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الخدمات العامة في مممكة غرناطة
الباحثان
أ .د .مثنـى فميفل سممان الفضمي

م .م .ىمسـة صالـح عبـد القـادر السعدون

كمية التربية /ابن رشد لمعموم اإلنسانية  -جامعة بغداد

الملخص:

افتقرت الدراسات األندلسية لدراسة حول الخدمات العامة في مممكة غرناطة ،التي يمكن أن نطمق عميها اسم

”األندلس الصغرى“ ،بعدما تساقطت المدن األندلسية الواحدة تمو األخرى وخاصمة عممف فتمرة دويملت الطواامت ،التمي
تمي م ت بالتنممافر فيممما بيممنه  ،األمممر ال م ي سمماعد الطممرت ارخممر صالنصممارىس مممن اسممتلمار ن م ل الن اعممات لممف اسممتعادة
بعض المدن األندلسية التي سرعان ما عادت بعد دخول المرابطين ليها.

ونك م ا صممارت حممال األنممدلس بممين المممد وا نحسممار ،وعمممف ألممر ل م أطمقنمما عمممف مممكممة غرناطممة التممي ظمممت

وحيممدة واق ممة أممما كممل الغ م وات القادمممة مممن النصممارى اس م ”األنممدلس الصممغرى“ والتممي امتممد صمممودنا لم ت مرة ص-926
768ه 2962-2222/س.
ن ملم ممل نم م م ا الص م مممود ب م ممد أن يق م ممت وراعل الكلي م ممر مم ممن العوام م ممل ب م ممتف مناحيه م مما السياس م ممي وا قتص م ممادي
وا جتماعي ،بمعنف كل عوامل نمو واستمرار الحضارة اإلسملمية فيهما ،فكمان بمد أن تكمون الخمدمات العاممة حمدى
تم العوامل التي ترتبط بدرجة وبأخرى بالنواحي ارن ة ال كر ...من ننا جاع بحلنا الموسو بم ”الخمدمات العاممة فمي

مممكة غرناطة“.

ن بقاع األندلس الصغرى اكلمر ممن قمرنين ونصمت لهمو دليمل عممف رقمي الخمدمات وممدى تنوعهما

وتطورنمما ،فبقمماع ال ممخث وت ممبلم بمماألرض م مرتبط بممالقي اإلسمملمية واألخلقيممة وممما لممف ل م  ،كممان بممد لنمموع وتنمموع
الخدمات ألر في ل الت بث ال ي دا كل تم ال ترة ،من ننا جماعت د ارسمتنا لهم ا الموضموع الم ي تضممن بقمدر مما
أمدتنا بم المصادر والمراجع التي اطمعنا عميها وبما تجبرنا روط البحث ت كيلً منوعاً من الخدمات.
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الخدمات العمرانية :
أولا  :الخدمات العمرانية الدينية (بناء المساجد) :
ن لممسمماجد أنميممة بالغممة فممي حيمماة المسممممين ،فهممي الم اد الروحممي لمسمميرة المسممم الطويمممة لممف
اهلل  ،ون ممي المدرس ممة الت ممي يأخم م فيه مما عموم ممم ووداب ممم ويع ممرت ماض مميم وحاضم مرل ،ويترسم م خط ممف

مق المسمممين لكليمر ممن م ون حيماته ،
مستقبمم ،ولقمد كانمت المسماجد فمي أيما ع تهما ومكانتهما منطم ي
فمن ل أنها كانت جامعة لمختمت العمو .
لقد انت بنو األحمر أنه

أن غيرن من الحكا والممو المسممين ببناع المساجد وترميمها

والعناية بالموجود منها ،حيث يوجد في غرناطة ماتا مسجد ،مما يدل عمف كلرة المساجد في مممكمة
غرناطة سواع ما تم بنا نما خملل العهمد الموحمدي ،أو بنيمت فمي العهمود السمابقة واسمتمرت المف عهمد
بني ا حمر في تقدي خدماتها الدينية لممجتمع ص2س ،ون كر منها:
 -6مسجد الحمراء :
بني مسجد الحمراع في غرناطة في وسط الهضبة جنوبي الروضة ،بأمر ممن السممطان محممد
بممن محمممد بممن يوسممت بممن نصممر المتمموفف سممنة ص 827ن مم 2227/س وال م ي يعممرت بمحمممد المخممموع،
ال ي أن أل عمف أبمدع طم ار فقمد ودل بالعممد وال خمارت واللريمات ال خممة ووقمت عميمم الحمما بأ اامم

وأن ممق فيممم مممال الج يممة،

ص2س

ونممو بم ل عمممف صممغر مسمماحتم يعممد مممن أفخم مسمماجد غرناطممة ،وعنممدما

احتل ا سبان غرناطة تركوا المسجد عمف حالم ،بعد ان اقاموا فيم نيكل واستعممول كنيسة ،لم نمد

سنة ص679ه 2789/س وأقيمت مكانم كنيسة سانتا ماريا.

ص2س

و كر العمري في وص م له ا المسجد في سنة 827ه ،وتعممق بجمامع الحممراع لريمات ال ضمة

ص9س

وبحااط محرابم أحجار ياقوت مرصوفة في جممة ما نمق بم ال نب وال ضة ومنبرل عاج ووبنوس.
 -2المساجد الخاصة :

لقد اسه ميسوروا الحال من ابناع المجتمع الغرناطي ببناع المساجد ،ومنه  :محمد بن محممد

بن عبمد المرحمن التميممي ،أبمن الحم ماوي ن يمل غرناطمة صت827نمم 2227/س ،الم ي كمان ” ا وصمل
السممرور ،ويممدخل مسممجدل الم ي ابتنممال واحت ممل فيممم  ...وكممان يخممت
وقممت الصمملة يظهممر عميممم الب ممر و ل
القرون في هر رمضان مااة ختمة ،فما من ليمة ل ويحيي المليل كملم فيها بمسجدل“ص7س.
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 -4مآذن مممكة غرناطة :
بقيت ممن العصمر الغرنماطي مام نتان وبقايما ممر ن أخمرى ،ممن المحتممل انهما بنيمت فمي عهمد
بنممو ا حمممر ،قممد الحقممت الما نممة األولممف بالكنيسممة ا بر ممية ويرجممع اكت ممات ن م ل الما نممة الممف دون

أخوان تيمبوري ،وحولت الما نة اللانية الف برج أجراس كنيسة سان سباسمتيان دي رنمدة وقمد انمدلرت

ن ل الكنيسة.

ص9س

ثاني ا :الخدمات العمرانية المدنية
 -6بناء القصور :
أ -قصر الحمراء
وا هرنا قصر الحمراع ال ي كان قبل استيلع بنمي نصمر عممف غرناطمة مجمرد حصمن صمغير

يمجأ اليم العرب الهاربون من اعمال ال غب وال تن التي كانت تعصت بالمنطقة خلل حكم ا ميمر
ا موي عبد اهلل ،وقد يد عنمد طمرت نضمبة السمبيكة الغربمي وامما فمي ايما بنمي ا حممر فقمد امتمدت
مباني الحمراع فوق الهضبة كمها .لقد بدأ العمل في ان اع القصر بعد ا هر قميمة من دخول ا مير

محمد بن ا حمر الف غرناطة في هر رمضان 927ه ،وكان المبنمف الجديمد يختممت جونريما عمن
الحصممن القممدي فممي وسمماامم وسممعتم وجوانبممم وممحقاتممم ،فممالحمراع اكلممر مممن حصممن وقصممر معمما ،انهمما

مدينة استراتيجية كاممة.

ص8س

ب -القصر الممكي
أن ممأ محمممد بممن محمممد بممن ا حمممر لمماني سملطين غرناطممة والممقممب بالغالممب بمماهلل ،فممي اواخممر

الق ممرن الس ممابع الهج ممري القص ممر الممك ممي ،وأض ممات ال ممف بناا ممم وأ اد م ممن تجميم ممم الس مممطان اب ممو الولي ممد
سماعيل ،وفي عهد ولدل المم ال اعر وال نان المونوب السمطان يوست بمن ابمي الحجماج أضمي ت

معظم األجنحممة واألبهمماع المموكيممة ،مغممدق عميهمما مممن روااممع ال ممن وال خممرت مممما جعمهمما بهم ل الروعممة

وال خامةص7س.

 -2بناء القناطر :
كممان ف ممي غرناط ممة ف ممي عمما  827خم ممس قن مماطر ون ممي قنط مرة اب ممن ر مميق ،وقنطممرة القاض ممي،

وقنطم مرة حم مما ج مماا ،والقنطم مرة الجدي ممدة ،وقنطم مرة الع ممودص6س ،وبالتأكي ممد ان ممت بن ممو األحم ممر بترميمه مما
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ومممداراتها ألن القنمماطر دااممما تكممون بحاجممة صمميانة وتممرمي لحاجممة السممكان الماسممة لهمما .ويم كر عنممان
قنطرة نيل التي تقع عمف نهر نيل عند ممتقال ب رعم حدرة وني من ا هر القناطر األندلسية.

