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، ككانت تعرؼ «سرقسطة»ىي تطرقنا في بحثنا إلى أىـ المدف األندلسية 
، كامتازت بمكقعيا الميـ بيف دكؿ إسبانيا النصرانية «كالية الثغر األعمى»بػ

ـ، 712ىػ/ 94الشماؿ في عصر دكؿ الطكائؼ، إذ فتحت صمحا سنة في 
كاستقر بيا المسممكف كأقامكا المباني الشيير، كالمساجد كالقصكر كغيرىا، 
كمثمت ىذه المدينة فضال عف دكرىا العممي مركزا ميما في التبادؿ الثقافي 

طة كالحضارم بيف األندلس كالممالؾ اإلسبانية المجاكرة، كامتازت سرقس
بحسف الترتيب العمراني كطرؽ البناء، كاستخداـ الزخارؼ كاألشكاؿ 
اليندسية، كليس أدؿ عمى ذلؾ مف قصر الجعفرية الذم ال يزاؿ قائما 
يحكي لألجياؿ ما ليذه المدينة مف تطكر عمراني كىندسي، فضال عما فييا 

ال  مف القصكر كالفنادؽ كالخانات القائمة عمى حسف كبراعة كترتيب كتنظيـ
 مزيد عميو.
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Abstract: 

We have discussed in this research the most important 

Andalusian cities that are Zaragoza, which the Arabs 

entered without a fight in the year 94 AH, and they 

settled in them, and they built a mosque for Muslims in 

order to perform their prayers, and when navigating the 

folds of the city we found the Andalusian Islamic 

architecture that had no parallel in Europe nor The 

neighboring countries in terms of arrangement, 

construction, motifs, and shapes that were present in it. 

The best evidence for this is the Jaafari Palace, which is 

still standing until the present time, but a change in its 

uses and it became a place for storing weapons and 

ammunition used by the Spanish state, and we found in 

the folds of the city besides the palaces of the hotel S and 

the cells divided according to order and organization 

second to none   
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 المقدمة:       
الحمد هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو 

 أجمعيف... كبعد: 
فتعد مدينة سرقسطة مف أىـ المدف األندلسية كأعظميا مف ناحية المساحة، كقد 

. كلقد سميت مف قبؿ العرب المسمميف (1)اتخذىا المسممكف قاعدة ليـ عند فتح األندلس
لراء الميممتيف كسككف السيف كفتح الطاء الميممة كالنسبة الييا بسرقسطة بفتح السيف كا

سرقطمي، كسميت بالركماني اسيتا لكف عربيا العرب كسميت سرقسطة كأسست ىذه المدينة 
المدينة »، ك(3)«الثغر األعمى»، كليذه المدينة مسميات عدة، منيا: (2)ؽ.ـ23العظيمة سنة 

  :(5)األعمى، فألف كانت تقسـ عمى ثالثة ثغكر، أما سبب تسميتيا بالثغر (4)«البيضاء
الثغر األعمى: كيشمؿ سرقسطة التي كانت عاصمة الثغر كالردة، كتطيمة، ككشقة، 

 كطرطكشة كغيرىا. 
 كالثغر األكسط: ككاف يكاجو مممكتي قشتالة كليكف. 

قكرية، كالثغر األدنى: كيشمؿ المنطقة بيف نير دكيرة، كنير التاجة، كقاعدتو مدينة 
 كمف مدنو: قممرية، كشنتريف، كماردة.

كسميت سرقسطة بالبيضاء لكثرة الرخاـ األبيض فييا، كقيؿ ألف أسكارىا القديمة كانت 
  .(6)مف حجر الرخاـ األبيض، ك)عركس األبرك(

مكسى بف  تكجيو القائد كبعد أف تمت الفتكحات االسالمية في كسط األندلس كجنكبو
ثـ مدينة المائدة،  (*)مدينة كادم الحجارةفكصؿ الى اؿ فتح األندلس نصير إلى الشماؿ إلكم

ثـ مدينة سالـ كبعدىا تكجيكا إلى الثغر األعمى مدينة سرقسطة، األمر الذم جعؿ ينشك برعب 
مف جحافؿ المسمميف التي شارفت عمى الكصكؿ إلى المدينة مما جعمو يقكـ بالقرار ىك كمف 

لمقدسة مع ما يستطيعكف حممو مف المؤف كالذخائر فبادر القائد معو مف الرىباف كحمؿ الييـ ا
مكسى بف نصير بإرساؿ رسكؿ يحمؿ معو كتاب يؤمف كيطمئف أىؿ المدينة مع القساكسة 

كتقع سرقسطة في الشماؿ الشرقي عمى  ،كيعطييـ األماف كيسكنيـ في منازليـ في المدينة
، كمكضعيا في األقاليـ تقع ضمف (7)ـ184و الضفة اليمنى مف كادم نير اآلبرك كارتفاعيا عن

 .(8)اإلقميـ الخامس مف األقاليـ السبعة
  .(9)أما بالنسبة لبعدىا عف مدينة قرطبة، فتقدر بعشرة أياـ
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 نبذة تاريخية عن مدينة سرقسطة منذ الفتح حتى عصر الطوائف:
ـ، كعند 712ىػ/94دخؿ الجيش اإلسالمي مدينة سرقسطة دكف قتاؿ في سنة 

استقرارىـ قاـ حنش الصنعاني ببناء مسجد لممسمميف ألداء صكاتيـ فيو، كقدر ليذا المسجد أف 
  .(10)يتسع شيئا فشيئا، كظؿ زمنا بعيدا منارة لإلسالـ كأىمو في المدينة

ككانت مدينة سرقسطة قاعدة لمكسى بف نصير مف أجؿ فتح مدف الثغر األعمى 
  .(11)ت كالسرايا منياكالمدف المجاكرة ليا، كأخذ يرسؿ الحمال

ـ(، لعبت دكرنا ميمنا في انطالؽ 755-714ىػ/ 138-95كفي عصر الكالة )
لى الشماؿ  الحمالت العسكرية، بحيث أصبحت قاعدة لمقكات اإلسالمية الذاىبة إلى فرنسا، كا 
الغربي مف إسبانيا أيضا، ككذلؾ تمثؿ دكرىا الميـ في جياد نصارل الشماؿ، كاستمرت قاعدة 

، كالذم أكسبيا ىذه الصفة مكقعيا الجغرافي، كمجاكرتيا لدكؿ (12)في عصر اإلمارةحتى 
إسبانيا النصرانية، األمر الذم جعؿ أىؿ سرقسطة يحممكف أعباء الدفاع كالتصدم لحمالت 

 النصارل كغاراتيـ المتكررة عمى الشماؿ الشرقي األندلسي. 
ة، فقد ساعد عمى ظيكر عدد إف مكقعيا الجغرافي كاف لو تأثير سمبي عمى المدين

