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 مقدمة :

 طوائف الحرفيين في غرناطة

اطة العديد من الحرف في مجاالت مختلفة،  في الزراعة امتهن األندلسيون في غرن
والتجارة والصناعة. ومن عنايتهم بالزراعة، إصالحهم لوسائل الري وتنظيمها،وبناء السدود، 
وشق القنوات،  وأقامت الجسور والقناطر، واستغالل المياه المتساقطة من الجبال،وحفر 

ه، وكذلك استخدام الثيران في تقليب األرض أحواض لتجميعها، واستخدام السواقي لرفع الميا
 وحرثها وإعدادها للزراعة.

وبرعوا في حفظ المحاصيل الزراعية وتجفيفها، كما زرعوا العنب وكانوا يحتفظون به 
ومن أهم المحاصيل الزراعية لديهم :التين والرمان  ،)1(سليًما من الفساد إلى شطر العام القادم

 ز، واللوز، والتفاح، والنخيل، والكتان، والقمح والشعير. والبلوط، والجو  ،)2(والقسطل

ومن أنواع الحبوب التي اشتهرت بها مملكة غرناطة القمح والشعير والذرة والتي 
انتشرت زراعتها في سهول غرناطة حيث ُوصفت بغرناطة بأنها "بحر من بحور الحنطة 

طواحين الماء وكان في .وكانت الحبوب ُتطحن باستعمال )3(ومعدن للحبوب المفضلة "
كما عرفوا صناعة عصر الزيتون وصناعة  )4(غرناطة وحدها أكثر من مائة وثالثين طاحونة 

 (5(.الزبيب

وبهذا تكون حرفة الزراعة من الحرفة األساسية في حياة أهل غرناطة بحكم طبيعة 
ئع وأنها محصلة األرض وتوفر المياه وقد وصفها ابن خلدون كما ورد سابًقا بأنها "أقدم الصنا

 )6(للقوت"

وعلى أساس توفر حرفة الزراعة وتوفر مقوماتها توفرت كثير من الصناعات القائمة 
عليها كصناعة عصر الزيوت، وصناعة الروائح العطرية، وصناعة األدوية وغيرها من 

 الصناعات القائمة على الصناعة .

لبضائع ومحاولة بيعها بأغلى أما حرفة التجارة فقد عرفها ابن خلدون: "بأنها شراء ا
أو نقلها إلي بلد هي فيه أنفق و اغلى أو بيعها  )7(من ثمن الشراء إما بانتظار حوالة األسواق
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بالغال على االحالة ...الخ وقد ذكر أن المال الُمستخدم في التجارة إذا كان كثيًرا عظم الربح 
 )8(.ألن القليل في الكثير كثير"

ألندلس داخلًيا، وخارجًيا وخاًصة في غرناطة ؛ولعل السبب وقد راجت التجارة في ا
في رواج التجارة األندلسية موقع هذه البالد على الحوض الغربي للبحر المتوسط حيث كانت 

أن بعض المنتجات األندلسية )9(موانئ األندلس تعج بالنشاط والحركة، وقد ذكر ابن حوقل
ق، والمالبس الكتانية والتين المجفف،والخزف كالمالبس المطرزة واألصواف،والحرير، والور 

المذهب  واألسلحة كانت ُتصدر إلى مصر وخراسان وغيرها، وكما عرفوا نظام الحوالة في 
 التعامل التجاري عرفوا كذلك التعامل بالنقد،  وبذلك ازدهرت فيها التجارة.

تجارة من أهل غرناطة يعمل ب)10(وكان محمد بن محمد بن محمد بن بيبشالعبدري 
الكتب ويتكسب منها باألضافة إلى اهتمامه باللغة العربية فقد ذكر ابن الخطيب بأنه كان 

 )11(."متعيًشا من التجارة في الكتب، ُأثري منها وحُسنت حاله"

ويبدو لي أن من ضمن اسباب نشاط التجارة الخارجية في غرناطة موقعها 
وروبية وللعالم اإلسالمي من خالل قربها االستراتيجي المتميز من حيث مجاورتها للدول اال

من بالد المغرب العربي كما اشتهرت غرناطة بعدد من الصناعات األخرى مثل صناعة 
 األواني الفخارية والزجاجية 

وكذلك الصناعات الجلدية التي ُتعتبر نادرة ومرتفعة السعر في نفس الوقت 
 عية أكثر منها رعوية .ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن أرض غرناطة زرا )12(

إن تعلم الحرف كان يتم غالًبا بالوراثة، فالحرفي كانيتعلم صنعته من أبيه وجده منذ 
صغره، أو تقوم أسرتهبإلحاقه بالحرفي الذين ترغب في تعليمه صنعته فيعمل صبًيا ومعاونا 

 ومساعدا لديه إلى أن يتعلم الصنعة؛حيث يمكنه بعدها أن يستقل بعمله الخاص.

عد أن يتقن الصانع صنعته يصبح صانعا ُمدربا أي يمكنه أن يقوم بتدريب غيره وب
، وقد  )13(من المهنيين إلى أن يصل إلى مرتبة الشيخ أو الرئيس إذا ثبتت جدارته في المهنة

نظم المسلمون الِحرف وطوروها،  لذلك كان لكل ِحرفة أو مهنة رئيًسا أو شيًخا مسؤواًل 
 )14(.فهو بمثابة النقابة لهذه المهنة وأكثرهم خبرًة وعماًل بهارسمًيا عن الحرفيين 



 الحربيجميلة بخيتان   الباحثة      في االرتقاء بالحرف والصناعات  أليدي العاملة في غرناطة بني األحمر ودورهما

 - 321 - 

ويكون انتخاب وترشيح رئيس طائفة الحرفيين  بموافقة من القاضي والمحتسب، 
ويكون تعميده رئيًسا لهذه المهنة في احتفال رسمي يتم خاللهتذكيره بأخالقيات المهنة ويؤخذ 

 عليه االلتزام بها.

أو شيخ المهنة: تحديد ثمن السلعة في البيع والشراء،وحل  ومن مهام رئيس أو نقيب
المشكالت والخالفات التي تحدث في حرفته أو نقابته المسؤول عنها،  كما يقوم بإبالغ 
الحرفيين بالمعلومات التي قد تصدرها الدولة بشأن الحرفة وما يختص بها، وكان اللقب الذي 

 )15(.مغرب هو الرئيس أو الشيخُيطلق على مسؤول الحرفيين في األندلس وال

وقد انتشرت الصناعات وتقدمت فاقترنت أسماء كثير من الُصناع بمهنهم مثل: 
وكانت تلك النقابات تعتبر عامًًلمساعًدأ في ضبط  .)16(أحمد الحداد وسعد الغزال وغيرهما

المواد  عماللحرفيين، فهي تعمل على حماية الصانع والمستهلك مًعا،فتساعدالصانع في توفير
 الخام الالزمة لصنعته  

