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االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
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ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
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الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .
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تعبر جميع األفكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء
ِ
َ
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تأريخ القبول2020/8/22 :

المستخلص:

أسهمت المدن األندلسية المحدثة بشكل كبير في اقتصاد األندلس ،في مختلف

المجاالت الزراعية والتجارية ،حتى عدت األندلس من البالد الغنية ذات الثروات الكثيرة،
فضال عن األيدي العاملة ،فقد
وقد ساعد على ذلك توفر المواد األولية والتربة الخصبة
ا

عرفت بعض المدن بنشاطها الز ارعي الذي غلب على األنشطة االقتصادية األخرى ،تبعا
لتوفر العوامل المساعدة على الزراعة من أنهار وتربة خصبة ،وعرفت أخرى بنشاطها

الصناعي وفق ا لتوفر المواد األولية ،أما النوع اآلخر من المدن فعرف بالنشاط التجاري
الذي يتحكم به الموقع وتوفر طرق النقل البرية والنهرية والبحرية.

الكلمات المفتاحية  :الزراعة ،المدن ،األندلس.

 طالب ماجستير/قسم التاريخ/كلية التربيَّة األَساسيَّة/جامعة الموصل.
 أُستاذ /قسم التاريخ/كلية التربيَّة األَساسيَّة/جامعة الموصل.

381

األَوضاع االقتصاديَّة يف املدن األَندلسيَّة اليت أَسسها املسلمون يف عصر اإلِمارة واخلالفة (422-138هـ1031-755/م)
أُسامة سامل شيت حامد الزبيدي و فائزة محزة عباس

المقدمة

الحمددد ب رب العددالمين ،والصددالة والسددالم علددى سدديد األولددين واآلخ درين وعلددى لدده

وصبحه أجمعين ،وعلى من تبعهم بإحسان إِلى يوم الدين ،وبعد:

تعددد األندددلس مددن الددبالد الغنيددة بموارداددا االقتصددادية المتنوعددة ،لمددا تتمتددع بدده مددن

موق ددع وت ددوفر المد دواد األولي ددة وكث ددرت أنهارا ددا وغيرا ددا م ددن العوام ددل المس دداعدة علددى النش دداط
االقتصادي.

وعند استقرار المسلمين في األندلس والسيما في عصدر ِ
اإلمدارة قداموا بإنشداا المددن

الجديدددة لدددعم ذلددك االسددتقرار والسددعي للحددد مددن المنازعددات والحددروب بددين عناصددر السددكان
التي تكون منها المجتمع األندلسي ،فأدت تلك المدن أدوا ار كان لها األثر الفعال مدن جميدع

النواحي ومنها االقتصادية.

وأسهمت المدن المحدثة برواج االقتصاد األندلسي ومنتوجاته الزراعيدة والصدناعية

المختلفة فصارت األندلس في مصاف البلدان حتى عدت من أغنااا.

و ِممدا دفعنددي لد ارسددة اددذا الموضددوع محاولددة لتحديددد ومعرفددة دور كددل مددن اددذ المدددن

ف ددي النش دداط االقتص ددادي األندلسد دي ،وم دددى ت ددوفر العوام ددل المس دداعدة عل ددى ازداددار النشدداط
الزراعي والصناعي والتجاري.

فضال عن المقدمة والخاتمة على ثالثدة محداور تنداول المحدور
لقد تضمن البحث
ا

األول الزراعة والثروة الحيوانية والمحور الثاني الصناعة والمحور الثالث التجارة.
اوالً :الزراعة والثروة الحيوانية:

تعددد الز ارعددة والثددروة الحيوانيددة مددن ركددايز االقتصدداد التددي يعتمددد عليهددا أي بلددد،

وفددي األندددلس امددا أحددد أعمدددة اقتصدداداا خاص دةا أنهددا مشددهورة بخصددوبة أرضددها ومناخهددا
وكثدرة أنهاراددا (ِ ،)1ممدا سدداعد علدى النشدداط الز ارعددي وازدادار الثددروة الحيوانيدة فيهددا ،فكثددرت
األشجار وتنوعت المحاصديل الزراعيدة وازدادت الماشدية فيهدا مدن األغندام واالبقدار والمداعز

وكثرت فيها مصايد األسماك.
( )1مجهددول ،تدداري االندددلس ،تحقيددق :عبددد القددادر بوبابددة( ،ط ،1بيددروت ،دار الكتددب العلميددة،)2007 ،
ص.49
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عرفددت المدددن المحدثددة بنشدداطها الز ارعددي وعنايتهددا بددالثروة الحيوانيددة ،إِذ تعددد الرصددافة مددن

أولى المنشآت العمرانيدة فدي عصدر ِ
اإلمدارة ،فقدد جمدع بهدا األميدر عبدد الدرحمن الدداخل مدن
أحسددن األشددجار والغدرايس ِممدا يددأتي بدده رسددله مددن بددالد الشددام كمددا حددوت علددى غ اريددب مددن
الفواكه ( ،)1التي أرسلتها اخته أم (االصبغ) من دمشق مثل الرمان الذي ذاع صيته(.)2
فصددارت الرصددافة بسددتان ا عًيم د ا شددبه بالقصددر الريفددي الددذي عددا

فيدده األميددر عبددد

الددرحمن أيددام وجددود فددي بددال الشددام فددي صددبا ( ،)3كمددا انتشددرت فددي الرصددافة بددذور وأثمددار

أصلها من تونس فض ادال عدن بدالد الشدام وبدذلك عرفدت الرصدافة أصدل للحددايق والمتنزادات
التي وجدت باألندلس(.)4

ومدن أشدهر مدا زرع بالرصدافة الرمدان السدفري الدذي صدار منتشد ار بأنحداا األنددلس

وال يفضددل عليدده مددن أن دواع الفاكهددة حتددى وصددف بأن ده الموصددوف بالفضدديلة المقدددم علددى

أجندداس الرمددان بعذوبددة الطعددم ورقددة العجددم ،وغد ازرة المدداا وحسددن الصددورة ( .)5وكددان رسددول
األميددر عبددد الددرحمن الددداخل إِلددى بددالد الشددام قددد جلددب منهددا الرمددان المنسددوب إِلددى (رصددافة

الشددام) ( ،)6وقددد عرضدده األميددر عبددد الددرحمن علددى رجددال حاشدديته متبااي د ا بدده وكددان ممددن
حضر معهم سفر بن عبيد الكالعي من جندد األردن وادو ينسدب إِلدى األنصدار الدذين كدانوا
يحمل ددون الوي ددة الرس ددول ( )ف ددي غزوات دده ( ،)7فأعط ددا م ددن ذل ددك الرم ددان فأستحس ددن مذاق دده

( )1احمددد بددن يحيددى بددن فضددل اب القرشددي العدددوي العمددري شددهاب الدددين ،مسددالك االبصددار فددي ممالددك
االمصار ( ،ط ،1ابو ًبي ،المجمع الثقافي1423 ،اد) ،ج ،24ص.456

( )2شهاب الدين احمد بن المقري ،نفح الطيب من غصن االنددلس الرطيدب وذكدر وزيدداا لسدان الددين بدن
الخطيب) ،تحقيق :إحسان عباس( ،ط ،1بيروت ،دار صادر ،)1997 ،ج ،1ص.546

( )3ويليددام جدديمس ديو ارنددت ،قمددة الحضددارة ،ترجمددة :زكددي نجيددب محمددود واخ درين( ،بيددروت ،دار الجبددل،

 ،)1988ج ،13ص.302

( )4محمددد عب ددد اب عنددان ،دول ددة اإلس ددالم فددي االن دددلس( ،ط ،4الق داارة ،مكتب ددة الخ ددانجي ،)1997 ،ج،1
ص.200

( )5المقري ،المصدر نفسه ،ج ،1ص.467
( )6المصدر نفسه ،ج ،1ص.467
( )7المصدر نفسه ،ج ،1ص.467
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وسار به إِلى قرية بكورة رية( ،)1وقام بزراعتده فدي ادذ القريدة حتدى صدار شدج ار أثمدر وأيندع

فانتشدروا وكثدر غرسده ونسدب اليدده حتدى عدرف (بالرمدان السددفري) ( ،)2وقدد جداا وصدفه عنددد

أحد الشعراا(:)3

و البس د د د د د د د د د د د ددة ص د د د د د د د د د د د دددف ا أحمد د د د د د د د د د د د د ار

اتت د د د د د د د د ددك وق د د د د د د د د ددد ملي د د د د د د د د ددت ج د د د د د د د د ددوا ار

كأند د د د د د د د ددك فد د د د د د د د دداتح حد د د د د د د د ددق لطيد د د د د د د د ددف

تض د د د د د د د د د د ددمن مرجان د د د د د د د د د د دده األحمد د د د د د د د د د د د ار

حيوي د د د د د د د ا كمثد د د د د د ددل لثد د د د د د دداث الحبيد د د د د د ددب

رض د د د د د د د د دداب ا اذا ش د د د د د د د د دديت او منًد د د د د د د د د د ار

وللس د د د د د د د ددفر تع د د د د د د د ددزى و م د د د د د د د ددا س د د د د د د د ددافرت

فتشد د د د ددكو الند د د د ددوى او تقاسد د د د ددي السد د د د ددرى

أمدا عددن مدينددة البي درة فقددد تددوافرت مددن العوامددل التددي سدداعدت علددى تشددجيع الز ارعددة

فيها من ادذ تدوفر الميدا الدايمدة؛ إِذ ينبدع منهدا نهدر سدنجيل مدن ثلدوج جبدل شدلير( ،)4الدذي

يصب بعداا بنهر قرطبة( ،)5واذا الجبدل يسدمى (جبدل الدثل ) مدن أشدهر الجبدال باألنددلس؛

