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 جامعة عيف شمس
 مقدمة:

اٍلعىكىاـ في األىٍندىليس بمادة غزيرة عف االقتصاد األىٍندىليسي، فيي نابعة مف صمـي  ٍمثىاؿأتزخر 
رىاًعي، كتعمؿ عمى كشؼ  ية، كتعد سجًّل اقع البيئة األىٍندىليسك  حافّلن لجكانب متعددة عف النشاط الزِّ

ألنيا تمقي الضكء  ؛العديد مف القضايا المرتبطة بالفّلحة ىناؾ؛ كليذا األمر قيمة عظيمة بّل شؾ
 دية. عمى كثير مف دقائؽ الحياة االقتصادية التي غفمت عنيا كتب الحكليات التقمي

رىاًعي ؛كالمكضكع المطركح لو أىمية خاصة اعتمد أغمب حيث  ،ألنو يتعمؽ بطبيعة النشاط الزِّ
"الفّلحة ىي  اىتماميـ، إذ اعتبركا كا ليا جؿ  سكاف األىٍندىليس عمى الفّلحة كقكة إنتاج رئيسية، فأكلى 

 .ُ()و"العمراف، كمنيا العيش كمو كالصّلح جم  
اٍلعىكىاـ في األىٍندىليس، كاالستفادة مف  ٍمثىاؿأرىاًعي أكثر باالطّلع عمى كيتعمؽ فيـ النشاط الزِّ 
رىاًعي خير تمثيؿ، كغزارة  ،كبشكؿ عممي تطبيقي ،مادتيا الخاـ، حيث تقدـ لنا ما يمثؿ النشاط الزِّ

 المعمكمات التي تقدميا لنا جديرة بالبحث كالدرس.
رىاًعي في األىٍندىليس، كالدراسة  امصدرن  كصفياباٍلعىكىاـ  ٍمثىاؿأ تناكؿكفي ىذه الدراسة تـ  لمنشاط الزِّ

رىاًعي  بمثابة غكص في أعماؽ الثقافة األىٍندىليسية المتكسطية، مف أجؿ الكقكؼ عمى النشاط الزِّ
 األىٍندىليسي كما جسدتو ىذه األىٍمثىاؿ.

سي كاستقرار الحياة السياسية كلـ تظير األىٍمثىاؿ األىٍندىليسية بكضكح إال بعد تككف المجتمع األىٍندىلي 
ابف ًىشىـا (، ك ـّٗٗىػ/ِّٖت). كقد أكرد كؿ مف ابف عبد ربو القيٍرطيبيِ()في العصر األيمىًكم

 يىٍحيى ك، ثـ تّلىما في ذلؾ أبا مف أمثاؿ عامة األىٍندىليسـ( عددن ُُُٖ/قٕٕٓالم ٍخًمٌي )ت 
 ٍمثىاؿأ. كقد اخترت (ـُِْٔ/ىػِٖٗت) يغىٍرناطال، كابف عىاًصـ ـ(ُِٓٗىػ/ْٗٔت)الز ج اًلي 
خّلصة لؤلمثاؿ العامية باألىٍندىليس، ذلؾ ألف  كصفيماف ليذه الدراسة بيكابف عىاًصـ أنمكذج الز ج اًلي

سكاء عند ابف عبد ربو، أك عند غيره مف األىٍندىليسييف، لـ تكف  ،المحاكالت األخرل التي سبقتيما
 العامي في األىٍندىليس.   سكل إرىاصات أكلية في تدكيف المثؿ
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 كالمعركؼ باسـ " في نكت الخكاص كالعكـا ْ()كمرعى السكـا ّ()كـارم ال ا ”: ىككالكتاب األكؿ 

باألىٍندىليس في فترة القرف السابع اليجرم اٍلعىكىـا  ٍمثىاؿألكىك أكؿ تدكيف حقيقي "، اْلَعَكـا في اأَلْنَدلاس ْمثَاؿأ
ألف مفرداتيا  ؛كأمثاؿ الز ج اًلي: "أندلسية مف جية الشكؿ مثلن  ُِٕٔالو حيث بمغت أمث ،كأكبرىا عددنا

ـ، ككما كردت في األزجاؿ كغيرىا  كتركيبيا مما عرفت بو الميجة األىٍندىليسية كما كصمت إلينا في المعاج
ألف معظميا يدكر حكؿ كقائع  ؛مف النصكص العامية األىٍندىليسية، كىي أندلسية مف حيث المضمكف

 . ٓ()كيتصؿ بأشخاص كأحداث كقعت في األىٍندىليس، كىي حافمة بأسماء األماكف األىٍندىليسية"، أندلسية

كيقسـ الز ج اًلي األىٍمثىاؿ في كؿ حرؼ مف الحركؼ إلى قسميف: قسـ ألمثاؿ الخاصة، كآخر 
كما يتمثؿ بو مف ديف، العرب كأمثاؿ المكل   ٍمثىاؿأالخاصة عمى  ٍمثىاؿأألمثاؿ عامة، كيشتمؿ قسـ 

األحاديث، إضافة إلى أقكاؿ الحكماء كالبمغاء. كيقكؿ: "كىذا القسـ األكؿ ألفاظو معربة، معسكلة 
العرب، ككميا صدرت عف  ٍمثىاؿأة، استخرجتيا مف بطكف الكتب، كفييا جممة كافرة مف مستعذبى 

يماالصدر األكؿ مف الكّلـ المنتخب، اخترتيا لجزالة أغراضيا، كجّللة إيما ، يائنيا إلى الحكمة كا 
فقد سمع الز ج اًلي أغمبيا مف أفكاه  -كىك القسـ مكضع الدراسة -كبخصكص قسـ األىٍمثىاؿ العامية 

ـ"  .ٔ()الناس، فيقكؿ: "كالقسـ الثاني كممات لقفتيا مف أفكاه العكا
ـ كاألَْمثَػػاؿ كات كالحَكػػف األجكبػػة كالم ػػحُ ر فػػي مستحَسػػزاُىػػَحػػداُقؽا األَ  " كالكتػػاب الثػػاني ىػػك

بػأىـ األىٍمثىػاؿ  - فػي حػدكد ثمانمائػة مثػؿ -يمـػ  مف أف. كتمكف ٕ() لبف َعاُصـ "كالحكايات كالنكادر
ػػداًئؽالسػػائرة عمػػى ألسػػف العامػػة، كطبيعػػة األخبػػار الػػكاردة  مغػػايرة لتمػػؾ المدكنػػة عامػػة فػػي كتػػب  بالحى

 لكؼ لدينا.التاريخ كالتراجـ. إنيا أخبار تكشؼ عف الكجو اآلخر غير المأ

، ككتابو مف ٖ()ي الجماعة في غىٍرناطةاضً ييكسيؼ الثاني كقى  الس ٍمطىاف كقد كاف ابف عىاًصـ كزير
حسب ما كاف شائعنا في األىٍندىليس عامة في  حىداًئؽذخائر األدب العربي في األىٍندىليس، ألفو في ست 

كرتبيا  األىٍندىليس، ٍمثىاؿأعة كصمتنا مف ، كتضـ أكبر مجمك الحديقة الخامسة: الحىداًئؽكأىـ ىذه  ،زمانو
 . ي بصفة خاصةغىٍرناطكال ،ا لتصكير المجتمع األىٍندىليسي عامةأساسيً  امصدرن كتعد ا، ا ىجائيً ترتيبن 

كيمخػػص ابػػف عىاًصػـػ منيجػػو فػػي التػػأليؼ فيقػػكؿ: "فأخػػذت فػػي تبكيبػػو كترتيبػػو، كاجتيػػدت فػػي 
رددت كؿ جنس إلى جنسػو، ككػؿ نػكع إلػى نكعػو كجعمػت تيذيبو كتقريبو، كاعتنيت بتأليفو كجمعو، ك 
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كتحصػؿ الفائػدة  ،الشكؿ فيو مع شػكمو، كضػممت المثػؿ إلػى مثمػو، ليسػيؿ النظػر فيػو عمػى مطالعػو

حسف الترتيب، بديع التيذيب، فيك ركضة آداب كمتعة  - بحمد اهلل سبحانو - لقارئو كسامعو، فجاء
تػركي  لػؤلركاح، كاسػتجّلب لممسػرات كاألفػراح، كراحػة أحػداؽ كأسػماع كألبػاب، فيػو تسػمية لمنفػكس، ك 

ػػػػداًئؽي األى ينػػػس المجػػػػالس كالمسػػػامر، كتحفػػػػة القػػػادـ، كزاد المسػػػػافر، كسػػػمالخػػػاطر، كأي  فػػػػي  رزاًىػػػتو حى
 .ٗ()كجعمتو ست حىداًئؽ" ،ـ كاألىٍمثىاؿ كالحكايات كالنكادركى مستحسف األجكبة كالمضحكات كالحً 

رَاُعي في اأَلْنَدلاس ـااْلَعكَ  ْمثَاؿأ أما عف مكضكع " عمى حد –فيك جديد  ،"مصدران لمنشاط الزِّ
لـ يتطرؽ إليو أحد مف قبؿ، كلذا نحاكؿ إلقاء الضكء عمى ذلؾ الجانب الميـ في  -عمـ الباحث

رىاًعي في األىٍندىليس  .التاريخ النشاط الزِّ

 يشكهت اندراضت:
بصفة عامة ،   في األىٍندىليساٍلعىكىاـ  اؿٍمثى أالدراسات التي تركز عمى  ش   مف صعكبات الدراسة 

ممػػػا احتػػػاج لمزيػػػد مػػػف التنقيػػػب فػػػي ثنايػػػا كاألمثػػػاؿ التػػػي تخػػػص الجانػػػب الزراعػػػي بصػػػفة خاصػػػة، 
المصادر كاإلشارات المرجعية في األبحاث كالدراسات الحديثة مما مكنا في النياية مف الكصكؿ إلى 

 الصكرة التي خرج بيا البحث.

 أهداف اندراضت: 
رىاًعي في األىٍندىليس، كأف المثؿ مادة غزيرة عف رصد في  كقيمتيا اٍلعىكىـا ٍمثىاؿأأىمية براز إ -ُ النشاط الزِّ

 العامي نابع مف طبيعة المجتمع كمتأثر بثقافتو مف جانب، كيؤثر في الثقافة مف جانب آخر.
رىاًعي األىٍندىليسي في أعمى  العمؿ -ِ القضايا ، ك اٍلعىكىاـ ٍمثىاؿاستخراج كؿ ما يخص النشاط الزِّ

رىاًعي المرتبطة بالفّلحة آالت رفع المياه، ك المكارد المائية، ك ، منيا: ما يتعمؽ باإلنتاج الزِّ
 . لخإ ...الحصادكأعياد 

طرؽ أىؿ األىٍندىليس المتعددة في مكاجية الككارث االقتصادية التي تمس المجاؿ  الكقكؼ عمى  -ّ
رىاًعي، ككيؼ عبرت أمثاليـ عف ت التعبير  عمى مؾ الظركؼ كسجؿ حي شاىد عمى قدرتيـالزِّ

 .عف كاقعيـ المعاش بطريقة  مكجزة كمعبرة
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ـ  ٍمثىاؿرصد ما تناكلتو أ -ْ  .آلالت كتقنيات زراعية مثؿ السكاني كالنكاعير، كالقكاديس كالخطاراتاٍلعىكىا
جاءت أمثاليـ  كف الفّلحة. كنتيجة ذلؾؿ األىٍندىليس في كؿ ما يتعمؽ بشئالتأكيد عمى تمكف أى -ٓ

 العامية صكرة صادقة لبيئتيـ الزراعية.
في كالتبايف الكاض  اٍلعىكىاـ في األىٍندىليس تناكلت التنكع  ٍمثىاؿىدفت الدراسة إلى التأكيد عمى أف أ -ٔ

رىاًعياإل  كتذبذبو ما بيف الكفرة كالندرة. نتاج الزِّ
 ككيؼ اعتمدت ، مثؿ مياه األمطاردىليسالمكارد المائية لمزراعة في األىنٍ رصد أمثاؿ العكاـ لتعدد  -ٕ

رىاعً   .اآلبار كاألكديةك  في األىٍندىليس عمى مياه األمطار ةالزِّ
رىاعً تناكؿ  -ٖ ككيؼ أشارت إلى تذبذب  ،اٍلعىكىاـ ٍمثىاؿمف خّلؿ أ ةالتقمبات المينىاخية كأثرىا عمى الزِّ

 إنتاج المحاصيؿ بأكثر مف طريقة.
 المتعددة في األىٍندىليس. اآلفات كالجكائ ناكلت التي تاٍلعىكىاـ  ٍمثىاؿدراسة أ -ٗ

كزكعيد العصير، كعيد  العيٍنصيرىة،، مثؿ عيد أعياد الفّلحالتي تخص تناكؿ األىٍمثىاؿ  -َُ ، الن ٍيري
 كما تعرضت الدراسة إلى بعض العادات الفّلحية المرتبطة ببعض تمؾ األعياد. 

 ادلنهذ ادلتبع: 
كذلؾ حتى ال يككف العمؿ مجرد عمػؿ  ؛لمضمكفرائي، كتحميؿ ااعتمدت عمى المنيج االستق      

 . عمى االستقراء كالتحميؿ كالتفسير اقائمن  اعمؿ معرفيً ليككف بؿ  ،كصفي بحت
 كتدكر محاكر ىذه الدراسة حكؿ النقاط التالية: 

ا .ا: تعريؼ األَْمثَاؿ لغة كاصطلحن       أول  
 
رَاُعي.: التنكع في ال  حاني  نتاج الزِّ

 
 
ا : المكارد الماقية لمزراعة في اأَلْنَدلاس. احانخ

 
 .آلت رفع المياه:  رابع

ا
 
رَاُعية. خايط ا : أدكات الفلح الزِّ

 
 .التقمبات المانَاخية كأثرىا عمى الزراعة:  ضادض

ا
 
رَاُعية ضابع ا .: اآلفات الزِّ

 
 : نصاقح فلحية. حاين

ا
 
ا .سيالمستكل المعيشي لمفلح اأَلْنَدلا :  تاضع

 
 .األعياد الفلحية:  عاشر

ـ البحث بمم ضمنت خاتمة الدراسة النتائج التي تكصؿ ارن كأخي        لمصكر  حؽإلييا الباحث، كاختت
 الدراسة.إنجاز  عمى نيكثبت المصادر كالمراجع التي أعانت كاالشكاؿ
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 أول   

 
ال نغت واصطالص

َ
خ
ْ
 :ا: تعريف اأَلي

"يقاؿ: مثؿ كمثؿ شبو كشبو بمعنى كاحد، كالمثؿ كالمثيؿ:  يطمؽ عمى الشبو :المثؿ في المغة 
 911 )ت يعرفو جىّلىًؿ الدٍِّيًف الس ييكًطي: المثؿ في الصطلحك  ،(َُ)كالمثؿ، كالجمع أمثاؿ"

بأنو: "ما تراضاه العامة كالخاصة في لفظو كمعناه، حتى ابتذلكه فيما بينيـ، كقنعكا بو  (ـ َُٓٓ/ىػ
كصمكا بو إلى المطالب القصية، كتكاصمكا بو  ،استدركا بو الممتنع مف الدرء، ك في السراء كالضرا

عند المكركه كالمكربة، كىك أبمغ مف الحكمة ألف الناس ال يجتمعكف عمى ناقص أك مقصر في 
، ك"يجتمع في المثؿ أربعة ال تجتمع في غيره مف الكّلـ: (ُُ)الجكدة أك غير بالغ المدل في النفاسة"

صابة المعنى ،إيجاز المفظ  .(ُِ)فيك نياية البّلغة" ؛كجكدة الكناية ،كحسف التشبيو ،كا 
ميف بقكلو: "نكع مف أنكاع األدب، يمتاز بإيجاز المفظ كحسف المعنى كلطػؼ أىٍحمىد أى  كيعرفو 

التشبيو كجكدة الكناية، كال تكاد تخمك منو أمة مف األمـ، كمزية األىٍمثىاؿ أنيا تنبع مف كؿ طبقات 
 فالمثؿ ىك كليد البيئة التي أنتج فييا، كنتاج اجتماعي يشترؾ فيػو كؿ أفراد المجتمػع.؛ (ُّ)الشعب"

كاألىٍمثىاؿ ىي الحكمة المختزلة، كخّلصة التجربة اإلنسانية، كمرآة تعكس النظرة إلى كاقع   
نيا الصكرة الصادقة لحاؿ الشعكب  الحياة، كمدل اختّلؼ كجيات النظر إلى ىذا الكاقع. كا 

يره مف فنكف ، كاألىٍمثىاؿ بصفة عامة تدؿ عمى عقمية الشعب، كطريقة معيشتو كمراتب تفك(ُْ)مـكاأل
جميع أفراد الشعب... بخّلؼ المثؿ الذم يمتاز  يتذكقوألف الشعر ال  ؛القكؿ األخرل كالشعر

كىي . (ُٓ)بإيجاز لفظة كبساطة تركيبو، كسيكلة نطقو، فيك لذلؾ أقرب إلى أف يعمؽ بأذىاف العامة"
 ؛أقرب إلى الصدؽ كأدنى إلى األصالة مف غيرىا في تمثيؿ ركح المجتمع كتصكير طبيعة العامة

 .(ُٔ)ألنيا نابعة مف الشعب كمعبرة عف آرائو كتجاربو كاتجاىاتو"

لمسمكؾ اإلنساني في  ارصدن  بكصفيا معاشةكمف كظائؼ األىٍمثىاؿ العامية أنيا تمثؿ تجارب  
رىاًعي في األىٍندىليس،  حاالت كمكاقؼ متغيرة، كمف خّلليا نستطيع إعطاء تصكرات عف النشاط الزِّ

 ا تمثؿ خّلصة لتجػارب إنسانية كاقتصادية كزراعية.فيي أبدن 
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اعِي: : انتنىع يف اإلاحاني

َ
ر
ِّ
 نتاد انس

رىاًعة        تقـك بعض صناعاتيا كجانب مفكانت كعمييا  ،عماد االقتصاد األىٍندىليسي لقد كانت الزِّ
تجاراتيا، كىذا يعكد إلى تنكع المينىاخ، كخصكبة أرض األىٍندىليس في كثير مف بقاعيا، ككفرة المكارد المائية، 

ـ ُُّٔىػ/َُُْ المىق ًرٌم )تالمؤرخ كخير دليؿ عمى ذلؾ ما ذكره  ـ( في كصؼ األىٍندىليس بأنيا" بمد كري
ب كصؼ ابف غالً . ك (ُٕ)"ذابكالعيكف العً ار نيار الغز س األالبقعة، كطيب التربة، كخصب الجناف، كمنبجى 

رىاعً بما عرؼ عنيـ مف اىتماميـ ( ـَُُٕ/هٓٔٓ) ف ك نيـ بارعإكالغرس كالسقي بقكلو كالحرث  ةالزِّ
تدبيرىـ لتركيب الشجر  ،كاختيارىـ ألجناس الفكاكو ،كمعاناتيـ لضركب الغراسات ،"في استنباطيـ لممياه

ـ اع الكإلقامة البساتيف بصنكؼ الخضر كأنك  ـ الناس ألسباب الفّلحةأزىر، في  .(ُٖ)حك

رىاًعيالتنكع في اإلىذا في األىٍندىليس اٍلعىكىاـ  ٍمثىاؿأكقد تناكلت       كمف األىٍمثىاؿ التي تؤكد ، تاج الزِّ
بيف تاراْنج (َِ)أشك " (ُٗ)"الفكؿ إذا نكر، شيريف يدكر"قكليـ:  ذلؾ

كبطيخ؟ قالت مبيت  (ُِ) 
، ك (ِْ)"رؽ الشعيرىأإذا أصيب القمح ، ك "(ِّ)"فتية الرممي مف فيسكة تغميالما "، كأيضن (ِِ)"ليؿ
أطيب ك " (ِٕ)"اذكر الحبيب يسر الزبيب"، ك (ِٔ)"يمشك ثـك كيجك بصؿك"، (ِٓ)"أكسى مف بصمة"

مف بغض الكسبكر في ك " (ِٗ)"ف المحـ غاليأافتح كرنب سمقتكـ ك" (ِٖ)"تينة كقعت في الزيت
متنزه خارج –عنب السبيكة ، ك"(ُّ)"كط زكاؿ الششتى كاـر في الناربحاؿ بمك "  (َّ)"شارب يكبر

 .(ّّ)"أبيض مسكس -(ِّ)بساتيف عمى نير إشبًيمًٌية– أسكد كبارد عنب الغركس-غىٍرناطة

. (ّْ)كرىاـ( إلى تنكع ما يزرع في مدف األىٍندىليس ككي  ُُٕٓىػ/ ُٕٓب )ت الً كأشار ابف غى  
زيتكف رؼ" بضاحية إشبًيمًٌية بالزيتكف، يقكؿ المثؿ: "يار مدينة " الش  كاشتاٍلعىكىاـ  ٍمثىاؿأكىك ما أكدتو 

بالخصب ككفرة الخيرات؛ يقكؿ المثؿ  (ّٔ)يرت جىي اف،  كما اشتي (ّٓ)" رقْ ر، زاد فَ قْ رؼ، ما زاد كَ الش  
لك كانت : "فييا مشيكرة بكفرة القم  حتى قيؿ (ّٖ)كباجة. (ّٕ)"كاسكف َجي اف ،امدح البمدافعنيا: "

ت المدف قامت إْسُتج ة رَ كُ ذا ، تقكؿ العامة: "(َْ)إٍسًتج ةعف ك ، (ّٗ)"اج باجتيف، ما سكا القمح حبتيفب
القريبة مف غىٍرناطة كالمشيكرة بأنيارىا كبساتينيا  (ِْ)ككادم آش ،-أم تزىك كتختاؿ-، (ُْ)"فْ جا تَ 

أم كادم آش –يش دك ثمار ، ك"(ّْ)ـ"عْ ؿ كل طا ثمار كادم آش ل ظُ كمنتزىاتيا، تقكؿ العامة: "
 .(ْْ)ـ"عْ ذؿ بل طا  -بالعامية
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كف الزراعة، كعبرت األىٍمثىاؿ عف ئيعة الحاؿ عف اىتمـا الفّلحيف بشكىذا التنكع ناتج بطب 