وتحمي الصانع وتسعى لرفع مستواه االجتماعي بحيث يكون آمًنا على رزقه، 
خاصة أن الصناع ُيعتبرون من طبقة العامة؛ لذا كانوا يحظون بعناية الدولة ودعمها كما أن 

 )17(.تلك النقابات تحقق الحماية للمستهلك من الغش والتدليس

 ،  ومن ذلك)18(من أنواع الحرف يحتل شارعا أو سوقا باسمه بل لقد كان كل نوع
 )19(ربض الفخارين بغرناطة  -1

 )20(سوق العطارين -2

 )21(سوق الصباغين والوراقين والدباغين -3

 )22(سوق الطوابين -4

وقد انتظم الحرفيون والصناع في طوائف على رأس كل حرفهمنها رئيس أو زعيم 
ت النساء الرجال في مهنة الصناعة،  فظهرت بعض النساء ألصحاب الحرفة، وقد شارك

الالئي احترفن الغزل والنسيج في غرناطة. فقد قيل: "إنه يجب أن اليباع غزل القطن، وال 
 )24( .فهو موضع غش النساء يدلسن فيه ليزيد لهن في الوزن" )23(الكتان مكبب
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عاتهم، وتظل تلك وكانت كثير من الصناعات تحمل أسماء صانعيها وتوقي     
التوقيعات المصدر الرئيسي في معرفة أسماء الصناع والحرفيين، وتساعد التوقيعات في 
معرفة التوارث المهني للمهنة في بعض األسر كما تشير الى العالقه بين صانع وآخر فقد 

أسم يكون تلميًذا له أوغالًما أو اجيًرا عنده، وقد يكون التوقيع باألسم الشخصي للصانع أو 
الشهرة له كما تشير التوقيعات إلى المهارات الفنية لكل صانع ومكانته بين أبناء حرفته، 
وكذلك ُتفيد في اإلشارة إلى مكان الصنعة ودلياًل على إعتزاز الصانع بصنعته، وحرصه على 

 )25(.الترويج لمنتجاته

مثل هذه أنه ومع أزدهار الصناعة وكثرتها، ورواج منتجاتها قل أن ُترى       
السوق وأعداد  التوقيعات وذلك ألن الصناعات أصبحت تجارية بشٍكل أكبر، لُتغطي حاجة

السكان الُمتزايدة على غرناطة ولكن هذا اليعني أن المصنوعات كانت خالية تماًما من 
الكتابات بل أنها في كثٍير من األحيان إذا كانت القطعة المصنعةخاصة بشخص محدد ففي 

كتب عليها أسمه أوأن تكون القطعه متفردة وُصنعت في عهد حاكم او رئيس تلك الحالة يُ 
بعينه كماكانت اآلنية ُتصنع في بعض األحيان حسب مطالب ورغبات ُمبتاعيهاأوحسب 

 التصاميم التي يريدونها . 

ومن أمثلة ذلك أنه ُوجدت في متحف اآلثار بمدريد ُثريا مصنوعة من البرونز ترجع 
ر المبني في عصر بني األحمر أو بني نصر، ُكتب في أسفل هذه القطعة إلي جامع األحم

البرونزية اسم السلطان محمد الثالث بن نصرالذي ُأسس الجامع في عصرة 
 )26(.م(، كما تكررت عبارة )الغالب إال هللا (على هذه الثريا البرونزية 1305ه/705)

سم صاحبهاومن ذلك قطع وكانت القطع المصنوعة ُيكتب عليها في بعض األحيان ا
النسيج المصنوعه حيث كان الُمحتسب يوصي الصباغين"بأن يكتبوا على ثياب الناس 

 أو تختلط بعضها ببعض. )27(أسمائهم لئال يتبدل منها شئ"

كماوجدت طائفة من الحرفيين في غرناطة ُتسمى )الفكاكين( مهمتها تبادل األسرى 
كما ُعرف الفكاكونباإلستقامة والصدق وتمتعوا بثقة  بين مملكة غرناطة والممالك األسبانية،

 )28(.وكانت لهم ُأجورعالية نظير أتعابهم الطرفين )المسلمين واألسبان(



 الحربيجميلة بخيتان   الباحثة      في االرتقاء بالحرف والصناعات  أليدي العاملة في غرناطة بني األحمر ودورهما

 - 323 - 

وقد أمتاز الغرناطيون بحبهم للصناعة والحرف والفنون، وقد ظهرت عليهم مالمح 
 )29(.النعمة وسعة العيش فكانت حياتهم االقتصاديه منظمة

دبير واحتياط في المعيشة ؛خوًفا من تعرضهم للحاجة، كما أن كما كانوا أهل ت
حيث وفد إليها في القرن السابع الهجري ،الثالث عشر )30(غرناطة اجتذبت اليها الصناع

الميالدي عدد من الفخاريين المشارقه، وأسسوا هناك مصنًعا، وستتحدث الباحثه عن صناعة 
 التفصيل. الفخار والخزف في الفصول القادمه بمزيد من

أحتلت الصناعة مكانة مهمة في المجتمع األندلسي بصفة عامة والغرناطي 
 بصفةخاصة

وقد ذكر ابن سعيد أن ُمراكش المغرب كانت متميزة بمصناعها، كما ذكر شهادة 
حق الهل األندلس بمن فيهم الغرناطيون حيث ذكر أن المغاربة كانوا يستعينون بصناع 

 ة خبراء في مجال الصناعة.األندلس الذين كانوا بمثاب

قال ابن سعيد:ويكفي في اإلنصاف أن َاقول أن َمراكش هي بغداد المغرب، وهي 
أعظم مافي بر العدوة وتميزت مراكش المغرب بمصانعها ومبانيها الجليلة،واكد ابن سعيد أن 

 )31(.المغاربةكانوا يجلبون لها صنائع األندلس وذلك في مشهور ومعلوم 

بني األحمر يغدُقون االموال على الصناع والصناعات مًعأ، ومن  حيث كان ملوك
ذلك أن السلطان أبو عبدهللا محمد بن يوسف بن نصرثالث ملوك بني نصر في غرناطة 
عندما بنى جامع الحمراء أنفق على بنائة االموال الكثيرة ولم يدخر جهًدا أومااًل في أن يكون 

 )32(.اإلسالمي هذا البناء عالًمة من عالمات المعمار

"وال غرو فقد أجمع الجغرافيون والرحالة على أن األندلسيين صينيون في إتقان 
" وذلك تشبيًها لهم بالصينيون في اتقان وجودة صناعته )33(الصنائع العلمية وإحكام المهن

 حيث اعتبروا الصناعة مكسًبا للرزق وُسنة من سنن الحياة واستمراريتها " 

يصنعون منتجاتهم باستعمال المواد األولية المتوفرة وبذلك يمدون وقد كان الحرفيون 
األسواق الداخلية المحلية بالعديد من المنتجات، وكذلك األسواق الخارجية وإن كان ذلك 

، فالعرب كما ُذكر سابًقا امتهنوا مهنتين أساسيتين هي )الرعي والتجارة(وذلك )34(بنسبة أقل 
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دين عن مظاهر الحضارة والعمران فهم كما ذكر ابن خلدون بحكم معيشتهم في الصحراء بعي
 )35(."أعرق في البداوة،  وابعد عن الحضارة"

كما كانوا يرون أن بعضا من المهن تعتبر وضيعة التصلح لهم وقد سار عرب 
األندلس على نفس الطريقة فلم يمتهنوا كثيًرا من الحرف اليدوية وتركوها لغيرهم من عناصر 

ندلسي، لذلك انصرفوا إلى بعض المهن كالوزارة، والكتابة، ووالية األقاليم، المجتمع األ
 واإلشراف على األسواق، وتعليم الصبيان في الكتاب، وإمامة المسلمين في الصالة .

