
59 

  املنتجات الزراعية يف األسواق األندلسية والدور الرقابي يف تسويقها

 بةمن خالل رسالة ابن عبدون يف القضاء واحلس



  :امللخص

يتناول البحث املنتجات الزراعية يف األسواق األندلسية من خالل ما تطرق له ابن عبدون 

يف رسالته يف القضاء واحلسبة، واليت ذكر بها عدد من املنتجات الزراعية يف األندلس وطرق 

ر الرقابي يف اإلشراف والتنظيم واملتابعة لتلك املنتجات يف تسويقها، وارتباط ذلك بأهمية الدو

األسواق من خالل مهام خطة احلسبة، ويهدف ابن عبدون من خالل رسالته فيما خيص 

املنتجات الزراعية إىل إظهار األخطاء القائمة يف تسويقها، والعمل على تصحيح تلك املفاهيم 

ش، باإلضافة إىل كيفية التنظيم وحسن التعامل للوصول إىل جودة املنتج وحماربة وسائل الغ

بني البائع واملشرتي، والرفع من ثقافة اجملتمع. وملا كان االنتاج الزراعي، بدًءا من تسويق 

املزارع ملنتجاته ليأتي دور التاجر واملستهلك، حيتاج إىل ضوابط وشروط من أجل االبتعاد عن 

بتفاصيل  بعني اخلبري احلاذقاهتم املؤلف فقد  وهذا هو دور احملتسبالغش والتدليس 

النشاط التجاري، ولذا تعد رسالته مصدًرا مهمًّا عن وضع احلياة االجتماعية واالقتصادية يف 

 اجملتمع األندلسي خالل القرن اخلامس اهلجري.
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This research deals with agricultural products in the Andalusian 

markets as reflected by risālat Ibn ʿAbdūn fī al-qaḍāʾ wal-ḥisba. In this 

treatise, Ibn ʿAbdūn refers to a number of these products, methods of their 

marketing, and the related important supervisory role of khiṭat al-ḥisba in 

regulating and following-up these products in markets. Ibn ʿAbdūn tries to 

show the errors existing in this process to improve the quality of product, to 

fight fraud, to organize a well-relationship between the seller and the buyer. 

Since agricultural production, starting from farmer’s marketing to the role of 

merchant and the consumer, needs controls and means of preventing fraud, 

Ibn ʿAbdūn, with the eyes of the skilled expert, was interested on the details 

of commercial activity, and therefore his treatise is an important source for 

social and economic life in al-Andalus during the fifth century AH. 
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 :ملقدمةا

وصف احلالة اليت تعطي مؤشرات لإحدى أهم املواقع اليت نت األسواق والزالت اك

صورة شبه واضحة ذلك لكونها ترسم ، بلد سواء يف احلاضرة أو البادية ييعيشها جمتمع أ

االقتصادي يف  عخالل التنوالعيش من  ةمستوى رفاهي وعن، عن احلياة االقتصادية واالجتماعية

 لوخيوال . اخلارجيةالتجارية الداخلية وعالقات وما ينتجه ذلك التنوع من تأثري على ال، األسواق

 ؛من مؤشرات ودالالت على املستوى الثقايف للمجتمع واحلركة العلمية ك احلراك التجاريذل

كثري من رصد ومعرفة يتم ا عن أنه من خالهلا نت األسواق بها مواضع للتعلم، فضًلاإذ ك

وملا كانت املنتجات الزراعية  يف البلد.عمول بها املاالقتصادية واالجتماعية األنظمة والقوانني 

وافد االقتصاد األندلسي ذي األهمية والدور الكبري يف احلركة التجارية، فإن هذا أحد ر

وطرق تسويقها وختزينها وشروط ذلك من خالل رسالة ابن عبدون  تالبحث يتناول تلك املنتجا

 يف القضاء واحلسبة، والذي كان يتحدث عن أسواق إشبيلية.

د دور رقابي منوط خبطة احلسبة وعليه فإن هذا األمر له ارتباط وثيق جدًّا بوجو

وعالقتها ودورها اإلشرايف يف األسواق، كتنظيم وإشراف وتوعية، والذي يقوم على ذلك هو 

ما يعرف باحملتسب، وجيب أن يكون فقيًها وقائًما مع احلق وعالي اهلمة عدًلا يتصف باحللم 

معرفة ولعل  .(1)أهاًل للثقة واألناة، مطلع على خبايا األمور، ومعايش للمجتمع ومتغرياته ويكون

دور احملتسب، أو ما ُيعرف كذلك بصاحب السوق، يف اإلشراف والتنظيم على األسواق 

ت األسواق ـث كانـ، حيةـالت التجاريـالتعامع يف ـة اجملتمـن ثقافـتكوين ـف عـة يكشـوأهمي

ن أهم تستحوذ على نسبة كبرية من أعمال احملتسبني. وهذا الدور م مركز نشاطهم

أسباب االزدهار االقتصادي الذي بطبيعة احلال مينح استقاللية وأمان جلميع العاملني يف 

 السوق. 

كتاب الفالحة البن العوام، الزراعة؛ ككتب  منها عدة مصادرعلى البحث ويعتمد 

ومن  .فح الطيب للمقري. ومن كتب التاريخ ننزهة املشتاق لإلدريسي؛ كوكتب اجلغرافيا

 واليت كانت مزجًيا بني ما ه من املصادر واملراجع ذلك وغري .ان العرب البن منظوراملعاجم لس

 .متعلق بالزراعة وما خيتص باحلسبة

 :يف القضاء واحلسبة هعبدون ورسالت ابن :أواًل

. ويبدو من خالل ما احتوته رسالته (3)األشبيلي (2)حممد بن أمحد بن عبدون التجييبهو 
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يات أنه كان واسع االطالع وله شأن يف جمال الفقه الشرعي من أحكام وحتذيرات وتوص

رغم مكانته العلمية بله ترمجة مفصلة عن حياته،  أجدلألسف مل يا وعامة واحلسبة خاصة. 

يف األغلب  اإلشارة له واكتفائهامن  اتقريًباملصادر ُتظهرها رسالته، بسبب خلو اليت 

ُولد  أنه ،(4)القضاء واحلسبةن خالل تتبع رسالته يف يظهر م ومع ذلك .باإلشارة إىل رسالته هذه

إذ  (5حيث يقول ابن عبدون "وأدركت ابن شهابالقرن اخلامس اهلجري، يف الربع الثاني من 

كان حمتسًبا قد قلع اخلوابي اجملاورة ملسجد الفخارين وصري مكانها مقابر، وكانت مقابر 

بن شهاب مقابر فيما بعد لضحايا اجملاعة اليت ، إذن أصبحت توسعة ا(6يف سنة اجلوع الكبري"

هـ، وتلك املقربة ُتعرف مبقربة الفخارين لقربها من مسجد سوق الفخارين 444حدثت يف سنة 

يف أوائل عهد ( 4يتذكر ما قام به أبو جعفر الفراء. وكذلك (7وهي أكرب مقربة يف إشبيلية

. إذن (9ةإصالح وتوسعية وما قام به من مقابر إشبيلاملعتمد بن عباد عند تطرقه للحديث عن 

املعتمد بن  ، وكذلك حلكم ابنه(10)(ـه461– 433هو معاصر حلكم املعتضد باهلل عباد )

من خالل ذكره هلم يف رسالته  ألندلسيف ا املرابطنيوحلكم ، (11)هـ(461444) عباد

يف العام  بن عبادعلى إشبيلية بعد خلع املعتمد الذين سيطروا هم و وكيفية التعامل معهم،

دخل املرابطني بقيادة يوسف بن تاشفني ملواجهة توسع املسيحيني على  حيثم، 1091 هـ/444

 (12)موقعة الزالقة اليت توقفت لفرتة بعد انتصار املسلمني يف يف األندلساإلسالمية والثغور املدن 

ويبدو أن  ،(13)دلسأغلب بالد األنمع م، وهذه الفرتة كان املغرب قد توحد 1047 هـ/479عام 

 رسالته ُكتبت يف أوائل عهد املرابطني، ومل ُتعرف سنة وفاته.

رسالة ابن عبدون يف القضاء واحلسبة، إحدى مصادر تاريخ األندلس املهمة يف  وتعد

بشكل عام وذلك يظهر جليًّا مبا  احلياة االجتماعية واالقتصاديةاهلجري يف القرن اخلامس 

حلياة العامة للناس وخاصة من مبا يتعلق باألسواق من عالقات ظهر يف حمتواها، وكانت ا

يف الرقابي طة احلسبة ودورها ومنتجات وسلع، وحرف صناعية ومهن يدوية وارتباطها بدور خ

 .(14)اجملتمعتنظيم وحفظ حقوق 

األوضاع السائدة يف إشبيلية من أهم األسباب اليت دعت ابن عبدون إىل افتتاح  ولعل

ه بالنصح للحاكم، أو كما مساه "الرئيس"، بوصفه مركز الدائرة؛ حيث رسالته بالتوج

صحة يقني وحبه لنصح ذكر بعض صفاته احلميدة اليت يتحلى بها من "طيب نفس وإخالص و

ابن  تطرقحني و وأعوان.ووزراء من بعده من والة  عموموربط صالحه بصالح  ،(15)"املسلمني

إال  للمحتسب القاضيأهمية أال يكون اختيار على االحتساب، شدد  حديثه عن يفعبدون 
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ا. أهلهمعرفة وبطبيعتها أهل البلدة ملعرفته  وأكد على أن يكون من، أو احلاكم بعلم الوالي

وقد يكون تأكيده هذا مرتبط مبا الحظه يف اجملتمع من تغريات كبرية طرأت عليه، 

ومن ثم دخول املرابطني، وما خصوًصا يف اجلانبني السياسي واالجتماعي بعد ظهور الدويالت 

لذلك من تغري يف مراكز القرار، وما يتبع ذلك يف بعض األحوال من مصاحل شخصية أدت إىل 

الفوضى، فيكون األوىل تعيني املسؤولني على ما يتعلق حبياة الناس مبن هلم معرفة ودراية 

لبلد ومن يندرج للحاكم يف ان النصح واضح يف بداية رسالة ابن عبدون اك. و(16)بأحواهلم

منوط بأهل العلم  اوجوب نصح احلاكم وهذوأكد على ، ةحتت سلطته ومن يتوىل احلسب

 .(17)والدين

وما خيص املسلمني ، يف جماالت عدة من شؤون احلياةحبديثه ابن عبدون  وتنقل

 ب،واالحتساخبدمتها وبني القضاء  والقائمنيبني املساجد واجلوامع  امتنقًل الغري،والتعامل مع 

وصف لفئات من اجملتمع وعن الوزراء والوالة ومن يتوىل الوظائف اإلدارية، وله حديث و

وتطرق كذلك للمهن واحلرف القائمة يف اجملتمع  ،(14)وغريهم األندلسي كاملرابطني

 األندلسي.

التعامالت اليومية يف األسواق من جتارة البيع  يف جزء كبري علىالرسالة وتركز 

الفرتة، ق بها، كما تكشف الرسالة عن الوضع فيما خيص احلسبة يف تلك والشراء وما يتعل

قد يكون من و وذلك من خالل معطيات الرسالة، من اخللل أو الضعفحيث توضح وجود نوٍع 

أسباب ذلك التقلبات السياسية يف مدن األندلس خالل مرحلة حكم ملوك الطوائف وما 

ت مكانة كبرية نظًرا لكرب مساحتها وكثرة بعدها، ومدينة إشبيلية مثال لذلك، وهي ذا

املدن التابعة هلا، ولعل من نتائج تلك األحداث هو ما حصل من تغريات دميوغرافية وسياسية 

ة املرابطني الصحراوية طبيعة حياوتأثري ذلك بسبب  ،(19)أحدثها دخول املرابطني لألندلس

.(20)وصعوبة التعامل مع اجملتمع األندلسي

ما خيص البيوع يف األسواق وما حتتويه من سلع ومتطلبات السوق  لرسالةجاء يف اومما 

 رسالة ابن عبدون اهتمامه . ومن املالحظ يف(21)من املكاييل واملوازين وشروطها ومواصفاتها

جتاري بني الناس وما يتبادلونه من سلع، وذكر  نشاطالكبري باألسواق وما حيدث بها من 

ولكل للعمل بها، فلكل حرفة ومهنة شروط  ؛لبائع واملشرتيبني ا اتباعهإواجب شروط اللل

بني الناس، وخاصة يف األماكن العامة  سوق هلا وُتتداولسلعة مواصفات جيب توفرها حتى ُي

ووضح املنهج  ،تهم اجملتمعاليت خرى األ ًدا من األنشطةاملؤلف عد تناولما . ك(22)كاألسواق
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لسالمة والبعد عن الغش والتدليس واخلداع طريق الصالح وال ميهدمما  ،الشرعي فيها

وخاصة فيما خيص النساء والتعامل  نصيبها يف الرسالة لحياة االجتماعيةول. (23)والتزييف