ص27س

ثالث ا :الخدمات العمرانية العسكرية
 -6بناء األسوار:
ن لمحروب المتواصمة التي تعرضت لها ا ندلس ألرنما فمي ن موس مممو بنمو األحممر لم ا فقمد

أدر سلطين بني األحمر خطورة األمر خصوصا وأن مممكة غرناطة تملل المعقل األخير لموجود
اإلسلمي و بد من الح اظ عميم ،ل ل لما غممب محممد بمن األحممر عممف غرناطمة فمي سمنة ص927

نم 2227 /س أحك أسوارنا وبنف عممف األسموار أب ارجما حصمينة عاليمة لحمايمة المدينمة ممن أي خطمر
يهم م م ممددنا ص22س ،حتم م م ممف وص م م م م ها ابم م م ممن الخطيم م م ممب فقم م م ممال ” :ودارت باألس م م م موار دور الس م م م موار المنم م م ممف
والمستخمصات“ص22س.

كم مما أن تواف ممد المه مماجرين م ممن أص ممقاع ا ن ممدلس ا خ ممرى ال ممف غرناط ممة جع ممل م ممن الض ممروري
ا سممتمرار فممي أضممافة ا ربمماض الممف ن مواة المدينممة وا ا كانممت ن م ل ا ربمماض تت مراك حممول الن مواة
صممارت ا سموار التممي تحمممي نمواة المدينممة وا ربمماض الممحقممة بهمما ت ممكل حمقممات مرك يممة وقممد تسممبب
ل في وجود تحصينات لللية ا سوار تحيط بالمدينة.

ص22س

دور بممارٌ فممي البنمماع واإلعمممار ،فقممد أن ممأ
كممما نجممد الممو راع و وي الم ارتممب الخاصممة كممان له م ٌ
الحاجممب المعظ م رض موان النصممري و يممر السمممطان يوسممت ابممي الحجمماج ل م ولممدل الغنممي بمماهلل سممور
غرناطة الكبير المحيط بربض البيا ين ،وما ت ال لمة بقية من ن ا السور قاامة وراع ربض البيما ين

بغرناطة.

ص29س

 -2بناء األبراج :
ن مممكممة غرناطممة التممي كانممت لهمما منم م لة خاصممة فممي ن مموس المسممممين فممي ا نممدلس بوص م ها

المعقل ا خير لموجود ا سلمي في ا ندلس و بد من الح اظ عميم ل ل كانت غاية في الحصانة
سواع بموقعها الطبيعي أو بأسوارنا الكلي ة التي يتخممها ألت ولللمااة برج منيع.

ص27س

لقد أولف سلطين بنو األحمر ،مممكمة غرناطمة انتممامه وعنمايته بتقمدي الخمدمات العسمكرية

لحمايممة المدينممة مممن أي اعتممداع خممارجي ،فقممد أن ممأ السمممطان محمممد بممن األحمممر سممنة 927ه البممرج
الكبير والمسمف برج الحراسة الواقع في الطرت الغربي من الهضبة وال ي
611
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قمما السمممطان محمممد اللمماني ال قيممم بت ممييد خممط دفمماعي م لممت مممن مجموعممة مممن قمملع وأب مراج
وحص ممون بني ممت ف مموق ص ممخور ممانقة م م مرفة عم ممف الس ممهول واألودي ممة ،كم مما ان ممت محم ممد الخ ممامس
بتحصين الحدود ال مالية فبنف سمسممة ابمراج وقملع واسموار ت مرت عممف وادي منيل ومنطقمة جيمان

وتمتد نحو مدينة رندة لتصل الف ضواحي جبل طارق.

ص28س

أن ممأ السمممطان يوسممت أبممو الحجمماج ،بممرج قمممارا الم ي يعمممو بهممو قمممارا والم ي يسمممف ايضماً

بهممو الس م راع،

ص27س

كممما أن ممأ أيض ماً بممرج ا سمميرة ،ويتبممين ل م مممن خمملل النقمموا واألبيممات ال ممعرية

الكلي مرة التممي ت مميد بأنميممة ن م ا البممرج وحصممانتم ،أممما البممرج ال م ي يميممم مممن ناحيممة ال ممرق ونممو بممرج

ا مي مرات ،فتوجممد عميممم نقمموا بالممدعاع لمسمممطان ابممي عبممد اهلل المسممتغني بمماهلل ،ونممو عمممف ا غمممب
السمطان محمد الغني باهلل.

ص26س

بنف الحاجب المعظ رضوان النصري سمسمة من األبراج المنيعة قد تصل الف األربعين برجماً

تمتممد مممن ممرق المممكممة الممف غربهمما ص27س ،ومممن تمم ا ب مراج أيضمما بممرج السمميدات وبممرج ا سممنة وبممرج

مخدع الممكةص22س.

ومن ا براج الباقية في قصبة غرناطة الف يومنا ن ا ني ،بمرج قممارا ،وبمرج المتم ين ،وبمرج

العقااممل ،وبممرج ا كمما  ،وبممرج األسمميرة ،وبممرج األميمرات وتقممع نم ل ا بمراج ،فممي مممال الهضممبة وتطممل
عمف غرناطة والمرج ،أما وبرج الماع فهمو يقمع فمي طمرت الهضمبة ال مرقي ،وبمرج المر وس ويقمع فمي

جنوب الهضبة ومما يجدر كرل ان معظ ن ل ا سماع ني من وضع ا سبان.

ص22س

وقا بنو األحمر ببنماع سمسممة ابمراج مت رقمة عممف المرت عمات أطممق عميهما اسم الطلامع ،ونمي
ابراج مراقبة ترصد حركمة العمدو ،با ضمافة المف ا بمراج التمي تحميط بمالمرج الغرنماطي والتمي نصمبت

لحماية الم ارعين ال ين كانوا يختباون في داخمها كمما دانمه الخطر.

ص22س

ولكلرة ما كان في غرناطة من أبراج وص ها ابن الخطيب ” و ينمت السمماع المدنيا ممن األبمراج

العديدة بأبراج ،ات دقااق وأدراج “ص29س.
 -4بناء القالع والحصون :

لقممد كممان لمحصممون دورنمما فممي حمايممة غرناطممة مممن أعممدااها ،فق مد كانممت تقمما فممي مواضممع لهمما
مي اتهمما الجغرافيممة والعسممكرية والدفاعيممة ،ل م ل كانممت تجممدد وتعمممر عهممد بعممد عهممد ،ون م ل الحصممون
كانممت مأنولممة وتكمماد أن تكممون مدينممة ،فهممي مم ودة بالجنممد والقممادة ويخم ن فيهمما السمملح والم خيرة و اد
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احتيمماطي مممن الحبمموب وعمممت الخيممل فم ا اقممتح العممدو أسموار البممد لجممأ انمهمما الممف الحصممنص27س .لقممد
كلرت حصون غرناطة حتف وص ت ” دار منعة وكرسي مم  ،ومقا حصانة“ص29س.

ن أنمي ممة ا بم مراج والحص ممون ت ممأتي م ممن كونهم مما الخ ممط ال ممدفاعي األول لك ممل مدين ممة م ممن بعمممد
األس موار ،في م كر المقممري فممي أحممداث سممنة 767ه ” :ن صمماحب ق ممتالة ن م ل عمممف مممرج غرناطممة،

روعهم  ،فممأعمنوا بالمخال ممة ،فأفسممد

وطمممب مممن أنممل غرناطممة الممدخول فممي طاعتممم ،يوا أفسممد عممميه
ال م رع  ...ووقعممت بممين المسممممين والعممدو حممروب كلي مرة ،ل م ارتحممل العممدو عنممد اإليمماس مممنه ل م

الوقممت ،ونممد بعممض حصممون ،وأصمممن بممرج نمممدان والملحممة ،و ممحنهما بممما ينبغممي ،ل م رجممع لممف

بمملدل ،وعنممد انص مرافم نم ل صمماحب غرناطممة بمممن معممم لممف بعممض الحصممون التممي فممي يممد النصممارى
ف تحها عنوة ،وقتل من فيها من النصارى ،وأسكنها المسممين ،ورجع لغرناطة“ص28س.

يم كر ابمن الخطيممب عمن السمممطان أبمي عبممد اهلل محممد بمن يوسممت بقولمم” :ولممما تممم الحضمرة

أضطر الف المال فعظ عمف العمال ضغطم وابتنمف حصمن الحممراع وجممب لمم المماع وسمكنم وبا مر
بن سم الحسبانات فتوفر مالم وغصت بالصامت خ اانم ،وعقد السم الكبيمر ،وتهنمأ أممرل ،وممل بطمن

الجبل المتصمل بمعقممم حبوبما مختم مة ،وخم اان دورل مما وسملما ،وأواريمة ،ظهم اًر وك ارعماً فوجمد فاامدة

استعدادل ولجأ الف ما أدخرل من عتادل“ص27س.

وفممي عهممد أبممي الحجمماج يوسممت بممن سممماعيل بممن فممرج مم م غرناطممة” ،بنممي الحصممن السممامي

ال روة المنبئ عن القدرة في الجبل المتصل بقصبة مالقة ،فعظ بم ال خر وجل ال كر“ ص26س.
رابعا :الخدمات العمرانية الصحية
 -6بناء البيمارستانات :

البيمارسممتان  :كممممة فارسممية مركبممة مممن كممتمين صبيمممارس بمعنممف ممريض أو عميممل أو مصمماب،

وصسممتانس بمعنممف مكممان أو دار ،فالكممممة تعنممي دار المرضممف ،لم اختصممرت فممي ا سممتعمال فصممارت
مارسممتان ،ونممي أحممدى الم سسممات الخيريممة العامممة التممي مميدنا الخم مماع والسمملطين والممممو وأنممل

الخير عمف العمو  ،صدقة وحسبة وخدمة لإلنسانية وتخميداً ل كران .

