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ممخص:
يدرس ىذا البحث اآلثار الثقافية والحضاارية الياخ فتهيياا ى ارة السوريناإيين للار السوارب ايوناطإ ويياد
اليعريا ا

ب ااالي رة السورين ااإيةإ إس ااا يي ااد

للار

لل اار بي ااان اثارى ااا الثقافي ااة رت اار ن ااإان السو اارب ايون ااطإ وبي ااان اثارى ااا

الحضااارية فااخ البناااو واليعسياارإ وساان اىاام نيااان البحااث ان السورينااإيين فتهاوا اثااا ار ثقافيااة إبيارة رتاار نااإان السواارب

رند احيإاإيم بيمإ إسا إانت ليم بصسة ظاىرة فخ البناو والزرارة والصنارةإ وسنيا سا ىو باق للر اليوم.
كممات مفتاحية :السورينإيون؛ الي رة السورينإية؛ الحضارة ايندلنية؛ السورب ايونط.

Abstract:
This research studies the cultural and civilizational effects left by the migration of
the Moriscos to the Central Maghreb, and aims to introduce the Moresque immigration.
It also aims to explain its cultural effects on the inhabitants of the Middle Maghreb, and
to show its civilizational effects on construction and reconstruction. One of the most
important results of the research is that the Moriscos left significant cultural impacts on
the inhabitants of Maghreb when their friction with them, as they had an apparent
imprint in construction, agriculture and industry, and some of them remain to this day.
Keywords: Moriscos immigration; Andalusian civilization; Middle Maghreb.
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 .1مقدمة:
 .1-1تمهيد:
سحس ٍد بن ربد اهللإ
النالم رتر
الحسد هلل ّ
الصالة و ّ
رب العالسينإ حير يبتغَ الحسد سنيياهإ و ّ
النبخ ايسينإ ّ
ّ
فإن اليطور الياريفخ لألحداث ىو
الصالة وازإر اليّنتيمإ ورتر الو وصحبو وسن واالهإ وبعدّ :
رتيو افضل ّ
النبب ايول واينانخ لتيطور الثقافخ والحضاري لألسمإ فقد إانت الشعوب وسازالت يأفذ سن بعضيا الثقافات

ان الإثير سن
وايفإارإ وإل بناو فخ لبنة الس يسع يبدا سن انس وسبادئ سنبقةإ وبالنظر للر الياريخ ن د ّ
ايسم انيسدت ثورييا الهإرية او الصنارية او الزرارية سن انيعسار انيوطنيا او سن قوم ىا روا للييا.

سر رتر ال زانر ربر الزسن العديد سن الحضاراتإ ويرإت اثا ار إبيرة ثقافية وسعساريةإ وسنيا سا ىو قانم
ّ

للر اآلنإ وسن ايحداث الياريفية السعروفة فخ بالد السورب وايندلس واليخ اثرت رتر ال زانر سن الناحييين

الثقافية والحضارية؛ سا ينسر بي رة السورينإيينإ وىخ فروج السنتسين سن ايندلس بعد نقوطيا ودفوليا فخ
الحإم السنيحخإ وقد او ىذا البحث ُينتط الضوو رتر انب سن ى رة السورينإيين سن ايندلسإ وسدى
يأثير يتك الي رة رتر السورب ايونط وسدنو الإبرى انذاك سن حيث الثقافة والحضارة.

 .2-1أهمية الموضوع:
يي تر اىسية ىذا السوضوع فخ ردة نقاط ُيذ َإ ُر سنيا:

 -يعتّقو بياريخ ال زانر الثقافخ والحضاري.

 يعريهُو بي رة السورينإيين اليخ يُ ُّعد سن ابرز السحطات الياريفية فخ ايندلس.
 لب ارزه لسنيوى العتوم النقتية والعقتية فخ ايندلسإ وسدى انيشارىا. اشيسالو رتر ستة سن الهروع العتسية؛ ياريخإ ورتوم دينيةإ وثقافة وفنون. .3-1إشكالية البحث:
الدرانة سن اإلشإال اآليخ:
ينطتق ىذه ّ
 ما مدى التأثير الثقافي والحضاري لمموريسكيين عند هجرتهم إلى المغرب األوسط؟ويندرُج ضسن ىذه اإلشإالية اليناؤالت الهررية اآليية:

 -سن ىم السورينإيون؟

 -سا السقصود بالي رة السورينإية وسا دوافعيا؟
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 سا السقصود بالسورب ايونط؟ سا الس االت اليخ يأثر بيا نإان السورب ايونط سن السورينإيين؟الدراسة :ييد ُ ىذه الدرانة للر اآليخ:
 .4-1أهداف ّ
 -اليعري

بسصطتح السورينإيينإ ويحديد السقصود بو.

 -اليعري

بالي رة السورينإيةإ وبيان دوافعيا.

 بيان الصور الثقافية فخ السورب ايونط السإينبة سن ثقافة السورينإيين. بيان التسنات الحضارية فخ السورب ايونط السنيوحاة سن ني السورينإيين. لبراز اىسية اليالقح الهإري والثقافخ لألسم والشعوبإ ودوره فخ يهعيل اليطور الحضاري. .5-1خطة الدراسة:
لإل ابة رتر اإلشإالية واليناؤالت السطروحةإ وليحقيق اىدا
قدسةٌإ ويتييا فايسةإ ويهصيتيا إاآليخ:
رناصرإ
ييقدسيا ُس ّ
ُ

الدرانة للر ثالثة
ست ىذه ّ
البحث قُ ّن ْ

 .1مقدمة :وفييا اىسية السوضوع واشإالييو واىدافو وسني درانيو وفطة يقنيسو.
 .2التعريف بمصطمحات الموضوع.
 .1-2يعري

الي رة واليي ير.

 .2-2يعري

السورينإيين.

 .4-2يعري

السورب ايونط.

 .3-2ى رة السورينإيين.

 .3التأثير الثقافي لمموريسكيين في المغرب األوسط.
 .1-3اليأثير فخ اناليب اليعتيم واليعتم.

 .2-3اليأثير فخ س ال العتوم الدينية والتوة.

 .3-3اليأثير فخ س ال الإيابة والفط والهنون.
 .4التأثير الحضاري لمموريسكيين في المغرب األوسط.
 .1-4اليأثير فخ ال انب اال يسارخ.

 .2-4اليأثير فخ ال انب االقيصادي.
 .3-4اليأثير فخ ال انب العسرانخ.

