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 ) خالل القرن التاسع  في مملكة غرناطة اإلسالمية صناعة المنسوجات
 عشر الميالدي (الخامس الهجري / 

 

 :الملخص

ً فً الجانب الصناعً بعنوان )) صناعة المنسوجات فً  تتناول هذه الدراسة البحثٌة موضوعا
مملكة ؼرناطة اإلسالمٌة فً المرن التاسع الهجري / الخامس عشر المٌالدي (( من خالل ما أوردته 

س كمادة المصادر العربٌة اإلسالمٌة وكتب الرحلة والجؽرافٌة المعاصرة لتلن الفترة من تارٌخ األندل
مصدرٌة ، وما أضافته كتب المراجع العربٌة والمعربة واألجنبٌة للمستشرلٌن من تفسٌرات أهم مظاهر 

، ونمو الحركة اإلبداعٌة فً مجال الصناعات والحرؾ المرتبطة باإلبداع الجماعً التفوق الحضاري
الفترة من خالل عنصرٌن  ، وممدار السعة االلتصادٌة التً ٌعٌشها المجتمع الؽرناطً فً هذهالشعبً

رئٌسٌٌن هما : المواد األولٌة لصناعة النسٌج ، وفً هذا العنصر تناولت المواد األساسٌة لصناعة النسٌج 
كمواد خام وأماكن توافرها فً أرجاء بالد األندلس المتمثلة فً : الحرٌر الخام والصوؾ والكتان ، أما 

نسوجات المصنوعة فً تلن الفترة من المنسوجات العنصر الثانً فمد تطرق إلً جمٌع أنواع الم
الحرٌرٌة والمنسوجات الكتانٌة والمنسوجات الصوفٌة أصر أهل مملكة ؼرناطة فً األحتفاظ بهذه 
الصناعات والتفنن فً إظهار مهارتهم الفنٌة فً صناعتها باإلضافة إلً المحافظة علً تفولهم فٌها ، من 

 .الرؼم من الظروؾ السٌاسٌة المتأزمة فً تلن الحمبةأجل البماء علً لٌد الحٌاة ، علً 

 

 

Textile industry in the Islamic Kingdom of Granada in the 9
th

 century AH / 

15
th

 century AD 

 

Summary 

This research study deals with a topic on the industrial side entitled ((the textile industry in 

the Islamic Kingdom of Granada in the 9th century AH / 15th century)) through what the 

Arab Islamic sources and the books of the journey and the contemporary geography of the 

period from the history of Andalusia as source material and what was written, and The Arab 

references and the foreign language of the orientalists from the interpretations of the most 

important manifestations of cultural superiority and the growth of the creative movement in 

the field of industries and crafts associated with the collective creativity of the people and the 

amount of economic capacity experienced by the Granatist in this period through two main 

ages: Primary for the textile industry. In this era, the basic materials of the textile industry 

were dealt with as raw materials and their places of availability throughout Andalusia: raw 

silk, wool and linen. The second era dealt with all types of textiles made of silk textiles, linen 

textiles and woolen textiles. The people of the Kingdom of Granada are insisted on retaining 

these industries and craftsmanship in showing their artistic skills in the industries in addition 

to maintaining their superiority in order to survive despite the political circumstances of the 

crisis at that time. 
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 :المقذمة -

االستمرار السٌاسً النمو الحضاري المصاحب لذلن االستمرار، ومن من أهم المظاهر الدالة على 
أهم مظاهر التفوق الحضاري، نمو الحركة اإلبداعٌة، وخاصة إذا ما كانت مرتبطة باإلبداع الجماعً 
الشعبً، الذي ٌعبر عن تفوق هذا الشعب، بل وممدار السعة االلتصادٌة التً ٌعٌش فٌها. ولكن أن تبرز 

اإلبداعً فً ظل دولة منهارة سٌاسٌا وبالضرورة التصادٌاً، فإن ذلن ٌعبر عن انمالب مظاهر التفوق 
فً طبٌعة األمور وصٌرورتها، ومن هذه النماذج صناعة المنسوجات فً األندلس فً المرن التاسع 

 الهجري لبٌل سموطها فً ٌد الممالن المسٌحٌة اإلسبانٌة.

بحٌث طؽت شهرتها على العدٌد من المنسوجات س، دلفصناعة المنسوجات صناعة لدٌمة باألن
المماثلة فً العالم اإلسالمً، واستمرت تلن الشهرة حتى النزع األخٌر من دولة المسلمٌن هنان، ولعل 
الحدٌث عن صناعة المنسوجات فً األندلس فً المرن التاسع الهجري ٌظن معه المارئ منذ الوهلة 

ن الصناعة فً تلن الفترة الزمنٌة فمط، استكماالً لدراسات األولى أنه محاولة لتسلٌط الضوء حول تل
عن فترات زنٌة سابمة، ولكنه فً حمٌمة األمر محاولة لتحلٌل والع المسلمٌن فً األندلس، من  ثتتحد

فترة السموط وضٌاع األندلس بكاملها من المسلمٌن،  خالل نشاطهم الصناعً هذا، لكون هذه الفترة،
فً تلن الصناعة مساوٌاً لالنهٌار السٌاسً، ولكن هذا لم ٌحدث بل إننا نجد أنفسنا والتً تستدعً انهٌارا 

مام ظاهرتٌن تمثالن فً الموت نفسه سؤالٌن وال نجد لهما بٌن أوراق الكتب إجابة، ولكننا نبحث عنها أ
فً ذلن البحث، ومن خاللهما نتعرؾ على صناعة المنسوجات وارتباطها بأوضاع وأحوال أهل 

 س، وهاتٌن الظاهرتٌن هما:لاألند

 .تلن الصناعة رؼم ظروفها المرٌرة ــ احتفاظ األندلس بتفولها فً

 ــ احتفاظ أمة تتعرض ألهوال شدٌدة بمدرتها على اإلبداع الفنً الجمالً.

 الموضوع التاليين: الظاهرتين يكمن في عنصريوتفسير تلك 

 ـ المواد األولٌة لصناعة النسٌج.1

 لمنسوجات.ـ أنواع ا2
 

 :المواد األولية لصناعة النسيجأوالً:  -

منذ أن تم فتح األندلس انتملت إلٌها الطرق الصناعٌة المعروفة لصناعة النسٌج المعروفة فً 
ً أن تنتمل هذه الصناعة إال إذا توافرت لها المواد الخام التً تساعد على (1)المشرق ، ولم تكن ممكنا

من حرٌر وألطان وأصواؾ، سواء من أرض األندلس ذاتها، أو مما حولها نشأتها وتؽذٌها بما تحتاجه 
من البالد اإلسالمٌة المرٌبة. واستمرت األندلس فً صناعة المنسوجات طالما توافر فٌها ولها هذه المواد 
األولٌة، وكانت مراكز صناعة المنسوجات متوافرة فً بماع كثٌرة من األندلس، وخاصة فً الجزء 

جنوب الشرلً منها، مثل بلنسٌة ومرسٌه والمرٌة وؼٌرها من المدن. ولعل ذلن االنتشار فً الشرلً وال
ولت ازدهار صناعة المنسوجات فً األندلس، ثم االنحسار فً البمعة الجؽرافٌة التً أصبحت تمثل 

ٌٌن دون األندلس فً المرن التاسع الهجري ٌعطٌنا داللة لرصد الظاهرة األولى عن كٌفٌة احتفاظ األندلس
 ؼٌرهم بهذا التمٌز.

