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  :احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني


	����Wو�����������Wא����ع�و �
الشك يف أن التاريخ اإلسالمي ميثل ثروة ضخمة تشكل عصب احلركة البحثية واملعرفية، مبا حيويه 

ادر فقهية وتارخيية وأدبية، وتراجم وطبقات وغريها، تساعد الباحثني والدارسني على دراسـة             من مص 
  .جوانب احلياة يف العامل اإلسالمي، ومعرفة أيام العصور اإلسالمية

ومن اجلوانب اليت يأيت ذكرها يف طيات هذه الثروة؛ اجلانب االجتماعي الذي يعد واحدا مـن                
  .ستها ومجع األخبار عنهااجلوانب اليت من املمكن درا

، واليت تتمثـل يف تتـابع       )1(" األسرة ةدور"أو  " احلياة ألسرية "ومن الفروع اليت دعانا البحث لدراستها       
األحداث اليت متر ا األسرة منذ قيامها حىت وفاة الزوجني، وما حيدث خالل تلك الفترة من مناسبات                 

  .وعمليات خمتلفة
يف أحد ول دراسة دورة األسرة يف األندلس  فإن البحث حياتبعا للتخصص يف جماالت البحث،

  وإعادة الوحدة بعد انفصام، وإلبراز، اليت اتسمت باجلهاد والدفاع عن ديار اإلسالم،العصور اإلسالمية
  ". األسرة األندلسية يف عصري املرابطني واملوحدين" جاء البحث موسوما بـ ذلك

وضوع أردنا دراسته يف كتب النوازل واحلسبة بصفة خاصة، وقبل الوصول إىل اية حتديد هذا امل
أو دراسته يف كتب األمثال واألزجال، لكن بعد التحاور مع األستاذ املشرف خلصنا إىل أن تكون 
الدراسة أوسع ترتكز إىل تشكيل معريف متنوع بني املعطيات التارخيية والفقهية واألدبية وغريها، وأال 

 املصادر األخرى، ا خيفي عدة جوانب ميكن أن تفيدنا  حيث،عريف واحديكون حمصورا يف جانب م
 ال تسمح وحدها بإجناز حبث واضح متماسك -رغم أمهيتها–فمثال املعلومات اليت تقدمها النوازل 

  .، وهلذا كان من الضروري إضافة معطيات أخرى)2(العناصر
ية كما عاش مفهومه األندلسيون يف واعتبارا لذلك جاء العمل مركزا على أسلوب احلياة األسر

عصر من عصور اجلهاد واالمتزاج بعناصر جديدة، وصاغوا إشكاالته يف قضايا فقهية وقضائية كالنوازل 

                                                           
  . 177ص، 1996قاموس علم االجتماع، دار املعرفة اجلامعية، مصر، دط، : غيث عاطف وآخرون) 1(
ل الفقهية واتمع، أحباث يف تاريخ الغرب اإلسالمي، أطروحة دكتوراه يف التاريخ، إشراف حجي حممد، جامعة                النواز: فتحة حممد ) 2(

ذنون . 09ص،  1996 -1995احلسن الثاين، عني الشق، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الدار البيضاء، قسم التاريخ، سنة              
، الة العربية للثقافة، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم،          "لسيكتب الفتاوى مصدرا للتاريخ األند    ": طه عبد الواحد  

  .94ص، 1994سبتمرب/1415األول، ربيع 14سنة، 27ع
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 إىل ما ،والوثائق واالحتساب، وقضايا شعبية كاألمثال واألزجال، وقضايا أدبية ساهم ا أدباؤهم
  .مجون والرحالة واملؤرخون واجلغرافيونالحظوه أو عايشوه أو لوحظ عليهم، ودونه املتر

ولدراسة هذا املوضوع وحماولة الكشف عنه، البد من حتديد حمور املوضوع يف اإلشكالية اليت 
  :تتجلى يف التساؤالت اآلتية

ما مدى تفاعل عناصر اتمع األندلسي يف عصر املرابطني واملوحدين؟ وما هي أهم الظواهر 
  فاعل يف احلياة األسرية األندلسية يف هذا العصر؟البارزة اليت ميزت هذا الت

  :وللتفصيل يف ذلك ميكن عرض عدة تساؤالت ترد إجاباا ضمن صفحات البحث، وهي
  ما نظرة الفرد واتمع األندلسي لتكوين األسرة؟-
  ها؟نما هي أهم املراحل اليت عرفتها األسرة األندلسية يف تكوي-
  ألندلسية؟ وما هي أهم املظاهر الديناميكية لألسرة؟ما وضعية األفراد يف األسرة ا-
  ما هي أهم العادات واملعتقدات البارزة يف احلياة اليومية؟-
  ما مدى اهتمام األسرة األندلسية بالزي والغذاء والصحة؟-
  ذلك أوقات خاصة؟لهل كان لألسرة األندلسية أماكن ووسائل للترويح؟ وهل كان -
  ية اللحظات املتباينة بني الفرح واحلزن؟كيف تعيش األسرة األندلس-


��
��Wא����ع��

��א������W� �
  :أسباب موضوعية-1

 خاصة يف ، ويهتم بتارخيه االجتماعي،ن واحدة ممن يستقري الثروة التارخيية لألندلسوحىت أكو
  :عصري املرابطني واملوحدين، فقد اخترت هذا املوضوع، ويعود ذلك إىل عدة أسباب أمهها

ولة الرد على أفكار الفلسفة املادية اليت تعترض وجود األسرة مفهوما وتركيبا يف اتمع حما-أ
اإلنساين، وجتعل من اتمع مؤسسة قائمة على األفراد كآالت وأجهزة، تعمل ملصلحة مادية، فيسوون 

أساسية لبناء ، ولذلك أولينا االهتمام لدراسة األسرة كلبنة )1(بذلك بني اإلنسان واحليوان واألشياء
  .، ومفتاح أساس لفهمهاتمع

                                                           
، 1423/2003،  1طالفلسفة املادية وتفكيك اإلنسان، دار الفكر املعاصر، بريوت، دار الفكـر، دمـشق،              : املسريي عبد الوهاب  ) 1(

 دار الرائد العريب، بـريوت،      - حياة اهليئة االجتماعية وتطورها    -علم االجتماع : الحداد نقو . 75-73صص،  21-16صص
  .67، 66ص، 1982، 2ط
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 والعائلي خصوصا، واستجابة ملا قاله ،ال تزال احلاجة إىل دراسة اجلانب االجتماعي عموما-ب
  .)1("الزلنا نفتقر إىل دراسة عن احلياة العائلية يف عصر املرابطني: "أحد الباحثني
أقاليم الغرب اإلسالمي، ية يف أحد رات أسلوب احلياة األسرحماولة املسامهة يف رصد تطو-جـ

احلياة العامة يف عصري انب من جوانب احلياة اليومية، أوومواصلة أعمال الباحثني اليت اختصت يف ج
  .اخلالفة والطوائف

إن اهتمام الباحثني قد ركز على دراسة الظاهرة السياسية، فرغم تقدميهم لعدة توضيحات إال -د
  .)2(ىأم قد أمهلوا اجلوانب األخر

 املرابطني يوالتأثر بني عناصر اتمع األندلسي يف عصرحماولة معرفة أهم ظواهر التأثري -هـ
  .واملوحدين

  :أسباب ذاتية-2

، البالد اليت شدين إليها انتماؤها إىل "حضارة بالد األندلس"الرغبة يف دراسة هذا التخصص 
ليت دونت يف خمتلف مصادر األندلس تنقل يف اإلسالم يف عصور غابرة بكاها املسلمون، وتلك األخبار ا
 املتباينة بني عز اإلسالم وأهله، وذهلم الذي ،جمملها حياة أهل األندلس يف خمتلف العصور اإلسالمية

وكانت «: وفيما ذهب إليه املقري حني قال هم فيها، ومدى وقع أثره يف النفس،انتهى بانتهاء حكم
ده وقائع يف الكفار شفت الصدور من أمراضها، ووفت النفوس ألهل األندلس بني زمان الفتح وما بع

بأغراضها، واستولت على ما كان مللة الكفر من جواهرها وأعراضها، مث وقع االختالف بعد ذلك 
االئتالف، فعصفت ريح العدو واحلروب سجال، وأعىي العالج حكماء الرجال، فصار أهل األندلس 

عدها من ملوك األندلس الذين راعت العدو الكافر منهم يتذكرون موسى بن نصري وطارق، ومن ب
»طوارق

)3(.  


�	
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  : أمهها،كانت هلذه الدراسة أبعاد خمتلفة

حماولة الكشف عن أحد أساليب حياة اتمعات اإلسالمية، وهو أسلوب : البعد التارخيي-1
 املتمثل يف احلروب مع النصارى، ودخول عناصر احلياة األسرية، يف املكان املتمثل يف األندلس، والزمان

  .دفاع جديدة متمثلة يف املرابطني واملوحدين
                                                           

املغرب واألندلس يف عصر املرابطني، منشورات اجلمعية املغربية للدراسات التارخيية، مطبعـة اخللـيج              : بوتشيش إبراهيم القادري  ) 1(
  .21ص، 2004، 2طالعريب، تطوان، 

احلياة الفكرية باألندلس يف عصر املرابطني، أطروحة دكتواه دولة، إشراف حاجيات عبد احلميـد، جامعـة                : حممد األمني بلغيث  )  2(
  ، ص ج2003-2002اجلزائر، قسم التاريخ، 

  .، ص   1ج، 1986نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، حتقيق إحسان عباس، دار صادر، بريون، دط، : املقري) 3(
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حقل التاريخ ، ودراسة الظواهر يف  حماولة إبراز خصائص األساليب:البعد االجتماعي-2
  .االجتماعي
 الفقه  والسيما مصادر، معرفة كيفية استنتاج املعلومات التارخيية من املصادر:البعد املنهجي-3
  .واألدب



#"�א����ع��Wא! $%W� �
قسمت الدراسة إىل ثالثة فصول، مهد هلا مبدخل يعرض عدة نقاط، إحداها حول تكوين األسرة 
يف نظر الفرد األندلسي، واألخرى حول تكوين األسرة يف نظر اتمع األندلسي، مث الفصل األول 

 بدراسة املراحل األساسية اليت مير ا تكوين ، حيث انفرد"ألسرة األندلسيةا خطوات بناء: "وعنوانه
صري عن االحتفال بالبناء التكاليف املالية، وينتهي مببحث قاألسرة، بداية باالختيار واخلطبة والعقد، إىل 

  .كآخر خطوة لتكوين األسرة
وبعدها الفصالن الثاين والثالث، حيث جاء احلديث بإطناب إذا ما قورن بالفصل األول، 

، من "حياة األفراد يف األسرة األندلسية: "صل الثاين للحديث عن نظام األسرة حتت عنوانفخصص الف
 جتمع أفراد م العالقات واملشكالت اليتتنشئة لألبناء وتربيتهم إىل وضعية املرأة ودورها يف األسرة، وأه

  .األسرة أو تفرق بينهم
 ومظهر لسية، انطالقا من هندام الفردأما الفصل الثالث فيعاجل أهم عادات وتقاليد األسرة األند

ليختم بعرض حلال األسرة يف أفراحها وأحزاا، وأهم ما تروح ، إىل غذاء األسرة وشؤون حياااحمليط،
   .هبه وجماالت

وجاءت اخلامتة كخالصة لذلك، حيث مجعت فيها أهم النتائج املتوصل إليها، وذيلت ببعض 
  . اليت تعني على توضيح بعض عناصر البحث، واألشكالاملالحق املتمثلة يف الوثائق والصور


&'
��W���Wא�$+*�א���(�)�א	��א �
  : وهي،لدراسة املوضوع اعتمد البحث أربعة مناهج أساسية

، بداية من لتعريف، فقد أورد للتسلسل الزمينه يف الدراسة غين عن ار ودو:املنهج التارخيي: 1
  .عنوان الدراسة
  . وتتبعها يف املصادر األندلسية بوجه خاص، لقراءة النصوص: املنهج االستقرائي-2
  . للتعقيب ومناقشة بعض القضايا الواردة يف الدراسة: املنهج التحليلي-3
  . لوصف بعض الكيفيات والوصفات واحلاالت: املنهج الوصفي-4


�
د��Wد�
�W%"ض�א�, �
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ستفادة قدر املستطاع من إن تشكل املادة املصدرية أساس كل دراسة علمية، لذلك حاولت اال
خمتلف املصادر أدبية أو فقهية أو تارخيية أو جغرافية، وصياغة معارفها يف قوالب منهجية وتركيبها، 

  :   حيث أمكن بناء إشكالية للموضوع، ومن املصادر األكثر أمهية

تب لقد اعتمدت الدراسة مصادر فقهية خمتلفة، تنوعت بني النوازل واحلسبة، وك: الفقه- -1
  : وأمهها،معينة على فهم املصطلحات الفقهية

 وهي أهم القضايا والوقائع اليت يفصل فيها :النوازل أو األحكام أو املسائل أو الفتاوى-أ
القضاة طبقا للفقه اإلسالمي، وال تتضمن النصوص النظرية فحسب، وإمنا تقدم حصيلة خربة املفيت أو 

وإن مل تكن كذلك فهي موضوع سؤال وجواب غري مؤرخ من ، )1(القاضي يف مواقع العمل يف اتمع
، وبإمكان الباحث أن يستفيد منها، وذلك بوضع القضايا املطروحة )2(حيث توطينها يف الزمان واملكان

يف إطارها التارخيي، وذلك عن طريق حتديد تواريخ األحداث واألماكن عالوة على الفقهاء املذكورين 
، )4(ك مادة ميكن أن تفيد مبا حتمله من معلومات عن حركة الواقع املعيش، وتصبح بذل)3(يف النوازل

وتبعا لذلك فقد استفادت منها الدراسة بقراءة نص النازلة، مث البحث عن أي مفتاح يؤرخها، مث حماولة 
  :أخذ الشاهد، وميكن ذكر أمهها يف اآليت

 ومها خمطوطان، وفتاوى ابن غري،ابن بشتنوازل ابن احلاج، ونوازل :  ومنها:نوازل معاصرة-
  . للقاضي عياض وولده حممد اجلد، ومذاهب احلكام يف نوازل األحكامرشد

 واليت ميكن أن تكون أفيد فيما يتعلق مبختلف النواحي، فهي تسمح باستيعاب :نوازل متأخرة-
امع مسائل  ج:، وأمهها)5(فترات زمنية طويلة، ومقارنة حلول خمتلفة يف بعض األحيان للمشاكل نفسها

األحكام ملا نزل من القضايا واألحكام للربزيل، والعقد املنظم للحكام فيما جيري بني أيديهم من العقود 
واألحكام البن سلمون، واملعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علماء إفريقيا واألندلس واملغرب 

  .للونشريسي

                                                           
  .94صاملرجع السابق، : ذنون طه) 1(
، جملـة األنـدلس، قـرون مـن التقلبـات           ابن احلاج التجييب القرطيب ومسائل بيوعه يف معيار الونشريسي        : بنسباع مصطفى ) 2(

  .294ص 1417/1996والعطاءات،الرياض، مكتبة امللك عبد العزيز العامة، سنة 
ج، الل عصري الطوائف واملرابطني من خالل نوازل ابن احلـا         جوانب من اتمع األندلسي خ    : بنعبود احممد وبنسباع مصطفى   ) 3(

  .46ص، 1994، سنة 7عجملة كلية اآلداب، تطوان، جامعة عبد امللك  السعدي، اململكة املغربية، 
، سلـسة نـدوات     التجارة البحرية يف حوض البحر املتوسط من خالل نوازل أيب القاسم الربزيل           : خلوق عبد العزيز التمسماين   ) 4(

  .،ص  48اضرات، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، رقم وحم
،سـنة  16ع، حوليات اجلامعة التونسية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، تـونس،           كتب الفتاوى وقيمتها االجتماعية   : غراب سعد ) 5(

  .73ص، 1978
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 ودونوه يف كتب خمتلفة، ترد ،مع األندلسي وهي جمموعة ما طبقه احملتسبة يف ات:احلسبة-ب
 والسيما الغذائية والصحية واجلمالية، وما ينظم األفراد كعالقة ،فيها إشارات كثرية عن أنواع الوصفات

آداب احلسبة للسقطي، وآداب احلسبة البن عبدون، : األب باملؤدب وعالقة البائع باملشتري، وأمهها
  .وتنبيه احلكام البن املناصف

 ذكرها وتنوعت بني سياسية ورمسية وقضائية، حيث أفادت الدراسة يف: الرسائل والوثائق_ 2
وأهم وثائق التعاقد بني طرفني كعقود ، وطرق التعليم، ةلبعض خصائص أسلوب احلياة، كاأللبس

  :الزواج، واالستئجار وغريها، وأمهها

  . املراكشي وثائق املرابطني واملوحدين لعبد الواحد:السياسية والرمسية-أ

أبو إسحاق واملقصد احملمود يف الوثائق والعقود، ال يزال خمطوطا، : اجلزيري :القضائية-ب
  .الوثائق املختصرة: الغرناطي
 هي كثرية متنوعة، أفادت الدراسة يف عدة جوانب، خاصة :التراجم والفهارس واملعاجم-3

غريهم، فاستفادت  وأء أو قضاة أو أطباء وأا متخصصة يف مجع األخبار عن مسرية حياة األفراد، علما
اجلنائزية، وميكن تقسيمها حسب  والرحالت العلمية، والتقاليد ،منها الدراسة يف استقراء طرق التعلم

  :واها إىلحمت
 كصلة ابن بشكوال، وما ذيل عنها كالتكملة البن األبار، وصلة الصلة البن :تراجم عامة-أ

  .بد امللك، إضافة إىل حتفة القادم واملقتضب من حتفة القادم البن األبارالزبري، والذيل والتكملة البن ع
 وأكمل إجنازه ابن أخته ،أعالم مالقة الذي ابتدأه ابن عسكر:  وأمهها:تراجم فئة أو منطقة-ب

ابن مخيس، وتاريخ القضاة للنباهي، وعيون األنباء يف طبقات األطباء البن أيب أصيبعة، والنجم الثاقب ملا 
  .ولياء اهللا من مناقب البن صعد التلمساينأل

 كأزهار الرياض يف أخبار القاضي عياض للمقري، والتعريف :تراجم خاصة بشيخ واحد-جـ
  .بالقاضي عياض البنه حممد

املعجم يف أصحاب القاضي أيب علي الصديف البن األبار، : وأمهها: فهارس ومعاجم الشيوخ-د
  .والغنية للقاضي عياض

  :مهها وأ:األدب-4
 هي أهم اموعات الترامجية ذات الطابع األديب، كاملغرب يف حلى :املوسوعات األدبية-أ

 والذخرية يف حماسن أهل ،املغرب البن سعيد، واملطرب يف أشعار األندلس واملغرب البن دحية البلنسي
  .اجلزيرة البن بسام، ونفح الطيب للمقري
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لزجايل، واألزجال كديوان ابن قزمان، وإفادا يف  كأمثال العامة اليت مجعها ا:أدب شعيب-ب
الدراسة واضحة، وبوجه خاص يف مراحل بناء األسرة، ونظرة الفرد واتمع إىل خمتلف عناصر احلياة، 

  .كالزواج واملرأة والنظافة والصحة والتعلم
  عن إعطاء الصورة احلقيقية للحدثبعيد رغم أن النص الشعري : الدواوين الشعرية-جـ

: التارخيي إال أنه ميكن أن يسد بعض الثغرات اليت غفلت عنها املصادر األخرى، وأهم هذه الدواوين
  .ديوان ابن خفاجة، وديوان الرصايف البلنسي

 هي جمموع ما الحظه الرحالة واجلغرافيون ودونوه يف :الرحالت واملوسوعات اجلغرافية-5
 يف األمصار، فأفادت الدراسة يف معرفة خمتلف العادات مصنفام، واليت تذكر إشارات كثرية عن احلياة

واألندلس يف اقتباس األنوار واختصار اقتباس األنوار  وترصيع األخبار للعذري،: والتقاليد، وأمهها
اقوت ومعجم البلدان لي ونزهة املشتاق لإلدريسي، وكتاب اجلغرافيا للزهري،، للرشاطي وابن خراط

  . والروض املعطار للحمرييبن سعيد، حتفة األنظار البن بطوطة،  وكتاب اجلغرافيا ال،احلموي
 وهي كتب دوا أصحاا يف اال الطيب أو الغذائي بصفة خاصة، :الصناعات العملية-6

الصحة، وخمتلف طرق ات الطعام، وأساليب الوقاية وحفظ أفادت الدراسة يف استخالص أهم وصف
  :العالج، وأمهها

  . الطب البن رشد، والتيسري يف املداواة والتدبري البن زهرالكليات يف: الطب-أ
  . فضالة اخلوان البن رزين، وكتاب الطبيخ ملؤلف جمهول:الطبخ-ب
إن املعلومات عن التاريخ االجتماعي قليلة يف مصادر التاريخ السياسي، : التاريخ السياسي-7

اسة هي بعض اإلشارات اليت ترد فيها كون هذه األخرية تسرد األحداث السياسية، وما أفادت به الدر
  :عن حياة األفراد يف األسرة احلاكمة بوجه خاص، وأمهها

املعجب يف تلخيص ونظم اجلمان البن القطان، و التبيان لألمري عبد اهللا، :املعاصرة للفترة-أ
  .أخبار األندلس واملغرب لعبد الواحد املراكشي

دلس واملغرب البن عذاري، وأعمال األعالم البن  كالبيان املغرب يف أخبار األن:املتأخرة-ب
  .اخلطيب، واألنيس املطرب بروض القرطاس البن أيب زرع


 !
��W).א�"אW� �
إن الدراسات اليت كانت قريبة من موضوع الدراسة كثرية، حيث أمكن االطالع على بعضها 

  : وأمهها،واإلفادة منها، أما البعض اآلخر فلم يعثر إال على عناوينها
  :الكتب-1
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 هي جزء من أطروحة دكتوراه "املغرب واألندلس يف عصر املرابطني": بوتشيش إبراهيم القادري
للباحث، خصصها لدراسة احلياة االجتماعية والذهنيات واألولياء يف املغرب واألندلس، وتطرق فيها إىل 

 فقط، مع اإلطناب يف احلديث عن احلياة العائلية اليت أوجز فيها الباحث احلديث عن عصر املرابطني
  .احلديث عن املغرب دون األندلس، وفصل الكالم عن العادات والتقاليد بقسم خاص

احلياة االجتماعية واالقتصادية يف إقليم غرناطة يف عصر املرابطني " :مسعد سامية مصطفى
عائلية على  درست فيه الباحثة عدة جوانب، وكان كل جانب خمتصرا، فاقتصر قسم احلياة ال"واملوحدين

  .أمور الزواج بصفة خاصة، أضف إىل أا يف إقليم غرناطة فقط
 عرضت فيه "األندلس يف اية املرابطني ومستهل املوحدين" :دندش عصمت عبد اللطيف

الباحثة مواضيع خمتلفة، كان أحدها احلياة االجتماعية والتربية والتعليم، فتحدثت يف قسم احلياة 
 مقارنة يف ذلك بني املدينة والريف، مث التربية ، والتقاليد يف األسرة األندلسيةاالجتماعية عن العادات

 ،والتعليم، حيث أطنبت يف احلديث عنها يف العلوم العقلية والنقلية، دون تقدمي نظرة عن طرق التعليم
  .ومدى أمهيته يف اتمع األندلسي

 MANUELA. MARIN: individio y sociedad en AL-ANDALUS   

 ت فيها حتليال عن حياة الفرد وعالقته باتمع يف األندلس، فأطنبت عرضةسباني إة دراسة لباحث
 وهو عصر ، يف عصر من العصورتوره يف اتمع، لكن توسعداحلديث عن الفرد بداية من ميالده إىل 

  .حدي إال بإشارات قليلةذكر الفرد أو اتمع يف العصر املرابطي واملوتحلالفة األموية يف األندلس، فال ا
 MENENDAZ PIDAL: estoria de España. 

دراسة حاولت اإلجابة عن الكثري من التساؤالت يف احلياة األندلسية، وأولت اهتماما كبريا باحلياة 
العائلية، رغم أا أوجزت احلديث عنها يف عصر املرابطني و املوحدين، إضافة إىل إفادا البحث مبا 

  .ور وأشكال وخمططات توضيحيةتتضمنه من ص
  :املقاالت-2

 هو مقال مستخرج "ظاهرة الزواج يف األندلس يف عصر املرابطني" :بوتشيش إبراهيم القادري
  .من رسالته للدكتوراه اليت سبق ذكرها

 واألطعمة ، هو مقال درست فيه الباحثة أهم أنواع اخلبز"اخلبز طعاما يف األندلس" :الدبايب سهام
  . تكوينهالداخلة يف

 مقال عرض فيه صاحبه أهم األطباق الغذائية ومميزاا "فنون الطبخ األندلسي" :دافيد ويرت
  .املختلفة

 أدرجت فيه صاحبته معظم مقال" مالبس الرجال يف األندلس:"سيد سحر عبد العزيز سامل
  . مقارنة يف ذلك باللباس يف املشرق،مالبس الرجال
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 أدرج "رأة األندلسية يف احلياة األدبية والعلمية يف عصر املرابطنيمشاركة امل":بلغيث حممد األمني
  .فيه صاحبه عددا كبريا من النساء األندلسيات اللوايت كان هلن دور علمي وتعليمي يف األندلس

MANUELA. MARIN: pots and fire in AL-ANDALUS  

 مطنبا يف احلديث عن ، تركيبها واملواد الداخلة يف، مقال ذكر فيه صاحبه أهم األطباق الغذائية
  .احلبوب وأهم أنواعها، وأشهرها وجماالت استعماهلا

GARCIA SANSHEZ: dietisc aspects ov food in AL-ANDALUS 

ه صاحبه النظام الغذائي يف األندلس، وتطرق إىل أهم أطباق الطعام، ومدى مفاضلة مقال درس في
  .األندلسيني بينها

HADY ROGER IDRISS: le mariage en occident musulman au moyen age à travers d' AL-M'yar 
d'Alwancharisi.  

 جمزئا ذلك ، مقال استخلص فيه صاحبه أهم النوازل اليت يرد فيه ذكر الزواج يف الغرب اإلسالمي
  .إىل عدة عناصر


$'
��W/
�Wא	, �! �
  :أهم الصعوبات اليت واجهت الباحثة هي

النوازل اليت جتعل من النص أداة غري طيعة تقتضي مجلة من اإلجراءات صعوبة استغالل مادة 
إلعدادها كمادة إخبارية، كتحديد زماا ومكاا، وحىت بعد القيام بذلك فمن الصعب القول بأا 

ا يف بعضل عليها يف التأرأصبحت مادة يعوائية؛ أل ألحيان يصعب الفصل بني ما هو ا يخ بصفة
  . هو افتراضي فيها، رغم حماولة االعتماد على ما يظهر أنه يعكس الواقعواقعي وبني ما

 والتفريق بني ما هو وجداين تعبريي، وبني ما هو وصف ،صعوبة االستفادة من النصوص الشعرية
  .واقعي فيها

 إىل صعوبة احلصول على بعض أهم املصادر األندلسية يف اجلزائر، مما جعل الطالبة تلجأ إىل السفر
ف وحماولة االستفادة من خمتلف حمتويات املكتبات واخلزائن يف فترة وجيزة، وهو ما كلّغرب األقصى، امل

الباحثة ماديا للوصول إىل كل معظم املصادر املهمة، فاستعانت ببعض األساتذة من خارج الوطن عند 
  .واإللكتروينزيارام للجزائر خالل فترة البحث، لريسلوا هلا بعضها عن طريق الربيد العادي 

  



 10

  مدخل 



 11

  
  

فرأت يف تكوين األسرة  الشريعة اإلسالمية الرهبنة؛ لتعارضها والفطرة اإلنسانية وميوالا،لقد حاربت 
اللبنة األوىل والرئيسة لتواجد اتمعات والشعوب، حيث حيمل اإلنسان يف نفسه املسؤولية الكربى، على من 

، وهذا )1(لنوع اإلنساين، واستمراره يف  جمتمع سليم منظم، يقوم على القيمله عليهم الرعاية والتربية، وبقاء ا
مطابق ملا كشفت عنه دراسات علماء االجتماع واإلنسان، يف أن األسرة قد تطورت من عدة جوانب، 

 نطاق األسرة املتمثل  يف اتساع أو ضيق دائرا، ووظائف أفرادها املختلفة، وخمتلف األسس اليت تقوم:أمهها
 اجتماعية قائمة على الزواج كأساس ، ولذلك فاستيفاء البحث عنها يستلزم البحث فيها كوحدة)2(عليها

�m��e��e��e��e : � يف قوله  هذا األخري يف مواضع عدة، كماوقد أشار القرآن الكرمي إىل حكم، )3(قاعدي

m���l��k��j��i��h�����g��fm���l��k��j��i��h�����g��fm���l��k��j��i��h�����g��fm���l��k��j��i��h�����g��fz��y���x��w��vu��t��s��r����q��po��n��z��y���x��w��vu��t��s��r����q��po��n��z��y���x��w��vu��t��s��r����q��po��n��z��y���x��w��vu��t��s��r����q��po��n����

�{�l)4(،قوله  و� :mmmm��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó

è��ç��æ��å��ä��ã��âá���à��ßè��ç��æ��å��ä��ã��âá���à��ßè��ç��æ��å��ä��ã��âá���à��ßè��ç��æ��å��ä��ã��âá���à��ß��é���l)5(، تمهذا لكي وع سليما ينشأ ا
ن م، وجوزتيلْ فَةَاَءب الْمكُن ِماعطَت اسِن ماِبب الشرشعا مي� :� من االحنالل اخللقي لقول الرسول

�m: �وكان من سنن األنبياء تكوين األسر، لقوله ، )6(�اءٌٌج ِوه لَهنِإ، فَِموالصِب ِهيلَعع فَِطتسم يلَ

��¢��¡���~���}��|��{��z��y��x�������w��v��ut��s��r��q��p��o��n��m���l��¢��¡���~���}��|��{��z��y��x�������w��v��ut��s��r��q��p��o��n��m���l��¢��¡���~���}��|��{��z��y��x�������w��v��ut��s��r��q��p��o��n��m���l��¢��¡���~���}��|��{��z��y��x�������w��v��ut��s��r��q��p��o��n��m���l

££££��¤� � �l)7( ،حيث كان حيث الناس على الزواج، وينهى ؛ورسولنا الكرمي أوىل بالفضل يف ذلك 
 ماكُقَتأَ و ِهللاماكُشخي َألنِإ اِهللاا ومأَ...� :�، يف قوله  ي مثاال عن نفسه يف ذلكعن الرهبنة، ويعط

  .)8(���� ين ِمسيلَي فَِتن سن عبِغ رنم، فَاَءس النجوزتأَ و،دقُرأَو يلِّصأُ، ورِطفْأُ وومصي أَنِك، لَهلَ
                                                           

  .275ص، 2جهـ، 1401تفسري ابن كثري، دار الفكر، بريوت،دط، : ابن كثري) 1(
  83ص، 1981، 1طالدين والبناء العائلي، دار الشروق، جدة، : السمالوطي نبيل) 2(
  .45صاملصدر السابق، : نقوال حداد. 177صاملرجع السابق، : غيث حممد عاطف) 3(
  .13: سورة احلجرات، اآلية) 4(
  .72: سورة النحل، اآلية) 5(
، كتاب النكـاح، بـاب اسـتحباب       1987،  3ط، دار ابن كثري، بريوت،      صحيح البخاري، حتقيق مصطفى ديب البغا     : البخاري) 6(

صحيح مسلم، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التـراث العـريب،             : مسلم. 1950ص،  5ج،  4778النكاح، رقم   
  .1019ص، 2ج، 1400رقمبريوت، دط، دت،  كتاب النكاح، باب استحباب النكاح، 

  .38: الرعد، اآلية سورة) 7(
املصدر السابق، كتـاب  : مسلم. 1949ص، 5ج، 4776رقـم املصدر السابق، كتاب النكاح، باب الترغيب يف النكاح،    :  البخاري )8(

  .1020ص، 2ج، 1401رقمالنكاح، باب استحباب النكاح، 
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احل وحكما أخرى، ترجع إىل االستقرار النفسي والعاطفي، مبا   وال شك  أن يف تكوين األسرة مص       
��mmmm��b��a: � ، لقول اهللا)1(يقيمه من مودة ورمحة �̀��_��~��}��|��{��z��y��b��a�� �̀��_��~��}��|��{��z��y��b��a�� �̀��_��~��}��|��{��z��y��b��a�� �̀��_��~��}��|��{��z��y

m����l��k��j��i��h���gf��e��d��cm����l��k��j��i��h���gf��e��d��cm����l��k��j��i��h���gf��e��d��cm����l��k��j��i��h���gf��e��d��c����nl)2(.  
هذه اآليات واألحاديث حصاة من ثبري الدالئل اليت حتويها مصادر ديننا اإلسالمي؛ واليت حتـث               

شباب على تكوين األسر، ومع ذلك جند يف تارخينا اإلسالمي عددا ممن اعتزل الدنيا، وعـزف عـن                  ال
 وهذا ال مينع من سيطرة الفئة اليت عملت باآليات واألحاديـث،           ،)3(الزواج تفرغا إما للعلم أو العبادة     

ثر مـن ذلـك   وأك بل إن الكثري منهم من تعدى الزواج بواحدة إىل ثالث وأربع، حيث أقامت األسر،  
  .)4(اشتهر بكثرة الزواج 

وبناء على هذا ميكننا تتبع نظرة اتمع األندلسي يف عصر املـرابطني واملوحـدين إزاء تكـوين                 
 كل من اجلماعة والفرد يف هذا اتمع، من خالل ما توفر من مصادر تعاجل               نظرةاألسرة، واستخالص   

  .املوضوع

  
 يف استخراج النظرة الفردية    الفرد مستقاة من نظرة الرجل، ذلك أن كتب التراجم أعانتنا         إن نظرة   

 منهم من عزف عن الزواج، وختلى عن كل أمور الدنيا، فكان  عند ذكرها حلياة بعض الرجال،الذكرية،
، واحتج يف   )7(، ومنهم من عزف عنه لتكاليفه ونفقاته      )6( أو العبادة  )5(زاهدا فيها، وإقباال إما على العلم     

                                                           
، دار الـشعب،    أحكام القرآن، حتقيق أمحد عبد العليم الربدوين      : القرطيب. 436ص،  3ج. 275ص،  2جاملصدر السابق،   : ابن كثري ) 1(

  .17ص، 14ج، هـ1372، 1طالقاهرة، 
  .21:سورة الروم، اآلية ) 2(
سري أعالم النبالء، حتقيق األرناؤوط حممـد       : الذهيب. 183ص،  14جالبداية والنهاية، مكتبة املعارف،بريوت، دط،دت،      : ابن كثري ) 3(

التكملة لكتاب الصلة، حتقيق عبـد      : بارابن األ . 261ص،  21ج،  1413،  9طنعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة بريوت،      
  . 47ص،2ج.125،135ص، 1ج، 1955السالم اهلراس، دار الفكر ، بريوت، دط، 

البـدر  : الشوكاين. 143ص، 4جشذرات الذهب يف أخبار من ذهب، دار الكتب العلمية، بريوت، دط، دت،           : الدمشقي العكري ) 4(
  .238ص، 1جة، بريوت، دط،دت، الطالع مبحاسن من بعد القرن التاسع، دار املعرف

حتفة القادم، تعليق إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بـريوت،          : ابن األبار . 57ص،  1جالتكملة ، املصدر السابق،     : ابن األبار ) 5(
  .75ص، 1986/ـ1406، 1ط

حممد يعلى، الس األعلى لألحباث     مفاخر الرببر، دراسة وحتقيق     : مؤلف جمهول . 57ص،  1جالتكملة،  املصدر السابق     : ابن األبار ) 6(
  .214ص، 1996العلمية، الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل، مدريد،دط، ، 

أمثال العوام يف األندلس، حتقيق حممد بنشريفة، منـشورات وزارة الدولـة            : ، الزجايل » ما أَطْيِب العرس لَولَا نفَقَاته     «:انظر املثل ) 7(
، 1ق،    1971/ 1391افية والتعليم األصلي، مطبعة حممد اخلامس الثقافيـة اجلامعيـة، فـاس، دط،            املكلفة بالشؤون الثق  

  .242ص
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 ابن قزمـان  ، ويف االحتياج واالفتقار بعد الزواج، ولعل خري وصف لذلك، قول            )1(ذلك بغالء املهور  
  :  يف أزجاله)2()564/1168ت(

  ابوي صِرمع لَانْكَ وباِز عترِص «

  ،ابر الغيبى يِشت حجوزتن سِل

  .)3(» اجوز ِبولْقُ نسا ِل يبايا تنأَ

 :وقوله أيضا

  تهفَاري واِجوي زت ِفقْفَنأَ"

  .)4("يتا ِر مم هن ِميت ِرذِْإ
 يتخوفون مـن    ، مما جعل الرجال   )5(أضف إىل ذلك كثرة مطالب النساء، وعدم رفقهن باألزواج        

  .)6(مسؤوليات، ومتاعب األسرة فيما بعد
وعدد؛ حيث تزوج أكثر من    مر   األ وكما وجد من الرجال من عزف عن الزواج، وجد من سهل          

 بـن ياسـني   اهللا  عبـد   ، بل منهم من أكثر من زواجهن، حىت اشـتهر بـذلك، فمـثال               )7(واحدة

                                                           
، ابـن   )حبر الرجـز     ( » فإنه مهما غال مهرمة       واملهر مهر العرس ال تغله«:انظر قول أيب طاهر يوسف التميمي) 1(

  .238ص، دار العلم، بريوت،دط،دت، املطرب من أشعار أهل املغرب، حتقيق إبراهيم األبياري وآخرون: دحية
هو عبد الرمحن بن حممد بن عبد امللك بن قزمان من أهل قرطبة، يكىن أبا مروان، ولد سنة أربعمائة وتسعة وسـبعني، صـحب                        ) 2(

 القاضي أبا الوليد ابن رشد وتفقه عنده، كان من كبار العلماء، وأول من أبدع غي الزجل يف عهد املرابطني، تويف بأشبونة                    
الصلة يف تاريخ علماء األندلس، وضع الفهارس صالح الدين اهلواري، املكتبـة  : ابن بشكوال . سنة مخسمائة وأربع وستني   

، 7ج . 376ص،  3جنفح الطيب، املصدر السابق،     : املقري . 288ص،  2  ، جملد  2003/ 1423،  1طالعصرية ، بريوت،    
املقتطف من أزاهـر الطـرف،   : ابن سعيد املغريب. 518ص، 20جاملصدر السابق، : سري أعالم النبالء : الذهيب. 15،16ص

  .263ص، 1983حتقيق سيد حنفي حسنني، اهليئة املصرية العامة للكتاب، دط، 
األهـواين  . 154ص.1980ديوان ابن قزمان، دراسة وحتقيق ف كورنيطي، املعهد اإلسباين العريب للثقافة، مدريد،دط،             : ابن قزمان ) 3(

  . 76ص، 1957 يف األندلس ، جامعة الدول العربية ، معهد الدراسات العربية العالية ، دط، الزجل: عبد العزيز
  .235، 2املصدر السابق، ق: الزجايل. »  زوجوه، حوجوه«: ، انظر أيضا املثل126صاملصدر نفسه، : ابن قزمان )4(
، املـصدر نفـسه،     "ِبع كْساك واعملْ كْذَاك   : " واملثل. 125ص،  2قر نفسه،   املصد: ، الزجايل » حلِّيِني ولَّا خلِّيني   «:انظر املثل ) 5(

  .134ص، 2ق
على : األهواين عبد العزيز  . 156صاملصدر السابق،   : ابن قزمان .  76صالزجل يف األندلس، املرجع السابق ،       :  األهواين عبد العزيز  ) 6(

  176ص، 1972، 17جملدهامش ديوان ابن قزمان، جملة املعهد املصري، مدريد، 
فتاوى ابن رشد، حتقيـق     : ابن رشد اجلد  . 350ص،  4ججامع مسائل األحكام ملا نزل من القضايا واألحكام، دط، دت،           : الربزيل) 7(

  .173ص، 1ج، 1987/ 1407، 1املختار بن الطاهر التليلي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط
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املرابطني كان ال يسمع بامرأة حسناء إال خطبها، فيتزوج يف الـشهر عـددا              أمري   )1()451/1059ت(
  .)3( يف احلديث عنه، والشتهار أمر التعدد، وجد من الفقهاء من خصص بابا كامال)2(منهن

، )4( الرجال، فمنهن من عزفت عن الزواج حىت اللحد، لتفرغها للعلـم           مثلوباملقابل جند النساء    
، اليت كانت أبرع نساء عصرها وأعلمهن، ماتت عذراء مل          )5()400/1009ت (عائشة القرطبية : فمثال

ال أا كانت هلا تصرفات عديدة ورغم أنه مل يكن للمرأة تصرف، أو إبداء رأي يف زواجها، إ ،)6(تتزوج
لكن تبقى نسبة    ،)7(تثبت ا عدم رغبتها يف الزواج، فهناك العديد من النوازل اليت استنكرت هذا األمر             

  .عزوف النساء أقل من الرجال
      أما عن تعدد الزوجات، فاملرأة ليست كالرجل الذي اشتهر بذلك، فقد كانت هلا نظـرة               

���m�X�WG��F��E��D��C��B��AH��K��J���I كتب األمثال أيض   ذلك، ومل تغفل  مغايرة ل 

O��N��M��LP���T��S��R��Q��l             ا عن تصوير ذلك، بل حتديد نسبة كره املرأة، وبغضها للتعدد حىت
  .)8(آثرت املوت عليه

  
، ا ضـروري  اأو الزواج أمر  كان يرى يف تكوين األسرة،       ف ادئ اإلسالم؛  مبب  اتمع األندلسي  التزم

 أن املوت كأس يتذوقه كل امـرئ،        وقد وصلنا وصف دقيق يف تشبيهه باملوت يف مهه ووقوعه، فكما          

                                                           
مؤلف .  د، املرابط، كان من حذاق الطلبة األذكياء النبهاء، من أهل الدين والفضل، السياسة            الفقيه عبد اهللا بن ياسني اجلزويل ااه      ) 1(

احللل املوشية يف ذكر األخبار املراكشية، حتقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة، دار الرشـاد احلديثـة، الـدار                   : جمهول  
القرطاس، مراجعة عبد الوهاب بنمنـصور،      األنيس املطرب بروض    : ابن أيب زرع  . 20ص،  1979/ 1399،  1طالبيضاء،  

  ،1420 ، 2طاملطبعة امللكية ، الرباط، 
ابن .  16ص،  4ج،  1983،  3طالبيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب، حتقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت،             : ابن عذارى ) 2(

  .169صرب، مكتبة املثين، بغداد، دط، دت، املغرب يف بالد إفريقية واملغ: البكري. 132صاملصدر السابق، : أيب زرع
، نقال عن بوتـشيش ابـراهيم       57ص،  413قاعتماد احلكام يف مسائل األحكام، خمطوط اخلزانة العامة، الرباط، رقم           : ابن زكون ) 3(

  .22صاملرجع السابق، : القادري
  .231،533ص،2جاملصدر السابق، : ابن بشكوال) 4(
 قادم، قرطبية كانت من أعدل أهل زماا فهما وعلما وأدبا وشعرا وفصاحة وعفة، كانت حـسنة                 عائشة بنت أمحد بن حممد بن     ) "5(

  .131،132ص، 2ماملصدر السابق، : ابن بشكوال" اخلط تكتب املصاحف والدفاتر ، توفيت سنة أربعمائة
  .532ص، 2املصدر السابق، ج: ابن بشكوال) 6(
العقد املنظم للحكام فيما جيري بني أيـديهم مـن          : ابن سلمون : رجل فغصبت نفسها، انظر   النازلة اليت تذكر الصبية اليت تزوجها       ) 7(

نوازل ابن احلاج، خمطوط اخلزانـة      : وابن احلاج .  و 65ظ،  1366العقود واألحكام، خمطوط املكتبة الوطنية، اجلزائر،رقم       
  .92ورقة، 55جالعامة، الرباط، رقم 

   .350ص، 2قاملصدر السابق، : ، الزجايل»مشية لبيت أخرى  مشبة للحفْر، وال «: انظر املثل) 8(
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، واعتبارهم أيضا أن الزواج أمر ال تقف أمامه املضايقات، وبه يزيد            )1(الزواج مرحله مير ا كل إنسان     ف
ى يف األمثال الشعبية، اليت تعترب صورة شـاهدة         اخلري والربكة، فما كانت  تكلفهم نفقاته، وهذا ما جتل         

»يكِل اهللا ع  حتفْ ي جوزا «:  قوهلم  تصرفات اتمع، ولعل خري ما يصور ذلك        معظم على
وكان من  ،  )2(

  .)3(الشباب من يأىب الزواج فيعتربونه غري طبيعي، وليس على الفطرة، وال بد من إعادة النظر يف تصرفاته
ملرأة، والنظر إىل الرجل،    ع إىل الفرد كمتزوج أو أعزب، فهناك فرق بني النظر إىل ا           أما نظرة اتم  

واألمثـال   فنظرم إىل تزويج األنثى قد صورا النوازل      ،   أكثر اهتمامهم باملرأة   حيث أوىل األندلسيون  
رهم املرأة مصدر بـالء      تصوير عن اعتبا   )4(»يِل ب دني ع ِل و دن ع نم «: أحسن تصوير؛ ففي قوهلم مثال    

وهم، ويعريون األب بذلك، ويعتربون ابنته مصيبة ما دامت يف حجره، واملصيبة األكرب إذا تويف الوالـد            
  . ملا يف األمر من هول وهم؛، وجاء األمر على صيغة الندبة)5(وترك بنات غري متزوجات

ثوا على تزوجيهن مع أول      أفضل سبيل للتخلص من املصيبة، وح       البنات  تزويج  يف نرأى األندلسيو 
 ، وهذا دون النظر إىل كفاءة اخلاطب، أو أخالقه، أو أي صفات مستحسنة يف الرجـل،               )6(خاطب هلن 

  .واملهم عندهم التخلص من املصيبة

                                                           
املغرب واألندلس يف عصر املرابطني، املرجـع الـسابق،       : بوتشيش ابراهيم القادري  . »الزواج واملُوت هم لَا يفُوت     «: انظر املثل ) 1(

  .22ص
�m��C��B��A:مي، حيث جاء يف قولـه تعـاىل       وهذا املثل له أصل يف القرآن الكر      . 24ص،  2قاملصدر السابق،   : الزجايل) 2(

G��F��E��DHO��N��M��L��K��J���I��P�S��R��Q��l 32:  سورة النور، اآلية.  
وللمثل شـرح مفـصل يف املـصدر    . 379ص، 2قاملصدر السابق،  : ، الزجايل »عاِزب ومتفَنق ثُلُثَي قَِطيم يفْتى ِفيه      «:انظر املثل ) 3(

  .256ص، 1قنفسه،
: و املثـل  . 334ص،  2املصدر نفسه،  ق   .»  من كثر بنات كانوا الكالب أختان      «: ، انظر أيضا املثل   221ص،  2قاملصدر نفسه،   ) 4(

»  اتملَلْم اتنالَب مجمموع ابن عاصم، حتقيق حممد بن شريفة ضمن تاريخ األمثال واألزجال يف املغرب             : ابن عاصم . » ه
   .142ص، 3ج، 2006 الثقافة، مطبعة دار املناهل، املغرب،دط، منشورات وزارة-حبوث ونصوص-واألندلس

  .452ص، 2قاملصدر السابق، : ، الزجايل»  وي علَى من مات وخلََّى سبع بنات« : انظر مثل) 5(
  .123ص، 3جاملصدر السابق، : ، ابن عاصم » من خطْبك أزوج«: انظر املثل) 6(
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 احلـاج ابـن   ، فيـذكر لنـا      )1(وحىت تفكريهم يف تزوجيها منذ صباها أمـر ال جـدال فيـه            
ء خطبت منه ابنته يف سن الثامنة، وأىب تزوجيهـا خـشية    يف نوازله أن أحد األوليا    )2()م529/1134ت(

وجاءت ،  )3(وسهله عليه حىت زوجها    عليها، غري أن اتمع دائما يبقى وعقليته، فهون األمر على الوالد،          
 يف  ها، حىت وإن كانت يتيمة، وقد حدثت      تزوج الفتاة قبل بلوغ   نوازل أخرى أيضا لتؤكد ذلك، حيث       

  .)4( يتيمة قبل بلوغهاذلك مسألة تذكر رجال زوج
وناهيك عن تزويج الثيب املطلقة أو األرملة، فقد كانوا يتسرعون يف تزوجيها، وال يعتـربون يف                

، هـذا األمـر  ، وكتب النوازل دائما قد أعانتنا، يف بيان   )5(متهكثري من األحيان العدة، رغم علمهم حبر      
  عنـها  ، وحىت الغائـب   )7(ا أو قبل متام عد    ،)6( أم ألوالد   وهي فتذكر أن منهم من زوج املرأة املطلقة      

  .)8(زوجها كانت تزوج، وال ينتظر رجوعه أو ظهوره
 إال أم مل يـسلموا  - كما قلنا سابقا   -أما الذكور، فرغم انصراف نظرة اتمع إىل األنثى دوم        

 كتـب   من تزوجيهم صغارا، وقبل بلوغهم، هذا دون اعتبار كفاءم، ومصدر نفقتهم؛ حيث  جاء يف              

                                                           
  .09ص، 2 السابق، قاملصدر: الزجايل) 1(
القاضي أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن خلف بن إبراهيم التجييب، املعروف بابن احلاج، قاضي اجلماعة بقرطبة، ولد سـنة أربعـة                       ) 2(

ومثانني ومخس، روى عن أيب مروان بن سراج وأيب علي الغساين وغريهم، وأخذ عنه ابنه، والقاضي عياض، وكثري، كان                    
ه وبني أيب الوليد بن رشد يف خالفة املرابطني، ألف النوازل املشهورة بنوازل األحكام، قتل ظلما باملسجد                 القضاء يدور بين  

بغية امللتمس يف تاريخ رجـال أهـل       :الضيب: انظر. اجلامع بقرطبة وهو ساجد يوم اجلمعة، سنة مخسمائة وتسعة وعشرين         
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، املصدر الـسابق،         :الدمشقي العكري . 51ص،  1967األندلس، دار الكاتب العلمي،     

ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك، تقدمي حممد بن تاويت الطنجي،             : القاضي عياض .  93ص 4ج
الغنية، حتقيق علـي    : القاضي عياض . 18ص،  1جوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، اململكة املغربية، الرباط،دط،دت،        

العرب يف خرب من خرب، حتقيق صالح الدين املنجد،         : الذهيب. 26،  25ص،  2003/ 1423،  1ط، مكتبة الثقافة الدينية،     عمر
: ابـن خملـوف   . 614،  19جسري أعالم النبالء، املصدر السابق،      : الذهيب. 436،  2ج،  1948مطبعة حكومة الكويت،    

تاريخ قـضاه   : النباهي. 132 والنشر والتوزيع، دط، دت، ص       شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، دار الفكر للطباعة        
أزهار الرياض يف   : املقري. 134، ص   1995/ 1415،  1طاألندلس، حتقيق مرمي قاسم طويل، دار الكتب العلمية،بريوت،         

   62، 61ص ،3جأخبار عياض، طبع حتت إشراف اللجنة املشتركة لنشر التراث اإلسالمي، دط، دت، 
  .73املصدر السابق، ورقة : ابن احلاج) 3(
املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علماء افريقية واألندلس واملغرب، ختريج مجاعة من الفقهاء بإشراف حممـد                 : الونشريسي) 4(

ابـن  . 197ص،  2جاملصدر السابق،   : والربزيل. 378ص،  3ج،  1401/1981حجي دار الغرب اإلسالمي، بريوت، دط،     
  .61ابق،واملصدر الس: احلاج

  .يف النازلة خصام وتشاجر فهذا دليل على أن اتمع  األندلسي كان يعلم حبرمة زواج املرأة يف عدا) 5(
  .380ص، 2جاملصدر السابق، : الربزيل. 671ص، 2املصدر السابق، ج: ابن رشد) 6(
  .196ص، 2جاملصدر نفسه، : الربزيل) 7(
  .197ص، 2جاملصدر نفسه، )  8(
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 ، وبعضهم زوجوهم وتكفلـوا    )1(النوازل أن بعض اآلباء زوجوا أبناءهم صغارا، وتكفلوا بدفع مثن املهر          
  .)2(بالنفقة بعد البناء

ورغم ما وجدناه خالل هـذه األمثـال، والنـوازل مـن حـرص علـى تـزويج األنثـى،                                                                                        
، كما اعتربوا الزواج باملطلقة ذات أوالد، تـضاعف يف  )3( مبسن تزوج صبيةإال أم كثريا ما يستهزئون  

  .)4(صرف األموال
وهذه النظرة ال تزال قائمة حىت الوقت احلاضر يف جمتمعاتنا؛ ألا ختشى الفضيحة، وحترص على               

  .مرياحلرمة، فاملرأة هدف الذئاب ومنعدمي الض
كانت نظرة اتمع، والفرد إزاء تكوين األسرة، فماذا عن خطوات بنائهـا، وأشـغاهلا              وهكذا  

اليومية؟ وما أهم العادات والتقاليد اليت انتهجتها األسرة األندلسية؟ وما هي أهم األعراف واملعتقـدات               
  اليت ميزت حياا؟

  

                                                           
  .378ص، 3املصدر السابق، ج: الونشريسي. 180ص، 1ج:  املصدر السابق:ابن رشد) 1(
  .812ص، 2ج: املصدر السابق: ابن رشد) 2(
  .01ص، 2قاملصدر السابق، : الزجايل) 3(
  .38ص، 2قاملصدر نفسه، )  4(
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  الفصل األول
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� �
 ال بد أن يتخطى جمموعة من املراحل، حيث تكون أوالها           كوين األسرة، على ت  )1(فردالإذا أقبل   

العقـد  واالختيار واخلطبة، فكيف يتم االختيار؟ وما هي األسس اليت يرتكز إليها؟ مث كيف تتم اخلطبة                
  .كأهم خطوة قبل البناء

� �

  :احلث على االختيار-1
بة، أن خيتار الرجل شريكة حياته، اليت تعترب الرفيق الدائم ما دام            إن من الشروط الرئيسة يف اخلط     

 يف  إلشاراتافقد كثرت    كرب شرائح اتمع األندلسي،   أل عنصر اهتمام  وكوا   ضرورة الشروط حيا، ول 
ار تخ ين الَم «:ا، وجاء فيها وصف دقيق عن احلث على االختيار، فيما تذكره على لسا            كتب األمثال 

م قَفْا ي ارد ع«
، وعالوة على احلث، يفهم من املثل أيضا أنه ال يندم من خيتار، وقد اختذ بعض األولياء    )2(

، )3(الشيخ املدرس مثال خيتار البنته أحد تالميذهخيتار البنته، وناهيك عن االبن، فهذا األمر جبدية، فكان 
املـروءة والتخلـق    : لتلميذ فيه صـفات    ، وإمنا لو مل ينتبه إىل أن هذا ا          فقط فال نقول أنه زوج تلميذه    

والنباهة، وهو من أحسن من يتلقى منه العلم، ملا عرض عليه األمر، وملا وقع عليه االختيار، ولـضرورة                  
  .)4(االختيار أيضا كانت العامة، وخاصة األمهات ميدحن بنان أمال أن يكن من املختارات

  :ـ اعتبارات االختيار2
 وخيتلف االختيـار   شريكة حياته مراعيا يف ذلك عدة مزايا يف املرأة،            خيتار  األندلسي كان الشاب 

الثقافية اليت ينتمي إليها، وكتب النوازل واألمثال تتوفر على مادة معتـربة    احلال االجتماعية، و   باختالف
  .ملناقشة هذه االعتبارات، وحماولة استجماعها

                                                           
حىت يأتيها من خيطبها أو أجل يقصد بالفرد هنا الذكر دون األنثى، فقد ذكر يف إحدى أمثاهلم أن املرأة ال ختطب وإمنا تنتظر ) 1(

 . 53ص، 2املصدر السابق، ق: ، الزجايل»الَعروس ِفي الكُرِسي ولَيس يدرى ِلمن ِهي«:زواجها، انظر املثل

 . 330ص، 2قاملصدر السابق، : الزجايل) 3(

. 416ص، 2ق، 1سلثقافة، بريوت، دط، دت، الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة، حتقيق حممد بنشريفة، دار ا: ابن عبد امللك) 4(
  .33ص، 1جالتكملة، املصدر السابق، : ابن األبار

من مدح العروسة قال أمه " ، واملثل 341ص، 2ق ، الزجايل، املصدر السابق، »من مدح الَعروسة قَالْ أُمها «: انظر املثل) 4(
 .  126ص، 3جاملصدر السابق، : ، ابن عاصم"وخالته
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ا  يملْا الِع ذَناش«:  لذلك مثال يف قوله     من االخنداع جبمال الفتاة، وضرب     ابن قزمان فرغم حتذير   
م ن ماع ع ِنيإِ ني ،ك ت غى بِ رظْلَالغ و الزين«

 إال أن   ،البدانة واحلـسن  كذاكرا بعض عالمات اجلمال      ،)1(
العامة قد كانت هلم اعتبارات مل تترك األمثال منها سواء أكان استحبابا أو استقباحا إال وذكرا، فقد                 

، )2(ون ـا  ئ تركيزهم على املرأة احلسناء، ومصطلح احلسناء عندهم يقابل الدميمة اليت يستهز           كان جل 
، وما يؤكد حرصهم    )5(، أو بدينة  )4(»شت فَ م ثُ شم الن و ه يأَ «:، يف قوهلم  )3(ويوافق من تكون شقراء   
  .)6(عيدالنحيفة البدن؛ حيث يشبهوا بنوع من حلوى البعلى البدينة، استهزاؤهم 

م يعتربون من    أل ؛لكن ليست كل من هي بدينة حسناء، وإمنا البدينة الطويلة، وليست القصرية           
، وهـذا مـا أدى إىل       )8(، والعيب األكرب إذا كانت قصرية ال بدينة       )7(بدينة قصرية خسارة املرء تزوجه    

ضان، وينتهكن حرمته   انتشار عادة سيئة بني النساء للحفاظ على بدانتهن؛ حيث كن يفطرن يف شهر رم             
رغم استنكار الفقهاء، فما كان األمر يهمه إال أن حيافظن على وزن، فتخشى املـرأة إذا صـامت أن            

، وأكثر من ذلك أن العرجاء مل تسلم من استهزائهم، فكانوا يرون يف تزوجها              )9(ينقص ذلك من وزا   
ة مدح، عن بعض الصفات املستقبحة       السخرية بالذم يف صور    ، ووصل م األمر إىل    )10(مصلحة ال أكثر  

، واملثل اآليت يعرب عن موقفهم بأحسن تركيـب         صفات اجلمال يف املرأة، فيعتربون هذه الصفات أغلى       
  .)11(»راِخنر املَبِكني ِوِنير العغِص: راِخ الفَالْماجلَ«: على حد قوهلم

                                                           
 .، ويف القول إشارة إىل بعض عالمات اجلمال وهي البدانة واحلسن18املصدر السابق،  ص :  ابن قزمان)1(

 .455ص، 2قاملصدر السابق ، :  ، الزجايل» الَ مِليح والَ الدار معاها «: انظر املثل) 2(

ملولدين أو املسيحيني وذا ميكن أن نقول أن مسلمي الشقراء يف معظم احلاالت ليست ال عربية وال بربرية ، فإما أن تكون من ا) 3(
 .األندلس كانوا خيتارون األوروبية على العربية والرببرية

 .34ص، 2قاملصدر السابق، : الزجايل) 4(

 .34ص، 2قاملصدر نفسه،: ، الزجايل»الشحم ِزين ومن فَقْد حِزين «:انظر املثل) 5(

 .207ص، 2ق، املصدر نفسه، »اق بحلْ عصيات الِعيدخفَاف رش «: انظر املثل) 6(

، 2ق ، نفسه، »  وعشاه السكرانوالشحم يف املرأة القصريةالبنيان يف الدار الصغرية، : ثالثة أشياء هي خمسورة «: انظر املثل) 7(
 .169ص

 .34ص، 2ق، نفسه، »أَي ِهي ركْبتِها أَي ِهي رقْبتها «: انظر املثل) 8(

وتذكر النازلة أيضا أن إحداهن قد عقد عليها زوجها ومل ينب ا بعد فتركت الصوم خيفة على بدا أن ينقص وأفىت يف ذلك ) 9(
 .487،488ص، 2جاملصدر السابق، : العلماء وأمجعوا على حرمته واعتربوه أمرا مستهجنا قبيحا، الونشريسي

  .129ص، 2قاملصدر السابق، : الزجايل»جيةِبعرجية تقْضى حو «:انظر املثل) 10(
  .55ص، 2قاملصدر نفسه ، ) 11(
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 الثقايف املعترب، فرغم انتقاد العامة      هذا فيما خيص عامة اتمع األندلسي، أما الطبقة ذات املستوى         
 كانوا يتنافسون فيما بينهم على املرأة صاحبة القلـم العاملـة            ، إال أن هؤالء املثقفني    )1(للنساء العاملات 

  .)2(الذكية

فعبد اهللا بن  العامة، وكان خيتار من النساء احلسناء، من هذه الطبقة من حنا منحىورغم ذلك جند 
  .)3( كان ال يسمع حبسناء إال خطبها-ذكر سابقا–  أمري املرابطنيياسني

 االجتماعية والثقافية، إال أن شـرطا        ختتلف من فرد إىل آخر، حسب حاله       ن هذه االعتبارات،   إ
رئيسا يتفق عليه الكل، بل يؤكد عليه، وهو بكارة املرأة، حيث نستشف ذلك من كتب النـوازل؛ إذ                  

     والعتبار هذا الـشرط هامـا،   )4(أم عذراء أن املرأة بكر     رد االختالف يف  كانت هناك عدة نزاعات ،
 وحيث الفتاة على احلفـاظ       على عذريتها، وكان اتمع حيرص     كانت الفتاة األندلسية مثاال يف احلفاظ     

  .)5(على العذرية، ولو أا احنرفت يف تصرفاا
 الوثـائق والعقـود     كتبوهلذا فقد ذكرت    ،   على بنام يف هذا اجلانب      اآلباء أشد حرصا   كانو
لسبب من األسباب، وشهادة األهل واجلريان، وإشاعة هذا        ) 6(ة الفتاة ي سقوط عذر  تعاجل ظاهرة نصوصا  

  . )7(األمر كي ال تطعن يف عرضها
ختتار شريك حياا؛ لكن بعد أن يتقدم       أيضا  وكما خيتار الفرد الذكر شريكة حياته، كانت املرأة         

، فمنـهن مـن      حسب الضوابط اإلسالمية والعرفية    ا قسط من االختيار    أيض إذ كان هلا  إليها خلطبتها،   
نزهون  وخري دليل على ذلك موقف       أو قبول من يتقدم إليها،     عائلتها أن تبدي رأيها بالرفض،       سنحت

؛إلنه ذميم  إحدى ترامجها، أا رفضت أحد الرجال تقدم خلطبتها  من خاطبها إذ تذكر،)8(بنت القليعي

                                                           
  .  416ص، 2ق ، مبعىن االستهزاء بتعلم املرأة، املصدر نفسه، »قَقْر الَعِويدة تقْرا وتفَسر «:انظر املثل) 1(
/ 1416والشؤون اإلسالمية، اململكة املغربية،دط، صلة الصلة، حتقيق عبد السالم اهلراس وسعيد أعراب، وزارة األواف : ابن الزبري) 2(

  .     309ص ، 5ج، 1995
  .169صاملصدر السابق، : البكري . 32صابن أيب زرع، املصدر السابق، . 16ص، 4جاملصدر السابق، : ابن عذاري) 3(
 اتمع األندلسي عادم إذا قيل ، غري أن عامة197ص، 2جاملصدر السابق، : الربزيل. 130ص، 3جاملصدر السابق، : الونشريسي ) 4(

ابن . 201ص، 2جاملصدر السابق، : ابن رشد . 201ص، 2جاملصدر السابق، : بكر فال مقصود به إال عذراء، انظر الربزيل
  . و66املصدر السابق، ظ : سلمون

  .132ص، 2قاملصدر السابق، : الزجايل) 5(
  )01(عد إىل قائمة املالحق، ملحق رقم ) 6(
املصدر : ابن سلمون. 21، ورقة 5221املقصد احملمود يف تلخيص الوثائق والعقود، خمطوط اخلزانة احلسنية، الرباط، رقم : رياجلزي) 7(

  . و66ظ : السابق
: نزهون بنت القليعي غرناطية كانت واحدة صنفها يف أدا حيث كانت أديبة شاعرة سريعة اجلواب صاحبة فكاهة ، ابن األبار) 8(

اإلحاطة يف أخبار غرناطة، حتقيق حممد عبد اهللا عنان، مكتبة اخلاجني، : ابن اخلطيب. 236ص املصدر السابق، حتفة القادم
  .262ص، 3ج، 1973، 2طالقاهرة، 
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 الذي يناسـبها،   الرجل احلـسن،    هي األخرى حرية اختيار    لمرأةإىل أن ل  رة واضحة   ، فهذه إشا  اخللقة
) 2()528/1133ت(كليلـى ، )1(وكانت منهن من ال جتيب من خيطبها، رغم أا قد تقدم إليها الكـثري           

غرناطة  حىت تقدم هلا أحسنهم وهو قاضي         اليت ظلت ترفض املتقدمني    بن خطاب أيب بكر   معتقة الوزير   
  .حينذاك

 قـد تـزوج    األندلـسي الـشباب  بينت بأن بعض كتب النوازلرغم كثرة هذه االعتبارات، إال أن  و
 وكـان   ،)5( مكانتها االجتماعية   ماهلا أو  ، ومنهم من تزوجها طمعا يف     )4(، أو مطلقة وهلا أوالد    )3(مطلقة

  .)6(األمة، أما احلرة فمنع الفقهاء زواجها من العبداحلر يتزوج 

� �
  : كيفية علم الشاب بالفتاة-1

 تبادل مشاعر احلب بني الطرفني  عن طريق إذا كان الزواج يتماملدروسةمل تذكر لنا مصادر الفترة 
على الزواج، فإما أن تكون ابنة عمه؛ حيث        كان الشاب يعلم بالفتاة عند إقدامه       وإمنا   قبل اخلطبة أم ال؟   

، أو يكون الشاب قد رأى الفتاة، أو أعلم ا عن طريـق             )7(ا العصر إنه قد شاع زواج ابنة العم يف هذ       
 اختيار والدة الشاب، فيقابل ذلك يف بعض األحيان الـرفض وعـدم             أو عن طريق  ،  )8(بعض األصدقاء 

  .)9(الرضا
                                                           

  .309ص، 5جاملصدر السابق، : ابن الزبري) 1(
م يف كل نوع من العلم توفيت قبل ليلى معتقة الوزير ايب بكر بن خطاب من أهل مرسية قد فاقت نساء عصرها يف الذكاء والفه) "2(

  .، املصدر نفسه، اجلزء نفسه ، الصفحة نفسها"سنة مثان وعشرين ومخسمائة
  .196، ص 2جاملصدر السابق، : الربزيل) 3(
  .671ص، 2جاملصدر السابق، : ابن رشد. 19ص، 3جاملصدر السابق، : الونشريسي. 380ص، 2جاملصدر نفسه، ) 4(
، جامعة 1992 ندوة األندلس الدولية، أفريل ،"ظاهرة الزواج يف األندلس إبان احلقبة املرابطية" : دريبوتشيش ابراهيم القا) 5(

ظاهرة الزواج يف األندلس " : بوتشيش ابراهيم القادري. 160صاحلسن الثاين، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، احملمدية، 
  .12ص،9، عدد 1993جانفي، 1413رجب  جملة دراسات أندلسية، ،"إبان احلقبة املرابطية

  .138ص، 805مفيد احلكام، خمطوط اخلزانة العامة ، الرباط، رقم : األزدي) 6(
. 486ص، 2ق، 8س، 1984املصدر السابق، حتقيق بنشريفة حممد، مطبوعات أكادميية اململكة املغربية، دط، : ابن عبد امللك) 7(

عريف بصلحاء الريف، نشر سعيد أعراب، املطبعة امللكية، الرباط،دط، املقصد الشريف واملرتع اللطيف يف الت: الباديسي
  . 106ص، 1982

Pierre Guichard: structures socials orientales et occidentales dans l'Espagne 
musulmane, Paris,école des hautes études en sciences sociales, centre de 
recherches historiques, la Haye, p74.  

Th. Bianquis: la famille arabe medievale,éditions complexes,p31. 

املصدر السابق، : ابن أيب زرع.  139صكتاب التبيان، حتقيق ليفي بروفنسال، دار املعارف، مصر، دط، دت، : األمري عبد اهللا) 8(
  180ص، 1جاملصدر السابق، : ابن رشد. 136ص

، 2، جملد 1419/1998 ،1حماسن أهل اجلزيرة ، حتقيق سامل البدري، دار الكتب العلمية، بريوت، طالذخرية يف :  ابن بسام)9(
  .208ص
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  : ـ كيفية إمتام اخلطبة2
ف عنـدهم،   ، وهذا ما عر   )1(عند استقرار رأي الشاب على فتاة معينة، يتقدم باخلطبة إىل وليها          

  .كتب التراجم، وبعض  ثنايا كتب النوازلمنونستنتج ذلك 
 فالوالد يف معظم احلاالت ال يستشري ابنته، فإن أعجب بالشاب، وافق دون العودة إىل رضا الفتاة،      

ـ  أَ اجوز«:بقوهلـا  األمثال    بعض  ضربت العامة  أو موافقتها، ومن أجل ذلك     ـ  لْه ب 2(ةطَس (ـ احلْْب الْب 
اَألبقَراب«

  .فشبهوا زواج الفتاة دون استشارا جبر الرقاب باحلبال، )3(

اليت ليس هلـا    اليتيمة  يشري إىل أن     ابن احلاج و جند ممن خطبت لنفسها،      إال أنه يف بعض األحيان    
) ...(فإن ينظر السامعان إىل وجههـا     « : موافقتها مباشرة؛ إذ يقول يف هذا الصدد       مساعويل، البد من    
ميت وإن كنت  يقوله غريمها مبحضر أن فالنا خطبك على مهر كذا، فإن كنت راضية فاصويقوالن هلا أو

»...غري راضية فتكلمي
) 4(.  