ص27س

وقممد يممدل وجممود البيمارسممتان عمممف رقممي وتقممد البمممد ال م ي قامممت فيممم ومممدى العنايممة بالصممحة
العام ممة فض ممل ع ممن أن الكلي ممر م ممن ا ي ممات القروني ممة واألحادي ممث النبوي ممة ت ممدعو ل ممف الرعاي ممة والوقاي ممة

الصحية من ن ا نرى أن ا سل أول من وضع أساليب الرعاية الصحية ودعا الف الطب والعلج،
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حيممث يقممول المقريم ي أن أول مممن بنممف المارسممتان فممي ا سممل ودار المرضممف الوليممد ابممن عبممد الممم
ص69-79ه 829-877/س.

ص22س

والبيمارستانات عمف نوعين لابت ومحمول ،فاللابت مما كمان بنما ل لابتما فمي جهمة ممن الجهمات
ينتقممل منهمما ونم ا النمموع مممن البيمارسممتانات كممان كليممر الوجممود فممي كليممر مممن البمممدان اإلسمملمية و

سمميما فممي العواص م الكبممرى ص22س ،أممما البيمارسممتان المحمممول فهممو ال م ي ينتقممل مممن مكممان الممف مكممان
بحسب ظروت األمراض واألوباة وانت ارنا وك ا الحروب.

ص22س

قمما محمممد بممن يوسممت بممن سممماعيل مم م غرناطممة ص897-877ه 2276-2279/س ب ن مماع

بيمارستان في عهدل لعلج المسممين ال قراع والمرضف ،و كرل أبن الخطيب في قولم ” :ومن مواقت
الصممدقة وا حسممان مممن خممارق جهمماد الممن س ،بنمماع المارسممتان ا عظم  ،حسممنة نم ل التخممو القصمموى،
وم يممة المدينممة ال ضمممف ،ل م يهتممد اليممم غي مرل مممن ال ممتن ا ول ،مممع تمموفر الضممرورة ،وظهممور الحاجممة،

فممأغرى بممم نمممة الممدين ،ون ممس التقمموى ،فممأبر ل موقممت ا خممدان ،ورحمممة ا نممدلس ،وف لكممة الحسممنات،
فخامممة بيممت ،وتعممدد مسمماكن ،ورحممب سمماحة ،ودرور ميممال ،وصممحة نمواع ،وتعممدد خم اين ومتوضممرت،

وانطلق جراية وحسن ترتيب“ص29س.

ويصمت سمملدين بيمارسممتان غرناطمة بقولممم :ن نم ا ا لمر المربممع ال وايمما

يبمم مممن ا تسمماع

وا حكمما فممي البنمماع مبمم مارسممتان قمملون بالقممانرة ولكنممم كممان مرتبمما فممي بسمماطتم أنيقمما فممي ت اصمميمم
وكانت قاعاتمم البسميطة تمدور حمول باحمة داخميمة فمي وسمطها حموض عميمق لقبمول المماع ممن عينمين

كل عين فيها عبارة عن أسد جاث.

ص27س

كم مما نق ممل لن مما لي ممي بروفنس ممال ن ممث ك ممرى بن مماع الس مممطان محم ممد الخ ممامس لمبيمارس ممتان س ممنة
ص897-898ه 2299-2297/س ونو لوح من الرخا عمف كل الباب مقنطر مركب من قطعتمين
ممتصقتين ألحاقا تاما مح وظ من سمنة  2777فمي جنماح ممن بسمتان قصمر الحممراع ،نقمل اليمم ممن
أحد بيوت غرناطة وعمف احد وجهي نم ا المموح كتابمم فمي غايمة الح مظ تممل نم ا الوجمم ونمي مكونمة

من  29سط ار بالخط العادي ا ندلسي ،ون ل الكتابة تخميد لم كرى بنماع المارسمتان النصمري عممف يمد
السمطان الغني باهلل ،ون ا النث نو ” :الحمد هلل ،أمر ببناع نم ا المارسمتان ،رحممة واسمعة لضمع اع

مرضممف المسممممين ،وقربممة نافعممة ان مماع اهلل لممرب العممالمين ،وخمممد حسممنتم ناطقممة بالمسممان المبممين،
واجممرى صممدقتم عمممف مممر ا ع موا وت موالي السممنين ،الممف ان يممرث اهلل ا رض ومممن عميهمما ونممو خيممر

الم موارلين ،الم ممولف ا م مما  ،الس مممطان الهم مما  ،الكبي ممر ال ممهير ،الط ممانر الظ ممانر ،أس ممعد قوم ممم دول ممة،
وامض ممان ف ممي س ممبيل اهلل ص ممولة ،ص مماحب ال ت مموح ،والص ممنع الممن مموح ،والص ممدر الم ممروح ،الم يمممد
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بالملاكة والروح ،ناصر السنة ،كهت الممة ،أمير المسممين الغني باهلل ،أبو عبد اهلل محمد“...
ولما انت عت غرناطة من العرب سنة ص768ه 2962/س حولت بنايتم الف دار لضرب النقود.

ص29س

ص28س

 -2بناء الحمامات :
من الم سسات ا جتماعية الصحية التي ا تهر بها العال ا سلمي عامة وا ندلسي خاصمة
ني الحمامات ،ولقمد تميم األندلسميون بعنمايته بمالمظهر الخمارجي وانتممامه بالنظافمة العاممة حتمف

قيل فيه  ” :أن أنمها أ د خمق اهلل اعتناع بنظافة ما يمبسون وما ي ر ون ،وفيه من
قوت يومم ،فيطويم صااما ويبتاع صابونا يغسل بم ليابم“ص27س.

يكون عندل

يملممل الحممما مرك م ا اجتماعيمما مهممما فممالعريس او العممروس يتعممين عمممف كممل منهممما ان يممدخل

الحما قبل ح ل ال فات ،وكمان النسماع يقصمدن الحماممات أكلمر ممن الرجمال وغالبماً مما كمن يخمرجن
أوقات العصر ،فقد اعتادت أن تجتمع النساع والصديقات فيتناقمن أخبار الحي والناس ويقصن عمف
بعضممهن كليم ار مممن أخبممارنن وحيمماتهن المن ليممة والممف الحممما تتجممم الممرأة للسممتحما مصممطحبة معهمما
أفخر ليابها وأن س حميها لتمبسها بعد ا ستحما حتف يرانا غيرنا فتقع الم اخرة والمباناة.

ص26س

فض ًمل عمن األغمراض ا جتماعيمة والصممحية فممحمما اغمراض دينيمة كممما نمو الحمال فمي جميممع

مرافق الحياة اإلسلمية فمكي يقت المسم بين يدي ربم مستحقا عط م يجب عميمم أن يطهمر جسممم
تطهي اًر تاما ون ا نمو السمبب الم ي ممن أجممم يغسمل المسمممون جلمث موتمان بعنايمة قبمل دفنهما ،وفمي
المدن ا ندلسية ا نمة بالسكان كان عدد الحمامات كبي ار فكان في كل حي حما عمف ا قل ن لم
يكن أكلر من ل في بعض ا حيان وك ل كان الحال في ا ماكن قميمة السكان.

ص97س

وفي عهد بني ا حمر قا ابو عبمد اهلل محممد بمن محممد بمن محممد بمن يوسمت لالمث سملطين

بني ا حمر ببناع المسجد ا عظ بالحمراع من غرناطة وبجانبم حما أوق م عمف المسجد.

ص92س

لقممد كانممت الحمامممات الخاصممة والعامممة المنت مرة فممي غرناطممة والمممدن والقممرى التابعممة لهمما تمقممف

العنايممة الخاصممة مممن حيممث الصمميانة والنظافممة وتممأمين ال ارحممة لممسممتحمين .فمماألمراع وأبنمماع الخاصممة
واألغنيمماع بن موا الحمامممات فممي قصممورن  ،أممما ابنمماع الطبقممة ال قي مرة فكممانوا يقصممدون الحمامممات العامممة

المنت رة في األحيماع ال معبية.

ص92س

ويصمت عنمان جنماح الحماممات السممطانية” :ونمو عبمارة عمن عمدة

حمام ممات رخامي ممة تتخممه مما أبه مماع ص ممغيرة ،وم مما ال ممت به مما أم مماكن األحم مواض ظ ممانرة ،وكم م ل أم مماكن

المواسير والصنابير“ص92س.
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وفممي القممرن اللممامن الهجممري كانممت تبنممف فممي مممداخل الحمامممات صمما ت ات خممارت غنيممة،
وتخطيط مربع وحولمم مممرات ويوجمد فمي بعمض جوانبهما مقاعمد كبيمرة لابتمة ،ويوجمد فمي أعممف الجم ع

األوسمط نوافم صممغيرة لمتهويمة واإلضمماعة ،وفممي قصمر الحممراع تعممرت نم ل الصممالة بصممالة ا سمرة

ومهمتها ان يسترين المستحمون عمف كراسيها الحجرية بعد انتهااه من الحما  ،ووجد صالة ممالمة

الناع اصلح حما في ارع الحمراع ،وك ل في قصر دار العروسة في جنة العريت بغرناطة.

ص99س

كما يوجد حما يعود الف عهد بني ا حمر ويقع اليو في ارع كالية لايرص97س.

