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وط دولة حتى سق يمتنزهات وحدائق األندلس منذ الفتح اإلسالم

 م(7962 –177هـ/666 –29الموحدين )

 رباب قطب عبد السالم عبد الرحمن                                               
 ، جامعة الفيوم، تاريخ إسالميباحثة ماجستير                                                  

 
 :صمخمالـ

ات في ببلد األندلس كأثر ذلؾ متنزىاستيدفت الدراسة رصد ككصؼ أنكاع الحدائؽ كال
ا اىتماـ كبلن مف الخمفاء كاألمراء كالكزراء ككبار رجاؿ  ،عمى المجتمع األندلسي كتناكلت أيضن

  باتات المختمفة مف أنحاء العالـ.كجمب كزراعة الن ،ات كالحدائؽ الفخمةمتنزىالدكلة ببناء ال
ستقرائي في قراءة المصادر المختمفة كاستنباط الحقائؽ اعتمدت الدراسة عمى المنيج اال

كاستخدمت  ،باإلضافة إلي المنيج التاريخي لتتبع األحداث االجتماعية لعصر الدراسة ،منيا
كاىتماـ كبلن مف الخمفاء  ،اتمتنزىالدراسة المنيج الكصفي لكصؼ أشكاؿ كأنكاع الحدائؽ كال

 ات.متنزىبناء كتشجير الحدائؽ كالاس بكعامة الن
أف الطبيعة الخبلبة كالمكارد الطبيعة كاألنيار ساعدت كبلن مف  ىكتكصمت الدراسة إل

كجمب النباتات  ،ات كالبرؾ كاألحكاض المائيةمتنزىاألمراء كعامة الناس عمى بناء الفاء ك الخم
حيث  ،مى المجتمع في األندلسىتماـ أثر كبير عكاف ليذا االك  المختمفة مف أنحاء العالـ.

، كما كالترفية عف أنفسيـ ،خركج الناس في الصيؼ كاألعياد لقضاء أكقات ممتعة ىإل لأد
 ساعد الحكاـ عمى تكفير سبؿ الراحة ليـ.

 متنزىات، حدائؽ، األندلس، المسممكف، دكلة المكحديف، إسبانيا.  الكممات المفتاحية:
 

Parks and Gardens of Andalusia from the Islamic Conquest 

until the Fall of the Almohad State (92-668 AH/ 710-1269 AD). 

By: Rabab Qutb Abdul-Salam 

 

Abstract: 

The aim of the current study is to monitor and describe the types 

of gardens and parks in the country of Andalusia and their impact on 

Andalusian society. The study relied on the inductive approach in 
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reading the various sources and eliciting facts from them in addition to 

the historical method to track the social events of the era of the study. 

The study concluded that the picturesque nature and natural resources 

such as rivers helped the caliphs, princes and common people to build 

parks ponds and water basins and water basins and to bring different 

plants around the world themselves and also helped the rulers provide 

them with comfort. 

 

Keywords: Parks, Gardens, Andalusia, Muslims, Almohad State, 

Spain.  

 
 :الـمـقـدمــة
كلع الخمفاء كاألمراء كالكزراء ككبار رجاؿ الدكلة بطبيعة كجماؿ األندلس الخبلبة  جاء

ئة أسباب الراحة ألنفسيـ، كما ات الخاصة بيـ لتييمتنزىاىتماميـ ببناء الحدائؽ كال ىإل
قامة اال ،يا لعامة الشعب لمتنفس كالتركيح عف أنفسيـئكا ببنااىتم  .د بياحتفاالت كاألعياكا 

كقد تميز أىؿ األندلس بشيرة  ،فعممكا عمى جمب النباتات المتنكعة مف كؿ أنحاء العالـ
زىات في بعض المدف مثؿ بمنيسية نتفأقامكا الم ،في غرس الحدائؽ كتنسيقيا خاصةن  ،كبيرة

الكثير مف البساتيف  وكساعدىـ عمى ذلؾ كجكد النير الكبير الذم يكجد عمى ضفتي ،كأشبيمية
 كالرياض. اتنكالج

 :تيةوسوف تتناول الدراسة المحاور اآل
 .األندلس كحدائؽ متنزىات: أكالن  -
 .قرطبة كحدائؽ متنزىات: ثانينا -
 .كأنكاعيا غرناطة مدينة متنزىات: ثالثنا -
 .بمنسية مدينة متنزىات: رابعنا -
 .إشبيمية مدينة متنزىات: خامسنا -
 .لمريةأ مدينة متنزىات: سادسنا -
 .لمتنزه كاألمراء فاءالخم خركج: سابعنا -
  .كالحّمات البرؾ: ثامننا -
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 :متنزهات وحدائق األندلس أوًل 
كتميزىا بأجمؿ حدائؽ كبساتيف العالـ اإلسبلمي،  ،اشتيرت األندلس بطبيعتيا الخبلبة

ككثرة الكدياف في  ،تجمع بيف المركج الخضراء المنبسطة، كالجباؿ التي تزينيا الغابات يفي
فييا العديد مف المدف ذات الفحكص التي يخرج إلييا الناس لمنزىة رفت كع   ،أراضييا

 ىرؼ عف األندلسييف بكلعيـ الشديد لمخركج إل. كقد ع  (ٔ)كالسباحة كقضاء كقت الفراغ
ل ،الحدائؽ  خاصةن ، حتفاالتاألعياد أك اال فيسكاء   ،ضفاؼ األنيار كالكدياف لمتنزه ىكا 

 كقت الصيؼ. 
، لدييـلحقكؿ كالبساتيف كانت شائعة المتنزىات كا ىيف إلعادة خركج األندلسي كانت

 ،(ٕ)كجمب أنكاع مختمفة منيا لتزييف كتنظيـ الحدائؽ ،ىتـ األغنياء بزراعة الزىكرافقد 
كأصبحت ىذه الحدائؽ أماكف يستمتع فييا الناس بالمناظر الخبلبة، كأصكات الطبيعة 

 .(ٖ)الجميمة
كتشيد ليـ حدائؽ  ،غرس الحدائؽ كتنسيقيا كاف ألىؿ األندلس شيرة خاصة فيكما 

ف يعتنكف بإنشاء ك كاف األندلسيك ، (ٗ)كؽذكالزاىرة بكفرة البراعة كحسف ال الرصافة كالزىراء
كؿ  مكتحتك  ،فأصبحت ىذه الحدائؽ بعدد البيكت في األندلس ،(٘)الحدائؽ كتنسيؽ المتنزىات

 .(ٙ)كاممةككسائؿ راحة  اا كأشجارن حديقة عمى مياه جارية كزىكرن 

                                                           
عصمت عبد المطيؼ دندش، األندلس في نياية المرابطيف كمستيؿ المكحديف عصر الطكائؼ الثاني  (ٔ) 
ـ، ٜٛٛٔىػ/ ٛٓٗٔ، ٔـ(، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، لبناف، طٔ٘ٔٔ -ٙٔٔىػ/ ٙٗ٘-ٓٔ٘)

 .ٖٖٗص
 .ٔٔص ـ،ٜٜٗٔىػ/ ٘ٔٗٔ، ٕيكسؼ فرحات، ديكاف ابف زيدكف، دار الكتاب العربي، بيركت، ط (ٕ)
خضراء الجيكشي، الحضارة العربية اإلسبلمية في األندلس، مركز دراسات الكحدة العربية،  ىسمم (ٖ)

 .ٗٔٗٔـ، صٜٜٛٔ، ٕبيركت، ج
ريف، مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر، محمد عبد اهلل عناف، نياية األندلس كتاريخ العرب المنتص (ٗ)

 .ٙٗٗـ، صٜٙٙٔىػ/ ٖٙٛٔ، ٖالقاىرة، ط
، الحياة االجتماعية في األندلس كأثرىا في األدب العربي كفي األدب األندلسي، دار يمحمد سعيد الدغم (٘)

 .ٗٛـ، صٜٗٛٔأسامة، د. ـ، 
 .ٙٚٔ، ص ٔسممى خضراء الجيكشي، الحضارة العربية، ج  (ٙ)
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عمييا تزييف الجدراف  ىيطغ ككاف ،خمت الحدائؽ األندلسية مف التماثيؿ ألمر ديني
 (ٛ)ستعماؿ القرميد األزلجاككجكد بعض األقكاس الجميمة، ك  ،كأشكاؿ كألكاف مختمفة (ٚ)بالجص

 ،بألكاف مختمفة كعديدة، ككاف يستعمؿ لزخرفة العيكف كاألحكاض كالمقاعد كالممرات كاألدراج
ختبلؼ األلكاف كاألزىار، اعتماد عمى أكثر مف اال متنزهميو في تجميؿ الكاف يعتمد ع ىتح

آخر، فيتغير شكؿ الحديقة  ىمما يسمح بنقميا مف مكاف إل ؛التي كانت تزرع في قكارير
 .(ٜ)حسب الرغبة
يذىبكف إلييا مع حبيباتيـ  ،لركاد الترفيو كالتسمية ذناأصبحت ىذه المتنزىات مبلكقد 

، ككاف الناس يخرجكف إلى الحدائؽ كالمتنزىات (ٓٔ)كمرح   ليك   فييقضكف النيار  ،بلنيـكخ
 ليتسامركف كيتجاذبكف أطراؼ الحديث بقرب جداكؿ المياه كتحت ظبلؿ األشجار. 

مفاء كاألمراء الخ ىنتشار المتنزىات الجميمة إلازدىار ىذه الرياض ك ايعكد الفضؿ في 
كبنكا  ،ف كالحدائؽ الرائعةقصكر الفخمة التي تحيط بيا الجنادكا الفشي ،بيا االذيف أظيركا كلعن 

زىات كانت حافمة بأنكاع نت، فيذكر لنا ابف سعيد أف ىذه الم(ٔٔ)المتنزىات الخاصة كالعامة
 كالبحيرات يقضكف أكقاتيـ (ٕٔ)ف يخرجكف إلى األنيار كالغدرافك فاألندلسي ،المتع كالمسرات

                                                           
المتبمكر،  يالطبيع ي: جبس، مف مكاد البناء، ىك خاـ مف كبريتات الكالسيـك المائّص/ ِجّص)مفرد(ج   (ٚ)

ظـ المكسكر، أحمد مختار عكتجبيس الطبلء البيكت كتقكيـ الحجارة  يكلكنو كمكف الصدؼ، كيستخدـ ف
 .ٖٚٚص ، ٔ مجـ، ٕٛٓٓىػ/ ٜٕٗٔ، ٔط، ، عالـ الكتب، القاىرةةعمر، معجـ المغة العربية المعاصر 

 ،طبله بالقرمد مبنى بيا أك يغطى بيا كجو البناء، قرمد الشئ أقرميد، حجارة مصنكعة تنضج بالنار، ي   (ٛ)
 ، صٔكىك كؿ ما يطمى بو لمزينة كالجص كنحكه، أحمد مختار عمر، معجـ المغة العربية المعاصرة، مج

ٔٛٓٗ. 
معجـ المغة العربية المعاصرة، دـ، أحمد مختار عمر، يزلج، أزلج المكاف جعمو زلقنا حتى تزؿ فيو الق أزلج،ك 

 .ٜٜٓص  ،ٔمج
جكدت عبد الكريـ يكسؼ، األكضاع االقتصادية كاالجتماعية في المغرب خبلؿ القرنيف الثالث كالرابع  (ٜ)

 .ٖٖٗـ(، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، د.ت، صٓٔ – ٜاليجرييف)
، كمية األندلسي،  الشعرجميمة شحادة الخكرم، الطبيعة في  (ٓٔ) رسالة قدمت لنيؿ شيادة أستاذ في العمـك

 .ٖٙـ، صٜٙٗٔاآلداب، جامعة بيركت، 
 .ٕٙجميمة شحاتو الخكرم، الطبيعة في الشعر األندلسي، ص (ٔٔ)
ابف منظكر، محمد بف مكـر بف  المياه الراكدة قميمة العمؽ، يغادرىا السيؿ، يالغدراف، مفرد غدير، كى (ٕٔ)

محمد أحمد حسب اهلل، ك الكبير،  يعبداهلل عم :(، لساف العرب، تحقيؽـٖٔٔٔ ق/ٔٔٚكفى سنة)المت يعم
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ىذه  مما كانت تستيك  اككثيرن  ،يمرحكف كيميكف ،يافعمى ضفا األمسياتك  الصباح في
كبصحبتيـ  ،كيقرضكف الشعر ،المناظر طبلب المتعة كالمذة، فكانكا يتعاطكف الشراب

لى الطيكر كخرير المياه تارةن  ،فيستمعكف إلى مغنيتيـ تارة ،كالمغنكف (ٖٔ)القياف  ل،أخر  كا 
تطرب الثكمى،  كخميؿ، كألحاف   جميؿ، ككأس   فمـ تكف تخمك مف كجو  فيقكؿ ابف سعيد: "

 .(ٗٔ)ماؿ كأحمى"أشيى مف بمكغ اآل كمحاضرات  
ىتمكا بإنشاء المطاعـ ، الحب األندلسييف لمخركج كالتنزه خارج ديارىـ كنتيجةن 

 زيباع فييا لممسافريف الخب ،كالحكانيت عمى طكؿ الطريؽ الكاصؿ بيف المدف كبعضيا
كنظرنا لحب األندلسييف لمتنزه كقضاء  .(٘ٔ)انوك أككؿ شئ منيا في  ،كالسمؾ كجميع الفكاكو

ىتمكا بإقامة المتنزىات، فتنكعت متنزىات األندلس ا ة،بلبالطبيعة الخ فيأكقات فراغيـ 
 كنذكر كمنيا:

 متنزهات وحدائق قرطبة: :ثانًيا
باألرض الخضراء الجميمة التي تكسكىا األزىار كالنباتات  (ٙٔ)تميزت مدينة قرطبة

ضاء سكاف قرطبة بالتكجو إلييا لمتمتع بجماليا كلق مالطبيعة البيجة تغر  المتنكعة، فيذه

                                                                                                                                                               

أحمد مختار عمر، معجـ المغة العربية ؛ ٕٖٚٔ ، ص، دار المعارؼ، القاىرةيىاشـ محمد الشاذلك 
 .ٜٚ٘ٔ ، صٔالمعاصرة، مج

، ص ٔرة، مجالعربية المعاص قياف، مفرد قينة، بمعنى مغنية أك أمة، أحمد مختار عمر، معجـ المغة (ٖٔ)
ٔٛٛٙ. 

