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ممخص البحث
ُيعد الجانب االقتصادي مف المقومات األساسية ألي مدينة أو بمد وىذا الجانب يعكس مدى التطور والتقػدـ
واإلزدىار ا لذي وصمت إليو ومدى المستوى المالي لممجتمع بكؿ عناصره ومف ىذه المدف مدينة طميطمة.
واف كػػؿ مػػا وجػػد نييػػا مػػف صػػناعات يرجػػع نػػي األصػػؿ إلػػل ال قبػػة التػػي سػػبقت ال ػػت ألنيػػا كانػػت مدينػػة

مت ضرة ومتقدمة صناعياً وىذا يبرر اختيارىا عاصمة لدولة القوط دوف غيرىػا مػف المػدف األندلسػية عمػل الػرغـ مػف
أف أبرز ال قب التي إزدىرت وانتعشت نييا الجوانب ال ضارية واالقتصادية كانػت نػي عيػد ممػوؾ الطواالػؼ والسػيما

أياـ كـ المأموف بف ذي النوف.
امػػا اى ػػـ الص ػػناعات ن ػػي مدين ػػة طميطم ػػة ني ػػي الص ػػناعات الاذاالي ػػةص والص ػػناعات الكيمياالي ػػةص والص ػػناعات

المعدنيةص والسيما صناعة األسم ة ومنيا السيوؼ الطميطمية التي نالت شيرة واسعة ني معظـ مدف األندلس والعػالـص
وعػػف أىػػـ المعػػادف ال مزيػػة مسػػؿ الن ػػاس والرصػػاص والزالبػػؽ والمعػػادف وغيػػر ال مزيػػة مػػف رخػػاـ وزنج ػػر وغيرىمػػا مػػف
المواد التي انتشرت ني طميطمة

الصناعة :
كانػ ػػت طميطمػ ػػة مػ ػػف أىػ ػػـ المػ ػػدف األسػ ػػبانية تقػ ػػدما نػ ػػي الجانػ ػػب االقتصػ ػػادي بصػ ػػورة عامػ ػػة
والص ػػناعي بص ػػورة خاص ػػةص نق ػػد امت ػػازت مدين ػػة طميطم ػػة بكسػػرة مص ػػانعيا و رني ػػا المتنوع ػػة ويرج ػػع
السػػبب نػػي ذلػػؾ إلػػل تػػونر الم ػواد األوليػػة الداخمػػة نػػي الصػػناعة مػػف جيػػة وتػػونر األيػػدي العاممػػةص
والموقع الجاراني مف جيػة أخػرىص ممػا جعميػا م ػط أنظػار القػوط الػذيف سػكنوىا قبيػؿ ال ػت العربػي
اإلسالميص لذلؾ أصب ت طميطمة عاصمة لدولة القػوط دوف غيرىػا مػف المػدف األسػبانيةص لمػا تتمتػع
بو مف مكانة صناعية متقدمةص نشكؿ تنوع الصناعات المختم ة ني طميطمة عامالً ميماً ني انتعػاش
الجانػػب االقتصػػادي والمػػالي لدولػػة طميطمػػة وسػػكانياص أمػػا أبػػرز الصػػناعات التػػي اشػػتيرت بيػػا مدينػػة
طميطمة نيمكف تقسيميا عمل :
أوالً  :الصناعات الغذائية :
 -1صناعة الخبز :

صػػناعة الخبػػز بأنواعيػػا موجػػودة نػػي المػػدف والقػػرىص ويتعػػدد نػػوع الخبػػز ب سػػب المزروعػػات

المستخدمة نيو  :خبز القم ص وخبز األرزص وخبز الموبيا وغيرىا()1ص ومما اشتيرت بو مدينػة طميطمػة

صناعة الخبز التي كانت نييا المسؿ األعملص وكانوا يصنعوف نوعاً مف األقراص بالسمف والموز ولػـ
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يكف أ ٌد يبارييـ نيو()2ص وكانت لمخبازيف ني طميطمػة مكانػة ال يسػتخؼ بيػاص وأوؿ كتػاب نػي الطػب
طبع ني أسبانيا وكاف طبعة سنة 1525ـ ني طميطمةص وال يزاؿ م وظاً بيا بعض الشيء مف ذلػؾ