خامسا :الخدمات العمرانية القتصادية
 -6بناء السواق والقيساريات :
حظي ممت ا سم مواق ف ممي مممك ممة غرناط ممة بنص مميب واف ممر م ممن الرعاي ممة وا نتم مما  ،م ممن لم م بن مماع

قيسارية غرناطة التي تعد السموق المرايس لغرناطمة فمي لم الوقمت

ص99س

فالم متري يجمد فيهما كمل مما

يحتماج ليممم وقممد وصم ها أبممن الخطيممب قمماال ” :وغصممت الممدكاكين بالخضممر الناعمممة وال واكممم الطيبممة

واللمممر المممدخر“ ص98س ،وعمممف ممما يبممدو فممأن قيسممارية غرناطممة كانممت ممكمما لمسمممطان ،أ يقممد المموكلع
بتأجير محلتها الف التجار ل تحول أموالها الف بيت المال فهنا

ارة الف قيسارية غرناطمة تقمول

بم ممأن السم مممطان سم ممعد صت787ه 2997/س قم مما فم ممي ص م م ر عم مما ص 779ه 2997/س بأقطممماع أبم ممي

الحجاج يوست بن ابي القاس السراج حانوتين من حوانيت قيسارية غرناطة.

ص97س

وانمت سملطين بنمي ا حممر بتمم القيسمارية وحمايتهمما ممن السمرقة و لم بتعيمين مسم ول عنهمما

لحراستها في الميمل وفمي النهمار يجبمي ا يجمار ويتمابع أعممال الصميانة ص96س .ويم كر ابمن الخطيمب” :

األسواق المرقومة األطواق ،بن ااس األ واق“ص77س.
 -2بناء الفنادق :

ك ممان م ممن الطبيع ممي لتصم مريت المنتج ممات التجاري ممة سم مواع كان ممت محاص مميل راعي ممة أو نتاج مما

صناعيا وك ل المواد الخما أن تنقمل ممن موضمع المف وخمر بهمدت تسمويقها داخميما أو تصمديرنا المف

الخممارج ويممت ل م

ممما عممن طريممق الطممرق البريممة أو عممن طريممق الم موانئ ا ندلسممية ،وبممما أن معظ م

ا نهار ا ندلسية كانت في بعض أج ااها غير صالحة لمملحمة ،لم ل ا داد اسمتخدا الطمرق البريمة

فمي التجمارة،

سمميما فمي اوقممات ا سمتقرار السياسممي ،ونتيجمة لم ل تكونممت مبكة واسممعة ممن الطممرق

البرية عمف طول البلد وعرضها أن ئ معظمها في العهد الروماني وبعضها أقامها المسممون.
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كمان

بمد مممن وجمود أممماكن يسمترين فيهما التجممار ممن عنمماع السم ر حيمث تتمموفر وسماال ال ارحممة

فضمل عممن وجممود أممماكن مخصصممة لخم ن البضممااع يوايممداع ا مموال فكممان لم يممت فممي ال نممادق التممي
كانممت تخصممث لنم م وله ص72س ،وتقممع ن م ل ال نممادق باألنممدلس والتممي تسمممف فممي الم ممرق بالخممان عمممف
الطرق الرايسة أو في مرك المدينة حول المسجد الجامع أو بالقرب من ا سواق الكبيرة.

ص72س

لقد كان ال ندق في ا ندلس يتألت من صمحن مسمتطيل أو مربمع ال مكل يتوسمطم حموض مماع

وت ممدور بالص ممحن ممم مرات تط ممل عمي ممم وتت ممو ع وراع نم م ل الممممرات مخ مما ن لح ممظ الس مممع المممراد بيعه مما
بالجممة يواصطبلت إلقامة الدواب أما ا دوار العموية فكانت مخصصة لمبيت النم ع.

ص79س

وكانممت نم ل ال نممادق مجهم ة بكممل وسمماال ال ارحممة ،فم لف جانممب مخمما ن ايممداع البضممااع وا مموال
وغم ممرت النم ممو يوجم ممد ننم مما حمامم ممات للسم ممتحما ك م م ل يوجم ممد فيهم مما قاعم ممات لعجم ممن العجم ممين وفم ممرن

لمخب ص77س ،كما كان صاحب ال ندق يمد النا لين بالبطاطين والحصر.
ي كر ال نري أن المسافر في ا ندلس

ص79س

يحتاج الف الماع وال اد نظ اًر لتوفرل في جميع المنا ل

عمف الطريق ص78س ،فقد أورد الجغرافيان األندلسيان الع ري واإلدريسي بعض المنما ل التمي كانمت تقمع
عممف الطممرق التجاريممة فممي ا نمدلس منهمما من م ل ابممان عمممف الطريمق بممين قرطبممة وا ممبيمية ص77س ،ومن م ل

اخمر بقرطبممة عبمممة التممي تقممع عمممف الطريممق الممتممد بممين المريممة ومالقممة وغرناطممة ص76س ،ومن م ل بحصممن
مندوجر بين المرية وغرناطة ويتوفر فيم لممسافر الخب والسم وجميع ال واكم ص97س ،ممما سمبق نمرى

ان الغاية من بناع ال نادق انها مرك إليواع الم وار والتجمار ،ومحملت لممر ق والعممل ،كمما أنهما تعمد
من المعال الحضارية لما تقدمم من خدمات لمن ع وما يتوفر فيها من النظافة وا مان والراحة.
وكانممت ال نممادق فممي ا نممدلس تسمممف بأسممماع ممما يبمماع فيهمما مممن البضممااع أو السمممع كممالحبوب

والكتممان والخضممروات وال واكممم وممما الممف لم ك نممدق الميمممون فممي غرناطممة ص92س ،أو قممد تسمممف بأسممماع
أصحابها ك ندق ايدة بغرناطة واحيانا باس من ينم ل فيم من التجار ملل الجنوية وال امية.

ص92س

لقد انت الخم اع المرابطون والموحدون وسلطين بني ا حمر ببناع ال نمادق وأبمدعوا فمي جعمل
نم ل ال نممادق تنممافس ال نممادق الم مرقية وجعمهما مقصممدا يممأوي ليهمما التجممار ممن كممل ناحيممة ليجممدوا فيهمما
ال ارحممة وا مممان ،ف ممي العهممد المرابطممي ونظ م ار لمنهضممة ا قتصممادية التممي ممهدتها ا نممدلس فممي ظممل
المرابطين قاموا ب ن اع العديد من ال نادق بحيث بم عدد ال نادق في مدينة المرية وحمدنا فمي العهمد

المرابطي ص687س فندقا.

ص92س
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يبق من فنادق العهود اإلسلمية في ا نمدلس سموى ال نمدق الغرنماطي الم مهور والم ي كمان
ل ي
يسمف ال ندق الجديد ونو عبارة عن بناع عربي قدي ي باب معقود ضخ  ،نق ت في عقدل بمالخط

الكمموفي سممورة اإلخمملث ونقمما عمممف الجممانبين عبممارة الممم الممداا الع م القمماا مكممررة ،ونقمما فممي
جمانبي الممدخمين يما لقتممي يما أمممي أنممت الرجماع أنمت الممولي ،فيما لمنبمي المرسممل اخمت بخيمر عممممي ،

ومن داخل ن ا الباب دنمي ي ضي لف فناع واسع مربع ال كل ،ضممعم نحمو  27متمرا ،وبمم قاعمات
عديدة ،وفي أعلل جناح وخر ،تتقدمم فوق عقد الباب قاعمة ات م مرفية عربيمة كبيمرة .وقمد أختممت
في أصل نم ا البنماع والممرجن أنمم ان مئ فمي أواخمر عهمد الدولمة النصمرية ليكمون فنمدقا أو خانما ي ممم

التجار الواردون ،ل استعمل بعد ل مخ نا لم ح ويعرت اليو باس فناع ال ح .

ص99س

الخدمات الدينية:
 -6الصدقات وأعمال البر:
لقد حلت ال ريعة اإلسملمية عممف التصمدق عممف ال قمراع والمسماكين واإلن ماق عممف المحتماجين
ومسمماعدته  ،ولمصممدقة ألممر كبيممر عمممف كيممان المجتمممع حيممث تعمممل عمممف بممث روح التعمماون والم اخمماة

والمحبممة بممين أفمرادل ،وت يممل الحسممد بممين النمماس ،ونممي مممن أفضممل األعمممال وأحبهمما لممف اهلل  ،قممال
ل أُ
سـ ُ
ين
ـيا ال ض
اع ـد ِ
ات َو ِاأل َِر ا
سـ َـم َاو ا
ـين الضـ ُـذ َ
ضت لُ ِم امتض ُقـ َ
ـار اعوا ُلَــى َم ِغ ُفـ َـرنة ُمـ ِـن َروب اكـ ِـم َو َج ضنـ نـة َع ِر ا
ضـ َ
تعممالفَ ﴿:و َ
()11
ين ا ِل َغ ِيظَ وا ِلع ُ
اء وا ِل َك ُ
اء والض ض ُ
ون ُفي ال ض ُ
ين َع ُن ال ضن ُ
ين ﴾
اس َوالمض او اي ُح ُّ
ب ا ِل ام ِح ُس ُن َ
اف َ
اظ ُم َ
اي ِن ُفقا َ
َ َ
ضر َ
س ضر َ
لقد كان لم قهاع ورجال الدين دور بار وفعال في حث الناس عمف دفع الصدقات وخصوصما

في ا مات لما لم من ألر في سد حاجة ال قراع ،فقد كر ابن الخطيب في ترجمتم لم قيم محمد بن

مض
أحمد بن محمد الدوس المتوفي سنة ص827ه 2228/س ممن أنمل غرناطمة ،أنمم كمان ” كليمر الح ل
عمممف الصممدقة فممي المحمول واأل مممات ،يقممو فممي لم مقامممات حميممدة ،ين ممع اهلل بهمما الضممع اع ،وينقمماد

الناس لموعظتم ،وي لر في القموب بصدقم “ص99س.

