173؛ أبدددو الفددداا، المصددددر السدددابق، ص363، ص1المصدددر السدددابق، ج

 . 372؛ عنان، االثار االندلسية، ص93، الحميري، المصدر السابق، ص204، ص1ج

 . 116، ص1ج (،1938حوقل، صورة االرض، )بيروت، دار صادر، ابو القاسم محمد بن علي بن  (7)

 . 169، ص1؛ سحر سالم، تاري  بطليوس اإلسالمية، ج131، ص1المقري، المصدر السابق، ج( 8)
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نتجاتها الزراعية الفواكه كمدا اشدتهرت بدالثروة الحيوانيدة وتربيدة النحدل للحصدول علدى م أ برز
تربتهددا خصددبة  ن  مدينددة بطليددوس زراعددة الحنطددة خاصددة أ  شددهر مددا اختصددت بدده ، وأ  (1)عسددل

صدديد السددمك فددي وادي  فضددالا عددنوتصددلح كددذلك لتربيددة الماشددية وزراعددة الزيتددون والعنددب 
 .  (2)ّانه

ردة علددى نهددر )شدديقر( الددذي ينبددع مددن بددالد جليقيددة ويحتددوي علددى بددرادة تقددع مدينددة ال      
 دريسدي علدى ادذا النهدر نهر)الزيتدون(، ويطلدق اإلِ (3)الذاب يستفاد منها فدي صدناعة الحلدي

، وعلدى شدرق الردة جبدل البدرت الدذي (5)خر الذي تقع الردة عليه ادو سدنبورة، والنهر اآل(4)
، ذات تربدددة خصدددبة (7)، ومديندددة الردة كثيدددرة الخيدددرات(6)فدددرن عدددن بدددالد اإلِ  األ نددددلسيفصدددل 

، )مشددكيجان( (8)وفيهددا تنتشددر البسدداتين التددي يددزرع فيهددا الفواكدده المختلفددة األنددواع وفحصددها
شددددجار ت المدينددددة تغطيهددددا الخضددددرة واأل  صددددار ، ولهددددذا (9)كثيددددر الضددددياا والمراعددددي والمددددزارع

طدددراف الردة جدددات الزراعيدددة وعلدددى أ  بدددأنواع المنت المختلفدددة وتتخللهدددا المراعدددي كمدددا اشدددتهرت

                                                 

 . 102مجهول، تاري  االندلس، ص( 1)

 االسددالمي، العصددر فددي االندددلس غددرب او االسددالمية بطليددوس سددحر السدديد عبددد العزيددز سددالم، تدداري ( 2)
 . 166-165، ص1، ج(ت.د الجامعة، شباب مؤسسة االسكندرية،)

؛ أرسدددددالن، الحلدددددل 131؛ مجهدددددول، تددددداري  االنددددددلس، ص286أبدددددن غالدددددب، المصددددددر السدددددابق، ص( 3)
 . 256، ص2السندسية، ج

 . 733، ص2نزاة المشتاق، ج( 4)

مددن مكناسددة الددى ، وسددنبورة: واددو النهددر الددذي يسددير مددع نهددر ّابددرة 82الزاددري، المصدددر السددابق، ص( 5)
مدينة طرطوشة حتى يندفع في البحر على عشرة فراس  واو عذب لقوة يتعاطى الناس عليه السراج مسيرة 

 . 83ماية ميل، ينًر: المصدر نفسه، ص

 . 181أبو الفداا، المصدر السابق، ص( 6)

 . 82الزاري، المصدر السابق، ص( 7)

ن ي دزرع يسدمى فحدص عندد اادل االنددلس ثدم صدار الفحص: كل موضع يسكن سدهالا او جدبالا بشدرط ا( 8)
 . 236، ص4علماا لعدة مواقع، ينًر: الحموي، المصدر السابق، ج

 . 507الحميري، المصدر السابق، ص( 9)
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تكثددر المراعددي الخضددراا لرعددي الحيوانددات وغابددات الزيتددون والكددروم البقددول اليانعددة وتًللهددا 
 .  (1)فق البعيدالجبال من ورايها في األ  

ندددر  الددذي يسددمى )بددوادي بجانددة( ويدددخل أ  وكانددت بجانددة علددى الضددفة اليسددرى لنهددر      
اتينها جميعدداا مددا بددأعلى المدينددة مددن جانددب الشددرقي يددروي بسددلهبجانددة مددن النهددر جدددوالن أو  

 (2)حيددداا الجنوبيدددة حتدددى يصدددب بدددالنهراأل   ِإلدددى حيددداا الشدددمالية ويخدددرجوثانيهمدددا يختدددرق األ  
، ويحتدددوي وادي بجاندددة علدددى (4)كثيدددرة الخيدددرات عدددد  ، وت  (3)وع رفدددت بجاندددة بالمديندددة الخصدددبة

تين عندددب وزيتدددون ومتنزادددات مدددزارع وبسدددا، وحدددول مديندددة بجاندددة (5)الفواكددده الشددديا الكثيدددر
 . (6)ال المريةيقصداا أ  
منهددا  نهددارهددا ذات نشدداط اقتصددادي متميددز نًددراا لقددرب األ  ن  قلددي  بأ  وتتميددز مدينددة أ          

ذلدك الحميدري  وادي علدى نهدر  ِإلدى ولهذا ازدارت فيها الزراعة والثروة الحيوانية، وقد أشار
، ونتيجددة لتددوفر اددذا العامددل (7)مدينددة فدديعم جميعهددا   منبعددث مددن عددين عاليددة علددى رأس ال

رجدداا اددذ  المدينددة خصددوبة أ رضددها، فقددد انتشددرت فددي أ   فضددالا عددنفيهددا واددو الميددا   الممي ددز
 . (8)المزارع العامرة التي كانت تحوي على أنواع من المنتجات الزراعية 

 

                                                 

 . 114عنان، األثار االندلسية الباقية، ص( 1)

 قاعدددة الميةاالسدد المريددة مدينددة ؛  السدديد عبددد العزيددز سددالم، تدداري 79الحميددري، المصدددر السددابق، ص( 2)
 . 27، ص(1969 نرجس، مكتبة االسكندرية، ،1ط) االندلس، اسطول

 . 38االصطخري، المصدر السابق، ص( 3)

، القدداارة، الدددار 6مجهدول، حدددود العددالم مددن المشدرق الددى المغددرب، تحقيددق: السديد يوسددف الهددادي، )ط (4)
 . 101؛ المنجم، المصدر السابق، ص183، ص(2002الثقافية للنشر، 

 شددهاب العدددوي القرشددي اب فضددل بددن يحيددى بددن ؛ احمددد562، ص2االدريسددي، المصدددر السددابق، ج( 5)
 المجمدددع ًبدددي، ابددو ،1ط) االمصدددار، ممالددك فدددي االبصددار ، مسدددالك(م1348/اددد749ت)الدددين العمدددري، 

