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    ستاذ مساعد تارخ املغرب وألاندلسأ

    كلية آلاداب
ة العراق – تكرتجامعة      جمهور
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 ظهور إىل نتعرض عندما متالزمات وهام والعمراين، الفكري الاملج السيام عديدة، مجاالت يف نوعية نقلة اإلسالم ظهور أحدث

 الصالة أوقات ليتطهروا للمسلمني املياه توفر أماكن إيجاد لزوًما كان الفكري املجال ففي االسالمي، العامل يف وأهميتها الحاممات
 سميت أماكن ظهور إىل ذلك أدى قدف صعبًا، كان كثرية أماكن يف البيوت إىل املياه جلب أن نعلم وعندما الجنابة، وعند

 بل اإلسالم قبل موجودة كانت بل موجودة، تكون مل الحاممات أن نقول وال والطهارة، للنظافة اإلنسان حاجة لتفي بالحاممات
 هذه فتلخص اإلسالمي، العمراين بالفكر مستقل عمراين منط وايجاد لها، العامة املالمح من الكثري أخذ إىل املسلمون وعمد

 الحاممات من نسخه أنها أم خصوصية، متلك وهل عمرانها، وفلسفة وجودها، وأماكن عملها، وطريقة الحاممات أهمية الدراسة
 نبني أن نحاول كام. الخارج من الظاهرة القباب وجود إىل فضالً البسيط، واالرتفاع العريضة، بالجدران تتميز كانت التي الرومانية

 عىل الدراسة جاوبت كام الطب، مهنة يف يعمل الذي والطباب والحجام، الخادم، أو الحكاك ومنها ات،الحامم يف تعمل التي املهن
 نجده وكثري ذلك كل عليها، يُرشف وَمنْ  مستخدميها؟ أجرة تدفع ومتى خاًصا؟ أم عاًما ملًكا كانت الحاممات هل التايل، السؤال

  .املوضوع هذا يف

   
    ٢٠١٥  مارس  ١٧  تاريخ استالم البحث:  

ــار الرومانيــة، الحمامــات األندلســية، الحضــارة  خزانــات األندلســـية، اآلث
   ٢٠١٥  يوليو  ٢٦   ر:ــول النشــتاريخ قب  المحتسب المياه،

  	
     

  
 

 

الثاني العدد  -رية كان التاريخية.دو -."ألندلس: الحمامات أنموذًجامعالم من الحضارة العربية اإلسالمية في ا" ،خليل خلف الجبوري

	. ١٦٧ – ١٦٢. ص٢٠١٦ يونيو؛ الثالثونو

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	
ضارات بمجموع ما تركتھ من تراث وإرث   عرف ر ا ُ

جوانب إلادارة والاقتصادية والاجتماعية والفكرة والعمرانية، ولو  ا
ن تراث وإرث ا ضارة إلاسالمية  ألاندلس الحتاج منا أردنا أن نب

جوانب  ذلك مؤلفات عدة، وبذلك فقد أخذنا جانًبا فرعًيا من ا
مامات، الرتباطها باملجتمع ألنھ  و ا الاجتماعية والعمرانية، إال و
رة عمرانية تختلف عن بقية  ل ظا ش أداة أوًال وبالعمران ثانًيا كونھ 

ر ألاخرى كالقصور والدور و  مية السابقة الظوا ا. وبذلك ولأل ر غ
مامات  العالم  شار ا ب ان ذا املوضوع وتناولنا فيھ س رنا  اخ
مامات  ل تختلف عن ا ها، و ها، وخصوصي الاسالمي، وصفا

مامات   الرومانية، فضالً  عن ذلك عملنا احصائية ع عدد ا
ا ع مر  جهة املسؤولة إدارً اقبة أشهر مدن ألاندلس، وحددنا ا

نالك حمامات  ل  مام، و مامات، وكيفية دفع أجرة استخدام ا ا
عامة وخاصة أم ال؟ واعتمد املقال ع مجموعة من املصادر القديمة 
سبة، وكتب النوازل الفقهية،  ديثة فضًال عن كتب ا واملراجع ا
ھ  ية. كل ذلك نحاول أن نو وبعض املراجع املعربة واملراجع ألاجن