الدرانةُإ سع بعض االقيراحات.
ت للييا ّ
يوصت ْ
اىم النيان اليخ ّ
 .5الخاتمة :وفييا ّ
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ردة سناى إ وذلك إاآليخ:
الدراسة :اُنيُ ِي َ فخ سعال ة ىذا السقال ّ
 .6-1منهج ّ

 السني الياريفخ :وذلك فخ نرد افبار السورينإيين وى رييم واثارىم فخ السورب ايونط. -السني الوصهخ :وذلك فخ يعري

الي رة والسورب ايونط ووص

سصطتح السورينإيين.

 السني اليحتيتخ :وذلك فخ يحتيل بعض ايحداث والنصوص الياريفية. .2التعريف بمصطمحات الموضوع:
بد سن
ييعتق ىذا السوضوع بي رة السورينإيين واثرىا فخ السورب ايونطإ ولتفوض فخ يهاصيتو ال ّ
يعري

الي رة واليي ير ويحديد السقصود بالسورينإيين والسورب ايونطإ وذلك فخ اآليخ:

 .1-2تعريف الهجرة والتهجير:
ى َ َرهَ َي ْي ُ ُره َى ْ اًر و ِى ْ رانا :صرسوإ وىسا ييَي ِ ر ِ
ان ويييا رانإ َو ِاال ْنم ال ِي َرةإ وال ِي ْ َرة واليَ ْ َرةُ :اْل ُف ُروج
ُف َرىإ وىا َر ارضو َوقَوسو :باردىمإ والسيا ِ رون :الَّذين
سن اَرض لِلَر اَرضإ وىا َ َر :فرج سن اَرض لِلَر ا ْ
النبِخ صتَّر اهلل رتَ ْي ِو ونتَّمإ وقَا َل رسر بن اْلفطاب ر ِ
َذ َى ُبوا َس َع َّ
ضخ اهلل َرنوُ :ىا ِ روا َوَال يَيَ َّ رواإ اَي َال
َ
َ
ُ َ َََ َ
يشبيوا بالسيا رين.

1

ال ِي ْ رة سصدر ىا َرإ ىا َر رنإ ىا َر
ِ
َّ
َّ َّ
بخ
الرزقإ وسنيا الي ْ رة النبوية :وىخ فروج الن ّ
2
السنورة دار الي رة.
ينسر السدينة ّ

نعيا وراو ايسن او
سنإ وىخ الفروج سن ارض للر افرىإ ً
صتَّر اهلل رتيو ونتَّم سن َّ
سإة للر السدينة ننة 622مإ لذلك

اليَ ْي ير سصدر ى َّ َرإ ى َّ َر للرإ وىو لإراه ويشريد وارغام شفص او سارة رتر سوادرة سنإن او بتد
3
سن َّراو ٍ
َّ
نيانية.
اع ُسنتَّح او فينة
حرب او نز ٍ
 .2-2تعريف الموريسكيين:
اُنيُفدست إتسة "سورينإخ" يول سرة فخ  2نبيسبر 1523مإ إسصطتح يعبر رن الس يسع الباقخ سن
السنتسين فخ ايندلس بعد نقوط غرناطة ننة 1942مإ وىذا ال يعنخ ان الإتسة لم يعر ولم ينيفدم قبل ىذا
الياريخإ فقد انيفدسيا الس تس البتدي لسحافظة "بيانة" رندسا اصدر اواسره لتحانات والهنادق بيقديم النبيذ
لتسورينإيينإ وانيفدم ىذا السصطتح ننة 1500م إصهة ليحديد شررية وقانون حقوق السنتسين فخ وثيقة
يحت بند "احيهاالت السورينإيين"إ وبعدىا يحول ىذا السصطتح سن صهة الر انم رندسا اريبر رتر انو ال
يقيصر رتر الداللة الدينية بل اشيسل ينسية لحضارة وثقافة سفيتهة رن ثقافة السنيحيين.

4
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ويقول فوليو باروفا ان السصطتح سشيق سن الاليينية  mauriscusاو  mauriskusوىناك ايضا
سصطتح فخ الروسانية العاسة يحسل ىذا السعنر وىو  mauriscusوينيفدم فخ يعري

السنتسين mauroإ

وإتسة سوروس  morosاي سنتسين يطتق فخ بعض النصوص اإلنبانية رتر ررب لنبانيا او سنتسخ
ايندلس والسورب او رتر السنتسين راسة.

5

 .3-2هجرة الموريسكيين:
بعد نقوط غرناطة زالت حرسة اإلنالم رن السنتسين وقطع ليم ايذان فخ الصواسع واال يساع لتصتوات
فخ السنا دإ وسن اراد الصالة فعتيا فخ دارهإ واسر إبار غرناطة بالفروج سن السدينة للر ايرباضإ وبادر
السنتسون بال واز للر العدوة سن السرانخ ففرج سن بقخ سن اىل سالقة فخ ثالثة ايام للر بادسإ وفرج اىل
السرية فخ نص

اليوم للر يتسنانإ وفرج اىل ال زيرة الفضراو فخ نص

اليوم للر طن ةإ وفرج اىل رندة

وبنطة وحصن سو ر وقرية قردوش وحصن سرييل للر يطوان واحوازىاإ واىل يرقة فر وا للر السيديةإ وفرج
اىل سننين للر بالد الري إ وفرج اىل دانية واىل زيرة صقتية فخ اربعة ايام للر يونس وال زانر والقيروانإ
وفرج اىل لوشة وقرية الهفار والبعض سن غرناطة واىل سرشانة واىل البشرة للر قبيتة غسارة بزاوية نيدي
احسد الوزال وفرج اىل بربرة وبر ة وبولة واندراش للر سا بين طن ة ويطوان ثم انيقل البعض سنيم للر قبيتة
بنخ نعيد سن قبانل غسارة وفرج اىل سرينية فخ يوم للر سدينة ازيتة وسا قرب سنيا ثم فرج اىل سدينة بتيش
وشيطة وقرية شريش للر سدينة نال وفرج سا بقخ سن اىل غرناطة فخ وفرج سا بقخ سن اىل غرناطة فخ
فسنة رشر يوسا للر ب اية ووىران وبرشد وزوالة وسازونة ونهطة وقابس ونهاقس.

6

 .4-2تعريف المغرب األوسط:
نص

وحد السورب ايونط سن وادي س سعإ وىو فخ
السورب ايونط فيو سدن إثيرةإ وقاردييا سدينة يتسنانإ ّ
الطريق بين سدينة ستيانة وسدينة يتسنان بالد يا از سن بالد السورب فخ الطولإ وفر العرض سن البحر

الذي رتر ناحل البالدإ سثل سدينة وىران وستيتة وغيرىا سن البالد الناحتية للر سدينة ينزلإ وىر سدينة فخ
اول الصحراوإ وىر رتر الطريق للر ن تسانة.