                                                           
  .189، ص1959، مطابع الشعب الماهرة 64الفنون والصناعات باألندلس، دائرة معارؾ الشعب، عدد  ـ السٌد عبد العزٌز سالم:1
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فكما هو معروؾ فإن ثالثٌة لٌام أي صناعة تموم على اطراؾ ثالثة وهً توافر المواد الخام، 
وتوافر الصناع المهرة لتلن الصناعة، والمدرة التسوٌمٌة وحاجة السوق لذلن المنتج، فإذا ما طبمنا ذلن 

على إطاللها على الجانبٌن المسلم والمسٌحً، ولم على شبة الجزٌرة األٌبٌرٌة ستجد توافر هذه العوامل 
تكن ولفاً على الجانب اإلسالمً فمط، وخاصة بعد حركة االسترداد المسٌحً، وسموط العدٌد من المدن 
األندلسٌة بٌد اإلسبان، بل توافرت لهم كما للمسلمٌن، ولكن لماذا استمر ذلن التفرد لصناعة النسٌج 

المواد الخام، بل توافر الصناع من المسٌحٌٌن الذٌن فً  رؼم من توافرللمسلمٌن دون ؼٌرهم، على ال
. كل ذلن نستطٌع أن نعزوه إلى أمرٌن، (2)ولت سابك كان ٌنظر لهم باعتبارهم من أعمدة تلن الصناعة

األول للروح الوثابة المتمسكة بالحٌاة ونبضها من لبل األندلسٌٌن، والثانً استثمار ما لدٌهم من توافر 
 لمواد الخام التً تساعد على بماء تلن الصناعة فٌهم دون االلتفات إلى تمزم دولتهم سٌاسٌاً والتصادٌاً.ل

 فحٌنما ننظر إلى المواد الخام وأماكن توافرها باألندلس نجدها تتوافر فٌما ٌلً:
 

 *الحرير الخام:

انك دودة المز فالحرٌر تستخرج خٌوطه التً تستخدم فً صناعة المنسوجات الحرٌرٌة من شر
والتً تربى على أشجار التوت، لذلن انتشرت زراعتها فً بالد عدٌدة فً بالد األندلس، ولد عمل 
األندلسٌون على االستفادة من أشجار التوت المنتشرة فً مساحات واسعة من بالدهم فً تربٌة دودة المز 

 على أورالها، الستخراج الحرٌر من شرانمها بعد ذلن.

. كما (4)والمناطك المحٌطة بها Elvira(3)د التً كثرت زراعة التوت بها بلدة إلبٌرة ومن أهم البال
، والمرى المحٌطة (5)أو جبل الثلج Sierra Nevadaزرعت أشجار التوت فً منطمة جبل سٌرانٌفادا 

 Almeria(7). كما زرعت أشجار التوت فً مساحات واسعة فً مدٌنة المرٌة (6)به

. كما Andarax(12) (11)، وفً أندرش(10)، وأحوازهاMalaga(9)، وفً مدٌنة مالمة (8)وأحوازها
. وٌذكر (14)، وفً أحوازهاLa vega(13)زرعت أشجار التوت فً مساحات واسعة فً فحص ؼرناطة 

                                                           
. وٌذكر أٌضاً أن إنتاج جٌان وؼرناطة 218، ص 1983ـ عز الدٌن موسً: النشاط االلتصادي فً المؽرب اإلسالمً، دار الشروق، الماهرة 1

ن نصارى األندلس منهما ولٌام المرابطٌن بتؽرٌب عدد آخر منهم، مما ٌعطً داللة على عمل فً المرن السادس لد تدنى كثٌراً لنمل المعاهدة م
  ؼٌر المسلمٌن بتلن المهن والبراعة فٌها، المراجع السابك، نفس الصفحة.

ون مٌالً. وأصل االسم من : مدٌنة أندلسٌة لرب مدٌنة ؼرناطة. بٌنها وبٌن ؼرناطة ستة أمٌال. وبٌنها وبٌن لرطبة تسعElviraـ مدٌنة إلبٌرة 2
. نزلها جند دمشك من العرب الفاتحٌن. كانت هذه المدٌنة عاصمة كورة فً جنوب األندلس تسمى كورة إلبٌرة. ولما IIIbarisاالسم الرومانً 

؛ الحمٌري: 244، ص 1ن، جـخربت أٌام فتنة األندلس انتمل أهلها إلى مدٌنة ؼرناطة، وأصحت لاعدة اإلللٌم. انظر: ٌالوت الحمودي: معجم البلدا
؛ الممري: نفح الطٌب من ؼصن األندلس 29 -28م، ص ص 1984، 2الروض المعطار فً خبر األلطار، تحمٌك إحسان عباس، بٌروت، ط

 .148، ص 1م، جـ1988الرطٌب وذكر وزٌرها لسان الدٌن بن الخطٌب، تحمٌك إحسان عباس، بٌروت 
  .24ـ الحمٌري: الروض المعطار، ص 3
أي جبل الشمس، وذلن  Soloriusوتسمى جبال الثلج أو جبل شٌلر، وهو تحرٌؾ لالسم الالتٌنً المدٌم  Sirra Nevadaجبال سٌرا نٌفادا ـ 1

متراً. انظر: أبو عبد هللا  3481لشدة لمعانه نتٌجة النعكاس أشعة الشمس على لممه المؽطاة بالثلوج الناصعة صٌفاً وشتاءاً. وٌبلػ ارتفاعه 
؛ ابن الخطٌب: اإلحاطة فً أخبار ؼرناطة، تحمٌك دمحم عبد هللا عنان، 96: كتاب الجؽرافٌة، تحمٌك دمحم حاج صادق، الماهرة، د. ت، صالزهري
 .518م، ص 1976؛ عبد الرحمن حجً: التارٌخ األندلسً من الفتح حتى سموط ؼرناطة، بٌروت، 99، ص 1م، جـ1974الماهرة، 

.112ص ـ الحمٌري: الروض المعطار، 2
6
  

ـ المرٌة: تمع على الساحل الشرلً لؤلندلس، جنوب شرلً بجانة، على حافة البحر المتوسط، وهً مدٌنة برٌة بحرٌة، وكانت عاصمة والٌة 3
مالمة م، لتكون لاعدة بحرٌة. بٌنها وبٌن 956هـ/ 344المرٌة فً زمن بنً األحمر. شٌدها الخلٌفة األموي عبد الرحمن الثالث )الناصر( فً عام 

 -537؛ الحمٌري: الروض المعطار، ص ص 57؛ ابن الخطٌب: معٌار االختٌار، ص 101كم، انظر: الزهري: كتاب الجؽرافٌة، ص 222
  .162، ص 1؛ الممري: نفح الطٌب، جـ538

  .163 -162، ص ص1؛ الممري: نفح الطٌب، جـ140م، ص 1971ـ ابن سعٌد: الجؽرافٌا، تحمٌك إسماعٌل العربً، بٌروت، 4
أي  Maiakoم فً عهد الفٌنٌمٌٌن، والذٌن أعطوها اسم مالمة ق. 1200ـ مالمة: مدٌنة ساحلٌة جنوب شرق األندلس، ٌرجع تأسٌسها إلى عام 5

المملح، نسبة إلى األسمان المملحة التً كانت تحفظ فٌها، وفً عهد ملون الطوائؾ كانت مدٌنة مالمة عاصمة الحمودٌٌن األدراسة من ملون 
وائؾ، وفً عصر بنً األحمر كانت من أهم المدن التابعة لمملكة ؼرناطة، حتى وصفت بأنها، العاصمة الثانٌة لبنً األحمر بعد ؼرناطة. الط
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، وما حولها كان Detta(15)التابعة إلللٌم ؼرناطة فً منطمة نهر حدرة  ابن الخطٌب أن احد المناطك
 .(16)ن الحرٌر لكثرة أشجار التوت واستخراج الحرٌر الخام بتلن المنطمةمعدناً من معاد

وبناء على ما ذكر من أماكن زراعة التوت، ٌمكننا أن نوزع إنتاج الحرٌر المستخدم فً صناعة 
 المنسوجات الحرٌرٌة.