في التاريخ المحمى،  ىىػ(، أختصار القدح المعم٘ٛٙ -ىػٓٔٙبف مكسى ) يابف سعيد، أبى الحسف عم (ٗٔ)
 .ٛٓٔـ، صٜٜ٘ٔ، الييئة العامة لشئكف لممطابع األميرية، القاىرة، مإبراىيـ اإلبيار  :تحقيؽ

، نزىة المشتاؽ في ي بف إدريس الحمكم الحسنعبداهلل محمد بف محمد لف عبد اهلل كاإلدريسي، أب (٘ٔ)
 .ٙٙ٘، صٔـ، مج ٕٗٓٓىػ/ ٕٕٗٔاختراؽ اآلفاؽ، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، 

النصرانية كاإلسبلـ كدار المممكة  ،كمستقر الخبلفة األمكية ،قرطبة، قاعدة ببلد األندلس كأـ مدائنيا (ٙٔ)
، يمشيكرة بعمارتيا خاصة المسجد األعظـ، اإلدريس يكى ،، كتقع عمى ضفة النير األعظـكمدينة العمـ

 ياإلشبيم رمبف عامر بف حبيب الحميسماعيؿ بف محمد إالكليد  يأب م، الحمير ٗٚ٘نزىة المشتاؽ، ص 
، منتخبة مف كتاب الركض المعطار في خبر ، صفة جزيرة األندلسـ(ٛٗٓٔىػ/ ٓٗٗالمتكفى سنة)

، ، المقرمٖ٘ٔ، صـٜٛٛٔىػ/ ٛٓٗٔ، ٕالجيؿ، بيركت، لبناف، ط األقطار، تصحيح: ليفي بركفنساؿ، دار
ـ(، نفح الطيب ٖٔٙٔىػ/ ٔٗٓٔ) المتكفى سنة  يالتممسان مشياب الديف أبك العباس أحمد بف محمد المقر 

 .ٖ٘ٔ، ص ٔ، مجإحساف عباس، دار صادر، بيركت :مف غصف األندلس الرطيب، تحقيؽ
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، (ٛٔ)، فيذكر المقرم أف قرطبة أحدقت بيا البساتيف الخضراء(ٚٔ)ستجماـ بيافترات الراحة كاال
مدينة أندلسية كبرل، تضـ خارج أسكارىا حدائؽ  مذلؾ شأف أ فيككانت قرطبة شأنيا 

إلقامة  ىبعضيا يستخدـ كمصم ،مخضرة كذات خمائؿ ،ةكاسعة، يطمؽ عمييا اسـ الشريع
ل ،الصمكات في الفضاء كقت األعياد كاالحتفاالت الدينية كىك طريؽ ممتد  ،جانبيا الحكر ىكا 

 .(ٜٔ)طمكف ممتقى ليـبتكيتخذه المتنزىكف كالعشاؽ كالم ،تحفو األشجار
-ٜٔٙػ/ىٖٙٙ-ٖٓ٘) عيد الخميفة الحكـ المستنصر فيكبمغت قرطبة عمى األخص 

ف ك مدينة مف قبؿ، فقد كصفيا المؤرخ مستكل مف الرخاء كالثراء ما لـ تبمغو (ٕٓ)ـ(ٜٙٚ
المسيب: "كانت قرطبة في الدكلة  يف العرب أبدع كصؼ، فقاؿ الحجازم فك كالجغرافي

ستقر سرير الخبلفة المركانية، كىي مف اسبلـ، كمجمع أعبلـ األناـ، بيا المركانية قبة اإل
الرأس مف الجسد، كنيرىا مف أحسف األنيار، مكتنؼ بديباج المركج، مطرز  األندلس بمنزلة

كىذا يدؿ عمى أف  .(ٕٔ)كيبسـ النكار" ،باألزىار، تصدح في جنباتو األطيار، كتنعر النكاعير
كىذا يدؿ عمى اىتماـ األمراء كالسكاف  ،بكاممو باألشجار كغيرىا اجانبي النير كاف مزركعن 

 كالرياض لمنزىة كالفائدة االقتصادية. كعمؿ المركج ،بالزراعة
 الرصافة: هز نتم -2

-ٖٛٔ) قصر الرصافة مف أكؿ ما بناه األمير عبد الرحمف الداخؿكاف 
في أكؿ أيامو لمسكف كالتنزه فيو، حيث أنشأ عبد الرحمف الداخؿ  (ٕٕ)ـ(ٛٛٚ-٘٘ٚىػ/ٕٚٔ

                                                           
ي التاريخ اإلسبلمي، الييئة المصرية العامة لمكتاب، جكدت ىبلؿ كمحمد محمكد صبح، قرطبة ف (ٚٔ)

 .ٓ٘- ٜٗـ، ص ٜٙٛٔمصر، 
 .ٓٙٗص ، ٔ، مج المقرم، نفح الطيب (ٛٔ)
ىػ/ ٜٖٚٔ، ٕ، دراسات عف ابف حـز ككتابة طكؽ الحمامة، مكتبة كىبة، مصر، طيالطاىر أحمد مك (ٜٔ)

 .ٖٗـ، ص ٜٚٚٔ
الحكـ بعد  ىكلتد أبيو عبد الرحمف الناصر لديف اهلل، خمفاء األندلس بع ي، ثانالحكـ المستنصر باهلل (ٕٓ)

عمف الجياد كخرج بنفسو لمحاربة ممؾ ليكف كأمير أكاف عمره  ثمانية كأربعكف عاـ، ك منو، ك  كفاة كالده بعيد  
 يمـ كالثقافة حتى قيؿ عنو أعمـ بنتصؼ بحبو لمعا  نتصارات، ك االقشتالة كككنت برشمكنة، كأحرز الكثير مف 

 .ٕٚٔـ، ص ٖٕٔٓتاريخ المغرب كاألندلس، زرقاء اليمامة،  يطبلؽ، يمنى رضكاف، دراسة فاإل أمية عمى
 ٖ٘ٔ، ص ٔالمقرم، نفح الطيب، مج  (ٕٔ)
 ي، كلد ف، كنيتو أبك المطرؼبف الحكـىك عبد الرحمف بف معاكية بف ىشاـ بف عبد الممؾ بف مركاف  (ٕٕ)

كقصد ببلد  ،ظير بيا بنك العباس عندما ؽ، خرج مف دمشفصاحتوعرؼ بعممو ك ىػ، ٕٔٔدمشؽ سنة 
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شأىا جده تي أنضاحية بشماؿ قرطبة أطمؽ عمييا اسـ الرصافة تشبينا برصافة دمشؽ ال
كألحقت بو متنزىات كحدائؽ بديعة، فقد  ،رتفاع لسكناها فخمنا شديد االىشاـ، ثـ أقاـ بيا قصرن 

. "كأكدعيا ما كاف (ٖٕ)كاألشجارة الناردة مف كؿ أنحاء العالـ ،نقؿ إلييا النباتات العجيبة
نمت بيمف  ىحت الشاـ مف النكل المختار كالحبكب الغريبة، ىكسفر رسكاله إل ،ستجمبو يزيدا

انتشرت عما  ،أثمرت بغرائب مف الفكاكو ،معتمة االتربية في المدة القريبة أشجارن الجد كحسف 
الذم  م،، كمف أشيرىا الرماف السفر (ٕٗ)عترؼ بفضميا عمى أنكاعيا"اف ،قميؿ بأرض األندلس

بجماؿ فصاركا ال يفضمكف سكاه مف ىذه الرصافة، فكاف يمتاز  ،نتشر في كؿ ببلد األندلسا
 . (ٕ٘)الطعـ كغزارة الماء كحسف الصكرة

أختو أـ األصبغ  ىسفر رسكؿ عبد الرحمف الداخؿ إل ىنسبة إل مالرماف السفر  كسمي  
أخييا ىدايا تذكره بأرض الشاـ مف بينيا فاكية الرماف، فكزع  ىبببلد الشاـ، فقد أرسمت إل

ف الذيف يتو، ككاف مف بيالخميفة عبد الرحمف الداخؿ في مجمسو ىذه الفاكية عمى حاش
سفر بف عبيد الكبلعي، فقد ادخر نصيبو مف ىذه  ىو يسمتادحصمكا عمى شئ منيا أحد ق

فسر بو أشد السركر  ،كحصؿ عمى شجرىا، كأخبر الخميفة بذلؾ ،كقاـ بزرع حبيا ،الفاكية
يا كانتشرت بيا، كزرع من ،كأثنى عميو، كىكذا دخمت فاكية الرماف ألكؿ مرة أرض األندلس

 .(ٕٙ)يونسبة إل مبالرماف السفر  ىكتكسع الناس في زراعتيا، كأصبح يسم ،بمنية الرصافة
 ،اليكـ خارج قرطبة، تقاـ فيو أطبلؿ جدراف ىكال يزاؿ مكقع منية الرصافة معركفنا إل

يصؿ الرصافة  افيعتقد أنو ك ،طريؽ في باطف األرض ىإل مكقاعات في جكفيا باب يؤد
عف  اما رغب في الراحة كالتسمية بعيدن مف الداخؿ كاف يمر عبره كمبقرطبة، كأف عبد الرح

 .(ٕٚ)ةأنظار رعيتو بقرطب
                                                                                                                                                               

مؤلؼ مجيكؿ، ذكر ، بصقر قريش ينعتو الخميفة العباسالمغرب حتى دخؿ األندلس عبر الثغر المنكب، ك 
 .ٓٔٔٔ، ٜٓٓٔ، ص ٔـ، جٖٜٛٔببلد األندلس، تحقيؽ كترجمة: لكيس مكلينا، مدريد، 

لعصر اإلسبلمي، مؤسسة شباب ، قرطبة في ام؛ أحمد فكر ٙٙٗ، صٔالمقرم، نفح الطيب، مج (ٖٕ)
 .ٙ٘؛ جكدة ىبلؿ، قرطبة في التاريخ اإلسبلمي، صٕٛٔـ، صٖٜٛٔسكندرية، الجامعة، اإل

 .ٚٙٗ، ص ٔالمقرم، نفح الطيب، مج  (ٕٗ)
 ٚٙٗ، ص ٔالمقرم، نفح الطيب، مج (ٕ٘)
 .ٛٙٗ، ٚٙٗ، ص ٔالمقرم، نفح الطيب، مج  (ٕٙ)
، العدد الرابع، جامعة مجمة التراث العممى العربي، "ندلسمنيات )منى( األ"، مإقباؿ حسف أحمد الراك  (ٕٚ)

 .ٙٗٔـ، ص ٕٔٔٓ، العراؽ، يالعرب يبغداد مركز التراث العمم
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 زه منية نصر:نتم -2
، بناىا يمنيا منية نصر، ككانت بالقرب مف الربض القبم ،ىن  كاف بقرطبة عدة مف المِ 

، ككىبيا (ٕٛ)ـ(ٕ٘ٛ-ٕٕٛىػ/ ٖٕٛ -ٕٙٓ) أبك الفتح نصر، فتى عبد الرحمف األكسط
 ،، كيذكر الحميرم أف: "بمنية نصر مكضع ينتابو النبيذيكف(ٜٕ)زرياب ير بعد مكتو لممغنالمي

 .(ٖٓ)شتياره ببرده"كيعكمكف في نميره ال ،وم، فبل يكاد يخمك منيـ، يتفيئكف ظكينتجعو الظرفاء
كتعتبر منية نصر بعد منية الرصافة مف أكلى المنيات التي تشير إلييا المصادر، كقد 

القائـ  يالفتح نصر الخص يمقتبسو عند حديثو عف ميمؾ صاحبيا أب فيياف ذكرىا ابف ح
عمى خدمة األمير عبد الرحمف بف الحكـ، كالمقدـ عمى جميع خاصتو، المدبر ألمر داره، 

مدينة قرطبة  يكانت تقع في غرب ةالمشارؾ ألكابر كزرائو في تصريؼ ممكو، كىذه المني
 .(ٖٔ)قابر الربض، كالتي كصفيا أحد الشعراء بأنيا قصرالكبير قريبنا مف م معمى ضفة الكاد

 
 
 
 

                                                           
ىك عبد الرحمف بف الحكـ بف ىشاـ الرضا بف عبد الرحمف بف عبد الرحمف الداخؿ بف معاكية بف ىشاـ  (ٕٛ)

أمية  يحمف األكسط كالرابع مف خمفاء بنبف عبد الممؾ بف مركاف، كنيتو أبك المطرؼ، كىك عبد الر 
كاف  سنة، ٖٔستمرت مدة خبلفتو اىػ، ٕٙٓسنة  يباألندلس، بكيع لو يـك كفاة أبيو المعركؼ بالحكـ الربض