ذا ا ضاري   ًئا إ إرث التارخ ا ملقال الذي نرجو أن يضيف ش
  لألمة.
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ان وزمان تطبيق ما  ضارة العربية إلاسالمية  كل م تتم ا
ها الرسالة  ة ال جاءت  يمكن تطبيقھ من الشرائع السماو

ند إلاسالمية،  وال أكدت ع ضرورة النظافة والتطهر السيما ع
عا  كتابھ الكرم: " ِذيَن أوقات الصالة، فقال سبحانھ و َها الَّ ُّ

َ
َيا أ

ََراِفِق 
ْ
 امل

َ
ْيِدَيُكْم ِإ

َ
ُكْم َوأ َ الِة فاْغِسُلوْا ُوُجو  الصَّ

َ
آَمُنوْا ِإَذا ُقْمُتْم ِإ

ِن"  اْلَكْعَب
َ
ْرُجَلُكْم ِإ

َ
وْا ِبُرُؤوِسُكْم َوأ ُ َ ها كتب الس)١(َواْم ن ، وفسر

ر من ألاحاديث الشرفة ال أكدت  يح البخاري الكث كما ورد  
ها قول الرسول الكرم ( ) "ال تقبل صالة َمْن أحدث ع النظافة م

ر طهور  )(، وقولھ )٢("ح يتوضأ غ كما  )٣("."ال تقبل صالة 
ى، مامات لغسل جثث املو انت النظافة إحدى ) ٤(استخدمت ا ف

مامات  كافة سمات الدين إلاس نيف، وألجل ذلك ظهرت ا المي ا
  املدن إلاسالمية، للغرض أعاله. 

ٍس ولهٍو وغناْء، ففيھ  اًنا للمرح، ومجلس أ ها كانت م فضًال عن أ
  : )٥(قال الشاعر

ُل أقـواٍم إذا ما تقابلوا    سھُ   وم شابُھ فيھِ وغدِه ورئ َ   

س اذ  ينفُس كربى إذ ينفس كربھ  ُ عظم ا سھُ  و   يقل أن

  
دمات ال تل حاجات التجار، وال  مامات من ا لذا كانت ا
ها من التجار  ل عام، وللوافدين عل ش ان  ها ألاندلس للس قدم
عد وصولهم  م، فهم بالطبع بحاجة إ النظافة دائًما، سواء  ر وغ
هم لها  م  بالد ألاندلس. أو حاج ل أو خالل تواجد من السفر الطو

مامات تقام أل  داء الفرائض، وع ضوء ذلك فغالًبا ما كانت ا
ها قبل صالة الفجِر بما )٦(بالقرب من املساجد . بل وكانت تفتح ابوا

ن.   )٧(يقرب ساعت
مامات  بالد ألاندلس ؟ وما   ل توفرت ا ع ضوء ذلك 
مامات  ة عن ا ها  ها ؟ أم أ ل تملك خصوصي ها ؟ و صفا

  سيما الرومانية ؟القديمة ال 
رة من  جغرافية والتارخية ألاعداد الكب ن لنا الكتب ا تب
ئ ألاندلسية، ففي مدينة قرطبة  مامات ال كانت موجودة  املوا ا

مامات، ر من ا ها، فذكر  )٨(الكث ر ا ربما لك واختلف  أعداد
ري  رزة للناس سبعمائة حمام، "أن فيھ من  )٩(املقَّ مامات امل وقيل ا

مامات  عهد املنصور بن أبي عامر  رت ا ثالثمائة حمام. وازد
م) فمدينة قرطبة، كانت يحتوي ع ١٠٠٢-٩٧٧ـ/٣٩٢-٣٦٧(
بدو أن تلك ألاعداد قد تضاعفت  مدد ) ١٠("سعمائة حمام." و

ها ثالثة "أن  )١١(الحقة، إذ ذكر صاحب تارخ ألاندلس عدد حماما
سعمائة حمام و    "أحد عشر حماًما.آالف حمام و

ن   ٩٠٠إ  ٧٠٠وبذلك يمكن القول؛ أن مدينة قرطبة احتوت ب
فرات )١٢(حمام عام تھ ا ب ما بي س ذا العدد قرب إ الواقع  ، و