واحلرص على عدم تواجدهن يف األماكن ذات ، خاص اهتماموكيف يكون هلن  ،معهن

هلم باعة الذين أصحاب احلرف واملهن وال يفالشبهة، وأوضح الشروط اليت ينبغي أن تتوفر 

.(24)املنازل يفأو يف األسواق  النساءعالقة مباشرة بالتعامل مع احتياجات 

 مماالرئيسية يف رسالة ابن عبدون سواًء العناصر نت من االزراعية كاملنتجات  وجند أن

، كما هي حال تلك البالد أخرىد إىل أسواقها من مناطق وبالد تنتجه بالد األندلس أو مما يَر

ن أول باب تطرق له ابن عبدون ايف األندلس، وال عجب أن ك تنتجتنتج التوابل وغريها وال اليت 

 وتشجيعهم حيث أكد أن من واجبات احلاكم أمر الناس وحثهم ،(25)هو باب احلرث

، ومزارعهممحاية أعماهلم من واجباته  أهله، وأنب وبالرفق اواحملافظة عليه بالزراعةباالهتمام 

 بالعمل بالزراعة.ه وأهل املال واالستطاعة من أهل البلد ءوزرا أن يشجععلى احلاكم كما 

أثناء حكم املرابطني دور يف تشجيع الوزراء يف يف األندلس  اإلقطاعوقد يكون لنظام 

ملا بأيديهم من أراضي صاحلة للزراعة وتوزيعها بيد األجناد الستثمارها  ،ذلكعلى  واملسؤولني

القسوة حني الظلم وفظوا للمزارعني حقوقهم، وينهاهم عن يأمرهم أن حيإذ  ؛وإصالحها

، حتى يستمر العطاء واإلنتاج ملا له من أثر على رخاء حياة الناس وقوة القتصاد يتعاملون معهم

 .(26)البلد

وعليه فإن رسالة ابن عبدون ُتعد من أهم املصادر اليت تكشف عن جوانب يف غاية 

تصادية واألنظمة املرتبطة بها يف األندلس خالل عصر األهمية فيما يتعلق باجلوانب االق

املرابطني، خصوًصا أنها تأتي من ِقبل رجل معاصر للحدث وشاهد عليه، بل ومهتم ومطلع يف 

 هذا اجملال، متمكن من دقائق األمور وتفاصيلها.

 :بالزراعة األندلس اهتمام أهل :ثانًيا

ا من اليًّح، وهي تتكون أيبريياجزيرة تقع األندلس يف جنوب غرب قارة أوروبا يف شبه 

فمن اجلنوب والشرق حيدها البحر  ؛من ثالث جهات وحتدها املياهدوليت إسبانيا والربتغال، 

خليج جاس  وعند حدودها من الشمال يقع احمليط األطلسي. الغرب حيدها ومن، املتوسط

ويفصل األندلس . روبااليت تفصل األندلس عن بقية أو ،فرنسا جنوب وجبال البرينيهكونية 

وما مييز األندلس عن غريها من البالد . (27)عن بالد املغرب العربي مضيق جبل طارق
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ومنها نهر  ؛كثرة أنهارها ووديانهاوهو وفرة مياهها  ،وخاصة الغرب اإلسالمي ،اإلسالمية

 ،ةلونهر تاجه يف طليط ،وقرطبة بإشبيليةسنجل يف غرناطة، ونهر الوادي الكبري الذي مير 

ووادي مدينة املرية، وغري ذلك من األنهار واألودية اليت قامت على روافدها املزارع واملدن 

 .والقرى، مما شجع أهلها على الزراعة

لكثري من  ةاألندلس حاضنكانت فقد  ؛عةااحلرث والزر عن ابن عبدون حتدثكما 

من  احدودها عدًد نها أصبحت تصدر خارجإحتى  ،املنتجات الزراعية على خمتلف أصنافها

أهل األندلس  وقد عمل. (29)وصلت اهلند وبالد الصني، و(24)مثل التني املنتجات الزراعية

ها أو ما يسمى يف وقتنا بالزراعة وفالحة األرض وإصالحها وغراسة األشجار فيها وتركيب

 جلودةوبا ا،ومبا ينفعه واالهتمام بصالحهاباإلضافة إىل زراعة احلبوب  (30)احلاضر التطعيم،

من أهم مقومات  الزراعةألن و. (31)األرض الصاحلة لزراعة كل نوعوعالج اآلفات ومعرفة 

هي العمران فمنها يعيش ويقتات " :من خالل وصفه للزراعةفهذا ابن خلدون يؤكد البالد 

الصنائع ألنها حمصلة للقوت املكمل  أقدم دالناس وبها يكون الصالح للعباد والبالد، وتع

ا احلفاظ على مقدرات هذه املهنة اجلليلة ن لزاًماوكذلك ك، (32)"اغالًب ساناإلنحلياة 

يف عمله  تهذهلا واحلرص عليها ملساعداملزارع بيلزم على  بعض اجلهود اليتهناك  تنافك

ذبح بهيمة تصلح ال ُتأولعل ما تطرق له ابن عبدون حني ذكر وجوب  .وزيادة اإلنتاج واحملصول

بني  ثقة هو أو من يوليه األمر أن يكونومراقبة هذا األمر تسب ، وأوجب على احملللحرث

وهذا دليل على وجوب املصلحة العامة واحلرص على تلك النقطة بالذات ، (33)ال يرتشيو الناس

وخاصة عند  ،ألنها عامل أساسي يف قيام الفالحة ومساعدة الفالحني يف عملهم عند احلرث

 .ءاملصدر الرئيس للغذازراعة احلبوب 

ومن األدلة املهمة على مدى اهتمام األندلسيني بالزراعة وجود تلك املؤلفات عن الزراعة 

ورافد يف األندلس خالل الوجود اإلسالمي بها، فقد اعتمد أهل األندلس على الزراعة كمنتج 

ساعد على االهتمام بالزراعة حرص األندلسيني أنفسهم على استثمار تلك مما و اقتصادي مهم.

ا من املزروعات اليت مل تكن حتى بلغ األمر بهم أن استجلبوا أنواًع ،ت الزراعية املتميزةاملقوما

. وقد يكون جلبهم وإمنا جلبوها من بالد املشرق اإلسالمي من الشام وغريها ،اباألندلس أصًل

هلا من باب الشوق واحلنني ملوقعها األصلي الذي عرفوه وخاصة يف بدايات قيام الدولة األموية 

كما قاموا بنقل  يف األندلس، وقد يكون كذلك رغبتهم يف تطوير الزراعة ومنتجاتها.

وبتشجيع  .الزراعة لألنواع اجلديدة قي وطراخلربات فيما بني البلدان اإلسالمية من وسائل الرِّ
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من األمراء واحلكام األندلسيني أقاموا البساتني واحلدائق الزاهية، فهذا عبدالرمحن 

فقد  (35)؛األشجار من أماكن عدة إليهاذي جعل من الرصافة حدائق واسعة ونقل ال (34)الداخل

كان هناك من أُوكلت هلم مهمة جلب أنواًعا من األشجار، ومن تلك األشجار الرمان الذي 

استطاع رجل يدعى سفر بن عبيد الكالبي من زراعته وُسمي بامسه مبا يعرف بالرمان 

 .(36)السفري

الرقيق من  جللب اوطريًقجغرافيًّا مميًزا  امركًزس جعلها كذلك فإن موقع األندل

من خربات ت كما أفاد، (37)منهم إىل بالد املشرقعدد  أو إرسالبها  للعملأواسط أوروبا 

وقد ذكر ذلك ابن العوام حيث نقل أراء  .(34)يف جمال الزراعة غري املسلمنيومؤلفات العلماء 

فإن تالقح الثقافات واملعرفة يف هذا اجملال من العرب  لذا ،(39)عدد من العلماء يف هذا اجملال

 والرببر واندماجهم مع أهل البالد عند الفتح كان له تأثري كبري يف تطور الطرق الزراعية.

ومنها كتاب )اجملموع يف الفالحة(  ،الزراعة املهمة يف جمالوظهرت عدد من الكتب 

اإلشبيلي من علماء الحة( البن حجاج كتاب )املقنع يف الف(، وـه467-ـه394البن وافد )

من  املعروف بابن بصال إبراهيممد بن حملوكذلك )كتاب الفالحة( القرن اخلامس اهلجري، 

من  ابن العوام د)كتاب الفالحة( ألبي زكريا حييى بن حممو، علماء القرن اخلامس اهلجري

يف القرن الثامن  جملهول، وكتاب )مفتاح الراحة ألهل الفالحة( علماء القرن السادس اهلجري

وهؤالء نقلوا ودرسوا علوم الزراعة وأثروا احلياة العلمية مبؤلفاتهم اليت كانت ذا . (40)اهلجري

جماالت احلياة ومنها  تأثري يف النشاط الزراعي يف األندلس. وارتبط ذلك باألنشطة األخرى يف

للنشاط الزراعي كان  يف الغالبو .والتجارة وغريها ةة بالصناعرتقوية االقتصاد لصلتها املباش

 .يف األندلس تأثري كبري حتى على مستوى املعيشة وطبيعة الغذاء وأصناف املائدة األندلسية

له كان  وما قبلهاولعل وجود العلماء الكبار وخاصة يف القرنني اخلامس والسادس اهلجريني 

ل أوروبا ومشال أفريقيا، وإمنا مش وحسب ليس على األندلسيف التطور الزراعي الكبري  األثر

 انتهاء وجودهم يفاليت خلفها املسلمون بعد  واآلثاراخلربات والكتب  وما يؤيد ذلك هو تأثري

عليه بعد  اننت إسبانيا والربتغال تسيطراتطور الزراعة يف العامل اجلديد والذي كيف األندلس 

مع املدن واألقاليم  ، باإلضافة إىل تبادل األنشطة الزراعيةحركة الكشوف اجلغرافية

اجملاورة داخل شبه اجلزيرة األندلسية وخارجها، ومل يكن تأثري التطور الزراعي هو الوحيد 

بل كانت هناك عوامل مرتبطة به، ومنها االستفادة من وجود األنظمة اإلدارية ذات العالقة، 

دن وبطبيعة احلال كان نظام احلسبة من ضمن تلك األنظمة، خصوًصا بعد سقوط امل
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األندلسية بيد النصارى، حيث كانت األندلس بيت خربة استفاد النصارى منه فيما بعد يف 

 .(41)التنظيم داخل األسواق وغريها

 طرق تسويقها: الزراعية احملاصيل :ثالًثا

 تبًعا الختالف (42)ن احملاصيل الزراعية اليت اعتنى األندلسيون بزراعتها كثرية ومتنوعةإ

ومما ال شك فيه أنه  وغريها.ياه املووفرة  األرضخصوبة اب لذلك، مثل وتوفر األسبكان امل

اليت ذكرها أو املنتجات ومن أهم السلع كان لذلك التنوع تأثريه يف ثراء املائدة األندلسية، 

 ابن عبدون يف رسالته ما يلي:

 )احلنطة(: احلبوب .1

بالد األندلس ف (43)،لعل وصف ابن عبدون للحنطة يعطي مدى أهمية احلرث والزراعة

اليت هي أرض زراعية بطبيعتها ولكثرة مواردها ولوجود ثقافات خمتلفة جعلت من تطور تلك 

تذهب ويف احلنطة " (44) وهذا وصف ابن عبدون قائاًلة منارة، يالبالد يف النواحي الزراع

لك املدائن والرجال، وببطالتها تفسد األحوال، وينحل كل ُتموبها  ،النفوس واألموال

ويف هذا كناية عن أهمية االكتفاء الذاتي، والسعي لتأمني املنتج احمللي، لتجنب . (45)ام"نظ

يؤثر على البلد واستقراره ويؤدي إىل قد مما  وغريهاقد حيدث من طوارئ أو حروب  ام

 سقوطه.