 ، ويف مقابل ذلك وجد من خيتار ه أو ال جتيبه، وترفض ختطب وترفض أو ال جتيبومنهن أيضا من
  .)5(البنته الشاب الالئق ا دون أن يكون منه سابق إشارة أو تلميح

وصـفات    تعترب نقطة وصل بني الشاب والفتاة، فتعرض شروط هناك أيضا امرأة خاطبة،    وكانت
  .)6(كليهما، بل وتقوم بالتمهيد للخطبة بني اخلاطب وأهل الفتاة

 أو  ، يرسل اخلاطـب والـده     الفتاة والشاب، أو الوايل والشاب    وبعد التوافق بني الطرفني، سواء      
وقد كان من عـادة     ،  )7( لالتفاق على ما خيص العقد     لد الفتاة، بعض أقاربه إىل دار وا    ووالدته وإخوته   

                                                           
ابن . 33ص، 1جالتكملة،املصدر السابق، : ابن األبار.   و 65املصدر السابق، ظ : ابن سلمون. 32صاملصدر السابق، : ابن احلاج) 1(

  .416ص، 1ق، 1سد، دار الثقافة، بريوت، دط، دت ، املصدر السابق، حتقيق بنشريفة حمم: عبد امللك
بسطة مدينة باألندلس، بقرب مدينة جيان ومدينة وادي آش، كثرية املياه والبساتني والزروع ، اشتهرت بالزعفران واحلرير ولوفرته ) 2(

د اخلطيب، دا الكتب صيح األعشى يف صناعة اإلنشا، شرح وتعليق نبيل خال: القلقشندي. فيها اشتهرت بطرز من الديباج
الروض املعطار يف خرب ا؟ألقطار، حتقيق إحسان عباس، : احلمريي ..214ص،5ج، 1407/1987، 1طالعلمية، بريوت، 

آثار البالد وأخبار البالد، دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت، : القزويين. 113ص، 1980، 2طمؤسسة ناصر للثقافة، 
  .512ص، 1399/1979دط، 

  309.ص،5جاملصدر السابق،:ابن الزبري . 89ص،3جاملصدر السابق،: ، ابن عاصم»زواج أهل بسطة باحلبال باألرقاب«:ثلانظر امل) 3(
   .32واملصدر السابق،: ابن احلاج) 4(
  .416ص، 1ق، 1ساملصدر السابق، : ابن عبد امللك. 33ص، 1جالتكملة، املصدر السابق، : ابن األبار) 5(
  .248، 130، 121ص، 3جلسابق، املصدر ا: الونشريسي) 6(
  .املصدر نفسه، الصفحات نفسها) 7(
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، على أن تبقى اخلطبة كما أشار       )1(اتمع األندلسي واستحبام اخلطبة يوم اجلمعة، وبعد صالة العصر        
  .)2(الفقهاء وعد بالزواج

 الشاب  ويستفاد من كل هذا أن اخلطبة ال تتم إال بعد ختطي مرحلة االختيار، والتراضي سواء بني               
االتفاق على وضع تاريخ معني لكتابة العقد، وذكر الشروط : والفتاة، أو بني الشاب والويل، واملتمثلة يف 

  .أثناءه

  : ـ الشروط وكتابة العقد3 

قبل التعمق يف احلديث عن كل ما يكون بني أهل الزوج، وويل الزوجة مـن اتفـاق، وتوثيـق                   
 األلفاظ اليت يستعملها األندلسيون لالصطالح على هـذا         إىل للشروط، وكتابة للعقد، جيدر بنا أن نشري      

العقد، وبناء على ما تقدمه كتب النوازل، والفقه، والوثائق، والعقود، جند اللفظ ضمن نازلة، أو مسألة،            
  .أو حكم من األحكام الفقهية، أو على شكل وثيقة أو صيغة

عقـد  " بلفـظ     اآلحـر  البعضكره   ويذ دون إضافة، و   )3("العقد" فيستعمله البعض منهم بلفظ   
كتـاب  "، أو )5("عقـد الـصداق  "  من اصطلح عليـه بلفـظ  وهناك، "عقد النكاح "، أو    )4("الزواج

ما حيمله عقد الزواج من     على  كل  يدل   على دفع املهر، وإمنا      إال أن هذا املصطلح ال يدل     ،  )6("الصداق
  .معىن

ألكثر استعماال، واصطالحا للداللة على هو اللفظ األكثر شيوعا، وا" عقد النكاح" لفظ وقد كان
عقـد   "،"العقد: "وى واحد، فتكون بذلك األلفاظ      رغم االختالف يف اللفظ إال أن احملت      وعقد الزواج،   

 تتضمن كل اليت  والوثيقة، كلها اصطالحات يراد ا الصيغة"كتاب الصداق" ،"عقد الصداق" ،"النكاح
  .)7()أهل الزوج وويل الزوجة(ريف العقد لقاء قبل البناء بني طما يدور أثناء ال

                                                           
 .2واملصدر السابق، : ابن سلمون) 1(

 .248، 130، 121، 3جاملصدر السابق، : الونشريسي) 2(

 .35ص، 3جاملصدر السابق، : الونشريسي. 140صالقوانني الفقهية، دار القلم، بريوت، دط، دت، : ابن جزي) 3(

 .312وصدر السابق، امل: اجلزيري) 4(

، ص 1408/1988، 1الوثائق املختصرة ، إعداد مصطفى ناجي، مركز إحياء التراث املغريب، الرباط، ط: أبو إسحاق الغرناطي) 5(
 .107ص 3جاملصدر السابق ، : الونشريسي . 170

 .4واملصدر السابق، : ابن احلاج) 6(

-173ص، 1جاملصدر السابق، : ابن رشد. 9واملصدر السابق، : ابن احلاج. 5و، و66ظ، و2ظ، 2واملصدر السابق، : ابن سلمون) 7(
حممد بنشريفة، دار الغرب : مذاهب احلكام يف نوازل األحكام، حتقيق: حممد بن القاضي عياض. 213ص، 2ج، 176

 .217ص، 1جاملصدر السابق، : الربزيل. 212، 220ص، 1990، 1طاإلسالمي، بريوت، 
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قبل التقاء الطرفني لكتابة هذه الصيغة، وتدوين أهم الشروط، يكون أهل الزوج، وويل الزوجة،              
 خيطوها املقبل على بناء      قبل البناء  ، ويكون كآخر خطوة   )1( يف وقت سابق اليوم الذي يتم فيه       قد حددوا 

  .األسرة
 يوم احتفال، حيث جيتمع الطرفان والشهود وكل مـن دعـي    الذي يعترب وعند حلول هذا اليوم   

ذلك يتم يف إحـدى     وكل  ، )2(إخوان وجريان وأصحاب، وتوزع عليهم أصناف احللوى والكعك       :من
»مة أهل البلدان أنكحتهم باملساجد    كانت عا «املساجد؛ حيث   

؛ ملا يعتقدون يف ذلك مـن جلـب         )3(
 بتزويج من غاب عنـها      حيث تم ،  )6(ابعة خلطة القضاء  الت،  )5(، أو إىل صاحب خطة املناكح     )4(للربكة
شـروط الفقـه والـورع يف        ابن عبـدون  ، وألمهية هذه اخلطة، وضع       )8(، أو ملن ال ويل هلا     )7(وليها

  . )9(صاحبها
هذا ما يكون يف معظم املدن األندلسية، أما يف قراها فيسند األمر إىل إمام املسجد، وإذا كانـت                  

عن املسجد، أو فقرية، فيتوىل ذلك أهل الزوج والزوجة، وجمموعة من عدول أهـل              القرية نائية بعيدة    
أما عن الشهر املستحب واألكثر اختيارا ملثل هذه املناسبة فهو شهر شوال، تبعا ملا جـاء يف                 ،  )10(القرية

  .)11(كتب الفقه
نا علـى    وجند ذلك مدو   ،نوازل والفقه والوثائق والعقود يف العقد والشروط       كتب ال  وقد فصلت 

 أهم شروط الطرفني، وأهم النقاط اليت يتطرقـون         توضح فيها  شكل نوازل أو أحكام أو صيغ أو وثائق       
  .إليها

  :فيما يأيتتعددة املكثرية وال شروط املرأة وميكن أن نذكر بعض
  أن يتقي اهللا يف صحبتها، وحيمل باملعروف عشرته -

                                                           
 .248، 130، 121ص، 3جلسابق، املصدر ا: الونشريسي) 1(

 .57ص، 6قاملصدر السابق، : ابن عبد امللك) 2(

 .75ص، 1984التشوف إىل رجال التصوف يف أخبار أيب العباس السبيت، حتقيق أمحد التوفيق، الرباط ، دط، : التاديل) 3(

 .املصدر نفسه، ص نفسها) 4(

 .1934ة األسيوية، أفريل، جوان، آداب احلسبة، نشر ليفي بروفنسال، ال: ابن عبدون) 5(

 .45صاملرجع السابق، : فتحة حممد) 6(

 .198ص، 4قاملصدر السابق، : ابن الزبري. 60.و: املصدر السابق: ابن احلاج) 7(

 .27صاملغرب واألندلس يف عصر املرابطني، املرجع السابق، : القادريبوتشيش ابراهيم ) 8(

 .12صاملصدر السابق، : ابن عبدون) 9(

األندلس يف اية املرابطني ومستهل املوحدين، دار الغرب اإلسالمي، : دندش عصمت. 270، 3جاملصدر السابق، : الونشريسي) 10(
 .302ص، 1988بريوت، دط، 

 .2واملصدر السابق، : ابن سلمون) 11(
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 .)1(ولدأن ال يتزوج عليها، وأن ال يتسرى معها، وال يتخذ أم  -

 . )2(أن ال يغيب منها غيبة بعيدة أو قريبة -

 .)4(، وحىت حاضنتها إن وجدت)3(أن ال مينعها من زيارة أهلها -

 .)5(أن ال يضرا يف نفسها، وال يف أخذ شيء من ماهلا إال بإذا ورضاها -

 .)6(أن ال يغري مكان إقامة زوجته -

يه أن يوفر هلا خادمـة تـساعدها يف         ويف حالة متتع الزوج بالثراء، كانت الزوجة تشترط عل         -
 .)7(القيام بأعباء الشؤون املرتلية

 فإن شروط الزوج كانت خمتصرة، ومل تعطنا املصادر معلومات دقيقة عن ،وعلى العكس من ذلك
، وهذا ما أوجب علـى ويل الفتـاة أن          )8( وهو شرط العذرية   ،ذلك باستثناء  الشرط الذي قد ذكرناه      

 حالة عدم عذرية ابنته، اليت قد كتب هلا عقدا، أو وثيقة تثبت ذلك، وحتميها       يتطرق إىل ذكره خاصة يف    
  .)9( ذلكمنمن نظرة اتمع املستقبحة لألمر، وقد حفظت لنا كتب الوثائق مناذج 

مقدار املهر وأشكاله وأنواعـه،  : واملوافقة عليها، يتحدث الطرفان عنالشروط، بعد احلديث عن  
، والنحلة  )11(ضف إىل ذلك ذكر اجلهاز، والتفصيل يف ذلك       أ،  )10(إخل...ا وهدية نقدا كان أم نقدا وكالئ    

اصة كتـب   ، وهذا ما قد أفادتنا به كتب الفقه، وخ        )12(اليت ينحل ا األب ابنه، أو ابنته معرفا بنوعها        
حيث  فيما بينها إال يف التراكيب؛       ال ختتلف  حفظت لنا نسخا من صيغ العقد اليت         الوثائق والعقود، اليت    

                                                           
: ابن رشد . و2ظ، 2ور السابق، املصد: ابن سلمون. 312واملصدر السابق، : اجلزيري. 84، 76واملصدر السابق، : ابن احلاج) 1(

 Hady Rojer Idris: "le mariage en.17صاملصدر السابق، : الغرناطي. 173ص، 1جاملصدر السابق، 

occident musulman d'apres un choix de Fatwas medievals extraité du M'yar 
631p,32T, Larose, Maisonneuve, Paris, studia islamica "Elwansharisi'd 

 Hady Rojer Idris, op,cit, p163   .17صاملصدر السابق، : الغرناطي. 312واملصدر السابق، : اجلزيري) 2(

 Hady Rojer Idri, op,cit, p163 .و10ظاملصدر السابق، : ابن سلمون.312واملصدر السابق، : اجلزيري) 3(

 .107ص، 3جاملصدر السابق، : الونشريسي) 4(

 48ص، 3ج املصدر نفسه، )5(

)6(Roger Idris: op,cit, p163 

 62ص، 1993مالقة اإلسالمية يف عصر دويالت الطوائف، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، دط، : كمال السيد أبو مصطفى)7(

 .201ص، 2جاملصدر السابق، : الربزيل.  و66املصدر السابق، ظ : ابن سلمون) 8(

 . و66ظاملصدر السابق، : ونابن سلم . 21واملصدر السابق، :  اجلزيري)9(

املصدر : ابن سلمون. 350، 4ج ، 221، 2جاملصدر السابق، : الربزيل . 380، 379، 47ص، 3جاملصدر السابق، : الونشريسي) 10(
  .9، 4املصدر السابق، و: ابن احلاج. 176ص، 1املصدر السابق، ج: ابن رشد . و35ظالسابق، 

 .نفسه) 11(

املصدر : ابن سلمون. 221ص: حممد بن عياض. 217ص، 2جاملصدر السابق، : الربزيل. 812، 2ج، املصدر السابق: ابن رشد) 12(
 .5والسابق، 
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تأيت هذه الصيغ تفصيلية، واضحة ال غموض فيها، وللتأكيد أكثر على مشروعية الصيغ، ختتم بـذكر                
  .)1(الشهود، وتدون بتاريخ

   ومما سبق يتبني لنا أن العقد أهم مرحلة يف الزواج، وهو اخلطوة اليت ال ميكن االستغناء عنـها،            
، رغم حتذير الفقهـاء     األندلستشر بصورة كبرية يف     وإال اعترب الزواج فاسدا كزواج املتعة، الذي قد ان        

  .)3(ابن رشد اجلدخاصة  )2(وحترميه
      وبعد إمتام أمور العقد، وكتابته، والشهادة على ذلك، متكث الزوجة مدة يف بيـت وليهـا؛           

 ثمتكمن  بأن هناك   ، فتذكر   )4( هذه املدة  تشري إىل ية، فكتب النوازل    حيث  تأيت مرحلة التحضريات املال     
وميكن أن تكـون تلـك   ، )6( أربعة أعواممن أكثر متكثمن   ، ومنهن )5( يف بيت والدها   مدة ستة أشهر  

، لرجـل بالظروف املالية ل  الفترة ملا يتطلبه حتضري املرأة ووليها جلهازها من وقت، أو يكون األمر متعلقا              
مجع املال الذي    يعمل على    كذلك، و اهلدايا للزوجة بيت الزوجية، وتقدمي    و   الذي يعمل على توفري املال    

   . ملا فيها من نفقات،سيقيم به الوليمة

                                                           
  )02( انظر امللحق رقم. 17صاملصدر السابق، : الغرناطي. و2ظ، 2واملصدر السابق، : ابن سلمون. 312و: اجلزيري) 1(
 .198، 2جاملصدر السابق، : الربزيل) 2(

ليد حممد بن أمحد بن أمحد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن رشد الفقيه، ولد سنة مخسني وأربعمائة، قاضي القاضي أبو الو") 3(
البيان : اجلماعة بقرطبة، وصاحب الصالة باملسجد اجلامع، عارفا بالفتوى على مذهب مالك، له كتب عدة منها

ه ابنه والقاضي عياض وكثري، تويف سنة عشرين والتحصيل، أخذ العلم عن ابن األزرق واجلياين وابن فرج، وأخذ عن
املصدر : الضيب. 129صاملصدر السابق، : ابن خملوف. 61-59، 3جأزهار الرياض، املصدر السابق، : املقري" ومخسمائة
، 2جالعرب يف خرب من غرب، املصدر السابق، : الذهيب. 451، 450صاملصدر السابق، : ابن بشكوال . 51صالسابق، 

 .131، 130صاملصدر السابق، : اهيالنب. 414ص

 .487ص، 2ج، 122، 35ص، 3جاملصدر السابق، : الونشريسي) 4(

 .197ص، 2جاملصدر السابق، : الربزيل) 5(

 .73واملصدر السابق، : ابن احلاج) 6(
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� �

، تعتمد عليه يف حتضري نفسها لبناء أسـرا،      ماليقدمه الزوج لزوجته من      ملا    هذا اجلزء،  خنصص
  :والذي يتمثل يف األقسام اآلتية

  :املهر-1
املهر عند األسر األندلسية، نود التعرف أوال       : يل األول؛ أي  قبل احلديث عن خصائص املصدر املا     

  .على أهم االصطالحات اليت يلفظها األندلسيون للداللة عليه
، )1("الصداق" ، حيث استعمله البعض بلفظ    ظ، وتراكيب عدة  تؤدي معىن املهر       جاءت ألفا  لقد
)3("دفع إليها: "، واستعمل البعض اآلخر تراكيب)2("طاع"بلفظوبعضهم 

)4( ...أو تزوج على 
تزوج " أو 

  الذي جنده مـذكورا بـصورة كـبرية يف كتـب           )6("ساق"وكثريا ما تردد استعمال لفظ    ،  )5(..."بـ
  . العامة أو اخلاصة عندوالراجح أن هذا هو اللفظ األكثر شيوعا يف اتمع األندلسي سواء ،)7(النوازل

 باختالف الطبقة اليت ينتمي إليهـا الـزوج،         إن قيمة املهر ال يتحكم فيها العرف، وإمنا ختتلف         
فتعددت أشكاله، ورغم أن اإلسالم قد حدد أقل قيمة له، وهو ربع دينار ذهـب، أو ثالثـة دراهـم                    

)9(، إال أن من األزواج من ساق لزوجته املال الكثري كمال ودار)8(فضة
، أو )10(أو دارا يقيمها يف قريته 

                                                           
، 2ج السابق، املصدر: ابن رشد. 84واملصدر السابق، : ابن احلاج. 107، 48، 35، 45ص، 3ج: املصدر السابق: الونشريسي) 1(

 .Roger:op,cit, p 161. 258ص

 .176ص، 1جاملصدر السابق، :  ابن رشد)2(

 .129ص، 3جاملصدر السابق، :  الربزيل)3(

 . و12ظ، 11690: نوازل ابن بشتتغري، اخلزانة احلسنية، الرباط، رقم:  ابن بشتغري)4(

 .208، 206ص، 2جاملصدر السابق، :  الربزيل)5(

ألن العرب كانوا إذا تزوجوا ساقوا اإلبل والغنم :يقال ساق فالن المرأته أي أعطاها مهرها، وقيل للمهر سوق؛ :" لفظ ساق يعين)6(
: الفريوزأبادي. 166ص، 10ج، دت، 1طلسان العرب، دار صادر، بريوت، : ابن منظور". مهرا ؛ ألا كانت الغالبة على أمواهلم

 .1156ص، 1جالقاموس احمليط، دط، دت، 

 .9، 4واملصدر السابق، :ابن احلاج. و2ظ،2واملصدر السابق، : ابن سلمون. 66ص، 5ج، 217ص، 2جاملصدر السابق،: ربزيل ال)7(

 .و3ظاملصدر السابق، : ابن سلمون) 8(

 12واملصدر نفسه، ) 9(

 .9واملصدر السابق، :  ابن احلاج)10(
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)2(األخري عقد خاص، حيث جاء يف هذا )1(عدد من املواشي
يف كتب الوثائق عن ذكر دفع املهر، ونوعه  

بـل   ،)3(قليله و كثريه، وقد أشرك الزوج بالسياقة زوجته يف ماله؛حيث ساق هلا جزءا مـن أمالكـه                
ووصل احلد ببعضهم إىل ما ميكن أن نقول عليه مبالغة، فعالوة عن الكسوة، وبعض احللـي                ،  )4(نصفها

وساق بعضهم أيضا قيمة مالية كبرية قدرت خبمسة وعشرين         ،  )5(العقارات،ساق معهما بستانا وإحدى     
  .)7(، وفاق بعضهم ذلك اعتبارا النتمائه االجتماعي أن ساق لزوجته نصف قرية من قراه)6(دينارا ذهبيا

؛ حيث إن قيمة املهر اليت يدفعها تـدل        ك جند من ال يستطيع دفع ذلك كله       وعلى العكس من ذل   
، ومل يستطع آخر    )8(زوجته نصف بقعة أرض، واشترط أن تبىن الدار بينهما بالنصف         على ذلك، فساق ل   

ويدعى كالئا، وجاء يف    ) 9(أن يدفع املهر دفعة واحدة، فدفع جزءا منه ويدعى نقدا، وأجل اجلزء اآلخر            
  .)10(كتب التراجم أن بعضهم مل يؤد املهر املؤجل حىت قربت ساعة وفاته

، حيث يتـوىل ويل الزوجـة       )11(ر، فإما أن يكون يوم عقد النكاح       قبض امله   عن حتديد يوم   أما
، أو يكون له عقد خاص، كما جاء يف كتب الوثائق والعقود، واليت فصلت بني عقد النكاح،                 )12(ذلك

  .)13(وعقد قبض النقد أو املهر، فجاء يف وثيقة منفصلة
، ويف يوم دفعه يكتـب      )14(نيإال أن املهر املؤجل أو الكالئ يف معظم األحيان ال حيدد بتاريخ مع            

  .)15(املوثق لذلك عقدا يذكر فيه الدافع، وشكل املهر، وما حيتويه، وخيتم بذكر الشهود ويدون بتاريخ

                                                           
 .208ص، 2جاملصدر السابق، :  الربزيل)1(

 )  03: (انظر امللحق رقم. 15سابق، واملصدر ال: اجلزيري) 2(

 .10ص، 1جاملصدر السابق، : ابن سلمون) 3(

 .9واملصدر السابق، : ابن احلاج) 4(

 .129ص، 3ج:  الونشريسي)5(

 .147صاملصدر نفسه، اجلزء نفسه، ) 6(

 .4واملصدر السابق، : ابن احلاج) 7(

  .206ص، 2جاملصدر السابق، : الربزيل. 224ص، 1جر السابق، املصد: ابن رشد. 390ص، 3جاملصدر السابق، : الونشريسي) 8(
  .206، 3جاملصدر السابق، : الونشريسي.26واملصدر السابق، : ابن بشتغري) 9(
  .20، 19ص، 1985أخبار وتراجم أندلسية، حتقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت، دط، : السلفي أبو طاهر) 10(
  . 17صاملصدر السابق، : الغرناطي. 312واملصدر السابق، : اجلزيري) 11(
: كمال السيد . و36املصدر السابق، ظ  : ابن سلمون . 17صاملصدر السابق،   : الغرناطي. 312،  15واملصدر السابق،   : اجلزيري) 12(

  .63صاملرجع السابق، 
  )04:( امللحق رقمانظر. 15واملصدر السابق، : اجلزيري. و36ظاملصدر السابق، : ابن سلمون) 13(
  .املصدر السابق، الورقة نفسها: بن سلمونا) 14(
  )04( انظر امللحق رقم) 15(
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ومن كل ما تقدم يتضح أن املهر هو املصدر املايل األول الذي حتصل عليه الزوجة بعقد نكاحها،                 
 اليت ينتمي إليها الزوج، وجاء حلال االجتماعية وغري حمددة، حيث تتحكم فيها ا    إال أن قيمته غري موحدة    

  .)2(وبقيمة كبرية، أو يكون معجال ومؤجال) 1(يف عدة صور، فإما أن يكون معجال بأكمله

  :هدية العرس-2

هو اهلدية، غري أن املعلومات املتوفرة يف املـصادر         لثاين الذي يقدمه الزوج لزوجيته      املصدر املايل ا  
أن اهلدية عادة أندلسية، يقدمها الزوج لزوجته قبـل         ب نستشفلقليل ميكن أن    قليلة ونادرة، ومن هذا ا    

، )4(حيث تذكر لنا أن هذه اهلدية يدفعها الزوج ال لشيء وإمنا إلدخال السرور على زوجتـه                ،)3(البناء
، وغريهـم   )6(، وتطعم ا أهلها، وأهل زوجها     )5(وألن تقيم ا عرسا، فتصنع منها طعاما يف بيت وليها         

/ ه580-523 (املوحدي يوسف بن عبد املؤمن   ، وأحيانا تكون يوم العرس كما كان مع         )7(ن الضيوف م
  .)8(حيث قدم هلا هدية قيمتها ألف دينار، ابن مردنيش عندما تزوج ابنة )م1084 -1028

ولطاملا وقعت من أجلها نزاعات؛ ألخد الويل للهدية دون أن يقيم ا عرسا للزوجة، ومثال ذلك                
 أن أحدهم زوج ابنة عمه فأخذ على ما جرت عليه العادة من اهلدية، فصنع               "املعيار"كتاب  يف  ء  ما جا 

  .))9ا طعاما يف داره دون حضور البنت، مما استدعاها للمطالبة حبقها يف ذلك
وذا نستنتج أن اهلدية ختتلف اختالفا كامال عن املهر؛ حيث إا ال تعود بالفائدة على الـزوج                 

، أما املهـر    ، وإدخال السرور يف نفسها    ، وإمنا هي قيمة يراد ا تقدير املرأة، والرفع من قيمتها          فيما بعد 
  .فهو بقدر ما تكون قيمته، بقدر ما تأخذه الزوجة إىل دار زوجها

                                                           
  .129، 2جاملصدر السابق، : الونشريسي) 1(
 :Roger.47ص، 3جاملصدر الـسابق،  : الونشريسي. 17صاملصدر السابق، : الغرناطي.  و4املصدر السابق، ظ: ابن سلمون) 2(

op,cit p161                
  Roger: op,cit, p162.47، 3جاملصدر السابق، : الونشريسي. 270صصدر السابق، امل: حممد بن عياض) 3(
  .63،64صاملرجع السابق، : كمال السيد) 4(
  .129، 92، 47ص، 3جاملصدر السابق، : الونشريسي) 5(
لك، فال يصطلحون   العروس للرجل، والعروسة للمرأة، حيث عرف عند األندلسيني ذ        : النازلة ذكرت الزوجني يف عرسهما بلفظي     ) 6(

  92ص، 3جاملصدر السابق، : الونشريسي. عليهما بلفظي اليوم العريس والعروس
  .املصدر نفسه، اجلزء نفسه، الصفحة نفسها) 7(
البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب، قسم املوحدين، حتقيق إبراهيم الكتاين وآخرون، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  :ابن عذاري) 8(

  .135ص، 1985/ 1406، 1طلدار البيضاء، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ا
  .129ص، 3جاملصدر السابق، : الونشريسي) 9(
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  :احلصول على بيت الزوجية-3

أويان إليه  احلصول على السكن الذي ي    : من التحضريات املالية أيضا، واليت يفكر فيها الزوجان هو        
 دلسي، وبالتأكيد هناك فرق بني الغين والفقـري ، أو         بعد الزفاف، لذلك ظل هاجسا لعموم اتمع األن       

  .يف احلصول على ذلك) 1( العامة واخلاصة
 حيصل ابنهم    ميكن أن     اخلاصة تفكر يف هذا األمر؛ حيث إا دون أي حبث أو حماولة            فما كانت 

أكثر حظ يف ذلك، وكثريا ما تـردد  أو حنلة، وكانت البنت ) 2(يكون إرثا أو ابنتهم على املرتل، فإما أن       
، أو حنلها قطعـة أرض علـى   )3(ذكرها ضمن كتب النوازل، فمنهم من حنل ابنته دارا يف عقد نكاحها    

، )5(، يف حني اشترط بعض األولياء أن يسكن صهره معه يف بيته مـدة الزوجيـة               )4(شرط بنائها مرتال  
لنساء  من كانت مالكة لسكن لكن كتب النوازل مل تشر أو تنقل لنا مـصدر هـذا                  وأحيانا جند من ا   

  ،) 6(» امرأة هلا سكنا«البيت، أهو إرث؟ أم حنلة؟ أم ملك خاص فقط ما نقلته أن الرجل تزوج مثال 
  .)7(»سكن يف دار زوجته «أو

  الـذي  لرصيد املـايل  وإن مل حيصل ابن هذه الطبقة على املرتل بالطرق السابقة، فال بد وأن له ا              
  .)8(سيبتاع به ذلك، حيث جاءتنا يف ذلك صيغ عقود ووثائق مفصلة

، أو )9( مرور الوقت يستكمل شراء مـا تبقـى  وبعدغري أن الفقري يلجأ إىل شراء جزء من البيت         
  يف زمننا احلاضر الشراء بالتقسيط، وأكثر من       عليه، أو ما نصطلح     )10( مث يدفع قيمة الشراء أقساطا     شرائه

                                                           
 André:عـد إىل . الكثري من الدراسات قد تطرقـت إل التعريـف بـشرائح اتمـع خاصـة طبقتـا اخلاصـة والعامـة        ) 1(

Clot:L'Espagne musulmane VIII  –XV , France, decembre, 2004, p242                  
                                    .   

 Pierre Guichard: Al-Andalus711-1492une histoire de l'Andalousie arabe, Paris, Hachette 
litteratures,imprimerie, p140                                                                          . 

 Levi Provinçal: l'Espagne musulmane au Xème, institutions et vie sociale, Paris 
Larose, 1932,p 232.  

Salah Khalis: La vie littéraire à Séville au XI siècle, p20,22.  
  31صاملغرب واألندلس يف عصر املرابطني، املرجع الساب ق، : بوتشيش) 2(
، ص  1ق،  1ساملصدر السابق،   : ابن عبد امللك  . 217ص،  2جاملصدر السابق،   : الربزيل. 220صدر السابق،   املص: حممد بن عياض  ) 3(

416.  
  .221املصدر السابق، ص : حممد بن عياض) 4(
  .28ص، 3جاملصدر السابق، : الونشريسي. 66املصدر السابق،و : ابن احلاج. 223صاملصدر نفسه، ) 5(
  .فحة نفسهااملصدر نفسه،اجلزء نفسه، الص) 6(
  .31املصدر السابق، و : ابن بشتغري) 7(
  . و75ظ: ابن سلمون) 8(
  .1092ص، 2جاملصدر السابق، : ابن رشد) 9(
  .37املصدر لسابق، و : ابن احلاج) 10(
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،  شراكة خالل املصادر من اشترك مع آخر لشراء مرتل، فيكون بني رجلني          ميكن أن نستشف من     ذلك  
  .)1(على أن يتعاونا يف مثن الشراء ويقتسما سكن البيت

  واحد من هؤالء،     بن قزمان فا ،  )2(لكن هناك من مل يقدر حىت على الشراء ، فاضطر إىل الكراء           
 ،، ولشيوع هذا األمر   )3(شكي لنا حاله مع من اكترى منه املرتل        حيث ي  ،حد هؤالء وعلى سبيل املثال أ   

ال  ، كي )4(اهتم أهل الوثائق بتدوين ذلك يف صيغ عدة حسب نوعية البيت املكترى والثمن املتفق عليه              
  .خيدع أيا كان من الطرفني

 كراء الفرد للبيت مل يكن يدفع يف معظم األحيان دفعة واحدة، فلم يستطع بعـضهم ذلـك                  إن
 أهل األنـدلس باعتبـار أن املتـرفني         ، وهذه هي حال عامة    )5(اكترى دارا لسنني ودفع الثمن جنوما     ف

  . اتمع على الدوامفئات أصغر  ميثلون احلالوميسوري
مر مل جند    يف طريقة احلصول على بيت جيمعهما، لكن الغريب يف األ          إن كال الزوجني كانا يفكر    

 ويف الوقت نفسه جند مـن       ،ر تشري إىل أن االبن يسكن مع والديه        يف هذا العص   نازلة أو معلومة واحدة   
  .األولياء من أسكن صهره معه يف بيته

وكما هو احلال للمستوى املادي لألسرة يف احلصول على السكن، فإن شكل املنازل تتفاوت بني               
ـ ال ب منازل األسر امليسورة احل    )1041/1631 ت(املقريالغين، فيصف لنا     ومرتل   مرتل الفقري و   اعتها سش

، وميكن أن تكون مبالغة لـشكلها       )6(واحتوائها على حجرات كثرية وكبرية وقاعات ذات ألوان عجيبة        
، إضافة إىل ما حتتويه مـن       )7(اخلارجي يف قوله حتيط ا حدائق وتتخللها ممرات، وا نافورات وبساتني          

  .)8(فاخر الفراش والبسط والستور البديعة من الديباج

                                                           
  .716ص، 2جابن رشد، املصدر السابق، . 47املصدر نفسه، و ) 1(
  .276ص، 8جاملصدر السابق، : الونشريسي) 2(
  .562، 561، 174صاملصدر السابق، : ابن قزمان) 3(
  . و19، ظ 19املصدر السابق، و : ابن سلمون. 106املصدر السابق، و : اجلزيري. 33صاملصدر السابق، : الغرناطي) 4(
النجوم يف اللغة مجع جنم أي القسط أو الوقت املضروب كأن يقول جعلت مايل على فالن جنوما منجمة، يؤدي كل جنم يف شهر                       ) " 5(

وقد جعل فالن ماله على فالن جنوما معدودة يؤدي عند انقضاء كل شهر منها جنما، ويسمون الوقت الذي حيل فيـه       كذا  
املـصدر الـسابق،   : انظر ابن منظور"  األداء جنما ؛ ألن األداء ال يعرف إال بالنجم، وكانت العرب تؤقت بطلوع النجوم    

املصباح املنري، املكتبة العلمية؟، بـريوت،      : املقري الفيومي . 1499ص،  1جاملصدر السابق،   : الفريوز أبادي . 568ص،12ج
  .595ص، 2جدط، دت، 

  .220، ص 3جالنفح، املصدر السابق، : املقري) 6(
  .214ص، 3جاملصدر نفسه، ) 7(
  .324صاألندلس يف اية املرابطني ومستهل املوحدين، املرجع السابق، :  دندش عصمت) 8(
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 الفقراء فكما جيمع وصفها ابن قزمان يف أزجاله فهي عبارة عـن حجـرات صـغرية                 أما منازل 
  .)2(ا، ويكون سقفها يف بعض األحيان قرميدا ويف البعض اآلخر تبن)1(يتوسطها بئر

� �

  :اجلهاز-1

ما حيتاجان إليـه يف      له من ذلك املصدر       املرأة تربزويقدم الرجل لزوجته مصدرا ماليا قبل البناء،        
، فكم مـن    )3(بيتهما اجلديد، حيث كان ذلك عرفا أندلسيا، فيجهز الويل ابنته بقدر ما نقدها زوجها             

قد وقعت بني الطرفني ألجل هذا األمر ، فمن النساء من مل تربز إىل               نزاعات تذكرها لنا كتب النوازل    
، فإما أن حيتج الزوج يف ذلـك، أو         )5(ملايل، أو أبرزت إليه جهازا يفوق قيمة املصدر ا        )4(زوجها جهازا 

ولـيس يف خـضم     ) 6(يكون الويل هو الطرف احملتج، ويقصد بعضهم الفائض عن املصدر املايل عارية           
  .اجلهاز

أن جتهيز البنت مل يكن مما ساقه الرجل لزوجته فقط، فمن املمكن أن يكـون مـا                 فورغم ذلك   
 حيث عرف عن األندلسيني أم يتفاخرون بكثرة الشوار، استلمه الويل من الرجل ال يكفي لشوار ابنته،       

، )8(، أو ألن املهر كان كالئا     )7 ("...ةيجِجار د وِش" ون بالشوار القليل  حد قوهلم فيما يستهزئ   فجاء على   
  .وهذا جيرنا إىل  القول أن  هناك تفاخر بني األسر يف نوع وكم جهاز بنام. أو مؤجال

تباره عرفا سائدا يف اتمع األندلسي، اضطر األولياء إىل استغالل كل           ولضرورة جتهيز البنت، واع   
، واستلف أحدهم ماال ؛حيث يروي      )9(مصدر من أجل توفري ذلك، فجهز أحدهم يتيمته ببيع عقار هلا          

 أحد أصدقائه الذي قصده الستالف مال منه ألجـل جتهيـز            عن )10()590/1193 ت(ابن زهر لنا ذلك   

                                                           
  588، 562صابق، املصدر الس: ابن قزمان) 1(
  245ابن احلاج املصدر السابق، و ) 2(
كمال . 312واملصدر السابق،   : اجلزيري. 122ص،  3جاملصدر السابق،   : الونشريسي. و35، ظ 6املصدر السابق، و  : ابن سلمون ) 3(

  .63صاملرجع السابق، : السيد
  .6واملصدر السابق، : ابن سلمون) 4(
  .122ص، 3جاملصدر السابق، :  الونشريسي.68واملصدر السابق، : ابن احلاج) 5(
  .املصدر نفسه، اجلزء نفسه، الصفحة نفسها:الونشريسي) 6(
  .94صاملصدر السابق، : ابن عاصم) 7(
  .26واملصدر السابق،  :  ابن بشتغري) 8(
  .133ص، 3جاملصدر السابق، : الونشريسي) 9(
ء بن زهر اإليادي األندلسي اإلشبيلي، ولد بإشبيلية سنة سبع ومخـسمائة،            ابن زهر احلفيد أبو بكر بن أيب مروان بن أيب العال          ) " 10(

ونشأ ا، كان من أهل بيت كله علماء وزراء، أخذ صناعة الطب عن أبيه وباشر أعماهلا، وكان حافظا للقـرآن، ومسـع    
عيون األنبـاء يف طبقـات   : ابن أيب أصيبعة". احلديث، واشتغل بعلم األدب والعربية، تويف سنة تسعني ومخسمائة مبراكش     
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  .)2(هات شاركن يف توفري ذلك، فقد ابتاعت إحداهن جزءا من أمالكها لتجهيز ابنتها، وحىت األم)1(ابنته

وعلى العكس من ذلك جند من املصادر ما تذكر لنا أن اجلهاز يوفره والد البنـت مـن مالـه                    
، الذي تذكر ترمجته أن شـيخه  مبدينـة           )4()655/1257ت(أمحد بن حمرز  وكمثال عن ذلك    ،  )3(اخلاص
، )6(،خاصة عند علمه بعدم قدرته على توفري النقد       ألمحد بن حمرز  هز ابنته ملا أراد تزوجيها      قد ج ) 5(بلنسية

  .)7(وا هلن نقدا دون أن يقدمما شوارا لزوجوا ضمنوهناك أيضا أزواج

 ومن املال الذي يسوقه هلـا       جتهيز الويل البنته،  : غري أن الظاهرة البارزة يف اتمع األندلسي هي       
) 8(؛ حيث إن من املدن األندلسية، ما عرفت بذلك، فمرسية         همالوالدان يف مجع شوار ابنت    فيبدأ ا زوجها،  

  .)1(مثال كانت مدينة معروفة جتهز منها العروس حيث ال تفتقر يف شيء من ذلك

                                                                                                                                                                                     
، 19جسري أعالم النبالء، املـصدر الـسابق،        : الذهيب. 521ص،  1ج. 1401/1981،  3طاألطباء، دار الثقافة، بريوت،     

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، حتقيق إحسان       : ابن خلكان . 726ص،  2جنفح الطيب، املصدر السابق،     : املقري. 599
  .435، 434ص، 4ج،  املصدر السابق، 1968دط، عباس، دار الثقافة، بريوت، 

  .522، 1جاملصدر السابق، : ابن أيب أصيبعة) 1(
  .47واملصدر السابق، : ابن احلاج) 2(
أعالم مالقة، حتقيق الترغي عبد اهللا املرابط، دار األمان للنشر والتوزيع، الرباط، دار الغـرب اإلسـالمي،              : ابن عسكر وابن مخيس   ) 3(

التكملة لكتاب الـصلة،    : ابن األبار . 416ص،  1ق،  1ساملصدر السابق،   : ابن عبد امللك  . 125ص،  1999،  1طبريوت،  
  .246ص، 1جاملصدر السابق، 

أبو بكر حممد بن أمحد بن عبد الرمحن الزهري، يعرف بابن حمرز البلنسي الفقيه احملدث اللغـوي، ولـد سـنة تـسع وسـتني       ) " 4(
وخااله أبو بكر وأبو عامر، ومجاعة من أهل املشرق، استوطن جباية، وتـويف سـنة               ومخسمائة، أخذ عن جلة منهم والده       

التكملة، املـصدر   : ابن األبار . 251،  208 -206صحتفة القادم ، املصدر السابق،      : ابن األبار ". مخس ومخسني وستمائة  
  .66ص، 2جصدر السابق، النفح، امل: املقري. 416ص، 1ق، 1ساملصدر السابق، : ابن عبد امللك. 33ص، 1جالسابق، 

بلنسية بالسني املكسورة، وياء خفيفة، كورة ومدينة مشهورة باألندلس، شرقي تدمري، وشرقي قرطبة، وهي برية حبرية،سـهلية                 ) " 5(
معجم البلدان، دار   : ياقوت احلموي ". ذات أشجار وبساتني وأار، تعرف مبدينة التراب، وهي قاعدة من قواعد األندلس           

املصدر الـسابق،   : احلمريي. 222ص،  5جاملصدر السابق،   : القلقشندي. 282،  281،  1ج،  1957ت، دط،   صادر، بريو 
 مجيـع البلـدان،     إىلنصوص عن األندلس من كتاب األخبار وتنويع اآلثار يف غرائب البلدان واملسالك             : العذري. 97ص

 معهد الدراسـات اإلسـالمية، مدريـد، دط،    حتقيق األهواين عبد العزيز ، منشورات معهد الدراسات اإلسالمية، مطبعة  
قطعة من كتاب فرحة األنفس عن كـور األنـدلس   : ابن غالب. 513صاملصدر السابق،   : القزويين. 18،  17ص،  1965

، 1955ماي،  1374رمضان،  1ج،  01جملدومدا بعد األربعمائة، حتقيق لطفي عبد البديع، جملة معهد املخطوطات العربية،            
  .  285ص

  .246ص، 1جالتكملة لكتاب الصلة، : ابن األبار. 416ص، 1ق، 1ساملصدر السابق، : عبد امللكابن ) 6(
  .221ص، 2ج: الربزيل. و35ظاملصدر السابق، : ابن سلمون. 319ص ،3جاملصدر السابق، : الونشريسي) 7(
)8 " (              ـا وأسـواقها،       بضم أوله والسكون وياء مفتوحة، مدينة باألندلس، قاعدة من قواعد تدمري وهي علىر كبري، عامرة حبماما

: الزهـري   . 540،  539صاملصدر الـسابق،    : احلمريي". اشتهرت بالبسط الرفيعة، كثرية اخلصب والفواكه، قليلة املطر       
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كسوة قد اشترطها عليها مـن      ى جهازها بني ما توفره للرجل من        تنوع ما تأخذه املرأة أي حمتو     ي
، واحملشو  )4(الغفارة: ، ومن أهم الثياب اليت تأخذها باسم الرجل       )3( دون سابق ذكر   ، أو تربزها له   )2(قبل

، أو مـن أدوات  )8(، وبني ما تأخذه لتتجمل بـه   )7(، وثياب رازي  )6(، ولباسه )5(والقميص وسراويالت 
ىل ، ورمبا يصل اجلهاز أحيانـا إ      )10 (...، وكل ما حتتاج إليه يف بيتها من أثاث وفرش ووسائل          )9(زينتها

وبعض املالبـس   ) 12(ا وحلاف ا إال فراش  ز املرأة يف القرى ما كان حيوي      ، يف حني أن جها    )11(شراء خادم 
 إمنا يعود لقيمة املهر الذي كان       ،وهذا إن كان له تفسري    ،  )13 (أة يف املدن  واحللي، فهي على بعد عن املر     

  .القرى عما هو يف نمرتفعا يف املد
  :ـ النحلة2

اج األندلسية تتضمن املهر والشوار، قد تندرج حتتها أيضا ما يوهب لكل            إضافة إىل أن عقود الزو    
ومـا  فمن أي األطراف تأيت تلك اهلبة؟       . من الزوج والزوجة من مصدر يزيد يف توطيد العالقة األسرية         

  شكلها؟
                                                                                                                                                                                     

املـصدر الـسابق،    : القلقـشندي . 100صكتاب اجلغرافيا، حتقيق حممد حاج صادق، مكتبة الثقافة الدينية، دط، دت،            
  .222ص،5ج

  .221ص، 3جالنفح، املصدر السابق، : ياملقر) 1(
ابـن  . 140، ص   1982،  2طكتاب اجلغرافيا، حتقيق إمساعيل العريب، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائـر،           : ابن سعيد األندلسي  ) 2(

  .13واملصدر السابق، : سلمون
  .229ص، 2جاملصدر السابق، : زيلالرب. 122ص، 3جاملصدر السابق، : الونشريسي. و26ظاملصدر السابق، : ابن بشتغري) 3(
الغفارة بالكسر خرقة تكون على رأس املرأة توقي ا اخلمار من الدهن، وكل ثوب يغطى به، وأغلب الغفـائر األندلـسية مـن                       ) 4(

ابـن  . الصوف، وكثريا ما كانت محراء أو خضراء، أما الغفائر الصفراء فكانت خمصصة لليهود، وهي لباس للرجل أيـضا                
ألفاظ مغربية من كتـاب ابـن       : األهواين عبد العزيز  . 208ص،  1جالنفح،  : املقري. 25ص،  5جصدر السابق،   امل: منظور

السيد سـحر   .  300،301ص،  1376/1957،  1ج،  3الدهشام اللخمي يف حلن العامة، جملة معهد املخطوطات العربية،          
  .170، 169ص، 27جملدسالمية، مدريد،  صحيفة الدراسات اإل،"مالبس الرجال يف األندلس: "عبد العزيز سامل

R.Dozy:supplément aux dictionnaires arabes, Paris, troisième édition, Maisonneuve 
1967,T2; P218.  

  .229ص، 2جاملصدر السابق، : الربزيل. 122ص، 3جاملصدر السابق، : الونشريسي) 5(
  .13واملصدر السابق، : ابن سلمون) 6(
  .68واملصدر السابق، : ابن احلاج) 7(
  .و35ظ، 35واملصدر السابق، : ابن سلمون) 8(
  .40ص، 1جاملصدر السابق، : ابن اخلطيب) 9(
  .و35ظاملصدر السابق، : ابن سلمون) 10(
  املصدر نفسه) 11(
: ابن منظـور  اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار الربد وحنوه، وكل شيء تغطيت به، وهو اسم ما يلتحف به                   : اللحاف هو )  12(

  .314ص، 9جاملصدر السابق، 
R.Dozy:supplément aux dictionnaires arabes,op,cit,p 519 
 

 .302صاملرجع السابق، : دندش) 13(
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ل األب ابنه أو ابنته مصدرا ماليا يف عقد الـزواج، إال  ان من عادة أكثر األندلسيني أن ينح     لقد ك 
 املصادر ال تعطينا معلومات كثرية عما ينحله األب البنه إال يف مواضع قليلة، حيث جند أحد أهـل                   أن

يف عقد نكاحه مصدرا ماليا، ويعترب إعانـة        جعفرا  قد وهب ابنه    " وهبون بن عبد اهللا   "األندلس يدعى   
  .)1(مالية منه لدفع قيمة املهر

أن حنلة املرأة كانت تأتيها من عـدة جهـات،          غري أننا إذا ألقينا نظرة يف كتب النوازل وجدنا          
  .)4(، أو حىت جدا)3(، أو أمها)2(فتكون إما من أبيها

ه ثلث مـستغل  توكانت هذه اهلبة أو النحلة تقدم بعدة صور وأشكال؛ حيث حنل بعض اآلباء ابن            
، يف  لك، وكانت حنلة بعضهن مغـايرة لـذ       )7( ماال ودارا  أحدهم هاووهب ،)6( قطعة أرض  أو،  )5(أمالكه

  .)8(الشوارب فكانت مكوناا شبيهة شكل ثياب وجوهر وحلي
 أو مخـسني    )9(وخادما دارا وحانوتا وجنانا  : لكن حنلة بعضهن كانت بقيمة كبرية حيث مشلت       

، وتشري كتب الوثائق والعقود أيضا إىل وجود وثيقة يتفق فيها الطرفان على قيمـة النحلـة،                 )10(مثقاال
  .)11(وكل ما خيص الطرفني

  .)12( عندما أقبلت على الزواجاالمث إن البنت قد حنلتها أمها حيث إن إحداهن قد وهبت البنتها م
ومل تنحلها أمها فقط، وإمنا هناك طرف ثالث فيما تشري إليه إحدى النوازل أن جـدة قـد أشـركت                 

  .)13(حفيدا يف ماهلا، حيث وهبتها ربع أمالكها

                                                           
  .213، 213ص، 2جاملصدر السابق، : ابن رشد) 1(
ابن احلـاج،   .217ص،  2جلسابق،  املصدر ا : الربزيل. 220صاملصدر السابق،   : حممد بن عياض  . 8ابن بشتغري ، املصدر السابق، و       ) 2(

  .45املصدر السابق، و 
  .12ص، 1جاملصدر السابق، : ابن سلمون) 3(
  .66ص، 5جاملصدر السابق، : الربزيل) 4(
  .213ص، 2جاملصدر السابق، : ابن رشد) 5(
  .221املصدر السابق، ص :  حممد بن عياض.8 واملصدر السابق، : ابن بشتغري) 6(
  414ص، 2ق، 1ساملصدر السابق، : ابن عبد امللك. 217ص ،2جسابق، املصدر ال: الربزيل) 7(
  45املصدر السابق، و : ابن احلاج) 8(
  .220صاملصدر السابق، : حممد بن عياض) 9(
ولـيس  "" لقد  أورد األهواين عبد العزيز املثقال يف قولـه         . 76املصدر السابق، و    : اجلزيري. 48املصدر السابق، و    : ابن احلاج ) 10(

ألفاظ مغربية،  : األهواين عبد العزيز  ...". قال كما تقول العامة للدينار من الذهب، وإمنا املثقال زنة الشيء الذي يثقل به             املث
  .  لكن ما يعىن به يف هذا النص هو قول العامة. 310صاملرجع السابق، 

  .املصدر نفسه) 11(
  .5املصدر السابق، و : ابن سلمون ) 12(
  .66ص ،5جابق، املصدر الس: الربزيل) 13(
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، فهناك فرق بني من مل ينحل البنته أصال، وبني من حنلها    عناصر اتمع وتبقى النحلة تتفاوت بني     
يـل علـى أن     قطعة أرض فقط إذا ما قارناها مبن حنل ابنته دارا وحانوتا وجنانا وخادما، وهذا أكرب دل               

  . للواهب االجتماعيةالنحلة توهب حسب احلال
 فهناك أيضا من    ،الشوار؛ حيث تتحكم فيها الطبقة االجتماعية     مثل  ويالحظ الدارس أن النحلة       

وحلـي، أو غـري     األخرى مل تكن يف حاجة إىل ثياب،         كان شوارها بعض الثياب واحللي، يف حني أن       
  . بل شورت خبادم،ذلك

 االجتماعية متحكمة يف الوضعية املالية للزوج والزوجة، فكما خضع هلا املهـر     وتبقى دائما احلال  
 .واهلدية والشوار والنحلة فإن السكن كان مثل ذلك
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  :ـ تزيني العروس1
وإحتافها بتسريح  ) 1( اليت تتكفل بتزيني العروس     تبدأ باملاشطة   أهم عادات تزيني العروس وزفها     إن

 يف التفنن يف الزينة بـأنواع       ، وقد بلغت املاشطات   )3( وجتميلها مبختلف أدوات الزينة والعطور     )2(شعرها
وغري ذلك من خمتلف ما اعتـادت      ) 5(كحل يف العيون  ، بل وباحلناء يف الكفني وال     )4(غات والذهب واملص

حلتـها  دلس عن النساء املدعوات للعرس، و     عليه عرائس األندلس من زينة، وقد متيزت العروس يف األن         
 العروس عن   ابن قزمان ، وميز   )7(وبوضع أنواع احللي  ) 6(احلريرية اليت ترتديها واملوشاة بالذهب والديباج     

، أو علـى منـصة أو       .)9(، وجلوسها على كرسي تدور حوهلا النساء      )8(غريها بوضع تاج على رأسها    
   )10(كرسي مثقل
  :ـ زف العروس2

أما عن زف العروس فمعرفتنا عن كيفيته ضئيلة إن مل تكن معدومة، إال ما قد وصلنا من وصف                  
اء  يف نوازله كما كانت سرية أهل البلد، حيث يقصد أهل الزوج ومجاعة من الرجال والنس               ابن احلاج 

                                                           
  .و 3املصدر السابق، ظ : ابن سلمون) 1(
  .253 ،ص 2جاملصدر السابق، : ابن اخلطيب) 2(
  . و35املصدر السابق، ظ : ابن سلمون) 3(
  .40ص، 1جاملصدر السابق، : ابن اخلطيب) 4(
  .353، ص 2جاملصدر نفسه، ) 5(
ـ 6النشاط االقتصادي يف املغرب اإلسالمي خالل القرن        : سىعز الدين أمحد مو   . 140املصدر السابق، ص  : ابن سعيد . نفسه) 6( ، هـ

  .  219، 218ص، 1403/1983، 1طدار الشروق، بريوت، 
  .40ص، 1جاملصدر السابق، : ابن اخلطيب) 7(
  466، 154املصدر السابق، ص : ابن قزمان) 8(
  .53، ص 2قاملصدر السابق، : الزجايل) 9(
  .474ص، 3ج. 104ص، 1جالنفح، املصدر السابق، : املقري) 10(
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، وخيرج موكب النقلة متجها إىل بيت       )1( وما يتبع ذلك من غناء وجة      ،دار أهل الزوجة لزف العروس    
  .)2(الزوج، والعريس فيها على حصان والعروس يف هودج، تتبعهما البغال احململة باهلدايا

  
  : الوليمة-1

الزوجة املـدعوين،   لزوج حيضره كل من أهل الزوج و      يف يوم العرس وليلته يقام احتفال يف بيت ا        
ة األمهية فقـد أورد لنـا        وثقلها وشكوى العامة اليت ضربت لنا أمثاال يف غاي         فرغم تعدد نفقات العرس   

»ما أطيب العرس لوال النفاقة«:يف قوله"األمثال"حداها يف كتابه  إالزجايل
) 3(.  

 فيها فقهاء ذلك العصر من أمر واجب وإمنـا           ير وهذا االحتفال اصطلح عليه لفظ الوليمة اليت مل       
  .)4(كانوا مرغبني فيها فقط

حيث يقوم ا الطباخ الذي اسـتدعي ألجـل          ،)5(وتطهى مبناسبة هذا اليوم األنواع من األطعمة      
  . واملدعواتنيدعوالزوجة وامل، ويقدم للحاضرين من أهل الزوج و)6(ذلك

إضافة إىل التظـاهر    ) 7(ارتداء اجلميل والفاخر من الثياب    فتايت النساء متزينات بأنواع املصبغات و     
، ومن مل تكن متلك )9(، فكانت النساء يكلفن أزواجهن بشراء بدلة خاصة ذه املناسبة )8(بأشكال احللي 

  .)10(ما تتزين به خاصة احللي فقد كانت تستعريه ممن تعرفها من جارة أو صديقة
إخل، ودليل ذلك ما جاء     ...ذه املناسبة من غناء ومزامري    مث إن هناك إشارات كثرية عما يكون يف ه        

  .)11(يف كتب األمثال تعبريا من العامة على حاجتهم إىل الزامر واملغين يف العرس

                                                           
  .302واملصدر السابق، : ابن احلاج) 1(
. 289، ص 2، ج 1999املدينة والبادية بإفريقية يف العهد احلفصي، جامعة تونس، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،             : حممد حسن ) 2(

  .61ص، 1963، 1طاحلضارة العربية، تعريب خليل أمحد خليل، منشورات عويدات، بريوت، : جاك ريسلر
  .242ص،1قاملصدر السابق، : الزجايل) 3(
  . و3املصدر السابق، ظ : ابن سلمون) 4(
أما طعـام  :" ويقدم لنا الربزيل شرحا مفصال أو عدة تسميات للوليمة حسب مناسباا فيقول     . 466صاملصدر السابق،   : ابن قزمان ) 5(

طعـام  : طعام اخلتان، والنقيعة: طعام الوالدة، واإلعذار : اخلرسالوالئم، وهي النقيعة والوكرية واإلعذار والعقرية والعرس و       
  .251، 520ص، 5جاملصدر السابق، : الربزيل" طعام البناء، والعقرية، الشاة تذبح يف رجب: القدوم من السفر، والوكرية

LeviProvinçal: op,cit, p242                                                                                                        )6          (  
  .219، 218صاملرجع السابق، : عز الني موسى) 7(
  .349ص، 2ج، 40ص، 1جاملصدر السابق، : ابن اخلطيب) 8(
  .30صاملغرب واألندلس يف عصر املرابطني، : بوتشيش) 9(
  .298، 297، 5جاملصدر السابق، : الربزيل) 10(
املـصدر  » من يعري بوق يف يوم عرس     « :واملثل.212ص،  2قاملصدر السابق،   : الزجايل» دلَّت زاِمر يف مكَبة عرس    «:لانظر املث ) 11(

  .296ص، 2قنفسه، 
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وا عن تلبيـة    ، و ) 1(ورغم أن العلماء قد حرموا ووا عن معظم آالت اللهو واملوسيقى والغناء           
  .)2(ملوسيقى والغناء إال ما كان فيها من صوت الدفالدعوة إىل الوليمة اليت فيها خمتلف صنوف ا

 على مراقبة مراسم األعراس خاصة كابن عبدون يف عصر املرابطني واملوحدين وقد حرص احملتسبة
 وحماولة إبعاد الفئة املفـسدة مـن   ، ملا يكون فيها من اختالط و منكرات وأمور مستقبحة األرياف،يف  

  .)3( ملا يكون من فسوق وفجور وشرب مخور،الشباب وحرمام من حضور الوليمة
 إىل إقامة عرس يف الشارع، فتصف لنا املصادر عرسـا يف            بالناسويف مدن األندلس وصل األمر      

  .)5(حيث كان احلضور كثريا يتوسطهم  زامر ومغن يسايره) 4(إحدى شوارع قرطبة

 عند وصف ابن اخلطيبذكره  هذه املناسبة، فيكفينا التشبيه الذي      يف يدور كل ما    مجعوإذا أردنا   
وقد زينت العيون بالتكحيل والشعور     ... «:مراسم العيد، املتمثلة يف أهم مظاهر األة والتزيني، يف قوله         

بالترجيل، وكرر السواك على مواضع التقبيل وطوقت األعناق بالعقود، وضرب الفكر يف صـفحات              
 بأشويتها، وعنت بأرديتها، ودخلت العروس      اخلدود، ومد بالغالية على مواضع السجود، وأقبلت صنعاء       
الثا بعد البنـاء،    أحق بالثناء وطلقت النوبة ث     يف حليتها ورقمت الكفوف باحلناء وأثين عن احلسن وهو        

وار وختتر يف اليمني واليسار وأمسكت الثياب بأيدي األبكار ومشت اإلمـاء أمـام      وغص الذراع بالس  
 »...ار وامتألت الدنيا سرورا، وانقلب الكل إىل أهله مسرورا        األحرار وتقدمت الرايات باألطفال الصغ    

)6( ،  

  : أيضا يف أزجاله، فقالابن قزمانووصف ذلك 

                                                           
، 2003/ 1424،  1طرسالة يف حترمي الغناء والسماع، حتقيق حممد حسن امساعيل، دار الكتب العلميـة، بـريوت،                : الطرطوشي) 1(

  .144ص
  .431ص، 2جدر السابق، املص: الربزيل) 2(

LeviProvinçal: op,cit, p244.                                                                                               
        ) 3(  

ية، وهي على ضفة    قرطبة بضم أوله وسكون ثانيه وضم الطاء، مدينة عظيمة باألندلس وسط بالدها، كانت عاصمة ملوك بين أم                ) " 4(
: احلمـوي ".الوادي الكبري، ا علماء فضالء وقراء أجالء، ا املسجد اجلامع، وهي مبثابة قاعدة لألندلس، وأم مدائنـها                

املصدر الـسابق،   : البكري. 458ـــ456صاملصدر السابق،   : احلمريي. 368ص،  4جمعجم البلدان، املصدر السابق،     
قطعة من وصف األندلس ضمن كتابةصلة السمط ومسة        : ابن الشباط . 218ص،  5جاملصدر السابق،   : القلقشندي. 388ص

املـصدر الـسابق،    : العـذري . 141ص،  1975املرط، حتقيق خمتار العبادي ، معهد الدراسات اإلسالمية، مدريد، دط،           
  .86صاملصدر السابق، : الزهري. 552صاملصدر السابق، : القزويين. 121ص

  .203ص املصدر السابق،: الضيب) 5(
  .254، 253، ص 2جاملصدر السابق، : ابن اخلطيب) 6(

  ادـي املَنَّأَــكَ
  

  دــي ِفارها زاجو  
  



 41

  

 إال أنه يبقى عادة أندلـسية ال         ويالحظ الدارس هلذا اجلزء أن مهما كانت نفقات العرس كثرية ومثقلة          
دونـه ال  ر ما أعطته القيمة االجتماعية، فمـن       ميكن التخلي عنها، وبقدر ما تصفه املصادر بالتعب بقد        

  .تكون األسرةت بل والتتكافل األسر، 

  : األيام األوىل بعد االنتهاء من االحتفال-2

أليام، وما ميكننا معرفته فقط هـو  إن مصادر الدراسة ال تعطينا معلومات كافية ودقيقة عن هذه ا       
  .عند انتهاء مراسم العرس_ العريسان_أين يتوجه أبناء اتمع األندلسي

 خيتلف حسب انتمائهما يف اتمع، حيث إن أبناء الطبقة اخلاصة يقصدان            غري أن توجه العريسني   
، أو ما نصطلح )2(اجلميلةإحدى املنتزهات للترفيه والرتهة على ضفاف الوديان ذات احلدائق و الضيعات 

  .عليه اليوم بشهر العسل
أما عريسا الطبقة العامة فيقصدان أحد الصلحاء قصد الدعاء هلمـا وجلـب الربكـة حليامـا         

، كما جند ذلك اليوم مع العائالت األوروبية اليت تتوجه الكنيسة ليبارك هلما أحـد رجـال                 )3(اجلديدة
  .  الدين

                                                           
  .466صاملصدر السابق، : ابن قزمان) 1(
، 1ق،  1403/1983،  1طمطمح األنفس ومسرح التأنس، حتقيق حممد علي شوابكة، مؤسسة الرسالة، بريوت،            : الفتح بن خاقان  ) 2(

  .217ص
  31.    جع السابق، صاملغرب واألندلس يف عصر املرابطني، املر: بوتشيش) 3(

هاـيون ِفلُّـاِحلو  
  

  ــعوس ِبراجـت  
  

وـالتوطلُّني والب  
  

  اجيبوف والدصوال  
  

ـلْم اَألـيِقنانو  

  

  ــم ــصقَ   اعنام ال

  

ـوالترج أَنحابب  

  

ــا تإذَ     والُدعـــ

  

  انافَـفَّيف دواللِّ

  

  ــلْإذا و   واولُـــ

  

  وم دمان ثَوإن كَ

  

ــ   ــبصأو قَ لا ح  

  

  يهِبثْه تــس لَلَفَ

  

  .)1(اعمالــشإال ِب  
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تت عن كثري من املراسم والعادات، اليت كان أهـل األنـدلس            ويتضح مما سبق أن املصادر سك     
يتخذوا أثناء االحتفال بزواج أبنائهم وبنام، سواء أكان ذلك عن الطبقة اخلاصة أم العامة من الناس،                

  . ورغم ذلك فإن اإلشارات القليلة وضحت لنا بعض طقوس الزواج يف األندلس
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  الفصل الثاني
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� �

ا، يتجه تفكريمها حنو نظام األسرة، وانتظـار املولـود،          د تكوين الزوجني لألسرة واستقرارمه    بع
وألجل ذلك كان على األسرة     ، انطالقا من مبدأ أن تكوين األسرة هو حفظ النسل، واستمرار البشرية          

  ؟. همه العلوم املفيدة له وتمعوتعلي، وتربيته أحسن تربية، تركيز جل اهتمامها ذا النسل

  
  
�: وحضانتهاستقبال املولود -1 �

 السقطيباالختبار الذي يذكره    املرأة  كان األندلسيون يتوصلون إىل معرفة حقيقة اجلنني يف رحم          
بأن يوضع حتت املرأة خبور، أو عنرب، ومينع أن خيرج من           « :"آداب احلسبة "يف كتابه   ) م1234/هـ631(

 ،)1(»فيها، فهي حامل، وإن مل تظهر، فهي ليـست حبامـل        أرداا، أو ثياا، فإن ظهرت الرائحة على        
 وكما يرى   ،)2(وتوفر كل ما تتوق هلا نفسها     ،   العناية  احلامل فتحف املرأة ،  اهتمامها بالطفل  جل   تركزو

إن صح أا حامل، فلتكف عن كل  فصد، أو حجامـة، أو قيـئ، أو                « : أن املرأة  األطباء األندلسيون 
تها، واحلذر عليها من الفزع الشديد، واألصوات القوية، وشـم الـروائح            إسهال، وال بأس بتليني طبيع    

، ومـرىب   )4(مبعدا بالـسكنجبني  : وينبغي أن تعتين أوال   « ،)3(»احلادة إال أن يكمل محلها أربعة أشهر      
   .)5(»ل، والتفاح، وتلطيف الغذاءالورد، وجوارش السفرج

طريقة ذلـك أيـضا      ي السقط ويشرح لنا  ،اجلننيجنس   أكثر فضوال ملعرفة      األندلسيون كان لقد
ر خبيط من وسط سرة وهو أن يقد وقيل أمر عجيب إن صح، وال أعلم كيف ذلك،  «  :متعجبا يف قوله  

                                                           
 . 52ص، م1931دط، ،باريس، كوالن.نشر ليفي بروفنسال وج، آداب احلسبة: السقطي) 1(

 . 33ص، املرجع السابق، املغرب واألندلس يف عصر املرابطني: بوتشيش ابراهيم القادري) 2(

مجادى ،العدد األول ، أكادميية اململكة املغربية  جملة  ،"الطبيب ابن خلصون ومذهبه يف تدبري الصحة وحفظها       ":اخلطايب حممد العريب  ) 3(
 .  149ص، 1994،فيفري 1404األوىل 

معجـم املـصطلحات   : الداية فايز. هو مركب من اخلل والعسل واملاء، أو السكر ورب السفرجل وهو دواء لبعض أنواع احلمى                ) 4(
معجم املصطلحات الطبية   . 205، ص   1410/1990،  1طالعلمية العربية، دار الفكر ، سوريا، دار الفكر املعاصر، لبنان،           

حتقيق اجلابري حممد عابد، مركز     ، الكليات يف الطب  : الكليات يف الطب، ابن رشد احلفيد     : العربية ملحق بكتاب ابن رشد    
 .    625ص، 1999ماي ، 1طبريوت، ، دراسات الوحدة العربية

 .149املرجع السابق، ص : اخلطايب حممد العريب) 5(
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ويدار القياس إىل اجلانب الثاين مـن       ، إىل وسط الفقارة احملاذية هلا من ظهرها، و يعلم املكان مبداد           املرأة
اجلانب األمين عن العالمة فهي حامل بذكر، وإن طـال فهـي        املوضع إىل املوضع فإن نقص اخليط من        

 واستحسان  ،عرف منذ القدم اختيار   فقد   ،  أنثى  ذكرا كان أم   نس يعرف اجل  حيث،)1(»...حامل بأنثى 
 املصادر متدنا   غري أن بعض  ، )2(إن أجنبت له أنثى   ،   من هدد زوجته بالقتل    :مثالك  هنافالذكر على األنثى،  

   .)3( مل تكن تستحسن االبن البكر ذكرا اليت القبائل، تذكر بعضبنصوص يف غاية األمهية
  بـن خلـدون    عبد الرمحن   اليت يعرف  ، يأيت دور القابلة   ،ويف يوم خروج هذا الطفل إىل احلياة      

 املولود اآلدمي من بطن أمه من الرفـق         خراج هو العمل يف است    « :بوظيفتها فيقول ) م1406/هـ808ت(
ولعل تسمية بعضهن  ، وقد اشتهرت الكثريات ذا العمل،)4(» أسباب ذلك  من رمحها ويئةإخراجهيف 

توليها لألمر ملدة طويلة، و بصورة واسعة يف أسرا، و جمتمعها حـىت عرفـت بـذلك،                 : بالقابلة، هو 
  . )5(وانتسب إليها أبناؤها

يـا مهجـة    ارفع حرك    « :أيضا على لساا     فجاء ،األمثال فيه    إال وضربت   العامة أمرا  مل تدع 
حيـث بكثـرن تـنقص     فيه القوابل،  أي االدخار حىت وقت تكثر،)6(» لقابل،حىت يرخص القوابل 

  . وهذا دليل على أن القابلة كانت تأخذ أجرا على عملها ،أجرن
 فكان من عادات األسر املسلمة      ،واملعاناة اليت متر ا املرأة، خيرج النسل إىل احلياة         بعد تلك اآلالم  

 أو مـا    االحتفال ذا املولود اجلديد الذي رزقت به، فتقام حفلة السابع          ،األندلسية خصوصا عموما ،و 
، وهي ذبح كبش أو أكثر حسب القدرة املالية لألسرة، وتعيش األسرة أثنـاء ذلـك                )7(يدعى العقيقة 

 مواع احللوى واملأكوالت، كمـا تقـد  حلظات فرح وابتهاج ، يف حضور األهل واألصدقاء ، بتقدمي أن    
  وأشعارهم ة الشعراء الذين جند يف دواوينهم       خاص واألصدقاء أيضا بالتهاين،     ،ويتقدم األهل )8(لألما  اهلداي

  

                                                           
 . 53، 52ص، املرجع السابق: طيالسق) 1(

 . 288املصدر السابق، و :ابن احلاج) 2(

  .199صاملصدر السابق، : األمري عبد اهللا الزيري) 3(
، 3ج،  1967،  1387،  2طة،  مقدمة ابن خلدون، حتقيق علي عبد الواحد وايف، جلنة البيان العريب، القاهر           :  عبد الرمحن بن خلدون    )4(

 .1075، 1074ص

 . نفسه، ص نفسهااملصدر) 5(

 .52ص، 2قاملصدر السابق، : الزجايل) 6(

 .339ص، 1جبداية اتهد واية املقتصد، دار الفكر، بريوت، دط، دت، : ابن رشد احلفيد) 7(

، 1ط، بـريوت ، دار الغـرب اإلسـالمي    ، األندلس يف اية املرابطني ومستهل املوحدين عصر الطوائف الثـاين         : دندش عصمت ) 8(
 .332 ص،1408/1988
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 يف إحـدى    يهنئالذي   ،)1()م1166/ هـ572ت   (الرصايف: الكثري من بطاقات التهنئة، ومن أمثلة ذلك      
  :)حبر الكامل( قائال ، مبولود جديداملقطوعات من ديوانه

  ملكارم والندىولدت مبولده ا
  

  وتأهب النادي له املوكب  
  

  بشراك بالطفل الذي هو عندنا
  

  شبل ويف املعىن هزبر أغلب  
  

  دعبه من طالع ذي أسأ فأهن
  

  )2(يزهي بغرته الزمان ويعجب  
  

ويعترب حسنهما  وميدح والديه، ولود، الذي يهنئ بامل،)3()م1135/هـ529ت  (وأبو الصلت
  :)حبر السريع( ليقوف ال املولود،ومج حسنا  يف ومجاهلما سبب
  هـهــهد وجـمـوح يف الـيل

  

  دىـرى النـم األس وبشهجت  
  

  در إذا استجمعاــ والبسمشوال
  

  داــد فرقـا أن يلثبــ يلمل  
  

  جلهــه حىت ترى نــفابق ل
  

  .)4(وإن عرى خطب فنحن الغدا  
  

  

  .  )1 ( أمثلة كثريةوهناك

                                                           
تويف مبالقة يف   ، هو أبو عبد اهللا بن غالب الرفاء الرصايف، من رصافة بلنسية، وسكن مالقة، من الشعراء الفحول، له أشعار عديدة                  )" 1(

املصدر الـسابق،  : ابن عسكر. 75صاملصدر السابق، ، حتفة القادم: ابن األبار".  رمضان من سنة اثنني وسبعني ومخسمائة   
حتقيـق  ، املقتضب من حتفة القـادم    : ابن األبار . 46ص، 2جاملصدر السابق،   ، التكملة لكتاب الصلة  : رابن األبا . 93ص  

 .112_109ص، م1989، هـ1410، 3ط، بريوت، دار الكتاب اللبناين، دار الكتاب املصري، القاهرة، إبراهيم األبياري

 . 46ص، 1960، 1طالثقافة، بريوت، دار ، ديوان الرصايف، مجع وتقدمي إحسان عباس: الرصايف البلنسي) 2(

مث ، أخذ العلم من مجاعة من أصـول األنـدلس        ، ولد سنة ستني وأربعمائة   ، هو أبو الصلت أمبة بن عبد العزيز من أصول إشبيلية         )" 3(
له عدة مصنفات أمههـاّ العمـل   ، مث نزل باملهدية عند ملوك الصنهاجيني، ومكث ا عشرين سنة   ، رحل إىل  اإلسكندرية   

املقتضب من حتفة   : ابن األبار ".مات باملهدية سنة سنة مثان      ، األدوية املفردةّ وغريها  " و الوجيز يف علم اهليئة    " السطرالببا
املغرب يف حلى املغرب،    : ابن سعيد . 503_501ص، 1ج، املصدر السابق : ابن أيب أصيبعة  . 69ص، املصدر السابق ، القادم

، 2ج، املـصدر الـسابق   : نفح الطيـب  : املقري. 262,263ص،  3،1955طة،  حتقيق شوقي ضيف، دار املعارف، القاهر     
 .578ص

  .110،109ص ،2ج، نفح الطيب، املصدر السابق: املقري ) 4(
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 أن تنظـر     وحاضـنة، أو   ، ومربية له،  ا فتكون أمه مرضع   ، برعاية املولود تتبع األسرة خطوات منو   
 ااألسـرة مرضـع     فتستأجر ، حاضنة له، وهذا ما يظهر بصورة جلية يف األسر الغنية          املولود ه األسرة  

ـ «الذي يرى أن     اجلد   ابن رشد ك، وفق معايري قد أشار إليها العلماء يف مصنفام،        وحاضنة البنها   ىيتق
   .)2(»...لطباع املكروهة  ذوات ااءاحلمق رضاع

ل عميـست   فال « أن الطفل أمانة عند والديه       )3()م1111/هـ505ت  ( بو حامد الغزايل  أكد  أكما  
 وقد« ،)4(»بركة فيه  نب احلاصل من احلرام ال    ليف حضانته وإرضاعه إال امرأة متدينة تأكل احلالل ،فإن ال         

مـا أشـبه     أو، أو بيـت الـشجاعة  ،فاء أو بيت الو،والدها يف بيت السخاء  أكانت العرب تسترضع    
وحىت ،  )6(واحلنان ةرمحتصافهن بال  ال سودانيات ال ،ات لألطفال ربيورأى السقطي أن أحسن امل    ، )5(»ذلك

   .)7(اءبنأل لرضع امل استئجارا تنص على حيث جند ضمنها عقود،ق والعقود اهتمت ذا األمرئكتب الوثا

وحتضنه حـىت   ه  ، حيث إا تأخذ االبن من أم      )8(ضنة   فتكون اجلدة هي احلا    ،يف بعض األسر   أما  
 أو ،وهذه املريبة،)9(كما يرى ذلك الفقهاء ،بن يتيم الوالدين، أو باألخص يتيم األمن يكون اال أوأ ،يكرب

وكما يصطلح عليها عامتنا اليوم      .)1(، أو داية  )10() دادة(ني باسم   ـاملرضع عرفت يف أوساط األندلسي    
   ).طاطا( بـ

                                                                                                                                                                                     
عبـد  ، زاد املسافر وغرة حميا األدب السافر،إعداد وتعليـق       : التجييب املرسي . 855ص ، 1ماملصدر السابق، : ابن بسام ) 1 (

خريدة القصر وجريدة العصر، قـسم      : العماد األصفهاين . 110 ص ،1980، بريوت، دط ، يبدار الرائد العر  ، القادر حمداد 
   .383ص، 3ج، 1972، تونس،دط، الدار التونسية للنشر، شعراء املغرب واألندلس، تنقيح حممد املزويف وآخرون

دط، ،لسعادة، مصر، دار صـادر، بـريوت      املقدمات املمهدات لبيان ما اقتضته رسم املدونة من األحكام، مطبعة ا          : ابن رشد اجلد  ) 2(
  .381ص،1جدت، 

هو حممد بن حممد بن حممد بن حممد الطوسي الشافعي املعروف بأيب حامد الغزايل، حجة اإلسالم حكـيم، متـصوف، فقيـه،                      )" 3(
د الـشام  أصويل، متكلم، ولد بطوس خبراسان، وطلب الفقه ا، مث رحل إىل جرجان فنيسابور، مث إىل بغداد فاحلجاز، فبال   

". إحياء علـوم الـدين، وافـت الفالسـفة        : فمصر، تويف بطوس سنة مخس ومخسمائة، له من التصانيف الكثري، أمهها          
ـ 1355،  1طاإلعالم مبن حل مبراكش و فاس من األعـالم، املطبعـة اجلديـدة، فـاس،                : املراكشي ، 2ج،  م1935/هـ

، 1طقيق التـراث، مؤسـسة الرسـالة، بـريوت،     معجم املؤلفني، مجع وإخراج مكتب حت : كحالة رضا . 332_329ص
 . 671ص، 3ج، م1993/ هـ1414

 .78ص، 1مإحياء علوم الدين، الدار املصرية اللبنانية، لبنان،دط، دت، : الغزايل أبو حامد ) 4(

 .املصدر نفسه، ص نفسها) 5(

  .53ص، املصدر السابق: السقطي) 6(
 . 131صاملصدر السابق، : اجلزيري) 7(

 . 184، 183صمذاهب احلكام، املصدر السابق، : بن عياضحممد ) 8(

 .املصدر نفسه، ص نفسها) 9(

املدخل إىل تقومي اللسان وتعليم البيان، حتقيق اجلنان مأمون بن حمي الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، دط،                 : ابن هشام اللخمي  ) 10(
 هشام اللخمي يف حلن العامة، املرجع السابق، الـد          ألفاظ مغربية من كتاب ابن    : األهواين عبد العزيز  . 198ص،  1985
 285ص، 1957نوفمرب ، 1377ربيع الثاين ، اجلزء الثاين، الثاين
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أن تكون املـرأة املرضـع      « تب الطب، فجاء يف ك   ،وحامال باملرأة مرضعا    تم األندلسيون لقد اه 
أما مرتاضة فهي   ،ومعىن متحفظة يف الغذاء أا تأكل من كل غذاء أحسنه         ،)2(»متحفظة يف الغذاء مرتاضة   