لقد تنوعت مصادر الصدقات فمنها ما كان من قبمل الخم ماع والسملطين أو ممن قبمل ا غنيماع

والميسممورين الحممال ،كممما اختم ممت المناسممبات التممي تممو ع فيهمما كاألعيمماد والمناسممبات الدينيممة ،أن تتبممع
الصممدقة عنممد ا ف مراد ومحاولممة استقصممااها أمممر يكمماد ان يكممون صممعب المنممال و ل م

ن ال ممرد ال م ي

يممدفع الصممدقة يرجممو منهمما ا جممر والل مواب مممن اهلل ،وكمممما كانممت الصممدقة س مرية وغيممر معروفممة كممان
لوابها أعظ وأ مل ،ومما ي يد في عد الوضوح فمي نم ا الصمدد نمو أن معظم المصمادر التاريخيمة
عندما تترج

حد ا فراد وتص م بال ند وأعمال البر تنعتم بكلرة الصمدقة وفيمما يمأتي نعمرض صمو ار

من ن ل الصدقات وأعمال الخير في عهد بنو األحمر:
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كممان السمممطان محمممد بممن يوسممت بممن محمممد بممن أحمممد صت982ه 2282/س ،لمماني ممممو بنممو
األحمر ،ممن عرفوا بكلرة تصدقه  ،و كر عنم ” :لما حضر المممْ غرناطة ،وقيل :يو قيامم مرع
فيم الصدقة الجارية عمف ضع اع الحضرة و ِمنايه الف اليو “ص98س.
أبو الوليد سماعيل بن فرج بن سماعيل مم غرناطة ،قا بعمل ممن أعممال البمر التمي تخمد

كافة ابنماع معبم ونمو أنمم ”بم ل العمدل فمي رعيتمم واقتصمد فمي جبايتمم“ص97س ،فهمو بهم ا العممل قمد أدى

خدمممة عامممة لرفممع المسممتوى المعا ممي لكممل ابنمماع ممعبم .ومممن مناقبممم ايض ماً فقممد ”اعتنممف بأنممل بيممت
رسول اهلل  فب ل في فداع بعض أعلمه ما يع ُّ ب لم ،ونقل منه بعضاً من حرت خبيلة “ص96س.
محمد الخامس الغني بماهلل ممم غرناطمة ،كمان يجممس بن سمم لسمماع مكاوى الممواطنين ويهمب
الصدقات ويسرع في مساعدة ا سرى حتمف قيمل فيمم ” :فمما يخمتث ممن لم بالسممطان  ...وارت ماع

التل اجر ببابم  ...وتعيين الصمدقات فمي األوقمات العديمدة ،والقعمود لمبا مرة المظمال سمتة ع مر يومما
في كل مهر ممن مهور األنملمة ،يصمل ليمم فيهما اليتمي واألرمممة ،في مرح الضمعيت ،وينتظمر حضمور

ويتغمد ن وة الجانمل ،ويتمألر ل مكوى المصماب ،ويعاقمب الو عمة عممف األغملط ،لمف حسمان
ال من،
ل
الممكة في األسرى“ص87س.
الفراد الذين عرفوا بأعمال الخير وكثرة الصدقة في عيد بني الحمر نذكر منيم:
 -2عبممد العظممي بممن عبممد اهلل بممن يوسممت بممن محمممد بممن عبممد اهلل مممن أنممل مالقممة تمموفي سممنة

ص999ن مم 2298/س كممان كليممر الصممدقة م مماركا فممي ح مواات المسممممين حتممف أنممم قبممل وفاتممم بمماع كتبمما
وأسبابا كانت عندل وتصدق بلمنها لمسبغة كانت ببمدل بحيمث أنمم لم يتمر

مياا ممن مالمم بعمد وفاتمم

سوى أربعة ولللين درنما وجدت في اك انم مكتوبا عميها لمحمالين ك ا ولمغسمالين كم ا وكم ا المف مما
يحتاج من م نة الدفن وما يتعمق ب ل .

ص82س

 -2بمراني بممن محممد بممن عمممي بمن محمممد التنمموخي ،أصممم مممن ج يمرة طريمت ،ون ممأ بغرناطممة

وا ممتهر ،كممان ”يت م اح مسمماكينه عمممف بابممم ،قممد عم لمودن طلقممة وجهممم ،ومواسمماتم له م بقوتممم ،ي لرقممم
عميه متف وجدول ،وربما أعجمول قبل استواع خب ل ،في لرقم عميه عجيناً “ص82س.
 -2محممد بمن محمممد بمن عبمد الممرحمن التميممي أبمن الحم مماوي صت827نمم 2227/س ممن أنممل

تممونس ،ن يممل غرناطممة” ،ورد األنممدلس  ...وبيممدل مممال كبيممر ب لممم فممي معاممممة رلبممم ،لممف أن استأصمممم
بالصممدقة ،وأن قممم فممي سممبيل اهلل ابتغمماع مرضمماتم ... ،وتممما لممسمماكين ،يقصممدل النمماس بصممدقاته ،
ل
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فيب لهمما فممي وي الحاجممات ،فيتممألت فممي بمماب مسممجدل و ت مممن رجمماله ونسممااه وصممبيانه  ،حت مف
الصدقة  ...وي دح الناس حول المسجد ،وأكلرن أنل ال اقة“ص82س.
الرفد ،وتسعه
ل
يعمه ل
ل

 -9محم م م ممد بم م م من بم م م مراني اب م م ممن عب م م ممد اهلل ب م م ممن أحم م م ممد ب م م ممن محم م م ممد ب م م ممن يوس م م ممت ا نص م م مماري
الس مراج ،طبيممب الممدار السمممطانية .كممان قممد
صت827ن مم 2226/س ،مممن أنممل غرناطممة ،ويعممرت بممابن ل
ب صدقة عمف يديم  ...ونال حظا عريضما ممن جمال السممطان ،فماطلرح
عين ريع ما يست يدل في الطل ل
” ل
مت ل ممف ي ممارته  ،ويرف ممدن ،
حم مظل ن س ممم م ممع المس مماكين والمحت مماجين ،فك ممان يم م لر وي الحاج ممة ،ويخ م ل
ويعينه عمف معالجة عممه “ص89س.
 -9محمممد بممن عبممد اهلل بممن منظممور القيسممي مممن أنممل مالقممة وأصمممم مممن أ ممبيمية كممان معروفمما
بكلرة الصدقة.

ص87س

 -8ومنه من كان يوصي قبل مماتم بأن تصرت تركتم جميعها أو ج ع منها بعد مماتم فمي

وجول الخير والبر ومنه و النون أحمد بن عبد اهلل ال ي عهد بلمث متروكم في وجول من البر.

ص89س

 -7كان لممتصوفين دور في تقدي الصدقات وأعمال الخير ،فقد كان وو الحاجة يقصدونه

في أوقات األ مات ليجدوا عندن من الكر والسخاع ما يخ ت عنه وطأة معاناته فيتصدقون عمف
ن م ع ال ق مراع ،ول م يقتصممر ل م عمممف الرجممال بممل النسمماع أيضمما فقممد أ ممار الون ريسممي عممن بعممض
المتصوفات بأنها حبست اوية في مدينة بسطم ،عمف ال قراع وأخرى حبست موضعا ي رع ويصمنع

من قمحم طعا ليأكمم ال قراع.

ص88س

ل تقتصر أعمال الخير في مممكمة غرناطمة عممف المداخل بمل كانمت ت مد المسماعدات ليهما ممن

الخارج أيضا ،فقد كان أبو الحسن المريني يبعث الف األندلس رسالة لمطوات بالبلد ا ندلسمية التمي
تحت نظر بني مرين في رقوا بين أنمهما األمموال الموفيرة ويسمتمعون المف مكايات أنمهما وينظمروا فيمما

يعو ن ويحقق مطالبه وكان يحرث عمف ت ويدنا بمالقوات والعمدة والم اركمب وسماار مما تحتماج أليمم

الحياة والدفاع.

ص87س

 -2مواجية الكوارث :
دور كبيمٌمر فممي مواجهممة الكموارث والنموا ل التممي
لقممد كممان لبنممو األحمممر والعمممماع وافمراد المجتمممع ٌ
كانت تحدث كاألمراض واألوباة التي كانت تنت ر فمي تمم العصمور ،ولكمون مممكمة غرناطمة كانمت
فممي حالممة حممرب داامممة مممع النصممارى ل م ا فقممد كممانوا فممي مواجهممة داامممة لخطممر المجاعممات التممي كممان
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يسممببها الحصممار ال م ي ي ممرض عمممف بعممض مممدنها أو بسممبب تخريممب األعممداع لم م ارعه  ،فضممل عممن
ا موال التي كانوا يحتاجون اليها ل

األسرى من جراع تم الحروب.