دتاا ،وقددد وصددف اددذا
إِذ يتصددل بددالبحر المتوسددط ،والي دزال سدداكنو يددرون ثلجدده صدديف او شد ا

( )1كورة رية :كورة واسعة باألندلس متصلة بالجزيرة الخضراا واي قبلي قرطبة ،كثيرة الخيدرات ولهدا مددن

وحصون ورستاف واسع ولها من األقاليم نحدو مدن الثالثدين كدورة ،يسدمي اادل المغدرب الناحيدة أقليمد ا وفيهدا
حمدة يعندي عيند ا تخدرج حدارة واددي اشدرف حمددات االنددلس الن فيهدا مدداا حدا ار وبداردا ،ينًددر :الحمدوي ،ابددو

عبددداب شددهاب الدددين يدداقوت عبددد اب الرومددي( ،ت226اد د1229/م) ،معجددم البلدددان( ،ط ،2بيددروت ،دار
صادر ،)1995 ،ج ،3ص.116

( )2المقددري ،المصدددر السددابق ،ج ،1ص468 -467؛ عبددد الشددافي محمددد عبددد اللطيددف ،السدديرة النبويددة
والتاري اإلسالمي( ،ط ،1القاارة ،دار السالم1428 ،اد) ،ص.352

( )3المقري ،المصدر السابق ،ج ،1ص.468 -467

( )4جبل شيلر :بلفً التصغير وأخر راا ،جبل باألندلس من اعمال البيرة ال يفارقه الثل شتااا وال صديف ا.
ينًر :الحموي ،المصدر السابق ،ج ،3ص.360
( )5ابدو عبيدد عبدد اب بدن عبدد العزيددز بدن محمدد البكدري( ،ت487ا د1092/م) ،المسدالك والممالددك( ،د.م،
دار الغرب االسالمي ،)1992 ،المصدر السابق ،ج ،1ص.239

384

آب (2022/8/18م) 1444/هـ

ملحق العدد ()1/89

الجبل بكونه شااقا جدا وتنتشر علدى سدفوحه أندواع مدن الفواكده( ،)1ويوجدد (السدنبل) الغدايق
الطيددب بجبددل إلبي درة( ،)2ولمددا كانددت البي درة شددبيهة (غوطددة دمشددق) فهددي ِإ اذا تمتدداز بهوايهددا

النقي وغ ازرة أنهاراا وكثرة أشجاراا ،ومنها شجر الموز والجوز الذي ينتشر علدى سدواحلها،
ويوجد بها قصب السكر الذي يصدر إِلى جميع مدن األندلس(.)3

أما مدينة تطلية فهي كثيرة الفواكه ولنهراا األعًم المسمى (وادي ابدر ) ( ،)4أاميدة

الزرعددي؛ إِذ إِن ده ينبعددث مددن جبددال البرتددات( ،)5وعلددى اددذا النهددر جسددر
كبي درة فددي نشدداطها ا

تطيلدة الدذي يتكدون مدن تسدعة عشدر قوسد ا( ،)6أمدا عدن مصدادر ادذا النهدر فيدأتي جدزا منهدا
مددن إِسددبانيا الشددمالية ومددن قلعددة أيددوب ومددن ن دواحي قله درة( ،)7فضد ادال عددن نهددر خددر يسددمى

( )1المص دددر نفس دده ،ج ،2ص896 -895؛ محم ددد ب ددن اي ددوب ب ددن غال ددب (ت الق ددرن 5ا د د11/م)  ،فرح ددة
االنفس في تاري االندلس ،مجلة معهد المخطوطات العربية ،مجلد ،1عدد ،1955 ،1ص.283

( )2البكري ،المصدر السابق ،ج ،2ص.896

( )3ابن غالب ،المصدر السابق ،ص283؛ زكريا محمدد بدن محمدود القزويندي ،اثدار الدبالد واخبدار العبداد،
(بيروت ،دار صادر ،د .ت) ،ص502؛ الحميري ،المصدر السابق ،ص.28

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

المعددروف بالطرنجددة واددو حددوت عًدديم ولدديس لدده اال شددوكه واحدددة وتقددع فيدده عدددة انهددار ويوجددد فيدده الددذاب

كثي د ار .ينًددر :البكددري ،المصدددر السددابق ،ج ،1ص240؛ وينًددر ايض د ا :ابددو عبددد اب محمددد بددن ابددي بكددر
الزاري ،كتاب الجغرافية ،تحقيق :محمد حاج صادق( ،بور سعيد ،مكتبة الثقافة الدينية ،د .ت) ،ص.82

( )5المصدر نفسه ،ص.82

( )6شكيب أرسالن ،الحلدل السندسدية فدي االخبدار واالثدار االندلسدية( ،القداارة ،مؤسسدة اندداوي،)2012 ،
ج ،2ص.168

( )7محمد بن محمد بن عبداب بن ادريس الحسني الطالبي الشدريف االدريسدي ،نزادة المشدتاق فدي اختدراق
االفدداق( ،ط ،1بيددروت  ،عددالم الكتددب1409 ،ا دد) ،ج ،2ص ،554وفلهددر :بفددتح اولدده وثانيدده وضددم الهدداا،

وتشددديد ال دراا وفتحهددا مدينددة مددن اعمددال تطيلددة بشددرق االندددلس ،وينًددر :الحمددوي ،المصدددر السددابق ،ج،4

ص393؛ وينًددر ايضدا :عبددد المددؤمن بددن عبددد الحددق ابددن شددمايل القطيعددي الحنبلددي صددفي الدددين البغدددادي
(ت739اد1338/م) ،مراصد االطالع على اسماا االمكنة والبقاع( ،ط ،1بيروت ،دار الجبل1412 ،اد)،
ج ،3ص.1119
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بنهددر (كاشددر)يمر بتطيلددة ويسددقي معًددم أ ارضدديها( ،)1ولهددذا تددوفرت فيهددا كددل العوامددل التددي

تسدداعد علددى قيددام الز ارعددة والثددروة الحيوانيددة والسدديما األ ارضددي الخصددبة والميددا الددوفيرة(،)2
بحيث وصفها الحميري بالقول :واي من أكرم تلدك الثغدور تربدة بجدود زرعهدا وبددر خرعهدا

وتطيددب ثمرتهددا وتكثددر بركتهددا ( ،)3ويوجددد بمدينددة تطيلددة أيض د ا نددوع مددن الحيوانددات يدددعى

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

أما مرسية قاعدة تدمير فيدخل إِليها من قنطرة مصنوعة مدن الم اركدب فيهدا طدواحين

عدددة وتعددرف بمزارعهددا المختلفددة المحاص ديل وخاصددة أشددجار التددين ونهددر مرسددية المسددمى
(بالنهر األبيض) يخرج من الجبل الذي يخرج منه نهر الوادي الكبير(.)7

( )1ابددو عبددداب محمددد بددن عبددد اب بددن عبددد المددنعم الحميددري (ت900اد د1495/م) ،الددروض المعطددار فددي
خبر االقطار ،تحقيق :إحسان عباس( ،ط ،2بيروت ،مؤسسة ناصر للثقافة ،.)1980 ،ص.133

( )2ابددن غالددب ،المصدددر السددابق ،ص287؛ الحمددوي ،المصدددر السددابق ،ج ،2ص23؛ أرسددالن ،الحلددل
السندسية ،ج ،2ص.168

( )3الد ددروض المعطد ددار ف د ددي خبد ددر األقطد ددار ،تحقي د ددق :احسد ددان عبد دداس( ،ط ،2بي د ددروت ،مؤسسد ددة ناص د ددر
للثقافة ،)1980،ص.133

( )4السددمور( :كتنددور :دابددة) معروفددة تكددون بددبالد الددروس وراا بددالد التددرك تشددبه الددنمس ومنهددا اسددود المددع

واشقر ،ينًر :محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسديني ابدو الفديض الزبيددي( ،ت1205ا د1790/م) ،تداج

العروس من جواار القاموس ،تحقيق :مجموعة من المحققين( ،د.م ،دار الهداية ،د.ت) ،ج ،12ص.81

( )5ابو اسحاق ابراايم بن محمد الفارسي االصطخري ،المسالك والممالك ،تحقيق :محمد جابر عبد العال
الحسيني( ،ط ،3بيروت ،دار صادر ،)2004 ،ص44؛ أرسالن ،الحلل السندسية ،ج ،1ص.274

( )6الزبيدي ،المصدر السابق ،ج ،12ص.81

( )7محمددد بددن محمددد بددن عبددد اب بددن ادريددس الحسددني الطددالبي الشدريف االدريسددي( ،ت560اد د1164/م)،
نزا د ددة المش د ددتاق ف د ددي اختد د دراق االف د دداق( ،ط ،1بي د ددروت ،ع د ددالم الكت د ددب1409 ،ا د د د) ،ج ،2ص561-560؛
الحمي د ددري ،المص د دددر الس د ددابق ،ص539؛ المق د ددري ،المص د دددر الس د ددابق ،ج ،3ص220؛ أرس د ددالن ،الحل د ددل

السندسية ،ج ،3ص.389-387
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وشبه الحميري نهر مرسية بنهر النيل فدي مصدر الدذي يسدقي جميعهدا( ،)1ويدتكلم الحميدري
ع ددن مرس ددية والز ارع ددة فيه ددا ب ددالقول :رخيص ددة الفواك دده كثيد درة الش ددجر واألعن دداب وأص ددناف

الثمر (.)2

وتعددد مرسددية بسددتان شددرقي األندددلس تشددبه أشددبيلية التددي تعددد بشددأن غددرب األندددلس؛ إٍذ