مامات  مدينة قرطبة بلغت  ال دعت البعض إ القول أن عدد ا

جري ٣٧١١( ع ال هاية القرن الرا ذا العدد ي)١٣() حماًما عند  مكن . و
ر الذي  ن العدد الكب أن يرج إذا كان مع حمامات ألارباض، إال أنھ يب
تمام  و يو الا مامات  مدينة قرطبة، و كان عليھ عدد ا

دمة.   الوا بتلك ا
ضاري  )١٤(وكان  مدينة طرطوشة أربعة حمامات ها ا أدت واج

ها )١٥(فيھ. وكان  مدينة بجانة أحد عشر حماًما وقبل  خالل شهر
ري  ذكر املقَّ مامات "أن  مدينة املرة  )١٦(ظهور مدينة املرة. و من ا

مامات  "والفنادق نحو ألالف قيقية ل . وللوقوف ع ألاعداد ا
ب إ رواية إلادرس ا  مدينة املرة، نذ رض وجود ال  )١٧(املف

ها أن  مدينة املرة  ن فندًقا"ذكر ف ذا  ."ألف فندق إال ثالث فع 
رب من  مامات  مدينة املرة تق ألاساس يمكن أن نقول أن عدد ا
رة من  ر يو وبال شك ألاعداد الكب ذا العدد الكب ن حماًما. و الثالث
مامات  مدينة  ذه املدينة. فضًال عن وجود ا الوافدين ع 

ها عد)١٨(مالقة د من ، واملناطق املجاورة لها مثل بزليانة ال وجد ف
مامات رة.)١٩(ا ئ الكب انت ألارباض داعًما خدمًيا للموا   ، ف

ضراء ع ثالثة حمامات جزرة ا . و )٢٠(واحتوت مدينة ا
مامات ر من ا مامات  )٢١(مدينة طرف الكث . كما توفرت ا

رة إال لتلبية )٢٢(جزرة ميورقة مامات الكث . إذن لم تكن تلك ا
ها ال اجة ال احتاج ئ كالتجار ا فئات الاجتماعية املتواجدة  املوا

م.   ر   والعمال وغ

l^Ú^Û£]l^Ë‘]çÚV^⁄éÞ^m 
مامات الرومانية  مامات  بالد ألاندلس تختلف عن ا كانت ا
رة  سيط، ووجود القبب الظا جدران العرضة، والارتفاع ال ة با املم

ارج ن أخذوا عن ت)٢٣(من ا مامات نظام ؛ إال أن العرب املسلم لك ا
مام، وال دائًما  القبب بدًال من استخدام ألاخشاب كغطاء علوي ل
ر درجات  سرب أك ما كانت تتعرض تلك ألاخشاب للتلف، فضًال عن 
انت القباب من  ، ف ش ر السقف ا مام ع رارة إ خارج ا ا

مامات العربية إلاسالمية  بالد ألاندلس.   )٢٤(سمات ا
ون ا جرات أساسية يت مام من مدخل يمر إ ثالث أو اربع 

ها  جرات الوقود ال ال يدخل ال جهة املقابلة  مغطاة بالقباب، و ا
مام بباب منخفض، يؤدي إ ممر  املستحم، إذ كان يدخل إ ا
ق بھ  ر مغطى او مكشوف ي ن صغ ر منعرج، ثم إ  صغ

ن  ذا ال ية)، و  لة، مرحاض (مرافق  جرة ضيقة طو
جرة  جرة منفصلة عن ا ها  هاي مغطاة بقبو نصف دائري، و 
سهم،  ها كان يخلع املستحمون مال ت البارد، وف س بالب سة  الرئ
ر  جرة خاصة اخرى غ ة، كانت توجد  مامات الفار عض ا و 
سھ   ان املستحم يخلع مال س، أما  الشتاء ف لع املال الباردة 

ان الساخن.ا   )٢٥(جرة الوسطى الدافئة، القربة من امل
مية،   جًما وا جرة البـاردة، قاعة وسطى أعظم  و ا
ها مغطاة بقبب تحملها أعمدة  وسطها فضاء مربع مغطى بقبة، وممرا
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ت  س بالب ها، و ن أو ثالثة م تحف بجوانب الصالة أو  جانب
ت ال ًرا نصل إ الب ي، وأخ لة الوسطا جرة ضيقة طو و  ساخن و