اجتمماح األنممدلس وبمماع الطمماعون فممي سممنة ص872ه 2272/س ،وأودى بحيمماة ار ت مممن النمماس

ونتيجممة ل م ل قمما القاضممي أبمما عبممد اهلل محمممد بممن أحمممد الطنجممالي ص86س ،بجمممع األم موال والتبرعممات،
وتو يعها عمف ال قراع وي كر النباني أنم قد أستقر لنظرل ممن الم نب وال ضمة والحممي والم خيرة وغيمر
ل م  ،ممما تضمميق عنممم بيمموت أم موال الممممو فارف مد جممممة مممن الطمبممة وفق مراع البمممدة واخ م يت قممد سمماار

الغربة ،وصار يعد كل يو تهياة مااة قبر ح ار واك انه برس من يظهر أليها من الضمع اع في ممل

الن ع األحياع واألموات وبقف نو وغيرل من أنل القطمر عممف لم

مانما م ماركة بماألموال ومسمانمة

في المصااب والنوا ل الف ان خت الوباع وقل عدد ال انبين بم والمسالمين بسببم.

ص77س

ونتيجمة لمحممروب المسمتمرة بممين بنممي األحممر والنصممارى ،األممر الم ي يم دي المف سممقوط العديممد

مممن ابنمماع المسممممين فممي مممكممة غرناطممة فممي األسممر ،فقممد كممان الميسممورون مممن النمماس يتممدفقون عمممف
الجواممع ليتبمرع كمل ممنه حسمب قدرتمم وبالتعمماون ممع القضماة وال قهماع ل مداع أسمرى المسمممين ،حيممث
ي كر أبن بطوطمم أنمم حينمما ار مالقمة وجمد قاضميها أبما عبمد اهلل محممد بمن أحممد الطنجمالي ،جالسما
مع ال قهاع بجامعها ا عظ ومعم جمة من وجول الناس ،يجمعون ا موال التمي طمبمت ل مداع اسمرى

المسممينص72س.

الخدمات القتصادية:
 -2المعاىدات التجارية :
ان ممت بن ممو ا حم ممر بالتج ممارة وكان ممت عن ممايته به مما عظيم ممة و لم م م ممن خ مملل عق ممد العدي ممد م ممن
ا ت اقيممات التجاريممة مممع البمممدان ا خممرى الهممدت منهمما فسممن المجممال لمتجممار سممتيراد البضممااع التممي

تحتم مماج أليه م مما أسم م مواق المممك م ممة،

ص72س

ن م م كر منه م مما عم م ممف س م ممبيل الملم ممال ا ت اقي م ممة الت م ممي عق م ممدت ع م مما

ص987ه 2286/س بين س ير جنوبم في غرناطة والسمطان محمد اللاني الممقب بال قيم ،والتي تعهمد
بموجبه مما ممم م غرناط ممة بحماي ممة مص ممالن وحق مموق الج ممونيين ،وفيه مما اح ممة بالس مممع الت ممي يس ممتطيعون

المتاجرة بها وكانت موانئ المرية ومالقة و المنكب ص72س ،مسرحاً لمتجار ا يطاليين.
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 -2يصال المياه لى المدن :
ب م لت الحكومممات اإلسمملمية فممي األنممدلس خمملل العهممود اللللممة عنايتهمما لتمموفير كممل ممما يخممد
العامة ويوفر له ال ارحمة و لم ممن خملل العنايمة بميمال ال مرب وتوفيرنما فمي المنما ل للسمت ادة منهما

في ال رب وا عمال اليومية.

كان ألصحاب أعمال الخير دور في المبادرة الف كل عمل صالن تعود من عتم عمف المجتمع

ولم يقتصممر لم عممف الحكومممة ،فقممد ح مر يوسممت بممن محمممد بمن عبممد اهلل بممن يحيمف البممموي فممي بمممدل

مالقة العديد من ا بار لينت ع منها الناس ابتغاع مرضاة اهلل.

ص77س

كممما انممت بنممو ا حمممر بتحسممين وتطمموير كممل ممما يممأتي بمممردود ايجممابي لممجتمممع حيممث قمماموا

بتمموفير ميممال ال ممرب وتنقيتهمما ،فعنممدما تمم م أميممر المسممممين أبممو عبممد اهلل محمممد بممن يوسممت الحض مرة
وابتنف حصن الحمراع جمب اليم الماع ،نت اع ساكنيم منم.

ص79س

وفممي القممرن األخيممر مممن تمماريخه العربممي ح ممروا ممبكة مممن ا ن مماق والقن موات لتصممل ميممال نهممر

حدرة ص دارو س ،لف ج ع من ل السهل.

ص78س

ومما ي ير الف انتمامه بالمصممحة العاممة ان المدور

كانممت تحتمموي عمممف صممهاريت ووسمماال تصمريت الميممال وفممي الممداخل كانممت البيمموت بالغممة النظافممة فقممد

غمب عمف الدور الميال الجارية وكانت ن ل الميال عمف نوعين لم رب وا غراض الصحية والتنظيت

ص77س.

الخاتمـة :
كانت رحمة بحلية ممتعة وم لمة في ن س الوقت فمي فمردوس م قمود نسمأل اهلل أن يعيمدل لينما،

اسممتطمعنا فيهمما جانممب الخممدمات العامممة التممي ممهدتها مممكممة غرناطممة ،والتممي اسممتطاعت أن تصمممد
بوجممم أعممداع اإلسممل ألكلممر مممن قمرنين ونصممت مممن ال مممان ،ومممن نم ل تبينممت لنمما جممممة اسممتنتاجات

يمكن جمالها بما يأتي:

 .2لقد تبين أن انتما بني ا حمر بالخدمات العسكرية يعود المف ان مممكمة غرناطمة تململ المعقمل
ا خيممر لموجممود ا سمملمي فممي ا نممدلس ا مممر ال م ي تطمممب تحصممينها وحمايتهمما لمح مماظ عمممف

الوجود ا سلمي ننا .

 .2كم ل قمد حظنما انمم عممف المرغ ممن غمبممة الطمابع المديني عممف مممو بنمي األحممر ا انهم لم

ين اوا سوى القميل ممن المسماجد ،التمي كانمت متميم ة بنقو مها والالهما الن ميس ،فض ًمل عمن أداممة

المساجد التي بنيت قبل عهدن .
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 .2كما ان بعض ممو بني ا حممر كمانوا يتمتعمون بمالحس ال نمي العم ارنمي وقصمورن الباقيمة خيمر
ملممال عمممف لم وكممان الممم مممنه يكمممل ممما ابتنممال مممن سممبقم مممن الممممو أممما ب ضممافة ممحقممات

جديدة أو ب ضافة الت يين والنقوا اإلسلمية الرااعة.

 .9ومن الملحظ انتما ممو غرناطة بخدممة الن ماط ا قتصمادي بصمورة مبا مرة او غيمر مبا مرة
لتسهيل سير العممية ا قتصادية بسمهولة ويسمر ممن خملل بنماع األسمواق والقيسماريات ،وال نمادق

عمملوة عمممف ت موافر ا مممن وعقممد المعانممدات التجاريممة وكممل عمممل مممن ممأنم ان يسممهل الحرك ممة
ا قتصادية .

 .7كممما انممت بنممو الحمممر بالحيمماة ا قتصممادية فتممارة نجممدن يقممدمون الصممدقات ويجممرون الج اريممات
لم قراع والمحتاجين وتمارة نجمدن يخ ضمون ممن الضمرااب الم روضمة عممف ابنماع معبه وحسمب

الوضع ا قتصادي ال ي تمر بم المممكة في تم المرحمة.

 .9لقد با ر مممو غرناطمة بأن سمه متابعمة احموال الرعيمة ممن خملل تعيمين ايما محمددة لممقمابلت
ال خصية ستماع المظال وال كاوى المرفوعة اليه من أبناع عبه .

دور بممارٌ مممن خمملل تكممات ه مممع ال قهمماع والخطبمماع واألغنيمماع فممي
 .8كممما كممان لممممو بنممي الحمممر ٌ
مواجهة النكبات وف أسرى المسممين.

 .7كماد البت البحمث ان لألفمراد دو اًر كبيم اًر فمي تقمدي الخمدمات العاممة وفمي مختممت المجما ت ممن
ماله الخاث طمبا لألجر واللواب.