اؿ العامية فقدمت األىٍمثى  ،ف بحرث األرض كزراعتيا بأصناؼ المزركعات كسقييايياىتماـ األىٍندىليس
 اكثيرن جيد الحرث أفضؿ  اف فدانن إحيث  ،الىتماـ باألرضتقاف الحرث، كاإنصيحة لمفّلح بضركرة 

 . (ْٓ)"فداف عمى فداف مف فداف أماـ فدافمف فدانيف غير محركثيف فيقكؿ المثؿ:  "
"فإف  (:ـ ُُْٖىػ /  َٖٓت )يقكؿ ابف العكـا الجيد كباعتداؿ كخبرة، كعف أىمية الحرث  

 يءش الضارة( بكثرة حرثيا، فّل تتكمؼ تغذية شاألرض إذا حرثت مرات متفرقات ينقطع نباتيا )الحشائ
منو، ـث يمر عمييا حر الشمس كالقيظ، فيصؿ إلى أعماؽ خطكطيا، فيجتمع ليا بيذا العمؿ ثّلث 

كىذا العمؿ أنجع ما يككف في  ،خّلؿ االنتقاش كالرخاكة، ـث إحراؽ الشمس كتمطيفيا إياىا
 .(ْٔ)إصّلحيا"

، كينقؿ بعدىا إلى منازؿ (ْٕ)"آخر الصيؼ مديرمع كيدرس: "كرصدت األىٍمثىاؿ كيؼ أف القم  يجم
الستيّلكو، كلذا انتشرت المطاحف "مف أم ما  اضع في السّلؿ ثـ يتـ طحنو تمييدن الفّلحيف ليك 

 .(ْٖ)يدكر القم  لعيف الرحى يرجع"
 
 
صاحانخ

ُ
ن
َ
د
ْ
 : : ادلىارد ادلائيت نهسراعت يف اأَلن

  : يياه األيطار -1
ذ تصم  إعتبار أنيا أفضؿ المياه لمنبات، في األىٍندىليس عمى مياه األمطار، با ةرىاعً اعتمدت الزِّ        

برأم  ،فتجكد بو جميع النباتات مف الخضر كالثمار كغيرىا، كسبب ذلؾ .(ْٗ)لرم جميع أنكاع الثمار
ا بجميع لككنو يغكص فيي ؛افتقبمو األرض قبكالن حسنن  ،ىك عذكبتو كرطكبتو كاعتدالو ،عمماء الفّلحة

أجزائو كال يبقى لو عمى كجييا أثر، كىك مكافؽ لزراعة الخضر التي تقـك عمى ساؽ كاحدة مما أصمو 
كأكدت األىٍمثىاؿ عمى أىمية  .(ُٓ)، كىك يصم  لسقي صغار األشجار(َٓ)قريب مف كجو األرض

 لصحك. ، كالطياب ىك ا(ِٓ)"مؿلك كاف الرزؽ بالطياب، ما : "كاالعتماد الكبير عمييا األمطار
 احتى إبريؿ، كيتأخر سقكطيا أحيانن كيبدأ سقكط األمطار في األىٍندىليس في أكاخر شير سبتمبر        

كقد كرد في األىٍمثىاؿ ، (ْٓ)، كألمطار شير إبريؿ أىميتيا في إنبات زرع األىٍندىليس(ّٓ)إلى ديسمبر
. فقد اعتبركا مطر (ٓٓ)"ؿيْيض النِّ ف فَ َمَطر فَْبريْؿ َخْير ماألىٍندىليسية ما يشير إلى ذلؾ في قكليـ: "

 .كىك بالنسبة ليـ أفضؿ مف فيضاف نير النيؿ ،نيساف فيو خير كثير لممزركعات /شير إبريؿ 
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ـــاآلب -2  ــار واألوديـ ــ  ت:ـ

استعاف أىؿ األىٍندىليس باآلبار كاألكدية ألغػراض السقي أك لتأمػيف احتياجاتيـػ في المناطؽ التي تندر  
ـ  ،نتيجة تذبذب تساقط األمطارأك  (ٔٓ)اه األمطارفييا مي مما جعؿ أىؿ األىٍندىليس يعمدكف الى استخدا

ـ طرائؽ كأساليب زراعية متنكعة، كاتجيكا إلى االعتماد عمى  اآلبار كاألكدية، خاصة قرب أراضيي
ـ،  ارم كخاصة في تمؾ المناطؽ البعيدة عف مج ،ليضمنكا ليا حصة مف مصادر مياه الرمكبساتيني

"الماء يجرم في  كاف (ٖٓ)ففي غىٍرناطة ،كما اتخذ سكاف األىٍندىليس اآلبار في منازليـ كبساتينيـ، (ٕٓ)األنيار
 ،كتخفى جداكلو تحتيا في األكثر ،يبرز في أماكف عمى كجو األرض ،جميع البمد بأسكاقو كقاعتو كمساجده

  .في كؿ مدف األىٍندىليس (َٔ)لساحاتاآلبار الجماعية في ا ئتوكما أنشأ ،(ٗٓ)كحيث طمب الماء كجد"
أعمؽ مف . ك "(ُٔ)"الرزؽ في البير: "القكؿىمية مياه اآلبار كاألكدية بكأشارت األىٍمثىاؿ إلى أ       

، كىك بئر كاف قد أحدثو المعتصـ (ِٔ)"ح الذم كقع فيو الحمار جذع ككصؿ لقاعمادُ بير ابف صا 
ثـ جمب الماء في قناة تحت األرض حتى  ،ـ(ََُٓ/ىػْٖٓسنة ) (ْٔ)ةيى رً في جكفي اٍلمى  (ّٔ)باهلل 

ؾ مثؿ . كىنا(ٓٔ)ككضع عميو الدكاليب التي ترفع المياه ،أكصميا لمبئر الذم حفر في كسط المدينة
؛ إال أف قرب مياه اآلبار (ٔٔ)"ما بقا لمسقا فالكادعمى مياه األكدية: " اآخر يدؿ عمى االعتماد أيضن 

كجب التحفظ مف الشرب مف بعض األجباب، لذلؾ اعتبر مف السط  عرضيا لمتمكث، مما است
مف تمؾ اآلبار الممكثة بقكليـ: اٍلعىكىاـ  ٍمثىاؿأ، كقد حذرت (ٕٔ)"كجكد البير زعاقا عيب" في الدكر

 .(ٗٔ)"كل شرب مف بير أزرؽ (ٖٔ)طعنة بمزرؽ"

ا
 
 اه:ـــع ادليــآلث رف: رابع
الفّلحي  اإلنتاجحي جيكدىـ لتطكير أدكات في المجاؿ الفّل (َٕ)سخر الميندسكف كالعرفاء      

مف كسائؿ السقي كالحرث كالحصاد، كقد ساعد تكفر شبكة مائية ميمة، كمتنكعة عمى قياـ نشاط 
  .(ُٕ)زراعي مكثؼ. ليصب  القطاع الفّلحي أىـ قطاع اقتصادم في األىٍندىليس

آالت خاصة لرفع الماء إلى  كحرص أىؿ األىٍندىليس عمى تنظيـ عممية السقي مف خّلؿ إنشاء      
كمف آالت رفع المياه  ،(ِٕ)كحفركا ليا السكاقي النكاعيركليذا الغرض أنشأكا  ،مستكيات أعمى

 اٍلعىكىاـ ما يمي: ٍمثىاؿأكتناكلتيا  ،المستخدمة في الرم
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 انطىاني: -1

ستخدمة مف آالت رفع المياه المكىي ، (ّٕ)"يسقكف البساتيف بالسكاني"ككاف أىؿ األىٍندىليس     
 ،الناعكرة و( تشبAceña باإلسبانيةكالسانية ) ،(ٕٓ) أك الدكاليب ،(ْٕ)لمرم في األىٍندىليس تقنية "السكاني"

كىي عبارة عف  ،كتتألؼ السانية مف بكرة دائرية كىي التي يستقى عميياكلكنيا أقؿ في الحجـ. 
ف تمؤل ألقكاديس كبعد ك اأخشبة مستديرة. كتتصؿ البكرة بحبؿ طكيؿ يحمؿ مجمكعة مف الدالء 

، كقد يستخدـ (ٕٔ)اأك حمارن  اأك حصانن  ،اكعادة تككف ثكرن بالماء ترفع إلى أعمى باستخدـا الحيكانات، 
حمار  (ٖٕ)بحؿ"إلى ذلؾ يشير المثؿ الشعبي األىٍندىليسي القائؿ:  ،(ٕٕ)كاحد دارتو حيكاناف في آفو إل
 . (ٕٗ)"يمشي فارغ كيجي فارغ، انيةالس  

سينية ك". (َٖ)"سير السكاني سفر ل ينقطعثىاؿ إلى السكاني كأىميتيا فقيؿ في المثؿ: "كأشارت األىمٍ 
 .(ُٖ)"أبت ما تدكر -اسـ شخص مف الفّلحيف–كر دا يْ ىَ 

 انقادوش: -2
إناء إلى تقنيات ىيدركلكجية كػاستخدـا "القادكس"، كىك  اأيضن كما لجأ أىؿ األىٍندىليس نتيجة التذبذب  

كربما جاءت الكممة مف  ،(ّٖ)يستخدـ إلخراج الماء مف السكاقيك  ،(ِٖ)ساقيةمف خزؼ يربط بدكالب ال
 .(ْٖ)، كمعناه برميؿ(CADUS). كفي الّلتينية (KADOS)المفظ اليكناني قادكس: يكناني

ؿ قادكس، الحبؿ عمى حَ بَ ك" لمقكاديس فجاء في أحد األىٍمثىاؿ اية كصفن كقد حفظت لنا األىٍمثىاؿ األىٍندىليس       
 .(ٖٔ)"ل قاع عمش يجمس، كل مقبض بش يحبس -تصغير قادكس – عيار القكيدس. ك"(ٖٓ)"كالس  

 ا -3
ْ
 ن
َ
 ب
َّ
 :ارك

يستقى عمييا مف البئر،  ز  ار"، كىي خشبة مستديرة في كسطيا محى ك  بى لٍ اككذلؾ ـت استخدـا "        
ـ لتصريؼ الماء إلى الحقكؿ  . (ٖٖ)"ارك  بَ شاش لمْ يطير الر  بحؿ ربعيف في بير، تقكؿ األىٍمثىاؿ: "، ك (ٕٖ)كتستخد

 انناعىرة: -4
رىاًعية في   استخدمت الناعكرة لغرض رفع المياه مف األنيار الى مستكل األراضي الزِّ

 اإطارن  ـٌ مجيزة بزعانؼ مستطيمة الشكؿ كتض ، كتتألؼ الناعكرة مف عجمة خشبية كبيرة(ٖٗ)األىٍندىليس
ىي زيادة قدرة الدكالب عمى الحركة كرفع  يقع داخؿ الزعانؼ، ككظيفة ىذه الزعانؼ اخشبيً 



 
 

 و ـ2ٕٔٓرلهـت ادلـؤرط انعربـً  

 

 

- ٖٗٙ - 

 
، كيقسـ اإلطار عمى مجمكعة مف الخانات اك الحجيرات لحمؿ الماء، كتركب العجمة عمى (َٗ)الماء

مف ساؽ شجرة  ا، كيتخذ غالبن (ُٗ)محكر يكضع بصكرة أفقية فكؽ سط  الماء يدعى )المنجكف(
، كيستند المحكر الذم يحمؿ (ِٗ)رانوصمبة ضخمة ليضمف الصّلبة الّلزمة لحمؿ الدكالب عند دك 

، كتعمؿ (ّٗ)عامتيف مف بناء حجرم مبني عمى زاكية قائمة مكاجية لمجرل النيرالدكالب الى دً 
جبار االندفاعلى إما يضطرىا ، رة بقكة ضغط المياه عمى الزعانؼالناعك  عجمة الناعكرة عمى  كا 

كتحمميا لؤلعمى ثـ تصبيا في  ،فييا بالمياهك الحجيرات المكجكدة أالدكراف كبدكرانيا تمتمئ الخانات 
ت )ككصؼ لنا اإًلٍدًريسي . (ْٗ)لى المزرعةإطة بساقية أخرل تحمؿ الماء منيا ساقية مرتفعة مرتب

كىي تصعد  ،اف ذراعن يارتفاعيا في الجك تسع"، كالتي كاف (ٓٗ)ناعكرة طيمىيًطمىة (ـُُْٔىػ/َٔٓ
 .(ٔٗ)"رىاظي الماء إلى أعمى القنطرة كالماء يجرم عمى

، كالغدير الناعكرة ،(ٕٗ)"حمار الغدير، أكحؿ أعمى" كتطرقت األىٍمثىاؿ إلى ذكر الناعكرة فيقكؿ المثؿ:     
ـ" لعميا (ٖٗ)"كسار البزإؿ، جَ ـ، اقطع العَ مْ ميندس بَ ك" كأكحؿ: أسكد، عمى  ((Balma del Rio، ك "بم

 . (ٗٗ)ا يربط بيف أجزاء الخشب في الناعكرةالكادم الكبير، كالعجؿ: العجمة أم عجمة الناعكرة، كالبز م
 إلىكقد برع األىٍندىليسيكف في صناعة ىذه النكاعير بشكؿ مثير لّلنتباه، كتـ نقؿ ىذه الصناعة      

ت )كيقكؿ اٍلحىسىف الكزاف  أندلسيكف،كجدت نكاعير بغاية الركعة ىناؾ صناعيا  ، إذسامدينة ف
نو ميما كانت قكة أمتنقمة في سيما تمؾ الخاصية ال "ىي كاهلل شيء عجيب، ال(:  ـَُٓٓىػ/ٕٓٗ

 .(ََُ)كعشريف دكرة في اليـك كالميمة" أربعمف  أكثرال تدكر  فإنياتيار الماء 
ارة: -5

ّ
ط
ُ
 اخل

لى مستكل إلرفع الماء مف أماكف منخفضة   (َُُ)استخدمت آالت أخرل كمنيا الخيطٌارة       
رىاًعية المجا أعمى، ك أخطر بمعنى اىتزاز الماء كىي مشتقة مف الكرة، كىك مستكل األراضي الزِّ
، استعممو (َُّ)، كتعد الخطارة مف آالت رفع المياه كىي نكع مف الدكاليب الخفاؼ (َُِ)تذبذبو

كتعد ىذه اآلالت ضمف أنظمة الرم ، (َُْ)نياركدية كاألعماؿ الرم في األأاألىٍندىليسيكف في 
أف ( ـِٕٗىػ/ُّٔ)تحيث يذكر الخيشىًني  ،رتوألف الفّلح يديرىا بمساعدة أفراد أس ؛الصغيرة
كتقـك بسقي أراضو زراعية صغيرة المساحة، كيبدك  ا كاف يرفع الماء بخطارة لسقي بقؿ جنانوقاضين 

 . (َُٓ)راضي المحيطة بالعيكفنيار كاألنيا ساعدت في زراعة ضفاؼ األأ
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كل يكقد قنديؿ في ، (َُٔ)اس ما يمباس غفارثلثة مف النكعف "الخطارة" تذكر األىٍمثىاؿ األىٍندىليسية:       
 .(َُُ)بخطارة (َُٗ)بحمارة، كجناف (َُٖ): صياد بصنارة، كميار(َُٕ)كل يكلد في طنجيار -المنارة-منار

ا
 
اعِيت:خايط

َ
ر
ِّ
 : أدواث انفالس انس

في عممو، كقد كرد ذكر العديد مف  ساعدتو أدكات زراعية متنكعة يالفّلح األىٍندىليس استخدـ 
 كمنيا:اٍلعىكىاـ  ٍمثىاؿأات في ىذه االدك 

 اء:ــــــاألرص -1
 ، كقد تناكلت(ُُُ)الرحػػػػى: كىي عبارة عف حجر عظيـ تطحف بيا الحبكب بعد تنقيتيا       

 ،(ُُِ)كيعمؿ بيا طحانكف محترفكف يطحنكف الغّلؿ لمناس نظير أجر معيف ،األىٍمثىاؿ األرحاء
ف كاف أغمبيا يدار بالماء ،(ُُّ)اليكاءككانت األرحاء تدار إما بالماء أك الحيكاف أك   .(ُُْ)كا 

ككانت األرجاء المائية ىي األكثر استعماالن في األىٍندىليس بسبب كفرة مياه األنيار كالعيكف. حتى 
ي اف كباغة حصف بمكباألرحاء الطاحنة كانت تتخذ عمى أبكاب المنازؿ  مف أعماؿ  ةفي كؿ مف جى

ية إال ما كاف ة قميمة االستعماؿ، إذ لـ تشر المصادر األىٍندىليس. بينما كانت األرحاء اليكائي(ُُٓ)كشقة
بينما تجاكزت األرحاء المائية عمى عيد ابف الخطيب منيا في طرككنو كجبؿ طارؽ.  امكجكدن 

كجرت عادة األىٍندىليسييف عمى إقامة األرحاء بالقرب مف الجسكر  ،(ُُٔ)"بغىٍرناطة مائة كثّلثيف رحى
 ةستجا  كما كاف عميو الحاؿ مف المنكب ك  اقعة عمى ضفاؼ األنيار كالعيكف،كالسدكد كاألرصفة الك 

  .(ُُٕ)كقممرية كغيرىا ةكقبر 
ب ظمف كا"عف كثافة النشاط الرحكم بالريؼ األىٍندىليسي فيقكؿ المثؿ: اٍلعىكىاـ  ٍمثىاؿأكقد عبرت  

كأشداؽ  (َُِ)"لرحاشداؽ اأض فا انْ . ك"(ُُٗ)"أيما كاف القمح لعيف الرحا يرجعك " (ُُٖ)"الرحا يطحف
سيـ سيؿ فالرحا، الربع ك " ،(ُُِ)"ؽ مف عـا آلخرعْ فالرحا، لَ  د  نصيب الجَ . ك "الرحا أم جكانبيا
 .(ُِِ)"في دكم جلب

فيقكؿ  ،العديد منيـ يتشارككف فييا جعؿ ، ممالمغاية ف إنشاء الرحا عمى ما يبدك مكمفناككا 
 .(ُِّ)"حظ في فقي، أخير مف حظ في رحىالمثؿ: "



 
 

 و ـ2ٕٔٓرلهـت ادلـؤرط انعربـً  

 

 

- ٖٗ3 - 

 
 :مادلنز -2

كالتركيػب  ،(ُِْ)ستغني عنيا كاستعمؿ المنجؿ لمحصػاديكاف المنجؿ مف أىـ أدكات الفّلح ال  
. كما استعمؿ األىٍندىليسيكف نكعيف مف "المناجؿ" (ُِٔ)اكيمتاز بككنو كبير الحجـ كمعقكفن ، (ُِٓ) كالتقميـ

 طعػيـ( كفػي قطػعالتركيػب )التفكاه تستخدـ في عمميػة كتككف حادة رقيقو األ (ُِٕ)ىما: "مناجؿ الزبر"
زالتو جريد النخؿ  .(ُِٖ)كا 

، (ُِٗ)"المنجؿ إذا كقع، ما يرتفععف أىمية المنجؿ في قكليـ: "اٍلعىكىاـ  ٍمثىاؿكقد كعبرت أ 
، كقيؿ فينبغي االستمرار بو حتى االنتياء منو ؛بالحصاد الفّلحتى بدأ كيعبر المثؿ عمى أنو م

 .(َُّ)"منجؿ بقصرم، كزكج حماـ بيتي: "أيضنا

 احملراث:أرساء  -3
رىاًعية التي تساعده في حراثة األرضدكات الفّلح أىـ أحد أ حراثيعد الم  تمكف مف  ذإ، الزِّ

ااٍلعىكىـا  ٍمثىاؿلمزراعة، كقد تناكلت أخّللو قمب التربة  كتييئتيا  كمنيا عمكد  ،جزاء المحراثأ أيضن
ميكف"لمحراث كالمعركؼ عندىـ باسـ "الط  ا

، يرل في عيف جار ج؛ فتقكؿ العامة: "(ُُّ) اراف مشـك
 .(ُِّ)"ماكفل الط  التبف، كل ير 

ا
 
ً انسراعت:ضادض اخيت وأحرها عه

َ
ن
ُ
 : انتقهباث ادل

يككف سقكط المطر في فصمي ؛ إذ سقكط األمطار كتذبذبيا كمكسميتياتتصؼ األىٍندىليس بقمة        
كالشماؿ الغربي مف الشتاء كالربيع، كيكثر تساقطو عمى المناطؽ الجبمية الكاقعة في الشماؿ 

خاصة عند  ،عمى اقتصادىا التقمبات مناخية أثرت سمبن  كقد تعرضت بّلد األىٍندىليس .(ُّّ)األىٍندىليس
التساقطات المطرية التي كانت مف ضمف جاءت نتيجة تذبذب  التي تعرضيا لمفيضانات، كاألكبئة،

الشديد في مكسمي الخريؼ  كاألنيار كاآلبار، غير أف تساقطوأىـ المكارد التي تغذم العيكف 
كالشتاء كاف يؤدم إلى حدكث فيضانات مدمرة تسيـ فييا طبيعة األكدية فيرتفع منسكب صبيبيا، 

 . (ُّْ)كال سيما في األحكاض النيرية الكبرل
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تيـ كركجت ليا عكاـ الناس كخكاصيـ حفظتيا ذاكر  ا لدلكصارت الفيضانات كالقحكط ىاجسن       

ما نمشك لت العامة: "قا ، حتىأمثاليـ الشعبية كقد اعتادكا  .(ُّٓ)" في السيؿ اإما نمكت بالعطش كا 
، بؿ اضطركا (ُّٔ)عمى أداء صّلة االستسقاء كالحرص عمى التطير عف التكجو إلى المصميات

، كتعبر (ُّٕ)إلى المجكء إلى الشعكذة كعادات كطقكس شعبية مثؿ قمب الثياب تفاؤالن بتحكؿ القحط
 . (ُّٖ)بقكليـ: "النحس النحيس الجب تحت القميص" عف ذلؾاٍلعىكىاـ  ٍمثىاؿأ