 

 الصوف:

أما عن الصوؾ فمد اهتم األندلسٌون بتربٌة األؼنام، وأولها عناٌة خاصة، لما لها من أهمٌة 
التصادٌة كبٌرة فٌما ٌتعلك بإنتاج الصوؾ، الذي دخل فً صناعة المنسوجات بصورة كبٌرة، وبخاصة 

ها تربٌة فً المرن التاسع الهجري/ الخامس عشر المٌالدي. ومن أشهر المدن األندلسٌة التً انتشر فٌ
الثروة الحٌوانٌة وبخاصة األؼنام مصدر الصوؾ، لكثرة المراعً الطبٌعٌة بها كانت مدٌنة الجزٌرة 

 .(18)والمناطك المحٌطة بها Algecira(17)الخضراء 

. (20)من أهم المدن الؽرناطٌة فً تربٌة الماشٌة واألؼنام Ronda(19)كما كانت مدٌنة رندة 
كل لرٌة أو مدٌنة تمتلن ما ٌجاورها من سفوح جبال رعً الماشٌة . وكانت (21)وكذلن مدٌنة أنتمٌرة

. وكانت أهم أسباب ازدهار تربٌة األؼنام فً مملكة ؼرناطة هو أن المناخ واألرض فً (22)واألؼنام

                                                                                                                                                                                     
، ص ص 1983ضمن مشاهدات لسان الدٌن بن الخطٌب، تحمٌك أحمد مختار العبادي، اإلسكندرٌة ،  -أنظر: ابن الخطٌب: مفاخرات مالمة وسال

 ؛ أنظر أٌضاً:178 -177ري: الروض المعطار، ص ص ؛ الحم89ٌ -87
Guillen Robles, F.: Malaga Muslmana- Malaga, 2ed, 1957, Vol., l pp.30- 35. 

  .212، ص 5؛ الملمشندى: صبح األعشى فً صناعة اإلنشاء الماهرة، د. ت، جـ93ـ الزهري: كتاب الجؽرافٌة، ص 6
  .55ـ ابن الخطٌب: معٌار االختٌار، ص 7
: مدٌنة من أعمال المرٌة فً كورة إلبٌرة إحدى كور مملكة ؼرناطة فً عصر بنً األحمر، لرٌبة من بلدة برجة وتمع فً Andaraxـ اندرش 8

فزادت شهرتها فً إنتاج الحرٌر والكتان فائماً  شمالها. ومما زاد فً شهرتها فً اإلنتاج الزراعً أنها تمع على نهر سمى باسمها وهو نهر أندرش
ضمن مشاهدات لسان  -؛ ابن الخطٌب: معٌار االختٌار فً ذكر المعاهد والدٌار260، ص 1الجودة. أنظر: ٌالوت الحموي: معجم البلدان، جـ

؛ الممري: نفح الطٌب، 42طار، ص ؛ الحمٌري: الروض المع88، ص 1983، تحمٌك أحمد مختار العبادي، اإلسكندرٌة،  -الدٌن ابن الخطٌب
 .166، ص 1جـ
: وربما تكون مشتمة من كلمة "فحص" العربٌة، أو كلمة البماع، وهو بسٌط أخضر تشرؾ علٌه ؼرناطة من La Vegaالمرج أو الفحص  9

ً :حسٌن مؤنس: تارٌخ ؛ انظر أ99، ص 1الجنوب الشرلً، وٌمتد حتى مدٌنة لوشة، وهو وافر النماء. أنظر: ابن الخطٌب: اإلحاطة، جـ ٌضا
؛ أحمد دمحم الطوخً: مظاهر الحضارة فً األندلس فً عصر بنً األحمر، 564، ص 1986الجؽرافٌة والجؽرافٌٌن فً األندلس، الماهرة، 

 .293، ص 1997اإلسكندرٌة، 
 .115، ص 1ـ ابن الخطٌب/ اإلحاطة، جـ10
كم. أنظر: أحمد مختار العبادي: األعٌاد فً مملكة 11نٌل خارج المدنٌة، وطوله : ٌشك ؼرناطة من الشرق، وٌلتمً بنهر شDerraـ نهر حدرة 1

 .51؛ أحمد دمحم الطوخً: المرجع السابك، ص 135، ص 15م، مجلد 1970ؼرناطة، صحٌفة معهد الدراسات اإلسالمٌة، مدرٌد، 
 .29م، ص 1980بٌروت، ـ ابن الخطٌب: اللمحة البدرٌة فً الدولة النصرٌة، تحمٌك لجنة التراث العربً، 2
: وتسمى أٌضاً جزٌرة أم حكٌم وهً جارٌة لطارق بن زٌاد تركها فً هذه البلدة أثناء الفتح، فنسبت إلٌها، Algecirasـ الجزٌرة الخضراء 3

ولٌل إنها من بناء  وهً مدٌنة ساحلٌة على ساحل البحر المتوسط، من المدن األندلسٌة المهمة فً الجنوب، لمربها من مدٌنة طرٌؾ، وجبل طارق،
ة الموطٌٌن، وذلن لعظم مبانٌها. تمابل مدٌنة سبتة المؽربٌة، وتبعد عنها ستة أمٌال فً البحر. عن الجزٌرة الخضراء أنظر: اإلدرٌسً: نزه

، ص 2، جـ ؛ ٌالوت الحموي: معجم البلدان93؛ الزهري: كتاب الجؽرافٌة، ص 539، ص 5المشتاق فً اختراق اآلفاق، الماهرة، د. ت، جـ 
 .223؛ الحمٌري: الروض المعطار، ص 136

 .223ـ الحمٌري: الروض المعطار، ص  4
، وتعتبر لاعدة عسكرٌة هامة فً Arunda، مدٌنة رومانٌة لدٌمة كان اسمها Malaga: مدٌنة أندلسٌة تمع ؼرب مالمة  Rondaـ رندة 1

؛ 73ر بنً األحمر بكثرة الفواكه. انظر: ٌالوت الحموي: معجم البلدان، جـ األندلس. فهً التً تحمً مالمة من ناحٌة الؽرب. اشتهرت فً عص
 .269؛ الحمٌري: الروض المعطار، ص 1هـ  95، 96 -95؛ ابن الخطٌب: معٌار االختٌار، ص ص 3