7

وسن سدن السورب ايونط ايضا :ال زانرإ بونة (رنابة حاليا)إ ينسإ سازونةإ ستيانةإ سنيوانمإ ندروسة
وقنطنطينة8إ وىو سا يشإل حاليا دولة ال زانر.
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 .3التأثير الثقافي لمموريسكيين في المغرب األوسط:
إان لتسيا رين ايندلنيين يأثيرات وانعة فخ الحياة الثقافية لبالد السورب بصهة راسة وال زانر بصهة
فاصةإ ويإونت بهضتيم سراإز رتسية لعبت دو ار فخ انيشار النشاط الثقافخ واليطور العتسخ بالحواضر اليخ
اقاسوا بيا سثل القيروان بإفريقيةإ وفاس بالسورب ايقصرإ وب اية ويتسنان وال زانر بالسورب ايونط.

9

 .1-3التأثير في أساليب التعميم والتعمم:
ناىست الشفصيات العتسية ايندلنية السقيسة بحاضرة ب اية الحهصية فخ لثراو الحرإة العتسية والثقافية
سن فالل سسارنييا لتيعتيم واليدريس بطرق سينورة وسفيتهةإ حير اصبحت ب اية سنارة رتسية ي ذب للييا
طتبة العتم سن سفيت

السدن السوربيةإ وسحطة ينزل بيا العتساو إللقاو درونيمإ وسثال ذلك سا حدث سع شيخ

سر بسدينة ب اية واقام بيا شي ار ق ار
العتوم العقتية الشيخ اآلبتخإ فحين روديو سن يونس للر يتسنان الزيانية ّ
رتيو فيو طالب العتم سفيصر ابن الحا ب فخ اصول الهقو.

10

انيم العتساو ايندلنيون الذين ىا روا للر ب اية فخ يطوير الثقافة العربية اإلنالسية سا نارد فخ
يأصيل اليراث ايندلنخ وإذا يطوير ايناليب العتسية ايندلنيةإ وقد احيوت السإيبة العربية ايندلنية رتر
يصاني

رديدة فخ سفيت

العتوم؛ العقتية سنيا والنقتيةإ إسا اإينبت البراس الدرانية القانسة رتر السيون

والشروح واليعتيقات طابعا اندلنيا نواو فخ طريقة اليألي
اينايذة وطتبة العتم يييسون باليألي

او فخ انتوب اليدريس بياإ لذلك اصبح العديد سن

ايندلنخإ نواو سا الّهو ايندلنيون او سا اُلف

بالسورب ايونط.

11

ررفت ال زانر لنياسا وانعا ونشاطا إبي ار لألندلنيين فاصة فخ بناو السدارسإ وسنيا سدرنة ايندلسإ
وسدرنة القشاش.

12

 .2-3التأثير في مجال العموم الدينية والمغة:
برز فخ السورب ايونط العديد سن رتساو اليهنير والحديثإ واغتبيم إان ينافر وييتقر العتم سن رتساو
السشرق والسوربإ وقد نبغ فخ ايندلس فخ القرنين النادس والنابع إثير سن رتساو الدين سثل ابخ ربد اهلل
القرطبخ وابخ ربد اهلل الشاطبخإ لذلك يأثر ارالم السورب ايونط بطرقيم واناليبيم.
 .1-2-3عموم القرآن:
برز العديد سن العتساو بالسورب ايونط فخ ىذا الس ال سنيم ابن الشري

اليتسنانخ يوفخ ننة 1370مإ

درس بيتسنان ويونس وب اية ردة رتوم سنيا رتم اليهنيرإ ودرس قبل ذلك فخ غرناطةإ وايضا ابن زاغو يوفخ

الهجرة المىريسكيت وتأثيرها في المغرب األوسط
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بعتم اليهنيرإ والشيخ ابو ربد اهلل الشاطبخ الذي يوفخ بعد ننة

ننة 1470مإ والشيخ السوراوي الذي رر

699ىاإ وإان رالسا بعتم القراواتإ وىو سن شاطبة ايندلنية لإنو انيوطن ب اية ودرس بيا.

13

إسا ناىم السيا رون ايندلنيون فخ انيشار السذىب السالإخ رتر الرغم سن انو إان انيشر فخ سنطقة
السورب ايونط ويسنإوا بوإ وذلك رن طريق السدارس اليخ فصصت يصحاب ىذا السذىب باريباره سذىبا
سن سذاىب اىل الننة.

14

 .2-2-3عمم الحديث:
اىيم العتساو فخ ايندلس سنذ زسن سبإر بدرانة رتم الحديثإ وىو سن العتوم ايولر اليخ اقبتوا رتيياإ
وبرزوا فيياإ ودليل ذلك الإثير سن العتساو بايندلس والذين ذإرييم إيب الي ار م.

15

وسن اىم رتساو ايندلس الذين اشييروا فخ السورب ايونط اإلسام اله ّذ ابن نيد الناس (ت659:ىا)إ إان
لو نعة رتم وروايةإ وسعرفة ثابية ودرايةإ وىو لسام فخ القراوات والحديثإ ولخ صالة الهريضة والفطبة
بال اسع ايرظم بب ايةإ وروى بيا واق ار وانسعإ وإان روايةإ حافظا بالحديثإ رارفا بر الو وبأنسانيم وبياريخ
وفاييم وسبتغ ارسارىمإ واشيير حالو ورتسو وفيسو حير وصل فبره للر السنينصر باهلل بحاضرة لفريقية
فانيدراه واإرسو.

16

 .3-2-3المغة واألدب:
سن بين العتساو ايندلنيين الذين برزوا فخ س ال ايناليب ايدبية والن ع والسحننات البديعية وال سل
القصيرة السوزونة ن د سنيم ابن رسارإ ابن حسادوشإ ابن السيسون وغيرىم.