ا بالتشييد ا شاعرنا أدبينا كعارفنا باألفبلؾ كالفمسفة، كاف ميتمن ىتـ بالعمـك افبنى الجكامع الكبيرة، ك  ،فصيحن
أبي عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف أبي بكر  ،ابف األبار ىػ،ٖٕٛة ، كتكفى سنكجمع الكتب ،كاآلداب

تحقيؽ: حسيف مؤنس، دار المعارؼ، القاىرة،  الحمة السيراء،ـ(، ٕٓٙٔىػ/ ٛ٘ٙالقضاعي )المتكفى سنة 
ي، أبك عبد اهلل محمد بف محمد )المتكفى سنة المراكش مف عذار اب ؛ٗٔٔ، ٖٔٔص، ٔج ـ،ٜ٘ٛٔ ،ٕط

بركفنساؿ، دار  يككالف كليف ج.س. :األندلس كالمغرب، تحقيؽ أخبار ي، البياف المغرب فـ(ٜٕٛٔىػ/ ٜ٘ٙ
، محمد بف عبد اهلل بف لساف الديف بف الخطيب؛ ٔٛ ،ٓٛ ص، ٕج ـ،ٖٜٛٔ، ٖ بيركت، لبناف، ط فة،الثقا

قبؿ االحتبلـ  مف بكيعي، أعماؿ األعبلـ فـ(ٖٗٚٔىػ/ ٙٚٚسعيد بف عمي بف أحمد السمماني) المتكفى سنة 
 .ٜٔ، ٛٔ، ص ـٜٙ٘ٔ، ٕمكشكؼ، بيركت، لبناف، طليفى بركفنساؿ، دار ال :مف ممكؾ اإلسبلـ، تحقيؽ

 .ٕٛٔ، قرطبة في العصر اإلسبلمي، ص مأحمد فكر  (ٜٕ)
 .ٚٛٔصفة جزيرة األندلس، ص ، مالحمير  (ٖٓ)
 :بار بمد األندلس، تحقيؽالمقتبس في أخ مركاف حياف ابف خمؼ ابف حياف األندلسي، كابف حياف، أب (ٖٔ)

 .ٖ٘ٔ، ص ـٜٜٗٔىػ/ ٘ٔٗٔ، القاىرة، يمك يمحمكد عم
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 القصر الفارسي: -3

 أمية يبن معاىد بيف القصر ىذا اسـ كرد كقد الشماؿ، مف قرطبة مدينة ظاىر يفيقع 
 الشاعر يقكؿ كفيو ،يالمستكف بنت لكالدة (ٕٖ)الكزير زيدكف ابف حب شراقةإ أكؿ شيدت التي
 :أشجانو ىاجت كقد

ا سىاآل زناد يألك ال يلقمب صبابة يالفارس صرق كييتاج  .(ٖٖ)قدحن
 منية الناعورة: -4

ا تقع عمى شاطئ نير قرطبة،  بداية أمرىا فيكانت منية الناعكرة  شتراىا األمير اأرضن
 عاـأياـ كالده بما يحيطيا مف الحقكؿ  (ٖٗ)ـ(ٕٜٔ-ٛٛٛىػ/ ٖٓٓ-ٕ٘ٚ) عبد اهلل بف محمد

ىا منية عجيبة كاسعة الخطة، أرادىا لمفرجة، فأكسع ىػ، كيقكؿ ابف حياف: "فأنشأٖٕ٘
، كأغمب الظف أف بساتيف (ٖ٘)نفاؽ عمييا"اإل فيغراساتيا، كاقتصد مع ذلؾ خطتيا، كأكثر 

سقى بمياه النير التي كانت ترفعيا الناعكرة عند الرصيؼ، كقد انتقمت ىذه المنية كانت ت  
فيده عبد الرحمف بف محمد، فأقاـ بيا قصر ممكية ىذه المنية مف بعد األمير عبد اهلل إلى ح

 أكمؿ عبد الرحمف الناصر ىػٜٕٖ عاـمف  ةجمادل اآلخر  في، ك (ٖٚ)المشيكر (ٖٙ)الناعكرة
                                                           

بيت مف  يىػ فٜٖٗلب بف زيدكف، كلد بقرطبة سنة ىك أبك الكليد أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف غا (ٕٖ)
د ىػ، عدناف محمٕٙٗتيف، تكفى سنة ر از الك  مبيكت األدب، أبكه مف جمة فقياء قرطبة، كاف شاعرنا، يمقب بذ

، الككيت، مغزاؿ، مصادر دراسة ابف زيدكف، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعكد البابطيف لئلبداع الشعر 
 .ٗٔ-ٔٔـ، صٕٗٓٓ

حاضرة الخبلفة في األندلس، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،  السيد عبد العزيز سالـ، قرطبة (ٖٖ)
 .ٖٕٔ، صٔ، جـٜٜٚٔ

سابع أمراء الدكلة األمكية فى األندلس، تكلى بعد أخيو  ،عبد اهلل بف محمد بف عبد الرحمف األكسط (ٖٗ)
 يـ( حكـ األندلس لخمسة كعشريف عامنا، قضاىا فٛٛٛق/ ٕ٘ٚالمنذر بف محمد بف عبد الرحمف سنو )

عيده، حتى غدت سمطة األمير الفعمية ال تتجاكز قرطبة كما  يكاالضطرابات المتبلحقة ف مقاكمة الثكرات
 .ٕٓٔ، ص ٔابف األبار، الحمة السيراء، ج ،ـٕٜٔ/ قٖٓٓ، كتكفى سنة حكليا

 .ٕ٘ٓ - ٕٗٓ، ص ٔجالسيد عبد العزيز سالـ، قرطبة،  (ٖ٘)
كسطو  يـ، كصنع فٚٙٓٔ ىػ/٘٘ٗالنكف سنة  مالمأمكف بف ذ هقصر الناعكرة، يكجد بطميطمة، شيد (ٖٙ)

و مبتدبير أحك س القبةكسطو قبة زجاج ممكف منقكش بالذىب، كساؽ الماء عمى رأ يجعؿ ف ،بحيرة
األندلس، الدار الثقافية لمنشر،  ي، تاريخ الحضارة اإلسبلمية فيخالد بف محمد مبارؾ القاسم، الميندسكف
 .ٛٗـ، ص ٕٛٓٓ ىػ/ٜٕٗٔ، ٔالقاىرة، ط
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شيرنا،  أربعة عشره ءالذم قد استغرؽ بناجسر المياه  (ٖٛ)ـ(ٜٔٙ-ٕٜٔىػ/ ٖٓ٘-ٖٓٓ)
ة، كعمى ندسيالمناىر الي فيكأجرل فيو الماء العذب مف جبؿ قرطبة إلى قصر الناعكرة 

ماؤىا بتدبير عجيب كصنعة محكمة إلى بركة عظيمة، عمييا أسد  ميجر  الحنايا المعقكدة
غابر  يشاىد أبيى منو فيما صك ر الممكؾ فلـ ي   ،عظيـ الصكرة بديع الصنعة شديد الركعة

، مطمي بذىب أبريز، كعيناه جكىرتاف ليا كبيص شديد، يجكز ىذا الماء إلى عجز ىذا الدىر
سد، فيمجو في تمؾ البركة مف فيو، فيبيى الناظر بحسنو، كركعة منظره، كثجاجة صبو، األ

فتسقى مف مجاجو جناف ىذا القصر عمى سعتيا، كيستفيض عمى ساحاتو كجنباتو، كيمد 
النير األعظـ بما فضؿ منو، فكانت ىذه القناة كبركتيا كالتمثاؿ الذم يصب فييا مف أعظـ 

ىر، لبعد مسافتيا، كاختبلؼ مسالكيا، كفخامة بنيانيا، كسمك آثار الممكؾ في غابر الد
 .(ٜٖ)"أبراجيا التي يترقى الماء منيا، كيتصكب مف أعالييا

تزكيد المنية بالمياه، كالبراعة التي تكصؿ  ينستنتج مف ذلؾ مدل التقنية اليندسية ف
ياه بكاسطة إلييا الميندسكف العرب في األندلس بتشجيع مف حكاميـ، فبعد أف ترفع الم

النكاعير مف النير، تسكب ضمف قناة حجرية محمكلة عمى أعمدة لمسافات طكيمة لتصؿ 
نافكرة كبيرة معدنية عمى شكؿ أسد عظيـ، فيدخؿ الماء مف أسفمو عبر قناة داخمية، ثـ  ىإل

كعندما  ،األعمى، حيث تدفعو فكىة القناة الخارجية مف فـ األسد لمسافة كبيرة ىيصعد إل
األشجار كاألزىار  يالحكض تخرج المياه عبر فتحات سطحية بجدار الحكض لتسقيمتمئ 

 ىذه الحدائؽ. فيالمزركعة 
كمف أكثر  ،المقر األثير لدل األمير عبد الرحمف الناصر ةكأصبحت ىذه المني

سنة  فيانو  مإليو، فكاف يقيـ بيا لمراحة بعد غزكاتو، فقد ذكر ابف عذار  ةاألماكف المحبب
، كمعايننا لما قاـ مف (ٓٗ)كانت لمناصر خرجة مف قصر الناعكرة مطالعنا لببشتر ىػ: "ٖٚٔ

                                                                                                                                                               
 .ٕ٘ٓ، ص ٔالسيد عبد العزيز سالـ، قرطبة، ج (ٖٚ)
تمقب بأمير  ، أكؿ مفْ حمف الثالث، كىك عبد الر ىك أبك المطرؼ عبد الرحمف بف محمد الناصر لديف اهلل (ٖٛ)

كبعد  ،شتيرت أيامواك  ،تسع سعدهاطاؿ عمره ك  ،ممكؾ بنى أمية يأمية، ىك الذرة العميا ف يالمؤمنيف مف بن
؛ ابف الخطيب، أعماؿ ٜٛٔ، ٜٚٔص ، ٔج ،الحمة السيراء، ىػ، ابف اآلبارٖٓ٘–ٖٓٓصيتو، حكـ ما بيف 

 .ٜٕ، ٕٛ، ص األعبلـ
 .٘ٙ٘، ٗٙ٘، ص ٔب، مجالمقرم، نفح الطي (ٜٖ)
، كحصف ببشتر كاف قاعدة العجـ، كثير  ،ببشتر، حصف منيع باألندلس (ٓٗ) بينو كبيف قرطبة ثمانكف ميبلن

 .ٖٚ، صفة جزيرة األندلس، ص مكبو قرل كثيرة، الحمير  ،الديارات كالكنائس
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البنياف بيا، كما تـ ترتيبو فييا، ككاف خركجو مف منية الناعكرة يكـ الخميس لثبلث عشرة 
 ،ليمة خمت مف شكاؿ، كنزكلو بجبؿ ببشتر يكـ الخميس لعشريف بقيف منو، فدخؿ المدينة

، كدخؿ القصر ياليكـ الثان فيمف قصد أمرىا، ثـ صدر عنيا  كجاؿ فييا، كأحكـ ما لو
نصرافو ثبلثة عشر ابقيف مف شكاؿ، ككانت مدة تكجيو ك بالناعكرة يكـ الثبلثاء ألربع 

يكمنا"
(ٗٔ). 

، (ٕٗ)ىػٖٔ٘ىذه المنية نزؿ أردكف الرابع ممؾ ليكف عند قدكمو إلى قرطبة سنة  فيك 
، كقد (ٖٗ)قصرىا فيزىراء إلى قرطبة، فكاف ينزؿ  لممستنصر عند رحيمو مف الككانت منزالن 

 .(ٗٗ)ىػ أياـ الفتنة البربريةٖٓٗخربت ىذه المنية مع قصر الرصافة سنة 
 فحص السرادق: -5

 زىات التي يقصدىا أىؿ األندلس لمتمتع بمناظرىا الطبيعيةنتفحص السرادؽ مف الم
قصكدة لمفرجة، يسرح فيو زىا قرطبة فحص السرادؽ، منتالخبلبة، فيقكؿ ابف سعيد: "مف م

 .(٘ٗ)البصر، كتمتيج النفس"
 :زه السدنتم -6

ا باسـ )سد النير((ٙٗ)زىات قرطبةنتأف السد مف م ميذكر المقر   ،، ككاف يعرؼ أيضن
 :ؿقاكمنيـ ابف عمار الذم  ،السد متنزهكقد أفاض الشعراء في كصؼ 

 .(ٚٗ)ـر ينساب انسياب األراقكلميؿ لنا بالسد بيف معاطؼ       مف ني
 : متنزه قصر الدمشق -7

ىـ ده أمراء األندلس مكاننا لمتسمية، كمجاالن لمترفيو، محاكيف بو قصر أجداذتخا
كنمقت ساحاتيا  ،بدمشؽ، فكاف ىذا القصر مف القصكر الجميمة، التي أبدع بناؤىا يفالسابق

ني بجمالو يتيا، ككاف يقكـ عمى أعمدة مف الرخاـ، كقد أطنب الشعراء في كصفو كالتغنكأف

