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  المستخلص

ومالقة والمرية ،وت!وفرت ع!دة ) الحاضرة(تتألف سلطنة غرناطة من ث�ث و�يات ھي غرناطة 
ھار الحركة العمرانية فيھا و�سيما العمران الحربي ؛ ك!ان م!ن أبرزھ!ا عوامل ساعدت على ازد

شغف س�طين غرناطة بالبناء والعمران ، بل أن احدھم كان فنانا وشاعرا موھوب!ا ھ!و الس!لطان 
يوسف أبي الحجاج  ، فض� عن توفر العناصر الطبيعية ــ كالماء والنبات ــ كعنصرا أساس ف!ي 

     ٠وجما� على عمرانھا الحربي من أسوار و أبراج وحصون العمارة ، فأضفت رونقا 
يبدو أن صمود سلطنة غرناطة لمدة قرنين ونصف من الزمن إمام أعدائھا يرج!ع ف!ي    بع!ض   

جوانب منه إلى تطور عمرانھا الحربي ،الذي كان نفسه وليد الضغوط العس!كرية عليھ!ا م!ن قب!ل 
اج وحصون منيعة بناھا المسلمون للحفاظ على المدينة اSعداء ، و�سيما ما كان من أسوار وأبر

شاخصا إل!ى  يومن!ا ھ!ذا ، مم!ا ي!دلل عل!ى  امن ھجمات اSعداء ، والتي �يزال أجزاء الكثير منھ
   ٠متانة التحصينات الحربية والرقي العمراني وتطوره في سلطنة غرناطة 

  
  

The Military Construction in the ear of the Sultanate of Granada 636-897 
AH./ 1230-1492 AD.  

 
 
The Sultanate of Granada is composed of three states are Granada (The 
present) , Malaga and Almeria , there are several factors that helped the 
Sultanate of Granada on the prosperity of construction movement in it 
particular the military construction, it was the most prominent of passion 
Sultans of Granada with building and construction , but that one of them 
was an artist , apoet and a gifted is the sultan Yousef Abu Al-Hajjaj , as 
well as the availability of natural elements- such as water and plants- as 
abasic key in Andalusian architecture, which gives an elegance and 
beauty to its development of military construction of towers and walls 
and forts. It seems that the steadfastness of the Sultanate of Granada for 
two and a half centuries in front of its enemies because in some cases , to 
development of its military construction , which was itself nascent the 
military pressures upon by the enemies , especially what was from the 
walls , towers and impregnable forts which built by the Muslims to keep 
the city from attacks by enemies , and which are still large parts of it 
heraldedto this day, which shows the strength of the fortification and 
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military sophistication and urban the construction and its development in 
the Sultanate of Granada.  

 :المقدمة 
خاتم النبي!ين وعل!ى ال!ه وص!حبه أجمع!ين وم!ن الحمد Z رب العالمين والص�ة والس�م على نبينا محمد 

  ٠  وبعددعا بدعوته وسار على ھديه إلى يوم الدين 
الحض!اري وعل!ى مختل!ف ا�ص!عد ،مم!ا ك!ان ل!ه فتاريخ الع!رب المس!لمين ف!ي اSن!دلس حاف!ل بالعط!اء  

ى الغرب اSوربي ،إذ نھ!ل م!ن عل!وم الع!رب المس!لمين وأدبھ!م وثق!افتھم ف!ي تل!ك انعكاساته ا�يجابية عل
   ٠الديار

م!!ن م!!دن اSن!!دلس المھم!!ة الت!!ي �زال!!ت تح!!تفظ بم�محھ!!ا اSندلس!!ية بحثن!!ا مدين!!ة غرناط!!ة موض!!وع 
 ة وحضاريةالحضارية ، وھي من قواعد اSندلس الجنوبية أيام الدولة اbس�مية ،وقد أدت أدوارا سياسي

لممالك النص!رانية  ا�س!بانية لفت!رة ترب!وا عل!ى الق!رنيين لمنازعتھا �سيما  في تاريخ اSندلس ، مشھودة
وق!د ت!م اختي!ار موض!وع العم!ران الحرب!ي  ف!ي عص!ر س!لطنة غرناط!ة ،Sھمي!ة  ٠م!ن ال!زمن ونصف 

اء تص!اعد الدور العسكري الذي نھضت به ھذه السلطنة في مواجھة المخاطر التي كانت محدقة بھا ج!ر
  ٠حركة ا�سترداد التي سارت عليھا الممالك ا�سبانية المجاورة لھا 

    
 وف!تح المس!لمين ھ!اموقعوغرناط!ة  تس!مية ، تناولت ف!ي المبح!ث اSول مبحثين  تم تقسيم ھذا البحث إلى

ن ث!!م س!!قوطھا بي!!د النص!!ارى ، وم!!ازدھ!!ار الحرك!!ة العمراني!!ة فيھ!!ا  إل!!ى أدتھ!!م العوام!!ل الت!!ي أو لھ!!ا
Sب!!واب ك ف!ي س!!لطنة غرناط!!ة ، الحرب!!يأم!!ا المبح!!ث الث!!اني فق!د ت!!م تخصيص!!ه للعم!!ران ٠س!باناSبن!!اء ا

  ٠واSسواروا�براج والحصون واSربطة التي تميزت بھا مدينة غرناطة 
كتاب البيان المغرب �بن ع!ذاري   أبرزھامن اعتمدت في انجاز ھذا البحث على مصادر متخصصة ، 

واللمح!ة البدري!ة �ب!ن الخطي!ب الغرن!اطي ،وكت!اب رحل!ة اب!ن  خب!ار غرناط!ة ،اbحاط!ة ف!ي إ وكتابي ،
 ، كت!اب اgث!ار اSندلس!يةالحديثة التي أفدت منھا في أغناء موضوع ھذا البح!ث ومن المراجع  ؛بطوطة 

دلسية في ا�خبار واgثار اSنعنان ، والحلل السندسية محمد عبد هللا لhستاذ  الباقية في اسبانيا والبرتغال
،فض!!� ع!!ن الكت!!ب  لل!!دكتور ط!!اھر مظف!!ر العمي!!دالمغ!!رب واSن!!دلس  واث!!اّرارس!!�ن ،  لhمي!!ر ش!!كيب

   ٠ البحث المعربة والرسائل الجامعية والمعاجم والبحوث التي أغنت موضوع 
  

  تاريخ مدينة غرناطة: المبحث ا>ول                
  

  : التسمية :أو� 
؛  اgخ!روھ!اء ف!ي ، وس!كون ثاني!ه ث!م ن!ون ،وبع!د اbل!ف ط!اء مھمل!ة  بف!تح أول!ه: غرناطة أأو  غرناطة
فق!الوا   )١(أسقطھا العام!ة كم!ا أس!قطوھا م!ن البي!رة ولهاُ في  باSلفأغرناطة  في حروف اسمھا الصحيح

البل!د لحس!نه ب!ذلك س!مي  ن!ة بلس!ان عج!م اSن!دلسومعنى غرناطة رما ، ألفبغير  وقالوا غرناطة: لبيرة
من أعمال اSندلس وأعظمھا وأحسنھا وأحصنھا ،وبينھا وب!ين قرطب!ة ث�ث!ة ورة البيرة وھي أقدم مدن ك
المش!تق  التاريخي مدينة غرناطة وأصبح شعار ؛فرسخ ما يعادل خمسة ا�ف متروال)٢(وث�ثون فرسخا 

عل!ى ھيئ!ة الذي ما زال على الباب الرئيسي لقصبة الحمراء ، ث�ث رمانات ص!خرية كبي!رة  من اسمھا 
  ٠ )٣( ثلثم

ن وحّص!!! اـــ!!!ـومدنھ ؛  ل!!!ت وانتق!!!ل أھلھ!!!ا منھ!!!ا إل!!!ى اغرناط!!!ةخف البي!!!رة  ـ!!!ـة المقص!!!ودةكان!!!ت المدين
فكمل!ت ف!ي أيام!ه ،  ،ث!م خلف!ه ابن!ه ب!أديس ب!ن حب!وس  *وس الص!نھاجيأســــــوارھا ،وبني قصبتھا حبّ!