17

 .3-3التأثير في مجال الكتابة والخط والفنون:
 .1-3-3مجال الكتابة والخط:
اثَّرت ال الية ايندلنية رتر فن الإيابة واناليبيا فخ السوربإ وصارت الإيابة االندلنية سن ا ود
الإيابات فخ الننخ والي تيد واسيألت بيا فزانن القصور18إ وسن الشفصيات اليخ اثرت فخ ىذا الس ال الإايب
رسيرة السفزوسخ؛ َر ِظيم ايندلس ِفخ اْل ِإيَ َابة َوِفخ فنون سن اْل ُعتُوم َوقد إيب َرن زيان بن
َحسد بن
ا َُبو
ف
السطر ا ْ
َ
سرذنيش ستك بتننية19إ وسنيم الفطيب الإايب البارع ايديب ابو ربد اهلل سحسد بن سحسد بن احسد السعرو
ْ
بابن ال نان (ت610 :ىا) سن اىل الرواية والدرايةإ والحهظ واإليقانإ و ودة الفطإ وحنن الضبط .وىو فخ
الإيابة سن نظراو ابخ السطر السفزوسخ.

20
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واسا الفط فقد اقبل طتبة العتم والإيّاب فخ السورب ايونط رتر يعتسو سن ايندلنيين لسا يهرقوا فخ
ايسصار بعد نقوط العديد سن السدن ايندلنية وى رة الإثير سن ايندلنيين نحو شسال لفريقيةإ فوتب فطيم
رتر الفط اإلفريقخإ وننخ فط القيروان والسيديةإ وصارت فطوط اىل لفريقية إتيا رتر الرنم ايندلنخ.

21

يعود نبب انيشار الفط ايندلنخ للر يوا د الإثير سن السيرة فيو سن الذين حتوا رتر البالد22إ سثل ابخ
سحسد ربد الحق بن ربيع بن احسد بن رسر اينصاريإ اصتو سن "ابدة" و ده رسر ىو الواصل للر ب اية
سنيوطناإ ولد بب اية وق ار بياإ وإان رحسو اهلل يحسل فنونا سن العتم والهقو واصول الهقو والسنطق واليصو إ
والإيابيان الشررية وايدبيةإ والهرانض والحنابإ وإان باررا فخ الفطوطإ ويإيب الشرقخ والوربخ.

23

 .2-3-3التأثير في مجال الفن والموسيقى:
انيقتت السونيقر ايندلنية اليخ إانت سنيشرة فخ غرناطة واشبيتية للر البالد اليخ ىا روا لليياإ فشاع
نظم السوشحات ويتحين ايغانخ اليخ حافظت رتر بنانيا التووي وطريقة لنشادىا حنب يقاليدىا ايندلنية.

24

وسن اىم السدن اليخ انيوطن بيا ايندلنيون ن د سدينة ب اية اليخ اصبحت يشبو سدينة لشبيتية فخ
س ال انيشار السونيقر والطرب 25إ وقد قال رنيا حنن الوزان" :الب انيون اناس طيبون سيالون للر السرح
والسونيقر والرقصإ ال نيسا ايسراو الذين لم يشيروا الحرب رتر احد قط".

26

إان فخ الس يسع ال زانري فخ القرون النابقة ثالثة انواع سن السونيقرإ سونيقر ايندلنيين (سونيقر
الحضر) وسونيقر العثسانيين وسونيقر البدوإ وييسيز إل نوع بفصانص واالت سعينةإ لال ان السونيقر
ايندلنية إانت ايإثر انيشا ار لإثرة االييا وينوريا.

27

إسا احيوا السدانح النبوية وقصاند السدح والوزل ووص

الطبيعة اليخ إانت يعزفيا اآلالت السونيقية فخ

ايرياد والسوانم والنيرات العانتية وسن اشير سنظسخ ىذه السوشحات ن د ابا العباس احسد بن رسار ايندلنخ
ال زانري سيولخ لفياو السالإية ننة 1776مإ سؤل
بن شاىد ايندلنخ ال زانري.

نحتة التبيب فخ الرحتة للر الحبيبإ إسا ن د ايضا سحسد

28

 .4التأثير الحضاري لمموريسكيين في المغرب األوسط:
لم يقيصر اليأثير ايندلنخ رتر السورب رتر ال انب الثقافخ فقطإ فقد اثر ايندلنيون رتر السواربة
حير فخ ال انب الحضاري؛ فقد اثروا ا يساريا فخ العادات واليقاليدإ واثروا اقيصاديا؛ بحيث ناىم الإثير سن
الي ار والصناع والحرفيين والسينيين فخ اليواصل الحضاريإ وإان ليم دور سيم فخ يطوير االقيصاد.

29
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 .1-4التأثير في الجانب االجتماعي:
لن احيإاك ايسم ببعضيا يولد ال سحالة افيالط اير ار

واسيزاج اليقاليدإ والسورينإيون ايندلنيون رند

ى رييم لتسورب ايونط تبوا سعيم اررافيم ويقاليدىمإ وقد صار بعضيا سن ار ار

السنطقة لإثرة اشيياره

وانيشاره.
 .1-1-4التأثير عمى األعراف والتقاليد:
حافظ ايندلنيون رتر يقاليدىم نواو فخ السعاسالت او فخ ايفراح او فخ طرق الطيخ ويحضير الطعام
وايإلإ وإذا نورية التباس بحيث اثر ايندلنيون رتر اىل السورب فخ التباس؛ وىناك سا بقخ سنيش ار بانسوإ
وىناك سا اطتق رتيو انسا سوربياإ وىناك سا ُر ّدل شإتو ربر يطور الزسنإ إسا حستوا سعيم بعض السعيقدات

للر ال ازنر سثل صورة الإ
وين الإ

ىخ إ

(الفسنة) وىخ سن السعيقدات السنيحية اليخ رنفت فخ اذىان السورينإيينإ

سريم البيول فيخ يعيبر سعيقدا سانعا لألرواح الشريرة ويطرد إل شيطان ر يم.

30

 .2-1-4التأثير عمى المظهر والمباس:
وسن حيث التباس فقد ن حوا فخ فرض اذواقيم رتر اغتبية نإان السدن إال زانر والبتيدة وشرشال
والقتيعةإ حيث إان لباس السراة ييإون سن ردة قطع سنيا :القس ةإ طوقإ الهنيانإ الصدريةإ القرباطةإ
البتيوةإ الريحيةإ السحرسةإ السالية.