رضع ينبغي أن تكون أغذية امل    «: كما يشرح ذلك أحد األطباء املسلمني فيقول      ،أن تقوم برياضة معتدلة   
ولـيكن  ،وأبعدها عن الفساد، وترتاض قبل غذائها رياضة معتدلة، فبذلك يصلح لبنها  ،من أجود األغذية  

  .، ويف كل ذلك حفاظ على الطفل الرضيع، وغذائه، املتمثل يف اللنب)3(»هذا تدبريها إىل الفطام

 احلفلة اليت تعتـرب   سالمية، حيث تقام    إلهو أمر بديهي يف اتمعات ا     و ،تان الطفل اخل وتأيت مرحلة 
 وما يصحبهاقامة املآدب،إ فتحييها ب،)4(،يف معظم األحيان يف يوم السابع عمال بالسنة    سرات األسرة ممن  
، خاصة إذا كان ختان أحد أبناء البالط، فتذكر إحدى النوازل حفل ختان طفل              )5(غناءوسيقى  وممن  
  .)6( أمري قرطبة املرابطيابن احلاجيف بالط 1105/  499سنة 
  املنصور  حيث خينت موعة من األطفال ، كاليت دعا إليها         ، تكون احلفلة مجاعية   يانويف بعض األح      

 ،جبمع األطفـال    حيث أمر  ،ومخسني ومخسمائة   سنة مخس  )م1158ـ  1184/هـ595 -580 (املوحدي
 ،ن فضة يلهى األطفال بوضع دينار من ذهب ، ودرهم م         ر لنا املصدر طريقة ذلك إذ     ووإعذارهم ، ويص  

 أن   أيضا،  ومل يتخلف أبناء أهل الذمة املتواجدين يف هذا اتمع         ،)7(وحبة من الفاكهة يف يد كل واحد      
  .)8(ابن عبدونمعهم جيربوا على اخلتان، كما كان يفعل 

 كاليت تقيمهـا    ،ىت إا تنتهز كل فرصة إلقامة طعام ألجله       ح ،وتبقى األسرة مسرورة ذا املولود    
، أو   "بالدنتيلـة " األندلـسيني ه، ويدعى الطعام الذي يكون يف هذه احلفلـة عنـد             أسنان نباتحني  

  .الالتينية اليت تعين السنDentilla ، ولعله نسبة إىل)10(اللفظ األعجمي" دانتيسيا" بالنون،أو )9("الدنتينة"
 ،لغـرية تقتلها ا ف ،إذا مل ترزق األسرة بأي مولود      وتستمر األسرة يف عاداا مع كل مولود ، إال        

  . )11(كماخاصة إذا كانت األسرة حاكمة أو مالكة، وخافت على من يلي عهد احل

                                                                                                                                                                                     
 .354ص، 2جاإلحاطة، املصدر السابق، : ابن اخلطيب) 1(

 .475ص، الكليات يف الطب، املصدر السابق: ابن رشد احلفيد) 2(

 .149صاملرجع السابق، : اخلطايب حممد العريب) 3(

 .86صاملصدر السابق، : الضيب) 4(

 .332صاألندلس يف اية املرابطني ومستهل املوحدين، املرجع السابق، :دندش عصمت) 5(

 .447ص، 4جاملصدر السابق، : الونشريسي) 6(

 .  228ص، املصدر السابق: ابن عذاري) 7(

 . 239املصدر السابق، ص : ابن عبدون) 8(

 .176صصدر السابق، امل: ابن هشام اللخمي) 9(

 .258ص، 1ج، دت، 2طوصف افريقيا، ترمجة حممد حجي وحممد األخضر، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، : احلسن الوزان) 10(

 . 78ص، 4ج، املصدر السابق: ابن عذاري) 11(
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عدد  متوسط  إىل حماولة إحصاء ،وعدمهم يف بعضها،  األسر بعض أمر وجود األطفال يفويأخذنا
ستقرار الذي اتسمت به األندلس يف الفترة الـيت         ال خاصة مع ظروف عدم ا     ،األفراد يف األسر األندلسية   

  .)1(ة اخلالفة األمويتلت
 رزقـت ثالثـة     وبعضها ،)2(مبولود  فتشري كتب التراجم والتاريخ إىل أن بعض األسر مل ترزق وال               

 األسرة  أمدتنا مبعلومات عن   وتكشف لنا كتب النوازل بوجه خاص بعض اإلحصاءات حيث           ،)3(أطفال
 ، وميكن أن)6(أطفال ىت إىل مخسةح ، ووصلت)5(اليت رزقت أربعة أطفال  و،  )4(اليت رزقت مولودا واحدا   

 حيـث   ،أفراد األسرة   ميكن تقدير متوسط عدد    ،وخالل جمموع هذه اإلشارات   ، ذكر  العدد ما  يتجاوز
   .ربعة أفراد عموماأ بني فردين إىل يتراوح

سها يف الرعاية ففإن األسرة تسري معهم بالعادات ن ا قل عددهم أو كثر،م مهاألطفالوكل هؤالء 
  أفطامهم ـ وهذا ما سنراه يف اجلزء املوايل ـ بعد ، أما تربيتهم، ماالحتفالو

  :  التربية اخللقية للطفل :2

 والرعاية يف هذه األسرة، حيث ، يصبح فردا حتاط به كل العنايةباملولود الذي  وتسراألسرة حتتفل
  .اتمعه تنشئة صحيحة، قبل أن تدفع به ليصبح فردا يف توتنشئ، إا جتتهد يف تربيته

  من خري أو شر، وكل ما      فكل ما فيها   الطفل صورة عائلته،     «،نيأحد الباحثني التربوي   فقد اعترب  
  جمربة على إحاطة الطفـل بالتربيـة  اصة األمخن  ا فالوالد ،وملا كان كذلك   ،)7(» ينطبع فيه  ، ورآه ،مسعه

  .)8( واحملبة اخلالصة، واحلنو،قل والع،بن، ولذا يتطلب منها الصرب إىل االقريب باعتبارها أكرب ،احلسنة

ـ 428ت( كابن سينا ،ويرى بعض العلماء   صيب علـى   ل ا فطام، أن التربية تبدأ عند      )9()م1036/ ه
، ن الصيب تبادر إليه مساوئ األخالق     أل بتأديب الطفل قبل أن جم عليه األخالق الذميمة،          ،اإلرضاع

                                                           
 . 363 ـ184املصدر السابق، ص ص : ابن أيب زرع) 1(

 . 78ص، 4جاملصدرالسابق، :  ابن عذاري) 2(

: القاضـي عيـاض   . 102ص، 3ج، املصدر الـسابق  ، أزهار الرياض : املقري. 479ص، 3ج، املصدر السابق ، نفح الطيب : قريامل) 3(
 .178، 175ص ، 8جاملصدر السابق، 

 .45واملصدر السابق، : ابن سلمون. 114و، املصدر السابق: ابن احلاج) 4(

 . 223و ، املصدر السابق: ابن احلاج. 273ص، 1ج، املصدر السابق، فتاوى ابن رشد: ابن رشد اجلد) 5(

 . 94و، املصدر نفسه: ابن احلاج) 6(

  .159ص، 3ج، 1413/1992، 1طدراسات تراثية يف التربية اإلسالمية، دار الثقافة، الدوحة، : قمرب حممود) 7(

 .ص نفسها، املرجع نفسه) 8(

هور، من أهل بلخ، عاش ببخارى، مث تنقل يف الـبالد اإلسـالمية،             هو أبو علي احلسني بن عبد اهللا بن علي بن سينا، احلكيم املش            )"9(
رسالة حي بـن  : واشتغل بالعلوم وحصل الفنون، كما أتقن علوم القرآن واآلداب وغريها، له من املصنفات الكثري، وأمهها     

: القفطي".  وأربعمائة يقضان، كتاب اهلداية، واألدوية القلبية، وكتاب القانون يف الطب ، تويف مذان سنة مثان وعشرين              
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، والترهيب،  بالترغيب،  بطرق عديدة  بل املريب الطفل   ورأى أن يقا   ،)1(ها، فينبغي جتنيبه مقاحب   عليهوتنثال  
  .)2 (، ما كان كافيا وبالتوبيخ مرة أخرى،وباإلقبال، وباحلمد مرة، وباألعراض، واإلحياش، واإليناس

   تأديبـه  مـن  بد   ال  الطفل أمانة يف عنق والديه، وحلفظ هذه األمانة،        :علماء آخرون أن   اعتربو
من صداقة السوء، وعدم تعويده على النعم، بل وإبعاده عن الزينـة            تعليمه حماسن األخالق، وحفظه     و

 يصرب على الشدائد، ومـن      ن ميكن أ   ال حقيقة من قرناء السوء يتعلم السوء، ومن النعيم       و، )3(والرفاهية
  .)4(»من أساسه يكون بنيانه« : ، ويؤكد ذلك املثل  القائل األحيانمعظمية يكون اللهو يف هالرفا

 فكانت العامة يف األندلس تترصـد كـل         ، من أساء التصرف يف تربية أوالده      باءاآل غري أن من    
ضارب أ« : د لساا ح لىأدىن مراقبة، وجاء ع   بأوالده  حييط   د الذي ال  ـ حيت استقبحت الوال   ،ذلك

ـ     ولعله قيل يف الصغار ال     ، )5(» وصحب الدار جالس   الفاللس، دون أن   ،راـيوقرون جمـالس الكب
، أو يقـدم لـه      وأن يعلمـه حماسـنها      أن ذلك من سوء األخالق،     –األب واألم –  املريب من هل ـيبي

؛ ألن روح التربية اإلسالمية هي التربية األخالقية، ا بكون الفرد           )6(»من ربا صغري ما يندم    «البديل،ألن
  . )7(سويا

الد كمـا   ومسامهة جدية يف نظام األسرة واتمع، فإذا كان الو         ولذلك فإن تربية الطفل واجبة،    
فبالطبع ستـضيع هـذه       ليحتفظ ا،   اهللا إياها   وغري راع لألمانة اليت منحه     ، غري مسؤول  ، العامة تقال

 حيث إذا   ، ومثل هذا مع الطفل    ،خرياأ وميكن أن يأخذها من ليس أهال هلا أيضا فتضيع ضياعا            ،األمانة
، كما أدىل بـه أحـد        فيه  فساد األخالق   ساد تمعجم فكيف إذا خرج إىل      ،، ومل حتفظه  تهضيع يف أسر  

  .)8(الباحثني
 وحني املولد مطبقا ذلـك    ، من النشأة  ينطبع ء   أن كل شي   ،يف مذاكرته  األمري عبد اهللا  نا  ينقل ل و

 وأخالقي ، ميزا من طبائعي   أشياء ولقد طالعت من مولدي      «: فيقول ، حيث حيلل شخصيته   ،على نفسه 
                                                                                                                                                                                     

، 2جاملـصدر الـسابق،     : ابن خلكان . 413صتأريخ احلكماء، مكتبة املثىن، بغداد، مؤسسة اخلاجني، مصر، دط، دت،           
 .157ص

 .266فلسفة التربية يف الشرق والغرب، عامل الكتب، القاهرة، دط، دت، ص : املرسي منري) 1(

 .املرجع نفسه، ص نفسها) 2(

 .78ص، 1جاملصدر السابق، : دالغزايل أبو حام) 3(

 .130صاملصدر السابق، : األمري عبد اهللا) 4(

 .63ص، 2قاملصدر السابق، : الزجايل) 5(

 .321ص، 2ق، املصدر نفسه) 6(

 .95ص، 1964التربية اإلسالمية، الدار القومية للطباعة والنشر، دط، : اإلبراشي حممد عطية) 7(

، الربـاط ، كراسات أندلسية، تقدمي عباس اجلـراوي     ، "اسي واالجتماعي يف األدب األندلسي    صور من النقد السي   : "املين نعيمة ) 8(
 .91ص



 51

 مل ، وطبائعه اليت كرب عليهـا أخالقه، أنفهو يرى ، )1(»...على أن واضعيه ألفوه،وحنن يف حال الطفولة    
  . رعاه يف طفولته منوإمنا كانت من تأليف تكن من فراغ،

ال ينبغي أن حيمل الطفل يف الزجر،       «حيث جاء فيها أنه      باألمر خلطورته،    كتب الطب واهتمت   
ابن هم  ومن بين  ،مهميف نظ إليها    فتطرقوا ،بتربية األطفال  واهتم الشعراء ،  )2(»و التأديب قبل سبع سنني    

 وره  ،ره أحيانا ج بز ،الذي يذكر أسلوبا من أساليب التعامل مع الطفل       ، )3()م1138/هـ533ت( اجةخف
يأيت بنتيجة يف    يكون صاحلا إال بعد أن     ويشبه ذلك بالسيف الذي ال    ، ولو بإبكائه وإحزانه   ،عن القبيح 

  :)حبر الكامل(وله ق يف ذلك، جامعا القتال
  اه بزجرهـدك من صبـه وليـبن

  

  اؤهـذكاك ـما أغفى هنـفلرب  
  

  وعهـتهل دمـهره حىت تسـوان
  

  ظي أحشاؤهـيه وتلتـيف وجنت  
  

  ارهـذكوا بكفك نـت فالسيف ال
  

  .)4(يه ماؤهـحىت يسيل بصفحت  
  

  . السنوخاصة صغري،  الذي هو أكثر أثرا على الفرد،وهذا مبثابة العقاب النفسي
وتـسديد منهجـه    ،   تنبيه الطفـل   ةآخر،كيفيفقد ذكر يف موضع      ،األمر  ا  والهتمام الشاعر ذ  

باإلشارة يفهم،   لبيبا   حيث يصبح   ،  وإما بتلميح ،   يصبح شديدا أزره   ثشديدة، حي إما بلفظة    ومراميه،
  ):حبر السريع (فقال يف الشعلة اليت تكون نقطة انتشار النريان، وميثل ذلك

  هـم الطفل يف شأنارـدد مـس
  

  ا أزرهـهـدد بـة تشــبلفظ  
  

  هـة من فهمـف باللمحـواكت
  

  زرهـدا نــادئ أبـمبـإن ال  
  

  ةـران من شعلــرى النيـأما ت
  

  )5(زرةاء من بـفلة الـوالدوح  
  

فهـو  ،   األسرة حياة يف   أمهية من   ملاله،  ةيلترباعلماء  به  واهتم    قليل من كثري ما كتبه      هو ما تقدم و
  .اء حياة الطفل، وا يصبح فردا ميكن االنتقال به إىل مرحلة التأديب والتعليممبثابة اللبنة الرئيسة يف بن

                                                           
 .179ص، املصدر السابق: األمري عبد اهللا) 1(

 .151ص، املرجع السابق:اخلطايب العريب) 2(

 شقر ببلنسية سنة سـتتة ومخـسني   هو أبو اسحاق إبراهيم بن أيب الفتح بن عبد اله بن خفاجة أو اخلفاجي األندلسي، ولد جبزيرة )" 3(
، 1ماملصدر السابق،   : ابن بشكوال ". وأربعمائة، كان أديبا شاعرا، ترك لنا ديوان شعر، تويف سنة ثالثة وثالثني ومخسمائة            

، 58صابن األبار، املعجم، املصدر الـسابق،       .111صاملصدر السابق   : ابن دحية .202املصدر السابق، ص  : ، الضيب 95ص
 .271 -241ص، ص 1360، 1طقالئد العقيان يف حماسن األعيان، مطبعة التقدم العلمية، مصر، : اقانالفتح بن خ. 60

 .14ًص، 1400/1980دط، ، ديوان ابن خفاجة، حتقيق كرم البستاين، دار بريوت للطباعة والنشر: ابن خفاجة) 4(

 .146ص، املصدر نفسه) 5(
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جه األسرة إىل تلقينه وتأديبـه، فتجتهـد يف ذلـك           و تت ،خلقيةروحية  بعد تغذية الطفل تغذية     
 ليتحمـل   ، فردا فعـاال   ه يف دفع  وتسعى، واألساليب للنجاح يف حتصيله العلوم       ،باستعمال كل الطرق  

، فما هي أهم هذه الطرق و األساليب؟ ومن هي األطراف اليت ميكن هلا أن تشارك يف جمتمعهمسؤوليات 
  تطبيق هذه الطرق؟ 

 واملوحدية ةقبل البدء يف اإلجابة عن هذه اإلشكاالت، جيدر بنا أن نشري إىل مهمة السلطة املرابطي
 فـتح أمـامهم     س، واحتكوا بأهله،  يف جمال التعليم يف األندلس، حيث إن املرابطني ملا استقروا باألندل          

ـ     يتعلمون من   ،وبدؤوا  )1(بالتعليمم  االهتما تعلم وسـيلة للـسعادة،     األندلسيني، الذين كانوا يعتربون ال
، )2(»ننـي و ليس نفلح كيف لو غَ     رقْن ن حن«:كانوا  حيرضون أبناءهم على ذلك، يف قوهلم       والفالح، و 

نصور امل دعا مثلما،)3( الذكور واإلناث  هب  وألزموا ،ن على تعليم األطفال صغارا    ووكذلك حرص املوحد  
وإذا  ،)5(مبـراكش،لتعليمهم  ،وقرطبة إىل حضرته  )4(شبيليهإبناء املدن ك  أ إىل مجع الصبيان من      املوحدي

 وهي أقرب تنظـيم إىل      ،فماذا عن األسرة اجتاه أبنائها    ل،  طفاة قد حرصت على تعليم األ     طكانت السل 
  الطفل؟

  :ن داخل املرتلتعليم وتأديب االب-1111
 ،عليم أبنائهات  لتأديب و كل الظروف والطرق   تستغل ا لنا كتب التراجم املختلفة أن األسرة      تذكر

وروايـة  ،  كحفظ القرآن الكـرمي    ،فلقنه العلوم ،  باء من كان معلما مباشرا البنه     من اآل الكثري  حيث إن   
علم دون آخـر، وإجبـاره علـى     بل إنه أشرف على مراقبته، وتوجيهه حنو  ،)6(وعلوم الفقه  احلديث،

                                                           
 .369ل املوحدين، املرجع السابق،ص األندلس يف اية املرابطني ومسته:دندش عصمت) 1(

 .353ص، 2قاملصدر السابق، : الزجايل) 2(

، 1990، 1بريوت، ط، نظم اجلمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان، حتقيق حممود علي مكي، دار الغرب اإلسالمي            : ابن القطان ) 3(
 .21ًص،1989، 1ملغرب، طا، حضارة املوحدين، دار طوبقال للنشر، الدار البيضاء: املنوين. 178,179ص

من أعظم مدن األندلس أصل تسميتها املدينة املنبسطة تطل على النهر اهلابط إليها من قرطبة نزهلا من اجلند جند محص كانـت                      ) " 4(
". قاعدة من قواعد اإلسالم اختذت دار مملكة لبعض الوقت من األنصار الكثرية املنافع ، بينها وبني قرطبة مسرية ثالثة أيام                   

األندلس يف اقتباس األنوار ويف اختصار اقتبـاس        : = الرشاطي وابن اخلراط اإلشبيلي   . 95,96صاملصدر السابق،   :العذري
األنوار ، حتقيق إمييليو مولوينا وخاثينتو بوسك بيال، الس االعلى لألحباث العلمية، معهد التعاون مـع العـامل العـريب،                    

البلدان، تعليق حممد أمني ضـناوي،      : اليعقويب. 139، 138صصدر السابق،   امل: ابن الشباط .102ص،  1990مدريد،دط،  
 .  193,194ً، ص2002، 1طدار الكتب العلمية، بريوت 

 .178،179صاملصدر السابق، : ابن القطان) 5(

نيـل  : نـبكيت الت. 310، 79صاملصدر السابق،   : ابن بشكوال . 544ص، 2ساملصدر السابق،   ، التكملة لكتاب الصلة  : ابن األبار ) 6(
االبتهاج بتطريز الديباج، وضع هوامشه وفهارسه طالب من كلية الدعوة اإلسالمية، إشراف وتقدمي عبد احلميد اهلرامـة،                 

، 2جنفح الطيب، املـصدر الـسابق،       : املقري. 213ص،  1989،  1طمنشورات كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس، ليبيا،       
 .109ص، 3ج: املصدر السابق: ابن أيب أصيبعة. 28ص
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ليعلمه »ألف باء « :البنه أيضا كتابا بعنوان   ) 604/1207ت ( )2(الفقيه يوسف البلوي  وقد وضع   ، )1(ذلك
األم حـىت   و، )3(وهو على شكل موسوعة مجعت فيها خمتلف العلوم، مكتوبة أسلوب بليـغ           ، و ِيؤدبه 
القاسـم بـن حممـد األوسـي        ة  مج تر :لنا مثال  فتذكر، م األخرى يف تلقني أبنائها العلو     هيسامهت  
  . )4( وروي عن أمه،نه أخدأ،)م1244/هـ642ت(القرطيب

  األبناء مـن  منفتذكر التراجم أن ، األبناءل يف تعليمضأصحاب فب هل العائلة أو األقار  أوكان  
  ، وال يفوتنا أن نشري إىل   أخذ عن أخوال   منومنهم   ،)6(، ومنهم من أخذ عن أجداده     )5( عمومته نأخد ع 

  .)7( تلقي العلم عن األخوال يف هذه الفترةرأمانتشار 
وكانت بعض األسر تستأجر ألبنائها مؤدبا أو معلما يتوىل تعليمهم وتلقينهم العلوم حسبما اتفـق                    

كما حدده الفقهاء ، )9(، ويأخذ مقابل ذلك أجرا)8(كما تشري مصادر الوثائق والعقود، الطرفان يف العقد  
حيضر الوالئم واجلنـائز      تقيا ورعا ال   ا، واشترطوا فيه أن  يكون متزوجا أي شيخ        رمهنيبديف هذا البلد    

وذلك انطالقا من مفهوم التأديـب      ، )10( األبناء، وأن ال يكثر من الصبيان       تأديب يتغيب على  حيث ال 
 بأن«:  مثال حيدد مهمة تأديب الطفل     فابن عبدون ، الذي جنده يف ثنايا كتب الفقه على وجه اخلصوص        

 ،)11(»... يعلمه حسن األلفاظ يف القراءة، و اخلط احلسن، و اهلجاء، ويأمر من كان كـبريا بالـصالة            
رياضة النفس بالتعليم، و األخذ مبكارم األخالق، كمـا جـاء يف إحـدى              :ومبعىن أبسط و أوضح هو    
  .)12(القواميس الفقهية املعاصرة

                                                           
 .399ص، 6س، 1973، 1طبريوت، ، حتقيق إحسان عباس، دار الثقافة، الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة: ابن عبد امللك) 1(

هو يوسف  بن حممد بن عبد اهللا بن حيىي  البلوي، من أهل مالقة، يكىن أبا احلجاج، ويعرف بابن الشيخ، رحل حاجا وأخذ طريق                         ) 2(
 .هـ406إىل مالقة، وبىن ا مسجدا، وأصبح مؤذنا، ومقرئا وحمدثا، تويف سنة جباية، مث عاد 

تاريخ الفكر األندلسي، ترمجة حسني مؤنس، مكتبة       : بالنثيا جانثلث . 287 ـ285ص،  4قاملصدر السابق،   : صلة الصلة : ابن الزبري ) 3(
 .179ص، دت، دط، القاهرة، الثقافة الدينية

 .557ص، 2ق، 5س، 1965حتقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت، دط، ، لسابقاملصدر ا: ابن عبد امللك) 4(

 .213صاملصدر السابق،: التنبكيت) 5(

 .157ص، 6ساملصدر السابق، : ابن عبد امللك) 6(

ـ    : السيوطي. 28ص،  2جنفح الطيب، املصدر السابق،     : املقري. 81، 80املصدر السابق، ص    : ابن عسكر ) 7( ات بغية الوعاة يف طبق
 .167، 166ص، 1ج، 1979/ 1399، 2طاللغويني واحملاة، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، 

، مكتبة الثقافة الدينيـة   ، حتقيق حسني مؤنس  ، وثائق املرابطني واملوحدين  : عبد الواحد املراكشي  . 128و، املصدر السابق : اجلزيري) 8(
 (o5 )انظر امللحق رقم. 504ص، 1997، 1ط، القاهرة

 .72ص، املصدر السابق: السقطي) 9(

 .215، 214ص، املصدر السابق: ابن عبدون) 10(

 .215صاملصدر نفسه، ) 11(

 .17ص، 1408/1988، 2ط، سوريا، دار الفكر، القاموس الفقهي لغو واصطالحا: سعدي أبو حبيب) 12(
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ه مكانة و مهابـة خاصـة أمـام     وحرصت األسرة على أخالق املؤدب الذي ال بد أن تكون ل          
 لتعليم أبنائها أفقه النـاس      خاصة ما متيزت به األسر السياسية اليت كانت ختتار        ، )1(التالميذ أو الصبيان  

ومجع كل ذلك أحد الباحثني املعاصرين متبعا       ، )2( بل اختبارهم قبل تكليفهم بذلك     عهم ، وأعفهم  وروأ
  : لنقاط اآلتية يف ا، املعايري املختلفة اليت راعاها هؤالء

  .خربة طويلة يف التعليمذا ،  أن يكون واسع العلم-
  . أن يكون معروفا باجلد والعفاف-
  . أن يزكيه عامل أو مؤدب آخر-
  .)3 ( أن خيضع الختبار جيريه ويل األمر-

، لتعلـيم   )4()م1215/ 612ت   (عبد اهللا بن سليمان حوط اهللا      كال من    املنصور املوحدي  ر     فاختيا
، بعد تأكده من ورعهما،     )6(لتعليم بناته )م1220/ هـ617ت (علي بن حممد الفهمي   ، و   )5(نائه الذكور أب

عبد املؤمن بـن علـي      وقبل املنصور اختار اخلليفة     ، )7(حيث قرما واستخلصهما، مث أمرمها بالتعليم     
ـ 560ت (ابن الـسيد اجلـراوي  ، )م1162م ـ  1129/ هـ558_524حكم (املوحدي  )8()م1164/ هـ

  .)9(كمؤدب ألبنائه أيضا
  :من أساليب التأديب-2222

هم يستحسنون املؤدب الـشديد، ألن      جعل، األندلسيني الشديد على أخالق املؤدب    لعل حرص   
ومعيار الـشدة   ، وحفظ العلوم ، لالشدة تؤدي إىل اخلوف، واخلوف يكون سببا يف التعود على التحصي          

ومع ذلك مل يطلقوا العنان ، )10(» كاملاء للزرعضرب الصيب«:الضرب اعتقادا منهم أن:هذه عندهم هو
                                                           

 .260ص  ، 2ق، السابقاملصدر : الزجايل، "كثري ما يقول الصبيان إذا غاب املعلم"،انظر املثل)1(

 .58 ص،1316تونس،دط، ، املطبعة العمومية، رقم احللل يف نظم الدول: ابن اخلطيب) 2(

، 1416، 1طالريـاض،   ، مطبوعات مكتبة امللـك عبـد العزيـز العامـة         ، احلياة العلمية يف األندلس يف عصر املوحدين      : العريين) 3(
 . 100_97ص

بن داود بن عبد الرمحن بن سليمان بن عمر بن حوط اهللا األنصاري  احلارثي، ملقي اجني، ولـد  هو حممد بن عبد اهللا بن سليمان    )" 4(
سنة مثان وسبعني ومخسمائة، كان احد النجباء، روى عن شيوخ كثر ويل األحكام ألبيه مبرسية وقرطبة، تويف سنة سـبع                    

 .884ص، 2ملة لكتاب الصلة، جالتك: ابن األبار. 281ص، 6ساملصدر السابق، : ابن عبد امللك". وستمائة

 .884ص، 2جالتكملة لكتاب الصلة، املصدر السابق، : ابن األبار) 5(

 . 400ص، 1ق، 1س، املصدر السابق: ابن عبد امللك) 6(

 . 884ص،2ج، املصدر السابق، التكملة لكتاب الصلة: ابن األبار، ص نفسها، املصدر نفسه) 7(

ابـن  ".  من أهل ماقة، يكىن أبا العباس، كان حنويا فاضال، تويف يف حنو الستني ومخـسمائة               هو أمحد بن حسن بن سيد اجلراوي      )" 8(
 .92ص، 1ق، 1ساملصدر السابق، : ابن عبد امللك.64، 63ص، 1جالتكملة، املصدر السابق، : األبار

 .92ص، 1ق، 1ساملصدر السابق، : ابن عبد امللك) 9(

  233ص، 2قاملصدر السابق، : الزجايل) 10(
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بأكثر من مخسة أشـواط للكـبري، و ثالثـة         «وإمنا قد قيد ذلك احملتسبة    ، للمؤدب يضرب كيفما يشاء   
  .)1(»و تكون الشدة على احتماهلم لذلك، للصغري

 ال يعنف على الطفل، فإن ذلك يكسر من       « :كانوا يوصون بغري ذلك، بأن    ،  غري أن علماء الطب   
ولـيكن  ،  املعتدل يف التأديب و التعليم     رفال بأس بالزج  ، نشاطه، و مينع من حسن نشره حىت يبلغ عشرا        

فمنعهم من الضرب قبل سن العاشرة ال بد، و أم أخذوه           ، )2(»هذا تدبريه إىل كمال أربعة عشرة سنة      
ـ    � عن الرسول  ن يف حديثه عن تأديب الطفل، و الصالة، حيث حدد الـضـرب بدايـة مـن س

  .)3(العاشرة
، يـسدهلم كـل     )5(بارا م، و مكرما هلـم     )4(وكان من املعلمني من أحسن املعاملة مع طالبه       

كان ، بل   )8(، ويشجعهم على طلـب العلم، وينمي فيهم  الــروح العلمية         )7(، وحيرضهم   )6(النصائح
عل بعض الطالب   ، وهلذه الصفات واألخالق العالية ج     )9(منهم من يطعمهم وينشطهم ويتحمل مؤونتهم     

  .)12(، ويثين عليه ذاكرا فضائله)11(ابـن أيب زاهر يفتخر مبعلمه )10()1259125912591259/ 658658658658(كابن األبـار
  يوجهوـا  جند ألفرادها عـدة وصـايا     ، ندلسية بالتحصيل العلمي ألبنائها   والهتمام األسرة األ  

عبـد    وصية    -وحدين  عصر املرابطني وامل    -بنائهم امللتحقني بصفوف العلم، وأهم وصايا هذا العصر       أل

                                                           
 .214املصدر السابق، ص : ابن عبدون. 68ص، املصدر السابق:  السقطي)1(

 .151صاملرجع السابق، : اخلطايب العريب)2(

سنن أي داود، حتقيق حممد     : أبو داود السجستاين  »مث مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر           ... «) 3(
 .133ص، 1جط، دت، كتاب الصالة، باب مىت يؤمر الغالم بالصالة، حمي الدين عبد احلميد، دار الفكر، د

 .204ص، 6س، املصدر السابق: ابن عبد امللك) 4(

 .88ص، 6قاملصدر نفسه، ) 5(

حتقيـق إحـسان عبـاس، دار    ، املصدر السابق: ابن عبد امللك. 181، 154، 79، 77صالغنية، املصدر السابق،    : القاضي عياض ) 6(
 .170ص، 1ق، 5س،  1965دط، الثقافة، بريوت، 

 .307ص،6ساملصدر نفسه، : ابن عبد امللك) 7(

 .198صاملصدر السابق، ، الغنية: القاضي عياض) 8(

 .152صاملصدر السابق، : ابن عسكر ) 9(

ة مث رحل إىل هو أبو عبد اله حممد بن أيب بكر القضاعي املعروف بابن األبار من أهل بلنسية ولد ا سنة مخس وسبعني ومخسمائ                ) "10(
املغرب األوسط واستوطن جباية ودرس ا وأقرأ وصنف عدة تصانيف ديوان شعري وكتاب التكملة واحللة السرياء وغريها                

عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء يف املائة السابعة ببجايـة،           : الغربيين". كثري، تويف بتونس سنة مثانية ومخسني وستمائة      
أزهار الرياض، حتقيق سعيد أعـراب      : املقري. 260_257، ص ص    1980،  2طالتوزيع، اجلزائر، الشركة الوطنية للنشر و   

وحممد بن تاويت، إشراف اللجنة املشتركة لنشر التراث اإلسالمي بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة اإلمـارات                 
 .204ص، 4قالعربية املتحدة، دط، دت، 

حممد بن أيب زاهر، كان مؤدبا للقرآن الكرمي، جميد اخلط، تويف يف طريقه إىل احلـج مبدينـة                  هو حممد بن حممد بن عبد اهللا بن         )"11(
 .135ص، 2جالتكملة لكتاب الصلة، املصدر السابق، : ابن األبار" االسكندرية سنة ثالث وثالثني ومخسمائة

 .635ص، 2ج، املصدر السابق، التكملة لكتاب الصلة: ابن األبار) 12(
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حيث كتبها إليهم حيضهم فيها على اجلد يف طلـب          ، ألوالده )1( )م1209/هـ606ت (الرمحن بن عذرة  
جند هلا جمموعة مكاتبات مـن      ء الذين أشرفوا على تلقني أبنائها العلوم، ولذلك         ومكاتبة العلما ، )2(العلم

 يوصونه بأبنائهم الذين شدوا     ،)3()م1229/ هـ627ت (عبد الرمحن بن خيتلفن القرطيب    مل  اأفرادها إىل الع  
  .)4(ال إليه يف طلب العلمالرح

  :أهم أماكن التأديب والتعليم غري املرتل-3333

فإن مرتل األسرة هو مكان بعضهم، ومرتل املؤدبني عند         ،  بناء العلم هؤالء األ  تلقي   عن مكان   أما
أا قـد   ،  للحياة الفكرية يف األندلس    الدارسني و والكتاتيب كما يذكر أحد الباحثني    ، )5(بعضهم اآلخر 

  .)6(كانت ذات هندسة متميزة عن باقي األقاليم اإلسالميةو، هدا البلدعرفت في
و الكتاتيب عند األندلسيني هي أيضا األماكن اليت يتأدب فيها الطفـل يف مراحله األوىل على يد                

 هـو   لذي شـاع عند األندلسيني   غري أن االسم ا   )7(وعرفت ـذا اللفظ يف إحـدى التراجم     ، املؤدب
ـ   «:يف قـوهلم  ، ار، فقد جاء يف ثنايا أمثاهلم     احلض ال حـو     ـ ا يف الـدار وال ح ـ   م ، )8(»ضارو يف اِحل

أو بلفظ احملضرة كمــا ورد فـي      ، )9(»...حضار عن أمرد  : أربعة ال ختلو عن أربعة    «:وقوهلــم
، ب باحملضرة، حلضور التالميذ إليه    وميكـن أن يكـون مصــدر تسمية الكتا     ، )10(إحدى النـوازل 

، وهو يف األصل مسجد بتحريف بربري       أما لفظ املسيد فهو أيضا أحد األمساء اليت أطلقت على الكتاب          

                                                           
رمحن بن أيب حفص عمر بن عبد الرمحن بن عمر بن عبد العزيز بن عذرة األنصاري، من أهل اجلزيرة اخلضراء، يكـىن                هو عبد ال  )" 1(

املـصدر  : ابن الـزبري  ". أبا القاسم، روى عن أبيه وعن غريه، وله شعر كثري، وأخذ عنه الكثري، تويف سنة ست وستمائة                
 .153صقادم ، املصدر السابق، املقتضب من حتفة ال: ابن األبار. 202ص، 3قالسابق، 

وصية عبد الرمحن بن عذرة ألوالده، مجع وحتقيق حممد بن عزوز، ضمن كتابه أدب الوصية من األباء لألبناء             : عبد الرمحن بن عذرة   ) 2(
 . 57_55ص، م2003/هـ1424، 1ط، مركز التراث الثقايف املغريب، الدار البيضاء، دار ابن حزم، بريوت

ن بن حممد بن خيلفنت بن أمحد الفازازي، من جبل فازاز مبكناسة، ومنشؤه مبراكش، ويكىن أبا زيد، كان حافظا، ذا            هو عبد الرمح  )" 3(
: معرفة بأصول الفقه، وعلم الكالم، من كبار العلماء يف عصره، روى عن أبيه وعن شيوخ كثر،له مصنفات عديدة، منها                  

ابـن عبـد    ". ى اهللا عليه وسلم، تويف سنة أربع وعشرين وستمائة        الرسول صل =، والقصائد يف مدح     "املعشرات الزهدية "
ابـن  . 542ص،  1ق،  8، س 1984املصدر السابق، حتقيق بنشريفة حممد، مطبوعات أكادميية اململكة املغربية، دط،           : امللك

 .185املقتضب من حتفة القادم،املصدر السابق، ص: ابن األبار. 517ص، 3جاإلحاطة، املصدر السابق، : اخلطيب

مجع وحتقيق حممد بن عزوز، ضمن املرجع الـسابق،         ، مكاتبات بين عذرة لعبد الرمحن بن خيلفنت      : عبد الرمحن بن عذرة وآخرون    ) 4(
 .202_187ص

 .857ص، 2جاملصدر السابق، ، التكملة لكتاب الصلة: ابن األبار) 5(

  .128ص، املرجع السابقاحلياة الفكرية يف األندلس يف عصر املرابطني، : بلغيث حممد ملني) 6(
 .37ص، املصدر السابق، حتفة القادم: ابن األبار) 7(

 .119ص، 2قاملصدر السابق، : الزجايل) 8(

 ..460ص، 2قاملصدر نفسه، ) 9(

 .105ص، 7جاملصدر السابق، : الونشريسي) 10(
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 ، و متركز)1(حييث ظهر ذا اللفظ يف األندلس واملغرب األقصى متييزا له عن املسجد املخصص للصالة، 
  .)2(باخلصوصيف املناطق الريفية 

تكثر اإلشارات عن ذلك يف كتـب   و، هناك من تلقى العلوم باملسجد    ، ة  إىل املرتل و الكتاب          إضاف
فقد ـوا عـن     ،لكن هناك ضوابط حددها الفقهاء للتعلم يف املساجد       ، )3(و التراجم املختلفة  ، الفهارس

، اخلطأقصد هنا بالصبيان من كان ال يدرك الصحيح من          ، )4(تأديب الصبيان فيها حفاظا على قداستها     
  .)5(فعلى األقل أن يبلغ الصيب سن السابعة مثلما ميز ذلك علماء الطب

أخذا بأخبار املؤرخني، حيث ذكروا أن املدارس  ، و املالحظ أن املدارس مل تذكر يف هذه الدراسة        
ظهورها يف عصر املوحدين، لكن هذا  ذكروا مؤرخني آخرين ورغم أن ، )6(مل تظهر إال يف عصر متأخر

فظهور املدارس كـان بعيـدا عـن        ، )7(أريد به املدارس يف عاصمة الدولة املوحدية دون غريها        األخري  
  )8(،حيث مل تظهر إال يف عصر متأخراألندلس يف هذه الفترة

ة بني فقر وغىن، حـرص علـى العلـم          و تبعا للظروف اليت كانت تتفاوت فيها األسر األندلسي        
  :لقيهم العلوم بعدة مظاهر، أمههاالالمباالة، فقد متيزت حياة األبناء يف تو

االرحتـال  حيث عرف عن املسلمني فضل ،  ابتغاء العلم أبيهفهاجر مع    له األمر  هناك من تيسر  أن  
 بذكر   يف هذه الدراسة   كتفينلكن  ، مـوتكثر اإلشارات عن ذلك يف كتب التراج       ،)9( يف طلب العلم  
 ،رحل مع أبيه صـغريا إىل املـشرق       الذي  ، )10()م1218/ هـ615ت (بن يوسف  كأمحد ،بعضها فقط   

                                                           
 .90، 89ص، 1969، 2ط األدب املغريب، دار الكتاب اللبناين، بريوت،: حممد بن تاويت وعفيفي حممد الصادق) 1(

ويذكر الدارس أيضا أن املسيد يستخدم أحيانا مـصلى         . 130ص، احلياة الفكرية يف األندلس، املرجع السابق     : بلغيث حممد األمني  ) 2(
 .  130ص، املرجع نفسه، ألهل الريف باألندلس

 املكتب التجاري، بريوت، مكتبة املثىن، بغداد،       حتقيق فرنسشكة قداره و فليان رباره طرغوه، منشورات       ، فهرسة ابن خري  : ابن خري ) 3(
، ، ص 1ق، 1ساملصدر السابق،   : ابن عبد امللك  . 155، 122، 118ص،  1893مؤسسة اخلاجني، القاهرة، طبعة جديدة،      

138 ،296 ،396. 

 .  22صاملصدر السابق، : ابن عبدون) 4(

 .151املرجع السابق، ص : اخلطايب العريب) 5(

 .221ص، 1طيب، املصدر السبق، جنفح ال: املقري) 6(

 .57ص، نظم احللل يف رقم الدول: ابن اخلطيب) 7(

التعليم والدعوة املوحدية، مذكرة مقدة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ اإلسالمي، إشراف جماين بوبـة، جامعـة                 : فياليل بلقاسم ) 8(
 .138ص. 2004 -2003اجلامعيةمنتوري، كلية العلوم اإلنسانية، قسم التاريخ، السنة 

 .39صدار املعارف، مصر، دط، دت، ، التربية يف اإلسالم: األهواين حممد فؤاد) 9(

يكىن أبا جعفر، ويعر ف بابن عياد، ولد سنة ست وأربعني           ، هو أمحد بن يوسف بن عبد اله بن سعيد بن عبد اهللا بن أيب زمن              ) "10(
: ه خمتلف علوم الشريعة، تويف سنة مخس عشرة وستمائةّ ابن األبار          ومخسمائة، مبدينة بلنسية، أخذ عن أبيه وعن شيوخ بلد        

 .475ص، 2ق، 1ساملصدر السابق، : ابن عبد امللك. 97، 96ص، 1جالتكملة لكتاب الصلة، املصدر السابق، 
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الـذي رحـل     ،)2( )م1148/هـ543ت(بن العريب ، وأيب بكر  )1(وأخذ عن شيوخ كثر    ، طلب العلم بعواصمه  ف
  .)3(مبدنهفتلقى العلوم املختلفة  أيضا مع أبيه إىل املشرق،

لـيت  املـصادر ا  ففي    من التعلم،  – فقره   – فقد وجد من حرمه وضعه املادي        ،وعلى العكس من ذلك    
 مـن الـسهر مـع        املترجم له   حيث حرم  ،، ورد نص عن ذلك    )4()م1133/ هـ528ت( بن الزقاق الترمجت  

 ماليا لشراء ذلك، فكـان والـده        امصدر  ألنه يستعمل الزيت لإلضاءة، وهم فقراء ال       ، وإمنا  لشيء الدراسة ال 
  .)5( توفريه عند انقضائهيفله  يد ينهاه عن إشعال الزيت، ألن ال

أيب العباس بـن    كما حصل مع    ، ر أوقع أحدهم يف إيقاف ابنه عن العلم رغم حرصه الشديد          و أمر الفق  
وأىب ، فحمله والده إىل حائك ليعلمه    «  حيث إن ترمجته تذكر حينما مستهم احلاجة       ،)6()م1141/ه536( العريف

  .)7(» إىل أن تركهو دار له معه ما كاد أن يتلفه، هو إال تعلم القرآن، و تعلق الكتب فكان ينهاه و خيوفه
وعقله ،  أنه غري كفء   ى يف النظر إليه عل    الوالد وإمنا خطأ    ،ليس ملال أو فقر   البعض من العلم     بينما حرم   

أيب ، كما حصل ذلك مـع  )8( فكان يرى يف اشتغال ابنه حرفته أحسن له   حرفة، كان والده ذا  ال يليق بالعلم، و   
   .)9()م1144/ ه539ت حنو(احلسن بن لب 

                                                           
 .475ص، 1ق، 1املصدر السابق، س: ابن عبد امللك) 1(

العريب اإلشبيلي املالكي، ولد بإشبيلية سنة مثان وستني وأربعمائة من قـضاة            هو أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن أمحد املعروف بابن            )" 2(
وتويف مبدينة فاس سنة ثالث     " أحكام القرآن "و" العواصم من القواصم  "االندلس وحفاظ احلديث، له تصانيف كثرية أمهها        

ملوحدية واحلفصية، مطبعة الدولة    تاريخ الدولتني ا  : الزركشي. 138،  137صاملصدر السابق،   : النباهي". وأربعني ومخسائة 
الروض العاطر األنفاس بأخبار الصاحلني من أهل فاس،        : ابن عيشون الشراط  . 6ص، 1289/1872،  1طالتونسية، تونس،   

. 323،  322ص،  1997،  1حتقيق زهراء النظام منشورات كلية اآلداب ، الرباط، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء ط             
الديباج املذهب يف أعيان املذهب، حتقيق مأمون بـن         : ابن فرحون املالكي  . 460،  459صر السابق،   املصد: ابن بشكوال 

 .378 -376ص، ص 1996، 1طحميي الدين اجلنان، دار الكتب العلمية، بريوت، 

 .27ص، 2جنفح الطيب، املصدر السابق، : املقري) 3(

ملعروف بابن الزقاق، شاعر مشهور، تويف سنة مثان وعشرين ومخسمائة          علي بن عطية بن مطرف، أبو احلسن اللخمي البلنسي، ا         )" 4 (
، 3جفوات الوفيات والذيل عليها، حتقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بـريوت، دط، دت،              : الكتيب". وعمره دون األربعني  

 .19ص، 4جنفح الطيب، املصدر السابق، : املقري. 100صاملصدر السابق، : ابن دحية. 47ص

 .289ص،3جنفح الطيب، املصدر السابق، : ياملقر) 5(

هو أمحد بن حممد بن موسى بن عطاء اهللا الصنهاجي، أصل أبيه من طنجة، ولد باملرية يكىن أبا العباس ويعرف بـابن العريـف،            )" 6(
موما سنة  روى ومسع شيوخا بلده قصد لإلقراء باملرية مث ويل احلسبة ببلنسية من أهل الزهد يف األندلس، تويف مبراكش مس                  

املعجم يف أصحاب القاضي اإلمام أيب علي الصديف، دار الكتاب العـريب للطباعـة              : ابن األبار ". ست وثالثني ومخسمائة  
: ابن صعد التلمـساين   . 81،82ص ،1ماملصدر السابق،   : ابن بشكوال . 19_15ص،  1387/1967دط،  ، والنشر، القاهرة 

 .و35ظ، 1292ك : ناقب، خمطوط اخلزانة العامة، الرباط رقمالنجم الثاقب فيما الولياء اهللا من مفاخر امل

 .15صاملعجم، املصدر السابق، : ابن األبار) 7(

 213ص،1 ، ق5ساملصدر السابق، : ابن عبد امللك) 8(

: بـار ابـن األ ". هو علي بن حممد بن لب بن سعيد يكىن أبا احلسن ويعرف بالباغي، من دانيه، وسكن اشبيلية كان مقرئا حمـدثا    )"9(
 .188،189، ص 3جالتكملة لكتاب الصلة، املصدر السابق، 
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 خاصة  سالمية فليس بغريب يف اتمعات اإل     ،سيف احلياة العلمية للمرأة يف األندل     ينا نظرة   وإذا ألق 
  قد ألزموا بالتعليم للذكر    :، فهؤالء املوحدون مثال    األنثى ، حيث حرص األندلسيون على تعليم     األندلسية

، )2(الء من العلماء  ضف وال ،كان منهم من اختار لتعليم بناته خصيصا أحد التقاة        ف،  )1(واألنثى على السواء  
  .)3(تعلم بالأو التعليم تليق   الو ترى أا ،م املرأةيعلى عكس العامة اليت كانت تستهزئ بتعل

 من تعلم املرأة إال تنبيه عقلها، و إنارته، لتعلـق هلـا املـسؤوليات               و مل يكن هدف األندلسيني    
األندلـسي املغـريب     بـن سـعيد   او يشرح ذلـك     ، )4(املختلفة، خاصة يف حياا األسرية فيما بعد      

، ال لكي يستفيد بعائد مايل،  من أجل العلمأنه إذا كان الذكر يتعلم عند األندلسيني )م1286/هـ685ت(
، )5(جمتمعهاة، أن بقصد بتعليمها نفع نفسها و      و قد تنحت عنها مسؤولية النفق     ، فمن الطبيعي أن األنثى   

جند ذلك ضمن   و، وعن الشيوخ عن أقارا،   و أبيها،   عن، فتلقت العلوم عن خمتلف اجلهات، و األطراف      
فمـسعدة بنـت أيب   ، )6(تراجم النساء املختلفة اليت ختصص هلا معظم كتب التراجم يف آخر الكتـاب     

 أم  و، )8( مثال، قد أخذت، و روت عن أبيها، و أخيهـا، و زوجهـا             )7()م1198/ هـ593ت(احلسني  
أم العز بنت حممـد     و  ، )10( أبيها و جدها و غريمها      اليت روت أيضا عن    )9()م1242/ هـ640ت(السعد  

،اليت روت هي األخرى عن أبيهـا صـحيح         )11()م1213/ هـ610ت(بن علي بن أيب غالب العبدري     
  .)12(البخاري مثال

                                                           
حـضارة  : املنـوين . 131، ص 1941دط،  ، جمموع رسائل موحدية، حتقيق ليقى بروقسال، املطبعة االقتصادية، املغرب األقـصى          ) 1(

 .21ص، املوحدين، املرجع السابق

 .400ص، 1ق،5ساملصدر السابق، : ابن عبد امللك) 2(

 .  416ص،2قاملصدر السابق،، : ، الزجايل"قطر العويدة، تقرا وتفسر:" لانظر املث) 3(

 .92ص، 1980، 1طدراسات أندلسية يف األدب والتاريخ والفلسفة، دار املعارف، القاهرة، : مكي الطاهر) 4(

 .220ً، 1جنفح الطيب، املصدر السابق، : املقري) 5(

 .التكملة لكتاب الصلة: الذيل والتكملة، وابن األبار:  وابن عبد امللكصلة الصلة، وابن بشكوال، الصلة،: ابن الزبري) 6(

هي مسعدة ابنة أيب احلسن علي بن أمحد األنصاري، كانت من ذوي الذكاء والدين، توفيت بغرناطـة سـنة ثـالث وتـسعني                       )"7(
 .492، 2ق، 8ساملصدر السابق، : ابن عبد امللك.314ص، 5قاملصدر السابق، : ابن الزبري". ومخسمائة

 .314ص،5قاملصدر السابق،: ابن الزبري) 8(

". هي أم السعد بنت عصام احلمريي من أهل القرطبة، تعرف بسعدونة كانت أديبة شاعرة، توفيت مبالقة يف سنة أربعني وستمائة                   ) "9(
زينب بنت  . 166ص،  4جنفح الطيب، املصدر السابق،     : املقري.265،  264ص،  4جالتكملة، املصدر السابق،    : ابن األبار 

 .53ص، 1316، 1طالدر املنثور يف طبقات ربات اخلدور، املطبعة الكربى األمريية، مصر، : علي العاملي

 . 492ص، 2ق،_املصدر السابق، س: ابن عبد امللك) 10(

التكملـة،  : ابن األبار ". هي أم العز بنت حممد بن علي بن أيب غالب العبدري من أهل دانية، توفيت سنة ست عشرة وستمائة                  )"11(
 .482ص، 2ق، 8املصدر السابق، س: ابن عبد امللك. 263ص،1جاملصدر السابق، 

 .482ص،2ق،8ساملصدر السابق، : ابن عبد امللك) 12(
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وأخذت أيضا عن جهـات أخرى غري أقارـا، كالشيـوخ، و نذكر هنا إحداهـن علـى              
، اليت قد تعلمت على يد أبـرز        )1()م1112/ هـ506ت( طونة بنت عبد العزيز   االستدالل، وهي    وجه

كما ،)2()م1085/هـ478ت( أيب العباس العذري  ، و )م1071/هـ463ت( كابن عبد الرب  شيوخ عصرها،   
 كأم العز بنـت أمحـد بـن علـي بـن هـذيل البلنـسية               ،تعلمت أخريات عن النساء املعلمات    

  .)3()م1238/هـ636ت(
رغم و، حلة العلمية، فتنقلت ألجل ذلك حترم من الرسنحت هلا ظروفها، فلموقد أتيح لبعضهن، و

وهي كمـا   ، إال أننا ارتأينا أن نأخذ إحدى التراجم، اليت توفرت لالستدالل على ذلك           ، قلة املعلومات 
، اليت قد حظيت بالرحلـة مـع أبيهـا إىل           )م1203/ هـ600ت(سعد اخلري  فاطمة بنت    :يذكر املقري 

  .)4(املشرق، و حصلت العلوم على يد شيوخه

  :أهم العلوم وأوليات تلقينها االبن-4444

و كان لكـل    ، ، فقد اهتم ا الكثري من علماء اإلسالم       بنأما عن العلوم، و ترتيبها يف تلقينها لال       
: فقال، ذكرها ابن خلدون يف مقدمته    ، رغم أن عموم األندلسيني كانت هلم طريقة متيزوا ا        ، رأي فيها 

 قرآن، و الكتاب من حيث هو، و هذا الذي يراعونـه يف التعلـيم،             إن أهل األندلس مذهبهم تعليم ال     «
ية، و حفظها، و جتويد     و أخذهم بقوانني العرب   )...( بل خيلطون يف تعليمهم للولدان رواية الشعر،       )...(

  .)5(»الكتاباخلط، و
  هذا األسلوب من التعليم، و يرى أن أسلوب أهل املـشرق أحـسن             ابن العريب  يو ينتقد القاض  

و أنه جيب على الويل يف الصيب املسلم أبا كان، أو وصيا، أو حاضنا، أو اإلمام ذا عقل، أن                « ، وأصوب
يلقنه اإلميان، و يعلمه الكتاب، و احلساب، و حيفظه أشعار العرب العاربة، و يعرفه العوامل يف اإلعراب، 

وهو أمر وسط متـساو     ، هللا كتاب ا  و شيئا من التصريف، مث حيفظه إذا استقل، و استبد يف العشر الثاين            

                                                           
هي طونة بت عبد العزيز بن موسى بن طاهر تكىن أم حبيب، من النساء املتعلمات، ولدت سنة سبع وثالثني وأربعمائة، وتوفيـت           )"1(

 .534ص، 2ماملصدر السابق، : ابن بشكوال. 308ص، 5قاملصدر السابق، : ابن الزبري". سنة ست ومخسمائة

 .534ص،2ماملصدر السابق، :  ابن بشكوال)2(

 .483ص، 2ق، 8ساملصدر السابق، : ابن عبد امللك) 3(

 .663ص، 2نفح الطيب، املصدر السابق، ج: املقري) 4(

، 1طحتقيق عمار طاليب، دار الثقافة، الدوحـة،        ، العواصم من القواصم  :  بن العريب  أبو بكر . 615صاملصدر السابق،   : ابن خلدون ) 5(
  .367ص ، 1413/1992

Ali Mezahar: La vie quotidienne des musulmans au moyen age,Librairie Hachette, 
1951,p131            
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،و يأخذ بعد ذلك بعلـوم القـرآن، و معـاين           )... (بني أهل املشرق، مث حيفظ أصول سنن الرسول،       
  .)1(»كلماته

و للقوم يف التعلم سرية بديعة، و هـي      «: كما أعجب بأسلوب أهل مكة، فعرب عن ذلك يف قوله         
تب، أخذه بتعليم اخلط، و احلساب، و العربية، أن الصغري منهم إذا عقل، بعثوه إىل املكتب، فإذا عرب املك

  .)2(»أو حذق منه ما قدر له، فرج إىل املقرئ، فلقنه كتاب اهللا فحفظ، فإذا حذقه كله
دلسيون فاألن، ظ الصيب القرآنف يكمن يف تقدمي، وتأخري حتفيالويتضح من هذه األقوال أن االخت

 يقرأ العلوم اليت ا  ميكنه فهمأن يعي الصيب، وشرق يؤخرونه بعد أهل املو، يقدمونه قبل كل العلوم
  . القرآن

وانطالقا من حرص األندلسيني على تعليم القرآن فقد ابتدأ بعض التربويني الطفل بعد احلـضانة               
، ورأى بعض املغاربة أن     )3(قصص األبرار الرضاعة بتعلم القرآن، وأضاف إليه فقط أحاديث األخبار، و        و

 سن ال ميلك لنفسه     على وجه ترغيب الوالد يف تعليم ولده حماسن األخالق يف          : القرآن للطفل هو   تعليم
الوضوء هلا، ليتعلم األلفة على ما هو حـسن،         بل وتعليمه، وتأديبه على الصالة، و     ، فيها نفعا، وال ضرا   

فكانوا حيتفلون بـاالبن إذا حفـظ       ، وهذا احلرص الشديد جعلهم يقدرون حفظه القرآن      ،  )4(وصحيح
  .)5(رد يف املصادر املختلفةح على هذه احلفلة باحلدقة، كما وواصطل، ختمه أو جزءا منه والقرآن

، )6(اختذ بعض اآلباء األسلوب املتميز يف تعليم أبنائهم، فأرادوا توجيههم حنو العلـوم الـشرعية              
والده منذ  عن خطواته العلمية، وكيف برجمها ابن العريبما يسرده لنا ويتجلى هذا على سبيل التمثيل، في

صغره حىت سن شبابه، ويف كل ذلك حرص على اختيار املؤدبني، واملواد اليت يدرسها حسب تدرجه يف         
وقد كان من حسن حظي أن اهللا قيض لوالدي يف طفوليت وفتويت وشبايب، أن خيتـار يل                 « :السن، فقال 

ليكمل معرفيت : ؤدبني، أوهلممؤدبني يعلمونين القرآن حىت حفظته، وأنا ابن تسع سنني، مث هيأ يل ثالثة م             
ليعلمين احلساب، فلما بلغت السادسة عشر، غـدوت عاملـا           :ليعلمين اللغة، والثالث  : بالقرآن، والثاين 

 أول  «الذي كان   ،  كابن زهر  ، فيما أراد آخرون توجيههم حنو العلوم الطبية       )7(»...لعشر من القراءات  
يترك منه إال موضع يدخل منه الطعام والشراب إليـه،          طلبه ألزمه أبوه موضعا من داره وبناه عليه ومل          

                                                           
  370صاملصدر السابق، ، العواصم من القواصم: أبو بكر بن العريب) 1(
، 1882ص ، 1958/ 1378، 1دار إحيـاء الكتـب العربيـة، ط   ، أحكام القرآن، حتقيق حممد علي البجاوي:  أبو بكر بن العريب    )2(

1883 
 .78ص، 3ماملصدر السابق، : الغزايل أبو حامد) 3(

 التربية يف اإلسالم، املرجـع      الرسالة املفصلة ألحوال املتعلمني وأحكام املعلمني، نشرت ضمن كتاب أمحد فؤاد األهواين،           : القابسي) 4(
 .289صالسابق، 

 .62صاملصدر السابق، : ابن قزمان. 87صمعيار االختيار يف ذكر املعهد والديار، حتقيق حممد شبانة، دط، دت، : ابن اخلطيب) 5(

 .491ص،6ساملصدر السابق، : ابن عبد امللك) 6(

 .74-69، ص ص 1990، 2طاين، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، قانون التأويل، حتقيق حممد السليم: أبو بكر بن العريب) 7(
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 جلالينوس، فلم مير يوم عليه إال أمد قليل حـىت           "حلية الربد "وأقسم أال خيرجه منه حىت يستظهر كتاب        
  )1 (»...فرغ من حفظه

فأبعـدوا  ، ن األخرى  على تقييـدها العلوم دو    واويف ذلك كله خصص العلماء لألنثى، وحرص      
رغم أن األنثى يف األنـدلس بـصفة        ، )2( أن ذلك ليس من مصلحتها       ام اخلط، ورأو  تعلعنها الشعر، و  

و حفظت،  ، روت احلديث، و تعلمت الفقه    و، خمتلف املناهل، فحفظت القـرآن   عامة، قد أخذت من     
  .)3(وحىت اخلط كانت جتوده، الشعر و نظمت

أخذنا منها  ، كرها كثريا أما عن التوجيه السليب، فقد وصلتنا نصوص يف كتب التراجم، و تردد ذ            
يشري إىل الذي نشأ على العفة، وكتب الزهد، فالمه والده، وحضه علـى             : نصني ملعاجلة ذلك، أحدمها   

كأيب بكر  ،)4(معاشرة األدباء، والظرفاء، فجعل منه رجل متهتكا يف اخلالعة، بدل أن يكون عفيفا زاهدا  
  .)5()م1106/ هـ500ت( بن امللحا

وحرصوا  على أن يبعد االبن عـن        ، ذي حذر منه علماء التربية املسلمني     ، ال بوهذا هو األسلو  
فكثـرة  ، )6(خمالطة األدباء، التسامهم بالظرف، ورقة الطبع، حيث يغرس يف نفوسهم بـذور الفـساد             

  . استماع الشعر تأخذ إىل مهاوي األمور، فيصبح االبن بذلك متهتكا
ا، إال أنه ليس بقـدر سـلب        يبنه توجيها سلب  فتضمن من كان اآلباء موجها ال     : أما النص اآلخر  

فيشري إىل أن أحدهم أراد التعلم، و اه والده، لكن مل يوجهه إىل فساد األمور، و إمنا أراد لـه                    ، األول
، و رغم حماولة األب منعه، إال أنه مل يرضخ لذلك، حىت خلى سبيله            ، حرفة يرتزق منها، و هي احلياكة     

رأي « : و قال لزائريـه    ،)7( الوالد قد ندم عن هذا التصرف يف آخر حياته         و يف آخر الترمجة، تذكري بأن     
  .)8(»ابين كان أرشد من رأيي

يسيئون التصرف يف توجيـه     ، و هذا املثال األخري ليس إال دليال على أن بعض اآلباء يف األندلس            
أن منهم أساء التصرف،    يف الوقت الذي يشري فيه النص األول        ، إال أم ال يريدون هلم إال خريا      ، أبنائهم

  .وتعمد ذلك

                                                           
 .43ص، 2جالنفح، املصدر السابق، : املقري. 11صالعواصم من القواصم، املصدر السابق، :  أبو بكر بن العريب 1(

 .289صاملصدر السابق، : القابسي) 2(

 .315_313ص، 5قاملصدر السابق، : ابن الزبري) 3(

 .468ص، 2جنفح الطيب، املصدر الساابق، : املقري. 384ص، 1ج حلى املغرب، املصدر السابق، املغرب يف: ابن سعيد) 4(

: ابـن بـسام  ".تويف يف شهر رمضان سنة مخـسمائة ...هو أبو بكر، فرد من أفراد عصر الطوائف واملرابطني، وهو من بيت أصالة     )"5(
قالئد العقيـان،  : الفتح بن خاقان. 383ص، 1جبق، املغرب، املصدر السا: ابن سعيد. 271،  270ص،  2ماملصدر السابق،   
 .196، 195صاملصدر السابق، 

 .78ص، 1جاملصدر السابق، : الغزايل أبو حامد) 6(

 .05صاملعجم يف أصحاب القاضي أيب علي الصديف، املصدر السابق، : ابن األبار) 7(

 .ااملترجم له سابق" ابن العريف"واالبن هو . املصدر نفسه، ص نفسها) 8(
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متمثال ذلك  ، ن التعلم سبيال للسعادة، أو مبعىن آخر ضرورة من ضروريات احلياة          واعترب األندلسيو 
لكن ، يف حرص األسر على تعليم أبنائها ذكورا و إناثا، رغم فقر البعض، أو سوء التصرف يف التوجيه                

حرصا شديدا على التحصيل العلمي املفيد ألبنائها،       بصفة عامة، الحظنا أن األسرة األندلسية، حرصت        
  .ها من شىت املناهللة يف ذلك شىت الطرق، لينهل أبناؤمستغ

و جممل الدراسة، أن األسرة األندلسية، كانت مثاال يف االهتمام بالطفل قبل، و بعـد والدتـه،             
ه ليتغذى من حبـور     تغذى األخالق، وجهت  عندها  و، فرعته، و حضنته، و خصصت له التربية الروحية       

و مل تفرق أو متيز يف كل ذلك بني الطفل األول، و الثاين، أو بني الذكر، و األنثـى،           ، العلم، و حيصلها  
وهذا ما سنراه مع    ، فقط أرادت به فردا مستقبليا فعاال، خاصة األنثى صاحبة املهام يف األسرة و اتمع               

  .دراسة حياة املرأة كفرد يف األسرة األندلسية
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، فتساهم يف توجيه    غري ذلك   أما أو بنتا أو أختا أو       إما حيث تكون  ،تعترب املرأة أحد أفراد األسرة    
كانـت   ، وملا)1(و خادمة لهأا ال يرد ذكرها إال مقترنا بالرجل بوصفها قربية    أرغم  ، وتنظيمها ،األسرة
 وحدد واجباا ، وأزال تلك الفوارق اليت بينها وبني الرجـل إال             ،وقها فقد منحها اإلسالم حق    ،كذلك

 وأكثر من ذلك قـد       ،)3(قد أوصى الرجال ا خريا       �، وألكرب حظ هلا أن الرسول     )2(العمل الصاحل ب
  .)4( إىل دينها وخلقها ودورها   إىل كوا حرة أم أمة، بل نظرر ومل ينظ،قدرها اإلسالم وأعطاها املكانة

 ومكانتها حرة كانت أو أمة، فكما كان للمرأة         ،ن نناقش دور املرأة األندلسية    أهلذا قد ارتأينا     و
 عند  خاصةحلرة  احلرة املكانة والدور، فحىت األمة مل تكن على منأى من ذلك، حيث إن األمة تلحق با               

إال بـالوقوف علـى      ودورها داخل أسرا     ،، وملراعاة ذلك ال ميكننا دراسة وضعية املرأة       األسر الغنية 
  .)5( الباحثني  بعض، مثلما يرى منهاوضعيتها داخل جمتمعها بالنظر إىل مواقف الشرائح االجتماعية

 وانطالقا من املصادر، يركز حبثنا على املرأة املسلمة بوحه خاص، واألمة الالحقة ا حيـث إن                
  .املعلومات عن النساء األخريات قليلة ونادرة

                                                           
احلضارة العربية اإلسالمية يف األندلس، حتريـر سـلمى خـضراء           ، "أصلح املعايل عن املرتلة االجتماعية لنساء األندلس      " فيغريا) 1(

 .  1002ص، 2اجليوشي، مركز دراسات الوحدة العربية، ج

، دكتوراه دولة، معهد التـاريخ، جامعـة        )دراسة سياسية وعمراين واجتماعية وثقافية    (تلمسان يف العهد الزياين   : فياليل عبد العزيز  ) 2(
 .289 ص،1 ج،1995اجلزائر،

 . 282ص، 6ج، 1973نيل األوطار، دار اجليل، بريوت، : الشوكاين» ...استوصوا يف النساء خريا فإمنا هن عندكم عوان....«) 3(

)4(�mf��e��d��c��bgn��m��l��k���j��i��h��ot���s��r��q��p��u��{��z��y����x��w��v��|��}��

a�����`��_���~bh��g��f��e��d��c��i��o��n��m��l��k��j���l03:سورة النساء، اآلية�� .  
  Salah: op,Cit,p38. 43ص، املغرب واألندلس يف عصر املرابطني: بوتشيش ابراهيم  القادري) 5(
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  : األندلسية احلرةمكانة املرأة-1111

إن دراسة مكانة املرأة يف أسرا متعلق بوضعيتها يف جمتمعها لذلك ال بد من دراسة نظرة اتمع       
  .أو الشرائح االجتماعية إزاءها ويف أي موضع ومكانة وضعت

  :نظرة الشرائح االجتماعية إىل املرأة_أ

اتمع إزاء  املرأة يف األنـدلس       وغريها مبادة طيبة عن نظرة      ، و األمثال ، تزخر كتب األزجال  
تعترب املرأة مصدر شـقاء     ف أما النظرة األوىل  ، فأمدتنا بنصوص متعددة تضمنت النظرة السلب واإلجياب      

 لس  « :وذلك فيما جاء يف أمثاهلم    ، أو أختا ، ولو كانت أما  ، وأن ال خري وال ثقة  فيها       وهدم يف اتمع،  
  .)2(»و كانت أختكال تثق ول«،)1(»ياء خري وال فمنسيف ال

 وغري مؤمتنـة ، بـل       ،ألا غادرة ؛  ى أن االبتعاد عنها أحسن سبيل     يرو وحيذر ابن قزمان منها،     
  :يمة إنسانية ، وجيمع هذا يف قولهوجردها من كل ق

  كـما يف علمـا كسنال
  

  م غنيمةـروب منهـاهل  
  

  رى لواحد منهمــليس ي
  

  .)3(بقت يف الدنيا قيمة ما  
  

  : أو زوجته بلباقة، فيقول، ويلعن كل من يعامل املرأة،لضرب بالعصابا إال يءتليق لش مث إا ال
   .)4(»را مبت فليقةمللعن اهللا من يعامل      «                          

 وال مواثيق، فيحـذر منـها،ويرى       ،ود هلا ه حيث ال ع   ،ويواصل احلديث فيشبه تصرفاا باليهود    
  :خلطتها مفسدة 

  لى شيئـا عسـن الـمسل
  

  يقـواثـود والمـهع ال  

  مـة معهـطـه اخللـحن
  

  اشقـروا بعـىت يظفـح  
  

                                                           
  .280ص، 2ق، املصدر السابق: الزجايل) 1(
 .465ص، 2ق، املصدر نفسه) 2(

 .590ص، ملصدر السابقا: ابن قزمان) 3(

 .562ص، املصدر نفسه) 4(
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  هـلتي اـد مـرى بعـفت
  

  مخارقـن الـرى مـوت  
  

  ياـك األشـق عليـوتضي

  

  .)1(وال يرمحوك يف ضيقه  

  

 عقـول  و ...«: فجاء يف كتابـة      ،نيف عقل املرأة  ص املعاصرين للفترة إىل ت    نيوصل أحد اجلغرافي  
 ، ويريد ـذا وضـعها       )2(»...، وعقول النساء أكثر من عقول الصبيان        العوام أكثر من عقول النساء    

  .موضعا يفهم منه استصغاره هلا 
ة باتمع ليست بعيدة عن ذلك، فكان منها من وقـف املوقـف       قعلتة السياسية امل   وحىت الشرحي 

ابن  ، و  )3(» ...اخلطأ يف النساء كثري   وجلهل   ا «نفسه ، وتذكر مصادر احلسبة أحد الفقهاء الذي اعترب          
، )4( ات، الذي اعتربهن عبئا على الرجل وأن سبب الفقر يف اتمع          )م1198/هـ595ت   (رشد احلفيد 

، )5(ويعود ذلك إىل عدم االستقرار اليت عرفته الفترة، وخروج الرجال إىل ميدان احلرب، وغيام طويال              
والربض ال شيوخ وال حجاج    وأرامـل مـالح بـال              « : قوله  متأسفا يف  ابن قزمان ويلخص ذلك   

   )6(»أزواج
 أنظرة أسو  حيث نظروا إليها، احلد ، وإمنا جتاوزها إىل العجوزهذا ومل تتوقف نظرم السلبية إىل 

، فلم يرمحوها )7(» ذكر اهللا وجوزاإذا ريت العجوز  «: قوهلم   يف ذلكمن سابقتها، فجاء املثل ليصور 
 إلبعاد شره عـن     ،أرذل العمر ، ووضعوها موضع الشيطان الذي يذكر اسم اهللا ، والتعوذ منه            حىت يف   

 ابن  ، كما يقول   يف هذا العصر    كبري النفس البشرية ولعل تشاؤم هذا اتمع من املرأة هو أن عدد النساء           
»تمع عن ذلك الفقر يف ا أن ميثلن األغلب بل مرتني من عدد الرجال، فنتج«:رشد احلفيد

) 8(.  

                                                           
 .592ص،نفسه) 1(

 .15ص، 1423/2003، 1ط، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، حتقيق علي عمر، حتفة األلباب وخنبة اإلعجاب: أبو حامد الغرناطي) 2(

 .45صاملصدر السابق، : ابن عبدون) 3(

 كتاب السياسة ألفالطون، نقله عن العربية إىل العربيةشحالن أمحد، مركز دراسات           الضروري يف السياسة، خمتصر   : ابن رشد احلفيد  ) 4(
 .125ص. 1998سبتمربالوحدة العربية، بريوت، 

  Claudio Sancher Albomor: L'Espagne      musulmane, Traduction Claude Faraggi, 
OPN, Puplished1985,p280. 