االتقاف ني الخبز

()3

ويشترى الخبز كؿ يوـ مف ال رافص أما ني الريؼ نيصنع كؿ بيت خبزه ني بيتو

غالباً والخبز لو وزف وشكؿ م دد وخضعت ىذه الصناعة الراليسة لمراقبػة الم تسػب نػي كػؿ مر مػة

مف م ار ميا(.)4

نقػػد نيػػل الم تسػػب الخبػػازيف مػػف خمػػط البػػارد مػػف الخبػػز بال ػػارص وأف ي رقػػوف بػػيف الطيػػب

وغيرهص وأف يمنعوف عف رش وجو الخبز قبؿ الطب بالماء والعسؿ وبعد الطب بالزيت()5ص وأف يؤمر
الخبازيف باسؿ قصاري العجػيف كػؿ يػوـص وجػرد األلػواح ومسػ يا نػرف ال شػرات تػدب عمييػاص وأف ال

يعمػؿ مػف عجػيف البيػات خبػز كبيػرص لكػف يطػب نػردى ويبػاع بػالميزاف()6ص وقػد سػالؿ ي يػل بػف عمػر

نقيو االندلس عف الخبػز يوجػد عنػد أصػ اب ال وانيػت ناقصػاً :قػاؿ  :أرى أف يػؤدب مػف وجػد عنػده
ويخرج مف السوؽ ألنػو يتجػر نيػو وال جػة لػو نػي نقصػانو()7ص وكانػت أبػرز الظػواىر نػي الخبػز أنػو

يوجد ناقصاً يف يػوزف وىػو طػري()8ص كمػا لجػأ الط ػانوف لماػش والخػداع بطػرؽ عديػدة ومنيػا سػقي

القم ػ بالمػػاء واالسػػتالسار بمػػا يعػػادؿ وزنػػو قم ػاًص ومػػنيـ مػػف يخمػػط سػػيء ال نطػػة بجيػػدىا وعتيقيػػا
بجديدىا()9ص وبما أف الخبز كاف أكسر معاش الناس لذلؾ نقد تدخؿ أصػ اب ال سػبة ل صػؿ تجارتيػا
عف باقي السمع ذوات الرواال الكرييةص نأوصوا بأف ال يمكف مف بيع الخبز وات وال جزارص وال مف

تسػػتنقذ رنتػػوص ويػػؤمروف بتاطيػػة الخبػػز بػػيف أيػػدييـ()10ص ولمخبػػز نواالػػد عديػػدة منيػػا أف الخبػػز القميػػؿ

النخالة وال طير يعقالف البطف()11ص والخبز الرطب يزيد ني الم ـ(.)12

 -9صناعة الخمر :

تعد صناعة الخمر مف الصناعات الراالجة ني طميطمةص نقد اجتيد أمراء بني أميػة كسيػ اًر نػي

التض ػػييؽ م ػػف نط ػػاؽ انتش ػػارىا ن ػػي بالدى ػػـص وب ػػدءوا بأن س ػػيـص نك ػػانوا ال يشػػربوف الخم ػػر واس ػػتبدلوىا

بش ػراب العسػػؿ()13ص ويػػرى البا ػػث بػػأف انتشػػار صػػناعة الخمػػر نػػي طميطمػػة نػػي ظػػؿ اإلسػػالـ يعػػود
ألسباب عدة منيا :

 -1إف المدينة كانػت منػذ الم ظػة األولػل لم ػت اإلسػالمي خػارج سػيطرة الدولػة المركزيػة ودليػؿ ذلػؾ
كس ػرة السػػورات والتمػػردات التػػي قػػاـ بيػػا أىػػؿ طميطمػػة ضػػد أم ػراء قرطبػػةص نكػػاف مػػف الطبيعػػي أف
تنتشر مسؿ ىذه الصناعة ني مدينة تقع خارج أنظار ال كومة المركزية.