 . 232، ص4، ج(اد1423 الثقافي،

؛ الحميدددددري، 509ص ؛ القزويندددددي، المصددددددر السدددددابق،566، ص2االدريسدددددي، المصددددددر السدددددابق، ج( 6)
 . 79المصدر السابق، ص

 . 52الروض المعطار، ص( 7)

 . 56، ص2االدريسي، المصدر السابق، ج( 8)
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ليهدددا ، وقدددد جلدددب إِ (1)روتقدددع مديندددة الزادددراا غدددرب قرطبدددة شدددمال نهدددر الدددوادي الكبيددد       
ما السددي  و ، (2)الخليفدة عبددد الددرحمن الناصددر عنددما بدددأ ببنايهددا الميددا  مدن أعلددى جبددل العددروس

مطدددار تجتمدددع بهضدددبة ذلدددك الجبدددل وتجدددري علدددى سدددفحه وفدددق نًدددام اندسدددي، ميدددا  األ   ن  أ  
ذا مدا فإنشات قنوات وفق ذلك لجلب تلك الميا  ورفد المدينة الجديدة من احتياجهدا للمداا واد

وشدددمل القسدددم  خدددرى، لقدددد ق سدددمت الزادددراا علدددى شدددكل طبقدددات الواحددددة فدددوق األ  (3)تدددم فعلددده  
الميدا   ذ ساعد مدّ ، إِ (4)األوسط منها على بساتين ومزارع فيها الكثير من المنتجات الزراعية

ديندددة الزادددراا بدددالثروة ليهدددا بهدددذ  الصدددورة علدددى ازدادددار نشددداطها الزراعدددي كمدددا اشدددتهرت مإِ 
دأ   الحيوانية ذا علدى درجدة كبيدرة مدن االزدادار؛ والسدي ما إِ  ا، فقدد كدان اقتصداد ادذ  المديندةيضا

ذ كدان لخددم مديندة الزادراا ؛ إِ ادل الحدرفالمبذولة في بنايها على العمال وأ  ما علمنا المبالغ 
رطددال الشددخص ، يقسددم عشددرة أ  (5)( رطددل13000مددن الرجددال والنسدداا والصددقالبة مددن اللحددم)

صدنوف الطيدر والدددجاج والعجدل والحيتددان، وبلدغ مدا ي قدددم لحيتدان بحيددرة  ومدا دون ذلدك علددى
، مدددن الحمدددص المنقدددع كدددل (6)قفدددزة( خبدددزة فدددي كدددل يدددوم وسدددتة أ  12000خبدددز)الزادددراا مدددن ال

                                                 

 . 35عنان، االثار االندلسية، ص( 1)

 ابددو خلددون ابددن محمدد بدن محمددد بدن الددرحمن عبدد ؛ ابددن خلددون34ابدن غالدب، المصدددر السدابق، ص( 2)
 والبربددر العددرب اخبددار فددي والخبددر المبتدددأ والددديوان العبددر، (م1405/اددد808ت) الحضددرمي الدددين ولددي زيددد
، 4(، ج1988 الفكددر، دار بيددروت، ،2ط) شددحادة، خليددل: تحقيددق االكبددر، الشددأن ذوي مددن عاصددرام ومددن
 .  185ص

 . 375مؤنس، معالم تاري  المغرب واالندلس، )القاارة، دار الرشاد، د. ت(، ص( 3)

 . 295الحميري، المصدر السابق، ص( 4)

غددم، ينًددر،  3.453( غددم أي 4.722) مثاقيددل( وكددل مثقدال 8) ( أوقيددة كدل أوقيددة112) الرطدل: يددزن( 5)
يعادلهدا فدي النًدام المتدري، ترجمدة: كامدل العسدلي، )عمدان،  فالتر انتس، المكاييل واالوزان االسالمية ومدا

 . 37ص ،(1970منشورات، الجامعة االردنية، 

 16. 44( انده كدان يكيدل مددة مدن امدداد النبدي محمدد ) 42ن يتسدع لدد أقفزة : والقفيدز فدي قرطبدة كدا( 6)
 .  68لتراا . ينًر : انتس، المرجع نفسه، ص
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ها كانت تحوي علدى مراعدي كبيدرة لتربيدة قطعدان الماشدية كمدا يوجدد ن  ، من اذا يبدو أ  (1)يوم
 ا من اذ  المنتجات . منها مصايد عديدة لتلبية حاجة سكانه

، مدددن األرض ذات مدددزارع وبسددداتين واسدددعة ويقدددع (2)وتقدددع مديندددة سدددالم فدددي )وطددداا(       
ى )بالشدددارات( خلدددف المدينددددة ويحتدددوي علدددى ثددددروة حيوانيدددة مدددن االبقددددار الجبدددل الدددذي يسددددم  

 ، واقليمهدا(3) األ نددلسسداير انحداا  ِإلدى واالغنام التي ي ضدرب بهدا المثدل فدي وزنهدا وت صددر
، ومنددام مدينددة سددالم يبدددو بددارداا ويددؤثر أحياندداا علددى (4)واسددع كثيددر الماشددية وخيراتهددا وفيددرة

 نشاطها الزراعي حتى قال الشاعر في ذلك: 
ددددددذل علددددددى غيددددددر قابددددددل  وأثقددددددل مددددددن ع 

 
 (5)وأبدددددددددرد بدددددددددرداا مدددددددددن مديندددددددددة سدددددددددالم  

 
خددر فددي  نت بريددة مددن اعمددال مدينددة سددالم الشددعير الددذي يددزع فددي شدد ن  ولهددذا نجددد أ         

 . (6)أيلول للتخلص من الثلوج وتأثيراا على المحاصيل الزراعية في تلك المنطقة 
ذ احتدوى ادذا الدوادي ؛ إِ ا اشتهرت به مدينة المرية كثرة زراعة الفواكده فدي واديهدام  ومِ        

 ا بالنسدبةم  ، أ  (7)لري المزروعات  تستعمل أ نهارعلى بساتين ومزارع واسعة، كما يجري فيه 
فدي كمياتهدا  أ خدرى ِإلى لزراعة الحنطة في المرية فهي تعتمد على المطر وتختلف من سنة

                                                 

 .  567، ص1، المقري ؛ المصدر السابق، ج232، ص 2ابن عذاري، المصدر السابق، ج( 1)

اب تعدالى، ينًدر وطاا : والوطا وألميطأ : ما انخفض من األرض بين النشاز واالشراف وقد وطايهدا ( 2)
؛ مجد الدين أبو طاار محمد ابن يعقوب الفيروز ابادي، القاموس المحيط، تحقيدق : مكتدب تحقيدق التدراث 

 .  55_54، ص1(، ج 2005، بيروت مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 8في مؤسسة الراسلة، )ط

 . 553-552، ص2االدريسي، المصدر السابق، ج( 3)

 صدددادر، دار بيدددروت،) االرض، صدددورة(، م880/ادددد267ت) صدددلي بدددن حوقدددل،المو  البغددددادي محمدددد (4)
 . 117، ص1ج، (1938

