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مدينة الُمنكَّب في العصر األندلسي، دراسة في التَّاريخ الحضاري
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عامر أحمد القبج

كلية العلوم اإلنسانية - جامعة النَّجاح الوطنيَّة

 نابلس - فلسطين 

تاريخ االستالم: 04-08-2019                                           تاريخ القبول: 2019-10-10

ملخص البحث: 

ــط فــي أقصــى جنــوب األندلــس، وتوفَّــرت فيهــا  تقــع مدينــة الُمَنكَّــب علــى ســاحل البحــر المتوسِّ
مــات عديــدة مكنَّتهــا مــن القيــام بــدوٍر سياســيٍّ وحضــاريٍّ مهــمٍّ فــي مســيرة التَّاريــخ األندلســي.  مقوِّ
َرهــا الحضــري  وتأتــي هــذه الدِّراســة لتنــاُول الجوانــب الحضاريَّــة والثَّقافيَّــة؛ فرصــدت تطوُّ
ــراج والمســجد والمرســى،  ــة واألســوار واألب ــة كالقلعــة والقصب ــا العمرانيَّ ــت عــن مرافقه وتحدَّث
قــت إلــى اقتصادهــا، وتنــوُّع مزروعاتهــا التــي اشــتملت علــى مختلــف األصنــاف المرويَّــة  وتطرَّ
ــط،  ــى البحــر المتوسِّ ــى نشــاطها التِّجــاري كأحــد أهــم مراكــز التِّجــارة عل ــْت عل ــة. ووقَف والدَّيمي

ورصــدت إســهاماتها فــي الحركــة العلميَّــة األندلســيَّة مــن خــالل ُقضاتهــا وعلمائهــا وطلبتهــا.

راعة والتِّجارة. الكلمات الدالة: الُمَنكَّب، األندلس، الحضارة، العمارة، الزِّ

https//: doi.org/10.36394/jhss/18/1A/3
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عامر أحمد القبج ) 109 - 80(

المقدِّمة جغرافيَّة:

ــط،  تقــع مدينــة الُمَنكَّــب فــي أقصــى جنوبــي بــالد األندلــس، علــى ســاحل البحــر األبيض المتوسِّ
 Sierra Nevada( )Lopez and Perez, 2012:( فــوق ســفوح التــالل الجنوبيَّــة لجبــال الثلــج
94()1(، فــي منتصــف المســافة تقريبــًا بيــن مدينتــي المريــة)2( شــرقًا ومالقــة)3( غربــًا؛ وتبعــد الُمَنكَّب 
عــن المريــة مائــة ميــل علــى البحــر، وعــن مالقــة ثمانيــن )اإلدريســي، 2002: 570؛ أرســالن، 
ــة  ــاحلية الواقع ــلوبينية)4( الس ــدة ش ــا؛ بل ــة منه ــرب المواضــع المأهول ــن أق 1936: 1 / 129(. وم
شــرقيها )القلقشــندي، 1987: 5 / 211(، وُقــدِّرت المســافة بينهمــا بثمانيــة أميــال فــي البحــر، ومــن 
الُمَنكَّــب إلــى قريــة شــاط)5( اثنــا عشــر ميــاًل )اإلدريســي، 2002: 564(. وتبعــد الُمَنكَّــب عــن مدينــة 
ــن  ــة )الحمــوي، 1977: 5 / 216(. وم ــن الثاني ــي م ــوب الغرب ــى الجن ــاًل إل ــن مي غرناطــة أربعي
ــة الواقعــة علــى بعــد مائتــي ميــل إلــى الشــرق  أبــرز مــدن بــالد المغــرب المقابلــة لهــا؛ مدينــة المزمَّ

مــن مدينــة ســبتة فــي شــمال المغــرب األقصــى )القلقشــندي، 1987: 5 / 167(.

ــى  ــق المــؤدي إل ــة؛ يســلك المســافر الطري ــة مالق ــًا مــن مدين ــب انطالق ــى الُمَنكَّ وللوصــول إل
ج، يجــري علــى مقربــة مــن البحــر، فــي أحضــان هضاب  مدينــة المريــة، وهــو طريــق ضيــق متعــرِّ
ومرتفعــات صخريــة يتــراوح ارتفاعهــا مــا بيــن أربعيــن وخمســين متــرًا عــن ســطح البحــر، وأول 
ــُق  ــرق الطري ــدة نيرخــا )Nerja()6(، ومــن بعدهــا يخت ــي هــذا االتجــاه هــي بل ــرة ف ــدات الكبي البل
ــز الســاحل  ــار، 1997: 258(. ويتمي ــان، اآلث ــب )عن ــى الُمَنكَّ ــى الوصــول إل الهضــاَب شــرقًا حت
المتاخــم للمــدن األندلســية الجنوبيــة بالتواصــل، باســتثناء المناطــق التــي تصــب فيهــا األنهــار فــي 

.)Perez, 2012: 148( البحــر المتوســط

تسمى في المصادر اإلسالمية ِبجبال ُشَلْير، التي تصل حدودها الجنوبية إلى البحر المتوسط. )الحميري، 1984:   )1(
.)343

المرية: تقع في أقصى جنوب شرق األندلس، على البحر، وبينها وبين غرناطة مسير ثالثة أيام، وتحدها شلوبينية   )2(
من ناحية الغرب، وتتبع لها حصون وقرى كثيرة، وبها جامع بديع ودار صناعة للسفن، وتكثر حولها األشجار 

المثمرة. )العمري، 2010: 4 / 122 - 123(.
مالقة: تقع في أقصى جنوب األندلس، على البحر، لها ربضان، وبها دار صناعة للسفن، واشتهرت بالصناعات   )3(
والعنب.  والّلوز  كالتين  الفواكه  بكثرة  اشتهرت  كما  والفخارية،  والمقصات،  كالسكاكين  والحديدية  الجلدية، 

)العمري، 2010: 4 / 124(.
منيع،  السكر، وبها حصن  بزراعة قصب  اشتهرت  المرية.  مدينة  تقع غرب  أو شلوبانية،  شلوبينية: شلوبين،   )4(
وُخصصت إلرسال من يغضب عليه السلطان من أقاربه. )العمري، 2010: 4 / 123 - 124؛ عنان، اآلثار، 

.)262 :1997
شاط: قرية ومرسى عند مصب نهر شاط في البحر المتوسط إلى الغرب من الُمنكَّب، في المكان المعروف بالس   )5(
كاستياس )Las Castillas(، ويمر هذا النهر بحصن شاط الذي بني على مرتفع صخري يدعى في المصادر 
اإلسبانية بينون دي لوس كاستيخوس )Penon de los Castillejos(، على بعد ستة أميال شمال المنكب.) 

)Ayuntamiento, 2013: 39 - 40
نيرخا: ُيعتقد أنها قرية قلش الواقعة على ساحل البحر المتوسط بين المنكب ومالقة، وهي كثيرة العنب والتين   )6(

والفواكه. )العمري، 2010: 4 / 124(.
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اريخ الحضاري )92 - 895هـ / 711 - 1489م(  ) 109 - 80( ب يف العرص األندليس، دراسة يف التَّ مدينة امُلنكَّ

ــب بيــن خليجيــن متجاوريــن، وتحدُّهــا الجبــال مــن  وتقــع المنطقــة المأهولــة فــي مدينــة الُمَنكَّ
الناحيتيــن الشــرقية والشــمالية، وتشــرف عليهــا )فاخــاردو والتعزيــزي، 2012: 34؛ عنــان، 
اآلثــار، 1997: 258، 260(. وفــي شــرقيها يجــري نهــٌر يصــبُّ فــي البحــر )الحميــري، 1984: 
548(، وهــو نهــر بيــردي )Verde( )Lopez and Perez, 2012: 84(، الــذي ينبــع مــن جبــال 
ــي  ــر ف ــاه، وتكث ــاط ومرس ــر ش ــا نه ــي غربيِّه ــار، 2002: 96(، وف ــب، معي ــن الخطي ــلير )اب ش
غيــرة )عنــان، اآلثــار، 1997: 258(. وتعــد الُمَنكَّــب مــن المــدن القديمــة فــي  ســاحلها الخلجــان الصَّ
شــبه الجزيــرة اإليبيريــة، حيــث ُأنشــئت خــالل القرنيــن الثالــث والثانــي قبــل الميــالد كمســتعمرة 
Sexi Fir-( وأطلــق عليهــا الرومــان اســم سكســي فيرمــوم يوليــوم ،)Sexi )فينيقيــة باســم سكســي 

 Julius Caesar( )Lopez and Perez,( ــدًا لذكــرى يوليــوس قيصــر mum Lulium(، تخلي
ــذي  ــا، إن كان االمبراطــور ال ــوس قيصــر المقصــود هن ــو يولي ــن ه ــرف م 85 :2012(، وال ُيع
حكــم مــن 49 - 44ق.م أم ابنــه بالتبنــي الــذي حكــم مــن 27ق.م- 14م، الــذي يحمــل االســم ذاتــه.

ــالدي  ــن المي ــة الثام ــرن األول الهجري/بداي ــة الق ــي نهاي ــس ف ــح المســلمون األندل ــا فت وعندم
ــُت  ــن نكب ــدة، م ــاء موح ــا وب ــكاف وفتحه ــديد ال ــح وتش ــم الفت ــم ث ــب، بالض ــا الُمَنكَّ ــوا عليه أطلق
ــى  ــي بمعن ــا تأت ــوي، 1977: 5 / 216(، وهن ــك )الحم ــه َمنِكب ــك تعطي ــٌب، كأن ــو منكَّ ــيَء فه الش
ــب: عــَدل عنــه  ــب وتنكَّ االنحــراف عــن الشــيء واالبتعــاد عنــه، فيقــال: نكــَب عــن الطريــق، ونكَّ
وابتعــد. ونكَّــب فــالٌن عــن الصــواب: عــدل عنــه ومــال. وقامــة نكبــاء: مائلــة. ويقــال: نكَّــب اإلنــاَء 
ــور، 1414هـــ: 1 / 770،  ــن منظ ــه )اب ــحَّ عن ــي: تن ــن وجه ــب ع ــه. وتنكَّ ــه وكبَّ ــًا: إذا أماَل تنكيب
ــرة ُتشــتنف، فالتنكيــب  ــُة ِطَي ــن الخطيــب: »إال أن اســمها مظنَّ 771(، وينســجم هــذا مــع ذكــره اب
ــَرة فتعنــي: الشــؤم،  َي عنهــا يؤتنــف« )ابــن الخطيــب، معيــار، 2002: 96(، أي يبتــدئ، وأمــا الطِّ
ــا يوجــب  ــن منظــور، 1414هـــ: 4 / 512، 9 / 183(، مم ــديد )اب ــض الش ــي: البغ ــَنُف يعن والشَّ
الميــل واالبتعــاد والهْجــر. وربمــا ُأطلــق عليهــا هــذا االســم كنايــًة عــن موقعهــا الجغرافــي وطبيعــة 
ــى الجســم، ومناكــُب األرض:  تضاريســه، فالَمنِكــب هــو: مجتمــع رأس الكتــف والعضــد فــي أعل
جبالهــا. والُمَنكَّــب مــن األرض: المرتفــع )ابــن منظــور، 1414هـــ: 1 / 771، 772(، قــال تعالــى: 
ــا  ــي مواضعه ــك: 15(، أي ف ــا( )المل ــي َمَناِكِبَه ــوا ِف ــواًل َفاْمُش ــُم اأْلَْرَض َذُل ــَل َلُك ــذي َجَع ــَو الَِّ )ُه
ــن  ــى: الحص ــيٌّ يعن ــٌم عرب ــب« اس ــل أنَّ »الُمَنكَّ ــش، 1993: 10 / 152(، وقي ــة )الدروي الُمرتفع
ــم  ــل االس ــابهة حصــن يحم ــاذج المش ــن النم ــب، خطــرة، 2003: 77(. وم ــن الخطي ــع )اب المرتف
 Santa Cruz de( نفســه، بنــاه المغاربــة عــام 845هـــ / 1441م فــوق أنقــاض قلعــة ســانتا كــروث
Aguer( البرتغاليــة بالقــرب مــن أغاديــر علــى ُمرتَفــع ســاحلي أطلســي فــي أقصــى جنــوب غــرب 
بــالد المغــرب األقصــى، وممــا ُيالحــظ أن كال االســمين مصدرهمــا التشــابه الجغرافــي، مــا ُيشــير 
ــب قــد ســميت بهــذا االســم كنايــة عــن ارتفاعهــا وعلــو موضعهــا بالمقارنــة  علــى األغلــب أن الُمَنكَّ
مــع محيطهــا الســاحلي. وتســمى اليــوم المونيخــار )Almunecar(، اشــتقاقًا مــن االســم العربــي 

)فاخــاردو والتعزيــزي، 2012: 54، 55، 56(.
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عامر أحمد القبج ) 109 - 80(

ــد فتحــت  ــون ق ــن المرجــح أن تك ــب، وم ــح الُمَنكَّ ــى فت ــة إل ق المصــادر التاريخي ــم تتطــرَّ ول
ق إلــى العناصــر  خــالل المراحــل األولــى مــن الفتــح اإلســالمي إلبيريــا، كمــا أحجمــت عــن التطــرُّ
ــن  ــكَّلت م ــد تش ــي ق ــروف أن نــواة المجتمــع األندلس ــن المع ــتقرت بهــا، وم ــي اس الســكانية الت
المجاهديــن األوائــل الذيــن دخلــوا األندلــس ضمــن أفــواج متتابعــة، ابتــداًء مــن جيــش طــارق بــن 
زيــاد )ت. 101هـــ / 720م( عــام 92هـــ / 711م، وكان معظمــه مــن البربــر، وجيــش موســى بــن 
ــمَّ  ــب، ث ــه العنصــر الغال ــرب في ــكَّل الع ــذي ش ــر )ت. 97هـــ / 716م( عام93هـــ / 712م ال نصي
العناصــر التــي عبــرت خــالل الســنوات القليلــة الالحقــة )لالطــالع علــى تفاصيــل حملتــي طــارق 
وموســى والحمــالت التــي تلتهــا؛ انظــر: ابــن القوطيــة، 1989: 33 - 44؛ مجهــول: أخبــار 1989: 
16 - 49(. وُعــرف الفاتحــون األوائــل الذيــن دخلــوا مــع طــارق وموســى بالبلدييــن، أي أنهــم أهــل 
ــاميين  ــم بالش ــن تاله ــرف م ــقاته، وُع ــح ومش ــاء الفت ــم أعب ــا، لتحمله ــا ومالكوه ــالد وأصحابه الب
ــى  ــي األراضــي المفتوحــة، وتركــز اســتقرارهم عل ــرو، 2003: 74(. وانتشــر المســلمون ف )خي
ــة  ــا األراضــي الخصب ــرت فيه ــي توف ــي المناطــق الت ــى، وبخاصــة ف ــح األول طــول خطــوط الفت
لــت العديــد مــن العناصــر البربريــة االســتقرار فــي المناطــق الجبليــة، انســجامًا  والميــاه، كمــا فضَّ
مــع طبيعــة بيئتهــم األصليــة فــي بــالد المغــرب )خيــرو، 2003: 77(، ومــا أن اســتقرت أعمــال 
ن المجتمــع األندلســي مــن العــرب والبربــر والموالــي. وبعــد اضطــرام نــار الفتنــة  الفتــح حتــى تكــوَّ
عقــب انهيــار الدولــة األمويــة فــي األندلــس؛ أصبــح البربــر الوافــدون مــن بــالد المغــرب عنصــرًا 
ــن )454 - 541هـــ /  ــري المرابطي ــالل عص ــم خ ــة، وازداد عدده ــق الجنوبي ــي المناط ــارزًا ف ب
1062 - 1146م( والموحديــن )541 - 668هـــ / 1146 - 1269م(. ولمــا أخــذت القواعــد الشــرقية 
والوســطى تســقط بيــد اإلســبان هــرع إلــى المــدن الجنوبيــة الكثيــر مــن األســر المســلمة، وبخاصــة 
ــي  ــري والعرب ــون البرب ــت بالل ــالدي، فاصطبغ ــر المي ــث عش ــابع الهجري/الثال ــرن الس ــذ الق من
والمولَّــدي والُمســتعربي )خطــاب، 2003: 115 - 116()1(. ومــن الناحيــة اإلداريــة؛ عــدَّت 
ــب مــن عمــل كــورة إلبيــرة الــذي ضــم أيضــًا غيــر مدينــة إلــى  المصــادر اإلســالمية مدينــة الُمَنكَّ
جانــب غرناطــة، فضــاًل عــن عــدد كبيــر مــن الحصــون )اإلدريســي، 2002: 2 / 537؛ الحمــوي، 
1977: 5 / 216؛ أرســالن، 1936: 1 / 75(، ثــم أصبحــت المدينــة فيمــا بعــد تتبــع إقليــم غرناطــة 

)ابــن الخطيــب، اللمحــة، 1347هـــ: 19(. 