أو تاريخ اسبانيا اإلسـالمية، حتقيـق ليقـى         . أعمال األعالم : ابن اخلطيب . 363 ـ184 املصدر السابق، ص ص   : ابن أيب زرع  ) 5(
  .274 ـ241، ص ص 1424/2004، 1طبروقسال، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 

  .138املصدر السابق، ص : ابن قزمان) 6(
  .12ص، 2ق، املصدر السابق:  الزجايل)7(
  .125صسة، املصدر السابق، الضروري يف السيا: ابن رشد احلفيد)8(
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ويف ذلك تكمن حينئـذ نظـرة   ، وكانوا بذلك ال يعرفون قيمتها إال إذا فقدت أو قورنت باألمة    
لس يدر أحـد ال  « :اتمع اإلجيابية  فيكون من تزوج حرة أحسن، و أعز ممن تزوج أمة، لقول العامة              

لغرناطية بـاألدب    وصف املرأة ا   من املؤرخني من وصفها حني    و ، )1(»مرا قيمه حىت يتخذ مع سوده     
 ، حقوقهـا  درتأن منهم من كان يقدرها بل ويس      و، )2(ونبل الكالم وحسن املعاشرة، وحماورة اآلخرين       

  .)3(» وأخذ هلم احلق، والضعيف،ةأوقف للمر« ي الذ،كاملنصور املوحدي
 جعلته ينساق يف احلديث     ، اجلمال الباهر  فيها مظهرها، فكان يرى     يفإضافة إىل من اهتم بوصفها      

 وتتـصف بكـل     ، أا غري مؤمتنة   ،الذي قد رأى فيها يف موضع آخر      ابن قزمان    بإعجاب، فهذا    اعنه
 فقد وصفها بشىت    ، نقد يف تفكريها وطريقة تعاملها مع اآلخرين ، أما عن مظهرها           وذلك ،صفات القبح 

  : صفات اجلمال فقال 
  من رأى مليح بلح هالل«

  كتفاح بعيين من حتيت الدالل
  )4(»أملح من غزالحواء السمر و

  :ويضيف إىل ذلك ،ه عند طلوعه،وكالتفاح يف اجنذابهفيشبه مجاهلا باهلالل بنور
  ل القطونــض                مثــشط بي«

  )5(»حل                وحاجب مقرونــعني ك
ثيفة أو حواجبها الك،و عيوا السوداءأكالقطن، كوا بيضاء مبالحمها سواء يف لون بشراصفها  في
  .املتواصلة

أحسن وصف ميكن أن تنعت به املرأة يف        ا أيضا ب  الذي وصفه )م1374/هـ776ت(  اخلطيب وابن
وحرميهم حرمي مجيل،موصوف بالـسحر،وتنعم اجلـسوم،واسترسال       « :مجاهلا، فجاء يف كتابه اإلحاطة    

  .)6(» يندر فيهنلإال أن الطو)...(الشعور،ونقاء الثغور،وطيب النشر وخفة احلركات
مال الساحر والشعور الطويلة والنظافة الراقية وغري ذلك،إال أنه يستثين          اجليتمثل هذا الوصف يف     و

 وهي القـصر الـسائد      ،بط املستقبحة ضبال و،ختيار يف الزواج  ال الصفة اليت تعترب من معايري ا      تلك افيه

                                                           
 . 279، ص 2قاملصدر السابق، : الزجايل) 1(

 .40ص، 1ج، اإلحاطة يف أخبار غرناطة، املصدر السابق: ابن اخلطيب) 2(

حتقيق علي الزاوي وحممـد  ، نزهة األنظار يف عجائب التواريخ واألخبار: حممود مقديش. 10ص، 7ج، املصدر السابق : ابن خلكان ) 3(
 .472ص، 1م، دط، دت: بريوت،  الغرب اإلسالميدار، حمفوظ

 .336صاملصدر السابق، : ابن قزمان) 4(

 .املصدر نفسه، ص نفسها) 5(

 .40ص، 1جاإلحاطة يف أخبار غرناطة، املصدر السابق، : ابن اخلطيب) 6(
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أثناء احلديث عن ذكر سابقا    وهذا كله دون أن ننسى ما     ،أنه متأسف بعد إعجاب    ،ويظهر يف كالمه  افيه
1(ىمع من تزويج األنثتنظرة ا(.  
 فرغم تباين نظرة اتمع بني إجياب وسـلب، إال      ،على كل وانطالقا من املادة املتوفرة للدراسة      و 

جتماعيـة،  أن النظرة بالسلب كانت األغلب، ولعل ما يفسر ذلك هو أن العامة هي أكرب الشرائح اال                
  . قهاء إضافة إىل الشرائح األخرى كالف

يف جمتمع ينظر إليهـا     تها  ما وضعي فوعلى حد ما سبق، فأمر املرأة يف هذا اتمع يدعو للتساؤل،            
  هذه النظرة؟ 

  : واتمعةوضعية املرأة يف األسر-ب 

  على املرأة كفرد من أفراد األسرة واتمععرضهناك الكثري من التساؤالت اليت تستدعي نفسها لت
مدى حريتها وقيدها يف     ن تتصرف؟وما أ املرأة يف أسرا وجمتمعها؟وكيف هلا       كيف تعامل هذه    ولذلك

  اتمع األندلسي؟
 هذه التساؤالت نورد بعض النصوص اليت تناقلتها املصادر املختلفة للفترة، خاصـة    لىإلجابة ع لو

سرات األسرة   فتخرج يف م   كانت تتمتع باحلرية  ،منها الفقه واحلسبة، حيث إن املرأة  يف عصر املرابطني         
، ، ليس حلرماا من اخلروج     بالرجال النساء  اختالط  من ابن عبدون  نهى ع ، ونستقي ذلك مما     وأحزاا

ـ ايدل أيضا على خروجه ما   و،ا عليها حفاظ ل عن الرج  اوإمنا احلرص على فصله     ا هو اخلروج مبفرده
   .)2(لزيارة القبور

 عن جلوس النساء على ضفة الوادي يف فصل تسبة احمل ىفقد  على املرأة،فاظهرص اتمع وححلو
 ـا   توإن أكرب حرية متتع    ،)4( مثال ن خلو احلجام باملرأة يف حانوته     ع،و)3(إذا ظهر الرجال فيه   ،الصيف

وهذا مـا يؤكـده بعـض       ، )5( وهو تعبري عن مشاعرها دون أي حائل       ، يف نفحه  ياملقركاليت ذكرها   
   .)6(تنظمه من شعر مالت إىل حد البوح مبشاعرها خاصة في، حيث إن املرأة وصاملعاصرينالباحثني 

                                                           
 .عد إىل التمهيد) 1(

يف املغرب واألندلس، عصر املـرابطني واملوحـدين،        احلضارة اإلسالمية   : حسن علي حسن  . 45ص  ، املصدر السابق : ابن عبدون ) 2(
 .45ص، 1980دط، ،مصر، مكتبة اخلاجني

 .236صاملصدر السابق، : ابن عبدون) 3(

 .املصدر نفسه، ص نفسها) 4(

 .298ص، 4ج، 192ص، 1ج، نفح الطيب، املصدر السابق: املقري) 5(

 .77صبق، املرجع السا: املين نعيمة. 999ص، املرجع السابق: فيغريا) 6(
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 املفهوم األكثر حتررا املتعلق بوضع املرأة قد انبثق من اجلو الذي خلقته             « :ويرى أحد الباحثني أن   
ثرا يف ؤرون بأنه كيف ميكن أن يعترب التجاور مع املسيحيني م  آخ، ولكن يرد عليه     )1(»العادات املسيحية   

ـ ،  املسيحينيمرأة عند   للندلسية، يف عصر ساد فيه الظلم وعدم إعطاء حق أو مشاورة            حترر املرأة األ   ا مب
   .)2(تشري إىل ذلك مدونام 

وحقيقة هل أن جمتمعا كان الرجل فيه حتت رمحة الكنيسة ورجال اإلقطاع، أن تكون فيه املرأة 
 الوسطى كانت العناية باملرأة األوربية  خالل العصور«؟ فإضافة إىل تلك املدونات، يذكر أحد الباحثني أنحرة

حمدودة جدا تبعا الجتاه املذهب الكاثوليكي الذي كان يعد املرأة خملوقا يف املرتبة الثانية، وقد حرصت القرون 
الوسطى أن حتد من سلطة املرأة األوربية أال متنحها، أي لون من النفوذ، فيما عدا اال الضيق الذي تعيش 

  .)3(»فيه
ة دون تأثري رحرمت الباحثني الذين أقروا بأن املرأة األندلسية حقا كانت املسيحينياك من بل هن

عطاها ومسح هلا أوجمتمعها أيضا ، و بل  أن املرأة املسلمة قد احترمتها أسراارأو و، )4(مسيحي 
 على احترام األمومة مباملناقشات العائلية، وهذا كما يرون طبقا ملا يقتضيه املثل األعلى الرببري الذي يقو

فكانت ، )6( "ة يف األندلس على غريهاأال نظري له وفاقت به املر" أنه نه علق عليه بعضهم إ ، حىت )5(
املرأة يف عصر املرابطني و عصر املوحدين تتمتع حبرية خاصة انطالقا من أن كل منها بربريا فكانت فيهم 

  .)7(ذلك أحد الباحثني أيضاصفات الرببري بإعطائه احلرية للمرأة كما أدىل ب
 أي عصر املرابطني خاصة أن املرأة       ،حجاب املرأة األندلسية، ففي هذه الفترة      يف   إذا ألقينا نظرة  و 

 حيـث إن مـن      ،_أي العامة _  ، وليس سفورها بالغريب يف اتمع املرابطي         )8(كانت سافرة الوجه  

                                                           
 .316ص، املرجع السابق، األندلس يف اية املرابطني ومستهل املوحدين: دندش عصمت. 1000ص، املرجع السابق: فيغريا) 1(

دراسات يف تـاريخ    : بلغيث حممد االمني  . 46ص، املرجع السابق ، املغرب واألندلس يف عصر املرابطني    : بوتشيش ابراهيم القادري  ) 2(
 .66ص، م1426/2006، 1ط، التنوير للنشر والتوزيعدار ، الغرب اإلسالمي

 .319، 318، 1954تاريخ التربية اإلسالمية، دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع، بريوت، دط،:  شليب أمحد)3(

 مؤسـسة   ،مراجعة لطفي عبد البديع   ، ترمجة عبد العزيز سامل وحممد صالح حلمي      ، اإلسالم يف املغرب واألندلس   : ليقى بروفنسال ) 4(
األدب األندلسي، ترمجة وتقدمي أشـرف      : مارية خيسوس روبريا مىت   . 299ص، 1990، دط، االسكندرية، شباب اجلامعة 

 .130ص، 1999علي دعدور، الس األعلى للثقافة،دط، 

 Pierre Guichard: Structures sociales, op,cit, p57,60. 299صاملرجع السابق،  : ليفي بروفنسال) 5(

مراجعة مارون عيسى اخلوري، منشورات دار      ، مشس اهللا تسطع على الغرب، ترمجة فاروق بيضون وكمال دسوقي         : ريد هونكة زغ) 6(
  . 473ص، 1982/ 1406، 7اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط

(7) Pierre Guichard Structures sociales, op,cit:, p60 

، املصدر السابق ، معيار االختيار : ابن اخلطيب . اا كامال، وإمنا إظهار وجهها    السفور عند املسلمني يف األندلس ال يعين نزعها حج        ) 8(
: ابـن القطـان   . 354صاملرجع السابق،   : حسن علي حسن  . 197صحتفة القادم، املصدر السابق،     : ابن األبار . 132ص

  . 97ص، املصدر السابق
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 ، وجاء على    )1(ام، وعكس ذلك عند النساء    ضع الرجال اللث  وون هو   رخكما يذكر املؤ   عادات املرابطني 
 وكذلك اسمني   «: فيقول ،كرا ومستقبحا ذلك يف املرابطني    ا  ذ  "أعز ما يطلب  "لسان صاحب كتاب    

يشبهون النساء يف تغطية الوجوه والتلثم والتنقب، وتشبه نسائهم بالرجال يف الكشف عن الوجوه بـال                
علـى  ذلك  ، وإن دل    )3( فاملرأة كان يفرض عليها احلجاب     األسر احلاكمة   عند أما، )2(»تلثم وال تنقب    

 حرية املرأة يف    لى وما يدل مثال ع    ، على حرمة املرأة، والغرية عليها      األندلسيني حرص ى إمنا يدل عل   يءش
  . )4(سوق الغزل مثالكعصر املوحدين هو خروجها للبيع يف األسواق 

فترة، فقد أدى ذلك إىل احنراف بعـضهن        حظيت املرأة باحلرية يف األندلس يف هذه ال        وبقدر ما 
، )5 (»... كانت النساء يذهنب مبفردهن بداعي زيارة القبور اليت تصبح بذلك أماكن  مواعيد               «: حيث

بـل وـى      النساء عن التحلي بالزينـة،       ىينهابن عبدون   اضر فاحنالهلن جعل    ناهيك عن نساء احلو   
  .)6(قصات من كشف رؤوسهناالر

 واإمنا و، فلم ينهها الفقهاء عن اخلروج يوم العيد       ى املرأة كان غيورا عل  و أيضاوقد حافظ اتمع    
 يف املقـابر     النـساء    عن جتمـع    واو،  )7( ألن يف ذلك اعتراضا هلا       ؛الشباب عن اجللوس يف الطرقات    

 بـأنواع الزينـة وكـل أسـباب         ا، وعن تربجه  )8(فساقالترته ، وبعض األسواق وخمالطة ال     مواضع  و
  .)9(التجمل

إمنا حفاظا على املرأة من الذئاب البـشرية  و ،وهذا كله ليس قيدا من الفقهاء املرابطني واملوحدين 
  .حرية حتت رعاية اتمع وأهل الصالح كالفقهاء هي إمنا وومنعدمي الضمري ، فحريتها غري مقيدة 

كـام  ألحق عليها ا  وقد أزال القضاء األندلسي كل الفوارق اليت بينها وبني الرجال ، فكانت تطب            
 رجال زوج امرأة ، وعقد نكاحها ، مث أظهر أنه            أن  نزلت وذلك  «: أنه   ابن احلاج كالرجل ، فيذكر لنا     

                                                           
، ابطني واملوحدين، مؤسسة شباب اجلامعـة، االسـكندرية، دط  تاريخ دوليت املر  : السيد حممود . 97صاملصدر نفسه،   : ابن القطان ) 1(

 .112صدت، 

 .97ص، 1985اجلزائر، دط، ، املؤسسة الوطنية للكتاب، أعز ما يطلب، حتقيق عمار طاليب: املهدي بن تومرت) 2(

عـصمت  . 340ص،  1988 تنبيه احلكام على مآخذ األحكام، نشر منصور عبد احلفيظ، دار التركي للنشر، تونس،            : ابن املناصف ) 3(
االدب العريب يف االنـدلس، دار النهـضة   : عبد العزيز عتيق. 163أضواء جديدة على املرابطني، املرجع نفسه، ص       : دنش

 .144ص. 1396/1986، 2طالعربية، بريوت، 

 340صاملصدر السابق،  : ابن املناصف) 4(

، احلضارة العربيـة يف األنـدلس، املرجـع         تح إىل اية حكم املوحدين    التاريخ االجتماعي إلسبانيا املسلمة من الف     : بييار غيشار ) 5(
 .985، ص 2جالسابق، 

 . 45صاملصدر نفسه، : ابن عبدون) 6(

 .217صاملصدر نفسه، ) 7(

 340صاملصدر السابق،  : ابن املناصف) 8(

 .املرجع نفسه، ص نفسها) 9(
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إال أم قد أعطوا هلا قيمة خاصة ، فحـىت           ،)1 (» ... بسجنها بأن أدا  ليس بويل هلا فأجاب على ذلك     
 مع الرجال حىت عنـد      باالختالطزا  وإن طبق عليها حكم السجن ، فال تسجن مع الرجال حفاظا وحتر           

  .)2(العقوبة ، وكلف الفقهاء يف ذلك امرأة أمينة أو شيخا ورعا تقيا
، )3(إىل أمهام   كما حللها أحد الباحثني هو اعتزاز الرجال باالنتساب        امكانة حظيت   وألكرب  

 إىل   واألدبـاء  القادةوهذا األخري قد انتشر يف األندلس بصفة واسعة خاصة يف فترة الدراسة ، فانتسب               
ـ ،    )4( )1106110611061106-500500500500/1069106910691069-462462462462 (يوسف بن تاشـفني   كان قائد يف والية     ( كابن عائشة أمهام    ابنك

 )1239/ هـ637ت( ابن الرومية و، )6()م1144/هـ539ت( ابن القابلة و ،)5()م1113/هـ507ت( اللبانة
  .)8 ()م1148/هـ543ت(ابن غانية ،)7(

فهل يعود العتزاز الرجال باالنتساب  ،االنتسابهذا ل ننا حوأذها لكن هناك عدة تساؤالت تبادر
 كما يرى آخـرون يف      األمورأم أن املرأة يف هذا العصر حتكمت يف زمام           إىل أمهام كما ذكر سابقا؟    

 : على احلكم كما ذكـر آخـرون       ن استيالئه أو )9(»تهم للنساء ع وطا )...( وختاذل املرابطون  « :قوهلم

                                                           
  .66واملصدر السابق، :  ابن احلاج)1(

 . 17صصدر السابق، امل: ابن عبدون) 2(

 .51,52صاألندلس واملغرب يف عصر املراطني، : بوتشيش ابراهيم  القادري) 3(

 هو أبو عبد اهللا املعروف بابن عائشة صاحب بلنسية، حيث واله يوسف بن تاشفني، من القادة األخيار، لكن يف آخر حياته اعتل يف                     4(
االكتفـاء يف   : ابن الكردبـوس  . 314ص،  2ج، املصدر السابق،    املغرب: ابن سعيد . 54صاملصدر السابق،   : بصره الضيب 

التكملـة لكتـاب    : ابن األبار . 101ص،  1971أخبار اخللفاء، حتقيق خمتار العبادي، معهد الدراسات اإلسالمية، مدريد،          
 .25، 34ص، 1جالصلة، املصدر السابق، 

" مناقل الفتنة "ف بابن اللبانة له جمموعة من التصانيف مل تصلنا،          هو حممد بن عيسى بن حممد بن أيب بكر اللخمي األندلسي، املعرو           ) 5(
املغرب، : ابن سعيد . 178املصدر السابق، ص    : ابن دحية .  مبيورقة سنة سبع ومخسمائة   ... ونظم السلوك يف وعظ امللوك    

 .409ص، 2جاملصدر السابق، 

عرف بابن القابلة، كان عاملا عارفا بعلم األصول، رحل حاجـا         أبو بكر بن حممد بن حممد بن عثمان الشلطيشي يكىن أبا احلسن، ي            ) 6(
هــ ابـن   565والتقى الكثري من العلماء وأخذ عنهم العلم مث عاد إىل قرطبة ومنها كان االنتقال حىت تويف مبراكش سنة      

 .103,104ص، 4قاملصدر السابق، : ابن الزبري. 352ص، 1جاملغرب، املصدر السابق، : سعيد

عباس أمحد بن حممد بن مفرج النبايت املعروف بابن الرومية ولد سنة إحدى وستني ومخسائة من أهل اشبيلية، من علمائها                    هو أبو ال  ) 7(
الكبار يف علم النبات واالدوية خرج من األندلس حاجا ويف طريقه مر مبصر مث احلجاز مث عاد إىل املغرب مث بلده، له عدة                       

، 1جاملصدر السابق،   : التكملة: ابن األبار . ملفردة، وتويف سنة سبع وثالثني وستمائة       تصانيف أمهها، تفسري أمساء االدوية ا     
 .538ص، 1جاملصدر السابق، : ابن أيب أصيبعة. 107ص

هو حيىي بن علي بن يوسف املسويف املعروف بابن غانية أول من ويل باألندلس من بين غانية ولد بقرطبة وشب يف مراكش، كان                       )" 8(
بالفقه ويل مدينة بلنسية مث قرطبة وخاض معارك مع اإلفرنج، وظل مواليا للمرابطني أيام ظهور املوحدين تويف                 صاحلا عارفا   

 .32،33صاملصدر السابق، قسم املوحدين، : ابن عذاري".  . بغرناطة سنة ثالث وأربعني ومخسمائة

 .84صاملرجع السابق، : املين نعيمة) 9(
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 أم أن   أم النتماء أمهام إىل الطبقة السياسية      )1(»ألحوال وأسندت إليهن األمور     واستوىل النساء على ا   «
أم أن هؤالء األبناء يتامى منذ  يف األسرة واتمع؟ جعل املرأة مسؤولة وانشغاله باحلروب، غياب الرجل،

أم  أبناؤها؟ بذلك فانتسب إليها     عرفت املدة  لطوأم الشتغال املرأة حبرفة أو عمل معني ومع          صغرهم؟
 ن هناك مثال اثنني هلما اسم األب نفسه واجلد وحىت املكـان،           إ ثأن هناك خشية اختالط األنساب حي     

  فاختري االنتساب إىل األم للتفرقة بني االثنني؟ 
 قـد  ابن اللبانةت ا بعض املصادر مثال ح إال ما قد صرإجاباتلكن هذه التساؤالت مل جندهلا    

 الذي أطلقت عليه هذه النسبة لكـون أمـه          ابن الرومية  و )2(ت تبيع اللنب    صرحت ترمجته أن أمه كان    
   .)4(يوسف بن تاشفني إىل أمه ألا من قريبات  الذي اشتهر بنسبهوابن غانية )3(جميهأع

تها بكل صـفات     بني نظرة اتمع إىل املرأة وصف      اومن كل هذا ميكن أن نقول بأن هناك تناقض        
، وكل ما يفسر أن املرأة قـد        تمع هلا واحلفاظ والغرية عليها     احترام هذا ا   ، وبني الشر والقبح واجلهل  

  . وجمتمعاةحظيت مبكانة متميزة يف األندلس أسر

  : دور املرأة احلرة-2222

 املرأة األندلسية اليت اتسمت بالتقدير واالحترام ، واملكانة الرفيعة يف أسـرا             وضعيةانطالقا من   
 أن يكون هلا الدور إىل جانب أفراد األسرة واتمع، يف شىت  ااالت وعلى       وجمتمعها فيمكن هلذه املرأة   

  .سياسية أو الفكرية أو االقتصاديةالأو معظم األصعدة داخل أسرا ويف جمتمعها سواء منه االجتماعية 

  : االجتماعي الدور-أ

بصفة خاصة كتـب    و  دور املرأة يف أسرا وجمتمعها،     عنإشارات كثرية    لقد وردت يف املصادر   
  :الفقه

، ومادام ذكرها يرد مقترنا بالرجل ، فمثلما كانت         ال متعددة عموما املرأة تقوم بأشغ    :سراأففي  
  .للرجل مهام خارج األسرة فاملرأة هلا من املهام ما تقابل مهام الرجل حيث تقوم بأشغال البيت 

                                                           
 يف تلخيص أخبار املغرب، حتقيق حممد زينهم حممد عزب، دار الفرجاين للنشر والتوزيع، دط، دت،          املعجب: عبد الواحد املراكشي  ) 1(

 .154ص

 .352ص، 1جاملغرب، املصدر السابق، : ابن سعيد) 2(

 .538ص، 1جاملصدر السابق، : ابن أيب أصيبعة) 3(

 .158،159ص، 8ج، 1956/ 1376، 3طاألعالم، القاهرة، : الزركلي خري الدين) 4(
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، )1(بيت بتدبري شؤون األوالد والتنظيف  باألشغال داخل ال عموما األسرة األندلسيةفتقوم املرأة يف
كانت تقـوم    مايف األسر املترفةري أن املرأة ، غ)2(أو حىت مساعدة زوجها يف توفري مصدر عيش األبناء        

  .))3ذه األشغال حيث تتوالها اخلادمة 
  وتكثري النسل وخدمـة األزواج     اإلجنابد يف   يوأعمال املرأة يف مرتهلا قد حصرها ابن رشد احلف        

   .)4(ورعاية األطفال والرضاعة ، وأا ال تصلح للعمل خارج املرتل 

أعانت أحد    فنجدها    دور يف جمتمعها،  هو أن املرأة كان هلا       ما نستشفه من املصادر      :جمتمعهاويف  
ـ  )5(بـشقص  صدقت عليه تو« :أقربائها فأشركته يف ماهلا    ـ  ،)6(»ا يف جمـشر   هل صدقت بإعانـات   وت

 أمـراء عض زوجـات  ب « :، وأن)7(»صت مبرضها بإخراج ثلثها للمساكني أو « :للمساكني،وذلك أا 
عندما تـويف    نيفشاحواء بنت ت  كما أن احلرة    ،)8(» بصدقة ثلث ماهلا للمساكني    شي  يف   قرطبة حلفت 

  .)9(زوجها أمرت بإخراج ثلث ماهلا على املساكني وحررت العبيد

 مث أضافت إىل ذلـك  أسراأشغاهلا داخل تقدم يتضح أن املرأة األندلسية قد برزت ب ومن كل ما  
ملرأة كفـرد داخـل أسـرا       ، وما األشغال إال دور من أدوار ا       تها يف احلياة العامة يف جمتمعها     مشارك

  .وجمتمعها

  : الدور االقتصادي-ب

إضافة إىل أن املرأة كان هلا دور فعال يف أسرا حيث تقوم بأشغال البيت ، فقدت تعدت ذلـك         
  .اقتصاد األسرة أو اتمع دور يف تاإىل أن كانت ذ

                                                           
 Salah:OP,Cit, p39. 317صاألندلس يف اية املرابطني ومستهل املوحدين، املرجع نفسه، : عصمت دندش) 1(

  .78،110صاملصدر نفسه، : الضيب. 409ص، 2جاملغرب، املصدر السابق، :  ابن سعيد)2(
(3)Claudio:OP,Cit, p280 

  Claudio:OP,Cit, p280. 1001صاملرجع السابق، :  فيغريا)4(
  .48ص، 7جاملصدر السابق،: ابن منظور". الطائفة من الشيء والقطعة من األرض:  الشقص والشقيص)"5(
  .166ص، 9جاملصدر السابق، : الونشريسي) 6(
مذاهب احلكـام،  : حممد بن عياض. 499، 498ص، 6جالونشريسي املصدر السابق، . 1043ص، 2جاملصدر السابق،   : ابن رشد ) 7(

 190صاملصدر السابق، 

 .166ص، 9جاملصدر السابق، :  الونشريسي)8(

 .75ص، 1377شوال ، 1958ماي، 1ج، 4جملة معهد املخطوطات العربية، الد " مسائل ابن رشد: "األهواين عبد العزيز) 9(



 74

أشارت إىل أن املرأة كانت صـاحبة       ،   نصوصا يف غاية األمهية    الفتاوىولذلك فقد أوردت كتب     
، أو أا تصدقت جبزء     )2(عت زوجها منها  تفصرفتها يف أن أم    ،)1(يف شاءت أموال كثرية تتصرف فيها ك    

  .جها وعائلتها مباهلا، وذا فقد شاركت زو)3(من ماهلا على أحد أقربائها

، ومل تتوقف عند    )5(كان هلا النصيب يف ملكية املعادن      و ،)4(وكانت أيضا مالكة لعقارات وأراض    
ـ   يف مدينة   اجلد ابن رشد  اخوطب   ذكر يف نازلة     وع كما البي، وإمنا كانت تعقد     هذا احلد  ، )6(سية بلن

وأجـاز هلـا     ،)8(لرجال يف أمالكها  ، وكانت أيضا تشرك ا    )7(تضمنت عقد مبايعة بني امرأتني يف ملك      
الذي  ،)9()1112/هـ516ت( كالقاضي ابن بشتغري   ،الفقهاء البيع حىت وإن كانت بكرا يف حالة احلاجة        

  .)10(»... فالبيع تام ...ةبيعها كان حلاجة وفاق إذا باعت البكر  فشهدت أن« :قال
 األعمال  االقتصادية سواء     ض، وعيش أبنائها كانت تشرك زوجها ببع      مث إن املرأة وألجل أسرا    

نت تقوم بعملية غزل الكتان      أن املرأة كا   إحدى النوازل  حيث تذكر لنا     القرى،ألسرة خاصة يف    اداخل  
،  احلرير وعمل الـصفية    دن تربية لدو   تقوم به م   ا ذلك م   إىل أضف،  )11(، وعمل األصواف أيضا   ونسجه

تقـوم ببيعـه يف     ، و تكبـه ف والكتـان    ذلك الغزل من القطـن    بمث تقوم بالتجارة     ،)12(وخدمة الزرع 
 نقله  يروي فيما  اللبانة، فهذا ابن    الرجل لتوفري مصدر العيش لألبناء    ، ودائما تقف املرأة مع      )13(األسواق

  .)14( كانت تبيع اللنب ألجل حياة أبنائها أمهابن سعيد أن

                                                           
 .166ص، 9جاملصدر السابق، : الونشريسي) 1(

 .140صاملصدر السابق، : ابن جزي) 2(

 .166ص، 9ج، املصدر السابق: الونشريسي) 3(

 .106واملصدر السابق، : ابن احلاج. 166ص، 9جاملصدر نفسه، ) 4(

 .213صاملرجع السابق، : عز الدين عمر موسى) 5(

". مدينة بشرق االندلس، سهلية على ر جار كثرية الفواكه والثمار عرفت مبدينة التراب حلسنها ومجاهلـا وكثـرة مواردهـا                   ) " 6(
 .97صاملصدر السابق، : احلمريي. 45،118ص املصدر السابق،: الرشاطي وابن خراط

 .1071ص، 2جفتاوى ابن رشد، املصدر السابق، : ابن رشد) 7(

 .429ص، 3جاملصدر السابق، : الربزيل) 8(

من أهل لورقة، يكىن أبا جعفر، كان واسع الرواية، تويف سنة ست عشرة : هو أمحد بن سعيد بن خالد بن بشتغري اللخمي) " 9(
: ابن بشكوال. 68صالغنية، املصدر السابق، : القاضي عياض. 6املعجم، املصدر السابق، ص: ن األباراب". ومخسمائة

 . 78صاملصدر السابق، 

 .33واملصدر السابق، : ابن بشتغري) 10(

 .80واملصدر السابق، : ابن احلاج) 11(

 .املصدر نفسه، ص نفسها) 12(

التاريخ األندلسي من خالل النصوص، شركة النشر والتوزيع املـدارس،          : وناملنوين وآخر . 247ص، املصدر السابق : ابن عبدون ) 13(
 .202ص، 1991/ 1412، 1طالدار البيضاء، 

 .409ص، 2جاملغرب، املصدر السابق، : ابن سعيد) 14(
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يل لألسرة بامتالكهـا    ويستفاد من هذا أن املرأة قد وقفت مع الرجل خاصة زوجها يف توفري املصدر املا              
  .خروجهـــا للبيـــع يف األســـواقو  أو مبـــشاركتها يف الـــصناعة أ،األمـــالك واألمـــوال

  : يف احلياة الفكريةة املرأةمسامه-جـ
لقد اهتم األندلسيون كما ذكرنا آنفا، بتعليم املرأة لتنبيه عقلها وإنارته بل إفـادة نفـسها وجمتمعهـا،                  

واشتهرت الكثريات يف شىت اـاالت      ،  ةبمعلمة أو أدبية نافذة أو طبي      منها أستاذة     فجعلوا وحرصوا على ذلك  
ات يف عصرها واليت    ري اليت كانت من األديبات الشه     )م1190/ هـ586ت( حفصة بنت احلاج  فمنهن األستاذة   

 كانت أديبـة     «:، ففي إحدى ترامجها   )1(أصبحت مدرسة النساء يف عصرها، وقد ورد ذكرها يف عدة مواضع          
  .)2(» ...املنصور إىل أن علمت النساء يف دار انتهتوكانت أستاذة، .)..(ة الشعر نبيلة جيد

 هلمـا خـربة     «كانتالنساء حيث    فأفادتا به     اللتان كانتا عاملتني بالطب    أيب بكر بن زهر   وأختا احلفيد   
  .)3( »  املنصورجيدة مبداواة النساء، وكانت تدخالن إىل نساء

احلـرة   كانت معلمة الرجال، فجلسوا إليها آخذين العلم عنها، فكانـت  لب إىل هذا لم املرأةومل ينته ع  
أيضا واليت شـد     هة بنت احلسني  نزاف  فأم الع ، و )4(قد كتب عنها أخوها    رتاج النساء بنت رستم أخت زاه     

  . )5(الرجال إليها الرحال
ـ     خوتركت تمعها ذ   ات لتلـك النـساء   را فكريا مكتوبا مل تصلنا منه غري اإلشارات عنها أثناء الترمج

اليت ألفـت كتابـا يف القبـور     ن   الرمح ةأمو، )6(»الكتب الطوال    تكتب كاتبة فاطمة بنت زكرياء   «:فكانت
  .)7(واحملتضرين

 أم  ختفف آالم أسرا فتـذكر لنـا ترمجـة        للشعر    بنظمها واستغلت علمها حىت يف معامالا، فكانت     
خل داره وعيناه تذرفان وجدا ملفارقه وطنـه، فأنـشدته بارجتـال     أبوها قضاء املرية د ملا ويل  «: مثال )8(اهلناء

  .)9(جمموعة أبيات أرادت منها التخفيف عنه
خر اتمع الفكري، وأكثر من     ذستفيد بأن املرأة قد سامهت حقا يف        نكن أن   ميومن هذا القليل    

  . ذلك استغلت ذخرها لتشارك أسرا يف سرائها وضرائها
                                                           

 الـسابق،  املصدر: الزركشي. 228ص، 3جمعجم األدباء، مراجعة دائرة املعارف، مطبعة دار املأمون، دط، دت،       : ياقوت احلموي ) 1(
 .313ص، 5قاملصدر السابق، : ابن الزبري. 7ص

 .املصدر نفسه، ص نفسها: ابن الزبري) 2(

 .113ص، 2جاملصدر السابق، : ابن أيب أصيبعة) 3(

 .309ص، 1ق، 1ساملصدر السابق، : ابن عبد امللك) 4(

 .654ص، 2ق، 1ساملصدر نفسه، ) 5(

 .533ص، 2ماملصدر السابق، : ابن بشكوال) 6(

 .312ص، 5قاملصدر السابق، :  ابن الزبري)7(

: زينب بنت علي العـاملي    ". هي أم اهلناء ابنة القاضي أيب حممد عبد احلق بن عطية من أهل العلم والفهم كان أبوها قاضي املرية                  ) "8(
 .248ص، 4جالتكملة، املصدر السابق، : ابن األبار. 292ص، 4جالنفح، املصدر السابق، : املقري. 54صاملصدر السابق، 

  :قالت يف هذه املناسبة. 292ص، 4جنفح الطيب، املصدر السابق، : املقري) 9(
  يعني صار الدمع عندك عادة          تبكني يف فرح ويف األحزان
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  : لسياسيةاياة  يف احلة املرأةمشارك-د
 فقط، وإمنا يف العائلة احلاكمة وقد كانت هلا مشاركة          االجتماعيةمل تكن املرأة مشاركة يف احلياة       
 إال إن باقتران املرأة بالرجل  ميكن معرفة الكثري عن املـرأة يف              ؛سياسية، ورغم أن املادة عن ذلك قليل      

وعلى ،  مصادر الفترة أو بعدها    ا يف  مصرحا   حياا السياسية خاصة يف عصر املرابطني حيث جند املادة        
  .)1(حد تعبري أحد الباحثني أن املرأة قد اجتاحت كل امليادين حىت اخلاصة بالرجال

، إال أن يف    )2( زمام األمـور    يف ها على احلكم وحتكمها   ؤ استيال  املوحدية  فجاء يف بعض املصادر   
بطني مبنظار موحدي فاملرأة حقيقة قد شاركت      القول مبالغة ألن ذاكر اخلرب مؤرخ يكتب عن حكم املرا         

 والسلطة يف عزل القضاة )3(فكان هلا الكتاب،يف احلكم، إال أا مل تكن احلاكم أو املدير على كل األمور
وقد ذكـر   ،)4(نه  م قد عزل     كان  إحداهن ألحد القضاة  من أجل رده إىل منصبه         توتعيينهم بل توسط  

      بن تاشـفني   يوسفزوجة األمري   زينب   امتحن على يد     م قد  أحده أن)م1149/هـ544(القاضي عياض 
 ،  احلـرة حـواء   ،   لـوف خمابن   الغرية أيضا عندما مدح القاضي       ا، وقد لعبت    )5(وقيد أليها مكبال  

 فجاءها القاضي مستعطفا حىت مسحت لـه          فأمرت بعزله،  ،وصفها باجلمال وفضلها على سائر النساء     و
   .)6( أبيات كانت سببا يف رده إىل منصبهمبقابلتها فمدحها ارجتاال يف

حيث كانـت    ،عرف بأدب املرأة   فضائل املرأة ما  ب فقد نتج عن التغين       وانطالقا من هذا األخري،   
مرمي  قد كتب مستشفعا مادحا األمرية       ابن خفاجة  فمثال    ،)7(املرأة تفيض الشعراء بالعطايا لنظمهم فيها     

  .)8( فنفذت عهده بأنواع العطايا واألموال قصيدة طويلة،  تفلويتبنت أيب بكر بن

                                                           
 :Manuela Marin .117ص، 1985/ 1405، 1ط األنـدلس، دراسـات العـرب، بـريوت،     يفاحلب :  جودت مدجل)1(

Individio y sociedad en al_Andalus, Spain,Espasa, Pinted, 1992,p189  
 

 .154املصدر السابق، ص : عبد الواحد املراكشي) 2(

 .532ص، 3جاإلحاطة، املصدر السابق، : ابن اخلطيب) 3(

 .231ص، 1995ص، 1طالقادري اإلسالم السري يف املغرب العريب، سينا للنشر، القاهرة، : بوتشيش) 4(

 168ص، 8جارك، املصدر السابق، ترتيب املد: القاضي عياض) 5(

قال هذا القاضـي يف     . 169،170ص،  1991،  1طأضواء جديدة على املرابطني، دار الغرب اإلسالمي، بريوت،         : دندش عصمت ) 6(
  : هذه األمرية

  أنت بالشمس الحقة      وهي باألرض الصقة
 فمىت ما مدحــتها       فهي من سري طالقة

 .49ص واألندلس يف عصر املرابطني، املرجع السابق، املغرب: ا بوتشيش لقادري) 7(

 .98_96صاملصدر السابق، : ابن خفاجة) 8(
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يوسف بـن     زوجة )1(ةيزرقاء املردنيش إحدى النساء وهي    خرب  ويف عصر املوحدين تنقل املصادر    
  .)2(تعيني بعض قراباا يف بعض املناصب بزوجهاعلى واليت أشارت ، عبد املؤمن

 ت أكثر استبساال كما سامه    و كانت ، )3(و أكثر من ذلك شاركت املرأة الرجل يف ميدان املعارك         
  .)4(بأمواهلا يف فك رقاب األسرى 

ن ج جيـب أن يـس     «: نـه أ ابن عبدون وكانت بعلمها وورعها وأمانتها عونا للقاضي، فيؤكد        
 عند امرأة قابلة، قد عـرف القاضـي فـضلها    األحكام السجن يف حكم من  االقاضي من وجب عليه   

...«)5( .  
 جليا من خالل تقدمينا لبعض النقـاط أن         ظهراجلزء إال أنه ي    أننا اختصرنا احلديث عن هذا       رغم

  .جها حىت وهو حاكم فكانت مستشارا ومعينا لهزورك ااملرأة استطاعت بنباهة عقلها أن تش

  
احلديث عن األمة متعلق باحلديث عن األسر اليت تكون فيها املرأة يف حاجة تامة للخادمة اليت                إن  

 إىل صنفني إما جواري خدمة وإمـا   مقسمساعدها بل وحتيطها الرعاية فكانت اجلواري يف هذه األسر     ت
 قيمة حىت أصبحت أم ولد فيما بعد، وبني من يؤتى           ت، وهذا للتفرقة بني من كانت ذا      )6(جواري أداء 

  .ا ألجل أشغال املرتل فقط

  : ة املرأة األمةمكان-1111

ل، تغ وفيما تـصلح أن تـش      ها اإلماء د األقاليم اليت تنسب إلي     يعتم  يف كتب احلسبة   هناك تصنيف 
ادم الرببرية اللذة، والرومية حليطة املال واخلزانة والتركية إلجناب الولد،          اخل« : مثال بني  لسقطيفصنفها ا 

   . )7 (»...والزجنية للرضاع  واملدنية للشكل والعربية للطرب 
الرببريات أطبع خلق اهللا علـى الطاعـة،     «: ومصنفا ذلك يف أنمث أردف مرتبا حسب مهامهن 

 للولد وبعدهن اليمنيات ويشبهن العرب، والنوبة أكثـر         ن للتوليد، وأحسنه  ن للعمل وأصلحه  نوأنشطه
يصربن على    على العبودية، وفيهم السرقة وقلة األمانة واهلنديات ال        امنا فطرو أاخللق إذعانا للموايل، وك   

                                                           
معجم أعالم النساء باملغرب االقصى، املكتب الـدائم  : بنعبد اهللا عبد العزيز. 271صأعمال األعالم، املصدر السابق،  : ابن اخلطيب ) 1(

 14ص،  1970عربية، ، مطبعة فضالة، احملمدية،دط، لتنسيق التعريف يف العامل العريب، جامعة الدول ال

 .361املرجع السابق، ص: حسن علي حسن) 2(

 .9ص، 3جاحللل السندسية يف األخبار األندلسية، دار الكتاب اإلسالمي القاهرة، دط، دت، : شكيب أرسالن) 3(

 .487ص، 2ق، 8ساملصدر السابق، : ابن عبد امللك) 4(

  .17صابق، املصدر الس: ابن عبدون) 5(
(6)Salah: op,cit, p14 

 .49صاملصدر السابق، : السقطي) 7(
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 ،)...( على الكـد   وأجلدهن ، والزجنيات أشد خلق اهللا    ،يهن املوت ويرتكنب العظائم، ويسهل عل   ،الذل
  .)1(» ...ات احلسن والبخل وقلة االنقياديويف األرمين

 أحسن اإلماء حيث يتسمن بالطاعـة       ن ه سودانيةفمن القول نستشف أن األمة الرببرية وبعدها ال       
كد على إماء اخلدمة وهو ألحد     خر يؤ آوالعمل وإجناب الولد وإرضاعه وكلها أشغال مرتلية وهناك قول          

  .)2(»... وسائر السود ينتفع م يف اخلدمة والعمل « :جغرايف العصر يف قوله

رعايته أو للقيام بأشغال    ل يستفاد أن اخلادمة أو األمة إما أن تكون إلجناب الولد أو             هذاومن كل   
د حيث يقر هلا سـيدها       أصبحن أمهات أوال   هن حىت  مقربات من أسياد   نفك، البيت أو للغناء والرقص   

، حيـث رزق    )1106ـ  500/1069ـ462حكم (شفنيايوسف ابن ت  ، كما فعل األمري املرابطي      )3(بذلك
 بابنـة   "قمـر "، ومن جاريته الرومية اليت تدعى       )4("تاشفني" ه بابن "ضوء الصباح "من جارية له تدعى     

   .)5("سري"

ـ اريته الرومية مخرا ألا حتبذه، مع علمه حبر       وملكانة األمة وقرا من سيدها فقد ابتاع أحدهم جل             ة م
  . )6(ثرها على نفسهآذلك ومدى حظورته عليه أمام القاضي، إال أنه 

 ألحد األعيان كانت مملوكةاليت  ،العلياء البلنسيةك ،تعلمال على ة بتشجيعهامواهتمت األسرة باأل
  .)7(عرةكانت أديبة شاف جنسها، تأدا وعلمها، ففاقت بناو فاهتم ا

 وهذا مبعىن إن األمة مل تكن ألشغال البيت فقط، وإمنا قد اهتمت ا األسرة وأعطتها مكانتـها                
  . فوجهتها مثال إىل التعلم،ها فردا من أفر ادواعتربا

  : دور املرأة األمة-2
كل  ولذلك فإا تقوم ب    ، أو حىت مبجتمعها   ، أشغال وأدوار يف األسرة الالحقة ا      ةتقوم األمة بعد  

، كمـا   )8( وغسل الثياب  ، واستقاء املال  ، وعمل السرير  ، وكنس ، وطبخ ،أمور اخلدمة  املرتلية من عجن     

                                                           
 .50صاملصدر نفسه، ) 1(

 .18صاملصدر السابق، : أبو حامد الغرناطي) 2(

 .271صمذاهب احلكام، املصدر السابق، : حممد بن عياض) 3(

 .165صاملصدر السابق، : ابن أيب زرع) 4(

 .245صاملصدر السابق، : ابن القطان) 5(

 .93،94، ص4جاملصدر السابق، : ابن عذاري) 6(

 .311ص، 5قاملصدر السابق، : ابن الزبري) 7(

 .26ص، 2002ظاهرة الرق يف الغرب اإلسالمي، منشورات الزمن، الرباط، : بنمليح عبد اإلله) 8(
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 مـن  ذكرهـا يف عـدة مواضـع         ، تولت شؤون مرتله    تدعى زاد املال   كان البن قزمان جارية سوداء    
  . )1(أزجاله

األطعمـة   لوى وصناف احلأصنع  كن يتقن بأنواع الطبخ كالسودانيات اللوايت  اإلماء   واشتهرت  
تهار جواريه وخدمه بصنع هذا     ش، نسب إىل حرفتهن سيدهن ال      مثال صناعة اهلريسة ب، ولعلمهن   )2(الطيبة

  . )3()م1110/ه505 (يأبو احلسن الكيا اهلراسالنوع من الطعام، فأصبح يدعى 
 مثال أرسـل     بلنسية وقامت اخلادمة بأعمال أخرى تدخل ضمن رعاية األسرة كالتمريض، فأمري         

 وتولت أيضا اسـتقبال الزائـر حـىت يف          ،)5( مبدينة دانية    )4( املقربني منه  خادمته لتمريض أحد احملدثني   
  .)7(قتقضي حاجات األسرة من السو ا أعملها داخل البيت إىل خارجه حىت، وتعدى )6(الليل

زيـادة  كما يشري أحد املـؤرخني ب     ،  وكل هذا مل مينع من مشاركتها يف اقتصاد األسرة واتمع         
بعمـل   سامهت بقيامهـا  و ،)8(»وامتدت النعم د الناس اخلدم    كثر عن  «ر املوحدين حيث  اإلنتاج يف عص  

  .)9(الغزل وبسط الصوف
 عنها الرجال كـاليت  ذ، وملقنة معلمة أخ)10( فكانت أديبة شاعرة  فكريةوقد شاركت يف احلياة ال    

الغناء والرقص إال أن املعلومات عن      واشتهرت البعض منهن ب    ،)11(األدوية ضبط أمساء    سيدها هاأخذ عن 
  .)12(كعصر اخلالفة األموية يف األندلسهذا نادرة إال ما ورد يف عصر متقدم 

   

                                                           
 .71صالزجل يف األندلس، املرجع السابق، : األهواين. 138،139صاملصدر السابق، : ابن قزمان) 1(

 .58صاملصدر السابق، : البكري) 2(

احلرب، وكـان   : وسئل أحد تالميذه عن معىن هذا اللفظ فقال معىن الكيا         . 583،584ص،  2ق،5املصدر السابق، س  : ابن عبد امللك  ) 3(
 .ألبيه عبيد يعملون اهلريسة فنسب إىل ذلك

 .133صاملعجم، املصدر السابق، : ابن األبار) 4(

املـصدر  : احلمـريي " س على ساحل البحر وحواليها سبخة من اهم ميزاا الشجر الكثيف بالتني والكـروم             مدينة بشرق االندل  )" 5(
 .19صاملصدر السابق، : العذري. 232، 231صالسابق، 

 .71صالزجل يف األندلس، املرجع السابق، : األهواين. 138،139صاملصدر السابق، : ابن قزمان) 6(

 .218ص، 1جالسابق، نفح الطيب، املصدر : املقري) 7(

 .145صاملصدر السابق، قسم املوحدين، : ابن عذاري) 8(

 .71صالزجل يف األندلس، املرجع السابق، : األهواين عبد العزيز. 134صاملصدر السابق، : ابن قزمان) 9(

 .311ص، 5قاملصدر السابق، : ابن الزبري) 10(

 .239نص1،ق1ساملصدر السابق، : ابن عبد امللك) 11(

 140ص، 3جنفح الطيب، :قريامل) 12(
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وملكانة األمة عند سيدها فقد أصبحت من املقربات واعتلت الرتب حىت أصبحت هلـا واجهـة                
يوسف بن  بن   علي "مرةإ  بت دورا سياسيا كبريا يف    ع اليت ل  "قمر"واضحة يف احلياة السياسية كاجلارية        

   .)1("سري"بنها ال والية عهد، واستطاعت إقناعه ب"تاشفني
على األمة وحياا يف األسرة األندلسية يف        نظرة   حاولنا إلقاء ومن هذه اإلشارات القليلة والنادرة      
  .فترة من فترات حكم املسلمني يف األندلس

 قد متتعت مبكانة مرموقة يف      ،ملرابطني واملوحدين األندلسية يف عصر ا    فإن املرأة    ،ومن مجلة ما تقدم   
أسرا وجمتمعها، رغم نظرم إليها بعني التشاؤم واالستقباح، ولعل ذلك كثرة عدد النـساء يف هـذا                 
العصر كما رأينا ذلك يف بعض املصادر، وكانت مبثابة ركيزة من ركائز األسرة، حيث حتملت أعبـاء                 

 فكانت مساعدة لألقارب ومطعمة للمساكني، ووقفت       ، جمتمعها األسرة داخل البيت وتعدت بذلك إىل     
تغلت الصناعة بل وتاجرت، مث إا سامهت بعلمها        ش فا ،جنبا إىل جنب الرجل يف توفري ماديات األسرة       

إخل ، وصـلت إىل استـشارا يف األمـور          ...ليف، وناظمة شعر    آصاحبة ت وفكانت معلمة أستاذة ،     
 أن املرأة األندلسية قد كانت فردا فعاال يف جمتمعها          ه إىل  تفسري  يعود ذا كله السياسية واألخذ برأيها، وه   

  .  األبناء كال متكامال لألسرةووبصورة خاصة يف أسرا، فكونت مع الرجل 
  

                                                           
بنعبـد اهللا  . 182_175صأضواء جديدة على املرابطني، املرجع الـسابق،      : دندش عصمت . 104صاملصدر السابق،   : ابن القطان ) 1(

 .22صاملرجع السابق، : عبد العزيز
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 حيث تربطهم روابط عديـدة  ، متعلق بتعامل أفرادها املستمر    ،سرة يف اتمع  إن استمرار حياة األ   
 وحسن اجلوار، فيكمل الواحد منهم اآلخر، إال ، واخلدمة، واإلفادة،ضافة إىل التعاونكالنسب والقرابة،إ

 ، التفاهم يف معظم احلاالت يسبب خالفات     ءيعكر صفو هذه العالقات من حني آلخر، فسو        أن هناك ما  
  . بينهمكالتومش

 كان يتعايش    كيف ، اليت سيعرفنا البحث   ،تعيشه كل األسر، ومنها األسرة األندلسية      وهذا كل ما  
 يصل أحيانـا  اهي أهم النقاط اليت جتعل من التفاهم سوء مث ما، وكيف توطدت العالقات بينهم  أفرادها

   .تتفادى هذه الرتاعات وأ ، وكيف كانت األسرة األندلسية تعاجل،حلد الرتاع

  
تعامل أفرادها وتعايشهم    ينها أم ال، هو   متكاملة فيما ب  أا   ميكن أن تعرف ا األسرة        مظهر أهم
 ولذلك فقد بدأنا ذه العالقة، حيث إن األسرة الواحدة هي مثال عن الكثري من أسر اتمع  ،فيما بينهم 

 الزوج بزوجته، وعالقة الزوجني باألبناء، مث عالقة         بني عالقة  الواحد، وختتلف العالقة بني أفراد األسرة     
  .اإلخوة فيما بينهم

  :)العالقة الزوجية(الزوج بالزوجة قة عال-1111

عطائها حقها، وحث على ذلك يف مواضع عدة        إة و أ على احترام املر   الدين اإلسالمي لقد حرص   
 فكانت املرأة يف اتمعات اإلسالمية حتظـى        –ذكرت سابقا   -من القرآن الكرمي، واحلديث الشريف      

  .حترام والتقدير يف أسرا وجمتمعهاباال
سـلوب  أقة فالضرب هو أحـسن      ئ من كان يظن أن املعاملة احلسنة مع املرأة غري ال          أن هناك  إال

 قد رسخت عنده هـذه      ، وانتهائها بالطالق  ،)2(الزوجيةولعل عدم جناح حياته     )1( ايصلح للتعامل معه  
  .يلعن من يعاملها معاملة إنسانيةوة إال الغدر، أيرى يف املر ال الفكرة ، فأصبح

اعتها يف بعض املواقـف     وط ،زوجتهمعني،واستشارة الزوج ل   الزوجني على أمر   تعاون    العامة تعترب
 فحثوا على عدم استشارا، وعدم األخد برأيها بل والتعامل معها بكل أسـاليب              ،إهانة له  و ضعفا منه 

                                                           
 .562املصدر السابق، ص: ابن قزمان) 1(

 .126,154صاملصدر نفسه، ) 2(
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 وقوهلم هذا البد أن له سببا، ولعله يكون صادرا        )1(» طاعة النساء أفن، وابتاعهن وهن     «:الشدة فقالوا 
فقـد  يشتهم الرجال الذين كانوا حيترمون نساءهم ويأخذون برأيهن، ويطيعون، بل منهم من             امعمن  

إال أن هذا األخري ال يعين      ، الرجولية أي مل يعد له أي قرار يف األسرة أو حىت يف اتمع               تهحقيقة شخصي 
صمة اليت منحها اإلسالم    فالعموم هو مبدأ الع   ،  وإمنا هذه حالة من احلاالت     صاحبة القرار، أن املرأة هي    

  .للرجل لكن بقدر ما منحه العصمة أوصاه باملرأة خريا

تلك  فهناك من كان يعامل زوجته معاملة ود واحترام، و         ،جنده فعال يف األسر األندلسية       وهذا ما 
 أن القصائد تواصـلت بعـد وفـاة          حىت ،دليل على تلك املعاملة   ل ء النساء القصائد اليت نظمت يف رثا    

 يف رثـاء     مطولـة   قصيدة )2()م1130/هـ525ت(األعمى التطيلى فنظم بذلك مثال الشاعر     ت،  الزوجا
الذي رثـى أيـضا      بو القاسم حممد بن أيب العباس     أ، فأشاد بفضائلها وعزى نفسه لفقدها، و      )3(زوجته

، يف   مث ذكر فضائلها ووصفها بكل صفات احلسن       ، بالبكاء عليها  حيث ابتدأه   نظمه، يف إحدى زوجاته 
  ):حبر الوافر (هقول

  د يعرف من يواريـل للحـوق
  

  وهل يصغي اجلماد من الزحام  
  

  اقــري إحمـا قمـابك يـأص
  

  درت يف أفق التمامـا أبـوم  
  

  راء جفتـرة نظـزهـوكنت ك
  

  رب العهد من شق الكمامـبق  
  

  ك إالـان عنـم زمـم يبسـول

  

  ون عن ابتسامـه املنـوصدت  
  

  إالام الكون ـم تفضض ختـول

  

  .)4(وعاد الكون مسدود اخلتام     

  

  

                                                           
 .242، ص 2قق، املصدر الساب: الزجايل) 1(

ابن ". هو أبو جعفر أمحد بن عبد اهللا بن هريرة األعمى التطيلي، له أدب بارع، وديوان شعر، تويف سنة مخس وعشرين ومخسمائة) "2(
 .429ص، 2جاملصدر السابق، : ابن بسام. 451ص، 2جاملغرب، املصدر السابق، : سعيد

 من موشحاته، حتقيق إحسان عباس، نشر وتوزيع دار الثقافـة، بـريوت، دط،              ديوان األعمى التيطيلي وجمموعة   : األعمى التطيلي ) 3(
 .47_43، 21_19صدت، 

 .156صاملصدر السابق، : التجييب املرسي) 4(
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  .)1( يف كتب األدب خاصة كثريةاإلشارات
يذكر كما   مث إن النساء أيضا قد بادلن أزواجهن املعاملة نفسها، فكن حيرصن على ود أزواجهن  

 املتعارف فيما وسع النساء به على أزواجهن من أمـواهلن، إمنـا             «: يف إحدى نوازله يف قوله     ابن احلاج 
  .)2(»دن بذلك استجالب مودم واستدرار صحبتهم ومجيل عشرم ير

حممد غري أن هناك من النساء من حرصت على تقدير زوجها دومنا تقدمي مال أو أمالك كزوجة                 
 أا كانت مـن أصـلح النـساء         ، وإمنا جاء يف ترمجته    )665/1266ت  ( بن عبد اهللا املعافري املالقي    ا
نه أي أن الزوجة بفضائلها و مكارم أخالقها كانت خري سند لزوجها            أفضلهن فأعانت زوجها على دي    و

   .)3(يف احلفاظ و التمسك بدينه ليس فقط احلفاظ على وده
  وهناك الكثري من النوازل تذكر لنا من حني آلخر تلك العالقة الزوجية، فكانت املرأة مسامهة أو 

نفقات األسرة بل وأعانته على تـوفري بيـت         ة لزوجها أمواال، فتكون قد أعانته على        بمساعدة أو واه  
 أو  كما أنـه وهبتـه صـداقها   )5(ام، أو سامهت يف شراء مرتهل)4(الزوجية ، فأسكنته دارها اليت متلكها  

ـ        ،مثال)7( صداقها نصف ، ووهبت أخرى     )6(كالئها  تمث إا وبامتالكها األموال والعقارات قـد أمتع
  أاوأضعف ما قدمته املرأة لزوجها،)9(متلكه من حلي  له ما، وساعدته يف النفقة فقدمت)8(زوجها حباله

 ،)11( مثقاال  ثالثني  من  وبعضهن أكثر  ،)10(أسلفته ماهلا على أعوام، فأسلفت بعضهن زوجها مائة دينار        

                                                           
ديوان : ابن األبار . 477ص،  1960،  1379ديوان ابن محديس، تصحيح وتقدمي إحسان عباس، دار صادر، بريوت،           : ابن محديس ) 1(

يقول ابـن محـديس يف      . 88ص،  1405/1985عليق عبد السالم اهلراس، الدار التونسية للنشر، دط،         ابن األبار، قراءة وت   
  )حبر اخلفيف: ( ذلك

  أي خطب عن قوسه املوت يرمي     وسهام تصيب منه فتصمي
  يسرع احلي يف احلياة بربء             مث يفضي إىل املمات بسقم

  وكان من قبل ينميفهو كالبدر ينقص النور منه           مبحاق

 .05واملصدر السابق، : ابن احلاج) 2(

 .286ص، 6ساملصدر السابق، : ابن عبد امللك) 3(

 .12واملصدر السابق، : ابن سلمون) 4(

 .90ص، 1جاملصدر السابق،:الربزيل. 134ص،1جاملصدر السابق، : ابن رشد) 5(

 .115ولسابق، املصدر ا: ابن سلمون. 177ص،1املصدر السابق، ج: ابن رشد) 6(

 .89ص، 1جاملصدر السابق، : الربزيل) 7(

 .190صاملصدر السابق، ، مذاهب احلكام: حممد بن عياض. 281ص، 1جاملصدر السابق، : ابن رشد) 8(

 .12واملصدر السابق، : ابن سلمون) 9(

 .429ص، 1املصدر السابق، ج: الونشريسي) 10(

 .53واملصدر السابق، : ابن احلاج) 11(
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أا وعنـد     تنقل عنها املصادر   احلرة بنت تاشفني،  فهذه   ىت بعد وفاته،  حة وفية لزوجها    أواستمرت املر 
  .)1(مارة أبدات أال تعود إىل دار اإلزوجها أقسموفاة 

 الوطيدة، فقـد     الزوجية  وجود تلك العالقة   ىكيد عل أى سبيل الت  لع ة أخرى نذكرها  لوهناك أمث 
 ند يف ديوانه ع   )2()م1132/هـ527ت ( الصقلي سديبن مح ايذكر  وا،  قاجنحت الكثري من األسر يف عال     

تبادل الزوجني االحتـرام    ب  املتسمة   القتهما الزوجية، ومدى جناح ع   رثاء ابتنه املتزوجة، حياا األسرية،    
  .)3(والتقدير وحسن املعاشرة

ه اخلصوص أن هناك الكثري من األسر قد        جدبية على و  مثلة الفقهية واأل    ونستخلص من هذه األ   
وعدم استبدال   ،ها لبعضهما بعد وفاة أحدمها، وتغري حيات      مكانت فيها العالقة الزوجية وطيدة حلد وفائه      

  .أحدمها بشخص آخر

  :  عالقة اآلباء باألبناء -2222

 واحلنو إليهم ، فهـذا      لرؤيتهمفبمجرد التغيب عنهم يشتاقون     حييط اآلباء األبناء احلنان والعطف،      
 عنه والده عندما    عربلنا عند التعريف بوالده ذلك االشتياق الذي         يذكر )م1179/ه575(  حممد بن عياض  

وهذا ،)4(، ولو كان يف استطاعته لوصلهم يف ذلك احلني         عن األهل  بعيداء  تغيب عن أوالده انتقاال للقضا    
كـرب  أ، وهذا احلنني الذي يعترب      )5( خصوصا األدب الكثرية اليت ذكرت يف كتب       األمثلةمثال عن تلك    

  . اليت اتسمت باحلنان والعطف العالقةدليل عل 
وف يف األندلس ، حيث إن الكثري منهم        لد ابنه األمالك واألموال ، فهذا أمر مأل       ا أمر هبة الو   ا  أم

 احتفظت   اليت كتب الوثائق والعقود  و ، وذلك فيما جاء يف كتب النوازل،          املختلفة قد منح ابنه األمالك   
 عـن  الرضا وهذا _كما رأينا يف الفصل األول _ منه رضا االبن ملكا عن     حعقود تقدم فيها األب مبن    بلنا  

                                                           
 .65ص، 2جاملصدر السابق،: الونشريسي. 76صمسائل ابن رشد، املرجع السابق، : ايناألهو) 1(

هو أبو حممد بن عبد اجلبار بن أيب بكر حممد بن محديس الصقلي دخل األندلس زمن املعتمد بن عباد أحد أبرز شعراء عصره، تويف                        ) 2(
 .192ص، 2جاملصدر السابق، : مابن بسا. 54صاملصدر السابق، : ابن دحية. سنة سبع وعشرين ومخسمائة

  )حبر الطويل: ( يقول يف ذلك. 364صاملصدر السابق، : ابن محديس)  3(
 وأنكحتها من بعد صدق محدته         كرميا فلم تذمم معاشرة البعل

طبعة فـضالة،   التعريف بالقاضي عياض، حتقيق حممد بنشريفة، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، م           : حممد بن عياض  ) 4(
 .484، ص3املصدر السابق، ج: ابن خلكان. 300صاملغرب، دط،دت، 

جيش التوشيح، حتقيق هالل ناجي،وحممد ماضور، مطبعة املنار، تونس،         : ابن اخلطيب . 115،  82، 81صاملصدر السابق،   : التجييب) 5(
املصدر الـسابق،   : هيم املراكشي ابرا. 183صاالستقصاء ألخبار دول املغرب األقصى،      : السالوي. 274ص،  1967،  1ط
 .55، ص3ج
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ابـن   حىت بعد زواج األبناء ، فمثال مستمرة وكانت العالقة ،ابنه األب مهتم مبستقبل أناهلبة يدل على   
  .)1(املفجعة بفقدهاه بنته املتزوجة يف أبيات بينت حال قد رثى امحديس

 حيث يصل األب إىل درجة فائقـة        واالبنورغم أنه بني احلني واآلخر يقع سوء تفاهم بني األب           
 صامتا ومنـصتا حلـديث   االبندون الرتاع حيث جتد   لحيو لوالده   االبنمن توبيخ ابنه ، إال أن احترام        

 بأبنائهم يف األسرة األندلسية قد تطبـع        اءبوبصفة عامة فإن عالقة اآل    ، ولو أن فيه حدة وشدة       )2(والده
  .ا الود واالحترام مجمع بينهفهم لآلباء ،رالعطف واحلنان الذي قوبل باحترام األبناء وتقدي

  : عالقة اإلخوة فيما بينهم -3333  
 واألبناء ، قد أثرت وزرعـت يف        اآلباءبني الزوجني وبني     العالقات اليت اتسمت يف األسرة    إن   
   .عنها وترابطا أخويا، ساد بني اإلخوة سواء داخل األسرة ، أو بعد انفصاهلم عالقةاألبناء 

   وقد اتسمت هذه العالقة بالتقارب واالحترام ، فنجد املدح واإلشادة لبعضهم البعض فكـان             
 وبني  ه الذي أشاد وذكر تلك العالقة بين      كابن خفاجة  فضائلهم   وذكرمنهم من نظم يف إخوته القصائد       

 التجاور مع  إخوته يف السكن مبدينة واحدة حيث حيـس          أو ،بل منهم من فضل السكن       )3(أحد أشقائه 
  ،ه يف قرطبةقد سكن مع إخوت، )4()م1146/ هـ540ت(الصابن أيب اخل م ، فمثال الفقيه باالستئناس

 والتقـارب  باالحتاد بل واجتمعوا حيث يكون اإلحساس  )6( ، فجاورهم هناك )5(ةورشق رغم أم من    
ويشارك األخ أخاه يف أفراحه وأحزانه ،وينظم يف رثائه ، فيعزي نفسه وأسرته قبـل أن يـذكر                  ،  أكثر

  .)7(فضائل أخيه
جند الكثريين ممن تنازل عن نـصيبه يف        منافسة ،     العالقة األخوية ، دومنا نزاع أو      وللحديث عن 

، ال  )8( يف ذلـك ة وساحمت اإلخو ، وتنازلت عنه،ت بنصيبها يف األرضلممن اإلناث من ع  فاإلرث ،   
 وحىت الذكور الذين قد     ، إمنا لتوطيد العالقة ، وعدم التنازع مع اإلخوة رد نصيب يف اإلرث            لشيء و 

                                                           
 .364صاملصدر السابق، : ابن محديس) 1(

 .230ص، 1ق، 5ساملصدر السابق، : ابن عبد امللك) 2(

  ):حبر الكامل(يقول ابن خفاجة يف شقيق له . 398، 397ص، 3جاملصدر السابق، : ابن بسام) 3(
  ا والربد يزحف بكرة            حسبما رحيق دونة وحريق                                             ياحبذ

                                              أخذ الربيع عليه كل ثنية              فبكل مرقب و لواء شقيق

املصدر : بن بسام ا. هو أمحد بن أيب اخلصال الغافقي من أهل شقر سكن قرطبة وتوىل األحكام ا تويف سنة أربعني ومخسمائة) 4(
  .188صاملصدر السابق، : ابن دحية. 40ص، 1جالتكملة، املصدر السابق، : ابن األبار.513، 511ص، 3جالسابق،

 
املصدر السابق،  : احلمريي.هي جزيرة باألندلس قريبة من شاطبة حييط ا واد من مجيع جهاا حسنة البقعة كثرية األشجار والثمار                ) 5(

 .19صدر السابق، املص: العذري. 349ص

 .40ص، 1التكملة، املصدر السابق، ج: ابن األبار) 6(

 .155صاملصدر السابق، : التجييب املريسي) 7(

 .502ص، 6جاملصدر السابق، : الونشريسي) 8(
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قارات ،فقد كان منهم تنازل عن إرثه ألخيه ، مثلما فعـل            عرف عنهم التنافس يف امتالك األموال والع      
 ،فهو مل يتنازل ألنه    )1( الذي ترك ألخيه نصيبه من اإلرث مع علمه بطيب مكسب والده           القاضي عياض 

 اتمع ، وإمنا يذكر املصدر أن املال حالل وعلم القاضي بذلك إال             من فقهاء يتحاشى املال احلرام وهو     
  .رضاخيه متنازال عن أنه ود ذلك املال أل
 والود ، واألخوة واحلنوتقدم فإن العالقة داخل األسرة قد طبعها االحترام والعطف      ومن كل ما  

 اإلخوة فيما بينهم ،فعاشت األسرة األندلسية عموما        أو حىت  واألبناء ،    اآلباءسواء بني الزوجني أو بني      
  -فيما بعد تذكر س_عالقة ترابط بني أفرادها ، رغم ما يكون من خالفات

  :       ألسرة بغريهماعالقة أفراد -4444
 إن النسب والتجاور واخلدمـة          تتعدى عالقات األسرة فيما بينها إىل عالقاا مع غريها حيث         

 ومتثلـت ، فكانت تتعامل مع األقارب ومع اخلدم وحىت اجلريان واألصدقاء ،       عالقاااألسرة توسع    جيعل
   :فيا يأيتهذه العالقة 

  : القة أفراد األسرة باألقارب ع-أ
ن املصادر املتوفرة للدراسة ، ميكن استخالص تلك العالقة اليت ربطت أفراد األسرة بأقارم ،               م 

اء يف كتب األدب على صيغة املـدح ذكـر          ج ف ،من حيث تزاورهم وتعاوم  وتعاملهم إىل غري ذلك        
         تمع    بروزا   م أكثر حماسن األقارب خاصة منهم األخوال الذين كانت العالقةفنظموا   األندلسييف ا ، 

 )2(كرا أهم فـضائله   االه والعالقة اليت كانت تربطه به ، ذ       خصف  ي م القصائد ،فهذا أحده    الشعراء فيهم
  .)3(خالهمه من ل العالقة مبيثاق ود استنةاتويشبه أحدهم م

 أحدهم جنازة خالـه،      حيث حيضر  ،، فقد شاركوهم يف أحزام     أخواهلم  األندلسيون وكما مدح      
  .كون املعزى واملعزى يف وفاة خالهفي )4(ويكون هو املصلي عليه

ت (ابـن أخـت غـامن      ذلك مثال ترمجة     فتشري إىل  ، ويفديه بنفسه  أختهوخيشى اخلال على ابن     
خيرج من قرطبة ليسكن مالقة       الذي نصحه خاله الذي تلقى على يديه العلم ، أ ن           )5()م1130/ هـ525

  .)6(جير معه ابن أخته بل يريد منه أن خيلفه  له عنه ،وإمنا إذا امتحن اخلال أي حمنة ،الليس إبعادا

                                                           
 .84،85ص، 5جأزهار الرياض، املصدر السابق، : املقري) 1(

 . 99صاملصدر السابق، : التجييب املرسي. 394، ص 3جاملصدر السابق، : ابن بسام) 2(

  رأيت خباله يف صحن خده             فؤاد حمبه يف نار صده): حبر الوافر(يقول. 77صاملصدر السابق، : ابن خفاجة) 3(
                                                 فخفت وقصر نفسي رسم فيه            فأعطانيه ميثاقا بوده

 .106ص، 1ق، 5س السابق، املصدر:ابن عبد امللك) 4(

هو أبو عبد اهللا حممد بن سليمان النفزي املعروف املعروف بابن أخت غامن ولد سنة سبع وثالثني وأربعمائة أصـله مـن مالقـة                       )" 5(
". وسكن ا مث لزم قرطبة كثريا مث رجع إىل مالقة اليت تويف ا سنة مخس وعشرين ومخسائة كان بارعا يف النحو واألدب                     

 .167، 166ص، 1جاملصدر السابق، : السيوطي. 35، 33صالغنية، املصدر السابق، :  عياضالقاصي

 .166،167، ص1جاملصدر السابق، : السيوطي) 6(
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 ، حيث ابتدأه القاضـي    )1(وعن اخلال أيضا تلك العالقة اليت وصلت إىل حد تأليف كتاب بينهما           
 ، ويف )3()462/1263كان حيا سنة  ( ابن مخيس ، واستكمله   )2( )1238/ه636ت(  د اهللا بن عسكر   أبو عب 

، فأشاد به يف مقولة مطولة نستقي       ابن مخيس إحدى صفحات الكتاب، جند أن اخلال هو من رىب وعلم           
وإذا كان من العلم قد تعني شرعا واستحسن طبعا، فحقه علـي آكـد احلقـوق،                ... «:منها ما يأيت  

  .)4(»وسكويت عن االعتناء بتخليد مناقبه ضرب من العقوق
ه وإمنا نسب إىل خاله للعالقة الوطيدة  اليت ربطتـه بـه ،              بامس مل يذكر ) أخت غامن   ابن  ( و   

أخرى غري هذه ففي تراجم أحدهم يذكر أنه كانت بينه وبني   عالقات،وهناكومالزمته له حىت عرف به
 ، فلو كان صاحب سوء ملا اعترب صـحبته          )5(زوج عمته صحبة عدها نعمة من نعم اهللا       و  أحد أقاربه أ  

  .ه رفيقا من أهله ، فحسنت صحبتهما جعل لنعمة نعمها اهللا عليه حيث
إشارات كثرية تذكر من تعلم     هناك  وأخذ العلم ،     إىل عالقة     مع األقارب  وقد تعدت العالقات    

، )8( أجـداده  عـن  وكان من ورث ذلك      ،)7(لهأخوا يد    على ومنهم من تتلمذ   ،)6(على يد أبناء عمومته   
تلميذ ، والبد أا عالقة ذات امتيـاز وهـي          و  أستاذ  عالقة حسب، وإمنا  عالقة قرابة ف   فالعالقة مل تكن  

  .القرابة اليت صبغت بصبغة العلم 
 جدة منحت   : أمواال وأمالكا ، فتذكر النوازل أن هناك       أقاربه   ويف جمال األموال جند من وهب       

  .)9( على الزواجإقباهلاا ماال عند حفيد
، والتزم  )10( سكنا  له ها، فهناك من اآلباء من وفر      باحترام العائلة وود   حيظىوحىت زوج البنت كان           

وانتقلت تلك العالقة إىل أبناء العمومة،      ،)12(كاتاوعقد معه أيضا بيوعا وشر    ،   )11(له ذلك أمد العصمة   

                                                           
 الكتاب هو كتاب أعالم مالقة الذي ذكرناه سابقا) 1(

القة، فأخذ عـن علمائهـا، ولـه        هو حممد بن علي بن خضر بن هارون الغساين، املشهور بابن عسكر، يكىن أبا عبد اله، نشأ مب                 ) 2(
نزهة الناظر يف مناقب عمار بن ياسر والتكميل واإلمتام لكتاب التقريب واإلعـالم، وغريهـا،     : تصانيف كثرية ، من بينها    

أعـالم مالقـة،    : ابن عـسكر  . 159،  158صاملصدر السابق،   : ، النباهي 636رحل الناس إليه وأخذوا عنه، تويف سنة        
 192، 176، 175ص

 .73صاملصدر السابق، : ابن عسكر. 451ص، 6قاملصدر السابق، : عبد امللك.   أبو بكر  حممد بن حممد بن علي بن مخيسهو) 3(

 .176صاملصدر السابق، : ابن عسكر وابن مخيس) 4(

 .106، ص1ق، 5ساملصدر السابق، : ابن عبد امللك) 5(

 .213صاملرجع السابق، : التنبكيت) 6(

 .80،85صاملصدر السابق، : ابن عسكر. 28ص، 2ج املصدر السابق، نفح الطيب،: املقري) 7(

 .300صاملرجع السابق، : التنبكيت) 8(

 .166ص، 9جاملصدر السابق، : الونشريسي) 9(

 . 176،177ص، 1جالفتاوى، املصدر السابق، : ابن رشد اجلد) 10(

 .66املصدر السابق، و : ابن احلاج) 11(

 .10و املصدر السابق،: ابن بشتغري) 12(
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 معند يـت   خاصة   ىترويج األنث لياء أمور يف    و، حىت أصبحوا أ   )1( يف أمالكهم وأشغاهلم   أشركوهمحيث  
   . )2(غياب وليها البنت أو
ـاالت          ب بر فالعالقة مع األقا    فقد تعددت  ذاوتعدد األفراد املتعامل معهم وتعدد الطـرق وا

 إغاثة أو شراكة أو بيع أو أستاذ وتلميذ ، أو عالقة عالقة عاطفيةأن تكون، فإما ون فيهاوالنقاط اليت يلتق
  . أو غري ذلك 

  :عالقة أفراد األسرة باخلدم-ب
ة حيث  يقا قد كانت هلما مكانة دومنا احتقار يف األسرة األندلس         إن األمة والعبد كما الحظنا ساب     

   .ةجتاوز األمر إىل اعتبارمها فردين من أفراد األسر
العالقة اليت كانت بـني  العبيـد         ويف كتب التراجم و الفقه املختلفة نستقي بعض مظاهر تلك           

و هناك من كان    ، )3( على الزوجة  أفراد األسرة، فهناك من دفع كل تكاليف زواج عبيده والتزم بالنفقة          و
 أمحد بن أيب احلسن نبيـل     كما نلمس ذلك يف ترمجة      ، أقرب من ذلك و أصبح أحد أفراد األسرة حقا        

، ووفـاء   )4(الذي كان والده عبدا ألسرة أمه فقربه والدها وزوجها إيـاه          ) 1270/ هـ  669ت(الرومي
  )5(»ه، وجتهيز ابنته للزواجحبسن معاملة زوجته وحفظ أمانت« األسرة للخادم بعد وفاته