عات جراء ذلؾ كحدكث مجا كما أظيرت األىٍمثىاؿ نتائج تذبذب المينىاخ ما بيف كفرة كقحط، 
كفي أكقات الككارث كاف ، (ُّٗ)"عرياف بالجكععف فترات القحط يقكؿ العكاـ: " فيقكؿ المثؿ تعبيرنا
أصناؼ ، كيعد القم  بأنكاعو مف أىـ قتصاد األىٍندىليسي، كىك السمعة الرئيسية لّليغمك ثمف القم 
ألىميتو فقد كاف يعاكض بالدنانير كىك ما يتض  مف خّلؿ بعض النكازؿ التي  االحبكب، كنظرن 
إما لقمة المنتج منو، أك الحتكاره مف  ؛(ُُْ)، كيقؿ المعركض منو في األسكاؽ(َُْ)أشارت إلى ذلؾ

 :. كقد عبر العامة عف ذلؾ بقكليـ(ُِْ)األزمات لرفع ثمنو قبؿ بعض التجار الذيف يستغمكف أكقات
كالمثؿ يعني أف القم  إذا ارتفع  -كنفايتو ءكالحصاؿ بقية الشي– (ُّْ)"صاؿغل القمح مالك حا  اإذ"

فإذا فرج اهلل عنيـ ىذه األزمة، سعره، فإنيـ يبحثكف عف شيء آخر يقتاتكف بو كالشعير مثّلن، 
 .(ُْْ)تمكنكا مف الحصكؿ عمى القم 

 ؿ أك متكاسؿ أف يصيب أك يجد شيئناأزمة القم ، كأنو ال يمكف لمتكاك كقد عبرت األمثاؿ عف 
 .(ُْٓ)"القمح ل يجي بالرسالةمنو، فقيؿ: "

تعرض القم  لمغّلء بصكرة كاضحة الككارث التي أصابت األىٍندىليس مرات عديدة  كتاريخي ا 
مما أدل إلى ش  المؤف  ،د، كارتفاع األسعارحيث تزامنت المجاعات مع مكجة مف الغّلء الشدي

لغّلء ىذا الكضع بقكلو: "كاشتد ا .(ـَُٕٔىػ/ْٗٔت ) القيٍرطيبي ف حىي افكاألقكات، كيصكر اب
القم  بكيؿ سكؽ قيٍرطيبىة ثّلثة  (ُْٔ)ـل يكف ليـ عيد بمثمو كبمغ قفيز كبمغت الحاجة بالناس مبمغنا

، فمـ يجد الناس ما رناانتيى قفيز القم  إلى اثنى عشر دينا، كاستمر ارتفاع السعر حتى (ُْٕ)دنانير"
 . (ُْٖ)قتاتكف بو فمات الكثير منيـ جكعناي
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 ؛ فيقكؿبأكثر مف طريقة منيا كفرتو أيضنا إلى تذبذب إنتاج المحاصيؿاٍلعىكىـا  ٍمثىاؿأكما أشارت  
و في حاؿ الرخاء ، كيشير المثؿ إلى أن(ُْٗ)"القمح أىرؽ الشعير -أم كجد –إذا أصيب "المثؿ: 

إذا َرَخص "ك ،(َُٓ)"إذا استَكت األسعار، الطّيبة أختار"، ك كتكفر القم  يـت االستغناء عف الشعير
 .(ُّٓ)"قيح اليـك تيف، كغدنا، ك"(ُِٓ)"غرر الجرار يرخص القمح"، ككذلؾ (ُُٓ)"الش ُعير، َغَمت الَحُمير

أىؿ األىٍندىليس ما بيف الشدة  ككميا أمثاؿ تدؿ عمى االضطرابات المتعددة التي عانى منيا  
غير منتظمة في أكقاتيا كتكالييا، فقد تتكالى لعدة كانت األمطار كالرخاء، كذلؾ يرجع إلى أف 

ـ مما سبب في زيادة معدالت التذبذب.  ،(ُٓٓ)، كقد تنحبس لعـا أك أعكـا متتالية(ُْٓ)أيـا كلعدـ انتظا
األىٍندىليس، جعؿ منسكب المياه في  فضّلن عف اختّلؼ أشكاؿ سط  األرض في ،سقكط األمطار

 بف العكـا الى مشكمة تذبذب سقكط األمطار في األىٍندىليس فقاؿ:ااألنيار األىٍندىليسية غير مستقر، كتنبو 
كلذا كانت األىٍمثىاؿ تؤكد عمى أف أىؿ . (ُٔٓ)"كاضمنيا سّلمة السقي بالعيكف أك مف األنيار بالسكاقي"

ل تقؿ كاحد مكف عميو مف مزركعات إال بعد أف يجمع كيدخؿ البيكت، "األىٍندىليس ال يصدقكف ما يحص
، كالعصير: العنب كالتيف، (ُٖٓ)"ل تمدح العصير حتى تقمع النكالة. ك "(ُٕٓ)"الَعْدؿحتى تحصؿ في 

 كالنكالة: ككخ الناطكر، كقمعيا كناية عمى انتياء المكسـ الفّلحي كضماف المحصكؿ.
، كالبميش: قفة كبيرة يحفظ فييا (ُٗٓ)"ْش ميُ بَ الْ حتى يحصؿ فَ  كؿ شي حشيشكما يقكؿ المثؿ: " 

كثيرة بالجفاؼ كال يـت  ف المحاصيؿ تككف ميددة في أحيافالخبز كالدقيؽ، كىذا المثؿ يشير إلى أ
 االطمئناف إال بعد الحصاد كالتخزيف.

عمى المخزكف  امبن لمكسمية كالسنكية المنعكسة سفي التقمبات ا كما تجمى تأثير ىذا المينىاخ       
كتعرض البّلد مرات عديدة لمقحط كالمجاعات. كقد أشارت  ،(َُٔ)المائي الجكفي كالسطحي لمبّلد

المصادر إلى سمسمة مف اآلثار السيئة الناتجة عف سكء المينىاخ كتقمباتو منيا: الجفاؼ كيبس 
، (ُْٔ)األسكاؽ، كقمة الميرة في (ُّٔ)ىاب أكثر المحصكؿ، كذى (ُِٔ)، كاحتراؽ األشجار(ُُٔ)الزرع

يميمكف إلى االحتياط كالتدبير في  يفكؿ ذلؾ جعؿ األىٍندىليسي ،(ُٔٔ)، كعدـ األقكات(ُٓٔ)كشدة الغّلء
تخزيف الزرع كالغذاء، كقد رصدت األىٍمثىاؿ العامية ما يدؿ كيؤكد عمى ىذا االحتياط، كالتدبير لدل 

ككذلؾ ، (ُٕٔ)"قؿ لؾ لمزمف ىيتارفع ما شيت يجاءت أمثاليـ تحث عمى االدخار: "، ييفاألىٍندىليس
. "ادخر كاقتصد"معناىا في الميجة األىٍندىليسية  "كارفع" ،(ُٖٔ)"ارفع مف خبزؾ، كل ترفع مف شغمؾ"
 . بمعنى أف خزف الزرع كلك كاف مدعاة لمتسكس أفضؿ مف بيعو (ُٗٔ) "سكس خير مف فمكس"ك
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، كىي عبارة (ُُٕ))أك البيادر( (َُٕ)ىراءبيكت األما عيًرؼ بكقد نتج عف ذلؾ اشتيار األىٍندىليس  

اف فخارية كبيرة تكضع ك في اك أعف مخازف يـت بناؤىا بالحفر في الحجر في محاذاة اقدـا الجباؿ 
ككانكا يعمدكف في سنكات الرخاء إلى شحف تمؾ المخازف باألقكات  ،(ُِٕ)رضتحت سط  األ

 .(ُّٕ)لقحطخاصة الحبكب، ثـ يخزنكف الحبكب في تمؾ المخازف استعدادان لسنكات ا

ألىمية األىراء كمخازف الغّلؿ الرسمية في األىٍندىليس، فقد أفرد ليا كالية خاصة ضمف  كنظرنا 
خطط الدكلة عرفت بخطة اليراية أك )أمانة األىراء(، كخصص ليا قائميف عرفكا بػ "خدمة اليراية 

صاحب ػ"كيشير بعض المؤرخيف إلى أف صاحب ىذه الخطة كاف يعرؼ ب .(ُْٕ)كالقبض كالدفع"
 (.ُٕٓ)، أك خازنو"الطعاـ
سمر السمـي غير زف فيدخر الحب الصمب ذا المكف األككاف الفّلحكف يتخيركف القم  لمخ 

ال إ"ما يخزف مسكس  االمسكس اذ كاف لدييـ مثّلن سائرن ، ككانكا ال يدخركف القم  (ُٕٔ)المكسكر
نو يسممو مف إاضو فمنخكالن بقدر ما يرل بي ا، ككانكا يخمطكف مع الشعير جصً (ُٕٕ)ميكس"
، فضّلن عف دفنيـ جرة مممؤة بخؿ طيب كسط الشعير لغرض المحافظة عميو مف (ُٖٕ)اآلفات
 .(ُٕٗ)اآلفات
كقد كاف األىٍندىليسيكف يستدلكف عمى سقكط األمطار بدالالت معينة لخبرتيـ الكاسعة بأحكاؿ  

غير ذلؾ مما تعارفكا عميو بيئتيـ كظكاىرىا الطبيعية مف أحكاؿ الشمس كالقمر كالسحاب كالرياح ك 
ـ بمثابة قاعدة، كمف ذلؾ أنيـ  اعكامن أ إذا رأكا الحمرة في اآلفاؽ عند طمكع الشمس "طكيمة فأصب  عندى

ذا رأكا الحمرة بغير سحاب أك مع يسير منو تكقعكا معيا  ،كغربكىا مع سحاب استبشركا بيا لمخصب كا 
 (ُُٖ)"كب كما كاالىا استبشركا بالسقي ككثقكا بالسقيامف جية الجن اإذا رأكا البرؽ المعن "ك  (َُٖ)"الجدب

 .(ُِٖ)كغير ىذا مف الظكاىر التي كانت ليا دالالتيا عمى الجدب أك سقكط األمطار
إذا ريت " :إلى بعض ىذه الدالالت كمنيا قكؿ العامة اية أيضن كقد أشارت األىٍمثىاؿ األىٍندىليس 

لصيؼ فيك مؤذف بقرب حمكؿ الخريؼ، كىك كالتيف يظير في آخر ا ،(ُّٖ)"التيف، أبشر بالطيف
ذا ريت بالغشي ك "، الفصؿ الذم يبدأ فيو نزكؿ المطر باألىٍندىليس إذا ريث بالغدك خؿ دكابؾ يرقد، كا 

اـ فيو بحيث يتكقع المطر ال ينبغي اإلقد ا، بمعنى أف الجك إذا كاف رديئن (ُْٖ)"يسر دكابؾ لممشي
ذا كاف طيبن   دكف خشية مف المطر. فيمكف السفر  اعمى السفر، كا 
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رىاًعية، تقكؿ   كقد كضعت األىٍمثىاؿ العامية مؤشرات تظير تجاربيـ في التصدم لمتقمبات الزِّ

بمعنى أنيما طكيمتاف يجكع فييما المرء.  (ُٖٓ)"شيت أبريؿ، تشيب األسيرعغدكة مارس ك العامة: "
أف الزرع . كالمثؿ يعني (ُٕٖ)ئموا، كالبكير أم باككرة الزرع كأك (ُٖٔ)"فأبريؿ يعتدؿ المؤخر كالبكيرك"

تبدك سنابمو في نيساف/ أبريؿ، سكاء في ذلؾ ما زرع أكؿ المكسـ أك ما زرع آخره ألىمية تساقطات 
اآذار/ مارس فكتكبر، تكؿ البمكط ، ك"(ُٖٖ)"في مام، يعمؿ كؿ كؿ أحد برام: "، كما قاؿ المثؿ أيضن

يزرع مف حبو ككقت استكل؛ فالبمكط ، فشير أكتكبر يككف البمكط قد طاب ك (ُٖٗ)"كلك كانت خ ر
، ككميا أمثاؿ تدؿ (َُٗ)نكفمبركاخر شير أكتكبر، كأكيحصد في ، شباطفبراير/ زرعو في شير 

 . انتقمت لمناس عف طريؽ األمثاؿ ةعمى خبرات فّلحية ميم
رىاعً كعف مؤشرات التقمبات في         ثيابؾ أييا إذا ريت الخكخ كالرماف، فكر في تقكؿ األىٍمثىاؿ: " ةالزِّ
ذا نكر الغريس، ما يكجد في إشارة إلى بداية نزكؿ األمطار كانخفاض درجات الحرارة: " ،(ُُٗ)"العرياف كا 

، كالتيف يظير في آخر الصيؼ، فيك مؤذف (ُّٗ)""إذا ريت التيف، أبشر بالطيف. ك (ُِٗ)"لمحر قيس
إذا ريت ال باب، أبشر ك"بقرب حمكؿ الخريؼ، كىك الفصؿ الذم يبدأ فيو نزكؿ المطر باألىٍندىليس. 

ذا ريت بالغشي يسر دكابؾ لممشي ريثإذا . ك "(ُْٗ)"ببالطيا ، بمعنى (ُٓٗ)"بالغدك، خؿ دكابؾ يرقد، كا 
فيمكف  افيو عمى السفر، أما إذا كاف طيبن ، بحيث يتكقع المطر، ال ينبغي اإلقدـا اأف الجك إذا كاف رديئن 

في إشارة إلى ما كاف يحدث في  ،(ُٔٗ)"بريؿأح رياح مارس كجكاقإك "، السفر دكف خشية التساقطات
 .(ُٕٗ)"شير مارس مف ىبكب الرياح التي تضر بالمزركعات، كما يصاحب ذلؾ ظيكر الجراد

ـث يأتي مف بعده شير إبريؿ حيث تصب الجكائ  المزركعات كتدمرىا، كيأتي مثؿ آخر عند      
ف الزرع ، أم إ(ُٖٗ)"يصيب بكير كيككف ذا الغرس في مرس كيجي ابريؿابف عىاًصـ ليؤكد ذلؾ: "

، كيقضي عمى بكاكير الزرع أيضان. كالجدير ره مبكرناإذا نجا بسّلـ مف شير مارس يأتي أبريؿ ليدم
بالذكر أف المصادر األىٍندىليسية أكدت عمى أنو كانت تيب رياح قكية عمى األىٍندىليس في شيرم مارس 

كسات كتيدـ المنازؿ كتقتمع األشجار كتقتؿ كابريؿ، كتؤثر ىذه الرياح عمى المزركعات كالمغر 
الناس، اتض  ذلؾ في العديد مف المرات التي ىبت فييا رياح شديدة عمى األىٍندىليس، ففي 

 .(ُٗٗ)ـ( ىبت رياح شديدة قمعت األشجار كىدت الديار كلـز الناس المساجدُٗٗق/َّٕسنة)



 
 

 و ـ2ٕٔٓرلهـت ادلـؤرط انعربـً  

 

 

- ٖٖ٘ - 

 
لي تقؿ الجكائ ، كيبدأ األىٍندىليسيكف كبعد شير أبريؿ تبدأ األحكاؿ الجكية في االستقرار، كبالتا 

رىاًعية في اطمئناف كىدكء، كقد عبركا عف ىذا االرتياح  في تنفس الصعداء كاستكماؿ مكاسميـ الزِّ
 .(َُِ)"إذا جاز أبريؿ اعمؿ فكؽ البحر السرير، فقالكا: "(ََِ)النفسي في أمثاليـ

ألنيما عماد  ؛ينبذ فييما الكسؿ كالفتكر الصيؼ كالشتاء المذيفإلى اٍلعىكىاـ  ٍمثىاؿأكما أشارت      
رىاًعية، تقكؿ العامة: " رقد مارس كأبريؿ المكسـ الفّلحي، حيث يكثؼ السقي كغيره مف األنشطة الزِّ

، كالفتى (َِّ)"ليس يقاؿ الفتى فتى حتى يقيؿ في الشتاء. ك "(َِِ)"كجا في كقت حصاد الشعير
 .(َِْ)"مف حب لقط، كمف حب رقد ىيذ ىي الصيؼ،المممكؾ، كيقيؿ مف القيمكلة. ك "

كالجدير بالذكر أنو نتيجة التذبذب في المينىاخ كحدكث خسائر لمعديد مف صغار الفّلحيف لجأ      
حيث كاف الفّلح يمجأ عادة إلى أصحاب الممكيات الصغرل  ،الفّلح إلى نظاـ الشراكة مع اآلخريف

مكاشييـ إلى بعضيا، كاستئجار راع  كاإلمكانات المتكسطة إلى االنضماـ في إطار شراكة، كضـ
 إلى كقكع نزاعات ؿ تمؾ الشراكات التي تؤدم أحياننامثكقد نبيتيـ األىٍمثىاؿ لعكاقب  ،(َِٓ)يقـك برعييا
أم مخازف  ،كاألندر ىك األىراء-(َِٔ)البياف في الفداف خير مف المطـا في اأْلَْنَدر" :فقاؿ المثؿ
 .(َِٖ)"ؾفديف بشريؾ ما ياكؿ مف فريك"-(َِٕ)الحبكب
كقد تركزت في  ،(َِٗ)"الميساقاة" كما لجأ أصحاب األرض كالفّلح إلى نظـا عرؼ باسـ      

. ككاف عمى المساقي بمكجب العقد (َُِ)الضياع كالحقكؿ الكبرل، لذلؾ سميت بػ "ككالة التفكيض"
ساقية،  الذم يربطو بصاحب األرض القيـا بػ" ما يتعمؽ بالثمرة كيبقى بعدىا كإنشاء بئر أك عيف أك

صّلحيا كأما سد الحظار، كىك تحصيف الصفيرة ، كىك مجرل الماء إلى الصيريج، فّل يمزمو كا 
كالربع كالنصؼ حسب طبيعة  يتراكح بيف الثمث اإلنتاج، مقابؿ نصيب مف (ُُِ)كيجكز اشتراطو عميو"

ما يكثر تعبو  ه، كمنيافمنيا ما تقؿ الكمفة فيو فيقؿ جزؤ "ألف الحكائط تختمؼ في األعماؿ،  الحقكؿ؛
عمى  -ليس-لس. كىذا النكع مف تقسـي العمؿ ىك ما يشير إليو أحد األمثاؿ الشعبية: "(ُِِ)فيو"

ر، كيشير المعنى ىنا أف الذنب ليس ذنب األرض ؛ كالزريعة: حبكب البذ(ُِّ)"األرض عمى الزريعة
نما ىك ذنب الزريعة، كالعمؿ كمو عمى المساقي كما ىك مقرر ف رىاًعية، كا   .(ُِْ)ي كتب الفقو المالكيالزِّ

رىاًعية       بناءن عمى ما سبؽ يتبيف رصد األىٍمثىاؿ األىٍندىليسية لمدل التعقيد كالتداخؿ في التقمبات الزِّ
 .كافة في األىٍندىليس نتيجة التقمبات المينىاخية المتعددة في فصكؿ العاـ



 
 

 و ـ2ٕٔٓرلهـت ادلـؤرط انعربـً  

 

 

- ٖ٘ٗ - 

 
ا
 
اعِيـــ: اآلفضابع

َ
ر
ِّ
 ت:ــــاث انس

مناخ األىٍندىليس يخرج عف حد االعتداؿ؛ فتحدث اآلفات كالجكائ ، كيقكؿ المثؿ ما كاف  اأحيانن        
، كالغرؽ: الفيضاف، (ُِٓ)"نحف فالغرؽ، كذا يصبح المرددكش لمغرسعف ذلؾ: " اي معبرن األىٍندىليس

 .، الميددة لممحاصيؿ باإلتّلؼ(ُِٔ)كالمرددكش: نكع مف األحباؽ 
رىاًعية لآلفات كالحشرات الضارةكتناكلت األىٍمثىاؿ العامية تعرض األرا   كظير، بكثرة ضي الزِّ

الجراد ، ككذلؾ قكؿ العامة: "(ُِٕ)"الجراد يرخص القمح-أم زاد–غزر ذلؾ في أمثاليـ بقكليـ: "
 .(ُِٖ)"المحـ -أتمؼ-برم 
رىاًعية   ،(ُِٗ)كتأتي حشرة الجراد في مقدمة اآلفات الضارة التي تسبب خسائر كبيرة لؤلرض الزِّ

 .(َِِ)مستقمة ب، فأفردكا ليا كتبنامف المؤلفات العربية كعني بيا العر  ت ىذه اآلفة حيزنالذا فقد شغم
رض مف زرع كبئة، فيي تمحك ما عمى األظيكر الجراد القحط كالمجاعة كاأل صاحبيك   
اشيعمؿ العقرب بيف ككذلؾ " ،(ِِِ)"بحؿ جراد، الصغير عمى الكبير"" :فيقكؿ المثؿ (ُِِ)ككؤل
 .(ِِّ)"الجراد

شجار يستعاف بيا أ. بحيث تنعدـ الفرصة في كجكد نباتات ك (ِِْ)شجارلحاء األالجراد ـ متيكي
ـ(، فقد عمت مجاعة كبيرة باألىٍندىليس ِِٖق/َِٕعمى الحقيقة، كاتض  أثر الجراد في سنة )

رض كلحسو الغّلت كتردده بالجيات، فنالت الناس مجاعة كالتي كاف سببيا انتشار الجراد في األ
آلفة الجراد،  -(ِِٔ)قرب لكرقة-الفندكف  -كادم-. كتعرض فحص(ِِٓ)سعارفعت األعظيمة كارت

ـ( بأعداد كبيرة، كاستمر ُٗٗق/ُّٖ. كىاجـ الجراد األىٍندىليس سنة )(ِِٕ)ىمؾ محاصيؿ المنطقةأك 
 ـ(ََُُ – َٖٗىػ/ِّٗ-َّٕ) عىاًمرب اٍلمىٍنصيكر بف أبي ذلؾ ثّلث سنكات فأمر الحاجً 

، ككاف  الفّلحكف (ِِٖ)ف الجراد يؤكؿ كقت المجاعاتأل ؛دت لذلؾعأسكاؽ أبصيده كبيعو في 
، ألنو يسبب خسائر فادحة ؛(ِِٗ)آفة الجراد، ففي شير مارس يظير بيض الجراد فيؤمر بعقره

ىاجـ الجراد كالدليؿ عمى ذلؾ عندما  ،كرغـ ذلؾ كاف بعضيـ يقبؿ عمى أكؿ الجراد عند زيادتو
سكاؽ أكبيرة، أمر الحاجب اٍلمىٍنصيكر بصيده كبيعو في  بأعدادـ( ُٗٗق/ُّٖاألىٍندىليس سنة )