، بيدروت المؤسسدة العربيدة 2ابن حزم، طوق الحمامة فدي االلفدة واالالف، تحقيدق : احسدان عبداس )ط( 5)
 . 179( ص1987للدراسات والنشر 

 . 69، ص4ابن حزم، المحلى باألثار، )بيروت دار الفكر، د. ت ( ج( 6)

، الحميددددري، 70؛ ابددددن الددددوردي، المصدددددر السددددابق، ص562، ص2االدريسددددي، المصدددددر السددددابق، ج( 7)
 .  538المصدر السابق، ص
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، كمدا احتددوت المريدة علددى مددزارع واسدعة مددن الشددعير، (1)مطدداروذلدك تبعدداا لتفداوت سددقوط األ  
و سدبعين سدنة ال ي فسدد ويؤكدل بخدالف غيرادا الشعير ي خزن سدتين أ   ن  ومن عجايب المرية أ  

 . (2)ى حد قول الزاريمن المناطق عل
بددي عددامر مدينددة الزااددرة علددى نهددر الددوادي الكبيددر فددي قددام الحاجددب المنصددور بددن أ  أ         
نشدداا المددزارع والبسدداتين وتعددددت المحاصدديل الزراعيددة ، وقددد تميددزت اددذ  المدينددة بإِ (3)قرطبددة
بلدددغ ، لدددواب الحاجددب المنصددور و (4) لف مدددي(ا الشددعير الددذي كددان ي ددزرع كدددل سددنة)أ  ومنهدد

، (5)سددماك والحيتددانعشددر الددف رطددالا(، ماعدددا الطيددر واأل  حصددة الزاددراا مددن اللحددم كددل يوم)
ددومِ  ازداددار مدينددة الزااددرة فددي جوانبهددا االقتصددادية وصددية الحاجددب المنصددور  ِإلددى ا يشدديرم 

 وليايهدا وقداي  لدك بدين دخدلطيدت لدك مهداد الدولدة وعزلدت طبقدات أ  البنه عبد الملدك وقدد و 
يدك طعمتها وعدداا، وخلفدت لدك جبايدة تزيدد علدى مايقو ا واستكثرت لك من أ  المملكة وخرجه

نفدداق، . . . وال تبطربددك وال بأحجابددك النعمددة والسددالمة بجيشددك ونفقتددك فددال تطلددق يدددي اإلِ 
 .  (6)فتنسوا أمالكم في بطون بني ا مية وشيعهم بقرطبة 

                                                 

 . 233، ص4العمري، المصدر السابق، ج( 1)

 . 101كتاب الجغرافية، ( 2)

؛ المقدددددري، 284؛ الحميددددري، المصدددددر السددددابق، ص276، ص2ابددددن عددددذاري، المصدددددر السدددددابق، ج( 3)
 . 579، ص1لسابق، جالمصدر ا

المدي: او مكيال ألال الشدام يسدع خمسدة عشدر مكوكداا والمكدوك صداع ونصدف وقيدل اكثدر مدن ذلدك ( 4)
 . 515، ص39حوالي خمسة وأربعين رطالا، ينًر: الزبيدي، المصدر السابق، ج

 .  585-584، ص1؛ المقري، المصدر السابق، ج298، ص2ابن عذاري، المصدر السابق، ج( 5)

 اادددل محاسدددن فدددي ، الدددذخيرة(م1147/ادددد542ت) الشدددنتريني بدددن حسدددان، بسدددام بدددن علدددي الحسدددن ابدددو (6)
 ؛ محمدد77-76، ص7، ج(1979 للكتداب، العربيدة الددار تدونس، ،1ط) عبداس، احسدان: تحقيدق الجزيرة،

 ابدن الددين بلسدان الشدهير اب عبدد ابدو االندلسدي الغرنداطي االصدل اللوشدي السدلماني سدعيد بدن اب عبد بن
 يتعلددق ومددا االسددالم ملددوك مددن االحددتالم قبددل بويددع فدديمن االعددالم ، اعمددال(م1374/اددد776ت) الخطيددب،

-77، ص2، ج(2002 العلميدة، الكتدب دار بيدروت، ،1ط) حسن، كسروي سيد: تحقيق الكالم، من بذلك
 . 582-57، ص1؛ عنان، دولة اإلسالم في االندلس، ج78
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ددددت مددددن المسدددلمين الحديثدددة ذات نشددداط زراعدددي متميدددز        أثدددر علدددى االقتصددداد لقدددد ع 
نتاجهدا الزراعدي المتندوع، ولتدوفر الميدا  مدن ؛ نًدراا لكثدرة محاصديلها وا ِ ي بشدكل كبيدراأل ندلس

الدور الكبير في رفع اإلنتداج وادذا مدا انصدفت بده المددن المحدثدة حيدث وجدد  أ نهارامطار و 
تربددة سددباط األرض وخصددوبة الأ   فضددالا عددنالتددي تجددري فددي أراضدديها،  نهددارفددي اغلبهددا األ  

 فيها، كذلك ازدارت فيها الثروة الحيوانية. 
 :ثانيًا: الصناعة

بلددغ كددان لهددا أ   األ ندددلسي بلددد وفددي فددي اقتصدداد أ   اكبيددرا  اللصددناعة دورا  ن  مددن المعلددوم أ        
األثر في ازداار اقتصاداا، نًراا لتدوفر جميدع العوامدل المسداعدة علدى قيدام الصدناعة منهدا 

 . (1)يدي العاملةخشاب وتوفر األ  خام كالمعادن واأل مواد
اشددتهرت مديندددة ألبيدددرة بوجدددود معدددادن عديددددة منهدددا الفضدددة والدددذاب والحديدددد والنحددداس       

ددددا ،(2)والرصددداص والصدددفر واني واآلالت قيددددام الصدددناعات المعدنيددددة فيهدددا كدددداأل   ِإلدددى ىد  أ   ِمم 
مع بأقل من شهر ثمانون قن ، كما وجدد فدي (3)طارواحتوى ساحل ألبيرة على المرجان وقد ج 

، وفدي حصدن شدلوبينية فددي (4) مديندة البيدرة بقربده بطرنده علدى سداحل ألبيددرة معددن، )التوتيدا(
دددألبيدددرة أ   ه لدددين أ بددديض تعمدددل منددده األ طبددداق ن دددا كمدددا وجدددد فيهدددا مقطدددع الر خدددام ووصدددف بأ  يضا

 .  (5)األ ندلسنحاا ساير أ   ِإلى كواب وكان كل ذلك يصدر من ألبيرةواأل قدا) واأل  
                                                 

 . 281ابن غالب المصدر السابق، ص( 1)