كبير مف حركات التمرد كالعصياف، منيا تمرد سميماف األعرابي، كالحسيف بف يحيى 
اعمف سميماف بف يقظا الكمبي المعركؼ باالعرابي كالي  74ق/ 157األنصارم، ففي سنة 

برشمكنة كجال عصيانو مف حككمتو عبد الرحمف الداخؿ الحسيف بف يحيى األنصارم كالي 
، كتحالفنا عمى قتاؿ عبد الرحمف الداخؿ خمعو كالذم كاف منشغالن بقمع الفتف في (13)سطةسرق

 .(14)الجنكب
ـ، 775 -ق158فأرسؿ الداخؿ إلييـ جيشنا بقيادة ثعمبة بف عبيد الجذامي كذلؾ سنة 

فانيـز ىذا الجيش عف طريؽ خدعة قاـ بيا اتباع عبد الرحمف الداخؿ، كأصبح النصر حميفيـ 
عرابي لـ يكتِؼ بيذا النصر المؤقت؛ ألّنو كاف يعمـ القكة كالعـز كالشيء التي يتمتع بيا لكف األ

عبد الرحمف الداخؿ في التخطيط قتالو لألعداء كأنو سكؼ يبدأ باالنتقاـ مف األعرابي كاتباعو 
األمر الذم ميؿ سميماف األعرابي يتصؿ بممؾ االفرنجة كاالستعانة بو مف أجؿ مقاتمة الداخؿ 
قامة الكاليات الشمالية كال سيما سرقسطة كاألسير  كلقد عقد معو اتفاؽ ككعده بتسميـ األندلس كا 

، لكف انشقاؽ الحسيف يحي األنصارم عف حمفائو كالسيطرة كالتخمص منيا، (15)ثعمبة بف عبيد 
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كلكف أف يككف السبب ىك كسب الزعامة كالصدارة أك أنو خشى عاقبو التكرط في مثؿ ىذه 
 .(16)رةالمؤام

كىك مقر كالء األندلس كخاتمة عصرىـ عصفت باألندلس أزمة اقتصادية أدت إلى 
ـ كتعرؼ ىذه: السنكات الخمسة 753 -ـ748ق/ 136 -ق131انتشار المجاعة مف سنة 

كلكثرة خيرات مدينة سرقسطة ككثرة الزراعة كتشاىد المدينة بالمكاد الصناعية  (*)بسنيف الرباط
 بالمجاعة التي حدث في جميع أنجاء األندلس.لـ يشعر أىؿ المدينة 

كبعدىا عيف عمى سرقسطة كالي مف اؿ كىك العؿ بف حاتـ بف شمر الذم كاف يمقب 
ـ ككاف تعينو بأمر مف الكالي يكسؼ الفيرم ألنو 750ق/ 132بذم الجكشف، ككاف ىذا سنة 

ي كانت مكجكدة في سرقسطة أراد أف يبعد العيف عف قرطبة كأف يقكـ بالكالء القبائؿ اليمانية الت
كلكف سرعاف ما أدرؾ الكالي الجديد المكيدة التي يعدىا الكالي القديـ يكسؼ الفيرم مقاـ 
يعكس االنطباع ككيس ك محبة القبائؿ اليمانية )كلـ يأتو صديؽ كال عدك فحرمو فازداد سكءنا 

  .(18)ال مجاؿ لذكرىـ اآلف كغيره مف المتمرديف الذيف (17)كأقاـ بيا أعكاـ الشدائد التي تفاقمت(
أما بالنسبة لسكاف سرقسطة فيـ مف العرب الذيف استكطنكىا ككاف معظميـ مف 

ـ أمر 746ق/ 129. فمنذ أف تكلى يكسؼ بف عبد الرحمف الفيرم سنة (19)القبائؿ اليمانية
 األندلس 

اـ كقد مرت سرقسطة بعدة أحداث أياـ الكالة كاإلمارة كالخالفة، إلى أف تـ خمع ىش
المعتمد باهلل آخر خمفاء األمكييف فسقطت الدكلة األمكية باألندلس، كارتفعت األصكات تطالب 
بمغادرة بني أمية لقرطبة، كحذرت مف بقي فييا منيـ. كفي ذلؾ يقكؿ ابف الخطيب: )كمشى 

  .(20)البربر في األسكاؽ كالرياض بأف ال يبقى أحد بقرطبة مف بني أمية كال يكتنفيـ أحد(
 تخطيط مدينة سرقسطة: 

، كأحيطت بسكر كمو مبني مف الرخاـ األبيض، (21)بنيت سرقسطة عمى شكؿ الصميب
، كنير (22)كمعقكد في داخمو بالرصاص، كىك مف الكدائف المنحكت المدخؿ ذكرا في أنثى

  .(23)أبرك الذم يحاذم سكرىا مف الشماؿ كالجنكب
، باب إذا طمعت الشمس في الشتاء كلممدينة أبكاب في سكرىا، كعددىا أربعة أبكاب

ذا غربت قابمت الباب الذم يميو، أما شمس الصيؼ إذا  قابمت الباب القبمي أك الجنكبي، كا 
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ذا غربت قابمت الباب الذم عميو مف  طمعت مف باب فقد قابمت الباب عند بزكغيا كا 
  .(24)الغرب

ـ لممدة يتشابو كالذم نالحظو عمى المدف اإلسالمية بصكرة عامة أف المظير العا
إجماال، كيظير مماثال لمنظاـ التخطيطي لممدف جميعيا، سكاء كانت شرقية أـ مغربية، 
كالسيما في تكزيع المراكز العمرانية، سكاء كانت عمارة مدينة أك عمارة دينية، مف ناحية ضيؽ 

في عمارة  الشكارع كالتشعب كالتعرجات، كفي أبنيتيا عامة يكاد يككف كاحدا، لكف الذم رأيناه
  .(25)سرقسطة كالسيما أبكابيا حيث أماكف حركة الشمس

إف العامؿ الرئيس في تشابو المدف اإلسالمية في السمات العامة لمعمراف المدني 
كالديني يرجع إلى حرص المسمميف عمى إقامة المسجد الجامع في جميع المدف التي دخمت 

ية أف األساس الذم تقكـ عميو النظـ العمرانية اإلسالـ، كالمتعارؼ عميو في بناء المدف اإلسالم
لممدينة ىك المسجد الجامع، ألنو المركز الديني الذم تمتؼ حكلو بقية المراكز العمرانية الدينية 

 .(26)كالمدنية، كىك الذم يتحكـ في تخطيطيا كفي تكزيع المراكز العمرانية فييا
المنشآت العمرانية المدنية كمدينة سرقسطة كما ىي مدف األندلس كافة تكثر فييا 