ينقسم النهدر األعًدم بينهمدا ومدن منتزااتهدا الرشداقة والزنقدات ،و(جبدل أيدل)؛ إِذ يوجدد تحتده

بساتين تنتشر فيها العيون(.)3

وتعددد مدينددة أبدددة ذات نشدداط ز ارعددي متميددز نًد ار لقربهددا مددن نهر(الدوادي الكبيددر) ،الددذي

له األثر الكبير في ازداار النشاط الزراعي والحيواني لكثيدر مدن مددن األنددلس واصدفا ذلدك

المقددري بددالقول :ولدديس فددي األرض اتددم حسددن ا مددن اددذا النهددر ...تسددير الق دوارب فيدده للنزاددة
والسير والصيد تحت ًالل الثمار ،وتغريد االطيار ،أربعة وعشدرين مديالا ،ويتعداطى النداس
سرج من جانبيده عشدرة ف ارسد فدي عمدارة متصدلة ومندارات مرتفعدة وابدراج مشديدة ،وفيده مدن

أنواع السمك ماال يحصى (.)4

وأبددز المحاصدديل الزراعيددة التددي اشددتهرت بهددا مدينددة أبدددة اددي القمددح والشددعير الددذي

يغطددي مسدداحات شاسددعة منهددا( ،)5كمددا انتشددرت بهددا ز ارعددة الفواكدده ومنهددا العنددب( ،)6فضد ادال

( )1الروض المعطار ،ص.539
( )2المصدر نفسه ،ص.539

( )3ابو الحسين علي بن موسدى بدن سدعيد المغربدي االندلسدي ابدن سدعيد ( ،ت 685ا د1286/م) ،المغدرب

فددي حلددى المغددرب ،تحقيددق :شددوقي ضدديف( ،ط ،3القدداارة ،دار المعددارف ،)1995 ،ج ،2ص246-245؛

المقري ،المصدر السابق ،ج .3ص ،220أرسالن ،الحلل السندسية ،ج ،3ص.388

( )4نفح الطبيب ،ج ،1ص.208

( )5االدريسي ،المصدر السابق ،ج ،2ص570؛ الحميري ،المصدر السابق ،ص.60

( )6ابددن حددزم واخددرون ،فضددايل االندددلس وأالهددا ،تحقيددق :صددال( الدددين المنجددد( ،ط ،1د .م ،دار الكتدداب
الجديد ،)1968 ،ص.56
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عن زراعة الزيتون فيها( ،)1كما زرع فيها الزعفران الذي يسقى من العيدون الكبيدرة الموجدودة
في مدينة أبدة(.)2

كما وينتشر فدي ادذ المديندة ندوع خدر مدن المحاصديل الزراعيدة يطلدق عليده القسدط(،)3

واو ذات مذاق مر يزرع على جبال أبدة( .)4كما ازدارت بهدا الثدروة الحيوانيدة لغد ازرة الميدا

فيها وذلك نتيجة لقربها مدن نهدر الدوادي الكبيدر كمدا ذكرندا؛ إِذ اسدتعمل فدي ري المزروعدات
وقطعان الماشية فيها ولهذا وضدعها صداحب كتداب تداري األنددلس بأنهدا مديندة زرع وخدرع

وكرم (.)5

تقددع مدينددة طلمنكددة علددى نهددر تددورمس أحددد فددروع نهددر دوي درة

()6

الددذي يجددري فددي

منطقددة سددهلية( ،)7وتعددد طلمنكددة مددن المدددن التددي سددكنتها قبيلددة بنددو أسددد الددذين اعتندوا بشددق
الجددداول إليص ددال المي ددا اليه ددا واس ددتعملوا العدي ددد م ددن الوس ددايل إلنج ددا( الز ارع ددة فيهددا حتددى

امتدددت بسدداتينها علددى مسدداحات واسددعة منهددا أنبت دت محاصدديل عدددة وكددانوا يبددادرون ِإلنشدداا
بددرك المدداا لالسددتفادة م دن الينددابيع المتفج درة ألجددل الددري وأنشددأ المصددانع لجمددع الميددا فددي
الشتاا(.)8

( )1مجهول ،تاري االندلس ،ص.91

( )2ابن غالب ،المصدر السدابق ،ص284؛ ابدن سدعيد ،المصددر السدابق ،ج ،2ص75؛ ابدو الفدداا عمداد

الدددين اسددماعيل بددن محمددد بددن عمددر( ،ت732اد د1332/م) ،تقددويم البلدددان( ،بيددروت ،دار صددادر ،د.ت)،

ص 177-167؛ احم ددد ب ددن عل ددي ب ددن احم ددد الفيد دزاري القلقش ددندي الق ددااري ،ص ددبح االعش ددى ف ددي ص ددناعة
االنشاا(بيروت ،دار الكتب العلمية ،د .ت ،ج ،5ص.222

( )3القسط :عود اندي يتداوى به والهندي غليً اسود مر المذاق والعربي ابيض قوي الرايحة ،ينًر :أبدن
منًور ،المصدر السابق ،ج ،7ص379؛ المقري ،المصدر السابق ،ج ،1ص.141

( )4مجهول ،تاري االندلس ،ص.51
( )5مجهول ،ص.51

( )6محمد عبد اب عنان ،دولة االسالم في االندلس( ،القاارة ،مكتبة الخانجي ،)1997 ،ص.357
( )7أرسالن ،الحلل السندسية ،ج ،2ص.52
( )8المرجع نفسه ،ج ،1ص.32
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أما بالنسبة لمدينة مجريط فقد تميزت بكون مناخها قاسي حدار جداف صديفاا وبدارد
دتاا واددذا ِممددا أثددر علددى أغلددب تربتهددا فجعلهددا قليلددة الخي درات وكددذلك علددى أنهاراددا
قددارص شد ا
ومنتجاتها الزراعية والحيوانية( ،)1ماعدا بعدض المنداطق منهدا المنطقدة التدي تقدع علدى سدفح

جبل الشارات التابع لمدينة طليطلة؛ إِذ حدوت ادذ المنطقدة علدى قطعدان الماشدية مدن البقدر

واألغنام( ،)2كذلك قلعتها الحصينة التي تشدرف علدى ضدفة نهدر سنشدنارس الديمن وادو أحدد
ف ددروع نه ددر تاج دده( ،)3يب دددو أن ا ددذ المن دداطق م ددن مجد دريط انتعش ددت فيه ددا الز ارع ددة والث ددروة

الحيوانية( ،)4وتقع مدينة بطليوس على ضفة نهر (يانة) أو (انة) (.)5

فددي أرض سددهلية منبسددطة تسدداعد علددى النشدداط الز ارعددي بقربهددا مددن النهددر( ،)6وتعددد

بطليوس من المددن التدي اشدهرت بالز ارعدة والثدروة الحيوانيدة فقدد وصدفت عندد ابدن حوقدل:

المشددهورة بالتجددارات والكددروم والغددالت ( ،)7ونً د ار لغ د ازرة ميااهددا التددي تأتيهددا فددي العددادة مددن

األنهار والسيما نهر انه فقد اعتمدت في نشاطها الزراعي عليه فهدي قليلدة المطدر( ،)8ومدن

( )1أرسالن ،الحلل السندسية ،ج ،1ص.347

( )2االدريسي ،المصدر السابق ،ج ،2ص.552

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

ملددوك سددالفة واددي مددن البنيددان الموصددوف ،ينًددر :الحميددري ،المصدددر السددابق ،ص127؛ وينًددر ايض د ا

مجهول ،تاري االندلس ،ص.67

( )4عنان ،االثار االندلسية ،ص.331

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

قريددب مددن جزيدرة شددلطي  ،ينًددر :االدريسددي ،المصدددر السددابق ،ج ،2ص ،545وينًددر ايضد ا :الحميددري،

المصدر السابق ،ص.93

( )6االدريسدي ،المصددر السددابق ،ج ،2ص545؛ الحمدوي ،المصددر السددابق ،ج ،1ص447؛ أبدن سددعيد،
المصدددر السددابق ،ج ،1ص363؛ أبددو الفددداا ،المصدددر السددابق ،ص173؛ البغدددادي ،المصدددر السددابق،

ج ،1ص ،204الحميري ،المصدر السابق ،ص93؛ عنان ،االثار االندلسية ،ص.372

( )7ابو القاسم محمد بن علي بن حوقل ،صورة االرض( ،بيروت ،دار صادر ،)1938 ،ج ،1ص.116
( )8المقري ،المصدر السابق ،ج ،1ص131؛ سحر سالم ،تاري بطليوس اإلسالمية ،ج ،1ص.169
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أبرز منتجاتها الزراعية الفواكه كمدا اشدتهرت بدالثروة الحيوانيدة وتربيدة النحدل للحصدول علدى
عسددل( ،)1وأشددهر مددا اختصددت بدده مدينددة بطليددوس ز ارعددة الحنطددة خاصددة أن تربتهددا خصددبة
وتصددلح كددذلك لتربيددة الماشددية وز ارعددة الزيتددون والعنددب فضد ادال عددن صدديد السددمك فددي وادي

اّنه(.)2

تقددع مدينددة الردة علددى نهددر (شدديقر) الددذي ينبددع مددن بددالد جليقيددة ويحتددوي علددى ب درادة

الذاب يستفاد منها فدي صدناعة الحلدي( ،)3ويطلدق ِ
اإلدريسدي علدى ادذا النهدر نهر(الزيتدون)

( ،)4والنهر اآلخر الذي تقع الردة عليه ادو سدنبورة( ،)5وعلدى شدرق الردة جبدل البدرت الدذي