؛ الحمددوي، المصدددر 283؛ ابددن غالددب، المصدددر السددابق، ص44االصددطخري، المصدددر السددابق، ص( 2)
 شددمايل ابددن الحددق عبددد بددن المددؤمن ؛ عبددد502؛ القزوينددي، المصدددر السددابق، ص244، ص1السددابق، ج
 االمكندددة اسدددماا علدددى االطدددالع ، مراصدددد(م1338/ادددد739ت)البغددددادي،  الددددين صدددفي الحنبلدددي القطيعدددي
 . 111، ص1، ج(اد1412 الجبل، دار بيروت، ،1ط) والبقاع،

. القنطددددددار: الواحددددددد مددددددن القنطددددددار يسدددددداوي مددددددن حيددددددث 897، ص2البكددددددري، المصدددددددر السددددددابق، ج( 3)
 وما بعداا.  40( رطل. ينًر: انتس، المرجع السابق، ص100األساس)

ددداس األحمددد( 4) ر أصدددفر. التوتيددا: الطبيدددة او الطيبدددة وادددي حجددر ابددديض م لمدددع مرصدددص ثقيددل ي صددديغ النح 
 . 52ينًر: مجهول، تاري  االندلس، ص

؛ الحمدوي، المصددر 283؛ ابن غالب، المصدر السابق، ص898، ص2البكري، المصدر السابق، ج( 5)
، 1، البغدددددددادي، المصدددددددر السددددددابق. ج502؛ القزوينددددددي، المصدددددددر السددددددابق، ص244، ص1السددددددابق، ج

 .  111ص
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 فضدالا عدن األ نددلسكما اشتهرت البيرة بالحرير المفضل المقدم على جميع األنواع ب       
 ، ومدددن أ بدددرز(2)، حتدددى ف ضدددل علدددى كتدددان مصدددر(1)الكتدددان التدددي تشدددتهر نواحيهدددا بصدددناعته
لدددل ، حتدددى قدددال ابدددن سدددعيد عنهدددا  كمدددا (4)، والدددديباج(3)صدددناعات مديندددة مرسدددية صدددناعة الح 

، كمدا اختصدت بضداعة (6)، كذلك ت جهدز العدروس مدن مرسدية (5)سانيتجهز الفارس من تلم
المشددرق واشددتهرت بضدداعة البسددط  اددل، المددذاب الددذي تعجددب بحسددن صددناعية أ  (7)الوشددي

سدددعار عاليدددة فدددي المشدددرق ومدددن وكاندددت ت بددداع بأ   ،عمدددال مرسددديةحدددد أ  والسدددي ما فدددي تنتالدددة أ  
لح صدددر الفتاندددة الصدددنعة، و الت رجعدددة، وااالّسدددرة الم   بمرسدددية صدددناعة خدددرىالصدددناعات األ  

دوات العددروس والجنددود مقدداص والسددكاكين الم ذابددة وغيددر ذلددك مددن أ  الحديددد والصددفر مددن األ  
دددت صددناعة الزجدداج والفخددار بددالد أ   ِإلددى ويددتم تصددديراا فريقيددا وغيراددا مددن الددبالد، كددذلك وج 

دددذاب وضدددمت صدددنا تدددي عات حربيدددة مدددن الرمدددا) والسدددروج مدددن  الت الحدددرب الالمدددزج  الم 

                                                 

 .  244، ص1در السابق، ج؛ الحموي، المص44االصطخري، المصدر السابق، ص( 1)

 .  239، ص1البكري، المصدر السابق، ج( 2)

لددة اال ان تكدددون ثددوبين مددن جدددنس واحددد. ينًددر: امجدددد الدددين أبددو السدددعادات ( 3) لدددة والتسددمى ح  لددل: يددأتي مددن الح  الح 
تحقيددق: الم بددارك بددن محمددد بددن محمددد عبددد الكددريم الشدديباني الجددزري ابددن االثيددر، النهايددة فددي غريددب الحددديث واالثددر، 

؛ ابددددن منًددددور، 432، ص1( ج1979طدددداار احمددددد الددددزاوي ومحمددددود محمددددد الطندددداحي، )بيددددروت، المكتبددددة العلميددددة، 
 .  322، ص28؛ الزبيدي، المصدر السابق، ج171، ص11المصدر السابق، ج

فارسددي الددديباج: قددال عنهددا الزبيدددي اددي مددن االبريسددم اددو ضددرب مددن المنتددوج الملددون الواندداا والددديباج مددن الثيدداب ( 4)
م عددرب انمددا اوديبدداي، أي ع ددرب بأبدددال اليدداا األخيددرة جيمدداا وقيددل اصددله ديبدداا ع ددرب بزيددادة الجدديم العربيددة، ينًددر: تدداج 

، د. م، 1؛ وينًر ايضاا: محمدد رواسدي قلعجدي وحامدد صدادق قنيبدي، معجدم لغدة الفقهداا، )ط544، ص5العروس، ج
 .  212(، ص1988دار النفايس، 

مة قديمة كاندت دار مملكدة ألمدم سدالفة وادي فدي س دفح جبدل اكثدر شدجرة الجدوز ولهدا نهدر كبيدر تلمان: مدينة عًي( 5)
ي سدددمى سطفسددديق تقدددع فدددي الغدددرب األوسدددط، ينًدددر: كاتدددب مراكشدددي، االستبصدددار فدددي عجايدددب االمطدددار، )بغدددداد، دار 

لمصددددددر ؛ القزويندددددي، ا44، ص2؛ وينًدددددر ايضددددداا الحمدددددوي، المصددددددر السدددددابق، ج176( ص1986الشدددددؤون الثقافيدددددة
 .  135؛ العميري، المصدر السابق، ص172السابق، ص

لى المغرب، ج( 6)  .  221، ص3؛ المقري، المصدر السابق، ج245، ص2ح 

 .  201، ص40الوشي: نق  الثوب، ينًر: الزبيدي، المصدر السابق، ج( 7)
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شددهر نددواحي م رسددية مددن أ   ن  علمنددا أ   ذا، والسددي ما إِ (1)عامددة األ ندددلساددل أ  بصددناعتها  اعتنددى
 .  (2)بمعدن الفضة األ ندلس
الذابيدة التدي النًيدر لهدا  وفي مدينة ابدة ع رفدت صدناعة الفخدار مدن حجر)المرقشديتا(     

 . (3)في أي مكان
، (4)و مجدداري الميددا  الددوفيرةجريددان الميددا  أ   معنددى ِإلددى مجددريط يعددود ن  ي ددرجح علددى أ         

حيدددداا مجددددريط أ   ِإلددددى ودلددددت األبحدددداث علددددى ان تلددددك المجدددداري التددددي تحمددددل الميددددا  الجوفيددددة
 ؛مصددنوعة مددن مددادة الفخددار ذات النوعيددة الجيدددة مددن تربددة مجددريط العًيمددة التكددوين والنددوع

ات واأل عمدال والصدناعات حيداة وحركدة كثيدرة التجدار  األ نددلسلذا ت عد مجريط من اكثدر مددن 
صددحاب الحدرف المتنوعددة مدن ذلددك ن تحمدل مسدميات أ  وبقيدت أسدماا بعددض أ حيايهدا حددد اآل