مظاهر الحضارة العمرانيَّة في مدينة الُمنكَّب

ــات  ــى عملي ــب عل ــي الغال ــة ف ــب العمراني ــم الُمَنكَّ ــول معال ــة ح ــات الحديث ــدت الدراس اعتم
المســح والتنقيــب األثــري، وعلــى الســجالت اإلســبانية التــي وثَّقــت األراضــي والممتلــكات الثابتــة 

المولَّدون: جيل نشأ عن مصاهرة العرب والبربر للمسيحيِّين. )سالم، 1999: 128(. المستعربون: اإلسبان الذين   )1(
ظلوا على دينهم وعاشوا في التجمعات السكانية اإلسالمية، وتعلموا العربية وتعاملوا بها، وكان لهم رئيس يسمى 

القومس، وقاض يسمى قاضي العجم. )الحماد، 1996: 165(.
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اريخ الحضاري )92 - 895هـ / 711 - 1489م(  ) 109 - 80( ب يف العرص األندليس، دراسة يف التَّ مدينة امُلنكَّ

ــع اقتصــادي  ــى الســكان الجــدد، وهــي وثائــق ذات طاب ــة، بهــدف توزيعهــا عل بعــد ســقوط المدين
مالــي ضريبــي )Perez, 2012: 149(، وعلــى الرغــم مــن ذلــك؛ أفــادت أن معظــم أحيــاء المدينــة 
القديمــة كانــت علــى ســطح تــل ســان ميغيــل )San Miguel(، حيــث حــطَّ المســلمون رحالهــم فــي 
ــر  ــن الهج ــي م ــذاك يعان ــل حين ــى )Lopez and Perez, 2012: 84(، وكان الت ــرات األول الفت
ــم  ــن أه ــدًا م ــح واح ــي العصــر اإلســالمي فأصب ــا ف ــكان )Perez, 2012: 151(، وأم ــة الس وقل
األماكــن المأهولــة، معتمــدًا فــي نمطــه العمرانــي علــى نظــام التخطيــط العمرانــي اإلســالمي، الــذي 
ينطلــق مــن الوســط، حيــث الجامــع والقصــر والقلعــة، وفــي القرنيــن الرابــع والخامــس الهجرييــن/
العاشــر والحــادي عشــر الميالدييــن، أي خــالل عصــر الخالفــة ومــا تــاله، بــدأت المدينــة تتمتــع 
ــم  ــن المرصــوص والحجــارة، وت ــت أســوارها باســتخدام الطي ــد أن ُبني ــد بع ــي جدي ــع عمران بواق
ــزي، 2012: 132، 133 - 134، 149(.  ــاردو والتعزي ــة )فاخ ــة مربع ــراج مصمت ــا بأب تدعيمه
واشــتملت علــى ثالثــة أبــواب: بــاب بلــش مالقــة فــي الغــرب، وبــاب غرناطــة فــي الشــمال، وبــاب 

.)Ayuntamiento, 2013: 36( ــوب ــي الجن البحــر ف

وابتــداء مــن القــرن الســادس الهجري/الثانــي عشــر الميــالدي أصبحــت الُمَنكَّــب مدينــة 
متكاملــة أكثــر مــن كونهــا حصــن أو مرســى، وفــي فتــرة حكــم بنــي نصــر اتســع نطــاق تمدُّدهــا 
ــوي  ــم العل ــم القس ــاق به ــن ض ــكان، الذي ــدد الس ــى ع ــرأت عل ــي ط ــادة الت ــبب الزي ــي بس العمران
ــل ســان ميغــل، فحصــل تمــدُّد نحــو الشــمال والشــرق، ممــا جعــل مــن الضــرورة بمــكان  مــن ت
ــة  ــى مدين ــاء ســور آخــر )Ayuntamiento, 2013: 35 - 36(، وعندمــا ســيطر اإلســبان عل بن
ــب عــام 895هـــ / 1489م كانــت تشــغل ثالثــة مــن التــالل، فضــاًل عــن ربضيــن خارجييــن  الُمَنكَّ
تابعيــن لهــا )فاخــاردو والتعزيــزي، 2012: 134، 219(. وفضــاًل عــن األحيــاء اإلســالمية، فقــد 
اشــتملت المدينــة علــى حــي خــاص باليهــود، مغلــق ومعــزول عــن باقــي أجــزاء المدينــة، بمحــاذاة 
بــاب البحــر، وفيــه كنيســهم )فاخــاردو والتعزيــزي، 2012: 28(، ويبــدو أن وجــوده بالقــرب مــن 
بــاب البحــر مرتبــط بنشــاطهم التجــاري ومــا يعنــي ذلــك مــن أهميــة وفائــدة لالقتصــاد اإلســالمي 
)Ayuntamiento, 2013: 36(. وأمــا مقابــر المدينــة فاثنتــان؛ إســالمية فــي حــوض نهــر بيــردي 
بالقــرب مــن بــاب غرناطــة، ويهوديــة فــي حــوض نهــر ســيكو غربــي المدينــة، بالقــرب مــن بــاب 

.)Perez, 2012: 53( بلــش

ــم األثريــة الفينيقيــة والرومانيــة، وبخاصــة  ــب علــى العديــد مــن المعال واحتــوت مدينــة الُمَنكَّ
 Lopez and( تلــك العائــدة إلــى حقبــة مــا بعــد هزيمــة القرطاجنييــن فــي الحــرب البونيقيــة الثانيــة
Perez, 2012: 84(، وتطرقــت المصــادر اإلســالمية إلــى بعضهــا، كالعقــود والقناطــر والســواقي 
ــب حصــن  ــي الُمَنكَّ ــال العــذري )ت. 478هـــ / 1085م(: »وف ــة، فق ــوات واألحــواض المائي والقن
قديــم وهــو منيــع جــدًا، وفيــه آثــار لــأُلول كثيــرة، وهنالــك أثــر ســاقية قــد اســتجلبت إلــى الحصــن، 
وبقــرب الحصــن مــن ناحيــة الشــمال صنــم مبنــي بالحجــارة والجــص متقــن البنــاء، يكــون ارتفاعــه 
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عامر أحمد القبج ) 109 - 80(

أكثــر مــن مائــة ذراع، كان المــاء المجلــوب إلــى الحصــن يتنفــس فــي أعــاله وينــزل إلــى األرض، 
ــا هــذا«  ــى يومن ــه إل ــن في ــك بي ــر ذل ــم، وأث ــاع الصن ــدر ارتف ــى الحصــن، فيصعــد بق ــم يذهــب إل ث

)العــذري، د. ت: 90(.

وقــال اإلدريســي »وفــي وســطها بنــاء مربــع قائــم كالصنــم أســفله واســع وأعــاله ضيــق، بــه 
حفيــران ]حفرتيــن[ مــن جانبيــه، متصــالن مــن أســفله إلــى أعــاله، وبإزائــه مــن الناحيــة الواحــدة 
فــي األرض حــوض كبيــر يأتــي إليــه المــاء مــن نحــو ميــل علــى ظهــر قناطــر كثيــرة معقــودة مــن 
ــب أن  الحجــر الصلــد، فيصــب ماؤهــا فــي ذلــك الحــوض، ويذكــر أهــل المعرفــة مــن أهــل الُمَنكَّ
ذلــك المــاء كان يصعــد إلــى أعلــى المنــار وينــزل مــن الناحيــة األخــرى، فيجــري هنــاك إلــى رحــى 
ــك مــا  ــدرى المــراد بذل ــى البحــر، وال ُي ــل مطــل عل ــى جب ــي أثرهــا اآلن، عل ــرة كانــت وبق صغي
كان« )اإلدريســي، 2002: 2 / 564(. وعــن هــذا المعلــم العجيــب قيــل: »األثــر المنبــئ عــن كان 
وكان، كأنــه مبــرد واقــف، أو عمــود فــى يــد مثاقــف، قــد أخــذ مــن الدهــر األمــان، وتشــبه بصــرح 
هامــان، وأرهفــت جوانبــه بالصخــر المنحــوت، وكاد أن يصــل مــا بيــن الحــوت والحــوت«، يعنــي 
بالحــوت األول: الســمك، وباآلخــر: النجــم، كنايــة عــن عظــم ارتفــاع هــذا المعلــم )ابــن الخطيــب، 
معيــار، 2002: 94(. وأمــا الحميــري فقــال: »وبقــرب حصــن الُمَنكَّــب مــن ناحيــة الشــمال ديمــاس 
عظيــم، مبنــى مــن حجــارٍة، مربــع األســفل محــدد األعلــى، ارتفاعــه نحــو مائــة ذراع، فــي رأســه 
منفــس للمــاء المجلــوب إليهــا، وقــد نحــت فــي عــرض جهــة الديمــاس الجنوبيــة مــن أعــاله إلــى 
أســفله مصــب للمــاء، حتــى وصــل إلــى األرض فــدلَّ أن المــاء كان مجلوبــًا مــن موضــٍع هــو أرفــع 
مــن هــذا الصنــم«. وأضــاف مقطعــًا آخــر حــاول مــن خاللــه شــرح معالــم هــذا األثــر والوقــوف 

علــى طبيعــة عملــه ووظيفتــه )الحميــري، 1984: 548 - 549(. 

وفــي قــراءة تحليليــة لمــا جــاء فــي هــذه النصوص؛ يتضــح مما ورد لــدى العــذري أن »الصنم« 
ــذي كان يــزود حصــن  ــغ فــي تقديــر ارتفاعــه، هــو جــزء مــن النظــام المائــي ال ــذي ذكــره وبال ال
ســان ميغــل بالميــاه مــن الخــزان الموجــود علــى تــل الكنيســة، حيــث كان المــاء الهابــط منــه يجــد 
طريقــه للصعــود إلــى تــل ســان ميغــل عــن طريــق قنــاة مهمتهــا نقــل المــاء إلــى القلعــة، ممــا يعنــي 
أن مهمــة »الصنــم« تكمــن فــي العمــل علــى الوصــل بيــن المــاء القــادم مــن تــل الكنيســة وبيــن نقطــة 
هبوطــه إلــى القلعــة، إذن فــإن األمــر يتعلــق بنظــام مائــي كانــت وظيفتــه تزويــد المدينــة بالمــاء، 
ويبــدو أن العــذري لــم يكــن علــى درايــة كافيــة بماهيتــه. وأمــا اإلدريســي فظهــر أكثــر قــدرة علــى 
اســتيعاب األمــر حيــن وصــف ســير المــاء مــن أولــه إلــى آخــره، مســتخدمًا معلومــات قدَّمهــا لــه 
ســكان المدينــة، لكنــه ينتهــي بإعــالن جهلــه بالغايــة التــي أنشــئ مــن أجلهــا هــذا النظــام ملمِّحــًا بــأن 
رًا لمــا  الغــرض مــن بنائــه غيــر واضــح. وجــاء النَّــصُّ التوضيحــي الــذي أضافــه الحميــري مكــرَّ
أورده اإلدريســي، إال أننــا نجــد بعــض األمــور الجديــدة فــي نصــوص العــذري؛ أولهــا أنهــا تبــرز 
وجــود قناتيــن مائيتيــن كانتــا تجوبــان البنــاء مــن أعــاله إلــى أســفله، كمــا أشــارت هــذه النصــوص 
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اريخ الحضاري )92 - 895هـ / 711 - 1489م(  ) 109 - 80( ب يف العرص األندليس، دراسة يف التَّ مدينة امُلنكَّ

بشــكل واضــح إلــى عمليــة ســْوق المــاء حتــى يصــل لُيخــزن فــي حــوض، بفضــل قنــاة المــاء التــي 
ــزي، 2012: 83،  حــى )فاخــاردو والتعزي ــُر الرَّ ــا هــو ِذك ــا قســمان مقنطــران، وثانيه ــر منه ظه
86 - 87(. ويبــدو أن مســلمي األندلــس قــد اســتفادوا مــن هــذه التقنيــة، وبخاصــة إذا مــا علمنــا أن 
الملــك الغرناطــي الغالــب بــاهلل محمــد األول بــن األحمــر )635 - 671هـــ / 1238 - 1273م()1( 
كان قــد أمــر ببنــاء ســد علــى نهــر حــدره المــار بغرناطــة، لُتســحب منــه الميــاه وُترفــع إلــى قصــور 

ــواقي )الذنــون، 1988: 41(.  الحمــراء بواســطة السَّ

وفــي الطــرف الجنوبــي مــن المدينــة القديمــة تقــع قلعــة الُمَنكَّــب، وتشــغل النتــوء الــذي يتوغــل 
فــي البحر)عنــان، اآلثــار، 1997: 260؛ فاخــاردو والتعزيــزي، 2012: 160(، وُعــدَّت مــن أكثــر 
قــالع األندلــس وحصونهــا قــوة ومنعــة )الحميــري، 1984: 548(، ُشــيِّدت مــن الخرســانة والطيــن 
المرصــوص والحجــارة )فاخــاردو والتعزيــزي، 2012: 169(، وتشــير أطاللهــا المتناثــرة أنهــا 
كانــت كثيــرة الضلــوع والمنحنيــات، ولهــا لســان يمتــد مــن أســفلها حتــى شــاطئ البحــر )عنــان، 
ــل،  ــس الت ــع تضاري ــف م ــه ليتكي ــم تعديل ــتطيل ت ــور مس ــا س ــط به ــار، 1997: 260(، ويحي اآلث
وكانــت أبــواب الســور تفضــي إلــى ســاحة القلعــة )فاخــاردو والتعزيــزي، 2012: 49 - 50(، التــي 
اشــتملت جدرانهــا علــى أحــد عشــر برجــًا مربعــًا )Perez, 2012: 150(، أهمهــا بــرج التشــريفات 
ــة القلعــة )فاخــاردو والتعزيــزي، 2012: 165(،  ــذي يحــرس بواب النصــري؛ البــرج الرئيســي ال
واســتخدمت هــذه األبــراج ألغــراض دفاعيــة، وإلطــالق إشــارات اإلعــالم والتحذيــر والتواصــل 
مــع الجهــات األخــرى بواســطة النــار ليــاًل والدخــان نهــارًا، ومــن خاللهــا يمكــن الســيطرة علــى 

.)Perez, 2012: 151( المناطــق المحيطــة وتلــك المحاذيــة للبحــر

وللقلعــة طابــق ســفلي، وتــدل األطــالل والمبانــي المهدَّمــة أنهــا كانــت تشــغل مســاحة كبيــرة 
ــا دروب  ــوة عليه ــة رب ــة الجنوبي ــن الناحي ــة م ــوم وراء القلع ــق، وتق ــن المراف ــد م ــت العدي ضمَّ
ــة األندلســية القديمــة، وفــي الفتــرات الالحقــة  ــار خطــط المدين ــدو أنهــا مــن آث ــة يب ومســالك ضيق
لــت الطاقــات الصغيــرة فــي أســوارها  للحكــم اإلســالمي بنيــت داخــل القلعــة كنيســة صغيــرة، وُحوِّ
مــن الداخــل إلــى أماكــن لوضــع اللوحــات المقدســة واألشــياء التذكاريــة )عنــان، اآلثــار، 1997: 
260(. وأمــا القصبــة فهــي جــزء مــن قلعــة الُمَنكَّــب، وتقــع فــي الجــزء العلــوي منهــا، ويعــود تاريخ 
ــع والخامــس الهجريين/العاشــر والحــادي عشــر الميالدييــن، وأحيطــت  ــى القرنيــن الراب بنائهــا إل
ــم بأبــراج مربعــة بنيــت مــن الطيــن المرصــوص المدعــم بالحجــارة، ووضــع لــكل بــرج  بســور مدعَّ
ــح أن يكــون  ركائــز حجريــة فــي زوايــاه )فاخــاردو والتعزيــزي، 2012: 49، 138 - 139(، ويرجَّ
هــذا الســور مــن عمــل ملــوك مملكــة غرناطــة خــالل القرنيــن الثامــن والتاســع الهجريين/الرابــع 