يفص ددل األن دددلس ع ددن ب ددالد ِ
اإلفد درن ( ،)6ومدين ددة الردة كثيد درة الخيد درات( ،)7ذات تربددة خص ددبة
وفيهددا تنتشددر البسدداتين التددي يددزرع فيهددا الفواكدده المختلفددة األن دواع وفحصددها(( ،)8مشددكيجان)
كثي ددر الض ددياا والم ارع ددي والمد دزارع( ،)9وله ددذا ص ددارت المدين ددة تغطيه ددا الخضد درة واألش ددجار

المختلفددة وتتخلله ددا الم ارع ددي كمددا اش ددتهرت ب ددأنواع المنتجددات الزراعي ددة وعل ددى أطد دراف الردة

( )1مجهول ،تاري االندلس ،ص.102

( )2سددحر السدديد عبددد العزيددز سددالم ،تدداري بطليددوس االسددالمية او غددرب االندددلس فددي العصددر االسددالمي،
(االسكندرية ،مؤسسة شباب الجامعة ،د.ت) ،ج ،1ص.166-165

( )3أب د ددن غال د ددب ،المص د دددر الس د ددابق ،ص286؛ مجه د ددول ،ت د دداري االن د دددلس ،ص131؛ أرس د ددالن ،الحل د ددل
السندسية ،ج ،2ص.256

( )4نزاة المشتاق ،ج ،2ص.733

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

ماية ميل ،ينًر :المصدر نفسه ،ص.83

( )6أبو الفداا ،المصدر السابق ،ص.181
( )7الزاري ،المصدر السابق ،ص.82

( )8الفحص :كل موضع يسكن سدهالا او جدبالا بشدرط ان يدزرع يسدمى فحدص عندد اادل االنددلس ثدم صدار
علم ا لعدة مواقع ،ينًر :الحموي ،المصدر السابق ،ج ،4ص.236

( )9الحميري ،المصدر السابق ،ص.507
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تكثددر الم ارعددي الخض دراا لرعددي الحيوانددات وغابددات الزيتددون والكددروم البقددول اليانعددة وتًللهددا

الجبال من ورايها في األفق البعيد(.)1

وكانددت بجانددة علددى الضددفة اليسددرى لنهددر أندددر الددذي يسددمى (ب دوادي بجانددة) ويدددخل

بجانددة مددن النهددر جدددوالن أولهمددا بددأعلى المدينددة مددن جانددب الشددرقي يددروي بس داتينها جميع د ا
()2
وثانيهم ددا يخت ددرق األحي دداا الش ددمالية ويخ ددرج ِإل ددى األحي دداا الجنوبي ددة حت ددى يص ددب ب ددالنهر
وعرف ددت بجان ددة بالمدين ددة الخص ددبة( ،)3وتع ددد كثيد درة الخيد درات( ،)4ويحت ددوي وادي بجان ددة عل ددى

الفواك دده الش دديا الكثي ددر( ،)5وح ددول مدين ددة بجان ددة مد دزارع وبس دداتين عن ددب وزيت ددون ومتنزا ددات

يقصداا أال المرية(.)6

وتتميددز مدينددة أقلددي

بأنهددا ذات نشدداط اقتصددادي متميددز نً د ار لقددرب األنهددار منهددا

ولهذا ازدارت فيها الزراعة والثروة الحيوانية ،وقد أشار إِلدى ذلدك الحميدري وادي علدى نهدر

منبعددث مددن عددين عاليددة علددى رأس المدينددة فدديعم جميعهددا ( ،)7ونتيجددة لتددوفر اددذا العامددل
المميددز فيهددا واددو الميددا فضد ادال عددن خصددوبة أرضددها ،فقددد انتشددرت فددي أرجدداا اددذ المدينددة
المزارع العامرة التي كانت تحوي على أنواع من المنتجات الزراعية (.)8

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

( )2الحميددري ،المصدددر السددابق ،ص79؛ السدديد عبددد العزيددز سددالم ،تدداري مدينددة المريددة االسدالمية قاعدددة
اسطول االندلس( ،ط ،1االسكندرية ،مكتبة نرجس ،)1969 ،ص.27

( )3االصطخري ،المصدر السابق ،ص.38

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

( )5االدريسددي ،المصدددر السددابق ،ج ،2ص562؛ احمددد بددن يحيددى بددن فضددل اب القرشددي العدددوي شددهاب
الدددين العمددري( ،ت749اد د1348/م) ،مسددالك االبصددار فددي ممالددك االمصددار( ،ط ،1ابددو ًبددي ،المجمددع

الثقافي1423 ،اد) ،ج ،4ص.232

( )6االدريس د ددي ،المص د دددر الس د ددابق ،ج ،2ص566؛ القزوين د ددي ،المص د دددر الس د ددابق ،ص509؛ الحمي د ددري،
المصدر السابق ،ص.79

( )7الروض المعطار ،ص.52

( )8االدريسي ،المصدر السابق ،ج ،2ص.56
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وتق ددع مدين ددة الزاد دراا غ ددرب قرطب ددة ش ددمال نه ددر الد دوادي الكبيد در( ،)1وق ددد جل ددب إِليه ددا

الخليفدة عبددد الددرحمن الناصددر عنددما بدددأ ببنايهددا الميددا مدن أعلددى جبددل العددروس( ،)2والسدديما

أن مي ددا األ مط ددار تجتم ددع بهض ددبة ذل ددك الجب ددل وتج ددري عل ددى س ددفحه وف ددق نً ددام اندس ددي،
فإنشات قنوات وفق ذلك لجلب تلك الميا ورفد المدينة الجديدة من احتياجهدا للمداا وادذا مدا

ت ددم فعل دده( ،)3لق ددد قس ددمت الزاد دراا عل ددى ش ددكل طبق ددات الواح دددة ف ددوق األخ ددرى وش ددمل القس ددم

()4
مد الميدا
األوسط منها على بساتين ومزارع فيها الكثير من المنتجات الزراعية  ،إِذ ساعد ّ
إِ ليه ددا به ددذ الص ددورة عل ددى ازدا ددار نش دداطها الز ارع ددي كم ددا اش ددتهرت مدين ددة الزاد دراا ب ددالثروة

يضدا ،فقدد كدان اقتصداد ادذ المديندة علدى درجدة كبيدرة مدن االزدادار؛ والسديما إِذا
الحيوانية أ ا
ما علمنا المبالغ المبذولة في بنايها على العمال وأادل الحدرف؛ إِذ كدان لخددم مديندة الزادراا
مددن الرجددال والنسدداا والصددقالبة مددن اللحددم( )13000رطددل( ،)5يقسددم عشدرة أرطددال الشددخص

ومدا دون ذلدك علددى صدنوف الطيدر والدددجاج والعجدل والحيتددان ،وبلدغ مدا يقدددم لحيتدان بحيدرة

الزا دراا مددن الخبددز( )12000خب دزة فددي كددل يددوم وسددتة أقف دزة( ،)6مددن الحمددص المنقددع كددل

( )1عنان ،االثار االندلسية ،ص.35

( )2ابدن غالدب ،المصدددر السدابق ،ص34؛ ابددن خلددون عبدد الددرحمن بدن محمددد بدن محمدد ابددن خلددون ابددو
زيددد ولددي الدددين الحضددرمي (ت808ا د1405/م) ،العبددر والددديوان المبتدددأ والخبددر فددي اخبددار العددرب والبربددر

ومددن عاصددرام مددن ذوي الشددأن االكبددر ،تحقيددق :خليددل شددحادة( ،ط ،2بيددروت ،دار الفكددر ،)1988 ،ج،4

ص.185

( )3مؤنس ،معالم تاري المغرب واالندلس( ،القاارة ،دار الرشاد ،د .ت) ،ص.375
( )4الحميري ،المصدر السابق ،ص.295

( )5الرطدل :يددزن ( )112أوقيددة كدل أوقيددة ( 8مثاقيددل) وكددل مثقدال ( )4.722غددم أي  3.453غددم ،ينًددر،
فالتر انتس ،المكاييل واالوزان االسالمية ومدا يعادلهدا فدي النًدام المتدري ،ترجمدة :كامدل العسدلي( ،عمدان،

منشورات ،الجامعة االردنية ،)1970 ،ص.37

( )6أقفزة  :والقفيدز فدي قرطبدة كدان يتسدع ل د  42مددة مدن امدداد النبدي محمدد ( )انده كدان يكيدل 16 .44
لت ار  .ينًر  :انتس ،المرجع نفسه ،ص. 68
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يوم( ،)1من اذا يبدو أن ها كانت تحوي علدى م ارعدي كبيدرة لتربيدة قطعدان الماشدية كمدا يوجدد
منها مصايد عديدة لتلبية حاجة سكانها من اذ المنتجات .