 .6لقد بين البحث انتما ممو غرناطة بصحة وسلمة أبناع عبه من خلل بيمارستان غرناطة
التي بنيت في عهدن فض ًمل عمن بنماع الحماممات ومراقبتهما وا نتمما بهما ،والتمي كانمت منت مرة
بكلرة في كل أرجاع المممكة.
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اليوامش:
ص2س

دكممي ،جمميمس ،غرناطممة ملممال مممن المدينممة العربيممة فممي األنممدلس ،بحممث تممرج ون ممر فممي كتمماب الحضممارة العربيممة

اإلسلمية في األندلس ،مطبعة :مرك دراسات الوحدة العربية ،صبيروت2926-ه 2667/س ،.ث. 278-279

ص2س

اب ممن الخطي ممب ،أب ممي عب ممد اهلل محم ممد ب ممن س ممعيد ب ممن احم ممد الغرن مماطي صت889ه 2289/س ،ا حاط ممة ف ممي أخب ممار

غرناطممة ،تحقيممق  :محمممد عبممد اهلل عنممان ،مطبعممة :مكتبممة الخممانجي ،صالقممانرة2267-ه 2687/س ،.ج ،2ث-799
798؛ الممحممة البدريممة فممي الدولممة النص مرية ،تحقيممق :محمممد مسممعود جب مران ،مطبعممة :دار المممدار ا سمملمي ،صليبيمما-
2927ه 2776/س ،ث.77

ص2س

عنان ،محمد عبد اهلل ،ارلار األندلسية الباقية فمي سمبانيا والبرتغمال صد ارسمة تاريخيمة ألريمةس ،ط ،2مطبعمة :مكتبمة

الخممانجي ،صالقممانرة2928-ه 2668/س ،ث277؛ فرحممات ،يوسممت ممكري ،غرناطممة فممي ظممل بنممي األحمممر صد ارسممة
حضاريةس ،مطبعة :دار الجيل ،صبيروت2922-ه 2662/س ،ث.97

ص9س العمممري ،ممهاب الممدين أحمممد بممن يحيممف صت896ه 2296/س ،مسممال األبصممار فممي ممال م األمصممار ،تحقيممق:
محمد عبد القادر خريسات وعصا مصط ف ن ايمة ويوست احمد بنمي ياسمين ،مطبعمة :مركم

ايمد لمتمراث والتماري ،

صالعين2922-ه 2772/س ،ج ،9ث 292؛ القمق ندي ،أبي العبماس احممد بمن عممي ،صت722ه 2927/س ،صمبن
ا ع ف في صناعة األن اع ،المكان وال ممان والطبيعمة ،تحقيمق :يوسمت عممي طويمل ،مطبعمة :دار ال كمر ،صدم مق-
2978ه 2678/س ،ج ،7ث277؛ م م م م م نس ،حسم م م ممين ،رحمم م م ممة األنم م م ممدلس ،مطبعم م م ممة :كوستاتسم م م مموماس ،صالقم م م ممانرة-
2272ه 2699/س ،ث.267

ص7س
ص9س

ابن الخطيب ،ا حاطة ،ج ،2ث. 282-282

بمبمماس ،ليوبولممد تمموريس ،األبنيممة األسممبانية اإلسمملمية ،ترجمممة :عميممة أب مراني  ،مجمممة المعهممد المصممري لمد ارسممات

اإلسلمية ،العدد ا ول ،السنة األولف ،صمدريد2282-ه 2672/س ،ث.278

ص8س ال م نون ،عب ممد الحكممي  ،وف مماق غرناطممة ،مطبعممة :دار المعرفممة ،ص دم ممق2977-ه 2677/س ،ث89؛ م م نس،
رحمة ا ندلس ،ث276؛ فرحات ،غرناطة في ظل ،ث29؛ عنان ،ا لار ا ندلسية الباقية ،ث.267-276

ص7س العمري ،مسال األبصار ،ج ،9ث292؛ عنان ،ا لار ا ندلسية الباقية ،ث .267

ص6س

العمري ،مسال األبصار ،ج ،9ث 292؛ القمق ندي ،صبن ا ع ف ،ج ،7ث.276

ص27س
ص22س

عنان ،ا لار ا ندلسية الباقية ،ث.287-289
ابمن سمعيد ،عمممي بمن موسممف المغربمي صت977ه 2279/س ،المغممرب فمي حمممف المغمرب ،تحقيممق :موقي ضمميت،

مطبع ممة :دار المعمممارت ،ط ،9صالقمممانرة2929-ه 2662/س ،ج ،2ث 227؛ مم م نس ،رحم ممة ا نم ممدلس ،ث 299؛
عنممان ،نهايممة األنممدلس وتمماري العممرب المنتص مرين ونممو العصممر ال اربممع مممن كتمماب دولممة اإلسممل فممي األنممدلس ،ط،2

مطبعة :مصر ،صالقانرة2288-ه 2677/س ،ث.289

ص22س ابممن الخطيممب ،معيممار ا ختيممار فممي كممر المعانممد والم لمديار ،تحقيممق :محمممد كمممال ممبانة ،مطبعممة :مكتبممة اللقافممة
الدينية ،صالقانرة2922-ه 2772/س ،ث.226
ص22س
ص29س
ص27س

دكي ،غرناطة ملال المدينة ،ث. 272

ابن الخطيب ،ا حاطة ،ج ،2ث 776؛ عنان ،نهاية ا ندلس ،ث927؛ فرحات ،غرناطة في ظل ،ث.29
عنان ،نهاية ا ندلس ،ث. 922
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ص29س
ص28س
ص27س

عنان ،ا لار ا ندلسية الباقية ،ث.267-276
فرحات ،غرناطة في ظل ،ث.82
عنان ،ا لار ا ندلسية الباقية ،ث. 269

ص26س

عنان ،ا لار ا ندلسية الباقية ،ث. 277

ص22س

سال  ،السيد عبد الع ي  ،العمارة اإلسلمية في األندلس وتطورنا ،مجمة عمال ال كمر ،ممت ،7العمدد األول ،ن مر:

ص27س

ابن الخطيب ،ا حاطة ،ج ،2ث. 776

و ارة ا عل في الكويت ،صالكويت2268-ه 2688/س ،ث. 227

ص22س

عنان ،ا لار ا ندلسية الباقية ،ث. 262-267

ص29س

معيار ا ختيار ،ث.226

ص22س

ص27س
ص29س
ص28س

فرحات ،غرناطة في ظل ،ث.82

م نس ،رحمة ا ندلس ،ث272؛ فرحات ،غرناطة في ظل ،ث.86
ابن الخطيب ،اإلحاطة ،ج ،2ث . 68
المقممري ،أحمممد بممن محمممد التممسمماني صت2792ه 2922/س ،ن ممن الطيممب مممن غصممن ا نممدلس الرطيممب و كممر

و يرنا لسان المدين ابمن الخطيمب ،تحقيمق :احسمان عبماس ،مطبعمة :دار صمادر ،صبيمروت2977-ه 2677/س ،ج،9
ث.722

ص27س

الممحة البدرية ،ث .97ومن الجدير بال كر ننا ان ابن الخطيب قد كر صوأبتنف حصمن الحممراعس ونم ا البنماع

قد كر في المراجع باس صقصر الحمراعس وال ي مر كرل في بداية البحث.

ص26س
ص27س

ابن الخطيب ،الممحة البدرية ،ث. 229

ب م م م  ،أحمم م ممد عيسم م ممف ،تم م مماري البيمارسم م ممتانات فم م ممي اإلسم م ممل  ،ط ،2مطبعم م ممة :داا م م مرة ال ارام م ممد العربم م ممي ،صبيم م ممروت-

2972ه 2672/س ،ث.9-2

ص22س

الوليد بن عبمد الممم  :ممن مممو الدولمة ا مويمة فمي ال ما ولمي بعمد وفماة ابيمم سمنة ص 79نممس وكمان ولوعماً بالبنماع

والعمم مران .ينظ ممر :ال ركم ممي ،خي ممر ال ممدين ،ا ع ممل ق مماموس تم مراج أل ممهر الرج ممال والنس مماع م ممن الع ممرب والمس ممتعربين
والمست رقين ،مطبعة :دار العم لممليين ،صبيروت2922-نم 2772/س ،ج ،6ث. 297

ص22س

ب م م  ،تم مماري البيمارسم ممتانات ،ث27؛ خيم ممر اهلل ،أمم ممين أسم ممعد ،الطم ممب العربم ممي ،مطبعم ممة :المطبعم ممة األمريكانيم ممة،

صبيروت2297-ه 2699/س ،ث.82

ص22س

ب  ،تاري البيمارستانات ،ث. 22

ص27س

ب  ،تاري البيمارستانات ،ث. 276-277

ص29س

ص29س

ا حاطة ،ج ،2ث. 77

ب  ،تاري البيمارستانات  ،ث267؛ عنان ،ارلار ا ندلسية الباقية ،ث.287

ص28س

السممامرااي ،كمممال ،مختصممر تمماري الطممب العربممي ،مطبعممة :دار الحريممة لمطباعممة ،صبغممداد2977-ه 2677/س،

ص27س

المقري ،ن ن الطيب ،ج ،2ث277؛ فرحات ،غرناطة في ظل ،ث.222

ث268؛ عيسف ب  ،تاري البيمارستانات ،ث. 276
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ص26س

عا ور ،سعيد عبد ال تاح وأخرون ،دراسات في تاري الحضارة اإلسلمية العربية ،ط ،2مطبعة :ات السلسمل

لمطباعة والن ر والتو يع ،صالكويت2979-ه 2679/س ،ث 268-269؛ فرحات ،غرناطة في ظل ،ث.222

ص97س

بمباس ،ا بنية ا سبانية اإلسلمية ،ث.276

ص92س

ابممن الخطيممب ،ا حاطممة ،ج ،2ث798؛ الممحممة البدريممة ،ث77؛ عنممان ،ا لممار ا ندلسممية الباقيممة ،ث277؛

ص92س

فرحات ،غرناطة في ظل ،ث.222

ص99س

بمباس ،ا بنية ا سبانية اإلسلمية ،ث.222

فرحات ،غرناطة في ظل ،ث.97

ص92سعنان ،ا لار ا ندلسية الباقية ،ث.67
ص97س

ك ممي ،عب ممد ال ممرحمن ،غرناط ممة وولارن مما ال اتن ممة ،مطبع ممة :الهيا ممة المصم مرية العام ممة لمت ممأليت والن م ممر ،صالقمممانرة-

2262ه 2682/س ،ث. 68

ص99س
ص98س

عنان ،ا لار ا ندلسية الباقية ،ث. 282-287
ا حاطة ،ج ،2ث. 229– 227

ص97س

لولينمما ،لممويس سمميكودي ،ولممااق عربيممة غرناطيممة فممي القممرن التاسممع الهجممري ،مطبعممة :معهممد الد ارسممات اإلسمملمية،

ص96س

دكي ،غرناطة ملال من المدينة ،ث. 299

صمدريد2277-ه 2692/س ،ث. 27

ص77س

معيار ا ختيار ،ث.226

ص72س

أب ممو مص ممط ف ،كم ممال الس مميد ،ت مماري األن ممدلس ا قتص ممادي ف ممي عص ممر دولت ممي المم مرابطين والموح ممدين ،مطبع ممة:

ص72س

عا ور ،دراسات في تاري الحضارة ،ث. 277

اإل عاع ،صاإلسكندرية  -د  .تس ،ث. 272

ص72س
ص79س

أبو مصط ف ،تاري ا ندلس ا قتصادي ،ث. 278 ، 272
أبو مصط ف ،تاري ا ندلس ا قتصادي ،ث. 278

ص77س

مصط ف ،اكر ،المدن في اإلسل حتف العصمر العلمماني ،مطبعمة :ات السلسمل لمطباعمة والن مر ،صد - .