 .(َِّ)عدت لذلؾ، الف الجراد يؤكؿ كقت المجاعاتأي 
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نكات التػي يكػكف فييػا الجػراد كقد تسػببت القحػكط الناتجػة عػف آفػة الجػراد فػي إسػقاط الكػراء فػي السػ  

ئ ، مػع الحػرص عمػى مػف الجػكا بكصػفوسػكاء بشػكؿ كمػي أك جزئػي  ،في إتّلؼ المحاصيؿ سببنا مباشرنا
ـ إلحػػاؽ الضػػرر بصػػاحب األرض؛ ففػػي نازلػػة أكردىػػا  ( يؤكػػد ذلػػؾ ـَُٖٓ/هُْٗ)ت الكىٍنشىًريسػػيعػػد

ا فػػزرع األكلػػى فأكميػػا الجػػراد، ككثػػر الجػػراد حتػػى خػػاؼ أف فيقػػكؿ: "إذا كتػػرل األرض عمػػى أف تػػزرع بطكننػػ
ـ الزرع ايزرع غيرىا فيأكميا الجراد فّل كراء عميو إال قدٍ   .(ُِّ)ألكؿ خاصةر ما أقا

ا
 
 : نصائش فالصيت:حاين
كما قدمت األمثاؿ نصائ  لمعامة فيما يخص منتجات زراعية ككيفية الحكـ عمييا فيقكؿ المثؿ:  

إذا لقيت أصفر ؛ ك"(ِّّ)"المنقط التيف المخطط، كالسرديفك" (ِِّ)"القرع بأكؿ كالباذنجاف بآخر"
ذا لقيت أحمر ذكؽ ، كىناؾ نصيحة (ِّٓ)كالشري  بالجكز" ؛ ك"أخبار التيف بالمكز(ِّْ)"سكؽ، كا 
أم ال تعجف خبزؾ مف القم  كحده، بؿ  ،(ِّٔ)"اخمط القمح، تصمحفّلحية بمكرىا العكـا في مثؿ: "
رد الخبز ، ك"(ِّٕ)كي يصم  عيشؾ، كىذا يكفر لمفّلح الفقير ؛اخمط القم  بغيره كالشعير مثّلن 

ـ الخبز كيصنع مف  ، كالمزكد ىك الجراب الذم يخزف فيو(ِّٖ)"لممزكد، قـ ترقد جمد الماعز أك الغن
، (ُِْ)"خير العنب، ما اخ ر عكده كعظـ عنقكده"ك، (َِْ)"تكؿ حب، كتشرب عب، ك"(ِّٗ)المدبكغ

ف بد مف تخزينو، كمف نصائ  الفّلحي ، أم إذا زاد الزعفراف ال(ِِْ)"زاد زعفراف، في أكارع  يبرافك"
، كما قدـ (ِّْ)"زريع، بل خديعالمثؿ: " ضركرة اختيار حبكب البذر الجيدة الغير مغشكشة، فيقكؿ

ألنو عسير اليضـ سريع التعفف، كال يقبؿ عميو الناس فقيؿ  ؛الفّلح نصيحة بالبعد عف زراعة البمكط
، كما أف البمكط ال يزرع كىًما أم أكثر صياحنا ،(ِْْ)"صاحب البمكط المعفكف أكثر صكيؿفي المثؿ: "

 كما قدـ الفّلح نصيحة ميمة أيضنا .(ِْٓ)عة البمكطفي أم أرض فاألرض البيضاء ال تصم  لزرا
أم فرؽ زرعؾ كاخزنو بعد  ،(ِْٔ)"، ككاُؼ أندرؾ-أم زرعؾ-فرؽ أزراعؾتقكؿ: "اٍلعىكىـا  ٍمثىاؿفي أ
فيك كثير كرخيص  ،كثار مف زراعة البصؿ لعدـ فكائده الماديةؾ في الصكامع، كما نصحكا بعدـ اإلذل

 . (ِْٖ)"فكؿ في قاع مطمكرة، ك"(ِْٕ)"منتفقنطار بصؿ: ثقيؿ الثمف فقالكا: "
ألنيا تحث عمى  ؛كخاصة الفّلحيف ،ابد أف يعمؿ بيا الناس جميعن  كما قدـ الفّلح نصيحة ال 

 . (ِْٗ)الحفاظ عمى الماء كعدـ إىداره فيقكؿ المثؿ: " ال تيرؽ ما حتى تجد ما" 
 ككميا نصائ  فّلحية ميمة لمجميع.
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طي:ادلطتىي ادلعيشي نهفالس  :تاضع
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تطرقت األمثاؿ إلى المستكل المعيشي لمفّلح كما يعانيو مف فقر؛ فمف األمثاؿ الدالة عمى فقر  
، كل يكلد في المنارة-كل يكقد قنديؿ في منار ثلثة مف الناس ما يمباس غفار،صغار الفّلحيف: "

، كما (ُِٓ)"كبدكم، ما يدكمفقير ، ككذلؾ ""(َِٓ)بخطارة طنجيار: صياد بصنارة، كمياربحمارة، كجناف
، كالقطاع أم الدراىـ، كنستدؿ منو عمى (ِِٓ)"القطاع تطمع الماء لمصمعكما يعبر المثؿ القائؿ: "

 ؛حيث عبر عف فقره بمثؿ يؤكد عمى عجزه عف مد الماء لمصكامع ،ضعؼ المستكل المادم لمفّلح
نب سمقتكـ إف المحـ افتح كر ألنو يتطمب الكثير مف الماؿ. كما عبر مثؿ آخر عف ذلؾ فقيؿ: "

ـ (ِّٓ)"غالي ، كىك يشير إلى عجز الفّلحيف الفقراء عف شراء المحـ، كلذا جاءت نصيحة مف العكا
، كاضطركا كثيران إلى أكؿ الفجؿ كمف (ِْٓ)"يككف أكفر لدرىمؾ - الثريد -كؿ خبزؾ بالممؾلّلقتصاد "

كما نصحكا بأكؿ البصؿ  ،(ِٓٓ)"ليت الفجؿ يي ـ نفسوكثرة أكمو تمنكا أف ييضـ نفسو بنفسو فقيؿ: "
 ، أم كؿ البصؿ، كليكف ما يككف.(ِٔٓ)" ـ البصؿ كاشما حصؿكىكنكا مف األمر في قكليـ: "

ا
 
 : األعياد انفالصيت:عاشر
كليذا العيد طابع ، (ِٕٓ)أعياد منيا ما يخص الفّلح مثؿ: عيد العصيراٍلعىكىـا  ٍمثىاؿأتناكلت        

 لمتنزه كاالستمتاع، كاف أىؿ المدينة نسبة لسكاف مممكة غىٍرناطة مجاالن فّلحي. كقد مىث ؿ ىذا العيد بال
، حيث يقضكف (ِٗٓ)في الخريؼ لقطؼ العنب (ِٖٓ)يخرجكف خّلؿ ىذا العيد بأكالدىـ إلى الفحكص

، فّل غرك أف يبتيج (ُِٔ)مستعينيف في ذلؾ بالخمر ،(َِٔ)أكقاتيـ في الرقص كالغناء بيف حقكؿ العنب
ـ. الشباب بيذا العيد ال  ذم يمثؿ ليـ فرصة لميرب مف أنظار الفقياء أك الميٍحتىًسب الذيف يراقبكف تصرفاتي

كقد عبر عف االبتياج بيذا المكسـ ، (ِِٔ)"طير العصير، ما ينباع بميزافكقاؿ المثؿ العامي: "     
في أبياتو الزجمية. كما تتحدث المصادر عف مكسـ خاص بصباغة الحرير يقاـ  (ِّٔ)ابف قيزماف

 . (ِْٔ)ا بكسائؿ ترفييية مف غناء كرقصغىٍرناطة، تخرج أفراد األسرة كميا كيككف مرافقن  بقرل

/ كاالحتفاؿ بو في أكاخر شير يكني الميرجاف" كقد اعتاد أىؿ قيٍرطيبىةأك " "ؾ عيد "العيٍنصيرىةككذل       
كالعشريف مف  يقـا في الرابع كاف أف االحتفاؿ  (ِٔٔ)كيرل أحد الباحثيف،  (ِٓٔ)حزيراف مف كؿ سنة

يكنيك، كعمى الرغـ مف أنو عيد تذكار حمكؿ الركح القدس عمى التّلميذ، كيقـا بعد عيد الفص  
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ا جرت العادة فيو جىٍنيى التيف، كاتخاذه في تعاليؽ ا محددن ا؛ إال أف الفّلحيف اعتمدكه تكقيتن بخمسيف يكمن 

ذا العيد، كالتعبير عف فرحتيـ بو، بي ا. ككباقي األعياد ـل يفت الناس تينئة بعضيـ بعضن (ِٕٔ)خاصة
، ففي أبيات شعرية أنشدىا أبك عبيدة حساف بف مالؾ بف أبي عبيدة (ِٖٔ)كالتغني بو في أشعارىـ

ما يؤكد ذلؾ. كمف المظاىر االحتفالية ليذا العيد إشعاليـ لمنار في  (ِٗٔ)ا بحمكؿ الميرجافمتغنين 
استعراضات بيذه المناسبة، مثؿ االستعراض الذم ا كانكا ينظمكف . كأحيانن (ُِٕ)كالقفز فكقيا (َِٕ)التبف

عياد أكأصب  مف أىـ أيـا  ،(ِِٕ)كصفو الشاعر أبك بكر الدانيكقد قدمو أسطكؿ بحرم في ىذا العيد، 
يد يـك العصر بقكلو: الفّلحيف في األىٍندىليس، كىك يـك مف أيـا فرحيـ )أعيادىـ(، إذ كصؼ ابف سع

  .(ِّٕ)"منفعتو فعددنا ذلؾ مف أيـا النعـي لى كـر أقمنا فيو مدةإ"لقد خرجنا 
، كيكفز (ِْٕ)"العاْنصارَة -يقفز-الكبش المصكؼ ما يكفزكعف عيد العيٍنصيرىة ذكرت األىٍمثىاؿ: "       

حتى تككف العنصر "ك ،(ِٕٓ)في نطؽ القاؼ كافنا أم يقفز كذلؾ عمى طريقة أىؿ األىٍندىليس
 ي يقفز عمى طريقة نطؽ األىٍندىليسييف بالقاؼ.، كيكفز تعن(ِٕٕ)"كفزىا بحؿ عنصر. "(ِٕٔ)"فينير

كز فكاف يقـا في التاسع كالعشريف مف شير آب / أغسطس،       مع بداية كؿ سنة أما عيد الن ٍيري
ٍتريجِّ إلى األي ككاف فيو يـت ادخار بعض المنتكجات  .(ِٖٕ)فارسية جديدة، كيتزامف مع اعتداؿ الربيع

، تقكؿ العامة: " كفي ىذا اليـك يحتفؿ بو الجميع . (ِٕٗ)"ْتراْنج، لينير يرفعيا مف ماعىذا اليـك
، كفيو يقبمكف عمى شراء األطعمة المميزة (َِٖ)ا مف ثقافتيـ الشعبيةكخاصة في األرياؼ كعد كه جزءن 

كيتبادلكف التيانيى  ،(ُِٖ)رية، كتكابؿ كحناتى عٍ صى  ةٍتريجأي لّلحتفاؿ منيا:
 .(ِّٖ)كيقدمكف فيو اليدايا ،(ِِٖ)

؛ خركؼ أك خركفيفكىي ذب   ،الزراعية األراضيأصحاب ىذا العيد بعادة تخص  كما ارتبط 
 خركفنػا يػذبحكف ألغنياء أصحاب األراضي التي يتـ تفكيتيا لمفّلحيف عػف طريػؽ المزارعػة،ا إذ كاف

إذ كاف جىٍمب الفّلح لخػركؼ أك خػركفيف لػرب األرض فػي ىػذا اليػـك يمثػؿ  في ىذا اليـك أك خرفيف
 .  (ِْٖ)كط التي تنص عمييا كثيقة المزارعةا مف الشر شرطن 

ـ عطمة كراحػة، تيعػد فيػو أشػكاؿ كمف المظاىر االحتفالية بيذا العيد، اعتبار ىذا اليـك   مػف الحمػكل،  يك
، (ِٖٔ). كتبػػاع فيػػو ألعػػاب كصػػكر مػػف الزرافػػات كالكمػػاديف كمػػا يشػػبييا(ِٖٓ)"المدائفػ"منيػػا تمػػؾ التػػي تعػػرؼ بػػ

ـ الػػبعض بيػػذا العيػػد(ِٕٖـ)كالػػدكامات التػػي تصػػنع مػػف العظػػا . كيقػػدمكف فيػػو (ِٖٖ). كمػػا كػػانكا يينئػػكف بعضػػي
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، كحسػبنا (َِٗ). كيستغمو البعض إلقامة األفراح كاالحتفاؿ بمناسبة اجتماعية مثػؿ الػزكاج كالختػاف(ِٖٗ)اليدايا
الن ٍيريكزاحتفؿ بزفافو عمى أسماء بنت غالب ليمة  عىاًمراٍلمىٍنصيكر بف أبي أف 

(ُِٗ). 

الحاجكز تقكؿ العامة: " :"الحاجكز"رأس السنة الفّلحية، كيسمى  اٍلعىكىاـ إلى ثىاؿمٍ أأشارت كما  
ـ األككؿ الذم فرط في جمع قكتو كقت الصيؼ، حتى إذا جاء ، كالجركز النيً (ِِٗ)"يفطف الجركز

 الشتاء تنبو بعد فكات األكاف. 

 اخلامتت ونتائذ انبضج:
، اٍلعىػكىاـ ٍمثىػاؿال ينضػب أل اكمخزكننػ ا غنًيػاركػكا لنػا تراثنػمما سبؽ يتض  لنا أف أىػؿ األىٍنػدىليس ت      

أمكف كما زاؿ يمكف استغّللو لدراسة التاريخ االقتصادم كاالجتماعي لتاريخ األىٍندىليس. كالمثؿ العامي 
 لخ.إ ...ينبع مف البيئة، فيك بذلؾ يتأثر بجميع جكانب الحياة االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية

رىاًعي في األىٍندىليس امصدرن  بكصفيا اٍلعىكىاـ ٍمثىاؿأرصدت ىذه الدراسة: د كق        )الز ج اًلي لمنشاط الزِّ
رىاًعي األىٍندىليسي مف ف(يكابف عىاًصـ أنمكذج ، كتناكلت الدراسة سمات كخصكصيات المجتمع الزِّ

 :أىميا ،تكصمت إلى عدد مف النتائج، ك اٍلعىكىاـ ٍمثىاؿأخّلؿ 

رىاًعي في األىٍندىليس، مادة غزيرة عف رصد في اٍلعىكىاـ  ٍمثىاؿأ راسة أىميةأكضحت الد -ُ النشاط الزِّ
كأف المثؿ العامي نابع مف طبيعة المجتمع كمتأثر بثقافتو مف جانب، كيؤثر في الثقافة مف 

 جانب آخر.
رىاًعي األىٍندىليس -ِ بع التي استقت مف المنا اميمً  ي كاف منبعناأكدت الدراسة عمى أف النشاط الزِّ

مف فئة عامة األىٍندىليس ليذا الجانب الميـ في  يرنامنيا األىٍمثىاؿ العامية مادتيا، كذلؾ تقد
 .ككيؼ كاف األىٍندىليسييف ميتميف بممارسة الفّلحة كعممياتيا المختمفةحياتيـ. 

رىاًعيا اإلنتاجبما يتعمؽ منيا:  العديد مف القضايا المرتبطة بالفّلحةالدراسة عف  تكشف -ّ ، لزِّ
 لخ.... إالحصادكأعياد ، آالت رفع المياهك ، المكارد المائيةك 

ف الفّلحة. كنتيجة ذلؾ جاءت أمثاليـ العامية صكرة ك لدراسة تمكف أىؿ األىٍندىليس بشئبينت ا -ْ
 .صادقة لبيئتيـ الزراعية
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 اإلنتاجفي الكاض   كالتبايففي األىٍندىليس تناكلت التنكع اٍلعىكىاـ  ٍمثىاؿأتكصمت الدراسة إلى أف  -ٓ

رىاًعي  كتذبذبو ما بيف الكفرة كالندرة. الزِّ
باألمكر الخاصة بالزراعة،  أشد خمؽ اهلل اعتناءن  كانكا الدراسة أف اىؿ األىٍندىليس استنتجت -ٔ

مف  اإلنتاجتطكير أدكات ك المجاؿ الفّلحي لخدمة جيكدىـ  كميندسييـكسخر عرفائيـ 
 خ.ل.. إكسائؿ السقي ك الحرث كالحصاد

آلالت كتقنيات زراعية مثؿ السكاني كالنكاعير، اٍلعىكىاـ  ٍمثىاؿأكما تناكلت الدراسة تعرض  -ٕ
 لخ.... إكالقكاديس كالخطارات

رصدت الدراسة طرؽ أىؿ األىٍندىليس المتعددة في مكاجية الككارث االقتصادية التي تمس كما   -ٖ
رىاًعي،  لظركؼ كسجؿ حي شاىد عمى أمثاليـ عف تمؾ ايعتبر كيفية  ككضحتالمجاؿ الزِّ

 التعبير عف كاقعيـ المعاش بطريقة  مكجزة كمعبرة. عمى قدرتيـ
، مثؿ مياه المكارد المائية لمزراعة في األىٍندىليساستخرجت الدراسة مف أمثاؿ العكاـ تعدد  -ٗ

رىاعً  كبينت اعتماد األمطار  .اآلبار كاألكديةك  في األىٍندىليس عمى مياه األمطار ةالزِّ
رىاعً التقمبات المينىاخية كأثرىا عمى لدراسة برصد خرجت ا -َُ أشارت ك اٍلعىكىاـ  ٍمثىاؿأمف خّلؿ  ةالزِّ

 .إلى تذبذب إنتاج المحاصيؿ بأكثر مف طريقة
 المتعددة في األىٍندىليس. اآلفات كالجكائ التي تناكلت اٍلعىكىاـ  ٍمثىاؿأأبرزت الدراسة  -ُُ
كعيد العصير، كعيد  العيٍنصيرىة،، مثؿ عيد لفّلحأعياد االتي تخص األىٍمثىاؿ الدراسة تناكلت  -ُِ

كز  . ، كما تعرضت الدراسة إلى بعض العادات الفّلحية المرتبطة ببعض تمؾ األعيادالن ٍيري

ػػؿ أف تسػػيـ فػػي إنتػػاج أبحػػاث كدراسػػات  ،فػػإف ىػػذه الدراسػػة تبقػػى محاكلػػة أكليػػة اكأخيػػرن  آمي
 القضايا الحضارية الميمة.أخرل تتناكؿ مثؿ ىذه المكضكعات الغنية بالحقائؽ ك 
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 يالصق اندراضت

 
 (1يهضق رقى )

القصر  ماـأناعكرة قاْرطاَبة 
كقرب القنطرة، كمرفؽ بيا 

حدل المطاحف التي تعمؿ إ
، كقد كرد بطاقة الماء
 .اْلَعَكاـ ْمثَاؿذكرىا في أ

cohttp://www.rawi
rdoba.com/locatio

ns2.htm 
 
 
 
 

 (2يهضق رقى )
 

نمكذج لألرحاء اأَلْنَدلاسية 
 اْلَعَكاـ ْمثَاؿأكما كردت في 

http://www.wikiwand
.com/es/Molino 

 
 
 

http://www.rawicordoba.com/locations2.htm
http://www.rawicordoba.com/locations2.htm
http://www.rawicordoba.com/locations2.htm
http://www.rawicordoba.com/locations2.htm
http://www.wikiwand.com/es/Molino
http://www.wikiwand.com/es/Molino
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 (3يهضق رقى )
نمػػػػػكذج لمقػػػػػكاديس اأَلْنَدلاسػػػػػية 

، كقػػد رالمسػػتخدمة مػػع النػػكاعي
 .اْلَعَكـا ْمثَاؿكرد ذكرىا في أ

André Bazzana, Pierre 

Guichard, Yvon 

Montmessin:L'hydrauli

que agricole dans al-

Andalus: données 

textuelles et 

archéologiques,p.70. 