تع!!رف بأغرناط!!ة وويش!!قھا نھ!!ر يس!!مى ح!!ّدره وبينھ!!ا وب!!ين البي!!رة س!!تة امي!!ال  ؛عب!!ر العص!!وروعم!!رت 
" ؛ كذلك كان يطلق على غرناط!ة  اس!م  )٤(تعرف بھذا ا�سم   فأصبحت، اليھود �ن نازلتھا كانوا يھود

لش!بھھا ف!ي القص!ر والنھروال!دوح " وذلك �ن أھل دمشق نزل!وا بھ!ا وس!موھا باس!مھا " دمشق اSندلس 
أخ!ر م!ن الم!ؤرخين إل!ى أن اس!م ذھ!ب ع!دد ؛  )٥(" والزھر والغوطة الفيحاء ، وغزارة وكث!رة اSش!جار

وھ!و اس!م ل!ربض ق!ديم ك!ان يق!ع عل!ى " ناط!ة "غرناطة يرجع إلى أصل قوطي وانه مؤلف م!ن كلمت!ين 
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واديا  ربماوھو المقطع الذي أضافه المسلمون إليھا ويعني كھفا أو" وغار" )Elvira ( مقربة من البيرة 
ويفس!ر ذل!ك الھج!رة " الغري!ب"ي!ة معناھ!ا بالعبر" غ!ار"وذكروا أن كلم!ة " غرناطة "عميقا ، فصارت 
           ٠)٦(المنطقة إلى تلك اليھودية القديمة 

                                                   
ف!ي اSص!ل ـ!ـ قب!ل الف!تح  اbس!�مي لhن!دلس ـ!ـ مدين!ة ) أغرناط!ة(كان!ت غرناط!ة : الموقDع : ثانيا      

بم!رور  ،عاص!مة الو�ي!ة أوالك!ورة الت!ي تع!رف ب!نفس ا�س!م ،) Elvira ( صغيرة ق!رب مدين!ة البي!رة 
،ث!م ف ــــــ!ـمحلھا ، حتى غدت قاع!دة إح!دى أمــــــــ!ـارات الطوائ) Granada(  الزمن حلت غرناطة 

ض!مت  ٠) ٧(ش!نيل أح!د ف!روع ال!وادي الكبي!ر) نھ!ر(وتقع مدينة غرناطة عل!ى وادي  ٠حاضرة مملكتھا 
جنوب نھر الوادي الكبيرالى : ي اSحمر،الطرف الجنوبي من الجزيرة اSندلسية مملكة غرناطة ، أيام بن

البحر المتوسط ، حيث الجزيرة الخضراء وجبل طارق ؛ ومن لورقة في و�ية مرسية شرقا إل!ى البح!ر 
 ٠ونة ف!ي و�ي!ة ق!ادس غرب!ا ذالمتوسط  ؛ ومن الش!مال حت!ى قلع!ة يحص!ب ، ف!ي و�ي!ة جي!ان ، إل!ى ش!

غرناط!!ة  لحاض!!رةو�ي!!ة غرناط!!ة ف!!ي الوس!!ط وفيھ!!ا ا: ث!!�ث و�ي!!ات كبي!!رة  غرناط!!ة س!!لطنة  ش!!ملت
      ٠ )١٠(في الجنوب والغرب) ٩(وو�ية مالقة في الشرق ، )٨(،وو�ية المرية

كان لموقع مدينة غرناطة على الضفة اليمنى من نھر شنيل واختراق نھرحداره لھا أثر كبير في 
ھي تشرف من الناحية الجنوبية الغربية على سھل فسيح ،ويطل عليھا جبل ف ،والبساتينأحاطتھا بالجنان 

، وكان للمرتفعين الذين يفصل بينھما نھر حداره ،وعليھما شلير الذي �يزول الثلج عنه شتاءا و�صيفا 
وفي  ٠ )١١(مدينة الس�طين وحي البيازين ،أھمية دفاعية عظيمة كان لھا أثر كبير في مناعة المدينة 

وألف منه في  وما لمصر بنيلھا: ما صورته ) م١٣٧٤/ھـ٧٧٦ت(ك�م لسان الدين ابن الخطيب  بعض
  : وفيھا قيلوھو نھر غرناطة ، يصب في نھر الوادي الكبير :) أوسنجيل( *شنيلھا

  
  عراق ؟          ـما مصر ما الشام ما ال  ٠٠٠٠٠٠غـرناطــة ما لھا نظــير                 

   )١٢(وتلك من جملــة الصـــــــداق ٠٠٠٠٠٠العروس تجلى  ماھي إ�                
  

                                                                                                                
  :فتح مدينة غرناطة : لثاثا  

م!ن مدين!ة أس!تجة ث�ث!ة جي!وش ، س!ار اSول وجه القائد طارق ب!ن زي!اد ، ) م٧١١/ھـ٩٢(في سنة       
، وبعد ف!تح مالق!ة  )) غرناطة ((      مدينة البيرة صوب قرطبة ، والثاني صوب مالقة ، والثالث صوب

وج!دوا لحق الجيش الذي فتحھا بالجيش المتوجة نحو البيرة فحاصر مدينتھا وفتحھا المس!لمون عن!وة ، و
لم تكن غرناطة في زمن الف!تح العرب!ي اbس!�مي ، س!وى قري!ة  ٠ )١٣( ھاتفيھا يھودا فضموھم إلى قصب

ص!!غيرة أفتتحھ!!ا الع!!رب المس!!لمون عن!!وة ،وأس!!تقر الجن!!د الف!!اتحون ف!!ي البي!!رة ،ول!!م ينزل!!وا ف!!ي قري!!ة 
؛ �ن جن!د دمش!ق نزلوھ!ا عن!د الف!تح ، ) دمشق(، وتسمى كورة البيرة التي منھا غرناطة بـ  )١٤(غرناطة

      )١٥(بھھا بدمشق ، من حيث غزارة اSنھار وكثرة اSشجار واختراق النھر لھاوقيل أنھا سميت بذلك لش
،الحاجب المنصور أبو مثنى زاوي ب!ن زي!ري ، أصبحت دار أمارة  ذوكان أول من سكن ھذه المدينة من

ھ!!ـ ،وجعلھ!!ا حاض!!رته ٤٠٣لم!!ا تغل!!ب ج!!يش البرب!!ر، م!!ع أمي!!رھم س!!ليمان ب!!ن الحك!!م عل!!ى قرطب!!ة ع!!ام 
بن حبوس فزاد عمرانھا حت!ى كمل!ت  بأديسالصنھاجي وحصن أسوارھا ، ثم خلفه ابنه  ،ومدنھا حبوس

وق!!د وص!!فھا الرحال!!ة اب!!ن بطوط!!ة بأنھ!!ا قاع!!دة ب!!�د اSن!!دلس وع!!روس م!!دنھا وخارجھ!!ا ، ) ١٦(ف!!ي أيام!!ه
  ٠) ١٧(ا ـير لھا في الدنيــــ�نظ

(         طين س!!!نةظل!!!ت غرناط!!!ة حاض!!!رة برب!!!ر ص!!!نھاجة إل!!!ى أن اس!!!تولت عليھ!!!ا جي!!!وش الم!!!راب 
نجح ابن  عھد الموحدين،وفي نھاية ) م١١٤٦/ھـ٥٤١(،ثم فتحھا الموحدون سنة ) ١٨( )م١٠٨٩/ھـ٤٨٣

ف!!ي ض!!!م س!!لطنة غرناط!!ة إل!!ى ملك!!ه ،وبع!!د وفات!!ه س!!!نة ) م١٢٣١/ھ!!ـ٦٢٨(ھ!!ود ح!!اكم بلنس!!ية س!!نة 
المع!!!روف ب!!!ابن  الخزرج!!!يب!!!ن ق!!!يس  ،ض!!!مھا إلي!!!ه محم!!!د ب!!!ن يوس!!!ف ب!!!ن نص!!!ر) م١٢٣٧/ھ!!!ـ٦٣٤(
  اSنص!اري وك!انيرجع نسبه إلى الصحابي الجليل سعد بن عب!ادة   ٠الشيخ والغالب باS:Zحمر،الملقبا

أصبحت مدين!ة غرناط!ة حاض!رة المملك!ة ، وانض!مت إليھ!ا من!اطق ٠  )١٩( ))نقبيا ،شھد العقبة وبدرا(( 



  انيةمجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نس
 ٢٠١٢  -حزيران  –العدد الثاني 

        ٢٣٦العمران الحربي في مدينة غرناطة                                                                     
                                                                    م م ناظم إبراھيم كريم محمد  العبدلي