31

 .3-1-4التأثير عمى العالقات االجتماعية:
انس ايندلنيون سؤننات فيرية إانوا ييدفون سن فالليا للر اليضاسن وفدسة فقرانيم ولم شستيمإ
ّ

وإان سن سيام ىذه السؤننات بناو السنا د والزوايا وسفيت
بايوقا

دون غيرىم سن الس سورات النإانية الظرو

السؤننات الدينيةإ وسا عل ايندلنيون يييسون

اليخ وا يييم رند انييطانيم بال زانرإ حيث وا و

ايندلنيون افطار وييديدات اإلنبان لتسدن الناحتيةإ وإذا افيال
ولم شستيم.
الذي دفعيم للر اليإيل ّ

اناليب العيش وسنيوى الحضارة؛ ايسر

32

 .2-4التأثير في الجانب االقتصادي:
انيوطن افراد ال الية ايندلنية بالسدن الناحتية واصبحوا يشإتون طبقة بر وازية لم يإن سو ودة سن قبل
فخ ال زانرإ فاشيوتوا فخ بعض الصنارات والسين وسارنوا الي ارةإ وإان ىدفيم الرنينخ الوصول للر
سناصب رتياإ إسا إانت ىذه ال سارة سيهاوية الطبقاتإ فسنيم ايغنياو والهقراو والبحارة والسواسرون.

33
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ورتر الرغم سن ان اغتب ايندلنيين إانوا يعيبرون انهنيم فخ دار الي رة السؤقية وإان ييرقبون العودة
للر اوطانيمإ لال ان اليأثيرات اليخ اوقعوا بيا فخ الس يسع ال زانري إانت رسيقة داإ وسنت سفيت

نواحخ

الحياةإ فيطورت السين وايشوال اليدوية بالسدن اليخ انيقروا بياإ إسا شارإوا فخ النشاط البحريإ فاشييروا
برإوب البحر ضسن طانهة رياس البحر.

34

 .1-2-4التأثير عمى التجارة:
إان يبناو ال الية االندلنية الذين انيقروا فخ ال زانر دو ار فعاال فخ االقيصاد وفاصة فخ الي ارةإ
بحيث اسيدت السيا ر االندلنية فخ سدينة ال زانر وفاصة فخ الشارع السسيد سا بين باب رزون وباب انيشرت
السيا ر ايندلنية فخ سدينة ال زانر وفاصة الشوارع السسيدة سا بين باب رزون للر باب الوادإ والسنهيح رتر
حوسة اينواق الرنينية انهل السدينة.
وبسفيت

35

ايرسال الي ارية والحرفية اليخ اشيول بيا ايندلنيون فقد ناىسوا للر حد بعيد فخ بناو اقيصاد

سدينة ال زانر حيث رر نإانيا النعة فخ الرزق والرفاو فخ السعيشة اثناو القرنين  16و17إ وقال :إان بيا
الهان سن العنصر ايندلنخإ حيث عتوا سدينة ال زانر غنية بسشاغل الحرير وغيرىا.

36

 .2-2-4التأثير عمى الزراعة:
لقد نشط ايندلنيون فخ الس ال الزرارخ فخ الناحل الشرقخ والوربخ لسدينة ال زانرإ حيث انيصتحوا
ايراضخ وافر وا الساو وطوروا نظام النقخ وحهروا اآلبار وانشأوا العيونإ وسنيا ناقية الحاسة اليخ بناىا احد
السيندنين ايندلنيين السيا رين.

37

انيطاع السورينإيون انيصالح سناحات شانعة سن ايراضخ نواحخ سدينة سيي ة وسريهعات الناحل
سن ية سدينة شرشال ونواحخ سدينة يتسنان ووىرانإ فبهضل سيارات الهالحين ايندلنيين اليخ إانت ذات
فبرات ويقاليد رريقة فخ سسارنة الهالحة اإينبت الهالحة فخ ال زانر الطابع ايندلنخ.

38

ناىم ايندلنيون فخ يطوير بعض يقنيات الري بالسوربإ فرإبوا ردة نواريرإ إسا قاسوا ب تب بعض
وحننوا لنياج الفضر والهواإوإ وقاسوا بيربية دود القز.
السنيو اتإ فورنوا الزييون بأقطار السورب العربخإ ّ

39

تب ايندلنيون يقنيات زرارية سيطورة سن ايندلس للر ال زانرإ نواو سن حيث اآلالت الزرارية او سن
حيث اناليب اليتقيح واليتقيم ويحنين انواع رديدة سن ايش ار إالعنب والسشسش والزييون واليهاحإ إسا ادفتوا
انواع رديدة سن الفضر والهواإو سثل الإرز والقرنون وال تبان.

40

الهجرة المىريسكيت وتأثيرها في المغرب األوسط

خالذ ضى – ساميت بشير باي

 .3-2-4التأثير في الصناعة:
لعبت الي رة ايندلنية دو ار لي ابيا فخ س ال الصنارة فخ السورب ايونطإ بحيث تبوا سعيم العديد سن
السين والحر

ال ديدةإ وإان لألندلنيين دور فعال فخ النني النإانخ بال ودة السطتوبةإ إسا يوا د العديد

سن السيا رين ايندلنيين فخ ب اية فخ العيد الحهصخ سن اصحاب السين والحرفيين.

41

وازدىرت سدينة ب اية بصنارة النهن وايناطيل البحرية بنبب يوفر سادة الفشبإ وو ود الزفت
والقطرانإ وإذا و ود السعادن سثل الحديدإ إسا ظيرت صنارة الورق والشسع الذي إان الصنارة السهضتة لدى
الي ار ايوروبيينإ وإان ينيعسل لإلضاوة فخ ذلك العصر.

42

إسا اشييرت سصانع الحرير االندلنية بسدن ال زانر والقتيعة وشرشال وبرشك ب وديياإ وإان ًي َّ
صدر

الإثير سنيا لتفارجإ إسا اشييرت السناطق الوربية سن ال زانر بصنارة الزرابخ ذات الطابع ايندلنخ وذلك فخ
يتسنان وقتعة بنخ راشد.

43

 .3-4التأثير في الجانب العمراني:
انيقل الإثير سن ايندلنيين للر بالد السورب طورا وإرىاإ ونقتوا سعيم حضارييم وانيحإست فخ بالد
السورب النييالو دولييم رتر السنطقةإ ولإثرة االحيإاك بينيم44إ وييسثل الحضارة فخ العديد سن الصور اىسيا
سياراييم العسرانية اليخ اصبحت نسوذ ا؛ إطريقة بناو السنا د والبيوتإ وبالنظر للر رسارة السورب ايونط
ن د الإثير سن القصور والسنا د فخ يتسنان وب اية شبيية بيتك اليخ فخ لشبيتية وقرطبة والسدن ايندلنية.