إال انه بعد انخراطهم في في حياة المجتمع األندلسي مارسوا عدة صناعات مثل: 
وبيع األقمشة، والعطور، والخضار، )38(الفخار وصناعة)37(والدباغة )36(صناعة النجارة 

 واشتغلت المرأة األندلسية بالمهن التي تتناسب وطبيعة  ،)39(والفواكة ومشتقات الحليب

والداللة،  والحجامة، )41(كانت هناك الطبيبةو  )40(المرأة مثل:الطباخة، الخبازة واللبانة
راس والمناسبات، والغاسلة التي تغسل التي تقوم بتمشيط وتزيين النساء في األع والماشطة،

 المراه الميتة والنائحة التي تبكي وتنوح في         

المأتم،وعلى العكس منها كان هناك المغنية التي تغني في األعراس والمناسبات.كما 
عملت المرأة الغرناطية بمهنة تحضين بيض دودة الحرير أو دودة القز ذلك إلنتاج الحرير 

 )42( .الطبيعي

كما اشتغلت المراةالغرناطيةبعدة صناعات اخرى كصناعة النسيج حيث تقوم المراه 
بغزله في البيوت ثم يباع في األسواق للمساعدة في نفقات البيت أو مساعدة زوجها، وكانت 

، كذلك )43(تعهد ببيعه الى زوجها، أوامراة عجوز تذهب بالغزل إلى السوق وتعود لها بثمنه 
توليد( وقد ذكر ابن خلدون انها من المهن الضرورية في العمران اذا تحصل مهنة القابلة )ال

الغرناطية كمربية ألبناء العائالت الميسورة، وقد ذكر  كما عملت المراة  )44(بها حياة المولود 
وأغلب الظن أن هذه الحرف أستمرت قائمة في غرناطة في  ،)45(ابن خلدون هذا المهنة

ها من الحرف الهامة في المجتمع، والتي اليمكن االستغناء عصر بني األحمر وذلك ألن
 عنها.
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 األسواق :

بلغت الصناعات في األندلس أوجها في عصر بني األحمر، بدليل ماوجد من آثار 
عمرانية في غرناطة، وماوجد من نقوش وزخارف فيها وما أمكن العثور عليه من الصناعات 

دريد،وذلك يوضح لنا مابلغه الصانع الغرناطي من المنقولة والتي ُوجد معظمها في متحف م
 حرفية ومهنيةموجودة في صناعته.

كما كانت الصناعات الغرناطية غاية في اإلتقان، والجودة، والدقة، وكانت المهن  
تنتقل من خالل توريث األسره المهنة ألبنائها، وقد عمل الكثيرون بالصناعة من علماء 

القاب المهن التي عملوا بها مثل:الزجاج، والغزالي، وابن  وادباء وقضاة وغيرهم، وحملوا
الحائك وابن النقاش ...وغيرهم، والتوجدإالمعلومات قليلة جًدا عن إذا كان للحرفيين والصناع 

 لباس خاص بهمأثناء ممارسة المهنة ام ال ؟ فال ُيمكن التاكد من ذلك .

لكل مهنة زًيأ وأن أهل وقد وردت بعض األقوال التي تؤكدأن لكل عمل ثوًبا و 
الصناعات يكونوا يتميزون بمالبس مختلفة عن بعضهم البعض وذلك حسب نوع المهنة 
حيث أن المهن كالحدادة تحتاج الي مالبس خاصة وذلك لحماية مزاوليها، بل أن أهل الحرفة 

أن لباس  )46(الواحدة قد يختلف لباسهم من منطقة إلى أخرى ،فقد ذكر ابن صاحب الصالة
 زياتي قرطبة يختلف عن لبس زياتي أشبيلية .

وفي سياق الحديث عن مالبس اصحاب الحرف والمهن فقد كان محمد بن عبد 
وهو من أهل غرناطة ومن أعالم القران فيها، ويعمل على نهج وطريقة  )47(الولي الرعيني

قد ذكر ابن القدماء في اإلخشيشان عند المهن، وكان يلبس زًيا خاًصا عند ممارسة مهنته و 
 )48( .الخطيب بقوله:وكان له لكل عمل ثوب ولكل مهنة زّي، مارايت احسن ترتيًبا منه"

وكان من أهتمامبنواألحمر وتشجيعهم للصناعة وتطويرها ودعمها أن عملوا على 
تنظيم األسواق،فجعلوا لكل أهل حرفة سوًقا خاًصا بهم فكانت مدينة غرناطة تزخر باألسواق 

ل أصحاب حرفة سوًقا خاصأبهم،  فهناك حوانيت للصاغة والقراقين المتخصصة، فلك
 )50( .وحوانيت للعطارين )49(وحوانيت خاصة بالحدادين 
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كما كانت هناك حوانت خاصة للصناع وتجار وبائعي المواد الغذائية كالجزارين 
جاًرا والسماكين والشوائين والقالئين،واسواق للحدادين، وسوق للنحاسين،كما كان هناك ت

والدباغين، والطوابين  )52(وهناك حوانيت خاصة بصناع الفخار اوالفخاريين ،)51(للسروج 
.)53( 

وكانت األسواق الغرناطة في غاًية الترتيب، والتنظيم فباألضافة إلى تقسيم السوق 
إلى أقسام حسبتخصص أصحاب الحرفةأو المهنة كانت هناك أسواًق جامعة ُتباع فيها 

لبضائع والسلع،وتنتشر هذه األسواق في كل المدن األندلسية مثل: مختلف أنواع ا
 )54( .طرطوسة،مالقة ،جيان لورقة،  بسطة، وغرناطة وغيرها 

كما انتشرت األسواق الجامعة األسبوعية أي التي ُتعقد كل اسبوع مع اختالف اليوم 
بوع لعقد سوقها الذي ُتعقد فيه من مكان ألخر، ففي غرناطة كان يحدد يوم من أيام األس

 الجامع كل يوم خميس وُيعرف "بسوق الخميس" .