وتق ددع مدين ددة س ددالم ف ددي (وط دداا)( ،)2م ددن األرض ذات مد دزارع وبس دداتين واس ددعة ويق ددع

الجب ددل ال ددذي يس ددم ى (بالش ددارات) خل ددف المدين ددة ويحت ددوي عل ددى ث ددروة حيواني ددة م ددن االبق ددار

واالغنام التي يضدرب بهدا المثدل فدي وزنهدا وتصددر إِلدى سداير انحداا األنددلس ( ،)3واقليمهدا
واسددع كثيددر الماشددية وخيراتهددا وفي درة( ،)4ومنددام مدينددة سددالم يبدددو بدداردا ويددؤثر أحيان دا علددى

نشاطها الزراعي حتى قال الشاعر في ذلك:

وأثق د ددل م د ددن ع د ددذل عل د ددى غي د ددر قاب د ددل

وأبد د د ددرد بد د د ددردا مد د د ددن مديند د د ددة سد د د ددالم

()5

ولهددذا نجددد أن الشددعير الددذي يددزع فددي ش دنت بريددة مددن اعمددال مدينددة سددالم فددي خددر

أيلول للتخلص من الثلوج وتأثيراا على المحاصيل الزراعية في تلك المنطقة (.)6

و ِمما اشتهرت به مدينة المرية كثرة زراعة الفواكده فدي واديهدا؛ إِذ احتدوى ادذا الدوادي

على بساتين ومزارع واسعة ،كما يجري فيه أنهار تستعمل لري المزروعات ( ،)7أما بالنسدبة
لزراعة الحنطة في المرية فهي تعتمد على المطر وتختلف من سنة إِلى أخدرى فدي كمياتهدا

( )1ابن عذاري ،المصدر السابق ،ج ،2ص  ،232المقري ؛ المصدر السابق ،ج ،1ص. 567

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

في مؤسسة الراسلة( ،ط ،8بيروت مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر  ،) 2005ج ،1ص. 55_54

( )3االدريسي ،المصدر السابق ،ج ،2ص.553-552

( )4محم ددد البغ دددادي الموص ددلي ب ددن حوق ددل( ،ت267ا د د880/م) ،ص ددورة االرض( ،بي ددروت ،دار ص ددادر،

 ،)1938ج ،1ص.117

( )5ابن حزم ،طوق الحمامة فدي االلفدة واالالف ،تحقيدق  :احسدان عبداس (ط ،2بيدروت المؤسسدة العربيدة
للدراسات والنشر  )1987ص.179

( )6ابن حزم ،المحلى باألثار( ،بيروت دار الفكر ،د .ت ) ج ،4ص.69

( )7االدريسد ددي ،المصد دددر السد ددابق ،ج ،2ص562؛ ابد ددن الد ددوردي ،المصد دددر السد ددابق ،ص ،70الحميد ددري،
المصدر السابق ،ص. 538
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وذلدك تبعدا لتفداوت سددقوط األمطددار( ،)1كمدا احتددوت المريدة علددى مدزارع واسدعة مددن الشددعير،

ومن عجايب المرية أن الشعير يخزن سدتين أو سدبعين سدنة ال يفسدد ويؤكدل بخدالف غيرادا

من المناطق على حد قول الزاري(.)2

أقددام الحاجددب المنصددور بددن أبددي عددامر مدينددة ال ازا درة علددى نهددر ال دوادي الكبيددر فددي

قرطبددة( ،)3وقددد تميددزت اددذ المدينددة بِإنشدداا المدزارع والبسدداتين وتعددددت المحاصدديل الزراعيددة
ومنه دا الشددعير الددذي كددان يددزرع كددل سددنة(ألف مدددي) ( ،)4لدددواب الحاجددب المنصددور وبلددغ

حصددة الزا دراا مددن اللحددم كددل يوم(عشددر الددف رط دالا) ،ماعدددا الطيددر واألسددماك والحيتددان(،)5
و ِمم دا يشددير ِإلددى ازداددار مدينددة ال ازا درة فددي جوانبهددا االقتصددادية وصددية الحاجددب المنصددور
البنه عبد الملدك وقدد وطيدت لدك مهداد الدولدة وعزلدت طبقدات أوليايهدا وقداي

لدك بدين دخدل

المملكة وخرجها واستكثرت لك من أطعمتها وعدداا ،وخلفدت لدك جبايدة تزيدد علدى مايقويدك

بجيشددك ونفقتددك فددال تطلددق يدددي ِ
اإلنفدداق . . . ،وال تبطربددك وال بأحجابددك النعمددة والسددالمة
فتنسوا أمالكم في بطون بني امية وشيعهم بقرطبة (.)6

( )1العمري ،المصدر السابق ،ج ،4ص.233
( )2كتاب الجغرافية.101 ،

( )3ابد ددن عد ددذاري ،المصد دددر السد ددابق ،ج ،2ص276؛ الحميد ددري ،المصد دددر السد ددابق ،ص284؛ المقد ددري،
المصدر السابق ،ج ،1ص.579

( )4المدي :او مكيال ألال الشدام يسدع خمسدة عشدر مكوكد ا والمكدوك صداع ونصدف وقيدل اكثدر مدن ذلدك
حوالي خمسة وأربعين رطالا ،ينًر :الزبيدي ،المصدر السابق ،ج ،39ص.515

( )5ابن عذاري ،المصدر السابق ،ج ،2ص298؛ المقري ،المصدر السابق ،ج ،1ص.585-584

( )6ابددو الحسددن عل ددي بددن بس ددام الشددنتريني ب ددن حسددان( ،ت542ا د د1147/م) ،الددذخيرة ف ددي محاسددن اا ددل
الجزيرة ،تحقيدق :احسدان عبداس( ،ط ،1تدونس ،الددار العربيدة للكتداب ،)1979 ،ج ،7ص77-76؛ محمدد

بن عبد اب بدن سدعيد السدلماني اللوشدي االصدل الغرنداطي االندلسدي ابدو عبدد اب الشدهير بلسدان الددين ابدن

الخطيددب( ،ت776اد د1374/م) ،اعمددال االعددالم فدديمن بويددع قبددل االحددتالم مددن ملددوك االسددالم ومددا يتعلددق

بذلك من الكالم ،تحقيق :سيد كسروي حسن( ،ط ،1بيدروت ،دار الكتدب العلميدة ،)2002 ،ج ،2ص-77
78؛ عنان ،دولة اإلسالم في االندلس ،ج ،1ص.582-57
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لق ددد ع دددت م دددن المس ددلمين الحديث ددة ذات نش دداط ز ارع ددي متمي ددز أث ددر عل ددى االقتص دداد
األندلسي بشدكل كبيدر؛ نًد ار لكثدرة محاصديلها وِانتاجهدا الز ارعدي المتندوع ،ولتدوفر الميدا مدن
امطار وأنهار الدور الكبير في رفع اإلنتداج وادذا مدا انصدفت بده المددن المحدثدة حيدث وجدد

فددي اغلبهددا األنهددار التددي تجددري فددي أ ارضدديها ،فضد ادال عددن أسددباط األرض وخصددوبة التربددة
فيها ،كذلك ازدارت فيها الثروة الحيوانية.

ثانياً :الصناعة:

در فددي اقتصدداد أي بلددد وفددي األندددلس كددان لهددا أبلددغ
دور كبيد اا
مددن المعلددوم أن للصددناعة اا
األثر في ازداار اقتصاداا ،نً ار لتدوفر جميدع العوامدل المسداعدة علدى قيدام الصدناعة منهدا
مواد خام كالمعادن واألخشاب وتوفر األيدي العاملة(.)1

اشددتهرت مدينددة ألبي درة بوجددود معددادن عديدددة منهددا الفضددة والددذاب والحديددد والنحدداس
والرص دداص والص ددفر(ِ ،)2مم ددا أدى إِل ددى قي ددام الص ددناعات المعدني ددة فيه ددا ك دداألواني واآلالت

واحتوى ساحل ألبيرة على المرجان وقد جمع بأقل من شهر ثمانون قنطار( ،)3كما وجدد فدي
مديندة البيدرة بقربده بطرنده علدى سداحل ألبيدرة معددن( ،التوتيدا) ( ،)4وفدي حصدن شدلوبينية فددي

يضد دا كم ددا وج ددد فيه ددا مقط ددع الرخ ددام ووص ددف بأند ده ل ددين أب دديض تعم ددل من دده األطب دداق
ألبيد درة أ ا
()5
واألقدا( واألكواب وكان كل ذلك يصدر من ألبيرة إِلى ساير أنحاا األندلس .
( )1ابن غالب المصدر السابق ،ص.281

( )2االصددطخري ،المصدددر السددابق ،ص44؛ ابددن غالددب ،المصدددر السددابق ،ص283؛ الحمددوي ،المصدددر

السددابق ،ج ،1ص244؛ القزوينددي ،المصدددر السددابق ،ص502؛ عبددد المددؤمن بددن عبددد الحددق ابددن شددمايل

القطيع ددي الحنبل ددي ص ددفي ال دددين البغ دددادي( ،ت739ا د د1338/م) ،م ارص ددد االط ددالع عل ددى اس ددماا االمكن ددة
والبقاع( ،ط ،1بيروت ،دار الجبل1412 ،اد) ،ج ،1ص.111

( )3البكد د ددري ،المصد د دددر السد د ددابق ،ج ،2ص . 897القنطد د ددار :الواحد د ددد مد د ددن القنطد د ددار يسد د دداوي مد د ددن حيد د ددث
األساس( )100رطل .ينًر :انتس ،المرجع السابق ،ص 40وما بعداا.