45

يسيزت اساإن ي سعات ايندلنيين بسدينة ال زانر والبتيدة وشرشال والقتيعة ودلس بطابع رسرانخ فاص
حيث ادفل ايندلنيون انيعسال ادوات وزفار
ايندلنيون بانيفداسيم لتزفار

بدل اليخ إانت شانعة قبل حتوليم فخ ال زانرإ إسا رر

والس صصات واليهنن فخ يرفيسيا ويشإيتيا سثتسا ىو ظاىر فخ الإثير سن

سنا د ال زانرإ إسن د ال اسع الإبير فخ ال زانرإ الذي بنخ رتر يد السرابطين ننة 1082مإ حيث ييإون
زفارفو سن حشوات سربعة يزينيا زفار
حستو ايندلنيون للر شسال لفريقيا.

ىندنية سيشابإة واش ار نفيتية ويزاويق فخ انتوب سوربخ لنبانخ

46

دلّت الصروح ايثرية بسدينة يتسنان رتر رسق اليأثير ايندلنخ فخ البناو والعسارة فخ السورب ايونطإ
وذلك بهضل السيندنين والهنانين ايندلنيين الوافدين للر السورب ايونط؛ يتسنان وب ايةإ وقد سس ىذا اليأثير
سيع انواع البناياتإ نواو اإانت يابعة لتنالطين والدولة إالقصور واينوار وايبراج والحساساتإ ام يابعة
لتسعالم الدينية إالسنا د والسدارس.

47
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 .5الخاتمة:
سإن ررض ستة سن النيان إ وذإر بعض االقيراحات؛
يم ىذا البحثإ وفخ فياسو ُي ُ
بهضل اهلل ويوفيقو ّ

اىسيا:

 .1-5النتائج:


اُنيُفدم سصطتح "سورينإخ" يول سرة ننة 1523م؛ لتيعبير رن الس يسع الباقخ سن السنتسين فخ ايندلس
بعد نقوط غرناطة ننة 1942مإ وقد اُنيُفدست ىذه الإتسة قبل ىذا الياريخإ فقد انيفدسيا الس تس البتدي
لسحافظة "بيانة" رندسا اصدر اواسره لتحانات والهنادق بيقديم النبيذ لتسورينإيينإ وانيفدم ىذا السصطتح ننة
1500م إصهة ليحديد شررية وقانون حقوق السنتسين فخ وثيقة يحت بند "احيهاالت السورينإيين".



السصطتح سشيق سن الاليينية  mauriscusاو mauriskusإ وىناك سصطتح فخ الروسانية يحسل ىذا
السعنر وىو  mauriscusوينيفدم فخ يعري

السنتسينإ وإتسة سوروس  morosاي سنتسين يُطتق فخ

بعض النصوص اإلنبانية رتر ررب لنبانيا او سنتسخ ايندلس والسورب او رتر السنتسين راسة.


بعد نقوط غرناطة زالت حرسة اإلنالم رن السنتسين واوذوا واُسر بعضيم بالفروجإ فبادر السنتسون بال واز
للر العدوة سن السرانخ ففر وا للر يتسنان وب اية ووىران وبرشد وزوالة وسازونة ونهطة وقابس ونهاقس
ويطوان واحوازىاإ وصقتية ويونس وال زانر والقيروان وغيرىا.



السورب ايونط ىو سا يشإل حاليا دولة ال زانرإ وقد إان فيو سدن إثيرةإ وقاردييا سدينة يتسنانإ وسن
ُس ُدنِو :ال زانرإ بونة (رنابة حاليا)إ ينسإ سازونةإ ستيانةإ سنيوانمإ ندروسة وقنطنطينة.



إان لتسيا رين ايندلنيين يأثيرات وانعة فخ الحياة الثقافية لبالد السورب بصهة راسة وال زانر بصهة
فاصةإ ويإونت بهضتيم سراإز رتسية لعبت دو ار إبي ار فخ انيشار النشاط الثقافخ واليطور العتسخ بالحواضر
اليخ اقاسوا بيا.



سن يأثيرات السيا رين ايندلنيين الثقافية رتر بالد السورب ايونط اناليب اليعتيم واليعتمإ وإذلك الإثير سن
العتوم النقتية والعقتيةإ واثروا إذلك فخ فن الإيابة والفطوطإ بحيث صارت فطوط اىل لفريقية إتيا يعيسد
رتر الرنم ايندلنخ.



لم يقيصر اليأثير ايندلنخ رتر السورب رتر ال انب الثقافخ فقطإ فقد اثر ايندلنيون رتر السواربة حير
فخ ال انب الحضاري؛ بحيث اثروا ا يساريا بعاداييم ويقاليدىم فخ التباس وايفراح وغيرىاإ حير صار
بعضيا سن ار ار

السنطقة لإثرة اشيياره وانيشاره.
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اثَّر ايندلنيون رتر السورب اقيصاديا ايضا؛ فشارإوا فخ الي ارةإ ودرسوا الزرارة بالإثير سن ايصنا

اليخ

تبوىا سعيمإ وناىسوا فخ الصنارة بسا يعرفون سن سينإ وسا يسارنون سن حر إ فإانت ليم قدم فخ
اليواصل الحضاريإ وإان ليم دور سيم فخ يطوير االقيصاد.
 .2-5االقتراحات:


اىيسام الباحثين بسا يفدم يفصصاييم سن فروع قريبة سنيا؛ ي نبا لت سود الهإري؛ ونعيا الإيناب حقل
سعرفخ اإبر.



االطالع رتر نبل اليواصل الثقافخ والحضاري بين ايسم والشعوب سن سنظورىا اإلي ابخ؛ لتوصول للر
اليعايش الهعال ويحقيق السشيرك اإلننانخ.



االنيهادة سن ايفإار الحضارية السفيتهة ويهعيتيا فيسا يفدم الس يسع ضسن رادايو واررافوإ ليحقيق اليقدم
واليطور دون ىيك السبادئ.

 .6قائمة المصادر والمراجع:
-1

ابو الحنن رتر بن سونر بن نعيد السوربخ ايندلنخ (السيوفر685 :ىا)إ السورب فخ حتر السوربإ
يحقيق :شوقخ ضي إ دار السعار إ الطبعة الثالثةإ القاىرةإ 1955م.

-2

ابو الحنن رتخ بن لنساريل بن نيده السرنخ (ت458 :ىا)إ السحإم والسحيط ايرظمإ يحقيق :ربد الحسيد
ىنداويإ دار الإيب العتسيةإ الطبعة ايولرإ بيروت.

-3

ابو القانم نعد اهللإ ياريخ ال زانر الثقافخ ق20/16مإ دار الورب اإلنالسخإ الطبعة ايولرإ بيروتإ 1998م.