ن!اطق ف!ي جن!وبي قوة احتفظ!ت ب!بعض الم اSحمـــر إن يكون اع ابن ــاستط ٠جنوبي اSندلس وشرقيھا
ورث!ه ــ!ـ بع!د وفات!ه ــ!ـ أبن!اء  ٠) )) الص!غيرة (اSن!دلس الص!غرى ((  غرناطةسلطنة اSندلس وتأسيس 

 v  Fernandoالخامس (حتى سقوطھا بجيش الملكين الكاثوليكيين فرانده  السلطنةأسرته، في حكم ھذه 
الة ولي!ون ؛ بع!د حص!ار طوي!ل ، ملك!ة قش!ت)  lsabella , labels( ملك أرغ!ون وأزابي!ل أو ازاب!ي  )  

/ ھ!ـ٨٩٧(ج!رى ذل!ك س!نة  ٠خربت خ�له المزارع والمحاصيل وتضور الناس جوعا وقطعوا كل أمل 
فشــيا على مراحل ، بعد حين ؛  وق!اد رج!ال الكنيس!ة  شيئا، على شروط اتفق عليھا ، نقضت ) م١٤٩٢

المتع!ددة ف!ي ال!داخل والخ!ارج ـ!ـ م!ا  عمــرت مملكــة غرناطة ـ!ـ رغ!م الص!عوبات ٠ )٢٠(كبر ھذا اSمر
وتمت!ع كثي!ر )  س!لطانا(توالى على حكمھا خ�ل ذلك ما يربو عل!ى عش!رين  ٠يزيد على قرنين ونصف 

كم!!ا ظھ!!رت بغرناط!!ة شخص!!يات سياس!!ية وكف!!اءات علمي!!ة  ٠م!!ن ھ!!ؤ�ء الس!!�طين بص!!فات مم!!ازة
Sندلس!!ية الص!!غيرة ربم!!ا ك!!ان وأص!!حاب مواھ!!ب ،عاون!!ت ف!!ي عملي!!ة البن!!اء والحف!!اظ عل!!ى ھ!!ذه البقع!!ة ا

باbمك!ان أن تس!تمر اSن!دلس ف!ي الوج!ود ، لك!ن العوام!!ل الداخلي!ة ث!م الخارجي!ة س!اقتھا إل!ى تل!ك النھاي!!ة 
            ٠ )٢١(المروعة الكئيبة

  
  عوامل ازدھار الحركة العمرانية في غرناطة : رابعا

وب!!ين الثب!!ات  ٠كان!!ت تت!!ردد ب!!ين الق!!وة والض!!عف (( عل!!ى ال!!رغم م!!ن أن أح!!وال س!!لطنة غرناط!!ةو                    
ال!داخل كان!ت تزخ!ر  رغ!م ذل!ك ،فف!ي ٠ ))وب!ين الھ!دوء وا�ض!طراب ، وبين اSمن والقل!ق ، والھزيمة

باbنت!!!اج ، كم!!!ا تطف!!!ح ب!!!الخير والرفاھي!!!ة واس!!!تطاعت إن تس!!!ير ف!!!ي الموك!!!ب الحض!!!اري عل!!!ى ق!!!در 
مرافق حياتھا المختلفة ، ولتحقيق ذلك كان �بد م!ن وج!ود فأقامت المنشآت العمرانية في   )٢٢(إمكانياتھا

  :  عوامل تقف وراء ھذا ا�زدھار واھم ھذه العوامل ھي 
ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ  ، اSرضوعمارة  اbس�معلى الصلة الوثيقة بين  القرآنية اgياتالعديد من  تأكيد -١              

    Ò  Ó  Ô  Õ  Ö×  Ø    Ù  Ú  Û    Üی  ی  ي        ي    Ì  Í   ٠٠٠       ½چ 

  اء مساكن ـــأي أمركم بعمارة ما تحتاجون أليه من بن  ) ٢٣( چ 
   ٠  )٢٤(وغرس وأشجار فيھا للد�لة على وجوب عمارة اSرض للزراعة والغرس واSبنية            

                                               
أنھا تشير إلى الحيوية المستمرة ،ما دامت إلى دينھا راكنة    ((   ٠ذه اSمة المسلمة التجدد في ھ -٢             

وتراكمت عليھا عوامل في حيز  ومعانيه فيھا متمكنة ، مھما أصابھا من ضعف في بعض الجوانب ،
تبدو من بين ظلمات اليأس  ا>ملفطالما كانت بوارق  ردحا من حياتھا المتطاولة ؛ أولمھا  من عا
فھو  ، لdذىوان غدا مصدرا  يكون ذلك جaبا للخوف ؛ أنغيرضروري ٠النصر دون مخالبه  ويأتي

بمصدر قوتھا وينبوع وجودھا  أيمانھالم تخسر  ا>مةمادامت  مدعاة لaستعداد ودافع للتحفز ،
خطيرا وان كان ھذا سببا  ذھاب دولة ، أوالتي تحيى بعقيدتھا �تموت بموت قائد  ا>مة، بإسaمھا،

في عقيدتھا ھي المكمن الحقيقي للنكبة المضيعة  اlسaمية ا>مةضعف  أوكبرى خسارة  أھميةوله 
       ،واليه توجھت سھامھم المسمومة  اlسaمخصوم  إليهذلك ما يسعى ٠ةيوالطامة الفان

   ٠ )٢٥( ))  المحمومة
  
 رفض�عن توف٠ )٢٦(المختلفة منشآتاليد ياSموال ال�زمة لتش وتوفراSوضاع ا�قتصادية تحسن  - ٣

  ٠معظم عناصر البيئة ال�زمة لقيام حركة عمرانية 
ـ ٧٣٢ (اSوليوسف السلطان أبو الحجاج  ومنھمبالبناء ،بل ) بني اSحمر( شغف معظم س�طين - ٤

  :اشار الى ذلك ابن الخطيب السلماني في قصيدته التي رثاه فيھا وفيھا ) م١٣٥٤ــ ١٣٣٣/ھـ٧٥٥

  ) ٢٧( بيض كما تبكي الھديل حمام ٠٠٠٠٠ا  ـــتبكي عليك مصانع شيدتھ           

إحاطة غرناطة باSعداء من جميع جھاتھا ،دفعھا إلى التنبه للحالة ، فشيد س�طينھا اSسوار  -٥ 
ا�ندلسيون من اھل سلطنة غرناطة  أقام إذ ؛والحصون والق�ع واSبراج لتامين الدفاع عن المدن 
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بالبروج "مالقة التي كانت تمتاز ما كانت عليه المختلفة حول مدنھم للدفاع عنھا ،مثال ذلك  اSبراج
  ٠)٢٨( "التي شابھت نجوم السماء كثرة عدد وبھجة ضياء 

اصبحت غرناطة ملجأ لhندلسيين الفارين من المناطق التي وقعت تحت سيطرة الممالك ا�سبانية  - ٦
عماريين وغيرھم الذين كان لھم دور كبير في النھضة التي ،وھؤ�ء كان منھم صناع وزراع وم

  ٠ شھدتھا غرناطة في جميع المجا�ت ومنھا المجال العمراني
   

       
  في مدينة غرناطة العمران الحربي : المبحث الثاني             

  : ا>سوار : أو� 
ة ، و�شك إن أشھر مدن سلطنة شيدت اSسوار حول المدن لحمايتھا من ا�عتداءات الخارجي         

غرناطة وأھمھا ھي الحاضرة غرناطة التي شيدت على موقع مدينة الحمراء ، وتقع مدينة الحمراء 
بھا سور ضخم بقيت منه  متر ويحيطوعرضھا نحو مائتي ) م٧٣٦(فوق ھضبة مرتفعة ،ويبلغ طولھا 

، وأسوار   )٢٩(معظمھا إلى اليومويتخلل السور عدة أبراج وأبواب بقي ٠إلى اليوم  أجزاء كبيرة 
غرناطة اbس�مية ، بقيت منھا أجزاء كبيرة ، وباSخص في الجھة الشمالية الغربية حيث تمتد نحو 
كيلو متر ، وتنقطع قبل باب البيرة بقليل ، وكذلك بقيت أجزاء كبيرة من اSسوار الشرقية ، وھي ترى 

ينة كثيفة ،وھي صفان داخلية وخارجية ، مما يدلل وھي مت ٠على مد البصر من أعلى ربوة الحمراء 
  ٠  )٣٠(على متانة التحصينات الغرناطية القديمة

  
  :ا�بواب :ثانيا 
تميزت مدينة غرناطة بوجود  العديد من ا�بواب والتي بلغت  عشرون بابا ، لتسھيل مھمة        