 و حىت كتب التاريخ السياسي أفادتنا ببعض اإلشارات االجتماعية،فكما رأينا يف األجزاء السابقة             
حيث يـشتري  ، أن إحدى اجلواري قد حظيت حبب سيدها حىت أصبح يقوم ألجلها مبا هو خطر عليه  

  .)6(عوان احملتسب أو القاضيمع علمه أنه يف خطر إذا قبض عليه أ، هلا مخرا الشتهائها له
 لالنتباه حيث تـتعلم     الفتة يف األسرة األندلسية ظاهرة       فإن التعلمهلم يف    ال حق    وإذا كان العبيد  

  . اليت ذكرت سابقاالعلياء البلنسيةاألمة و تنهل العلوم كاألديبة 

ة يف عدة   الذي رثى جارية له كانت قد ماتت غريق        كابن محديس  مث جند أحدهم يبكي لفقد أمته       
  .)7(التفجع و األسى و اهلم لفقدها  لكل أشكال و معاينامواضع من شعره و كان رثاؤه متضمن

        

                                                           
 .133ص، 3جاملصدر السابق، : الربزيل) 1(

 .197ص، 2جاملصدر نفسه، ) 2(

 .400ص، 3جاملصدر السابق، : الونشريسي) 3(

 .553ص، 2ق، 1ساملصدر السابق، : ابن عبد امللك) 4(

 .368صاملصدر السابق، : ابن عسكر) 5(

 .94، 93ص، 4جاملصدر السابق، : ابن عذاري) 6(

 .517، 212صدر السابق، املص: ابن محديس) 7(
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حرصها فر خاصة مع األمة خلشية الزوجة وأما عالقة الزوجة بالعبيد فقد اتسمت يف معظم األحايني بالتنا
  . متساوية معها يف احلقوق، تشاركها فيه مث تصبح)1(على ود زوجها حىت ال جيعل منها أم ولد

  :عالقة األسرة باألصدقاء-جـ
لقد تعددت عالقات األسرة بأفراد اتمع بني صداقة و خدمة و جوار و كانت عالقة الـصداقة                

عند ازدياد مولـود أو     : باألخص عالقة ربطتها عمليات التراسل باهلدايا و التهاين يف خمتلف املناسبات          
فيتقدم األصدقاء بالتهاين خاصة منهم الشعراء بنظم أبيات شعرية مهنئني ا           زواج فرد من أفراد األسرة،      

  .)2(األسرة
 كمن  ،ذكر بعضها حسب ما جاء يف املصادر      ر اهلدايا فكانت بأشكال متفاوتة، ن     و تعددت صو  

أو أن تكون تلك اهلدية شيئا بسيطا كباقة ورد         ، )3(يهدي صديقه جزرة كبش يف عرس أو مناسبة ميالد        
 ، املهم أن تكون تلك اهلدية بنية توطيد عالقـة           )6(، أو قلة من ماء الورد     )5(أو تفاحة ، )4(اجة مخر و زج 

،وذا وهي عندهم مبعناها ال     )7(»فَاهلَِدية مقْبولَة، ولَوكَانت فُولَة   «الصداقة حيث ال يهم التكلف فيها،       
  .بثمنها حجمها

فقط، و إمنا املساعدة وقت الضيق أيضا، فتمدنا إحدى          ومل تكن العالقة توطدها اهلدايا و التهاين        
 قد ساعد أحد أصدقائه يف ضيق مايل يوم مل جيد ماال يتجهز             -ابن زهر احلفيد  -:املصادر  أن  أحدهم      

علـى حـرص    ، و هذا و إن كان قليال فهو يدل       . )8(به البنته فكفاه أمر ذلك و استحلفه أال يرد املال         
  .ما بينهماألندلسيني على عالقام في

حقيقة إن األسرة األندلسية كغريها من  األسر متثلتها عالقات و روابط جعلت منها بنية كاملـة                 
تقابل بنيات أخرى داخل اتمع الواحد، فكانت ذات روابط داخلية كرابطة الزوجية  و رابطة األبوة و 

ألسرة و تعايشها مع أطراف     األمومة و رابطة األخوة كذلك، و روابط خارجية متثلت يف أهم عالقات ا            
  .خمتلفة يف اتمع كاألقارب و العبيد و األصدقاء

                                                           
 .63صاملرجع السابق، : بنمليح عبد اإلله) 1(

 .109،110ص، 2جنفح الطيب، املصدر السابق، : املقري. 46صاملصدر السابق، : الرصايف) 2(

 .26املصدر السابق، و : ابن بشتغري) 3(

اخلمر مشروبا للمسلمني يتهادونه بينهم، ولكن      ولعل القارئ  يستغرب من كون       . 359ص،  3جاملصدر السابق،   : العماد األصفهاين ) 4(
 ....  انظر الفصل الثالث، ص.ال غرابة يف اتمع األندلسي، وهذا  ما سنناقشه يف اجلزء اخلاص باملشروبات

 336ص، 3ماملصدر السابق، : ابن بسام) 5(

 .420صاملصدر السابق، : الضيب. 337ص ، 3ماملصدر السابق، ) 6(

 .42ص، 2قدر السابق، املص: الزجايل) 7(

 .عد إىل الفصل األول جتهري البنت) 8(
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إال أن يف بعـض    ، رغم وجود تلك العالقات الرابطة بني أفراد األسرة فيما بينهم أو مع غريهـم             
 فتنقطـع   ،ىت يصبح نزاعا تنحل به تلك العالقـة       ، إذ ميكن أن يتفاقم أمر ح      األحيان حيدث سوء تفاهم   

الذي يراودنا يف هذا األمر     سؤال  و ال ، عا مؤملا خاصة تلك اليت بنيت على أساس النسب و القرابة          انقطا
ما أسباب هذه الرتاعات، أو ما هي نقاط شعلة الرتاع؟، ومن أهم األطراف املشاركة فيه؟ مث كيف           : هو

  حاولت األسرة األندلسية و أفرادها معاجلة ذلك الرتاع أو كيف جتاوزته؟
  : بني الزوجنيالرتاع-1111

إن تقدمينا هلذا الشكل من الرتاع قبل غرية باعتباره يعود إىل أكرب عقد و عالقة نقلتها املـصادر                  
فجاءت الرتاعات أيضا يف مصادر خمتلفة و مبظاهر متعددة فوجدناها على شـكل نـوازل أو                ، املختلفة

بعض حلوهلا من خالل ما     فة و ا هذه أن جند األسباب املختل     شكاوى أو ضرب أمثال و حناول يف دراستن       
  :يأيت

  : الرتاع بني الزوجنيأسباب-أ
لقد أفادتنا املصادر املختلفة خاصة كتب األمثال و الفقه من خالل بعض الشكاوى أو النـوازل                
عن أهم تلك األسباب اليت ما رأت العامة يف إحدى أمثاهلا إال أن تقول بأنه هناك عدم التوافق و الوئام                    

إال أا من حني آلخر تضرب األمثال يف بعض املواقف، فجاء على لساا تعبريا              )1( األسرة منذ بداية بناء  
 البـن قزمـان   و نذكر احلياة الزوجية )2(»اء جدا قَهجوا ز ذَا و ني ذَ ب«: على اخليانة الزوجية يف قوهلم    

 اليت ال ميكن البقاء     ،)3(دةيف الزوجة ذات املساوئ املتعد    فها بالفاشلة و اعترب سبب ذلك       الذي طاملا وص  
 . و اليت سببها رفض الزواج مرة أخرى،معها طويال

جاءت بعض أسباب ذلك يف شكل نوازل تضمنتها عدة كتب كان حمتواها أن كالما و شاجرة         و
 .)5( و أحيانا تكتفي املصادر بذكر أن هناك ضرر دون التعريف)4(حادة بني الطرفني

ة الثانية و اليت تعترب أكرب ضرر نفسي على املرأة اليت قد متثلتها             تكون أحيانا بزواج الرجل للمر    و
  .)7(رغم أن الدين اإلسالمي جييز ذلك، )6(»ىرخ أُيتِبه لْيش مالَة ورفْحلْه لَيشم«:العامة بقوهلا

                                                           
 "بِديتِني بالرقَاد املْعوج" انظر املثل. 131ص، 2قاملصدر السابق، : الزجايل) 1(

 .124ص، 1قاملصدر نفسه، ) 2(

 .126صاملصدر السابق، : ابن قزمان) 3(

 . 12واملصدر السابق، :  سلمونابن. 950ص،2جالفتاوى، املصدر السابق،: ابن رشد اجلد) 4(

 .952ص، 2جالفتاوى، املصدر السابقن : ابن رشد اجلد) 5(

 .350، ص2املصدر السابق، ق: الزجايل) 6(

)7(�mb��a��`��_��~��}��|��{����z���y��x��w��v��u��tcl��k��j��i��h����g���f��e��d��m��r��q��p��o��n��l ــورة  سـ
 .03: النساء، اآلية
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وخالل ، وأحيانا أخرى يكون الزوج سببا رئيسا يف الرتاع من خالل بعض املساوئ اليت يقوم ا              
وهي أن يتجاوز الزوج تلك الشروط الـيت        ، أمكننا االطالع على أمهها   ، ملصادر الفقهية خاصة النوازل   ا

ونقض بنود ذلك العقد، كأن يتزوج ثانية وقد اشترطت عليـه عـدم             ، قد اتفقا عليها يوم كتابة العقد     
 أو أن يتـسرى   ، )2(غصبا أو أن اليأخذ شيئا من ماهلا إال بإذا مث يفعل غري ذلك فيأخذ املال                )1(الزواج

أو أن يغيـب عنـها غيبـة بعيـدة وال ينفـق             ،)3(عدم فعل ذلك  ت عليه   وقد اشترط ، ويتخذ أم ولد  
وأكثر من ذلك اجلهل الذي يصدر من بعض الرجال كالذي حيلف لزوجته إن ولدت له أنثى                ،)4(عليها
  .)5(بالقتل

ستويات حيام، وحميط مجعهـم     وكل هذا ينجر عنه يتم األوالد واآلباء أحياء، فتختلف بذلك م          
، أو زواج األم مرة أخرى وأخذ أبنائهـا معهـا           )6(بقائهم مع األم ونفقة الوالد عليهم وكسوم      : بني

، غري أن معظمهم يبقى هـؤالء األوالد يف حـضن           )7(كربائب لزوجها اجلديد حيث يتكفل برعايتهم     
  .)8(األقارب كاجلدة أو األخ أو اخلال أو العمة

  :ه أو تفاديالرتاع بني الزوجني معاجلة-ب

 يقف أفراد األسرة ومن يليهم من القرابة عدة مواقف تكون إمـا لتفـادي               شكالتأمام هذه امل  
: �ورغم أن الطالق كما يقول الرسـول      ،  بالفصل بني الزوجني   ا أو معاجلته  ا والتخفيف منه  ةاملشكل

انت العامة يف معظم األحيان تـراه       فك،  إال أن هناك من احلاالت ما يستوجب ذلك        )9(»أبغض احلالل «
 فمن القول ميكن أن نستنتج أنه هناك تفاقم يف األمر حـىت       ، )10("اتفَراق تِعيش "أحسن احللول يف قوهلا     

يكون بعد أن يصل أمر الزوجني إىل القضاء        _ الطالق_وهذا احلل   ، أصبح الطالق رمحة لكال الطرفني    

                                                           
 .173،174ص، 1جالفتاوى ، املصدر السابق، :  اجلدابن رشد) 1(

 .48ص 3جاملصدر السابق، : الونشريسي) 2(

 .312واملصدر السابق، : اجلزيري . 84، 76واملصدر السابق، : ابن احلاج) 3(

 . 23صاملصدر السابق، : أبو إسحاق الغرناطي) 4(

 .288واملصدر السابق،: ابن احلاج) 5(

 .188ص، 2املصدر السابق، ج: الربزيل. و21ظاملصدر السابق، : ابن سلمون. 96، 95، 90، 36والسابق،املصدر : ابن احلاج) 6(

 .19ص، 3جاملصدر السابق، : الونشريسي. 338، 296، 295ص، 1جالفتاوى، املصدر السابق، : ابن رشد اجلد) 7(

مذاهب احلكام، املصدر   : حممد بن عياض  . 207،  204 ،202ص،  1جأحكام القرآن،   : ابن العريب . 61واملصدر السابق، : ابن احلاج ) 8(
 .184، 183السابق، 
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 . 86ص، 2قالزجايل املصدر السابق، ) 10(



 92

وقد احتفظت لنا كتب العقود والوثائق علـى        ، )1(ق بني الطرفني  أو املفيت فيفصل يف األمر بعقد الطال      
  .)2(بصيغ خمتلفة عن ذلك 

أو ما يسميه الفقهاء اخللـع أو حماولـة   _)3(وأحيانا يكون الطالق بطلب الزوجة لضرر الحق ا    
  .)4(الفصل يف األمر بإرضاء الطرف املتضرر وإعطائه حقه كما كان جيتهد بعض القضاة

فنجد ، يت ليس هلا أي صلة بالقضاء كاليت حلف هلا زوجها بالقتل إن ولدت له أنثى              أما احللول ال  
 رغم أـا يف حـزن       ،)5(حتل األمر بإلقاء ابنتها عند والدا عند الباب       ، يف النازلة أن خشية املرأة القتل     

  .وشدة
  :الرتاع بني خمتلف أطراف األسرة_2222

  :اعاتأسباب الرت-أ
إال أن أبرزها يف    ، ذه الرتاعات اليت قد تنوعت حسب األطراف املتنازعة        تفردت كتب النوازل بذكر ه    

  .هذه املصادر الرتاع حول التركة أو إرث كل فرد من تركة املتوىف

أو أن يستويل أحدهم على كل التركـة       ، )6(وعدم الرضا بالقسمة  ، فنجد تنازع اإلخوة على تركة أبيهم     
ولذلك جند  يف إحدى النـوازل       ، كان الشريك للمستويل أختا بنتا    دون أن يعترب ألحدهم أي اعتبار خاصة إذا         

، كما يكون الرتاع بني األبناء      )7(شكوى وطلب األخت لنصيبها يف اإلرث فتكون نقطة سوء تفاهم مع أخيها           
  .)8(وإخوم من األب، وكلها نزاعات حول اإلرث

زوجة أو عكس ذلك بني الزوجـة       وأحيانا أخرى يكون الرتاع بني ورثة الزوجة والزوج عما تركت ال          
   .)9(وأهل الزوج

أو ، )10(إضافة إىل هذا السبب هناك عدة أسباب ثانوية كالرتاع بني األب وابنه على أرض قد وهبها إياه                
بني األب وصهره، ويف هذا عدم التفضيل يف املصادر، حيث تذكر أن هناك سوء تفاهم بـني األب وصـهره،    

   .)11(ألوىل على البنتكانت له نتائج عادت بالدرجة ا
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والذي يكون أشد وأكثر دواما كالذي حيدث بـني         ، وينتقل الرتاع من جنس الرجال إىل النساء      
ففي األندلس دهاء األمر جعل العامة تضرب املثل        ، ولعل هذا مستمر إىل يومنا هذا     ، األم وزوجه االبن  

   )1("من يريد احلسنة يذبح اخلتنة" فيه بقوهلا
ن اخلتنة أو زوجة االبن هي السبب يف الرتاع لذلك أراد العامة من قوهلم هـذا  ومن القول يفهم أ  

  .إراحة األم منها
  :معاجلة الرتاعات-ب

فإن ما خيص اإلرث هو اللجـوء       ، إضافة إىل احلل الذي رأته العامة إلراحة األم من زوجة االبن          
  ق يف معظم األحيان إعادة تقسيم وباجتهاد الفقهاء فقد اتف، بصورة عامة إىل القضاء حيث يكون الفصل

  .)2(التركة والعدل وإعطاء كل ذي حق حقه
حيث تنازلت إحداهن علـى     ، وأحسن ما جنده أحيانا هو تنازل اإلخوة عن اإلرث تفاديا للرتاع          

ويفيدنا املقري يف كتابه أزهار الرياض بنص يف غايـة          . )3(نصيبها يف اإلرث إلخوا وساحمتهم يف ذلك      
  .)4(تنازل عن إرثه ألخيه وتفادى الرتاع معه_ كما ذكرنا آنفا _كر فيه أن القاضي عياض األمهية فيذ

أما الرتاع الذي حيدث بني األب وصهره فكان ينتهي دائما من خالل النوازل املختلفة إىل حـل                 
 هذا  ولو أن يف  ، )5(واحد وهو االبتعاد عن بعضهما البعض بفسخ العقد خاصة إذا كان قبل البناء بالبنت             

  .احلل بعض الضرر على البنت إال أنه كان الزما لذلك
يتنـازع معـه    وأخريا ذلك الرتاع بني األب وابنه، فرغم العاطفة اليت حييط ا األب ابنه إال أنه                

حيث ال يقبل   ،  يف الدنيا والقدرة والتمكن     أهل العز   األب كما تذكر النازلة من     خاصة إذا كان  ، أحيانا
واحلل الوحيد الذي كان بذلك هو أن يشهد الوالد الناس على أنه ، ة من أبنائه خاصةأي جمادلة أو مطالب

ابتاع البن صغري مبال كان ورثه من « وهذا ما جاء يف إحدى النوازل يف رجل ، قد تراجع عن اهلبة البنه
 من األب والدته، ومال كان وهبه األب لالبن املذكور، فلما كرب االبن وملك نفسه طلب االبن املذكور

إن عقد ابتيـاع قـد تلـف،        : ل هلم وأن خيرج له منه، فأىب األب ذلك فاجتمع األب مع الناس، وقا           

                                                           
 .338ص، 2قاملصدر السابق،: الزجايل) 1(

 .191صمذاهب احلكام، املصدر السابق، : اضحممد بن عي) 2(

 .391ص، 10جاملصدر السابق، : الونشريسي) 3(

أزهار الرياض، حتقيق سعيد أعراب وعبد السالم اهلراس، إشراف اللجنة املشتركة لنشر التراث اإلسالمي بـني حكومـة                  : املقري) 4(
 .85، 84ص ،5ق، 1980اململكة املغربية وحكومة دولة اإلمارات املتحدة، دط، 

 .66ص، 5جاملصدر السابق، : الربزيل) 5(
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شهدوا باالبتياع منكم فأشهدوا على ذلك، وكان األب من أهل العزة يف الدنيا والقدرة والتمكن،               فـأ
  )1(»... ىل ان تويفوممن ال يراجع وال يقدر على مراجعة األب يف ذلك كله وبقي امللك بيد األب إ

 بعض الرتاعات خاصة الـيت تكـون بـني      تنتاا ومما تقدم خنلص إىل أن حياة األفراد يف األسرة        
واقتسام ،  والفصل يف الرتاع هو الطالق       ،وبشكل خاص فإن أهم احللول لذلك     ، الزوجني أو بني الورثة   

يت حلوهلا بالتفـادي أو سـهلة       التركة بالعدل إضافة إىل بعض الرتاعات األخرى اليت تكون أخف فتأ          
 .املعاجلة

                                                           
 .40واملصدر السابق، : ابن احلاج) 1(
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أول ما اخترنا دراسته والتعرف عليه من عادات األسرة األندلسية، عادة املظهر اليت نريـد ـا                 
هي أهم األلبسة   ما: شكل اللباس وزينة الفرد ومظهر احمليط، لذلك فالتساؤالت اليت تبادر إىل ذهننا هي            

اليت ارتداها الفرد األندلسي؟ وما ذوقه يف زينته ومجال مظهره؟ أضف إىل ذلك مـا شـكل مـأوى                   
  األندلسي؟ وكيف اهتم به بناء وتزيينا؟

  
  : أنواع اللباس واعتباراتهأنواع اللباس واعتباراتهأنواع اللباس واعتباراتهأنواع اللباس واعتباراته-1

  :ألبسة صرح بارتدائها كل من املرابطني واملوحدين-

 أهم ما ارتداه كل من املرابطني واملوحدين ومتيزوا به، حبيـث ذكرهـا              ذكرت بعض النصوص  
والعمـائم  )...( القرمزية )1(اللثم والغفائر « : أثناء حديثه عن املرابطني أن زيهم      اهلتون الروضصاحب  

الغفـائر، والعمـائم    : ،ففي هذا القول تصريح بألبسة ارتداها املرابطون، وهي       )2 (»...ذوات الذؤابات 
  .)3(ؤابات ووضع لثام يغطي الوجوهذوات الذ

، الذي يـذكر لنـا اسـتقباح        " أعز ما يطلب   "وهذا األخري تؤكده املصادر األخرى،ككتاب    
، إضافة إىل ماذكرته كتـب      )4(»تغطية الوجوه والتلثم  والتنقب    «: املوحدين للباس املرابطني، وال سيما    

  .)5(النوازل
                                                           

 سبق التعريف ا يف الفصل األول ) 1(

، 1999/ 1420،  3طالروض اهلتون يف أخبار مكناسة الزيتون، حتقيق بنمنصور عبد الوهاب، املطبعة امللكية، الرباط،              : ابن غازي ) 2(
 . 19ص

 . 80-75ص قد تتبع دراسته القادري بوتشيش يف كتابه املغرب واألندلس يف عصر املرابطني، ص هذا األمر) 3(

 .247أعز ما يطلب، املصدر السابق، ص : املهدي بن تومرت) 4(

 . 369ص، 1جاملصدر السابق، : الربزيل) 5(
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، هي لباس املرابطني، الذي ضربوا فيه األمثال، يف         أما العمامة، فاستقاء من أقوال عامة األندلس      
  .يف صورة االستهزاء والسخرية من مرتديه)1(»طالع هابط، حبل عمام يف راس مرابط«: قوهلم

ومل تكتف بعض املصادر بوصف لباس عامة املرابطني، وإمنا جند يف ثناياها معلومات هامة حول               
، ولعل يف القول مبالغـة،      )2 (»...س إال ثياب الصوف   مل يلب ]الذي[كيوسف بن تاشفني    «زي أمرائهم   

وإن مل يكن كذلك، فتعود إىل شخص األمري الذي ميكن أن مييز من اللباس أنه كان زاهـدا يف أمـور                     
  . الدنيا، فاكتفى بلباس الصوف، وكما هو معلوم أن لباس الصوف لباس خشن ال رقة فيه

جالبة بسيـطة من الصوف اخلـشن      «: ا يرتدون بينما يذكر باحثون آخرون بأن املرابطني كانو      
  .، فيفهم أن املرابطني اقتدوا يف لباسهم بأمريهم مث عمت الظاهرة)3(»على أجسامهم صيفا وشتاء

أما عن لباس املوحدين، فقد وردت بعض اإلشارات توضح لباس بعض الفئات دون األخـرى،               
غفارة زبيبية، وعلى رأسـه عمامة     ...«:  يف ، املتمثل املنصور املوحدي  يذكر لباس األمري     عذاري فابن

، ويف القول إشارة أيضا إىل اللباس الذي ارتداه املوحدون،وهي الغفارة والعمامة الـيت              )4 (»...صوف
أيضا كانت لباسا مفضال للمرابطني، إال أن هذه العمامة كانت من صوف، و الصوف دليـل علـى                  

  .خشونة اللباس
، وأشار إىل ظاهرة هامة، وهي لباس خدمـه         ملنصور املوحدي ا فقد حتدث عن     ابن اخلطيب أما  

،فصاحب )5(» كان نساؤه وخدمه يلبسن غفائر محراء، منسدلة عليهن يف زي غريب  «: ونسائه، يف قوله  
وحنن نعلم  _ابن اخلطيب النص يتعجب من اللباس، ويعتربه زيا غريبا، وهذا ما يدعو للتساؤل، فهل أن              

يستغرب اللباس يف كونه خمتلف عما كان يف عصره؟ أم          _ صر املوحدين أنه عاش يف عصر متأخر عن ع      
لباس أهل البالط؟ أم أنه استقى هذه املعلومة من مصادر          : أنه يستغرب يف كون هذا اللباس املتواضع هو       

  الفترة املوحدية، وكان فيها صاحبها مستغربا أيضا؟ 
            : اجتماعيةألبسة متيزت ا فئة-

مع من فئات ، فإن ذلك تطلب منا تقسيم الدراسة إىل عدة أجـزاء، حنـاول                تبعا ملا حيويه ات   
  :خالهلا معرفة زي أهم الفئات ، اليت تنتمي إليها األسر األندلسية، وهي كاآليت

                                                           
 .246ص، 2جاملصدر السابق، : الزجايل) 1(

: الناصـري الـسالوي  .  31ص، 1972عبد الوهاب بنمنصور، دار املنصور، الرباط، دط،       بيوتات فاس الكربى،نشر    : ابن األمحر ) 2(
 .60ص، 2جاملصدر السابق، 

أزهار البساتني يف أخبار األندلس واملغرب يف عهد املرابطني واملوحدين،ترمجة وتعليق أمحد بالفـريج وحممـد                : جان وجريم طارو  ) 3(
 .78ص، 1349الفاسي،املطبعة الوطنية، الرباط، دط،

 .44صاملصدر السابق، قسم املوحدين، : ابن عذاري) 4(

 .277صأعمال األعالم، اسبانيا اإلسالمية، املصدر السابق، : ابن اخلطيب) 5(



 98

امتاز زي العلماء والفقهاء والقضاة يف األندلس مبيزات ختتلف كثريا عما كانـت             : فئة العلماء 
 لباس الغفارة ، الذي حصرته األمثال يف فئة معينة هي فئة الفقهاء، ،              :، وذلك يف  ىترتديه الفئات األخر  

،أي أن  )1(»صياد بصنارة، وميار حبمارة، وجنان خبطـارة      : ثالثة من الناس ما يلباس غفار     « :يف قوهلا 
  .متعلق بفئة املثقفني والعلماء هذا اللباس ال يرتديه عامة الناس وإمنا

، حيث ذكروا مادا ونوعها     )2( أن هذا اللباس متيز به العلماء      مث جند  بعض اإلشارات تِِؤكد على      
ولوا، فلبسوها من صوف، وصبغوها اللون األمحر واألخضر، بعيدين عن األصفر الذي كان خاصـا               

 غفارة  ابن قزمان ،واألكثر تأكيدا لذلك ما ورد يف أحد جمالس الشعراء، حيث ارتدى الشاعر             )3(لليهود
 مستهزئة به، وقرنته مباشرة باليهود ببقرة بين إسـرائيل          نزهون بنت القليعي  رة  صفراء، فواجهته الشاع  

  . )5(، واليت ذكرها القرآن الكرمي)4(ولوا
 ،)6(وهناك نوع آخر من اللباس ارتداه العلماء األندلسيون، وهو الطيلسان املوضوع على الرأس            

 من ميشي دون طيلسان، إال أنـه ال         ال جتد يف خواص األندلس، وعوامهم     «:كما جاء يف أحد املصادر    
، فالطيلسان زي خيتلف فيه بني العلماء والفئات األخرى         )7(»يضعه على رأسه منهم غري عظماء الشيوخ      

على الكتـف   «يف طريقة وضعه، حيث ال يضعه على الرأس إال العلماء الكبار، أما اآلخرون، فيضعونه               
 بتلك الذؤابة، اليت ال يضعوا على أكتافهم، وإمنا تسدل ، مث إن العلماء قد اختصوا)8(»مطويا طيا طريفا

  .)10(، أو ما يعرف بالتحنك)9(حتت األذن اليسرى
وارتدوا أيضا العمامة، فهناك إشارات كثرية واردة يف تدل على أن الفقهاء والقضاة والعلماء كانوا 

إمنا قد اختص ا أمراء املرابطني لكن هذه العمامة اليت مل يرتديها العامل فقط، و ؛)11(يرتدون العمائم 
                                                           

   .170ص ، 2قاملصدر السابق،   : الزجايل) 1(

 .233ص، 1جنفح الطيب، املصدر السابق، : املقري. 04ص، 4قأزهار الرياض، املصدر السابق، : املقري) 2(

 .611ص، 2ج، 233ص، 1نفح الطيب، املصدر نفسه، ج: املقري) 3(

اإلحاطة، : ابن اخلطيب . 519صربات اخلدور، املصدر السابق،     : زينب العاملي . 121ص،  1جاملغرب، املصدر السابق،    : ابن سعيد ) 4(
 .355ص، 2ج

سـورة   ��mË��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��ÄÌÑ��Ð���Ï��Î��Í�����×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��l:وهذا ما جاء بقوله تعاىل    ) 5(
  .69اآليةالبقرة، 

  .106ص، 4ساملصدر السابق، : العمري) 6(
  .223ص، 1جنفح الطيب، املصدر السابق، : املقري) 7(
مسالك األبصار يف ممالك األمصار، إصدار فؤاد سزكني وآخرون، معهد تارخ العلوم العربية واإلسالمية، جامعة : العمري) 8(

  . 106ص، 4سنيا،دط، دت، فانكفورت، أملا
R.Dozy: Dictionnaire detaille des noms des vetements chez les arabes 

,Amesterdam,Jean Muller,1845  p280  
  .223، ص1نفح الطيب، املصدر السابق، ج: املقري) 9(
  .23ص، 1995، 1طمعجم املالبس يف لسان العرب، مكتبة لنبان، : أمحد مطلوب) 10(
  .38ص، 1جاإلحاطة، املصدر السابق، : ابن اخلطيب. 222ص، 1جنفح الطيب، : رياملق) 11(
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، غري أن العمامة اليت كان يرتديها األندلسيون كانت كبرية جدا إذا ما قورنت )1( أيضانواملوحدي
فإن ، )3(، ورغم استهزاء العامة ذا النوع من اللباس)2(بالعمامة اليت كان يرتديها العرب املشرق

زا وتاجا عربيا، لبسها سادم ورؤساؤهم يف اجلاهلية الشواهد التارخيية تؤكد أن العمامة كانت رم
  .)4(واإلسالم

ال تكاد ترى فيهم قاضيا وال مفتيـا مـشارا إليـه إال وهـو               ...«:  ذلك بقوله  املقريويؤكد  
:  بأن العنصر العريب هو اآلخر كان يرتدي هذه العمائم بقولـه           ابن اخلطيب ، ويضيف   )5 (»...بعمامة

  .)6 (»...ام وعلمائهم، واجلند العريب مثلهمما شاء يف شيوخهم وقض...«
ولذلك فإن هذا اللباس كان تاجا عربيا، ورمزا ألمراء الرببر، واختصاص علماء وقضاة األندلس،        

ملاذا كان األندلسيون يستهزئون ذا النوع من اللباس، وحنـن نعلـم أن   : غري أن ما يدعو للتساؤل هو     
 للقضاة والفئات املثقفة، فكيف تصدر من عامتهم هذه األمثال اليت تقل          اتمع األندلسي حيترم العلماء وا    

من شان العمامة اليت تلبسها هذه الفئة، أو أن هذا اللباس كان زيا للمرابطني الذين كما يعتربون قـد                   
استولوا على األندلس، لكن هذا ليس كافيا؛ ألم قبل دخول املرابطني إىل األندلس كان األندلـسيون                

  .)7(ئون م باعتبارهم رعاة مجاليستهز

وهل االستهزاء بالعمامة كان يف منطقة جغرافية دون غريها، وال سيما يف األرياف كما تـذكر                
، )9(»أهل األنـدلس ال يتعممـون      «: ، وأن )8(»أن العمائم تقل يف زي أهل احلضرة       «: بعض املصادر 

األندلس،أما أهل غرا فال تكاد ترى فيهم       الغالب على أهل األندلس ترك العمائم وال سيما يف شرق           "و
فقيها أو قاضيا مشارا إليه إال وهو بعمامة، وكثريا ما يتزىي سالطينهم وجنودهم بزي النصارى ااورين               

نها أصغر كثريا من تلك الـيت كانـت         ، رغم أن أهل املدن الغربية كانوا يلبسون عمائم؛ ولك         )10("هلم
  .)11( العريبمستعملة يف املشرق

                                                           
  .44صاملصدر السابق، قسم املوحدين، : ابن عذاري. 19صاملصدر السابق، : ابن غازي) 1(

(2)Dozy :Dictionnaire,op,cit,p307. 
  .246ص، 2ق،210ص، 1قاملصدر السابق، : الزجايل) 3(
  .97ص، 3ج، 1968ني، حتقيق عبد السالم هارون، القاهرة، البيان والتبي: اجلاحظ) 4(
  .222ص، 1جنفح الطيب، املصدر السابق، : املقري) 5(
  .38ص،1جاإلحاطة، املصدر السابق، : ابن اخلطيب) 6(
  .املصدر نفسه، اجلزء نفسه، ص نفسها) 7(
  .38ص، 1جاإلحاطة، املصدر السابق، : ابن اخلطيب) 8(
  .106ص، 4سسابق، املصدر ال: العمري) 9(
  .223،222ص، 1جنفح الطيب، املصدر السابق، : املقري) 10(
  .262املرجع السابق، ص : شليب أمحد) 11(
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هل احلضرة هم أهل املدن، ورمبا أطلق عليهم ذلك ألم أكثر استقرارا من أهل غرا، مث إن أهل أ
شرق األندلس، قد تركوا العمائم، وأصبحوا مكشويف الرؤوس تأثرا بالنصارى ااورين هلم، ولذلك 

  .فتأثرهم هذا جعلهم يستهزئون ذا اللباس يف منطقة دون املناطق األخرى
املسلمون يف األندلس مبجاوريهم من الفرجنة فتركوا العمامة أو جعلوها صغرية، فقد وكما تأثر 

أثروا بلباسهم ، إذ أن زي العلماء  والفقهاء املسلمني قد وجد طريقه إىل أعظم جامعات أوروبا، وهو 
  .  )1(حىت عصرنا، الزي الرمسي للطالب واملدرسني بعد أن دخل عليه بعض التغيري

 :الزهاد

ة إىل لباس العلماء، فإن الزهاد قد تطبعوا ببعض أنواع األلبسة، اليت تـشري إليهـا بعـض                  إضاف
يرتـدي  « ،كما كان أحدهم      )2 (»...أكثر لباسه جبة صوف ال شعار هلا      « :املصادر، فورد أن أحدهم   

وارتدى أحدهم أيضا   )4(»رجال صاحلا متبتال متقشفا يلبس الصوف       « ، وكان آخر  )3(»عباءة من صوف  
  )6(، وآخر  عباءة)5(ا أراد التزهد ثوب صوفمل

فاملالحظ من هذه األمثلة أن اجلبة أو العباءة من الصوف كانتا لباس الزهد، لبساطته وخـشونته                
  . البعيدة عن كل تنميق ورجة

  : اليهود

باللون األصفر يف لباسها، الذي طاملا سخر منه        -كما ذكرنا آنفا  – أما فئة اليهود، فقد اختصت    
دلسيون، ومل تقف عند هذا اللباس، فارتدى أفرادها  لباس املسلمني، وخصوصا  عليتهم، كما يذكر األن

ولـذلك  ، )7(»شاركوا الناس يف الظاهر من أحواهلم، فال مييزون من عباد اهللا املؤمنني       «:أمابن عذاري   
س زيا جديدا، يتمثل     أمام جتديد لباس هذه الفئة، فأضاف إىل حضارة األندل         املنصور املوحدي فقد كان   

ـ  ابن عذاري  ، والذي يصفه  )8("الشكلة"يف إلزامهم لباس     أردان : صفة كحداد ثكلـى املـسلمني    «: ب

                                                           
  .263، 262املرجع نفسه، ص )1(
  .170ص، 1ق، 5ساملصدر السابق، : ابن عبد امللك) 2(
  . 250ص، 1ق، 8ساملصدر السابق : ابن عبد امللك) 3(
  . 352صملصدر السابق، أعالم مالقة،ا: ابن عسكر) 4(
  . 71صالغنية،املصدر السابق،:القاضي عياض) 5(
  .220صاملعجب، املصدر السابق، :عبد الواحد املراكشي) 6(
  .228صاملصدر السابق،  قسم املوحدين، : ابن عذاري) 7(
ـ      : حممد املغراوي . 16صاملصدر السابق،   : الزركشي) 8( . 114ص،  2006،  1طاط،  املوحدون وأزمات اتمع،جذور للنـشر، الرب

التاريخ السياسي لإلمرباطورية املوحدية، ترمجة عبد الواحد أكمري، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيـضاء،              : هويثي مريندا 
  .77ص، 2003دط، 



 101

وقد وصـف هـذه     ،  )1 (»...قمصهم طول ذراع يف عرض ذراع زرق وبرانيس زرق، وقالنس زرق          
جمملها من ، حيث جاء وصفه يف صورة أخرى إال أا تقترب يف "املعجب"الشكلة أيضا صاحب كتاب  

  .)2(ع، فذكر أا كانت يف أبشع صورة حيث تشبه الرباديابن عذاريوصف 

 )610/1213-595/1198(أيب عبد اهللا بن املنصوراملوحديواستمر هذا النوع من االلتزام حىت عهد 
، )3(ثياب صفر، وعمـائم صـفر  : الذي مسح هلم بعد التوسل إليه بتغيريه إىل التزام أقل بشاعة يف شكل        

، حيث خص به اليهود، و مسح هلم        نفحه يف   املقريلك جند هذا النوع األخري، قد تطرق إىل ذكره          ولذ
  .)4(بتغري تلك الشكلة إىل ثياب صفر

 عامة وخاصة املسلمني؛ ألنه من      نإن تكليف اليهود ذا اللباس، وتوحيده هلم، ذلك لتمييزهم ع         
اع، فجاء يف أمثال األندلـسيني تعـبريا عـن          الصعب معايشة اليهود لنقضهم العهود، واعتيادهم اخلد      

، واملقصود بذلك أيضا أن اليهودي إذا أكلـت معـه،           )5(» كل مع اليهودي وارقد مع نصراين     «ذلك
فأنت يف حالة يقظة، أما إذا أخذك النوم، فال تعلم ما سيفعل بك من شدة حقده وبغـضه للمـسلم،                    

قاء من اآليات القرآنية املختلفة اليت تقدم صورة كاملة   ونلمس يف املثل ائتمان املسلم للنصراين، وهذا است       
واضحة عن هذه النظرة، وتعترب أقرب أصحاب الديانات إىل املسلمني النصارى، وأبغضهم عليهم اليهود       

  .)6(واملشركني

  :املترفون

در ، فقد وردت يف املصا احلال االجتماعية لألفرادأما إذا نظرنا إىل اتمع، ودرسنا اللباس حسب
خاصة، منها اجلغرافية نصوصا ساعدتنا على إحصاء بعض ألبسة املترفني على وجه اخلصوص، وذلـك               

ثيـاب  «  كانت تصنع    مالقة و املريةو مرسية   فيما تذكره من ألبسة حمكمة الصنعة بديعة اجلمال، ففي        
فـة  الثيـاب الرقيقـة املعرو     «سرقـسطة ،ويف  )7(»احلرير املوشاة بالـذهب ذات الـصنائع الغريبـة        

                                                           
  . 228صاملصدر السابق، قسم املوحدين، : ابن عذاري) 1(
أكمام مفرطة السعة إىل قريـب مـن        ...«:قوله واصفا تلك الشكلة   و. 304املعجب، املصدر السابق، ص     : عبد الواحد املراكشي  ) 2(

  »...أبدام وبدال من العمائم كلوتات على أشنع صورة كأا الرباديع تبلغ إىل حتت آذام
  .305صاملصدر نفسه، : عبد الواحد املراكشي) 3(
  .18ص، 2النفح، املصدر السابق، ج: املقري) 4(
  .، ص    2قاملصدر السابق، : الزجايل )5(
��©���m§��¦�����¥��¤�����£��¢�����¡�������~��¨���±��°��¯��®������¬��«��ª:نذكر منـها اآليـتني    ) 6(

²³���½��¼��»��º��¹��¸����¶��µ��´��l 82:سورة املائدة، اآلية.  
  .140صاجلغرافيا، املصدر السابق، : ابن سعيد) 7(
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، أضف إىل ذلك حلل احلرير النفيـسة        )2(،وصناعة السمور أي الثياب الرقيقة املطرزة     )1(»بالسرقسطية
  . )7(  وغريها)6( واملعاجر)5( واالصبهاين)4(،والسقالطون)3(والديباج

ومسحت لنا كتب التراجم بالتعرف على عادة لباس املترفني، باإلشارة املباشرة، عندما ذكـرت              
عمد إىل أزياء املالبس اليت «:مجني هلم، وكيف أصبح يرتدي ذلك النوع من اللباس، حيثحياة أحد املتر

  .)9(»... والربانس)8(ثياب امللف والقباطي)…(جرت على عادة املترفني بارتدائها يف فصل القر 

  :  اتمععامة

حلديث عن لباس  ، فلم ترد يف املصادر إشارات مباشرة، أو خاصة ا، إال ما ذكر عند ا              العامةأما  
  .كل املرأة والرجل والطفل

  : اللباس حسب اجلنس

إن املعلومات يف املصادر املتوفرة بني أيدينا، ميكن هلا أن توضح لنا أهم األلبسة الـيت ارتـداها                  
 األندلسيون إناثا وذكرانا

  .كبارا وصغارا، فقد وردت فيها نصوص تشري إىل كل ذلك

كرنا سابقا  غفارة وطيلسان وعمامة، وعباءة وجبة، وغـري          فكان لباس الرجل يف األندلس مما ذ      
ذلك، بل هناك إشارات واضحة على تلثم وتنقب رجال املرابطني وغريهم من أفراد اتمع، فقد ارتداه                
غري املرابطني، ليس تأثرا م أو تقليدا هلم، وإمنا استغله األندلسيون خاصة عبيدهم، ليومهوا الناس أـم                 

، وهذا ما جعل أحد احملتسبة ينهى عن ارتدائـه غـري            )10(ام الناس ويعملوا على برهم    مرابطون، فيه 

                                                           
  .240ص، 3جمعجم البلدان، املصدر السابق، : احلموي) 1(
  .22صاملصدر السابق، : العذري. 288، 287صاملصدر السابق، : ابن غالب) 2(
  .159ص، 1جاملرجع السابق، : حممود مقديش) 3(
   . R.Dozy : supplément,op,cit,t1,p663نوع من الثياب احلريري املزخرف ) 4(

  .لعله نسبة إىل اصبهان) 5(
  .2115املصدر السابق، ص : ابن منظور. سهامفردها معجر، وهو ثوب تلف به املرأة رأ) 6(
القارة االفريقية وجزيرة األندلس مقتبس من نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق، حتقيق امساعيل العريب، ديوان املطبوعـات                 :اإلدريسي) 7(

  .289ص، 1983اجلامعية، اجلزائر، دط، 
                        .R.Dozy : supplément,op,cit,t2,p302 .نسبة إىل األقباط، ولعله يكون مصريا) 8(
  .565ص، 2ق، 1املصدر السابق، س: ابن عبد امللك) 9(
  .47، 46ص، 1978، 5طتاريخ األدب األندلسي يف عصر الطوائف واملرابطني، دار الثقافة، بريوت، : إحسان عباس) 10(
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، إضافة على الربنس كلباس بربري انتقـل إىل األنـدلس،           )1(املرابطني، وى يا كامال احلشم والعبيد     
  .)2( حىت املترفون-كما رأينا سابقا–وارتداه 

 الـذي   )4(، فلبسوا مثال الزنار   )3(املقري كما ذكر    وتأثروا بالنصارى ااورين هلم خاصة األمراء     
 نوعا من اللباس يف     ابن قزمان وتذكر أزجال    ،)5(امتاز به نصارى األندلس وغريها من البالد كاملشرق       

  : قوله

  اتـم عفـكعسى عن
  

  لوهـرى حكـاس صبـ  
  

  زمراتـم ساق يل تـث
  

  .)6(مل يكف يل فيها شهوة  

  

البشكنسية من التزمري ورأى أنه مشتق من الزمرة        " تزمرات"فظ  حيث يفسر حمقق الديوان أن ل     
ومن احملتمل أن يكون هذا اللباس قد ارتداه        . )7(األصل، اليت تطلق على سترة خشنة يلبسها أهل اجلبال        

  . ، حيث اجلبال، فلبسها املسلمون هناك)8(أهل البشكنس يف مشال شرق األندلس
 وحنيط بأهم األلبسة اليت ارتدا، ميكن اإلشارة إىل اخلطـوط      أما املرأة األندلسية، فقبل أن نذكر     

العريضة لزيها، فتذكر املصادر املختلفة أن أغلب احلرائر األندلسيات ارتدين احلجاب، كأهل املـشرق،     
أما إماؤهم فكان يتسامح مع حجان، أما املرابطون فغري ذلك، حيث إن نساءهم على عكس رجاهلم                

  .)9(، كن حاسرات الوجوه، كاشفاتاملنقبني املتلثمني

                                                           
  .26صاملصدر السابق، : ابن عبدون) 1(
، 2ق،  1ساملـصدر الـسابق،     : ابن عبد امللك  . 176ص، املرجع السابق،    "س الرجال يف األندلس    مالب : "سحر عبد العزيز سامل   ) 2(

  .237ص، 1996شرق األندلس يف العصر اإلسالمي، دار املعرفة اجلامعية، مصر، د ط، : حممد أبو الفضل. 565ص
  .انظر ص     من هذا الفصل) 3(
: اجلرجاين.   على الوسط، وعند أهل األندلس معطف يرتديه الرجلالزنار هو  خيط غليظ أو حزام من اإلبريسم ، يشد) 4(

األندلس يف اية املرابطني، : عصمت دندش. 130صالتعريفات، حتقيق عبد املنعم حنفي، دار الرشاد، القاهرة، دط، دت، 
   dictionnaire,OP,Cit,p:Dozy   197.   304صاملرجع السابق، 

  .818ص، 2ج، املقري، النفح، املصدر السابق) 5(
  .182صاملصدر السابق، : ابن قزمان) 6(
  .184، 183على هامش ديوان ابن قزمان، املرجع السابق، ص : االهواين عبد العزيز) 7(
  . حيث حتدد موطن هؤالء البشكنس وتضاريسه املتمثلة يف اجلبال) 07( انظر اخلريطة يف امللحق رقم) 8(
  .انظر الفصل الثاين، ص    ) 9(
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أما تفصيال، فقد كانت املرأة مغطاة الرأس، حيث عرف عنها اخلمار الذي عادة ما يكون مـن                 
، ووضعت أيضا   )2(واستعملت املعاجر لتغطي وجهها أو تشد ا رأسها       ، )1(حرير أو كتان أو غري ذلك     

 لعادة املرأة املسلمة ارتداء هذا اخلمار، فقد        ، و  )3(املقنعة حيث تلفها حول رأسها و تدليها على كتفيها        
، و يف مقابل  )4(تأثرت ا املرأة املسيحية و أصبحت تضع على رأسها مخارا كما يشري أحد املستشرقني 

 إحدى األلبسة اليت ارتدا املسلمة، و مل تكن من لباس الرببر أو العرب، و إمنا                اللخميذلك يذكر لنا    
، الذي كانت تضعه على رأسها حتت مقنعها، و لعله يعود  )5(ية، و هو لباس الكنبوش   تأثرا باملرأة املسيح  

     )CAPPUCION)6ألصله الالتيين

، و صـنوف    )7(مث إا ارتدت من حلل احلرير األنواع و األشكال، كاألردية املوشاة بالـديباج            
 النساء منها و كفاهن      املوحدي املنصورو لكثرة تلك الطرز منع      ، )8(اجلوهر، و ألوان الصباغة املختلفة    

   )9(الساذج القليل

اجلنسان، و املصادر  ورغم املفارقات يف اللباس بني اجلنسني إال أن هناك عدة ألبسة يشترك فيها
أوعند افتـراق   ، املتوفرة تفيدنا ببعضها، خاصة ما جاء يف النوازل، فيما تأخذه املرأة للرجل يف جهازها             

القمـصان، و   : لرجل من تـوفريه لـألم احلاضـنة ألبنائـه، و أمههـا            الزوجني، و ما يفرض على ا     
  ، )11(أخفاف: ، و خمتلف ما يلبس للقدمني، أو ما يقابل النعل،، أو احلذاء من)10(السراويالت

  .)14(، و بلغ)13( ، و هراكس)12(و أقراق
ونـه  أما الطفل، فقد حاز هو اآلخر بألبسة، تذكر املصادر بعضها يف شكل نوازل، بداية من ك               

، إضافة   )15(رضيعا، حيث خص لفائف الكتان و حزام و نبيقات و حمشو و فرو و قميص و جويربات                
                                                           

  .148صاملصدر السابق، : اللخمي. 289صاملصدر السابق، : دريسياإل) 1(
  .289صاملصدر السابق، : اإلدريسي) 2(
  .90و،املصدر السابق: ابن احلاج . 390ص ،  2ج ، املصدر السابق : الربزيل) 3(
  .35ص ، 2002، 1ط،قاهرةال،الدار الثقافية للنشر، ترمجة سيلمان العطار، حضارة اإلسالم يف إسبانيا :  كاسترووأمريك) 4(
  .180صاملصدر السابق، : اللخمي) 5(
  .309 ص 2ج،املرجع السابق،  مغربيةظألفا:األهواين عبد العزيز) 6(
  .159ص ،1ج،املرجع السابق: حممود مقديش) 7(
  .240ص ، املرجع السابق : حممد أبو الفضل ) 8(
  .174ص ،قسم املوحدين، املصدر السابق: ابن عذاري) 9(
  .122ص  ،3ج ، املصدر السابق: الونشريسي. 90,92و ،املصدر السابق: ابن احلاج. 390ص ،2 ج،املصدر السابق: الربزيل ) 10(
  .122ص  ،3ج ، املصدر السابق: الونشريسي. 90,92و ،املصدر السابق: ابن احلاج. 390ص ،2ج ،املصدر السابق: الربزيل ) 11(
  .64ص ،املصدر السابق: السقطي. 246ص ،املصدر السابق: ابن قزمان. 322ص ، 1ق ،5س، املصدر السابق: ابن عبد امللك ) 12(
  .26ص ، 2ق ،املصدر السابق : الزجايل) 13(

 (14)Dozy:supplement,op,cit,p113.  
  .390ص، 2جاملصدر السابق، : الربزيل. 90ص، 1جاملصدر السابق، :  ابن احلاج) 15(
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،  )1(إىل اخلرقة اليت توضع على عنقه؛ لتصون ثيابه من اللعاب، واليت يطلق عليها األندلسيون اسم البيطر               
لحفـة و قـرق و      وعند يكرب الرضيع و يصبح صبيا، فإن لباسه قميص و حمشو و طويق و غفرية و م                

  .)2(جرموق و جويربات

  : اللباس حسب املناسبات و الفصول

و فصلت فيـه    ، أما يف املناسبات املختلفة، فقد أبرزت املصادر لباس أحزان األسرة بوجه خاص           
احلديث، و ذلك أنه رغم اختاذ املرابطني السواد شعارا هلم، حني نادوا بسيادة العباسيني، إال أن أفـراد                  

، ، املتمثلة يف ارتداء البياض يف األحزان، فكانوا بعيدين عن كل تغيري سلطوي            )3(ي على عاداته  اتمع بق 
وهذا اللباس يعود إىل األمويني الذين تقلدوه نقضا للعباسيني، و استمر عليه اتمع األندلسي، فأصـبح                

  )حبر الوافر: ( مثالحلصريأبو احلسن ا، اليت تكلم عنها الشعراء يف خمتلف دواوينهم، فقال )4(من عاداته
  زنـاس حـياض لبـإذا كان الب

  

  وابـذاك من الصـدلس فـبأن  
  

  يبـياض شيـرين لبست بـأمل ت
  

  .)5(ألين قد حزنت على الشباب  
  

  )حبر الوافر : (و قد أعجب أحدهم بأهل األندلس و لباسهم، فقال
  مـدلس فطنتـا أهل أنـأال ي

  

  يبـر عجـطفكم إىل أمـبل  

  مكم بياضـاـم يف مآتـلبست
  

  م منه يف زي غريبـفجئت  
  

  صدقتم فالبياض لباس حزن
  

  .)6(ال حزن أشد من املشيبو  
  

و يف أيام األعياد كاجلمعة كان األندلسي خيرج للصالة مرتديا أحسن الثياب وخصص لـذلك               
ع استعماله يف صلوات الطيلسان احملنك الذي شا و )7(لباسا، و كان ال يرتديه إال يف هذا اليوم، كالغفارة         

فتبصرهم يف املساجد أيام اجلمع كأم األزهار « : هذه اهليئة يف قولهاخلطيب ابن، وقد وصف  )8(اجلمعة
                                                           

  .146ص، 1ج،ملرجع السابقا،ألفاظ مغربية:األهواين عبد العزيز) 1(
  .90واملصدر السابق، : ابن احلاج. 384،395، ص2جاملصدر السابق، : الربزيل) 2(
  . 147صاملعجب، املصدر السابق، : عبد الواحد املراكشي) 3(
 ريـدة حممـد عبـد       احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري، نقله إىل العربية أبو         : آدم متز . 81صاملصدر السابق،   : ابن دحية ) 4(

املـصدر  : ابن بـسام . 653ص، 2ج، 1986اهلادي، الدار التونسية للنشر، تونس، املؤسسة الطنية للكتاب، اجلزائر، دط،     
  .572ص، 3جالسابق، 

  .81صاملصدر السابق، : ابن دحية) 5(
  .441، 440ص، 2جالنفح، املصدر السابق، : املقري) 6(
  .90واملصدر السابق، : ابن احلاج) 7(
  .172ص، املرجع السابق، "مالبس الرجال يف األندلس": سحر عبد العزيز سامل) 8(
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، أما يف األعياد األخرى كعيد الفطر و األضحى، فقد اعتاد األندلسي أنظف،             )1(»كأم األزهار املفتحة  
  : ذلك االهتمام، فيقولابن قزمانوأحسن الثياب، و يذكر لنا 

  ذا العيدـيد نلبس فرـكن
  

  حمشوا جديد مشاكل  
  

  حسن التفصيل مليح جيد
  

  .)2(واع التربيع كامل  
  

و مل يكتف ذه املناسبات، و إمنا قد خص للفصول ألبسة أيضا تذكرها املصادر املختلفة، كما                
 املقـاطع    شتاء، و الكتان و احلرير و القطن و األردية اإلفريقيـة و            غامللف املصبو «:جاء يف اإلحاطة    

فهنـاك  ، ، وقبل أن نستخلص من القول لباس الشتاء  والـصيف       )3( » املشفوعة صيفا  رالتونسية و املآز  
إشارة الفتة للنظر، تلك املتمثلة يف انتقال اللباس اإلفريقي و الرببري إىل األندلس،أما الصبيان، فقد كان                

  .)4( يف فصل الشتاءلباسهم القمصان و السراويالت يف فصل الصيف، والفرو واحملشو
وكل واهتم أهل األندلس بتغيري اللباس حسب الفصول، خلصته العامة يف إحدى أمثاهلـا قائلـة        

، فاخلوخ و الرمان كما نعلم فاكهة مـن         )5(»إذا ريت اخلوخ و الرمان فكر يف ثيابك أيها العريان         «:
 التفكري بتوفري ما جيـب  فصل اخلريف، فهي رمز من رموز هذا الفصل، لذلك نصحت العامة يف          فواكه  

ارتداؤه يف الفصل القادم، مستعرية ذه الرموز إىل تغيري اللباس الصيفي اخلفيف بلباس أخشن و أدفـأ                 
  .لفصل الشتاء 

كما أن للنساء لباسا مرتليل خاصا، يتمثل يف ثياب أفواها ضيقة، وخترق يف األسفل إىل الساق،                
  .)7(، واالهتمام أكثر عند ختصيصهم للنوم ثيابا)6(ةحيث يساعدهن على ممارسة أشغاهلن املرتلي

، و سـعت إىل  س غنية كانت أو فقرية قد اهتمت باللبا     إن األسرة األندلسية  : و ذا ميكن القول   
  .تغيري يف خمتلف املناسبات و الفصول

                                                           
  .36ص، 1جاإلحاطة، املصدر السابق، : ابن اخلطيب) 1(
  .662صاملصدر السابق، : ابن قزمان) 2(
  .36ص، 1جاملصدر السابق، : ابن اخلطيب) 3(
  .384ص، 2جاملصدر السابق، : الربزيل) 4(
إذا ريت اخلوخ أو الرمان   كدا انظر لنفـسك أيهـا   :"، والعبارة نفسها يف ديوان ابن قزمان04ص،  2السابق، ق املصدر  : الزجايل) 5(

  134، ص "أعريان
  .52املصدر السابق، ص: ابن عبدون) 6(
  .94صاملصدر السابق، : الضيب) 7(
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  :بعض املعتقدات الالحقة باللباس 

ت اللباس كان األندلسيون يتشاءمون من      ظهرت بعض املعتقدات يف حياة األسرة األندلسية، ففي عادا        
:  و اعتربوا هذا اللباس حنسـا على الذي ارتداه،  أضف إىل ذلك املثل القائل              ،)1(ارتداء اجلبـة حتت القميص   

إذا لبس ثيابه جييه األم لورا، و إذا رمى بقرقـه ليلبـسه جيـي وجهـه إىل                  :  تدل على حنس املرء    ثالثة«
من قلب الثياب، و حتويلها لغري االستسقاء،  أما قلب وجه الفرق أو احلـذاء،             ، فهم يتشاءمون     )2(»...األرض

و املعتقـدات   . فيمكن أن يكون االعتقاد نفسه يف جمتمعنا اليوم، وذلك أنه عالمة مالزمة صاحبه فراش املرض              
 كما هو معروف تتبع عموما من حدوث أمر بسبب معني يف إحدى املرات على وجه الفجأة، فإذا تكـررت                  

  .اعتقدها الناس حقيقة، و أصبحت عادة من عادام
واستخالصا مما سبق، فإن األسرة األندلسية قد اهتمت باللباس، وراعت فيه مجلة مـن االعتبـارات،                
كالفصل و اجلنس و الفئة، ويف كل ذلك تأثري وتأثر بني جمموع أفراد اتمع، من مسلمني عربا كانوا أو بربرا                    

ك العادات قد امتزجت أيضا ببعض املعتقدات، وأصبحت متيز اللباس اخلاص باألسـرة             ومسيحيني ويهود، وتل  
  .األندلسية
  :::: زينة الفرد األندلسي زينة الفرد األندلسي زينة الفرد األندلسي زينة الفرد األندلسي----2

نظرا لقلة املعلومات وتناثرها يف املصادر، فإنه ال ميكننا أن نلم بكل ما متيز به الفرد األندلسي يف                  
  :يف النقاط اآلتيةاحملافظة على مجاله وحسن مظهره، إال ما حناول تبيانه 

  : اختيار األلوان و تنسيقها-
لقد كان األندلسيون يرتدون املالبس حسب اللون الذي يتالءم مع الفصل، ويف ذلـك يقـول                

، فهم يفرقون يف     )3( »أكثر لباسهم يف الشتاء اجلوخ، و يف الصيف البياض        « :صاحب مسالك األبصار  
يف فصل الصيف، فاألول جاذب  للحـرارة والـدفء،          لون لباسه بني لون قامت لفصل الشتاء، وبياض         

  .والثاين أقل جذبا، ويفهم من هذا أم خيصصون لألحوال املناخية اللون الالئق ا
كما كانوا خيتارون ألوانا خاصة لبعض األلبسة، مثل الغفـائر الـيت ال تكـون إال محـراء أو                   

، حيث شـبهه    )7(م هذه األلوان هو األخضر    ، وأه )6(، واملعصفر من الثياب   )5(، واحللل موردة  )4(خضراء
  .)8(أحدهم بالذهب، واعترب البسه أكثر اء ومجاال

                                                           
  »النحس النحيس اجلبة حتت القميص«:الحظ املثل.48ص، 2قاملصدر السابق،: الزجايل) 1(
  .172ص، 2قاملصدر نفسه، ) 2(
  .106ص، 4ساملصدر السابق، : العمري) 3(
  .180صاملصدر السابق، : ابن قزمان. 611ص، 2ج، 223ص، 1جالنفح، املصدر السابق، : املقري) 4(
  .518ص، 2ج، 268ص، 1جاملغرب، املصدر السابق، : ابن سعيد) 5(
  .402ص، 3ماملصدر السابق، : ابن بسام) 6(
  .39ص، 3جاإلعالم، املصدر السابق، : املراكشي.  611ص، 2جالنفح، املصدر السابق، : ياملقر) 7(
  .402، ص3جاملصدر نفسه، ) 8(
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واهتم األندلسيون أيضا بتنسيق األلوان، حيث كان خيتار مع كل لون اللون الذي يناسـبه،كما               
  :يف مقطوعة من أزجاله أن الثوب األزرق تلزمه غفارة خضراء فستقية، يف قوله ابن قزمان يوضح

  ا مساوياـن لبس ثوبم
  

  امت املريةـن أقـم  
  

  ه غفارةـال تكون علي
  

  .)1(إال خضرا فستقية  
  

ثوبا «، كما ارتدى آخر   )2(»وغفارة محراء على جبة خضراء    ) ... (عمامة بيضاء «  وارتدوا أيضا 
  . )3(»أصفر فوق أمحر

نها أن نبني أن األندلسي     وما هذه األلوان إال أمثلة حصلنا عليها من املصادر املختلفة حاولنا ضم           
بقدر ما كان ينسق و خيتار ألوان لباسه، فقد كان أيضا خيتار األلوان اليت نعتربها اليوم ألوانـا زاهيـة                    

  .تضفي على الوجه مجاال وحسنا

   : التطيب والتحلي-

أهل األنـدلس   «: حني قال  املقريكان األندلسيون يهتمون باهلندام ونظافته، وهو ما ذهب إليه          
خلق اهللا اعتناء بنظافة ما يلبسون، وما  يفرشون، وغري ذلك مما يتعلق م، وفيهم من ال يكـون                   أشد  

عنده إال ما يقوته يومه، فيطويه صائما، ويبتاع صابونا يغسل به ثيابه، وال يظهر فيها ساعة على حالـة                   
  .)4(»تنبو عنها العني

حالة واجلغرافيني هم أكثـر مالحظـة       كما اهتمت املصادر اجلغرافية والرحالت، باعتبار أن الر       
للمجتمعات ومظاهر احلياة، فترد يف كتبهم نصوصا كثرية تشري على سبيل املثال إىل االهتمام بتنظيف و                

   .)5(غسل الشعر و اعتياد ذلك
و هذا ما جنده ضمن املصنفات الفقهية، كاحلسبة، حيث عمل احملتسبة على نبذ كل من أطـال                 

  .)6(ام التأديب، من قص و حلق؛ ألا ترى يف الشعر الطويل شرا و ذعرا شعره، و طبقوا فيه أحك

                                                           
  .180صاملصدر السابق، : ابن قزمان) 1(
  .611ص، 2جالنفح، املصدر السابق، : املقري) 2(
  .112صحتفة القادم، املصدر السابق، : ابن األبار) 3(
  .223ص، 1جملصدر السابق، النفح، ا: املقري) 4(
  .106ص، 4قاملصدر السابق، : العمري. 276صاملصدر السابق، : اإلدريسي) 5(
  .59صاملصدر السابق، : ابن عبدون) 6(
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 يف إحدى أزجاله إىل مظهر من مظاهر الفرد يف أسرته و جمتمعه، و هو العاشق                ابن قزمان ويشري  
الذي جيب أن يكون نظيف الثياب واجلسم ، والتخصيص للعاشق، ذلك أن مظهره احلسن يكون أكثر                

  .)1( استحسانا من املعشوق
وقد استعمل األندلسيون بعض املواد لتنظيف األبـدان، كمـاء الـسلق و دردي الـشراب و            

 أصـوهلا يف    ياملقرفوحها، قد استعمل األندلسي أنواع الطيب، يذكر         وحلسن  الرائحة و   ،  )2(الصابون
ضا قد  و هذه األصناف اخلمسة أي    ، )3(العنرب والكافور واملسك والعود والزعفران      :مخسة أصناف، وهي  

 )4(عنيت ا املصادر األخرى كالتراجم، اليت تذكر أن أحدهم كان يكثر من استعمال أفضل الطيـب                 
وال تطيب يف نظـرة     ، ويفضلها على سائر أنواع الطيب،        ابن قزمان  ،كما يذكر إحدى تلك األصناف    

مـا مل يـذكر   ، يف حني جند إشارات أخرى إىل أن بعضهم يستعمل من الطيب )5(مل يستعمل العنرب  إذا
   . )6(آنفا، و هو ماء الورد القرطيب 

، و  )7(اسـتعملت الـصندل   « وتستعمل العامة موادا لتطييب رائحة اإلنسان،  فلتطييب اجلسد        
، وحىت األجزاء األخـرى  )8(» الورد، و مرتك املرىب مباء الورد، و الباخورات، و للثياب الذرور املطيبة           

وصفة العـود الرطـب     «ت وصفات إلزالة وتغيري رائحتها،مثل    من اجلسد كالفم واألنف، فقد استعمل     
، )9(» والكزبرة والفول وقشر األترج أما األنف فبسعوط من دهن املوز والبنفسج والنيلوفر واليـامسني             

إضافة إىل ذلك، ما يتزين به الفرد من خضاب وحلي، فكان الفرد ذكرا أو أنثـى يـستعمل لـشعره                    
  .)10(واعتربه من مسات اجلمال اخلضاب، وكثريا ما تعهد ذلك، 

وكانت املرأة أكثر اهتماما بالزينة، خاصة ما عرفت به من شغفها بأنواع احللي، اليت تشري إليها                
، ومل  )11(املصادر املختلفة ، دالة يف ذلك على أنه من زينة املرأة، كاخللخال والقرط والقالدة والسوار                

خاصة باجلمال، كوصفة حتمري اخلدود، اليت أطلقـت        تتوقف زينتها عند احللي، وإمنا صنعت وصفات        
                                                           

  .242صاملصدر السابق، : ابن قزمان) 1(
  .52صاملصدر السابق، : السقطي) 2(
  .199ص، 1جالنفح، املصدر السابق، : املقري) 3(
  .260ص، 1ق،5ساملصدر السابق، : ابن عبد امللك) 4(
  .106صاملصدر السابق، : ابن قزمان) 5(
  .44واملصدر السابق، : ابن صعد) 6(
  .2507صاملصدر السابق، : ابن منظور. شجر هندي طيب الرائحة، يشبه شجر اجلوز، حيمل مثرا يف عناقيد، وله حب أخضر) 7(
  .52صاملصدر السابق، : السقطي) 8(
  . ص نفسهااملصدر نفسه،) 9(
اختصار القدح املعلى يف التاريخ احمللى، حتقيق ابراهيم األبيـاري، دار           : ابن سعيد املغريب  . 106ص،  2قاملصدر السابق،   : العمري) 10(

  .55ص، 1980/ 1400، 2الكتاب املصري، القاهرة، دار الكناب اللبناين، بريوت، ط
: ابن سـعيد  . 207صاملصدر السابق،     : ابن دحية . 474ص املصدر السابق،    وثائق املرابطني واملوحدين،  :  عبد الواحد املراكشي   )11(

  .397ص، 1جاملغرب، املصدر السابق، 
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دقيق الباقال والكرسنة مخسة أجزاء ومن عروق الزعفران وبورق وحناء من « :عليها الغاسول، املتمثل يف 
ووصفة تغيري لون العينني من أسود إىل أخضر، بوضع         ، )1(» كل واحد ربع جزء، ويغمر بذلك  الوجه       

  .)2(لنب األتان يف عينيها 
تخلص من كل ما سبق، أن حياة األندلسي اتسمت بالتميز، حيث كان نظيفا يف مظهـره،                ونس

تفوح منه رائحة الطيب، متحليا بأنواع ووصفات الزينة، كقص الشعر واستعمال الصابون والعنرب وماء              
ات الورد، ومتيزت املرأة يف ذلك أكثر، فإضافة إىل النظافة وأنواع الطيب، كانت تستعمل احللي، ووصف           

  .خمتلفة تعطيها ملسات اجلمال

  
بعد دراستنا ألهم خصائص وميزات زي الفرد األندلسي، فقد الحظنا أنه حميطه أيضا يتطلـب               
اإلشارة إليه، خاصة مرتله الذي حيتويه، فهل أن األسرة األندلسية كان هلا االهتمام نفسه بشكل ونوع                

للباس أم ال؟ وإذا كان هناك اهتمام، فما هي أهم اخلصائص اليت عرف ا املرتل               املرتل مثلما اهتمت با   
  األندلسي؟

        ::::شكل البناءشكل البناءشكل البناءشكل البناء----1111

إن البناء مثل كل أجزاء احلياة، ولذلك فدراسته تتطلب منا تتبع الطبقات االجتماعية واملنـاطق               
            تمع، وبني منازل املدن،    احلضرية، فال غرو أن يكون هناك اختالف بني منازل األغنياء ومنازل عامة ا

ومنازل القرى ،ولذلك فقد ارتأينا أن نقسم املنازل يف األندلس حسب املناطق احلضرية، مث االهتمـام                
  .مبنازل املدن على وجه اخلصوص فقريها وغنيها

  : منازل القرى-أ

، كانت منازل القرى كما يذكر الدارسون تتميز بالبساطة، ويف أغلبها تتكون من طابق أرضـي        
بداخله عدة قاعات أو حجرات، منها ما خيصص للضيوف، ومنها ما خيصص ألفراد العائلة، مع وجود                

، ويتميز يف هذه املنـازل      )3(صحن تتضمنه حديقة صغرية، فيها بعض األزهار، وأحيانا أشجار الفاكهة         

                                                           
  .50صاملصدر السابق، : السقطي) 1(
  .املصدر نفسه، ص نفسها) 2(
 .298األندلس يف اية املرابطني ومستهل املوحدين، املرجع السابق، ، ص : عصمت دندش) 3(
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، هذا إذا كان املرتل على      )1(بأنه مكان التقاء أفراد العائلة، وأشغال املرأة املرتلية، كما أنه مرتع لألطفال             
ضفاف املياه اجلارية، أما إذا كان املرتل منعزال بعيدا عن مكان جلب املياه، فيتطلب من األسرة حفـر                  

  . )2(بئر، يتوسط بناء املرتل، وتستغين األسرة بذلك عن الصحن

  : منازل املدينة-ب

بعا للمصدر املايل، ولذلك فاملنـازل   تتواجد كل فئات اتمع، اليت تتفاوت فيما بينها ت    يف املدينة 
  . اتمععامةاألغنياء ومنازل األندلسية يف املدينة، جترنا للحديث بعد تقسيم الدراسة إىل منازل 

  :القصور
تفيدنا  املصادر األندلسيـة ببعض اإلشارات عن قصور خمتلفة، إال أا تكتفي فقـط بـذكرها          

ها إال أحيانا، وهذا ما جيعلنـا نقتصر على اإلشـارة إليها          وأماكن تواجدها وأصحاا، وال تلج بداخل     
بإجياز، فقد كانت قصورا فخمة، واهتمم أمراء األندلس ببنائها، واإلكثار منها، واإلبداع يف زخرفهـا،      

، وقصر  )3(القصر الفـارسي الذي يعترب من القصور املخصصة للرتهة بقرطبـة        : ومن بني هذه القصور   
، الذي يعتـربه    )5(، إضـافة إىل قصر املرج مبدينة ميورقة      )4(وحـدون مبدينة اشبيلية  شنيل الذي بناه امل   

  .)7(،وهناك الكثري)6(املؤرخون قصرا ألحد املرابطني املناهضني للموحدين

  : منازل األغنياء
إضافة إىل تلك القصور، هناك املنازل ذات العمارة العظيمة، واليت ستحاول الدراسة الكـشف              

  . ائصهاعنها وعن خص

                                                           
ألبنية اإلسبانية اإلسالمية، تعريب علية إبراهيم العناين، جملة املعهد املصري للدراسات اإلسـالمية، الـسنة األوىل،         ا: توروس بلباس ) 1(

  . 127، ص1372/1953العدد األول، 
  .299صاألندلس يف اية املرابطني ومستهل املوحدين، املرجع السابق، : عصمت دندش) 2(
  .473ص،1ج، نفح الطيب، املصدر السابق: املقري) 3(
احلياة االجتماعية واالقتصادية يف إقليم غرناطة يف عصري املرابطني واملوحدين، مكتبة الثقافة الدينيـة، القـاهرة،                : سامية مصطفى ) 4(

  .2003/ 1423، 1ط
جم البلدان،  مع:احلموي  .هي جزيرة يف شرق األندلس قريبة من جزيرة منورقة كانت قاعدة من قواعد احلكم العامري يف األندلس                ) 5(

  .285ص، 5جاملصدر السابق، 
 ،ترمجة حممد عصفور، احلضارة اإلسالمية      "دراسة أولية يف مدلوالا الرمزية    -احلديقة األندلسية     ): "جيمس دكي (يعقوب زكي ) 6(

  .1423ص، 2يف األندلس، املصدر السابق، ج
، 7ج. 476ص،  6ج. 628،  625،  546،  527،  503،  465،  463،  377،  136ص،1جنفح الطيب ، املصدر الـسابق،     : املقري) 7(

  .217ص
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  أا خالية، بولوجه املرتل، يتبني له ما حيويهولذلك فإا على شكل واجهات صماء  يظن املار ا
  .)1(من خمتلف املرافق واألجزاء

أما مدخل الدار فيتميز بباب صغري، خال متاما من الزخرفة، وهذا الباب هو الـذي يـؤدي إىل            
  .)2(ن الدخول إىل ما يسمى بالبهورواق على شكل دهليز أو ردهة، حيث بواسطته يكو

وبالداخل تتبني تلك األجزاء، اليت تتمثل يف الغرف املختلفة، واملأخوذة من نظام عمارة املنـازل               
،وهي كقاعـة لالسـتقبال،     )3(الشامية، اليت متيزت بقاعات، أبرزها اإليوان، أي الغرفة العالية السقف         

ت حسب الفصول، فنجد قاعـات شـتوية يف اجلهـة           واجلدير بالذكر، وجود تلك القاعات، اليت بني      
الشمالية؛ لكوا عرضة ألشعة الشمس، وإدخال الدفء لتلك القاعات يف فصل الربودة، وخص أيضا              

  .)4(فصل الصيف أو احلرارة بقاعات جنوبية؛ لتخفيف احلر وترطيب اجلو
د إليـه بـسالمل      ومتيزت أيضا بوجود طابق علوي فوق هذا الطابق األرضي، الذي ميكن الصعو           

خشبية ضيقة عالية، ذات درجات يف غاية االرتفاع، ويتميز هذا الطابق بالسقف املنخفض، إضافة إىل               
، أو غرفة علوية تكرى أو جتعل للخدم تدعى         )5(ما حيويه من غرف قد خصصت للنساء واحلياة اخلاصة        

، حيث يسمح بدخول )7(جاجية نوافذ تدعى الشماسات أو الشمسيات الز، ويلحق ذا الطابق)6(مصرية
  اهلواء والضوء دون اإلطالل على بيوت اجلريان

ومن أبرز وأهم خصائص شكل البناء، تلك الباحة السماوية أو الفسحة أو الصحن، الذي يتوسط   
، ولقد )9(، وحىت غرف الطابق العلوي فهي تطل عليه بواسطة عدة نوافذ  )8(البناء، وتنفتح إليه كل الغرف    

لباحثني خاصية البيت الذي حيوي الصحن، أنه مل يكن جبديد يف جزيرة األندلس، وإمنا هـو         أرجع أحد ا  
) 10(منط وجد قبل جميء املسلمني خاصة منهم العرب، وملا كان مناسبا ألذواقهم، فقد اختذوه منطا ملنازهلم

  . ، وغدا هذا الصحن جزءا رئيسا جلميع املنازل يف األندلس، رغم االختالف يف زينته

                                                           
، 1978مجالية الفن العريب،جملة عامل املعرفة، إصدار الس الوطين للثقافـة والفنـون واآلداب، الكويـت، ينـاير     : عفيف نسي ) 1(

  .139، 138ص
  .124صاملرجع السابق، : توروس بلباس) 2(
  .184 ص،1985إلسالم يف األندلس، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، دط، يف تاريخ وحضارة ا: السيد عبد العزيز سامل ) 3(
  .كما يغري األندلسي لباسه من فصل آلخر، فكذلك راعى تغيري الغرفة اليت يسكنها. 138عفيف نسي، املرجع السابق، ص) 4(
  .127،124صاملرجع السابق، : توروس بلباس) 5(
  .541ص، 1جالنفح، املصدر السابق، : املقري) 6(
، صحيفة معهـد   "بعض املصطلحات للعمارة األندلسية املغربية    : "السيد عبد العزيز سامل   . 124صاملرجع السابق،   : توروس بلباس ) 7(

  . 246ص، 1377/1957، 2و1العددالدراسات اإلسالمية مدريد، الد اخلامس، 
، 1طسان يف األندلس، دار الطليعة للطباعة والنشر، بـريوت،          املاء واإلن : بنحمادة سعيد . 139املرجع السابق، ص    : عفيف نسي ) 8(

  .106ص، 2007
  . 124صاملرجع السابق، : توروس بلباس) 9(
  .55ص، املرجع السابق: مسعد سامية مصطفى. 124صاملرجع نفسه، : توروس بلباس) 10(
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         اهتم األندلسيون بشكل الصحن حىت أصبح ذا طابع خاص يف عصر املرابطني، الذين أحدثوا فيه               
حىت أصبح يتقدم القاعة    ، أزيح من وسط البيت قليال إىل اجلهة اجلنوبية        ،)1(فاختذ شكل املستطيل  ، التغيري

فكان هذا الشكل بداية    ، )2(ينمشكال ثالثة عقود، و أوسطها أكرب من اآلخر       -اإليوان-الرئيسة يف املرتل  
  .للتغيري يف شكل الصحن باملرتل األندلسي

واجلدير بالذكر واملناقشة هنا، هو ما ذكره بعض املؤرخني، من صفات املرابطني، الذين كانوا ال          
فال ، مث جندهم يهتمون بشكل صحن البيت     ، )3(يعرفون إال حياة التجول و االنتقال بأنعامهم و خيامهم        

ؤالء عند دخوهلم األندلس، تأثروا باحلياة األندلسية، فأقاموا املنازل عـوض تلـك اخليـام،               بد وأن ه  
 وصـلوا إىل     اهتموا بشكل الصحن يف املرتل، حـىت       -مما ذكرنا سابقا  -بل إم   ، واستقروا بدل التنقل  

بـن  ، وهذا ما يؤكده الفكر اخللدوين عن مراحل تطور األمم، الىت اعتـرب ا             استكشاف شكل جديد له   
خلدون أصلها البداوة، وبتطورها وحصوهلا على أسباب الراحة، تركن إىل البناء والتوسع واالستمتاع،             

  .)4(فتتأنق يف أحواهلا املختلفة كاملالبس واملطاعم واملساكن

ويف قول هؤالء الباحثني أيضا، إشارة أكثر لفتا لالنتباه، تلك اليت متيز ا املوحدون يف معرفتهم                
كما ال يفوتنا اإلشارة إىل وجود      ، ، على عكس املرابطني   )5(عىن البيت و معىن احلقل أو احلديقة      السابقة مل 

مرافق أخرى يف املرتل األندلسي، كاملطبخ و بيت اخلالء،إضافة إىل أمكنة اخليول أو املكان املخـصص                
لك كانت ـا     ، وأكثر من ذ    )6(كمقربة لرئيس العائلة،كما جسدها أحد الباحثني يف خمططات خمتلفة        

  .)7(محامات خاصة على طراز احلمامات العامة فقط أصغر منها

  : منازل العامة 

و كما كان ملنازل اخلاصة ، أما عن منازل عامة اتمع األندلسي، فقد متيزت بالبساطة و التواضع
 حيث يعترب هذا األسـلوب    ، فكذلك كانت منازل العامة   ، ذلك األسلوب البسيط يف الشكل اخلارجي     

  .)8(عاما منتشرا انتشارا واسعا، و تشترك فيه معظم املنازل األندلسية

                                                           
 .128صاملرجع السابق، : توروس بلباس) 1(

 ص نفسها ،املرجع نفسه) 2(

 .122ص ، املرجع السابق: م طارو جان وجريو)3(

 .658، 651ص، 2جاملصدر السابق، :  ابن خلدون)4(

 .122صاملصدر السابق، : جان وجريوم طارو) 5(

  (07 )  :  انظر امللحق رقم)6(
 .109صاملرجع السابق، :  توروس بلباس)7(

  124ص ، املرجع السابق : توروس بلباس. 184ص ، املرجع السابق. يف تاريخ و حضارة اإلسالم يف األندلس : عبد العزيز سامل) 8(
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رتل على مدخل يوصلنا إىل ممر منعرج أو منكسر على شكل زاوية قائمة، وفيها بابان؛               املويتوفر  
حىت ال يتمكن من باخلارج أو املار رؤيـة مـا           ، حيث إن  الباب األول ليس على منحى الباب الثاين         

  .)1(بالداخل

، و يف بعض األحيان جند من تفـوق         )2( احلجرات الصغرية، اليت يتوسطها بئر     ابن قزمان صف  وي
 ، حسب الوضع املايل     )4(و كل ذلك يغطى بسقف من القرميد أو التنب        ، )3(عليهم بطابق علوي متواضع   

  .)5(اءوتبعا هلذا فقد وصل أحدهم  أن ابتىن أحدهم لنفسه بيتا سقفه حطب الشعر أو الطرف،ألسر العامة
وال سيما املنازل اليت تتوفر     ، )6( الصحن أو البهو على شكل مربع      األغنياءويوجد يف بعض منازل     

أما املنازل اليت تعذر وجود املياه ا، فقد كانت تستغين عـن            ، على مياه اجللب أو على ضفاف األار      
لى سـبيل املثـال مدينـة    ، وع)8(كما هو احلال يف كثري من مدن األندلس  ، )7(ذلك الصحن بآبار مياه   

، ومعىن ذلك أا قد استغنت عن الصحن )10(، اليت تصفها املصادر، بأن أهلها يشربون من اآلبار)9(مالقة
  .)11(بآبار يف وسط املرتل، ويرجع أحد الباحثني ذلك إىل افتقار هذه املدينة للمياه اجلارية

رغـم  ، بقة اخلاصة وطبقة العامة   وصفوة القول أن منازل األندلس ختتلف يف شكل بنائها بني ط          
ومدى ، وجود عدة نقاط تشابه، كاملظهر اخلارجي، املتسم بالبساطة، ووجود الصحن يف معظم املنازل            

مراعاة األندلسي لشكل البناء، وتكييفه مع احتياجاته الضرورية، كاملاء و الظروف املناخية، مركزا على              
  .تنوع حجراته، حسب فصول الربد و احلرارة

                                                           
  .127ص ، املرجع نفسه: توروس بلباس ) 1(

  .588،  562ص ، املصدر السابق: ابن قزمان ) 2(

  324ص ، املرجع السابق ، األندلس يف اية  املرابطني و مستهل املوحدين: عصمت دندش) 3(

  .245املصدر السابق، و : ابن احلاج) 4(

 84املصدر السابق ص : الضيب. 4ص ، 3ج ، النفح: ملقريا) 5(

 .185ص ، املرجع السابق، يف تاريخ و حضارة اإلسالم يف األندلس : السيد عبد العزيز سامل) 6(

  64ص ، املصدر السابق، املعجم: ابن األبار ) 7(

 517ص  ، املصدر السابق : احلمريي. 188ص  ، 1991،  3أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم، مكتبة مدبويل، القاهرة، ط        : املقدسي) 8(
. 