نايا املعروفة، و حائطها الذي يقع   ها با هايا كاألو مغطاة  
ب  رة من النحاس الاحمر، تخرج منھ أناب جرة كمية كب مقدمة ا
رصاصية، تحمل املاء الساخن إ احواض مصنوعة من الرخام، أو 

س الصهارج، و داخل  جر او الطوب الاحمر، و جرات ا ا
ون تحت تجاوف تفتح   مامات إذ ت عض ا الساخنة وتختفي  

ب أخرى للماء البارد نالك أناب ائط، كما كان    .)٢٦(ا
مامات املتواضعة خزانات للمياه، بل استخدمت  ولم يكن  ا

جرار محل الاحواض. مامات تحتوي ع إنارة من  )٢٧(ا وكانت تلك ا
ل نج تتخلل القبب خالل فتحات أو كوات   السقف ذات ش

س (مضاوي)، وتقفل عادة بالزجاج. جرتان  )٢٨(و وكانت ا
رتان  ة، ترصف بقطع  - الساخنة والدافئة  –ألاخ مامات الفار  ا

ن  ان الذي  ها امل وجد تح جرة القدر و نالك  الرخام، وكانت 
ن فيھ املاء، وكان الدخان والهواء الساخن يخرج من أرضي جزئ ات ا

مام،  جدران إ خارج ا ن لهما، من خالل مداخن ملصقة با املجاور
س (افنية) ولها مدخل  جرة اخرى مخصصة للوقود، و نالك  و

جرات أي اتصال ن بقية ا ها وب س بي لالطالع ع  . )٢٩(مستقل ول
ل رقم( مامات ُينظر الش   ).١مخطط تقر ل

ة كانت تكس مامات الفار ها بالفسيفساء أو لوحات وا  أرضي
جدران  زف كما تقوم بزخرفة ا ها با الرخام وتجمل أسافل جدرا
ر املعدنية والنافورات ذات التماثيل  بالرسوم، وتدخل الصناب

مام. ون من ضمن جمالية ا يوانية لي م) ١١ـ/٥ففي القرن ( )٣٠(ا
َر املسلمون ع تمثال  خرائب مدينة طالقة، فنقل وه إ أحد ع

يلية املس  ذا التمثال يمثل امرأة "حمامات أش بحمام الشطارة، و
ا طفل ممسك  جر جلس   جم الطبي ذات جمال خارق، و با
عبان يرد أن يلدغ الطفل، وتنظر املرأة  ها  صعد إ قدم ها، و بثدي

ج بالذعر رة عن حنان يم   )٣١(."إ الطفل والثعبان مًعا نظرة مع
ذ مامات العربية و كر عنان أن  جزرة ميورقة بقايا آثار ا

ل مربع  كل ضلع من اضالعھ ثالثة عقود؛ ية ع ش وصف  )٣٢(املب
و ل جوميث مور مام بانھ  )٣٣(مانو ذا ا ما زال وا "بقايا 

املعالم، وان كانت لم تظهر قط غرفتاه، املستطيلتان، اللتان تحيطان 
ذ رة، بالغرفة الوسطى، و ا  تلك الف ن نظائر ه تبلغ الذروة الفنية ب

ها رواق، وتحده عقود  ل  ها. و مربعة الش و ام ت ها واح لرشاق
ئ ع جوفات مقوسة  حدوة الفرس، فوق اعمدة تحمل قبة تت
متعارضة . وكلها جميًعا مزودة بطاقات مفصصة، أما التيجان فمن 

ها صف مزدوج من ألاورا ق امللساء... وقد شيدت العقود النوع املركب 
جدران، فمن بالط شديد الصالبة   .   "والقبوات من آلاجر، أما ا

ها عن بقية  ها ال م مامات  بالد ألاندلس سما إذن كان ل
مامات الرومانية  عض سمات ا مامات ألاخرى، فه وإن أخذت  ا

عض املعالم لتعطي نمطً  ت  ها جملت وحس ا  اكالقبب، إال إ معمارً

لنموذج خدمي تجاري  الدولة العربية إلاسالمية  بالد ألاندلس. 
ل رقم ( مامات ٣) ورقم (٢ُينظر الش عمل  تلك ا ). وكان 