كالحمامات كغيرىا « الخانات»كالدينية، كتكثر فييا القصكر كالحمامات كالقيصريات كالفنادؽ 
مف المنشآت العمرانية المدنية إلى جانب المسجد الجامع كقصر اإلمارة أك الخالفة الذم تمر 

  .(27)فيو شكارع المدينة، كتحكـ المدينة مف خالليا
 نية في سرقسطة العمارة المد

 تخطيط مدينة سرقسطة:
تقع سرقسطة عمى ضفاؼ نير إبرك الذم يحاذم سكرىا مف الشماؿ كالجنكب كبنيت 

، كأحيطت سرقسطة بسكر كمو مبني عمى الرخاـ األبيض (28)سرقسطة عمى شكؿ الصميب
اف المنحكت المدخؿ ذكرنا في أنثىدكمعقكد في داخمو بالرصاص، كىك مف الك

(29). 
لسرقسطة سكر عظيـ ككبير كيحتكم ىذا السكر أربعة أبكاب: باب إذا طمعت ككاف 

ذا طمعت  الشمس في الصيؼ قابمتو بزكغيا فإذا غربت قابمت الباب الذم يميو مف الغرب، كا 
 .(30)في الشتاء قابمت الباب القبمي أك الجنكبي فإذا غربت قابمت الباب الذم يميو

أنيا قد راعت أماكف ىذه حركة الشمس، كنالحظ  كالمنبع لمبناء العمراني سكف يالحظ
أّف التخطيط العمراني لمدينة سرقسطة مائالن في النظاـ كالتخطيط ليذه المدف شرقية أـ غربية، 
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كفي تكزيع مراكزىا العمرانية، كفي ضيؽ شكارعيا كتعرجيا كتشعب طرقاتيا كأبنيتيا عامة يكاد 
امة لمعمرات المدني ىك حرص المسمميف عمى يككف كاحدنا، كالسبب في تشابو السمات الي

إقامة مساجد جامعة في ميع المدف التي دخمت في فمؾ اإلسالـ، كمف المعركؼ األساس الذم 
يقكـ عميو التنظيـ العمراني لممدينة اإلسالمية كالمركز الديني الذم تمتؼ حكلو بقية مراكزىا 

راكز العمرانية بيا، كأىـ الطرؽ المؤدية العمرانية كىك ذلؾ يتحكـ في تخطيطيا كفي تكزيع الم
إلى ظكاىر المدف كفي أسباغ السمة اإلسالمية عمى جميع المؤسسات كالمنشآت، فإّف مف 
المعترؼ بو أّف النظاـ المعمارم لممسجد الجامع أثر تأثيرنا مباشرنا عمى النظـ المعمارية لألبنية 

جامع مف حيث كجكد الحصف المركزم األخرل الدينية كالمدينة، ككميا تأثرت بتخطيط ال
 .(31)كاأليكانات التي تحيط بو، كال يختمؼ في ذلؾ تخطيط الفندؽ كالمارستاف

كالمدف اإلسالمية عادة تتألؼ مف بؤرتيف رئيستيف، األكلى المركزية كتعرؼ بالمدينة، 
يساريات كفييا يقكـ المسجد الجامع كقصر اإلمارة أك الخالفة كما تتركز فييا األسكاؽ كالق

كالفنادؽ )الخانات( كالحمامات كمختمؼ أنكاع المنشآت المدنية، كيحيط بيا سكر حصيف مزكد 
باألبراج كتنفتح فيو أبكاب، كالثانية األرباض أك الضكاحي كىي مراكز عمرانية تنشأ خارج 

يا األسكاء كتضـ المراكز العمرانية المحدثة خارج نطاؽ المدينة بأسكاقيا كمساجدىا كحمامات
 .(32)كمرافقيا الخاصة

كمدينة سرقسطة شأنيا شأف سائر مدف األندلس إذ تزخر بالمنشآت المدنية كالقصكر 
 كالحمامات كالفنادؽ كغير ذلؾ مف المنشآت التي تميز المدينة اإلسالمية.

إّف ازدياد عدد األمراء في بالط في القرف الخامس اليجرم قد ساعد عمى تكسيع 
ضح ذلؾ في أسكارىا ، فقد ذكرت أّف مدينة سرسقطة يطكقيا سكر مانع المدينة كتطكرىا كيت
 .(33)كيدفع عنيا الغارات

 
 . القصور والدور: 8

في القرف الخامس اليجرم، الحادم عشر الميالدم، ظيرت في األندلس قصكر 
عظيمة، كاف يسكنيا أمراء األقاليـ المختمفة، فقد قسمت األندلس كمدنيا السياسية بعد سقكط 
الدكلة األمكية إلى ممالؾ، عرفت في التاريخ األندلسي بعصر ممكؾ الطكائؼ، كمف ىذه 

  .(34)القصكر قصر الجعفرية بسرقسطة
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لقد حذا ممكؾ الطكائؼ حذك بني أمية في إقامة قصكر اإلمارة كالخالفة، كاختيار 
األنس مكقعيا عمى مقربة مف المساجد الجامعة، كىناؾ قصكر يرتادكنيا لمسير كمجالس 
  .(35)كالتنعـ بالحياة في إطار طبيعي مف الرياض كالبساتيف كالجداكؿ بعيدا عف أنظار العامة

 . قصر الجعفرية: 2
عند التأمؿ في القصكر كالمدف التي بنيت في عصر اإلمارة كالخالفة مف قبؿ 
ى األمكييف، كيستكقفنا في عصر ممكؾ الطكائؼ أحد أعظـ القصكر التي ال تزاؿ قائمة حت

كقتنا الحاضر، أال كىك قصر الجعفرية الذم يعد مف اآلثار اإلسالمية البارزة في إسبانيا، 
كيجب الكقكؼ عنده كالتأمؿ في تاريخو العريؽ، فقد بناه أحد أشير ممكؾ بني ىكد، كىك 

  .(36)المقتدر باهلل أشير ممككيـ في سرقسطة
، كيعد «أبك جعفر»هلل نسبة إلى كنية المقتدر با« الجعفرية»سمي القصر باسـ 

القصر مف أضخـ كأفخـ القصكر الممكية في عصر ممكؾ الطكائؼ، كقد اشتير في تاريخ 
، كلقد سماىا المقتدر مجمس الذىب، كقد نظـ شعرا يشيد «دار السركر»الفف اإلسالمي باسـ 

  :(37)فيما بناه كيذكر مجمس الذىب
 ربقصر السركر كمجمس الّذىب ... بكما بمغت نياية األ
 (38)لك لـ يحز ممكي خالفكما ... كانت لدّم كفاية الطمب

 «: الجعفرية»كيفية تصميـ القصر 
، يكجد في (39)يقع ىذا القصر عمى نير آبرك، كعمى مسافة قصيرة مف ربض المدينة