20
 -Ladero Quesada, Miguel Angel: La repoblacion del Reino de Granada anterior al ano 1500-

Madrid, 1968, pp. 38 – 39. 
 .82ـ ابن الخطٌب: معٌار االختٌار ،ص 3
 .94ـ نفس المصدر، ص  4
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المملكة ٌناسبان ذلن، كما أنه لفترات طوٌلة كانت الحروب والمناوشات بٌن المسلمٌن والمسٌحٌن تعطل 
 .(23)فتكون األرض مرتعاً لؤلؼنام للرعً بهاعملٌة الزراعة، 

ولد انتملت فً المرن السابع الهجري/ الثالث عشر المٌالدي إلى األندلس من بالد المؽرب لطعان 
. ولد اهتم (24)نسبة إلى بنً مرٌن Merinoمن األؼنام تتسم بأنها كثٌفة الصوؾ وتسمى المرٌنو ، 

، وهو من (26). كما انتشرت تربٌة حٌوان السمور(25)أعدادهافازدادت  األندلسٌون بتربٌة هذه المطعان
الحٌوانات التً حرص األندلسٌون على تربٌتها لما لجاودها وأوبارها من أهمٌة فً الصناعات الجلدٌة 

، ٌستخدمون وبره فً (28). كما عرؾ األندلسٌون فً تلن الفترة تربٌة حٌوان المنلٌة(27)والنسٌجٌة
 .(29)س الصوفٌةصناعة أجود أنواع المالب

 :الكتان

انتشرت زراعة الكتان فً مناطك عدٌدة من بالد األندلس، فمد انتشرت زراعته فً إللٌم ؼرناطة 
، كما زرع (31)، وفً فحص ؼرناطة الذي فاق كتانه النٌل بمصر(30)وبخاصة منطمة إلبٌرة وأحوازها

ن مدٌنة أندرش والتً كان ٌصدر ، كما زرع الكتا(32)الكتان فً منطمة جٌل سٌرانٌفادا بمساحات واسعة
، كما وصؾ ابن الخطٌب مدٌنة المرٌة (35)ووادي آش (34)، وفً بجانة(33)منها إلى المناطك المحٌطة

 .(36)بأنها بلد الكتان

فمن خالل االستعراض السابك ألماكن المواد الخام التً توافرت ألهل األندلس نجد أنهم لاموا 
باستؽالل توافرها، عكس مسٌحً األندلس فً البماع التً سمطت فً أٌدٌهم، فلم نسمع ذكراً لصناعة 

ناعة النسٌج إال المنسوجات بها، مثل إشبٌلٌة التً توافر بها المطن والكتان من المواد الخام وممومات ص
، وكذلن فً بلنسٌة، التً احتلت مكانة (37)إنه لم ٌذع صٌتها فً صناعة النسٌج بعد رحٌل المسلمٌن عنها

 .(38)كبٌرة فً عصر المرابطٌن والموحدٌن كمركز للنسٌج

                                                           
.357م، ص 2002/ 51423ـ كونستبل: التجارة والتجار فً األندلس، ترجمة فٌصل عبد هللا، الرٌاض، 

23
  

ابو خالد محٌو بن أبً بكر، الذي اصٌب فً ـ بنو مرٌن فخذ من أفخاذ لبٌلة زناتة، تولى زعامتهم فً عهد الموحدٌن ابو بكر بن حمامة، ثم خلفه 6
ً فً وفاته، وعندما دب الضعؾ فً دولة الموحدٌن استمل أبو دمحم عبد الحك المرٌنً 1195هـ/ 591مولعة اإلرن عام  م إصابة كانت سببا

كن األمٌر ابو ٌوسؾ ٌعموب بن م تم1269هـ/ 668بمكناسة وتازا، ثم تدعمت أركان الدولة فً عهد أبً سعٌد عثمان بن= عبد الحك. وفً عام 
؛ ابن 290 -278عبد الحك المرٌنً من إنهاء حكم الموحدٌن واالستٌالء على العاصمة مراكش. انظر: ابن أبً زرع: األنٌس المطرب، ص 

م، ص ص 1992 ؛ ابن األحمر: النفحة النسرٌنٌة واللمحة المرٌنٌة، تحمٌك عدنان دمحم آل طعمة، دمشك،237 -221، ص 7خلدون: العبر، جـ
 .36 -3م، ص ص 1987، 2؛ انظر اٌضاً: دمحم عٌسً الحرٌري: تارٌخ المؽرب واألندلس فً العصر المرٌنً، الكوٌت، ط35 -31

25
 -Lopez, R.S.: the Origin of the Merino Sheep, ‘’Joshua Srarr Memorial Volume- New York, 1953, p. 

163. 
سمن النهري ٌؽوص فً األنهار فً طلبه، ٌتخذ من جلده فراء وٌدخل فً صناعة المنسوجات الصوفٌة. ابن ـ السمور: حٌوان بري عٌشه من ال8

  .30الحشاء: مفٌد العلوم، ص 
  .198 -197، ص ص 1؛ الممري: مفح الطٌب، جـ213 -212، ص ص 3ـ ٌالوت الحموي: معجم البلدان، جـ 1
الطعم وأحسن منه وبراً، وكثٌراً ما تلبس فراؤها. أنظر: ابن عبد الرؤوؾ: رسالة فً آداب ـ المنلٌة: حٌوان أصفر من األرنب وأطٌب منه فً 2

الحسبة والمحتسب، تحمٌك لٌفً بروفنسال ضمن ثالث رسائل أندلسٌة فً آداب الحسبة والمحتسب، مطبعة المعهد العلمً الفرنسً، الماهرة، 
  .198، ص 1؛ الممرى: نفح الطٌب، جـ104م، ص 1955

  .198، ص 1الممرى: نفح الطٌب، جـ ـ 3
  .115، ص 1ـ ابن الخطٌب: اإلحاطة، جـ4
  .24ـ الحمٌري: الروض المعطار، ص 5
  .112ـ المصدر السابك، ص 6
  .32ـ المصدر السابك، ص 7
  .47ـ ابن الخطٌب: معٌار االختٌار، ص 8
  .85ـ المصدر السابك، ص 9

  .83ـ المصدر السابك، ص 10
  .385المطن والكتان فً إشبٌلٌة. أنظر: عز الدٌن موسً: النشاط االلتصادي، ص ـ عن زراعة 1
  .219ـ المرجع السابك، ص 2
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 :أنواع المنسوجات

ندلس فنٌاً حٌنما ننظر إلى المظهر الثانً من التساؤالت السابمة، والمتعلمة بكٌفٌة براعة اهل األ
ً فٌما ٌنتجوه من منسوجات مختلفة، فإننا فً الولت نفسه نتحدث عن نوعٌات مختلفة من  ومهنٌا
المنسوجات، راي فٌها أهل األندلس أن المحافظة على تفولهم فٌها دلٌل على البماء على لٌد الحٌاة، على 

إظهار مهارتهم الفنٌة كان ظاهراً الرؼم من أن المظاهر السٌاسٌة تشٌر إلى ؼٌر ذلن. بل إن التفنن فً 
فً تلن الفترة للدرجة التً عرفت بعض الطرز بأسماء لم تظهر إال فً المرن التاسع الهجري/ الخامس 

 عشر المٌالدي. وذلن ما سٌتضح فٌما ٌلً من أنواع هذه المنسوجات.