ادم، الذي كان  اك (الدالك) أو ا هم ا مجموعة من العمال، م
عمل ع حك جسم املستحم، مستعيًنا بقفاز من الشعر لتنظيفھ، 

هن فضًال عن ا جامة، والطباب الذي يم عمل  ا جام الذي 
سون التبان  م ال مام إال و مهنة الطب، وكانوا ال يمشـون داخل ا

ل.   )٣٤(والسراو
رار إذ قال: مام  قول الشاعر أبي عمر ا    )٣٥(وورد ذكر خادم ا

  
هيم بھ  َلِم   قالوا: أخادم حّمام  مَّ  الظُّ جُة بدِر التَّ   فقلت : ب

  
دم كانوا ع ألاغلب  ت الشعري القول أن أولئك ا ذا الب دعم  و

يان.   من الص
و دفع أجرة  مامات  أما عن كيفية دفع الاجرة، فالغالب  ا

مام، أي قبل الاستحمام. ذكر أن تلك  )٣٦(الاستحمام مع دخول ا و
ية. جهات الدي عة للدولة أو املساجد أو ا مامات كانت تا  )٣٧(ا

قصد و الاشراف، أي أن مهمة الاشراف ع تلك  و نا  بالتبعية 
جهات  ل مباشر أو املساجد أو ا ش مامات كانت إما ع الدولة  ا
ية. وألامر الذي ال يمكن أن ينكره أحد أن مهمة إلاشراف ع  الدي

ت املسعودي سب وبي مامات كان يقع ع امل ذلك  )٣٨(تلك ا
مامات"بالقول  سب وقد خضعت ا   . "لرقابة امل

ا  ً ا للدولة ؟ أم مل ً مامات، فهل كانت مل أما عن ملكية تلك ا
عض كتب  ستلهمھ من  تجھ و ست جواب ع ذلك  خاًصا ؟ إن ا
ها  ستو م النوازل ال ذكرت  فحوى مجموعة من الاسئلة 
ا  ً ها كانت مل ر إ أ ش مامات. فالنصوص ال  طبيعة ملكية تلك ا

ام لبعض  املؤسسات املرتبطة بالدولة، والدليل ما ورد  كتاب ألاح
ادثة ال جرت  مدينة قرطبة، أيام ٧ املسألة رقم ( )  ا

ليفة الناصر لدين هللا ( : ٩٦١-٩١٢ـ/٣٥٠-٣٠٠ا أن رجًال "م) و
و أحمد بن سعيد الفقيھ، فباع تلك  كانت لھ حصة  حمام و

و دمحم ب صة من رجل و ق بن السليم.ا واملسألة رقم ) ٣٩("ن ا
ها عن ١٠٣( رجل قام ع امرأة بوكالة  حصة من ")، وال سأل ف

ها ع أبنھ. تج ) ٤٠("حمام تصدق  ست ستطيع أن  ومن تلك ألاسئلة 
مامات: قائق عن طبيعة تلك ا   مجموعة من ا

ا خاًصا. )١( ً ها كانت مل   أ
ر  )٢( ية والك مامات من الرفا ل أن تلك ا ش ستطع الفرد  لم 

ها إنما كانت تب ع أساس املشاركة. ن   عام أن ي
شاء  )٣( نون فكرة ا ن ألافراد الذين كانوا يت أن الفقهاء من ب

مامات.   ا
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شاًرا  شرت ان مامات  بالد ألاندلس ان من كل تلك ألامور نجد أن ا
ضاري لإلسالم واملسل ها عكست الواقع ا ًرا، فضًال عن أ ن.كب   م

í³^} 
ذا البحث باالعتماد ع العديد من  هاء من انجاز  عد الان

صول ع  ة، أبرزت  نتائجاملصادر واملراجع تمكنا من ا مم
مامات كأحد ألاماكن العمرانية، ال شهدت تطور وتم   ا

مها:  ضارة العربية إلاسالمية وال من أ   ا
  ،ضارة العربية الاسالمية تمت ا السيما  بالد الاندلس ا

رة اجتماعية وعمرانية. مامات، بحيث أصبحت ظا  بوجود ا
  مامات ر قليلة من ا احتوت كل مدن ألاندلس ع مجموعة غ