 
 

 
 

 
 (4يهضق رقى )

 نمكذج لنػاعكرة أندلسػية قديمػة
.  كرد ذكرىا في أمثاؿ العكـا

André Bazzana, Pierre 

Guichard, Yvon 

Montmessin:L'hydraul

ique agricole dans al-

Andalus: données 

textuelles et 

archéologiques,p.75. 
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ش: ـــىايـــاذل

                                                 

، نشرىا: ليفي بركفنساؿ، ضمف كتاب ثّلث ُرَسالَة في اْلَقَ اء كاْلُحْسَبةبي: ًجيابف عىٍبدكف، ميحىم د بف أىٍحمىد الت    ُ()
 ٓ.ـ، ص ُٓٓٗالًعٍمًمي الًفًرٍنسي،  المعىٍيد :رسائؿ أٍندىليسٌية في آداب اٍلًحٍسبىة كالميٍحتىًسب، الٍقىاًىرىة

 الث قىافىي ة فئك بالش المكمفة الد ٍكلىة كزارة منشكرات، فاس: ُج، اأَلْنَدلاس في أْمثَاؿ اْلَعَكـابنشىريفة: مقدمة تىٍحًقيؽ:  ميحىم د  ِ()
 .َُْـ، صُُٕٗ الخىاًمس الث قىافىي ة الجامعية، ميحىم د مطبعة األصمي، كالت ٍعمًـي

  .ّّـ، ص ََُِدار الدعكة، : اٍلقىاًىرىة، المعجـ الكسيطاأليكاـ: حرارة العطش، حرارة العطش.   (ّ)
اًشيىة. السكاـ: ا  (ْ)   ْٓٔ، ص ماْعَجـ الكسيطالٍلمى
 . َُِ، ص أْمثَاؿ اْلَعَكاـمقدمة   (ٓ)
 .َٔص  ،المصدر نفسو  (ٔ)
ر في مستحسف األجكبة زاىُ َحداُقؽا األَ ابف عىاًصـ، أبك بكر ابف عىاًصـ القيسي الغىٍرناطي:  ( ٕ)

أبك ىماـ عبد المطيؼ عبد د.لو:  ، حققو كقدـرادُ كَ ايات كالنَ كَ ـ كاأَلْمثَاؿ كالحُ كَ كالم حكات كالحُ 
كتالحميـ،   ـ.ُِٗٗالمكتبة العصرية، : بىٍيري

: جعفر تىٍحًقيؽ، الْسُتْقَصا ألخبار دكؿ اْلَمْغُرب اأَلْقَصىبف خالد:  الناصرم، أبك العباس أىٍحمىد  (ٖ)
م دك   .ٖـ، صُٔٓٗدار الكتاب، : الٌدار البيضاء، ْالناصرم، ج ميحى

 .ّ، ص رزاىُ َحداُقؽا األَ   (ٗ)
كت ،ُُج، ُلَساف الَعَربابف مىٍنظيكر، جىمىاؿ الٌديف أبك الفىٍضؿ:   (َُ)  .ُٔ، ص ـَُُِ، دار صادر: بىٍيري
م دجاد المكلى كعمي البجاكم ك  أىٍحمىد: تىٍحًقيؽ ،كأنكاعيا المازُىر في عمـك الم َغةا   (ُُ) أبك الفىٍضؿ  ميحى

كت، ُإبراىيـ، ج  .ْٕٖص دار الفكر، د.ت،: بىٍيري
م دبف  أبك الفىٍضؿ أىٍحمىداْلَمْيَداني،   (ُِ) ، ، قدـ لو كعمؽ عميو: نعيـ حسيف زرزكراأَلْمثَاؿ َمْجَمع: ميحى

كت، ُج   .ٓـ، صُٖٖٗدار الكتب العممية،  :بىٍيري
مة كالنشر، مطبعة لجنة التأليؼ كالترج: اٍلقىاًىرىة، ةري  صْ ير المَ ابُ كالتعَ  َتقاُليدالك ت الَعادَ  َقاماكس  (ُّ)

 .ُٔـ، صُّٓٗ
بىاط، ي في الدراسات العربية كالستعرابيةاأَلْنَدلاسالمثؿ العامي العطار، رشيد:   (ُْ) : جمعية الرِّ

 .ٖ ـ، صَُِٓالبحث التاريخي كاالجتماعي، 
م د، العبكدم  (ُٓ) منشكرات دار اليمامة لمبحث : الرِّياض، اأَلْمثَاؿ العامية في َنْجدبف ناصر:  ميحى

 .ٕـ، صُٕٗٗالترجمة كالنشر، ك 
 .َِْ، ص ُ، ؽاأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ: تىٍحًقيؽمقدمة   (ُٔ)
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كت ، ُج ،ًإٍحسىاف عىب اسد.: تىٍحًقيؽ، الَرُطيب اأَلْنَدلاسَنْفح الطِّيب مف غاْصف   (ُٕ) اًدر، : بىٍيري دار صى
 .َُّ – ُِٗ، صـُٖٖٗ

 ،ُٔٓٗمطبعة مصر، : اٍلقىاًىرىةلطفي عبد البديع، د.: تىٍحًقيؽ ،ْنَدلاساألَ فرحة اأَلْنفاْس في َتاُريخا   (ُٖ)
 .ُّ-ُِص  ص

 .ّٖص  ،رزاىُ َحداُقؽا األَ ك . ُٖص ، ّْٗرقـ المثؿ ، ِؽ ،اأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ  (ُٗ)
 آش: بمعنى ليس، كتأتي بمعنى ال النافية لمفعؿ.   (َِ)
: شىجى األي التيريٍنج ىك   (ُِ) ييٍصنىعي  ،أىٍكبىرى ًمفى ال مٍيميكًف الى ييٍؤكىؿي  اتيقىاًلي اًت، ييٍعًطي ًثمىارن ره ًمف فىًصيمىًة البيرٍ ٍتريجِّ

ب ى ـً كنكع ىذه الثمرة يسمى ترنجن  ،ًمٍف ًقٍشًرًه ميرى تيف اًح العىجى اًمضه ييٍعرىؼي ًبالكىب اًد كى  اعىًصيريهي حى
ترج في البمداف الحارة كالقريبة مف االعتداؿ. ينشأ األك ترج منو حمك كمنو حامض، ، كاألاً سمطاني

م د، أبك عبد اهلل ابف بصاؿ ، ترجمة: خكسي ماريا مياس كتاب الفلحةبف إبراىيـ:  ميحى
م د د.ك  ،بييكركسا  أبك ،؛ ابف كحشيةُٖ، صـُٓٓٗمعيد مكالم الحسف، : عزيماف، تطكاف ميحى

المعيد العممي  :دمشؽ، ُج  ،تكفيؽ فيدد. يؽ:تىٍحقً  ،الفلحة النبطية :حمد بف عمىأبكر 
 . ُٖٕ، صـُّٗٗ ،الفرنسي لمدراسات العربية

 .ِٖ، ص رزاىُ َحداُقؽا األَ   (ِِ)
 .ّٖص  ،المصدر نفسو  (ِّ)
 .ُٖص  ،المصدر نفسو  (ِْ)
 .ُٖص  ،المصدر نفسو  (ِٓ)
 .ْٖٓ ص ،ُِْْ، المثؿ رقـ 2 ؽ ،اأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ  (ِٔ)
 .ّٖ، ص رزاىُ َحداُقؽا األَ   (ِٕ)
 .ْٖ، ص رزاىُ َحداُقؽا األَ ك ؛ ٔٔ ص ،ِٕٓ، المثؿ رقـ 2 ؽ ،اأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ  (ِٖ)
اًلي "؛ كعند ْٖ، ص رزاىُ َحداُقؽا األَ   (ِٗ) ، 2 ؽ ،اأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـافتح كرنب ستقتمؾ، الز ج 

 .ٖٗ ص ،ّّٗالمثؿ رقـ 
 .ٖٔ، ص رزاىُ ُقؽا األَ َحدا  (َّ)
 .ْٖص  ،المصدر نفسو  (ُّ)
كتقع  ة كياء ساكنة كالـ كياء خفيفة.بالكسر ثـ السككف ككسر الباء المكحد :(Sevillaإشًبيًمٌية )  (ِّ)

، كانت عمى جانب مف األىمية أياـ الفينيقييف، اتخذىا الركماف األىٍندىليسمدينة إشًبيًمٌية في 
تاليكا، تتصؿ بالمحيط األطمنطي بنير الكادم أ نك بجكارىا مدينةعاصمة لمقاطعة بيتيكا، كب



 
 

 و ـ2ٕٔٓرلهـت ادلـؤرط انعربـً  

 

 

- ٖٙٗ - 

 
                                                                                                                                 

ـ بقيادة ميٍكسىى بف نصير بعد حصار داـ ُّٕىػ/ ًْٗمكف إشًبيًمٌية في شعباف الكبير، فت  اٍلميٍسمً 
ٍبد اهلل الطكيؿاشيرن  كىك أكؿ كالتيا مف اٍلميٍسًمًميف، كتنتشر فييا الكثير  ،، كأقاـ عمييا عيسى بف عى

ترصيع أبك اٍلعىب اس أىٍحمىد بف عيمىر: ، العذرم جنات كالبساتيف كىي شييرة بزراعة القطف.مف ال
د.  تىٍحًقيؽ، األخبار كتنكيع اآلثار كالبستاف في غراقب اْلُبْمداف كالمسالؾ إلى جميع الممالؾ

ٍبًد اٍلعىًزيًز األىكاني، مدريد ابف  ؛ٓٗـ، ص ُٓٔٗ ،منشكرات معيد الدراسات اإلسّلمية :عى
م د، ش ب اطال رم ميحى ة مف كتاب )صمة يمكصق اأَلْنَدلاسقطعة في كصؼ  :بف عمي المصرم الت ٍكزى

صحيفة معيد الدِّرىاسىات : ميٍختىار العىب اًدم، مدريد أىٍحمىدد. تىٍحًقيؽ:، الّسمط كسمة المرط(
 .ُّٗـ، صُُٕٗاإًلٍسّلمية، 

 .ٖٗ، ص رزاىُ َحداُقؽا األَ   (ّّ)
يجتمع فييا قرل  ،اإلقميـ أك الصقع أك البقعة :الكيكىرة ك .ِْ-ّْص  صاأَلْنفاْس،  فرحة  (ّْ)

ٍقًدًسي: عف التقسيمات االدارية في  فقاؿ: إف في  األىٍندىليسكمحاؿ، كتحدث الجغرافي العربي اٍلمى
ٍقًدًسي. كما في الشىٍرؽ ارستاقن  ثماني عشرة ككرة أك األىٍندىليس م د بف أىحٍ ، اٍلمى شمس الديف:  مىدميحى

 .ِّْص ،ـُُٗٗ، مكتبة مدبكلي،اٍلقىاًىرىة، أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ
 .ِّٓ، صَُّٔمثؿ رقـ ال، ِ، ؽاأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ ( ّٓ)
كثيرة كىي  ،بالفت  ـث التشديد كآخره نكف. مدينة باألىٍندىليس بينيا كبيف بياسة عشركف ميّلن   (Jaen) :جىي اف ( ّٔ)

كبيا جنات كبساتيف كمزارع كغّلت القم   ،الؼ قريةآكثر مف ثّلثة أسعار ليا الخصب رخيصة األ
ناْزَىةا الماْشتَاُؽ ُفي اْخُترَاُؽ كالشعير كالباقّلء كسائر الحبكب. اإًلٍدًريسي، أبك عىٍبد اهلل ميحىم د بف ميحىم د: 

ٍكًمي: ٖٔٓص ،ـُٖٗٗعاـل الكتب، : ، بىٍيريكتِ، جاآلفَاؽ ؛ ياقكت الحمكم، أبك عىٍبد اهلل بف عىٍبد اهلل الر 
 .ُٓٗـ، صُٕٕٗدار صادر، : بىٍيريكت ،ِ، جماْعَجـ اْلُبْمداف

 .َُٓ، صْٓٔمثؿ رقـ ال، ِ، ؽاأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ ( ّٕ)
ة:   (ّٖ) ي اف ك  األىٍندىليسمدينة ب (Beja)بىاجى ٍرناطة مف ككرة البيرة تقع جنكبي غربي جى شمالي غربي غى

ٍبد الر ٍحمىف بف في منتصؼ المسافة بينيما، يجكد فييا الزعفراف كيحمؿ الى اٍلًبٍمداف ينسب ال ييا عى
ًميفىة ًىشىاـ بف الحكـ سنة )  أىٍحمىد ـ (، كىي َُُُىػ /َِْبف ابي الطرؼ كاف قاضيان زمف اٍلخى

ٍبد اهلل  ،اٍلًحٍميىًرم ؛ُِ، صْس فرحة اأَلْنفا رض زرع كضرع كيكثر فييا انتاج العسؿ. أ أبك عى
م د ٍبد اهلل بف عبد المنعـ:  ميحى ْكض الُمْعَطار ُفي َخَبُر اأَلْقَطاربف عى : د.ًإٍحسىاف عىب اس، تىٍحًقيؽ، الر 
كت  .ٕٓـ، صُّٖٗمؤسسة ناصر لمثقافة، : بىٍيري

 .ِٖٔ، ص ُِّْ، المثؿ رقـ ِ، ؽاأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ  (ّٗ)
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راضي بينيا كبيف قيٍرطيبىة عشرة إقيٍرطيبىة، كاسعة البساتيف كاأل بأعماؿمتصمة  باألىٍندىليسإٍسًتج ة: ككرة قديمة   (َْ)
 ، تىٍحًقيؽ كترجمة: لكيس مكلينا، مدريد:ذكر بلد اأَلْنَدلاس كىي مف قكاعد األىٍندىليس. مؤلؼ مجيكؿ، ،فراسخ

 . ٗٔ، صـُّٖٗ سيف،آميغيؿ العممية، معيد  لؤلبحاثعمى المجمس األ
 .ُِٖ، صّٔٗمثؿ رقـ ال، ِ، ؽاأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ ( ُْ)
ٍرناطةقريبة مف  األىٍندىليسمدينة كبيرة في  :كادم آش ( ِْ) ْكض الُمْعَطار ،اٍلًحٍميىًرم .غى – ِٕ، صالر 

 .ْٔ، صاأَلْنَدلاسذكر بلد مجيكؿ،  ؛ِٖ
 .ُٔٔ، صْٕٓ، المثؿ رقـ ِ، ؽْنَدلاساألَ في  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ  (ّْ)
 .ٖٓ، ص رزاىُ َحداُقؽا األَ   (ْْ)
م د  بف أىٍحمىد:  أبك زكرياابف العكاـ،   (ْٓ) نطكنيك أتىٍحًقيؽ: دكف جكزيؼ، ، الفلحة يحيى  بف ميحى

 .ّٗ، ص ـَُِٖ :مدريد، ِبانككرم، ج
 .ُِ، صِج المصدر نفسو، (ْٔ)
 .ٕٖ، ص رزاىُ َحداُقؽا األَ    (3ٗ)
 .ٕٖص  ،المصدر نفسو   (3ٗ)
 .َْ-ّٗ، ص ص كتاب الفلحةابف بصاؿ،   (3ٗ)
م دد. تىٍحًقيؽ:، مفتاح الراحة ألىؿ الفلحةمؤلؼ مجيكؿ،  ( َٓ) إحساف د.عيسى صالحية ك  ميحى

 .َُِـ، صُْٖٗ ،المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب :صدقي العمد،  الككيت
 .ُّٓ-ُِّ، صصُ، جالفلحةابف العكاـ،   (ُٓ)
لك جى . كعند ابف عىاًصـ،"ِٖٓ، صَُِْالمثؿ رقـ: ، ِؽ، اأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ  (ٕ٘)

 .ٖٔ، ص رزاىُ َحداُقؽا األَ " الرزؽ بالطيب ما كيحؿ أحد
معيد : ، نشر فؤاد سزكيف، فرانكفكرتاألزمنة كمعرفة أعياف الككاكبك األنكاء : ابف عىاًصـ ( ٖ٘)

 .َُِ -ِٗـ، ص ُٖٓٗة كاإلسّلمية، تاريخ العمـك العربي
ًِ عى  ( ٗ٘)  .ْٖ، ص ـُّٕٖ، بريؿ :، نشر رينيارت دكزم، ليدفقاْرطاَبةتقكيـ بف سعد: ب يرى
 .ّْٗ، ص ُِّٓمثؿ رقـ ال، ِ، ؽ اأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ ( ٘٘)
 الَبَياف الماْغُرب في :اس، أىٍحمىد بف ميحىم د؛ ابف ًعذىاًرم، أبك اٍلعىب  ٖٔٓ، صِ، مجناْزَىةا الماْشتَاؽُ  اإًلٍدًريسي،  (ٔٓ)

كتِ، تىٍحًقيؽ: ككالف كبركفنساؿ، جأخبار اأَلْنَدلاس كاْلَمْغُرب  .ُٓصـ، ُّٖٗدار الثٌقافة، : ، بىٍيري
ْكض الُمْعَطار ،اٍلًحٍميىًرم ( ٕٓ)  .َُِ، ص الر 



 
 

 و ـ2ٕٔٓرلهـت ادلـؤرط انعربـً  

 

 

- ٖٙٙ - 

 
                                                                                                                                 

ٍرناطة )  (ٖٓ) طاء ميممة.مدينة في جنكب  ( بفت  أكلو كسككف ثانيو ثـ كنكف بعد األلؼGranadaغى
إٍسبىانيىاعاصمة بني زيرل مف ميميكؾ الط كىاًئؼ كعاصمة بنى األحمر، استطاع األسباف أف يكقعكا 

سىف ٍرناط ،الفتنة بيف خمفاء عمي بف اٍلحى ة كأرسؿ فرديناند ممؾ كلما تـ ليـ ذلؾ حاصركا غى
ٍرنإرسمو أإٍسبىانيى  ألؼ  ِٓسباني مككف مف إؿ جيش اطة باالستسّلـ فرفضكا فنز لى قادة غى

ا يأكمكنو، جندم كاتجيكا صكب المزارع كالحدائؽ كخربكىا عف آخرىا حتى ال يجد اٍلميٍسًمًمكف م
ألؼ مقاتؿ لقتاؿ اٍلميٍسًمًميف في القّلع  َٓا آخر مف يزبيّل جيشن إ ياثـ جيزت ممكة إٍسبىان

ًدينىة كس ياقكت الحمكم،  قطت في أيدم األسباف.كالحصكف الباقية كبعد قتاؿ مرير استسممت اٍلمى
 . 3٘ٔ، ص ٗج ،ماْعَجـ اْلُبْمداف

 .ُِٕ، ص.ّج. ،َنْفح الطِّيب الَوقَِّرّي،  (ٗٓ)
م د بف أىٍحمىد، ريٍشدابف   (َٔ) ، لميٍختىار بف الطىاًىر الٌتميمي: د. اتىٍحًقيؽ، ابف راْشد لفتاك : أبك الكليد ميحى

كت، ّج   .َُّٕ، ص ـُٕٖٗي، دار الغرب اإًلٍسّلم: بىٍيري
 .ُُٖ، ص ِٔٓ، رقـ ِ، ؽاأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ  (ُٔ)
 .ُُِ، ص ْٓٓ، رقـ ِ، ؽالمصدر نفسو  (ٕٙ)
م دـ(، َُُٗىػ/ْْٖالخميفة المعتصـ باهلل )  (ٖٙ) م دبف معف بف  ميحى بف صمادح، صاحب المرية  ميحى

كت، ٕعّلـ،جاأل خير الديف: ،الزركمي. األىٍندىليسكبجانة كالصمادحية مف بّلد  دار العمـ : بىٍيري
 .َُٔص، ـَُٖٗلممّلييف، 

ٍبد  ::(Almeria) اىلمرٌية ( ْٔ) بالفت  ثـ الكسر كتشديد الياء بنقطتيف مف تحتيا مدينة بنيت أياـ عى
كاٍشتىد  فييا الرخاء، كتقع  ـ(، كازدىرت في أياـ الميرىاًبطيفٓٓٗىػ/ّْْالر ٍحمىف الناصر سنة )

انة عمى  ،اٍلًحٍميىًرم؛ ُُٓ، صٓ، جماْعَجـ اْلُبْمداف .الساحؿ الشرقي إلى الجنكب الشرقي مف بىج 
ْكضا الُمْعَطار  .ّٕٓ، صالر 

 .ٖٓ، صترصيع األخبار، العذرم  (ٓٔ)
 .َّٓ، ص ُُّْرقـ المثؿ ، ِ، ؽاأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ  (ٙٙ)
ًطيب  (3ٙ) بٍ ، ابف اٍلخى م دد اهلل لساف الديف أبك عى معيار الختيار في ذكر المعاىد التممساني:  ميحى

م دد.: ، تىٍحًقيؽكالديار بىاط:كماؿ شبانة،  ميحى ـ، ُٕٕٗ، نشر: المعيد الجامعي لمبحث العممي الرِّ
 .ّٓص 

ٍم ي القصيري  ( ٖٔ)  .ّّٗمىزاريؽ، المعجـ الكسيط، ص  :كالجمع .المزرؽ ىك: الر 
 .ِْٕ، ص َُٔٔمثؿ رقـ ال، ِ، ؽاأَلْنَدلاس في أْمثَاؿ اْلَعَكاـ  (ٗٔ)
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النقيب، كىك دكف الرئيس أك القيـ  العرفاء: جمع عريؼ، كىك في المغة العالـ بالشيء، أم  (َٕ)
بأمكر الجماعة، كعرؼ ىذا المفظ في التاريخ اإلسّلمي كاسـ لكظائؼ مختمفة كعرفاء الحرؼ 

عريؼ البنائيف، كقد كرد ىذا المفظ في كالصناعات مثؿ عريؼ الصاغة أك عريؼ السائقيف أك 
 : عرفاء البناء في المغربماَحم د ماَحم د، ـ. انظر الكحّلكمٗق/ّالمصادر التاريخية منذ القرف 

، الرِّياض: قركف مف التقمبات كالعطاءات األىٍندىليسندكة  ،كأىـ أعماليـ المعمارية اأَلْنَدلاسك 
 .َِّ -َِِ، صـُٔٗٗ، القسـ الثالث ،العزيز مكتبة الممؾ عبد

م دإ ( 3ٔ) خّلؿ فترة دكؿ الطكائؼ، في كتابو  األىٍندىليس، بف عبكد، االتجاىات االقتصادية في محى
مغربية منشكرات الجمعية ال: ، تطكافالقرف الخامس اليجرم ي فياأَلْنَدلاسجكانب مف الكاقع 
 .ٖٓ، صُٗٗٗ، لمدراسات األىٍندىليسية

 .ُٕٔ، صلحةكتاب الفابف بصاؿ ،  ( 3ٕ)
 . ُِِص ، ترصيع األخبار، العذرم  (ّٕ)
 .ُِٖٗ، صّ، جابف راْشد لفتاك ، ريٍشدابف  ( 3ٗ)
 .ْْٓ، ص ّ، جَنْفح الطِّيب ،المىق ًرم. لما كاف الدكالب مف أىـ مككناتيا، فقد سميت بو كذلؾ ( 3٘)
كالتكزيع  المكتب التجارم لمطباعة، ، ابك الحسف عمي بف إسماعيؿ، المخصصهسيد ابف (ٕٔ)

كت، د. ت، ِكالنشر، ج م د. ابف ىشاـ المخمي، ابك عبد اهلل ُٖٔ، ص ٗ، سبىٍيري بف  ميحى
عبد العزيز  د.: تىٍحًقيؽ، الفاظ مغربية مف كتاب ابف ىشاـ المخمي في لحف العامة: أىٍحمىد
 . َِٗص  ـ،ُٕٓٗ، مجمة معيد المخطكطات العربي: اٍلقىاًىرىة، ِ، جّىكاني، مجاأل

كت، ّعبد القادر المزعبي، ج و، ترجمة: نزياليندسة المدنية كالميكانيكية :دكنالد ،ىيؿ  (ٕٕ) منشكر : بىٍيري
 .  َٗٗـ، صُٕٗٗضمف كتاب مكسكعة تاريخ العمـك العربية، مركز دراسات الكحدة العربية، 

Imamuddin ,s.m: The Economic History of Spain (Under the 

Umayyads, (711-1031 A.C) Dacca, 1963,PP.76-77.  