ـ، يكجد عمى السكر 68ـ، كعرضو 80خارج ىذا القصر سكر عظيـ ذك شكؿ مستطيؿ طكلو 
، كفي داخمو عقكد متجاكرة مربعة الشكؿ، كيطمؽ عميو (40)(19عددىا بػ)أبراج أسطكانية يقدر 

برج التكريـ، كفي كسطو صحف مستطيؿ، حكلو أركقة جانبية تطؿ عمييا مجمكعتاف مف 
، (41)الغرؽ، تتكسط كال منيا قاعة كغرفتاف جانبيتاف، كىك بيذا التصميـ يشبو قصر المدجنيف

نب برج التكريـ قاعة ذات مساحة كبيرة جدا، كمف كقصكر بني نصر في غرناطة، كيكجد بجا
، كيتصؿ بيذه القاعة مسجد (42)المحتمؿ أنيا مجمس الذىب الذم كاف محببا إلى المعتمد باهلل

، (43)مثمف الشكؿ يقع عمى أحد جكانبو محراب مف الجزء الجنكبي الشرقي كقبتو قكقعية الشكؿ
قرطبة، كجدراف المسجد حجارة مزينة  كفي مقدمة القاعة عقكد متجاكرة تشبو مدخؿ جامع

  .(44)بعقكد صغار ذات أعمدة ممتصقة بالجدراف مزخرفة مف األعمى
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كيعد ىذا القصر كالمسجد المكجكد فيو مف أركع ما أنتج الفف اإلسالمي في األندلس 
  .(45)التي تكجد شاخصة حتى اليـك في متحؼ سرقسطة كمتحؼ مدريد

بمجمس الذىب، تكجد قاعة أخرل تدعى قاعة  إلى جانب ىذه القاعة التي تدعى
الرخاـ تقع إلى جانب األخرل مف المسجد، كسميت بقاعة الرخاـ لكثرة ما فييا مف األعمدة 
الرخامية، كقد غالكا في زخارؼ ىذه القاعة مف حيث الزخارؼ المعقدة التي كانت ميزة الفف 

 األندلسي اإلسالمي في عصر ممكؾ الطكائؼ. 
، ككانت ىذه المقصكرة عمى ركاـ «ساف جكرج»باف ببناء مقصكرة سميت كقد قاـ اإلس

قاعة الرخاـ، كلكف عندما ىدمت ىذه المقصكرة ظيرت مف جديد الزخارؼ التي كانت تزيف 
قاعة الرخاـ التي كانت بحؽ آية مف آيات الفف األندلسي اإلسالمي، ككذلؾ المسجد الجامع، 

أياـ عصر الطكائؼ كما يميو، إلى جانب أنو كاف قصرا إذ كاف مف أركع ما بني في األندلس 
شاىقا إال أنو كاف حصنا منيعا كربما كاف الحصف الكحيد مف نكعو في العالـ ألنو ال يقـك إلى 

نما طرؼ البمد   .(46)جبؿ أك ربكة كا 
لقد اختفى طابع ىذا القصر كلـ يبؽ ذا طابع ممكي عند سقكط سرقسطة بيد النصارل 

ـ، كخرج مف سيطرة العرب المسمميف كتغيرت مالمحو، كأصبح ديرا 1118ىػ/512سنة 
نصرانيا، كبعدىا اتخذه ممكؾ أرغكف حصنا كألحقت بو مقصكرات دينية، ثـ أضيؼ إليو في 

يزابيال»عيد الممكيف الكاثكليكييف  الثالث « إيزابيال»إضافات كتغييرات، كفي عيد « فرناندك كا 
، كجردت منيا «مقصكرة الكبرل التي شيدىا بدركا الرابعتحكؿ القصر إلى معسكر، فيدمت ال

زخارؼ إسالمية، ككصؼ أحد المستشرقيف اإلسباف ذلؾ العمؿ بأنو: )عمؿ بربرم يندل لو 
، كبذلؾ العمؿ اليمجي أزيمت مف الكجكد (47)الجبيف كمف أشد النقط سكادا في تاريخ إسبانيا

ندلس، إال أف ىناؾ بقايا متناثرة في متحفي كاحدة مف أبرز مالمح الحضارة اإلسالمية في األ
 .(48)سرقسطة كمدريد عمى شكؿ تيجاف كأعمدة كعقكد(

ككما ذكر السيد عناف يشغؿ قصر الجعفرية اآلف ثكنة عسكرية كمخزنا لمسالح كيكجد 
  .(49)فيو كميات كافرة مف المدافع كالفنادؽ

 «: الخانات». الفنادق 3
العامة التي ليا خصكصيتيا في األندلس، كتعد مف الفنادؽ كالخانات مف األماكف 

المراكز العمرانية التي بناىا عدد كبير مف التجار كأصحاب األعماؿ الذيف يأتكف إلى األندلس 
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مف أجؿ طمب العمـ، كتقكـ ىذه الخانات كسط المدينة، كتككف قريبة مف المسجد الجامع 
ىي مأكل لمتجار كالغرباء كما أنيا مكاف  المكجكد كسط المدينة، كىناؾ كظيفة ثانية ليا، إذ

  .(50)لتخزيف البضائع
، كال يعمؿ «الفندقي»لقد كاف يعمؿ في ىذه الفنادؽ عدد مف الخدـ كيعرفكف باسـ 

بيذه المينة أحد مف الشباب أك النساء، بؿ ىك عمؿ خاص بالرجاؿ، كيحبذ أف يككف مف 
عقكؿ راجحة، كما أنيـ يككنكف صادقيف في كبار السف، ألنيـ ذكك خبرة كمعرفة كدراية، كذكك 

  .(51)تعامميـ مع المسافريف
كىذه الخانات كالفنادؽ تبنى عمى شكؿ مستطيؿ تحيط بو عدد مف األركقة، كغالبا ما 
تككف أربعة تشمؿ حجرات يختمؼ عددىا مف مكاف آلخر، إذ يعتمد عمى مساحة البناء المقاـ 

 عمييا الفندؽ أك الخانة. 
قة ليا أىمية خاصة ألنيا تحمي التجار كالبضائع كحيكاناتيـ مف الفرار، كىذه األرك 

كيكجد كذلؾ فيو طابؽ سفمي أك أرضي يخصص لمتجار كاإلسطبالت، أما الطابؽ العمكم 
  .(52)فيككف مف حجرات النزالء كبعضيا تككف مخازف تجارية

مة تككف أركقتيا كتقسـ األركقة عمى نكعيف بحسب الفندؽ أك الخانة، فيناؾ فنادؽ فخ
مف الطكب األحمر أما الفنادؽ المتكسطة فتككف األركقة عمى شكؿ قكاطع خشبية تكصؿ 
بينيا خشبة كبيرة، كفي كثير مف الفنادؽ تككف الباحة مستديرة في كسطيا نافكرة مف أجؿ 