وفي هذه األسواق الجامعة التي يجتمع فيها واليها التجار والمشترين كانت تعرض و 
تباع كل أنواع البضائع المختلفة. وكان الغرض من إنشاء هذه األسواق تمكين الصناع 

مع في يوم محدد ومكان محدد بحيث والتجار من بيع إنتاجهم أوبضائعهم بإيجاد سوق جا
يرتاده الجميع ومن مختلف الطبقات مما ادى إلى إزدهار الحركة اإلقتصادية في غرناطة، 

 كما أن تنظيم األسواق 

 )55(.ُيسهل على المحتسب عملية الرقابة واإلشراف على األسواق

 ومن التنظيمات التي اعتمدت في تنظيم الحرفيين في غرناطة تجميع أصحاب
ويحمل كل ربٍض منها أسم المهنة التي يمارسونها فكان هناك  خاصة، المهن في أربضة

 وهو أحد ابواب غرناطة المعروفة .  )56(ربض الرقاقين  وباب الفخاريين

وكان يوجد في كل حي أو ربض مسجد خاص ُسمي باسماء أصحاب الحرفة 
الحرف والمهن ومن ذلك مسجد المشهورة في الحي أو الربض. فقد عملت الدولة على تنظيم 

 وهوأحد مساجد هذا الحي الشهير. )57(البيازين
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من أقدم  حي البيازين وكان هذا الحي مركًزا للكثير من الثورات والفتن، ويعتبر
، كما أن هذا الحي و يتميز هذا الحي بشوارعه الضيقة والمرتبةوأشهر أحياء غرناطة ،

فيه دار السيدة عائشة الحرة ؛ وهو المنزل الذي سكنت مقًرأإلقامة الصناع والحرفيين، و كان
وربما كانت تسميته بحي البيازين نسبة إلى به بعد خروجها من قصر الحمراء مع ولديها .

طائر الباز الذي تواجد بكثره في هذا الحي وكان الناس يصطادونه في رحالتهم البريه، وقد 
العناصر السكانية لغرناطة، واشتغلوا بعدد  سكن هذا الحي عدًدأ من اليهود الذي كانوا أحد

ال يزال موجوًدا حتى األن، من المهن الحرفية واإلدارية وترجع أهمية هذا الحي إلى أنه 
 )58.(ويعتبر واجهة لكثير من الباحثين

ويرى المستشرق الفرنسي"لويسماسينيون"بان التنظيم الحرفي أو المهني هو"مؤسسة 
ة وضبط أسرارها، وان اساسه تثبيت أسعار عادلة للمنتجات ثقافية تقوم بتنظيم الحرف

الصناعية والحفاظ على مستوى الصناعة، وان أساسهاعقد تأسيس... العرف ويسلم به 
 )59(.الداخلون في الجماعة وُيقسمون على أحترامة"

، كما سموا بأهل اصحاب )60(وقد كان ُيطلق على أهل الحرف اسم أهل الصنائع
 )63( .، او أصحاب الصنائع والمهن)62(وكذلك أرباب الصنائع ،)61(الصناعات

وكانت الكثير من األسر ُتنسب إلى مهنة معينة اشتهرت بها األسرة أومارسها أحد 
اآلباء أو أألجداد ومن هؤالء، الفقيه إبراهيم بن محمد األنصاري األوسي ويكنى بأبي إسحاق 

طة، ومن بيت ثروة، وكان أبوه أمين وُيعرف بالساحلي وبالطويجن وهو من أهل غرنا
 )64(.العطارين في غرناطة

ومن الذين ُنسبوا إلى مهنهم الفقيه أبو العباس أحمد بن الشيخة الصوفي الصالح 
أبي عبدهللا محمد األنصاري الخزرجي الشهير بالدباغ،  فقد ُنسب إلى مهنة ُأسرته وهي 

، وقد امتدح الفقيه أبو العباس في شعر الدباغة وقد ترجم له ابن األحمر في نثير الجمان
ملوك بني األحمر وهو من الذين ذكرهم في شعره أبو الوليد إسماعيل بن األمير ابن سعيد 

 )65.(فرج أمير المسلمين
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 )66(ومن الذين نسبوا إلي مهنهم أو مهن ُأسرهم محمد بن علي بن أحمد الخوالني
 مدرسا في المدرسة النصرية . والذي ُيعرف بابن الفخار وبالبيري وكان يعمل

وسيرد ذكر )67(ومنهم محمد بن سعيد بن علي بن يوسف األنصاري ويعرف بالطراز
الرازي في الحديث عن صناعة األنسجة وكذلك محمد بن إبراهيم المفرح المعروف بابن 
الدباغ األشبيلي نسبة إلى مهنة الدباغة، وكان من سكان مملكة غرناطة في عصر الدولة 

 )68(.ه 668صريةوقد توفي في أول جمعه من شهر شوال من سنة الن

ومنهم ابن السراج وهو محمد بن ابراهيم بن عبد هللا بن أحمد بن محمد بن يوسف 
 )69( .ه730ه وتوفي سنة 654بن روبيل االنصاري ويكنى أبا عبد هللا، الذي ولد سنة 

ن محمد بن محمد وممن نسبوا إلي مهنهم" الصّناع"وهو محمد بن ابراهيم ب
األنصاري وُيعرف بالصّناع وذلك ألنه كان يشتغل بصناعة الكيمياء وآالتها لذا عرف 

 )70( .بالصّناع

، وكذلك ابن القطان وهو محمد )72(محمد بن أحمد االنصاري  )71(ومنهم ابن المواق
 )73(.بن أحمد بن قاسم األمي وهو من مالقة

حرفة أعم وأشمل من الصناعة، إذ أن ومن خالل هذا المبحث يتراءى لي أن ال
الحرفة تشمل كل عمل يقوم به أإلنسان كاالشتغال بالعلوم العقلية والنقلية بينما الصناعة 
تعني االشتغال بحرفة معينة عن طريق تحويل المواد الخام اًيا كان نوعها إلى مواد أخرى 

 أكثر فائدة منها .

طة من خالل عنايتهم بإنشاء، وتنظيم وقد شجع بنو األحمر قيام الصناعة في غرنا
األسواق على حسب التخصص الحرفي، وكذلك إنشاء األسواق الجامعة لتنشيط الحركة 
التجارية والصناعية ،كذلك تعيين المحتسب الذي يقوم باإلشراف على األسواق ويمنع الغش 

 والتدليس وارتفاع األسعار بال مبرر.
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 والصناعاتالمواد الخام المستخدمة في الحرف 

تعتبر الصناعات من أوجه النشاط االقتصادية الي مجتمع من المجتمعات،وقد 
كانت هناك عدة مقومات ساعدت وأسهمت في قيام وتطور الصناعة في مملكة غرناطة في 

 زمن بني األحمر موضع الدراسة، ومن أهم هذه المقومات :

و األيدي العاملة المتقنة للمهنة توفر المواد الخام أو المواد األولية وتوفر الُصناع أ
 أو الحرفة 

 توفر المواد الخام :

: المعادن :  -اوالا

ومنها الحديد،  والرصاص، والذهب،  والفضة "حيث ذكر ابن الخطيب أن صرفهم 
ومن المعادن االخرى المتوفرة في مملكة  .)74(فضة خالصة وذهب وابريز طيب محفوظ"

، حيث كانت هذه )75(وت والزبرجد والزمرد، ونفيس الجوهرغرناطة االحجار النفيسة من الياق
األحجار الكريمة تستخدم في صناعة الحلي بانواعها اضافة إلى ماُيصنع منها من الذهب 

 والفضة .