ث�ثة من أبواب  *في حي البيازين ٠)٣١( الخروج والدخول إليھا ، ولم يبق منھا اليوم سوى القليل
  de  albaicin  ((وھي باب البيازين  ٠مازالت قائمة بعقودھا العربية  غرناطة اbس�مية ،

Puerta  ((ويقــــــــع في  نھايته في داخل السور القديم ، وباب فحص اللوز أو فج اللوز))  de  
fajolauza Arco, Puerta  (( وباب الزيادة ))  de  las  pesas    Puerta (( وك�ھما ذو ،  

                                                         
وتوجد  ٠ )٣٢(ويقع الباب اSخير في ميدان أو رحبة باب الزيادة ٠يقعان داخل الحي ٠عقدين            

  ))de  Elvir   Puerta  ((     ثمة بضعة أبواب أخرى ماتزال في حالة جيدة ، أھمھا باب البيرة
الواقع في شمال غربي المدينة ، وھو يقع اليوم على مقربة من ساحة الثيران ،وقد بقي ھيكله كام� على 
ارتفاع نحو اثني عشر مترا ، والى جانبه بقية من السور القديم ، وفي أع�ه مشارف عربية ، وليست 

ويسير بحذاء  ٠ )٣٣(ذي مازال يحمل اسمه العربيومنه يبدأ شارع البيرة ، ال ٠عليه أي نقوش أو كتابة 
ثم باب النبيده وھو يقع على مقربة من باب البيرة  ٠شارع كولون الكبير حتى يصل إلى الميدان الجديد 

ھذا ٠وفي شرقيه ،ثم باب سيدة وھو شرقي باب النبيدة ،وكلھا تقع على خط اSسوار الشمالية القديمة 
باب بني (( ، منھا  باب الرمان وكان يسمى في البداية) ٣٤(عدة  عدا أبواب قصبة الحمراء،وھي

وھو شعار غرناطة ))باب الرمان ((            ولكن سمي فيما بعد  باسمه الحالي وھو  ٠))غمارة
المشتق من اسمھا ،وباب الشريعة وھو أول أبواب الحمراء ، ويبلغ ارتفاع باب الشريعة نحو خمسة 

قده المزخــرف على  مثل حدوة الجواد ، ونقش على قوسه سطران ،كتب عشر مترا ، وقد صنع ع
أمر ببناء ھذا الباب : ((  اgتيفيھما بخط أندلسي متشابك ،اسم منشئه وتاريخ إنشائه على النحو 

المسمى باب الشريعة ، أسعد هللا به شريعة اlسaم كما جعله فخرا باقيا على ا>يام ،مو�نا أمير 
لطان المجاھد العادل أبو الحجاج يوسف ابن مو�نا السلطان المجاھد المقدس أبي المسلمين الس

الوليد بن نصر كافى هللا في اlسaم صنائعه الزاكية وتقبل أعماله الجھادية ، فتيسر ذلك في شھر 
المولد المعظم من عام تسعة وأربعين وسبعمائة ،جعله هللا عزة وافية وكتبه في اlعمال الصالحة 

والسلطان يوسف أبو الحجاج المشار  ٠)) م١٣٤٨سنة / ھـ٧٤٩(( التاريخ  ١، ويوافق ھذ)) باقية ال
ــ  ١٣٣٣ /ھـ٧٥٥ـــ٧٣٤( إليه ،وھو أعظــم س�طين مملكــــــــة غرناطة ، وقد حكم من سنة



  انيةمجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نس
 ٢٠١٢  -حزيران  –العدد الثاني 

        ٢٣٨العمران الحربي في مدينة غرناطة                                                                     
                                                                    م م ناظم إبراھيم كريم محمد  العبدلي

 de  lvin  ) ((الشراب (ويوجد باب  ٠، وھو الذي شيد أجمل وأفخم أجنحة الحمراء  )م١٣٥٤
Puer  (( ومن ابواب مدينــــــــــــة غرناطة باب يسمى باب غرناطـــة أو باب الحمراء ،و�تزال

بعض ھذه اSبواب شاخصة إلى اليوم وبحالة جيدة فكان ھذا دلي� على الرقي العمراني الذي وصل أليه 
                                        ٠ )٣٥(المسلمون في عھد سلطنة غرناطة

  
  :ا>براج : اثالث

،وقد بنيت ھذه اSبراج ، فوق   )٣٦(يتخلل سور الحمراء ث�ثة عشر برجا موزعة عليه                
في معظم طولھا ) م٨٥٠(أساسات رومانية قديمة ، وتمتد من أكمة الحمراء في الجنوب الشرقي مسافة 

الحراسة الواقع في الطرف ، واھم ھذه اSبراج الباقية ، برج  )٣٧( في معظم عرضھا) م٢٤٠(،و
( وبرج قمارش  ٠)) بالقصبة(( الغربي من الھضبة ، وھو الجزء الذي ما زال يسمى إلى اليوم 

comares   de  Torre  ( الواقع فوق قاعــــة ،  
، )  T ٠ Damas  las(، وبرج العقائل         )  ٠T del pinaador( وبرج المتزين السفراء ، 

وتوجد به ) ٠T   cautiva La   de(، وبرج اSسيرة         ) T los   picos   de٠( وبرج اgكام 
نقوش  وأبيات شعرية كثيرة ،تشيد بأھمية ھذا البرج وحصانته ، وتدل في نفس الوقت على أن الذي 

الذي يوجد فيه ) ٠T  Infantas   las de( أنشأه ھو السلطان يوسف أبو الحجاج ،  وبرج اSميرات 
، وھو على اSغلب السلطان محمد بن الغني باZ ))للسلطان أبي عبد هللا المستغنى باZ ((الدعاء نقوش ب

طة والمرج الشھير الستة اSخيرة تقع كلھا في شمال الھضبة ، وتطل على غرناا�براج ، وھذه 
اليانعة وقد كان أيام الدولة اbس�مية قطعة من الجنان، تغص بالزروع )   La  vega( والفحص 

 ٠  Agua del(وبرج الماء ٠والحدائق الغناء   ،وكان مرتع النزھة الشائقة أيام الربيع وليالي الصيف
T (  وھو يقع في طرف الھضبة الشرقي ، وبرج الرؤوس ،Cabezae)    as de  L ٠ T  ( وھو،

أبراج القصبة  ومما ھو جدير بالذكر أن معظم اSسماء التي تطلق على٠ )٣٨(يقع في جنوب الھضبة 
  ٠، و� يطابق منھا اSسماء اSصلية سوى القليل  اbسبان،ھي من ابتكار 

     
  :الحصون : رابعا 

كان للق�ع والحصون والمباني الحربية اSخرى دورا بارزا في عملية الدفاع عن المدن            
، وابرز حصون سلطنة غرناطة  اSندلسية ورد كيد اSعداء واشتھرت بمناعتھا أيام الدولة اbس�مية

  : ھي 
  
  :حصن مكلين  - ١

وھو حصن يقع في منطقة جبلية وعرة ،على قيد اثنين وث�ثين كيلومترا من شمال غربي         
،التي تبعد عن غرناطة نحو عشرة ) pinosــ   puente(غرناطة ،ويوصل أليه عن طريق بلدة بنوط 

اSندلسية  القديمة ، وھي قائمة  فوق نھر كوبياس الصغير كيلومترات ، وفي  بلدة  بنوط القنطرة 
،وھي  صغيرة ذات عقدين قويين من الحجر ، وكلما اقتربت من حصن مكلين كلما ازدادت المنطقة 

ويقع حصن مكلين على ربوة ھرمية ٠وحشة ووعورة ، وبدت آكام الجبال شاھقـــــــــة مجللة بالثلوج 
من الجبال ، وتشرف من ارتفاعھا الشاھق على سائر الوھاد والبسائط  عالية جدا ، في نھاية سلسلة

، على ربوتھا )  ia Real Alcala ( المجاورة ، وترى أمامك نحو الشمال ، عن بعد قلعة يحصب 
  )٣٩(، تجللھا الثلوج الكثيفة)  sierr Nevada(ى إلى الجنوب آكام جبل الثلج العالية يظللھا الغمام ، وتر

فل الحصن تقع قرية مكلين ،وھي عبارة عن محلة صغيرة مستطيلة ، تمتد في سفح الربوة وفي أس ٠
نحو ثمانمائة متر ، وعرضھا نحو مائتين ،يخترقھا شارع واحد طويل ، وتبدو إط�لة الحصن رائعة 
من فوق الربوة العالية ،وھي عبارة عن مجموعة كبيرة من اbط�ل المفردة من اSسوار واSبراج 