-4

ابو زيد ربد الرحسن بن سحسد بن سحسدإ ابن فتدونإ ولخ الدين الحضرسخ اإلشبيتخ (السيوفر808 :ىا)إ
السقدسةإ يحقيق :ربد اهلل سحسد الدرويشإ دار البتفخإ الطبعة ايولرإ دسشقإ 1425ىا2004 /مإ

-5

احسد بن احسد بن ربد اهلل بن سحسدإ ابو العباس ِ
الدراية فيسن ُرر سن
الو ْب ِرينخ (السيوفر714 :ىا)إ رنوان ّ

-6

احسد سفيار ربد الحسيد رسر (السيوفر1424 :ىا)إ بسناردة فريق رسلإ سع م التوة العربية السعاصرةإ

العتساو فخ السانة النَّابعة بب َايةإ يحقيق :رادل نوييضإ دار اآلفاق ال ديدةإ الطبعة الثانيةإ بيروتإ 1979م.
الطبعة ايولرإ رالم الإيبإ 1429ىا2008 /م.

-7

الحنن بن سحسد الوزان الهانخ السعرو

بتيون اإلفريقخإ وص

ايفضرإ دار الورب اإلنالسخإ الطبعة الثانيةإ بيروتإ 1983م.

لفريقياإ ير سة :سحسد ح خ وسحسد

المجلت الجزائريت للذراساث التاريخيت والقانىنيت
-8
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الطاىر بفدةإ الي رة فخ السورب االونط واقعيا واثارىا فخ سنيص

القرن 6ه للر اوافر القرن 8ه (-12

14م) رنالة لنيل شيادة الدإيوراه اسعة وىران1إ ال زانرإ 2017 -2016م.
-9

بودارة ن اديإ رتم الحديث ورواده فالل القرن النادس والنابع ى ريإ س تة الحضارة اإلنالسيةإ اسعة
وىران1إ ال زانرإ الس تد 13إ العدد 16إ ساي 2012م.

-10

سال ربد الإريمإ السورينإيون ياريفيم وادبيمإ سإيبة نيضة الشرقإ اسعة القاىرة.

 -11حنيهخ ىاليتخإ الحضور ايندلنخ فخ العيد العثسانخ رتر ضوو السحاإم الشرريةإ الس تة الياريفية العربية
لتدرانات العثسانيةإ اسعة نيدي بتعباسإ ال زانرإ العدد 25إ اوت 2002م.
 -12ربد الرحسن بن سحسد ال ياللخإ ياريخ ال زانر العامإ دار سإيبة الحياةإ الطبعة الثانيةإ بيروتإ 1965م.
 -13ربد القادر بوحنونإ العالقات الثقافية بين السورب ايونط وايندلس فالل العيد الزيانخ (-1235
1554م)إ رنالة لنيل شيادة السا نييرإ اسعة يتسنانإ 2008-2007م.
 -14إايب سراإشخ (يوفخ :ق 6ىا)إ االنيبصار فخ ر انب ايسصارإ دار الشؤون الثقافيةإ بودادإ 1986م.
 -15سحسد بن ربد اهلل بن سحسد التوايخ الطن خإ ابو ربد اهللإ ابن بطوطة (السيوفر779 :ىا)إ رحتة ابن بطوطة
(يحهة النظار فخ غرانب ايسصار ور انب اينهار)إ اإاديسية السستإة السوربيةإ الرباطإ 1417ىا.
 -16سحسد بن رسيرإ الي رة ايندلنية لت زانر ويأثيرىا الحضاري والثقافخ فالل القرن (17 -16م)إ سذإرة لنيل
السانير فخ ياريخ ال زانر الحديثإ قنم الياريخإ إتية العتوم اإلننانية واال يساريةإ اسعة سحسد بوضيا
بالسنيتةإ ال زانرإ 2019 -2018م.
 -17سحسد رزوقإ ايندلنيون وى راييم للر السورب فالل القرنين 17-16مإ (اصل الإياب رنالة دإيوراه فخ
الياريخ بإتية اآلداب والعتوم اإلننانية بالرباط)إ لفريقيا الشرقإ الطبعة الثالثةإ 1998م.
 -18سحسد نعدانخإ ايندلنيون ويأثيراييم الحضارية فخ السورب ايونط القرن 15-13مإ رنالة لنيل شيادة
الدإيوراه فخ الياريخ والحضارة اإلنالسيةإ اسعة وىرانإ 2016-2015م.
 -19سؤل

س يولإ وىو ر ل حربخ راصر ايحداث اليخ يرويياإ نبذة العصر فخ انقضاو دولة بنخ نصر وىو

إياب افر ايام غرناطةإ يحقيق :سحسد رضوان الدايةإ دار حنانإ الطبعة ايولرإ دسشقإ 1404ىا.
 -20ناصر الدين نعيدونخإ درانات اندلنيةإ سظاىر اليأثير اييبيري والو ود ايندلنخ بال زانرإ دار الورب
اإلنالسخإ ال زانرإ 2003م.
 -21ناصر الدين نعيدونخإ سن الس ظاىر ايثرية السندثرة بهحص سدينة ال زانر :الشبإة السانية فخ العيد
العثسانخإ س تة الدرانات الياريفيةإ اسعة ال زانر 2إ الس تد النادسإ العدد ايولإ 1995م.
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 .7اإلحاالت والهوامش( :سعتوسات السر ع يإون فخ اول ذإر لو فقط)
 1ابن نيده السرنخإ السحإم والسحيط ايرظمإ يحقيق :ربد الحسيد ىنداويإ دار الإيب العتسيةإ الطبعة ايولرإ بيروتإ 1421ىا/2000مإ ج4إ ص.155
 2احسد سفيار رسر وفريق رسلإ سع م التوة العربية السعاصرةإ ط1إ رالم الإيبإ 1429ىا2008 /مإ ج3إ ص.2326ُ 3-ينظر :السر ع نهنوإ ج3إ ص.2325

 4سال ربد الإريمإ السورينإيون ياريفيم وادبيمإ سإيبة نيضة الشرقإ اسعة القاىرةإ ص.8 -7 5سال ربد الإريمإ السر ع النابقإ ص.7 6-سؤل

س يولإ نبذة العصر فخ انقضاو دولة بنخ نصرإ يحقيق :سحسد رضوان الدايةإ دار حنانإ الطبعة ايولرإ دسشقإ 1404ىاإ