  .(53)تجميؿ كاجية الفندؽ
الحاضر في جميع كىذه الخانات تشبو في نظاميا القديـ النظاـ المكجكد في الكقت 

بمداف العالـ، أما بالنسبة ألثاث ىذه الحانات كالفنادؽ فكاف يكجد فييا أثاث بسيط مما يحتاجو 
المسافر مف أجؿ قضاء ليمة مثؿ فراش بسيط أك الحصير الذم يناـ عميو المسافر، أما 

  .(54)الخيكؿ كالحيكانات األخرل فكاف يكجد ليا سائس كتربط في اإلسطبؿ
ر الكسطى بعد انتياء الكجكد اإلسالمي في األندلس، فقد كانت ىذه كفي العصك 

الفنادؽ كالخانات تقكـ بنفس الكظائؼ التي كانت تقكـ بيا في العصر اإلسالمي، كالسيما بيع 
القمح، لكنيا أخذت تفقد أىميتيا مف ناحية خدمة المسافريف شيئا فشيئا، كاقتصر دكرىا عمى 

  .(55)خزف الحبكب كالغالت كبيعيا
 . األسواق والقيسارية: 4
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األسكاؽ كىي األماكف المخصصة لمقياـ بعممية البيع كالشراء كيكجد لو مكضع خاص 
في المدينة يتككف مف عدد مف المحالت كالشكارع المتفرعة التي يؤميا التجار كالباعة الصغار 

  .(56)كالناس اقتناء األشياء التي يحتاجكنيا
مياديف )رحبة أك في األرباض، كعادة تقع بالقرب مف كالسكؽ تككف فيو عدد مف ال

أبكاب المدينة، ككانت المدف األندلسية عامرة باألسكاؽ التجارية العامرة، فما مف مدينة مف 
مدف األندلس إال ككاف فييا سكؽ خاص بيا، كفي بعض األحياف كانت بعض المدف يكجد 

اسـ الصنعة التي تصنع فيو، كمرتبة فييا أكثر مف سكؽ في آف كاحد، ككاف كؿ سكؽ يسمى ب
  .(57)ترتيبا حسنا(

ككانت ىذه األسكاؽ بمثابة مدرسة يتعممكف فييا الحرؼ كالصناعات كيقكمكف بتعميـ 
الصبياف، ككذلؾ كانت كؿ سكؽ باسـ بضاعة تحتص بصناعتيا، فيناؾ سكؽ العطاريف، 

ة بيا، ككاف ينتخب لؾ كسكؽ البزازيف، ألف األسكاؽ كانت ليا أصكليا كأنظمتيا الخاص
، ككاف كاجبو حؿ الخالفات التي تقع بيف الباعة «األميف»شخص طائفتو أك رئيس يسمى 

. ككانت ىناؾ أسكاؽ (58)أنفسيـ أك بيف البائع كالزبكف، ككانت لو مكاف مخصص لمجمكس فيو
 .(59)متعددة إلى جانب ىذه األسكاؽ كىناؾ سكؽ لمرقيؽ الذم اشتير في سرقسطة

جانب األسكاؽ ىناؾ ما يعرؼ بالقيسارية، كىي األخرل تقع إلى جانب المسجد إلى 
الجامع كمككنة مف مجمكعة مف المياديف العامة التي تككف عمى شكؿ أركقة حكليا حكانيت 

  .(60)كمصانع كمستكدعات، ككذلؾ حجرات معيشة
ؽ القيصرم كتعني السك  Kaisriviككممة قيسارية تعريب لمكممة اليكنانية الالتينية 

التابع لمدكلة، كلكف ىذا المصطمح لـ يكف شائع االستخداـ في األندلس مف قبؿ لكف استخدـ 
أياـ عصر اإلمارة، ككذلؾ في عصر الخالفة كسمي السكؽ بالقيسارية أك السكؽ العظمى 

  .(61)كاستمر إلى عصر الطكائؼ
قمشة كالمنسكجات كالقيسارية كانت سكقا تجاريا لخزف كبيع السمع كالمنتجات كاأل

الحريرية كأدكات الزينة كمكاد الترؼ الغالية، كىي بذلؾ تشبو إلى حد بعيد شبيياتيا في 
المشرؽ اإلسالمي كالسيما في بالد الشاـ مف حيث الكظيفة كالطراز المعمارم. ككانت 

بائع القيسارية بصفة عامة في األندلس عبارة عف أماكف ضيقة قميمة االرتفاع كعمى ىذا كاف ال
ال يحتاج إلى الحركة مف مكانو فكاف يحضر السمع مف مكاقعيا كما كاف لمحكانيت باب كاحد 



 االنبار للعلوم االنسانيةجملة جامعة 

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)1262 ) 
 

يفتح مباشرة عمى الشارع، أما أبكاب الحكانيت فكانت تغمؽ بألكاف متحركة تربطيا مزاليج 
  .(62)محكمة ككاف يعمكىا مظمة مائمة مف الخشب كالحصير تقي البائع حر الشمس أك المطر

 ارع: . الشو 5
كانت سرقسطة أحد المدف الرئيسة التي كانت ليا شكارع كدركب ضيقة تتميز كسائر 
المدف بشبكة معقدة مف الدركب، كحممت معظميا أسماء ميمة، ألنيا كانت تطمؽ عمى 

 Galld Azoque(63)الشارع ليحمؿ اسما مف أجؿ الداللة عميو، مثؿ شارع السكؽ الكبير 
  .(64)ربض صنياجة في الجزء الغربي مف المدينة كشارع أبك خالد الذم يقع في

 . األرباض: 6
كانت سرقسطة كباقي مدائف األندلس تتميز بأرباضيا مثؿ ربض الدباغيف كربض 
صنياجة الذم يقع في غرب مدينة سرقسطة كالربض تتصؿ بو األحياء المتطرفة التي كانت 

  .(65)تابعة لممدينة
 . المقابر: 7

ت تقع خارج أسكار المدينة، ككانت عبارة عف مساحات كاسعة كىي األماكف التي كان
مخصصة لدفف المكتى، كفي العادة تككف قريبة مف الشكارع  الرئيسة، كقريبة عمى أبكابيا، 
كفي أغمب األحياف تسمى ىذه المقابر عمى  أسماء األبكاب الرئيسة لممدينة، مثؿ مقبرة باب 

، كاف مدينة (66)أك مقبرة الباب الجنكبي Bab Al-qiblaالقمبة المكجكدة في سرقسطة 
  .(67)سرقسطة لـ تحتفظ بأم بقايا أك آثار قبكر بيا كتابات مف أجؿ التكصؿ إلييا