 *المنسوجات الحريرية:

مرن التاسع الهجري/ الخامس عشر فمد كان لوفرة الحرٌر الخام فً المدن األندلسٌة فً ال
أن ازدهرت  -وإن كانت ألل كثٌراً من تلن الكمٌات التً توفرت فً المرون السابمة لتلن الفترة -المٌالدي

صناعة المنسوجات الحرٌرٌة التً لامت على الحرٌر الخام. وكان ٌتم ؼزل الحرٌر فً الرٌؾ، وهو 
وصناعته، فتتم فً المدن بعد وصول الحرٌر المؽزول الشائع فً األندلس فً تلن الفترة، أما نسجه 

 .(39)إلٌها

وكانت مدٌنة الرٌة من اشهر المدن األندلسٌة فً صناعة المنسوجات الحرٌرٌة فً المرن التاسع 
عشر/ الخامس عشر المٌالدي، وكان لشهرتها أن احترؾ معظم سكانها حرفة صناعة المنسوجات 

ٌخٌة أنه كان بمدٌنة المرٌة نحو ثمانمائة طراز ٌصنع بها التار . وتشٌر المصادر(40)والحٌاكة
. وتعد هذه المنسوجات المصنوعة بها من أشهر ما أخرجته األندلس من حٌث (41)المنسوجات الحرٌرٌة

 .(42)الجودة الفائمة والذوق الرفٌع

وكانت مدٌنة ؼرناطة العاصمة مركزاً لصناعة المنسوجات الحرٌرٌة، وٌصؾ المؤرخ ابن 
ٌب المنسوجات الحرٌرٌة فً مدٌنة ؼرناطة فً عصره بأنها من فخامتها وجمالها ال ٌمكن ممارنتها الخط

 ً  .(43)إال بحرٌر العراق، بل فالته اٌضا

ومع مطلع المرن التاسع الهجري/ الخامس عشر المٌالدي حظٌت مدٌنة ؼرناطة العاصمة بشهرة 
. (44)على كل المدن التابعة لمملكة ؼرناطة واسعة فً صناعة المنسوجات الحرٌرٌة، حتى أنها تفولت

ولد تمٌزت المنسوجات الحرٌرٌة المنسوجة فً ؼرناطة بالدلة فً الصناعة، وكانت موشاة بزخارؾ 
من أشرطة بها زخارؾ نجمٌة ونباتٌة وطٌور وزخارؾ كتابٌة، وأطلك على هذا النوع من الزخارؾ 

 .(45)اسم "طراز الحمراء"

                                                           
39

 -Ladero Quesada, M.A.; La repoblacin de Reino de Granada, p. 40. 
 .102ـ الزهري: كتاب الجؽرافٌة، ص 1
  .538المعطار، ص ؛ الحمٌري: الروض 562، ص 2ـ اإلدرٌسً: نزهة المشتاق، ج2
  .162، ص 1ـ الممري: نفح الطٌب، جـ3
 .135؛ اللمحة البدرٌة، ص 135، ص 1ـ ابن الخطٌب: اإلحاطة، جـ4
م، 1994،   3؛ لٌفً بروفنسال: الحضارة العربٌة فً إسبانٌا، ترجمة الطاهر أحمد مكً، الماهرة: ط 201، ص 1ـ الممري: نفح الطٌب، جـ5

 .75ص 
؛ م. س دٌماند: الفنون اإلسالمٌة، ترجمة أحمد دمحم عٌسً، 154ـ ص 1؛ الممري: نفح الطٌب، جـ 184ـ الحمٌري: الروض المعطار، ص  6

 .273، ص 1958الماهرة، 
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الحلل الموشاة بالذهب، والدٌباج الفاخر، والستور  (46)رٌرٌة األندلسٌةومن أشهر المنسوجات الح
، (51)، والعتابً(50)، والمالحؾ(49)، والخمر(48)، والسمالطون، واألصبهانً والجرجانً(47)المكللة

 .(52)والمعاجر المذهبة

أنواع مختلفة من المنسوجات الحرٌرٌة، وكانت منسوجاتها تطلب فً  ومما تمٌزت به مدٌنة مالمة
األسواق الداخلٌة والخارجٌة، وبخاصة ذلن النوع من المنسوجات الحرٌرٌة المعروؾ بالحلل 

 . والذي أبع صناع المرٌة(53)الموشٌة

طلك فً صناعة هذا النوع من النسٌج الحرٌري، وكان ٌحلى هذا النسٌج بخٌوط ذهبٌة، ولذلن أ
. وفً مالمة كانت صناعة الحلل (54)علٌه الحلل الموشاة بالذهب، وكانت رفٌعة المدر وؼالٌة الثمن

الموشٌة تتجاوز فً أثمانها اآلالؾ، وكانت ذات الصور العجٌبة، وكانت مزٌنة باسم الخلفاء وكبار 
البس الحرٌرٌة نوع خاص من الم (56). كما صنع فً مدٌنة سهٌل(55)رجال الدولة فً عصر بنً األحمر

 .(57)النسائٌة مما تفضله نساء األندلس

وكذلن السمالطون وهو نوع من النسٌج الحرٌري المطرز بالذهب اشتهرت به بالد الٌونان فً 
األصل ثم انتشرت صناعته فً المدن اإلسالمٌة شرلاً وؼرباً، وأتمن المسلمون من أهل األندلس صناعته 

 .(58)هورة فً األسواق العالمٌةحتى أضحت ثٌابهم من هذا النوع مش

ً الدٌباج وهو نوع من النسٌج الحرٌري المسٌن، وكان ٌصنع من خٌوط الحرٌر لحمة  واٌضا
ً  وسدى وبرة، وٌمكن أن تدخل خٌوط الذهب فً صناعته . ولد ازدهرت صناعة الدٌباج المذهب (59)أٌضا

 .(60)ودلة صناعتهفً األندلس، ولمى إعجاب أهل المشرق والمؽرب الذٌن تعجبوا لحسن 

 *المنسوجات الكتانية:

اشتهرت مدن عدٌدة من مدن مملكة ؼرناطة بصناعة أنواع مختلفة من المنسوجات الكتانٌة 
. وكذلن وجود (62)، حٌث توافرت المواد الخام الالزمة لهذه الصناعة فً المناطك المختلفة(61)والصوفٌة

                                                           
م، 1984رٌة، ؛ السٌد عبد العزٌز سالم: تارٌخ مدٌنة المرٌة اإلسالمٌة لاعدة أسطول األندلس، اإلسكند538ـ الحمٌري: الروض العطار، ص 1

  .175 -174؛ دمحم أحمد أبو الفضل: تارٌخ مدٌنة المرٌة األندلسٌة فً العصر اإلسالمً، ص ص 156ص 
.158ـ هً ألمشة من الحرٌر خفٌفة رلٌمة تزداد بزخارؾ نباتٌة. عبد العزٌز سالم: السابك، ص 

47
  

  ن. المرجع السابك، نفس الصفحة.ـ نوعان من الحرٌر ذاعت شهرتهما من اماكن صناعتهما فً أصبهان وجرجا3
ن ـ جمع خمار، والخمار كل ما خمرت به المرأة راسها من شماق الحرٌر، المرجع السابك، نفس الصفحة؛ عبد العزٌز األهوانً: الفاظ مؽربٌة م4