وقد أشار الجغرافيون والرحالة إلي استخراج المعادن،  وبخاصة الذهب والفضة،  
، كما استخرج من )76(الة الذهب الخالص"كمايذكر الحميري "أن نهر ِحدرة ُتلتقط منه سح

 )78( .، أما الفضة فاستخرجت من إقليمي إلبيرة، ولوشة)77(ألبيرة، وهي من أعمال غرناطة 

وقد وجدت في إقليم غرناطة كميات كبيرة من تلك المواد الخام الالزمة لقيام 
ية مثل: الذهب، الصناعةوتنقسم المادة الخام إلى نوعين: معدنية وغير معدنية، فالمعدن

 )79(.والفضة والحديد والنحاس، والتوتيا

أما غير المعدنية فهي إما نباتية، أوحيوانية،باإلضافة إلى األحجار الكريمة 
لقد اهتم المسلمون في األندلس باستخراج الحديد والذهب والفضة والرصاص لقد  .)80(والرخام

وعية المادة المطلوب صناعتها،  ففي استخدم األندلسيون العديد من المواد الخام بحسب ن
مجال الزراعة مثال: استخدموا الحديد لصناعة الفؤوس والدالء، وأدوات رفع المياه، واستخرج 
األندلسيون الحديد، والذهب والفضة، والرصاص، والزئبق، كما استخدموا الرخام بألوانه 
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م الصناعة وازدهارها في المتعددة، الشك أن توفر المواد الخام كان عنصرا مهما في قيا
والنحاس والكبريت والياقوت والزجاج واإلثمد )الكحل( وكان معدن الحديد موجوًدا في المريه 

 )81(بكثرة في موضع ُيسمى بكارش

حيث يقول المراكشي "وفي أعمال المرية وعلى يوم ونصف منها بموضع ُيسمى 
ومن إلبيرة كذلك وقد  )82(دالية  بكارش فيه معدن حديد ايًضا "وظهر معدن الحديد كذلك في

 كثر في مدينة غرناطة ومالقة . 

ومن المعادن التي وجدت في غرناطةمعدن النحاس الذي استخرج من البيرة 
، واستخرج معدن التوتيا )83(والمرية؛ولذلك تفوقت المرية واشتهرت بالصناعات النحاسية

ي أقوى توتيا ُتستخدم في صبغ وه )84(الطيبة من قرية ُتسمى بطرنة من أعمال إلبيرة
 )87(، أما مقاطع)86(وكذلك من حصن شلوبينية من أعمال غرناطة ،)85(النحاس

لين أبيض"يتصرف  )88(الرخام في إقليم غرناطة فكان يوجد في البيرةمقطع للرخام
وُتصنع منه األقداح  واألكواب واألطباق واألسطل، وكل  للينه،ورطوبته، )89(تصرف الكذان"

خرط من الخشب يخرط منه أي ان هذا الرخام لين وسهل القطع وليس بصالبة بعض ماي
األحجار التي يصُعب تكسيرها،كما وجد في باجة من أعمال غرناطة قطع من الرخام 

 )90(.الموشاةفي حمرة وصفرة 
 المواد الزراعية :-ثانياا 

الزراعة على تعتبر غرناطة من افضل المناطق الزراعية في األندلس، وتعتمد في 
على نهر شِنيل ونهر ِحدرة،  -السواقي -مياه األمطار، ومياه األنهار حيث تكثر الناطر

وكذلك على مياة اآلبار، وقد أشار ابن الخطيب إلى ذلك بقوله"وكان فحصها األفيح قد دحاه 
 )91(.هللا في بسيط تخترقُه الجداول، واألنهار وتتزاحم به القرى والجنات" 

وقد أشار ابن الخطيب الى ذلك بقوله:"وبها  )92(ض تحرث بواسطة الثوروكانت األر 
، كما ُتعد وتجهز للزراعة بحفر خطوط )93(الفحول الفارهة من الحيوان لالثارة وعالج الفالحة"

 )94(.اتجاة الريح  في مستقيمة
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كما كان الفالحون في غرناطة يعرفون األوقات المناسبة والتربة المناسبة لكل 
 الثمار في غير أوقاتها كقصب السكر واللوز، حيث يقومون بتغطيتها زرعواا كم ل،محصو 

، وذلك أشبه بما يعمله المزارعون في وقتنا بأن ُتزرع )95(لحمايتها من الجليد حتى اليضرها
 المحاصيل في غير وقتها من خالل البيوت المحمية .

كما توجد في جبال البشرات مناطق خصبة صالحة لزراعة القمح،الشعير،الشوفان 
 )96(.وأشجار التوت 

وقد تنوعت المحاصيل الزراعية في غرناطة فمنها :شجر التوت الذي زرع بكثرة 
،حيث تقوم عليها كثيرمن الصناعات ومنها :صناعة )97(حيث تتغذى علية دودة الحرير

 ربية دودة القز، التي تتغذى على شجر التوت .الحرير الذي يقوم على ت

وقد اشار ابن الخطيب إلى تقدم صناعة الحرير في مملكة غرناطة فقال "وكفى 
بالحرير الذي فضلت به فخًرا وقيتة، وغلة شريفة، وفائدة عظيمة، تمتارة منها البالد، وتجلبة 

كما أشتهرت مدينة جيانبانتاج ، )98(الرفاق، وفضيلة اليشاركها فيها إال البالد العراقية "
حتى أنها اصبحت ُتسمى )جيان الحرير( لكثرة إعتناء باديتها وحاضرتها بتربية )99(الحرير

 )101(.، وكان يتبع جيان أكثر من ثالثة األف قرية تربي دودة القز )100(دودة الحرير

نتشرت كما زرعت الحبوب في مملكة غرناطة ومنها :القمح،والشعير،والذرة والتي ا
زراعتها في سهول غرناطة حيث ُوصفت غرناطة بأنها "بحر من بحور الحنطة ومعدن 

 )102(.للحبوب المفضلة "

ومما يدل على كثرة القمح خاصةوالحبوب عامة في غرناطة كثرة األرحاء فيها حيث 
 )103(.بلغ عددها اكثر من مائة وثالثين رحاء 

الذي استخدم في صناعة المواد  )104(كما زرعوا الكروم،والعنب،والتين، الزيتون 
وكانوا يدخرون العنب سليًما من  ،)105(الغذائية ومنها عصر الزيتون، كما زرعوا الزبيب 

الفساد إلى شطر العام القادم إلى غير ذلك من التين، والزبيب،والرمان، والقسطل، والبلوط، 
 )106(.الذي يزهد في استعمالةوالجوز واللوز إلى غير ذلك مما الينفذ مددة اال في الفصل 
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واالعشاب التي تستخدم في صناعة  وكان جبل شلير مستودًعا للنباتات الترياقية
 العقاقير 