                                                           
 .ٕٔٓ، ص ٕج، ، البياف مابف عذار  (ٔٗ)
 .ٖٙٙ، ص ٔالمقرم، نفح الطيب، مج  (ٕٗ)
 .ٕٕٔ، دار الثقافة، بيركت، لبناف، ص يعبد الرحمف الحج :ابف حياف، المقتبس، تحقيؽ (ٖٗ)
 .ٕٓٔ، ص ٖابف عذارم، البياف، ج (ٗٗ)
 .٘ٚٗ، ص ٔالمقرم، نفح الطيب، مج (٘ٗ)
 .٘ٚٗ، صٔالمقرم، نفح الطيب، مج (ٙٗ)
 .ٜٔ، صٔالمقرم، نفح الطيب، مج (ٚٗ)
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كحسنو، كفضمكه عمى كؿ القصكر، ككانت ثماره اليانعة، ككرده كأزىاره التي تنشر أريجيا 
قبلئده  ي، كقد ذكره ابف خاقاف ف(ٛٗ)كيزيؿ اليمـك مف النفس ،فتمؤل السماء بما يشرح الصدكر

ف اح : "كتنزه بالدمشؽ بقرطبة، كىك قصر شيده بنك أمية بالص  (ٜٗ)عندما ذكر الكزير بف عمار
تخذكه ميداف ادع بناؤه كنمقت ساحاتو كفناؤه، ك إتقانو إلى غير أمد، كأب يكالع م د، كجركا ف

طمعكه كالكككب الثاقب احيـ، كحككا بيو قصرىـ بالمشرؽ، ك مراحيـ، كمضمار انشرا
 .(ٓ٘)المشرؽ"

 دار المزينة: -8
مجالس أ نسو فييا  يدار المزينة بيف بساتيف قصره ليقض (ٔ٘)أقاـ المعتمد بف عباد

حيث تتصؿ دار المزينة ببساتيف القصر  ،القمرية يكمرحو التي كاف يتردد عمييا في الميال
 .(ٕ٘)المبارؾ

                                                           
 .ٙ٘ص خ اإلسبلمي، يجكدة ىبلؿ، قرطبة في التار  (ٛٗ)
(49)

الكزارتيف، ككانت ممكؾ  مالشمب الشاعر المشيكر، ذ مابف عمار، ىك أبك بكر محمد بف عمار المير  
كزير المعتمد بف عباد، كقد عظمت  فاألندلس تخاؼ مف ابف عمار لبذائة لسانو كبراعة إحسانو، ككا

أبك العباس شمس خمكاف، مدينة إشبيمية، ابف  يفـ ٗٛٓٔ /ىػٚٚٗ فقتمو المعتمد بف عباد سنة ،مكانتو
كأنباء أبناء  كفيات األعيافـ(، ٕٕٛٔىػ/ ٔٛٙالديف أحمد بف محمد بف أبي بكر بف خمكاف )المتكفى سنة 

 .ٕ٘ٗص د. ت، ، ، تحقيؽ: إحساف عباس، دار صادر، بيركتٗالزماف، مج 
ـ(، قبلئد ٖ٘ٔٔىػ/ ٜٕ٘)ت  اإلشبيمي ينصر الفتح بف محمد بف عبيد اهلل القيس كابف خاقاف، أب (ٓ٘)

ىػ/ ٜٓٗٔ، ٔالعقياف في محاسف األعياف، تحقيؽ حسيف يكسؼ خريكش، مكتبة المنار، األردف، ط 
 .ٓٚٗ، ص ٔ؛ المقرم، نفح الطيب، مج ٕ٘٘ـ، ص ٜٜٛٔ

ـ(، ٜ٘ٓٔ-ٓٗٓٔىػ/ ٛٛٗ-ٖٔٗ، ىك المعتمد عمى اهلل أبك القاسـ محمد بف عباد )المعتمد بف عباد (ٔ٘)
ؤيد، كىك ابف الممؾ المعتضد باهلل أبي عمرك حاكـ إشبيمية، حكـ المعتمد المدينتيف كيمقب أيضا بالظافر كالم

ا أديبنا، كقد اشتير ببراعتو  شبيمية، كىك أخر ممكؾ بنك عباد في إشبيمية، كاف فارسنا شجاعنا، عالمن قرطبة كا 
ـ الشنتريني )المتكفى في الشعر كاألدب، كقد تزكج مف إعتماد الرميكية، ابف بساـ، أبك الحسف عمي بف بسا

ـ(، الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة، تحقيؽ: إحساف عباس، دار الثقافة، بيركت، ٚٗٔٔىػ/ ٕٗ٘سنة 
؛ ابف ٕ٘، ص ٕ؛ ابف اآلبار، الحمة السيراء، جٕٗ، ٔٗ، ص ٔ، ؽٕـ، مجٜٜٚٔىػ/ ٚٔٗٔلبناف، 

 .ٛ٘ٔ، ٚ٘ٔ ؛ ابف الخطيب، أعماؿ األعبلـ، صٜٖ-ٕٔ، ص ٘خمكاف، كفيات األعياف، مج 
شكابكة، مؤسسة  يمحمد عم :ابف خاقاف، مطمح األنفس كمسرح التأنس في ممح أىؿ األندلس، تحقيؽ (ٕ٘)

؛ السيد عبد العزيز سالـ، المساجد كالقصكر في األندلس ٖٙـ، صٖٜٛٔىػ/ ٖٓٗٔ، ٔالرسالة، بيركت، ط
 .ٚٔٔـ، صٜٙٛٔمؤسسة شباب الجامعة، األسكندرية، 
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 :الطمح يزه وادنتم -9 

يذكر  اكأحيانن  ،منطقة الشرؼ المعركؼ بأزىاره كأشجاره الكثيفة كالمياه الجارية ييقع ف
الذم يقع إلى الجنكب الغربي مف  ،بأنو جية حصف القصر )حصف القرج( ماسـ ىذا الكاد

، كىذا الحصف مسطح كلو قمة مرتفعة، كيشكؿ (ٗ٘)الكاقعة جنكب مدينو إشبيمية (ٖ٘)طريانة
 .(٘٘)لمنطقة الشرؼ ي إلشبيمية، كمركز الدفاع الرئيسخط الدفاع األمام

 (ٙ٘)عتمادإ يكى ،الطمح مع رميكيتو مما ينتاب كاد اككاف المعتمد بف عباد كثيرن 
 .(ٚ٘)كثيرة الفكاىة ،كأكلى أنسو كمسرتو، ككانت حمكة النادرة زكجتو،

 :يحير الزجال -22
، كيقع ىذا الحير خارج باب الييكد بقرطبة، ككاف يمف متنزىات قرطبة حير الزجال

مف أجمؿ المتنزىات كأبدعيا، كقد كضع تحت تصرؼ الخكاص مف الناس يدخمكنيا لمتمتع 
ىذا الحير مف أبدع المكاضع كأجمميا، إف " م:ذكر المقر في ،كالتنعـ بو ،بمناظره الجميمة

البياض، يخترقو جدكؿ كالحية النضناض، بو  يكأتميا حسننا كأكمميا، صحنو مرمر صاف
كتأزرت بيا جكانبو  ،كؿ لجة بيا كابية، قد قربصت بالذىب كالبلزكرد سماؤه ،جابية

                                                           
 .ٕٙٔ، صفة جزيرة األندلس، ص م، الحمير شبيمية باألندلسطريانة، مف ككر إ (ٖ٘)
تقع عمى  ،قاعدة ببلد األندلس كحاضرتيا يإشبيمية مدينة كبيرة ذات أسكار حصينة كأسكاؽ كبيرة، كى (ٗ٘)

ير تسميتيا المدينة تفس ،كقرل متصمة ،بيا أعماؿ كاسعة ،كمدينة األدب ،الكبير، طيبة الزرع مضفة الكاد
 .ٛٔ، ص ، صفة جزيرة األندلسم، الحمير ٔٗ٘، نزىة المشتاؽ، صيدريسالمنبسطة، اإل

منيرة عبد الرحمف عامر الرميح، الحياة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية في إقميـ إشبيمية في األندلس،  (٘٘)
ـ، ص ٕٔٔٓ، ٔ، الرياض، طيـ، مكتبة المتنبٔٔق/ ٘كاخر القرف أـ إلى ٜق/ ٖمف منتصؼ القرف 

ٕٔٔ. 
فنسبت إليو، كآلت إلى المعتمد بف  ،عتماد الرميكية، شاعرة أندلسية، كانت جارية لرميؾ بف حجاجإ (ٙ٘)

كالمؤتمف  يفتزكجيا، ككلد منيا عباد الممقب بالمأمكف كعبيد اهلل الممقب بالرشيد كيزيد الممقب بالراض ،عباد
كأرسميما إلى مدينة  ،عتمد كالرميكيةفأسر الم ،كبثينة الشاعرة، كعندما أغار يكسؼ بف تاشفيف عمى إشبيمية

أغمات قبؿ  يعتماد الرميكية فإ، كماتت يد أف قتؿ كلدييما المأمكف كالراضأغمات بمراكش معتقميف بع
ـ(، األعبلـ، دار العمـ ٜٙٚٔ ىػ/ٜٖٙٔ)المتكفى سنةي ، خير الديف الزركميالمعتمد بف عباد بأياـ، الزركم
 .ٖٖٗص ، ٔـ، جٜٙٛٔ، ٚ لممبلييف، بيركت، لبناف، ط

؛ السيد عبد العزيز سالـ، المساجد كالقصكر في األندلس، ٜٔٙ، صٔالمقرم، نفح الطيب، مج (ٚ٘)
 .ٕٔٔص
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ه سريع ايزىار، بو جدكؿ محديقة جميمة تكثر فييا األ ي، فحير الزجال(ٛ٘)كأرجاؤه..."
شبيو بالصحف مبمط بالمرمر  الجرياف، كتمحؽ بيو بركة تنصب بيا مياه الجدكؿ، كفيو بناء

 ستجماـ.، ككاف يقصده أصحابو لمراحة كااليالصاف
 منية الزبير: -22

لزبير بف عمر مف كالة ) ا إلى الزبير بف الممثـ ممؾ قرطبة كبةمنس يكى ،منية الزبير
 .(ٜ٘)(عمى قرطبة المرابطيفالممثميف 

 معشر الميبلد م/ الحادمالقرف الخامس اليجر  يكلقد أصبحت ىذه المتنزىات ف
 كلـ تمؽ العناية الكافية مف الحككمات القرطبية ،متنزىات عامة لجميع طبقات المجتمع

 .(ٓٙ)التالية
 متنزهات مدينة غرناطة:ثالثًا 

 :زه فحص غرناطةنمت -2
 االحدائؽ التي اتخدىا الناس مكانن كأقاليميا المتنزىات ك  (ٔٙ)غرناطة ييضا فأشرت انت

كىك  ،ات غرناطة فحصيا )فحص غرناطة(متنزىكمف أشير  ،لمنزىة كالتركيح عف النفس
كىك البسيط األخضر  ،المعركؼ بمرج غرناطة La Vegade Granadaمرجيا الشيير 

أبدع بقاع األندلس الخضراء ، ككاف مف أندر ك يالذم تشرؼ عميو غرناطة مف الجنكب الشرق
 يليال يالسيما ف ،الغناء، فكاف مف أفضؿ متنزىات األندلس واليانعة كحدائق وبمزارع
 .(ٕٙ)الصيؼ
 

                                                           
 .ٖ٘ٙ، ص ٔالمقرم، نفح الطيب، مج  (ٛ٘)
 .ٔٚٗ، ص ٔالمقرم، نفح الطيب، مج  (ٜ٘)
 م:اليجر  الخامس -معشر الميبلد ممحمد عبد الكىاب خبلؼ، قرطبة اإلسبلمية في القرف الحاد (ٓٙ)

 .ٕ٘ـ، ص ٜٗٛٔالحياة االقتصادية كاالجتماعية، الدار التكنسية لمنشر، تكنس، 
، كىي مف مدف إلبيرة، كىي محدثة مف أياـ غرناطة (ٔٙ) ، مدينة باألندلس، بينيا كبيف كادل آش أربعكف ميبلن

نما كانت المدينة المقصكدة إلبيرة، فخمت كانتقؿ أىميا منيا إ ف الثكار باألندلس، كا  لى غرناطة، كمد نيا كحص 
أسكارىا، كبنى قصبتيا حبكس الصنياجى، ثـ خمفو ابنو باديس بف حبكس، فكممت في أيامو كعمرت، 

 .ٖٕالحميرم، صفة جزيرة األندلس، ص 
محمد عبد اهلل عناف،  :حاطة في أخبار غرناطة، تحقيؽابف الخطيب، لساف الديف بف الخطيب، اإل (ٕٙ)

 .ٜٜ، ىامش صٔـ، مجٖٜٚٔىػ/ ٖٜٖٔ، ٕىرة، ط، القايمكتبة الخانك
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 :زه عين الدمعنتم -2
بديعنا، فكانت تغطييا  امتنزىن غرناطة، كانت أياـ المسمميف  يبقعة مف ضكاح يعيف الدمع ى

بف الخطيب أنيا كانت قريبة مف سفح جبؿ كيبدك مف كصؼ ا ،المركج كالحدائؽ الغناء
بك القاسـ بف قطبة أيقكؿ ف، بلؿ البيازيف التي تطؿ عمى المرجكيشغؿ مكقعيا ت ،(ٖٙ)الفخار

 يصؼ عيف الدمع :

 حيث السركر بكأس األ نس يسقينا              كمؿ بنا نحك الدمع نشربيا        
 جردت في يـك صفيف اصكارمن               حيث المني كفنكف الميك في أجنتو

 .(ٗٙ)يالغزالف تغرين لكأنيا ييك                   كأعيف الزىر في األغصاف جاحظة      
 :زه حور مؤملنتم -3

ات غرناطة كأكثرىا شيرة، فكاف مقصد الشعراء متنزىحكر مؤمؿ مف أجمؿ  متنزهكاف 
ىتـ بتزييف االذم  ،(٘ٙ)مف اسـ مؤمؿ مكلى باديس بف حبكساسمو كالعشاؽ، كاستمد 