الغالب باهلل: أبو عبد اهلل، محمد بن يوسف بن محمد بن نصر ابن األحمر الخزرجي األنصاري، يعود أصله   )1(
إلى أرجونة من أعمال قرطبة، اعتلى عرش غرناطة بعد وفاة منافسه محمد بن يوسف بن هود عام 635هـ / 
1238م، وقضى عهده في مواجهة اإلسبان وأصهاره بني أشقيلولة، وتوفي عام 671هـ / 1273م. )حتاملة، 

.)564 - 562 :2000
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عامر أحمد القبج ) 109 - 80(

عشــر والخامــس عشــر الميالدييــن )Ayuntamiento, 2013: 5(، وكان لســور القصبــة بوابــة 
إســالمية معقــودة بعقــد عربــي تفضــي إلــى طريــق يختــرق المدينــة ليربطهــا مــع المرســى الواقــع 
ــزي، 2012:  ــاردو والتعزي ــار، 1997: 260؛ فاخ ــان، اآلث ــرقية )عن ــة الش ــة الجنوبي ــي الناحي ف
ــي العصــر  ــة، وبخاصــة ف ــاع عــن القلعــة والمدين ــة أحــد أهــم خطــوط الدف ــت القصب 126(. ومثَّل

.)Perez, 2012: 150( النصــري

وأمــا بخصــوص منظومــة األبــراج والرباطــات الدفاعيــة الخارجيــة؛ فيمكــن القــول أن مدينــة 
ــب قــد اشــتركت مــع كل مــن قلعتــي شــاط ومشــكريل)1(، فضــاًل عــن شــلوبينة، فــي تكويــن  الُمَنكَّ
منظومــة دفاعيــة خارجيــة أدَّت دورًا مهمــًا فــي حمايــة القطــاع الجنوبــي األندلســي، وُعــدَّت 
قلعــة شــاط فيهــا بمثابــة الــرأس )فاخــاردو والتعزيــزي، 2012: 36، 42(؛ التــي ُيمكــن مــن 
ــة إال  ــى المنطق ــيطرة عل ــكان الس ــن باإلم ــم يك ــا، ول ــب ونيرخ ــن الُمَنكَّ ــاحل بي ــة الس ــا رؤي قمته
بعــد إخضاعهــا )Ayuntamiento, 2013: 41(. ومنــذ القرنيــن الخامــس والســادس الهجرييــن/
الحــادي عشــر والثانــي عشــر الميالدييــن بــدأت مكانــة قلعــة شــاط الجبليــة وقيمتهــا الدفاعيــة عــن 
 Ayuntamiento,( الســاحل باالنحطــاط، لينتقــل الثقــل الدفاعــي إلــى الُمَنكَّــب والمناطــق الســاحلية
ــو  ــة التطــور والنم ــي األوضــاع السياســية وحال ــت ف ــي حصل ــرات الت 40 :2013(، بســبب التغي
التــي طــرأت علــى البنيــة العمرانيــة والســكانية فــي المناطــق الجنوبيــة، ممــا فــرض واقعــًا عســكريًا 
جديــدًا ليــس فــي داخــل مــدن الجنــوب وتجمعاتــه الســكانية وحســب، بــل فــي محيطهــا أيضــًا؛ حيــث 
ُبنيــت الرباطــات وأبــراج المراقبــة العســكرية اإلســالمية فــي المناطــق العاليــة فــي محيــط مدينــة 
ــب شــرقًا وغربــًا، وعلــى طــول الســاحل الممتــد حتــى مدينــة مالقــة، وبخاصــة فــي عصــر  الُمَنكَّ
ــوا علــى تعــزز النظــام الدفاعــي للقطــاع الجنوبــي األندلســي  ملــوك مملكــة غرناطــة، الذيــن عمل
)عنــان، اآلثــار، 1997: 260(. وبســبب كثــرة هــذه الرباطــات واألبــراج؛ فقــد تكونــت طبقــة مــن 
ســوا حياتهــم للدفــاع عــن المــدن األندلســية الجنوبيــة وجهــاد األعــداء )العبــادي  الصالحيــن الــذي كرَّ

ــالم، د. ت: 2 / 41(. وس

ومــن أهــم أبــراج مدينــة الُمَنكَّــب البــرج المســمى باســمها فــوق تــلٍّ علــى الضفــة اليســرى لنهــر 
ــص  ــب وادي النهــر الخصيــب، وهــو بنــاء أســطواني حجــري مجصَّ بيــردي، ويفصلــه عــن الُمَنكَّ
لــه مدخــل مــن ناحيــة الشــمال، بابــه مــن الطــوب، وفــي أعــاله قــوس منخفــض، ثــم البــرج الــذي 
ــب  ــن الُمَنكَّ ــاطئ بي ــى الش ــل عل ــوريُّو )Torre de Tesorillo( المط ــرج تيس ــبان ب ــميه اإلس يس
ــى  ــة عل ــرة النصري ــي الفت ــي ف ــى الشــمال الشــرقي منهــا، وبن وترامــاي )Taramay( الواقعــة إل
ــك  ــب )Ayuntamiento, 2013: 56 - 57(. وكذل ــة الُمَنكَّ ــراج قلع ــائي ألب ــط اإلنش غــرار النم
ــة  ــي ناحي ــى الســاحل ف ــرج آخــر يشــرف عل ــى لســان داخــل البحــر، وب ــم عل ــرج الراهــب القائ ب

مشكريل: تبعد عن مدينة المنكب مسافة قصيرة، وهي مرتفع مهم قائم بين مجريي نهري بيردي وسيكو، على   )1(
الضفة اليمنى من األول. )فاخاردو والتعزيزي، 2012: 37، 77(.
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اريخ الحضاري )92 - 895هـ / 711 - 1489م(  ) 109 - 80( ب يف العرص األندليس، دراسة يف التَّ مدينة امُلنكَّ

ــاط إســالمي  ــب ُوجــد رب ــى الغــرب مــن قلعــة الُمَنكَّ ــار، 1997: 260(، وإل ــان، اآلث الشــرق )عن
ــع  ــرا )Rabita de Xafra( )Ayuntamiento, 2013: 56. وم ــا دي ثاف ــبان رابيت اه اإلس ــمَّ س
أن معظــم هــذه األبــراج كان اســطوانيًا وفــق النمــط اإلســالمي الشــائع؛ فــإن بعضهــا كان مربَّعــًا أو 
متعــدِّد األضــالع، ويبلــغ متوســط قطرهــا أربعــة أمتــار ونصــف، وارتفاعهــا تســعة أمتــار ونصف، 
ــي  ــا ف ــت وظيفته ــة، وتمثل ــا دعامــات خشــبية، وتعلوهــا غرف ــر، وله ــيِّدت مــن الحجــارة والجي ُش
ــراب ســفن  ــا باقت ــاع، وإبالغه ــدة للدف ــالع المع ــات والق ــى القصب ــة وإصــدار اإلشــارت إل المراقب
ــاة  ــات المرابطــة وتتأهــب لمالق األعــداء )Ayuntamiento, 2013: 53 - 54(، فتســتعد الحامي
ــب والمناطــق  ــة الُمَنكَّ ــا أكســب مدين ــالم، د. ت: 2 / 41(، مم ــادي وس ــرًا )العب ــرًا أو بح ــدو ب الع
المحيطــة حصانــة مــن البــر والبحــر، وجعلهــا بمأمــن مــن األخطــار التــي يمكــن أن تتعــرض لهــا 

المواضــع األخــرى الواقعــة فــي الســهل.

ــة  ــواء المدين ــى احت ــديد إل ــاب ش ــة باقتض ــادر التاريخي ــارت المص ــرى؛ أش ــة أخ ــن ناحي وم
علــى جامــع كبيــر )ابــن الخطيــب، معيــار، 2002: 94؛ الحميــري، 1984: 548؛ عنــان، اآلثــار، 
1997: 261(، شــأنها فــي ذلــك شــأن ســائر المــدن اإلســالمية، وذلــك فــي طــرف الربــوة الشــمالي، 
قبالــة الحصــن، علــى بعــد نحــو أربعمئــة متــر منــه، وبعــد ســقوطها بيــد القشــتاليين فــي المحــرم 
مــن 895هـ/ديســمبر 1489م بنيــت علــى أنقاضــه كنيســة كبيــرة علــى الطــراز القوطــي )عنــان، 
اآلثــار، 1997: 260 - 261(، ســميت حينــذاك بســانتا ماريــا )Santa Maria(، وتعــرف اليــوم 
 ،)la Constitucion( بالقــرب مــن ســاحة الدســتور )la Encarnacion( بكنيســة ال إنكارناثيــون
امــات بالقــرب مــن بــاب البحــر  وهنــاك إشــارات لوجــود آثــار جامــع آخــر ومرافــق صحيــة كالحمَّ
)فاخــاردو والتعزيــزي، 2012: 127، 129، 135(. وممــا يدعــم هــذا القــول أن الحمامــات فــي 
ــة  ــز التجاري ــادق والمراك ــاجد والفن ــن المس ــرب م ــى بالق ــت تبن ــا كان ــادة م ــة اإلســالمية ع المدين
الســاحلية والداخليــة، لتوفيــر ســبل النظافــة والطهــارة )الحمــاد، 1996: 160(. وأمــا قصــر الحكــم؛ 
فاكتفــى ابــن الخطيــب باإلشــارة إليــه بالقــول »والقصــر المفتــح الطيقــان، المحكــم اإلتقــان« )ابــن 
الخطيــب، معيــار، 2002: 94(. ويفهــم مــن النــص أن القصــر قــد بنــي فــي مــكان خــارج القلعــة، 
وبخاصــة أنــه لــم ُيعثــر داخلهــا علــى آثــار لوجــوده )فاخــاردو والتعزيــزي، 2012: 106(. ومــن 
ناحيــة أخــرى؛ أشــارت المصــادر اإلســالمية إلــى وجــود دار لصناعــة الســفن )العمــري، 2010: 
4 / 124؛ ابــن الخطيــب، معيــار، 2002: 94؛ القلقشــندي، 1987: 5 / 211(، ويعتقــد أنهــا 
كانــت فــي مرســى الُمَنكَّــب، بالقــرب مــن مصــب نهــر بيــردي شــرقي المدينــة )الحميــري، 1984: 
ــن  ــاطها. وم ــا ونش ــى هيئته ــم تتطــرق إل ــا ل ــزي، 2012: 123(، ولكنه ــاردو والتعزي 548؛ فاخ
ــر  ــد ازدهــرت بســبب توف ــة ق ــر بالذكــر أن صناعــة الســفن فــي الموانــئ األندلســية الجنوبي الجدي
المــواد األوليــة وبخاصــة األخشــاب، نظــرًا لغنــى جبالهــا باألشــجار، وبخاصــة الصنوبــر )العبــادي 
وســالم، د. ت: 57؛ مصطفــى، 2011: 68 - 69(. ومــن ناحيــة أخــرى فقــد شــكلت دار الصناعــة 
ــن ســلبطور الهاشــمي )ت.  ــه اب ــي قيادت ــب، وممــن اشــتهروا ف ــًا ألســطول الُمَنكَّ ــدًا مهم هــذه راف
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عامر أحمد القبج ) 109 - 80(

755هـــ()1(، الــذي نــاب فــي القيــادة البحريــة عــن خالــه أبــي علــي الرنداحــي)2( لفتــرة قصيــرة، ثــم 
مــا لبــث أن رحــل إلــى بــالد المغــرب األقصــى، وتوفــي بمراكــش)3( )ابــن الخطيــب، اإلحاطــة، 

.)364 ،360 / 2 :1974

الزراعة في الُمنَكَّب

ــة حســنة« )اإلدريســي، 2002: 2 /  ــا »مدين ــي المصــادر اإلســالمية أنه ــب ف ــت الُمَنكَّ وصف
564؛ الحميــري، 1084: 548(، وعــادة مــا يطلــق هــذا الوصــف علــى المــدن العامــرة بالخيــرات، 
ــة، واكتفــت  ــة والتجاري ــرة بالمعلومــات حــول أوضاعهــا الزراعي ــدت فقي إال أن هــذه المصــادر ب
بإشــارات مختصــرة. فأمــا مــا يخــص أحوالهــا الزراعيــة؛ تجــدر اإلشــارة أن المنطقــة الجنوبيــة مــن 
البــالد كانــت تعانــي مــن قلــة األمطــار وعــدم انتظــام هطولهــا، ممــا تســبب فــي حصــول الجفــاف 
ــب علــى وجــه التحديــد إلــى  فــي بعــض الســنوات )Perez, 2012: 149(، فاضطــر أهالــي الُمَنكَّ
ــن  ــار م ــى األمط ــي عل ــكل كل ــا بش ــد زراعته ــي تعتم ــات الت ــن المنتج ــره م ــح وغي ــتقدام القم اس
خــارج البــالد األندلســية، بواســطة الســفن القادمــة إليهــا مــن البحــر )ابــن الخطيــب، معيــار، 2022: 
96(، ولــم يقتصــر األمــر علــى الُمَنكَّــب وحدهــا؛ فالعديــد مــن المــدن الســاحلية الجنوبيــة، كالمريــة 
مثــاًل، كانــت تســتقدم حنطتهــا وحبوبهــا مــن بــالد المغــرب، فــي الســنوات التــي يقــل فيهــا المطــر 

)العمــري، 2010: 4 / 123(.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك؛ أكــدت مختلــف المصــادر التاريخيــة، وبخاصــة الوثائــق اإلســبانية، 
ــزت  ــد تمي ــب؛ فق ــي الُمَنكَّ ــة ف ــار الزراع ــى ازده ــي أدت إل ــل الت ــن العوام ــد م ــر العدي ــى توف عل
ــمت مــا بيــن أراٍض ديميــة وأخــرى مرويــة،  باتســاع رقعــة أراضيهــا الصالحــة للزراعــة، التــي ُقسِّ
ــى  ــع مســاحتها للوقــف اإلســالمي؛ ألغــراض اإلحســان كالمحافظــة عل ــس مــا يقــرب مــن رب ُحِب
المســاجد وإعالــة الفقهــاء والمؤذنيــن والفقــراء والفتــداء األســرى، أو لألعمــال العامــة كحفــر اآلبار 
وشــق الطــرق وبنــاء الجســور أو ترميمهــا. وعــدَّت أراضيهــا مــن قطاعــات الســاحل المتوســطي 
ــتملت  ــر، واش ــو البح ــدر نح ــي تنح ــا الت ــال وتفرعاته ــمالية بالجب ــاح الش ــرد الري ــن ب ــة م المحمي
مــي الــذي يفيــض بــه نهــرا فيــردي فــي الشــرق  هــذه األراضــي علــى ســهول خصبــة مغطــاة بالطَّ

ابن سلبطور: أبو عبد اهلل، محمد بن محمد بن أحمد الهاشمى، من أهل المرية، ومن وجوه مدينته وأعيانها، نشأ   )1(
في بيت ذي حظوة في المال واألدب، فنظم الشعر، وبرع في ركوب البحر وقيادة األساطيل، اكتسب هذه المهارة 
واستهلك  مروءته،  أضاع  انحطاطًا  هواه  في  انحط  »ثم  المنكب،  أسطول  ولي  الرنداحي،  علي  أبي  خاله  عن 
عقاره، وهد بيته، وألجأه أخيرًا إلى اللحاق بالعدوة«، وتوفي بمراكش عام 755هـ / 1354م. )المقري، 1988: 

6 / 82، 84(. ويتضح من اسمه )Salvador( أنه من أصول إسبانية. )العبادي وسالم، د. ت: 306(.
أبو علي الرنداحي: هو ابن أبي الحسن علي الرنداحي قائد اسطول المرية، الذي قام بدور كبير في الدفاع عنها   )2(

عندما حاصرها ملك أراغون خايمي الثاني عام 709هـ / 1309م. )العبادي وسالم، د. ت: 306(.
مراكش: تقع في بالد المغرب األقصى، شمال شرق أكادير، وعلى بعد تسعة أميال شمال جبال درن، اختطها   )3(

أمير المرابطين يوسف بن تاشفين )456 - 500هـ / 1065 - 1106م(. الحموي، 1977: 5 / 94(.
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وســيكو فــي الغــرب، وعــالوة علــى ذلــك فــإن ميــاه هذيــن النهريــن، فضــاًل عــن نهــر شــاط، وفــرت 
ــاه األمطــار للزراعــة )فاخــاردو  ــة مي ــة عوَّضتهــا عــن عــدم كفاي لهــذه األراضــي ســقاية صناعي

والتعزيــزي، 2012: 238 - 239، 261(. 