ين وغيراددا مددن المهددن والحددرف والطددراز  Timtoreros، والصددباغين curtidoresالدددباغين 
سدالمية د أصحابها باسم حرفهم تلك مدن خصدايص المددن اإلو جالتي أ طلقت على مناطق و 

 .  (5)تلك الصناعات عة الفخار من أ برزوتبقى صنا
دا منهدا الحصدر والحبددال وغيدر ذلدك أ خدرىصدناعات  فضدالا عدن        مدن نبددات يشدتق  ِمم 

 األ ندددلسذا مددا علمنددا دور مجددريط فددي الجانددب الدددفاعي عددن الحلفدداا وصددناعات معدنيددة إِ 
ت العسددكرية مدددن سدددبانيا الشددمالية فالبدددد مددن قيامهدددا اآلالت الحربيددة والمعدددداضددد اجمددات إِ 

يدة مثدل القضدبان الحديديدة ، وغيراا من الصدناعات المعدن(6)سيوف ورما) وخناجر وتروس
 ،القددزازين :ة علددى نوافددذ وشددرفات البيددوت وغيددر ذلددك مددن صددناعات وحددرف مثددلالمسددتعمل
 .(7)والعطارين ،والصباغين ،والجزازين

                                                 

 . 202-201، ص1المقري، المصدر السابق، ج( 1)

 .  44االصطخري، المصدر السابق، ص( 2)

 . 142، ص1؛ المقري، المصدر السابق، ج53مجهول، تاري  االندلس، ص (3)

 ومابعداا. 23، ص(ت.د العربي، الكاتب دار القاارة،) العربية، مكي، مدريدعلي  محمود (4)

 .  82-81؛ مكي، مدريد العربية، ص96مجهول، تاري  االندلس، ص( 5)

، 6، ينًدر: ّابدن منًدور، المصددر السدابق، جالتروس: ومفدرد  تدرس والتدرس مدن السدال) المتدوقى بهدا( 6)
 . 32ص

 .  84-83مكي، مدريد العربية، ص( 7)
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. (1)ة بصدددناعة الحلددديلدددذا اشدددتهرت الرد ؛عددرف نهدددر الردة باحتوايددده علدددى الدددذاب الخدددالص
حدد ق راادا بأشدكال مختلفدة وكدان اليداقوت األحمدر يوجدد بفنددق قدرب أ   وفي بجانة حجر يشبه

دا ،(3)، بجاندة ومعدادن غريبدة(2)ذا الوان زااية كما يتواجد معدن الفضة بكثرة بجبال حمة  ِمم 
 سدددداعد علدددددى قيددددام الصدددددناعات المعدنيدددددة فيهددددا. واشدددددتهر سددددكان أقلدددددي  بصدددددناعة األدوات

غددراض عسددكرية بعددض ، كمددا وجدددت فددي بعددض المدددن المحدثددة والتددي ا قيمددت أل  (4)الفخاريددة
ترجاع طليطلدة مديندة الفدتح التدي ب نيدت ألجدل اسد ِإلدى الصناعات وفدي ادذا يشدير ابدن حيدان

سددواق وازداددرت بهددا الصددناعات عبدددالرحمن الناصددر أقددام بهددا أ   ن  مددن أيدددي المتمددردين ِإذ إِ 
ذا كدان ذلدك بشدكل مؤقدت أال سدناد جدي  الفدتح، وا ِ م حصدار المديندةالغذايية والمهن لددع ، واِ 

 . (5)د فيهاو جنشاط صناعي لسد حاجة الجندي المو  وجود ِإلى ه يشيرن  أ  
دددأ            فدددي مجدددال الصدددناعة وذلدددك ا عدددن مديندددة الزادددراا فقدددد شدددهدت نشددداطاا اقتصدددادياا م 

ليهدا بيدت المدال ا مقدراا لحكمده؛ ِإذ نقدل إِ ن الناصدر بهدا لكونهدالخليفة عبد الرحم بسبب عناية
زداددر اقتصدداداا مددوال، ولهددذا االسددكن بهددا وزرع علدديهم األ   ِإلددى والدددواوين، كمددا دعددا العامددة

هددرت بهددا أنددواع الحددرف واأل   بشددكل ، (6)ت سددوقاا لكثيددر مددن البضددايعصددار صددناف و كبيددر ًو
 . (7)ليها الناصر دار السكة من مدينة قرطبةكما نقل إِ 

                                                 

؛ الحميدددري، المصددددر 131؛ مجهدددول، تددداري  االنددددلس، ص286ابدددن غالدددب، المصددددر السدددابق، ص( 1)
لل السندسية، ج507السابق، ص  . 256، ص2؛ أرسالن، الح 

؛ المقدري، المصددر 53اري  االنددلس، ص؛ مجهول، ت898-897، ص2البكري، المصدر السابق، ج( 2)
 .  143-142السابق، ص

 . 79الحميري، المصدر السابق، ص( 3)

 دمشددق، ،1ط) االندلسددية، المدددن تدداري  فددي جبددار العليدداوي، دراسددات الدددروي  وحسددين ياسددين جاسددم( 4)
 . 135، ص4، ج(2016 تموز، مكتبة

 .  283المق تبس، تحقيق: شالميتا، ص( 5)

 . 179، ص1؛ ابن سعيد، المصدر السابق، ج112، ص1المصدر السابق، جابن حوقل، ( 6)

، (م1076/ادد469ت) القرطبدي، حيدان ابدن محمدد بدن حيدان بدن حسدين بدن خلدف بدن حيان مروان ابو (7)
؛ 244ص (1979 الثقدددددافي، العربدددددي االسدددددباني المعهدددددد مدريدددددد،) شدددددالميثا،: تحقيدددددق المقتدددددبس، 

 . 180صالسامرايي واخرون، المرجع السابق، 
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ه ا قددديم فيهدددا دار ن دددلزادددراا العديدددد مدددن الصدددناعات منهدددا أ  ولقدددد قامدددت فدددي مديندددة ا         
، كمدددا (1)لصدددناعة اآلالت الحربيدددة كاألسدددلحة، وكدددذلك ازدادددرت فيهدددا صدددناعة الحلدددي للزيندددة

ها زوجدات الخلفداا وجدواري تدي اسدتعملتال  كانت اناك صناعة األ واني المصنوعة من العداج 
و للمحافًدة علددى أدوات الزيندة لنسدداا انددي تسدتعمل لحفدً العطددور أ  ادذ  األ و وقدد كاندت قبددل 

 .  (2)الخلفاا
ًيدددت مديندددة المريدددة بشدددهرة واسدددعة مندددذ تأسيسدددها بصدددناعة المنسدددوجات الحريريدددة ال  تدددي ح 