( )4التوتيددا :الطبيددة او الطيبددة واددي حجددر ابدديض ملمددع مرصددص ثقيددل يصدديغ النحدداس األحم در أصددفر.
ينًر :مجهول ،تاري االندلس ،ص.52

( )5البكري ،المصدر السابق ،ج ،2ص898؛ ابن غالب ،المصدر السابق ،ص283؛ الحمدوي ،المصددر

الس د ددابق ،ج ،1ص244؛ القزوين د ددي ،المصد د دددر الس د ددابق ،ص ،502البغد د دددادي ،المص د دددر السد د ددابق .ج،1

ص.111
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كما اشتهرت البيرة بالحرير المفضل المقدم على جميع األنواع باألنددلس فض ادال عدن

الكتددان الت ددي تش ددتهر نواحيه ددا بص ددناعته( ،)1حت ددى فضددل عل ددى كت ددان مص ددر( ،)2وم ددن أبددرز

صددناعات مدينددة مرسددية صددناعة الحلددل( ،)3والددديباج( ،)4حتددى قددال ابددن سددعيد عنهددا كمددا
يتجهز الفارس من تلمسان( ،)5كذلك تجهدز العدروس مدن مرسدية ( ،)6كمدا اختصدت بضداعة

الوشددي( ،)7المددذاب الددذي تعجددب بحسددن صددناعية أاددل المشددرق واشددتهرت بضدداعة البسددط
والس دديما ف ددي تنتال ددة أح ددد أعم ددال مرس ددية ،وكان ددت تب دداع بأس ددعار عالي ددة ف ددي المش ددرق وم ددن

االسد درة المرجع ددة ،والحص ددر الفتان ددة الص ددنعة ،و الت
الص ددناعات األخ ددرى بمرس ددية ص ددناعة ّ
الحديددد والصددفر مددن األمقدداص والسددكاكين المذابددة وغيددر ذلددك مددن أدوات العددروس والجنددود
ويددتم تصددديراا إِلددى بددالد أفريقيددا وغيراددا مددن الددبالد ،كددذلك وجدددت صددناعة الزجدداج والفخددار

المددزج الم ددذاب وض ددمت صددناعات حربي ددة م ددن الرم ددا( والسددروج م ددن الت الحددرب التددي

( )1االصطخري ،المصدر السابق ،ص44؛ الحموي ،المصدر السابق ،ج ،1ص.244
( )2البكري ،المصدر السابق ،ج ،1ص.239

( )3الحلددل :يددأتي مددن الحلددة والتسددمى حلددة اال ان تكددون ثددوبين مددن جددنس واحددد .ينًددر :امجددد الدددين أبددو السددعادات

المبددارك بددن محمددد بددن محمددد عبددد الك دريم الشدديباني الجددزري ابددن االثيددر ،النهايددة فددي غريددب الحددديث واالثددر ،تحقيددق:
ط دداار احم ددد ال د دزاوي ومحم ددود محمد ددد الطن دداحي( ،بيد ددروت ،المكتب ددة العلميد ددة )1979 ،ج ،1ص432؛ اب ددن منًد ددور،

المصدر السابق ،ج ،11ص171؛ الزبيدي ،المصدر السابق ،ج ،28ص.322

( )4الددديباج :قددال عنهددا الزبيدددي اددي مددن االبريسددم اددو ضددرب مددن المنتددوج الملددون الوان د ا والددديباج مددن الثيدداب فارسددي
معددرب انمددا اوديبدداي ،أي عددرب بأبدددال اليدداا األخي درة جيم د ا وقيددل اصددله ديب د ا عددرب بزيددادة الجدديم العربيددة ،ينًددر :تدداج
العروس ،ج ،5ص544؛ وينًر ايض ا :محمدد رواسدي قلعجدي وحامدد صدادق قنيبدي ،معجدم لغدة الفقهداا( ،ط ،1د .م،
دار النفايس ،)1988 ،ص.212

( )5تلمان :مدينة عًيمة قديمة كاندت دار مملكدة ألمدم سدالفة وادي فدي سدفح جبدل اكثدر شدجرة الجدوز ولهدا نهدر كبيدر
يسددمى سطفسدديق تقددع فددي الغددرب األوسددط ،ينًددر :كاتددب مراكشددي ،االستبصددار فددي عجايددب االمطددار( ،بغددداد ،دار

الشد ددؤون الثقافيد ددة )1986ص176؛ وينًد ددر ايض د دا الحم د ددوي ،المصد دددر السد ددابق ،ج ،2ص44؛ القزويند ددي ،المص د دددر
السابق ،ص172؛ العميري ،المصدر السابق ،ص.135

( )6حلى المغرب ،ج ،2ص245؛ المقري ،المصدر السابق ،ج ،3ص.221
( )7الوشي :نق

الثوب ،ينًر :الزبيدي ،المصدر السابق ،ج ،40ص.201
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اعتنددى بصددناعتها أاددل األندددلس عامددة( ،)1والسدديما إِذا علمنددا أن مرسددية مددن أشددهر ن دواحي

األندلس بمعدن الفضة(.)2

وفي مدينة ابدة عرفدت صدناعة الفخدار مدن حجر(المرقشديتا) الذابيدة التدي النًيدر لهدا

في أي مكان(.)3

يددرجح علددى أن مج دريط يعددود إِلددى معنددى جريددان الميددا أو مجدداري الميددا الددوفيرة(،)4

ودل ددت األبح دداث عل ددى ان تل ددك المج دداري الت ددي تحم ددل المي ددا الجوفي ددة إِل ددى أحي دداا مجد دريط

مصددنوعة مددن مددادة الفخددار ذات النوعيددة الجيدددة مددن تربددة مجدريط العًيمددة التكددوين والنددوع؛

لذا تعد مجريط من اكثدر مددن األنددلس حيداة وحركدة كثيدرة التجدارات واألعمدال والصدناعات
وبقيدت أسدماا بعددض أحيايهدا حددد اآلن تحمدل مسدميات أصددحاب الحدرف المتنوعددة مدن ذلددك

الدددباغين  ،curtidoresوالصددباغين  Timtorerosوالطدرازين وغيراددا مددن المهددن والحددرف
التي أطلقت على مناطق وجود أصحابها باسم حرفهم تلك مدن خصدايص المددن اإلسدالمية
وتبقى صناعة الفخار من أبرز تلك الصناعات(.)5

فض ادال عدن صدناعات أخدرى منهدا الحصدر والحبددال وغيدر ذلدك ِممدا يشدتق مدن نبددات
الحلفدداا وصددناعات معدنيددة إِذا مددا علمنددا دور مج دريط فددي الجانددب الدددفاعي عددن األندددلس

ضددد اجمددات إِسددبانيا الشددمالية فالبددد مددن قيامهددا اآلالت الحربيددة والمعدددات العسددكرية مددن
سيوف ورما( وخناجر وتروس( ،)6وغيراا من الصدناعات المعدنيدة مثدل القضدبان الحديديدة

المسددتعمل ة علددى نوافددذ وشددرفات البيددوت وغيددر ذلددك مددن صددناعات وحددرف مثددل :الق د اززين،
والج اززين ،والصباغين ،والعطارين(.)7

( )1المقري ،المصدر السابق ،ج ،1ص.202-201
( )2االصطخري ،المصدر السابق ،ص.44

( )3مجهول ،تاري االندلس ،ص53؛ المقري ،المصدر السابق ،ج ،1ص.142

( )4محمود علي مكي ،مدريد العربية( ،القاارة ،دار الكاتب العربي ،د.ت) ،ص23ومابعداا.
( )5مجهول ،تاري االندلس ،ص96؛ مكي ،مدريد العربية ،ص.82-81

( )6التروس :ومفدرد تدرس والتدرس مدن السدال( المتدوقى بهدا ،ينًدر :اّبدن منًدور ،المصددر السدابق ،ج،6
ص.32

( )7مكي ،مدريد العربية ،ص.84-83
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عددرف نهددر الردة باحتوايدده علددى الددذاب الخددالص؛ لددذا اشددتهرت الردة بصددناعة الحلددي(.)1
وفي بجانة حجر يشبه اليداقوت األحمدر يوجدد بفنددق قدرب أحدد ق ارادا بأشدكال مختلفدة وكدان
ذا الوان زااية كما يتواجد معدن الفضة بكثرة بجبال حمة( ،)2بجاندة ومعدادن غريبدة(ِ ،)3ممدا
سد دداعد علد ددى قيد ددام الصد ددناعات المعدنيد ددة فيهد ددا .واشد ددتهر سد ددكان أقلد ددي

بصد ددناعة األدوات

الفخاريددة( ،)4كمددا وجدددت فددي بعددض المدددن المحدثددة والتددي اقيمددت ألغدراض عسددكرية بعددض
الصناعات وفدي ادذا يشدير ابدن حيدان إِلدى مديندة الفدتح التدي بنيدت ألجدل اسدترجاع طليطلدة

مددن أيدددي المتمددردين إِذ إِن عبدددالرحمن الناصددر أقددام بهددا أس دواق وازداددرت بهددا الصددناعات
الغذايية والمهن لددعم حصدار المديندة ،وِاسدناد جدي

الفدتح ،وِاذا كدان ذلدك بشدكل مؤقدت أال

أنه يشير إِلى وجود نشاط صناعي لسد حاجة الجندي الموجود فيها(.)5

أم دا عددن مدينددة الزا دراا فقددد شددهدت نشدداط ا اقتصددادي ا فددي مجددال الصددناعة وذلددك
بسبب عناية الخليفة عبد الرحمن الناصدر بهدا لكونهدا مقد ار لحكمده؛ ِإذ نقدل ِإليهدا بيدت المدال
والدددواوين ،كمددا دعددا العامددة إِلددى السددكن بهددا وزرع علدديهم األم دوال ،ولهددذا ازداددر اقتصدداداا

بشددكل كبيددر وًهددرت بهددا أن دواع الحددرف واألصددناف وصددارت سددوق ا لكثيددر مددن البضددايع(،)6
كما نقل ِإليها الناصر دار السكة من مدينة قرطبة(.)7
( )1اب ددن غال ددب ،المص دددر الس ددابق ،ص286؛ مجه ددول ،ت دداري االن دددلس ،ص131؛ الحمي ددري ،المص دددر
السابق ،ص507؛ أرسالن ،الحلل السندسية ،ج ،2ص.256

( )2البكري ،المصدر السابق ،ج ،2ص898-897؛ مجهول ،تاري االنددلس ،ص53؛ المقدري ،المصددر
السابق ،ص.143-142

( )3الحميري ،المصدر السابق ،ص.79
( )4جاسددم ياسددين الدددروي

وحسددين جبددار العليدداوي ،د ارسددات فددي تدداري المدددن االندلسددية( ،ط ،1دمشددق،