وأفــاد مزارعــو الُمَنكَّــب بشــكل كبيــر مــن ميــاه األنهــار والينابيــع والميــاه الواقعــة فــي مجــاري 
ــزي، 2012: 220(،  ــاردو والتعزي ــة )فاخ ــم المروي ــي زراعته ــة ف ــدرات الجبلي ــيول والمنح الس
 ،)Ayuntamiento, 2013: 37( ــات والخضــروات كزراعــة قصــب الســكر واألرز والحمضي
ــري، 1984:  ــواقي )الحمي ــوات والسَّ ــة والقن ــر شــبكة مــن القناطــر المائي وبخاصــة فــي ظــل توف
ــردي  ــر بي ــن نه ــى م ــة اليمن ــى الضف ــري عل ــت تج ــي كان ــرى الت ــاقية الكب ــا الس 548(، وأهمه
)فاخــاردو والتعزيــزي، 2012: 130(. وأظهــرت الحفريــات األثريــة وجــود قنــاة مائيــة رئيســية 
لتزويــد المدينــة بالمــاء، وقنــوات فرعيــة أخــرى )Lopez and Perez, 2012: 86(، وممــا أســهم 
فــي ازدهــار القطــاع الزراعــي فــي أراضيهــا؛ إدخــال العــرب تقنيــات زراعيــة جديــدة لــم تعهدهــا 

 .)Ayuntamiento, 2013: 37 - 38( ــل ــن قب ــالد م الب

عهــا،  ــب والمناطــق المجــاورة بكثــرة أشــجار الفاكهــة وتنوُّ ونتيجــة لمــا ُذكــر اشــتهرت الُمَنكَّ
ــون  ــر الل ــدار أحم ــر المق ــة كبي ــن الصف ــب حس ــاط زبي ــة ش ــة: »وبقري ــجار الكرم ــة أش وبخاص
ــن  ــاًل عــن اب ــري، نق ــار المق ــد أش ــزازة« )اإلدريســي، 2002: 2 / 564(. وق ــه م يصحــب طعم
ــرات األندلــس  ــى خي ــن موســى )ت. 685هـــ / 1286م( إل ــي ب ــي الحســن عل ــي، أب ســعيد المغرب
ــن  ــل كالتي ــا أو يق ــي غيره ــدم ف ــا ُيع ــه م ــواع الفواك ــن أن ــا م ــه »وله ــب بقول ــب الُمَنكَّ ــرًا زبي ذاك
القوطــي والتيــن الشــعري ]الســفري[ بإشــبيلية .... وهــذان صنفــان لــم تــر عينــي ولــم أذق لهمــا منــذ 
بــي« )المقــري، 1988:  خرجــت مــن األندلــس مــا يفضلهمــا، وكذلــك التيــن المالقــي والزبيــب الُمَنكَّ
1 / 200(، وأشــار ابــن فضــل اهلل العمــري لشــهرة زبيبهــا وجودتــه بقولــه: »وبهــا زبيــب مشــهور 

ــري، 2010: 4 / 124(. ــم« )العم االس

ــر،  ــاج العصي ــتخدم إلنت ــًا، ويس ــتهلك طازج ــب كان ُيس ــن محصــول العن ــدو أن جــزءًا م ويب
ومــا يفيــض عــن حاجــة الســكان كان يتــم تجفيفــه زبيبــًا فــي شــهر أيلــول )فاخــاردو والتعزيــزي، 
ــلمين  ــذ، وبخاصــة أن المس ــة النبي ــى صناع ــة إل ــم تتطــرق المصــادر التاريخي 2012: 230(، ول
ــب، فقــد كان هنــاك يهــود وإيطاليــون وغيرهــم مــن  لــم يكونــوا يعيشــون وحدهــم فــي الُمَنكَّ
ــب فضــاًل عــن الكرمــة: المــوز  األمــم األخــرى. ومــن األشــجار المثمــرة التــي راجــت فــي الُمَنكَّ
ــارة،  ــا ألغــراض التج ــف ثماره ــم تجفي ــوز، وكان يت ــن والل ــري، 2010: 4 / 124(، والتي )العم
ــب علــى حــواف  وكانــت تــزرع فــي الفضــاءات الديميــة، أمــا أشــجار التــوت فزرعهــا أهــل الُمَنكَّ
األراضــي المرويــة لحاجتهــا الدائمــة للميــاه، واســتخدمت ثمارهــا لــألكل وفــي صناعــة العصائــر 

)فاخــاردو والتعزيــزي، 2012: 221، 228، 231(.
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ــل اهلل  ــن فض ــير اب ــة، ويش ــا النباتي ــي مزروعاته ــت ف ــوع الف ــب بتن ــي الُمَنكَّ ــت أراض وحفل
ــب  العمــري إلــى غنــى المناطــق الســاحلية الغرناطيــة بقصــب الســكر فــي مــروج شــلوبينية والُمَنكَّ
)اإلدريســي، 2002: 2 / 564؛ العمــري، 2010: 4 / 124(، وُيعتقــد أن القصــب قــد دخــل 
ــم  ــزت معظ ــالدي، وترك ــر المي ــع الهجري/العاش ــرن الراب ــي الق ــي ف ــوب األندلس ــي الجن أراض
ــب وعلــى ضفــاف  مزارعــه فــي المناطــق الرطبــة المتاخمــة مباشــرة لنهــر بيــردي غربــي الُمَنكَّ
الوديــان الواقعــة بيــن شــلوبينية ومطريــل، ومــن مزروعــات الُمَنكَّــب األخــرى: القطــن، والشــعير، 
والباذنجــان، والســبانخ، ممــا يــدل علــى كثــرة خيراتهــا الزراعيــة، التــي اســُتغلَّ العديــد مــن أصنافها 
ــع الغذائــي، مــع اإلشــارة أن مزارعيهــا اســتبعدوا الفجــل والجــزر واللفــت،  ــات التصني فــي عملي
ــزي، 2012: 220،  ــاردو والتعزي ــي اإلســالم )فاخ ــا ف ــة لحومه م ــر؛ المحرَّ ــذاء الخنازي ــا غ ألنه
ــى ســواحل  ــى غن ــد المصــادر اإلســالمية عل ــن تأكي ــى الرغــم م 221، 231، 262، 266(. وعل
الُمَنكَّــب بالثــروة الســمكية )اإلدريســي، 2002: 2 / 564؛ الحميــري، 1984: 548(، فإنهــا أغفلــت 
الحديــث عــن ثروتهــا الحيوانيــة. وممــا يدفعنــا إلــى االعتقــاد أنهــا كانــت تمتلــك مثــل هــذه الثــروة؛ 
عــي وتربيــة الحيوانات  حات الخضــراء الصالحــة للرَّ وجــود مســاحات كبيــرة مــن الغابــات والمســطَّ

.)Ayuntamiento, 2013: 39( ــا ــي محيطه ف

األحوال التجارية في الُمنكَّب

شــهدت مدينــة الُمَنكَّــب انتعاشــًا فــي تبادالتهــا التجاريــة الداخليــة والخارجيــة منــذ القــرن الثالث 
الهجري/التاســع الميــالدي، وظهــرت تأثيراتهــا بوضــوح خــالل الفتــرات الالحقــة، لوقوعهــا فــي 
ــة  ــدن مملك ــائر م ــة وس ــة ومالق ــدن المري ــا وم ــي األندلســي، وارتباطه ــاحل الجنوب منتصــف الس
غرناطــة وأجــزاء كبيــرة مــن بــالد األندلــس بشــبكة مــن الطــرق البحريــة والبريــة )جــاد الــرب، 
2002: 271(، وُعــدَّ ميناؤهــا الثالــث مــن حيــث األهميــة بعــد مالقــة والمريــة، لوقوعــه علــى طرق 
لــه ليكــون مركــزًا رئيســًا مــن مراكــز االســتقبال والتوزيــع البحــري فــي  المالحــة الدوليــة؛ ممــا أهَّ
 Perez, 2012: 154;( المنطقــة، فمــارس تجــار المدينــة دور الوســيط فــي التجــارة المتوســطية

.)Garcia, 2016: 170

ــن  ــة م ــة القريب ــق المنخفض ــى والمناط ــب بالمرس ــة الُمَنكَّ ــة بمدين ــة التجاري ــدِّدت المنطق وُح
البحــر، حيــث تقــع دار صناعــة الســفن والحوانيــت والمســامك، فضــاًل عــن دار جمــارك الســكر 
ــا المناطــق الشــمالية المرتفعــة فخصصــت  ــة، أم ــوة اإليطالي ــة جن ــت تابعــة لتجــار مدين ــي كان الت
لســكنى األهالــي، ويبــدو أن المكاتبــات التجاريــة وعمليــات التســليم كانــت تتــم فــي فنــدق ُخصــص 
لهــذا الغــرض، ومــع ذلــك فإنــه ال ُيســتبعد اشــتمال الُمَنكَّــب علــى قيســارية )فاخــاردو والتعزيــزي، 
2012: 128، 256(، وهــي ســوق مســقوف فيــه دكاكيــن متقابلــة تختــص بالســلع الثمينــة الفاخــرة، 
كالمنســوجات الحريريــة )الحمــاد، 1996: 159(. وأشــارت المصــادر اإلســالمية إلــى أنــه بالنظــر 
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هــا التجــار مــن مختلــف  إلــى تنــوع حاصالتهــا وتعــدد صناعاتهــا، وبخاصــة الغذائيــة منهــا؛ فقــد أمَّ
ــف  ــن مختل ــار م ــًا التج ــا أيض ــردد عليه ــري، 1984: 548(، وت ــية )الحمي ــالد األندلس ــاء الب أنح
ــًا لإلقامــة وممارســة النشــاط  ــًا مالئم ــا مكان ــن وجــدوا فيه ــة، الذي ــن والبنادق الجنســيات، كالجنويي
التجــاري، فتكونــت منهــم جاليــات، وصــار لديهــم فيهــا ممتلــكات خاصــة، فتحولــت المدينــة إلــى 

مركــز تجــاري عالمــي )فاخــاردو والتعزيــزي، 2012: 289(.

واعتمــدت تجــارة الموانــئ األندلســية الجنوبيــة علــى مــا ينتجــه األهالــي مــن محاصيــل 
ــة  ــادر التاريخي ــارت المص ــارج، وأش ــن الخ ــا م ــة إليه ــة القادم ــواد التجاري ــى الم ــة، وعل زراعي
ــي حاجــة الســوق  ــذي كان يكف ــب ال ــا، كالزبي ــي اشــتهرت به ــة الت ــواد التجاري ــى عــدد مــن الم إل
المحلــي األندلســي، فضــاًل عــن الســكر، الــذي ُيصــدَّر الفائــض منــه عبــر مرســاها إلــى مناطــق 
ــندي، 1987:  ــري، 2010: 4 / 124؛ القلقش ــي، 2002: 2 / 564 - 565؛ العم ــدة )اإلدريس بعي
5 / 211(، ويعكــس قيــام األهالــي بتجفيــف العنــب وتحويلــه إلــى زبيــب مهارتهــم وخبرتهــم فــي 
هــذا المجــال، كمــا يشــير تصنيــع الســكر مــن القصــب وإعــداده للتجــارة إلــى امتالكهــم للعديــد مــن 
مراكــز تصنيعــه واســتخراجه وتكريــره، فضــاًل عــن امتالكهــم التقنيــات الخاصــة بهــذه العمليــة. 
ــم  ــي تنظي ــرًا ف ــب دورًا كبي ــة والُمَنكَّ ــي مالق ــة« ف ــه غرناطــة الجنوي ــب وكالء »شــركة فواك ولع
إجــراءات شــراء الفواكــه وتخزينهــا وتوزيعهــا، وظــل االتجــار بثالــوث الفواكــه المجففــة )اللــوز 
والزبيــب والتيــن(، فضــاًل عــن الســكر، حكــرًا علــى الشــركة المذكــورة لفتــرة طويلــة مــن الزمــن، 
بــي اهتمامــًا كبيــرًا مــن جانــب التجــار الجنوييــن، الذيــن وصلــوا بــه إلــى بــالد  ولقــي الســكر الُمَنكَّ

ــزي، 2012: 266، 289، 296(. ــاردو والتعزي ــمال )فاخ ــر الش بح

ــي  ــٌر ف ــة دوٌر كبي ــئ الجنوبي ــن الموان ــره م ــب وغي ــاء الُمَنكَّ ــرى؛ كان لمين ــة أخ ــن ناحي وم
ربــط مــدن األندلــس بمختلــف موانــئ بــالد المغــرب، حيــث ارتبطــت بعالقــات تجاريــة متبادلــة، 
وبخاصــة فــي مجــال تجــارة الســكر، الــذي كان يــزرع قصُبــه بكثافــة علــى ســواحل البــالد 
ــه  ــي صناعت ــا ف ــرع أهله ــي، وب ــى األطلس ــة عل ــى المطل ــرب األقص ــي المغ ــة وأراض الجزائري
واســتخراجه؛ قــال العمــري: »ُيعمــل منــه أنــواع ويخلــص منــه مكــرر يجــيء فــي نهايــة البيــاض 
ــت  ــه كان ــه وتجارت ــدلُّ أن زراعت ــا ي ــذوق« )العمــري، 2010: 4 / 98(، م ــة ال ــة ولطاف والصالب
رائجــة ومزدهــرة فــي الحــوض الغربــي مــن البحــر المتوســط. فأســهم ذلــك فــي تمتيــن العالقــات 
التجاريــة بيــن األندلــس والمغــرب، وفــي تلبيــة حاجــات الســكان لمختلــف أنــواع الســلع، وبخاصــة 
خــالل المراحــل التــي تدهــورت فيهــا األوضــاع الداخليــة األندلســية. كمــا تمكنــت المــدن الســاحلية 
الجنوبيــة مــن إقامــة عالقــات تجاريــة خارجيــة مــع موانــئ مصــر والشــام، ممــا أدى إلــى النهــوض 
بالمســتوى المعيشــي لألهالــي، وازدادت ثرواتهــم مــن األمــوال التــي كانــت هــذه الموانــئ تدرهــا 
عليهــم )العبــادي وســالم، د. ت: 60 - 62؛ عبــد القــادر، 2013: 248؛ جــاد الــرب، 2002: 271؛ 

ــى، 2011: 79(. مصطف
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وشــهدت المدينــة نشــاطًا الفتــًا فــي مجــال تجــارة الحريــر، اســتالمًا وتســليمًا، بواســطة 
التجــار المحلييــن وتجــار البندقيــة وجنــوة، لوقوعهــا علــى طريــق الحريــر، شــأنها فــي ذلــك شــأن 
بلنســية والمريــة ومالقــة وجنــوة وغيرهــا مــن المــدن المتوســطية، ولعــب تجــار الجاليــة اليهوديــة 
ــة )فاخــاردو  ــواد التجاري ــواع الم ــف أن ــر وبمختل ــي االتجــار بالحري ــب دور الوســيط ف ــي الُمَنكَّ ف
ــر  ــد آخــر؛ ُعث ــى صعي ــزي، 2012: 255، 256، 259، 289، 294، 295، 297(. وعل والتعزي
فــي المدينــة علــى آثــار معامــل تمليــح األســماك )فاخــاردو والتعزيــزي، 2012: 18، 120(، التــي 
ــى اســتمرار  ــدل عل ــا ي ــى الرغــم مــن عــدم وجــود م ــة، وعل اســتغلت ألغــراض التجــارة المحلي
ــد  ــه مــن المحتمــل أن يكــون هــذا النشــاط ق ــالدي؛ فإن ــرن الخامــس المي ــح بعــد الق صناعــة التَّملي
ــن  ــن بي ــاًل م ــس تكام ــا يعك ــة )Ayuntamiento, 2013: 34(، مم ــرات الالحق ــي الفت ــتمر ف اس
اإلنتــاج الزراعــي والحيوانــي ومــا بيــن الصناعــات القائمــة عليــه، فأســهم ذلــك كلــه فــي ازدهــار 

التجــارة فــي مدينــة المنكــب وفــي غيرهــا مــن مــدن الســاحل األندلســي الجنوبــي.