عض  ضاري، بحيث احتوت  وكانت تزداد أيام الاستقرار الر ا
مامات.  املدن ع املئات من ا

 ة مطابقة ل مامات الاسالمية  مامات الرومانية، لم تكن ا
ر من مالمحها، وطورت وزادت  مالمح  ها أخذت الكث بل أ
مام إلاسالمي  مام سواء من داخلھ أم خارجھ، فأصبح ا ا

ها.  سمة عمرانية مستقلة بحد ذا
  مام كانت تدفع ت البحث أن عملية دفع أجور استخدام ا أث

روج. عد ا س  مام ول  مع دخول ا
 عرف بـ كانت تناط مهمة م ُ مامات لوا السوق أو ما  راقبة ا

سب".  "امل
  نالك حمامات ها عامة، و نالك حمامات ملكي ت املقال أن  أث

 ذات ملكية خاصة.
    .جام ها الطباب وا مام عدة مهن أخرى م ستخدم  ا   كانت 
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ل رقم (   )١الش

مامات   مخطط تقر ل

وس، ص عن نقالً  تو، باس   ٧٢: بن
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ل رقم (   )٢الش
  بقايا حمامات

وس نقالً  تو، باس   ٧١، صعن: بن
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ل رقم (   )٣الش

مامات   جدول مائي بالقرب من ا

وس،  نقالً  تو، باس   ١١١صعن: بن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ş]ŽÚ]çŁV 
 

  .)٦(، من آلاية سورة املائدة) ١(
، دار السـالم، ٢، طيح البخـاري بو عبد هللا دمحم بن اسـماعيل، أ) البخاري، ٢(

  .٢٩، ص١٩٩٩الراض، 
جاج، ٣( يحا، دار ، تح: خليل مأمون ش٣، طيح مسـلم) مسلم، مسلم بن ا

روت،   .١٥٤، ص٢٠١٠املعرفة، لبنان، ب
، مؤسسة شباب ندلس تارخ وحضارة إلاسالم  ألا ) سالم، عبد العزز، ٤(

ة،  ع، الاسكندر شر والتوز جامعة للطباعة وال  .٢١٠، ص١٩٨٥ا
 .٢٠٩، صسالم تارخ وحضارة إلا ) سالم، ٥(
يا، رفاييل، ٦( يلية إلاسالمية، تارخ) بالن ، ها السياس والاجتما والثقااش

ضارة العربية إلاسالمية،  شور ضمن موسوعة ا ، بحث م تر: مرم عبد البا
، ط جيوس ضراء ا روت، ٢تحرر: سل ا ، مركز دراسات الوحدة العربية، ب

١/٢٢٧: ١٩٩٩.  
ميد، سعد زغلول، ٧( ية  املدينة إلاسالمية) عبد ا ياة الدي ، مجلة عالم ا

ت،  و   .٦٤، ص١، ع١١، مج ١٩٨٠يونيو،  –مايو  –برل أالفكر، ال
، دار صادر، صورة ألارضم)، ٩٧٧ـ/٣٦٧) ابن حوقل، دمحم بن ع النصي (ت٨(

روت، د.ن:    .١/١١٣ب
ي (تأ) املقري، ٩( نفح الطيب من غصن م)، ١٦٣١ـ/١٠٤١حمد بن دمحم التلمسا

ا لسان الدين  ر طيبالاندلس الرطيب وذكر وز ، تح: احسان عباس، ابن ا
روت،    .١/٥٤٠: ١٩٦٨دار صادر، ب

ري، ١٠(  .١/٥٤٠: نفح الطيب) املقَّ
، تح: عبد القادر تارخ ألاندلسم)، ١٤ـ/٨) مؤلف مجهول (ت أواسط ق١١(

  .٧٨-٧٧، ص٢٠٠٩، دار الكتب العلمية، لبنان، ٢بوباية، ط
ضارة العربية) رسلر، جاك، ١٢( دات، ، تر: خليل احمد خلا شورات عو يل، م

روت،     .١٥٩، ص١٩٩٣ب
Seeley, Robert Benton, The Spanish Penisula, London, p.71. 