فأصبح  ،كأطمؽ اسـ مؤمؿ عمى ممر أشجار الحكر عمى الضفة اليمنى لنير شنيؿ ،غرناطة
ككاف ألىؿ غرناطة كمؼ  ،ككاف الحكر يتألؽ بالمركج كالجنات ،يعرؼ باسـ حكر مؤمؿ

 .(ٙٙ)بيا
البطالة فكؽ نيره أريؾ  ميقكؿ ابف الخطيب: "كألىؿ الحضرة بيذه االجنات كمؼ، كلذك 

دمث الرمؿ، كحجاؿ مف متمؼ الركح، ككاف بيا سطر مف شجر الحكر؛ تنسب إلى  مف
 .(ٚٙ)مؤمؿ أحد خداـ الدكلة الباديسية"

 
                                                           

نفرد  بذكر ىذا الجبؿ ابف الخطيب في كتابو اإلحاطة دكف أف يتحدث عنو، كعمؽ عميو اجبؿ الفخار:  (ٖٙ)
فادا المشرفة عمى غرناطة، كيسمى يىك إحدل ش عب جبؿ سييرا ن"محقؽ الكتاب محمد عبد اهلل عناف بقكلو: 

 .ٕٔٔ، ص ٘، ىامش رقـ ٔ طيب اإلحاطة، مج، ابف الخMonte Alfacarاليـك 
 .ٖٕٔ، صٔ مجاإلحاطة، ، ابف الخطيب (ٗٙ)
الممقب بالمظفر، كقد حكـ غرناطة كأحكزتيا عقب الفتنة  يمؤمؿ نسبة إلى باديس بف حبكس الصنياج (٘ٙ)

 .ٚٔٔ، ىامش صٔحاطة، مجىػ، ابف الخطيب، اإلٚٙٗ – ٕٛٗالبربرية مف 
عيسى، األدب األندلسي، دار المعرفة الجامعية،  م؛ فكز ٚٔٔ، ىامش صٔحاطة، مجابف الخطيب، اإل (ٙٙ)

 .ٜٕ، ص ٕٕٔٓ
 .ٚٔٔ، صٔابف الخطيب، األحاطة، مج  (ٚٙ)
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 :زه نجدنتم -4
 متنزه، كما كاف ىناؾ (ٛٙ)ات الجميمة المطؿ عمى بسيط غرناطةمتنزىنجد مف ال متنزه

 .(ٜٙ)السبيكة المكجكد خارج مدينة غرناطة
تدل لمشعراء كمسارح ليكىـ، كمدار أ نسيـ، فكانكا يقضكف ات منمتنزىأصبحت ىذه ال

كمعيـ مف  ،كيعبئكف فييا كؤكس الخمر ،فييا أجمؿ األكقات، كيستمتعكف بمناظرىا الخبلبة
ما كاف  اككثيرن  ،كيأتي مف المحاسف كالبدائع بكؿ غادر كرائح ،ما يعيف القرائح ةالكجكه الفتان

 .(ٓٚ)فيقيمكف الكالئـ كيتطارحكف الشعر ،يـ الشعراءكمع ،اتمتنزىالكالة يرتادكف ىذه ال
فصؿ  يالتنزه ف يكمما قيؿ ف ،كاف مف عادة األندلسييف الخركج لمتنزه في فصؿ الربيع

الركض، كأقبؿ فصؿ  يلمتفرج، فقد أشرقت األرض، كزى الربيع: "ىي أكقات لمتنزه كأحيانن ا
، غرائب زىرتيا، (ٔٚ)د النكاكيرالربيع بكؿ حسف كبديع، كأفصحت الطير بعد عجمتيا كأب

تنبع تجمك  اخضرة تسع، كثمارن  الإفمست ترل  ،ككست الكرؽ شجرتيا، كغطت الزركع مدرىا
 .(ٕٚ)، كتريح األسى عف النفكس المرضى"لالصدل مف الكبد الحر 

 :زهات مدينة بمنسيةنتمرابًعا 
 ىبيا بالخركج إلعمى تحطيـ أغبلؿ الحياة المدنية مف قيكد متاع (ٖٚ)عتاد أىؿ بمنسيةا

عف صخب  استمتاع بمباىج الحياة بعيدن لخمكية طمبنا لمراحة كالنزىة كاالظكاىرىا كنكاحييا ا

                                                           
 .٘ٓٔ، صٕابف سعيد، المغرب، ج (ٛٙ)
 .ٛٚٙ، صٕالمقرم، نفح الطيب، مج (ٜٙ)
 .ٜٕاألدب األندلسي، ص عيسى، مفكز  (ٓٚ)
كقيؿ األبيض منو، ابف منظكر،  ،الزىر ير أك النكرة، كىالنكاكير، الجمع الصحيح أنكار مفرد النك  (ٔٚ)

الكبير، محمد أحمد حسب اهلل،  يعبداهلل عم :ىػ(، لساف العرب، تحقيؽٔٔٚ)ت  يمحمد بف مكـر بف عم
 .ٕٓٔ، ص ٚ، دار المعارؼ، القاىرة، ج يىاشـ محمد الشاذل

ىػ/  ٓٗٗاإلشبيمي )المتكفي سنة مر سماعيؿ بف محمد بف عامر بف حبيب الحميإالكليد  ك، أبمالحمير  (ٕٚ)
، جدة، ي، دار المدنٔعبد اهلل عبد المنعـ عسيبلف، ط  :ـ(، البديع في كصؼ الربيع، تحقيؽٛٗٓٔ
 .ٓٔـ، صٜٚٛٔ

برية بحرية، سيمية ذات أشجار  يقرطبة كى يتدمر كشرق يبمنسية، ككرة كمدينة مشيكرة باألندلس، شرق (ٖٚ)
ياقكت الحمكم، شياب الديف قاعدة مف قكاعد األندلس،  يدينة التراب كىكبساتيف كأشجار كأنيار، تعرؼ بم

ىػ/ ٜٖٚٔ، معجـ البمداف، دار صادر، بيركت، مالبغداد يعبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الحمكم الركم يأب
 .ٕٕٛ – ٕٔٛ، ص ٔج ـ،ٜٚٚٔ
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تكثر البساتيف كالمتنزىات كالمنيات، كتتكفر  يالحياة داخؿ النطاؽ العمراني، كفي ىذه النكاح
كالكركد يقضكف معظـ يكميـ بيف ظبلؿ األشجار ىؿ األندلس المياه كاألشجار، فكاف أ

 .(ٗٚ)المتفتحة
بلبة، فيقكؿ المقرم عف كالمناظر الطبيعية الخ ،فمدينة بمنسية بيا البساتيف الكثيرة

كأما بمنسية فإنيا لكثرة بساتينيا تعرؼ بمطيب األندلس، كرصافتيا مف أحسف بمنسية: "
ة الشمس متفرجات األرض، كفييا البحيرة المشيكرة الكثيرة الضكء كالركنؽ، كيقاؿ إنو لمكاجي

 .(٘ٚ)مكصكفة بذلؾ" ييكثر ضكء بمنسية إذ ى ،لتمؾ البحيرة
كالمسارح، كمف أبدعيا كأشيرىا الرصافة كمنية  ةاز فبمنسية الم يكيقكؿ ابف سعيد: " كف

 .(ٙٚ)عامر تحيط بيا الجنات كاألنيار مف كؿ جانب" يأب
 :ةزهات مدينة إشبيمينتمخامًسا 

يكف لقضاء أكقات المتعة كالتسمية في ىذه شبيمياإلكثرت في إشبيمية المتنزىات، فخرج 
كشجعيـ عمى ذلؾ كجكد النير  ،في مكاسـ الصيؼ كاألعياد كغيرىا خاصةن  ،المتنزىات

كعمى  ،ا مف البساتيف كالجنات كالرياضالنير الكبير كثيرن  يالكبير بيا، حيث يكجد عمى ضفت
فتسير القكارب في  ،رياضات زاىرةضفتي النير الكبير بإشبيمية بساتيف كثيرة كجنات عالية ك 

تغريد األطيار أربعة ( تحت ظبلؿ الثمار ك لمنزىة كالصيد )طالعات كمنحدرات مالكاد
كأبراج  ،الناس السرج في جانبو عشرة فراسخ في عمائر متصمة ى، يتعاطكعشريف ميبلن 

كغير ذلؾ  قكرة، كفيو أصناؼ السمؾ كالحيتاف كالبكرم كالشابؿ ىكذلؾ مف قطيانة إل ،عالية
 .(ٚٚ)شئ كثير"

                                                           
مركز اإلسكندرية  سبلمية في العصر اإلسبلمي،، تاريخ مدينة بمنسية اإلىكماؿ السيد أبك مصطف (ٗٚ)

 .ٜٕٗلمكتاب، اإلسكندرية، د.ت، ص 
 .ٕٕٔ، ص ٖالمقرم، نفح الطيب، مج  (٘ٚ)
 .ٜٕٛ – ٜٕٚ، ص ٕابف سعيد، المغرب، ج  (ٙٚ)
 يمحمد حاج صادؽ، المعيد الفرنس :، الجغرافية، تحقيؽمبي بكر الزىر أ، أبك عبد اهلل محمد بف مالزىر  (ٚٚ)

 .ٗٔٔ؛ مجيكؿ، تاريخ األندلس، ص  ٛٛـ، ص  ٜٛ٘ٔلمدراسات العربية، دمشؽ، 
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 –كفي إشبيمية : "مفيقكؿ المقر  ،كيكجد فييا المتفرجات التي تمتع الناس كتسمييـ
ات كثير، كمف ذلؾ مدينة طريانة، فإنيا مف مدف متنزىمف المتفرجات كال –أعادىا اهلل 

 .(ٛٚ)اتيا، ككذلؾ تيطؿ، فقد ذكر ابف سعيد جزيرة تيطؿ مف المتفرجات"متنزىإشبيمية ك 
تحمك اإل فيو، حيث الظبلؿ  ال ةفالنزى ،إشبيمية( م)كاد مصؼ ابف قزماف الكادي
بكجكد فتاة كشراب،  الإت الطيكر، كال تكتمؿ ىذه النزىة كأصكا ،كالخضرة اليانعة ،الكافرة
، كاألجمؿ مف ابرقعن  ، كالقمراا، كالشعر لحافن جعمف الماء ثيابن  يممئ بالصبايا المكات مفالكاد
كذلؾ  ،يزكؿ ىمو اميمكمن  وفمف يدخم ،فيك أكمؿ المناطؽ الطبيعية جماالن لخميج، ا متنزهذلؾ 

 .(ٜٚ)لما يتكفر فيو مف غناء طرب
إذا ظير الرجاؿ  مالكاد يكاف المحتسب يمنع النساء مف الجمكس صيفنا عمى ضفت

كاجب فإنيف  مالكاد يقطع النزاىات لمنساء، كالخبلع ف ، فيرل ابف عبدكف المحتسب(ٓٛ)فيو
 مأك ذ ، كيرل الجرسيفي المحتسب منع خركج النساء لمنزىات اإل مع زكج  (ٔٛ)متبرجات"

، لما ف  .(ٕٛ)عنو يذلؾ مف التبرج المني يمحـر
 : لمريةأزهات مدينة نتمسادًسا 

 ةالكثير مف المتنزىات كالمتفرجات التي يقصدىا الناس لمفرج (ٖٛ)لمريةأيكجد بمدينة 
كبركة الصفر، كعيف  ،ى غساف كالنجان  كمِ  ،ى عبدكن  اتيا مِ كقضاء أكقات فراغيـ، فمف متفرج

 .(ٗٛ)النطية

                                                           
 .ٕٛٔ، ص ٔالمقرم، نفح الطيب، مج   (ٛٚ)
، أطركحة ماجستير، جامعة "صكرة الممدكح في أزجاؿ ابف قزماف"محمد عبد المنعـ حمداف صكالحة،  (ٜٚ)

 .ٚٙ – ٙٙـ، ص  ٖٕٔٓالنجاح الكطنية، نابمس، فمسطيف، 
 يليفي بركفنساؿ، المعيد العمم :حسبة كالمحتسب، تحقيؽابف عبدكف، ثبلث رسائؿ أندلسية في آداب ال (ٓٛ)

 .ٙٗـ، ص ٜ٘٘ٔلآلثار الشرقية، القاىرة،  يالفرنس
 .ٚ٘، ص ة، رسالة في الحسبيابف عبدكف، محمد بف أحمد بف عبدكف التجيب (ٔٛ)
 :، عمر بف العثماف بف العباس، ثبلث رسائؿ أندلسية في آداب الحسبة كالمحتسب، تحقيؽيالجرسيف (ٕٛ)

 .ٕٔٔـ ص ٜ٘٘ٔلآلثار الشرقية، القاىرة،  يالفرنس يليفي بركفنساؿ، المعيد العمم
 ،ربعيف كثمثمائةأة أربع ك لمرية، مدينة أندلسية أمر ببنائيا الناصر لديف اهلل عبد الرحمف بف محمد سنأ (ٖٛ)

لخيرات، ياقكت كثيرة ا يكى ،كفييا فكاكو كثيرة ،األندلس، كفييا كؿ صناعة غريبة يمف أشير مراس يكى
 .ٖٛ٘-ٖٚ٘، الركض المعطار، صم؛ الحمير ٜٔٔ، ص٘، معجـ البمداف، جمالحمك 