شخصيات حضارية في الُمنَكَّب، ودورها العلمي والثقافي

ــب؛ فإنهــا  ــة الُمَنكَّ ــه مدين ــذي اصطبغــت ب ــع السياســي والعســكري ال ــى الرغــم مــن الطاب عل
احتضنــت العديــد مــن الشــخصيات العلميــة التــي مارســت فيهــا نشــاطها وفــق تخصــص كل منهــا، 
ــوم الفقــه والحديــث والقــراءات، ومــن العلمــاء مــن تولــى  واشــتملت هــذه التخصصــات علــى عل
فيهــا وظائــف رســمية كالقضــاء واإلمامــة والخطابــة وغيرهــا. ولوحــظ أن معظــم هــذه الشــخصيات 
ــي  ــون علمــي أو معرف ــى ل ــا عل ــم يقتصــر تخصــص معظمه ــا، ول ــي معارفه ــت موســوعية ف كان
ــد  ــة ق ــادر التاريخي ــارة أن المص ــع اإلش ــا، م ــخصيات قضاته ــذه الش ــرز ه ــن أب ــل م ــه. ولع بعين

صمتــت عــن التطــرق إلــى أي منهــم قبــل العصــر المرابطــي.

وتجــدر اإلشــارة أن المرابطيــن كانــوا قــد نشــروا عــددًا كبيــرًا مــن القضاة فــي المدن األندلســية 
ــن اإلدارة القضائيــة فــي غرناطــة مــن بســط ســلطتها  لممارســة أقصــى قــدر مــن الســيطرة، ممــا مكَّ
ــى  ــب، وحــرص المرابطــون عل ــدن كالُمَنكَّ ــن الم ــد م ــة واســعة شــملت العدي ــة قضائي ــى والي عل
ــذه  ــًا، وتصــدرت ه ــم ليســوا عرب ــع أنه ــة، م ــن أصــول عربي ــن ينحــدرون م ــم ممَّ ــن قضاته تعيي
الخطــة بيوتــات بعينهــا، كآل القليعــي، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، الذيــن ســاعدوا المرابطيــن 
 El Hour,( مــن غرناطــة )فــي القضــاء علــى حكــم الزيرييــن )403 - 483هـــ / 1012 - 1090م
ــن تولــوا منصــب القضــاء فــي مدينــة المنكــب خــالل العصــر المذكــور  175 ,172 :2013(. وممَّ
ــن الحســن األنصــاري الخزرجــي )ت. 526هـــ /  ــد ب ــن محم ــد اهلل ب ــد، عب ــو محم ــن جــال، أب اب
1132م(، الــذي يعــود بأصلــه إلــى مدينــة غرناطــة، وكان فقيهــًا جليــاًل، ويرتبــط بعالقــة مصاهــرة 
مــع قاضيهــا أبــي محمــد عبــد اهلل بــن علــي بــن ســمجون، الــذي واله قضــاء الُمَنكَّــب وغيرهــا )ابــن 

الزبيــر، 2008: 70(.
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اريخ الحضاري )92 - 895هـ / 711 - 1489م(  ) 109 - 80( ب يف العرص األندليس، دراسة يف التَّ مدينة امُلنكَّ

ومــن قضاتهــا أيضــًا ابــن الفــرس، أبــو القاســم، عبــد الرحيــم بــن محمــد بــن الفــرج بــن خلــف 
بــن ســعيد بــن هشــام األنصــاري الخزرجــي، مــن أهــل غرناطــة )ابــن األبــار، التكملــة، 1995: 
ــون األول  ــع األول ســنة 472هـ/كان ــي ربي ــة ف ــة المري ــد بمدين ــة، 1986: 114(. ُول 3 / 58، تحف
1079م، وينحــدر مــن نســل ســعيد بــن ســعد بــن عبــادة رضــي اهلل عنهمــا )ابــن األبــار، التكملــة، 
ــده  ــه وج ــد أبي ــى ي ــذ عل ــم، وتتلم ــت عل ــي بي ــأ ف ــي، 2000: 266(. ونش 1995: 3 / 58؛ التنبكت
ــه واآلداب  ــث والفق ــذ الحدي ــرآن وأخ ــرأ الق ــة، 1986: 114(، وق ــار، تحف ــن األب ــم )اب ــي القاس أب
ــراءات، ورحــل  ــا الق ــذ عــن علمائه ــاطبة)1(، فأخ ــة وش ــى داني ــم رحــل إل ــة، ث ــاء المري عــن علم
إلــى قرطبــة لدراســة التفســير والحديــث واللغــة والنحــو )ابــن األبــار، التكملــة، 1995: 3 / 58؛ 
ــًا،  ــه كان فقيه ــه أن ــة، ووصفت ــه العلمي ــن مكانت ــادر ع ــت المص ــي، 2000: 265(. وتحدث التنبكت
حافظــًا، محققــًا، عارفــًا بالقــراءات وعللهــا )ابــن األبــار، التكملــة، 1995: 3 / 59، تحفــة، 1986: 
114؛ الذهبــي، معرفــة، 1997: 279، تاريــخ، 1995: 37 / 112؛ ابــن الجــزري، 1351هـــ: 1 / 
383(، ومــن مؤلفاتــه كتــاٌب فــي أحــكام القــرآن )ابــن األبــار، تحفــة، 1986: 115(، فكثــرت إليــه 
الرحلــة لتحققــه بصناعــة اإلقــراء، وأخــذ النــاس عنــه كثيــرًا وانتفعــوا بــه )ابــن األبــار، التكملــة، 
1995: 3 / 59؛ الذهبــي، معرفــة، 1997: 279؛ التنبكتــي، 2000: 266(. وكان ابــن الفــرس قــد 
تصــدر لإلقــراء بجامــع المريــة، ثــم اســتقر بغرناطــة، فأقــرأ بجامعهــا ودرس الفقــه وأفتــى، وولــي 
خطــة الشــورى، وقيــل أن أبــا بكــر بــن أبــي جعفــر القليعــي)2( واّله قضــاء المنكــب فقبلــه كارهــا، 
وبعــد وفــاة أبــي بكــر رجــع إلــى بلــده، وعندمــا اختلــت أوضــاع الدولــة المرابطيــة ســنة 539هـــ / 
ــب وأقــرأ بهــا )ابــن األبــار، التكملــة، 1995: 3 / 59؛ الذهبــي،  1144م)3( عــاد إلــى مدينــة الُمَنكَّ
تاريــخ، 1995: 37 / 112(، وتوفــي فــي 22 شــعبان 542هـــ / 15 كانــون الثانــي 1148م، ولــه 

ســبعون عامــًا )ابــن الجــزري، 1351هـــ: 1 / 383(.

وبعــد انقضــاء العصــر المرابطــي فــي األندلــس تولــى قضــاء الُمَنكَّــب عــدٌد مــن القضــاة، منهــم 
ي، الغرناطــي )ت. 544هـــ / 1049م(.  ابــن أبــي زمنيــن، أبــو خالــد، حمــد بــن عبــد الّرحمــن الُمــرِّ
ــٍة  ــِده، وكان ذا معرف ــم، َروى عــن شــيوخ بل ــٍت مشــهور بالعل ــي بي ــد عــام 497هـــ / 1104م ف ول
ــل، 2012: 4 /  ــي بغرناطــة )المراكشــي، الذي ــماع، وتوف ــة بالسَّ ــث، وعناي ــِة الحدي ــه ورواي بالفق
374(، ومــن أبــرز قضاتهــا ابــن َســَمُجون، أبــو القاســم، أحمــد بــن عبــد الــودود بــن عبــد الرحمــن 

شاطبة: تقع جنوب شرق األندلس، قريبة من البحر، بها عدد من القالع المنيعة، واشتهرت بصناعة ورق الكاغد،   )1(
ومنها إلى مدينة دانية خمسة وعشرون مياًل. )اإلدريسي، 2002: 2 / 556(.

أبو بكر بن أبي جعفر القليعي: محمد أحمد بن خلف بن عبد الملك بن غالب الغساني، غرناطي األصل، من أهل   )2(
العلم والفضل والحسب والدين، تولى منصب القضاء عام 508هـ / 1114م، وتوفي بغرناطة في أوائل صفر 

510هـ / 1116م )ابن الخطيب، اإلحاطة، 1975: 3 / 158 - 159(.
ثورة قامت ضد الحكم المرابطي في العديد من المدن األندلسية، وقف على رأسها ابن حمدين، أحمد بن محمد   )3(
التغلبي )ت. 546هـ / 1151م(. للتفاصيل؛ انظر: )الضبي، 1989: 1 / 64؛ ابن األبار، الحلة، 1985: 2 / 

212 - 215؛ ابن الخطيب، أعمال، 1956: 252 - 254(.
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عامر أحمد القبج ) 109 - 80(

بــي، )ت.  بــن علــي بــن عبــد الملــك بــن إبراهيــم بــن عيســى بــن صالــح الهاللــي، األندلســي، الُمَنكَّ
608هـــ / 1211م(، ولــد عــام 528هـــ / 1134م، ونشــأ فــي بيــت علــم وقضــاء تــَردَّد منهــم فــي 
ســلكه ثمانيــة عشــر قاضيــًا. تتلمــذ علــى يــد أبيــه، وغيــره مــن علمــاء القــرآن والتفســير والحديــث 
ــخ،  ــي، تاري ــل، 2012: 1 / 449 - 450؛ الذهب ــي، الذي ــرون )المراكش ــه كثي ــه، وروى عن والفق
ــط،  ــارع الخ ــرًا، ب ــًا ناث ــًا ناظم ــًا أديب ــمجون: »كان فقيه ــن س ــي اب ــل ف 1997: 43 / 288(. وقي
واســع الحــظ مــن الفضــل والعلــم، يغلــب عليــه الحديــث واألدب« )ابــن األبــار، التكملــة، 1995: 
 ، حبــة وبراعــة الخــطِّ 1 / 89(. وقيــل: »وكان مــن أهــل الفضــل التــاّم وُحســن الِعشــرة وكــرم الصُّ
ــظِّ  ــوِر الح ــَع وف ــه م ــَب علي ــم األدب، وكان أغَل ــْذق بعل ــة والَح واي ــُرق الرِّ ــة بُط ــة الكامل والمعرف
ســائل« )المراكشــي، الذيــل،  ــعر وُيجيــد إنشــاء الُخطــب والرَّ مــن علــوم شــّتى َيقــِرُض َنفيــَس الشِّ
ــن  ــن المتميزي ــبًا، وعي ــًا وحس ــس علم ــان األندل ــد أعي ــل أيضــًا: »كان أح 2012: 1 / 450(، وقي
فضــاًل وأدبــًا، فــاق األقــران نظمــًا ونثــرًا، وطــار خبــرًا وخبــرًا، وكانــت الرحلــة إليــه« )الذهبــي، 
ــب وولــي قضاءهــا، فاشــتهر  تاريــخ، 1997: 43 / 288(. ســكن أبــو القاســم ابــن ســمجون الُمَنكَّ
بالعــدل والّنزاهــة والطهــارة وإحقــاق الحــّق واإلنصــاف، إلــى أن أَســنَّ وَضُعــف، فاعتــزل القضــاء 
والزم إقــراَء الحديــث وإفــادَة الِعلــم، فعلــت روايُتــه وتنافــس أهــل العلــم فــي األْخــِذ عنــه، وُعــِرف 
بالثقــِة والعدالــة، وتوفــي بغرناطــة فــي 14 ربيــع اآلخــر 608هـــ / 24 أيلــول 1211م )ابــن األبــار، 
التكملــة، 1995: 89؛ المراكشــي، الذيــل، 2012: 1 / 450(، وقيــل توفــي بالُمَنكَّــب فــي 4 جمــادى 
اآلخــرة 607هـــ / 22 تشــرين الثانــي 1210م، ولــه ثمانــون عامــًا )الذهبــي، تاريــخ، 1997: 43 

.)288 /

ــن  ــن محمــد ب ــر، أحمــد ب ــو جعف ــاس، أب ــو العب ــدري، أب ــه العب ــن بون ــب اب ومــن قضــاة الُمَنكَّ
ــى  ــلفه إل ــل س ــود أص ــب، ويع ــل الُمَنكَّ ــن أه ــك )ت. 630هـــ / 1233م(، م ــد المل ــن عب ــد ب أحم
ــن  ــو الرضــى، بســام ب ــك أب ــد ذل ــي بع ــة، 1995: 1 / 109(، ويأت ــار، التكمل ــن األب غرناطــة )اب
أحمــد بــن حبيــب بــن عمــر بــن عبــد اهلل بــن شــاكر الغافقــي، الجيَّانــيِّ األصــل. ولــد عــام 557هـــ / 
1162م، وســكن مدينــة مالقــة، ونشــأ فــي بيــت علــم، فســمع العلــوم الدينيــة مــن أبيــه ومــن غيــره، 
وعــدَّ مــن أهــل الفضــل والــورع العنايــة بالحديــث والروايــة، ولــه حــظ مــن األدب والشــعر. ولــي 
القضــاء بالُمَنكَّــب وغيرهــا، فُحمــدت ســيرته. وتوفــي فــي 10 شــعبان 631هـــ / 10 أيــار 1234م، 
ــخ، 1998: 46 /  ــي، تاري ــة، 1995: 1 / 184؛ الذهب ــار، التكمل ــن األب ــة )اب ــر مالق ــن بظاه ودف

.)57

ــة، 1990: 3 /  ــان، دول ــبان عام633هـــ / 1236م )عن ــد اإلس ــة بي ــقوط قرطب ــدو أن س ويب
417 - 425(، والعديــد مــن المــدن األندلســية األخــرى، قــد أثــر ســلبًا علــى األوضــاع العلميــة فــي 
ــدون، المقدمــة، 2004: 2 / 168(، ومــن ناحيــة أخــرى؛ انتقــل الثقــل العلمــي  األندلــس )ابــن خل
إلــى مدينــة غرناطــة عاصمــة المملكــة الناشــئة منــذ عــام 635هـــ / 1238م، التــي ســارت علــى 
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اريخ الحضاري )92 - 895هـ / 711 - 1489م(  ) 109 - 80( ب يف العرص األندليس، دراسة يف التَّ مدينة امُلنكَّ

ــرًا،  ــًا كبي ــت القضــاء اهتمام ــا أول ــه، كم ــم وأهل ــام بالعل ــي االهتم ــن ف ــن والموحدي ــنة المرابطي س
ــى  ــن يحي ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــق ب ــر، عتي ــو بك ــراء، أب ــن الف ــب اب ــا بالُمَنكَّ ــن قضاته ــر م فظه
الغســاني ، الــذي ولــد بغرناطــة فــي ذي حجــة 635هـ/تمــوز 1238م، وعــرف عنــه أنــه كان أهــل 
ــا  ــغ فيه ــة والطــب، فنب ــه واللغ ــير والفق ــرة. درس التفس ــن العش ــار وحس ــة والفضــل والوق الجالل
جميعــًا، وصــار جامعــًا لكثيــر مــن أصنــاف المعــارف العلميــة، ومــن مصنفاتــه: جــزء مــن فضائــل 
ســور القــرآن و»نزهــة األبصــار فــي نســب األنصــار«، و »نظــم الحلــي فــي شــرح أرجــوزة أبــي 
علــي« ابــن ســينا فــي الطــب ، و »ناظــر العيــن فــي مختصــر البرهــان إلمــام الحرميــن«.  وفضــاًل 
ــة  ــرة، وعــرف بالعدال ــال إلبي ــر بشــلوبينية وبرجــة مــن أعم ــو بك ــد اســتقضي أب ــب فق عــن الُمَنكَّ
ــل، 1971: 3 /  ــار 1297م )المراكشــي، الذي ــي فــي 23 رجــب 696هـــ / 16 أي والنزاهــة ، وتوف

ــل، 1971: 3 / 181(. ــي، ذي ــن القاض 95 - 96؛ اب

ومــن القضــاة الذيــن تولــوا قضــاء المنكــب فــي العصــر الغرناطــي أبــو محمــد، عبــد اهلل بــن 
يحيــى بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا بــن عيســى بــن محمــد بــن يحيــى بــن زكريــا األنصــاري. 
ولــد بغرناطــة عــام 675هـــ / 1276م. وينحــدر فــي أصلــه مــن إحــدى العائــالت النبيهــة بمدينــة 
مرســيه، واشــتهر باألخــالق الرفيعــة، وســالمة الســجية، والتــزام الحشــمة. ولــي أبــو محمــد القضاء 
ولــم يكــن قــد تجــاوز الثامنــة عشــرة مــن عمــره، وذلــك فــي مختلــف الجهــات األندلســية، بمــا فيهــا 
ــب، فأظهــر فيــه عــداًل ونزاهــة ومعرفــة باألحــكام وحذقــًا فــي عقــد الشــرط وصناعــة  مدينــة الُمَنكَّ
الفرائــض وفــي صنعــة العــدد . ومــن األدلــة علــى فراســته وعلــو همتــه فــي العلــم مــا ورد علــى 
لســان أحــد أبنائــه: »ورد ســؤاٌل مــن تونــس مــع تاجــر وصــل فــي مركــب إلــى مدينــة الُمَنكَّــب أيــام 
ط فــي إخــراج زكاة مالــه ســنين متعــددة، ُســمِّيت فــي الســؤال مــع نســبة  قضائــه بهــا فــي رجــل فــرَّ
قــدر المــال، وُطلــب فــي الســؤال أن يكــون عملهــا باألربعــة األعــداد المتناســبة، إذ عملهــا بذلــك 
أصعــب مــن عملهــا بالجبــر والمقابلــة، فعملهــا وأخرجهــا بالعمليــن، وعبَّــر عنهــا بعبــارة حســنة، 
وكتبهــا فــي بطاقــة بخــط جميــل، فذكــر التاجــر أنــه لــم يبــق بتونــس فقيــه إال ونســخ منهــا نســخة 
واستحســنها« ، وتوفــي قاضيــًا ببســطة فــي 19 رمضــان 745هـــ / 23 كانــون الثانــي 1345م )ابــن 

الخطيــب، اإلحاطــة، 1975: 3 / 413 - 414(.