، ومن المحاصيل الزراعية )108(، كما أشتهر جبل شلير بزراعة الفواكة)107(واألدوية
ى كتان النيل، في غرناطة القطن، والكتان فقد ذكر الحميري أن كتان غرناطة يربو ويزيد عل

 )109(.واشار ابن الخطيب إلى توفر الكتان بكثرة في غرناطة 

      الزعفران، والعصفر في اقليم باغة من أعمال كما زرع الفالح الغرناطي  
وقد كان كًل من الزعفران والِعصفر يستخدمان في أعمال الصباغة، وكانت  )110(غرناطة 

وكان أهل )112(، والزيتون، والعنب والتين )111(ى تزرع الفواكة كاللوز واألجاص،والكمثر 
 )113(.غرناطة يزرعون الزهور ويعملون على حمايتها 

وبال شك أن الصناعة اعتمدت كثيرًا على الزراعة ومن الصناعات التي تقوم عليها 
صناعة األدوية والعقاقير الطبية،والروائح العطرية، واألخشاب والبخور،وعصر الزيوت 

سيج كالحرير، والقطن، والكتان وصناعة األصباغ، وقد كانت غرناطة زاخره وصناعة الن
 بمحاصيلها الزراعية طوال العام .

 الثروة الحيوانية :-ثالثاأ

اهتم سكان غرناطة بتربية الماشية، السيما وأن المراعي تنتشر في سفوح جبالها 
قار لفائدتها االقتصادية، حيث واوديتها واهتم أهل البادية في غرناطة بتربية األغنام، واألب

 تستخدم في صنع المواد الغذائية والصناعات الجلدية والصوفية.

واشتهرت مزارعها بتربية الخيل العربية األصيلة وذلك إلستخدامها في الحروب 
، وكانت البغال في عامة )114(والغارات، وأنشأوا لها دار لإلشراف عليها تسمى)دار الخيل (

وخيلها تتصف بضخامة أجسامها، كما تستخدم في حمل األغراض العسكرية  األندلس فارهة،
إضافة إلى كونها إحدى وسائل النقل الهامة، واستخدم الثور في حرث وفالحة األرض 

 )115(.وتقليبها
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ومن الطيور التي أهتم أهل غرناطة بتربيتها الدجاج، والحمام،والبط، واألوز وذلك 
الزراعية     جرة فيها، واالستفادة من زبلها في استصالح األراضيلالستفادة من لحومها والمتا

.)116( 

ومن أكثر الطيور رواًجا في مملكة غرناطة )طيور الباز( وقد انتقل بيعها إلى 
بعض الممالك األسبانية، وكانت طيور الباز تباع في أسواق خاصة بها، وُيعتقد أن حي 

ة إلى وجودأسواق لبيع هذا النوع من الطيور البيازين في غرناطة ُسمي بذلك اإلسم نسبً 
 ، وهذا الحي من أشهر احياء غرناطة،  كما أنه اليزال موجوًدا حتى وقتنا الحالي.)117(

وقد قامت على تربية الحيوانات صناعات عديدة مثل: الصناعات الجلدية بمختلف 
وع وهذا ماستتطرق إليه أنواعهاكصناعة األحزمة، واألحذية، واغماد السيوف وبعض أنواع الدر 

 الباحثة في الفصل الرابع من بحثها عن الحرف والصناعات في زمن بني األحمر.

 رابعاا: صالحية التربة :

ومن المواد الخام االخرى التي استخدمت في الصناعة الطين حيث ُصنعت منه 
األواني الفخارية والخزفية المختلفة والتي ُاستخدمت في الحياة اليومية في 
صناعةاالدواتالمنزلية، والتحف وأشتهرت مدينة مالقةبانتاج نوع من الفخار المذهب أو 

وألن الشريعة  ،)118(الخزف ذو البريق المعدني الذي اليوجد مثله في باقي المناطق 
اإلسالمية تحرم تناول الطعام أوالشراب في األواني المصنوعة من الذهب والفضة ؛لذا كان 

 ن ماءالذهب أو ماء الفضة كنوع من الرفاهية .يطلق بطبقة رقيقة م

ويوجد في مملكة غرناطة نوع من التراب األحمر اللون ُتصنع منه الكيزان التي 
تستخدم لشرب الماء وكانت عملية ُصنع الفخار تتم في مملكةغرناطة في مكاٍن ُيسمى 

دوات الخزفية ، كما استخدم الطين في صناعة الزجاج،وكذلك صناعة األ )119()الدهليز(
وذلك بعد تشكيلها ووضعها في أفران خاصة تحت درجة حرارة عالية. وستعرض الباحثة 
لصناعة الفخار والخزف في الفصل الرابع من هذا البحث، كما كان الخزف يصنع من 

 )120(.الطين وذلك بعد أن يحرق بالنار حتى يصير فخاًرا
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الحكماءبلد كريم البقعة طيب  وقدوصف الرازي األندلس فقال:"بلد االندلس عند
 )121(.التربة خصب الجناب،  منبجس باألنهار الغرار والعيون العذاب " 

وكان الطين يستخدم في صناعة البناء والتعميرحيث يكون البناء أما بالحجر أو 
التراب وقدأجاد الصانع الغرناطي صناعة البناء بماتوفر له من المواد الخام وال تزال قصور 

 اءومساجدها شاهًدا على حرفية و تفوقالصانع الغرناطي .الحمر 

كما استخدم صناع غرناطه او الغضاريون الغضار في الصناعة و الُغضار :هو 
تراب طيني دقيق الحبيبات، كثير االندماج والصالبه، تتخذ منها األواني الصينية، 

ناعات الغضارُة:هوالطين اللزج االخضر الحر ويدخل الغضار في عددمن الص
 )122(.اليدويةمثل:صناعة مواد البناء، واالفران المرتفعة الحرارة

ومن المالحظ أن اغلب الصناعات في غرناطة كانت تلبي حاجة السوق الداخلية 
ويصدر الفائض منها إلى المناطق األسبانية، ولعل هذا من األسباب التي كفلت وضمنت 

لوك بني األحمرفي غرناطة إلى تحقيق لمملكة غرناطة الصمود لفترة طويلة حيث عمد م
ماُيسمىباإلكتفاء الذاتي وهومبدأ مهم من مبادئ االقتصاد العالمي في الوقت الراهن، الشك 
أن غرناطة توافرت فيها المواد الخام األولية لقيام الصناعة سواءكانت هذه المواد الخام 

 معدنية أوغيرها.
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 الهوامش
 هـ(776)ت::بن الخطيب ( ا1

اإلحاطة عبد هللا محمد بن عبد هللا بن سعيد بن عبدهللا بن علي بن أحمد السلماني،  الشهير بلسان الدين  أبو
،  دار الكتب 1ط م، (2003ه/1424شرحه وضبطه وقدم له يوسف علي الطويل )في أخبار غرناطة، 