 . األقواس: 8
كانت سرقسطة كباقي مدف األندلس تتزيف شكارعيا كأحياؤىا كمداخميا باألقكاس التي 

  .(68)أمف تمؾ المدفكانت تغمؽ أبكابيا كباقي المدف في الميؿ لممحافظة عمى 
 
 . الحمامات: 9

امتازت المدف اإلسالمية بميزة خاصة عف غيرىا مف المدف األخرل، كىي كجكد 
الحمامات فييا كبكثرة، كالتي عادة ما تككف بجانب األسكاؽ كقرب الجامع، كيعد الحماـ مف 

مى في الحياة المنشآت المدنية كالعمرانية في المدف اإلسالمية، ككانت لمحمامات أىمية عظ
االجتماع األندلسية، ألف عادة االستحماـ مف العادات المتأصمة بعمؽ في اإلسالـ، إذ تعد 
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أحد جكانب الطيارة الميمة. فيك يكلد أحساس الشعكر بالراحة كاالنتعاش البدني كلركحي 
فضال عف اليدؼ الديني، إذ يطير الجسد مما عمؽ بو مف دنس؛ لذلؾ  كانت الحمامات 

مف الجامع حيث يسيؿ عمى المرء التطير قبؿ الدخكؿ لممسجد، إضافة إلى ذلؾ أف  قريبة
  .(69)الحماـ كاف مركز لالجتماعات كمجالس األنس

لذلؾ كاف الخاصة كالعامة مف الناس ييتمكف بتزييف الحمامات كبنائيا كيقكمكف 
  .(70)كربالرسـ عمى جدرانيا رسكما جميمة تبعث السكينة في النفس كالراحة كالسر 

أما مف ناحية البناء فقد كاف الحماـ األندلسي يتألؼ مف مدخؿ يؤدم إلى ثالثة 
أرباع، تكجد فييا غرؼ مستطيمة أك مربعة تأخذ الشكؿ المقبب، كىذه الغرؼ تتصؿ فيما 
بينيا، ككذلؾ تكجد في الحمامات أماكف لممكاقد كغرؼ لمخدـ كغيرىا مف األمكر التي تستعمؿ 

كانت تطمؽ تسميات عمى ىذه الغرؼ فالغرفة األكلى تسمى المسمخ أك المنزع، في الحمامات ك 
كىي قاعة لخمع الثياب كالتييؤ لمدخكؿ إلى االستحماـ، كالثانية تسمى البيت البارد كدرجة 
حرارتيا أكثر مف الغرفة السابقة، كتأتي الغرفة الثالثة التي تعرؼ بالبيت الكسطاني كتعتبر ىذه 

أجزاء الحمامات حيث يتكسطيا فراغ مركزم تعمكه قبة كيحيط بو أربعة ممرات  الغرفة مف أىـ
إلدخاؿ « مقاكم»مقببة تحمميا عقكد قائمة عمى أعمدة كيتخمميا فتحات نجمية الشكؿ تسمى 

الضكء، كينتيي الحماـ بالبيت الساخف، كىي غرفة تبمغ درجة الحرارة فييا أقصاىا كتقـك 
ب فييا صنابير المياه الساخنة كالباردة، كلذا فعندما ينتيي بجكانبيا األحكاض التي تص

  .(71)الشخص مف االستحماـ يخرج فإنو يقابؿ درجة حرارة تتدرج في االنخفاض حتى خركجو
كيذكر عناف أنو يكجد قسـ في منزؿ خاص يقع في شارع سرقسطة الكبير المسمى 

 .(72)تكجد بو بقايا حمامات عربية كتعد مف اآلثار األندلسية الخالدة Cosoشارع ككسك 
 الخاتمة:

لقد تطرقنا في بحثنا ىذا إلى أىـ المدف األندلسية التي ىي سرقسطة، كالتي دخميا 
ىػ، كاستقركا بيا، كقامكا ببناء مسجد لممسمميف مف أجؿ أداء 94العرب دكف قتاؿ سنة 

ا المدينة كجدنا العمارة اإلسالمية األندلسية التي لـ يكف ليا صمكاتيـ، كعند التبحر في ثناي
مثيؿ في أكركبا كال الدكؿ المجاكرة ليا مف حيث الترتيب كالبناء كالزخارؼ كاألشكاؿ التي 
كانت مكجكدة فييا، كخير دليؿ عمى ذلؾ قصر الجعفرية الذم ال يزاؿ قائما حتى الكقت 

بح مكانا لخزف األسمحة كاألعتدة التي تستعمميا الحاضر، لكف تغير في استخداماتو كأص
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الدكلة اإلسبانية، ككجدنا في ثنايا المدينة إلى جانب القصكر الفنادؽ كالخانات المقسمة بحسب 
ترتيب كتنظيـ ال يعمى عميو فيككف في الطابؽ األرضي مكاف لممؤف كالخزف كمكاف لكضع 

فؿ كاحتياجاتيا التي تأتي لألندلس مف أجؿ الخيكؿ كالحيكانات التي يحتاجيا المسافر كالقكا
التجارة أك التبضع، كطابؽ مخصص لممسافريف لقضاء احتياجاتيـ طكاؿ فترة إقامتيـ، فضال 
عف الحمامات التي كانت السمة األبرز في المدف اإلسالمية، كاألندلس باعتبارىا أحد الدكؿ 

كالسيما في إقامة الصالة، كما اإلسالمية فكاف كجكد الحمامات ضركريا الحتياجات عدة، 
كجدنا األسكاؽ العامرة كىي األماكف المخصصة لمزاكلة التجارة، كالقيسريات التي كانت تتبع 
الدكلة، ككؿ ىذه المنشآت العمرانية تككف قريبة مف المسجد الجامع، كلـ ييتـ العرب بيذه 

أسكار المدينة، ككانت  األماكف قدر اىتماميـ بالمقابر التي كانت تخصص ليا أماكف خارج
عبارة عف مساحات كاسعة لدفف المكتى، كتككف قريبة مف أبكاب المدينة كشكارعيا الرئيسة، 
فضال عف الشكارع التي كانت تحمؿ أسماء بعض العكائؿ أك بعض الفاتحيف كغيرىا مف 

 أسماء الداللة.
 تخطيط لمطابق األدنى في قصر الجعفرية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحساني: تاريخ سرقسطةنقالن عف 
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تيجان اعمدة بقصر الجعفرية بسرقسطة

 
 نقالن عف الحساني: تاريخ سرقسطة

 مصمى قصر الجعفرية: عقود المحراب والواجهات الجانبية

 
 نقالن عف الحساني: تاريخ سرقسطة

 



 االنبار للعلوم االنسانيةجملة جامعة 

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)1266 ) 
 