 -2بمػ ػػا أف طميطمػ ػػة تتكػ ػػوف مػ ػػف عناصػ ػػر مختم ػ ػػة مػ ػػف السػ ػػكافص نقػ ػػد كانػ ػػت صػ ػػناعة الخمػ ػػر مػ ػػف
الصػناعات المنتشػرة نييػػاص وذلػػؾ أف بعػػض العناصػػر نػػي طميطمػػة ال تعتقػػد ب رمػػة شػػرب الخمػػر
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بؿ كاف مف األمور الشاالعة والمعتادة لدييـص تل شكمت صناعة الخمور مورداً ماليػاً ميمػا ليػـ
مسؿ الييود وغيرىـ مف عناصر المجتمع.

 -3أف تربة طميطمة تربة زراعيةص نيي صال ة لمزراعةص ولتونر عناصػر قيػاـ ونجػاح الز ارعػة نييػاص
نكانػػت ز ارعػػة الم اصػػيؿ الزراعيػػة المختم ػػة منتشػرة نييػػا والسػػيما ز ارعػػة العنػػب الػػذي يػػدخؿ نػػي
صناعة وت ضير الخمور.

وكاف مف أىـ مظاىر مخال ة أوامػر الػديف اإلسػالميص ىػي ظػاىرة شػرب الخمػرص عمنػاً تػل

عد البعض لو شيالاً عادياً(.)14
ثانياً .الصناعات الكيميائية :

 -1صناعة األصباغ :

ارتبطت صباغة األنسجة ارتباطاً وسيقػاً ب ياكػة المنسػوجاتص ألف الصػباغة أخػر مر مػة نػي

صناعة النسيج()15ص وتكوف دور الصباغة بعيدة عف المساكفص وقريبة مف األنيار()16ص ت ادياً لمرواال

الكرييػػة وتسػػييالً لعمميػػة الصػػباغة التػػي تعتمػػد نػػي األسػػاس عمػػل الميػػاه()17ص ومػػف أىػػـ األلػواف التػػي
تعتمػػد عمييػػا الصػػباغة المػػوف األ مػػر الػػذي يؤخػػذ مػػف القرمػػز ويوجػػد نػػي طميطمػػة()18ص وكػػذلؾ المػػوف

األص ر الذي يعد رم اًز مف رموز الجماؿ الذي يبعث السرور ني الن سص ويشػتؽ المػوف األصػ ر مػف
الزع راف الذي يوجد بكسرة ني طميطمة()19ص ومف المواد األخرى التػي تػدخؿ نػي الصػباغة ىػو الصػب

السماوي ويوجد ني طميطمة()20ص نرنو يشتؽ مف ىذه المادة الموف األزرؽ ال ات ()21ص نكانت طميطمػة
تصػػدر الصػػب السػػماوي إلػػل ن ػوا ي مختم ػػة مػػف األنػػدلس()22ص نوجػػد العػػرب عنػػدما نت ػوا طميطمػػة

مص اً نيو صناعة أصباغ الياقوت واأل جار(.)23

وك ػػاف الص ػػباغوف يخض ػػعوف لرقاب ػػة الم تس ػػب المباشػػرة نق ػػد ني ػػل الص ػػباغوف ع ػػف الص ػػب
()24

بالميساف ني لوف أخضر وال بالبقـ عمل لوف سماوي نانيا دلسة ويست يؿ الموف سريعاً

كذلؾ نيوا

عػف نشػر السيػاب المصػبوغة المبمولػة عمػل الطريػػؽ نأنيػا تػؤذي الخػاطريف بتاييػر سيػابيـص ونيػوا عػػف

اتخاذ أنرانيـ عمل الطرؽ نأنيـ يؤذوف المجتازيف بالدخاف(.)25

 -9صناعة الزجاج :