زرع يف يف الغالب ُت فقد كانتكمصدر غذائي رئيس، اخلاصة همية احلنطة أل ونظًرا

هناك بعض املناطق تشتهر بزراعتها وجودتها أكثر من  تنان كإندلسية، والبالد األ أغلب

 (47)وشنرتة، (46)غريها، ومن تلك مدينة قرطبة، ومدينة يبورة فهي أرض خصبة كثرية احلنطة

ًا من نتاج القمح والشعري حيث يزرعان وحيصدان عند مضي أربعني يومإواليت عرف عنها 

من املتعارف عليه أن ؛ إذ إنه من ناحية املدةإىل حدٍّ ما ه مبالغ في وقد يكون هذا. (44)زراعته

، وهناك ثالثة أشهر حدود أشهر وقد يكون الشعري يف حنو أربعةفرتة زراعة احلنطة متوسط 

 (49)نوع الرتبة ووقت الزراعة. بالتأكيد مؤثرات يف اإلنتاج ومنها

ها مزارع احلبوب ب، و(50)ومن األماكن املشهورة بكثرة زراعة احلنطة مدينة أبده

طويلة، ويرجع ذلك  اليت ال تتغري حنطتها سنني ،طليطلةكذلك و، (51)بكثرة من قمح وشعري

 .ويأتي املزارعون باحلنطة لألسواق فيبيعونها مباشرة، (53)ومدينة شريش. (52)لطريقة التخزين

أنهم يبيعون إىل  ونبهاحلنطة،  َدلَّال وبيعها يف األسواق ه ويشري ابن عبدون أن الذي يتوىل
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وأنهم يعمدون إىل زيادة األسعار واملبالغة  ،تلك السلعة وبيعها إلنفاذا بأساليب ملتوية أحياًن

والذين أكد عليهم ابن عبدون من  ،(55)على تسويقها ونيقومكان احلناطون ما ك (54).فيها

اليت  ثم وضح اهليئة والصفة .(56)غربلتهاإال تباع ضرورة أال ضمن شروط بيع احلنطة على 

نبه على و ،"(54)قوية وصلبة، (57)بد أن تكون "حلفة وافرة تكون عليها غرابيل احلنطة حيث ال

 (59)غربل يف األسواق ملا يف ذلك من تضييق على الناس.ال ُتأ

أنه عند "ينتقل ابن عبدون للحديث عن املكيال املستخدم يف بيع احلنطة فيذكر و

مسح حديدة على وسط القدح من اجلانبني، ثم ُت مدكيل احلنطة جيب يف صنع املكيال أن ُت

وهذا يدل على احلرص والوجوب يف التقييد باملكاييل وأن  .(60)"نحينتبلوح غليظ لكي ال 

عندما يكون اإلنتاج  خصوًصا ا،ألن الغش قد يكون وارًد ،تكون واحدة يف مواصفاتها

الفيضانات، أو أن  بسبأو بعليها  االعتمادن اإما بسبب قلة األمطار يف حال ك ،قليل

 هـ/537541وهذا ما حصل بني عامي  ،احملصول قد أصيب بآفات تهلك الزرع كاجلراد

 ، والخلط مع احلنطة نوع أخر من احلبوبابن عبدون عن أن ُي ىثم ينه .(61)م1146 1143

 (62)حر.، أو أن ُيخلط ببقايا العظام وبعض املواد اليت خترج من البخلط الرديء مع اجليد منهاُي

، وال يكون هذا إال ملن يقوم هوع من أنواع الغش اليت حيذر منها احملتسبون ومينعوننوهذا 

جزء منها متفق عمل له وال يقوم من يطحن احلنطة بأخذ شيء منها إال أن ُي .(63)باخللط لنفسه

م ونبه كذلك على أال ُيقطع أو ُيحصد الزرع من احلبوب قبل نضجه ومن ث .(64)قفيزيعرف بال

بيعه، خاصة إذا بدأ يظهر سنبله، ويعترب ذلك من أوجه الضرر ومن األسباب يف فعله هو 

 (65)حماولة املزارعني عدم إظهار الزكاة فيه، لذا أوجب مبنع مثل هذه احلاالت.

ألن ذلك بيد من جلبه للسوق ال ؛ اهتسعري ألحدوإذا وصلت احلبوب للسوق فال جيوز 

وال ُتباع " ،(66)يف الفواكه واللحوم والعسل والزيت والسمن وغريهللتجار، وإمنا يكون التسعري 

وهذه  ،(67)وهذا األمر قد شدد عليه ابن عبدون "احلنطة يف السوق ملن ُيعرف أنه حمتكر

إحدى مهام احملتسب لذا جيب عليه متابعة السوق ومعرفة رواده وجتاره حتى ُتمنع مثل هذه 

االستغالل املادي، فهناك حاالت تقتضي احلذر من شع وزيادة اجلالتصرفات اليت قد تؤدي إىل 

االحتكار ومنها كمية اإلنتاج خالل املوسم وحجمه والعوامل الطبيعية من جفاف أو 

 .(64)مشال األندلس النصارىفيضانات، ومن حروب وغارات من قبل 

يتم أنه بعد عملية احلصاد وتنقية احلبوب " ابن العوام ركوفيما خيص ختزينها فقد ذ 

وإما أن  ،(70)بهها وال يتعرض للرياحاوما ش (69)وضع يف املطامريإما أن ُيف ؛التخزين على وجهني
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يف األهراء أو فتحات  نافذةوجيب فتح  ،(71)"حول من موضعه يف األهراءعرض للرياح وُيُي

ومما  (72).احلنطة واحلبوب األخرىمن روج الرطوبة خلدخول أشعة الشمس، ولمتقاربة للتهوية 

َفَما َحَصدتُّْم َفَذُروُه  تعاىلقال  (73)حفظ يف سنابلها،ساعد على بقاء احلنطة سليمة هو أن ُتي

ِفي ُسنُبِلِه ِإلَّا َقِليًلا مِّمَّا َتْأُكُلوَن
 ،وقد يساعد املناخ وطبيعة البالد على حفظ التخزين. (74)

ة مما دونها يف هذا يف حفظ املنتجات الزراعي أفضلفكما هو معروف أن املناطق الباردة 

هناك أمور  ،فباإلضافة إىل املناخ وطبيعة البلد من ارتفاعه واخنفاضه من سطح البحر ؛األمر

أخرى تساعد على التخزين كنظافة املكان وبعده عن األماكن ذات الروائح، وأماكن 

على ًقا ذلك منطبفنجد ، وغريها مما يؤثر على ختزين السلع الغذائية، املياه واألمطار تواجد

الواقعة يف الشمال الشرقي لألندلس، وهي مدينة قدمية  سرقسطة ةيف مدين سبيل املثال

 إذ كان (75)ة الواقعة يف وسط األندلس؛طليطلوكذلك يف مدينة  وذات مساحة كبرية،

ويذكر (76)حيث تبقى لسنوات عدة. ،على طول السننييف اجلودة غري يتال إنتاجهما من احلنطة 

نت يف سنابلها دون أن اأنه يتم ختزين احلنطة إىل حوالي مائة سنة يف حال كابن العوام 

 خصوًصاراد منها طول فرتة التخزين، وقد يكون يف هذه املدة بعض املبالغة اليت ُي. (77)تتغري

ا وبها أنتاج وفري وجودة مناطق خصبة جدًّ يف وسط األندلس إذا عرفنا أن سرقسطة وطليطلة

الطبيعي أن يتم التخزين لفرتات حمدودة بغض النظر عن طول الفرتة ألن من ومن ثم  ،للحنطة

وىل باالستهالك سواء بالغذاء أو بالزراعة أو األكون احلنطة املخزنة هي تاإلنتاج مستمر، ف

 بالبيع والتصدير، ومن ثم ختزين اإلنتاج اجلديد للعام نفسه. 

ن هناك اسواق األندلسية، ويف حال كاحلنطة املنتج والسلعة الزراعية الرئيسة باأل دوتع

من املغرب األوسط "اجلزائر" لتغطية حاجة األسواق ويكون ذلك  االستريادنقص يف اإلنتاج يتم 

املنتج اخلبز  ومنهااحلبوب  وهناك مشتقات(74).عن طريق ميناء تنس إىل املوانئ األندلسية

ال يباع اخلبز إال مبيزان، وأن "و ،(79)ايوميًّاستهالًكا الذي يستهلكه األندلسيون الرئيس 

خدع نفي،كأن يغطي وجه العجني الرديء بنوع جيد (40)"ايتفقد طبخه وفتاته فقد يكون ُملبًس

 .(41)دون علم مبحتواه املشرتي حني يراه من شكله اخلارجي

عرض يف األسواق وهو من السلع اليت ُت ،(42)ومن منتجات احلنطة يف األسواق الكعك

ومن شروط عرضه وتسويقه أن يكون مسيك وليس دقيق حتى يكون  ،هفيتم بيعه بعد طبخ

حني يصنعون اهلريسة اليت ُتقدم  (44)ومن منتجات احلنطة هو ما يقوم به اهلراسني .(43)فيه فائدة

ومتر عملية جتهيز احلنطة إىل خبز وغريها مبراحل عدة، ومنها  ،(45)كنوع من أنواع احللوى
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أحناء املدن، وليس هلم مكان جيتمعون به كغريهم من وجود األفران، واليت تنتشر يف 

أصحاب املهن ملا يتطلب احلال. وكان اخلبازون يقومون باستقبال العجني اجلاهز مسبًق ا يف 

 .(46)املنازل ومن ثم يقومون بتجهيزه يف الفرن مقابل أجر على ذلك

اليت ل الصغرية والتفاصيكثري من األمور الدقيقة متيقظ جدًّا لابن عبدون  ولذا كان

أال تستخدم أواني النحاس للطبخ لبعض "قد يغفل أو يتغافل عنها الباعة، ومن ذلك تنبيهه 

وهذا  .(47)"ستعمل يف صنعها الزيت ألن اختالط الزيت بالنحاس يسبب السميةاألطعمة اليت ُي

وهذا ما تفاصيل كثرية يغفل عنها الكثري، ب ، لذا اهتمدل على معرفة واطالعامللمح الطيب ي

يريده من احملتسب وكذلك الباعة ومن يقصد األسواق باالهتمام بالسالمة والنظافة يف 

 .، ونشر ثقافة الصحة الوقائيةمطعمهم

عن بقية احلبوب يف رسالة ابن عبدون يعطي مؤشًرا على احلنطة ولعل االكتفاء بذكر 

 تجات الزراعية من احلبوبلبقية املنكمثال أهميتها وكثرة استخدامها مقارنة بغريها، وهي 

 . تنطبق على البقيةأحكامها يف الغالب إن إذ  ؛املتوفرة يف األسواق األندلسية

 األشجار املثمرة: .2

سواق بالفواكه والثمار األاألشجار املثمرة اليت زودت  من ثرياشتهرت بالد األندلس بك

 ؛(44)ري الفواكه مثل الزيتونوهناك أنواع من الثمار من غ ،والتني والرمان وغريها العنب ومنها

 ،فقد اشتهرت املدن األندلسية بكثري من تلك الثمار، فاشتهرت مالقه بالعنب والرمان

وسوف أتطرق . كر بأن حجمه كبريالتفاح الذي ُذبجبودة التني والزيتون، وشنرتة  وإشبيلية

البلدان آنذاك  كثري منإىل  ُصدِّرتأنه  تهاأهمي منن اهم تلك الثمار اليت كألبشكل مفصل 

 وقد ذكر ابن عبدون املنتجات التالية:. (49)ودتهاجل

سبب للحنطة، و بعد ذكرهعند ابن عبدون  يف أكثر من موضع ورد ذكر الزيتونالزيتون: 

، (90)يف أول موضع هو حرصه على املزارعني وعلى إنتاجهم من اخلراصإليه تطرقه 

وقد يكون ذلك املوقف الذي . ص ُظلم"َظلمة وأن اخلر"والذين وصفهم يف الغالب بأنهم 

. وقد من قسوة وظلمبوضوح ن واملزارع عاناه احلكم هو ما اعبدون هذعليه ابن  بنى

من ه تم خرصيربع ما  وان يسقطأطلب يف رسالته من اخلراصني فيما خيص الزيتون 

 الزيتون بسبب آفة تنزل به أو متوقع أن حتصل به، ويذكر بأن يستفاد من ذلك اجلزء

، وقد تنزل جائحة باملزارع الذي تصيبه بعض من اآلفات يف الغالب زيتًا وليس زيتونًا
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يتضرر منها احملصول أو ألسباب أخرى مثل جماورة املزارع واآلبار ملناطق نزاع أو خوف 

 .(91)متكرر

ينبت يف اجلبال  سود مثل العنبأوهو حب  ،والزيتون نوعان نوع بري ويسمى العتم

ا عند عصره ويسمى كذلك ا وزيًتحبًّ أكثروهو  ،سمى األهلينوع الثاني هو ما ُيوال (92).بطبعه

سوق رائجة  إشبيلية دولكن تع ،من بالد األندلس عدة مناطقويوجد الزيتون يف . (93)البستاني

هي  إشبيليةوقد ذكر املقري بأن أكثر متاجر أهل  .للزيتون بسبب كثرة زراعة أشجاره

حتى  ،(94)سمى بزيت املاءلذي يعد من أفخر أنواع الزيت، ومنه ما ُيوا ،خمصصة لزيت الزيتون

ن ذلك أكما  .صدر إىل مناطق خارج األندلس وهذا بالطبع لكثرة احملصول واإلنتاجنه ُيإ

ومن أهم مناطق  .(95)ألنه ال يتغري مع الوقتة ما ُيعصر لكثرة املعاصر وجود ايعطي مؤشًر

املمتد مسافة أربعني ميًلا تغطيها األشجار من تني  إقليم الشرفمنطقة تعرف باإلنتاج 

عندما جتتمع و .(97)حتى مدينة لبلةإشبيلية وهو جبل مرتفع يطل على مدينة  ،(96)وزيتون

ومدى السكان  واليد العاملة وكثافةمقومات مثل خصوبة الرتبة وجودتها ووفرة املياه 

ن اإلنتاج إف ،جبل الشرف بإشبيلية كما هو احلال يف الزراعية، واملعرفة لثقافةل امتالكهم

أن عدد  (94)يزيد بتوفر تلك املقومات وبوجود ذلك العدد من القرى، حيث ذكر اإلدريسي

أن  (99)بينما ذكر املقري .ل الشرف مثانية آالف قرية تظللها أشجار التني والزيتونبالقرى جب

خيص مساحة جبل  . وهناك اختالف متباين فيمان قريةي وعشرنيعدد القرى حوالي مئت

أن قول  ورمبا(100)الشرف وكذلك عدد قراه ذكرها غري واحد من املؤرخني واجلغرافيني،

 املقري هو األقرب من ناحية العدد وخاصة حني مقارنته باملساحة اليت متتد بها تلك املزارع.  