مكتبة تموز ،)2016 ،ج ،4ص.135

( )5المقتبس ،تحقيق :شالميتا ،ص.283

( )6ابن حوقل ،المصدر السابق ،ج ،1ص112؛ ابن سعيد ،المصدر السابق ،ج ،1ص.179

( )7ابو مروان حيان بدن خلدف بدن حسدين بدن حيدان بدن محمدد ابدن حيدان القرطبدي( ،ت469ا د1076/م)،
المقتد ددبس ،تحقيد ددق :شد ددالميثا( ،مدريد ددد ،المعهد ددد االسد ددباني العربد ددي الثقد ددافي )1979 ،ص244؛

السامرايي واخرون ،المرجع السابق ،ص.180
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ولق ددد قام ددت ف ددي مدين ددة الزاد دراا العدي ددد م ددن الص ددناعات منه ددا أند ده اق دديم فيه ددا دار

لصددناعة اآلالت الحربيددة كاألسددلحة ،وكددذلك ازداددرت فيهددا صددناعة الحلددي للزينددة( ،)1كمددا

كانت اناك صناعة األواني المصنوعة من العداج التدي اسدتعملتها زوجدات الخلفداا وجدواري
وقدد كاندت قبددل ادذ األوانددي تسدتعمل لحفدً العطددور أو للمحافًدة علددى أدوات الزيندة لنسدداا

الخلفاا(.)2

حًي ددت مدين ددة المري ددة بش ددهرة واس ددعة من ددذ تأسيس ددها بص ددناعة المنس ددوجات الحريري ددة الت ددي

انتقلت إِليها من مدينة بجانة التي وصلت بها صناعة اذ المنسوجات مرحلة مزدادرة ،وقدد

فاقت المرية مدينة قرطبة نفسها في صناعة المنسوجات( ،)3إِذ صدنع فيهدا أندواع مدن الحلدل

ومختلددف الثيدداب التددي اطلددق عليهددا األصددبهاني والجرجدداني والسددتور المكللددة وغيراددا وكانددت
اذ الثياب تصنع من أنواع الحرير ،كما برع سكان المرية بعمل الوشدي ولدم ينافسدهم بدذلك

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

ونس دداا المري ددة مارسد دوا ص ددناعة النس ددي ؛ إِذ عمل ددت نس دداؤام ب ددالغزل ،بينم ددا م ددارس الرج ددال
يضا بصناعة األثاث الجيد(.)5
صناعة الحياكة واشتهرت المرية أ ا
كمددا ك ددان للمريددة دار للص ددناعات المعدني ددة منهددا ص ددناعة التحددف المعدنيددة والسددال(

و الت الحديد ددد والصد ددفر والفخد ددار والزجد دداج والنحد دداس ،وقد ددد تد ددم فيهد ددا صد ددناعة العديد ددد مد ددن
الصناعات منها اآلالت الحربية ولوازم تجهيز العروس وكذلك وجدد فيهدا صدناعة السدكاكين

( )1ابن خلدون ،المصدر السابق ،ج ،4ص185؛ المقري ،المصدر السابق ،ج ،1ص578؛ عنان ،دولدة
اإلسالم في االندلس ،ج ،1ص.438

( )2المقدري ،المصدددر السددابق ،ج ،2ص112؛ سدالم ،قرطبددة حاضدرة الخالفدة فددي االندددلس( ،اإلسددكندرية،
مؤسسة شباب الجامعة )1997ج ،2ص.132-131-130

( )3الحموي ،المصدر السابق ،ج ،5ص119؛ سالم ،تاري مدينة المرية االسالمية ،ص.155

( )4ابن غالب ،المصدر السابق ،ص284-283؛ االدريسي ،المصدر السابق ،ج ،2ص562؛ الحمدوي،
المص دددر الس ددابق ،ج ،5ص119؛ اب ددن س ددعيد ،المص دددر الس ددابق ،ج ،2ص193؛ أب ددو الف ددداا ،المص دددر

السددابق ،ص199؛ ابددن الددوردي ،المصدددر السددابق ،ص70-69؛ الحميددري ،المصدددر السددابق ،ص538؛

المقري ،المصدر السابق ،ج ،1ص.202-162

( )5الزاري ،المصدر السابق ،ص.102-101
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المذابة( ،)1وتشتهر المرية بحصااا الذي يشبه الدر في رونقه ولده ألدوان غريبدة ومدن عدادة
أال المرية وضع اذا الحجر في أحواض من الماا(.)2

كم د ددا عرف د ددت المري د ددة بالرخ د ددام (الص د ددقيل المل د ددوكي)( ،)3ال د ددذي يس د ددتعمل لص د ددناعة

األ حد دواض واللوح ددات المنش ددورية ف ددي ش ددكلها وشد دوااد القب ددور( ،)4وك ددان ينق ددل رخ ددام المري ددة
األبديض إِلددى مدينددة الزادراا لبنداا جدددرانها( ،)5حتددى سددمي ابدن الخطيددب المريددة ببلددد (الكتددان
والرخ ددام)( .)6وم ددن الص ددناعات األخ ددرى الت ددي اش ددتهرت به ددا مدين ددة المري ددة ص ددناعة الزي ددوت
واستخراجها من الزيتون ،كذلك اشتهرت بصناعة السفن كونهدا قاعددة األسدطول اإلسدالمي،

ويددذكر صدداحب كتدداب تدداري األندددلس أن دار صددناعة المريددة يقسددم إِلددى قسددمين األول فيدده
الم ارك د ددب الحربي د ددة واآلالت والع د دددد العس د ددكرية ،والث د دداني في د دده القياري د ددات الت د ددي توج د ددد فيه د ددا
الصناعات والحرف المختلفة(.)7

( )1ابن غالب ،المصدر السابق ،ص284-283؛ االدريسي ،المصدر السابق ،ج ،2ص562؛ الحمدوي،
المص دددر الس ددابق ،ج ،5ص119؛ اب ددن س ددعيد ،المص دددر الس ددابق ،ج ،2ص193؛ اب ددو الف ددداا ،المص دددر

السددابق ،ص199؛ العمددري ،المصدددر السددابق ،ج ،4ص233؛ ابددن الددوردي ،المصدددر السددابق ،ص-69

70؛ الحميري ،المصدر السابق ،ص538؛ المقري ،المصدر السابق ،ج ،1ص202-162؛ سالم ،قرطبة
حاضرة الخالفة في االندلس ،ج ،2ص.130

( )2ابدن حددزم واخدرون ،المصدددر السددابق ،ص58؛ ابدن سددعيد ،المصددر السددابق ،ج ،2ص193؛ المقددري،
المصدر السابق ،ج ،1ص.201

( )3المقري ،المصدر السابق ،ج ،3ص.220

( )4سالم ،تاري مدينة المرية اإلسالمية ،ص.163
( )5المقري ،المصدر السابق ،ج ،1ص.526

( )6مشدداادات اب ددن الخطي ددب ف ددي ب ددالد المغددرب واالن دددلس( ،االس ددكندرية مؤسس ددة ش ددباب الجامع ددة)1983
ص.83

( )7مجه ددول ،ص138؛ وينً ددر ايضد د ا :س ددالم ،ت دداري مدين ددة المري ددة اإلس ددالمية ،ص166؛ أب ددو الفض ددل،
المرجع السابق ،ص.222
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ثالثاً :التجارة:

تع ددد التج ددارة م ددن المقوم ددات األساس ددية القتص دداد أي بل ددد ،فه ددي م ددن أعم دددة النش دداط

االقتصددادي ورواج منتوجاتدده وس ددلعه وديمومددة اس دواقه وط ددرق المواصددالت البريددة والبحري ددة
فيدده ،وقددد سدداعدت عوامددل عدددة علددى نشدداط التجددارة ورواجهددا فددي األندددلس فددي العديددد مددن

مدددنها ،ومددن اددذ العوامددل وجددود المحاصدديل الزراعيددة والثددروة الحيوانيددة والصددناعية وطددرق
المواصددالت مددن م دوان وأنهددار وطددرق بريددة وكث درة األس دواق والفنددادق كددل ذلددك شددجع علددى
رواج التج ددارة الداخلي ددة منه ددا والخارجي ددة م ددع جمي ددع ال ددبالد حت ددى ع دددت األن دددلس م ددن اكث ددر

البلدان تجارة ومواد أولية(.)1

وكددان لمدددن المسددلمين نشدداط تجدداري مهددم ومددن تلددك المدددن المحدثددة  :مدينددة أبدددة إذ

يصددف ابددن الخطيددب نشدداط ابدددة االقتصددادي والتجدداري بددالقول  :مدينددة ابدددة ،دار العم دران

المسددتبحر ،الدربض الحددري المحصددر والمبدداني الشددم االنددوف وعقايددل المصددانع الجمددة الكلددي
والشؤف ،والغاب االندوف ،وبلدد التجدر والعسدكر المجدر ( ،)2ويضديف القلقشدذي إِلدى وصدف

ابدة واي ثانية الجناحين وكبرى األختين ،ومساامة جيدان فدي حدين الحدين ،مديندة أخدذت
عرض الفضاا االغرق ،وتمشت فيه أرباضها تمشي الكتابة الجامعدة فدي المهددق المشدتملة

علددى المتدداجر والمكاسددب ،والوضددع المتناسددب ،والفل د المعددي ريعدده عمددل الحاسددب ،وك دوارة

ال دددبر الألس ددب ،المتع ددددة اليعاس ددب ،فأت ددا( العف دداا بريوعه ددا الع ددامرة ،ودارت ك ددؤوس عق ددار
الحتوف ببنيان السيوف (.)3

وصفت مدينة مجريط بأنها كثيرة التجارات ( ،)4وكدان لموقعهدا الجغ ارفدي القريدب

مدن مديندة طليطلدة ( ،)5إِذ عددت ادذ المديندة األخيدرة مركد از لجميدع مددن األنددلس ( ،)6لهددذا
( )1ابن الوردي ،المصدر السابق ،ص70