تي وصلت بها صناعة اذ  المنسوجات مرحلة مزدادرة، وقدد ال  انتقلت ِإليها من مدينة بجانة 
لدل ، إِ (3)سها في صناعة المنسوجاتفاقت المرية مدينة قرطبة نف ذ صدنع فيهدا أندواع مدن الح 

صددبهاني والجرجدداني والسددتور الم كللددة وغيراددا وكانددت ختلددف الثيدداب التددي ا طلددق عليهددا األ  وم
اذ  الثياب تصنع من أنواع الحرير، كما برع سكان المرية بعمل الوشدي ولدم ينافسدهم بدذلك 

المرنجددات ثيدداب السددندس الددديباج المحكددم مثددل  . كمددا وجددد فددي مدينددة المريددة صددناعة(4)احددد
بدديض والثيدداب المعروفددة بالخلدددي اجمددل الثيدداب الحريريددة والمعددروف ان رجددال واددو ديبدداج أ  

ل ام بدددالغزل، بينمدددا مدددارس الرجدددانسددداا المريدددة مارسدددوا صدددناعة النسدددي ؛ ِإذ عملدددت نسددداؤ و 
 .  (5)بصناعة األثاث الجيد ايضا صناعة الحياكة واشتهرت المرية أ  

صدددناعة التحدددف المعدنيدددة والسدددال)  كمدددا كدددان للمريدددة دار للصدددناعات المعدنيدددة منهدددا      
وقدددددد تددددم فيهددددا صددددناعة العديددددد مدددددن  ،الت الحديددددد والصددددفر والفخددددار والزجدددداج والنحدددداسو 

الصناعات منها اآلالت الحربية ولوازم تجهيز العروس وكذلك وجدد فيهدا صدناعة السدكاكين 
                                                 

؛ عنان، دولدة 578، ص1؛ المقري، المصدر السابق، ج185، ص4ابن خلدون، المصدر السابق، ج( 1)
 . 438، ص1اإلسالم في االندلس، ج

؛ سدالم، قرطبددة حاضددرة الخالفدة فددي االندددلس، )اإلسددكندرية، 112، ص2المقدري، المصدددر السددابق، ج( 2)
 .  132-131-130، ص2( ج1997مؤسسة شباب الجامعة

 . 155؛ سالم، تاري  مدينة المرية االسالمية، ص119، ص5الحموي، المصدر السابق، ج (3)

؛ الحمدوي، 562، ص2؛ االدريسي، المصدر السابق، ج284-283ابن غالب، المصدر السابق، ص( 4)
؛ أبددددو الفددددداا، المصدددددر 193، ص2؛ ابددددن سددددعيد، المصددددر السددددابق، ج119، ص5المصددددر السددددابق، ج

؛ 538؛ الحميددري، المصدددر السددابق، ص70-69الددوردي، المصدددر السددابق، ص؛ ابددن 199السددابق، ص
 .  202-162، ص1المقري، المصدر السابق، ج

 . 102-101الزاري، المصدر السابق، ص( 5)
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الم ذابة
لدوان غريبدة ومدن عدادة الذي يشبه الد ر في رونقه ولده أ  بحصااا  ، وتشتهر المرية(1)

 . (2)أال المرية وضع اذا الحجر في أحواض من الماا
، الدددددذي يسدددددتعمل لصدددددناعة (3)كمدددددا ع رفدددددت المريدددددة بالر خدددددام )الصدددددقيل الملدددددوكي(         

ينقدددل رخدددام الم(4)حدددواض واللوحدددات المنشدددورية فددددي شدددكلها وشدددوااد القبدددوراأل   ريددددة ، وكددددان  
ابدن الخطيددب المريددة ببلددد )الكتددان  ي، حتددى سددم  (5)مدينددة الزاددراا لبنداا جدددرانها ِإلددى األبديض
التدددي اشدددتهرت بهدددا مديندددة المريدددة صدددناعة الزيدددوت  خدددرى. ومدددن الصدددناعات األ  (6)والرخدددام(

سدطول اإلسدالمي، هرت بصناعة السفن كونهدا قاعددة األ  واستخراجها من الزيتون، كذلك اشت
لقسددمين  ِإلددى دار صددناعة المريددة يقسددم ن  أ   األ ندددلستدداب تدداري  ويددذكر صدداحب ك فيدده  األ و 

والثددددداني فيددددده القياريدددددات التدددددي توجدددددد فيهدددددا  ،المراكدددددب الحربيدددددة واآلالت والع ددددددد العسدددددكرية
 .  (7)الصناعات والحرف المختلفة

 
 

                                                 

؛ الحمدوي، 562، ص2؛ االدريسي، المصدر السابق، ج284-283ابن غالب، المصدر السابق، ص( 1)
؛ ابددددو الفددددداا، المصدددددر 193، ص2مصددددر السددددابق، ج؛ ابددددن سددددعيد، ال119، ص5المصددددر السددددابق، ج

-69؛ ابددن الددوردي، المصدددر السددابق، ص233، ص4؛ العمددري، المصدددر السددابق، ج199السددابق، ص
؛ سالم، قرطبة 202-162، ص1؛ المقري، المصدر السابق، ج538؛ الحميري، المصدر السابق، ص70

 . 130، ص2حاضرة الخالفة في االندلس، ج

؛ المقددري، 193، ص2؛ ابدن سددعيد، المصددر السددابق، ج58ون، المصدددر السددابق، صابدن حددزم واخدر ( 2)
 . 201، ص1المصدر السابق، ج

 . 220، ص3المقري، المصدر السابق، ج( 3)

 . 163سالم، تاري  مدينة المرية اإلسالمية، ص( 4)

 . 526، ص1المقري، المصدر السابق، ج( 5)

( 1983النددددلس، )االسدددكندرية مؤسسدددة شدددباب الجامعدددةمشددداادات ابدددن الخطيدددب فدددي بدددالد المغدددرب وا( 6)
 . 83ص

؛ أبدددو الفضدددل، 166؛ وينًدددر ايضددداا: سدددالم، تددداري  مديندددة المريدددة اإلسدددالمية، ص138مجهدددول، ص( 7)
 . 222المرجع السابق، ص
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 :ثالثًا: التجارة
لدددد، فهدددي مدددن أعمددددة النشددداط ي بالتجدددارة مدددن المقومدددات األساسدددية القتصددداد أ   ت عدددد          

االقتصدددادي ورواج منتوجاتددده وسدددلعه وديمومدددة اسدددواقه وط دددرق المواصدددالت البريدددة والبحريدددة 
فددي العديددد مددن  األ ندددلسفيدده، وقددد سدداعدت عوامددل عدددة علددى نشدداط التجددارة ورواجهددا فددي 

 مدددنها، ومددن اددذ  العوامددل وجددود المحاصدديل الزراعيددة والثددروة الحيوانيددة والصددناعية وط ددرق
وط ددرق بريددة وك ثددرة األسددواق والفنددادق ك ددل ذلددك شددجع علددى  أ نهددارالمواصددالت مددن مددوان  و 