 .ٜٗٔ، ص ٕابف سعيد، المغرب، ج  (ٗٛ)
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، ككانكا يقصدكنيا (٘ٛ)بجانة مكاد يات فمتنزىلمرية يمتمككف البساتيف كالأككاف أعياف 
، كيكجد حكؿ مدينة بجانة (ٙٛ)ا عف ضكضاء المدينةكطمب الراحة كاليدكء، بعيدن  ،لمنزىة

 . (ٚٛ)لمتركيح عف النفس اي كانت مكانن ىات الكثيرة التالبساتيف كالمتنز 
 يفف ،ببلد األندلس يجيات مختمفة ف يات كالحدائؽ كالبساتيف فمتنزىنتشرت الاكقد 

، ليا عدة (ٜٛ)مخترقة، كرياض جناف، كمدينة شاطبة نيار  أبساتيف محدقة، ك  (ٛٛ)مدينة طميطمة
 .(ٜٓ)البطحاء كالغدير كالعيف الكبيرة متنزىات منيا

كبيا البرؾ  ،كالمركج الخضراء كاألنيار المتدفقة ،تتمتع بطيب ىكائيا (ٜٔ)دينة بسطةكم
 .(ٕٜ)رجة كاالستمتاع بمناظرىا الجميمةلمف اية التي يتقاطر عمييا الناس طمبن المائ

 :خروج الخمفاء واألمراء لمتنزهسابًعا 

                                                           
كبينيا كبيف غرناطة مائة،  ،لمرية فرسخافأبينيا كبيف  ،بجانة، مدينة باألندلس مف أعماؿ ككرة إلبيرة (٘ٛ)

 .ٜٖٖ، ص ٔياقكت الحمكم، معجـ البمداف، مج 
ـ(، دار ٜٔٓٔ-ٔ٘ٓٔىػ/ ٗٛٗ-ٖٗٗلمرية في عيد المعتصـ بف صمادح )أمريـ قاسـ طكيؿ، مممكة  (ٙٛ)

 .ٜٛـ، ص ٜٜٗٔىػ/ ٗٔٗٔ، ٔالكتب العممية، بيركت، لبناف، ط
 .ٙٙ٘، ص ٔاإلدريسي، نزىة المشتاؽ، مج  (ٚٛ)
صؿ عمميا طميطمة، مدينة كبيرة ذات خصائص محمكدة باألندلس، تقع عمى شاطئ نير تاجة، كيت (ٛٛ)

ـ، ياقكت ٘ٛٓٔىػ/ ٛٚٗمركز لجميع ببلد األندلس، أخذىا النصارل سنة  يالحجارة، كى مبعمؿ كاد
 .ٖٛص  ،، الجعرافيةم؛ الزىر ٜٖ، معجـ البمداف، ص مالحمك 

مف مدينة بمنسية عمى الطريؽ إلى  يشاطبة، مدينة أندلسية تقع شرقى األندلس، كتقع إلى الجنكب الغرب (ٜٛ)
مدينة داخمية غير ساحمية تمتاز عف غيرىا مف شرؽ األندلس بإنيا تقع في سند جبؿ، ابف  يمرسية، كى

، نصكص عف األندلس مف كتاب ترصيع األخبار كتنكع اآلثار، منس العذر أ، أحمد بف عمر بف يالدالئ
دراسات ، معيد اليعبد العزيز األىكان :كالبستاف في غرائب البمداف كالمسالؾ إلى جميع الممالؾ، تحقيؽ

 .ٛٔاإلسبلمية، مدريد، ص
ىػ(، تقكيـ البمداف، دار صادر، بيركت، ٕٖٚالفداء، عماد الديف إسماعيؿ بف محمد بف عمر )ت  يأب (ٜٓ)

 .ٛٙٔص
كـ، ابف الخطيب،  ٕ٘كتقع شماؿ شرؽ غرناطة بنحك ،  Bazaسبانية مدينة بسطة، تعرؼ اآلف في اإل (ٜٔ)

ة، القاىرة، ير، تحقيؽ: محمد كماؿ شبانة، مكتبة الثقافة الدينختيار في ذكر المعاىد كالديامعيار اال
 .ٜٓٔـ، ص ٕٕٓٓ

 .ٜٓٔختيار، ص ابف الخطيب، معيار اال (ٕٜ)
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 التي طبعت عمى أبنائيا حب الميك كطمب المتعة، يإف الطبيعة األندلسية الجميمة ى
كيتسابؽ إلييا األمراء  ،فبل عجب أف نرل متنزىات األندلس مميئة بمجالس الطرب كالشراب

يتناشد فييا  ،كالخمفاء قبؿ عامة الشعب، ىذه المجالس تزداف بالطرائؼ األدبية كالظرؼ الجـ
مف ىؤالء  اأف كثيرن  ىكانكا يرتجمكف القصائد البميغة، حت فْ ما مبؿ كثيرن  ،الشعراء عيكف الشعر

 .(ٖٜ)الشعراء ال تييج قرائحيـ اإل إذا جمسكا إلى الشراب
أمثمة  كمف ،ككانت رحبلت النزىة يخرج فييا األمراء كمعيـ بعض أىالييـ مف الحاشية

أف األمير عبد الرحمف األكسط طمبت منو بعض كرائمو الخركج ذلؾ ما يذكره ابف حياف: "
 ةج النظر فيما تحتاج إليو ىذه النزىبف شييمقتضى العادة، فأمر حاجبو عيسى  لمتنزه عمى

، كطمب مف الراشدة أف يصبيحة اليكـ التال يلمتحرؾ ف ،عمى أتـ رسكميا، كالتعجيؿ بذلؾ
ا ع منو عريؼ الخياطيف بالقصر ثكبن ليصن يمف الكش يتيو مف خزانة الكسكة برداء يكسفأت

 افصار كفنن  ،ة المغرببعد صبل ي  حيث تكف ،كلكنو لـ يقدر لو ذلؾ ة،ىذه النزى فيو سيمب
 .(ٜٗ)لو"

مثمما فعؿ الحكـ المستنصر  ،لؤلمراء لقضاء فترة نقاىتيـ اكما كانت المنيات مقصدن 
كقد نصحو أطباؤه بالرحيؿ مف قصر  :يكاد يستفيؽ منيا باهلل لما أصابتو عمة الفالج التي ال

كاحتؿ بمنية  ،حبكرسيدة القصكر كمرتبة السركر كمفيدة ال يكى ،الزىراء لغمبة البرد عميو
كقد تركيا بعد ذلؾ  ،أرحاء ناصح حظيتو، كلحؽ كلده األمير ىشاـ، فنزؿ بيا كبات فييا

كأقاـ فيو إلى أف صمى الظير، كمف ىناؾ  ،التي نزؿ بقصرىا ،متجينا نحك منية الناعكرة
 .(ٜ٘)بركبة منقطعة يقصد قصر قرطبة، فدخمو مف باب الجديد القبم

جماعة  يظاىر مدينة إشبيمية ف يف ةما يخرج لمنزى اباد كثيرن كما كاف المعتمد بف ع
مف ندمائو كخكاص شعرائو، كيقيـ سباقات الخيكؿ التي كاف يشارؾ فييا المعتمد بف عباد 

فييا مف الكقت  ي، كما كاف يخرج المعتمد إلى المنيات مع ندمائو كأصحابو، فيقض(ٜٙ)بنفسو

                                                           
 .٘ٙ – ٗٙجميمة شحادة، الطبيعة في الشعر األندلسي، ص  (ٖٜ)
ـ(، مطبعة ٖٓٓٔ-٘٘ٚىػ/ ٕٕٗ-ٖٛٔ) محسيف يكسؼ دكيدار، المجتمع األندلسي في العصر األ مك (ٜٗ)

 .ٖٗٔـ، ص ٜٜٗٔىت/ ٗٔٗٔ، ٔيف اإلسبلمية، القاىرة، طالحس
، المكتبة العصرية، صيدا، مصبلح الديف اليكار  :ابف حياف، المقتبس، شرحو كاعتنى بو الدكتكر (ٜ٘)

 .ٙٙٔ، ٘ٙٔـ، ص ٕٙٓٓىػ/ٕٙٗٔ، ٔبيركت،  ط
 .ٚٓٙ، ص ٖالمقرم، نفح الطيب، مج  (ٜٙ)



 

  م2222يوليو  ،العدد الرابع  –سوبك لمدراسات التاريخية والحضارية  
 

 

259 

 

952 

كينعمكف بالسماع  ،جماؿ مناظرىا يبصار فساعات يفترشكف خضرة أرضيا، كيسرحكف األ
فتتح أمره ا ،الحجابة (ٜٛ)، كلما تكلى شنجكؿ(ٜٚ)جك يسكده المرح كالسركر يكالطرب ف

مع الخياليف  متنزهإلى  متنزهكمف  ،فكاف يخرج مف منية إلى منية ،بالخبلعة كالمجكف
 .(ٜٜ)بالفتؾ كشرب الخمر ااىرن كالمغنييف كالمضحكيف مج

ىتـ ممكؾ الطكائؼ بإنشاء المنيات جرينا عمى الس، األند يخبلفة فنتياء الاكبعد 
 ،األندلس فيميداف البناء كغيره مف المياديف الحضارية  فيأمية  كالتقاليد التي رسخيا بن

حب األماكف إليو أمف  يفي ،(ٓٓٔ)كمف أشيرىا منية البديع التي أنشأىا المتككؿ بف األفطس
 .(ٔٓٔ)فييا أكقات فراغو ييقض يالت

ببناء البساتيف  )ٕٓٔ(ـ(ٜٔٓٔ-ٔ٘ٓٔىػ/ٗٛٗ-ٖٗٗ)  ىتـ المعتصـ بف صمادحاكقد 
كجمب  ،غريبة الصناعة ،متقنة البنياف المرية بستاننا كقصكرن أات، فبنى خارج مدينة متنزىكال

إلييا مف جميع الثمار الغريبة كغيرىا، ففييا مف كؿ شئ غريب مثؿ المكز الكثير كقصب 
كسطو بحيرة عظيمة عمييا  فيمما ال يقدر عمى صفتو، ك  ،راتأنكاع الثمسائر السكر ك 

مجالس مفتحة مفركشة بالرخاـ األبيض، كيسمى ىذا البستاف الصمادحية، كىك قريب مف 

                                                           
 .ٚٔٔ – ٙٔفي األندلس، ص السيد عبد العزيز سالـ، المساجد كالقصكر  (ٜٚ)
ىػ( المعركؼ بمقب ٜٜٖ -ىػٖٗٚعامر)  يالحاجب المأمكف ناصر الدكلة عبد الرحمف بف محمد بف أب (ٜٛ)

خمع نفسو  ىمرد كفسؽ، كأجبر المؤيد باهلل حتشنجكؿ، يقاؿ شنشكؿ، كاف مدبرنا لدكلة المؤيد باهلل، فعتا كت
محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي )المتكفى سنة  الذىبي، شمس الديفمف الخبلفة كفكضيا لشنشكؿ، 

، ٔٔتحقيؽ: شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط سير أعبلـ النببلء، ـ(، ٖٗٚٔىػ/ ٛٗٚ
 .ٕ٘ٔ، ص ٚٔج ـ، ٜٜٙٔىػ/ ٚٔٗٔ

 .ٜٚٔ، ص ٖابف عذارم، البياف، ج   (ٜٜ)
مى مدينة بطميكس، ككاف األفطس ع يالمتككؿ عمى اهلل عمر بف محمد بف األفطس، أخر حكاـ بن (ٓٓٔ)

، ككانت مدينة كالحـز كالببلغة مالجبللة كالسركر، مف أىؿ الرأ يالقدر مشيكر الفضؿ، مثبلن ف يممكنا عال
ابف اآلبار، الحمة  ؛ٕٓٔابف خاقاف ، قبلئد العقياف، ص  ،كشعر كنحك كعمـمدتو دار أدب  يبطميكس ف
 .٘ٛٔبلـ ، ص ؛ ابف الخطيب، أعماؿ األعٚٓٔ-ٜٙ، ص ٕالسيراء ج 

 .ٖٛٙ، ص ٔالمقرم، نفخ الطيب، مج (ٔٓٔ)
بف صمادح، المسمى المعتصـ بف صمادح، ىك أبك يحيى محمد بف معف بف محمد بف أحمد  (ٕٓٔ)

ـ، ابف ٜٔٓٔىػ/ ٗٛٗلمرية سنة أصمادحية مف ببلد األندلس، تكفى بلمرية كبجاية كالأالمعتصـ، صاحب 
 .ٓٗ، ٜٖ، ص٘خمكاف، كفيات األعياف، ج
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 يتقرب مف صفتيا، فييا متنزىات ال يعمـ مثميا ف ةالمدينة جد، كقد اتصؿ بو بساتيف كثير 
 .(ٖٓٔ)جميع المتنزىات

كا األندلس كانت محط عناية كبيرة مف األمراء الذيف تعاقب يكيتبيف لنا أف المنيات ف
حتى القرف  يمنذ القرف الثان ممكية كحتى سقكط غرناطة، أعمى الحكـ منذ قياـ الدكلة األ

، كأف ليذه المنيات ممنذ القرف الثامف إلى القرف الثالث عشر الميبلد م، أمالسابع اليجر 
أغمب األحياف خارج المدينة، مما يزيد مف  يكف فأكليا أف مكقع المنية يك ،كظائؼ متعددة

جماؿ المدينة كتحسيف جكىا، كتفيد مختمؼ اإلشارات التاريخية المتكافرة أف المنيات باألندلس 
تصكرىا أك تصميميا حتى تككف قادرة عمى أداء  يسكاء ف ،اا كبيرن الكقت تطكرن  يشيدت بمض