لبوائك ، ترتفع عن مستوى الھضبة نحو أربعمائة متر ،وتقع متدرجة على منحدر صخري وعر ، وا
وھي طبقتان ،تعلو احدھما اSخرى ، وعلى منحدر الطبقة السفلى تقوم كنيسة القرية الوحيدة وھي 
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لى تحتل موقع مسجد القصبة القديم ،  والطبقة العليا من الحصن تقع على ارتفاع شاھق وقد حولت إ
  اSخرى على منحدر  ةـــــــمقبرة للقرية ، وتطل إط�لة الحصن من الناحي

                                                                                               ٠ )٤٠(سحيق يصل إلى الوادي  
  

انتھت بسقوط غرناطة، وكان من اSخيرة التي وقد لعب حصن مكلين  دورا كبيرا في المعركة         
،نشبت تحت ) م١٤٨٥يولية/ ھـ٨٩٠(وفي شھر شعبان سنة  ٠امنع خطوط الدفاع الشمالية الغرناطية 

 ،وكان يومئذ* أسواره معركة شديدة بين المسلمين بقيادة اSمير محمد بن سعد المعروف بالزغل
بقيادة الكونت دي قبرة ،فھزم القشتاليون وردوا  غرناطة ، وبين جيش مھاجم من القشتالين سلطان 

   ٠ )٤١(بخسارة فادحة
الخامس ملك ) فرناندو(، سار فرديناند ) م١٤٨٦/ ھـ٨٩١(وفي شھر جمادي الثانية من العام التالي 

 *إلى حصن  اليورة فاستولى عليه ، ثم قصد حصن مكلين ،وضرب حوله الحصار ، ورماه با�نفاط
 ره ، وھدمت أبراجه ،  واضطر المدافعون عنه من المسلمين الى تسليمه باSمان ،بشدة ، فثلمت أسوا

ومازالت أثار ثلم اSسوار واSبراج  ،)م١٤٨٦/ھـ٨٩٢(ج بأسلحتھم وأمتعتھم الى غرناطة سنة والخرو
  ٠  )٤٢(بفعل ا�نفاط ، ترى حتى اليوم ماثلة في إط�ل حصن مكلين

                                                   
  :ا>ربطة: خامسا  

            
إلى جانب اSساطيل والقواعد البحرية ،وجدت أيضا اSربطة والمحارس الساحلية على طول          

سواحل مملكة غرناطة لحمايتھا من الغارات البحرية التي كان يقوم بھا اSعداء ، وكان المرابطون 
الزھد والتعبد وذكر هللا بصوت مرتفع ، وفي ھذا يقول الصوفي يحيون حياة تقوم على الحراسة ؛

ورأيت أھل العلم يستحبون التكبير في العساكر والثغور والرباطات ،دبر (( : الغرناطي ابن أبي زمنين 
 )٤٣()) ص�ة العشاء وص�ة الصبح ، تكبيرا عاليا ث�ث تكبيرات ، ولم يزل ذلك من شان الناس قديما 

، وقد جرت العادة أن ) ٤٤(سة تعتبرمن صفات المرابطة ، وعرف الحراس باسم السماروكانت الحرا٠
تكون الحراسة في مراقب عالية ملحقة بالرباط ، أو في أماكن مرتفعة قريبة منه لكشف سفن العدو من 

  ة ـــمساف
  

عرفت   نارات ،التي بعيدة ، وكانت ھذه المراقب آو الربط مزودة بالمناور آو المنائر أو الم           
على أولئك السمار أو  فكان ٠) ٤٥( ) atalaya( أيضا باسم الط�ئع أو الطوالع جمع طالعة أو طليعة  

إذا ما كشفوا عدوا في البحر مقب� من بعيد إن يشعلوا النار على قمم المناور أو الط�ئع أن  المرابطين
لوقت نھارا ،ھذا إلى جانب استخدام الطبل والنفير آو يثيرون الدخان أن كان ا ٠) ٤٦(كان الوقت لي� 

لتحذير أھالي المدن المجاورة من غارات العدو ، وكثيرا ما استعمل المرابطون أشارات نارية أو دخانية 
بطرق أو حركات معينة ل�خبارعن حالة العدو أو عدده أو جنسيته أو غير ذلك ، وبھذا الطريقة كــان 

   ٠ )٤٧(وإنذارتحذير من الممكن إرسال 
في  لفظ رباط العربي منذ وقت مبكر، فدخل نظم المرابطة عن جيرانھم المسلمين ولقــد اقتبس اSسبان

  rebato(أي يرابط ويقاتل،)  arrebatar( و  أي الرباط)  rebato(  ومنه اشتقت كلمة اللغة ا�سبانية
cl   tocar  ( نذار بغارة معادية ، كذلك استخدمواbدوات بأسمائھا العربية وتعني اSنفس الوسائل وا

إ� أنھم زادوا عليھا )  alanfil(والنفير) almenara(                والمنارة )  atalaya(  مثل الط�ئع
أسماء لبعض  وقد ورد في النصوص والوثائق  ٠ )٤٨(استعمال النواقيس التي تقابل الطبول عند المسلمين

وقد نزل بھا ٠نذكر منھا  رابطة العقاب  ومدن المملكة اSخرى ط بغرناطةھذه الرباطات التي كانت تحي
ورابطة ابن ٠ورابطة المنتجات بخارج غرناطة  ٠المتصوف الشھير علي بن عبد هللا النميري الششتري

ورابطة ٠ورابطة السودان خارج مالقة  ٠عبد البر بالبيازين ،ورابطة المحروق من ظاھر غرناطة 
 ٠) ٤٩(بطة في المرية قابطة بني اSسود التي أشار إليھا البكري كموضع بجوار مرية بجانة القابطة أو الق

  ٠) ٥٠(" وابتنيت فيھا محارس وكان الناس ينتجعونھا ويرابطون فيھا "كذلك اتخذت المرية رباطا 
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كاثوليكيين في المدونات ا�سبانية المسيحية التي وصفت غرناطة غداة سقوطھا في يد الملكين ال        
كثيرة إلى وجود عدد كبير من ھذه الربط  إشاراتنجد ) م ١٤٩٢/ھـ٨٩٧(عام  فرناندو وازابيل

                                            ٠)٥١(والقصور الساحلية التي كانت ترجع في معظمھا إلى العصر اbس�مي
الرابع (منتصف القرن الثامن الھجري  فقد زار الرحالة ابن بطوطـــة بعض ھذه الرباطات في كذلك 

ولقيت بغرناطة شيخ الشيوخ والمتصوفين بھا ،الفقيه أبا علي بن  (( :وفي ذلك يقول) عشر المي�دي 
الشيخ الصالح الولي أبي عبد هللا محمد بن المحروق ،وأقمت أياما بزاويته التي خارج غرناطة 

 ٠لزاوية الشھيرة البركة المعروفة برابطة العقاب ،وأكرمني اشد اbكرام ،وتوجھت معه إلى زيارة ا
والعقاب جبل مطل على خارج غرناطة ،وبينھما نحو ثمانية أميال ، وھو مجاور لمدينة البيرة الخربة 

ولقيت أيضا ابن أخي الفقيه أبا الحسن علي بن احمد بن المحروق بزاويته المنسوبة للجام بأعلى  ٠
وبغرناطة ٠وھو شيخ المتسببين من الفقراء صل بجبل السبيكة ،ربض  نجد من خارج غرناطة المت

   ٠) ٥٢( ))بب�دھم جملة من فقراء العجم استوطنوھا لشبھھا 
  

                                        
  

  :الخاتمة 
  

(  مدينة غرناطة حاضرة سلطنة غرناطةبعدما قدمنا صورة واضحة عن العمران الحربي في        
وقد  ٠، �بد لنا أن نوضح أھم النتائج التي توصلت أليھا الدراسة ) ھـ١٤٩٢ــ ١٢٣٠/ ھـ ٨٩٧ــ ٦٣٦

ومالقة والمرية ، وان ھنالك ) الحاضرة(تبين لنا أن سلطنة غرناطة تتألف من ث�ث و�يات ھي غرناطة 
حربي ، كان و�سيما العمران ال في مدينة غرناطةعدة عوامل ساعدت على ازدھار الحركة العمرانية 

فض� عن توفر العناصر الطبيعية ــ كالماء   من أبرزھا شغف س�طين غرناطة بالبناء والعمران ،
في العمارة اSندلسية ، فأضفت رونقا وجما� على عمرانھا  ةأساسي ومواد البناء كعناصرات ــ نبوال