ددددت  مدددن اكثدددر  األ نددددلسرواج التجدددارة الداخليدددة منهدددا والخارجيدددة مدددع جميدددع الدددبالد حتدددى ع 
 .  (1)البلدان تجارة ومواد أولية

ينددة أبدددة إذ وكددان لمدددن المسددلمين نشدداط تجدداري مهددم ومددن تلددك المدددن الم حدثددة : مد       
يصددف ابددن الخطيددب نشدداط ابدددة االقتصددادي والتجدداري بددالقول :  مدينددة ابدددة، دار العمددران 
ددري المح صددر والمبدداني الشددم االنددوف وعقايددل المصددانع الجمددة الكلددي  المسددتبحر، الددربض الح 

وصدف  ِإلدى ، ويضديف القلقشدذي(2)والشؤف، والغاب االندوف، وبلدد الت جدر والعسدكر المجدر 
ت ي ثانية الجناحين وكبرى األختين، ومساامة جيدان فدي حدين الحدين، مديندة أخدذابدة   وا

عرض الفضاا االغرق، وتمشت فيه أ رباضها تمشي الكتابة الجامعدة فدي المهددق المشدتملة 
ريعدده عمددل الحاسددب، وكددوارة  لمتدداجر والمكاسددب، والوضددع المتناسددب، والفلدد  المعدديعلددى ا
فأتدددا) العفددداا بريوعهدددا العدددامرة، ودارت كدددؤوس عقدددار لألسدددب، المتعدددددة اليعاسدددب، الددددبر ا

 .  (3)الحتوف ببنيان السيوف 
، وكدان لموقعهدا الجغرافدي القريدب (4)ها كثيرة التجارات ن  وصفت مدينة مجريط بأ             

، لهددذا (6) األ نددلسذ ع ددت ادذ  المديندة األخيدرة مركدزاا لجميدع مددن ، إِ (5)مدن مديندة طليطلدة 

                                                 

 70ابن الوردي، المصدر السابق، ص( 1)

القدددداارة مكتبددددة الخددددانجي، ، 1ريحانددددة الكتدددداب ونجعددددة المنتدددداب، تحقيددددق : محمددددد عبددددد اب عنددددان، )ط( 2)
 . 76، ص1(، ج1980

 .  553، ص6صبح االعشى، ج( 3)

 . 553، ص2االدريسي، المصدر السابق، ج( 4)

 . 523العميري، المصدر السابق، ( 5)

 . 536، ص 2االدريسي، المصدر السابق، ج( 6)
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، كمدا خدرىاأل   األ نددلسأنحداا مددن  ِإلدى تجارة مجريط كانت تمر عبدر ادذ  المديندة ن  بد أ  األ  
ه بقيددت أسددواق ن ددأ   ِإلددى حتددى لقددت أشددار الدددكتور مكددي فددي مدينددة مجددريط أسددواق عددامرة ن  أ  

لشمالية تسير على النًام اإلسدالمي فدي مدينة مجريط م د ة طويلة بعد سقوطها بيد ِإسبانيا ا
 ALmutacebذ كدددان ي شدددرف علدددى األسدددواق مدددا يددددعو  باإلسدددبانية ؛ إِ هاأوضددداعها ورسدددوم

 األ ندددلسلددذي ي شددرف علددى األسددواق فددي أغلددب مدددن اللفددً العربددي المحتسددب ا ِإلددى ويعددود
 . (1)لتوقيع العقوبات ومراقبة األسعار وغيراا من األعمال الم كلف بها

 ِإلدى نواع منده فيهدا، ويصددر منهداومدينة الردة معروفة بكثرة الكتان ووجود أجود األ       
، ويصدف صداحب كتداب حددود العدالم (2)منداطق الثغدور ِإلى ماالسي  و  األ ندلسبعض مناطق 

المغرب الردة وتجارتها بالقول   واي ذوات نعم كثيدرة، عدامرة يؤمهدا تجدار  ِإلى من المشرق
 . (3)بالد الروم والمغرب ومصر بها تجارات كثيرة   

يين األ ندلسدددنشدددأاا جماعدددة مدددن التجدددار والبحدددريين جاندددة قاعددددة إقلددديم بلنيدددة أ  وكاندددت ب       
 ِإلددى نشدداطهم بحاجددة ن شددعروا بددأن  والمغددرب، بعددد أ   األ ندددلسالددذين يعملددون علددى شددواط  

حددداد مدددن الت جدددار مدددنهم أبدددو عبيدددد الكركبدددي وأبدددو عايشدددة والصدددقر حمايدددة ودعدددم، وكوندددوا ات  
ختداروا الخلدي  الدذي تقدع وطدنهم األصدلي فا األ نددلس ِإلدى وصهيب ورغبوا في نقدل تجداراتهم

ت تلك المنطقة منطقة تابعدة للعدرب صار عليه مدينة بجانة ثم ع رف فيما بعد باسم المرية و 
مددددن جهددددة البحددددر  األ ندددددلساليمددددانيين، إذ تددددركتهم حكومددددة قرطبددددة مقابددددل حمايددددة سددددواحل 

أنشددأت مدينددة مسددورة بعددد حصددول المتوسددط، وع رفددت تلددك المنطقددة باسددم )أر  الدديمن( ثددم 
عبددددددد الددددددرحمن ها وازداد ازداددددددار بجانددددددة فددددددي عهددددددد الخليفددددددة يالتجددددددار علددددددى الحددددددق بأنشددددددا

م(، 955ادددد/344سدددنة) ذا ع جدددب بالمريدددة فجعلهدددا القاعددددة فددديم(، إِ 961ادددد/355الناصدددر)
ابدرز وأ  صدار ت وعمداير كبيدرة وبدذلك وأسس فيها منشدآ ، علدى (4)األ نددلسكبدر مدوان  ت مدن  

                                                 

 . 85مدريد العربية، ص( 1)

 . 507الحميري، المصدر السابق، ص( 2)

 . 182مجهول، ص( 3)

ددنجم،  بددن اسددحاق (4)  كددل فددي المشددهورة المددداين ذكددر فددي المرجددان ، اكددام(م9/اددد4 القددرن ت)الحسددين الم 
 . 79؛ العمري، المصدر السابق، ص14-13، ص(اد1408 الكتب، عالم بيروت، ،1ط) مكان،
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ذ اريدداا رايجدداا يقصددداا سددكان المغددرب؛ إِ ت بجانددة سددوقاا تجصددار ، و (1)لبحددر المتوسددطسدداحل ا
هددا ن  أل   ؛سددتيطانهااجر حتددى بدددأ الندداس يتنافسددون علددى اكددان فيهددا العديددد مددن الخدددمات والمتدد

؛ طلدق عليهدا الحمدوي بداب الشدرق، حتدى أ  (2)ليهدافقد كانت مالذاا أمناا لمدن يلجد  إِ وتجارتها 
، وكدان علدى مدتن ادذ  السدفن أندواع المنسدوجات (3)التجدار وفيهدا تحدل سدفنهمذ منها يركب إِ 