 بحؿ: أم بحاؿ، ك تقـك مقاـ كاؼ التشبيو، كتأتي بمعنى: مثؿ أك شبيو.   (ٖٕ)
 . ُِٓص ، َٖٔمثؿ رقـ ال، ِؽ، اأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ  (ٕٗ)
 . ُِٓ، ص َٖٔمثؿ رقـ ال، ِ، ؽالمصدر نفسو  (َٖ)
 . ِْٕص ، ُُٖٔمثؿ رقـ ال، ِؽ ،المصدر نفسو  (ُٖ)

(82)Joaquín, Vallvé, “La agricultura en Al Andalus”, al Quantara, 

Vol..II, Madrid ,1982, p.278. 

 . ُِٗ-َُٗ، ص ِ، جلفاظ مغربيةأابف ىشاـ المخمي،  ؛ُْٕ، صُ، جالفلحةابف العكاـ،   (ّٖ)
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الشيخ  تعميؽ:: تصحي  ك تفسير األلفاظ الدخيمة في المغة العربيةطكبيا العنيسي: ، الحمبي  (ْٖ)
كت:  ،يكسؼ تكما البستاني  .ْٓـ، صُِّٗ ،مكتبة العرببىٍيري

 .ُّٓ، ص ٔٗٓ، رقـ ِ، ؽاأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ  (ٖٓ)
 .ّٖٕ، ص ُٗٓٔ، رقـ ِؽ ،المصدر نفسو  (ٖٔ)

(
87

)   Bazzana et Pierre guichard: "Irrigation et societe dans l'Espagne orientale au 

moyen age", in: l'homme et l'eau en Mediterranee et au Proche-Orient, I 

(Travaux de la Maison de l'Orient, n 2, P.U.F, de Lyon, 1981,p. 32. 

 .ُّٕ، صَٔٔ، رقـ ِ، ؽاأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ ( ٖٖ)
 . ْٖصـ، ُٕٔٗ، طباعة كالنشردار الكاتب العربي لمالٍقىاًىرىة: ، مدريد العربية محمكد عمي: مكي، ( ٖٗ)
م دعماد  ،الحفيظعبد   (َٗ) مركز الطباعة المركزم، جامعة  :، بغدادالنكاعير في التراث العربي: ميحى

 .ُٗٗ، صّ، جاليندسة المدنية كالميكانيكية ؛َُبغداد، د.ت، ص
 . ُِٗ، صِ، جّ، مجلفاظ مغربيةأابف ىشاـ المخمي،   (ُٗ)
 . ُٗٗ، صّ، جكانيكيةاليندسة المدنية كالمي  (ِٗ)
 . ٕ، صالنكاعير في التراث العربي  (ّٗ)
 . ُٗٗ، صّ، جاليندسة المدنية كالميكانيكية  (ْٗ)
 مدينة قديمة في إٍسبىانيىا:قبؿ دخكؿ طارؽ،،كىي  األىٍندىليسكانت عاصمة  :(Toledoطيمىيًطمىة )  (ٓٗ)

ًزيرىة أيبريا عمى مسافة  دريد. كانت مزدىرة أياـ ؾ جنكبي غربي م ُٗتقع في كسط شبو جى
ًمًمكف بقيادة ( ثـ صارت حاضرة الد ٍكلىة القكطية. فتحيا اٍلميسٍ (toletumالركماف كتسمى تكليتـ 

ـ( كجعمكىا قاعدة الثغر األدنى لمٌدكلة ُّٕىػ )ِٗطارؽ بف زياد كميكسىى بف نصير سنة 
إلى طكائؼ كانت طيمىيًطمىة  ألىٍندىليساكحينما سقطت دكلة اٍلًخّلفىة األيمىًكية كانقسمت  ،اإًلٍسّلمية

كسقطت طيمىيًطمىة  ،كىـ مف زعماء البىٍربىر ،(ـَُّٓىػ ) ِْٕبنك ذم النكف سنة مستقمة يحكميا 
كينتسب إلييا كثير  ،ـَُٖٓ/ىػْٕٖك الس اًدس( في المحـر سنة في يد ممؾ )قىٍشتىالىة( )أىلفيكٍنسي 

م دك  ،ي الطميطميمف العيمىمىاء منيـ عيسى بف دينار الغافق  ،اهلل بف عيشكف الطميطمي بف عبد ميحى
بيا بساتيف محدقة كأنيار كجنات  " كىى مدنيةطبقات األمـ"ي صاحب كتاب األىٍندىليسكصاعد 
ْكض  ،اٍلًحٍميىًرم ؛ُٗص، فرحة اأَلْنفاْس ؛ ُٓٓ، صِ، جناْزَىةا الماْشَتاؽُ  اإًلٍدًريسي،كفكاكو.  الر 

 .ُّٗص الُمْعَطار، 
 . ُٓٓ، صِ، ج.نزىة المشتاؽ اإًلٍدًريسي،  (ٔٗ)
 . ُْٖ، ص َٖٗمثؿ رقـ ال، ِ، ؽاأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ  (ٕٗ)
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 . ّْٗ، ص ُّْٓمثؿ رقـ ال، ِؽ ،المصدر نفسو  (ٖٗ)
 . ّْٗ، ص ُّْٓىامش رقـ  ،المصدر نفسو  (ٗٗ)
سىف ، الكزاف  (ََُ) م داٍلحى م  ترجمة:  ،كصؼ أفريقيا، بف ميحى م دحجي ك  دميحى بىاط، ُجاألخضر،  ميحى : الرِّ

 . ِِـ، ص َُٖٗ، غربية لمتأليؼ كالترجمة كالنشرالجمعية الم
 . ّٓص ،مدريد العربية  (َُُ)
ندكة  :، عم افأنظمة الرم كالزراعة في الح ارة العربية السلميةحسف عبد القادر:  ،صال   (َُِ)

رىاًعي في الحضار ساليب االنتاج الصناعي كالأ ردنية لتاريخ سّلمية، الجمعية األة العربية اإلزِّ
،  . ٔٗص، ـََُِالعمـك

، القتصادم في عصر دكلتي المرابطيف كالمكحديف اأَلْنَدلاستاريخ : كماؿ السيد، أبك مصطفى  (َُّ)
  .ُُُ، صـ ََِٗ ،لمكتاب ةمركز االسكندري :سكندريةاإل

 . ٔٗ، صأنظمة الرم كالزراعة  (َُْ)
 . ٕٔ، ص.ـُٔٔٗالدار المصرية لمتػأليؼ كالترجمة،  اٍلقىاًىرىة:، َبةقاَ اة قاْرطا   (َُٓ)
 .ََّ، ص لفاظ مغربيةأابف ىشاـ المخمي، البرنس،  الغفار: ( َُٔ)
،  تكممة المعاجـ العربيةدكزم، راينيارت:  قدح أك كأس أك قاركرة.: كممة فارسية بمعنى طرجيارةطنجيار أك   (َُٕ)

ـ، ، بغداد: ٕ، جلنعىيميميحىم د سىمـي اد.تىٍحًقيؽ:   َّـ، ص ُٕٗٗكزارة الثقافة كاإلعّل
 .َُٕ، ص ٕٔٓ، ىامش رـق ِ، ؽأْمثَاؿ اْلَعَكـا في اأَلْنَدلاس .ميار: مف يحمؿ الميرة مف مكاف إلى آخر  (َُٖ)
 .َُٕ، ص ٕٔٓ، ىامش رقـ اأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ .الجناف: البستاني  (َُٗ)
  .َُٕ، صٕٔٓمثؿ رقـ ال، ِ، ؽاأَلْنَدلاسفي  اـأْمثَاؿ اْلَعكَ   (َُُ)
عائشة د.: تىٍحًقيؽ، عظـ في المغةالمحكـ كالمحيط األ :بك الحسف عمي بف إسماعيؿأ، هابف سيد  (ُُُ)

 .ّّٕـ، صُٖٓٗمطبعة مصطفى البابي الحمبي، : اٍلقىاًىرىة، ّعبد الرحمف، ج
ٍبد اهلل  السقطي، أبك  (ُُِ) م دعى ، اعتناء ككلف كليفي بركفنساؿ، باريس، اب الحسبةفي آد: المالقي ميحى

 .ِْ، صُٔص ـ،ُُّٗ
م دترجمة: ، كتاريخيا اأَلْنَدلاسمحا رات في أدب  :ليفي ،بركفنساؿ  (ُُّ) ، عبد اليادم شعيرة ميحى

 .َٗصـ، ُُٓٗ ،المطبعة األميرية: اٍلقىاًىرىة
، ضمف كتاب ثّلث ُحْسَبة كالماْحَتُسبرسالة في آداب الْ بف عبد اهلل:  ابف عبد الرؤكؼ، أىٍحمىد  (ُُْ)

مطبعة المعيد العممي لآلثار : اٍلقىاًىرىة: ليفي بركفنساؿ، تىٍحًقيؽرسائؿ أندلسية في آداب اٍلًحٍسبىة، 
 .ٖٖـ، صُٓٓٗالشرقية، 
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ْكض الُمْعَطار ،اٍلًحٍميىًرم ؛َٔٓ، ص.ناْزَىةا الماْشَتاؽُ  اإًلٍدًريسي،  (ُُٓ) ة مدينككشقة:  .ُّٖص ،الر 
قيٍسطة خمسكف ميّلن كىي كريمة التربة كيحيط بيا مف جانبييا  األىٍندىليسحصينة ب بينيا كبيف سىرى

ياقكت الحمكم، جناف مغركسة كحدائؽ مف الثمار ممتفة كىي مخصكصة بطيب الكمثرل. 
 ُِٔ، صٓ، جماْعَجـ اْلُبْمداف

ًطيب،  (ُُٔ) ٍبد اهلل  ابف اٍلخى م دلساف الديف أبك عى : تىٍحًقيؽ، اُلَحاَطة ُفي َأْخَباُر َغْرَناَطة :سانيالتمم ميحى
م د ٍبد اهلل عناف، ميحى  .ُّّ، ص.ـََُِمكتبة الخانجي، : اٍلقىاًىرىة، ُج عى

 .ْٔٓ، صِ، جناْزَىةا الماْشَتاؽُ  اإًلٍدًريسي، ؛ٔٓ، صترصيع األخبار ، العذرم  (ُُٕ)
 . ٖٕص  ،رزاىُ َحداُقؽا األَ ك؛ ِّٗ، ص ُُِْ، رقـ: ِ،  ؽاأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ  (ُُٖ)
؛ كعند ابف عىاًصـ " ما يدكر القم  لعيف الرحا ٗٔ، ص ِٓٗ، رقـ: ِؽ ،المصدر نفسو  (ُُٗ)

 .ٕٖ، ص رزاىُ َحداُقؽا األَ يرجع"، 
 . َُْص ، ْٗٓ، رقـ: ِؽ ،المصدر نفسو  (َُِ)
 .ّٕٓص ، ُٕٔٓ، رقـ: ِؽ ،المصدر نفسو  (ُُِ)
 .ُِْص ، ُّْٖـ: ، رقِؽ ،المصدر نفسو  (ُِِ)
 . ُٖٗ، ص ِّٖمثؿ رقـ: ال، ِؽ ،المصدر نفسو  (ُِّ)
م دبف  جاج االشبيمي، أبك عيمىر أىٍحمىدابف ح  (ُِْ) صّلح جرار د. :تىٍحًقيؽ، المقنع في الفلحة :ميحى

 .ٗـ صُِٖٗردني، مجمع المغة العربية األ: افكجاسر أبك صفية، عم  
 .ّٖص ،كتاب الفلحة ابف بصاؿ، ( ُِٓ)
 .ُٖص ،المقنع في الفلحةجاج االشبيمي، ابف ح  (ُِٔ)
م د، أبك عبد اهلل  الطِّغْنَري  (ُِٕ) دد.: تىٍحًقيؽ ،زىرة البستاف كنزىة األذىاف :بف عبد الممؾ ميحى م   ميحى

 .ُِْ، صََُِبغداد: مركز إحياء التراث العممي، ،مكلكد خمؼ المشيداني
 .ّّٔص المصدر نفسو،  (ُِٖ)
 .ُٖ، ص ُّٓ، رقـ: ِؽ، اأَلْنَدلاسفي  َكاـأْمثَاؿ اْلعَ   (ُِٗ)
 . ّْٖ، ص ُُّٓ، المثؿ رقـ: ِؽ ،المصدر نفسو  (َُّ)
 .ُٖ، ص ٕ، جتكممة المعاجـ العربيةكجمعيا طماميف: ًمٌجر المحراث،   (ُُّ)
 .ُّٕص ، ْٕٔ، رقـ: ِؽ  ،اأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ  (ُِّ)
م د، حتاممة  (ُّّ) مطابع المؤسسة الصحفية : اف، عم  مجيء العرب المسمميف يبيريا قبؿأعبدة:  ميحى

 .ٔٔص ،مُٔٗٗاألردنية، 
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تىٍحًقيؽ: ، نياية األرب في فنكف األدبـ(: ُِّّىػ/ّّٕ) ت  النكيرم، شياب الديف أىٍحمىد بف عبد اهلل  (ُّْ)
 .ُٗدار النشر المغربية، د.ت، ص : الدار البيضاء، ِِمصطفى أبك ضيؼ أىٍحمىد، جد.

  .ّٖ، ص رزاىُ داُقؽا األَ حَ   (ُّٓ)
ٍنشىًريسي (ُّٔ) عمماء ُإْفُريْقَيَة  لماْغُرب عف فتاك الُمْعَيارا الماْعُرب كالجامع الْ ، أىٍحمىد بف يحيى: الكى

م د د. و:تىٍحًقيق، أشرؼ عمى كاْلَمْغُرب اأَلْنَدلاسك  كت، ُجحٌجي،  ميحى دار الغرب اإًلٍسّلمي، : بىٍيري
 .ُْٔ، صـُّٖٗ-ُٖ

رقـ المثؿ ، ِ، ؽاأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـؿ العامة: "النحس النحيس الجب تحت القميص". تقك  ( ُّٕ)
 .ْٖ، صُٖٗ

 .ْٖص ، ُٖٗرقـ: المثؿ ، ِؽ ،اأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ  (ُّٖ)
كما يقكؿ مثؿ آخر: "أشط مف عاـ الجكع"، األىكاني، عبد العزيز: . ُٓ، ص رزاىُ َحداُقؽا األَ   (ُّٗ)

، منشكر في كتاب الى طو حسيف في عيد ميّلده السبعيف، مصر، أمثاؿ العامة في اأَلْنَدلاس
بمعنى:  األىٍندىليس. ك"أشط"  في لجية أىؿ ِٖٗ، ص ِّـ(، المثؿ رقـ ُٕٔٗدار المعارؼ 

 .َّٔ، صٔ، ج تكممة المعاجـ العربيةأطكؿ، 
ٍنشىًريسي  (َُْ)  .ٖٗ، ص ٓج، الُمْعَيارا الماْعُرب ،الكى
ي افابف   (ُُْ) ي افأبك مىٍركىاف ، القرطبي حى شالميتا كؼ بدرك : تىٍحًقيؽ، المقتبسخمؼ بف حيسىيف:  حى

 .َُّص ـ، ُٕٗٗسباني العربي  لمثقافة، المعيد اإل :مدريد ،ككرنيطى كمحمكد صب 
 .َُٗص رسالة في آداب اْلُحْسَبة كالماْحَتُسب،  ابف عبد الرؤكؼ،  (ُِْ)
. كعند ابف عىاًصـ: "إذا غّل القم  أش ٗ، ص ِْ رقـالمثؿ ، ِ، ؽاأَلْنَدلاسفي  َكاـأْمثَاؿ اْلعَ   (ُّْ)

 .ُٖ، ص رزاىُ َحداُقؽا األَ لك حصالو"، 
م د، دبكر  (ُْْ) ية خلؿ القرنيف اأَلْنَدلاسي كما تصكرىا األمثاؿ اأَلْنَدلاسملمح المجتمع عمي:  ميحى

، ، مجمة قسـ التاريخ السابع كالثامف اليجرييف اإلسّلمي كالحضارة اإلسّلمية بكمية دار العمـك
 .ُٗٔ، ص ـ2005 ، ُٗالعدد  اٍلقىاًىرىة،جامعة 

 .ّٗ، ص ُْٓ، رقـ اأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ  (ُْٓ)
العربية القديمة المستعممة لتقدير كميات السمع الجامدة، ككيؿ الحبكب، كىك  ؿاييكالقفيز: مف الم  (ُْٔ)

كالبمنسي كغيره. كالقفيز ستة عشر رطّلن في التقدير، كيزيد  لقفيز القيٍرطيبىيعمى أنكاع فمنو ا
ٍكقىؿ، أبك القاسـ  م دكينقص بحسب المكيؿ. ابف حى مطبعة : ليدف صكرة األرض،بف عمي:  ميحى

 .َُّ، صـُّٖٗبريؿ، 
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. كقد ناقش المستشرؽ ُٖٔ، ص ِج ،الَبَياف الماْغُرب؛ َُٗ، تىٍحًقيؽ: شالميتا، ص المقتبس ،ف حىي افاب  (ُْٕ)
االسباني بدرك شالميتا ىذا النص كانتيى إلى القكؿ بأف دينار قيٍرطيبىة الذىبي كاف يعادؿ في ىذه الفترة أربعيف 

 (.ِ. ىامش رـق )َُُ -َُٗشالميتا،، ص  :، تىٍحًقيؽالمقتبس ،ف حىي افاب: ا. انظر درىمن 
ي افاب  (ُْٖ)  .ُِْ، ص شالميتا :تىٍحًقيؽ ،المقتبس ،ف حى
 .ُٖ، ص رزاىُ َحداُقؽا األَ   (ُْٗ)
 .ٖ، ص ِِمثؿ رقـ ال ، ِؽ ،اأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ  (َُٓ)
 .َِ، ص ٕٔمثؿ رقـ ، الِؽ، المصدر نفسو  (ُُٓ)
 .ٖٗ، ص رزاىُ َحداُقؽا األَ   (ُِٓ)
 .ٔٔ، ص ِٕٔمثؿ رقـ ، الِؽ، اأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ  (ُّٓ)
ي افابف   (ُْٓ) شكرات من: سماعيؿ العربي، الدار البيضاءإد.: تىٍحًقيؽ، األىٍندىليس المقتبس في تاريخ: حى

 .ُّٖ-ُّٕ، ص ـَُٗٗدار اآلفاؽ الجديدة، 
األنيس المطرب بركض القرطاس في أخبار ممكؾ ابف أبي زرع، عمي بف عبد اهلل الفاسي:  (ُٓٓ)

بىاط ،المغرب كتاريخ مدينة فاس  .ٔٗ، ص ـُّٕٗعة كالكراقة، دار المنصكر لمطبا :الرِّ
 . َٓص ،ُ،جالفلحةابف العكاـ،   (ُٔٓ)
كيدؿ  ،كىك ما يحمؿ عمى جنب البعير كيعدؿ بآخر ،كالعىٍدؿ: الكيؿ. َٗ، ص رزاىُ َحداُقؽا األَ   (ُٕٓ)

 .ّّْ، ص ُُج، ُلَساف الَعَربىذا عمى الكثرة. انظر 
؛ كعند ابف عىاًصـ: "ال تمـ ّْٔ، ص َُِٖمثؿ رقـ ، الِؽ ،اأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ  (ُٖٓ)

 . َٗص  ،،رزاىُ َحداُقؽا األَ العصير حتى تقمع النكيمو"، 
 . ِّٓ، ص َُّٖمثؿ رقـ ، الِؽ ،المصدر نفسو  (ُٗٓ)
كت، ق8-2خلؿ القرف  اأَلْنَدلاسالماء كالنساف في سعيد: ، بنحماده (ٓٙٔ) دار الطميعة، : بىٍيري

 .ٕٔ -ٕٓص ،ـََِٕ
ي  اب  (ٔٙٔ)  .َُْ-َُّص ، : بدرك شالميتاتىٍحًقيؽ، المقتبس ،افف حى
 .ٔٗ، ص األنيس المطرب  (ُِٔ)
ي افاب  (ُّٔ)  .َُْ: شالميتا، ص تىٍحًقيؽ، المقتبس ،ف حى
 .ُٔٔ، ص ِ، جالَبَياف الماْغُرب  (ُْٔ)
 .ُٔٔ، ص ِ، جالَبَياف الماْغُرب. ٕٗ-ٔٗ، ص األنيس المطرب  (ُٓٔ)
  .ٕٗ، صاألنيس المطرب ( ُٔٔ)
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 .ٔٗ، ص ِْٕرقـ المثؿ ، ِؽ ،اأَلْنَدلاسفي  ثَاؿ اْلَعَكاـأمْ   (ُٕٔ)
 .َُٓ، ص ْٔٔرقـ المثؿ ، ِؽ ،المصدر نفسو  (ُٖٔ)
 .ِْْ، ص ُْٖٔرقـ المثؿ ، ِؽ ،المصدر نفسو  (3ٙٔ)
م دالفيركزآبادم، مجد الديف  .كىك بيت كبير، يجمع فيو الطعاـ ،ىراء، مفردىا ىرم بالضـاأل  (َُٕ)  ميحى

كت، ُ، جالتراث في مؤسسة الرسالة تىٍحًقيؽ: مكتب تىٍحًقيؽ، مكس المحيطالقا :بف يعقكب : بىٍيري
 .ُِّٓ، صـََِٓ، مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع

 .ِٖٖ، صفرحة اأَلْنفاْس   (ُُٕ)
 .َُٓ، صأنظمة الرم كالزراعة  (ُِٕ)
 .ّّّ، ص ِ، جالفلحةابف العكاـ،  ( ُّٕ)
سىف ، ابف بىس اـ  (ُْٕ)  إحساف د.: تىٍحًقيؽ، الذ ُخيَرة ُفي َمَحاُسُف َأْىُؿ الَجُزيَرة: عمي الشىٍنتىرينيأبك اٍلحى

كت ،ُج ،عباس . كيشير بعض المؤرخيف إلى أف صاحب ُٓ، ص ـُٕٗٗ ،دار الثقافة :بىٍيري
، قسـ الَبَياف الماْغُرب: مابف ًعذىار ىذه الخطة كاف يعرؼ بصاحب الطعاـ، أك خازنو. انظر 