.  مدينة باألندلس على شاطئ البحر،تقع بني اجلزيرة اخلضراء واملرية، حتيطها أشجار التني من مجيع جهاا، يشرب أهلها من اآلبار                  ) 9(
املـصدر  : طيالرشـا . 218، 217صاملصدر الـسابق،  : احلمريي. 52ص، 5جمعجم البلدان، املصدر السابق،    : احلموي
 .   56السابق، 

  517ص، املصدر السابق : احلمريي) 10(

 )07: ( أضف إىل ذلك اخلريطة اجلغرافية لألندلس  نظر ملحق رقم . 127ص ، املرجع السابق : توروس بلباس ) 11(



 115

        : : : :  تزيين المنزل تزيين المنزل تزيين المنزل تزيين المنزل----2

   : املظهر اخلارجي-
لقد حدد بعض الباحثني، خاصة منهم الذين درسوا البيت كقطعة أثرية باملـشاهدة، وحـددوا            
معاملها، فإن املظهر اخلارجي للبيت األندلسي، يتميز بالبساطة، ويشتمل على واجهات صماء خبالف ما              

 اهتمام األسرة األندلسية باملظهر اخلارجي؛ ألا       ويعود عدم  ،)1(عليه من  الداخل، على عاداته متواضعا      
  .)2(تبين مرتهلا لنفسها، كي تتمتع باحلياة يف الداخل، مستقلة عن غريها

 بـنص   املقـري أما عن اختيار اللون أو صبغة احليطان اخلارجية للمرتل،  فهو األبيض، فيمدنا              
ا اللون ألغلب املنازل، خاصة منازل القرى ، اللون اخلارجي املرتل، املتمثل يف يف هذابن سعيديصف فيه 

، اليت ال تنفر العني عند رؤيتها،  وهذا القول جاء  بعد دخوله الديار املصرية، ورأى ما ا من سواد                     )3(
ـ   املقري، ويشبه   )4(يضيق له الصدر وتكدر العني     جنـوم يف مسـاء   «: أيضا صورة ذلـك البيـاض بـ

  .ن مكان بعيد،حيث يظهر مجاهلا الناصع م)5(»الزيتون
وحول املرتل يف معظم األحيان، جند حديقة متنوعة األشجار واألزهار، وتعترب شكال من أشكال            

  .احلديقة الفردوسية، اليت اهتم ا املسلمون
ففي عصر املرابطني، قد فاق االهتمام بالصحن التصور، حيث أقيمت عدة حدائق متميزة سواء              

، وتظهر  )6(قد متيزت باحتوائها على شجر الربتقال على وجه اخلصوص        التابعة للقصر أو غريها، إال أا       
  .)7(كما يصف بعض من ذكر فضائل األندلس، متكاثفة منقوشة يف صور منمقة

، والوصف الوحيد الـذي أمكـن       )8(وكان األندلسيون يطلقون عليها لفظ اجلنات والبساتني        
، ويف هذه احلـدائق     )9( واألشجار ذات الثمار     احتواء هذه احلدائق على األزهار،    : للمصادر تقدميه هو  

                                                           
 . 139ص املرجع السابق،:عفيف نسي. 184يف تاريخ وحضارة اإلسالم يف األندلس، املرجع السابق،ص: السيد عبد العزيز سامل) 1(

  . 123ص ، املرجع السابق : توروس بلباس ) 2(

 .205ص، 1جنفح الطيب، املصدر السابق ، : املقري) 3(

 .202ص، 1جاملصدر نفسه، ) 4(

 .202، ص1جنفسه،) 5(

   .1423،1422ص املرجع نفسه، )6(
، 1423/2002،  2العددة العلوم اإلنسانية، جامعة اجلزائر،      رسالة يف فضائل األندلس، حتقيق حممود خياري، جملة كلي        : ابن صقالب ) 7(

، 38، وجملة آفاق الثقافة والتراث، مركز مجعة املاجد للثقافة والتراث، اإلمارات العربية، السنة العاشـرة، العـدد                  193ص
  .149ص، 2002، يوليو 1423ربيع اآلخر 

 .82صاملصدر السابق، : الزهري. 19، 18صر السابق، املصد: العذري. 317، 183، 59صاملصدر السابق، : احلمريي) 8(

. 126ص،  5جمعجم البلدان، املـصدر الـسابق،       : احلموي. 606،  507،  394،  67،  119،  612صاملصدر السابق،   : احلمريي) 9(
 .211، 107ص، 4ساملصدر السابق، : العمري. 222ص، 5جاملصدر السابق، : القلقشندي
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اخل، وحىت الفقراء   ....واجلنات، كان األندلسيون يستمتعون باألحاسيس بالنظر وأصوات املياه وروائح الزهور         
  .)1(، فقد كانت حول بيوم جنات وحدائق صغرية، يقتاتون منها مبا يغرسون فيها من بقل ومثر

  :املظهر الداخلي للمرتل-
خل املرتل تربز الصورة املوحية جبمال العمران، فالزخرفة وأشكال التنميق تبدأ يف الظهور مبجـرد         إن دا 

، )3(، حيث يتواجد ذلك الصحن، الذي ميثل فتحة مساوية، تتوسطها بركة أو حبرية            )2(الدخول إىل وسط املرتل   
حىت البيوت اخلالية من الـصحن، فقـد   ، و)4(ويتدفق إليها املاء عرب نافورات أو ينابيع، بأشكال حيوانية خمتلفة        

  .)5(كانت تتميز بأحسن األشجار
فالبيت األندلسي يتسم بالتزيني من الداخل، لالستمتاع به دون غريه، فإن ذلك الصحن الذي حيـاط                

 ، فاملاء والزهـر   )6(بالزينة واملاء واالخضرار وألوان األزهار، حقيقة ميتع الناظر من خمتلف البيوت املنفتحة عليه            
  .يعمالن على إنعاش، وجتميل املنظر، بل يعتربان مظهرا يبعث على احلركة والبهجة داخل املنازل األندلسية

وإذا دخلنا إىل البيوت احمليطة بالصحن، فنجد تلك الزخارف املختلفة، ذات صـور نباتيـة وزهـور                 
خلارجي، اخلايل من كـل     ، حيث ختتلف اختالفا واضحا عن تلك الصورة للمظهر ا         )7 (ولوحات ملدن وبساتني  

، ويف  )9( ذو األلوان العجيبـة    )8 (زخرفة، وتكسي جدران البيوت، وتبسط أرضها بنوع من الرخام، أو الزليج          
، وهذه الكسوة يدعوا إزارا؛ ألا علـى شـكل اإلزار           )10(األعلى طرز خشبية تلي مباشرة السقف اخلشيب      

، و  )12(فة إىل خمتلف اخلزائن اخلـشبية ذات طبقـات        ، إضا )11(اللباس، حيث يغطي اجلزء األسفل من اجلسم      
األفرشة اليت هي األخرى تتفاوت يف مجال تركيبها وغالئها وتوفريها يف املرتل حسب االنتمـاء االجتمـاعي                 

، والبسط الفـاخرة والتنتليـة    )13("األسرة املرصعة، واحلصر الفتانة   :" لألسرة، فاألفرشة يف منازل األغنياء، هي     
  .)14(ناعتها بعض املدن األندلسيةاليت اختصت بص

                                                           
 .84صاملصدر السابق، : يبالض. 4ص، 3جالنفح، : املقري) 1(

 .139صاملرجع السابق، : عفيف نسي) 2(

 .106صاملرجع السابق، : سعيد بنحمادة. 127صاملرجع السابق، : توروس بلباس. 139صاملرجع نفسه، : عفيف نسي) 3(

 .324صالسابق، األندلس يف اية املرابطني ومستهل، املرجع : عصمت دندنش. 139صاملرجع السابق، : عفيف نسي) 4(

 .127صاملرجع السابق، : توروس بلباس) 5(

  . 1389ص، 2جاحلضارة اإلسالمية، املرجع السابق، " نباتات الصباغة والنسيج:"لويز يولرت.139صاملرجع السابق، : عفيف نسي) 6(
 .املرجع نفسه، ص نفسها) 7(

 .1851املصدر السابق، : ابن منظور. الصخور امللساء) 8(

 .202، 1جنفح الطيب، : رياملق) 9(

 .245، 244ص، املرجع السابق،بعض املصطلحات للعمارة األندلسية: عبد العزيز سامل) 10(

 .املرجع نفسه،ص نفسها) 11(

 .58صاملصدر السابق،: ابن عبدون) 12(

 .201ص، 1جنفح الطيب، املصدر السابق، : املقري) 13(

 . 502صاملصدر السابق، : القز ويين. 222ص، 1جاملصدر نفسه، : املقري) 14(
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، إضافة إىل إهـاب     )2(، وحصر من حلفاء   )1(أما منازل العامة، فكانت تفترش ببسط من صوف       
  .)4(، واحلنبل كنوع من أنواع البساط)3("هيدورة"احليوانات اليت يصطلح عليها العامة يف األندلس بـ

صب يف قالب فين يشبه بناء البيـت        ولذلك فقد كان املرتل األندلسي  يتميز بصورته اجلميلة،          
الشعري، الذي يظهر بشكله املتواضع املتمثل يف شطرين، لكن إذا قرأنا ومتعنا فيه، تظهر فيه القيمة الفنية 
العالية، اخلاصة بالوزن القافية ودالالت األلفاظ والبيان والبديع، وكل ما يعرف بزخـارف األبيـات               

يت شاعر وآخر حسب فصاحة صاحبه، فكذلك املرتل األندلـسي،          الشعرية، املتفاوت يف البالغة بني ب     
الذي يظهر ببساطة شكله اخلارجي، وخلوه من كل تنميق،  لكن داخله يتصف مبظاهر التنظيم واألة،                
املتمثلة يف جمموعة البيوت، اليت يتوسطها صحن أو بئر، مزين بأنواع األزهار واألشجار امللتفة حـول                

كثر بالولوج إىل بيوته حيث الزخارف املتنوعة و األفرشة املختلفة، فقط بني الفقري بركة، ويزيد اجلمال أ   
  .والغين يف درجات تنميقه وزينته

وخالصة قولنا مما حاولنا االطالع عليه ودراسته، أن األسرة األندلسية قد اهتمت باملظهر، سواء              
ألواا ووسائل الزينة املختلفة، فقد اعتادت مظهر األفراد أو احمليط، فكما اعتادت اختيار أنواع األلبسة و     

ذلك يف بناء مرتهلا بشكل منظم متكرر يف كل املنازل، مستخدمة يف تزيينه كل األساليب اليت جتعل منه                  
فسحة مروحة على النفس، فلم تم األسرة جبانب على حساب آخر، وإمنا حاولت بكل ما أتيح هلا، أن 

  .فنية متميزةيظهر أفرادها ومرتهلا يف صورة 
  
  

                                                           
 . 136صاملصدر السابق، : ابن قزمان. 286صاملصدر السابق، : اإلدريسي) 1(

 . 44صاملصدر السابق، قسم املوحدين : يابن عذار) 2(

ة يف  ، وال يزال مستعمال عند الشاوي     320ص،  2جألفاظ مغربية، املرجع السابق،     : األهواين: رمبا أصلها الكلمة بربري، كما جاء يف      ) 3(
  ".أهيدورث"بالدنا،بلفظ 

 .155ص، 1جألفاظ مغربية ، املرجع السابق، : األهواين. 419ص، 3مالذخرية ، املصدر السابق، : ابن بسام)4(
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أولت األسرة األندلسية اهتماما كبريا بزيها ومجاله ورونقه، فامتازت يف هذا اجلانب أميا امتياز،              
لكن هل كان هلا االهتمام نفسه بغذاء األفراد وصحتهم؟ وهل اهتمت بالتربية اجلسدية كما اهتمـت                

اء بالصحة، يعترب معيـارا ملعرفـة املـستوى         بالتربية الروحية؟ خاصة إذا علمنا أن نوع الغذاء واالعتن        
  :   االجتماعي لألسرة، ومدى ثقافتها الوقائية والطبية، وهذا ما حناول أن نستكشفه يف العناصر اآلتية

        
يعترب الغذاء أحد أهم  متطلبات حياة الفرد، فهو مثل املاء واهلواء، وخيتلـف فقـط يف قيمتـه                   

، تبعا للمستوى املعيشي لألسرة، أو حسب عادات اتمعـات، أو حـسب أذواق األفـراد،                ونوعيته
وانطالقا من ذلك، حناول دراسة غذاء األسرة األندلسية، ومعرفة أهم عاداا، سواء يف أنواع الغذاء أو                

  :أذواقه أو أطباقه، وقبل ذلك التعرف على حمتويات مطبخها ومتطلباته، ويتبني ذلك يف اآليت

  ::::مستلزمات المطبخمستلزمات المطبخمستلزمات المطبخمستلزمات المطبخ----1

إذا ما دخلنا أي مطبخ والحظناه سواء يف القدمي أو احلديث، فإننا جند به ما يـستخدم إلجنـاز        
األطباق الغذائية، وتتنوع هذه املستخدمات بـني مـواد غذائيـة، وأدوات ووسـائل، ومطيبـات                 

لزمات يف مطبخ األسرة    ومستحضرات، وبتنوعها وتوفرها، تتنوع أذواق مائدة الطعام، وأهم هذه املست         
  : األندلسية ما يأيت

  :أهم الوسائل املستعملة يف املطبخ-أ

  :نار الطهي ووسائلها-

إن املعلومات املتوفرة عن أهم وسائل النار يف املطبخ األندلسي كثرية، إال أا إشارات فقط إىل                
الصه من طرق وضع الطعام     أمسائها وحقيقة تواجدها باملطبخ، لكن ال نعرف شكلها إال مما حناول استخ           

  .التنور والكانون: اليت توصلنا إىل تصور تقرييب، ومن أمهها
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فمن إحدى الكيفيات، أمكننا أن نستخلص بأن التنور شكل توقد فيه النار، ويغطى مبا مينع خـروج                  
 إىل أن التنور    ، وكتاب الطبيخ ملؤلف جمهول أيضا، ال يعطينا شكله، وإمنا يشري          )1(حرارة النار، أو دخول اهلواء    

، وإذا ما رجعنا إىل القواميس اللغوية، فإننا جند التنور له           )2(شكل يدىل أو يدخل فيه الطعام، موضوع على نار        
 ومن املعتـاد أن  ،)4 (، ويف وثائق املرابطني واملوحدين، ذكر أنه مصنوع من فخار جيد)3(شكل أسطواين حمفور 

ـ          وال تكون احلفر من فخار، وإمنا اآلنية،         ، ةإذا الحظنا الشكل األثري له، والذي يظهر يف الصورة الفوتوغرافي
  . )5(يتبني لنا أنه إناء فخاري على شكل أسطواين

ومن خمتلف هذه الشواهد، نستنتج أن التنور إناء فخاري كبري، حمفور على شكل أسطواين، له فتحة يف                 
ة أو دخول اهلواء، وفوق الغطاء يوضع اخلبز أو         األسفل يدخل منها الفحم، ويف األعلى غطاء مينع خروج احلرار         

  . اللحم أو القدر احلامل للطعام، فتكون حرارته لينة هادئة

وأن الكانون إناء كبري مفتوح، يوضع فيه الفحم، حيث خيتلف يف التغطية عن التنور، إذ جند أن آنيـة                   
  .)6(لة مباشرة بالنار من غري غطاءالطعام يفصلها عن النار يف التنور غطاء، وأما يف الكانون فتكون متص

وأما لفظ الفرن الوارد ذكره يف كتب الطبيخ، فهو الفرن الذي ال يزال ببالد املشرق العـريب لفظـا                   
وشكال، ويقابله لفظ املخبزة والطباخ يف بالدنا، حيث إن من اإلشارات الكثرية يفهم أنه خارج املرتل، فيقول                 

، فهـو مثـل     )8(»وترسل إىل الفرن  « ،   )7(»ويبعث ا إىل الفرن   «: صاحب كتاب الطبيخ يف بعض اإلشارات     
 ألسباب عديدة، منها احلاجة إىل مساحة مناسبة يف  املطبخ،           -"دافيد ويرت "كما يذكر   -التنور إال أنه يلجأ إليه      

  .)9(أو إىل األدوات الالزمة للطبخات الكبرية

                                                           
فضالة اخلوان يف طيبات الطعام واأللوان، حتقيق حممد بن شقرون، إشراف إحسان عباس دار الغرب اإلسالمي،                : ابن رزين التجييب  ) 1(

وتلصق األقراص  (...)أوقدت النار يف التنور وسعرت حىت حيمى ويبيض،       ...« :الحظ القول . 37، ص 1984،  2بريوت،ط
ويغطى فم التنور واألثقاب اليت يف أسفله مبا مينع خروج حـرارة النـار منـه،                (...)سريعا يف جنب التنور واحدة واحدة     

 »...ودخول اهلواء فيه

، 32،ص  1962،  1961،  10،  9مألندلس، صحيفة معهد الدراسات اإلسالمية مدريد،       كتاب الطبيخ يف املغرب وا    : مؤلف جمهول ) 2(
38 ،193. 

 .391ص، 1جاملصدر السابق، : الفريوز أبادي) 3(

 .308صوثائق املرابطني واملوحدين، املصدر السابق، :عبد الواحد املراكشي) 4(

  ).09: (انظر امللحق رقم) 5(
 .71صق، املصدر الساب: ابن رزين التجييب) 6(

 .90، 63، 62صكتاب الطبيخ، املصدر السابق، : مؤلف جمهول) 7(

 .54صاملصدر نفسه، ) 8(

 David.1023ص،  2ج ، احلـضارة اإلسـالمية يف االنـدلس، املرجـع الـسابق،       "فنون الطبخ يف األندلس": دافيد ويرت) 9(

Waines:"alimentacion en Al-Andalus",El legado Marroqui y Andalusi 
,universidad Abdelmalek Assaadi, facultad de letras y ciencias 

humanas,Titwan, qoloquios n4, Abril, 1991, p48.    
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  :أدوات وضع الطعام للطهي-

ها الطعام للطهي، فهي كثرية ومتنوعة، إال أنه يكفي االقتصار هنا على أما األدوات اليت يوضع في   
  :بعضها، واليت يكثر استعماهلا، ويشار إليها يف املصادر املختلفة، وأمهها

  :القدر

وقد تنوعت أشكاهلا وأحجامها ومواد صناعتها، لكن األكثر استعماال القدور املـصنوعة مـن              
، وعلى سبيل اإلشارة، فإن هناك من املدن األندلسية ما اختصت           )2(ج، أو احلنتم املزج   )1(الفخار اجليد 

  .)3(بالفخار جلودة تربتها، فكان تؤخذ منها أواين الفخار للطبخ

  :  امللة

ابـن  وهي من األدوات اليت يوضع فيها الطعام، لكن ختتص ملا خيبز، فكما يذكر حمقق كتـاب     
، إال أنه قد وصف يف إحدى الكيفيات، بأنه آنيـة  )4(»امللة هي حفرة حتفر يف الرماد احلار   « أن   رزين،

، ويف موضع آخر أيـضا، يوضـع        )5(توضع فوق النار، فإذا محيت وضع فيها اخلبز حىت يستويف طيبه          
، كما تؤكد وثائق    )6 (»...يف ملة على النار بعدما تدهن بقليل من السمن        «الطعام بعد حتضريه للطهي   

، وهذا إن دل على شيء، فإمنا يدل على )7(مللة مع جمموعة من األوايناملرابطني واملوحدين اليت ذكرت ا
  .أن امللة إناء وليست حفرة

  :املقالة

تنوعت أشكاهلا من صغري إىل كبري،كما أا ختتص ببعض األطعمة دون غريها، وهي األطعمـة               
وضع فيها مـا    ،مث ي )8(اليت تقلى وال تغلى كالسمك مثال، ويف معظم احلاالت كانت متأل بزيت ساخن            

  .سيقلى
  

                                                           
 .308صوثائق املرابطني واملوحدين، املصدر السابق، :  عبد الواحد املراكشي) 1 (

كون واألكاسيد املعدنية، وغالبا ما يكون بنيـا، أو أخـضرا       الفخار املطلي املزجج بالسلي   « :واحلنتم هو . املصدر نفسه، ص نفسها   ) 2(
اجلزير العربية قبل اإلسالم، أحباث مقدمة للندوة العاملية الثانية لدراسات تاريخ اجلزيـرة             : الصقار سامي وآخرون  . »داكنا

  .186ص، قسم التاريخ، كلية اآلداب، جامعة الرياض، اململكة العربية السعودية، 1979أفريلالعربية، 
 .110ص، 4ساملصدر السابق، : العمري) 3(

 .37ص،2املصدر السابق، هامش التحقيق رقم : ابن رزين التجييب) 4(

 .37صاملصدر السابق، : ابن رزين التجييب) 5(

 .72صاملصدر نفسه، ) 6(

 .308صوثائق املرابطني واملوحدين، املصدر السابق، : عبد الواحد املراكشي) 7(

 . 41، 40، 35، 28، 23، 22، 21صتاب الطبيخ،ك: مؤلف جمهول) 8(



 121

  
  :أدوات أخرى

والطنجري وهو  ،  )1(وهناك الكثري من األدوات، مثل الطاجن وهو امللة ويكون من فخار أو حديد            
 والقصعة وهي آنية للعجن أو وضـع        )4( أو من حناس   )3(،أما الربمة فهي قدر من فخار      )2(قدر واسعة   

، واملهراس الذي يكون من احلجـر أو        )6(والرقيق، والغربال لتصفية الدقيق مثال بني اخلشن        )5(العجني
،املغارف املستعملة ألخذ الطعام من القـدر أو        )8(أي طعام آخر   ، والسكني لتقطيع اللحم أو     )7(العود
، إضافة إىل األطباق واألقداح واألكواب واألسطال والكؤوس املصنوعة كلها من الرخام اللني )9(املقالة

،والغطاء املثقوب الـذي    )11(اليت تستعمل حلفظ الزيت واخلل والدقيق      ت، واخلوايب واجلرا  )10(األبيض
  .)12(يوضع على آنية الطعام وهي ال تزال ساخنة، حفاظا على احلرارة ونفاذ األخبرة يف آن واحد

  :مستحضرات ومطيبات-
هي كل ما جيلب إىل مطبخ األسرة، وتقوم بتحضريه املرأة أو اخلدم من خمتلف املواد حىت تصبح                 

  :ناصر تدخل يف الطعام ومنهاع
  :التوابل واألفاويه

الـسنبل  : يف األندلس أنواع األفاويه مخسة وعشرون صنفا منها       ...«:يذكر منها املقري يف قوله    
  )13 (»...والقرنفل والصندل والقرفة والذريرة

                                                           
 .37صاملصدر السابق، : ابن رزين التجييب. 48املصدر نفسه، ص) 1(

كتاب الطبـيخ، املـصدر الـسابق،       : مؤلف جمهول . 308صوثائق املرابطني واملوحدين، املصدر السابق،      : عبد الواحد املراكشي  ) 2(
 .233، 193ص

 .39سابق، ص املصدر ال: ابن رزين التجييب) 3(

 .226، 223، 197، 205، 206صكتاب الطبيخ، املصدر السابق، : مؤلف جمهول) 4(

 .296صاملصدر السابق، : اإلدريسي. 204، 200، 203صاملصدر نفسه، ) 5(

 .228صكتاب الطبيخ، املصدر السابق، : مؤلف جمهول) 6(

 . 212، 83، 64صاملصدر نفسه، ) 7(

 .208، 38، 32، 28، 27، 21صاملصدر نفسه، ) 8(

 .75، 74، 71، 71، 67، 60صاملصدر نفسه، ) 9(

 .106صاملصدر السابق، :ابن دحية.296صاملصدر السابق،: اإلدريسي. 283صفرحة األنفس، املصدر السابق، :  ابن غالب) 10(

، 2جتاوى، املـصدر الـسابق،      الف: ابن رشد اجلد  .  308صوثائق املرابطني واملوحدين، املصدر السابق،      : عبد الواحد املراكشي  ) 11(
 . 938ص

 .30، 29كتاب الطبيخ، املصدر السابق، ص : مؤلف جمهول) 12(

 . 199ص، 1جالنفح، املصدر السابق، : املقري) 13(
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 كما تذكرها كتب الطبيخ  يف كل أطباق الغذاء، حيث إن املعلومات عنها متكررة، فهي نفسها              
 والزجنبيل  )1(الفلفل والكزبرة اليابسة والقرفة والزعفران والكمون والسنبل      : يف معظم الطبخات، وأمهها   

ـ          )3( وصعتر )2(والقرنفل ودار صيين   جبميـع  «، ويف بعض الطبخات ال تذكر بأمسائها وإمنا يشار إليها ب
  .)4(»التوابل واألفاوية

    :   اخلل وأنواعه

، ويصنع منها أنواع خمتلفة     )5(ر يدخل يف األطعمة املختلفة      يركب ويوضع يف املطبخ كمستحض    
،و )6(»اخلل األبيض املصنوع من العنب األبيض املتناهي يف احلالوة اخلالص الذي مل يدخله مـاء  «:أمهها

، فريكب من الليمون األخضر حيث يشق نصفني ويعصر ماؤه ويصفى خبرقـة خفيفـة               )7(خل الليم «
وضع معه ملح، وتوضع يف موضع تدركها الشمس، مث يـصفى مـرة أو              ويوضع يف أواين زجاج، مث ي     
،وخل النعنع األخضر، حيث يركب بإضافته مثل وزنة اخلل األبـيض           )8(»مرتني، ويطبع عليه بالزيت     

  .)9(السابق الذكر، مث يقطر ويصفى ويوضع يف أواين زجاج

  :املري وأنواعه

لطعام مثل امللح، وذا ميكن أن يكـون        كثريا ما يذكر يف كتب الطبيخ، حيث إن حضوره يف ا          
، وهو على عدة أنواع، منها      )10(مذاقه جيد، ففي كل الوصفات يذكر على أنه يؤخذ منه مقدار صغري           

، واملري املطبـوخ وهـذا مـري        )11(ما يدوم حتضريه مدة طويلة، فيأخذ فصال كامال كاملري النقيع         
واملري املصنوع مـن     ،)13(رية، كاملري املسطار  ، وهناك أنواع املري اليت تعمل يف مدة قص        )12(اخلاصة

                                                           
نبات طيب الرائحة، منه أنواع تزرع للزينة، يستخرج من جذوره نوع من العطور،شجرته صغرية، ورقه كورق العصفر، وكذلك                  ) 1(

املرجـع الـسابق،    : معجم املصطلحات الطبيـة   . فر ملس غسر شائكة، ليس له ساق وال مثر وال زهر            أغصانه كلها ص  
 .628ص

(...) معرب من دار شيين الفارسية، شجر هندي يكون بتخوم الصني، وهو كالرمان؛ لكنه أوراقه كأوراق اجلوز إال أـا أرق،                   « ) 2(
 . 617صاملرجع نفسه، : معجم املصطلحات الطبية . »ةويطلق اليوم على القرفة الغليظة، أو القرفة الصيني

 . 28-22كتاب الطبيخ، املصدر السابق، ص ص : مؤلف جمهول) 3(

 .61صاملصدر نفسه، ) 4(

 .املصدر نفسه ، من أول الكتاب إىل آخره) 5(

 .82صاملصدر نفسه، ) 6(

 .261صاملصدر السابق،: ، ابن رزين التجييب40صاملصدر نفسه، ) 7(

 .املصدر نفسه،ص نفسها: ن رزين التجييباب) 8(

 .املصدر نفسه،ص نفسها) 9(

 .كتاب الطبيخ،من أول الكتاب إىل آخره: مؤلف جمهول) 10(

 .263، 262صاملصدر السابق، : ابن رزين التجييب. 82، 25صاملصدر نفسه، ) 11(

 .263، 262صاملصدر نفسه : ابن رزين التجييب) 12(

 .268صاملصدر نفسه، ) 13(
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، أو خببز غري حمرق، وهذا األخري يشري إليه املؤلف اهول أنه            )1(عصري العنب واألفاويه دون خبز حمرق     
 وهناك نوع آخر وهو مـري مـن         )3(، مث هناك مري معجل وآخر يصنع يف يوم وليلة         )2(خاص بالعامة 

  .)4(احلوت

  :الزيوت و الدهون
، حىت  )5(واع عدة، رغم سيطرة زيت الزيتون، وذلك لوفرة أشجار الزيتون يف  األندلس            وهي أن 

، وتتنوع بني زيت الزيتون اللجني أو زيت اليد األخضر الطري أو زيـت  )6(أصبحت من أبرز صادراا   
باسم ، واليت تذكر دائما يف األطعمة املختلفة، ولكن فقط يقتصر على ذكرها             )7(الزيتون املطبوخ الصايف  

، لشيوعها بني الناس، أما أحيانا حني ينعدم الزيتون، فهناك من الزيوت ما حياولون التعويض ،                )8(الزيت
وهـو  -يؤخذ حب البطم  «، إضافة إىل الوصفة اآلتية،  حيث        )9(وهي زيت الكارمت األخضر الصايف    

اجلميع  ويعـصر حـىت       واجلوز املقشر واللوز املقشر والسمسم أجزاء متساوية، فيطبخ          -احلبة اخلضراء 
  .)10(»... خيرج دهنه

وإضافة إىل الزيوت هناك ما تدسم به األطعمة، وهي األدهان املختلفة،اليت هلا عـدة عمليـات                
الستخالصها مذكورة يف كتب الطبيخ، فتستخلص من اللوز احللـو واجلـوز والفـستق والـصنوبر                

  .)11(عة االستحالة والفسادوالسمسم، وينصح باستعماهلا يف وقتها دون تركها؛ ألا سري

  :اجلنب

فـضالة  من احليوانات ميكن لألسرة أن حتصل على ما جيفف من جنب وقديد، حيث يذكر يف                
 كيفية احلصول على هذين املستحضرين، وذلك أن اجلنب الذي يستخرج من احلليـب، الـذي                اخلوان

ي واآلخر يابس، فـالطري     تستخرج منه األطعمة املختلفة من رايب وزبدة وهو عل نوعني أحدمها طر           

                                                           
 .286صاملصدر نفسه، ) 1(

 .82صكتاب الطبيخ، املصدر السابق، : مؤلف جمهول. 268صاملصدر نفسه، ) 2(

 .269صاملصدر نفسه، : ابن رزين التجييب) 3(

 .270، 269صاملصدر نفسه، ) 4(

 .211، 107، ص 4ساملصدر السابق، : العمري. 517،119صاملصدر السابق، : احلمريي) 5(

 .264صسابق، املصدر ال: اإلدريسي) 6(

 .459، 458وثائق املرابطني واملوحدين، املصدر السابق، ص : عبد الواحد املراكشي) 7(

 .256-21صكتاب الطبيخ، املصدر السابق، ص : مؤلف جمهول) 8(

 .458وثائق املرابطني واملوحدين، املصدر السابق، ص : عبد الواحد املراكشي) 9(

 .271ص املصدر السابق،: ابن رزين التجييب) 10(

 .272صاملصدر نفسه، ) 11(
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 اخلروف أو اجلدي، اليت تضاف إليه ويترك طيلة         )1(يؤخذ مما حضر من العقيد من اللنب باستعمال أنفحة        
، والنوع الثاين يتمثل يف اجلنب اليابس، حيث يعتـرب مـن            )2(يوم وليلة، حىت جيف، مث جيعل عليه امللح       

ثاين من شهر مارس أو أفريل، مث يوضع يف مكان          املستحضرات املومسية، فيشرع يف حتضريه يف النصف ال       
  . )3(ذي ظل ليكمل جتبنه يف شهر ماي ويوضع يف اخلوايب ليحفظ

  :القديد

 هو تقطيع للحم إىل شظايا فضالة اخلوانأما القديد فكما نعلم هو اللحم افف، وكما ذكر يف  
  .)4(ال مقابلة للشمس أياما حىت جتفكبرية، مث يضاف إليه اخلل وامللح وأنواع التوابل، مث تعلق يف حب

  : مواد غذائية أخرى-

البقـري والغنمـي   : تبعا ملا تنقله كتب الطبيخ، فإن املواد الغذائية قد تنوعت بني حلوم بأنواعها    
   .)5(إخل، والبيض وأنواع البقول وأنواع احلبوب...والدجاج واحلمام واحلوت

ستحضرام يف الطبيخ، فهل هذا التنوع دليـل        إذا علم تنوع نشاطات األندلسيني ووسائلهم وم      
  :على كثرة أطباقهم الغذائية وتنوعها أم ال؟ ميكن اإلجابة عن هذا التساؤل يف اآليت

        ::::األطباق الغذائيةاألطباق الغذائيةاألطباق الغذائيةاألطباق الغذائية----2222

قبل البدء يف احلديث عن األطباق الغذائية، جيدر بنا اإلشارة إىل اصطالحاتنا املختلفة على هذه               
ألخباز عن خمتلف األغذية األخرى، اصطلحنا على تسمية هـذه األخـرية            األطباق، فلتمييز احللوى وا   

بأطباق الطعام، رغم علمنا أن احللوى واألخباز من الطعام، فقد اعتمدنا ذلك استنادا لتلك األطباق على 
أا أغذية يومية خاصة بالوجبات اليومية لألسرة، أضف إليها املناسبات واالعتبارات املختلفـة، أمـا               

ى فيمكن اعتبارها كمالية ال ضرورية، وال ميكن أن متثل وجبة من الوجبات، واخلبز أيضا ما هـو     احللو
  . إال تكملة لألطعمة األخرى، حيث ميكن أن تستغين بعض األطباق عنه

                                                           
معجـم  ". شيء يستخرج من بطن اجلدي أو اخلوف قبل أن يطعم غري اللنب، فيعصر يف صوفة مبتلة بـاللنب، فـيغلظ كـاجلنب                     ) "1(

 .298صاملصطلحات الطبية، املرجع السابق، 

 .216، 215صاملصدر نفسه، ) 2(

  .220صاملصدر نفسه، ) 3(
 .273صاملصدر نفسه، ) 4(

 .كتاب الطبيخ، املصدر السابق، من أول الكتاب إىل آخره: مؤلف جمهول. املصدر نفسه، من أول الكتاب إىل آخره) 5(
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  :أطباق الطعام-أ
إن كتب الطبيخ اليت وصلتنا تعكس لنا معظم ما كانت األسر األندلسية تتناوله، وعالوة علـى                

هي تقدم لنا وصفات ألطباق يكاد يكون معظمها خاصا بالطبقة الوسطى يف اتمع األندلـسي،      ذلك ف 
أي أا ليست أطباق بالط، وال أطباق فقراء ،إضافة إىل كوا أطباقا خاصة بأهل املدن يف األنـدلس                  

ة فيه كما   كما سنراه فيما بعد، ومرجع ذلك إىل أن معظم اتمع األندلسي حضري تكاد ختتفي البداو              
، وهذا التصنيف ألطباق الطعام تكاد جتمـع عليـه معظـم دراسـات              )1(بيار غيشار أشار إىل ذلك    

  .)2(الباحثني
أما إذا تصفحنا كتب الطبيخ، فإننا جند الكثري من الوصفات والكيفيات، اليت حناول مجعها ولو               

  : ذكرا ألمسائها املختلفة يف اآليت
  : أهم األطباق وأشهرها

  :يف أهم أنواع األطباق وأشهرها بناء على اعتبارات عدة ومنهاميكن تصن
  :أنواع األطباق باعتبار مكوناا

تدلنا الوصفات املتنوعة على أن هناك أنواعا كثرية من األطباق، فهناك أطباق الطعام، وأطبـاق               
ة جنده هو اآلخر    احللوى، وأطباق املعاجني وأطباق األشربة وغريها، وإذا أخذنا مثال نوع أطباق األطعم           

يتنوع أنواعا كثرية وتذكركتب الطبيخ هذه األنواع من األطباق مرتبة بالنظر إىل أمهيتها وأفضليتها عند               
، وبعدها أطباق الثريد    )4(، مث أطباق احلوت   )3(األندلسيني، فأهم األطباق األطباق اليت تعمل من اللحوم       

 أطباق احللـوى    )6(وأطباق البقليات واملخضرات  ، وتفصل بني األطباق السابقة      )5(والكسكس واهلريسة 
  .)7(واألخباز

ا تستعمل كثريا، واالهتمام    ويالحظ على تلك األطباق أا مذكورة بكيفيات عديدة، توحي بأ         
الثريد الكامل، الذي يعد من أطعمـة       : كبري، وهذا ما رأيناه مع الثرائد املختلفة، واملتمثلة أمساؤها يف         ا

                                                           
 .ذكرنا هذا سابقا يف الفصل الثاين) 1(

 .1021David Waines:Op,Cit, p47، 1019، ص2، املرجـع الـسابق، ج  "فنون الطبخ يف االندلس:" دافيد ويتز)2(

edited by David , patternes of every life,"ed firPots an:"Manuela Marin
Waines, Formation of the classical Islamique world,V10,p289.                   .    

                                                                                                                             
                    

  .171-21كتاب الطبيخ، املصدر السابق،ص ص:  مؤلف جمهول) 3(
  .179-172صاملصدر نفسه،ص ) 4(
 .194-179املصدر نفسه، ص ص ) 5(

 .222-220صاملصدر نفسه، ) 6(

 .219-195املصدر نفسه، ص ) 7(
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، وثريد  )3(، وثريد أبيض بالبصل يدعى الكافورية     )2(، وثريد اخلل وهو من أجل الثرائد      )1(امللوك والوزراء 
، وغريها، وأطباق احلوت املتنوعة أيضا، حيث تدخل ضمنها التفايا اخلضراء والبيضاء،            )4(بلحم اخلروف 

طعمة، ، وغريها، أضف إىل ما يالحظ من دخول اللحوم والبيض يف معظم تلك األ             )5(واملنشى، واحملشى 
سواء األطباق اليت حتمل أمساء تلك اللحوم أو غريها، ومن أطباق اللحوم اليت مسيت باسم اللحم الـذي   

إخل، وأرانـب وطيـور     ...)7( والدجاج احملشي، واخلفان والفراج والفروج     )6(أنواع الشواء : صنعت منه 
  .)9(، وثرائد وتفايا وكسكس وغريها)8(خمتلفة كالعصافري واحلمام واحلجل

  : أنواع األطباق باعتبار الفصول واملناسبات
وإذا نظرنا يف أصناف الطعام من زاوية مناسباا وأوقاا، فإنه ميكننا أن نستقي أيضا جمموعة من                

  .األطعمة اخلاصة بذلك
، ولون من اللحوم ألصـحاب       )10(فهناك أطعمة خاصة بالشتاء واأليام الباردة، كثريد الشبات       

، وأخرى خاصة بالصيف كالسكباج، الـذي يتخـذ         )12(، والبليط أو البلياط   )11(العلل يف هذا الفصل   
، وآخر يصنع يف اجلنات والبساتني يف       )14(، ولون آخر يصلح لفصل اخلريف     )13(للشبان من حلم العجول   

وهناك أطعمة خاصة  باملناسبات املختلفة كالسفر  الذي يصلح معـه            .)15(فصول الرتهة، يدعى اجلنانية   

                                                           
 .180-179صاملصدر نفسه، ) 1(

 .180صاملصدر نفسه، ) 2(

 .182-181صاملصدر نفسه، ) 3(

 .182صاملصدر نفسه، ) 4(

 .176-173املصدر نفسه ص ص : مؤلف جمهول) 5(

 .34-28صاملصدر نفسه، ) 6(

 .64-50املصدر نفسه،ص ) 7(

 .44-42املصدر نفسه،ص ) 8(

 .190-179صاملصدر نفسه،) 9(

  .193املصدر نفسه،ص ) 10(
 .112املصدر نفسه،ص ) 11(

البليـاط أدىف العـسل     «: واملثل. 54ص،  2قاملصدر السابق،   :  الزجايل » البليط يف ينري   كل شيء يف وقت حىت    « : انظر املثل ) 12(
  .251ص، 2ق، املصدر نفسه، »أحلى

 .112صكتاب الطبيخ، املصدر السابق، : مؤلف جمهول) 13(

 .املصدر نفسه،ص نفسها) 14(

  .172صاملصدر نفسه،) 15(
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، أما الوالئم فيذكر يف كتاب الطبيخ أن هناك سبعة ألوان خاصة يف   قرطبـة                 )1(مكيةصنعة تدعى الرب  
  .)3(، والثريدة املثومة يف يوم النريوز)2(وإشبيلية، من بينها املخلل

  :أنواع األطباق باعتبار فئات اتمع وعناصره
لزيـادة وزـن    جند ضمن كتب الطبيخ أطباقا خاصة بالنساء كالفدوش، الذي تتناوله النساء            

شـيخني  «: ، وتضيف األمثال طعاما هلذه الفئة األخرية يف قوهلا)5 (،ونوع من الفراخ لكبار السن   )4(مثال
،وهناك نصوص متناثرة بني ثنايا كتب الطبيخ، تذكر أمساء         )6(»واحد يربد وواحد يشرد   : على عصيدة 

، نسبة إىل قبيليت ملتونـة       )7(الصنهاجيلبعض األنواع من األطعمة متأثرة بالرببر، ومن ذلك اللمتونية، و         
  .وصنهاجة الرببريتني، حيث تنبثق عنهما عائالت املرابطني

ويف آخر كل طبق أو أكلة، نلحظ طريقة التزيني األخرية قبل تقدمي الطبق للتناول، حيث تضاف           
لفيجن، واللوز عدة مواد تزيدها حتلية،وحسن منظر، كالسكر والسنبل والقرفة، وعيون األترج والنعنع وا

  .)9(، وتفرش الصحفة مثال بورق األترج، ويرتب الطعام ترتيبا حسنا)8(والصنوبر
ونستخلص مما سبق أن األسرة األندلسية كثرية االهتمام بالطعام وأذواقه املختلفة، وطرق تزيينه             

عادات األسـرة   وال بد أن هذا التنوع ميثل أهم        . وتقدميه، فتعددت النشاطات اليت تقوم ا يف مطبخها       
  .األندلسية يف أسلوب غذائها

  :أطباق احللوى وأنواع اخلبز-ب

  :أطباق احللوى-

املتأمل لكتب الطبيخ األندلسية واملغربية، يلحظ أا تفرد ألطباق احللوى وأنواع اخلرب قـسما              
ىل به أحـد    خاصا ا، وبالوصفات والكيفيات املختلفة اليت تعد ا، ولعل هذا التقسيم يعود إىل ما أد              
  .)10(الباحثني من كون احللوى من األطعمة املرغوب فيها عند كل الطبقات والفئات االجتماعية

                                                           
 .49املصدر نفسه،ص ) 1(

 .26املصدر نفسه،ص ) 2(

 .54صاملصدر السابق، :  رزين التجييبابن) 3(

 . 184صكتاب الطبيخ، املصدر السابق، : مؤلف جمهول) 4(

 .113املصدر نفسه،ص ) 5(

 . 432ص، 2قاملصدر السابق، : الزجايل) 6(

 .193صاملصدر السابق، : ابن رزين التجييب. 187، 24كتاب الطبيخ، املصدر السابق،ص : مؤلف جمهول) 7(

 .56،58،61،119،133،134،218، 52، 50، 43ص كتاب الطبيخ، املصدر السابق، :مؤلف جمهول) 8(

 .218، 95صاملصدر نفسه، ) 9(

(10) Garcia Sanchez: Dietics aspects of  food in Al-Andalus, patterns of everyday life, 

edited by David Waines,the formation of th classical islamic world,p286 
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وتدلنا األمثال العامة هي األخرى على بعض أطباق احللوى، ومن ذلك احللوى املسماة شـبات           
ا ، فهـذ  )1 (»كتعمل شبات بشحم  : مسعت بنت السلطان الساعي يسعى، قالت     «: بشحم،  يف قوهلم   

، كما تشري األمثال إىل عصيات تعمـل        )2(النوع املذكور يف هذا املثل توجد له وصفة يف كتب الطبيخ          
  .)3(»خفاف رشاق، حبل عصيات العيد« : مبناسبة األعياد، وذلك يف قوهلم

كما جند حلوى أخرى يف كتب الطبيخ، اليت تعمل من متر أو عسل أو سكر ، فيضفي عليهـا                   
كحالوة التمر، والعـسل، أو حـالوة       : ة متنوعة بني ما يدعى باسم احلالوة      تلك احلالوة، وهي كثري   
، أو منسوبة إىل )5(كاحملشو بالسكر أو الكعك من السكر: ، أو باسم الكعك)4(سكرية، أو حالوة شامية

، أو غري ذلـك مـن اإلسـفنج    )6(كالفاكهة من السكر أو الفستقية: الفواكه واملكسرات الداخلة فيها   
، وهناك أنواع أخرى خاصة بطبقة دون أخرى، كالسنبوسك الذي لـه            )7( والقنانيط احملشوة  والفالوذج

نوع خاص بالطبقة اخلاصة ويعرف بسنبوسك امللوك ويكون أحتف وأحسن مـن سنبوسـك              : نوعان
  .)8(العامة

، واليت جاء احلديث عنها يف مـصادر        غري أن هناك نوعا من احللوى أكثر شهرة عند األندلسيني         
فة، داللة على شدة اهتمام األندلسيني ا، حىت وصفوها بأحـسن املواصـفات، فنظمـوا فيهـا                 خمتل

، وخصصت هلا كتب الطبيخ جزءا ذكرت فيه أنواعها، مما يوحي بأا ليـست مـشهورة                )9(القصائد
  .فحسب، بل يدل أيضا على أا من ألذ األطعمة األندلسية

  ان من اجلنب، كاحللوى اليت فضال عن تسميتها اسم  إال أن أمهها ما ك)10( وقد تعددت أنواعها

                                                           
 .424ص، 2قاملصدر السابق، : الزجايل) 1(

 .199، 198صاملصدر السابق، : مؤلف جمهول) 2(

 . 207ص، 2قاملصدر السابق، : الزجايل) 3(

 .  225، 224صاملصدر السابق، : مؤلف جمهول) 4(

 . 232، 231صاملصدر نفسه، ) 5(

 .  233، 232صاملصدر نفسه،  ) 6(

 . 250، 229، 223صاملصدر نفسه، ) 7(

 . 213صاملصدر نفسه،  ) 8(

: ابن عبـد امللـك  .  156، 23صاختصار القدح، املصدر السابق،   : ابن سعيد . 261ص،  1جاملغرب، املصدر السابق،    : ابن سعيد ) 9(
  )حبر املنسرح: ( وكمثال، قول ابن املناصف الشاعر. 451ص، 1ق، 1ساملصدر السابق، 

   إن قربت مجرة      فهي على األحشاء كاملاءهات اليت                                   «
                                      وكلما غص ا الئم           تبسمت عن ثغر حسناء

املغرب، املصدر الـسابق،  : ، انظر ابن سعيد»                                     تربية الظاهر فضية ال          ـباطن مل تصنع بصنعاء 
 .107ص ،2ج

 .  201 -199كتاب الطبيخ، املصدر السابق، ص ص : مؤلف جمهول) 10(
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، وتلك  )2(، ويتم إعدادها غالبا من جنب ودقيق وزيت       )1(ابنة، فقد أطلق عليها األندلسيون بنت اجلنب      
، مث يفـصل يف     )3(األنواع املختلفة تذكرها كتب الطبيخ بعد أن تذكر كيفية إعماهلا وأماكن تواجدها           

واد الداخلة يف تكوينها، كمجبنة البيض وابنة املثلثة، وهناك نوع آخـر            أنواعها حسب شكلها أو امل    
 وهو  املقري،  وإذ هذه األنواع ما يذكره        )4(ينسب إىل منطقة من مناطق األندلس وهو ابنة الطليطلية        

  .)5(جمبنة مدينة شريش، حىت اشتهر بينهم أن احملروم من دخل هذه املدينة ومل يذق جمبناا
العامة على تناوهلا صباحا وهي ساخنة؛ ألا إذا فقدت حرارا تفقد ذوقها وذلـك يف               وحنرص  

، ويفهم من هذا أا مل تكن مقتصرة على صـنعها يف       )6(»جمبنة الظهر خرج نارها وقل طالا     «: قوهلم
  .داخل املرتل، بل كانت تصنع أيضا بالفرن وتباع يف األسواق والطرقات

أفراد األسرة األندلسية نوعوا يف أشكال احللوى ، وكانوا ال يراعون           ونستنتج من كل هذا، أن      
يف صنعها اختصاصها بطبقة دون أخرى، بل تصنعها كل الطبقات، وخاصة منها ابنة، اليت تكلم عنها                

  .اخلاص والعام

  :اخلبز وأنواعه-

صرا مركبا لألطعمة يعد اخلبز طعاما تتناوله األسرة األندلسية مع األطعمة األخرى، وقد يكون عن
أو غري ذلك؛ ففي املصادر الغذائية والطبية إشارات إىل أنواع مصادر اخلبز، اليت عرفتها األسرة األندلسية 

 Làucie BolensLàucie BolensLàucie BolensLàucie Bolens::::le pain le pain le pain le painيف أيامها العادية، والظروف السيئة كاحلروب والعوز، ونفهم من عنوان كتاب 

quotidien et le pain de disettequotidien et le pain de disettequotidien et le pain de disettequotidien et le pain de disetteبه أنواع اخلبز حسب احلالة االجتماعية واالقتصادية  ، أن صاحبه قصد 
  .)7(للمجتمع، أو بني اخلبز اليومي الدائم وبني خبز ااعات، أو مبعىن آخر بني حاالت الرخاء واجلدب

وال بد أن هناك فروقات بني مركبات هذا وذاك، فمن الطبيعي أن اخلبز اليومي الدائم ال يكون                 
اعة، فاخلبز اليومي يكون حسب نوع احلبوب الداخلة يف تركيبه، وأمههـا    هو نفسه خبز يوم العوز وا     

 يف كلياته، وهـي القمـح       ابن رشد ، الذي ينقسم بدوره إىل عدة أصناف، منها اليت يذكرها           )8(القمح

                                                           
، 38ص، 2001ألفاظ املأكل واملشرب يف العربية األندلسية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، دط،         : رجب عبد اجلواد  ) 1(

41 . 

 . 184ص، 1جالنفح، املصدر السابق، : املقري. 31املصدر السابق، ص: السقطي) 2(

 . 200صكتاب الطبيخ، املصدر السابق، : مؤلف جمهول) 3(

 . 201، 200صاملصدر نفسه، ) 4(

 . 184ص، 1جالنفح، املصدر السابق، : املقري) 5(

 . 343ص، 2قاملصدر السابق، : الزجايل) 6(

  . الكتاب مل أحصل عليه، وإمنا استخلصت احلديث من عنوان الكتاب)7(

 . 202-190ص ص اب الطبيخ، املصدر السابق،كت: مؤلف جمهول) 8(
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، وهذا أفضل األنواع، وما دام كذلك فهو خمتص باألسر الغنية أو على األقل              )1(الصايف املدعو الدرمك  
، )3(، وخبز الشعري أيضا، والذي يلي خبز القمح يف اجلودة         )2( مث املدهون من القمح غري املقشر      الوسطى،

، وتعود كثرة هذه    )5(، إضافة إىل احلبوب األخرى    )4(وهذا لعامة اتمع، خاصة األسر الفقرية أو الزاهدة       
  .)7( تؤكده املصادر اجلغرافية، وهذا ما)6(األنواع من مصادر اخلبز، إىل توفر احلبوب يف الربوع األندلسية

أما خبز أيام اجلدب وااعة، حيث تندر احلبوب وينتشر الغالء، فتـشري املـصادر إىل بعـض                 
، )8(مركباته الرئيسة، فهناك املأخوذ بصفة خاصة من الفواكه، كاخلبز املصنوع مـن الـتني افـف               

، حيث تؤخـذ  )10(صنوع من السفرجل، أضف إىل ذلك اخلبز امل   )9(واملصنوع من القسطل باملاء العذب    
كميات من هذه احلبوب لتكوين هذا اخلبز الذي هو خليط من املاء واحلبوب، أومن املـاء واحلبـوب                  
والزيت، أو الزبد أو الشحم، ويعجن خبمري أو دون مخري ويلقى يف الزيت أو السمن، مث تتخـذ منـه                    

  .)11(أقراص ويطبخ يف طاجن أو ملة أو فرن
طريقة استعماله يف خمتلف األطباق، فإن هناك أنواعا خمتلفة له، منها مـا يعـد        وأما عن شكله و   

، أو يعد خبزة أو     )12(األرغفة واخلبيص وابنة واملسمنة والسنبوسك    : رقاقا، تعمل منه على سبيل املثال     
، أو فتاتا حيث يـدخل يف أشـهر األطعمـة كالثرائـد            )13(كعكا كالقرصة واآلذان احملشوة والفطائر    

  .)15("اخلبز طعاما يف األندلس"، وقد ذكر هذا التقسيم صاحب مقال )14(رفائسوال
ويلحظ الدارس أن هذا التنوع يف إعداد اخلبز، أو أنواع األطعمة اليت يدخل يف تركيبها اخلبـز،                 
يدل على أن األسرة األندلسية كانت كثرية االحتفاء باخلبز، وأنه ال غىن لألسرة األندلسية عنه رغـم                  

                                                           
 . 395صالكليات يف الطب، املصدر السابق، : ابن رشد احلفيد) 1(

 .املصدر نفسه، ص نفسها) 2(

 .302ص، 5املصدر السابق، ق: ابن الزبري. 396املصدر نفسه، ص ) 3(

 .397صاملصدر السابق، : ابن رشيد احلفيد) 4(

 .397صاملصدر نفسه، ) 5(

 .74صاملرجع السابق، : ام الدبايبسه) 6(

معجم البلدان، املصدر السابق،   : احلموي. 19،  18املصدر السابق، ص    : العذري. 616،  606،  183صاملصدر السابق،   : احلمريي) 7(
 .84، ص 3ج

 . 188ص، 4النفح، املصدر السابق، ج: املقري) 8(

 . 30صاملرجع السابق، : رجب عبد اجلواد) 9(

 . 21صه، املرجع نفس) 10(

 . 200، 193، 191، 186، 106، 100صكتاب الطبيخ، املصدر السابق،: مؤلف جمهول) 11(

 . 199، 100، 99، 93، 92ص، 90-88صكتاب الطبيخ، املصدر السابق، ص : مؤلف جمهول) 12(

 . 208، 207، 106، 91املصدر نفسه، ص ) 13(

 .193-189، ص ص 182-179املصدر نفسه، ص ص ) 14(

 . 80-74صاملرجع السابق، ص : بايبسهام الد) 15(
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 وما ذكرنا سابقا مـن كثـرة        - عرب بربر وغريهم   -، ولعل ذلك اخلليط االجتماعي لألندلس     تكراره
  .وشساعة زراعة احلبوب يف هذا اإلقليم، هو الذي أعطى هذا التنوع

  ::::األشربة والفواكهاألشربة والفواكهاألشربة والفواكهاألشربة والفواكه----3333
أنواع املشروب والفاكهة، اليت تعترب كماليات ال ضروريات،        : القسم الثاين من أقسام الغذاء هو     

  :جتعل املائدة األندلسية تبدو أكثر اء وقبوال، وسنحاول بيان أمهيتها يف نظر األندلسيني يف اآليتإال أا 

  :أنواع األشربة وأشهرها-أ

ختصص كتب الطبيخ األندلسية واملغربية للمشروب قسما تذكر فيه أنواعه املختلفـة، والـذي              
، حيـث   )2(جند هلا ذكرا يف كتب الطب     ، ومعظم هذه األنواع     )1(يتركب من عدة مواد، أمهها الفاكهة     

تشترك كلها يف كوا أشربة صحية، وهذا ما سنذكره يف قسم الصحة، ومن بينها شراب السكنجبني،                
  .إخل...وشراب التفاح، وشراب الرمانني ، وشراب الورد

أما املشروب الذي عرفه بعض األندلسيني، ووضعوه على موائدهم يف جمالس اللـهو والطـرب     
الس الشعر وجمالس بعض املترفني وبعض األمراء واحلكام، وبعض ممن ال يراعي حترمي الـشرع  وبعض جم 

فهو اخلمر، على الرغم من إنكار الفقهاء واحملتسبة وتشنيعهم له ولشاربه، وتأديب كل من وجد حامال                
داعـني إىل   ، واعتباره يف وثائقهم السياسية من خبائث األمور، اليت هـي مجـاع اإلمث،               )3(أو شاربا له  

، فقد ورد ذكرها يف املصادر مبختلف األمساء واأللفاظ،         )4(حماربتها وحماربة عاصريها وحامليها وشاربيها    
اليت إما أن تكون نسبة إىل مصدر اخلمر، أو طريقة شربه، أو آنية وضعه، وقد حاول مجعها صـاحب                   

  .)5("ألفاظ املأكل واملشرب": كتاب

                                                           
 .248-243صكتاب الطبيخ، املصدر السابق، ص : مؤلف جمهول) 1(

 .485، 484، 430صالكليات، املصدر السابق، : ابن رشد احلفيد) 2(

 ،91،92ص، 5قأزهار الرياض، املصدر السابق،: املقري. 94، 93، ص4املصدر السابق، ج: ابن عذاري) 3(

وص سياسية عن فترة االنتقال من املرابطني إىل املوحدين، مكتبة الثقافة الدينيـة للنـشر والتوزيـع، الظـاهر،        نص: مؤنس حسني ) 4(
وثائق تارخيية جديدة  عن عصر املرابطني، صحيفة املعهـد املـصري للدراسـات              : مكي حممود . 20ص،  1420/2000

 .189ص، 1960-1959سنة، 7،8الداناإلسالمية، مدريد، 

 .101-78صاملرجع السابق، ص : د اجلوادرجب عب) 5(
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، نسبة إىل آنية توضع     )1(" له، ومنها تسميتها ببنت الدنان     وتذكر مصادر أخرى تسميات أخرى    
، نسبة إىل مصدرها الذي جاء ذكره       )4("بنت الكروم "، أو   )3("بنت الدوايل "، أو   )2("بابنة العنب "فيها، و 

كـانوا يـشربوا يف الـصباح       نسبة ألوقاا، إذ  ،  )5("بالصبوح والغبوق "على لسان  بعض الشعراء، و     
  .واملساء

ظ خاص، كثريا ما ورد يف املصادر، وهو القهوة، وله شواهد تارخيية تشري وتؤكد على              وهناك لف 
أن القهوة يف ذلك العصر يقصد ا اخلمر دون غريها، ومل تكن القهوة اليت نعرفها اليوم، فيقول أحـد                   

  )حبر اخلبب: (الشعراء
  وةـلن دمي قهـوض جعـبع

  

  انــروب األغـين بضـوعي  
  

  اـارهـي أوتـروقـأن عـك
  

  .)6(وجسمي الرباب وهن القيان  
  

فهو يصف طريقة أخذ البعوض لدمه لكن قرن ذلك الدم بالقهوة، والقهوة كما نعلم ال تكـون                 
محراء، واعتباره صوت الذباب وعروقه هي األغاين وآالا، فهو إذن يصور جملسا من جمـالس اللـهو                 

عنا بني اللون األمحر وجملس اللهو فإنه ميكـن أن  متمثال ذلك فيما تقوم به البعوض على جسمه، فإذا مج    
  .نعترب القهوة مخرا
  :وقول آخر

  حث الكؤوس روية على رواء البساتني
  

  من قهوة بابلية أرق من دمع حمزون  
  

  :ويقول آخر

  م ياندميـباهللا ق
  

  ري ندميـوأنت خ  
  

  باكر بنت الكروم
  

  .)7(»حياة كل كرمي  
  

                                                           
، 2006/ 1427،  1طدار الطراز يف عمل املوشحات، حتقيق عبد العزيز نبوي، دار اقرأ الدولية للنشر والتوزيـع،                : ابن سناء امللك  ) 1(

 .69ص

 .346، 345ص، 8جنفح الطيب، املصدر السابق، : املقري) 2(

 .188ص، 8جاملصدر نفسه، ) 3(

 .266، 258صيلي، املصدر السابق، األعمى التط) 4(
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 .258صاملصدر السابق، : األعمى التطيلي) 7(



 133

 وبنت الكروم، وكل ذلك قرائن وشواهد بل ألفاظ صرحية على أن            فالقهوة هنا ذكر معها الندمي    
  .لفظ القهوة هو اخلمر

فحضرنا جملس املعاقرة، فأديرت علينا قهوة قـد        «: يف قوله  ابن بسام أضف إىل ذلك، ما ذكره      
  .، وهنا أيضا قرنت القهوة بلفظ املعاقرة، الذي خيتص باخلمر)1(»خصت باللون الكدر

  . كن التأكيد بأن القهوة هي  اخلمر يف ذلك العصرومن هذه األقوال، مي

  : أنواع الفاكهة على املائدة األندلسية-
إضافة إىل التحلية بتلك املشروبات، هناك الفاكهة، اليت وردت عنها إشارات كثرية يف املصادر              

  .األندلسية، اجلغرافية منها والطبية وغريها
واع الكثرية من الفواكه، ويأيت التعريف ببعض هـذه         فتذكر املصادر اجلغرافية املختلفة تلك األن     

الفواكه يف مواضع من الكتب اليت يذكر فيها التعريف مبختلف مناطق األندلس، ومن  ذلك ما ذكـره                  
 واجلوز والقسطل والـتني واألعنـاب واخلـوخ         .)..(التفاح والقراصيا البعلبكية،  « :  يف قوله  العمري
  .)4(، والكمثرى والسفرجل)3(وز، والرمان املرسي والل)2(»والبلوط

وختتلف قيمة هذه الفواكه وأمهيتها يف األسرة األندلسية بناء على جمال فائدا، فكانت تفـضل               
، والعنب الـذي خيـصب      )5(بعضها لفائدا الصحية، كالتني، الذي يرى األطباء أنه مفيد لتليني البطن          

خري العنب، ما « :ا، وهي الكبرية العنقود، يف قوهلا، وهذه األخرية تفضل العامة نوعا من أنواعه)6(البدن
، كما فضلوا الرطب العتبار ديين، وذلك ألحاديث الرسول صلى اهللا           )7(»اخضر عوده، وعظم عنقوده   

 اليت تناولت فضل الرطب، أما اخليار، الذي نعتربه من اخلضروات، فقد اعتربه األندلسيون              )8(عليه وسلم 
  .)9(رهمن الفاكهة، ويفضلونه بقشو

وأفضل الفواكه عندهم تلك اليت كانوا يتهادوا فيما بينهم، كحب امللوك الذي ختتص به الطبقة               
، والحتفائهم ا أيضا فقد كانوا      )10(السياسية احلاكمة، والتفاح واخلوخ الذي يدعونه التفاح الفارسي       

                                                           
 .371ص، 4ماملصدر السابق،: ابن بسام) 1(

 .104ص، 4ساملصدر السابق، : العمري) 2(

، 1405،  4طرائب األمصار وعجائب األسفار، حتقيق الكتاين علي املنتـصر، مؤسـسة الرسـالة،              حتفة األنظار يف غ   : ابن بطوطة ) 3(
 .94صمعيار االختيار، املصدر السابق، : ابن اخلطيب. 768ص

 .555صاملصدر السابق، : القزويين) 4(

 .399صالكليات، املصدر السابق، : ابن رشد) 5(

 .املصدر نفسه، ص نفسها) 6(

 .209ص، 2قدر السابق، املص: الزجايل) 7(

 .19، 18صاملرجع السابق، : رجب عبد اجلواد) 8(

 .املرجع نفسه، ص نفسها) 9(
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وكانوا ينوعـون يف طريقـة      ،  )1(يقدموا للضيوف ويف األعياد املختلفة كعيد عاشوراء وعيد النريوز        
تناوهلا، ففضال عن تناوهلا على هيئتها الرطبة، فقد كانوا جيففون منها كميات، وحيفظوا لفصل آخر،               

  .)2(التني والزعرور: حيث يتناولوا جمففة يابسة، ومن بينها
دة ، حيث    عن فن ترتيب الفاكهة على املائ      املقريومن أشد الظواهر لفتا لالنتباه، ما يشري إليها         

  .)3(يبتدئوا بوضع اجلوز مث اللوز مث القسطل
ويلحظ الدارس من كل هذا أن الفاكهة وإن كانت من الكماليات إال أا من األغذية املفـضلة     
عند األندلسيني، فهي تضاف إىل خمتلف األطباق األخرى غالبا، ويقدموا كطبق للضيوف أو كهـدايا     

  .بينهم

  
تكتسي العناية اجلسدية باحلفاظ على صحة الفرد مكانة كبرية عند األسرة األندلـسية، فمـع               
عنايتها بالغذاء الذي هو أساس بقاء األبدان، فإن الفرد نفسه حيتاج إىل وقاية جـسمه وعالجـه مـن                  

  :األمراض، وميكن بيان العناية الصحية عند األسرة األندلسية يف اآليت

 :::: والغذاء والغذاء والغذاء والغذاءنظافة الفردنظافة الفردنظافة الفردنظافة الفرد----1

للحفاظ على صحة الفرد ووقايته، البد من إحاطته بالنظافة الالئقة اليت جتعل من الغـذاء املتنـاول                 
زيادة وقاية للجسم، وجتعل الفرد مدركا ألمهية التربية الصحية، مثلما حيرص امللقنون على انتقاء أحسن               

ندلسيون يراعون النظافة يف إعـداد      ما جيب أن يتلقاه الفرد من تربية روحية دون شوائب، فهل كان األ            
  غذائهم؟ وإىل أي مدى يهتم األندلسيون بالنظافة الغذائية، واجلسدية واحمليط الذي يعيشون فيه؟

إن املعلومات عن النظافة يف املصادر األندلسية اخلاصة بالفترة املرابطية واملوحدية وفرية جـدا،              
 على نظافة أجسامهم ونظافة حميطهم وغذائهم،       حيث متدنا بنصوص تؤكد لنا مدى حرص األندلسيني       

فإضافة إىل ما حاولنا إبرازه عن نظافة األندلسي أثناء حديثنا عن اهتمامه بزيه سواء يف مجاله أو نظافته،                  
وما تعرفنا عليه من مستحضرات إلبداء زينته ومدى استقباحه للمظهر الوسخ وحماربة أصحابه، فهناك               

اليت اطلعنا عليها، مسحت لنا بالتعرف على كل ذلك، فلنظافة األجـسام           إشارات أخرى ضمن املصادر     

                                                           
 .377ص، 2قاملصدر السابق، : الزجايل. 622صاملصدر السابق، : ابن قزمان) 1(
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 .497صاملصدر السابق، 

 .206ص،4جاملصدر السابق، : املقري) 3(
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، ولضرورته عندهم فقد اهتم  به حىت الشعراء         )1(حيرص األندلسيون على ابتياع املواد املنظفة كالصابون      
  )حبر الوافر: (فوصفوه بالشيء الذي ال يستغىن عنه، فقال أحدهم مثال