التأكيد ومن ذلك  ،ختزين الزيتونتسويق أو فيما خيص اهتمام خاص ن عبدون والب

بالذات  من الفئرانومن أجل حفظه من احلشرات  ،زيته وخاصٌة ،غطية أواني الزيتونعلى ت

ومنها ما ذكره ابن العوام من التأكيد على  ،وهناك طرق حلفظ الزيتون .(101)خلطورتها

على موائد الطعام قدم خزن جزء منه لُيُي، خصوًصا عندما ختزين الزيتون يف األماكن الباردة

أن يبتعد بائع الزيت عن البيع  ىالزيتون علعبدون من باب تسويق زيت  ابن وأكد. (102)مباشرة

لتبقى بيوت اهلل واألهم  والقوارضمن جتمع للحشرات بقاياه تسبب ت كي العند اجلوامع 

 وهذا األمر من مهام احملتسب. ،(103)نظيفة

ا ال يكفي زرع بها أو تقل بها زراعة الزيتون مبوأما تسويقه فيتم يف املناطق اليت ال ُي 

ميناء إشبيلية على نهر الوادي كالطرق املائية النهرية  عربويكون التوزيع غالبًا  ،حاجتها
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 ئعرب موانالكبري، وكذلك يصدر جزء من اإلنتاج خارج بالد األندلس وخاصة املغرب وغريها 

رج خاصة خا طلب يف األسواقوكلما كان االهتمام جبودة املنتج كان له ، (104)البحر املتوسط

 .إشبيلية، اليت كما ُذكر سابًقا تعد من أفضل وأكثر مناطق إنتاجه يف األندلس

وكذلك أهم املنتجات الزراعية ذات املردود االقتصادي الكبري  يعد من: العنب

نتج الكثري من العنب يف وُي .(105)كعقل أو بالبذوربالغرس أول الربيع وزراعته تكون  .مشتقاته

باع شيء من الفواكه قبل وذكر ابن عبدون بأنه ال ُي. (106)ألسوداألندلس، ومنه األبيض وا

ليحيى بن عمر  إال إن .(107)"واملرضى للحباىليصلح "نضجها إال العنب وحده، وبرر ذلك بأنه 

بشرط أن  ،دون حتديد وتنضج ما مينع من بيع الفواكه قبل أن تطيب"رأي آخر فهو ال يرى 

ملا قد البيع قبل النضوج،  عاإلنتاج قليل فيمن ناك تكون كثرية يف البلد اليت تنتجه، وأن

، مع أن وقد يكون لكل رأي مربراته وظروفه .(104)"وقت نضوجه ويقلمن غال ذلك تسبب ي

 .(109)عدم نضج العنب يسبب عسر اهلضم

عن وجوب النهي عن بيع العنب الكثري يف األسواق "يذكر ابن عبدون  أخرى زاويةومن 

وقد يكون ذلك النهي هو حملاصرة من يصنعون اخلمر  ،(110)"رملن عرف أنه يعصره للخم

وأن عصره وصناعته  بسبب تزايد الطلب عليهقطع العنب عنهم،  مبحاولةوالتضييق عليهم 

، بل من الواضح أن هلا سوق يف اجملتمع حيث مل يستطع متواجدة بشكل ملفت لالنتباه

ن هلم ااملرابطني واملوحدين والذين ك حتى يف ظل وجودى انتشاره ا علاحلكام القضاء نهائيًّ

 اعلى احملتسبني بأن يتابعو"ابن عبدون  أكدوقد  .(111)اصنع سرًّبرغم أنه ُيمبنعه  حماوالت

ن من أهم أسباب إالقول ميكن و .(112)"نية مشابهة لزجاج اخلمرآعلى أن ال يصنعون  نيالزجاج

 يف األندلس سواءمر وصناعته اخل وجود مصارف هلا من خالل بيعراعة األعناب هو انتشار ز

لغري املسلمني الذين هلم وجود يف اجملتمع األندلسي، أو من خالل بعض الضعفاء ممن ابتلوا 

بإدمانه. ورمبا كان من أسباب صناعة اخلمور تصديرها خلارج األندلس، مع العلم أن األعناب 

حفظ بها مر اليت ُياخل ةأن أنيلنا كذلك ويتضح  .(113)من أهم صادرات األندلس الزراعية

، ورمبا يكون نت تأتي من خارج السوقان كإحتى  ،يدي الناسأبني  ومتداولةمعروفة وقائمة 

هذا مربر التحذير املوجه ألرباب صناعات الزجاج والفخار، واملتضمن عدم صناعتهم ألواني 

 .(114)مشابهة آلنية اخلمر املعروفة

منها البعد عند ختزينه  ،ة بعدة طرقطويل ؛ فكان حيفظ ملدةحفظ العنب وفيما خيص 

فرتة من لحرق ورق التني وحطبه ونثره على عناقيد العنب  ومنهاعن أماكن الروائح الكريهة، 
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سعر العنب عند بيعه خيتلف من مكان كان و .(115)وغري ذلك من الطرق ،الزمن كما هو

انية أرطال بدرهم أن العنب يباع يف مالقه مث"وقد ذكر املقري ، آلخر حسب كثرته وجودته

تكون مقدحة مرفوعة  يكون للميزان مواصفات حيثباع الفواكه بالوزن وحني ُت .(116)"صغري

وجيب على  .تجنب للغشلوذلك  ،(117)وأن تكون معلقة مقعرةاألجناب، أو على شكل 

 احملتسب أن يتفقد تلك املوازين بني فرتة وأخرى. 

أنه جيب على باعة الزبيب عرضه " نهعقال ابن عبدون  ييكون الزبيب الذالعنب ومن 

ومن الطبيعي أن يكثر الزبيب يف  .(114)"يف أطباق وعلى األرض حتى يتم رؤيته ملن أراد الشراء

جزء منها خيصص ليكون زبيب، وذلك فاألعناب،  زراعة األسواق األندلسية بسبب كثرة

عناقيد العنب حتى  أعواد بلويباختيار عناقيد معينة وبعد اكتمال نضوجها يقوم املزارع 

قطع ثم ُي ،رتك حتى ينقبض حب العنبوُت ،تتفسخ وال ميكنها أن تتزود باملاء من أصل الشجرة

ومن أنواعه  .(119)خزن يف وعاء خزيف فتطول مدة حفظهوُي ،علق يف مكان بارد ومظللوُي

 .(120)املشهورة الزبيب املنكيب والزبيب العسلي

وهو ينتج يف عدة مواضع  ،ت بها أسواق األندلسالزراعية اليت ذخر الغاللمن : التني

مدينة و ،ومن أهم تلك املواضع إشبيلية، وكذلك مدينة مالقه .هذه املنتج انتشارمما يدل على 

 ،(123)يف مرسيهبكثرة يوجد كما  ،(122)املتميزا من التني نوًع وتنتج مدينة دانية .(121)شلب

يف وزراعته ومناسبة تلك البالد  طبيعة حسبيف كثري من مدن ومناطق األندلس  وأيًضا

وهناك  ،املختلفة ما هو جبلي بري ويسمى احلماط أنواعهومن  .خمتلفة وبأنواعأماكن كثرية 

وقد نبه ابن عبدون على الطريقة املثلى لتسويقه يف إظهار ما  .(124)التني الريفي أو البستاني

ا مربوطة حتى ال التني حزًمات شريباع ُيأال لذا أكد  ،خيفى على املشرتي والتحذير من الغش

يف الغالب يعتمد على كان السعر و .واحد بسعروأن يكون ذلك  ،(125)خلط اجليد مع الرديءُي

أنواع كبرية احلجم وصغرية فليزم بيعها كل  حيث هناك مواصفات لكل نوع،ما يظهر من 

وضع على ُي وأن مرتفعة، أن جيعلوا منه شيء على أطباقومن طرق عرضه  .وبقيمته ةعلى حد

والتفرقة بني  إليهويتم تفحصه والنظر  هاألرض ليكون واضح للناس ليعرفوا نوعيته وحجم

، حيث إن التني كما ُيعرف ال تدوم نضارته بعد قطفه إال فرتة أنواعه والتأكد من جودته

ا، داخليًّحيث إن جزًءا منه ُيسوق قتصادية الناحية االوللتني أهمية يف األسواق من  .(126)وجيزة

وكذلك إىل  ،إىل بالد مصر والشام والعراقجمفًفا و، إىل البالد املغربية منهحمل الفائض وُي

 .(127)من خالل التبادل التجاري بالد اهلند والصني



أمحد مريع أبو زوعةد.   

001 

ن تصدير التني وغريه ملثل تلك املسافات حتى يصل لبلدان املشرق واملغرب يعود إلذا ف

أنواع  وكما سبق ذكره بأن هناكاملناسبة لذلك، لوفرة اإلنتاج واجلودة ووجود وسائل النقل 

وصوله إىل تلك لاملستخدمة الطريقة وهذه الطريقة هي يف الغالب ، صدرُتثم جتفف منه 

وفيما  ،(124)التني القوطي والتني الشعري والتني امللقياليت ُتجفف البالد، ومن أهم األنواع 

ذا سقط على األرض بعد إالتني يذكر ابن العوام أن جيمع وختزينه  جتفيف التني خيص

رفع قبل طلوع رتك ليلة حتى يتشبع بالندى وُيلشمس وُيُيجمع حتت أشعة ا حيثنضوجه، 

 .(129)الشمس

 .(130)اوهو شجر كبري احلجم له مثر يؤكل مشويًّ ،ويسمى كذلك القسطل :القصطل

 ،(131)لشراءباع مثر القسطل إال بقدح حمدد له عند البيع واال ُي هوقد ذكر ابن عبدون أن

جبال ومن أهمها  ،وجد يف عدة مناطقوُي وُيخبز منه.خلط باحلنطة أو الدخن وميكن أن ُي

شرًقا، ا ميًل نيبعد عن غرناطة أربعوت ،(132)اليت متتاز بربودتها وسقوط الثلوج وادي آش

ا ينتشر يف املناطق اجلبلية الباردة ويكثر يف وهو غالًب .(133)قال هلا فريشمنطقة ُيكذلك و

ل عند زرع ضََّفوذكر ابن العوام أنه ُي .(134)ملناطق الشمالية من األندلس مثل جبال الربانسا

وقت  أفضلهذا  لكوننقل بعد ذلك إىل مكان آخر يف أول مارس القسطل أن يزرع مثره ثم ُي

 .(135)لزراعته

وهي برية تنبت يف املناطق اجلبلية واألرض الصلبة  ،(136)أشجار ذات مثر يؤكل: البلوط

ويوجد يف املناطق  ،يوجد يف عدة مناطق وسط ومشال األندلسو ،(137)ليت ال توجد بها رطوبةا

ومن فوائد مثره أن له طعم  .(134)ومن تلك املناطق منطقة تعرف باسم بطروش ،بكثرة اجلبلية

ويقوم أهل األندلس حبفظه ألنه يعترب غلة  .مما ينتج يف مناطق العامل ايفوق يف لذته كثرًي

قطف وقت باليد بأن ُيجينى حيث  ،(139)ات فائدة كبرية يف سنوات الشدة واجملاعةزراعية ذ

رتك حتى جيف وبعدها ُي ،طبخ باملاء حتى ينضجومن ثم ُي مدة من الزمن،ثم يرتك  ،نضجه

نثر على سحق وُيوله فوائد صحية كأن ُي .(140)خلط معه مخري من دقيق احلنطةطحن وُيوُي

 .(141)دم ومينع مسوم اهلواماجلروح فتلتئم ويوقف نزيف ال

ولعل استغالهلم  ،أهل األندلس يعتمدون على مصادر غذاء متنوعةويظهر من هذا أن 

ا من التنوع الغذائي، فمثلما هو للثمار اليت تنتجها أشجار مثل البلوط والقسطل يعطي نوًع

ت وغارامعروف من حتمل أشجار البلوط والقسطل للظروف املناخية من جفاف وفيضانات 

على احملاصيل الزراعية الرئيسية مثل احلبوب كاحلنطة والشعري ، ومن ثم القضاء اجلراد
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ولعل استغالل مثار مثل تلك  .هلم يستعينون بها وقت احلاجة اوغريها، فتكون تلك الثمار خياًر

ومن أهمية شجر البلوط أن له استخدامات  .قبل دخول العرب لألندلس ااألشجار كان موجوًد

ستخدم يف البناء وُي ،(142)بالسنديان سمىياة اليومية وذلك جلودته وقوته وهو ما ييف احل

والصناعة من أبواب ونوافذ، وكذلك يدخل معه شجر الصنوبر يف بناء اجلسور وصناعة 

يف مدينة طرطوشة الوقعة على نهر إبرة واملطلة على البحر ، خصوًصا السفن والقوارب

وهي ضمن املنطقة الشمالية لألندلس اليت تكثر بها أشجار البلوط والقسطل  ،املتوسط

 .(143)باإلضافة إىل الصنوبر

سواء املثمرة أو غريها كأشجار الزينة أو األشجار هناك كثري من الفواكه واألشجار و

 عيبا إال عرًضا، كالنخيل عندما نبه على "أن الاليت مل يتطرق هلا ابن عبدون يف رسالته الربية 

إنتاج هلا وهناك أشجار منتشرة يف األندلس و .(144)ُذكار النخيل إال ملن عرف أن ليس له خنل"

والتوت الذي ( 145)واخلوخ الكمثرىوالتفاح واجلوز واللوز و الليمونو اقتصادي مثل الرمان

 .(146)ذلك وغري. وهناك األشجار اليت يتم االحتطاب منها لرتبية دودة القز إلنتاج احلرير يستعمل

للتوضيح والتحذير والتنبيه أمنا هو بعض املنتجات دون غريها تناول ابن عبدون ل لذا فإن

 ألماكن الغش.