:أحمد عاصي اللمحة البدريه في الدولة النصرية، تحقيق، 38ص  أجزاء4العلمية بيروت،  لبنان،
 40دار األفاق الجديدة بيروت، لبنان،ص2م(ط، 1978)

  شكيب أرسالن:القسطل :هو مايقال له باألندلس الكستنا،   (2
 290،  ص1ج هـ(، د.ط، مكتبة الحياة،بيروت لبنان،1355)الحلل السندسية في األخبار واآلثار األندلسية : 

  12صدريةاللمحة الب، 16، ص1،  جاإلحاطهابن الخطيب : (3
 15،  صاللمحة البدريةابن الخطيب :  (4
م(، د.ط، مؤسسة 1979، )مظاهر الحضارة في األندلس في عصر بني األحمرأحمد محمد الطوخي :  (5

 135شباب الجامعة ،االسكندرية ،ص
 ولي الدين عبدالرحمن بن محمد بن خلدون االشبيلي ابن خلدون : (6

، مراجعة يخ العرب والعجم  والبربر ومن عاصرهم من ذوي االسلطان األكبرالعبر وديوان المبتدأوالخبرفي تار 
 508صاجزاء ، 7م(، 2001هـ/1401سهيل زكاردارالفكر، بيروت، لبنان،)

االحالة :الحوالة بفتح الحاء وكسرها واشتقاقها من التحول، النها ُتحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى،  (7
: كشف القناع جهة أخرى، انظر: منصور بن يونس البهوتي وهي صك يحول به لمال من جهة إلي

 383، ص3أجزاء، ج6م،( دار الفكر1982ه/1402،  )على متن األقناع
 495، صالمصدر السابق ابن خلدون : (8
صورة ه( 367ه(: أبو القاسم بن محمد بن علي بن حوقل النصيبي، )ت:367ت:  حوقل :( ابن 9

 110ص كتبة الحياة، ، بيروت،  لبنان، م ( جزاءان،  دار م1992، )األرض
ه وتوفي سنة 680العبدري : يكنى أبا عبدهللا وُيعرف بابن بيبش، ولد في غرناطة في رجب سنة (10

الكتيبة الكامنه في من لقيناه  ، 19، ص3مج  اإلحاطة،هودفن في باب البيرة أنظر : ابن الخطيب :753
 ،دار الثقافة ،بيروت ،لبنان 1م( ط1963:احسان عباس، ) ، تحقيق  باالندلس من شعراءالمائة الثامنة

هـ(: أحمد بن محمد المقري التلمساني : نفح الطيب من غصن األندلس 1041:)ت: المقري :900ص ،    
، 8م(،  ط2012ه/1433الرطيب وفي وصف وزيرها لسان الدين بن الخطيب،تحقيق: إحسان عباس )

 379ص 8مج مجلدات،8دار صادر،  بيروت، 
 358، ص7، مجالمصدر السابق، المقري :16، ص3مج  اإلحاطة،ابن الخطيب : (11
هـ( 1333، )صبح األعشى في صناعة اإلنشاء(، 821القلقشندي :أبو العباس أحمد بن محمد)ت (:12

 .215،  ص5جزء، ج 14المطبعة األميرية،القاهرة 
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، مجلة 120، )د.ت(، العدد العربية اإلسالم ية الحرفيون ودورهم التاريخي في تطوير المدينة(: نافذ سويد:13
  157التراث العريية ص

ثالث رسائل  م(، 12هـ/6ابن عبدون :)محمد بن أحمد التيجيبي، ) ت: في النصف األول من ق ( 14
،  تحقيق إ.ليفيبروفنسال،  مطبعة المعهد العلمي الفرنسي أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب

التيسير هـ(: 1094المجيلدي: أبو العباس أحمد سعيد )ت:  55م ص1955ة د.ط لآلثارالشرقية القاهر 
م،  الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  سنة 1970تحقيق :موسى إلقبال  في أحكام التسعير، 

 (،  سامية مصطفى:56)ص
ه)من 620إالى 844الحياة االقتصادية واالجتماعيةفيأقليم غرناطة في عصري المرابطين والموحدين من 

 24، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة ، ص 1م(، ط2003ه/1423) م (،1223إلى1092
م(، 1951، ترجمة :محمد عبد الهادي شعيرة، )محاضرات في أدب األندلس وتاريخهاليفي بروفنسال:( 15

 89المطبعة األميرية، القاهرة ص
 151صالمرجع السابق،  (: نافذ سويد: 16
 صور محمدرمضان: عاطف من( 17

م(موسوعة اإلدارة العربيةاإلسالمية :المنظمة 2004هـ/1424: )طوائف الحرفيين في االثار والفنون اإلسالمية
 128العربية للتنميةاإلدارية جامعة الدول العربية ،ص 

 43ص  المرجع السابق،، سامية مصطفى: 55ص  المصدر السابق، (: ابن عبدون: 18
مسالك االبصار في ه( 749ين أبو العباس أحمد بن يحي بن فضل هللا العمري)ت:العمري:شهاب الد( 19

ه(: علي بن أحمد 790، القلقشندي:)ت43،مخطوط دار الكتب المصرية،د.ت ،ص ممالك األمصار
، دار الكتاب، 2م(، ط1982تحقيق:إبراهيماالبياري، )قالئد الجمان في التعريف بقبائل عربان الزمان،:

 214، ص5،جبيروت ،لبنان 
  394، ص2ج المصدر السابق،المقري: ( 20
 40،  صالمصدر السابق(: العمري:،  21
المرجع ، سامية مصطفى: 55، ص المرجع السابق، ابن عبدون :41ص المصدر نفسه،العمري: ( 22

 43، ص السابق
شكل كبة  مكبب :اسم مفعول من كبب يقال :كببت الغزل أي جعلت منه كبة، تكبب الشئ :صار على( 23

 : مجمعالمعجم الوسيطوهوماُجمع من الصوف أو الغزل على شكل كرة،  أنظر:إبراهيم أنيس ورفاقة :
 م(د.ط2004اللغة العربية: جزئين ،)

 310، ص 1ج
   124، 123، ص المرجع السابق، سامية مصطفى: 55، ص المصدر السابقابن عبدون: : ( 24
 331، 330: ص سابقالمرجع ال(: عاطف منصور محمد رمضان :25
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م(، د.ط،مؤسسة شباب ألجامعه 1985،(: تاريخ وحضارة اإلسالم في األندلسالسيد عبد العزيز سالم : (26
 270ص  للطباعة والنشر والتوزيع اإلسكندرية ،

،  مخطوط، جامعة الملك معالم القربة في أحكام الحسبة :هـ(،729ابن األخوة :محمد بن محمد )ت( 27
 93، ص33طوطات، الباب سعود قسم المخ

  113، 114، صالمرجع السابق(: يوسف شكري فرحات :28
 259،  ص1جالمرجع السابق،  ، شكيب أرسالن :150، ص3ج المصدر السابق،(: المقري :29
الحرف والصناعات في األندلس من الفتح اإلسالمي حتى سقوط (: جهاد غالب مصطفى الزغلول :30