ماد، دمحم عبد هللا، ١٣( ي ملدن ألاندلس الاسالمية) ا ، بحث التخطيط العمرا
شور ضمن كتاب:  جل العل لندوة ألاندلس قرون من التقلبات م ال

د العزز العامة، اململكة العربية السعودية، ، مكتبة امللك عبوالعطاءات
  .١٦٠، القسم الثالث، ص١٩٩٦

ري، دمحم بن عبد املنعم (١٤( م الـروض املعطار  )، م١٥ـ/٩عاش  القرن ) ا
روت، ٢، طخبـر ألاقطار ، ١٩٨٤، تح: إحسـان عباس، مكتبة لبنان، ب

سالمية  تارخ مدينة طرطوشة إلا بو مصطفى، كمال السيد، أ؛  ٣٩١ص
ادي عشر  جري/ ا امس ال الت الطوائف ( القرن ا عصر دو

شـور ضمن كتاب: ميالدي) جل العل لندوة ألاندلس قرون ، بحث م ال
، مكتبة املـلك عبد العزز العامة، اململكة العربية من التقلبات والعطاءات

  .١٨٤، القسم ألاول، ص١٩٩٦السعودية، 
س  حمد بن عمرأ) العذري، ١٥( ندلس نصوص عن ألا  ،م)١٠٨٥ـ/ ٤٧٨. (تبن ا

ع آلامن كتاب ترصيع ألا  ستان  غرائب البلدان خبار وتنو ثار، وال
ي، مطبعة معهد  جميع املمالكإواملسالك  وا ، تح: عبد العزز الا

  .٨٧، ص١٩٦٥الدراسات الاسالمية، مدرد، 
  .١/١٦٣: نفح الطيب) ١٦(
، دمحم بالشرف إلا  )١٧( سي درس مودي ا ن دمحم بن عبد هللا بن إدرس ا

راق آلافاقم)، ١١٦٤ـ/٥٦٠(ت ة املشتاق  اخ ية، نز ، مكتبة الثقافة الدي
رة،   .٢/٥٦٣: ١٩٩٤القا
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ة املشتاق: ١٨( ، نز س آلاثار ألاندلسـية ؛ عنان، دمحم عبد هللا،  ٢/٥٧٠) الادر

رغال رة، ، مكتبة ا٢، طالباقية  اسبانيا وال ، القا ، ١٩٩٧ان
  .٢٤٦ص

ري، ١٩( م   .٩٢، صالروض املعطار) ا
ري، ٢٠( م   .٢٢٤، صالروض املعطار) ا
ري، ٢١( م   .٣٩٢، صالروض املعطار) ا
  .١٣٢، صآلاثار ألاندلسية) ٢٢(
روت: الفن الاسالمي) كونل، ارست، ٢٣( ، دار صادر، ب ، ١٩٦٦، تر: احمد موس

س، ١٢٨ص ية الاسبانية إلاسالمية ؛ بلباس، ليو بولدو تور عرب: ألاب  ،
ي، مجلة املعهد املصري للدراسات إلاسالمية، ع  يم العنا ، السنة ١علية إبرا

، مدرد،  ، أق الغرب ؛ املسعودي، جميلة مبطي١١٠، ص١٩٥٣ألاو
م) دراسة سياسية ١٢٤٣- ٧١٢ـ/٦٤١-٩٣ألاندلس  العصر إلاسالمي (

شورة، جـامعة أم القرى، اململكة العربية ، أطروحة دكتوراه غوحضارة ر م
  .١٤١، ص٢٠١٠السعودية، 

ية الاسبانية إلاسالمية) بلباس، ٢٤( ؛ املسعودي، أق الغرب  ١١٠، صألاب
، ص   .١٤١ألاندلس

؛ املسعودي، أق الغرب  ٢١٢، ص تارخ وحضارة الاسالم) سالم، ٢٥(
، ص ماد،  ١٤١ألاندلس ي؛ ا ؛ ابو ارشيد،  ١٦٠، صالتخطيط العمرا

ضارة الاسالميةارشيد يوسف،  ان، اململكة ٢، طا شر العبي ، مكتبات و
اردو ٣٩٤، ص٢٠٠٥العربية السعودية،  تو، ر وس  ؛ بن ردو، باس اثكي

غرة باألندلس ياة اليومية  مدينة  ر، ا يم العم ، تر: عبد هللا بن ابرا
ع، جامعة املل شر العل واملطا ك سعود، اململكة العربية السعودية: ادارة ال

  .٧١، ص٢٠٠٩
ية الاسبانية إلاسالمية) بلباس، ٢٦( ؛ املسعودي، أق  ١١١-١١٠، صألاب

، ص   ؛  ١٤١الغرب ألاندلس
Wilberforce, Archibald, Spain and her Colonies, NEWYORK, 
Peter Fenelon Collier, MDCCCXCVIII, P.16. 