دارية كعسكرية، كمف أجؿ ذلؾ أقيمت بداخميا القصكر كمرافؽ  كظائؼ ذات طبيعة سياسية كا 
 .(ٗٓٔ)أخرل

القياـ بالرياضة  يككاف بعض األمراء يتخذكف المنيات لمنزكؿ بيا كمما رغبكا ف
لؤلمراء لقضاء  االمدينة، كما كانت المنيات مقصدن رياضة الصيد خارج  يالمفضمة لدييـ، كى

جتماعات لتصفية بعض لعقد بعض اال ايـ، ككانت بعض المنيات تتخذ مقرن فترة نقاىت
 .(٘ٓٔ)الصفقات لفائدة الخميفة

ض منياتيـ مقرات عتخذكا باى أف بعض حكاـ األندلس كانكا قد كقد سبقت اإلشارة إل
ت باألندلس، الذم كاف لبعض المنيا مكاإلدار  يإلى جانب الدكر السياسف ،لمجالسيـ الرسمية

رج األندلس مف مسمميف ستقباؿ الكفكد كالطارئيف مف خافإف بعضيا اآلخر أعد ال
 .(ٙٓٔ)كغيرىـ

الشغؼ بالحدائؽ كالمنتجعات، فكؿ كاحد  يأمية ف يحتى ممكؾ الطكائؼ اتبعكا سيرة بن
جعؿ منيا جنة بما احتكتو مف نبات كحيكاف، عمى  ،حاضرتو يمنيـ ابتنى لنفسو حديقة ف

، (ٛٓٔ)الناعكرة"أمير طميطمة الذم أنشأ حديقة سماىا "بستاف  (ٚٓٔ)النكف مغرار المأمكف بف ذ

                                                           
 ٘ٛ، ترصيع األخبار، ص مالعذر  يابف الدالئ (ٖٓٔ)
 .ٕ٘ٔ، منيات )منى( األندلس، ص مإقباؿ حسف أحمد الراك  (ٗٓٔ)
 .ٖٗٔ -ٖٖٔ، ص مصبلح الديف اليكار  :ابف حياف، المقتبس، شرحو (٘ٓٔ)
 .ٔٔٔابف حياف، المقتبس، شرحو صبلح الديف اليكارل، ص  (ٙٓٔ)
زكريا، يحيى بف صاحب طميطمة األمير إسماعيؿ بف بف ذل النكف، ىك ممؾ طميطمة، أبك المأمكف  (ٚٓٔ)

ـ، ٜٕٓٔىػ/  ٕٓٗستكلى أبكه عمى البمد بعد سنة ا، ياألندلس مالنكف اليكار  معبد الرحمف بف عامر بف ذ
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تخذ منيا عمى ما يبدك حديقة ااتات كاألشجار مف المشرؽ، كقد كأحضر إلييا كؿ صنكؼ النب
عف كظيفتيا البيئية كالجمالية، مف جانبو أنشأ المعتمد بف عباد  فضبلن  ؛ستخبلص األدكيةال

 .(ٜٓٔ)حديقة  سماىا" بستاف السمطاف"
ا مف د عمى الحدائؽ العامة يعتبر جزءن بعشقو لمطبيعة، فالترد يع ِرؼ المجتمع األندلس

ة التي يكيستمتعكف بالمناظر الطبيع ،ف يجدكف راحتيـ النفسيةك اة اليكمية، فاألندلسيالحي
 أشجار تمؾ أف فيشجار كالحيكانات كبرؾ المياه، كال يداخمنا شؾ تكفرىا النباتات كاأل

ال  اأنكاعن الذيف جمبكا مراء، األعف طريؽ جمب ت ت ثكانالخاصة  كأالحدائؽ سكاء العامة منيا 
تحصى مف الكركد كاألزىار كغريب النبات، فبالرجكع إلى كتاب "الفبلحة" البف العكاـ 

ىتماـ باقتناء ىذه النباتات المزدىرة ذات ـ يتضح لنا مدل االٗٛٔٔىػ/ٓٛ٘سنة  فيالمتك 
حيف يذكر منيا األلكاف كاألسماء المتعددة، فحينما يتحدث عف فنكف زراعة األحباؽ كالريا

، كالنسريف كغيرىا، (ٕٔٔ)، كالبيار كالنرجس كاألذريكف(ٔٔٔ)، كالسكسف كالنيمكفر(ٓٔٔ)مالخير 
يتبيف  ،، كبالرجكع إلى مقدمة ابف خمدكف(ٖٔٔ)بمكف ككؿ نكع   ،كحده لو ثمانية أنكاع مفالخير 

                                                                                                                                                               

متد حكمو خمس كعشريف سنة اـ، ك ٖٗٓٔىػ/  ٖ٘ٗكنزعكا طاعة المركانية، كتممؾ المأمكف بعد أبيو سنة 
 . ٕٕٓ، ص ٛٔ، ج ، سير أعبلـ النببلءي، الذىببلعةعاكفنا عمى المذات كالخ

ـ، ٕ٘ٔٓ، جامعة كىراف، ٕ٘-ٕٗ، العدد مجمة عصور جديدة، "الحديقة األندلسية"بكدالية تكاتية،  (ٛٓٔ)
 .ٔٙص 

 .ٕٙبكدالية تكاتية، الحديقة األندلسية، ص  (ٜٓٔ)
كريا يحيى بف ز  كلعكاـ، أب: بكسر الخاء ىك الريحانة طيبة الرائحة كلو ألكاف مختمفة، ابف امالخير  (ٓٔٔ)

أنكر أبك سكيمـ  :ـ(، الفبلحة األندلسية، تحقيؽٗٛٔٔىػ/ ٓٛ٘ ت) محمد بف أحمد بف العكاـ اإلشبيمي
 .ٖٖـ، ص ٕٕٔٓىػ/ ٖٖٗٔ، ي، منشكرات مجمع المغة العربية األردن٘ف، جك كآخر 

ينة منو، كجد في مدينة النيمكفر، ىك نبات لو أنكاع كألكاف كثيرة، ككؿ نكع أك صنؼ لو خاصية مع (ٔٔٔ)
كيخبك بالنيار، أبك الخير اإلشبيمي، عمدة الطبيب في معرفة النبات،  ، فيبدك كالسراجيزىر ليبلن  ،شمب
 .ٜٖٗـ، ص ٜٜ٘ٔ، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، لبناف،  ٔ،، طٔج يمحمد العربي الخطاب :تحقيؽ

سيقانو رقيقة كمجكفة، أزىاره  مقضبانو أ ،ضاألبي م، أكراقو تشبو نبات الخير ماألذريكف، نبات زىر  (ٕٔٔ)
 .ٜٖٓ، ص ٔذىبية المكف تميؿ إلى الحمرة، ابف العكاـ، الفبلحة األندلسية ج

 .ٕٔٔ، ٕٓٔأبك الخير اإلشبيمي، عمدة الطبيب في معرفة النبات، ص  (ٖٔٔ)
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 الترؼ عمى يختبلؼ أنكاعيا ىك التفنف فاصد مف ىذه النباتات المزىرة عمى لنا أف الق
 .(ٗٔٔ)بف خمدكفامف غاية الحضارة عمى حد تعبير  يختبلؼ أشكالو، كىا
 

 :الحّماتالبرك و ثامًنا 
ا لمنزىة كالتركيح عف النفس، إلى الحّمات كالعيكف كالبرؾ طمبن عتاد األندلسيكف الخركج ا

 يبيذه الّحمات بمبمغ ثبلثة دنانير ف اشفاء، كىذا ما يفسر كرائيـ بيكتن ستا لبليضا طمبن أك 
ك أفيتميكف بصيد األسماؾ،  ،لشير، ككاف الخاصة كالكجياء يصحبكف معيـ قكاربيـا

 يحيف فضؿ البعض منيـ قضاء أكقات فراغيـ ف ييعاقركف الخمر عمى ضفاؼ األنيار، ف
 .(٘ٔٔ)القنص كسط الغابات

فصؿ الصيؼ، فيستحسف الرعايا  يككاف األندلسيكف يخركجكف ليذه البرؾ كالحّمات ف
حيف يبقى  يشاطئ البحر، كتنصب الخيمات لئلقامة بيا طيمة ىذا الفصؿ، ف ياالستحماـ ف
 .(ٙٔٔ)الجديد يأراضييـ لمقياـ بعمميات الحصاد كالدرس استعدادنا لممكسـ الفبلح يالفبلحكف ف

، كلـ يقتصر (ٚٔٔ)كما كانت النساء األندلسيات يسبحف كيستحممف في األكدية كاألنيار
كاف الخاصة مف األمراء كالخمفاء بؿ  حسب،ف مف السكاف امةالععمى ستمتاع ببرؾ الماء اال
 يقد حضر القاضقصكرىـ، كمما يركل أف: " فيكنيا يضا ليـ البرؾ الخاصة بيـ التي يقيما

صائؼ  يكـ   يف البستاف عمى بركة ماء   يفخميفة الحكـ المستنصر باهلل منذر بف سعيد عند ال
الخميفة مف ذلؾ، فأمر  ىفشكى إل ،بلة الجمعةكذلؾ أثر منصرفة مف ص ،شديد الحر كالكىج

                                                           
سمى ـ(، تاريخ ابف خمدكف، المٙٓٗٔ-ٕٖٖٔىػ/ ٛٓٛ-ٕٖٚ) ابف خمدكف، عبد الرحمف بف خمدكف (ٗٔٔ)

خميؿ شحادة،  :ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكل الشأف األكبر، ضبط
 .ٚٙٗـ، ص ٕٓٓٓىػ/ ٕٔٗٔ، دار الفكر، بيركت، لبناف، ٔسييؿ زكار، ج :مراجعة

ـ، ٖٜٜٔإبراىيـ عبد القادر بكتشيش، المغرب كاألندلس في عصر المرابطيف، دار الطميعة، بيركت،  (٘ٔٔ)
 .ٜ٘ص

 .ٜ٘شيش، المغرب كاألندلس في عصر المرابطيف، ص تبك  (ٙٔٔ)
 .ٜ٘شيش، المغرب كاألندلس في عصر المرابطيف، ص تبك  (ٚٔٔ)
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ال ينبعث  يكالقاض ،بإلقاء الماء عميو ويكالتخفيؼ عف جسمو، كأخذ الحكـ يباغ ،بخمع ثيابو
 .(ٛٔٔ)"؟فعمو يلؾ ال تساعد الحاجب فا كقاؿ لو: م ،معو إلى أف كممو الحكـ

رأس  يلحمة فكا ،كعمى ستة أمياؿ منيا الحمة ،كعمى عيف بجاية: "يدريسكيقكؿ اإل
المعمكر مف األرض  يأقطار األرض أف ما مثؿ ىذه الحمة ف يكيذكر المتجكلكف ف ،جبؿ

 ،مف كؿ الجيات كالمرضى كالمعمكف يقصدكف إلييا ،كال أتقف منيا بناء كال أسخف منيا ماء
أياـ  يلمرية فأكيشقفكا مف أمراضيـ"، ككاف أىؿ  ،فيمزمكف بيا المقاـ إلى أف تستقؿ عمميـ

 ،اإلنفاؽ يالمطاعـ كالمشارب كالتكسع ف يحتفاؿ فاربيع يرحمكف إلييا مع نسائيـ كأكالدىـ بال
 .(ٜٔٔ)أقؿ" كأأكثر  كأ ،الشير ثبلثة دنانير مرابطية يكربما بمغ المسكف بيا ف

 
 الخاتمة :

متازت بكثرة ، كالتي اببلد األندلس يمف خبلؿ الدراسة تعرفنا عمى جماؿ الطبيعة ف
تدة في أراضييا، كالتي أصبحت مف أىـ مقاصد طالبي يار كالبحيرات كالسكاحؿ المماألن

اف السكاف يخرجكف لمترفيو، فقد ك استجماـ، فأصبحت معظـ المدف األندلسية مكانن الراحة كاال
 في ىذه المتنزىات. كالتركيح عف النفس لمتنزه كالفرجة

، كالعمؿ شاء الحدائؽ كالمتنزىاتىتماـ حكاـ األندلس بإنامدل كتكضح الدراسة أيضا 
ىتـ العرب المسممكف ، فقد اإلييامتنكعة مف كؿ أنحاء العالـ كجمب النباتات ال ،ىار يعمى تطك 

نشاء البساتيف كالحدائؽ ،فى األندلس باألرض كالزراعة المستخدمة؛  مكتطكير كسائؿ الر  ،كا 
 .ميممة كالصحراء جعمكا مف األندلس جنة بعد أف كانت أغمب أراضييا مترككة فقد
 

 والمراجع المستخدمة في البحث قائمة المصادر
 

 أوًل المصادر العربية:
                                                           

قتباس اختصار اقتباس األنكار كفي اـ(، األندلس في ٙٛٔٔ/ قٔٛ٘ ت) ابف الخراط اإلشبيمي (ٛٔٔ)
ـ، ص  ٜٜٓٔؤلبحاث العممية، مدريد، األنكار، تحقيؽ: إيميميك، خاثينتك بكسؾ بياؿ، المجمس األعمى ل

ٗٗ. 
 .ٙٙ٘، ص ٔاإلدريسي، نزىة المشتاؽ، مج  (ٜٔٔ)
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/ ىػٛ٘ٙ سنة المتكفى)ي القضاع بكر يأب بف اهلل عبد بف محمد اهلل عبد أبك األبار، ابف -
 .ـٜ٘ٛٔ ،ٕ ط القاىرة، المعارؼ، دار مؤنس، حسيف :تحقيؽ السيراء، الحمة ،(ـٕٓٙٔ