  .156، ص 1957كتاب ابن هشام اللخمً فً لحن العامة، كجلة المخطوطات العربٌة، المجلد الثالث 
.15، 159جات حرٌرٌة لزٌنة الجٌل تصنع من الحرٌر والذهب. عبد العزٌز سالم: المرٌة، ص ـ هً منسو

50
  

  .158ـ نوع من المنسوجات الحرٌرٌة احتصت بصناعته بؽداد، ونسب إلى إحدى محالتها وتسمى العتابٌة، المرجع السابك، ص 6
  لشد رؤوسهن. المرجع السابك، نفس الصفحة. ـ هو لماش من الحرٌر شفاؾ، كانت تتخذه النساء لتؽطٌة وجوهٌن أو7
؛ عز الدٌن موسً: النشاط االلتصادي فً المؽرب، ص 206، ص  4؛ الممري: نفح الطٌب، جـ 77ـ ابن الخطٌب: معٌار االختٌار، ص 8

  .75؛ لٌفً بروفنسال: الحضارة العربٌة، ص 219
  .174د أبو الفضل: المرجع السابك، ص ؛ دمحم أحم157ـ السٌد عبد العزٌر سالم: المرجع السابك، ص 9

؛ عز الدٌن موسً: النشاط االلتصادي فً المؽرب، ص 206، ص 4، الممري: نفح الطٌب، جـ 77ـ ابن الخطٌب: معٌار االختٌار، ص 10
  .75؛ لٌفى بروفنسال: الحضارة العربٌة، ص 219
  .5، هـ 534ـ إحدى الكور التابعة لمالمة. الحمٌري: الروض، ص 11
  .191م، ص 1969ـ دمحم كمال شبانة: ٌوسؾ األول سلطان ؼرناطة، الماهرة، 12
  .س174 -173؛ دمحم أحمد أبو الفضل: المرجع السابك، ص 157 -156ـ السٌد عبد العزٌر سالم: المرجع السابك، ص 1
  .215ص  ؛ دمحم أحمد أبو الفضل: المرجع السابك،157ـ السٌد عبد العزٌز سالم: المرجع السابك، ص 2
  .201، ص 1؛ الممري: نفح الطٌب، جـ 101، 31ـ الزهري: كتاب الجؽرافٌة، ص 3

61
 -Ladero Quesada, M. A.: La repoblacion de Reino de Granada, pp. 39- 40. 

فاضل، دار الحرٌة، ؛ رٌنهارت دوزي: المعجم المفصل بأسماء المالبس عند العرب، ترجمة أكرم 333، ص 1ـ ابن الخطٌب: اإلحاطة، جـ 4
  .329م، ص 1971بؽداد، 
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. وعمل عدد كبٌر من المسلمٌن فً (63)الصناعاتالعمال والصناع المهرة، الذٌن تخصصوا فً مثل هذه 
، (64)األندلس فً عصر بنً األحمر فً الؽزل ومنهم النساء الالئً عملن فً ؼزل الكتان والصوؾ
. (65)وكان للؽز الٌٌنأ مكان فً السواق األندلسٌة، مما عمل على توفٌر المادة الخام الالزمة لهذه الصناعة

لتنمٌة وتطوٌر صناعة المنسوجات الكتانٌة والصوفٌة هو فمدان  وكان السبب وراء اتجاه المسلمٌن
، Seville(66)مورد للمطن والمنسوجات المطنٌة فً بالد األندلس وهً مدٌنة إشبٌلٌة  المسلمٌن ألهم

ً للمنسوجات المطنٌة هـ/ 646، وذلن بعد سموطها فً اٌدى المشتالٌٌن عام (67)اولى مدن األندلس إنتاجا
، أهم المدن التً اشتهرت بصناعة المنسوجات الكتانٌة فً (69). وتعد مدن إلبٌرة وبجانة(68)م1248

 .(70)عصر بنً األحمر، واشتهرت بجانة خاصة بإنتاج الثٌاب الكتانٌة الفخمة

 *المنسوجات الصوفية:

برع الصناع األندلسٌون فً صناعة أنواع مختلفة من المنسوجات الصوفٌة، فمد صنعت المالبس 
ً للولاٌة من المطر(71)فٌةالصو ، (72)، وعرؾ منها أنواع كثٌرة، منها الممطر وهو نوع صنع خصٌصا

وٌسمى بالملشانٌة  -Arehidona(74)التابعة لشذونة  -Calsena(73)وكان هذا النوع ٌصنع فً للشانة 
 .(76). كما كان ٌصنع فً مدٌنة ؼرناطة نوع آخر ٌسمى الملؾ، وٌلبس فً الشتاء(75)نسبة إلٌها

ما عرؾ نوع من المالبس الصوفٌة انتشر فً بالد األندلس وخارجها فً تلن الفترة وهو الفراء ك
ولاٌة من برد الشتاء، ولد برع الفراؤون األندلسٌون فً المرن التاسع عشر/ الخامس عشر المٌالدي فً 

كانت اسرجه  . كما(77)صناعة الثٌاب الفاخرة من فراء المنلٌات، انتشر داخل بالد األندلس وخارجها

                                                           
  .24ـ الحمٌري: الروض المعطار، ص 5
تحمٌك لٌفً بروفنسال، مطبعة  -ـ ابن عبدون: رسالة فً المضاء والحسبة، منشور ضمن ثالث رسائل أندلسٌة فً آداب الحسبة والمحتسب6

  7-.65م، ص 1955المعهد العلمً الفرنسً لآلثار الشرلٌة، الماهرة، 
.21؛ الحمٌري: الروض المعطار، ص 95، ص 1ـ ٌالوت الحموي: معجم البلدان، جـ 

65
  

مدٌنة من اعظم مدن األندلس، هً لرٌبة من لرطبة، ولمبت بعروس األندلس، واشتهرت بكثرة الصناعات بها، وأطلك  Sevilleـ إشبٌلٌة  1
فً األندلس على مدنه اسماء بعض المدن الشرلٌة. أنظر: الزهري: كتاب علٌها المسلمون حمص األندلس، حٌث جرت العادة أن ٌطلك المسلمون 

 .88الجؽرافٌة، ص 
  .21ـ الحمٌري، الروض المعطار، ص 2
م حل الضعؾ فً بالد األندلس وتهاوت المدن اإلسالمٌة فً 1212هـ/ 609ـ بعد هزٌمة الموحدٌن فً مولعة العماب فً بالد األندلس فً عام 3

لممالن المشتالٌة. وسعى مالن لشتاة فرناندو الثالث فً حصد األراضً اإلسالمٌة، وتجمعت الجٌوش المسٌحٌة تحت زعامته السموط فً اٌدي ا
م، وبعد 1247هـ/ أؼسطس 645لالتجاه مدٌنة إشٌبلٌة، وباركت البابوٌة حملته، ولام بفرض الحصار على إشبٌلٌة وذلن فً جمادي األولى سنى 

م. 1248هـ/ نوفمبر 146راً، اضطر المسلمون فً إشبٌلٌة لتسلٌم مدٌنتهم، ودخلوها النصاري فً رمضان سنة حصار دام ثمانٌة عشر شه
؛ عبد الرحمن حجً: 47؛ ابن الخطٌب: اللمحة البدرٌة، ص 385، ص 3وحولوها إلى عاصمة لمشتالة. أنظر: ابن عذاري: البٌان المؽرب، ج

  ؛518المرجع السابك، ص 
69

 -Angus Mackay: La Espana. De La Edad Media, desde la frotere hasta el nmprerio -1000- 1500- 
Madrid, 19770, p. 72., p. 72 
Ladero Quesada, M. A.; La repoblacion de Reino de Granada, pp. 39- 40. 