 والشجريات: اخلضروات واألعشاب .3

اخلضروات واألعشاب بعض ابن عبدون يف رسالته  ومن املنتجات الزراعية اليت ذكرها

 ابشروط تسويقهبااللتزام  على التنبيه و دأبهكما هاليت حرص والشجريات احلولية 

لعدد من تلك  صورة واضحةالرسالة  تقدمكذلك  .ونظافتهامن اآلفات سالمتها كيفية و

، من اخلضروات. طبيعة الغذاء على املوائد األندلسيةوعالقتها باألسواق ، ومن ثم املنتجات

ا والفلفل، أي الورقيات كما ُتسمى يف وقتن (149)واجلزر (144)والسريس (147)ذكر اخلس

صهاريج وما شابه ذلك، وإمنا الوقد شدد على احلرص على عدم غسلها يف الربك واحلاضر. 

األودية اليت بها مياه  وما شابه ذلك من ،نهر قرطبةأي الكبري  الوادييفضل أن تغسل يف 

. وتعد اخلضروات من أخطر املأكوالت اليت تتسبب يف نقل األمراض املعدية سواء إىل جارية

 ُغسلت بها أو للمستهلك. املياه اليت

، ومنها صناعة وإعداد األدوية والعقاقري يفبطبيعة احلال تدخل وهناك األعشاب اليت 

ما يتم  ااألندلس ومنهزرع يف ما ُي اأخرى منهتتكون من البهارات والكمون وأنواع  األبزار اليت

املهتمون بهذا الشأن مثل ، واليت أكد ابن عبدون على أال ُتباع إال بالكيل، وحيتاجها استرياده
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 ومن األعشاب ما يلي: (150)حمالت العطارة.

 (153)غرناطةو (152)مريةتوجد مزارع الزعفران يف عدد من املناطق ومن أهمها  (151):الزعفران

والذي يصدر إىل  ،ا شرق مشال قرطبةويف وادي احلجارة مخسني ميًل ،(154)وحول قرطبة

ي احلجارة حتى يلتقي بنهر تاجة الذي وادميتد و. مناطق عدة يف األندلس وخارجها

الزراعية من هذه املنطقة وكذلك  املنتجاتفتسهل عملية نقل  باحمليط األطلسييصب 

اشتهرت طليطلة جبودة  كذلك (155).قرطبة إىل املدن واملناطق الواقعة حول نهر تاجة

سمى عند ا من ضمن اهلدايا اليت حيملها من يغادر طليطلة ويزعفرانها الذي يكون دائًم

أن أصول الطيب هي مخسة: املسك، الكافور، "وذكر املقري  .(156)أهلها "عصفر"

العود، العنرب، الزعفران كلها تستورد من أرض اهلند عدا الزعفران والعنرب، حيث 

لذا يبدو أن  .(157)اجملاورة"الزعفران متوفر يف أرض األندلس، والعنرب يف حبارها 

حيث أنها تصدر وتستورد يف كثري  ،كبريةكانت لس احلركة التجارية من وإىل األند

 .من أنواع السلع الزراعية، حتى أن جتارتها تتصل مع بالد اهلند وبالد الشرق عامة

 (159).يف املغرب األقصى ومنها إىل السودان (154)صدر إىل سجلماسهُيكان الزعفران و

 (160)"يباع َشعر منثور أن"لذا أوجب ابن عبدون  ،ويوجد من الزعفران النوع اجليد والردي

ليكون واضح وال يدخله شيء يغري جودته أو وزنه، مثل خلط لزعفران مبواد أخرى 

 .(161)كشعر العصفر مثاًل

 .(162)ومنه ما يسمى البستاني ،ومنه أنواع منها الربي ،حد املنتجات الزراعية الصيفيةأ :البطيخ

ن غريه بسبب أن قشر وحني ذكر ابن عبدون البطيخ جعل له وضع يف الوزن خيتلف ع

وهذا دليل آخر على دقة وحرص ابن عبدون يف حسن التنظيم  ،(163)البطيخ ال يؤكل

 له وزن وارتباط ذلك الوزن بالفائدة منه. والتفرقة بني كل ما

 ،(164) يزرع الكتان بكميات كبرية من أراضي املرية وغريها من مناطق األندلس :الكتان

صناعة املالبس يف الكتان ويدخل  .عاملةاليدي ألا كثرةإىل يف زراعته اج تحي ووه

 هذاوخاصة الثياب البيضاء، فيتم توزيع منتجاته إىل بالد األندلس ويتم تصدير جزء من 

ومن جودة  .(165)اإلنتاج إىل بالد املغرب العربي وبالد املشرق حتى أنه وصل بالد اليمن

ما خيص بذر الكتان فقد أما  .(166)يف ملمسه بالورقأشبه  بعض أصناف منتجاته أنه

عصر بذر الكتان يف معاصر الزيت كما كأن حيرص وال ُي ،هناك معاصر له كانت

 .(167)احملتسبون على ذلك
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وانتشرت زراعته يف  .(164)لبت من خارج األندلساملزروعات اليت ُجه من ضمن يعتقد بأن :القطن

دلس وخاصة املغرب الفائض منه خارج األن ردِّنه ُصإحتى  ،وإشبيلية (169)سهول شاطبة

جتارة القطن وراجت وأصبحت ذات أهمية  وتوسعت .(170)ةومن ثم إىل أفريقية وسجلماس

ا: عند بيع الكتان وغزل القطن حيث قال "أال يباع مكبًب مالحظةوالبن عبدون  .كبرية

وقد يقصد هنا أن ال جيمع ويربط،  .(171)فهو غش ألن النساء يدلسن فيه ليزيد يف الوزن"

ل النساء أو غريهن بداخله ما يزيد وزنه، ويتضح أن النساء هن يف الغالب من دخفقد ُي

 من بأعمال الغزل للقطن والكتان.ويق

هو الكمأة، حيث قال ابن عبدون حول الرتفاس "بأنه ال يباع حول اجلامع، ألنه  :الرتفاس

حيث  عليهم،ابن عبدون  هنا يشري إىل عدم ثناء ووصف "اخلالع" .(172)فاكهة اخلالع"

العزاب منهم  ويقصد ،صفهم بأنهم أشراروو ،حذر منهم وقت دخول أسواق املدينة

تثري االمشئزاز، من طول بهيئات خليعة  املدينة وأسواقها نهم يدخلونأل ؛والشباب

، فهذا يعطيهم نوعًا من التبخرت بأسلحتهم ورماحهم م املدينة وأسوقهادخوهلشعورهم، و

أشرار عليهم االبتعاد عن اجلوامع  بهذه اخلالعة وأنهمهم لذا فهو يرا ،(173)يف األسواق

حيث جتمع الناس مبختلف طبقاتهم وأعمارهم، وألنه قد حيضرن النساء باجلوامع ألداء 

. لذا جند أنه ربط وجود نبتة الصالة، وكذلك وجود صبيان ألداء الصالة وللتعليم

ويبدو أن ابن عبدون قد نظر ومسع " بأهل البادية ألنهم هم من جيلبها لألسواق. الرتفاس"

وتعامل مع الكثري من احلاالت اليت جعلته يصفهم وحيذر منهم بهذه الطريقة، وخاصة 

فئات الشباب. وقد يكون حتذيره منهم والتعامل معهم حبزم أمر طبيعي مبا يراه؛ ألن 

إنهم  األسواق وما حييط بها من أماكن جتمعات وهلا تنظيمات معينة، فقد جيهلونها أو

يتعمدون جتاهلها، فوجود بعض التباين يف الطباع والسلوك أمر طبيعي حيدث الختالف 

البيئة، والكالم هنا عن تعامل وسلوك الفرد واجملتمع، والذي ال خيلو عادة من 

االستحقار أو الدونية بني فئات اجملتمع الواحد، إما لظروف البيئة أو ملقدار التعلم 

لقبلية واملذهبية والعرق والدين.واملعرفة أو للعصبية ا

 الصناعات الزراعية: .4

 التفاحو ستخلص من العنبحيث ُي ،يتم إنتاجها من بعض الفواكهاليت  تأحد املشتقا اخلل:

وأوصى ابن عبدون بأن ال ُيشرتى اخلل إال من البائع  .(174)التوت وغريهاو قصب السكرو

أما  .ا يؤدي إىل مضاعفات صحيةمم (175)الثقة، فهناك من يكثر املاء باخلل عند مزجه
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ومضمضته تنفع يف حركة  ،يساعد على اهلضم ويصادر البلغمفاستخدامه املعتدل 

، حمل ثقةمن يبيع اخلل وملثل هذا يكون احلرص على املراقبة وأن يكون  .(176)األسنان

اخلل مركب وال يتضح لغالبية من  بسبب أنالغش يف اخلل سهل لعامة الناس ألن 

 لط به شيء أم ال.ن قد ُخان كإيشرتيه 

 .(179)ومدينة شقر ،(174)وهو منتج من قصب السكر الذي يزرع يف مدينة شاطبة (177):الكاغد

وقد اشتهرت األندلس  .(140)واملكان األنسب لزراعته هو مشال شرق األندلس يف الغالب

اليت ال يوجد هلا  ةبصناعته وجودته وخاصة يف أماكن أنتاج قصب السكر مثل شاطب

وكذلك مدينة شقر اليت صدرت  .(141)نتاج الكاغد كما وصفها اإلدريسيإيل يف مث

مثل بعض بلدان أوروبا اليت انتقلت صناعة  ،منه كميات كبرية إىل خارج األندلس

صناعته يف حاجة ملزيد  وقد أكد ابن عبدون عندما تطرق للكاغد بأن .(142)ليهاإالورق 

ن مساحته كبرية عما وجدها ورآها يف قالبه حبيث تكو من التنظيم، حيث يزاد يف

ومن جودته ونعومته يف . ا حتى يكون ذا جودةوأكد أن يدلك الكاغد جيًد. األسواق

 .( 143)األندلس أنه يشبه الثياب اليت تصنع من الكتان
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 :اتـمةاخل

 تناول ابن عبدون يف رسالته عدًدا من املواضيع والقضايا املهمة املرتبطة بالقضاء

واحلسبة، ومنها قضايا شرعية وسياسية واقتصادية واجتماعية، فكان دقيقًا جدًا يف وصف 

احلالة ووصف عالجها بتفاصيل اخلبري والعارف خببايا األمور، وهذه الرسالة ذات قيمة عالية 

 يف جماهلا.

ا على الزراعة حبكم طبيعة أرضها، ومما ساعد على األندلس بالد اعتمدت كثرًيإن 

حلقة فاألندلس  ؛جود اهتمام من قبل احلكام والناس أنفسهم، وتوفر األيدي العاملةذلك و

من االطالع األنظار، ولذا نستنتج  إليهوهي يف الغالب مكان تتطلع  ،أفريقياوأوروبا  وصل بني

، فهو يهتم الثقافة واملعرفة والدراية ييتحدث بهيئة املطلع اخلبري ذ أنهرسالة ابن عبدون  على

، وهناك ربط تقريًبا جلميع افاصيل اليت قد يراها البعض غري مهمة أو مل يالحظوهبالت

 اجلوانب اإلنسانية واألخالقية والدينية واالقتصادية وغريها يف حلقة واحدة.

اتضح أن هناك البحث ذات العالقة بالزراعة حتديًدا من خالل االطالع على مصادر و 

، باإلضافة إىل تالقح الثقافات العربية واألوربية يف الزراعة ءا العلماُاعتمد عليه ةجتريبيمناهج 

يف هذا الشأن. وال شك يف أن وفرة اإلنتاج الزراعي واالهتمام به وتنوعه قد أثرى احلالة 

 االقتصادية واالجتماعية للمجتمع باإلضافة لثراء املائدة األندلسية من تنوع. 

عل من احملتسب الثقة مفتاح أمان وكان وجود خطة احلسبة كخطة قائمة أمًرا ج

بشكل عام وألصحاب السلع واملنتجات املومسية وملن أتى من خارج السوق، فوجود  قلألسوا

األنظمة يعطي األمان والقناعة يف التعامالت التجارية، بني املسلمني ومن غريهم من أصحاب 

احلرف املذكورة يف الرسالة الديانات واألعراق األخرى. وتوضح كثرة املهام اإلدارية واملهن و

مدى قوة الوضع االقتصادي والتنوع الثقايف، وأن اجملتمع جمتمع منتج يعتمد كثرًيا على 

موارده البشرية والطبيعية، وقد حتتاج املهام الوظيفية واملهن واحلرف املذكورة يف الرسالة 

 لدراسة من الناحية التارخيية واللغوية.