     ٠الحربي من أبراج وأسوار وحصون 
 فيه جوانب مھمة قرنين ونصف من الزمن إمام أعدائھا يرجع في سلطنة غرناطة لمدة ثباتويبدو أن 

إلى تطور عمرانھا الحربي ،الذي كان نفسه وليد الضغوط العسكرية عليھا من قبل اSعداء ، و�سيما 
ما كان من أسوار وأبراج والحصون المنيعة التي بناھا المسلمون للحفاظ على المدينة من ھجمات 

ت أجزاء كبيرة منھا شاخصة إلى  يومنا ھذا ، مما يدلل على متانة التحصينات اSعداء ، والتي �زال
   ٠الحربية والرقي العمراني وتطوره في سلطنة غرناطة 

كما أوضحت الدراسة آن سلطنة غرناطة كانت مركزا للمقاومة اbس�مية ضد الممالك ا�سبانية على 
ل بان مدينة غرناطة لعبت دورا حضاريا كبيرا وأخيرا يمكن القو ٠مدى القرنين والنصف من عمرھا 

في كثير من اbحداث التي مرت بھا باSندلس على مدى  والعسكري ،فض� عن دورھا السياسي
   ٠عصورھا اbس�مية ال�حقة 

  :       أھم المصادر والمراجع
  ــ القران الكريم 

   )م١١٦٤/ھـ٥٦٠ت(الشريف اlدريسي،أبو عبد هللا محمد بن محمدــ 
دوزي : صفة المغرب وارض السودان ومصر وا>ندلس مأخوذ من كتاب نزھة المشتاق في اختراق ا>فاق ،تحــ ١ 

  ٠م ١٨٩٤ودي خوية ،ليدن ــ 
  )م١٣٣٨/ھـ٧٣٩ت(البغدادي ،صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق ــ 
  ٠م ١٩٥٤قاھرة ــ علي محمد البجاوي ،ال: ــ مراصد ا�طaع على أسماء ا>ماكن والبقاع ،تح ٢

  )م١٣٧٧/ھـ٧٧٩ت (ـــ ابن بطوطة ،ابر عبد هللا محمد بن إبراھيم اللواتي 
  ٠) بaت(ــ رحلة ابن بطوطة ،دار صادر ــ بيروت ــ ٣
  )م١٠٩٤/ھـ٤٨٧ت(البكري ،أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز  ـــ
والممالك ، دار الكتاب اlسaمي ، القاھرة ــ  ــ المغرب في ذكر بaد افريقية والمغرب وھو جزء من كتاب المسالك٤
  ٠) بaت(
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  )م١٤٩٩/ھـ٩٠٠ت(الحميري،أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد المنعم ــ 
   ٠م ١٩٨٤أحسان عباس ،مكتبة لبنان ــ بيروت ــ :،تح٢ــ الروض المعطار في خبر ا>قطار ،ط٥
، دار الجيل بيروت ٢ليفي بروفنسال ،ط: عني به ونشره ــ صفة جزيرة ا>ندلس منتخب من كتاب الروض المعطار ،٦
  ٠م ١٩٨٨ــ 

  ٠) م١٣٧٤/ھـ٧٧٦ت(ــ ابن الخطيب، لسان الدين أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن سعيد السلماني  
  ٠م ١٩٧٣عنان ،مكتبة الخانجي ــ القاھرة  ــ  عبد هللامحمد : ــ اlحاطة في أخبار غرناطة ،تح ٧
  ٠ھـ ١٣٤٧بدرية في الدولة النصرية، صححه ووضع فھارسه ، محب الدين الخطيب ــ القاھرة ــ ــ اللمحة ال٨
  ٠ ١٩٨٠، دار ا>فاق الجديدة ــ بيروت ــ ٣لجنة التراث العربي ،ط: تحــ اللمحة البدرية في الدولة النصرية ،٩

   )م١٠٧٢/ھـ٤٦٣ت(عمر يوسف  أبوــ ابن عبد البر،
  ٠م ١٩٦١علي محمد البجاوي ،القاھرة ــ : ا>صحاب ،تحا�ستيعاب في معرفة  ـ١٠

  )م١٣١٢/ھـ٧١٢ت (ــ ابن عذاري ،أبو العباس احمد بن محمد المراكشي 
  ٠) بaت(كو�ن وبروفنسال ، دار الثقافة ــ بيروت ــ : ــ البيان المغرب في إخبار ا>ندلس والمغرب ، تح١١

  )م١٠٨٥/ھـ٤٨٧ت (ألد�ئي  ــ  العذري، احمد بن عمر بن انس المعروف بان
ــ نصوص عن ا>ندلس من كتاب ترصيع اlخبار وتنويع اyثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع ١٢

     ٠م ١٩٦٥عبد العزيز ا�ھوائي،مطبعة معھد الدراسات ا�سaمية ــ مدريـد ــ : الممالك ، تح 
  )م١٢٧٢/ھـ٦٧١ت(نصاري ــ القرطبي ، ابر عبد هللا محمد بن احمد ا>

  ٠م ٢٠٠٠، دار الكتب العلمية ــ بيروت ـ١البدري ،طسالم مصطفى : lحكام القران ،تح ــ الجامع١٣
  )م١٤١٨/ھـ ٨٢١ت(ــ القلقشندي ،احمد بن علي 

   ٠) بaت(ــ صبح ا>عشى في صناعة ا�نشا، مجموعة تراثنا ــ ١٤
  )م١١٧٧/ھـ٥٧٣ت بعد ( يروان التو زرالكردبوس ،أبو مروان عبد الملك بن مــ ابن  

احمد مختار ألعبادي ــ معھد : ــ تاريخ ا>ندلس �بن الكردبوس ووصفه �بن الشباط ،نصان جديدان ، تح ١٥
  ٠م ١٩٧١الدراسات اlسaمية ــ مدريد ــ 

  )ھـ٤ت النصف ا>ول من ق(ــ مجھول ،المؤلف ،
إبراھيم : ھا رحمھم هللا تعالى والحروب الواقعة بينھم ،تحــ إخبار مجموعة في فتح ا>ندلس وذكر أمرائ١٦

  ٠م ١٩٨٩، دار الكتاب اللبناني ــ بيروت ـ ٢ا�يباري،ط
  )م١٦٣١/ھـ١٠٤١ت (التلمساني  محمداحمد بن  ينلدشھاب ا المقري،ــ 
، دارصادر ــ أحسان عباس : ــ نفح الطيب من غصن ا>ندلس الرطيب وذكر وزيرھا لسان الدين ابن الخطيب ،تح١٧

   ٠م ١٩٨٨بيروت ــ 
  )م١٢٢٩/ھـ٦٢٦ت(عبد هللا بوعبدهللا ياقوت بن  ياقوت الحموي،شھاب الدين ــ

  ٠) بaت( ــ معجم البلدان ،دار صادرــ بيروت ــ ١٨
  

  :ـــ المراجع 
  ـــ ارسaن، شكيب،

  ٠) بaت(وت ــ ــ الحلل السندسية في ا>خبار واyثار ا>ندلسية ،دار مكتبة التراث ــ بير١٩
  ــ ألحجي ،عبد الرحمن علي ،

   ٠م ١٩٧٦،دار القلم ــ بيروت ــ ١ــ التاريخ ا>ندلسي من الفتح اlسaمي حتى سقوط غرناطة ،ط٢٠
  ـــ شريف،يوسف ، 

  ٠م ١٩٧٦،مؤسسة رمزي للطباعة ــ بغداد ــ عربية  أفاقــ مجلة ٢١
  الطوخي ،احمد محمد ،ـــ 
  ٠م ١٩٩٧ا>ندلس في عصر بني ا>حمر ، مؤسسة شباب الجامعة ــ أسكندرية ــ  ــ مظاھر الحضارة في٢٢

  ــ عنان،محمد عبد هللا ،
  ٠م ١٩٩٧،مكتبة الخانجي ــ القاھرة ــ ٢ــ اyثار ا>ندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال، ط٢٣
  ٠م ١٩٩٧رة ــ ، مكتبة الخانجي ــ القاھ٤ــ نھاية ا>ندلس وتاريخ العرب المنتصرين ، ط٢٤

  ــ ألعبادي ،احمد مختار ،
   ٠) بaت(ــ دراسات في تاريخ المغرب وا>ندلس ، مؤسسة شباب الجامعة ــ أسكندرية ــ ٢٥

  طاھر مظفر ، ، ـــ العميد
  ٠) بaت(بيت الحكمة ــ بغداد ــ  اثأر المغرب وا>ندلس ، ــ٢٦