ويتضــح ممــا ذكــر أن معظــم مــن تولــوا قضــاء المنكــب خــالل الفتــرات المشــار إليهــا 
ينحــدرون مــن أصــول غرناطيــة وجــذور عربيــة حجازيــة ومشــرقية عريقــة، وربمــا يعــود ذلــك 
إلــى تأثــر أهــل األندلــس بشــكل عــام بمذهــب اإلمــام مالــك بــن أنــس، الحجــازي األصــل والنشــأة 
)ابــن خلــدون، المقدمــة، 2004: 2 / 190(، فضــاًل عــن أن أعــدادًا كبيــرة مــن العــرب مــن أصــول 
ــة  ــة المتعاقب ــر المراحــل التاريخي ــس عب ــالد األندل ــي ب ــة اســتوطنوا ف ــة وحجازي ــامية ومصري ش
ــي  ــرة، وف ــة كثي ــب ديني ــغلوا مناص ــة وش ــا العلمي ــي نهضته ــهموا ف ــى، 1982: 86(، فأس )عيس

مقدمتهــا القضــاء.
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عامر أحمد القبج ) 109 - 80(

ولم يقتصر دور مدينة المنكب على احتضان القضاة، بل اشـتملت على العديد من الشـخصيات 
الرسـمية األخـرى، وبخاصـة أولئـك الذيـن تولـوا مهمة اإلمامـة والخطابـة واإلقـراء بجامعها كأبي 
الحسـن، علي بن يحيى بن عيسـى القرشـي الُمَنكَّبي )ت. 552هـ / 1157م(، المعروف باألطربي، 
نسـبة إلـى قريـة قريبـة منها. وكان أبو الحسـن قـد ُولد بالُمَنكَّب عـام 472هــ / 1079م وعاش فيها، 
وأقـرأ فيهـا القـرآن وولـي الصـالة )ابـن األبـار، التكملـة، 1995: 3 / 195(. ومـن أهلهـا وعلمائها 
الذيـن شـغلوا مناصـب ممثلـة أبـو محمـد، عبـد الصمـد بـن محمد بـن يعيش بن إسـماعيل الغسـاني، 
بـي )الذهبـي، تاريـخ 1996: 41 / 143(، مـن أهـل مدينـة الُمَنكَّـب، وصاحـب  األندلسـي، الُمَنكَّ
الصـالة والخطبـة واإلقـراء بجامعهـا )ابـن األبـار، التكملـة، 1995: 3 / 114(، ثـم يأتـي بعـد ذلـك 
ابـن شـبرين، أبـو بكـر، محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد ابـن محمـد بـن 
عبـد الرحمـن بـن علـي، الفقيـه القاضـي المـؤرخ الكاتـب. كان جـده وأبـوه مـن أهـل العلـم والقضاء 
فـي إشـبيلية، ولمـا سـقطت بيـد اإلسـبان عـام 646هــ / 1248م، انتقـل أبـوه منهـا إلـى سـبتة، وبهـا 
ولـد أبـو بكـر، وعندمـا شـب انتقـل إلى غرناطـة، فارتسـم بالكتابـة السـلطانية، وكانت لـه رحلة إلى 
تونـس طلبـًا للعلـم، وولـي الكتابـة والقضـاء بعـدة جهـات، ثـم اسـتقر بمدينـة الُمَنكَّب وصـار »مدبر 
أحكامهـا، وعلـم أعالمهـا، ومتولـي نقضهـا، وإبرامها«. وعندما ُحبـس السـلطان الغرناطي أبو عبد 
اهلل محمـد الثالـث )701 - 708هــ / 1302 - 1309م()1( بقصبـة الُمَنكَّـب، حصلـت بيـن الرجليـن 
ألفـة ومـودة، فـكان ابـن شـبرين يجالسـه ويؤنس وحدته، وذات يـوم طلب منه السـلطان أن يعبِّر عن 
حالـه شـعرًا، فكتـب ابـن شـبرين قصيـدة، مطلعهـا: قفـا نفسـًا فالخطـب فيهـا يهـون ... وال تعجال إن 
الحديـث شـجون، وأمـا وفاتـه ففـي 2 شـعبان 747هــ / 17 تشـرين الثانـي 1346م )ابـن الخطيـب، 

اإلحاطـة، 1974: 2 / 239 - 240، 245(.

وعــدت المنكــب مــن أهــم المــدن التــي ارتحــل إليهــا طلبــة العلــوم الدينيــة لألخــذ عــن علمائهــا، 
ومنهــم مــن اســتقر بهــا واتخذهــا مكانــًا لإلقامــة الدائمــة أو المؤقتــة، ونذكــر مــن هــؤالء أبــا محمــد، 
ــم  ــي إقلي ــالوش ف ــة ش ــل قري ــن أه ــد 476هـــ / 1083م(، م ــلمي )ت. بع ــة السَّ ــن صدق ــد اهلل ب عب
ــب فُنســب إليهــا، وارتحــل منهــا إلــى الديــار الحجازيــة حاجــًا وطالــب  غرناطــة، الــذي ســكن الُمَنكَّ
علــم )ابــن الزبيــر، 2008: 71(، فســمع مــن علمائهــا وحــدَّث عنــه آخــرون )ابــن األبــار، التكملــة، 
ــن  ــد ب ــر، أحم ــو عام ــّي، أب ــن ُأب ــا اب ــوا فيه ــب ومات ــتقروا بالمنك ــن اس 1995: 2 / 257(. ومم
عبــد الرحمــن بــن ربيــع األشــعري القرطبــي. وكان قــد ولــد عــام 492هـــ / 1099م )ابــن األبــار، 
التكملــة، 1885: 1 / 55(، ونشــأ نشــأة علميــة دينيــة، وصــف بكمــال العنايــة بشــأن ســماع الحديــث 

أبو عبد اهلل الثالث المخلوع: محمد بن محمد الفقيه بن محمد بن يوسف بن نصر، ثالث ملوك غرناطة، تولى الحكم   )1(
عام 701هـ / 1302م، كان أديبًا وشاعرًا. قام بتجديد بناء المسجد األعظم بغرناطة، وأولى الجانب القضائي 
اهتمامه، وله العديد من المآثر الجهادية، إال أنه واجه العديد من الثورات الداخلية، والتي كان آخرها على يد 
أخيه أبي الجيوش نصر)708 - 713هـ / 1309 - 1313م(، الذي خلعه عن الحكم عام 708هـ / 1309م. )ابن 

الخطيب، اللمحة، 1347هـ: 47 - 56(.
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اريخ الحضاري )92 - 895هـ / 711 - 1489م(  ) 109 - 80( ب يف العرص األندليس، دراسة يف التَّ مدينة امُلنكَّ

ــة وبأســتجة)1(،  ــة، واســتقضي بقرمون ــة والعدال ــم، مــع الثق ــاء الشــيوخ واألخــذ عنه ــه ولق وروايت
وتوفــي بالُمَنكَّــب عــام 549هـــ / 1154م )ابــن العربــي، 1986: 175(، شــأنه فــي ذلــك شــأن الفقيــه 
أبــي عبــداهلل، محمــد بــن عبــد اهلل بــن الحســن بــن هانــي اللخمــي، الغرناطــي، الــذي نشــا فــي بيــِت 
ــب  مــًا عنــد الخاصــة والعامــة، وتوفِّــي بالُمَنكَّ َنباهــٍة وَحَســٍب وديــن، وكان فقيهــًا جليــل الَقــْدر معظَّ

عــام 558هـــ / 1163م )المراكشــي، الذيــل، 2012: 4 / 303(. 

ومــن الشــخصيات األخــرى؛ الُكَتْنــدي، أبــو بكــر، محمــد بــن عبــد الّرحمــن بــن عبــد العزيــز 
بــن خليفــة بــن أبــي العافيــة األزدي )ت. 583، أو 584هـــ / 1187 أو 1188م(، الغرناطــي، أصلــه 
مــن ُكتنــدة، وولــد عــام 507هـــ / 1113م، وســكن ُمرســية)2( ومالقــة ثــم غرناطــة والُمَنكَّــب، وكان 
راِويــًة فقيهــًا، متقدِّمــًا فــي علــوم الّلســان، بارعــًا شــاعرًا مجيــدًا، كاتبــًا بليغــًا )المراكشــي، الذيــل، 
2012: 4 / 381 - 382(، وكذلــك أبــو علــي، حســين بــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن يعقــوب )ت. 
584هـــ / 1188م(، المولــود فــي إحــدى قــرى بلنســية عــام 532هـــ / 1138م، وهــو مــن وفيــات 
الُمَنكَّــب، وأمــا التُُّرْجقــي، أبــو الحســن، علــي بــن عبــد الرحمــن )ت. بعــد 586هـــ / 1190م(، الــذي 
ــب تاجــرًا، فلقيــه فيهــا أبــو القاســم بــن ســمجون،  يعــود أصلــه إلــى البــالد التونســية؛ فدخــل الُمَنكَّ
ــه،  ــازري )536هـــ / 1141م()3(، وأنشــده أشــعارًا مــن نظم ــن للم ــر شــرح التلقي ــه أكث وأخــذ عن
ــة، 1995: 1 / 223، 3 / 245(. وممــن ســكنوا  ــار، التكمل ــن األب ــا رواه )اب ــع م ــه جمي وأجــاز ل
ــب وماتــوا فيهــا ابــن البيطــار، أبــو محمــد، عبــد الحــق بــن عبــد الملــك بــن بونــة بــن  مدينــة الُمَنكَّ
ســعيد بــن عصــام بــن محمــد بــن ثــور العبــدري )ت. 587هـــ / 1191م(، وهــو مــن مواليــد عــام 
504هـــ / 1110م، وُينســب أبــوه وأجــداده إلــى غرناطــة، أمــا هــو فُعــدَّ مــن أهــل مالقــة، ونشــأ فــي 
بيئــة علــم وأدب وثقافــة، وألبيــه تقــدٌُّم فــي هــذا الشــأن، فاعتنــى بــه وَأســمعُه صغيــرًا، ورحــل بــه 
ــماع فــي الحديــث  إلــى قرطبــة، وأورثــه علمــًا ونباهــة، وُوصــف بأنــه عالــي اإلســناد، صحيــح السَّ
)ابــن األبــار، معجــم، 2000: 266، التكملــة، 1995: 3 / 121 - 122(، وقيــل عنــه: »هــو الشــيخ 
ــب ابــن  الراويــة العــدل الثقــة« )الذهبــي، ســير، 1993: 21 / 276(. ومــن معاصريــه فــي الُمَنكَّ
ســمحون، أبــو الحســن، علــي بــن أبــي بكــر بــن عبــد الرحمــن بــن علــي الهاللــي، مــن أهــل المدينــة 
المذكــورة، وكان شــيخًا جليــاًل فقيهــًا عارفــًا نبيــاًل نبيهــًا ذا مــروءة كاملــة وخلــق حســن، مــن بيــت 
حســب وعلــم وديــن، لقــي شــيوخًا كثــر وأخــذ عنهــم، وكانــت لــه كتــب كثيــرة. توفــي بالُمَنكَّــب فــي 
6 رمضــان 596هـــ / 19 حزيــران 1200م )ابــن الخطيــب، اإلحاطــة، 1977: 4 / 185 - 186(.

رة، تقع إلى الشرق من إشبيلية، وبينها وبين أستجة خمسة وأربعون مياًل. )الحميري، 1984:  قرمونة: مدينة مسوَّ  )1(
رة تقع جنوب غرب قرطبة وشمال شرق قرمونة، وأراضيها غنية بأشجار الفاكهة،  461(. أستجة: مدينة مسوَّ

وأسواقها عامرة. )الحميري، 1984: 53(.
مرسية: من أعمال ُتدمير، جنوب شرق األندلس، على نهر شقورة. )الحميري، 1984: 539(.  )2(

المازري: أبو عبداهلل، محمد بن علي التميمي، فقيه مالكي، وأحد أعالم الحديث، صنَّف: »إيضاح المحصول في   )3(
برهان األصول«، وتوفي بالمنستير ودفن فيها. )ابن خلكان، د. ت: 4 / 285؛ الذهبي، تاريخ، 1995: 36 / 

425 - 426؛ البغدادي، 1955: 2 / 88(.
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عامر أحمد القبج ) 109 - 80(

ــرن  ــة الق ــو بداي ــي )نح ــى الصقل ــن، يحي ــو الحس ــدث أب ــه المح ــؤالء؛ الفقي ــى ه ــاف إل ويض
ــب  الســابع الهجري/الثالــث عشــر الميــالدي(، الــذي كان بصقليــة كاتبــًا للرؤســاء، ثــم نــزل بالُمَنكَّ
ــورع والزهــد )المراكشــي،  ــن ســالم، وكان مــن أهــل الفضــل وال ــو عمــرو ب ــا أب ــه به وروى عن
الذيــل، 2012: 5 / 327(. وكذلــك أبــو عبــد اهلل، محمــد بــن أحمــد بــن عبــد الرحمــن بــن يزيــد بــن 
ــب، وروى بهــا عــن أبــي القاســم أحمــد بــن  هانــي اللخمــي، الغرناطــي األصــل، الــذي ســكن الُمَنكَّ
عبــد الــودود بــن ســمجون وأبــي محمــد عبــد الحــق بــن بونــه وأبــي محمــد عبــد الصمــد الغســاني. 
وكان فقيهــًا عاقــدًا للشــروط بصيــرًا بِعللهــا، جيِّــد الخــط. توفــي عــام 619هـــ / 1122م، ولــه نحــو 
ــب طلبــًا للعلــم  خمســون عامــًا )المراكشــي، الذيــل، 2012: 3 / 574(. وممــن ارتحلــوا إلــى الُمَنكَّ
ابــن حــْوط اهلل، أبــو ســليمان، داود بــن ســليمان بــن داود بــن عبــد الرحمــن بــن ســليمان بــن عمــر 
بــن خلــف )ت. 621هـــ(، الــذي يعــود أصلــه إلــى أْنــدة بعمــل بلنســية، وأفــاد مــن عبــد الحــّق بــن 
بونــه بالُمَنكَّــب. وكان أوســَع أهــل األندلــس روايــًة فــي علــم الحديــث وأكثرهــم ورعــًا. ولــي قضــاء 
الجزيــرة الخضــراء، ثــّم قضــاء بلنســية، وتوفــي علــى قضــاء مالقــة فــي 6 ربيــع اآلخــر 621هـــ / 
ــن  26 نيســان 1224م، ولــه تســٌع وســّتون ســنة )الذهبــي، تاريــخ، 1998: 45 / 58 - 59(. وممَّ
الزمــوا عبــَد الحــق بــن بونــة بالُمَنكَّــب ابــُن الفقــاص، أبــو الحســن، علــي بــن إبراهيــم بــن علــي بــن 
إبراهيــم بــن علــي بــن يوســف بــن إبراهيــم الجذامــي )ت. 632هـــ / 1235م(.ُ ولــد بغرناطــة عــام 
555هـــ / 1160م، وكان محدثــًا حافظــًا متَّســع الروايــة، ماهــرًا فــي النحــو، شــديد العنايــة بالعلــم، 
ومــن أهــم شــيوخه ابــن بونــة، حيــث الزمــه بالُمَنكَّــب أعوامــًا، قــال: »ولــم أفارقــه إلــى حيــن وفاتــه، 
وأعطانــي مــا كان عنــده مــن خطــوط أيــدي شــيوخه باإلجــازة لــه وفهارســهم وأســمعتهم«، كمــا 
ــب علــى أبــي محمــد عبــد الصمــد بــن محمــد بــن يعيــش )المراكشــي، الذيــل، 2012:  تتلمــذ بالُمَنكَّ