مالحظاته على السلع واملنتجات الزراعية والصناعية، واليت وتظهر ثقافة ابن عبدون من 

أعطت صورة إلرث مرتاكم ألجيال متعاقبة، نتج عنه كثرة املنتجات والصناعات وكذلك 

أرباب احلرف واملهن اليت ما زالت شواهدهم حية حتى اآلن. هذا فضًلا عن أن رسالته يف 

نني العمل الكثرية اليت ُيعمل بها يف بعض القضاء واحلسبة احتوت على الكثري من أنظمة وقوا

الوزارات واهليئات وغريها يف وقتنا احلاضر. وال ريب يف أهمية نشر ثقافة التعامل ونشرها 
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وتعليمها للناس، لكونها ُتسهم كثريًا يف االبتعاد عن خمالفة القوانني إما قناعة أو ملعرفة أن 

 هناك أنظمة حتد من ذلك.
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       .باحث مبرحلة الدراسات العليا 
ا وفعله حسبة: مدخًر ،احلسبة يف اللغة هي احلساب، ويقال فألن حسن احِلسبة يف األمر، حيسن تدبريه 1

ونهي عن املنكر إذا أظهر فعله، واملراد  ،هر تركهأجره عند اهلل. واصطالحًا هي أمر باملعروف إذا ظ

، باملعروف هو األمر بالواجبات واملندوبات، والنهي عن املنكر هو النهي عن احملرمات واملكروهات

وللمحتسب الكثري من املهام الشرعية والقانونية يف األسواق وغريها، واحملتسب هو ما يعرف كذلك 

كوظيفة مستقلة بعد عن ان األمري عبد الرمحن األوسط  ى يف عهدظهر هذا املسمقد و ،بصاحب السوق

أبو احلسن  املاوردي:. بتنظيم األسوق ومرتاديها كانت مرتبطة بصاحب الشرطة، واختصت باالهتمام

، 1ط ،مبارك البغدادي حتقيق أمحد ،األحكام السلطانية والواليات الدينية ،علي بن حممد بن حبيب

، نشره: يف آداب احلسبةالسقطي، أمحد بن حممد،  ؛315ص ،م(1949يبة، )الكويت، مكتبة ابن قت

ج.س. كوالن؛ إ. ليفي بروفنسال، علق عليه: خليل خلف اجلبوري، )بريوت، دار الكتب العلمية، 

 اإلسالمية)الرياض، وزارة الشؤون  ،1ج، لسان العرب حممد بن مكرم، ابن منظور:؛ 24م(، ص2014

بغية اإلربة يف ابن الديبع، وجيه الدين عبد الرمحن بن علي الشيباني: ؛ 304"د. ت"(، ص واألوقاف،

)مكة املكرمة، جامعة أم  ،1ط ،دراسة وحتقيق: طالل بن مجيل الرفاعي ،معرفة أحكام احلسبة

)القاهرة، مكتبة الشروق  ،4ط ،املعجم الوسيط ن،إبراهيم؛ آخرو: مصطفى؛ 54ص ،م(2002القرى، 

، 1، طاحلسبة املذهبية يف بالد املغرب )نشأتها وتطورها(؛ لقبال: موسى، 171م(، ص2004الدولية، 

يف تاريخ املغرب  ،أمحد خمتار :العبادي؛ 27م(، ص1971)اجلزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 

خطة صاحب السوق يف ؛ أمينة: ريان، 150ص ،م(1974)بريوت، دار النهضة العربية،  ،واألندلس

تيارت،  ، رسالة ماجستري )اجلزائرم(929 –م 755( )ـه316 – ـه134عهد الدولة األموية )األندلس على 

 .19م(، ص2014جامعة ابن خلدون، 
يف الثغر األعلى على أنقاض  ،ه404وذلك عام  ،تأسست دويلة التجيبيني على يد املنذر بن حييى التجييب (2)

تيال حفيد املؤسس املنذر بن حيي بن املنذر حكم بين قسي، وقاعدتها سرقسطة، وانتهى حكمهم باغ

)بريوت، دار  ،تاريخ العرب وحضارتهم يف األندلس ،وآخرون إبراهيم؛خليل  :هـ. السامرائي430عام 

 .242 241ص ،م(2000الكتب اجلديدة، 
 نت حاضرة بين عباد، وتقع على الوادياشبيلي نسبة إىل إشبيلية وهي من أعظم مدن األندلس وكاإل  (3)

 :. احلمويوكانت تسمى محص كثرية وأقاليمويتبعها مدن  ،الكبري أحد أعظم األنهار يف األندلس

.195م(. ص1977)بريوت، دار صياد،  ،1ج ،معجم البلدان، شهاب الدين ياقوت
)القاهرة، مطبعة  ،. حتقيق: ليفي بروفنسالرسالة يف القضاء واحلسبة ،حممد بن امحد :ابن عبدون  (4)

رسائل اليت ُنشرت يف  الثالث . وهي ضمن26ص ،م(1955لعلمي الفرنسي لآلثار الشرقية، املعهد ا

عتنى بتحقيقها ودراستها الفنية ا"، والذي ثالث رسائل أندلسية يف آداب احلسبة واحملتسبكتاب "

. نالسوربوواللغوية والتارخيية واالجتماعية أ.ليفى بروفينسال قسم اللغة واحلضارة العربية جبامعة 
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 ،1ط ،احلضارة اإلسالمية يف املغرب واألندلس "عصر املرابطني واملوحدين" ،علي حسن :حسن

 .29ص ،(م1940)القاهرة، مكتبة اخلاجني، 
مل أجد له ترمجة.  (5)
.26، صرسالة يف القضاءابن عبدون:   (6)
، حتقيق: 3، ملةالذيل والتكملة لكتابي املوصول والصحممد بن حممد بن األوسي،  :املراكشي  (7)

.26  25م(، ص2012، )تونس، دار الغرب اإلسالمي، 1إحسان عباس؛ وآخرون، ط
ولكن يبدو أن له مكانة يف بالط املعتمد بن عباد. حسب ما اطلعت عليهمل اجد له ترمجة   4)
.26، صرسالة يف القضاءابن عبدون:   (9)

، وله ـه461حتى العام و ـه433رتة حكمه من العام امتدت فعباد بن حممد اللخمي املعتضد باهلل   (10)

صوالت وجوالت عسكرية وضم العديد من املدن األندلسية حتت حكمه. الضيب: أمحد بن حييى، 

حتقيق: إبراهيم األبياري، )القاهرة، دار الكتاب املصري،  ،1، جبغية امللتمس يف تاريخ رجال األندلس

، حتقيق: ج.س. 3لبيان امُلغرب يف أخبار األندلس واملغرب، جا؛ ابن عذاري: املراكشي، 64م(، ص1949

 ،أمحد بن حممد :املقري؛ 204م(، ص1943، )بريوت، دار الثقافة، 3كوالن، إ.ليفي بروفنسال، ط

، )بريوت، دار صادر، د.ت( ،حتقيق: إحسان عباس ،1جملد  ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب

، إىل نهاية العصر احلديث اإلسالميعربية لتاريخ املغرب من الفتح املصادر ال ،حممد :املنوني؛ 439ص

  .231ص ،تاريخ العربالسامرائي:  .31ص ،م(1943)الدار البيضاء، نشرة للطباعة والنشر،  ،1ج
خر أمراء بين عباد حكم إشبيلية حتى آاملعتمد بن عباد هو أبو القاسم حممد بن عباد بن حممد اللخمي   (11)

تدخل املرابطني ملواجهة التقدم النصراني على مدن األندلس سيطروا على إشبيلية  ما، وعندهـ444العام 

عام ، ومات بها أغمات باملغربمدينة  ه إىل444أخرج هو وأهله عام وكثري من املدن األندلسية ثم 

 ،يةاملصادر العرب: املنوني؛ 439ص ،1، جنفح الطيب :املقري؛ 64، صبغية امللتمسالضيب: هـ. 444

 .231ص ،تاريخ العربالسامرائي: ؛ 31ص
معركة الزالقة وقعت حني استنجد ملوك الطوائف يف األندلس بقائد املرابطني يوسف بن تاشفني ضد   (12)

واالنتصار عليهم،  النصارىواليت استطاع فيها املرابطون دحر قوات  ،ذفنشاأل النصرانيالقائد 

ابن بشكوال: أبو . . وتقع الزالقة قرب قرطيهني لضم األندلسنت هذه املعركة بداية لتوجه املرابطاوك

، )القاهرة، دار الكتاب 1حتقيق: إبراهيم االيباري، ط ،1، جالصلةالقاسم خلف بن عبدامللك، 

، احلضارة اإلسالميةحسن: ؛ 146ص ،3، جمعجم البلدان؛ احلموي: 114م(، ص1949املصري، 

 .29 -24ص
 .24ص، ةاملصادر العربياملنوني:   (13)
 2، صرسالة يف القضاءابن عبدون:   (14)
 .2ص ،رسالة يف القضاءابن عبدون:   (15)
. 16ص ،رسالة يف القضاءابن عبدون:   (16)
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.4ص ،رسالة يف القضاءابن عبدون:   (17)
 امتدتوقد قامت يف بالد املغرب ثم  .هـ541م واستمرت حتى عام 1056هـ/444عام  املرابطنيقامت دولة   (14)

 ،رسالة يف القضاء األندلس عندما استغاث بها ملوك الطوائف ضد النصارى يف الشمال. ابن عبدون: إىل

 .264ص ،يف تاريخ املغربالعبادي: ؛ 24ص
الدميوغرافيا )علم السكان( هو علم يهدف إىل دراسة اجملتمعات السكانية البشرية، مثل تركيبتها،   (19)

قات بني العوامل الدميوغرافية من جهة والعوامل االقتصادية أنشطتها، وحركتها، ومنها دراسة العال

، ترمجة: محد معجم املصطلحات اجلغرافيةواالجتماعية من جهة أخرى. للمزيد أنظر: جورج: بيار، 

  .377م(، ص2002، )بريوت، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2الطفيلي، ط
  .16ص ،رسالة يف القضاءابن عبدون:   (20)
 .39 - 34ص ،رسالة يف القضاءابن عبدون:   (21)

، دراسات يف تاريخ احلضارات اإلسالمية؛ الباشا: حسن، 39 – 34، صرسالة يف القضاءابن عبدون:   (22)

 .79م(، ص1992)القاهرة، دار النهضة العربية، 
 .16ص ،رسالة يف القضاءابن عبدون:   (23)
 .57،44،46،32،24،27،19،12، ص يف القضاءرسالة أنظر لرسالة ابن عبدون:   (24)
 ؛439ص ،2، جلسان العربابن منظور:  . ن أو غرسًاااحلرث واحلراثة العمل يف األرض زرعًا ك: حرث  (25)

 .5ص ،رسالة يف القضاءابن عبدون: 
 خذ أمراء الطوائفأن لنظام األقطاع دور كبري يف ذلك بأن تقلصت أراضي الدولة باألندلس، إذ اك  (26)

 أقطاعاالقليل، فاعتربوا ذلك ملكًا خاصًا فعملوا فيه  إالأكثر األراضي، حتى مل يبقى  ومعاونيهم

 األمالكالدولة باحلقوق اخلاصة، فلزم ذلك توجيه الدعوة ألصحاب  أمالكوتوريثًا وبيعًا فاختلطت 

األندلس يف  ،عصمت عبد اللطيف :: دندشانظرالكبار وحثهم على استصالح تلك األراضي بالزراعة، 

 1ط ،م1151-1116 / هـ546-510نهاية املرابطني وُمستهل املوحدين عصر الطوائف الثاني 

 .234ص ،اإلسالميةاحلضارة  :حسن؛ 156ص ،م(1944)بريوت، دار العرب اإلسالمي، 
ن يسمى ببحر الزقاق. ومنطقة جبل طارق تقع جنوب إسبانيا وتطل على مضيق اكومضيق جبل طارق   (27)

م واليت 1713طارق على البحر املتوسط وتتبع التاج الربيطاني منذ معاهدة أوترخت الشهرية سنة  جبل

ن من أهم نتائجها هو تنازل إسبانيا عن موقع جبل طارق ان هلا نتائج مهمة غريت خارطة أوروبا وكاك

)القاهرة،  ،2، جاألفاقنزهة املشتاق يف اخرتاق حممد بن حممد، : اإلدريسي ا زال.ملصاحل بريطانيا و

أوروبا يف بعض األزمنة احلديثة  ،اجمليدعبد :نعنعي ؛527ص ،م(2002مكتبة الثقافة الدينية، 

 .154ص ،م(1943)بريوت، دار النهضة العربية،  ،م1444-1453واملعاصرة 
 ،الوسيطاملعجم  :مصطفى ،التني شجر من الفصيلة التوتية وهو أنواع والوان، ويعرف مبن يبيعه بالتيان  (24)

 .92ص 
.151ص ،1ج ،نفح الطيب: املقري  (29)
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نظر ابن العوام: ااملؤتلفة املتفقة.  األشجاراملقصود بالرتكيب هنا هو ما يعرف اليوم بالتلقيح وخاصة بني   (30)

 Don Josef Antonio Baquertحتقيق  ،1، جكتاب الفالحة ،أبو زكريا حييى بن حممد اإلشبيلي

. 14ص ،م(1403)مدريد، "د. ن"، 
 .6ص ،1، جكتاب الفالحةابن العوام:   (31)
)القاهرة، مكتبة القرآن،  ،حتقيق: إيهاب حممد إبراهيم ،املقدمة عبدالرمحن بن حممد، ابن خلدون:  (32)

.426م(. ص2006
.44ص ،رسالة يف القضاءابن عبدون:   (33)
أمارة أموية يف  أسسصقر قريش، يكنى أبا مطرف وقيل أبا يزيد، ولقب ب معاويةعبدالرمحن بن   (34)

 – 134عامًا ) 33مر اخلالفة يف املشرق، وحكم حوالي أالعباس على  وبن استوىلاألندلس، حني 

، وقد واجه الكثري من الثورات أبنائه من بعدههـ( مجع فيها األندلس حتت حكمه وحكم 172

 ،يف تاريخ املغربالعبادي:  ؛32ص ،1، جبغية امللتمسالضيب:  واملشاكل واستطاع أن يقضي عليها.