 . (4)خرىمصر ومكة واليمن وكثير من البلدان األ   ِإلى والمالبس المصنوعة فيها تصدر
دومِ  لسدكان ادذ  المديندة نشداط تجداري ممي دزكان ف ا مدينة أقلي م  أ         ا يؤيدد ذلدك وجدود م 

، واشدتهرت مديندة أقلدي  بتجدارة (5)ق المدن التدي يدتم التبدادل معهداالعمالت العربية في أسوا
د، فإِ السراج، وكلمة السراج تعطي داليل عديددة لمصدابيح اشدتهرت بهدا ادذ  هدا ندوع مدن ان  ا أ  م 

لي الددرأ ن  ، ويبدددو أ  (6)و نددوع مددن المنسددوجاتالمدينددة أ   نددا لددم نجددد ذكددر ن  اددو الصددحيح أل   األ و 
 .  (7)مدينة أقلي  على ساحله لصناعة المنسوجات في

التدددي يقصدددداا التجدددار مدددن مختلدددف  األ نددددلسكاندددت مديندددة المريدددة مدددن أشدددهر مددددن         
ت مددن المهددن الرايعددة فددي مدددينتهم، وقددد صددار نحدداا، ولهددذا فقددد مددارس سددكانها التجددارة و األ  

، وع ددت (8)ليهدا لغدرض التجدارةيددة لتسدتوعب التجدار الدذين يدأتون إِ انتشرت فيها الفنادق العد
، إضدافة لكونهدا (9)سدفنهم عندد مرسدااا تحدل   ذ منها يركدب التجدار وفيهدا؛ إِ بحق باب الشرق

                                                 

 . 183مجهول، حدود العالم من المشرق الى المغرب، ص( 1)

 . 79الحميري، المصدر السابق، ص( 2)

، 3؛ وينًددددددر ايضدددددداا: البغدددددددادي، المصدددددددر السددددددابق، ج119، ص5الحمددددددوي، المصدددددددر السددددددابق، ج (3)
 .  1264ص

 . 114، ص1أبن حوقل، المصدر السابق، ج( 4)

 . 135، ص4الدروي  والعلياوي، المرجع السابق، ج( 5)

، 1)طأبددو الحسددن علددي بددن إسددماعيل ابددن سدديدة المرسددي، المخصددص، تحقيددق: خليددل إبددراايم جفددال، ( 6)
 .  172، ص3( ج1996بيروت، دار أحياا التراث العربي، 

 . 83-82الزاري، المصدر السابق، ص( 7)

 . 70-69؛ ابن الوردي، المصدر السابق، ص563-562، ص2االدريسي، المصدر السابق، ج( 8)

؛ الحميددري، 1264، ص3؛ البغدددادي، المصدددر السددابق، ج119، ص5الحمددوي، المصدددر السددابق، ج( 9)
 . 163، ص1؛ المقري، المصدر السابق، ج538ر السابق، صالمصد
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ى وصفها ابن الخطيدب بقولده   المريدة انيدة مريدة، بحريدة ، حت  (1)رباطاا ب نيت فيها المحارس
وحيدددددوة  صددددديلة سدددددرية، معقدددددل الشدددددموم واالبابدددددة، ومعددددددن المدددددال وعنصدددددر الجبايدددددةبريدددددة، أ  

طول...، ومحدددط التجدددار وكدددرم النجدددار، ورعدددي البحدددار، ماشددديت مدددن اخدددالق معسدددولة سددداأل  
تعدرف  وسيوف مدن الجفدون السدود المسدلولة، وتكدك محلولدة، حضدارة تعبدق طيبدا، ووجدو  ال

، واشددتهرت مدينددة المريددة بتصدددير (2)تقطيبددا، ولمتددزل دار ن سدداك، وخلددوة اعتكدداف وأمسدداك 
وربدا المشدرق اإلسدالمي وأ   ِإلدى ت الحريرية التي تصددرالعديد من المنتوجات منها المنسوجا

الت الحديدد وتصددير التحدف المعدنيدة والسدال) و واندي الفخاريدة والخزفيدة وزيت الزيتون واأل  
 .  (3)والصفر من السكاكين الم ذابة وغيراا من اآلالت الحربية وكذلك مواد تجهيز العروس

                                                 

 االندددلس عدن ، نصدوص(م1085/ادد478 ت)العدذري الدواليي بددأبن المعدروف اندس بدن عمدر بدن احمدد (1)
: تحقيدق الممالدك، جميدع الدى والمسالك البلدان غرايب في والبستان االثار وتنويع االخبار ترصيع كتاب من
؛ الحميددري، المصدددر السددابق، 86، ص(ت.د االسددالمية، الدراسددات معهددد ،مدريددد) االاددواني، العزيددز عبددد
 .  537ص

 . 100، ص(اد1423 الدينية، الثقافة مكتبة القاارة،) والديار، المعااد ذكر في االختيار معيار (2)

-168؛ سدددالم، تدداري  مديندددة المريدددة اإلسدددالمية، ص202-201، ص1المقددري، المصددددر السدددابق، ج( 3)
171  . 
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 الخاتمة

ي فددي األ ندلسددالتأسدديس فددي النشدداط االقتصددادي كشددف البحددث عددن دور المدددن الحديثددة  -1
 جميع النواحي الزراعية والصناعية والتجارية.

 خددرىعرفدت بعدض المدددن بنشداطها الزراعدي الددذي غلدب علدى االنشددطة االقتصدادية األ   -2
نًراا لتوفر الميا  والتربة الصالحة للزراعدة والمندام الماليدم لزراعدة ندوع مدن المحاصديل 

 .خرىدون األ  

رفدت سهام كل مديندة بده، إذ عالصناعات في المدن المحدثة ومدى إِ البحث قيام تناول  -3
 شجع على قيام الصناعة المعدنية. ِمم ا رضهابعض المدن بتوفر المعادن في أ  

سدددس منهدددا المحدثدددة فدددي المجدددال التجددداري، بدددل أ   يةاأل ندلسدددسدددهام المددددن بدددين البحدددث إِ  -4
ا تتمتع به من موقع بحري وثروات معدنيدة بجانة والمرية لم :ألغراض التجارة كمدينتي
 ومحاصيل زراعية مختلفة.
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Abstract 

        The modernized Andalusian cities contributed greatly to the 

economy of Andalusia, in various agricultural and commercial 

fields, until Andalusia was considered one of the rich countries with 

many riches. This was helped by the availability of raw materials 

and fertile soil in addition to the workforce. Some cities were 

known for their agricultural activities that dominated other 

economic activities, according to the availability of factors that help 

in agriculture including rivers and fertile soils, and others are known 

for their industrial activity according to the availability of raw 

materials, the other type of cities is known for the commercial 

activity that is controlled by the site for land, river and marine 

transport ways. 
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