.221، ص 3جـ  -ـ الممري: نفح الطٌب
70

  
  .221، ص 3ـ الممر، نفح الطٌب، جـ 6
  .329رت دوزى: المعجم، ص ـ رٌنها7
: مدٌنة سهلٌة تمع على وادي لكة، الذي ٌمع فً الجهة المبلٌة منها. وتتوسط مدن كورة شذونة. انظر الحمٌري: الروض Calsenaـ للشانة 1

 .416المعطار، ص 
ً أرجذونة أو أرشذونة466ـ الحمٌري: الروض المعطار، ص 2 ، وهو مشتك من Arehidonaواسمها الحالً  . ومدٌنة شذونة: وتسمى أٌضا

؛ 94، ومعناه معصرة الزٌت. وهً تابعة لوالٌة مالمة. أنظر: ابن الخطٌب: معٌار االختبار ضمن مشاهدات، ص Esteledunaاالسم المدٌم 
 .25الحمٌري: الروض المعطار، ص 

  .466ـ الحمٌري: الروض المعطار، ص 3
  .134ـ ابن الخطٌب: اإلحاطة، ص 4
  .198، ص 1ـ الممري: نفح الطٌب، جـ5
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المصنوعة فً بالد األندلس فً تلن الفترة هً األرلى واألجود صناعة فً العالم اإلسالمً،  الخٌول
 .(78)وكانت أثمانها تتراوح ما بٌن الخمسٌن إلى الستٌن دٌناراً 

 *البسط والسجاد:

. ولد (79)ازدهرت صناعة البسط والسجاد فً مملكة ؼرناطة ونالت شهرة واسعة فً العالم
تعددت استخدامات البسط والسجاد فً تلن الفترة، وعرؾ منها أنواع كثٌرة، فمنها ما كان ٌفرش على 

، وما ٌعلك على (81)ومنها ما ٌستخدم للصالة، وٌسمى المصلى أو السجاد (80)األرض، وٌسمى البسط
 .(82)الجداران للزٌنة، وٌسمى الزرابً أو الحٌاطً

 

فً صناعة البسط والسجاد، ولكن أشهر هذه المدن مدٌنتا اشتهرت مدن عدٌدة فً مملكة ؼرناطة 
بصناعة البسط الفاخرة المزٌنة منذ مطلع  Elche(84). كما اختصت مدٌنة ألش (83)ؼرناطة، وبسطة

صنعت  -إحدى مدن أعمال مرسٌه -. وفً مدٌنة تنتالة(85)المرن السابع الهجري/ الثالث عشر المٌالدي
 .(86)ها، فأطلك علٌها اسم البسط التنتالٌةأنواع من البسط كانت نسبتها إلٌ

ومنذ مطلع المرن التاسع الهجري/ الخامس عشر المٌالدي بدأ فً ؼرناطة صناعة سجاد إسالمً 
له مواصفات فالت أي صناعة سجاد أخرى. فمنذ ذلن التارٌخ بدأ فً ؼرناطة ٌصنع سجاد طوٌل 

ً فً تلن الفترة امتاز السجاد (87)وضٌك فً عرضه مما أعطاه جماالً أكثر عن ؼٌره . كما أنه اٌضا
الؽرناطً بوضع رسوم رنون األسرات المعروفة فً ؼرناطة العاصمة، وذلن اصبح من الٌسٌر 

 .(88)معروفة تارٌخ صناعة هذه السجادة

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
-Imamuddin; The Economic Spain, pp. 212- 213.6 
-Sanchez Albronz Claudio; La Espana Musulmana- Buenos Aires, 1966, Vol.,1. P. 332.7 

الجمعٌة المصرٌة للدراسات التارٌخٌة، مجلد ـ جمال محرز: السجاد اإلسالمً ومشتماته فً اسبانٌا، ممال بالمجلة التارٌخٌة المصرٌة، تصدرها 8
  .182م، ص 1963، 11
  .185ـ نفس المرجع، ص 9

  .104م، ص 1965الرباط،  -ـ المكناسً: اإلكسٌر فً افتكان األسٌر10
، ص 3م، جـ 1981ـ الونشرٌسً: المعٌار المعرب والجامع المؽرب عن فتاوي علماء أفرٌمٌة واألندلس والمؽرب، نشر دمحم حجً، بٌروت، 1

412.  
: مدٌنة أندلسٌة ساحلٌة تتبع إللٌم ألش الوالع فً كورة تدمٌر. وبٌن ألش وبٌن أرٌولة خمسة عشر مٌالً. اشتهرت بالزراعة Elcheـ مدٌنة ألش 2

 .30؛ الحمٌري: الروض المعطار، ص 243، ص 1والتجارة وكان بها العدٌد من االسواق المشهورة. أنظر: ٌالوت الحموى: جـ 
.30ـ الحمٌري: الروض المعطار، ص 

85
  

.201، ص 1ـ الممري: نفح الطٌب، جـ 
86

  
.185؛ جمال محرز: السجاد اإلسالمً، ص 201ـ ص 1ـ الممري: نفح الطٌب، جـ 

87
  

.307 -306ـ دٌماند: الفنون اإلسالمٌة، ص 
88
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 الخاتمة: -

 هذه الدراسة البحثٌة فً مجال التارٌخ الصناعً فً بالد االندلس، توصلت الدراسة الى ومن خالل
 النتائج التالٌة:

دولة بنً االحمر فً إللٌم ؼرناطة  انهٌاربالرؼم من الظروؾ السٌاسٌة المتأزمة التً ادت الى  -
مما ادى الى سموطها فً ٌد الممالن المسٌحٌة االسبانٌة، ؼٌر ان العامة فً هذه الدولة أظهرت 

 التصادٌة كبٌرة. تفولا ابداعً فً صناعة المنسوجات تعبٌرا عن الرؼبة فً العٌش فً سعة
على من حولهم من االلالٌم المسٌحٌة فً الؽرب تفوق الؽرناطٌٌن فً هذه الصناعات النسٌجٌة  -

االوروبً والممالن االسالمٌة فً المؽرب االسالمً وبلوغ شهرة واسعة فً جودة المنسوجات 
ندلسٌٌن على واصرار اال آنذاناالندلسٌة فً المرن الخامس عشر المٌالدي كل ارجاء المعمورة 

 االحتفاظ بتمٌزهم عن ؼٌرهم فً الصناعات النسٌجٌة.
توفر ثالث عوامل ترتب علٌها أبداع االندلسٌٌن فً ؼرناطة للصناعات النسٌجٌة هً: توافر  -

المواد الخام، وتوافر الصناع المهرة، والمدرة التسوٌمٌة من خالل شهرة المنسوجات االندلسٌة 
  وحاجة السوق لها. 