 .105  97ص
عبد وبنى قصر الرصافة الصيفي والذي بناه حماكة لقصر جده هشام بن  ،من الشام األشجاراستجلب   (35)

 .105- 97ص ،يف تاريخ املغربهـ. العبادي: 110يف دمشق العام  كاملل
وهو من جند األردن، وذكر أنه من هو سفر بن عبيد الكالبي أحد خاصة األمري عبدالرمحن الداخل،   (36)

األنصار، وقد استزرع الرمان حني أُعطي منه يف جملس األمري عبدالرمحن، وذلك الرمان ُأتي به من 

؛ 464ص ،1ج ،نفح الطيب: املقريالرصافة يف الشام حممول مع ُرسل األمري للقدوم مع أختيه من هناك. 

، على األندلس يف القرنني الثاني والثالث اهلجري أثر العراق احلضاريالسامرائي: خليل إبراهيم، 

 .124(، صم1946، 27)بغداد، جملة املؤرخ العربي، عدد 
 .106ص ،(م1992)بريوت، منشورات مكتبة احلياة،  ،صورة األرض ،أبي القاسم النصييب :ابن حوقل  (37)

 .330ص ،، د.ت()املوصل ،دراسات يف تاريخ العلوم عند العرب ،حكمت جنيب :الرمحنعبد  (34)
.10 - 4ص  ،كتاب الفالحة ابن العوام: نظرا  (39)
(، ترمجة: عبداللطيف علم الفالحة عند املؤلفني العرب باألندلسبييكروسا: خوسي مارية مياس، )  (40)

طرائق  ،ياسني خضري: حسنوما بعدها؛  14م(، ص1957اخلطيب، )تطوان، معهد موالي حسن، 

)رسالة ماجستري، جامعة بغداد،  ،ألندلس من خالل كتب الفالحةوأساليب الزراعة والري يف ا

 املقدمة. ،م(2007
 .36، صاحلسبة املذهبيةلقبال:   (41)
 . 167ص ،األندلس يف نهاية املرابطنيدندش:   (42)
 .5ص ،رسالة يف القضاءابن عبدون:   (43)
واحِلناطة ِحرفته. واحلنطة جنس  ، ومجعها حنط، واحَلًناط بائع احلنطة،أو ما يسمى الربالقمح  هي  (44)

من النباتات ذوات احلب ُتزرع، وهي من فصيلة النجليات وتشمل على أهم األنواع النباتية الغذائية. ابن 
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 موقع املعاني اإللكرتوني .202ص ،املعجم الوسيطمصطفى:  ؛147ص ،9، جلسان العربمنظور: 

www.almaany.com/ar/dict/ar 
 .5ص ،يف القضاء رسالةابن عبدون:   (45)
عامرة بالناس وبها اخلصب الكثري الذي ال يوجد بغريها من كثرة احلنطة واللحم وسائر البقول بالد   (46)

 .545ص، نزهة املشتاق: اإلدريسي، وتقع جنوب األندلس. نشطةوالفواكه وهي بالد بها التجارة 
ونة إىل الشمال الشرقي منها على نهر تاجه. شنرتة ويقال هلا "شنرتين" تقع غربي األندلس من مدائن لشب  (47)

.166ص ،األندلس نهاية املرابطنيدندش: ؛ 164ص ،1، جنفح الطيباملقري: 
  .164ص ،1، جنفح الطيباملقري:   (44)
 ،اهلل حممد علي اجملاهدحتقيق: عبد ،ملح املالحة يف معرفة الفالحة ،عمر بن يوسف :رسولابن   (49)

.53ص ،م(1947ة والتوزيع والنشر، دار الفكر للطباع، )دمشق
 .569ص ،نزهة املشتاق: اإلدريسي ،قرطبة أعمالابده مدينة صغرية على مقربة من النهر الكبري من   (50)
.569ص ،نزهة املشتاقاإلدريسي:   (51)
اعتنى به: جالل علي اجلهاني، على الطبعة التونسية، )"د. م"، "د. ن"،  ،السوق أحكام، حيي ر:عم  (52)

 .143ص ،1، جنفح الطيبملقري: ؛ ا36ص ،م(2012
.573ص ،نزهة املشتاقاإلدريسي:   (53)
.41ص ،ءرسالة يف القضاابن عبدون:   (54)
 .202، صاملعجم الوسيطحلناطني، احلناطة، احُلناط. هم بائعو احلنطة. مصطفى: ا  (55)
لسان العرب، ابن منظور:  ؛36ص ،لسوقأحكام ا غربل الدقيق وغريه. عمر: ،وُنخل بهالغربال ما ُغربل   (56)

.3ص ،14ج
قد يقصد أن تكون الغرابيل مصنوعة من شجر احللفاء وهو نبت أطرافه حمددة كأنها أطراف سعف   (57)

.402ص ،10، جلسان العربحلفة وحلفاء. ابن منظور:  مفردهاالنخل واخلوص، 
.35ص ،رسالة القضاءابن عبدون:   (54)
حتقيق: ليفي بروفنسال،  واحملتسب، احلسبةأدب رسالة يف : بن عبداهلل محدأ، عبدالرؤوفابن   (59)

.44ص ،م(1955)القاهرة، مطبعة املعهد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية، 
 .39ص ،رسالة يف القضاءابن عبدون:   (60)
.169، صاألندلس يف نهاية املرابطنيدندش:   (61)
ابن ؛ 42ص ،أحكام السوقتأديبه وإخراجه من السوق. عمر:  ومن خلط أول مرة ونهي ومل ينته وجب  (62)

 .20، صآداب يف احلسبةالسقطي: يف ؛ 44ص ،آداب احلسبة: فعبد الرؤو
 .44ص ،آداب احلسبة: فعبد الرؤابن   (63)
القفيز من املكاييل، وقفيز الطحان الذي ُنهي عنه هو أن يقول اطحن بكذا وكذا وزيادة قفيز من   (64)

، وقيل إن قفيز الطحان هو أن يستأجر رجاًل ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها. ابن نفس الدقيق

.263ص ،10، جلسان العربمنظور: 
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منظور:  نوقد ذكره ابن عبدون "إذا سنبل القصيل" أي اذا قطع الزرع األخضر كعلف للمواشي. اب65) )

 .554ص ،11، جلسان العرب
 .49ص ،آداب احلسبة: فعبد الرؤابن  ؛41ص ،اءرسالة يف القضابن عبدون:   (66)
 .42ص ،رسالة يف القضاءابن عبدون:   (67)
 .140ص اإلسالمية،احلضارة حسن:   (64)
.679ص ،1، جكتاب الفالحةابن العوام:  .املطامري أماكن للتخزين  (69)
 .674ص، 1، جكتاب الفالحةابن العوام:   (70)
لتخزين احلبوب وللتخزين بها شروط منها االبتعاد عن الروائح النتنة  األهراء هو ما يعرف باملستودعات  (71)

طرائق ي موضع رطب مثل املطابخ، وأماكن تواجد احليوانات كاألغنام واألبقار وغريها. حسن: أو

.172ص ،الزراعة وأساليب
 .172ص ،ةوأساليب الزراعطرائق حسن:   (72)
 .679ص ،1ج ،كتاب الفالحةابن العوام:   (73)
.47اآلية  سورة يوسف،  (74)
.164  150ص  ،1، جنفح الطيباملقري:   (75)
.143ص ،1، جنفح الطيباملقري:   (76)
.679ص ،1، جالفالحة ابن العوام:  (77)
)جملة املؤرخ  ،الزراعة يف األندلس أثرها على التصنيع الزراعي ،صاحل حممد الفياض :أبو دياك  (74)

 .206ص ،م(1991، 16نة ، الس44العربي، بغداد، العدد 
.179ص  ،األندلس يف نهاية املرابطنيدندش:   (79)
 ،رسالة يف القضاءابن عبدون: . أي أنه يقصد بأن خيبز بعجني ردئ ثم يلبس بعجني من دقيق طيب  (40)

 .43ص
 .44ص ،احلسبةأدب رسالة يف : عبدالرؤوفابن   (41)

 .420ص ،املعجم الوسيطمصطفى: ؛ امن الدقيق والسكر والسمن ويسوى مستديًر يصنع  (42)
 .46ص ،رسالة يف القضاءابن عبدون:   (43)
 .941ص ،املعجم الوسيطمصطفى:  ؛اهلراسني صانعوا اهلريسة وبائعوها  (44)
.1011ص ،املعجم الوسيطمصطفى:  ؛احللوى يصنع من الدقيق والسمن والسكر إحدى أنواع  (45)

ن واحلرف يف اجملتمع األندلسي خالل عصري األمارة واخلالفة أرباب املهمحيد: قسطاس عبدالستار،   (46)

م(، 2014، 17، امللحق 2، )البصرة، جملة دراسات تارخيية، جامعة البصرة، العدد(ـه134-422)

 .314ص
.45ص ،رسالة يف القضاءابن عبدون:   (47)
 .409ص ،الوسيط املعجممصطفى:  ؛شجر مثمر زييت تؤكل مثاره بعد ملحها، ويعصر منها الزيت  (44)
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.164ص 151ص ،1، جنفح الطيباملقري:   (49)
ا. ا والعنب زبيًبالرطب متًرتقدير النخل والكرم، أي  صمفرده خارص، يقومون خبراخلراص   (90)

 .227ص ،املعجم الوسيطمصطفى: 
ديث، ، حتقيق: حييى مراد، )القاهرة، دار احلديوان األحكام الكربىأبي األصبغ: عيسى بن سهل،   (91)

.6ص ،رسالة يف القضاءابن عبدون:  ؛605م(، ص2007
حتقيق: حممد عيسى  ،مفتاح الراحة ألهل الفالحة :جمهول؛ 255ص ،1ج ،كتاب الفالحةابن العوام:   (92)

 ،م(1944)الكويت، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،  ،1ط ،إحسان صدقي العمد ،صاحلية

.191ص
.191ص ،مفتاح الراحة :جمهول؛ 255ص ،1ج ،ب الفالحةكتاابن العوام:   (93)
حبجر كبري، ثم يهرس ويستخرج زيت املاء بأن يتم نشر الزيتون على أسطح املنازل وتعرض للشمس ثم   (94)

نه يطوف على إقل فأجيمع يف آنية بها ماء حار ثم تعصر القشور ويستخرج الزيت، ومبا أن كثافة الزيت 

. 202ص ،الزراعة يف األندلسو دياك: املاء ويستخرج منه. أب
)بريوت،  ،2ط ،إحسان عباس :حتقيق ،األقطارالروض املعطار يف خرب  ،معبد املنعحممد بن  :احلمريي  (95)

.59ص ،(م1944مكتبة لبنان، 
إقليم الشرف جبل مرتفع يطل على مدينة إشبيلية وميتد من الشمال إىل اجلنوب وهو ذو لون أمحر وبه   (96)

نزهة  ري من األشجار وخاصة الزيتون، ويفتخر أهل إشبيلية فيقولون الشرف تاُجها. اإلدريسي:الكث

.337ص ،3، جمعجم البلدان؛ احلموي: 541ص ،املشتاق
كبرية وبها وتقع نهر قرطبة، وتبعد عن البحر  أسواقلبلة مدينة حسنة قدمية هلا سور منيع وبها و  (97)

 .541ص ،هة املشتاقنز: اإلدريسي .أميالاحمليط ستة 
 . 541ص ،نزهة املشتاق: اإلدريسي  (94)
 .159ص ،1، جنفح الطيباملقري:   (99)

، دراسة تارخيية -م 1269-710 /ـه664-92الشرف األندلسي  مإقلياملسعودي، عباس فضل:   (100)