  وأمسر يصرف السودان بيضا
  

  لشمس أن تعدو عليهوخيشى ا  
  

  ر مليحـه سـه يف صنعـل
  

  .)2(اس حمتاج إليهـل النـوك  
  

، واملشط الذي اختذه    )3(كما أن هناك أدوات أخرى كالليف الذي يستعمل للحك به يف احلمام           
، أما املستحضرات فهي كثرية، تعدها األسرة لتغـيري         )4(األندلسيون من الفضة وخاصة  عند علية القوم       

األشنان أو الغاسول، : لكريهة للجسم كله، وقد جاء ذكرها يف كتب الطبيخ بأمساء خمتلفة منها          الروائح ا 
وتتنوع وظيفة هذه املستحضرات، فمنها ما هو لتنظيف اليد وتطييب الرائحة وإصالح الفـم واللثـة،                

 بالطعام وحده،   ، وذللك بعد إعداد الطعام أو تناوله، ومنها ما ال خيتص          )5(وإزالة روائح األطعمة الدمسة   
  . )6(وإمنا يوضع أيضا لتطييب الرائحة وإزالة الكلف والنمش وترطيب األطراف

 يف مقتطف من ديوانه أن الغالء وضيق حاله جعل منه رجال وسخا يشتكي              ابن قزمان ويصور  
  . )7(حاله، حيث مل جيد ماال ليدفع به أجرة احلمام واحلالق، مبينا أمهية النظافة واللباس األنيق

وقد انبهر أحد املستشرقني باألندلسيات اللوايت كن دائمات النظافة، حىت أثرن يف املـسيحيات              
، ويف هذا يذكر بعـض اجلغـرافيني أن        )8(اللوايت أصبحن يغتسلن، رغم كون عادن على عكس ذلك        

باملاء البارد،  ال يتنظفون وال يغتسلون يف العام إال مرة واحدة أو مرتني            ) ...(ال أقذر منهم  « :املسيحيني
  .)9(»وال يغسلون ثيام منذ ما يلبسوا إىل أن تنقطع عليهم

                                                           
 .133صاملصدر السابق،:احلمريي.223ص،2جالنفح ،املصدر السابق،: املقري) 1(
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وأما االغتسال والتنظيف يف احلمامات، فذلك معروف عن األندلسيني مـشهور عنـهم؛ لكثـرة               
، ومل يتوقف البعد الصحي األندلسي عند      )1(احلمامات اليت كثريا ما ورد ذكرها عند الرحالة واجلغرافيني        

ذاء، وإمنا اهتموا مبياه االستحمام وفوائده، حيث جند يف املصادر مدى أمهية احلمـام يف تنقيـة                 املاء كغ 
، حىت إن نسائهم حيرصن على الذهاب إىل احلمامات، والبقاء فيها )2(اجللد، وإزالة الوسخ، وتطهري البدن

  .)3(»اممشت للحمام غابت سبعة أي«: مدة طويلة، مما جعل العامة تستنكر ذلك، يف قوهلا
وأما نظافة الغذاء، فانطالقا من أمثال العامة اليت تفيدنا ببعض املعلومات، خاصـة نظافـة أواين                

، أي أن القدر الوسخة ال ميكـن أن         )4(»قَدرةْ الزفْت ما يطْبخ ِفيها املْعسلْ     « : الطبخ والطباخ يف قوهلا   
املعسالت، وقول العامة أيـضا يف  اسـتنكارها    منها، كاحللوى وةتطبخ فيها  األطعمة وخاصة الالصق   

" ولد ناصر "، إذ يفهم من هذا القول أن هذا الرجل          )5(»أَقْذَر ِمن ولَد ناصر الطَّباخ    « : لوسخ الطباخ 
  .كان طباخا قذرا، حىت عافته نفوس األندلسيني، وأصبح مضرب املثل يف القذارة

 مواضع عدة ضرورة نظافة األواين واملواد الغذائية، ومن         وهذا ما تدعمه كتب الطبيخ، اليت تذكر يف       
التحفظ يف تناوهلا من    : أن أول ما جيب أن يبتدأ به يف صناعة الطبخ         «:  الفقرات ىذلك ما جاء يف إحد    

، ويف ذلك مـا يلقـي يف   )6(»األوساخ والعفونات، وتنظيف األواين املستعملة لذلك، مع نظافة الطباخ 
عام، فإذا رأى اإلنسان الطريقة النظيفة يف إعداد الطعام فإن نفسه تثق به فيتناولـه               النفس إقباال على الط   

  .)7(وهو يعلم حقيقته 
، )8(وجند يف كل وصفة من وصفات الطعام ذكرا لضرورة غـسل األواين واملـواد الغذائيـة                 

 تكرار عملية التنظيف  يف ذلك، وال يكفي تنظيفها باملاء البارد، مع وجوب)9(واستعمال املاء احلار املغلى
، وهذا دليل على شدة اعتناء األندلسيني بنظافة الغذاء واألبدان، بل تراهم            )10(به، أو بنوع من الصناب    

  .يستهزئون بكل ما هو وسخ قذر، واستعملوا يف ذلك موادا عديدة من صابونات وغاسوالت ومحامات

  :ـ الوقاية والعالج2     

                                                           
 . 221ص،4جمعجم البلدان،املصدر السابق،:احلموي. 58،69،119صاملصدر السابق،:احلمريي) 1(
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كيفية وقاية اجلسم قبل إ صابته، وعالجه إذا أصـيب،          : دية هو والقسم الرئيس من التربية اجلس    
وملعرفة هذا مع األسرة األندلسية، تتبادر إىل ذهننا أسئلة كثري ة تتضمن طرق العالج اليت تابعها أفرادها،   

  .وأهم النصائح والوصفات اليت عمل ا األندلسي للحفاظ على صحته
املختلفة بني طب وطبيخ وغريها، ميكننا االطالع على كيفية انطالقا من املادة املتوفرة يف املصادر      

، ويعرفهـا   )1(وقاية الفرد األندلسي صحته من األمراض وحفظه هلا؛ ألن حفظها غاية الطب الوقـائي             
هيئة طبيعية ا يكون اإلنسان يف مزاجه وتركيبه، حبيث تصدر عنه األفعال كلها صحيحة              «األطباء بأا   

  .)2(»سليمة
ة ال تكون إال بتناول األغذية السليمة، ومراعاة تغري الفصول واألماكن، وغريهـا مـن               والوقاي

متغريات احلياة، ولذلك فقد حرص األندلسيون على وقاية أجسامهم وحفظ صحتها باحلمية قبل اللجوء          
يـب يف   إىل التطبيب، فنجد يف أمثاهلم إحدى احلميات اليت يتبعوا، اعتقادا منهم أا تعفيهم مـن الطب               

، فالزيت تقي أجسامهم من اإلصابة باألمراض، وهـو مـا           )3(»كلْ الزيت وال متشي لطبيب    « :قوهلم
جاءت به الشواهد الطبية اليت عاصرت الفترة، واليت تؤكد بأن الزيت صاحلة للجسم، كمـا جـاء يف                  

  . )4(»الزيت مالئم جبملة جوهره لالنسان جيد«:  القائل أن ابن رشدكليات
« : ادرهم التارخيية، على منأى من ذلك، فنجد يف ثناياها نصائح وقائية من بينـها             ومل تكن مص  

اخلبز النقي واللحم الثين والشراب احلويل، فمن اقتصر على هذه دون ختليط مل يزل صحيح اجلسم قوي                 
وال عظام   وأريد ذا النوع من الطعام احلمية باخلبز اجليد مث اللحم الثين؛ أي الذي ال شحوم                 )5(»البنية

فيه، أما الشراب احلويل فهو كل شراب خاص بفصله وأيامه، فإذا شرب يف وقته فلن يضر اإلنـسان،                  
، وـذا   )6(ينصح به األطباء ببعض األشربة، اليت تنفع األصحاء أيضا، وتبقي عليهم صحتهم ويتـدميها             

  .ميكن للفرد األندلسي أن حيمي صحته دون جلوء إىل التطبيب
كتب الطبيخ، فإننا جند ما يسمى بالتوازن اجلسدي، حيث خيتتم ذكـر معظـم              وإذا نظرنا يف    

األطباق  مبالحظات حول فائدة الطبق يف حفظ صحة الفرد، فقد يتبادر من وصفات األطبـاق بـأن                  
مكوناا كثرية وأا ثقيلة على اجلسم خاصة دهوا، مما جيعل املؤلف الذي يصف طبقا ما يشري يف اية                

   فائدة الطبق يف عالج مرض كذا أو كذا، وكأا نصائح وقائية للجسم، فمنها مثال ما يزيد                 الوصفة إىل 

                                                           
 . 255صاملرجع السابق،: بنحمادة ) 1(

 . 255شرح قصيدة ابن سينا يف الطب،خمطوط خزانة اجلامع الكبري، مكناس، نقال عن بنحمادة، املرجع السابق ، ص:مؤلف جمهول) 2(

 . 261ص،2قاملصدر السابق،: الزجايل) 3(

 . 399صالطب، املصدر السابق،الكليات يف :ابن رشد احلفيد) 4(

 . 193صالتبيان ،املصدر السابق،: األمري عبد اهللا) 5(

التيسري يف املداواة والتدبري، حتقيق ميشيل اخلوري، تقدمي حمي الدين صابر، منشورات املنظمة العربية للتربيـة والثقافـة                  : ابن زهر ) 6(
 . 436ص، 1403/1983والعلوم، دار الفكر، دمشق، 
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، وما يقوي )3(، وما هو منبه لشهوة الطعام  )2(، وما هو صاحل للمعدة والكبد     )1(من قوة من أضعفه املرض    
  . )5(، وما يقوي البصر والسمع وسائر احلواس)4(القلب

 فهي يف معظمها مذكورة يف ثنايا كتب الطب، وكل مشروب له جماله الذي              أما عن األشربة واملعاجني،   
يستعل فيه، وفائدته الصحية، كشراب البنفسجي، الذي يقي من احلمى الصفراوية، ويلني البطن، وينفع              

، )8( الذي يقطع القيء، ويقوي البدن، ويساعد يف هضم الطعام         )7(، وشراب املصطكي  )6(للسعال اليابس 
، وكذلك املعاجني اليت تعـد      )9(نع الذي ينصح به األطباء عند استكمال كل وجبة غذائية         وشراب النع 

، ومعجـون   )10(صحية وقائية، ومن بينها معجون السفرجل، الذي يذهب مرارة الفم، ويشهي الطعام           
  . )11.(الورد الذي يقوي املعدة والكبد

رفة بعض طرق وقاية األفراد منذ      ومن كل هذا، نأخذ وقاية الطفل يف البيت األندلسي مثاال؛ ملع          
نثر احلناء على بدنه فيما أقـره       : الوالدة، حيث تقوم األسرة بتوفري كل أساليب الوقاية، اليت نذكر منها          
، كما نصحوا بغسل الرضيع     )12(األطباء، وأضافوا إليه مقدار ثلثها رحيانا مسحوقا ومقدار سدسها ملحا         

ته وهو يف املهد، فقبل اإلرضاع يرتاض مث يستحم مث يرضـع            كل يوم باملاء الفاتر، واحلرص على رياض      
 ، وهكـذا    )14(، أما غذاؤه فقد نصح األطباء باللنب وإدخال بعض األطعمة اللينة عليه           )13(ويوضع للنوم 

  .)15(حىت بعد الفطام، حيث يراعى على الدوام الرياضة واحلمام والغذاء اجليد

                                                           
 . 25صكتاب الطبيخ، املصدر السابق، : جمهولمؤلف) 1(

 . 38صاملصدر نفسه،) 2(

 . 160صنفسه،) 3(

 . 161صنفسه،) 4(

 . 446، 439صالتيسري، : ابن زهر) 5(

 . 484صالكليات، املصدر السابق، : ابن رشد احلفيد) 6(

معجـم املـصطلحات   . »ر إىل املـرارة  وهو ما يسمى علك الروم، وهو صمغ شجر لطيف العود والورق كشجر األراك، له مث              « ) 7(
 .655صالطبية، املرجع السابق، 

  .239صكتاب الطبيخ،املصدر السابق، : مؤلف جمهول. 430صاملصدر نفسه،) 8(

 . 240صاملصدر نفسه، : مؤلف جمهول) 9(

 . 249صنفسه،) 10(

 . 250صنفسه،) 11(

 . 148صاملرجع السابق،: العريب اخلطايب) 12(

 . نفسه،ص نفسها) 13(

 . 475صالكليات، املصدر السابق،: ابن رشد احلفيد) 14(

 . 474،475صنفسه،) 15(
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إىل تغري األهوية والرياضـة      «ابن رشد جع أسباا   أما يف حاالت إصابة اجلسم باألمراض اليت ير       
غري املالئمة، مثل الصنائع الصعبة التناول، والعوارض النفسانية مثل الغضب والفزع، وباجلملـة مجيـع               

 ، وملا كان كذلك، فإننا جند مؤلفـات كـثرية   )1(»األشياء اليت تكسب سوء املزاج املادي وغري املادي 
الكليـات  "_ا طرق العالج واألدوية املختلفة، ومن بينها ما ذكرنا سابقا           ألطباء أندلسيني يصفون فيه   

  .  وغريها)3("التيسري يف املدواة والتدبري"، وكتاب )2("املختصر يف األغذية" وكتاب ،_"البن رشد
لكن إذا نظرنا إىل القيم املالية لتلك األدوية، فإننا جندها غالية باهظة الثمن، واتمع ال يكـون                 

، وإلحدى  )4(قادرا على شرائه ذا الثمن، الذي بلغت قيمته يف بعض املستحضرات مخسني دينارا            كله  
  . )6(، حىت جعل أحد الباحثني مييز الطب األندلسي بالطابع األرستقراطي)5(األدوية ثالمثائة دينار

ن دون  وعلى الرغم من أن األطباء غالبا ما يتكافلون مع املرضى، حيث يداوون يف بعض األحيا              
  . ، إال أن التطبيب يبقى حمصورا يف فئة من يسمح له مستواه املعيشي احلصول على تلك األدوية)7(أجر

ومل تبق األسر العاجزة عن التطبيب مكتوفة األيدي من حماولة إجياد سبل ملداواة مرضاها، فنتج               
لتداوي بكـل مـاهو     عن ذلك ما يسمى بالطب البديل اخلاص بالعامة، حيث جلأت هذه األخرية إىل ا             

، واليت كانت منتـشرة يف      )8(طبيعي، كاحلمات الطبيعية ذات املياه احلارة والباردة،اليت ينصح ا األطباء         
، اليت كانت تقصدها اجلموع من الناس رجاال ونساء للتطبيـب          )10(، ومحة جبانة  )9(األندلس كحمة رية  

                                                           
 . 470صنفسه،) 1(

كتاب اربات، دراسة وحتقيق، كريسينا ألربت ميان، الس األعلى لألحباث العلمية، الوكالة اإلسبانية لتعاون              :ابن زهر أبو العالء     ) 2(
 .  1994الدويل، مدريد، دط، 

 .التيسري،  املصدر السابق: بو مروانابن زهر أ) 3(

الطب والفالحة يف األندلس بني احلكمة والتجريب، جامعة احلسن الثاين، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،احملمدية،              : أمحد الطاهري ) 4(
 . 51ص، 1997، 1طمطبعة النجاح اجلديدة،الدار البيضاء، 

 . 122ص،3جاملصدر السابق،: ابن أيب أصيبعة) 5(

 . 51صاملرجع السابق،: أمحد الطاهري ) 6(

 . 104ص، 3جاملصدر السابق، : مثال ابن زهر الذي كان متكافال جدا مع مرضاه، ابن أيب أصيبعة) 7(

 . 89صالتيسري، املصدر السابق، : ابن زهر) 8(

 . 131ص،3جمعجم البلدان،: احلموي) 9(

: العـذري . 70،  60املصدر السابق، ص    : احلمريي.  الثمار، ضخمة البساتني   هي مدينة أندلسية، بالقرب من مدينة املرية كثرية       ) 10(
 . 86املصدر السابق، ص 
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، إضافة إىل محة غرناطة، اليت هي األخرى        )2(، وألمهيتها جند ذكرها أيضا ضمن كتب التراجم       )1(مبياهها
  .)3(يستغل ماء عينها للتداوي

ومل يكتف األندلسيون ذا، وإمنا تعلقوا باعتقادام، حيث جعلوا من األولياء الـصاحلني والعلمـاء               
وقبورهم، مالذا وأماكن لالستشفاء، فيزوروم تربكا م، ووصل م احلد إىل نقل تـراب قبـورهم                

  .)4( استشفاء بهملرضاهم
ورغم هذه االعتقادات، واللجوء إىل الطب البديل، إال أننا إذا مجعنا بني احلمية والطب والطب               
البديل، فإننا نلمس أن األسرة األندلسية أعطت أمهية كبرية للوقاية وحفظ الصحة وحماولة إجياد طـرق                

  .لعالج األسقام

                                                           
 .492ص،3ماملصدر السابق، : ابن بسام .38صاملصدر السابق،:احلمريي.509صاملصدر السابق، : القزويين) 1(

: ابن فرحـون  .270صاملعجم، املصدر السابق،  : ن األبار انظر اب . تذكر هذه املصادر أن فقهاء قصدوا هذه احلمة ملعاجلة علة الفاجل          ) 2(
فهرسة ابن عطية، حتقيق حممد أبو األجفان وحممـد الزاهـي، دار الغـرب             : ابن عطية . 103صالديباج، املصدر السابق،    

 .78ص، املصدر السابق، 1983، 2طاإلسالمي، بريوت، 

 . 105،106صاملصدر السابق،:أبو حامد الغرناطي) 3(

 . 173،ص 4قاملصدر السابق،: بريابن الز) 4(
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عن خمتلف عادات األسرة األندلسية، يف مظهر أفرادهـا         بعد حماولة تقدمينا لصورة مقربة معرفة       

ومأواهم، ويف غذائهم وشؤون صحتهم، فإننا نضيف إىل ذلك التفاتة قصرية عن عـادات أخـرى، يف           
أفراحها وأتراحها، وحلظات ترفيه أفرادها على أنفسهم، وكل ذلك حناول أن نناقشه يف هذا املبحـث،                

 هنا، وهو كيف كانت األسرة األندلسية تقضي كـل تلـك            وجنيب على أبرز إشكال ميكن أن يطرح      
  اللحظات؟

        
، فإنه جيـدر   )1(انطالقا من املفهوم اللغوي لالحتفال، الذي يعين االجتماع بشقيه لفرح أو حزن           

ني ولذلك كيف تعيش األسرة هـات     _  كموضوع للدراسة  -بنا تتبع هذين الشقني مع األسرة األندلسية      
احلالتني؟ أو مبعىن آخر، ما هي أهم مظاهر السرور والفرح اليت عرفتها األسرة األندلسية؟ وكيف كانت                
حتييها؟ ويف مقابل ذلك، ما أهم اللحظات اليت تقلب مسرات األسرة إىل أحـزان؟ وكيـف كانـت                  

  تتجاوزها األسرة األندلسية؟
  :ء إىل قسمني تبعا لشقي االحتفال، وهي كاآليتوحملاولة اإلجابة على هذه التساؤالت، فصلنا هذا اجلز

        ::::مسرات األسرةمسرات األسرةمسرات األسرةمسرات األسرة----1

على غرار العادة السائدة يف كل العصور، فإن أهم أيام أفراح األسر، وامـتالء بيوـا جـة                  
وحيوية، هي أيام األعياد  اليت تتكرر يف كل سنة، فتكون إما سنة عقائدية، اختصت ا ديانـة عـن                    

تصت ا بعض اتمعات، أو هي تقليد أو انتقال لتلك السنن بني أفراد اتمع، أخرى، أو سنة عرفية اخ
عن أهم األعياد اليت متيزت ـا       : أو اتمعات املتضمنة لشعوب وعقائد خمتلفة، وهنا ميكن أن نتساءل         

  .األسرة األندلسية

                                                           
 .157، ص 11لسان العرب، املصدر السابق، ج: ابن منظور) 1(
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  :األعياد الدينية-أ
 فهي بالضرورة تابعة يف خمتلف عاداا إىل        ما دامت دراستنا تتناول األندلس أيام حكم املسلمني،       

اتمع املسلم، واستنادا إىل ذلك، فإن أهم األعياد اليت تعترب رموزا دينية للمسلمني، هي نفـسها الـيت                 
  .حتييها األسر األندلسية، لكن كيف كانت حتييها؟

  :شهر رمضان-
ان، وذلـك بـاخلروج     تكشف املصادر، خاصة منها األدبية عن ترقب األندلسيني هلالل رمـض          

واالنتظار ليال حىت يطلع أو يربز للناس اهلالل يف األفق، حيث تكون بداية الصيام، وهذا الظهور للهالل                 
  )حبر البسيط: ( صوره أحدهم يف قوله
  الالـرقبون هـاس يـقلت والن

  

  .)1(يشبه الصب يف حنافة جسمه  
  

لنحيف اجلسم، وأن هالل رمضان قـد        باحملب ا  -وهو كما نعرف صغريا خبط رقيق     -مشبها إياه   
  .اشتاق وحن إىل الصائمني والقائمني، وبطول املدة حنف جسمه كاحملب

، فرحا  )2(وهذه مناسبة تأيت شهرا يف كل سنة، فعند ظهوره ورؤيته تتعاىل أصوات الناس بالتكبري             
، وابتداء من هـذه     )3(يامبقدومه، أما يف القرى فتوقد النار لرؤيته إعالما للقرى ااورة ببدء شهر الص            

الليلة ينطلق الناس يف مراسم شهر الصيام، وذلك باإلمساك عن كثري من املنكـرات واحملرمـات، ألن                 
الصيام عند املسلمني ال يعين فقط اإلمساك عن األكل والشرب، وإمنا يعين أيضا اإلمساك عن كل مـا                  

حبـر  : ( يا نورا، كما يقول أحدهم يف قوله      تقوم به اجلوارح من منكر، فهو الشهر الذي متتلئ فيه الدن          
  )اخلفيف

  انـذا رمضـا فـمن يكن صائم
  

  .)4(خط بالنور للورى أول امسه  
  

ورغم أن املصادر خاصة مصادر الطبخ ال تطلعنا عما تقدمه األسرة علـى مائـدة اإلفطـار أو                  
، )5("كاجلوذبـاه "طعمة   يف أزجاله عن نوع من األ      ابن قزمان  إال ما يذكره     -كما نرى اليوم  -السحور  

  .وال نعلم صفة هذا الطعام، ولكن ما يدل خالله هو أن هناك أطعمة خاصة بشهر رمضان

                                                           
 .423صاملصدر السابق، : ابن محديس) 1(

 . 284صاملصدر السابق، : ابن قزمان. 351ص، 2ماإلحاطة، املصدر السابق، : ابن اخلطيب) 2(

 . 308صابق األندلس يف اية املرابطني، املرجع الس: دندش عصمت) 3(

 .423صاملصدر السابق، : ابن محديس) 4(

  جوذباه قمح الضيف              إينكم إخواين: يف قوله. 864صاملصدر السابق، : ابن قزمان) 5(
                                                      رمضان ذا مقبل اخلرب               قد جاين
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فيقضي أفراد األسرة يومهم صائمني، وبعد موعد اإلفطار يتوجه الكل إىل التجمع يف املـساجد،               
 منـهم أن خيتمـوا      ، أمال )1(حيث تكون الصالة والقيام، فكانت عادم االبتداء من أول سورة قرآنية          

، ويف معظم األحيان يكون ختمهم له يف ليلة السابع والعشرين من     )2(القرآن الكرمي يف هذا الشهر املعظم     
، حيث تعترب هذه الليلة إحدى الليايل اليت كانت حتتفل ا األسرة األندلسية، فينريون الدنيا    )3(هذا الشهر 
كـأيب بكـر    ، رغم أن علماء األندلس      )5(دم للضيوف ، كما تشترى احللوى والفاكهة وتق     )4(باألضواء

، وينتهي هذا الشهر الكرمي، حيث يأسف عليه املتعبـدون          )6( اعتربها من بدع ذلك الزمان     الطرطوشي
خاصة إذا أحسوا بالتقصري يف العبادات والدعاء أثناءه، يف الوقت الذي وجد من كان فرحا بانتهائـه،                 

  .، معتربا رمضان شهرا حرمه عاداته)7( الذي كان مدمنا عليهحيث يعود إىل منكراته كشرب اخلمر،

  :عيد الفطر-

من األعياد اليت سنها اإلسالم، وجعلها فرحة للمسلم، عيد الفطر الذي ال شك يف أنه عيد حيتفل                 
به اتمع املسلم يف مستهل شهر شوال، والذي يعترب اية شعرية من شعائر املسلمني، كمـا جـاء يف                   

ا ذَِإ، و ِهِرطِْف بِ حِر فَ رطَفْا أَ ذَِإ: امهحرفْ ي اِنتحر فَ ِماِئلصِل«: ول صلى اهللا عليه وسلم  القائل      حديث الرس 
  .)8 (»ِهِموص ِبحِر فَهب ريِقلَ

وعند اكتمال ثالثني أو تسعة وعشرين يوما من شهر رمضان ، يعود الناس أيضا إىل ترقب هالل                 
ه تكون اية ملراسم شهر الصوم، وهذا الشهر هو شهر شوال، الذي تكون غرته              الشهر اجلديد، الذي ب   

  .يوم عيد، حيث يكافأ املسلم الصائم
أما عن األسرة وحلظات هذه املناسبة، فقد تتبعناها يف املصادر املتوفرة، اليت أمدتنا بنصوص خمتلفة، 

 األندلسيون جيتمعون ملراقبة هالل هذا تسوق لنا ذلك بداية من ليلة بروز هالل الشهر، ولذلك فقد كان
، إعالنا بنهاية شهر رمضان، والعـودة إىل        )9(الشهر، ومبجرد رؤيته تتعاىل أصوام مثل رمضان بالتكبري       

                                                           
 .352ص، 2مملصدر السابق، اإلحاطة، ا: ابن اخلطيب) 1(

  .316واملصدر السابق، : ابن احلاج. 99ص، 1ق، 5ساملصدر السابق، : ابن عبد امللك. املصدر نفسه، ص نفسها) 2(
 .352ص، 2ماإلحاطة، املصدر السابق، : ابن اخلطيب) 3(

Aly       .املصدر نفسه، ص نفسها) 4(  Mazaher: op,cit,p173.  

 .226 يف اية املرابطني، املرجع السابق، ص األندلس: عصمت دندش) 5(

 .47صاحلوادث والبدع،املصدر السابق، : الطرطوشي) 6(

 .352ص، 2ماإلحاطة، املصدر السابق، : ابن اخلطيب) 7(
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 .673، ص 2ج، 1805رقمول إين صائم إذا شتم، باب هل يق

 .284صاملصدر السابق، : ابن قزمان) 9(
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إىل أيامهم السالفة، وقد كان معظم األفراد ينظرون إىل العيد بعني املكافأة والفرحة؛ ألـم ضـيوف                 
ذا العيد، وعمال بسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، كما جاء يف            الرمحن ملا يعلمه املسلمون من معىن هل      

احلديث اآلنف الذكر، إال أن هناك من تغمره الفرحة ليس أسوة، وإمنا عودة إىل استهتاره وما اعتاده من 
  ):حبر الوافر (منكرات كشرب اخلمر، وهذا ما يصوره أحد املستهترين حينما الحظ هالل العيد يف قوله

  هــم إليـالل فقـاهلإذا الج 
  

  امـع الصيـوديـالل لتـبإه  
  

  در اللحظ إالـح بقـوال تسم
  

  واس املدامـد أكـالقى وقـت  

  

  حي على حالل: لـوقل إن قي
  

  .)1(صباح الفطر حي على احلرام  
  

 وكان من أعراف األسر األندلسية يف ليلة هذا العيد، القيام بتنظيف زينـة احملـيط وجتديـدها،          
، حيث تبدو الدنيا متزينة نرية، وحىت فقريهم كان يـستفيد  )2(األفراد بأحسن زينة وأمجل ثيابويتحلى  

من مصدر مايل يرفع عنه وعن أسرته مظاهر البؤس واحلرمان، ويتمثل يف زكاة الفطر اليت فرضها رسول            
ليتمكنـوا مـن    اهللا صلى اهللا عليه وسلم، من أجل دفع احلاجة عن الفقراء واملساكني يف هذا اليوم، و               

  .مشاركة املسلمني مجيعا فرحتهم
ويف صباح هذا اليوم يتوجه كل أفراد األسرة، أطفاال ورجاال ونساء إىل املساجد لصالة العيـد                

، وقد جاء تصوير كل هـذا عنـد ابـن اخلطيـب يف              )3(مرتدين حللهم اجلميلة، وهم ميوجون فرحا     
  .)4(إحاطته

رة األقارب، إال أن مما يستنكره األندلسيون وينظرون إىل وبعد الصالة يتوجهون رجاال ونساء لزيا
صاحبه نظرة املبغض يف هذه الزيارات، وأنه عدمي الذوق واإلحساس، أن يقابلوا بسالم بارد، أو مبالمح                
كئيبة مليئة بالكره، فهي تصرفات تعرب عن عدم الرغبة فيهم، إذ العيد إمنا وجد للتسامح بني الناس، وأن                  

على أخيه سالم احملب ال سالم املكره، وشاع الكالم عن هذا التصرف يف أمثـاهلم، حـىت                 يسلم الفرد   
اعتربوا أن غياب البسمة والسرور يف استقبال الضيوف كالطعام الذي أعد من غري ملح، فكما أن الطعام 

                                                           
 .179صاختصار القدح املعلى، املصدر السابق، : ابن سعيد) 1(
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جـي  «: ال يستغين عن امللح، فإن العيد ال ينبغي أن يكون من غري بسمة وسرور، يقول املثل األندلسي                
  .)1(»العيد، خبرب البارد وسالم املسوس

تصويرا رائعا لذلك   ابن قزمان   ، ويقدم لنا    )2(كما يتوجه البعض لزيارة املقابر للترحم على موتاهم       
  : التناقض، املتمثل يف اجلمع بني الفرح يف هذا العيد وبني دموع الترحم بتذكر املوتى فيقول

  ه مزينـل وجـك
  

  راـد دبـة العيـليل  
  

  رـابـاء باملقـوالبك
  

  اب دمراـعلى االحب  
  

  عـاالحتفال بالفجاي
  

  سراـال باملـفاحتف  
  

  ودمـوع التـرحم

  

  .)3(يف ثياب الشطار  

  

إضافة إىل ذلك، فكتب الفقه تطلعنا على مراسم أخرى هلذا اليوم، فتذكر أن أفراد األسرة كانوا                
، ومع كل هذه املراسم  ينتهي هـذا اليـوم           )5(سية، وميارسون بعض األلعاب كالفرو    )4(خيرجون للرتهة 

  .ويعود الكل إىل بيته، وقد امتأل سرورا وفرحا
وما إن ينقضي يوم العيد حىت يبتدئ بعض األندلسيني صيام األيام الستة من شهر شوال، عمـال                 

راا بني   من تركهم هلا وانتشار نك     الطرطوشيبسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بالرغم مما يذكره           
  . )6(الناس

  : عيد األضحى
عيد األضحى، الذي يلتقي مع عيد الفطر يف عدة مظـاهر           : العيد الثاين من األعياد اإلسالمية هو     

كالتزيني، والتوجه إىل الصالة، والتسبيح يف املساجد، والقيام بالزيارات املختلفة، لكن خيتلف عنه فيما              
ثالثة أيام، فكيف وماذا حتضر األسر األندلسية هلذه املناسبة؟         خيتص به من ذبح األضحية، وامتداده إىل        

  وكيف تقضي أيامها؟
إضافة إىل ما استقيناه من املصادر، من مظاهر سابقة يلتقي فيها العيدان، فإن هناك نصوصا خمتلفة                

بتيـاع  متدنا ا مصادر الفترة، وتكثر فيها اإلشارات إىل األضحية، فتذكر أن خمتلف األسر تتجـه إىل ا      
األضاحي من كباش وخراف، حسب احلالة االجتماعية لألسر، حيث تتفاوت يف ذلك حسب القـدرة      

                                                           
 .178ص، 2قاملصدر السابق، : الزجايل) 1(

 . 45، 25صاملصدر السابق، : ابن عبدون) 2(
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 و170ظ، 170واملصدر السابق، : ابن سلمون) 5(

 .48صاحلوادث والبدع، املصدر السابق، : الطرطوشي) 6(
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، يف حـني يـذكر      )1(املالية، وهذا ما نتج عنه التنافس واملغاالة يف احلصول على أحـسن األضـاحي             
ض اآلخر  ، كما يعتربها البع   )2( أن هناك من الناس من ترك األضحية يف تلك الفترة وأنكرها           الطرطوشي

، رغم أن نظرة عامة اتمع هي االعتقاد بأن يف إسـالة الـدم إزالـة        )3(ثقال، وحياول أن يتحمل ذلك    
  .)4(اهلم

وإضافة إىل إحضار األضاحي، تقوم األسر بتوفري تلك األواين واملواد اليت ختص هذه املناسبة، كما          
اع العطور، وإعمال حفر، ختتص      من قدور وصحيفات، وقلل وحمالب، وخمتلف أنو       ابن قزمان يذكرها  

ـ        حبفرة، ألجل تشويط الرؤوس يف يوم ذبح األضحية،        " حارة"كل جمموعة سكانية أو كما عرب عنها ب
، حيث ينطلقون يف ذبح أضاحيهم بعد       )5(ويرى الفقهاء أن األضحية تكون بعد االنتهاء من صالة العيد         

  .)6(قيام اإلمام بذلك
 اليت أعدت من قبل لشواء رؤوس أضاحيها، أما اللحم، فتصنع            تستغل األسر تلك احلفر،    ذوبعدئ

منه األسرة أنواعا عدة من األطعمة، وتقدمه لألكل بأشكال وأطباق خمتلفة، ومن  املصادر اليت حاولت                
حيث " الشواء"الذي يشرح وجيفف، و" القديـد: "، حيث ذكرابن قزمانأن تقدم إلينا بعضها، أزجال 

، يقدم لألكـل، إضـافة إىل       )7(راف، مث ميلح ويصفف على النار، وبعد شوائه       يقص اللحم إىل عدة أط    
، وظاهر كل ذلك طاعة اهللا تعاىل، وباطنه إدخال الفرح على األوالد،            )8(»الثريد الذي يقدم للضيوف   «

  :ابن قزمانويف ذلك يقول 
  ةـم الضحيـكبش بس

  

  ادـه كل مرمــيشري  
  

  ر هللاـاهـ ظـهـوف
  

  .)9(»الدوالقصد فرح األو  

وعلى كل حال، فإننا نستخلص مما سبق، أن هذين العيدين مها من أكـرب شـعائر املـسلمني،                  
واألسرة األندلسية تعيش فيهما حلظات سرور وفرح، وتواصل بني أفرادها، حتييها مرة مع مرور كـل                

  .ضري كاملسنة، ويف كل مرة، تظهر وكأا ألول مرة حيتفل ا، ملا تم به من تزيني وتعظيم وحت
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  :  أعياد أخرى
إضافة إىل العيدين اللذين يعتربان من رموز املسلمني العقائدية، هناك أعياد ومناسبات أخرى كان   

األندلسيون واتمع املسلم بصفة خاصة حيتفل ا، ومنها، يوم السابع والعشرين من رمضان، الذي سبق 
  : أعياد أخرى وهي كاآليتوأن فصلنا احلديث فيه، و يف هذا اجلزء نتطرق إىل

  :عيد عاشوراء
هذا العيد هو يوم العاشر من شهر حمرم، ويرمز إىل يوٍم حثنا اإلسالم على صيامه، ملا علم الرسول                 

 -وهو يوم جنى فيه اهللا موسى عليه السالم مـن فرعـون           -صلى اهللا عليه وسلم بسبب صيام اليهود له       
 األندلسية هلذا اليوم اقتداء بسنة الرسول صلى اهللا عليه          وأصبح سنة للمسلمني، وفضال عن صيام األسرة      

وسلم، فإا كانت تعتربه يوم فاكهة وحلوى، إذ جند يف ثنايا املصادر أن أفرادها مل يكونوا يصومون هذا 
اليوم فحسب، بل ما وصلنا هو أن هذا اليوم اعتربوه عيد فاكهة وحلوى، كما جاء يف إحدى األزجال                  

نشتري بلوط وقسطل واش تقل قط فاجلوز واش خرب لوزان منقى وكـثري مـا               «: سبةأن يف هذه املنا   
  )1(»ناكل

   :ليلة النصف من شهر شعبان
أو الشعبانية كما يسميها األندلسيون، وكان من عادام يف هذه املناسبة، ملء مائـدة الطعـام                

  :وع طيلة شهر رمضان، يف قولهبأنواع شىت من األطباق، حىت عرب عنها أحدهم بالشبعة، وأا تكفيه اجل
  محدت شعبان املبارك شبعة

  

  .)2(تستهل عندي اجلوع يف رمضان  
  

  .)3(»شعبان شبعان«: وعربت عنها العامة يف قوهلا يف املثل

فهي إذن مناسبة تشبه الوالئم املختلفة، اليت تعملها األسرة من حني آلخر، كوليمة اخلتان ووليمة               
  .وغريها...الزفاف

  :النبوياملولد 
 إن املعلومات عن االحتفال باملولد النبوي يف مصادر فترة املرابطني واملوحدين نادرة، حيث إننا              
مل جند أية إشارة إىل ذكر ذلك، لكن ما يوجد هو االحتفال به رمسيا يف القرن السابع اهلجري، يف أواخر 
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ذه  الذي دعا إىل االحتفال   ،  )633/1236ت (أيب العباس العزيف  عهد املوحدين وأوائل املرينيني، على يد       
  .)1(" الدر املنظم يف مولد النيب املعظم" الليلة، وألف فيها كتابه املوسوم

، وال نعلم   )2(إال أن أحد الباحثني يذكر يف إحدى مؤلفاته، أن االحتفال به ظهر يف القرن اخلامس              
ا، أمجعت على أنه يف القرن الـسابع        من أين استقى هذه املعلومة، رغم أن املصادر املختلفة كما ذكرن          

 685 (أيب يعقوب يوسف املريين مثال، عند دخوله األندلس أيام حكم ابن خلدوناهلجري، وكما يذكر 
  .)3(، أنه احتفل ذه املناسبة اقتداء مبلوك املغرب)1307 - 1286/ 707 –

  :األعياد املسيحية-
ك مسلمو األندلس جرياـم املـسيحيني يف        عالوة على االحتفال باألعياد اإلسالمية، فقد شار      

  :أعيادهم، ومن أهم هذه األعياد
  :عيد النريوز

وقبل احلديث عن طريقة االحتفال ذا العيد، جيدر بنا أن نعرف به، إذ تذكر أحباث املستشرقني،                
ند أن هذا العيد فارسي األصل، يرمز إىل يوم استهالل السنة الشمسية عند الفرس، وهو الذي يدعى ع                 

، ومن الشواهد التارخيية املؤكدة، تلك اإلشارات املعاصـرة للفتـرة           )4(املسيحيني يف األندلس بعيد ينري    
  .)5(املرابطية واملوحدية املختلفة، اليت وردت يف تلك املصادر كاألدب والتراجم واجلغرافيا

جيـوز اتبـاعهم أو     ورغم إنكار الفقهاء الحتفال املسلمني به، ألنه من أعياد أهل الذمة اليت ال              
، إال أنه كان مـن عـادام شـراء األنـواع املختلفـة مـن الفواكـه كـاألترج                    )6(تقليدهم فيها 

، فيكلف الناس أنفسهم ويتنافسون يف توفري       )9(، وحتضري األطباق املتنوعة من احللوى     )8(إخل...)7(واجللوز

                                                           
. 117ص،  1987، دار الغرب اإلسالمي، بـريوت، دط،      )من مقدمة التحقيق  (فيض العباب،حتقيق ابن شقرون   : ابن احلاج النمريي  ) 1(

 . 243ص، 1جأزهار الرياضاملصدر السابق،: املقري

 . 126ص، 2007، 1طتاريخ األندلس االقتصادي واالجتماعي، مكتبة اقرأ، : سامعي إمساعيل) 2(

، 1979التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا، دار الكتاب اللبناين للطباعـة والنـشر،بريوت، دط،               : عبد الرمحن بن خلدون   ) 3(
 . 89ص

ــز) 4( ــسابق، : آدم مت  Menendaz Pedal:Estoria de Espana, dirigida por José. 715ص، 1جاملرجــع ال

Maria,Espasa, T VIII-II, p173.                                                  
E. Fagnon: additions aux dictionnaires arabes, , Beyrouth, librairie du libanp179.                                                       

: ابـن اخلطيـب   . 294ص،  1جاملغرب، املصدر الـسابق،     :ابن سعيد . 566،  565ص،  2ق،  1ساملصدر السابق،   : ابن عبد امللك  ) 5(
 .202، 101صاختصار القدح، املصدر السابق، 

 .141صاحلوادث والبدع، املصدر السابق، : الطرطوشي) 6(

معجم . 201صاملرجع السابق،   : الداية فايز . نوع من البندق، وهو حب الصنوبر الصغري، وهو أفضل منه غذاء من اجلوز            : لوز  اجل) 7(
 .607صاملرجع السابق، : املصطلحات الطبية

 .337ص، 2قاملصدر السابق، : الزجايل) 8(

 .464صاملصدر السابق، : ابن قزمان) 9(
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 على حتمل تكاليف فـوق  ذلك، وقد حتدث بسبب ذلك مشكالت عائلية، وجيد رب البيت نفسه جمربا        
  .)1(طاقته، العتقادهم أن عدم توفري ذلك ذل ومهانة لألسرة

والظاهرة البارزة والالفتة لالنتباه صور التماثيل والعرائس اليت كانت توضع يف البيوت واحلوانيت، 
لـى  ألن معظمها ع  " مدائن"وتشترى وتقدم لألطفال يلعبون ا، وتلك الكتل من العجني اليت يدعوا            

  .)2(شكل مدن مصغرة ذات أسوار
  :عيد العنصرة

هو العيد الذي يدعوه املسيحيون عيد املهرجان، حيث حيتفلون به يف يوم الرابع والعشرين مـن                
ـ      ، واملقصود بالعنـصرة    "العنصرة"، أما أهل األندلس فيدعونه      )SanJuanSanJuanSanJuanSanJuan")3"جوان، أو ما عرف عنه ب

 وكمـا  ،)4(يقفزون فوقها، كما جاء يف املصادر العربية املختلفـة الشعلة من النار، اليت كانوا يعملوا و  
  . )6(»الكبش املصوف ما يكفز العنصر« أو )5(»كفزها حبل عنصر«: عربت عنها العامة بقوهلا

، )7(إضافة إىل عيد يف فصل الربيع يف اخلامس من أفريل، والذي أشارت إليه إحـدى املـصادر                
  .)Jueves SantJueves SantJueves SantJueves Santo")8"فرة لدينا، وتدعوه وتؤكد عليه أحباث املسيحيني املتو

وميكن رد هذه األعياد املسيحية، اليت حيتفل ا األندلسيون إىل أن هناك عالقات حسنة بني األسر                
املسلمة واألسر املسيحية، رغم احلروب الطاحنة يف هذا العصر بني املسيحيني واملسلمني، وإمنا التجاور              

ون أي عائق أو أسباب، يشاركون ويقلدون املـسيحيني حـىت يف            أثر يف عادات املسلمني، فأصبحوا د     
  .أعيادهم

                                                           
  )حبر الطويل(: يقول أبو القاسم. 351ص ،1جاملصدر السابق، : ابن بسام) 1(

                                     دنت ليلـة النريوز منـا ومل تكن                  لترضى لنا فيها من العيش باألذى
     ناء                                   وقالت خجويل سر إىل السوق واحتفل            وال تبقى فيها من جراديقها ف

املصدر الـسابق،   : ابن عبد امللك  . 464صاملصدر السابق،   : ابن قزمان . 101،102صاختصار القدح، املصدر السابق،     : ابن سعيد ) 2(
  )حبر اتث: ( كمثال قول الشاعر كما يذكر ابن سعيد يف هذه املدائن. 565،566ص، 1ق، 1س

  مدينة مصورة               حتار فيها السحرة« 
  نيها ال يدا                عذراء أو خمدرةمل تب

  بدت عروسا جتتلى          من درمك من عفرة
  »وما هلا مفاتح               إال البنان العشرة

 .294ص، 1جاملغرب، : ابن سعيد
(3)Manuela Marin:op,cit,p210.  Menendaz Pedal: op,cit,371. 

  .240ص، 1جاملصدر السابق،: الزجايل. 84ص، 3جاملصدر السابق، : ابن عذاري) 4(
 .240ص، 2قاملصدر نفسه، : الزجايل) 5(

 .85ص، 2قاملصدر نفسه، ) 6(

  .156صاختصار القدح، املصدر السابق، : ابن سعيد) 7(
(8)Manuela Marin: op,c it,p210 
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        :::: األحزان األحزان األحزان األحزان----2222

وعلى العكس من تلك األيام اجلميلة اليت يقضيها أفراد األسرة األندلسية، فهناك حلظـات متـر                
  .عسرية عليهم، خاصة حلظات املوت، أي وفاة أحد األفراد فتنقلب تلك املسرات أحزانا

ورهبته، فقد ألف الكثريون فيه، حيث جند ضمن كتب التراجم مـن ألـف              ولعظمة أمر املوت    
، وألن  املوت إحدى املراحل اليت مير ا كل فرد، فلقد )1(وخص كتبا يف احلديث عن القبور واحملتضرين

اعترب يف الناحية القضائية مثل امليالد واملعامالت، حيث جند ضمن كتب الفقه عقودا تـسمى عقـود                 
اليت كانت تؤرخ ليوم وفاة الفرد ومكاا، واألسباب اليت أدت إىل وفاته، وهذا بداية لتطبيق               ، و )2(الوفاة

وصايا املتوىف وتقسيم تركته، اليت كما ذكرنا سابقا كأمثلة مبدأ للرتاعات العائلية، واليت ميكن أحيانا أن                
تأكد من تاريخ ومكـان     تكتب على قرب املتوىف، مثلما ورد يف إحدى التراجم من أنه صاحب الترمجة              

  .)3(وفاة املترجم له من رخامة موضوعة على قربه
فالوصايا اليت أمكن لنا احلصول عليها ضمن كتب النوازل، متثلت يف معظمها يف إعطاء جزء من                

  .)5(، أو أحد أهل العائلة كاألحفاد مثال)4(أمواله للمساكني والفقراء
 خاصة بالتقاليد اجلنائزية، ومن تلـك الـشواهد         أما كتب التراجم، فقد أمدتنا بنصوص أخرى،      

يصلى عليه يف أسطوانة داره، فإن كثر الناس لشهود اجلنازة ومحلها أخرج إىل باب              «وصية أحدهم بأن    
، )7(،وذلك خوفا منه أن يقل مشيعوه، فينتقص من ذلك أعداؤه         )6(»...الدار، فإن زادوا محل إىل املصلى     

، كمـا أوصـى     )9( واختار آخر أن يدفن جبنب أحد أصدقائه       )8(وأوصى أحدهم بدفنه يف جوف داره     
  .)10(آخرون بدفنهم يف حومة العائلة أو املقربة اخلاصة ا، أو يف مدينة أو قرية دون أخرى

أما على القرب، فقد أوصى الكثري منهم أن تكتب على قبورهم جمموعة أبيات زهدية كـان قـد                  
حفر قربه وأعد أكفانه، ومـا      «مة وهول األمر، جند أحدهم      ، ولعظ )11(نظمها أو قطعة نثرية يف حياته     

                                                           
 .ب بن عطية، أمة الرمحن نبت أيب حممد عبد احلق بنت غال311ص،1ج  املصدر السابق، :ابن بشكوال) 1(

 . 42صاملصدر السابق، : أبو إسحاق الغرناطي.1599ص، 3جالفتاوى، املصدر السابق :  ابن رشداجلد)2(

 .104صاملعجم، املصدر السابق، : ابن األبار) 3(

 .1043ص، 2جالفتاوى املصدر السابق، : ابن رشد اجلد) 4(

 .183صمذاهب احلكام، املصدر السابق، : حممد بن  عياض ) 5(

 .56صاملعجم، املصدر السابق، : ابن األبار) 6(

 .املصدر نفسه ص نفسها) 7(

 .217ص، 4قاملصدق السابق، :  ابن الزبري)8(

 .205ص، 1ماملصدر السابق، : ابن بسام) 9(

 .232، 218ص، 4قاملصدر السابق، :  ابن الزبري)10(

 .205ص، 1م املصدر السابق،: ابن بسام) 11(
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: حيتاج إليه ومل يورث عنه دينارا وال درمها سوى أربعة وثالثني درمها وجدت يف أكفانه مكتوبا عليها                
، وأوصى أحدهم   )1(»للحمال كذا وللغاسل كذا ، وكذا إىل ما حيتاج يف مؤونة الدفن وما يتعلق بذلك              

  .)3(، وآخر أن يغسله أحد الفقهاء)2(أن يصلي عليه ابنه
ورغم أن الوصايا كثرية ومتنوعة، إال أننا اكتفينا ذه األمثلة، لتكرار ذلك بني املصادر املختلفة،               

  .وال بد أنه قبل عملية الدفن، واتباعا لسنن الدين، كانوا يغسلون ميتهم  ويكفنونه ويعملون بوصيته
يد النصارى للمسلمني يف أمر غسل موتاهم، فقد ذكر أحـد   تقلةفتة لنظر الباحث  ومن املسائل الال  

املستشرقني أم مبحاكام املسلمني تأثروا بدرجة تلك النظافة، حىت ملوتاهم فأخذوا عنهم، وأصـبحوا              
  .)4(يغسلون املوتى

وهناك جنائز حتظى بعناية كبرية من األندلسيني، بل ويشهد فيها الناس مظاهر مؤثرة وهي جنائز               
ء والصاحلني، فقد ذكرت كتب التراجم مظاهر خمتلفة ومنها أن أحد العلماء ازدمحوا عليه حـىت                العلما

، حىت )6(، وأحدهم ترامى عليه الناس يف الطريق متمسحني بثيابه)5(كسروا نعشه، بل أبطأوا حىت يف دفنه
  .)7(»شهد جنازته مجع عظيم من الناس مل يشهد مثله«: قيل يف بعضها

اء يف أسرهم وجمتمعهم، فلقد كانت جنازة أحدهم عظيمة إىل حد حضور أهـل               وملكانة العلم 
، وتتجسد هذه املظاهر )8(فيها، حيث شاركوا إىل جنب املسلمني يف تشييع جنازته الكنيسة من النصارى

يف تصرفات العامة، فشدة املصيبة عليهم جتعلهم يتهافتون وحيتشدون على جنازة بعضهم، ويدل علـى               
كم مـن محـال علـى ذا    «: حلمالني املتداولني على محل اجلنازة، حىت اشتهر عنهم قوهلم        ذلك كثرة ا  

  .)9(»امليت
ومل يكتف أفراد اتمع باالحتشاد، وإمنا كانت هناك أيضا تقاليد جنائزية أخرى كاالجتماع على 

وا ثيام على نعـشه     كأن يرم -، وقد كانوا يتربكون باملتوىف سواء أثناء اجلنازة          )10(القرب وقراءة القرآن  
 أو بعد دفنه فيصبح مزارا للناس، حيث يلوذون         -)11(ومناولته بعضهم البعض، ماسحني ا وجوههم،       

                                                           
 .37ص، 4قلسابق، املصدر ا: ابن الزبري) 1(

 .355ص، 1جاملصدر السابق، : ابن بشكوال. 41صالتعريف بالقاصي عياض، املصدر السابق، :  حممد ابن عياض)2(

 .138صاملصدر السابق، : الضيب) 3(

 35،ص املرجع السابق: أمريكو كاسترو) 4(

 287 املعجم، املصدر السابق، ص: ابن األبار) 5(

 . 11صالغنية، املصدر السابق، : القاضي عياض. و7ظ املصدر السابق،النجم الثاقب، :  ابن صعد)6(

 .236ص، 4قاملصدر السابق، : ابن الزبري) 7(

 .316ص، 1ق،5ساملصدر السابق، : ابن عبد امللك) 8(

 .256ص، 2قاملصدر السابق، : الزجايل) 9(

 .138صاملصدر السابق، :  الضيب)10(

 .316ص، 1ق،5ساملصدر السابق، : ابن عبد امللك) 11(
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، وال غرابة يف هذا فمكانة الصاحلني يف اتمع األندلسي، جعلتهم يتربكون م حىت وهم               )1(بتراب قربه 
رادوا دفن إحدى جنازام إال بعد أن يقصدوا        أحياء، فهذا أحدهم كما تشري ترمجته أن تابعيه،  عندما أ          

  .)2(داره للصالة عليها قبل الدفن
أما حال أهل األسرة عند وفاة أحد أفرادها فاحلزن الذي يبدأ بالبكاء عليه، والذي يعترب حتميـا                 

 وصـفا يف  ابن قزمـان ولو حاولوا التظاهر بالصرب، مقتنعني بأنه مات ولن يعود، وهذه احلال يقدم هلا            
  :ولهق

  )3(»البكا واجب وصربنا أنفع                   إن من قد مات مل ميض لريجع«
ولتكافل األسر فيما بينها، فلقد كان يتوجه أفرادها لتعزية أهل املتوىف، ومن عادام على وجـه                

ـ  )4(»كل شيء ال شيء و املرجوع إىل اهللا       « التعزية أن يقولوا ألهل املتوىف كما جاء يف املثل         نعني ، مقت
ومقنعني أهل امليت أن كل شيء مآله الزوال، واملرجع إىل اهللا تعاىل، رغبة منهم يف التخفيـف علـيهم       

وين املصيبة على املعزى    « : احلكمة من التعزية يف ثالثة أشياء، وهي       ابن رشد اجلد  ومواسام، ويذكر   
: ء اهللا والتسليم ألمره، والثاين    وتسليته منها، وحتضيضه على التزام الصرب واحتساب األجر والرضا بقضا         

الدعاء للميت والترحم عليه واالستغفار :  والثالث)...(الدعاء له بأن يعوضه اهللا من مصابه جزيل الثواب
  .)5(»له

إضافة إىل البكاء على امليت، يقيم األندلسيون أيام احلداد، فريتدون لونه املتمثل يف الثوب األبيض، 
ألموي، وتصنع األسرة طعاما، وتدعو الناس إليه طيلة عدة أيام تدعى املآمت، كما عرف عنهم منذ العهد ا

 وكذلك ما بعـد مـن       )...(املأمت هو االجتماع يف الصبحة    «:تعريفا يف قوله  الطرطوشي  واليت يقدم هلا    
، )6 (»... وما يوقد فيها من الشمع والبخـور       )...(االجتماع يف الثاين والثالث والسابع والشهر والسنة      

  .)7(يعتربها بدعة وإسرافا وتبذيراو
وهذا قدر وقضاء، كما رأينا يف أمثاهلم، وما سبق ما هو إال التفاتة إىل بعض العادات والتقاليـد                  

  .اجلنائزية، اليت كانت بارزة يف حياة األسرة األندلسية

                                                           
 .236ص، 4ق، املصدر السابق : ابن الزبري) 1(

 .339صاملصدر السابق، : الضيب) 2(

 .528صاملصدر السابق، : ابن قزمان) 3(

 .60ص، 2قاملصدر السابق، :  الزجايل)4(

، 1طاإلسالمي،بريوت،  البيان والتحصيل والشرح والتوجيه يف مسائل املستخرجة، حتقيق سعيد أعراب، دار الغرب             :  ابن رشد اجلد   )5(
 .211ص، 2ج، 1988

 .30صاحلوادث والبدع، املصدر السابق، :  الطرطوشي)6(

 . املصدر نفسه، ص نفسها)7(



 153

يلة تسر  حياة األسر على مر العصور، حيث تعيش أياما مج         وحقيقة، فحياة األسرة األندلسية متاثل    
ا، وأياما أخرى ميلؤها احلزن والكآبة، وما أردناه هنا فقط، هو معرفة ما ميز األسرة األندلـسية مـن    

  .عادات وتقاليد

        
من حني إىل آخر حيتاج الفرد إىل الراحة والترويح عن نفسه، فيستغل كل ما يتوفر لديـه مـن                   

من مرافق، وحياول أن يقضي حلظات تروحيية، سواء مع أفراد عائلته أو مع أدوات ووسائل، وما حييط به 
أصدقائه، وسنحاول هنا احلديث عن الرتهة والترفيه يف حياة األسرة األندلسية وكيف وأين كان يقضي               

  هؤالء تلك اللحظات؟

        ::::أوقات النزهة ومرافقهاأوقات النزهة ومرافقهاأوقات النزهة ومرافقهاأوقات النزهة ومرافقها----1111

 أياما ومواسم كثرية، وميكن اإلشـارة       مل يكتف األندلسيون بالرتهة يف األعياد، وإمنا خصصوا هلا        
  :إىل أمهها يف اآليت

  :  الرتهة اليومية-

من الظواهر البارزة اليت يأيت ذكرها يف املصادر، إطناب األندلسيني يف وصف الرياض واملنتزهات، 
حيث إن الشواهد التارخيية الدالة على ذلك كثرية، خاصة ما يذكره األدباء من وصف هلـا يف نثـرهم      

  . )3( والتراجم)2(، وما نستقيه من كتب اجلغرافيا)1(مهمونظ

، الذي يـشري إىل منتزهـات أشـبيلية         "نفح الطيب "فصلت يف ذكرها    اليت  ومن أهم املؤلفات    
كمنتزه دمشق، والعروس، واملنـرب، وجنـد،       : وطليطلة وقرطبة، ويعطينا أمثلة عن أمساء تلك املنتزهات       

يف إشبيلية مـن    «، و )5(»تني حمدقة وأار حمدقة ورياض وجنات     بطليطلة بسا « :، فيقول )4(وجوز مؤمل 
 ، ويـضيف إىل     )7(»من منتزهات قرطبة املشهورة فحص السرادق     «، و )6(»املتفرجات واملنتزهات كثري  
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، )1(، ويعترب ما كتبه من أحلى ما كتب عن  املنتزهـات           كابن خفاجة هذا ما وصفه الشعراء اآلخرون      
، وأطلق  )2("اجلنان"ا فقد اعتربه األندلسيون من شعراء الطبيعة، ويدعونه         ولكثرة ذكره للطبيعة ووصفه   

  .  )3("صنوبري األندلس" اسم -فيما ذكره عن فضائل األندلس-  الشقنديعليه

وقد مكنت كثرة هذه املنتزهات عناصر اتمع من التتمتع مبناظرها، فكان األفراد خيرجون 
، فإم )4( أن مشاهدم لتلك املناظر مما يصقل خواطرهممجاعات عائلية أو مجاعات صداقة، وكما

، واملطارحات الشعرية، حيث يفيض )5(كالسري يف القوارب، والصيد: يقومون أيضا بنشـاطات خمتلفة
، وميكثون هناك للسهرات، بل يركنون إىل اون )6(الشعراء يف وصف تلك املنتزهات وما يدور فيها

  .)7( شرب النبيذوالطرب والشراب، ويسرفون يف

وهي الرتهة اليت تكون هلا أياما حمددة تتكرر يف كل سنة، وتكون مقترنة بعمل :  الرتهة املومسية-
  :من األعمال املومسية لألسرة، أو أياما خصصت  للراحة، وأمهها

  :موسم العصري

ألندلـسيون  ، وفيه كان ا   )8(ويسمى زمن العصري، أو أيام  العصري كما ورد يف املصادر املختلفة           
خيرجون مصطحبني أبناءهم إىل جقول الكروم، وذلك يف فصل اخلريف؛ جلين العنب، الذي يعمل منـه         

وقد جرى على عادم أن حيتفلوا به، حيث يصحبون معهـم وسـائل   ،  )9(العصري، فيمكثون أياما عدة   
  .)10(وآالت الطرب املختلفة، وما يتبع ذلك من غناء ورقص
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  :زمن الربيع

يع هو من أيام الرتهة عند األندلسيني أيضا، فعند اخـضرار األرض وائهـا بـالورد                موسم الرب 
واألزهار، خيرج أهل املدن إىل القرى واألرياف بنسائهم وأوالدهم، وحيتفلون بذلك أياما عدة وينفقون              

ـ  )2(، وتذكر كتب اجلغرافيا إحدى القرى اليت خيرج إليها األندلسيون، وهي جبانة           )1(ويبذرون ث ، حي
، )3(يرحل إليها أهل القرية يف فصل الربيع بنسائهم وأوالدهم، لالحتفال يف املطاعم، والتوسع يف اإلنفاق           

فلرمبا بلغ املسكن    «احلمرييوا يستغل أهل جبانة الفرصة للزيادة يف سعر كراء املساكن، حيث يذكر             
  .)4 (»...يف الشهر ثالثة دنانري

، حيث يعرفه، بأنه نفحه يف املقريي مل جند له ذكرا إال عند       ، الذ موسم صباغة احلرير  إضافة إىل   
  .)5(أيام يصبغ فيها احلرير على ضفاف الوديان، وتكون أياما احتفالية بشىت وسائل الغناء والطرب واللهو

نستخلص من هذا أن كثرة خروج األندلسيني للرتهة، سواء يف أعيادهم أو موامسهم أو غريهـا،                
  . ض واجلنات واملنتزهات، خاصة على ضفاف الوديان الكثريةيعود إىل كثرة الريا

        ::::الترفيه ومظاهرهالترفيه ومظاهرهالترفيه ومظاهرهالترفيه ومظاهره----2222

من كل ما سبق ذكره يتبني أن الفرد األندلسي يستغل كل مناسبة عيدا كانت أو مومسا أو حلظة                  
نزهة لالحتفال ا والترويح عن النفس، وال بد أنه يستعمل يف ذلك أيضا وسـائل وآالت، رغـم أن                   

توفرة لدينا ال تعطينا معلومات تفصيلية عن كل ما عرفته األسرة األندلسية من وسائل ومظاهر املصادر امل 
  :ترفيهية، ولكن اإلشارات كثريا ما تردد ذكرها، ومن أهم ما استطعنا أن نستقيه من ذلك، ما يأيت

  :االهتمام بالغناء ووسائله-

صيد واملطارحات الشعرية، وغريها، فقد     عالوة على ما ذكرنا من اهتمام األندلسي أثناء نزهته بال         
، فالطرب )6(كان يصطحب معه آالت الطرب، فيقيم هناك سهرات عديدة، خاصة على ضفاف الوديان 

كما ذكر الباحثون قد أغرى كثريا من املرابطني واملوحدين، ومع اختالطهم باألندلسيني الذين غلـب               
  .)7(هد جمالسهم كثريا من اخلالعة والطربعلى معظمهم حينذاك االهتمام واإلقبال فقد كانت تش
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ورغم جهود القائمني على احلسبة والفتاوى الفقهية، ومنعهم لتلك االس وإلقاء القبض علـى              
، وتأليف  )1( أصحاب الشرطة بالقبض على كل من اشتهر بالغناء        املنصور املوحدي مثلما أمر   -املغنني،  

رسالة يف  حتـرمي     "يث عن الغناء واملوسيقى،  حتت عنوان      أحد الفقهاء لرسالة وختصيصها كاملة يف احلد      
 -)3(، واليت اعتربت القائمني بذلك ومتبعيهم فساقا وخارجني عن مجاعة املسلمني          )2("الغناء واملوسيقى 

إال أنه قد اشتهرت بينهم تلك الوسائل واآلالت وتفننوا يف طرق الغناء، إذ تشري إحدى املصادر إىل أن                  
، اللوايت كن رواقص وصواحب آالت الطرب، فاشتهرن حبسن االنطباع          )4(لك املوايل أكثر القائمني بذ  

، وقد تفنن األندلسي يف توفري أنواع آالت الطرب، فكانت كثرية متعددة، حيث يـذكرها               )5(والصنعة
أصناف أدوات الطرب كاخليال والكريج والعـود والروطـة والربـاب    ...«:  يف قوله  نفحه يف   املقري

  .)6 (»...املؤنس والكشرية والغثار والزالمى والسقرة والنورة والبوقوالقانون و
  : ألعاب ترفيهية خمتلفة-

إضافة إىل الغناء والطرب، فهناك الكثري من األفراد من ركن إىل األلعاب، فتنوعت أشكاهلا، حيث 
تشديد على ذلك،   تذكرها املصادر املختلفة يف إشارات قصرية من حني إىل آخر، رغم حماولة احملتسبة ال             

عـن لعـب    ... ينهى الشبان والصبيان عن لعب اللطمة واملقرع      « وأوجب أن    ابن عبدون حيث دعا   
، ويالحظ الدارس أنه الشطرنج كانت اللعبة املفضلة، وهـي           )7 (»...الشطرنج والنرد والقرق واألزالم   

             ـا      اليت كثر ذكرها يف املصادر دون غريها، فلم تكن قاصرة على عامة أفراد ا ِغفتمع فقط، وإمنا ش
، أي  )8 (»...له يف الشطرنج يد بيضاء    « الذي كانت    كأيب الصلت كثري من األطباء والشعراء املشهورين      

  .)9( الذي كان جيالس أحد أصدقائه كثريا حيث يلعبان الشطرنج، وابن زهركان ال ينافسه أحد
، ولعبة )10(اين، املتضمنة لعملية الرقصوتذكر كتب األزجال واألمثال أيضا بعضا منها كلعبة القلي    

الغبار، واليت كما يذكر املثل ال يستطيع على ممارستها األعمى أو األعور ولعلها كانت صعبة وحتتاج إىل 
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، يف  "الركـل "، ولعبـة  )1(»صاحب فرد عني ما يلعـب غبـار       «: النظر طويال، لذلك جاء املثل فيها     
ن تكون إحدى األلعاب اليت يكون فيها القفز، حيـث إن           ، وميكن أ  )2(»احلبلى ما تلعب الركل   «املثل

  .احلبلى ال تستطيع ذلك
، بأا عبارة عن      )3(»حكاك عجاييب، فارغ يف فارغ    «:اليت يفهم من املثل القائل    "عجاييب"ولعبة  

اللعب بالـسيوف،   « من شيوع أنواع      املقري لعبة متضمنة لفراغات كثرية، وإضافة إىل ذلك ما يذكره        
  )4 (»...إخراج القروي، واملرابط، واملتوجهوالدك، و

نستخلص مما سبق أن حياة كثري من األندلسيني يطبعها كثريا جو الترفيه واللهو، وذلك باهتمامهم 
الكبري بالطرب والتفنن يف طرقه ووسائله، واهتمامهم أيضا بكل ما ميأل فراغهم من خمتلف األلعـاب،                

 .سهحيث كانوا مهتمني كثريا باللهو وجمال
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�"�#  
بعد عرض موضوع هذا البحث ومناقشته، والذي يدرس حياة األسرة األندلسية يف عـصر مـن      
عصور اجلهاد والدفاع عن أراضي املسلمني من الزحف الصلييب، خلصت الدراسة إىل جمموعـة مـن                

  :النتائج أمهها
خ االجتماعي الـذي    إن دراسة األسرة من حيث تارخيها ال يتأتى إال بدراستها ضمن حقل التاري            

دراسة نطاقها من حيث اتساعه     : خيتص بدراسة تاريخ اتمعات وعناصرها، وهلذا فدراسة األسرة يعين        
  .وضيقه، وحركية أفرادها، وخمتلف العادات والتقاليد اليت تتميز ا

، إال أن ودراسة دائرة األسرة األندلسية هي دراسة ألمنوذج عن احلياة األسرية يف اتمع اإلسالمي
دراستها تتطلب مناقشة عدة قضايا، خاصة وأا احنصرت يف أحد العصور اإلسالمية الـيت اتـسمت                

  .باحلروب مع النصارى، ودخول عناصر بربرية مرابطية وموحدية للدفاع عن ديار اإلسالم
األسرة إذا علمنا أن األسرة وراثة اجتماعية، فمن الصعب الفصل بني خمتلف املراحل اليت مرت ا 

يف األندلس، أواستخالص أهم الظواهر اليت ميزت األسرة يف مرحلة دون األخرى، إال ما كان إضافة،                
فعند دخول كل من املرابطني واملوحدين إىل األندلس بأسلوب حيام، وجدوا ا أسلوب حياة أهـل                

أو االختيار أو اإللـزام،     البلد، ودون شك تفاعلت هذه العناصر فيما بينها، سواء بالتنشئة االجتماعية            
لتشكل أسلوب حياة جديد، حيث ال ميكن الفصل بني خمتلف هذه العناصر، وهذا إن دل على شـيء                  

  :فإمنا يدل على أن هناك تفاعال اجتماعيا يف هذا اتمع، ومن أهم مظاهره ما يأيت
ن احلـرص علـى     كان األندلسيون ينظرون إىل تكوين األسرة بنظرة متباينة، رغم أن اتفاقهم كا           

املرأة، واحلث على تزوجيها خشية الفضيحة، وحرصا على العرض، أما عن مراحل تكوين األسرة، فتبدأ               
باالختيار الذي راعى فيه األندلسيون اعتبارات عديدة، مث مرحلة اخلطبة والعقد والبناء، وهـذه بدايـة                

  .لتكون دائرة األسرة
األسرة، بداية بالطفل الذي كانت ـتم بـه األسـرة    يتجه اهتمام الزوجني بعد البناء حنو نظام       

األندلسية، منذ كونه جنينا، فتستغل كل الطرق واألساليب لرعايته وتربيته وتعليمه، وكـان حـرص               
  .األندلسيني أكثر على تربية األنثى وتعليمها؛ لتعلق هلا املسؤوليات فيما بعد

قات، أمهها عالقـات القرابـة، وذلـك        عندما تتسع دائرة األسرة، تنعقد بني أفرادها عدة عال        
  .الستمرارية احلياة، رغم أا تنتاا بعض املشكالت اليت كان حمورها األساسي اإلرث

من أهم العادات اليت برزت يف حياة األسرة األندلسية، اهتمام األندلسيني ندام الفرد ومظهـر               
هتمامهم بأطباق الطعـام، وتفننـهم يف       احمليط، واستعمال كل األساليب واللوازم حفاظا على ذلك، وا        
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إعدادها، واختيارهم ألنواع املشروب والفاكهة، رغم انتشار ظاهرة اخلمر، الـيت حارـا الفقهـاء               
  .واحملتسبة

أما أمر الصحة، فقد كان األندلسيون يسلكون خمتلف الطرق للحفاظ علـى صـحة أبـدام،                
ن إجياد طرق العالج الطبية والطبيعية، حىت إم وصلوا         والسيما احلمية والنظافة، ويف حالة السقم حياولو      

  .إىل التربك بقبور الصاحلني اعتقادا من بعضهم بالشفاء
إن العادة اليت يهتم ا األندلسيون أميا اهتمام، هي االحتفال مبختلف املناسبات واألعياد، والسيما            

ربها علماؤهم بدعا كعيد عاشوراء والنصف األعياد الدينية كعيد الفطر وعيد األضحى، واألعياد اليت اعت   
من شعبان، وشاركوا جريام املسيحيني يف أعيادهم كالنريوز والعنصرة، إال أن هذه االحتفاالت تشوا              
حلظات حزن، كوفاة أحد أفراد العائلة، وحينها يتبع األندلسيون جمموعة من التقاليد، السـيما العـزاء               

  .واملآمت
ملختلف أيام الترويح، اليت تنوعت عندهم بني نزهة مومسية، تنظم مبناسـبة            واالهتمام األكرب كان    

موسم جين حمصول معني، ونزهة يومية، ويرفهون على أنفسهم حينها مبختلف وسائل الغناء والطـرب               
  .واأللعاب، ورغم حرص احملتسبة على حماربتها إال أن جمالسها كانت كثرية منتشرة

  :لصت الدراسة إىل ظواهر ضمنية الفتة للنظر، وأمههاخالل هذه الظواهر احملورية خ
إن املصادر الفقهية هي املصادر األكثر إفادة يف دراسة املوضوع إذا ما قورنت باملصادر األخرى،               
وهلذا فاالهتمام بالتاريخ االجتماعي، يتطلب االهتمام باملصادر الفقهية واملخطوطات الفقهيـة بوجـه             

  .خاص، ملا حتويه من مادة علمية ال يستهان ا
 عن احلياة يف املدن على عكس القـرى، الـيت ال تفيـدنا              إن معظم املصادر تطنب يف احلديث     

مبعلومات كافية لدراستها، ولعل ذلك يعود إىل كون املؤلفني من الطبقة السياسية، أو مستقرين باملدن،               
  .أو ألن طابع األندلس مدين يف معظمه

ظر إليها على أـا     حرية املرأة األندلسية اليت ناقشها الكثري من الباحثني العرب واملستشرقني، والن          
تأثر باملرأة النصرانية، والتشكيك يف حرية املرأة املسلمة قبل لقائها بالنصرانية، وهذا ما أثـار إشـكاال                 
درسه الكثري من العرب واملستشرقني، وردوا بكل الدالئل والقرائن بأن املرأة مل تر النور إال بعد جمـيء                  

العتبار واملكانة، إضافة إىل ما عرفت به املرأة من حرية عند           اإلسالم، وانتشار مبادئه اليت أعطت املرأة ا      
القبائل الصنهاجية، يف مقابل عبوديتها عند خمتلف الشعوب مبا فيها النصرانية، وهذا ما جيعلنا حنـرص                
أكثر على إعادة النظر يف أعمال املستشرقني وغربلتها، وال ميكن ذلك إال بقراءة رصـيدهم، وذلـك                 

م، واالطالع الواسع على أفكارهمبالتمكن يف لغا.  
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ظاهرة وضع اللثام والتنقب اليت متيز ا املرابطون، وأدخلوها معهم األنـدلس، وكيفيـة تقليـد          
األندلسيني هلا، حيث إم مل يكونوا راغبني فيها، وإمنا رغبة يف احترام وتقدير اتمع هلـم، وجلـب                  

  .مصاحلهم املختلفة
-عادة ارتداء البياض يف األحزان، واليت ورثوها من العهد األمـوي            استمرار اتمع األندلسي و   

 رغم سيادة املرابطني ووالئهم للعباسيني، وهذا أكرب        -الذين كانوا خمالفني لشعار السواد عند العباسيني      
دليل على أن العادات والتقاليد وراثة اجتماعية، كما يراها علماء االجتماع، وهذا األخري أيضا جنده مع                

لتفاعل الذي كان بني املسلمني والنصارى، مبشاركة وتقليد بعضهما البعض يف عدة ظواهر، كاحلجاب             ا
  .والنظافة  واالحتفال باألعياد، رغم كون هذا العصر عصر حروب طاحنة بني الطرفني