  .١٤١، صرب ألاندلسأق الغ) املسعودي، ٢٧(
ية الاسبانية إلاسالمية) بلباس، ٢٨( أق الغرب ؛ املسعودي،  ١١١، صألاب

  .١٤١، صألاندلس
ية الاسبانية إلاسالمية) بلباس، ٢٩(   .١١١، صألاب
ية الاسبانية ؛ بلباس،  ١٤١، صأق الغرب ألاندلس) املسعودي، ٣٠( ألاب

  .١١١، صإلاسالمية
ية الاس) بلباس، ٣١(  .١١٢- ١١١، صبانية إلاسالميةألاب
  .١٣٢، صآلاثار ألاندلسية) ٣٢(
سالم، عصام سالم، ٣٣( سية (التـارخ إلاسالمي ) نقًال عن: س جزر ألاندلس امل

روت، م١٢٨٧-٧٠٨ـ/٦٨٥-٨٩جزر البليار)  ن، ب ، ١٩٨٤، دار العلم للمالي
  .٥٥٩ص

م)، ١٢ـ/٦ن ق النصف الاول م .حمد التجي (تأ) ابن عبدون، دمحم بن ٣٤(
سبة شرت ضمن كتاب ثالث رسائل رسالة ابن عبدون  القضاء وا  ،

سال، املعهد العل  سب، تح: إ. ليفي بروف سبة وامل أندلسية  آداب ا
رة،  سام، دمحم بن ٤٨، ص١٩٥٥الفرس لآلثار الشرقية، القا حمد أ؛ ابن 

سب (ت سبةهاية الرتبة  طلم)، ١٤ـ/٨هاية ق .امل ، تح: حسام ب ا
غداد،   ؛ سالم، ٧١-٧٠، ص١٩٦٨الدين السامرائي، مطبعة املعارف، 

،  ٢١٣، صتارخ وحضارة الاسالم ؛ املسـعودي، أق الغرب ألاندلس
ياة الاجتماعية  املدينة ؛ عاشور، سعيد عبد الفتاح،  ١٤١ص ا

ت، ابرل إلاسالمية و ، مج ١٩٨٠يو، يون –مايو  –، مجلة عالم الفكر، ال
ماد،  ١٢٠، ص١، ع١١ ي؛ ا   .١٦٠، صالتخطيط العمرا

 

 
ميدي،  )٣٥( جذوة م)، ١٠٥٦ـ/٤٤٨بو عبد هللا دمحم بن فتوح بن عبد هللا (تأا

س  تارخ علماء ألا  شار عواد معروف ندلساملقت ، حققھ وعلق عليھ: 
شار عواد، دار الغرب إلاسالمي، توس،    .٥٨٤، ص٢٠٠٨ودمحم 

بة، أبن ) ا٣٦( ، أبي ش و : ثارحاديث وآلااملصنف  ألا بو بكر عبد هللا بن دمحم ال
: ١٩٨٠حمد الندوي، مطبوعات الدار السلفية، الهند، بومباي: أتح: مختار 

٧/٢٩٥.  
ماد،  ١٤٢-١٤١، صأق الغرب ألاندلس) املسعودي، ٣٧( التخطيط ؛ ا

ي   .١٦٠، صالعمرا
  .١٤١، صأق الغرب ألاندلس) ٣٨(
امم)، ١١٠٣ـ/٤٩٧. ) املالقي، عبد الرحمن بن قاسم الشع (ت٣٩( ، تقديم ألاح

روت،  لوي، دار الغرب إلاسالمي، ب  .٧١، ص١٩٩٢وتحقيق: الصادق ا
ام) املالقي، ٤٠(   .١١٦، صألاح