 .355 352م(، ص2014، 25، العدد 10)جامعة واسط، جملة واسط للعلوم اإلنسانية، اجمللد 
 .52ص ،رسالة يف القضاءابن عبدون: 101(
.646ص ،1، جكتاب الفالحةابن العوام:   (102)
 .43ص ،رسالة يف القضاءابن عبدون:   (103)
. 202ص ،الزراعة يف األندلسأبو دياك:   (104)
.169ص ،1، جكتاب الفالحةابن العوام:   (105)
.661ص ،1، جكتاب الفالحةابن العوام:   (106)
 .45ص ،الة يف القضاءرسابن عبدون:   (107)
.34ص ،السوق أحكامعمر:   (104)
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، )بريوت، 2، حتقيق: حممد عبدالقادر شاهني، ط4العقد الفريد، جابن عبدربه: أمحد بن حممد،  (109)

.39م(، ص1999املكتبة العصرية، 
.45ص ،رسالة يف القضاءابن عبدون:   (110)
الرتف يف اجملتمع اإلسالمي األندلسي نادر فرج،  ؛ زيارة:174ص ،األندلس يف نهاية املرابطنيدندش:   (111)

.204ص196م(، رسالة ماجستري، ص2010، )غزة، اجلامعة اإلسالمية،م(6641269 هـ/92711)
املعجم : مصطفى. الزجاجون يطلق على صانعوا الزجاج وبائعوه. 43ص ،رسالة يف القضاءابن عبدون:   (112)

 .419، صالوسيط
، )الرباط، 1، طدراسة اقتصادية يف التاريخ األندلسي –التجارة ونظم التسويق يى. الشوكاني: حسن حي  113

 .354 – 350م(، ص2019دار أبي الرقراق، 
 .43ص ،رسالة يف القضاءابن عبدون:   (114)

وما بعدها. 660ص ،1، جكتاب الفالحة العوام، نانظر: اب  (115)
لسان ا. ابن منظور: درهًم أربعنيأوقية واألوقية  نيأربع يساويالرطل هو الذي يوزن به ويكال، وهو   (116)

. 152ص ،1، جنفح الطيب: املقري ؛304ص ،3العرب، ج
.40ص ،رسالة يف القضاءابن عبدون:   (117)
.60ص ،رسالة يف القضاءابن عبدون:   (114)
 .661ص ،1، جكتاب الفالحةنظر ابن العوام: اللمزيد   (119)
 . 64ص ،1، جنفح الطيباملقري:   (120)
نتاج كبري من التني وهو إا غالت وجنات وبها ا( هلمدينة شلب تقع يف جنوب غرب األندلس )الربتغال حاليًّ  (121)

جيد املذاق، أرضها خصبة وبها وادي جار، وهلا ميناء على الواد، وحيمل تينها إىل مجيع مناطق الغرب 

.357، ص3، جانمعجم البلد؛ احلموي: 543ص ،نزهة املشتاقاألندلسي. اإلدريسي: 
اإلسالمي، وهم دانية تقع شرق األندلس مطلة على البحر هلا ميناء جتاري خترج منها السفن إىل املشرق   (122)

.454، ص2، جمعجم البلدان؛ احلموي: 557، ص543ص ،نزهة املشتاق: أقرأ أهل االندلس. اإلدريسي
ا املزارع كثرية وعمران وهي جنوب بلنسية به األبيضمرسيه تقع قرب ساحل البحر املتوسط على النهر   (123)

معجم ؛ احلموي: 56ص ،نزهة املشتاق. اإلدريسي: ، واقد اختطها عبدالرمحن بن احلكمخبمسة مراحل

.107، ص5، جالبلدان
 70ص ،م(1952عين بنشره: ب لوين، )مطبعة بريل، ليدن،  ،كتاب النبات ،حنيفة أمحد أبي :الدينوري  (124)

71.
بها أن تكون يف إناء ظاهر وواضحة للمشرتي  قد يقصد، ولكن معين يوضح كلمة "شريات"مل أجد   (125)

رسالة يف . ابن عبدون: أي مغلفة بقماش أو غريه تكون حزما مربوطةأال أن لرياها ويتفقدها بيده، و

 .42، صالقضاء
 .60، 59، 42ص، رسالة يف القضاءابن عبدون:   (126)
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 ،الزراعة يف األندلسأبو دياك:  ؛151ص ،1، جنفح الطيباملقري:  .565ص ،نزهة املشتاقاإلدريسي:   (127)

 . 203ص
.200ص ،1، جنفح الطيباملقري:   (124)
 .669ص ،1، جكتاب الفالحةابن العوام:   (129)
. 1نفح الطيب، جاملقري:  ا."القسطل" شجر من الفصيلة البلوطية، له مثر كثري النشاء يؤكل مشويًّ  (130)

 . 735ص ،ملعجم الوسيطامصطفى: ؛ 150ص
 .60ص ،رسالة يف القضاءابن عبدون:   (131)
.194ص ،1، جمعجم البلدان ؛ احلموي:257ص ،1، جكتاب الفالحةابن العوام:   (132)
فريش موضع باألندلس بني اجلوف والغرب من قرطبة، تبعد عن قرطبة مرحلتني، بها قرية تعرف   (133)

 .440ص ،الروض املعطار قدمية. احلمريي: ثارآبقسطنطينة باسم أحد ملوك الروم وبها 
، اإلسكندرية)، 2ط ،إقليميةأوروبا دون روسيا االحتادية دراسة جغرافية  ،أبو العينني: حسن سيد أمحد  (134)

.494ص ،م(2001للكتاب،  اإلسكندريةمركز 
 .255، 159ص ،1، جكتاب الفالحة: ابن العوام  (135)
 .69ص ،املعجم الوسيطمن الفصيلة البلوطية، مصطفى: شجر غليظ الساق، كثري اخلشب   (136)
 .494ص ،أوروبا دون روسياأبو العينني:   (137)
نزهة : اإلدريسيمياًل مشااًل.  57بطروش حصن يقع على الطريق إىل قرطبة إىل طليطلة ويبعد عن قرطبة   (134)

 .540ص ،املشتاق
 . 93ص ،الروض املعطار احلمريي:  (139)
 .259ص ،1، جتاب الفالحةكابن العوام:   (140)
حتقيق: حممد سيد  ،منافع النبات والبقول والفواكه واخلضروات والرياحني :عمر بن املظفر :ابن الوردي  (141)

.99  49ص ،)دمشق، دار الكتاب، د.ت(، الرفاعي
قافة، )وزارة الث ،حتقيق: حممد ياسر زكور ،نزهة األذهان يف إصالح األبدان ،عمر داود :األنطاكي  (142)

.317ص ،م(2007دمشق، 
نزهة وصناعة املراكب من خشب جباهلا، اإلدريسي:  إنشاءطرطوشة مدينة حصينة ومن أهم ما مييزها   (143)

 .30ص ،4، جمعجم البلدان ؛ احلموي:555ص ،املشتاق
 .311ص ،4، جلسان العربابن منظور:   144)
 . 167ص ،األندلس يف نهاية املرابطنيدندش:   (145)
.452. صاألندلس يف نهاية املرابطنيدندش: ؛ 59. صرسالة يف القضاءن عبدون: اب  (146)
 ،7، جلسان العرببقلة معروفة من أحرار البقول عريضة الورق ُحرة لينة تزيد يف الدم، ابن منظور:   (147)

 .265ص
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دة السريس كلمة مل أجد هلا معنى فيما حبث وذلك حول سياق ما ذكره ابن عبدون من ضمن ع  (144)

 خضروات.
محر، واألخر أخضر مييل إىل الصفرة. ابن منظور: أ. وهي نوعان أحدهما ووحدتها جزرة بقلة زراعية،  (149)

.120ص ،املعجم الوسيطمصطفى:  ؛144ص ،مفتاح الرحة :جمهول؛ 206ص ،5، جلسان العرب
بها الطعام مثل الكمون توابل يطيب األبزار هي احلبوب الصغرية ومنها بزور البقال وما شابهها من   (150)

والفلفل واخلردل والقرنفل والقرفة، تفوح رائحة الشواء واألبازير، واجلمع فيه بزر وأبازير. ابن منظور: 

، رسالة ماجستري يف األندلس الصيادلة والعشابونآمنة محيد،  اجلوراني:؛ 56ص ،4، جلسان العرب

 –لكرتوني موقع املعاني اال .40ص م(،2007)بغداد، جامعة بغداد، 

 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
املعجم نبات بصلي معمر من الفصيلة السوسنية منه أنواع برية، ونوع صبغي طيب مشهور. مصطفى:   (151)

 .394ص ،الوسيط
لتقى للتجار من البحر املتوسط، تشتهر بصناعة الديباج، املرية مدينة تقع شرق األندلس وهي ميناء وم  (152)

 ،الزراعة يف األندلسأبو دياك:  ؛119ص ،5، جمعجم البلدانوبسطة من أعمال جيان، أنظر احلموي: 

.202ص

.144ص ،1، جنفح الطيباملقري:   (153)

.569ص ،نزهة املشتاقاإلدريسي:   (154)

 .553ص ،نزهة املشتاقاإلدريسي:   (155)

.143ص ،1، جنفح الطيبملقري: ا  (156)

 .144ص ،1، جنفح الطيباملقري:   (157)

سجلماسة تقع على طرف الصحراء يف املغرب، تبعد عن احمليط مخس عشرة مرحلة، تقع على نهر زيز   (154)

ويزرع بها الدخن والذرة وبها خنل كثري، وهي مدينة عامرة بالصادر والوارد بها عمران، وقد عمرت عام 

 .306ص ،الروض املعطار، على يد مدرار بن عبداهلل، وهي حاضرة بين مدرار. احلمريي: نيوأربعمئة 

.204ص ،الزراعة يف األندلسأبو دياك:   (159)

 .60ص، رسالة يف القضاءابن عبدون:   (160)

ابن  .20ص، آداب احلسبة: العصفر من النباتات اليت تصبغ بها الثياب، ومنه الريفي والربي، السقطي  (161)

 .357ص ،6، جلسان العربنظور: م

البطيخ نبات عشيب حولي متمدد يزرع لثماره يف املناطق املعتدلة والدافئة، وهو من الفصلية القرعية،   (162)

منافع ومثرته كبرية كروية أو مستطيلة، ومنه أصناف كثرية وبلغة أهل احلجاز الطبيخ. ابن الوردي: 

.61ص ، املعجم الوسيطمصطفى: ؛ 13ص ،النبات

 .40ص ،رسالة يف القضاءنظر ابن عبدون: اللمزيد   (163)

الكتان هو نبات زراعي من الفصيلة الكتانية، حولي يزرع يف املناطق املعتدلة والدفئة، يزيد ارتفاعه عن   (164)

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
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املعجم مصطفى:  ،نصف مرت، وينعصر منه الزيت احلار من مثرته واليت تعرف باسم بزر الكتان. للمزيد

 .776، صالوسيط
.201ص ،الزراعة يف األندلسأبو دياك:   (165)
.557ص ،نزهة املشتاقاإلدريسي:  ( 166)
 .177ص، األندلس يف نهاية املرابطنيدندش:   (167)
القطن هو جنس نباتات زراعية ليفية مشهورة، من الفصيلة اخلبازية، فيه أنواع وفيه أصناف كثرية،   (164)

.747ص ،املعجم الوسيطمصطفى:  ،مزيد أنظرومثرته هي مادة بيضاء وبرية ناعمة. لل
 .201ص ،الزراعة يف األندلسأبو دياك:   (169)
 .59ص ،الروض املعطار :احلمريي  (170)
 .55ص ،رسالة يف القضاءابن عبدون:   (171)
، ويعرف يف بالد اجلزيرة العربية ةأالكم هنوع من أنواع الفطر وهو بري يطلق على معظم أنواعالرتفاس   (172)

 .44، صاملعجم الوسيطمصطفى: ؛ 43ص ،رسالة يف القضاء. ابن عبدون: قع""بالف
 .55  54ص ،رسالة يف القضاءنظر ابن عبدون: اللمزيد   (173)
 ،املعجم الوسيطمصطفى:  ؛64ص ،منافع النباتابن الوردي: . هو ما ُحمض من عصري العنب وغريه  (174)

 .235ص
.45ص ،رسالة يف القضاءابن عبدون:   (175)
 .64ص ،منافع النباتابن الوردي:   (176)
املعجم مصطفى:  ؛344ص ،4، جلسان العربالكاغد هو القرطاس، وهو فارسي معرب. ابن منظور:   (177)

 .776ص ،الوسيط
شاطبة مدينة حسنة مجيلة يضرب بها املثل يف احلسن واجلمال واملنعة، تقع جنوب بلنسية نهر شقر   (174)

.556ص ،نزهة املشتاقا. اإلدريسي: بلنسية باثنان وثالثون ميًل ا، وجنوبعشر ميًل حبوالي اثين
مدينة شقر هي جزيرة باألندلس على البحر املتوسط قريبة من شاطبة، حسنة البقعة كثرية األشجار   (179)

 .349ص ،الروض املعطار :واألنهار والثمار. احلمريي
.550ص ،أوروبا دون روسياأبو العينني:   (140)
.556ص ،نزهة املشتاق: اإلدريسي  (141)
 . 202ص ،الزراعة يف األندلسأبو دياك:   (142)

 .557ص ،نزهة املشتاقاإلدريسي:   143

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 