( )2ريحان ددة الكت دداب ونجع ددة المنت دداب ،تحقي ددق  :محم ددد عب ددد اب عن ددان( ،ط ،1الق دداارة مكتب ددة الخ ددانجي،

 ،)1980ج ،1ص.76

( )3صبح االعشى ،ج ،6ص.553

( )4االدريسي ،المصدر السابق ،ج ،2ص.553
( )5العميري ،المصدر السابق.523 ،

( )6االدريسي ،المصدر السابق ،ج ،2ص .536
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األبد أن تجارة مجريط كانت تمر عبدر ادذ المديندة إِلدى أنحداا مددن األنددلس األخدرى ،كمدا
أن فددي مدينددة مج دريط أس دواق عددامرة حتددى لقددت أشددار الدددكتور مكددي إِلددى أن ده بقيددت أس دواق
مدينة مجريط مدة طويلة بعد سقوطها بيد إِسبانيا الشمالية تسير على النًام اإلسدالمي فدي

أوضدداعها ورس ددومها؛ إِذ ك ددان يش ددرف عل ددى األسد دواق م ددا ي دددعو باإلس ددبانية ALmutaceb

ويعددود إِلددى اللفددً العربددي المحتسددب الددذي يشددرف علددى األس دواق فددي أغلددب مدددن األندددلس

لتوقيع العقوبات ومراقبة األسعار وغيراا من األعمال المكلف بها(.)1

ومدينة الردة معروفة بكثرة الكتان ووجود أجود األنواع منده فيهدا ،ويصددر منهدا إِلدى

بعض مناطق األندلس والسيما إِلى منداطق الثغدور( ،)2ويصدف صداحب كتداب حددود العدالم
من المشرق إِلى المغرب الردة وتجارتها بالقول واي ذوات نعم كثيدرة ،عدامرة يؤمهدا تجدار
بالد الروم والمغرب ومصر بها تجارات كثيرة (.)3

وكانددت بجانددة قاعدددة إقلدديم بلنيددة أنشددأاا جماعددة مددن التجددار والبح دريين األندلس ديين

الددذين يعملددون علددى ش دواط األندددلس والمغددرب ،بعددد أن شددعروا بددأن نشدداطهم بحاجددة إِلددى
حماي ددة ودع ددم ،وكوند دوا اتح دداد م ددن التج ددار م ددنهم أب ددو عبي ددد الكركب ددي وأب ددو عايش ددة والص ددقر
وصهيب ورغبوا في نقدل تجداراتهم إِلدى األنددلس وطدنهم األصدلي فاختداروا الخلدي الدذي تقدع

عليه مدينة بجانة ثم عرف فيما بعد باسم المرية وصارت تلك المنطقة منطقة تابعدة للعدرب
اليمد ددانيين ،إذ تد ددركتهم حكومد ددة قرطبد ددة مقابد ددل حمايد ددة س د دواحل األند دددلس مد ددن جهد ددة البحد ددر

المتوسددط ،وعرفددت تلددك المنطقددة باسددم (أر الدديمن) ثددم أنشددأت مدينددة مسددورة بعددد حصددول
التج د ددار عل د ددى الح د ددق بأنش د دداي ها وازداد ازدا د ددار بجان د ددة ف د ددي عه د ددد الخليف د ددة عب د ددد ال د ددرحمن

الناص ددر(355اد دد961/م) ،إِذا عج ددب بالمري ددة فجعله ددا القاع دددة ف ددي س ددنة(344اد دد955/م)،
وأسس فيها منشدآت وعمداير كبيدرة وبدذلك صدارت مدن ابدرز وأكبدر مدوان األنددلس( ،)4علدى

( )1مدريد العربية ،ص.85
( )2الحميري ،المصدر السابق ،ص.507
( )3مجهول ،ص.182
( )4اسددحاق بددن الحسددين المددنجم( ،ت القددرن 4اد د9/م) ،اكددام المرجددان فددي ذكددر المددداين المشددهورة فددي كددل
مكان( ،ط ،1بيروت ،عالم الكتب1408 ،اد) ،ص14-13؛ العمري ،المصدر السابق ،ص.79
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سدداحل البحددر المتوسددط( ،)1وصددارت بجانددة سددوقا تجاري دا رايج دا يقصددداا سددكان المغددرب؛ إِذ
كددان فيهددا العديددد مددن الخدددمات والمتداجر حتددى بدددأ الندداس يتنافسددون علددى اسددتيطانها؛ ألنهددا

وتجارتها فقد كانت مالذا أمنا لمدن يلجد إِليهدا( ،)2حتدى أطلدق عليهدا الحمدوي بداب الشدرق؛
إِذ منها يركب التجدار وفيهدا تحدل سدفنهم( ،)3وكدان علدى مدتن ادذ السدفن أندواع المنسدوجات
والمالبس المصنوعة فيها تصدر إِلى مصر ومكة واليمن وكثير من البلدان األخرى(.)4
أما مدينة أقلي

فكان لسدكان ادذ المديندة نشداط تجداري مميدز و ِممدا يؤيدد ذلدك وجدود

العمالت العربية في أسواق المدن التدي يدتم التبدادل معهدا( ،)5واشدتهرت مديندة أقلدي

بتجدارة

السراج ،وكلمة السراج تعطي داليل عديددة ،فِإمدا أنهدا ندوع مدن المصدابيح اشدتهرت بهدا ادذ

المدينددة أو نددوع مددن المنسددوجات( ،)6ويبدددو أن ال د أري األول اددو الصددحيح ألننددا لددم نجددد ذكددر
لصناعة المنسوجات في مدينة أقلي

على ساحله(.)7

كانددت مدينددة المريددة مددن أشددهر مدددن األندددلس التددي يقصددداا التجددار مددن مختلددف
األنحدداا ،ولهددذا فقددد مددارس سددكانها التجددارة وصددارت مددن المهددن الرايعددة فددي مدددينتهم ،وقددد

انتشرت فيها الفنادق العديددة لتسدتوعب التجدار الدذين يدأتون إِليهدا لغدرض التجدارة( ،)8وعددت

بحق باب الشرق؛ إِذ منها يركدب التجدار وفيهدا تحدل سدفنهم عندد مرسدااا( ،)9إضدافة لكونهدا

( )1مجهول ،حدود العالم من المشرق الى المغرب ،ص.183
( )2الحميري ،المصدر السابق ،ص.79
( )3الحم د ددوي ،المص د دددر الس د ددابق ،ج ،5ص119؛ وينً د ددر ايضد د د ا :البغ د دددادي ،المص د دددر الس د ددابق ،ج،3
ص.1264
( )4أبن حوقل ،المصدر السابق ،ج ،1ص.114
( )5الدروي

والعلياوي ،المرجع السابق ،ج ،4ص.135

( )6أبددو الحسددن علددي بددن إسددماعيل ابددن سدديدة المرسددي ،المخصددص ،تحقيددق :خليددل إب دراايم جفددال( ،ط،1
بيروت ،دار أحياا التراث العربي )1996 ،ج ،3ص.172

( )7الزاري ،المصدر السابق ،ص.83-82

( )8االدريسي ،المصدر السابق ،ج ،2ص563-562؛ ابن الوردي ،المصدر السابق ،ص.70-69

( )9الحمددوي ،المصدددر السددابق ،ج ،5ص119؛ البغدددادي ،المصدددر السددابق ،ج ،3ص1264؛ الحميددري،
المصدر السابق ،ص538؛ المقري ،المصدر السابق ،ج ،1ص.163
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رباطا بنيت فيها المحارس( ،)1حتى وصفها ابن الخطيدب بقولده المريدة انيدة مريدة ،بحريدة
بريد ددة ،أ صد دديلة س د درية ،معق د ددل الشد ددموم واالبابد ددة ،ومعد دددن الم د ددال وعنصد ددر الجبايد ددة وحيد ددوة

األس د طول ،...ومحددط التج ددار وكددرم النجددار ،ورع ددي البحددار ،ماشدديت م ددن اخددالق معسددولة
وسيوف مدن الجفدون السدود المسدلولة ،وتكدك محلولدة ،حضدارة تعبدق طيبدا ،ووجدو ال تعدرف

تقطيبددا ،ولمتددزل دار نسدداك ،وخلددوة اعتكدداف وأمسدداك ( ،)2واشددتهرت مدينددة المريددة بتصدددير
العديد من المنتوجات منها المنسوجات الحريرية التي تصددر إِلدى المشدرق اإلسدالمي وأوربدا

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

( )1احمدد بدن عمدر بدن اندس المعدروف بددأبن الدواليي العدذري(ت 478ا د1085/م) ،نصدوص عدن االندددلس
من كتاب ترصيع االخبار وتنويع االثار والبستان في غرايب البلدان والمسالك الدى جميدع الممالدك ،تحقيدق:

عبددد العزيددز االا دواني( ،مدريددد ،معهددد الد ارسددات االسددالمية ،د.ت) ،ص86؛ الحميددري ،المصدددر السددابق،
ص.537

( )2معيار االختيار في ذكر المعااد والديار( ،القاارة ،مكتبة الثقافة الدينية1423 ،اد) ،ص.100

( )3المقددري ،المصدددر السددابق ،ج ،1ص202-201؛ سددالم ،تدداري مدينددة المريددة اإلسددالمية ،ص-168

.171
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Economic Conditions in Andalusian Cities Founded by
Muslims in the Era of the Emirate and the Caliphate
(138-422 AH / 755-1031 AD)

Osama Salem Sheet Al-Zubaidi
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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.
Key words : Agriculture, cities , Andalusia
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