 الجدرانوبانكة زخرفية بالقسم األعمى من  مصمى قصر الجعفرية: زخارف الجدران بالقسم األدنى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 نقالن عف الحساني: تاريخ سرقسطة
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 عناصر زخرفية من قصر الجعفرية محفوظة بمتحف سرقسطة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نقالن عف الحساني: تاريخ سرقسطة

 االحاالت
 
 

                                                 
)( االصطخرم: إبراىيـ محمد الفارسي، المسالؾ كالممالؾ، تح محمد جابر عبد العاؿ، مراجعة محمد شفيؽ، 1

 .35ـ: ص1961-ق1381الجميكرية المتحدة، دار الثقافة، 
)( السيد: عبد العزيز السالـ، تاريخ المسمميف كآثارىـ في األندلس، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية، 2

 .100: ص1999
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)( المقرم، أحمد بف محمد، نفح الطيب في غصف األندلس الرطيب، تح إحساف عباس، دار صادر، 3

 .1/166ـ: 1988-ىػ1408بيركت، 
)( ابف حياف، حياف بف خمؼ، المقتبس في أخبار األندلس، تح عبد الرحمف الحميد، دار الثقافة، بيركت، 4

 .55ـ، ص1965
)( الحميرم، محمد بف عبد المنعـ، الركض المعطار في خبر األقطار، تح إحساف عباس، مكتبة لبناف، 5

 .317ـ، ص1975، 1ط
، عمي بف أحمد، طكؽ الحمامة ف6 ي األلؼ كاألالؼ، تح صالح الديـ القاسمي، دار أبك سالمة، )( ابف حـز

 .54بالت، ص
)*( كادم الحجارة يقع في الشماؿ الشرقي لمدينة مدريد ككانت تعرؼ بمدينة الفرج: كىي مدينة كثيرة األرزاؽ 

، ابف الكردبكس: تاريخ األندلس، ص ، 70كليا أسكاء حصينة كبينيا كبيف مدينة سالـ خمسكف ميالن
 .606ميرم، الركض المعطار، صالح

 .17كتعرؼ بقمعة السالـ كفي الكقت الحاضر تعرؼ بقمعة ىتارس السامرائي الثغر األقصى، ص
، طكؽ الحمامة، ص7 ، كالمراكشي، عبد الكاحد بف عمي، المعجب في تمخيص أخبار المغرب، 54)( ابف حـز

 .124ـ، ص2006-ىػ1426، 1طتح د. صالح الديف اليكارم، المكتبة العصرية، صيدا، بيركت، 
ـ، 1850)( أبك الفداء، عماد الديف إسماعيؿ بف كثير، تقكيـ البمداف، تحقيؽ مستشرقيف فرنسييف، باريس، 8

 .3/212ـ، 1994، كياقكت الحمكم، شياب الديف، معجـ البمداف، دار صادر، بيركت، 840ص
 .35)( اإلصطخرم، المسالؾ كالممالؾ، ص9

األندلس، دراسة في تاريخ األندلس مف الفتح اإلسالمي إلى قياـ الدكلة األمكية، )( مؤنس، حسيف، فجر 10
 .163ـ، ص2002، 1دار المناىؿ، بيركت، ط

)( السامرائي، خميؿ إبراىيـ، الثغر األعمى دراسة في أحكالو السياسية، أطركحة دكتكراه منشكرة، مطبعة 11
 .74ـ، ص1976أسعد، بغداد، 

لديف محمد بف عبد اهلل، أعماؿ األعالـ فيمف بكيع قبؿ االحتالـ مف ممكؾ اإلسالـ، )( ابف الخطيب، لساف ا12
، 1/230، كالمقرم نفح الطيب، 706ـ، ص1956، 2تح ليفي بركفنساؿ، دار المكشكؼ، بيركت، ط

ـ، العصر 1997، 4كعناف، محمد عبد اهلل، دكؿ اإلسالـ في األندلس، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط
 .231ـ األكؿ، صاألكؿ، القس

)*( نسبة إلى قصر برباط الذم يمجأ إليو أىؿ األندلس أثناء المجاعة، القدرم: نصكص عف االندلس، 
 .118ص
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، 168، عثماف، دكؿ اإلسالـ العصر األكؿ القسـ األكؿ، ص25)( العذرم، نصكص عف األندلس، ص13

 الحساني، تاريخ سرقسطة، بال ص. 
، الكامؿ في التاريخ، دار صادر113ص)( مؤلؼ مجيكؿ، اخبار مجمكعة، 14  -، ابف األثير، عمي بف كـر

 .169، عثماف، دكؿ اإلسالـ العصر األكؿ، ص64 -14، ص6ـ، ج1965 -ق1385بيركت، 
 ، الحساني، تاريخ سرقسطة، بال ص.55 -54، ص2)( ابف عذارم، البياف، ج15
 .14، ص6)( ابف األثير، الكامؿ في التاريخ، ج16
، كُينظر: الحساني، تاريخ مدينة سرقسطة منذ عصر الخالفة 64، تاريخ األندلس، ص)( ُينظر: سالـ17

 ق، بال تاريخ.1430 -ق1429ـ، سنة 118 -928ق/ 512 -316األمكية حتى سقكطيا، 
)( مجيكؿ، أخبار مجمكعة في ذكر بالد األندلس، ترجمة لكيس مكلينا، المجمس األعمى لألبحاث العممية، 18

 .62ـ، ص1983مديرم، 
، الشركة العربية 1)( ابف األبار، محمد بف عبد اهلل بف أبي بكر، الحمة السيراء، تح: حسيف مؤنس، ط19

 .136-1/135ـ، 1963لمطباعة كالنشر، القاىرة، 
 .139)( ابف الخطيب، أعماؿ األعالـ، ص20
تح عبد العزيز )( العذرم، أحمد بف عمر، نصكص عف األندلس مف كتاب ترصيع األخبار كتنكيع اآلثار، 21

، الحميرم، الركض المعطار، 3/213، كياقكت، معجـ البمداف، 22ـ، ص1965الالىكم، مدريد، 
 .317ص

، الزىرم، محمد بف أبي بكر، كتاب الجغرافية، تح: محمد حاج 33)( العذرم، نصكص عف األندلس، ص22
محمد بف عمي، صمة  ، كابف الشباط،81صادؽ، مكتبة الثقافة الدينية، بكرسعيد، مصر، بال ت، ص

 .14السمط كسمة المرط، تح أحمد مختار العبادم، معيد الدراسات اإلسالمية، مدريد، المجمد 
 .33)( العذرم، نصكص عف األندلس، ص23
 .317، الحميرم، الركض المعطار، ص21)( العذرم، نصكص عف األندلس، ص24
 .195ي، مركز اإلسكندرية لمكتاب، ص)( كماؿ، السيد، مدينة بمنسية األندلسية في العصر اإلسالم25
 .195)( كماؿ، مدينة بمنسية، ص26
، بمباس، ليك بكلدك نكرس، المدف اإلسالمية، ترجمة اليكد كركدم الثيا، 195)( كماؿ، مدينة بمنسية، ص27