إبداع املرابطني يف شكل البناء رغم بداوم، إال أم بدخوهلم األندلس، وانغماسهم يف حضارا،             
جعلهم يهتمون بالبناء حىت أدخلوا فيه التغيريات، فأعطوا له شكال جديدا، وهذا مـا يوافـق الفكـر                  
اخللدوين الذي  اعترب أول بداية الدولة هو البداوة، فإذا حصل امللك تبعه الترف، واتـساع األحـوال،        

  .والتفنن يف خمتلف جوانب احلياة
 وأشربتهم، حيث إن القـارئ واملطلـع علـى          االهتمام بالتوازن اجلسدي يف أطعمة األندلسيني     

أطباقهم يتضح له أن الطبق مليء بالدسم واملواد املثقلة على اجلسم، لكن يقيدون هذا الطعام بنـصائح                 
طبية صاحلة ملختلف احلاالت املرضية، أما املشروبات فمعظمها ينصح ا األطباء يف خمتلف مؤلفـام،               

ملة أو املواد الغذائية، اليت ميكن أن تعطينا عند اجلمع بينها مركبا دوائيا             ولعل هذا يعود إىل التوابل املستع     
خاصا لوقاية اجلسم أو عالج املرض، وهذا البد من مساعدة واستعانة باألطباء لدراسة مكونات هـذه                

 .األطباق، ومعرفة مدى صحة النصائح الواردة فيها
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 املـالحــــــــق
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   يف سقوط عذرية الفتاة لسبب من األسبابوثيقة لعقد  )01: (ملحق رقم ملحق رقم ملحق رقم ملحق رقم 
  
  
  
  
  
  
    

    

 أشهد فالن أنه كان من قضاء اهللا تعاىل وقدره على ابنته البكر فالنة الصغرية يف عقد يف سقوط العذرة««««
حجره أن سقطت من درج أو سلم أو دكان فسقطت عذرا فأشاع أبوها املذكور ذلك ويفشو عند                 

اس الذي نزل ا ولئال يظن عند بلوغها غري ما حدث ا مما ذكر فيأمث               اجلريان ويرفع بذلك عنها عار الن     
  .      »الظان ا وتلحقها من ذلك غضاضة

  .، وظهرها20املقصد احملمود، املصدر السابق، و: اجلزيري
  

    

 فالنة الصغرية أو أخته رقت يف درج أو سلم فسقطت منه وذهبت  أشهد فالن على نفسه أن ابنته«    
أشاع بذلك وأعلن به لئال يظن ا غري ذلك ولريتفع العار الالحق ا عند تزوجها يف كربها عذرا ف

 . »وشهد على إشهاده بذلك من عرفه ويعرف صغر البنت

   .و66 املصدر السابق، ظالعقد املنظم،: ابن سلمون
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شروط الطرفني وثيقة لعقد النكاح وما يتضمنه من قيمة املهر وشكله والصيغة و) 02(: ملحق رقمملحق رقمملحق رقمملحق رقم
  والشهود على ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
انعقد على بركة اهللا بني  فالنة وفالن يف ابنته البكر اليت يف حجره ووالية نظره فالنة بصداق مبلغه                       ««««

بني نقد منه وكالئ كذا وكذا النقد منه كذا برسم احللول والكالئ كذا مؤخر إىل مدة كذا تزوجهـا                   
نا حممد رسوله الكرمي ما نطق به حبكم القرآن العظيم مـن إمـساك              بكلمة اهللا العظيم وعلى سنة سيد     

مبعروف أو تسريح بإحسان ليحسن صحبتها وحيمل عشرا وله عليها مثل ذلك وزيادة درجة لقوله عز                
 اهللا من أمرها مبيزة من العقد عليها كهعقده عليها مبا ملّ»للرجال عليهن درجة واهللا عزيز حكيم «:وجل

لدها وهي بكر يف حجره ووالية نظره صحيحة اجلسم والفعل خلو من الزواج وعدة الوفاة               والنظر هلا وا  
حلّ للنكاح بعد االستمار املستحب وشهد على الزوج ووالد الزوجة املذكورين مبا فيه عنـهما مـن                 

  .»»»»أشهداه به وعرفهما ومها باحلالة صحة وجوازا يف كذا
  . وظهرها2العقد املنظم، و: ابن سلمون
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تسمية الزوجني وعدد الصداق وصفته، ومن أي سكة هو، وأقله ربع دينار أو ثالثـة                :عقد صداق  «
دراهم كيال أو قيمتها مما جيوز بيعه، وقبض النقد أو حلوله ويف تأجيله إىل البناء خالف، وتسمية مـن                   

 وتأجيله إىل أربعني    قبضه كالويل والوصي ومن جيوز له قبضه، أو تطوع القابض بضمانه، وعدد الكالئ            
عاما فما دوا، وال جيوز إىل ما فوقها، وتذكر أيضا أنه تزوجها بكلمة اهللا عز وجل وعلى سنة اهلادي                   
حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى إمساك مبعروف أو تسريح بإحسان، وتسمية الويل وتفويضها عقـد                 

 أحسنهم حاال إذا استووا، فـال حيتـاج إىل          نكاحها إليه، إال أن يكون والدا أو أقرب األولياء إليها أو          
تفويضها، وتذكر هل هي بكر أو ثيب وهل هي مالكة أمر نفسها أم ال، وتذكر صحتها وسالمتها إن                  
اشترطت السالمة، وخلوها من الزوج والعدة، وتذكر رضاها بالزوج والصداق، وإن كانت ممن ال جيرب               

صداق، فإن كانت يتيمة ذكرت بلوغها ويتمها، إال أن على النكاح، واختلف يف ذكر رضى احملجورة بال
تكون غري بالغ فتذكر حاجتها وفاقتها، وأا بنت عشرة أعوام فأكثر، وال بـد أن تـتكلم، وتـذكر                   

التزويج والتسري واختاذ أم ولد واملغيب واإلضرار والرحلة والزياة،         : الشروط السبعة على الطوع، وهي    
طالق إن فعل شيئا من ذلك بغري إذن، وعقد اإلشهاد على الزوج والويل، وعقد ذلك بيمني أو متليك أو 

إن كانت ممن جيرب على النكاح، وإن كانت ممن ال جيرب على النكاح ذكرا معها، إال أن تكون بكـرا،      
فتضمن اإلشهاد حضور االستمار وإعالمها بأن إذا صماا ومعاينتها صامتة وتـؤرخ، واختلـف إن               

أو تكلمت، فإن كان الويل وصيا أو كافال ضمنته معرفة ذلـك ومعرفـة الـسداد          ضحكت أو بكت    
والكفاءة، وال حيتاج إىل ذكره يف إنكاح القاضي من نفسه، ولكن تسقط ذلك يف ذات الوصي إلن فعله 

بعد ثبت عنده مـا أوجـب ذلـك، مث          : حممول على السداد حىت يثبت خالفه، وإن كان قاضيا قلت         
  .»تؤرخ

  .17الوثائق املختصرة، املصدر السابق، ص: الغرناطيأبو إسحاق 
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   وثيقة متثل عقد نكاح على شيء معني)03: (ملحق رقمملحق رقمملحق رقمملحق رقم
  

  
        

        

        

        

        

 تزوج فالن فالنة على كذا وكذا رأسا من غنم ضأن أو معز أو بقر عقد نكاح على ماشية أو عرض««««
مة اهللا تعاىل وعلى سنة حممد أو إبل أو على شوار بيت يف حاضرة كذا ؟أو قرية كذا يف نظر كذا وبكل

  .»»»»رسوله صلى اهللا عليه وسلم
 .14املقصد احملمود، املصدر السابق، و:اجلزيري
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   وثيقة لعقد قبض النقد والكالئ)04: (ملحق رقمملحق رقمملحق رقمملحق رقم
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

قبضت فالنة من زوجها فالن أو قبض فالن البنته فالنة الكائنة يف حجره من زوجها فالن كالئها «
  .» ذا ومبلغه كذا أو صار بيدها أو أبرأته منهاملسمى يف ك

 

قبض فالن البنته فالنة الكائنة يف حجره من زوجها فالن نقدها املسمى يف كتاب صداقها ومبلغه  «
  »كذا وصار بيدها ليجهزها به إليه وأبرأمنه أمت إبراء وأشهد يف ذلك يف كذا

 .و36العقد املنظم، ظ: ابن سلمون
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  يقة لعقد إجارة مؤدبوث) 05(: ملحق رقمملحق رقمملحق رقمملحق رقم
  
    

    

    

    

    

    

 استأجر فالن فالنا املعلم ليعلم له ابنه فالنا اخلط واهلجاء والقرآن ظاهرا ونظرا عاما عقد إجارة مؤدب««««
وكذا قبض فالن منجمة على شهور العام وشرع املعلم فالن يف تعليم  فالن وعليـه يف                  أوله كذا بكذا  

  »...على مقدارالنصيحة واالجتهاد بعد أن وقف (...) كذا 
  .128املقصد احملمود، املصدر السابق، و: اجلزيري
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خريطة لألندلس موضح علها بالد البشكنس املوجودة يف مشال شرق األندلس، ) ) ) ) 06(((( :ملحق رقم
  ومدينة مالقة اليت تتوفر على وديان وأار

  
د حمقق الكتاب إحسان ، اخلريطة من إعدا)جزء الفهارس( 8نفح الطيب، املصدر السابق، ج: املقري

  .عباس
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   بعض أجزاء وقطع احللي )07(: : : : ملحق رقمملحق رقمملحق رقمملحق رقم
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                         
  قطع معدنية حلزام وجدت حبفريات األرك، ةمتحف املدين امللكية

Menendaz Pedal: op,cit,p404, 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                       

  . حفرة مبدينة ميورقة، حمفوظ مبتحفهاكرت من كنوز املوحدين وجد يف       
 Menendaz Pedal:op,cit,p… 
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  صور وخمططات للبيت األندلسي        )08: (ملحق رقمملحق رقمملحق رقمملحق رقم
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  Menendaz Pedal:op,cit,p379.رسم تشكيلي إلحدى البيوت يف مدينة مرسية
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .Menendaz Pedal:op,cit,p365 رسم تشكيلي لبيت من احلفريات املنجزة يف مدينة مرسية
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  .Menendaz Pedal:op,cit,p383 طابق بيت اسباين إسالمي يف كورة تدمري

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Menendaz Pedal:op,cit,p385 ).املرية( طابق بيت أندلسي يف مدينة بيانة
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  Menendaz Pedal:op,cit,p387 .بيت من بيوت األندلسيني يف مرسية حاليا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ينبوع أو فوهة نافورة على شكل أسد، وجدت يف مدينة بلنسية، حمفوظة يف متحف اللوفر، باريس
Menendaz Pedal:op,cit,p406.  
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  صور وخمططات للحمامات العربية األندلسية)    09 (::::ملحق رقمملحق رقمملحق رقمملحق رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Menendaz Pedal:op,cit,p374 .خمطط للحمامات العربية ا؟ألندلسية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Menendaz Pedal:op,cit,p421 .محام امللكة العربية بإشبيلية: بقايا محام يسمى
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  أواين فخارية للطهي ووضع  املواد املختلفة وحفظها) 10 (::::ملحق رقمملحق رقمملحق رقمملحق رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .سيةمبر" ابن عريب" موقد أو تنور وطنجرة ، موجودة مبركز الدراسات العربية واألثرية
Menendaz Pedal:op,cit,p374  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عثر عليه J.J.Bienesم، حسب ما يقترحه 12م أو بداية القرن 11صحن معدين يعود إىل اية القرن
  Menendaz Pedal:op,cit,p395 . بتطيلة Corlapelaires، يف شارع1987سنة
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  .وجدت بكهف مبدينة ميورقة، حمفوظة مبتحفهاجرة صغرية، كرت من كنوز املوحدين 
Menendaz Pedal:op,cit,p416.  

  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ، مدريد"دان خوان" م حمفوظة مبتحف معهد بلنسية13مرسية مزخرفة، تعود إىل اية القرن خابية 
 Menendaz Pedal:op,cit,p392.  
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  .، مدريد"دان خوان" ، حمفوظة مبتحف معهد بلنسية.......... القرونطست مزخرف يعود إىل
Menendaz Pedal:op,cit,p395. 
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   إحدى األلعاب األندلسية) 11: (ملحق رقمملحق رقمملحق رقمملحق رقم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .مكعبات النرد، وجدت حبفريات األرك، متحف املدينة امللكية
Menendaz Pedal:op,cit,p411.  
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J  

  . عن عاصمالقرآن الكرمي برواية حفص
  :مصادر مخطوطة

  .805مفيد احلكام، خمطوط اخلزانة العامة ، الرباط، رقم ): 606/1207ت( أبو الوليد هشام األزدي
: نوازل ابن بشتتغري، خمطوط اخلزانة احلسنية، الرباط، رقم): 516/1122ت( أمحد بن سعيد اللخمي ابن بشتغري

11690.  

املقصد احملمود يف تلخيص الوثائق والعقود، خمطوط اخلزانـة         ): 585/1189ت( علي بن حيىي الصنهاجي      اجلزيري
  .5221احلسنية، الرباط، رقم 

نوازل ابن احلاج، خمطوط اخلزانة العامة، ): 529/1135ت( أبو عبد اهللا حممد بن خلف التجييب ابن احلاج
  .55جالرباط، رقم 

لعقد املنظم للحكام فيما جيري بني أيـديهم        ا): 767/1335ت( أبو القاسم سلمون بن علي الغرناطي        ابن سلمون 
  .1366: من العقود واألحكام، خمطوط املكتبة الوطنية، اجلزائر، رقم

النجم الثاقب فيما الولياء اهللا من مفاخر املناقب، خمطوط         ): 901/1495ت( أبو عبد اهللا حممد التلمساين       ابن صعد 
  .1292ك : اخلزانة العامة، الرباط رقم

  :مصادر مطبوعة

التكملة لكتاب الصلة، حتقيق عبد السالم اهلراس، دار الفكر ،          ): 685/1286ت( أبو عبد اهللا القضاعي      ابن األبار 
  .1955بريوت، دط، 

، املعجم يف أصحاب القاضي اإلمام أيب علي الصديف، دار الكتاب العريب للطباعة والنـشر، القـاهرة               : ـــ
  .1387/1967دط، 

، دار الكتاب اللبناين  ، دار الكتاب املصري، القاهرة   ، حتقيق إبراهيم األبياري  ، ماملقتضب من حتفة القاد   : ـــ
  .1410/1989، 3ط، بريوت

  .1406/1986، 1طحتفة القادم، تعليق إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، : ـــ
  .1405/1985 ديوان ابن األبار، قراءة وتعليق عبد السالم اهلراس، الدار التونسية للنشر، دط،: ـــ

بيوتات فاس الكربى، نشر عبد الوهاب بنمنصور، دار املنصور، الربـاط،           ): 810/1407ت( الغرناطي   ابن األمحر 
  .1972دط، 

القارة االفريقية وجزيرة األندلس مقتبس من نزهة املـشتاق يف          ):548/1158ت( الشريف أبو عتبد اهللا      اإلدريسي
  .1983يوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دط، اختراق اآلفاق، حتقيق امساعيل العريب، د

  قائمة المصادر
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الوثائق املختصرة ، إعداد مصطفى نـاجي،       ): 579/1183ت( إبراهيم بن أمحد األنصاري      الغرناطي أبو إسحاق 
  .1408/1988، 1طمركز إحياء التراث املغريب، الرباط، 

نباء يف طبقات األطباء، دار الثقافة،      عيون األ ): 668/1270ت( موفق الدين أبو العباس بن القاسم        ابن أيب أصيبعة  
  .1401/1981، 3طبريوت، 

ديوان األعمى التيطيلي وجمموعة من موشـحاته،       ): 525/1144ت( أبو جعفر أمحد بن عبد اهللا        األعمى التطيلي 
  .حتقيق إحسان عباس، نشر وتوزيع دار الثقافة، بريوت، دط، دت

قيق حممد بن تاويت الطنجي وآخرون، منشورات كلية اآلداب،         الديوان، حت :  الربيع املوحد  األمري أبو عبد اهللا   
  .جامعة حممد اخلامس، إشراف معهد موالي احلسن للبحوث املغربية، دط، دت

  .كتاب التبيان، حتقيق ليفي بروفنسال، دار املعارف، مصر، دط، دت): 483/1090ت( الزيري األمري عبد اهللا
املقصد الشريف واملـرتع اللطيـف يف التعريـف    ): 722/1322 سنة كان حيا( عبد احلق بن إمساعيل      الباديسي

  .1982بصلحاء الريف، نشر سعيد أعراب، املطبعة امللكية، الرباط،دط، 
صحيح البخاري، حتقيق مصطفى ديب البغـا، دار ابـن   ): 265/869ت( أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل       البخاري

  .1987، 3طكثري، بريوت، 
جامع مسائل األحكام ملا نزل من القضايا واألحكام، دط،         ): 841/1437ت(حممد القريواين    أبو القاسم    الربزيل

  .دت
الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة ، حتقيق سامل البـدري، دار  ): 546/1151ت( أبو احلسن علي الشنتريين      ابن بسام 

  .1419/1998، 1طالكتب العلمية، بريوت، 
الصلة يف تاريخ علماء األندلس، وضع الفهـارس     ): 578/1183ت(لك   أبو القاسم خلف بن عبد امل      ابن بشكوال 

  .2003/ 1423، 1طصالح الدين اهلواري، املكتبة العصرية ، بريوت، 
حتفة األنظار يف غرائب األمصار وعجائـب األسـفار،         ): 779/1377ت( حممد بن عبد اهللا الطنجي       ابن بطوطة 

  .1405، 4طحتقيق الكتاين علي املنتصر، مؤسسة الرسالة، 
املغرب يف بالد إفريقية واملغرب، مكتبة املثين، بغـداد،   ): 487/1094ت( أبو عبيد عبد اهللا بن عبد العزيز         البكري

  .دط، دت
التشوف إىل رجال التصوف يف أخبار أيب العباس السبيت،         ): 627/1229ت( أبو يعقوب يوسف بن الزيات       التاديل

  .1984حتقيق أمحد التوفيق، الرباط ، دط، 
، زاد املسافر وغرة حميا األدب السافر،إعداد وتعليـق       ): 598/1201ت( أبو حبر صفوان بن ادريس املرسي      التجييب

  .1980، بريوت، دط، دار الرائد العريب، عبد القادر حمداد
نيل االبتهاج بتطريز الديباج، وضع هوامشه وفهارسه طالب من كلية الدعوة اإلسـالمية،             :  أمحد بابا  التنبكيت

  .1989، 1طراف وتقدمي عبد احلميد اهلرامة، منشورات كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس، ليبيا، إش
  .1968البيان والتبيني، حتقيق عبد السالم هارون، القاهرة، ): 255/868ت( أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ
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عم حنفـي، دار الرشـاد،      التعريفات، حتقيق عبد املـن    ): 816/1413ت( علي بن حممد السيد الشريف       اجلرجاين
  .القاهرة، دط، دت

  .القوانني الفقهية، دار القلم، بريوت، دط، دت): 741/1340( أبو القاسم حممد الكليب الغرناطي ابن جزي
ابن شـقرون، دار الغـرب      : فيض العباب،حتقيق ): 774/1372ت بعد   ( إبراهيم بن عبد اهللا      ابن احلاج النمريي  

  .1987اإلسالمي، بريوت، دط،
، مكتبة الثقافـة الدينيـة    ، حتقيق علي عمر  ، حتفة األلباب وخنبة اإلعجاب   ): 565/1170ت (بو حامد الغرناطي  أ

  .1423/2003، 1ط، القاهرة
وصف افريقيا، ترمجة حممد حجي وحممد األخضر، دار الغرب         ): 947/1550ت( بن حممد الفاسي   احلسن الوزان 

  .، دت2طاإلسالمي، بريوت، 
ديوان ابن محديس، تصحيح وتقدمي إحسان عباس، دار صادر،         ): 527/1133ت(ر الصقلي    عبد اجلبا  ابن محديس 

  .1960، 1379بريوت، 
الروض املعطار يف خرب ا؟ألقطار، حتقيـق إحـسان   ): 866/1461بعد ( أبو عبد اهللا حممد بن عبد املنعم   احلمريي

  .1980، 2طعباس، مؤسسة ناصر للثقافة، 
أو تاريخ اسبانيا اإلسالمية، حتقيـق ليقـى        . أعمال األعالم ): 776/1375ت(ين   لسان الدين السلما   ابن اخلطيب 

  .1424/2004، 1طبروقسال، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 
  .1973، 2طاإلحاطة يف أخبار غرناطة، حتقيق حممد عبد اهللا عنان، مكتبة اخلاجني، القاهرة، : ــــ
  .1967، 1طد ماضور، مطبعة املنار، تونس، جيش التوشيح، حتقيق هالل ناجي،وحمم: ــــ
  .1316تونس، دط، ، املطبعة العمومية، رقم احللل يف نظم الدول: ــــ
  .معيار االختيار يف ذكر املعهد والديار، حتقيق حممد شبانة، دط، دت: ــــ

بـستاين، دار   ديوان ابن خفاجة، حتقيق كـرم ال      ): 533/1137ت( أبو إسحاق إبراهيم بن أيب الفتح        ابن خفاجة 
  .1400/1980دط، ، بريوت للطباعة والنشر

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، حتقيق إحـسان        ): 681/1282ت( أبو العباس مشس الدين بن بكر        ابن خلكان 
  .1968عباس، دار الثقافة، بريوت، دط، 

رباره طرغوه، منـشورات    حتقيق فرنسشكة قداره و فليان      ، فهرسة ابن خري  ): 575/1179ت( اإلشبيلي   ابن خري 
  .1893املكتب التجاري، بريوت، مكتبة املثىن، بغداد، مؤسسة اخلاجني، القاهرة، طبعة جديدة، 

سنن أي داود، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميـد،          ): 275/888ت( سليمان بن األشعث السجستاين      أبو داود 
  .دار الفكر، دط، دت

املطرب من أشعار أهل املغرب، حتقيق إبراهيم       ): 639/1235( احلسن    ذو السنني أبو اخلطاب عمر بن      ابن دحية 
  .األبياري وآخرون، دار العلم، بريوت، دط، دت

شذرات الذهب يف أخبار مـن ذهـب، دار الكتـب           ): 1089/1678ت( عبد احلي بن أمحد      الدمشقي العكري 
  .العلمية، بريوت، دط، دت
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من خرب، حتقيق صالح الدين املنجد، مطبعة حكومة الكويت،         العرب يف خرب    ): 748/1347ت(مشس الدين   الذهيب  
1948.  

  .1413، 9طسري أعالم النبالء، حتقيق األرناؤوط حممد نعيم العرق سوسي، مؤسسة الرسالة بريوت، : ـــ
فضالة اخلوان يف طيبات الطعام واأللوان، حتقيق حممد بن شقرون، إشراف إحسان عبـاس              : ابن رزين التجييب  

  .1984، 2ط اإلسالمي، بريوت،دار الغرب
األنـدلس يف اقتبـاس األنـوار ويف        ): 581/1186ت(اإلشبيلي  ابن اخلراط   و) 542/1147ت( أبو حممد    الرشاطي

اختصار اقتباس األنوار ، حتقيق إمييليو مولوينا وخاثينتو بوسك بيال، الس االعلى لألحباث العلمية،              
  .1990معهد التعاون مع العامل العريب، مدريد، 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه يف مـسائل       : )520/1126( أبو الوليد حممد بن أمحد القرطيب         اجلد ابن رشد 
  .1988، 1طاملستخرجة، حتقيق سعيد أعراب، دار الغرب اإلسالمي،بريوت، 

صـادر،  املقدمات املمهدات لبيان ما اقتضته رسم املدونة من األحكام، مطبعة السعادة، مصر، دار              : ــــ
  .دط، دت، بريوت

/ 1407،  1طفتاوى ابن رشد، حتقيق املختار بن الطاهر التليلي، دار الغرب اإلسـالمي، بـريوت،               : ــــ
1987.  

الضروري يف السياسة، خمتصر كتاب     ): 595/1199ت( حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد القرطيب          ابن رشد احلفيد  
بيةشحالن أمحد، مركز دراسـات الوحـدة العربيـة،         السياسة ألفالطون، نقله عن العربية إىل العر      

  .1998سبتمرببريوت، 
مـاي  ، 1طبريوت،  ، حتقيق اجلابري حممد عابد، مركز دراسات الوحدة العربية       ، الكليات يف الطب  : ــــ

1999.  
  .بداية اتهد واية املقتصد، دار الفكر، بريوت، دط، دت: ــــ
دار ، ديوان الرصايف، مجع وتقدمي إحسان عبـاس      ): 572/1176ت(ن غالب  البلنسي أبو عبد اهللا حممد ب      الرصايف

  .1960، 1طالثقافة، بريوت، 
صلة الصلة، حتقيق عبد السالم اهلراس وسـعيد أعـراب، وزارة   ): 708/1308ت( أبو جعفر العاصمي     ابن الزبري 

  .1995/ 1416األواف والشؤون اإلسالمية، اململكة املغربية،دط، 
أمثال العوام يف األندلس، حتقيق حممد بنـشريفة،        ): عاش يف القرن السابع   ( عبيد اهللا بن أمحد       أبو حيىي  الزجايل

منشورات وزارة الدولة املكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم األصلي، مطبعة حممد اخلـامس الثقافيـة              
  .1971/ 1391اجلامعية، فاس، دط،

األنيس املطرب بروض القرطاس، مراجعة عبد      ): 726/1340ت( أبو احلسن علي بن عبد اهللا الفاسي         ابن أيب زرع  
  .1420، 2طالوهاب بنمنصور، املطبعة امللكية ، الرباط، 

تاريخ الدولتني املوحدية واحلفصية، مطبعـة      ): 894/1486كان حيا سنة    ( أبو عبد اهللا حممد اللولوي       الزركشي
  .1289/1872، 1طالدولة التونسية، تونس، 
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التيسري يف املداواة والتـدبري، حتقيـق       ): 525/1130ت(ن أيب العالء بن عبد امللك اإلشبيلي         أبو مروان ب   ابن زهر 
ميشيل اخلوري، تقدمي حمي الدين صابر، منشورات املنظمة العربية للتربية والثقافـة والعلـوم، دار               

  .1403/1983الفكر، دمشق، 
ق حممد حاج صادق، مكتبة الثقافـة الدينيـة،         كتاب اجلغرافيا، حتقي  ): 556/1160ت( أبو عبد اهللا حممد      الزهري

  .دط، دت
  .1316، 1طالدر املنثور يف طبقات ربات اخلدور، املطبعة الكربى األمريية، مصر، : زينب بنت علي العاملي

اختصار القدح املعلى يف التاريخ احمللى، حتقيـق        ): 685/1286( أبو احلسن علي بن موسى       األندلسي ابن سعيد 
  .1980/ 1400، 2طري، دار الكتاب املصري، القاهرة، دار الكناب اللبناين، بريوت، ابراهيم األبيا

الغصون اليانعة يف حماسن شعراء املائة السابعة،حتقيق إبراهيم األبياري،دار املعارف، مـصر،            : ـــــــ
  .دط، دت

  .1955، ،3طاملغرب يف حلى املغرب، حتقيق شوقي ضيف، دار املعارف، القاهرة، : ـــــــ
املقتطف من أزاهر الطرف، حتقيق سيد حنفي حسنني، اهليئة املصرية العامة للكتـاب، دط،              : ـــــــ

1983.  
  .1982، 2طكتاب اجلغرافيا، حتقيق إمساعيل العريب، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، : ـــــــ

دط، ،باريس، كوالن.ي بروفنسال وج  نشر ليف ، آداب احلسبة ): 631/1234ت( أبو عبد اهللا حممد املالقي       السقطي
  .م1931

أخبار وتراجم أندلسية، حتقيق إحـسان عبـاس، دار         ): 567/1171ت( أبو طاهر أمحد بن إبراهيم سلفة        السلفي
  .1985الثقافة، بريوت، دط، 

يز دار الطراز يف عمل املوشحات، حتقيق عبد العز       ): 608/1211ت( أبو القاسم هبة اهللا بن جعفر        ابن سناء امللك  
  .2006/ 1427، 1طنبوي، دار اقرأ الدولية للنشر والتوزيع، 

بغية الوعاة يف طبقـات اللغـويني       ): 911/1505ت( أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر           السيوطي
  .1979/ 1399، 2طواحملاة، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، 

عة من وصف األندلس ضمن كتابةصلة السمط ومسـة املـرط،           قط): 681/1282ت( حممد بن علي     ابن الشباط 
  .1975حتقيق خمتار العبادي ، معهد الدراسات اإلسالمية، مدريد، دط، 

البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن التاسع، دار املعرفة،         ): 1255/1839ت( القطر البياين حممد بن علي       الشوكاين
  .بريوت، دط،دت

لة يف فضائل األندلس، حتقيق حممود خياري، جملة كلية العلـوم اإلنـسانية،             رسا): 626/1222ت (ابن صقالب 
، جملة آفاق الثقافة والتراث، مركز مجعة املاجد للثقافة والتـراث،        1423/2002،  2العـدد جامعة اجلزائر،   
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رسالة يف حترمي الغناء والسماع، حتقيق حممد ): 520/1126ت( أبو بكر حممد بن الوليد الفهري الطرطوشي
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، 1ط، القـاهرة ، تبة الثقافة الدينيـة   مك، حتقيق حسني مؤنس  ، وثائق املرابطني واملوحدين  : ــــــــ
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 186

فوات الوفيات والذيل عليها، حتقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت،          ): 764/1362ت( حممد بن شاكر     الكتيب
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معجم األدباء، مراجعة دائرة املعـارف، مطبعـة دار   ): 626/1228ت( شهاب الدين بن عبد اهللا     ياقوت احلموي 

  .املأمون، دط، دت
  .1957معجم البلدان، دار صادر، بريوت، دط، : ــــــ

البلدان، تعليق حممد أمني ضناوي، دار الكتـب العلميـة،          ): 284/897ت( أمحد بن يعقوب بن واضح       اليعقويب
  .2002، 1طبريوت 

O 
  :مراجع بالعربية

  .1964التربية اإلسالمية، الدار القومية للطباعة والنشر، دط، : اإلبراشي حممد عطية
  .1978، 5واملرابطني، دار الثقافة، بريوت، طتاريخ األدب األندلسي يف عصر الطوائف : إحسان عباس
 الطب والفالحة يف األندلس بني احلكمة والتجريب، جامعة احلسن الثاين، كلية اآلداب والعلوم            : أمحد الطاهري 

   .1997، 1طاإلنسانية،احملمدية، مطبعة النجاح اجلديدة،الدار البيضاء، 
  . 1995، 1طنبان، معجم املالبس يف لسان العرب، مكتبة ل: أمحد مطلوب

  .1377شوال ، 1958ماي، 1ج، 4جملة معهد املخطوطات العربية، الد " مسائل ابن رشد: "األهواين عبد العزيز
  .1957الزجل يف األندلس ، جامعة الدول العربية ، معهد الدراسات العربية العالية ، دط، : األهواين عبد العزيز
، ن كتاب ابن هشام اللخمي يف حلن العامة، املرجع السابق، الد الثـاين            ألفاظ مغربية م  : األهواين عبد العزيز  

  .1957.نوفمرب ، 1377ربيع الثاين ، اجلزء الثاين
ألفاظ مغربية من كتاب ابن هشام اللخمي يف حلن العامة، جملة معهد املخطوطات العربية،              : األهواين عبد العزيز  

  .1376/1957، 1ج، 3الد
  .1972، 17جملدعلى هامش ديوان ابن قزمان، جملة املعهد املصري، مدريد، : زيزاألهواين عبد الع

  .دار املعارف، مصر، دط، دت، التربية يف اإلسالم: األهواين حممد فؤاد
  .1426/2006، 1ط، دار التنوير للنشر والتوزيع، دراسات يف تاريخ الغرب اإلسالمي: بلغيث حممد االمني

  . 2007، 1طنسان يف األندلس، دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت، املاء واإل: بنحمادة سعيد



 188

معجم أعالم النساء باملغرب االقصى، املكتب الدائم لتنسيق التعريف يف العـامل العـريب،        : بنعبد اهللا عبد العزيز   
  . 1970جامعة الدول العربية، ، مطبعة فضالة، احملمدية،دط، 

  .2002لغرب اإلسالمي، منشورات الزمن، الرباط، ظاهرة الرق يف ا: بنمليح عبد اإلله
الغرب واألندلس يف عصر املرابطني، منشورات اجلمعيـة املغربيـة للدراسـات            :  بوتشيش إبراهيم القادري  

  . 2004، 2طالتارخيية، مطبعة اخلليج العريب، تطوان، 
  .1995ص، 1طالقادري اإلسالم السري يف املغرب العريب، سينا للنشر، القاهرة، : بوتشيش

  .1985/ 1405، 1طاحلب يف األندلس، دراسات العرب، بريوت، : جودت مدجل
  .1982، 2ط دار الرائد العريب، بريوت، - حياة اهليئة االجتماعية وتطورها-علم االجتماع: حداد نقوال

، مصر، ياحلضارة اإلسالمية يف املغرب واألندلس، عصر املرابطني واملوحدين، مكتبة اخلاجن         : حسن علي حسن  
1980.  

  .1410/1990، 1طمعجم املصطلحات العلمية العربية، دار الفكر ، سوريا، دار الفكر املعاصر، لبنان، : الداية فايز
  .1991، 1طأضواء جديدة على املرابطني، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، : دندش عصمت
، دار الغرب اإلسـالمي   ، وائف الثاين األندلس يف اية املرابطني ومستهل املوحدين عصر الط       : دندش عصمت 

  .1408/1988، 1ط، بريوت
ألفاظ املأكل واملشرب يف العربية األندلسية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،            : رجب عبد اجلواد  
  .2001دط، 

  .1956/ 1376، 3طاألعالم، القاهرة، : الزركلي خري الدين
  .2007، 1طدي واالجتماعي، مكتبة اقرأ، تاريخ األندلس االقتصا: سامعي إمساعيل
احلياة االجتماعية واالقتصادية يف إقليم غرناطة يف عصري املرابطني واملوحدين، مكتبة الثقافـة        : سامية مصطفى 

  .2003/ 1423، 1طالدينية، القاهرة، 
  .1408/1988، 2ط، سوريا، دار الفكر، القاموس الفقهي لغو واصطالحا: سعدي أبو حبيب

  .1،1981طالدين والبناء العائلي، دار الشروق، جدة، : وطي نبيلالسمال
يف تاريخ وحضارة اإلسالم يف األندلس، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسـكندرية، دط،            : السيد عبد العزيز سامل     

1985.  
  .1971قرطبة حاضرة اخلالفة يف األندلس، دار النهضة العربية، بريوت، دط، : السيد عبد العزيز سامل

  .دت، تاريخ دوليت املرابطني واملوحدين، مؤسسة شباب اجلامعة، االسكندرية، دط: يد حممودالس
  .احللل السندسية يف األخبار األندلسية، دار الكتاب اإلسالمي القاهرة، دط، دت: شكيب أرسالن

  . 1954تاريخ التربية اإلسالمية، دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع، بريوت، دط،: شليب أمحد
اجلزير العربية قبل اإلسالم، أحباث مقدمة للندوة العاملية الثانية لدراسات تاريخ اجلزيرة            : الصقار سامي وآخرون  

  .، قسم التاريخ، كلية اآلداب، جامعة الرياض، اململكة العربية السعودية1979أفريلالعربية، 
  .1396/1986، 2ط بريوت، االدب العريب يف االندلس، دار النهضة العربية،: عتيق عبد العزيز



 189

الرياض، ، مطبوعات مكتبة امللك عبد العزيز العامة     ، احلياة العلمية يف األندلس يف عصر املوحدين      : العريين أمحد 
  .1416، 1ط

هـ، دار الشروق، بـريوت،     6النشاط االقتصادي يف املغرب اإلسالمي خالل القرن        : عز الدين أمحد موسى   
  .1403/1983، 1ط

الية الفن العريب،جملة عامل املعرفة، إصدار الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويـت،             مج: عفيف نسي 
  .1978يناير 

  .1996قاموس علم االجتماع، دار املعرفة اجلامعية، مصر، دط، : غيث عاطف وآخرون
  .1413/1992، 1طدراسات تراثية يف التربية اإلسالمية، دار الثقافة، الدوحة، : قمرب حممود
  .1993/ 1414، 1طمعجم املؤلفني، مجع وإخراج مكتب حتقيق التراث، مؤسسة الرسالة، بريوت، : كحالة رضا

مالقة اإلسالمية يف عصر دويالت الطوائف، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسـكندرية،   : كمال السيد أبو مصطفى   
  .1993دط، 

 املوحدين، مكتبة الثقافـة الدينيـة للنـشر         نصوص سياسية عن فترة االنتقال من املرابطني إىل       : مؤنس حسني 
  .1420/2000والتوزيع، الظاهر، 

  .1996شرق األندلس يف العصر اإلسالمي، دار املعرفة اجلامعية، مصر، د ط، : حممد أبو الفضل
  .2006، 1طاملوحدون وأزمات اتمع،جذور للنشر، الرباط، : حممد املغراوي

  .1969، 2ط األدب املغريب، دار الكتاب اللبناين، بريوت، :حممد بن تاويت وعفيفي حممد الصادق
املدينة والبادية بإفريقية يف العهد احلفصي، جامعة تونس، كلية العلـوم اإلنـسانية             : حممد حسن : حممد حسن 

  1999، واالجتماعية
 الغـرب   دار، حتقيق علي الزاوي وحممد حمفـوظ     ، نزهة األنظار يف عجائب التواريخ واألخبار     : حممود مقديش 

  .دط، دت: بريوت، اإلسالمي
  .شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دط، دت: خملوف

  .1355/1935، 1طاإلعالم مبن حل مبراكش و فاس من األعالم، املطبعة اجلديدة، فاس، : املراكشي
  .لكتب، القاهرة، دط، دتفلسفة التربية يف الشرق والغرب، عامل ا: املرسي منري

، 1طالفلسفة املادية وتفكيك اإلنسان، دار الفكر املعاصر، بريوت، دار الفكر، دمـشق،             : املسريي عبد الوهاب  
1423/2003.  

  .1980، 1طدراسات أندلسية يف األدب والتاريخ والفلسفة، دار املعارف، القاهرة، : مكي الطاهر
صر املرابطني، صحيفة املعهد املصري للدراسات اإلسالمية، مدريد،        وثائق تارخيية جديدة  عن ع     : مكي حممود 

   .1960-1959سنة، 7،8الدان
  .1989، 1املغرب، ط، حضارة املوحدين، دار طوبقال للنشر، الدار البيضاء: املنوين حممد

، 1طبيـضاء،   التاريخ األندلسي من خالل النصوص، شركة النشر والتوزيع املدارس، الدار ال          : املنوين وآخرون 
1412 /1991.  



 190

  :مراجع معربة
  .2002، 1ط،القاهرة،الدار الثقافية للنشر، ترمجة سيلمان العطار، حضارة اإلسالم يف إسبانيا :  كاسترووأمريك

ثالث دراسات عن الشعر األندلسي، ترمجة حممود علي مكي، املطابع األمريية،           :إميليو غرسية غومس وآخرون   
  .1998الس األعلى للثقافة،

   .دت، دط، القاهرة، تاريخ الفكر األندلسي، ترمجة حسني مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية: بالنثيا جانثلث
  .1963، 1طاحلضارة العربية، تعريب خليل أمحد خليل، منشورات عويدات، بريوت، : جاك ريسلر

 واملوحدين،ترمجة وتعليق أمحد    أزهار البساتني يف أخبار األندلس واملغرب يف عهد املرابطني        : جان وجريم طارو  
  .1349بالفريج وحممد الفاسي،املطبعة الوطنية، الرباط، دط،

  .  1999األدب األندلسي، ترمجة وتقدمي أشرف علي دعدور، الس األعلى للثقافة، : روبريا مىت ماريا خيسوس
جعة مـارون عيـسى     مرا، مشس اهللا تسطع على الغرب، ترمجة فاروق بيضون وكمال دسوقي         : زغريد هونكة 

  .1406/1982، 7طاآلفاق اجلديدة، بريوت، اخلوري، منشورات دار 
مراجعة لطفـي   ، ترمجة عبد العزيز سامل وحممد صالح حلمي      ، اإلسالم يف املغرب واألندلس   : ليقى بروفنسال 

  .1990، دط، اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، عبد البديع
 الرابع اهلجري، نقله إىل العربية أبو ريدة حممد عبد اهلادي، الدار التونسية             احلضارة اإلسالمية يف القرن   : متز آدم 

  .1986للنشر، تونس، املؤسسة الطنية للكتاب، اجلزائر، دط، 
التاريخ السياسي لإلمرباطورية املوحدية، ترمجة عبد الواحد أكمري، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار            : هويثي مريندا 

  .2003البيضاء، دط، 
  :جع باللغة األجنبيةمرا

Ali Mezahar: La vie quotidienne des musulmans au moyen age, Librairie Hachette, 1951. 
Claudio Sancher Albomor: L'Espagne     musulmane, Traduction Claude Faraggi, OPN, 

Puplished1985. 
André Clot:L'Espagne musulmane VIII  –XV, France, decembre, 2004 
Levi Provinçal: l'Espagne musulmane au Xème, institutions et vie sociale, Paris, Larose, 

1932. 
E. Fagnon: additions aux dictionnaires arabes, Beyrout, librairie du liban. 
Guichard Pierre: Al-Andalus711-1492une histoire de l'Andalousie arabe,Paris, Hachette 

imprimerie. 
Guichard Pierre: structures sociales orientales et occidentales dans l'Espagne 

musulmane,Paris, école des hautes études en sciences sociales, centre de recherches 
historiques, la Haye.     

Manuela Marin: Individio y sociedad en al_Andalus, Spain, Espasa, Pinted, 1992. 
Menendaz Pedal:Estoria de Espana, dirigida por José Maria,Espasa, T VIII-II. 
R.Dozy: Dictionnaire detaille des noms des vetements chez les arabes ,Amesterdam,Jean 

Muller,1845. 
R.Dozy:supplément aux dictionnaires arabes, Paris, troisième édition, Maisonneuve 1967. 
Salah Khalis: La vie littéraire à Séville au XI siècle. 
Thm. Bianquis: la famille arabe medievale, historique,éditions complex.                        

  :رسائل جامعية



 191

روحة دكتواه دولة، إشراف حاجيات عبد احلميـد، جامعـة   احلياة الفكرية باألندلس، أط: بلغيث حممد األمني 
  .2003-2002اجلزائر، قسم التاريخ، 

النوازل الفقهية واتمع، أحباث يف تاريخ الغرب اإلسالمي، أطروحـة دوكتـوراه يف التـاريخ،        :  فتحة حممد 
الدار البيضاء،  إشراف حجي حممد، جامعة احلسن الثاين، عني الشق، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،             

  .1996-1995قسم التاريخ، سنة 
التعليم والدعوة املوحدية، مذكرة مقدة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ اإلسالمي، إشـراف             : فياليل بلقاسم 

  .2004 -2003جماين بوبة، جامعة منتوري، كلية العلةم اإلنسانية، قسم التاريخ، السنة اجلامعية 
، دكتوراه دولة، معهد    )دراسة سياسية وعمراين واجتماعية وثقافية    (ن يف العهد الزياين   تلمسا: فياليل عبد العزيز  

  .1995التاريخ، جامعة اجلزائر،
  :جمالت ودوريات
، جملة األندلس، قرون مـن      "ابن احلاج التجييب القرطيب ومسائل بيوعه يف معيار الونشريسي        : "بنسباع مصطفى 

  .التقلبات والعطاءات
جوانب من اتمع األندلسي خالل عصري الطوائف واملرابطني من خـالل           : "سباع مصطفى بنعبود احممد وبن  

، 7، جملة كلية اآلداب، تطوان، جامعة عبد امللك  السعدي، اململكة املغربيـة، ع             "نوازل ابن احلاج  
1994.   

دلس الدولية، أفريـل    ، ندوة األن  "ظاهرة الزواج يف األندلس إبان احلقبة املرابطية      : " بوتشيش ابراهيم القادري  
  .، جامعة احلسن الثاين، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، احملمدية1992

، 9، جملة دراسات أندلسية، عدد      "ظاهرة الزواج يف األندلس إبان احلقبة املرابطية      : " بوتشيش ابراهيم القادري  
  .1993، جانفي1413رجب

، احلـضارة العربيـة     " من الفتح إىل اية حكم املوحـدين       التاريخ االجتماعي إلسبانيا املسلمة   : "بييار غيشار 
  .2اإلسالمية يف األندلس، جترير سلمى خضراء اجليوشي، مركز دراسات الوحدة العربية،ج

األبنية اإلسبانية اإلسالمية، تعريب العناين علية إبراهيم ، جملة املعهـد املـصري للدراسـات               : توروس بلباس 
  .1372/1953نة األوىل ، اإلسالمية، العدد األول، الس

، جملة أكادميية اململكة املغربيـة    ، "الطبيب ابن خلصون ومذهبه يف تدبري الصحة وحفظها       :"اخلطايب حممد العريب  
  .1994، فيفري 1404مجادى األوىل ، العدد األول

، "م الربزيل التجارة البحرية يف حوض البحر املتوسط من خالل نوازل أيب القاس          : "خلوق عبد العزيز التمسماين   
  .48: سلسة ندوات وحماضرات، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، رقم

، احلضارة العربية اإلسالمية يف األندلس، جترير سلمى خضراء اجليوشي،          " فنون الطبخ يف األندلس   : "دافيد ويرت 
  .  2مركز دراسات الوحدة العربية،ج

، الة العربية للثقافة، املنظمة العربية للتربيـة        " مصدرا للتاريخ األندلسي   كتب الفتاوى : "ذنون طه عبد الواحد   
  .1994سبتمرب/1415، ربيع األول14، سنة27والثقافة والعلوم، ع



 192

  .27، صحيفة الدراسات اإلسالمية، مدريد، جملد"مالبس الرجال يف األندلس: "السيد سحر عبد العزيز سامل
، صحيفة معهد الدراسات اإلسـالمية      "صطلحات للعمارة األندلسية املغربية   بعض امل : "السيد عبد العزيز سامل   

  .1377/1957، 2و1مدريد، الد اخلامس، العدد
كتب الفتاوى وقيمتها االجتماعية، حوليات اجلامعة التونسية، كلية اآلداب والعلوم اإلنـسانية،            : غراب سعد 

  .1978، 16تونس، ع
احلضارة العربية اإلسالمية يف األنـدلس، حتريـر        ، " االجتماعية لنساء األندلس   أصلح للمعايل عن املرتلة   " فيغريا

  .2سلمى خضراء اجليوشي، مركز دراسات الوحدة العربية،ج
احلضارة اإلسالمية، جترير سلمى خضراء اجليوشي، مركـز دراسـات          " نباتات الصباغة والنسيج  :"لويز يولرت 

  .2الوحدة العربية،ج
كراسات أندلسية، تقـدمي عبـاس      ، "النقد السياسي واالجتماعي يف األدب األندلسي     صور من   : "املين نعيمة 

  .الرباط، اجلراوي
، ترمجة حممد عصفور،    "- دراسة أولية يف مدلوالا الرمزية     -احلديقة األندلسية   ): "جيمس دكي (يعقوب زكي 

حـدة العربيـة،    احلضارة اإلسالمية يف األندلس، جترير سلمى خضراء اجليوشي، مركز دراسات الو          
  .2ج

David Waines :"alimentacion en Al-Andalus",El legado Marroqui y Andalusi ,universidad 
Abdelmalek Assaadi, facultad de letras y ciencias humanas,Titwan, qoloquios n4, 
Abril, 1991. 

Garcia Sanchez: Dietics aspects of  food in Al-Andalus, patterns of everyday life, edited by 
David Waines, the formation of th classical islamic worldmV10. 

Hady Rojer Idris: "le mariage en occident musulman d'apres un choix de Fatwas medievals 
extraité du M'yar d'Elwansharisi", studia islamica,Maisonneuve, Larose, Paris, T32. 

Manuela Marin:"Pots and fire", patternes of every life, edited by David Waines, Formation of 
the classical Islamique world,V10. 

 

  



 193

  
 فهارسال

 



 194

 
 
  
  
  
  
  

  الصحيفة  رقمها ا���

mt��s��r��q��p��o��n��m���lu�l .....................................................  38  02  
  
  
  

m��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ól ........... 72  02  
  
  
  

�m��b��a��`���_��~��}��|��{��z��yl ......................................... 21  03  
  
  
  

�mo��n��m���l��k��j��i��h�����g��f��ep��l ................................ 13  02  
  

 


	�س�א������

�� �����א�

 �����א���א�

 �����א��وم

 �����א����



 195

  
  
  

  طرف الحديث
  الصحيفة

¥
 �َ�َ ��ْ�َ�َ���ْجو�َ.َ"َ-ْ, َ+َة�َءَ� اْ�ُ)ُ'ْ% ِ��َعَ#َ" اْ!ِ  َ��ِبَ� ا

 ¤
....................................................  02  

�ْ)�ُآَ;ْ:َأ َو 2ِْ)�ُآ78ْ�َ 456َِإ ا�2ِ َوَ�َأ ¥َ <ُ ¤
........................................................................

 
03  

 
 


	�س�א���د����



 196

  
  
  

  الصحيفة  البحر  الشطر

�<B ا�A'�رم وا�%<ىCAD ت>�  38  ا�'��F   ...........................................................................و

�,<GHو >GA�.............................................................................................Cح +7 ا
 J��K�  38 ا

5B��L  � ك>-��> و B�H.D.................................................................................  F��'�  43 ا

  43 ا�5PQ...................................................................................  J��K> م ا�#FO +7ا!<د ��

�,S< ���ف �  FTاري وC�..............................................................................  �+اC�  74 ا

��س��-�ض �  97 ا�Cا+�  ................................................................................Z.ن إذا آ�ن ا

("%#+ [�  97 ا�Cا+�  .....................................................................................أ[ �� أهF أ5<

�^  .....................................................................................C�Dض �H,  د�CGT 7ة_�  126 ا

 `,a وس رو��b'�رواء cZ ا
........................................................................  / 126  

�e-D دانCK�  129 ا�Cا+�  .............................................................................وأ!�f� �Aف ا

�CنT�� س�%��i-K  ..................................................................................هg,T ]h وا�  136 ا

  136 ا�_l-O  ...............................................................................ر��eن �  �'  j+ �Ak�Lا

  138 ا�Cا+�  ...................................................................................>ـ ا�hGل +;) إ�-إذا [ح
 
 
 


	�س��������א



 197

  
  
  

  الصحيفة  المقطع

  Lِ  ..............................................................................................  04ْ�ْت �aَِزْب َوَآ�ْن َ�Aْ�ُِ�ي CَLَاْب

gْGْ+َ7 َواْرHِ7 َزَوا+ِ g;ْOَ5َْأ...............................................................................................................
 04  

 ْ-%ِ-ْaَ َ��ُع  �َ ��َ (ْ,ْ�ِ�  11  ..........................................................................................................اQْْ  َذا ا

Pَـَ<اَآــ-ْAَ�  33  ...................................................................................................................................ن� ا

�  p...................................................................................................................  57ـ,�Aaِ 7+Aِِ ـَ� َآKَ%4ا

�  �F..................................................................................................................................  57ِ�َ�  ُ� ا2 َ�َ َ�َ

�ِqK(ـ�  57  ..............................................................................................................7ء,` Qَـَ� Kaَ%4ـَ ا

  59  ...................................................................................................................لhَ ِهrَ-Dَ FSَِ,ى َ�َأ  َرَ�

QَDِ i-ــs........................................................................................................................................  59  

aَKَaَ `%'ُـaِ (Oَ95  ......................................................................................................................�تـ  

  98  .................................................................................................................-<ا ا�jَ�ِـ] َ+َ�ْ, �5َْ<ِ�ـْ%ِآ

�َ�َ  �ِtَ [DCًًـ!َ �Aَ100  .......................................................................................................................�ً��ِو  

DِTُ 2126  ......................................................................................................................................�)ِ<�5َ) َ�ـ�  

  139  .............................................................................................................................. ��َ.> ْ�ـHْْ َوFْـُآ

�َآْvْDِ Kْـ(ْ�e�  140  ......................................................................................................................�ـ-�Sِ ا

�ُ�  �5Oَ5J...................................................................................................................  146 َأ�Lَ�ُ^ َوا�Hِ َوَ'ا
 
 
 


	�س����ز �لא



 198

  
  
  

  الصحيفة  المثل

pْ-,ِaَ 2ا rْ"َOْ�َ 06  ...................................................................................................................................از�و�ْج  

�7,ِDَ >ُ%ْaَ �7�...................................................................................................................................َ�ْ  aَْ%ُ< َوِ
 06  

  10  ...........................................................................................................................َ�  َ[ َ�ْ_َ"�ر َ�� �aَ >;َOْ�َر

vْ�"+َ �(tُ vْAْ�%�  11  .................................................................................................................................َأْي ُهCَ ا

�ْ8ِ�Oَ�  �yَLِ ..........................................................................................  11 ا�َ�ْ-ِ%-  ِوِآَ�� ا�Aََ%��8ِ: ا��Aَwَْل ا

��ْل 6َ�Dَْر�Tَْب ْهKْDَ Fَْ#�ْزَواْج َأَْْS��Dَ..........................................................................................  14  

QِCَْداْر Hِwَ-�..........................................................................................  25  

  OَTَ��................................................................................. .  31 ا�%�Cَ[س َ�ْ�^ ا�ُ�َ-�zْ َأَ�

�Gْwَ�ًك �� Zَ J4��َُ+اْرِ ;َDِ�Zَ،F�"�َ `8َ�;َ�  F............................................................................... .  37اCَDِ} ا

  C%ْ-َ5ُ�<................................................................................ .  42ن Dُُ'> ْ��ُ!َ!  َأِ�
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إن دراسة األسرة من حيث تارخيها يتطلب دراستها ضمن حقل التاريخ االجتماعي الذي يهـتم               

األسرة كدورة تتطور من حيث اتـساع      : اصرها؛ فيدرس على سبيل املثال    بدراسة تاريخ اتمعات وعن   
  .دائرا وضيقها، ووظائف أفرادها وأدوارهم، وخمتلف األسس اليت تقوم عليها

تـاريخ األسـرة    : وهـو  - تاريخ األسر  -ويف حبثنا هذا حماولة لدراسة إحدى النماذج عن ذلك        
بني املسلمني والنصارى ااورين ، ودخول عناصـر        األندلسية، يف عصر متيزت فيه األندلس باحلروب        

دفاع جديدة، متمثلة  يف املرابطني واملوحدين، ومعرفة مدى تفاعل هـؤالء الـداخلني مـع اتمـع                  
  .األندلسي، وأهم مظاهر هذا التفاعل

، وبني العزوف عنه، غري هكان األندلسيون ينظرون إىل تكوين األسرة بعقليات متباينة بني ضرورت     
م كانوا حيرصون على تزويج األنثى؛ خشية الفضيحة، وحرصا على العرض، وكانت مراحل بنـاء                أ

األسرة ال ختتلف كثريا عن مراحلها يف وقتنا احلاضر، حيث تبدأ باالختيار الذي راعى فيه األندلـسيون              
 الزواج، الذي   اعتبارات  عديدة، مث تأيت مرحلة اخلطبة حيث يتعرف فيها أهل طريف الزواج، وعدا بعقد              

يفضلونه يف مساجدهم، بكتابة وثيقة جامعة ملا حيويه العقد من شروط، ويأخذ كل من الطرفني مـدة                 
زمنية لتحضري مستلزماته من مهر وشوار وبيت، وبعد انقضاء هذه املدة، يقام حفل لزف املرأة إىل بيت                 

  .زوجها ، حيث تكون بداية اتساع دارة األسرة
جه تفكري الزوجني حنو نظام األسرة، فينتظرون املولود ، الذي حتـف  بـه               بعد بناء األسرة، يت   

األسرة العناية منذ كونه جنينا، وعند رؤيته النور، تستغل كل الطرق إلحاطته العناية والرعايـة حـىت                  
يصبح طفال ، فتغذيه األخالق، وختتار له املؤدب واملعلم  ألخذ العلوم املختلفة، ويبتدئها األندلـسيون                
بتحفيظ القرآن الكرمي، ويسعى الوالدان إىل تكون أبنائهم من أجل خدمة جمتمعهم، وحيرصون يف ذلك               
على البنت حيث تعلق هلا املسؤوليات املختلفة، خاصة بعد تزوجيها، وكانت للمرأة األندلـسية حقـا                

يتعدى أسرا إىل   مكانة خاصة يف أسرا وجمتمعها، رغم بعض االنتقادات املوجهة إليها، فدورها الذي             
وباتساع دائرة األسرة تنشأ عدة عالقات      .جمتمعها أعطاها مكانة مرموقة حىت أصبح ينتسب إليها أبناؤها        

ختتلف باختالف األفراد، كعالقة الزوجني، وعالقة األبناء، وعالقة اإلخوة، وعالقة األقارب، وغريها،            
اإلرث، فيحاول األفراد تفاديهـا أو      : رئيس  إال أا تشوا يف بعض األحيان مشكالت كان حمورها ال         

  . معاجلتها باللجوء إىل القضاء
اهتمام األندلسيني باهلندام : وإن أهم العادات والتقاليد اليت كانت بارزة عند األسرة األندلسية هي

ومظهر احمليط، مستعملني خمتلف الوسائل واألدوات واللوازم إلعطائهما الـصورة اجلماليـة الالئقـة،              
 يف صناعتها، واختيار أنواع املشروب والفاكهة، مع مراعاة نهتمامهم أيضا بتنويع أطباق الطعام والتفن     وا

صحة اجلسم يف كل ذلك، رغم انتشار ظاهرة شرب اخلمر اليت استنكرها وحارا الفقهاء واحملتـسبة                
ية، ومراعاة أساليب بوجه خاص، أما الصحة فقد كان األندلسيون يتبعون خمتلف الطرق كاحلمية، والوقا
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النظافة، إضافة إىل نصائح األطباء واحلكماء، وإذا تطلب األمر للعالج ، فقد كان الكثري منهم مـن ال                  
يسمح له وضعه املايل شراء الدواء، فيلجأ إىل الطب الطبيعي البديل كاالستحمام مباء احلمات الطبيعية،               

لصاحلني، واجلدير بالذكر عادات االحتفال اليت جتمع       أو اتباع بعض االعتقادات اخلاطئة كالتربك بقبور ا       
األندلسيني، الذين حيتفون ا أميا احتفاء، وال سيما األعياد الدينية كعيـد الفطـر وعيـد األضـحى،         
ومشاركة النصارى يف خمتلف أعيادهم كالنريوز والعنصرة، إال أن هذه اللحظات تشوا بعض األحزان              

ي يوحي بضيق يف دائرة األسرة،فقد كان األندلسيون يتبعون عدة تقاليـد،         كوفاة أحد أفراد األسرة الذ    
  .وال سيما يف العزاء واملآمت

ولعل أهم املظاهر البارزة يف عادات األسرة، الترويح عن النفس باخلروج للرتهة، فتنوعت عندهم              
 مع جين حمصول    بني يومية، حيث خيرجون إىل املنتزهات كلما سنحت هلم الفرصة، ونزهة مومسية تأيت            

أو استغالل أيام اخضرار األرض يف األرياف، ويرفهون على أنفسهم باستعمال خمتلف وسائل الغنـاء               
والطرب، واالجتماع يف جمالس اللهو والرقص، كما جيتمعون ألجل الترفيه ببعض األلعاب كالشطرنج             

  .والنرد، رغم حماولة احملتسبة حماربة ذلك
هم احملاور اليت ميكن أن تدرس ا األسرة يف إطارها التارخيي، فقـد             وإذا علمنا أن ما سبق هو أ      

كانت حياة األسرة األندلسية متثل أهم مظاهر التفاعل بني عناصر اتمع، أو مبعىن آخر، بـني أهـل                  
  .ا؟ألندلس والداخلني عليهم، دون إمكانية الفصل أو التمييز بينهم
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Résumé de la thèse 
 
 

      L’étude de la famille du point de vue historique nous amènent a 
l’étudier dans le cadre de l’histoire sociale qui s’intéresse de l’étude 
historique des sociétés et ses éléments , on étudie par exemple la 
famille comme un cycle d’évolution en s’élargeant et en se 
retranchant les fonctions de  ses membres et leur rôles et les différents 
fondements qui la soutiennent .  

       Dans notre recherche , j’ai essaye d’étudier l’histoire de la 
famille Andalouse , a une époque qui a caractérisée l’Andalousie avec 
des guerres entre Musulmans et Chrétiens riverains , et l’émergence 
d’autre éléments nouveaux qui sont les Mourabitines et le 
Mouwahidienes et cherchant a savoir l’interaction entre ses intrus a 
la société Andalouse et les aspects importants de ses interactions . 

       Les Andalousiens voyaient la formation de la famille avec des 
mentalités différentes ceux qui la considère nécessaire dans la vie et 
ceux qui l’ignore , mais en revanche ils étaient très attache aux 
mariage de leurs filles de peur pour leur honneur , et pour épargne 
leur dignité et leur image d’honneur dans la société .  

       La formation de la famille n’étaient pas trop différente a sa 
formation de nos jours , elle commence par le choix que les 
Andalousiens ont accordes beaucoup de considération , puis la phase 
de la khotba ( promesse de mariage ) qui consiste a une connaissance 
mutuelle du couple et de leur famille en vue d’un engagement de 
mariage ; qui se fait de préférence dans leur mosquées en écrivant un 
contrat général qui englobe les conditions du mariage , puis chaque 
partie prend un certain temps pour la préparation de la dote , et 
vêtements , et maison . Apres un certain temps , ils célèbrent le 
mariage et la marie part pour sa nouvelle demeure de son mari , et 
cela est la première phase d’élargissement de la famille . 

        Apres le fondement de la famille , les deux époux commencent a 
structurer la famille , ils attendent un nouveau née qui soit bien 
entoure depuis sa naissance et sa vue de la lumière du jour . La 
famille prend tous les mesures pour bien l’entoure et lui donne toute 
la tendresse nécessaire jusqu'à l’age d’un enfant . Ils l’inculque 
moralement , ont lui choisi un enseignant pour l’instruire en 
différentes sciences , en commencent par du Coran .Ils s’attachent 
beaucoup a ce que leurs fils soit aux services de la société , et 
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s’acharnent beaucoup sur la fille pour qu’elle se responsabilise dans 
toutes les taches , surtout après son mariage . La femme Andalouse 
avaient une place importante dans sa famille et la société , malgré les 
critiques enregistres contre elle ; son rôle qui a dépassée sa famille 
pour toute la société lui convie une place exceptionnelle au point de 
lui accorder la filiation de ses enfants . 

      L’élargissement de la famille donne naissance a de multiple 
relations suivant les personnes ; comme les relations maritales , les 
relations avec les fils et les fille , et les autres membres de la famille , 
mais ses relations sont de temps en temps perturbaient  par des 
problèmes qui concerne particulièrement l’héritage que les gens 
essaient de le prévenir on trouvant des remèdes en justice . 

     Les plus importantes coutumes et traditions qui sont bien claires 
dans la famille Andalouse sont : leur grand intérêt des habilles et de 
leur aspect corporelles . ils utilisaient différent moyens et outils 
nécessaires pour s’exposer d’une image de beauté acceptable . Ils 
s’intéressaient aussi de la diversité des plats de repas et accentuant 
sur l’art culinaire et choisissant les différents boissons et fruits , toute 
en prenant en considération la santé du corps , même si la 
consommation des boisons alcoolises étaient très répandu –
néanmoins combattu par les Foukaha spécialement – mais la santé 
était le souci des Andalousiens qui ont suivi les différents méthodes de 
régime et de prévention et suivant les règles de la propreté , sans 
oublier leur attachement aux consignes de médecins et savants , et se 
soignant si nécessaire .Parfois des gens ne pouvaient pas acheter des 
médicaments vue leur situation financière , ils ont recours a la 
médecine naturelle alternative comme le bain dans les stations 
thermales naturelles ou en suivant quelques croyances fausses comme 
se fiant aux tombes des religieux . 

    On incite aussi sur les coutumes des cérémonies chez les 
Andalousiens qui leur accordaient beaucoup d’importance 
spécialement les fêtes de l’Aid el Fitre et l’Aid El-Adha  . On note 
aussi leur participation avec les Chrétiens dans différents fêtes comme 
le Niarous et la Ansara , mais ses moment peuvent être terne par du 
chagrin comme la mort d’un membre de la famille qui inspire un 
retranchement du cycle de la famille , les Andaloussiens ont bien suivi 
les coutumes particulièrement dans les funérailles et le recueillement .  

On peut dire que les plus importants aspects des coutumes 
familiales Andalouse sont l’épanouissement de l’esprit en sortant et 
organisant des pique-niques et des voyages , qui sont parfois 
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journalière et parfois ils les prenaient pendant les différents saison 
qui viennent au moment de la cueillettes des moissons et pendant la 
verdure des champs dans la campagne .Il se donnaient a la jouissance 
par la musique et les chansons st se regroupant dans des groupes 
pour le loisir e les danses . 

 Ils se regroupaient aussi pour se divertir avec quelques jeux 
d’échec et de nerde , même si les Foukahas étaient contre ses 
pratiques . 

       Nous savons que ses chapitres qui étudient la famille dans le 
contexte historique sont très importantes du faite qu’elles met en relief 
la famille Andalouse et représente les aspects de l’interaction entre 
les éléments de la société , autrement dit , entre les gens de 
l’Andalousie et les intrus de cette société sans trouver de faille et de 
distinction entre eux .     
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Summarize thesis 
 
 

The study of the family from the historical point of view bring us 
has  to study it within the framework of the social history which is  
interested of the historical study of the societies and its elements,  one 
studies for example the family like a cycle of evolution while  being 
enlarging and while being cut off functions of its members and their 
roles and the various bases which  support it.   

In our research, I have try to study the history of the Andalusia  
family, has one time which characterized Andalusia with wars 
between  Muslims and Christian bordering, and the emergence of 
another new  elements which are Mourabitines and Mouwahidienes 
and seeking has to  know the interaction between its intruders has the 
Andalusia society and the significant aspects of its interactions.   

Andalusia's saw the training of the family with different 
mentalities  those which considers it necessary in the life and those 
which is  unaware of it, but on the other hand they were very attaches 
to the  marriage of their daughters of fear for their honor, and saving 
their  dignity and their image of honor in the company.   

The training of the family were not too different A its formation  
nowadays, it starts with the choice which Andalusia's have grant 
much  consideration, then the phase of the khotba (promise of 
marriage)  which consists has a mutual knowledge of the couple and 
their family  for an engagement of marriage;  who is done preferably 
in their  mosques by writing a general contract which includes the 
conditions of  the marriage, then each part takes a certain time for the 
preparation  of equips, and clothing, and house.  After a certain time, 
they  celebrate the marriage and the Marie leaves for her new 
residence her  husband, and that is the first phase of widening of the 
family.   

After the base of the family, the two husbands start has to 
structure  the family, they await new born which is well surrounds 
since its  birth and its sight of daylight.  The family takes all 
measurements  for good surrounds it and gives him all tenderness 
necessary until the  age of a child. They inculcates it morally, chose a 
teacher to him to  inform it in various sciences, start some with of 
Coran Is stick much  has what their sons is with the services of the 
company, and bait  themselves much on the girl so that it 
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responsabilise in all the  spots, especially after its marriage.  

The Andalusia woman had a  significant place in her family and 
the company, in spite of  criticisms record against it;  its role which 
exceeded its family for  all the company invites him an exceptional 
place to the point to grant  the filiations of his/her children to him.   

The widening of the family gives birth has of multiple relations  
according to the people;  like the marital relations, relations with  
wire and the girl, and other members of the family, but its relations  
are from time to time disturbed by problems which relates to the  
heritage particularly that people try to prevent it one finding  
remedies in justice.   

The most significant habits and traditions which are quite clear in  
the Andalusia family are:  their great interest of equip and their  
aspect body.  they used different means and tools necessary to expose  
itself of an acceptable image of beauty.   

They were also interested of  the diversity of the dishes of meal 
and accentuating on the art of  cooking and choosing different drinks 
and fruits, very by taking into  account the health of the body, even if 
the consumption of timber  alcoholism very widespread –nevertheless 
were fought by  Foukaha especially – but health were the concern of  
Andalusia's which followed different the methods of mode and  
prevention and according to the rules from cleanliness, without  
forgetting their attachment with the instructions of doctors and  
scientists, and looking after if necessary Parfaits of people could not  
buy drugs seen their financial standing, they have recourse has  
alternative natural medicine like the bath in  while following some  
false beliefs like trusting in the tombs of the monks.   

One also incites on the habits of the ceremonies at Andalusia's 
which  granted much importance to them especially the festivals of the 
aid el  Fitre and the aid Al- Adha.  One notes also their participation 
with  the Christians in different festivals like the Niarouse and will  
Ansara it, but its moment can be dull by sorrow like the death of a  
member of the family which inspires a cutting off of the cycle of the  
family, Andalusia's followed well the habits particularly in the  
funeral and meditation.   

One can say that the most significant aspects of the family habits  
Andalusia are the blooming of the spirit while leaving and organizing  
picnics and voyages, which are sometimes day laborers and 
sometimes  they took them during different the season which come at 
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the time from  the gatherings from the harvests and during the 
greenery of the fields  in the Il countryside were given has the 
pleasure by the music and the  songs St gathering in groups for the 
leisure E the dances.   

They also gathered to be diverted with some plays of failure and  
nerde, even if Foukahas were against its practices.   

We know that its chapters which study the family in the historical  
context very significant are made that they highlights the Andalusia  
family and represents the aspects of the interaction between the  
elements of the company, in other words, between people of Andalusia  
and the intruders of this company without finding of fault and  
distinction between them.   
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Resumen la tesis 
 
El estudio de la familia desde el punto de vista histórico, tenemos que 

hacerlo en el marco de la historia social, que está interesada en el estudio de la 
historia de las sociedades y de sus elementos. Estudia, por ejemplo, la familia 
como un ciclo que evoluciona, reduciendo o alargando su espacio, las funciones 
de sus miembros y las distintas bases que la respaldan. 

En nuestra investigación, hemos intentado estudiar la historia de la 
familia Andaluza, en un tiempo, caracterizado por las guerras entre 
musulmanes y cristianos limítrofes, la aparición de otros nuevos elementos que 
son los Almoravides y Almohadies, y los aspectos significativos de la 
interacción entre esos intrusos y la sociedad Andaluza.  

Todos los Andaluces ven la formación de la familia con diferentes 
mentalidades: para unos es considerada como necesaria en la vida, otros dicen 
lo contrario. Pero por otro lado todos insisten en casar sus hijas por temer por 
su honor y su dignidad. 

La formación de la familia no era demasiado diferentes a su formación 
hoy en día. Comienza con la elección y, a continuación, la fase de la "Jotba" 
(promesa de matrimonio), que ha constituido un conocimiento mutuo de la 
pareja y su familia para un compromiso de matrimonio, que se realiza 
preferentemente en sus mezquitas por escrito y un contrato general que incluye 
las condiciones del matrimonio. Entonces cada parte toma un cierto tiempo 
para la preparación del dote, prendas de vestir, y equipamiento de la casa. 
Después de un cierto tiempo, se celebra el matrimonio y la prometida deja su 
casa por la nueva residencia de su marido, lo que representa la primera fase de 
ampliación de la familia.  

Después de la construcción de la familia, los dos esposos tienen que 
iniciar la organización de la familia, esperan los recién nacidos con ánimos de 
ocuparse de ellos desde su nacimiento y su visión de la luz del día. La familia 
toma todas las precauciones necesarias para el buen cuidado y toda la ternura 
necesaria para el recién nacido y su desarrollo posterior. Se le inculca bases 
morales, se opta por un profesor que le enseñaria diversas ciencias y el Coran y 
prepararle para servir la sociedad. Se Pone mucho cebo en la niña a fin de que 
esté lista para tomar todos  sus responsabilidades, sobre todo después de su 
matrimonio. 

La mujer tenia  en Andalucía un lugar importante en su familia y en la 
sociedad, a pesar de las críticas  en contra; su función, que superó su familia 
hacia la sociedad, le invita a ocupar un lugar excepcional hasta el punto de 
atribuirle la concesión de la filiación de sus hijos.  

La ampliación de la familia da a luz a múltiples relaciones que se 
diferencian según el tipo de las personas: las relaciones conyugales, las 
relaciones con los hijos, y otros miembros de la familia. Pero esas relaciones 
son de vez en cuando, perturbadas por los problemas relacionados con el 
patrimonio en particular, que las personas tratan de impedir o resolver en la 
justicia.  

Los más importantes hábitos y tradiciones de la familia Andaluza son: su 
gran interés de dotar a su aspecto y cuerpo, utilizar diferentes medios y 
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herramientas necesarias para exponer una aceptable imagen de belleza en su 
entorno. Ellos también se han interesado en la diversidad de los platos de 
comida e insistir sobre el arte de cocinar y la elección de diferentes bebidas y 
frutas, teniendo muy en cuenta la salud del cuerpo, a pesar de que el consumo 
de productos alcoholizados, prohibido por la "sharia musulmana", era muy 
extendido. La salud fue la preocupación de los andaluces que siguieron 
diferentes métodos de prevención, régimen alimenticio, etc. sin olvidar su 
vinculación con los consejos de los médicos y científicos, mientras las personas 
pobres recurren si es necesario a otras alternativos como la medicina natural o 
a algunas falsas creencias como la confianza en las tumbas de los monjes. 

los andaluces conceden gran importancia a los hábitos y ceremonias, 
especialmente a los festivales de "Aid el fitr" y "Aid el adha". Se observa 
también su participación con los cristianos en diferentes festivales como el 
"nirus" y "Ansara", pero estos momentos pueden ser aburridos como la tristeza 
por la muerte de un miembro de la familia que inspira un corte del ciclo de la 
familia. Los andaluces seguían asi muchos hábitos en particular en el funeral y 
la meditación.  

Se puede decir, por otra parte, que los aspectos más significativos de los 
hábitos de la familia se resumen en disfrutar del tiempo libre organizando 
picnics y viajes, que a veces son estacionales o durante las cosechas, y 
aprovechando el verdor de los campos se dan el placer de reunirse, escuchar 
musica y bailar,y otras veces, jugar ajedrez y dados, y ello a pesar de su 
prohibición.  

Considerando lo dicho como los mas importantes temas relacionados con 
el estudio de la familia en el contexto histórico, La vida de la familia Andaluza 
representaba los aspectos de la interacción entre los elementos de la sociedad, 
en otras palabras, entre las personas de Andalucía y los intrusos de la presente 
sociedad sin posibilidad de separación o distinción entre ellos. 
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يا :ً   NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 39 .يت الزوجبأUم العرس يف : ن

�����א���אد����א����א��د	��:����א	��ل�א	��.� �43  
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