  ــ أبو الفضل ،احمد ،
  ٠م a١٩٩٦مية في العصر اlسaمي ،دار المعرفة الجامعية ــ أسكندرية ــ ــ تاريخ مدينة المرية اlس٢٧
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  ھوامش البحث 

  LIBARISلDى عھDد الرومDان ـDـ  وكانDت تسDمى ع ٠ھي مدينة رومانية قديمة IRA   ELVبا�سبانية  : البيرة)١(
ولما فتح المسلمون ا>ندلس كانت البيDرة مدينDة كبيDرة عDامرة ، والDى  ٠كانت عاصمة الو�ية التي تسمى بھذا ا�سم ٠

ونمDت غرناطDة ،وأصDبحت منDذ القDرن  ٠ثDم تطDور الDزمن ،وعفDت البيDرة وخربDت ٠الصDغيرة ) غرناطDة (جانبھا محلة 
ابDن الخطيDب لسDان الDدين أبDو عبDد هللا :  ينظDر  ٠غرناطDة حاضDرة لسDلطنة ثم غDدت ٠ة الخامس الھجري قاعدة الو�ي

محمدعبدهللا عنان ،مكتبDة الخDانجي : ،اlحاطة في أخبار غرناطة ، تح) ھـ٧٧٦ت(محمد بن عبد هللا بن سعيدا لسلماني
   ٠ ٩١ص١/ھـ ، م١٩٧٣ــ القاھرة ــ 

، معجم البلدان ،دار صDادر ـDـ بيDروت ـDـ ) ھـ٦٢٦ت( ياقوت بن عبد هللا ياقوت الحموي ، شھاب الدين أبو عبد هللا) ٢( 
،مراصDد ا�طaDع ) ھDـ٧٣٩ت(؛البغدادي ،صفي الدين عبDدا لمDؤمن بDن عبDد الحDق البغDدادي  ١٩٥، ص ٤/، ج) بaت(

م ١٩٥٤علDDDDDDDي محمDDDDDDDد البجDDDDDDDاوي ، القDDDDDDDاھرة ـDDDDDDDـ :علDDDDDDDى أسDDDDDDDماء ا>مكنDDDDDDDة والبقDDDDDDDاع ـDDDDDDDـ تحقيDDDDDDDق وتعليDDDDDDDق 
،صDDDبح ا>عشDDDى فDDDي صDDDناعة ا�نشDDDا ، مجموعDDDة تراثنDDDا ، )ھDDDـ٨٢١ت(قشDDDندي،احمد بDDDن علDDDي ؛القل٩٩٠،ص٢/،ج

  ٠ ٢١٣،ص٥/،ج)بaت(
أحسDان عبDاس ، مكتبDة :،تDح ٢،الDروض المعطDار فDي خبDر ا>قطDار،ط)ھDـ٩٠٠ت(الحميري، محمد بن عبد المDنعم  )٣(

اب الDDروض المعطDDار فDDي خبDDر الحميDDري ، صDDفة جزيDDرة ا>نDDدلس منتخبDDة مDDن كتDD؛ ٤٥م ،ص١٩٨٤لبنDDان ـDDـ بيDDروت ـDDـ 
محمDد عبDد هللا عنDان ،  ؛ ٤٥م ، ص١٩٨٨، دار الجيDل ـDـ بيDروت ـDـ ٢ليفDي بروفنسDال ،ط: ا>قطار ، عنDي بDه ونشDره 

  ٠ ١٦٠م ،ص١٩٩٧،مكتبة الخانجي ــ القاھرة ــ  ٢اyثار ا>ندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال ، ط
فه زاوي بن زيري على مدينة غرناطة وأقام بھا ملكا ؛وغلب علDى مDا بن ماكسن خل ھو حبوس:  حبوس الصنھاجي *

اتصل بمدينته من الكور  ، فتملك قبرة ، وجيان ،وحمى وطنه ورعيته ممن جDاوره مDن البرابDرة ؛وكDان داھيDة شDجاعا 
،ابDDDDن الخطيDDDDب ، اlحاطDDDDة : ينظDDDDر٠فDDDDولى بعDDDDده ابنDDDDه بDDDDاديس ٠فDDDDدامت رياسDDDDته ،واتصDDDDل ملكDDDDه ،إلDDDDى أن ھلDDDDك 

  ٠ ٣٣٣ــ٣٣٢ص١/،ج
محDDب الDDدين الخطيDDب ،القDDاھرة ـDDـ :ابDDن الخطيDDب ، اللمحDDة البدريDDة فDDي الدولDDة النصDDرية ،صDDححه ووضDDع فھارسDDه  )٤(

   ٠ ٤٥الحميري،الروض،ص؛   ١٦ھـ ــ ص١٣٤٧
أحسDان عبDاس ، :، نفح الطيب من غصن ا>ندلس الرطيب ،تDح ) ھـ١٠٤١ت(المقري احمد بن محمد التلمساني ) ) ٥(

  ٠ ١١٧،ص ١/م ، م١٩٨٨بيروت ــ  دار صادر ــ
احمد محمد الطوخي ،مظاھر الحضارة في ا>ندلس في عصر بني ا>حمر، مؤسسة شباب الجامعة ــ أسكندرية ــ ) ) ٦(

  ٠ ٤٩م ، ص ١٩٩٧
،دار القلDم ـDـ بيDروت ـDـ ١عبد الرحمن علي ألحجي ، التاريخ ا>ندلسي من الفتح اlسaDمي حتDى سDقوط غرناطDة ،ط)٧(

  ٠ ٥١٨ص م،١٩٧٦
، ولDم يDأل ) م٩٥٥/ھDـ٣٤٤(مدينة إسaمية البناء محدثDه، أنشDأھا الخليفDة عبDد الDرحمن الناصDر فDي سDنة :  المرية )٨(

جھد في تحسينھا ،وقدر لھذه المدينة إن تلعب دورا ھاما في تاريخ ا>ندلس ، و كانت أعظم قواعDد ا>سDطول ا>ندلسDي 
؛احمDد أبDو الفضDل ،  ١٨٣الحميري ، صفة جزيرة ا>نDدلس ، ص : نظر ي٠في عصر الخaفة ا>موية وعصر الطوائف 

  ٠ ١١م ص١٩٩٦تاريخ مدينة المرية ا>ندلسية في العصر اlسaمية ، دارالمعرفة الجامعية ــ أسكندرية ــ 
  

الDديار  مدينة با>ندلس على شاطئ البحر عليھا سور صخر ،والبحر في قبلھا ،وھي حسنه عامرة أھلة كثير: مالقة ) ٩(
  ٠ ٥١٧الحميري ، الروض  المعطار ، ص: ، ولھا ربضان كبيران وھي من تأسيس ا>ول ، ينظر 

  ٠ ٥١٨؛ ألحجي ،التاريخ ا>ندلسي، ص ١١٩ــ١١٥، ص١/ابن الخطيب ،اlحاطة م )١٠(
    ٠ ٣٠٦، ص) بaت(طاھر مظفر العميد ، أثار المغرب وا>ندلس ، بيت الحكمة ــ بغداد ــ ) ١١(
  ٠وھو نھر غرناطة ،يصب في نھر الوادي الكبير ) :سنجيل(نيل او ش*  
  ٠ ١٤٨،ص ١/المقري، نفح الطيب ، م) ١٢( 
    ، أخبDار مجموعDة فDي فDتح ا>نDدلس وذكرامرائھDا رحمھDم هللا تعDالى ) ھDـ ٤ت النصف ا>ول من ق(مؤلف مجھول ) ١٣(  

؛ ابDن عDذاري  ٢٠م ، ص١٩٨٩دار الكتاب اللبناني ــ بيDروت ـDـ ، ٢إبراھيم ا�بياري ،ط: والحروب الواقعة بھا بينھم ،تح
كDو�ن وبروفنسDال ، :،البيان المغرب في أخبار ا>نDدلس والمغDرب ،تDح ) ھـ٧١٢ت(أبو العباس احمد بن محمد المراكشي 

   ٠ ١٠ــ ٩، ص٢، ج) بaت(دار الثقافة ــ بيروت ــ 
  ٠ ٣٠٦العميد ،أثار المغرب وا>ندلس ، ص)٤١( 