ص79س

بمباس ،ا بنية ا سبانية اإلسلمية ،ث. 226

2977ه 2677/س ،ج ،2ث. 772

ص78س

ابم ممن سم ممعيد ،الجغرافيم مما ،تحقيم ممق :سم ممماعيل العربم ممي ،مطبعم ممة :المكتم ممب التجم مماري لمطباعم ممة والن م ممر ،صبيم ممروت-

2267ه 2687/س ،ث.77

ص77س

الع ري ،أحمد بن عمر بن أنس يعرت بأبن الد اي صت987ه 2777/س ،ترصيع األخبار وتنويع ارلمار ،ن مر

بعنم موان صنص مموث ع ممن األن ممدلسس ،تحقي ممق :عب ممد الع يم م األنم مواني ،مطبع ممة :معه ممد الد ارس ممات اإلس مملمية ،صمدري ممد-
2277ه 2697/س ،ث276؛ ا دريسممي ،محمممد بممن محمممد الحسممني ،صت797ه 2297/س ،ص م ة المغممرب وارض
السم ممودان ومص م ممر وا ن م ممدلس م م ممأخو ة م م ممن كت م مماب ن ن م ممة الم م ممتاق ف م ممي اختم م مراق ا ف م مماق ،مطبع م ممة :بم م مرلين ،صلي م ممدن-

2286ه 2792/س ،ث. 277-278

ص76س

ا دريسي ،ص ة المغرب ،ث.272

614

العذد  213لسنة2015 /م  6341 -هـ

مجلة األستار

ص97س

ا دريس ممي ،صم م ة المغ ممرب ،ث272؛ الحمي ممري ،محم ممد ب ممن عب ممد الم ممنع صت827ه 2227/س ،صم م ة ج يم مرة

ا ندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر ا قطار ،عني بن رل والتعميق عميمم :لي مي بروفنسمال ،صمصمر-
2279ه 2628/س ،ث. 277

ص92س

دكي ،غرناطة ملال من المدينة ،ث. 282

ص92س

ا دريممس ،صم ة المغممرب ،ث267-268؛ الحميممري ،صم ة ج ي مرة ا نممدلس ،ث279-272؛ الهرفممي ،سمملمة

ص92س

أبو مصط ف ،تاري ا ندلس ا قتصادي ،ث.277

محم ممد س ممممان ،دول ممة المم مرابطين ف ممي عه ممد عم ممي ب ممن يوس ممت ب ممن تا م م ين ،مطبع ممة :دار الن ممدوة الجدي ممدة ،صبي ممروت-
2977ه 2677/س ،ث277

ص99س
ص97س
ص99س
ص98س

عنان ،ا لار ا ندلسية الباقية ،ث 289-282؛ بمباس ،ا بنية ا سبانية اإلسلمية ،ث. 226
القرون الكري  ،سورة ول عمران ،ارية .229-222
ا حاطة ،ج ،2ث. 276
الممحة البدرية ،ث.87

ص97س

ا حاطة ،ج ،2ث287؛ الممحة البدرية ،ث.279

ص87س

ا حاطة ،ج ،2ث. 27

ص96س

ص82س

ا حاطة ،ج ،2ث277؛ الممحة البدرية ،ث.227
ابن ال بير ،أحمد بن أبمراني صت 827ه 2227/س ،صممة الصممة ونمو ليمل لمصممة الب مكواليم فمي تمراج أعمل

األندلس ،تحقيق  :لي ي بروفنسال ،مطبعة :مكتب خياط ،صبيروت 2628-س ،ث. 29-27

ص82س
ص82س
ص89س
ص87س
ص89س
ص88س

ابن الخطيب ،ا حاطة ،ج ،2ث. 289
ابن الخطيب ،ا حاطة ،ج ،2ث. 282

ابن الخطيب ،ا حاطة،ج ،2ث297؛ فرحات ،غرناطة في ظل بني ا حمر ،ث. 292
ابن الخطيب ،ا حاطة ،ج ،2ث. 287
لولينا ،ولااق عربية غرناطية ،ث. 87

الون ريسي ،أبو العباس أحمد بن يحيف التممساني صت629ه 2777/س ،المعيار المعمرب والجمامع المغمرب عمن

فت مماوي عمم مماع أفريقي مما واألن ممدلس والمغ ممرب ،تحقي ممق :بأ م مرات جماع ممة م ممن ال قه مماع ،مطبع ممة :دار الغ ممرب اإلس مملمي،
صبيروت2972-ه 2672/س ،ج ،8ث . 227-229

ص87س

عنان ،لسان الدين أبن الخطيب حياتم وترالم ال كري ،مطبعة :ا ستقلل الكبمرى ،صالقمانرة2277-ه 2697/س،

ص86س

ابا عبمد اهلل محممد بمن أحممد :ونمو ابمن ال مي الخطيمب ابمي جع مر أحممد ،وكمان ممن وي ا صمالة والجللمة ممن

ث. 92

انمم تقد قاضيا ببمدل مالقة  .ينظر :النباني ،ابي الحسن عمي بن عبد اهلل الج امي المالقي ،صت862ه 2267/س،
تاري قضاة ا نمدلس صالمرقبمة العميما فميمن يسمتحق القضماع وال تيماس ،تحقيمق :صملح المدين الهمواري ،مطبعمة :المكتبمة
العصرية ،صصيدا2928-نم 2779/س ، ،ث . 276-277

ص77س

النباني ،المرقبة العميا ،ث . 278-279
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ص72س

ابن بطوطة ،أبمو عبمد اهلل محممد بمن ابمراني صت886ه 2288/س ،تح مة النظمار فمي غ ارامب األمصمار وعجاامب

األس ار ،تحقيق :عبد الهادي التا ي ،مطبعة :المعارت الجديدة ،صالرباط2927-ه 2668/س ،مت ،9ث. 226

ص72س

أرسم مملن ،م ممكيب ،الحمم ممل السندسم ممية فم ممي األخبم ممار وارلم ممار األندلسم ممية ،مطبعم ممة :دار مكتبم ممة الحيم مماة ،صبيم ممروت-

2277ه 2626/س ،ج ،2ث. 267 ،277-278

ص72س

المنكب :مدينة حسنة متوسطة كليمرة مصمايد السمم وبهما فواكمم جممة ،وممن مدينمة المنكمب لمف غرناطمة أربعمون

ميل .ا دريسي ،ن نة الم تاق ،مت ،2ث. 799

ص79س

فرحات ،غرناطة في ظل ،ث.228

ص77س

ابن ال بير ،الصمة ،ث. 226-227

ص78س

م نس ،رحمة ا ندلس ،ث. 297

ص79س

ص77س

ابن الخطيب ،الممحة البدرية ،ث. 97

دكي ،غرناطة ملال من المدينة ،ث.278
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Abstract:
Andalusian studies lacked a study on public services in the Kingdom of Granada,
which can be called the name of "Minor Andalus", after the Andalusian cities fell one
after the other, especially over a period of denominations states, marked by discord
among themselves, which helped the other party (Christians) from the investment of
these conflicts to restore some of the Andalusian cities, which soon returned to it after
the entry Marabouts.
Thus, the case has become Andalusia between the receding tide, and the impact that
we have launched the Kingdom of Granada, which has been standing alone in front of
all the invasions coming from Christians in the name of "Minor Andalus", which has
spilled over its steadfastness for the period (629-AD).
Such steadfastness must stand behind a lot of factors in various aspects of political,
economic and social, in the sense all the factors of growth and the continuation of
Islamic civilization in which, it is inevitable that public services are one of those
factors that are related to a degree and another aspects of the aforementioned... from
here came've marked "public services in the Kingdom of Granada". As the survival of
Andalusia Minor more than two centuries and a half is proof paper services and the
extent of their diversity and evolution, survival of the person and the attachment to the
land is linked to Islamic values and ethics and so forth, it was necessary for the type
and variety of services, the impact of the stick, which lasted all that time, from here
The study of this subject, which included as much as it provided us with sources and
references that we saw and what compels us search terms formation of diverse
services.
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