 

 :المصادر والمراجع -

 والً : المصادر العربية : أ

 م (  1154هــ /  548اإلدرٌسً : أبو عبد هللا دمحم الشرٌؾ السبتً ) ت حوالً 

 . نزهة المشتاق فً اختراق اآلفاق ، الماهرة ، د . ت 

 هــ ( 957الحسن الوزان : الحسن بن دمحم ) ت بعد 

  م . 1983األخضر ، بٌروت ، وصؾ أفرٌمٌا ، ترجمة دمحم حجً ودمحم 

 م 15هــ /  9الحمٌري : أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن عبد المنعم ) ت ق 

  ، م . 1984الروض المعطار فً خبر األلطار ، تحمٌك إحسان عباس ، بٌروت 

 م ( 1374هــ /  766ابن الخطٌب : أبو عبد هللا لسان الدٌن بن الخطٌب ) ت 

 م . 1974اطة ، تحمٌك عبد هللا عنان ، الماهرة ، اإلحاطة فً أخبار ؼرن 
  ، م . 1980اللمحة البدرٌة فً الدولة النصرٌة ، تحمٌك لجنة التراث ، بٌروت 
  معٌار االختبار فً ذكر المعاهد والدٌار ــ ضمن مشاهدات لسان الدٌن بن الخطٌب ، تحمٌك

 م . 1983أحمد مختار العبادي ، اإلسكندرٌة ، 

 م (  12هــ /  6عبد هللا دمحم ) ت فً أواسط ق  الزهري : أبو

 . كتاب الجؽرافٌة ، تحمٌك دمحم حاج صادق ، الماهرة ، د . ت 
 م ( 1418هــ /  821: أحمد بن علً ) ت  شذيالملم 
 . صبح األعشً فً صناعة اإلنشا ، الماهرة ، د . ت 
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 مجهول : 

 م . 1991س ، الماهرة ، أخبار العصر فً انمضاء دولة بنً نصر ، تحمٌك حسٌن مؤن 

 م ( 1531هــ /  1041الممري : شهاب الدٌن أحمد بن دمحم ) ت 

  نفخ الطٌب من ؼصن األندلس الرطٌب وذكر وزٌرها لسان الدٌن الخطٌب تحمٌك إحسان عباس
 م . 1968، بٌروت ، 

 م (  1497هــ /  902السخاوي : شمس الدٌن دمحم بن عبد الرحمن ) ت 

  هــ . 1350ألهل المرن التاسع ، الماهرة ، الضوء الالمع 

 

 ثانياً : المراجع العربية والمعربة 

 أشباخ : ) ٌوسؾ ( : 

 م .1941، ، الماهرة، ترجمة أ / دمحم عبد هللا عنانتارٌخ األندلس فً عهد المرابطٌن والموحدٌن 

 بروفنسال : ) لٌفً ( :

  م  1994،  3الحضارة العربٌة فً إسبانٌا ، ترجمة الطاهر مكً ، الماهرة ، ط 

 جمال محرز : 

  السجاد اإلسالمً ومشتماته فً إسبانٌا ، ممال بالمجلة التارٌخٌة المصرٌة ، تصدرها الجمعٌة
 م . 1963،  11المصرٌة للدراسات التارٌخٌة ، مجلد 

 حجً : ) د . عبد الرحمن ( :

 م . 1976ندلسً من الفتح حتً سموط ؼرناطة ، بٌروت ، التارٌخ األ 

 دٌماند : ) م ، س ( 

  1958الفنون اإلسالمٌة ، ترجمة أحمد دمحم عٌسً ، الماهرة . 

 سالم : ) د . السٌد عبد العزٌز سالم ( :

  ، م . 1969تارٌخ مدٌنة المرٌة لاعدة أسطول األندلس ، الماهرة 
 م . 1959،  64رة معارؾ الشعب ، العدد صناعة المنسوجات ، ممال فً دائ 
  ، م . 1989فً تارٌخ وحضارة اإلسالم فً األندلس ، اإلسكندرٌة 

 سعاد ماهر : 

  الفنون الزخرفٌة ، ضمن دراسات فً الحضارة اإلسالمٌة بمناسبة المرن الخامس عشر الهجري
 م . 1985، الماهرة ، 

 شبانة : ) د . دمحم كمال ( :

 م  1969ؼرناطة ، الماهرة ،  ٌوسؾ األول سلطان 

 الطوخً : ) د . أحمد دمحم ( :



    University of Benghazi                                                                                              جامعة     بنغازي  

Faculty of Education Al marj                                                                                   كلية التربية المر ج 
   Global Libyan Journal                                             المجلة الليبية العالمية 

 
 

 

 (  5102/ سبتمرب ) 52–  ونعشروال ثامه العدد ال

 

 

13 

  ، مصر واألندلس ، دراسة فً العاللات السٌاسٌة والعلمٌة وااللتصادٌة والفنٌة ، اإلسكندرٌة
1988 . 

  ، م . 1997مظاهر الحضارة فً األندلس فً عصر بنً األحمر ، اإلسكندرٌة 

 عاشور : ) د . سعٌد عبد الفتاح ( :

 م . 1959أوربا فً العصور الوسطً ، الماهرة ،  تارٌخ 

 عنان : ) األستاذ دمحم عبد هللا ( :

  ، م . 1997نهاٌة األندلس وتارٌخ العرب المتنصرٌن ، الماهرة 
  وثٌمة أندلسٌة من المرن التاسع الهجري / الخامس عشر المٌالدي ـ صحٌفة المعهد المصري

 م  1954ألول والثانً ، للدراسات اإلسالمٌة بمدرٌد ، العددان ا

 فرحات : ) د . ٌوسؾ شكري ( : 

  ، م . 1982ؼرناطة فً ظل بنً األحمر ، بٌروت 

 مؤنس : ) د . حسٌن ( : 

  ، م . 1986تارٌخ الجؽرافٌا والجؽرافٌٌن فً األندلس ، الماهرة 

 مورٌنو : مانوٌل جومث 

 م .1968، ، الماهرة، ترجمة لطفً عبد البدٌع والسٌد عبد العزٌز سالمالفن اإلسالمً فً أسبانٌا 

 موسً : عز الدٌن 

 م1983، ، دار الشروقالنشاط اإللتصادي فً المؽرب اإلسالمً خالل المرن السادس الهجري. 

 نادٌة صالح : ) د . نادٌة مرسً صالح ( :

 لن ألفونسو األول المحارب ، الماهرة ، العاللات المسٌحٌة اإلسالمٌة فً أسبانٌا عصر الم
 م . 2000

 

 ثالثاً : الرسائل الجامعية :

 أحمد دمحم الطوخً :

 نشأة مملكة ؼرناطة اإلسالمٌة ـ رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ، كلٌة اآلداب جامعة اإلسكندرٌة ،
 م . 1974

 

 رابعاً المراجع األجنبية :

 Quesada : ( Ladero Miguel Angel ) : Grada Histora de un Pais Isla mico ( 1332  ــ 

 . Madrid 1979 ــ  ( 1517

 Mackay : ( Angus ) : La Espana de la Edad Media ( 1000 1500  ــ )  ــ  Marid , 1977 .  

             