م د: ٍحًقيؽتى المكحديف،   .ُٖٓـ، ص ُٖٓٗ، دار الثقافةالكتاني كآخركف، الدار البيضاء:  د.ميحى
م دابف خمدكف، عبد الرحمف بف  (ُٕٓ) ، ةخميؿ شحادد.: ، تىٍحًقيؽالعبر كديكاف المبتدأ كالخبر: ميحى

كت: دار الفكر، ٕجؿ زكار، سييد.ك   .ِّٗ، ص ـَََِ، بىٍيري
، ف الة الخكاف في طيبات الطعاـ كاأللكافي: األىٍندىليسف عمي بك الحسف بأ، ابف رزيف التجيبي  (ُٕٔ)

م دد.: تىٍحًقيؽ كت، بف شقركف ميحى  .ْٗص ـ،ُْٖٗ،دار المغرب لمطباعة :بىٍيري
؛ كميكس: مف اليكس، كىك ُّٕ، صُّٖٔمثاؿ رقـ: ال، ِؽ ،اأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ (ُٕٕ)

نيكفً   .ِٖٓص  ،ُ، ج، الفيركزآبادمطىرىؼه مف الجي
 .ُِص، المقنع في الفلحةجاج االشبيمي، ابف ح  (ُٖٕ)
 .َٖٔ،صُ،جالفلحةابف العكاـ،   (ُٕٗ)
 .ٕ، ص قاْرطاَبةتقكيـ ، بف سعدٍيب رً عى   (َُٖ)
 .ٔ، ص المصدر نفسو ( ُُٖ)
المطبعة الجديدة، : فاستيامي الناصرم، ، نشر القاضي الكتاب الفلحةشبيمي: أبك الخير اإل ( ُِٖ)

 .ُٖٕ-ُٕٕ، ص ـُٕٓٗ
 .ٕ، ص ُٕ، المثؿ رقـ: ِؽ ،اأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ( ُّٖ)
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 .ُٖ، ص ُٔ، المثؿ رقـ ِؽ ،المصدر نفسو( ُْٖ)
 .ّٔٗ، ص ُّّٕرقـ ، المثؿ ِؽ ،المصدر نفسو( ُٖٓ)
 .ّٗٗ، ص ُّٕٗرقـ ، المثؿ ِؽ ،المصدر نفسو( ُٖٔ)
 .ٖٓٔ، حاشية رقـ َْٗ، ص ُ ج ،تكممة المعاجـ العربية( ُٕٖ)
 .ّٗٗ، ص َُْٕرقـ ، المثؿ ِؽ ،اأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ( ُٖٖ)
 .ّٗٗ، ص ُُْٕرقـ ، المثؿ ِؽ ،المصدر نفسو( ُٖٗ)
 .ٓٗ، صالمطبعة الكىبية، د.ت: اٍلقىاًىرىة، الفلحة اليكنانيةابف لكقا:   ،قسطكس( َُٗ)
 .ْػ، ص ٗرقـ ، المثؿ ِؽ ،اأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ( ُُٗ)
 .ٕ، ص ُٕرقـ ، المثؿ ِؽ ،ر نفسوالمصد( ُِٗ)
 .ٖ، ص ُٗرقـ ، المثؿ ِؽ ،المصدر نفسو( ُّٗ)
 .ُٕ، ص ٔٓرقـ ، المثؿ ِؽ ،المصدر نفسو( ُْٗ)
 .ُٖ، ص ُٔرقـ ، المثؿ ِؽ ،المصدر نفسو( ُٓٗ)
 .َّ، ص ُُْرقـ ، المثؿ ِؽ ،المصدر نفسو( ُٔٗ)
، قاْرطاَبةتقكيـ  .ؤمر بعقرهيذكر عريب بف سعد أنو في شير مارس كاف "يظير دبيب الجراد في (ُٕٗ)

 .ّٔ، كُْص 
 .ٖٔ، ص رزاىُ َحداُقؽا األَ  (ُٖٗ)
 .ُُٕ، صُ، جاأَلْنَدلاسذكر بلد ( ُٗٗ)
 .َُٕص ي، اأَلْنَدلاسملمح المجتمع  (ََِ)
 .ُٖ، ص َٔرقـ ، المثؿ ِ، ؽاأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ (َُِ)
 .ِِٓ، ص ٔٗٗرقـ ، المثؿ ِؽ ،المصدر نفسو (َِِ)
 .َِٕ، ص ُُٔٔرقـ ، المثؿ ِؽ ،صدر نفسوالم (َِّ)
 .ّْْ، ص ُّْٗرقـ ، المثؿ ِؽ ،المصدر نفسو (َِْ)
َكثَاُقؽ المارَاُبُطيَف : الديف بف عمي يىعىٍبًد الكىاًحد المراكشي، مح؛ ُُٕٕ، صِج ،ابف راْشد لفتاك  ( ابف ريٍشد،َِٓ)

 .ْٖٔـ، ص.ُٕٗٗلثٌقافة الدِّينًي ة، مكتبة ا ، تىٍحًقيؽ: د. حيسىيف مؤنس، الٍقىاًىرىة:َكالماَكحُِّديف
 .ّٖ، ص رزاىُ َحداُقؽا األَ ؛  ُٓ، ص ََِرقـ ، المثؿ ِؽ ،اأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ (َِٔ)
م د، الرازمك كدس القم . أنادر كىك البيدر أالجمع  (َِٕ) مختار : القادرعبد بكر بف  أبيبف  ميحى

كتُج ،الصحاح  .َّٕـ، ص ُٗٗٗ، المكتبة العصرية :، بىٍيري
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 .ٖٗ، ص رزاىُ َحداُقؽا األَ   (َِٖ)
نيا: العقد عمى العمؿ ببعض الخارج مع سائر الشرائط أاختمؼ الفيقىيىاء في تعريؼ الميساقاة، فذىب بعضيـ إلى   (َِٗ)

كىي  ،ف الثمرة بينيماأف الميساقاة معاقدة دفع األشجار إلى مف يعمؿ فييا عمى أاألخرل. بينما رأل قسـ آخر 
ف الميساقاة: ىي أف يدفػع اإلنساف نخػمو إلػى غيره عمى أف أزارعة. كذىب الطكسي كمف كافقو في رأيو إلى كالمي 

أك يدفع إليو العنب عمى أف يعمؿ فيو فيقطع  ،جاجيف تحت النخؿ كيسقيياييمحقو كيصرؼ الجريد كييصم  األ
ف أانت بينيما عمى ما يشترطانو. كيبدك الشيؼ، كييصم  مكاضع الماء كيسقيو عمى أف ما رزؽ اهلل مف ثمرة ك
ـ  ،كمف بينيـ فيقىيىاء األىٍندىليس ،التعاريؼ السابقة متقاربة في المعنى كالمضمكف. ك أكد اغمب الفيقىيىاء عمى أف اس

انظر: ابف عىٍبد  نيا تشمؿ أعماالن أخرل كالتمقي  كاإلصّلح كالحفظ كغيرىا.أالميساقاة مشتؽ مف السقي، رغـ 
ميحىم د د. ساـل ميحىم د عطا ك د.تىٍحًقيؽ: ، الستذكار لمذاىب أقمة األمصار :أبك عىٍبدي اٍلمىًمؾ أىٍحمىد بف ميحىم د، الٍبر

 .ُْص ـ،ُٖٖٗدار الكتب الًعٍمًمي ة،  :بىٍيريكت، ٕج ،عمي معكض
ُديف( َُِ)  .ِٕٓ، ص َكثَاُقؽ الماَراُبُطيَف َكالماَكحِّ
ٍزـ (ُُِ) م د عأب، ابف حى م د منير الدمشقيد.: تىٍحًقيؽ، المحمي: بف سىًعيد مي بف أىٍحمىدك ميحى اٍلقىاًىرىة:  ميحى

 .ُّٖ، ص ـُِّٗالطباعة المنيرية، 
ٍنشىًريسي (ُِِ)  .ُْٓ، صٖ، جالُمْعَيارا الماْعُرب ،الكى
 .ِِٕ، ص ُُْٕرقـ ، المثؿ ِ، ؽاأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ (ُِّ)
 .ُُْٕىامش رقـ  ،ِِٕص ، ِؽ ،المصدر نفسو (ُِْ)
 .ّّٓ، ص ُٔٓٓرقـ ، المثؿ ِؽ ،المصدر نفسو (ُِٓ)
 .ُٔٓٓ، ىامش رقـ ّّٓ، ص ِؽ ،المصدر نفسو (ُِٔ)
يطير".  -عصفكر–. كقيؿ كذلؾ "جراد في يدؾ أحسف مف برطاؿ ٖٗ، ص رزاىُ َحداُقؽا األَ  (ُِٕ)

 ِّٓ، صُّٔ، المثؿ رقـ األىٍندىليساألىكاني، عبد العزيز: أمثاؿ العامة في 
 .ٔٓ، ص ِِٓرقـ ، المثؿ ِؽ ،اأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ (ُِٖ)
ي افابف ( ُِٗ) كت: مىٍحميكد  عمي  مكي، تىٍحًقيؽ، المقتبس: حى ، ـ ُّٕٗدار  الكتاب  العربي، : بىٍيري

 .ِِٓ، ُّْص 
م دكتاب اإلرشاد إلى أحكاـ الجراد لمثؿ ( َِِ) ف في القر  ،بف أحمد الحنبمي الشيباني )عاش ميحى

م دـ(، كبمكغ المراد فيما كرد عف الجراد لعمي بف ُْق/ٖ المّلح )عاش في القرف  ميحى
م دـ( ككتاب تذكرة العباد بإرساؿ آية الجراد لمقاضي ُٔق/ُُ بف أحمد بف جار اهلل  ميحى

كفائدة في صرؼ الجراد عف الزرع لمؤلؼ  ،ـ(ُٕٕٔق/ُُُٖالصعدم الصنعاني )ت
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ف كانت لـ تنشر بعد كجميع ىذه المؤلفات .مجيكؿ في حيف تكجد مؤلفات  ،قد كصمت إلينا، كا 
أخرل لـ يبؽ منيا إال إشارات عابرة في مؤلفات السمؼ ككتاب الجراد ألبي نصر أحمد بف حاتـ 

ـ(، ككتاب الجراد لؤلخفش الصغير أبي الحسف عمي بف سميماف ْٖٓق/ُِّالباىمي )ت
، إسياـ ضمف ندكة راسة الجراد في تراثنامقدمة لدصر الديف: اـ(، األسد، نِٕٗق/ُّٓ)ت

 .َِ-ُٗـ، ص ُٖٗٗالككارث الطبيعية آفة الجراد، سّل، مطابع سّل، 
م دأبك الحسف عمي بف  ،( ابف القطافُِِ) َماْف في أخبار الز َماف :بف عبد الممؾ ميحى : تىٍحًقيؽ، نظـ الجا

بىاط، ٔد. مىٍحميكد عمي مكي، ج   .ِِْد. ت، ص، اإلنسانية كمية اآٍلدىاب كالعمـك: الرِّ
 .ُْٔ، ص ْٓٔرقـ ، المثؿ ِؽ ،اأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ( ِِِ)
 .ْٓ، ص ُِّرقـ ، المثؿ ِؽ ،المصدر نفسو (ِِّ)
، فات الحشرية كالحيكانية كطرؽ مكافتحتيااآل :عبد العزيز كعصمت حجازل، المنشاكل( ِِْ)

 .ِٕٔ، صـََُِ ،مكتبة المعارؼ المعارؼ الحديثة: سكندريةاإل
ي اف( ابف ِِٓ)  .ُٖ، صِ، جالَبَياف الماْغُرب، ّٗمحمكد مكي، ص :تىٍحًقيؽ، المقتبس، حى
فييا فكاكو كثيرة. ك  ،عماؿ تدمير كبيا حصف كمعتقؿ محكـأمف  األىٍندىليس، كىي مدينة ةلكرق (ِِٔ)

 .ِٔ-ِٓ، صص ٓ، جماْعَجـ اْلُبْمدافياقكت الحمكم، 
 .ِٓ، صُج، ترصيع األخبار، العذرم (ِِٕ)
 .ُِّ، صاأَلْنَدلاسذكر بلد  (ِِٖ)
 .َْ، صقاْرطاَبةتقكيـ  (ِِٗ)
 .ُِّ، صاأَلْنَدلاسذكر بلد  (َِّ)
ٍنشىًريسي (ُِّ)  .ُْٔ، ص ٖج، الُمْعَيارا الماْعُرب ،الكى
 .ّْ، ص ُٗٔرقـ ، المثؿ ِؽ ،اأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ (ِِّ)
 .ٖٔ، ص رزاىُ َحداُقؽا األَ  .ّْ، ص َُٕرقـ ، المثؿ ِؽ ،المصدر نفسو( ِّّ)
 .ُٖ، ص ٖٓرقـ ، المثؿ ِؽ ،المصدر نفسو( ِّْ)
 .ّٖ، ص ّْٔرقـ ، المثؿ ِؽ ،المصدر نفسو( ِّٓ)
 .ْٗ، ص ُْٖرقـ ، المثؿ ِؽ ،المصدر نفسو( ِّٔ)
 .ْٗ، ص ُْٖىامش رقـ ، ِؽ ،المصدر نفسو( ِّٕ)
 .ِِْ، ص ٖٖٗرقـ ، المثؿ ِؽ ،اأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ (ِّٖ)
 .ُّٖ، ص ٓ،  جتكممة المعاجـ العربية (ِّٗ)
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 .َُٔ، ص ِِٕرقـ ، المثؿ ِؽ ،اأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ (َِْ)
 .209 ص ،ُّٗرقـ ، المثؿ ِؽ ،المصدر نفسو (ُِْ)
 .ُِّص  ،َُُٔرقـ ، المثؿ ِؽ ،المصدر نفسو (ِِْ)
 .ِّٖص  ،َُْْرقـ ، المثؿ ِؽ ،المصدر نفسو (ِّْ)
 .ّٗٓص  ،ُّٖٓرقـ المثؿ ، ِؽ ،المصدر نفسو (ِْْ)
 .ِْٓص، زىرة البستاف (ِْٓ)
 .ََْص  ،ُْٕٓرقـ ، المثؿ ِؽ ،اأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ (ِْٔ)
 .ُِْص  ،ُٕٓٗرقـ ، المثؿ ِؽ ،المصدر نفسو (ِْٕ)
ىي: أماكف أك حفر تحفر في كالمطمكرة  .َْْص  ،ُِٕٔرقـ ، المثؿ ِؽ ،أْمثَاؿ اْلَعَكـا في اأَلْنَدلاس (ِْٖ)

 .َِٓ، ص ْ، ج ُلَساف الَعَرباألرض تكسع أسافميا كتخبأ فييا الحبكب. ابف منظكر: 
  .ِْٔص  ،َُِٔرقـ ، المثؿ ِؽ ،اأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ (ِْٗ)
  .َُٕص، ٕٔٓرقـ ، المثؿ ِؽ ،المصدر نفسو (َِٓ)
 .َْٕ، ص ُٕٕٓرقـ ، المثؿ ِؽ ،المصدر نفسو (ُِٓ)
 .ٕٗ، ص ّّٔرقـ ، المثؿ ِؽ ،أَلْنَدلاسافي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ (ِِٓ)
 .ْٖ، ص رزاىُ َحداُقؽا األَ  (ِّٓ)
 .ِٓٔ، ص َُُْرقـ ، المثؿ ِؽ ،اأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ (ِْٓ)
 .ِّٖ، ص ُِِٗرقـ ، المثؿ ِؽ ،المصدر نفسو (ِٓٓ)
 .ُّٕ، ص ُِٖٔرقـ ، المثؿ ِؽ ،المصدر نفسو (ِٔٓ)
 .ُّٖ، صُج الحاطة،( ِٕٓ)
 .ُّٖ، صُج ،سوالمصدر نف( ِٖٓ)

)
259

(Mojtar, Abbadi, “Las Fiestas Profanas y Religiosas en el Reino de Granada”, 

Miscelánea de E. A. H, vol. XIV-XV, fax,1, Granada. 1965-66, p.90 

)
260

( Las Fiestas Profanas y Religiosas en el Reino de Granada, p. 93. 

)
261

( Las Fiestas Profanas y Religiosas en el Reino de Granada p. 93,. 

 .ِْْ، َُٓٓرقـ ، المثؿ ِؽ ،اأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ (ِِٔ)
 فّل فقي كال حاج.لمف كاف نخاؼ  * حيف قاؿ: عيدم بالقرل إذ كنا خّل (ِّٔ)

 كؿ يـك نزاه كفرح جديد  كنركح كنغدك كفجكىا نظاؼ *              
 .ٗٗصـ،  ُٕٔٗ : الييئة العامة لقصكر الثقافة،اٍلقىاًىرىة، األىٍندىليسالزجؿ في  :عبد العزيزاألىكاني، 
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  .ُٖٕ، ص.ُ، ج.َنْفح الطِّيب المىق ًرٌم،( ِْٔ)
 .ُِٖ، ص.ّج. ،المصدر نفسو (ِٓٔ)

(
266

)Arié, Rachel, Historia y Cultura de la Granada Nazri, Granada. 2004, 

p. 63 

 .َُٗ، ص.اب في الفلحةكتأبك الخير اإلشبيمي، ( ِٕٔ)
ًبي  ( ِٖٔ) ، : اٍلقىاًىرىة، بغية الممتمس أىٍحمىد بف يحيى بف أىٍحمىد:، الض  ًبيِّ ، ـُٕٔٗدار الكاتب اٍلعىرى

 .ّْٖص.
م دأبك نصر الفت  بف ابف خاقاف، ( ِٗٔ) ٍبد اهلل ميحى َمْطَمح اأَلْنفاُس َكَمْسَرح الت َأن ُس ُفي ماَمُح َأْىُؿ  :بف عى

م د عمي شكابكة :تىٍحًقيؽ، دراسة ك لاساأَلْندَ  كت، د. ميحى  .ُّّ، صـُّٖٗمؤسسة الًرسىالىة، : بىٍيري
(270)Historia y Cultura de la Granada, p. 63. 

 .ُِْ، صُ، ؽ.رقـ، المثؿ ِ، ؽاأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ (ُِٕ)
ٍبًد الكىاًحد المىر اكيشي (ِِٕ) تىٍحًقيؽ: ، ب ُفي َتْمُخيُص َأْخَباُر الَمْغُربالماْعجُ  :الديف بف عمي يىمح، عى

كت: دار الكتب العممية، خميؿ عمراف المنصكر،د.  .َُٕص ُٖٗٗبىٍيري
 :اٍلقىاًىرىة، ُج شكقي ضيؼ،د.: تىٍحًقيؽ، الماْغُرب في حمي اْلَمْغُرب :عمي بف ميٍكسىى ،ابف سىًعيد (ِّٕ)

 .ِْْ-ِّْ، ص ص ـُٗٗٗدار المعارؼ، 
 .ٖٓ، ص ّّٕرقـ ، المثؿ ِؽ ،اأَلْنَدلاسفي  َعَكاـأْمثَاؿ الْ  (ِْٕ)
 .ِٗٓ، ص ّ، جَنْفح الطِّيب المىق ًرٌم، (ِٕٓ)
 .ُٓٗ، ص ٖٗٓرقـ ، المثؿ ِؽ ،اأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ (ِٕٔ)
 .ِٕٔ، ص ُُْٖرقـ ، المثؿ ِؽ ،المصدر نفسو (ِٕٕ)

(
278

)Historia y Cultura de la Granada, p. 6.  

 .ِّٕ، صُُِْرقـ ، المثؿ ِؽ ،اأَلْنَدلاسفي  ْلَعَكاـأْمثَاؿ ا (ِٕٗ)
 .ُٔٓ، ص.ُج ،الذ ُخيَرة ُفي َمَحاُسُف َأْىُؿ الَجُزيَرة، ابف بىس اـ (َِٖ)
 .ِٔٓص. ،ُج ،المصدر نفسو (ُِٖ)
 .ُُّ، ص.َمْطَمح اأَلْنفاسُ  (ِِٖ)
ٍبد اهلل  (3ٖٕ) م دابف األىب ار، أبك عى مة السَِّيراءال: د اهلل بف أبي بىٍكربف عىبٍ  ميحى : د. حيسىيف تىٍحًقيؽ، حا

 .ُِٔـ، ص ُٖٓٗ ،اٍلقىاًىرىةدار المعارؼ،  :اٍلقىاًىرىة، ِمؤنس، ج
ُديف (ِْٖ) المزارعة: ىي تسميـ األرض لرجؿ يقـك بزراعتيا  . كُْٓ، ص.َكثَاُقؽ الماَراُبُطيَف َكالماَكحِّ

ما يخرج اهلل تعالى مف ببعض ما يخرج منيا كالبذر مف المالؾ، كتتـ "بجزء مشاع مسمى م
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ا بيف الفيقىيىاء، كمع ذلؾ نستطيع أف . كتقـك عمى عدة مبادئ ىي مكضكع اختّلؼ أحيانن األرض"
ف أحدىما صاحب ، تتـ المزارعة بيف شخصيأكالن :نمخص األساسي مف تمؾ المبادئ كما يمي

ا، تقـك المزارعة عمى أساس عقد بيف األرض أك ككيؿ ينكب عنو كاآلخر عامؿ مزارع. ثانين 
الطرفيف السالؼ ذكرىما. ثالثا، تتراكح مدة عقد المزارعة بيف سنة كأربع سنكات كما تكض  ذلؾ 

كط. غير أف بعض الفيقىيىاء، كعم ٍزـ، النماذج التي تمدنا بيا كتب العيقيكد كالش ري ى رأسيـ ابف حى
، فإف "ألف عقد المزارعة مطمؽ". كمف ثـذىبكا إلى القكؿ بأنو ال يجب اشتراط مدة معينة. 