.)154 - 153 / 3

ــب مــن جانــب الغرناطييــن، ومنهــم الفقيــه الحافــظ أبــو  واســتمرت مســيرة طلــب العلــم بالُمَنكَّ
عبــد اهلل، محمــد بــن أحمــد بــن أصبــغ بــن هيثــم التغلبــي، وتوفــي بهــا فــي صفــر عــام 643هـــ/
ــن أحمــد بــن  ــي، عمــر ب ــو عل ــك أب تمــوز 1245م )المراكشــي، الذيــل، 2012: 3 / 503(. وكذل
ــث  ــرن الســابع الهجري/الثال ــي اللخمــي )النصــف األول مــن الق ــن هان ــد ب ــن يزي ــد الرحمــن ب عب
عشــر الميــالدي(، الغرناطــي األصــل، حيــث ســكن الُمَنكَّــب روى عــن أبــي محمــد عبــد الحــق بــن 
ُبوُنــه )المراكشــي، الذيــل، 2012: 3 / 365(. ولــم تقتصــر الرحلــة فــي طلــب العلــم بالُمنكَّــب علــى 
الغرناطييــن، بــل وفــد إليهــا طلبــة العلــم ممــن يعــودون بأصولهــم إلــى قرطبــة كابــن قطــرال، أبــي 
الحســن، علــي بــن عبــد اهلل بــن محمــد بــن يوســف بــن يوســف بــن أحمــد األنصــاري. وكان أبــو 
الحســن قــد ولــد بقرطبــة عــام 563هـــ / 1168م، وعــدَّ مــن رجــال الكمــال علمــًا وعمــاًل وبالغــة، 
مــع دماثــة اْلخلــق وليــن الجانــب والصــالح. وبالُمَنكَّــب الزم أبــا محمــد عبــد الحــق بــن بونــه، وولــي 
القضــاء غيــر مدينــة أندلســية، وتوفــي بمراكــش فــي ربيــع األول 651هـ/أيــار 1253م )الصفــدي، 
2000: 21 / 141 - 142؛ ابــن القاضــي، جــذوة، 1973: 486 - 487(. وفضــاًل عــن الوافديــن 
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اريخ الحضاري )92 - 895هـ / 711 - 1489م(  ) 109 - 80( ب يف العرص األندليس، دراسة يف التَّ مدينة امُلنكَّ

مــن قرطبــة؛ فقــد شــهدت المدينــة قــدوم شــخصيات علميــة أخــرى مــن مدينــة بســطة، كالقلصــادي، 
أبــي الحســن، علــي بــن محمــد بــن محمــد القرشــي األندلســي )ت. بعــد 852هـــ / 1448م(، الــذي 
قــرأ بهــا علــى خطيبهــا أبــي عبــد اهلل البجلــي فــي النحــو، وعلــى أبــي الحســن العامــري فــي الفقــه 
)الســخاوي، 1992: 6 / 14 - 15(. ويتَّضــح ممــا ُذكــر أن مدينــة الُمنكَّــب قــد شــهدت فــي العصــر 
ــث  ــه والحدي ــة كالفق ــوم الديني ــاف العل ــف أصن ــي مختل ــًا ف ــًا الفت ــًا وثقافي ــارًا علمي األندلســي ازده
ــف  ــن مختل ــم م ــة العل ــا طلب ــا. وأمَّه ــا وفنونه ــة وآدابه ــوم العربيَّ ــرآن، فضــاًل عــن عل ــوم الق وعل
ــة  ــة والحضاري ــة الثقافي ــي مســيرة الحرك ــة، فأســهمت بشــكل فاعــل ف المــدن األندلســية والمغربي

األندلســية.

الخاتمة:

بعد هذه الجولة في فضاء حضارة مدينة الُمَنكَّب األندلسيَّة، يمكن تسجيل النَّتائج اآلتية:

ــبه 	  ــة وش ــت مهمل ــد أن كان ــب بع ــة الُمَنكَّ ــي مدين ــاة ف ــث الحي ــي بْع ــيون ف ــهم األندلس أس
المدنيَّــة  مرافقهــا  وبنــاء  تعميرهــا  علــى  فعملــوا  القوطــي،  العصــر  فــي  مهجــورة 
والعســكريَّة وتجديــد بنــاء أســوارها وأبراجهــا، وقامــوا بتمصيرهــا، فــازداد عــدد ســكانها 
ــة ومــا بعــده؛ وبقيــت  ــة األمويَّ ــذ عصــر الخالف ــة من واتَّســع نطاقهــا العمرانــي، وبخاصَّ
المدينــة محافظــة علــى مكانــة مرموقــة بيــن أمَّهــات المــدن األندلســيَّة حتــى ســقوطها بيــد 

اإلســبان عــام 895هـــ / 1489م.

تشــير كثــرة مرافــق المدينــة المعماريَّــة، وبخاصــة العســكريَّة منهــا، كالقعلــة واألبــراج 	 
ــة، وفضــاًل  ــا الدفاعيَّ ــس أهميته ــا، وتعك ــا وحصانته ته ــى قوَّ باطــات والمحــارس إل والرِّ
ــفن فــي مينائهــا يدفعنــا إلــى القــول أنَّهــا شــكَّلت  عــن ذلــك؛ فــإن وجــود داٍر لصناعــة السُّ

مصــدر دعــم لألســطول األندلســي فــي مواجهــة األخطــار اإلســبانيَّة.

الحــة 	  ــب بكثــرة مزروعاتهــا؛ نظــرًا التِّســاع رقعــة أراضيهــا الصَّ اشــتهرت مدينــة الُمَنكَّ
ــا النَّاتجــة عــن زراعــة قصــب  ــة. وتنوَّعــت حاصالته ــاه الالزم ــر المي راعــة، وتوفُّ للزِّ
ــا صناعتهــا فاقتصــرت علــى  ــكر والكرمــة والخضــروات والتِّيــن واللَّــوز. وأمَّ السُّ
ــب  ناعــات الغذائيِّــة كتجفيــف الفواكــه وتمليــح األســماك وحفظهــا، وُعــدَّ مينــاء الُمنكَّ الصِّ
الثَّالــث مــن حيــث األهميَّــة بعــد المريَّــة ومالقــة، وكان لــه دوٌر كبيــٌر فــي تنشــيط الحركــة 
راعيَّــة والحريــر، وتشــعَّبت  التجاريَّــة، التــي اشــتملت علــى تجــارة الحاصــالت الزِّ

ــا. ــام وأوروب ــالد المغــرب ومصــر والشَّ ــئ ب ــع موان ــة م ــا التِّجاريَّ عالقاته

ــا مــن روافــد الحضــارة األندلســيَّة فــي 	  مثَّــل النَّشــاط الحضــاري فــي المدينــة رافــدًا مهمًّ
عًا  مختلــف المجــاالت: العمرانيَّــة واالقتصاديَّــة والعلميَّــة والثَّقافيَّــة؛ فقــد رصــد البحــث تنوُّ

������ 18 ����� 1 A .indd   100������ 18 ����� 1 A .indd   100 03/06/2021   10:06 AM03/06/2021   10:06 AM



101 )A( 1 يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتامعية  املجلد 18 العدد

عامر أحمد القبج ) 109 - 80(

لهــا  الفتــًا فــي عمارتهــا المدنيَّــة والعســكريَّة وحركــة اقتصاديَّــة نشــطة، فضــاًل عــن تحوُّ
فــي العصــر اإلســالمي إلــى مركــٍز مــن مراكــز اإلشــعاع العلمــيِّ والثَّقافــي والحضــاري.

ــة واحتضانهــم، 	  لب ــة الســتقبال العلمــاء والطَّ ل ــب علــى مرافــق مؤهَّ ــة الُمَنكَّ اشــتملت مدين
ــة إذا مــا علمنــا أنَّ عــددًا منهــم قــد اســتقّر فيهــا مــدة طويلــة، ومــا اســتلزمه ذلــك  وبخاصَّ
ــة  ــق العلميَّ ــر المراف ــوال توفُّ ــم ل ــذا األمــر أن يت ــم يكــن له ــات، ول ــات ومصروف مــن نفق
ــالد  ــاء ب ــب خلف ــن جان ــة م ــة العلميَّ ــه الحرك ــذي القت ــم ال ــة، والدَّع ــة الالزم والخدماتيَّ

ــا. ــس وســالطينها وحّكامه األندل

عكســت األوضــاع الحضاريَّــة فــي المدينــة حالــة التَّســامح اإلســالمي الدِّينــي والعرقــي 	 
التــي ســادت بيــن مختلــف شــرائح المجتمــع األندلســي، وفــي ظــلِّ هــذه الحالــة، مــارس 
ــب مــع  ــى جن ــًا إل ــة جنب ــة المســيحّيون واليهــود نشــاطاتهم االقتصاديَّ ــون والبنادق الجنوّي

المســلمين، فأســهم ذلــك فــي ازدهــار مختلــف مرافــق الحيــاة داخــل المدينــة.

ــة داخــل المدينــة 	  حفــظ المســلمون لليهــود الحــقَّ فــي العيــش بأمــن وســالم فــي أحيــاء خاصَّ
وفــي أرباضهــا، فمارســوا شــعائرهم الدِّينيَّــة بحريَّــة، وأّدوا دورًا كبيــرًا فــي تســيير عجلــة 
ــد  ــودَّ والعه ــوا ال ــم يحفظ ــة، ل ــراءات التَّاريخيَّ ــى الق ــاء عل ــود، وبن ــارة، إال أنَّ اليه التِّج
للمســلمين، فمارســوا سياســة معاديــة فــي بعــد رحيلهــم إلــى بــالد المغــرب إثــر ســقوط مــا 

تبقَّــى مــن مــدن األندلــس بيــد اإلســبان عــام 897هـــ / 1492م.

مــن الواضــح أن حالــة التَّســامح الدِّينــي والعرقــي التــي عاشــتها المدينــة خالل الحكم اإلســالمي 
ــيطرة اإلســبانيَّة؛ حيــث طــال عيــُث محاكــم التفتيــش كلَّ مــا  قــد انقلبــت رأســًا علــى عقــب بعــد السَّ
ــى  ــدم مســجدها الجامــع وُبنيــت عل ــة اإلســالميَّة، فُه ــم العمرانيَّ ــك المعال هــو أندلســي، بمــا فــي ذل

أنقاضــه كنيســًة تســمَّى اليــوم كنيســة إنكارناثيــون. 
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القلقشـندي، أبـو العبـاس أحمـد )ت. 821ه / 1418م(. )1987(. صبـح األعشـى فـي صناعـة اإلنشـا، 14جـزء، . 20
تحقيـق: يوسـف الطويـل، ط1، دار الفكـر، دمشـق.

ابـن القوطيـة، أبـو بكـر، محمـد بـن عمـر القرطبـي )ت. 367هــ / 977م(. )1989(. تاريـخ افتتـاح األندلـس، . 21
تحقيـق: إبراهيـم األبيـاري، ط2، دار الكتـاب المصري-القاهـرة، دار الكتـاب اللبنانـي - بيـروت.

مجهـول. )1989(. أخبـار مجموعـة فـي فتـح األندلـس وذكـر أمرائهـا رحمهـم اهلل والحـروب الواقعـة بينهـم، . 22
تحقيـق: إبراهيـم األبيـاري، ط2، دار الكتـاب المصـري، القاهـرة، دار الكتـاب اللبنانـي، بيـروت.

المراكشـي، أبـو عبـد اهلل، محمـد بـن محمد بن عبد الملك األنصاري األوسـي )ت. 703هــ / 1304م(. )2012(. . 23
الذيـل والتكملـة لكتابـي الموصـول والصلـة، 5أجـزاء، تحقيـق: إحسـان عبـاس، محمـد بـن شـريفة، بشـار عـواد 

معـروف، ط1، دار الغـرب اإلسـالمي، تونـس.
المقـري، أحمـد بـن محمـد التلمسـاني )ت. 1041هــ / 1632م(. )1988(. نفـح الطيـب مـن غصـن األندلـس . 24

الرطيـب، 8 أجـزاء، تحقيـق: إحسـان عبـاس، )د. ط(، دار صـادر، بيـروت.
ابـن منظـور، أبـو الفضـل، محمـد بـن مكـرم )ت. 711هــ / 1311م(. )1414هـ(. لسـان العـرب، 15جزء، ط3، . 25

دار صـادر، بيروت.
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المراجع العربية:
أرسـالن، شـكيب. )1936(. الحلـل السندسـية فـي األخبـار واآلثـار األندلسـية، جـزءان، ط1، المكتبـة التجاريـة . 26

فاس. الكبـرى، 
البغـدادي، إسـماعيل باشـا. )1955(. هديـة العارفيـن، أسـماء المؤلفيـن وآثـار المصنفيـن، جـزءان، )د.ط(، دار . 27

إحيـاء التـراث العربـي، بيروت.
حتاملة، محمد عبده. )2000(. األندلس التاريخ والحضارة والمحنة، )د. ط(، مطابع الدستور األردنية، عمان.. 28
خطاب، محمود. )2003(. قادة فتح األندلس، ط1، مؤسسة علوم القرآن، منار للنشر والتوزيع، )د. م(.. 29
الدرويش، محيي الدين. )1993(. إعراب القرآن وبيانه، 10أجزاء، ط3، دار اإلرشاد، ِحمص.. 30
الذنون، عبد الحكيم. )1988(. آفاق غرناطة، ط1، دار المعرفة، دمشق.. 31
سـالم، السـيد عبـد العزيـز. )1999(. تاريـخ المسـلمين وآثارهـم فـي األندلـس، )د. ط(، مؤسسـة شـباب الجامعـة، . 32

اإلسكندرية.
طويـل، مريـم قاسـم. )1994(. مملكـة غرناطـة فـي عهد بنـي زيري البربـر 403 - 483هــ / 1012 - 1090م، . 33

ط1، دار الكتـب العلميـة، بيروت.
العبـادي، أحمـد مختـار؛ سـالم، السـيد عبدالعزيـز. )د. ت(. تاريـخ البحريـة اإلسـالمية في حـوض البحر األبيض . 34

المتوسـط، البحريـة اإلسـالمية فـي المغـرب واألندلـس، جزءان، )د. ط(، مؤسسـة شـباب الجامعة، اإلسـكندرية.
عنان، محمد عبداهلل:. 35

)1990(. دولـة اإلسـالم فـي األندلـس، )عصـر المرابطين والموحديـن في المغرب واألندلـس(، ط2، مكتبة 	 
الخانجـي، القاهرة. 

)1997(. اآلثار األندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال، ط2، مكتبة الخانجي، القاهرة.	 
عيسى، محمد عبدالحميد. )1982(. تاريخ التعليم في األندلس، ط1، دار الفكر العربي، )د.م(.. 36
فاخـاردو، فدريكـو؛ التعزيزي، عبد السـالم. )2012(. المنكب اإلسـالمية، ترجمة: رفعـت عطفة، )د. ط(، الهيئة . 37

العامة السـورية للكتاب، دمشق.
الدراسات العربية. 38
جـاد الـرب، عبـد القـادر. )2002(. المرابطـون وعـزل ملـوك الطوائـف باألندلـس 483 - 486هــ / 1090 - . 39

1093م. مجلـة دراسـات إفريقيـة، )27(، 253 - 299.
قـرون مـن . 40 األندلـس،  كتـاب:  فـي  األندلـس اإلسـالمية.  لمـدن  العمرانـي  التخطيـط  الحمـاد، محمـد. )1996(. 