ص.141 -137

 7إايب سراإشخ (يوفخ :ق 6ىا)إ االنيبصار فخ ر انب ايسصارإ دار الشؤون الثقافيةإ بودادإ 1986مإ ص.176 8ابن بطوطةإ رحتة ابن بطوطة (يحهة النظار فخ غرانب ايسصار ور انب اينهار)إ اإاديسية السستإة السوربيةإ الرباطإ 1417ىاإج5إ ص (79إ 81إ 83إ 94إ 96إ 98إ 99إ )106
 9سحسد بن رسيرإ الي رة ايندلنية لت زانر ويأثيرىا الحضاري والثقافخ فالل القرن (17 -16م)إ سذإرة لنيل السانير فخ ياريخ ال زانرالحديثإ قنم الياريخإ إتية العتوم اإلننانية واال يساريةإ اسعة سحسد بوضيا

بالسنيتةإ ال زانرإ 2019 -2018مإ ص.53

 -10سحسد نعدانخإ ايندلنيون ويأثيراييم الحضارية فخ السورب ايونط القرن 15-13مإ رنالة لنيل شيادة الدإيوراه فخ الياريخ
والحضارة اإلنالسيةإ اسعة وىرانإ 2016-2015مإ ص.201
 -11ناصر الدين نعيدونخإ درانات اندلنية :سظاىر اليأثير اييبيري والو ود ايندلنخ بال زانرإ دار الورب اإلنالسخإ ال زانرإ

2003مإ ص.110-109

 -12السر ع نهنوإ ص.139
 -13ربد القادر بوحنونإ العالقات الثقافية بين السورب ايونط وايندلس فالل العيد الزيانخ (1554 -1235م)إ رنالة لنيل شيادة
السا نيير فخ ياريخ السورب اإلنالسخإ اسعة يتسنانإ 2008-2007مإ ص.53 -51

وينظر ايضا :سحسد بن رسيرإ السر ع النابقإ ص.57
ُ
 -14السر ع نهنوإ ص.57

 -15بودارة ن اديإ رتم الحديث ورواده فالل القرن النادس والنابع ى ريإ س تة الحضارة اإلنالسيةإ اسعة وىران1إ ال زانرإ الس تد
13إ العدد 16إ ساي 2012مإ ص.230
 -16ابو العباس ِ
الدراية فيسن ُرر سن العتساو فخ السانة النَّابعة بب َايةإ حققو ورتق رتيو :رادل نوييضإ سنشورات
الو ْب ِرينخإ رنوان ّ
دار اآلفاق ال ديدةإ الطبعة الثانيةإ بيروتإ 1979مإ ص.294 -291
 -17ناصر الدين نعيدونخإ درانات اندلنيةإ السر ع نهنوإ ص.139
 -18ابن فتدونإ السقدسةإ يحقيق :ربد اهلل سحسد الدرويشإ دار البتفخإ الطبعة ايولرإ دسشقإ 2004مإ ج2إ ص.124
 -19ابن نعيد السوربخ ايندلنخإ السورب فخ حتر السوربإ يحقيق :شوقخ ضي إ دار السعار إ الطبعة الثالثةإ القاىرةإ 1955مإ

ج2إ ص.363

 -20ابو العباس ِ
الو ْب ِرينخإ السر ع النابقإ ص.349
 -21ابن فتدونإ السر ع النابقإ ج2إ ص.124
 -22سحسد نعدانخإ السر ع النابقإ ص.212
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 23ابو العباس ِالو ْب ِرينخإ السر ع النابقإ ص.57
 -24ناصر الدين نعيدونخإ درانات اندلنيةإ السر ع النابقإ ص.63
 25سحسد بن رسيرإ السر ع النابقإ ص.63 -26الحنن الوزان الهانخ السعرو

بتيون اإلفريقخإ وص

لفريقياإ ير سة :سحسد ح خ وسحسد ايفضرإ دار الورب اإلنالسخإ الطبعة

الثانيةإ بيروتإ 1983مإ ج2إ ص.51
 -27ابو القانم نعد اهللإ ياريخ ال زانر الثقافخ ق20/16مإ دار الورب اإلنالسخإ الطبعة ايولرإ بيروتإ 1998مإ ج2إ ص.442
 -28ناصر الدين نعيدونخإ درانات اندلنيةإ السر ع النابقإ ص.140- 139
 29سحسد نعدانخإ السر ع النابقإ ص.204 -30سحسد رزوقإ ايندلنيون وى راييم للر السورب فالل القرنين 17-16مإ (اصل الإياب رنالة دإيوراه فخ الياريخ بإتية اآلداب
والعتوم اإلننانية بالرباط)إ لفريقيا الشرقإ الطبعة الثالثةإ 1998مإ ص.293

 -31ناصر الدين نعيدونخإ درانات اندلنيةإ السر ع نابقإ ص.58
 -32السر ع نهنوإ ص.77

وينظر ايضا :حنيهخ ىاليتخإ الحضور ايندلنخ فخ العيد العثسانخ رتر ضوو السحاإم الشرريةإ الس تة الياريفية العربية لتدرانات
ُ
العثسانيةإ اسعة نيدي بتعباسإ ال زانرإ العدد 25إ اوت 2002مإ ص.320

 -33ناصر الدين نعيدونخإ درانات اندلنيةإ السر ع النابقإ ص.34
 -34السر ع نهنوإ ص33
 -35حنيهخ ىاليتخإ السر ع النابقإ ص.318 -317

 -36ناصر الدين نعيدونخإ درانات اندلنيةإ السر ع النابقإ ص.137
 -37ناصر الدين نعيدونخإ سن السظاىر ايثرية السندثرة بهحص سدينة ال زانر :الشبإة السانية فخ العيد العثسانخإ س تة الدرانات

الياريفيةإ اسعة ال زانر 2إ الس تد النادسإ العدد ايولإ 1995مإ ص69إ .72
 -38سحسد بن رسيرإ السر ع النابقإ ص.36
 -39سحسد رزوقإ السر ع النابقإ ص.266
 -40ناصر الدين نعيدونخإ درانات اندلنيةإ السر ع النابقإ ص.136
 -41سحسد نعدانخإ السر ع النابقإ ص.206
 -42السر ع نهنوإ ص.206 -205
 43حنيهخ ىاليتخإ السر ع النابقإ ص.317 44-ابن فتدونإ السر ع النابقإ ج2إ ص.45

 -45سحسد نعدانخإ السر ع النابقإ ص.170

 -46ربد الرحسن ال ياللخإ ياريخ ال زانر العامإ دار سإيبة الحياةإ الطبعة الثانيةإ بيروتإ 1385ىا1965 /مإ ج2إ ص.258 -256
 47-سحسد نعدانخإ السر ع النابقإ ص.172