، ص ) بaت(ا>مير شكيب ارسaن ، الحلل السندسية في ا�خباروا�ثار ا>ندلسية ،دار مكتبة التراث ـ بيروت ــ   )١٥(
٠ ١٨٨  
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  ٠ ٣٠٦؛ العميد ،أثار المغرب وا>ندلس ، ص ١٤٠،ص ١/ابن الخطيب ، اlحاطة ، ج) ١٦(
، ) بaت(ابن بطوطة ،دار صادر ــ بيروت ــ  ، رحلة)ھـ٧٧٩ت(ابن بطوطة أبو عبد هللا محمد بن إبراھيم اللواتي  )١٧(

  ٠ ٦٧٠ــ ٦٦٥ص 
احمد مختار : ،تاريخ ا>ندلس ،تح) م١١٧٧/ھـ٥٧٣ت بعد (ابن الكردبوس ،أبو مروان عبد الملك التو زري  )١٨(

  ٠ ١٠٤م ،ص ١٩٧١ألعبادي ، معھد الدراسات اlسaمية ــ مدريد ــ 
علي محمد البجاوي ،القاھرة ــ :ا�ستيعاب في معرفة ا>صحاب، تح،) ھـ٤٦٣ت(أبو عمر يوسف بن عبد البر  )١٩(

  ٠ ٥١٧؛ ألحجي ، التاريخ ا>ندلسي ، ص٥٩٤،ص٢،ج م١٩٦١
  ٥١٥؛ ألحجي ، التاريخ ا>ندلسي ،ص  ٤٤٦،ص ١المقري ، نفح الطيب ، م )٢٠(
ـ  ٥١٥>ندلسي ،ص ألحجي ، التاريخ ا  )٢١(   ٠ ٥١٦ـ
  ٠  ٥٦٠ــ ٥٥٩، ص ألحجي ، التاريخ ا>ندلسي  )٢٢(
  ٠ ٦١سورة ھود،ا�ية)  ٢٣( 

       سالم مصطفى ألبدري ، :،الجامع >حكام القران ، تح ) ھـ٦٧١ت(القرطبي ،أبو عبد هللا محمد بن احمد ا>نصاري  )٢٤(                 

   ٣٩ــ٣٨،ص ٩م ،ج٢٠٠٠، دار الكتب العلمية ــ بيروت ــ  ١ط             
ـ  ٥١١ألحجي ،التاريخ ا>ندلسي ، ص) ٢٥(                    ٠ ٥١٢ـ

  ، دارا�فاق الجديدة ــ بيروت         ٣لجنة أحياء التراث العربي ، ط: ابن الخطيب، اللمحة البدرية في الدولة النصرية ،تح )٢٦(                  

  ٠ ٦٣ــ٦٢م ، ص١٩٨٠ــ               
   ٠١٩٠ ندلسية الباقية ،صعنان، اyثار ا> )٢٧(               

   ٥٩،ص٣المقري ،نفح الطيب ، م  ) ٢٨(                
  ٠ ١٨٦عنان اgثار اSندلسية الباقية ، ص )٢٩(                
  ٠١٩٠ ،١٧٥عنان ، اyثار ا>ندلسية الباقية ، ص)٣٠(               

  ٠ ١٧٥عنان ، اyثار ا>ندلسية الباقية ، ص) ٣١(         

حدره ، ويمتد  ص!اعدا  يقع حي البيازين في شمال شرقي غرناطة ، تجاه ھضبة الحمراء ،ويفصله عنھا نھر: حي البيازين *
على سفح الت�ل حتى أسوار المدينة القديمة ، وشوارعه ضيقة متقاطعة ،ومازال كثير من منازله محتفظا بط!رازه اSندلس!ي 

زال يح!تفظ بنواف!ذه ونقوش!ه وزخارف!ه العربي!ة كامل!ة ،وق!د نقش!ت عل!ى مش!ارفه ،ونوافذھا العربي!ة المطل!ة عليھ!ا بعض!ھا م!ا
ينظDر  :أقس!ام الب!وليس  مرك!ز �ح!د،مك!رره ف!ي س!ائر مواض!عه ،وھ!و الي!وم ) الحمد Z على نعمة اbس!�م (وحافاته ،عبارة

  ٠ ١٦٨ـــ ١٦٧،عنان، اyثار ا>ندلسية الباقية ،ص

  ٠ ١٦٨لسية الباقية ، صعنان ، اyثار ا>ند )٣٢(         
  ٠ ١٧٤عنان ، اyثار ا>ندلسية الباقية ، ص )٣٣(               
  ٠ ١٧٥عنان ، اgثار اSندلسية الباقية ، ص )٣٤(               
   ٠ ١٨٦ا>ندلسية الباقية ،ص  عنان اyثار)٣٥(              
  م،                     ١٩٩٧،مكتبة الخانجي ــ القاھرة ــ ٤العرب المنتصرين ، طمحمد عبد هللا عنان ، نھاية ا>ندلس وتاريخ  )٣٦(       

  ٠ ٢٩٠ص 
مجلDة أفDاق عربيDة بحDث ـ ) قصDر الحمDراء فDي غرناطDة (افاق من فDن العمDارة العربيDة فDي ا�نDدلس  يوسف شريف ، )٣٧(   

  ٠ ٦٣م، العدد الثامن ،  ص١٩٧٦،مؤسسة رمزي للطباعة ــ  بغداد ــ 
  ٠ ١٩٢،٢٠٨، ١٩٠،  ١٦٤عنان،اyثار ا>ندلسية الباقية ،ص  )٣٨(              

  ٠ ٢١٨عنان ، اyثار ا>ندلسية الباقية ، ص )٣٩(        
  ٠ ٢٢٠، ٢١٨عنان ، اgثار اSندلسية الباقية ، ص )٤٠(             
  )bravo ei =        l  zaga  ei   الشجاع او الباسل(تعني :الزغل  *        
    ٠ ٢٢٠عنان ، اgثار اSندلسية الباقية ، ص )٤١(        

  ٠ ٢٢٠عنان ، اgثار اSندلسية الباقية ،ص  )٤٢(          
؛ احمد مختار العبادي ،دراسات في تاريخ المغرب  واSندلس  ٢٥٤الطوخي ، مظاھر الحضارة في اSندلس ، ص ) ٤٣(          

   ٣٠٠ــ٢٩٩، ص) ب�ت(ة ــ ،مؤسسة شباب الجامعة ــ إسكندري
     ٠ ٢١٧،ص٥/؛ القلقشندي ،صبح اSعشى ،ج ٤٢١،ص٣/ابن عذاري ، البيان المغرب، ج ) ٤٤(          

  ٠ ٢٥٤الطوخي ، مظاھر الحضارة في اSندلس ،ص )٤٥(         
رض السودان ومصر واSندلس ،صفة المغرب وا) ھـ٥٤٨ت حوالي (اbدريسي أبو عبد هللا محمد الشريف ألسبتي  )٤٦(        

  ٠ ١٩٨م ، ص ١٨٩٤دوزي ،ودي خوية ،ليدن ــ : مأخوذة من كتاب نزھة المشتاق في اختراق اSفاق ،تح
  ٠٣٠٢ــ  ٣٠٠ألعبادي ، دراسات ، ص )٤٧(        
  ٠ ٣٠٢ــ٣٠٠؛  ألعبادي ، دراسات ، ص  ٢٥٥الطوخي ، مظاھر الحضارة في اSندلس ،ص )٤٨(          

،المغرب في ذكر ب�د افريقية والمغرب وھو جزء من كتاب ) ھـ٤٨٧ت(البكري، أبو عبيد  عبد هللا بن عبد العزيز )٤٩(          
   ٠٢٥٥؛ الطوخي ، مظاھر الحضارة في اSندلس ،ص ٨٩،ص) ب�ت(المسالك والممالك ،دار الكتاب اbس�مي ــ القاھرة ــ 
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،نصوص عن اSندلس ،من كتاب ترصيع اSخبار وتنويع ا�ثار والبستان في ) ھـ٤٧٨ت(ن انس العذري ، احمد بن عمر ب) ٥٠(           
، ١٩٦٥عبد العزيز الھوائي ، مطبعة معھد الدراسات اbس�مية ــ مدريد ــ : غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك ،تح 

  ٠ ٨٦ص

  ٠ ٣٩٦ألعبادي ،دراسات ،  ص ) ٥١(       
  ٠ ٣٧٣ــ٣٧٢،ص٤/بطوطة، رحلة ابن بطوطة ،جابن  )٥٢(      

  

  
م من كتاب ١٢٣٢/ھـ٦٣٠خارطة ا�ندلس تظھر عليھا حدود سلطنة غرناطة والمدن التابعة لھا سنة
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