اشتراط مدة زمنية عامؿ باطؿ، في نظرىـ، ألنو مخالؼ لما كرد في كتاب اهلل تعالى. كلما كاف 
ِى  المزارعة بانتياء مدة رابعا، تنتيي عممية  . . كما كاف يعمؿ بو الصحابة سيكؿيعمؿ بو الر 

ٍزـ العقد، إذا كانت ىذه المدة الزمنية محددة طبعن  ذا كانت مفتكحة كما يكصي بذلؾ ابف حى ا. كا 
فإف المزارعة قد تنتيي بكفاة أحد طرفي العقد. أك بخركج أحدىما مف العممية. كحتى في حالة 

لية كأقر كرثتو المزارع كفاة أحدىما مف الممكف أف تستمر، كذلؾ إذا تيكفِّي صاحب االستغّل
كأبقكه في عممو، كرضي ىذا األخير بذلؾ. ككذلؾ إذا تيكفِّي المزارع كأقر صاحب االستغّللية 

، ّ، جُلَساف الَعَربانظر:  )أك ككيمو( أحد أبناء المزارع كرضي ىذا األخير )أم االبف( بذلؾ.
، ُُج يب االرناؤكط،ع: شتىٍحًقيؽ، اف بترتيب ابف بمبافبصحيح ابف حابف حباف:  ؛ّٕٕص

كت كشاؼ : منصكر بف ييكنيس بف صىّلحى  ،البيكتي ؛ْٗٓ، صـُٕٖٗمؤسسة الًرسىالىة، : بىٍيري
م د حسف،د.: تىٍحًقيؽ، القناع عف متف القناع كت، ّج ميحى ، ـُٕٕٗدار الكتب الًعٍمًمي ة،  :بىٍيري

بىاط ،الَخاُمس الُيْجُرم خلؿ اْلَقْرف اأَلْنَدلاسالزراعة في ييكسيؼ: ، د. نكادم ؛ِّٓص  :الرِّ
 .ُٔٗص ، ـََِٕمطبعة الجسكر، 

  .ُُّك ّٔ، ص.ْ، جَنْفح الطِّيب المىق ًرٌم، (ِٖٓ)
 .َْٗ، ص.ِ، جابف راْشد لفتاك  ابف ريٍشد، (ِٖٔ)
ٍنشىًريسي( ِٕٖ)  .ُْٓ، ص.ٔ، جالُمْعَيارا الماْعُرب ،الكى
 .ُُّ، صَمْطَمح اأَلْنفاسُ  (ِٖٖ)
 .ُِٔ، ص ِ، جمة السَِّيراءالحا ابف األىب ار،  (ِٖٗ)
 .ٖٗ، ص.ّ، جَنْفح الطِّيب المىق ًرٌم، (َِٗ)
 .ٓٔ، ص.ُ، ـ.ْ، ؽ.الذ ُخيَرة ُفي َمَحاُسُف َأْىُؿ الَجُزيَرة، ابف بىس اـ (ُِٗ)
 .َُْ، ص ُْٖٕ رقـالمثؿ ، ِ، ؽاأَلْنَدلاسفي  أْمثَاؿ اْلَعَكاـ (ِِٗ)
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 ادلصادر وادلرارعقائًت 
 أول : ادلصادر انعربيت ادلطبىعت 

ٍبػػد اهلل بػػف أبػػي بىٍكػػ -ُ ػػد بػػف عى م  ٍبػػد اهلل ميحى مػػة السِّػػَيراء: ـ(َُِٔ/هٖٓٔر)ت ابػػف األىب ػػار، أبػػك عى ، الحا
 .ـُٖٓٗ ،دار المعارؼ، اٍلقىاًىرىة :اٍلقىاًىرىة، تىٍحًقيؽ: د. حيسىيف مؤنس

األنػيس المطػرب بػركض  ـ(:ُِّٓىػػ/ِٕٔ، أبك الحسف عمى بف عبداهلل الفاسػي) تابف أبي زرع -ِ
اب بػػف منصػػكر، عبػػد الكىػػد.، تىٍحًقيػػؽ: القرطػػاس فػػي أخبػػار ممػػكؾ المغػػرب كتػػاريخ مدينػػة فػػاس

بىاط  .ـُِٕٗدار المنصكر لمطباعة كالكراقة،  : الرِّ
م د)ت -ّ م د بف ميحى ٍبد اهلل ميحى ، ناْزَىةا الماْشَتاُؽ ُفي اْخُتَراُؽ اآلَفػاؽـ(: ُُْٔىػػ / َٔٓاإًلٍدًريسي، أبك عى

كت: عالـ الكتب،   .ـُٖٗٗبىٍيري
سىػف عمػي الشىػٍنتىريني، ابف بىس ػاـ -ٗ ، الػذ ُخيَرة ُفػي َمَحاُسػُف َأْىػُؿ الَجُزيػَرة: (ـُُْٕىػػ / ِْٓت)أبػك اٍلحى

كت ،عباس  إحساف د.تىٍحًقيؽ:   .م333ٔدار الثقافة ،  :بىٍيري

ػػد بػػف إبراىيـ)عػػاش فػػي القػػرف  -ٓ م  ، ترجمػػة: كتػػاب الفلحػػةـ(: ُُىػػػ/ ٓابػػف بصػػاؿ، أبػػك عبػػد اهلل ميحى
م د عزيماف، تطكاف: معيد م  .ـُٓٓٗكالم الحسف، خكسي ماريا مياس بييكركسا، كد. ميحى

ػػد شػػبًيًميٌ اإلابػف حجػاج  -ٔ ػػد بػف ميحىم  ػر أىٍحمى  : د.ـ(، تىٍحًقيػػؽُُىػػ/ ٓ)عػاش فػي القػػرف المقنػع فػػي الفلحػػة :، أبػك عيمى
 ـ.ُِٖٗردني، مجمع المغة العربية األ: افصّلح جرار كجاسر أبك صفية، عم  

ػػٍزـ -ٕ ػػًعيد، ابػػف حى ػػد بػػف سى ػػد عمػػي بػػف أىٍحمى م  ػػد ، تحقيػػؽ: د.المحمػػي: (مٖٙٓٔهــ/ / ٙ٘ٗت)أبػػك ميحى م  ميحى
 .ـُِّٗمنير الدمشقي، اٍلقىاًىرىة : الطباعة المنيرية، 

ٍبػد اهلل بػف عبػد المػنعـ ،اٍلًحٍميىًرم -ٖ م د بف عى ٍبد اهلل ميحى ْكض الُمْعَطػار : (ـَُْٓىػػ / َُٗت)أبك عى الػر 
كتُفي َخَبُر اأَلْقَطار  .ـُّٖٗمؤسسة ناصر لمثقافة، : ، تىٍحًقيؽ: د.ًإٍحسىاف عىب اس، بىٍيري

 ـ.ُّٖٗمطبعة بريؿ، : ليدف ،صكرة األرض: ـ(ٕٕٗى/ ّٕٔت )ابف حىٍكقىؿ، أبك القاسـ ميحىم د بف عمي -ٗ
ي ػاف  -َُ تىٍحًقيػؽ: بػدرك ، المقتػبس( : ـ َُٕٔىػػ/ / ْٗٔ)ت أبو َهْرَواى َحيَّاى خلف بي ُحَسيي ،ابف حى

 ـ ُٕٗٗثقافة، العربي  لم  المعيد االسباني :مدريدشالميتا، 
كت عميمىٍحميكد د.تىٍحًقيؽ:  ، المقتبس :_____ -ُُ  .ـ ُّٕٗدار  الكتاب  العربي، : مكي، بىٍيري
منشكرات دار : سماعيؿ العربي، الدار البيضاءإد.، تىٍحًقيؽ: اأَلْنَدلاس المقتبس في تاريخ :_____ -ُِ

 .ـَُٗٗاآلفاؽ الجديدة، 
َمْطَمػح اأَلْنفاػُس َكَمْسػَرح الت ػأَن ُس ُفػي (: ـُُّْىػػ /ِٗٓت )ٍبػد اهلل ابف خاقاف، أبك نصر الفت  بف ميحىم د بػف عى  -ُّ

 ـ.ُّٖٗمؤسسة الًرسىالىة، : د. ميحىم د عمي شكابكة، بىٍيريكت :، دراسة كتىٍحًقيؽماَمُح أَْىُؿ اأَلْنَدلاس
م د بف حارث بف أسػد ، الخيشىًني -ُْ ٍبد اهلل ميحى ، اٍلقىػاًىرىة: الػدار َبػةقاَ ػاة قاْرطا  :ـ(ِٕٗىػػ/ُّٔت )أبك عى

 .ـُٔٔٗالمصرية لمتػأليؼ كالترجمة، 
ًطيػػب -ُٓ ػػد التممسػػاني، ابػػف اٍلخى م  ٍبػػد اهلل ميحى اُلَحاَطػػة ُفػػي : (ـ ُّْٕىػػػ /  ٕٕٔت )لسػػاف الػػديف أبػػك عى

ٍبد اهلل عناف،َأْخَباُر َغْرَناَطة م د عى  .ـََُِمكتبة الخانجي، : اٍلقىاًىرىة ، تىٍحًقيؽ: ميحى
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بىػاط د.، تحقيؽ: يار الختيار في ذكر المعاىد كالديارمع :_____  -ُٔ م د كمػاؿ شػبانة، الرِّ نشػر: : ميحى

 .ـُٕٕٗ، المعيد الجامعي لمبحث العممي
م د) -ُٕ ، تحقيػؽ: العبػر كديػكاف المبتػدأ كالخبػر(: ـَُْٓىػػ / َٖٖتابف خمدكف، عبد الرحمف بف ميحى

كت : دار الفكر،خميؿ شحادةد.  .ـَََِ ، كد.سييؿ زكار، بىٍيري
، نشر القاضي كتاب الفلحة)القرف السادس اليجرم/ الثاني عشر الميّلدم(: شًبيًمٌي اإلأبك الخير  -ُٖ

 .ـُٕٓٗالمطبعة الجديدة، : التيامي الناصرم، فاس
 ـُٗٗٗالمكتبة العصرية،  ، بىٍيريكت:مختار الصحاح: ـ(ُِٕٔ/ػىٔٔٔالقادر)تعبد بكر بف  أبيميحىم د بف ، الرازم -ُٗ
ف الة الخػكاف فػي طيبػات ـ(: ُِِّىػػ/َّٔتبك الحسف بف عمي األىٍندىليسي)أف التجيبي، ابف رزي -َِ

م د بف شقركفد.، تحقيؽ: الطعاـ كاأللكاف كت، ميحى  .ـُْٖٗ دار المغرب لمطباعة، :بىٍيري
م د بف أىٍحمىد -ُِ ر بف ، تىٍحًقيؽ: د. الميٍختىاابف راْشد لفتاك (: ـُُِٔ/هَِٓت )ابف ريٍشد، أبك الكليد ميحى

كت  .ـُٕٖٗدار الغرب اإًلٍسّلمي، : الطىاًىر الٌتميمي، بىٍيري
كاـ كمرعي السكاـ في نكػت م األا رَ ـ( : 1295/ ىػ 694 )تأبك يحيى عبيد اهلل بف أىٍحمىد الزجالي، -ِِ

ػػد بػػف شػػريفة، منشػػكرات كزارة الدكلػػة اٍلعىػػكىاـ  ٍمثىػػاؿأ) الخػػكاص كالعػػكاـ م  فػػي األىٍنػػدىليس( تىٍحًقيػػؽ: د.ميحى
 ـ.ُُٕٗلمكمفة بالشؤكف الثقافية كالتعميـ األصيؿ، فاس، ا

ػػًعيد، -ِّ ْغػػُرب فػػي حمػػي اْلَمْغػػُرب: ـ(ُِٖٔ/هٖٓٔسىػػى)ت عمػػي بػػف ميك  ابػػف سى تىٍحًقيػػؽ: د.شػػكقي ، الما
 ـُٗٗٗ: دار المعارؼ، اٍلقىاًىرىةضيؼ، 

م د المالقي السقطي، أبك -ِْ ٍبد اهلل ميحى كػكلف كليفػي ، اعتنػاء في آداب الحسػبةـ(: ُِّْىػ/ُّٔ)ت عى
 .ـُُّٗبركفنساؿ، باريس، 

المحكػـ كالمحػػيط العظػػـ فػػي  :م (٘ٙٓٔهــ/ /3٘ٗ) ت بػػك الحسػف عمػػي بػف إسػػماعيؿأ، هابػف سػيد -ِٓ
 .ـُٖٓٗمطبعة مصطفى البابي الحمبي، : اٍلقىاًىرىة، عائشة عبد الرحمفد.، تحقيؽ:  المغة

ػد جػاد ي عمػـك الم َغػةا كأنكاعيػاالمازُىػر فػـ(:  َُٓٓىػ/ 911 الس ييكًطي، جىّلىًؿ الدٍِّيًف )ت -ِٔ ، تىٍحًقيػؽ كضػبط: د.أىٍحمى
ـ، بىٍيريكت: دار الفكر، د.ت.  المكلى كد.عمي البجاكم كد.ميحىم د أبك الفىٍضؿ إبراىي

رم، ابف الش ب اط -ِٕ م د بف عمي المصرم الت ػٍكزى قطعة في كصؼ اأَلْنَدلاس  (:م 3ٕٕٔ/    ه/3ٔٙت )ميحى
صػحيفة : أىٍحمىد ميٍختىار العىب اًدم، مدريدد. ، تىٍحًقيؽ :مط كسمة المرط(كصقيمة مف كتاب )صمة السّ 
 .ـُُٕٗمعيد الدِّرىاسىات اإًلٍسّلمية، 

 ـ.ُٕٔٗدار الكاتب اٍلعىرىًبيِّ، : ، الٍقىاًىرىةبغية الممتمس: ـ(َُِِىػ /  ٗٗٓت )، أىٍحمىدي بف يحيى بف أىٍحمىد الض ًبي   -ِٖ
م د بف عبد الممؾ: ، أبك عبد اهلل غْنَريالطٌي -ِٗ م د ، تحقيؽ: د.زىرة البستاف كنزىة األذىافميحى  ميحى

 ـ.ََُِ ، بغداد: مركز إحياء التراث العممي،مكلكد خمؼ المشيداني
ـ القيسػي الغىٍرنػاطي -َّ ـ، أبك بكر ابف عىاًص ، األزمنػة كمعرفػة أعيػاف الككاكػبك األنػكاء : ـ(1453ق ٕٖٓ)ت ابف عىاًص

ـ العربية كاإلسّلمية، : كرتنشر فؤاد سزكيف، فرانكف  ـ.ُٖٓٗمعيد تاريخ العمك
ـ لػو: ر فػي مستحسػف األجكبػة كالم ػحكات كالحكـػ كاألَْمثَػاؿ كالحكايػات كالنػكادرزاىُ َحداُقؽا األَ : _____ -ُّ ، حققػو كقػد

ـ، بىٍيريكتد. ـ عبد المطيؼ عبد الحمي  ـ.ُِٗٗالمكتبة العصرية، : أبك ىما
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ػػدأبػػك عىٍبػػدي الٍ ، ابػػف عىٍبػػد الٍبػػر -ِّ ػػد بػػف ميحىم  تىٍحًقيػػؽ: ، السػػتذكار لمػػذاىب أقمػػة األمصػػار :ـ(ََُٕىػػػ/ّْٔ)ت  مىًمػػؾ أىٍحمى

ـ ميحىم د عطا ك د.  ـ.ُٖٖٗدار الكتب الًعٍمًمي ة،  :بىٍيريكت، ميحىم د عمي معكضد. سال
ػػد بػػف عبػػد اهلل -ّّ رسػػالة فػػي ـ(: ُِىػػػ/  ٔ)ت فػػي النصػػؼ الثػػاني مػػف القػػرف ابػػف عبػػد الػػرؤكؼ، أىٍحمى

، ضػػمف كتػػاب ثػػّلث رسػػائؿ أندلسػػية فػػي آداب اٍلًحٍسػػبىة، تىٍحًقيػػؽ: ليفػػػي اْلُحْسػػَبة كالماْحَتُسػػب آداب
 .ـُٓٓٗمطبعة المعيد العممي لآلثار الشرقية، : بركفنساؿ، اٍلقىاًىرىة

ٍبػػًد الكىاًحػػد المىر اكيشػػي، مح -ّْ الماْعُجػػب ُفػػي َتْمُخػػيُص َأْخَبػػاُر : ـ(ُِْٗىػػػ/ْٕٔت الػػديف بػػف عمػػي) يػػىعى
كت: دار الكتب العممية،، تىٍحًقيؽ: د.ْغُربالمَ   ـ.ُٖٗٗخميؿ عمراف، بىٍيري

 ـ.ُٕٗٗمكتبة الثٌقافة الدِّينًي ة، : ، تىٍحًقيؽ: د. حيسىيف مؤنس، الٍقىاًىرىة َكثَاُقؽ المارَاُبُطيَف َكالماَكحُِّديف _:___ -ّٓ
ػػد -ّٔ ػػد بػػف أىٍحمى م  ٍبػػدكف، ميحى ُرَسػػاَلة فػػي ـ(: ُِىػػػ/ٔلقػػرف كؿ مػػف االتًِّجيبػػي) ت فػػي النصػػؼ األ ابػػف عى

، نشػػرىا: ليفػػي بركفنسػػاؿ، ضػػمف كتػػاب ثػػّلث رسػػائؿ أٍندىليسػػٌية فػػي آداب اٍلًحٍسػػبىة اْلَقَ ػػاء كاْلُحْسػػَبة
 .ـُٓٓٗالًعٍمًمي الًفًرٍنسي،  المعىٍيد :كالميٍحتىًسب، اٍلقىاًىرىة

ػػػر )ت  -ّٕ ػػػد بػػػف عيمى بػػػار كتنكيػػػع اآلثػػػار ترصػػػيع األخـ(: َُٖٓىػػػػ/ ْٖٕالعػػػذرم، أبػػػك اٍلعىب ػػػاس أىٍحمى
ٍبػًد اٍلعىًزيػًز األىػكاني، مدريػد كالبستاف في غراقب اْلُبْمداف كالمسالؾ إلى جميع الممالؾ ، تىٍحًقيؽ د. عى

 .ـُٓٔٗ: منشكرات معيد الدراسات اإلسّلمية ، 
ػػػد ر ابػػػف ًعػػػذىا -ّٖ م  ػػػد بػػػف ميحى ْغػػػُرب فػػػي أخبػػػار (:ـُُِّ/ىػػػػُِٕت )م، أبػػػك اٍلعىب ػػػاس، أىٍحمى  الَبَيػػػاف الما

كتاأَلْنَدلاس كاْلَمْغُرب  .ـُّٖٗدار الثٌقافة، : ، تىٍحًقيؽ: ككالف كبركفنساؿ، بىٍيري
، نشػػر رينيػػارت تقػػكيـ قاْرطاَبػػةـ(: َٖٗىػػػ/َّٕب  بػػف سػػعد، أبػػك الحسػػف الكاتػػب القرطبػػي )تيػػرً عى  -ّٗ

 ـ.ُّٕٖدكزم، ليدف: بريؿ، 
ػػد -َْ ػػد  بػػف أىٍحمى م  ، تىٍحًقيػػؽ: الفلحػػة : (ـ ُُْٖ/ ىػػػ  َٖٓت )ابػػف العػػكاـ، أبػػك زكريػػا  يحيػػى  بػػف ميحى

 .ـَُِٖ :دكف جكزيؼ، انطكنيك بانككرم، مدريد
م د بف أىي كب الغرناطي )ت -ُْ ٍبد اهلل ميحى فرحػة اأَلْنفاػْس فػي تَػاُريخا  ـ(:َُُٕ/هٓٔٓابف غالب، أبك عى

 ـ.ُٔٓٗ، تىٍحًقيؽ: د.لطفي عبد البديع، اٍلقىاًىرىة: مطبعة مصر، اأَلْنَدلاس
ػػد بػف يعقػػكب الفيركزآبػادم، -ِْ م  ، تحقيػؽ: مكتػػب تحقيػػؽ التػػراث فػػي القػػامكس المحػػيط :مجػػد الػػديف ميحى

كت: مؤسسة الرسالة  .ـََِٓ، مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بىٍيري
 .المطبعة الكىبية، د.ت: ، اٍلقىاًىرىةالفلحة اليكنانيةـ(: ِّٗىػ/ُُّقسطكس ، ابف لكقا) ت -ّْ
ػػد بػػف عبػػد الممػػؾ أبػػك الحسػػف عمػػي ،ابػػف القطػػاف -ْْ م  َمػػاْف فػػي  ـ(:َُِْىػػػ/ِٖٔ)ت بػػف ميحى نظػػـ الجا

بىاط، ، تىٍحًقيؽ: د. مىٍحميكد عمي مكيأخبار الز َماف  .د. ت، كمية اآٍلدىاب كالعمـك اإلنسانية: الرِّ
ْنػػَدلاسمؤلػػؼ مجيػػكؿ -ْٓ عمػػى المجمػػس األ: ، تحقيػػؽ كترجمػػة : لػػكيس مكلينػػا ، مدريػػد  ، ذكػػر بػػلد اأَل

 .ـُّٖٗ سيف،آية، معيد ميغيؿ العمم لؤلبحاث
ػدد.: قيػؽ، تحمفتاح الراحة ألىػؿ الفلحػةمؤلؼ مجيكؿ،  -ٙٗ م  إحسػاف صػدقي د.عيسػى صػالحية ك  ميحى

 .ـُْٖٗ، الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب المجمس :العمد،  الككيت
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ٍقًدًسي -ْٕ ػد شػمس الػديف، اٍلمى م د بػف أىٍحمى ، ألقػاليـأحسػف التقاسػيـ فػي معرفػة ا: (ـَٗٗىػػ/َّٖت )ميحى

 .ـُُٗٗاٍلقىاًىرىة، مكتبة مدبكلي،
م د بف أىٍحمىد ، أ المىق ًرمٌ  -ْٖ َنْفػح الطِّيػب مػف غاْصػف  (:ـُُّٔىػػ / َُُْت )بك العباس أىٍحمىد بف ميحى

كت ، ًإٍحسىاف عىب اسد.، تىٍحًقيؽ: اأَلْنَدلاس الَرُطيب اًدر، : بىٍيري  .ـُٖٖٗدار صى
 ـ.َُُِ، دار صادر: بىٍيريكت ،ُلَساف الَعَرب: ـ(ُُُّىػ/ُُٕت)لفىٍضؿابف مىٍنظيكر، جىمىاؿ الٌديف أبك ا -3ٗ

م د -َٓ ٍيدىاني، أبك الفىٍضؿ أىٍحمىد بف ميحى ، قدـ لو كعمؽ عميو: مجمع اأَلْمثَاؿ: (ـ ُُِْ /ىػ 518)ت اٍلمى
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