، نزىة المشتاؽ يالحسن مف عبد اهلل بف إدريس الحمك بداهلل محمد بف محمد عب ك، أبياإلدريس -
 ـ.ٕٗٓٓىػ/ ٕٕٗٔاختراؽ اآلفاؽ، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة،  يف

 يف الذخيرة ،(ـٚٗٔٔ/ ىػٕٗ٘ سنة المتكفى)ي الشنترين بساـ بف يعم الحسف كأب بساـ، ابف -
 .ـٜٜٚٔ/ ىػٚٔٗٔ لبناف، بيركت، الثقافة، دار عباس، إحساف :تحقيؽ الجزيرة، أىؿ محاسف

آداب الحسبة كالمحتسب،  يعمر بف عثماف بف العباس، ثبلث رسائؿ أندلسية ف ،يالجرسيف -
 ـ.ٜ٘٘ٔلآلثار الشرقية، القاىرة، ي الفرنس يبركفنساؿ، المعيد العمم يليف :تحقيؽ

ىػ/  ٓٗٗت ) بيمياإلش مالكليد اسماعيؿ بف محمد بف عامر بف حبيب الحمير  ك، أبمالحمير  -
إحساف عباس، مكتبة لبناف، بيركت،  :خبر األقطار، تحقيؽ يـ(، الركض المعطار فٛٗٓٔ

 ـ.ٜٗٛٔ ٕـ، طٜ٘ٚٔ ٔط
، ي، دار المدنٔعبد اهلل عبد المنعـ عسيبلف، ط  :كصؼ الربيع، تحقيؽ يالبديع ف ،مالحمير  -

 ـ.ٜٚٛٔجدة، 
 ،ىػ(ٜٙٗىػ/ ٖٚٚت ) يالقرطب يسمركاف حياف ابف خمؼ ابف حياف األندل ك، أبابف حياف -

، المكتبة مالدكتكر صبلح الديف اليكار  :المقتبس مف أنباء أىؿ األندلس، شرحو كاعتنى بو
 ـ.ٕٙٓٓىػ/ٕٙٗٔ، ٔط بيركت، العصرية، صيدا،

 ، دار الثقافة، بيركت، لبناف.يعبد الرحمف الحج :المقتبس، تحقيؽ ،ابف حياف -
 ـ.ٜٜٗٔىػ/ ٘ٔٗٔ، القاىرة، يمك يمحمكد عم :المقتبس، تحقيؽ ،ابف حياف -
ـ(، ٖ٘ٔٔىػ/ ٜٕ٘)ت  اإلشبيمي ينصر الفتح بف محمد بف عبيد اهلل القيس كابف خاقاف، أب -

حسيف يكسؼ خريكش، مكتبة المنار، األردف، ط  :محاسف األعياف، تحقيؽ يقبلئد العقياف ف
 ـ.ٜٜٛٔىػ/ ٜٓٗٔ، ٔ

شكابكة،  يمحمد عم :األندلس، تحقيؽممح أىؿ  يمطمح األنفس كمسرح التأنس ف ابف خاقاف، -
 ـ.ٖٜٛٔىػ/ ٖٓٗٔ، ٔمؤسسة الرسالة، بيركت، ط

ختصار ا يقتباس األنكار كفا يـ(، األندلس فٙٛٔٔ/ ق ٔٛ٘ ت) اإلشبيميابف الخراط  -
قتباس األنكار، تحقيؽ: إيميميك، خاثينتك بكسؾ بياؿ، المجمس األعمى لؤلبحاث العممية، ا

 ـ.ٜٜٓٔمدريد، 
ـ(، تاريخ ابف خمدكف، ٙٓٗٔ-ٕٖٖٔىػ/ ٛٓٛ-ٕٖٚ) عبد الرحمف بف خمدكفابف خمدكف،  -

الشأف األكبر،  معاصرىـ مف ذك  تاريخ العرب كالبربر كمفْ  يسمى ديكاف المبتدأ كالخبر فالم  
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ىػ/ ٕٔٗٔلبناف،  ،، دار الفكر، بيركتٔسييؿ زكار، ج :خميؿ شحادة، مراجعة :ضبط
 ـ.ٕٓٓٓ

محمد عبد اهلل  :أخبار غرناطة، تحقيؽ يحاطة فطيب، اإلابف الخطيب، لساف الديف بف الخ -
 ـ.ٖٜٚٔىػ/ ٖٜٖٔ، ٕ، القاىرة، طيعناف، مكتبة الخانك

معيار االختيار في ذكر المعاىد كالديار، تحقيؽ: محمد كماؿ شبانة، مكتبة  ابف الخطيب،  -
 ـ. ٕٕٓٓالثقافة الدينية، القاىرة، 

 ،ٔج ي،الخطاب يمحمد العرب :النبات، تحقيؽ معرفة ي، عمدة الطبيب فيأبك الخير األشبيم -
 .ـٜٜ٘ٔ، بيركت، لبناف،  ي، دار الغرب اإلسبلمٔط

، نصكص عف األندلس مف كتاب ترصيع األخبار منس العذر أ، أحمد بف عمر بف يابف الدالئ -
عبد العزيز  :غرائب البمداف كالمسالؾ إلى جميع الممالؾ، تحقيؽ يكتنكع اآلثار، كالبستاف ف

 ، معيد الدراسات اإلسبلمية، مدريد.يناألىكا
محمد حاج صادؽ،  :، الجغرافية، تحقيؽمبكر الزىر  يبأ، أبك عبد اهلل محمد بف مالزىر  -

 ـ.ٜٛ٘ٔلمدراسات العربية، دمشؽ،  يالمعيد الفرنس
 ، دار المعارؼ، القاىرة.ٗشكقى ضيؼ، ط  :المغرب، تحقيؽ يحم يابف سعيد، المغرب ف -
آداب الحسبة  ي، ثبلث رسائؿ أندلسية فيحمد بف عبدكف التجيبمحمد بف أ ابف عبدكف، -

 ـ.ٜ٘٘ٔلآلثار الشرقية، القاىرة، ي بركفنساؿ، المعيد العممى الفرنس يليف :كالمحتسب، تحقيؽ
ج.س. ككالف  :األندلس كالمغرب، تحقيؽ أخبار ي، البياف المغرب فيالمراكش مابف عذار  -

 ـ.ٖٜٛٔ، ٖلبناف، طبركفنساؿ، دار الثقافة، بيركت،  يكليف
 ـ(،ٗٛٔٔىػ/ ٓٛ٘ ت) اإلشبيميكريا يحيى بف محمد بف أحمد بف العكاـ ز  كابف العكاـ، أب -

، منشكرات مجمع المغة العربية ٘أنكر أبك سكيمـ كآخريف، ج :الفبلحة األندلسية، تحقيؽ
 ـ.ٕٕٔٓىػ/ ٖٖٗٔ، ياألردن

(، تقكيـ البمداف، دار صادر، ىػٕٖٚالفداء، عماد الديف إسماعيؿ بف محمد بف عمر )ت  كأب -
 بيركت.

 .ٔج ـ،ٖٜٛٔ مدريد، مكلينا، لكيس "كترجمة تحقيؽ األندلس، ببلد ذكر مجيكؿ، مؤلؼ -
 :، نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب، تحقيؽيالتممسان م، أحمد بف محمد المقر مالمقر  -

 إحساف عباس، دار صادر، بيركت.
الكبير،  يعبداهلل عم :ػ(، لساف العرب، تحقيؽىٔٔٚ)ت  يابف منظكر، محمد بف مكـر بف عم -

 ، دار المعارؼ، القاىرة.يمحمد أحمد حسب اهلل، ىاشـ محمد الشاذل
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، معجـ مالبغداد يالركم معبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الحمك  ي، شياب الديف أبمياقكت الحمك  -
 ـ.ٜٚٚٔىػ/ ٜٖٚٔالبمداف، دار صادر، بيركت، 

 :العربية المراجعثانًيا 
عصر المرابطيف، دار الطميعة، بيركت،  يراىيـ عبد القادر بكدتشيش، المغرب كاألندلس فإب -

 ـ.ٖٜٜٔ
 .ـٖٜٛٔ، مؤسسة شباب الجامعة، األسكندرية، يالعصر اإلسبلم ي، قرطبة فمأحمد فكر  -
/ ىػٜٕٗٔ ،ٔط القاىرة، الكتب، عالـ المعاصرة، العربية المغة معجـ عمر، مختار أحمد -

 .ٔ مج ـ،ٕٛٓٓ
، العدد الرابع، يالعرب يمجمة التراث العمم، "منيات )منى( األندلس"، ماؿ حسف أحمد الراك إقب -

 ـ.ٕٔٔٓ، العراؽ، يالعرب يجامعة بغداد مركز التراث العمم
، جامعة كىراف، ٕ٘-ٕٗ، العدد مجمة عصور جديدة، "الحديقة األندلسية" بكدالية تكاتية، -

 ـ.ٕ٘ٔٓ
 فيرسالة قدمت لنيؿ شيادة أستاذ ، ي"األندلس الشعر فيالطبيعة "، مجميمة شحادة الخكر  -

، كمية اآلداب، جامعة بيركت،   ـ.ٜٙٗٔالعمـك
المغرب خبلؿ القرنيف الثالث  فيجكدت عبد الكريـ يكسؼ، األكضاع االقتصادية كاالجتماعية  -

 ـ(، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، د.ت.ٓٔ – ٜ) كالرابع اليجرييف
، الييئة المصرية العامة يالتاريخ اإلسبلم فيمحمكد صبح، قرطبة  جكدت ىبلؿ كمحمد -

 ـ.ٜٙٛٔلمكتاب، مصر، 
-٘٘ٚىػ/ ٕٕٗ-ٖٛٔ) مالعصر األ مك  في يحسيف يكسؼ دكيدار، المجتمع األندلس -

 ـ.ٜٜٗٔىت/ ٗٔٗٔ، ٔـ(، مطبعة الحسيف اإلسبلمية، القاىرة، طٖٓٓٔ
األندلس، مركز دراسات الكحدة  يف، الحضارة العربية اإلسبلمية يخضراء الجيكش ىسمم -

 ـ.ٜٜٛٔ، ٕالعربية، بيركت، ج
األندلس مؤسسة شباب الجامعة، األسكندرية،  يالسيد عبد العزيز سالـ، المساجد كالقصكر ف -

 ـ.ٜٙٛٔ
األندلس، مؤسسة شباب الجامعة،  يالسيد عبد العزيز سالـ، قرطبة حاضرة الخبلفة ف -

 ـ.ٜٚٚٔاإلسكندرية، 
، ٕدراسات عف ابف حـز ككتابة طكؽ الحمامة، مكتبة كىبة، مصر، ط ،يالطاىر أحمد مك -

 ـ.ٜٚٚٔىػ/ ٜٖٚٔ
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نياية المرابطيف كمستيؿ المكحديف عصر الطكائؼ  فيعصمت عبد المطيؼ دندش، األندلس  -
، ٔ، بيركت، لبناف، طيـ(، دار الغرب اإلسبلمٔ٘ٔٔ -ٙٔٔىػ/ ٙٗ٘-ٓٔ٘)ي الثان

 ـ.ٜٛٛٔىػ/ ٛٓٗٔ
 .ـٕٕٔٓ، دار المعرفة الجامعية، يندلسعيسى، األدب األ مفكز  -
، مركز يالعصر اإلسبلم فيسبلمية ، تاريخ مدينة بمنسية اإلىفكماؿ السيد أبك مصط -

 سكندرية، د.تسكندرية لمكتاب، األاأل
األدب  فيك  ياألدب العرب فياألندلس كأثرىا  في، الحياة االجتماعية يمحمد سعيد الدغم -

 ـ.ٜٗٛٔ، ، دار أسامةياألندلس
حمد عبد اهلل عناف، نياية األندلس كتاريخ العرب المنتصريف، مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة م -

 ـ.ٜٙٙٔىػ/ ٖٙٛٔ، ٖكالنشر، القاىرة، ط
، أطركحة ماجستير، "أزجاؿ ابف قزماف فيصكرة الممدكح "محمد عبد المنعـ حمداف صكالحة،  -

 .ـٖٕٔٓف، جامعة النجاح الكطنية، نابمس، فمسطي
الخامس  -معشر الميبلد مالقرف الحاد فيلكىاب خبلؼ، قرطبة اإلسبلمية محمد عبد ا -

 ـ.ٜٗٛٔالحياة االقتصادية كاالجتماعية، الدار التكنسية لمنشر، تكنس،  ماليجر 
-ٔ٘ٓٔىػ/ ٗٛٗ-ٖٗٗلمرية في عيد المعتصـ بف صمادح )أمريـ قاسـ طكيؿ، مممكة  -

 ـ.ٜٜٗٔ/ ىػٗٔٗٔ ،ٔط لبناف، بيركت، العممية، الكتب ، دارـ(ٜٔٓٔ
 فيإقميـ إشبيمية  فيمنيرة عبد الرحمف عامر الرميح، الحياة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية  -

، الرياض، يـ، مكتبة المتنبٔٔق/ ٘ـ إلى آكاخر القرف ٜق/ ٖاألندلس، مف منتصؼ القرف 
 ـ.ٕٔٔٓ، ٔط

 .ـٖٕٔٓـ، الفيك  اليمامة، زرقاء كاألندلس، المغرب تاريخ يف دراسة رضكاف، يمنى -
 ـ.ٜٜٗٔىػ/ ٘ٔٗٔ، ٕ، بيركت، طييكسؼ فرحات، ديكاف ابف زيدكف، دار الكتاب العرب -