مراجعة ناديا جماؿ الديف، عبد اهلل العمير، مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات اإلسالمية، الرياض، 
 .125ـ، ص2003، 1ط
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، الحميرم، الركض 212، ص3، ياقكت، معجـ البمداف، ج22)( العذرم، نصكص عف األندلس، ص28

 ، الحساني، تاريخ سرقسطة، بال ص.317المعطار، ص
، ابف الشباط، كصؼ األندلس، 81، الزىرم، الجغرافية، ص23)( العذرم، نصكص في األندلس، ص29

 ، الحساني، تاريخ سرقسطة، بال ص.122ص
، الحساني، تاريخ 317، الحميرم، الركض المعطار، ص21)( العذرم، نصكص عف األندلس، ص30

 .317سرقسطة، ص
، كما السيد، تاريخ مدينة بمنسية األندلسية في 54)( عبد العزيز سالـ، التخطيط كمظاىر العمراف، ص31

 بال ص.، الحساني، تاريخ سرقسطة، 195العصر اإلسالمي، مركز االسكندرية لمكاتب، ص
 ، الحساني، تاريخ سرقسطة، بال ص.95)( كماؿ السيد، تاريخ مدينة بمنسية، ص32
 )(الحساني، تاريخ سرقسطة، بال ص.33
، الحساني، فايزة بنت عبد اهلل، تاريخ 327)( زكي مدحت، فنكف اإلسالـ، دار الرائد العربي، القاىرة، ص34

ـ، دراسة سياسية 1118-928ق/ 512-316مدينة سرقسطة منذ عصر الخالفة األمكية حتى سقكطيا 
كحضارية، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة أـ القرل، كمية الشريعة كالدراسات اإلسالمية، السعكدية، 

 .100ص
، 97ـ، ص1957، 10)( سالـ، السيد عبد العزيز، القصكر اإلسالمية في األندلس، مجمة المجمة، العدد 35

 .100صالحساني، تاريخ مدينة سرقسطة، 
)( ابف بساـ، أبك الحسف بف عمي، الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة، تح: احساف عباس، دار الثقافة، 36

 .204-202، ص3، ؽ1997-ىػ1417بيركت، 
 .204-202)( ابف بساـ، الذخيرة، 37
 .1/442)( المقرم، نفح الطيب، 38
 .64ـ، ص1986الجامعة، اإلسكندرية، )( سالـ، السيد عبد العزيز، القصكر اإلسالمية، مؤسسة شباب 39
، لطفي، عبد البديع، اإلسالـ في إسبانيا، مكتبة 65)( سالـ، السيد عبد العزيز، القصكر اإلسالمية، ص40

 .187-186ـ، ص1969، 2النيضة العربية، القاىرة، ط
 .187، لطفي، اإلسالمي في إسبانيا، ص65)( سالـ، السيد عبد العزيز، القصكر اإلسالمية، ص41
 .187، لطفي، اإلسالمي في إسبانيا، ص65)( سالـ، السيد عبد العزيز، القصكر اإلسالمية، ص42
 .187، لطفي، اإلسالمي في إسبانيا، ص65)( سالـ، السيد عبد العزيز، القصكر اإلسالمية، ص43
 .187، لطفي، اإلسالمي في إسبانيا، ص65)( سالـ، السيد عبد العزيز، القصكر اإلسالمية، ص44
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 .103)( الحساني، تاريخ مدينة سرقسطة، ص45
، الحساني، تاريخ مدينة 245، ص1985، 2)( مؤنس، حسيف، رحمة األندلس، الدار السعكدية، الدماـ، ط46

 .103سرقسطة، ص
، الحساني، 64، سالـ، السيد عبد العزيز، القصكر اإلسالمية، ص106)( عناف، اآلثار األندلسية، ص47

 .104تاريخ مدينة سرقسطة، ص
 .104، الحساني، تاريخ مدينة سرقسطة، ص65)( سالـ، السيد عبد العزيز، القصكر اإلسالمية، ص48
 .104، الحساني، تاريخ مدينة سرقسطة، ص105)( عناف، اآلثار األندلسية، ص49
 .452)( بمياس، المدف اإلسبانية اإلسالمية، ص50
 .119)( بمياس، المدف اإلسبانية اإلسالمية، ص51
 .118المدف اإلسبانية اإلسالمية، ص )( بمياس،52
 .118)( بمياس، المدف اإلسبانية اإلسالمية، ص53
ـ، 2003)( السيد، كماؿ أبك مصطفى، محاضرات في تاريخ المغرب كاألندلس، مركز اإلسكندرية لمكتاب، 54

 .474ص
 .277-276)( بمياس، المدف اإلسبانية اإلسالمية، ص55
القتصادم في عصر دكلتي المرابطيف كالمكحديف، مركز اإلسكندرية )( السيد، كماؿ، تاريخ األندلس ا56

 .440، بمياس، المدف اإلسبانية اإلسالمية، ص299لمكتاب، ص
 .57)( سالـ، عبد العزيز، التخطيط كمظاىر العمراف، ص57
ـ، 1030-755ىػ/422-138)( الخميفات، محمد عطا اهلل، أسكاؽ األندلس في عصر الدكلة األمكية، 58

 .145، ص2013المشكاة لمعمـك اإلنسانية كاالجتماعية، مجمة 
)( السقسطي، محمد بف أبي محمد، في آداب الحسبة، تح د. حسيف الزيف، دار الفكر الحديث، بيركت، 59

 .70-.69ـ، ص1987-ىػ1407
 ، ابف37/8460ـ، 1998دائرة المعارؼ اإلسالمية، مادة القيسارية، مركز الشارقة لإلبداع الفكرم،  ()60

 .146، الخميفات، أسكاؽ األندلس، ص5/307حياف، المقتبس، 
 .158)( الخميفات، أسكاؽ األندلس، ص61
 .115، الحساني، تاريخ مدينة سرقسطة، ص57)( سالـ، عبد العزيز، التخطيط كمظاىر العمراف، ص62
 .302ص، كالسيد، تاريخ األندلس االقتصادم، 467)( بمياس، المدف اإلسبانية اإلسالمية، ص63
 .467)( بمياس، المدف اإلسبانية اإلسالمية، ص64
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 .115، الحساني، تاريخ مدينة سرقسطة، ص174)( بمياس، المدف اإلسبانية اإلسالمية، ص65
 .317، الحميرم، الركض المعطار، ص22)( العذرم، نصكص عف األندلس، ص66
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