 150م(  ص 1994امعة األردنية )، رسالة ماجستير، الجغرناطة
 ابن سعيد المغربي :ه(685)ت:، ابن سعيد: 250، ص3، مجالمصدر السابق المقري: (31

، 152م (جزئينمنفصلين،دار المعارف  القاهرة، ص1964:تحقيق:شوقي ضيف، )المغرب في حلى المغرب
153 

 63، صاللمحة البدرية(:ابن الخطيب :32
 جتماعيواال قتصاديتراث الغرب اإلسالم ي وتاريخه االإضاءات حول ش:(:ابراهيم القادري بو تشي33

 127م(، دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت، لبنان، ص 2002) 
م(، منشورات الجمعية 1999، )جوانب من الواقع األندلسي في القرن الخامس الهجري محمد بن عبود: ( 34

 29، ص2وان،  طالخيرية للدراسات األندلسية،  مطابع الشويخ،تط
م(، د.ط، دار الفكر للطباعة 2001هـ 1421مراجعة :سهيل زكار، )،: مقدمة ابن خلدون ابن خلدون ( 35

 259ص:المرجع السابق، ،  السيد عبد العزيزسالم506صوالنشر، بيروت ، لبنان ،
 :هـ(578:)ت:ابن بشكوال بشكوال: بنا( 36

،  قسمان، كتاب الصلة في تاريخ علماء األندلسي أبو القاسم خلف بن عبدالملك بن مسعود األنصار 
 م( الدار المصرية للتأليف والترجمة، مطابع سجل العرب القاهرة 1966)

 58ص 2مجالمصدر السابق ، المقري :354، ص2ق
 68،ص2، مجاإلحاطةإبن الخطيب :( 37
 ه(: عبد الواحد بن علي التميمي المراكشي 647المراكشي : ت:)( 38

تحقيق:صالح الدين الهواري، خبار المغرب من لدن فتح االندلس إلى أخر عصر الموحدين:المعجب في ا
 المكتبة العصرية، صيدا بيروت،  لبنان، جزء واحد1م( ط، 2006ه/1426)

 323،  5س
دار المنصور  م(1972) بيوتات فاس الكبرى، مؤلف مجهول :شارك في تاليفه:إسماعيل بن األحمر:( 39

 55الرباط،صللطباعة والوراقة 
، تحقيق:إحسان الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةأبو الحسن علي الشنتريني ، :(ه542)ت::ابن بسام:( 40

  667،  ص2، جأجزاء8م(د.ط، دار الثقافة، بيروت، لبنان، 1979عباس )
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  47، صالمصدر السابقابن عبدون :( 41
، ابن اللحاح 55، صر السابقالمصد، ابن عبدون :217،  ص3، مجالمصدر السابقالمقري : ( 42

و إفاضة قداح اآلداب في الحركة فيض العباب ه(، 774النميري :ابراهيم بن عبدهللا )ت:بعد سنة 
، ، دار الغرب اإلسالمي، 1م(، ط1990تحقيق :محمد بن شقرون، ) السعيدة إلى قسنطينة و الزاب

 187بيروت، ص 
 247، صالمصدر السابقابن عبدون :( 43
 508، ص1، جلمقدمةدون :ا(:ابن خل44
المراة في المجتمع (:راوية عبد الحميد شافع: 15، ص)508ص  لمصدر السابق،ابن خلدون : ا( 45

، عين 1م ( ط، 2006م()1031-:711هـ/422-92االندلسي من الفتح اإلسالمي إلى سقوط قرطبة ،)
 182، 177، 173للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ،

المن باإلمامه في تاريخ هـ( :594ب الصالة:ابو عبدهللا محمد بن عبد الملك المراكشي، )ت :ابن صاح( 46
، دارالمغرب 3م(، ط1987تحقيق:عبد الهادي التارزي، )بالدالمغرب واألندلس في عهد الموحدين، 

 77اإلسالمي، بيروت، لبنان، ص
ه( وتوفي في الثالثين من 680واد ولد سنة )(:محمد بن عبد الولي الرعيني :يكنى أباعبدهللا وُيعرف بالع47

 45، ص2، مج 25، ص3، مجاإلحاطةه(. ابن الخطيب:750ذي القعده عام )
 21، ص3، مجاإلحاطة(:ابن الخطيب: 48
م(، 1991هـ/1412تحقيق: حسين مؤنس، )نبذة العصر في انقضاء دولة بني نصر::(: مؤلف مجهول49

 44، ص ، الزهراء لإلعالم العربي  القاهرة 1ط
 (:821)ت::القلقشندي:أبو العباس أحمد بن محمد: ،287، ص2، مجاإلحاطة(: ابن الخطيب :50
 جزء 14هـ( المطبعةاألميرية،القاهرة 1333)صبح األعشى في صناعة اإلنشاء، العباس أحمد بن محمد، أبو
 194ص 2مج المصدر السابق المقري :208ص  5، ج
 66ص المرجع السابق،بروفنسال :51:(

 118، ص:نبذة العصر، مؤلف مجهول201، 200، 137، 127، ص1، مج:اإلحاطةالخطيب بنا( 52
 207، ص5، جالمعجم السابق القلقشندي : أبو العباس أحمد بن محمد، ( 53
 212، صالمرجع السابقجهاد غالب مصطفى الزغلول :( 54
 لويس سيكو دي لوثينا: (55

م(، صحيفة معهد الدراسات 1959، ترجمة :حسين مؤنس)ريخيةالوثائق العربية الغرناطية وقيمتها التا
 34،ص 8، 7اإلسالمية،  مدريد العدد، 

العمارة والفنون األندلسية في ،  محمد حسن العيدروس :207، ص5، جالمعجم السابق القلقشندي : :(56
 125م(، دار الكتاب الحديث،  القاهرة، ص 2011ه/ـ1433) غرناطة وطليطلة وقرطبة

 14،  ص3، مجالمصدر السابقبن الخطيب : (:ا57
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، يوسف 214نص 5، جصبح األعشى، القلقشندي،290، 289، ص 1، مجإلحاطة(: ابن الخطيب :ا58
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 189، صالمرجع السابقبروفنسال :( 59
صورة ه( ،673ه(: أبو القاسم بن محمد بن علي بن حوقل النصيبي، )ت:367:)ت: :ابن حوقل ( 60
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تحقيق  المسالك والممالك،، هـ(، 346(:اإلصطخري: أبو القاسم إبراهيم بن محمد الفارسي )ت: حوالي 78
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 23، ص اللمحة البدرية(:ابن الخطيب :91
 119، ص1،  مجاالحاطه(:ابن الخطيب : 92
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 الحربيجميلة بخيتان   الباحثة      في االرتقاء بالحرف والصناعات  أليدي العاملة في غرناطة بني األحمر ودورهما

 - 341 - 

 11، ص3مج ،المرجع السابق، يوسف شكري فرحات، 120، ص 1،  مجاإلحاطه(:ابن الخطيب : 96
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