الريـاض. العامـة، ط1،  العزيـز  عبـد  الملـك  مكتبـة  مطبوعـات   )175 -  147( والتقلبـات،  العطـاءات 
خيـرو، عامـر. )2003(. إشـكاليات المـد واالنحسـار فـي األندلس، رسـالة ماجسـتير غير منشـورة، كلية اآلداب، . 41

جامعـة بغداد.
عبـد القـادر، بوحسـون. )2013(. األندلـس فـي عهـد بنـي األحمـر، دراسـة تاريخيـة وثقافيـة، 635 - 897هــ / . 42

1238 - 1492م، رسـالة دكتـوراة غيـر منشـورة، كليـة العلـوم اإلنسـانية والعلـوم االجتماعيـة، جامعـة أبـي بكر 
تلمسـان. بلقايد، 

مصطفى، خزعل. )2011(. الخدمات والتسـهيالت التجارية في الموانئ األندلسـية - عصري اإلمارة والخالفة. . 43
مجلـة التربيـة والعلم، جامعة الموصل، 18)1(، 60 - 94.

44 .
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Transliteration Arabic References:                          :ترجمة مصادر ومراجع اللغة العربية
1. Alqur’an alkarim 
2. Ibn al’abar , Muhammad bin Abd Allah Alqadaey Albalansiy )t. 658 h / 1260 m(: 

	 )1985(. Alhullah alsaira’, juz’aan , tahqeeq: Hussain M’unis , t. 2 , dar alm’aarif, 
Alqahirah. 

	 )1986(. Tuhfat alqadim , ‘allaqa ‘alaih: Ihsan Abbas, t. 1, dar algharb al’islamy, 
Bairout. 

	 )1995(. Altakmilah likitab alsilah, 4 ‘ajzaa’ , tahqeeq: Abd Alsalam Alharras , )d. 
t( , dar alfikr liltiba’ah, Bairout. 

	 )2000(. M’ujam ‘ashab alqady, Abi Aly Alsadafy, t. 1, maktabat althaqafah 
aldiniyah, Alqahirah. 

3. Al’idrisy , Abu Abd Allah, Muhammad bin Muhammad bin Idris Alhassany )t. 560 h 
/ 1165 m(. )2002(. nuzhat almushtaq fi ikhtiraq alafaq, maktabat althaqafah aldiniyah, 
Alqahirah. 

4. Altunbukaty, Abu Al’abbas, Ahmad Baba bin Ahmad bin Alfaqih Altakrury )t. 1036 h 
/ 1627 m(. )2000(. nail alibtihaj bitatreez aldibaj, taqdem: Abd Alhamid Alharramah, 
t. 2 , dar alkatib, tarabuls. 

5. Ibn Aljazary, Shams Aldeen, Abu Alkhayr , Muhammad bin Muhammad bin Yousif 
)t. 833 h / 1429 m(. )1351 h(. ghayat alnihayah fi tabaqat alqurraa’ , 3 ‘ajza’a, ‘uniya 
bi nashrih J. Birjusturasir, maktabat Ibn Taimiah, Alqahirah. 

6. Alhamawy, Shihab Aldeen , Abu Abd Allah , Yaqout bin Abdallah Alrumy )t. 626 h / 
1229 m(. )1977(. M’ujam albuldan, 5 ‘ajza’, )d. t(, dar sadir, Bairout. 

7. Alhimiary, Muhammad bin Abd Almun’em )t. 900 h / 1495 m(. )1984(. alrawd 
alm’etar fi khabar al’aqtar , tahqeeq: Ihsan Abbas , )d.t( , maktabat Lubnan, Bairout. 

8. Ibn alkhatib, Lisan Aldeen , Muhammad bin AbdAllah )t. 776 h / 1374 m(:
	 )1347 h(. Allumhah albadria fi aldawlah alnasriah, tahqeeq: Muhiba aldiyn 

alkhatib , )d.t( , almatba’ah alsalafiah, Alqahirah. 
	 al’ihatah fi ‘akhbar Ghirnatah , 4 ‘ajza’a , tahqeeq: Muhammad AbdAllah Anan , 

)j 1: t 2 , 1973 ; j 2: t 1 , 1974 ; j 3: t 1 , 1975 ; j 4: t 1 , 1977( , maktabat alkhanjy, 
Alqahirah. 

	 )2002(. Mi’eyar alikhtiar fi dhikr alma’ahid waldiyar, maktabat althaqafah, 
Alqahirah. 

	 )2003(. Khatrat Altaif , rihlat fi almaghrib wal’andalus, tahqeeq: Ahmad Mukhtar 
Alabbady, t. 1, dar alfaris lilnashr waltawzi’e , Amman, Al’urdun.

	 )1956(. A’amal al’a’alam fi man buy’a qabl alihtilam min mulouk al’islam, 
tahqeeq: Lifi Birufinasal, t. 2, dar almakshuf, Bairout. 
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9. Ibn Khaldun , Abd Alrahmin bin Muhammad )t. 808 h / 1406 m(. )2004(. muqaddimat 
Ibn Khaldoun, juz’an , tahqeeq: Abdallah Aldarwish, t. 1, dar y’arub, Dimshq. 

10. Ibn Khillikan, Shams Aldeen , Ahmad bin Muhammad )t. 681 h/ 1282 m(. )d. t(. 
wafayat al’a’eyan wa’anba’ ‘Ibna’ alzamaan, 7 ‘ajza’, tahqeeq: Ihsan Abbas, )d.t(, dar 
sadir, Bairout. 

11. Aldhahaby, Shams Aldeen, Muhammad bin Ahmad bin Uthman )t. 748 h / 1374 m(: 
	 )1993(. siyar ‘a’elam alnubalaa’, tahqeeq: Shueayb Alarn’ot, t 9 , mu’assasat 

alrisalah, Bairout. 
	 )1997(. M’arifat alqurra’ alkibar ‘alaa altabaqat wal’a’asaar, t. 1 , dar alkutub 

al’elmiah. 
12. tarikh al’islam wa wafayat almashahir wal’a’elam , 53 juz’ ,: d.Omar Tadmury, t 1 , 

dar alkitab al’arabyy, Bairout , )j 37: 1995 , j 41: 1996 , j 43: 1997 , j 45: 1998 , j 46: 
1998 m(. 

13. Ibn Alzubair , Abu J’afar, Ahmad bin Ibrahim Algharnaty )t. 708 h/ 1309 m(. )2008(. 
Kitab silat alsilah, tahqeeq: Sharif Abu Alalaa Adawy, t 1, maktabat althaqafah 
aldiniyah, Alqahirah. 

14. Alsakhawy, Shams Aldeen, Muhammad bin Abd Alrahman )t. 902 h / 1497 m(. 
)1992(. aldaw’ allami’e li’ahl alqarn altasi’e , 12 juz’ , t 1 , dar aljil, Bairout. 

15. Alsafady, Salah Aldeen Khalil bin Aybak )t. 764 h / 1363 m(. )2000(. alwafy bi 
Alwafiat, 29 juz’ , tahqeeq: Ahmad Al’arna’uot, Turky Mustafa, )d. t(, dar Ihyaa’ 
alturath, Bairout. 

16. Aldabbiy, Ahmad bin Yahya )t. 599 h / 1203 m(. )1989(. bughyat almultamas fi tarikh 
rijal ‘ahl al’andalus , juz’an , tahqeeq: Ibrahim Al’abyariy, t. 1, dar alkitab almisry, 
dar alkitab allubnany. 

17. Al’udhry, Ahmad bin Omar bin Anas )t. 477 h / 1084 m(. )d. t(. nusous ‘an al’andalus 
min kitab tarsi’e al’akhbar wa tanwi’e alaathar, tahqeeq: Abd Al’aziz Al’ahwany, )d. 
t( , manshuirat m’ahad aldirasat al’islamiyah, madrid. 

18. Ibn al’araby, Abu Bakr, Muhammad bin Abd Allah Alashbily almaliky )t. 543 h(. 
)1986(. qanoun alt’awil, tahqeeq: Muhammad Alsulaimany, t. 1, dar alqiblah 
lilthaqafah al’islamyah, jaddah, mu’assasat ‘uloum alqur’an, Bairout. 

19. Al’umary, Shihab Aldeen, Ahmad bin Fadl Allah bin yahyaa alqurashiy )t. 749 
h(. )2010(. masalik al’absar fi mamalik al’amsar, 27 juz’, tahqeeq: Kamil Salman 
Aljuboury, t. 1, dar alkutub al’elmiah, Bairout. 

20. Ibn Alqady, Abu Al’abbas, Ahmad bin Muhammad Almiknasy )t. 1025 h / 1616 m(: 
	 )1973(. jadhwat aliqtibas fi dhikar man halla min al’ulama’a madinat Fas, )d.t(, 

dar almansour liltiba’ah walwiraqah, Alribat-Almaghrib. 
	 )1971(. dhail wafayat al’a’ayan almusammaa: durrat alhijal fi ‘asmaa’ alrijal, 

3, tahqeeq: Muhammad Abu Alnour, t. 1 , dar alturath, Alqahirah; almaktabah 
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al’atiqah, Tunis. 
21. Alqalqashandy, Abu Al’abbas Ahmad )t. 821 h / 1418 m(. )1987(. subh al’a’eshaa fi 

sina’at al’insha, 14 juz’, tahqeeq: Yusif Altawil, t. 1, dar alfikr, Dimashq. 
22. Ibn Alquotiah, Abu Bakr, Muhammad bin Omar Alqurtuby )t. 367 h/ 977 m(. )1989(. 

tarikh iftitah Al’andalus, tahqeeq: Ibrahim Al’abyary, t. 2, dar alkitab almisri-
Alqahirah, dar alkitab allubnany - Bairout.

23. majhoul. )1989(. ‘akhbar majmu’ah fi fath al’andalus wa dhikr ‘umara’iha rahimahum 
Allah walhuroub alwaqi’ah bainahum, tahqeeq: Ibrahim Al’abiary, t.2, dar alkitab 
almisry, Alqahirah, dar alkitab allubnany, Bairout. 

24. Almarakishiu, Abu Abd Allah, Muhammad bin Muhammad bin Abd Almalik 
Al’ansary Al’awsi )t. 703h / 1304m(. )2012(. aldhail waltakmilah likitabai almawsoul 
wa alsilah, 5ajiza’, tahqeeq: Ihsan Abbas, Muhammad bin Sharifah, Bashshar Awwad 
M’arouf, t,1, dar algharb al’islamy, Tunis. Almaqarry, Ahmad bin Muhammad 
Altilmisany )t. 1041h / 1632m(. )1988(. nafh Altib min ghusn Al’andalus alrateeb, 8 
‘ajiza’, tahqeeq: Ihsan Abbaas, )d. t(, dar sadir, Bairout. 

25. Ibn Manthour, Abu Alfadl, Muhammad bin Makram )t. 711h / 1311m(. )1414h(. lisan 
al’arab, 15jaz’a, t.3, dar sadir, Bairout.

 Almaraj’e Al’arabia: 
26. Arsilan, Shakib. )1936(. alhulal alsundusiah fi al’akhbar walathar Al’andalusiyah, 

juz’an, t.1, almaktabah altijariah alkubraa, Fas. 
27. Albaghdady, Ismail Basha. )1955(. hadiat al’arifeen, ‘asmaa’ almu’allifin wathar 

almusannafin, juz’an, )d.t(, dar Ihya’ alturath al’araby, Bairout. 
28. Hatamilah, Muhammad Abduh. )2000(. Al’andalus altarikh walhadaarah walmihnah, 

)d. t(, matabi’e aldustour al’urduniyah, Amman. 
29. Khattab, Mahmoud. )2003(. qadat fath Al’andalus, t,1, mu’assasat ‘uloum alqur’an, 

manar lilnashr waltawzi’e, )d. m(. 
30. Aldarwish, Muhyi Aldeen. )1993(. ‘I’erab alqur’an wa bayanuh, 10’ujza’i, t.3, dar 

al’irshad, Hims. 
31. Aldhunnoun, Abd Alhakim. )1988(. afaaq gharnata, t.1, dar alm’arifah, Dimashq. 
32. Salim, Alsayed Abd Alaziz. )1999(. tarikh almuslimeen wa atharuhum fi Al’andalus, 

)d. t(, mu’assasat shabab aljami’at, al’iskandariah. 
33. Tawil, Maryam Qasim. )1994(. mamlakat gharnatah fi ‘ahd bani ziri albarbar 403 - 

483h / 1012 - 1090m, t.1, dar alkutub al’ilmiah, bairout. 
34. Alabbady, Ahmad Mukhtar; Salim, alsayed Abd Alaziz. )d. t(. tarikh albahria 

al’islamiah fi hawd albahr al’abyad almutawassit, albahriah al’islamiah fi Almaghrib 
wa Al’andalus, juz’an, )d. t(, mu’assasat shabab aljami’at, Al’iskandariah. 
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35. Anan, Muhammad Abd Allah: 
	 )1990(. dawlat al’islam fi Al’andalus, )Asr almurabiteen walmuwahhidin fi 

Almaghrib wa Al’andalus(, t.2, maktabat alkhanjy, Alqahirah. 
	 )1997(. alathar Al’AndAlusiah albaqiah fi Isbania wa Alburtughal, t2, maktabat 

alkhanjy, Alqahirah. 
36. Essa, Muhammad Abdulhamed. )1982(. tarikh alt’aelim fi Al’andalus, t.1, dar alfikr 

al’araby, )d.m(. 
37. Fakhardu, Fadrikou; Alt’azizi, Abd Alsalam. )2012(. almunakab al’islamiah, tarjamat: 

Rifat Atfah, )d. t(, alhai’ah al’ammah alsouriah lilkitab, Dimashq. 
38.  Aldirasaat Al’arabiah: 
39. Jad Alrabb, Abd Alqadir. )2002(. almurabitoun wa ‘azl mulouk altawa’if bi Al’andalus 

483 - 486h / 1090 - 1093m. majallat dirasaat ‘ifriqiah, )27(, 253 - 299. 
40. Alhammad, Muhammad. )1996(. altakhtit al’umrany li mudun Al’andalus al’islamiah. 

fi kitab: Al’andalus, quroun min al’ata’at waltaqallubat, )147 - 175( matbu’at maktabat 
almalik Abd al’aziz al’ammah, t.1, Alriyad. 

41. Khairu, Amir. )2003(. ‘ishkaliaat almadd wa alinhisar fi Al’andalus, risalat majster 
ghair manshurah, kulliyat al’aadaab, jami’at Baghdad. 

42. Abd Alqadir, Buhsoun. )2013(. Al’andalus fi ‘ahd bani al’ahmar, dirasah tarikhiah 
wa thaqafiah, 635 - 897h / 1238 - 1492m, risalat dukturah ghair munshurah, kulliyat 
al’uloum al’insaniah wal’uloum alijtima’eyah, jami’at Abi Bakr Bilqayid, Tilmisan. 

43. Mustafaa, Khaz’al. )2011(. alkhidmat waltashilat altijariah fi almawany Al’andalusiah- 
‘asrai al’imarah walkhilafah. majallat altarbiah wal’ilm, jami’at Almawsil, 18)1(, 60 
- 94.

Spanish Studies:
Ayuntamiento de Almunecar. )Enero 2013(. Oficina del Plan General de Ordenacion 

Urbanistica, Plan Especial de Proteccion del Conjunto Historico-artistico de Almunecar, 
Aprobacion Definitiva. 

El Hour, Rachid. )2013(. De nuevo sobre el cadiazgo de al-andalus almoravide: Reflexiones 
Acerca del Cadiazgo de Almunecar, Studia Orientalia 114, Helsinki, )167 - 178(.
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Abstract: 

The city of Al-Munakkab is located on the Mediterranean coast, in 
the far south of Andalusia. It had many elements that enabled it to play 
an important political and civilizational role in Andalusian history. This 
study aims to identify and portray the cultural and civilizational aspects. 
It sheds light on its urban development and architectural monuments, such 
as castle, al-qasaba, fences, towers, mosque and marina. It also deals with 
its economy and the diversity of its crops, including various irrigated and 
rain-fed varieties. The research talks about the city as one of the most 
important trade centers on the Mediterranean coast, and it ultimately draws 
on its contribution to the Andalusian scientific movement conducted by its 
judges, scientists and students.

Keywords: Al-Munakkab, Al-Andalus, Cultural History, Architecture, 
Agriculture and Trade. 

������ 18 ����� 1 A .indd   109������ 18 ����� 1 A .indd   109 03/06/2021   10:06 AM03/06/2021   10:06 AM