ازدىػػرت صػػناعة الزجػػاج نػػي األنػػدلسص والسػػيما صػػناعة األك ػواب والكػػؤوس التػػي تعمػػؽ نػػي

السريات التي توضع ني المساجد والقصور()26ص نتقدمت ىذه الصناعة نػي عيػد األميػر عبػد الػر مف

األوسطص وخاصة بعد دخوؿ زرياب إلل األندلسص وت ضيمو استخداـ األكواب الزجاجيػة الصػانية نػي
تقػػديـ المػػاء والشػػرب بػػدالً مػػف أك ػواب الػػذىب وال ضػػة والمعػػادف األخػػرى()27ص وتعػػد صػػناعة الزجػػاج

أ دى السمرات ال ضارية التي تـ إنجازىا ني عصر اإلمارةص و ققت تقدماً ميماً عمػل يػد عبػاس بػف

نرن ػػاس

(*)

ال ػػذي تمك ػػف م ػػف ص ػػناعة الزج ػػاج ع ػػف طري ػػؽ اس ػػتخراجو م ػػف ال ج ػػارة()28ص نق ػػد اش ػػتيرت
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صػػناعة الزجػػاج نػػي طميطمػػة بصػػورة كبي ػرة نػػي عصػػر الطواالػػؼ()29ص نكانػػت طميطمػػة تصػػنع الزجػػاج

البمػػوري

()30

واسػػتخدـ الزجػػاج نػػي ت ػزييف القصػػورص ومػػف ذلػػؾ تشػػيد القبػػة الزجاجيػػة الممونػػة المنقوشػػة

بالػذىب التػي صػنعت بػأمر المػأموف بػف ذي النػوف نػي قصػره نػي مدينػة طميطمػة نػي القػرف الخػامس
اليجري  /ال ادي عشر الميالدي()31ص وىذا يدؿ عمل أف صناعة الزجاج ني طميطمة كانت متقدمةص
أما عف تمويف الزجػاجص نيضػاؼ أكاسػيد مختم ػة إلػل الزجػاج الػذاالب تكسػبو المػوف المطمػوبص نأكسػيد

الن ػػاس يعطػػي األخضػػر ال يػػروزيص واكسػػيد الكوبمػػت يعطػػي األزرؽ ال ػػات وأكسػػيد المنانيػػز يعطػػي
االرجواني والبن سجيص وأكسيد القصدير يعطي الموف األبيضص وب ضمو أمكف ال صوؿ عمل الزجاج

المعػػتـ opaque Glassص وأكسػػيد ال ديػػد يعطػػي األ مػػرص و جػػر الػػالزورد يعطػػي األزرؽ( .)32نقػػد

نيل الم تسب الزجاجيوف عف جعؿ األ طاب عمل مقربة مف مكاف النار خوناً لالال يتخذ النار نييا

نت ترؽ نتؤذي الناس والجيراف(.)33

ثالثاً .الصناعات المعدنية :
 -1صناعة األسمحة (السيوف) :

عنػػدما نػػت العػػرب طميطمػػة وجػػدوا نييػػا صػػناعة السػػيوؼ مزدىػرة نػزادوا نػػي إتقانيػػا بمػػا كػػاف

ألىؿ دمشؽ ني رسوخ القدـ ني ىذه الصناعة()34ص عمل الرغـ مف توقؼ ىذه الصناعة نػي طميطمػة
بعد ال ػت نتيجػة ل الػة ال وضػل وعػدـ االسػتقرار()35ص ولتػونر المػواد الخػاـ الكسيػرة نقػد كانػت طميطمػة

تصنع مف آالت ال رب العجاالب()36ص كالتراس والنباؿص والرماح والدروع والسروج وااللجـ()37ص وتوجد

ني طميطمة مصانع رسمية لمسالح والذخيرة()38ص ويقع معمؿ السيوؼ عمل ضػ ة نيػر تاجػوص وتػاري

انشاالو إلل سػنة 170ىػػ788/ـ()39ص ومػرد أشػتيار مدينػة طميطمػة بصػناعة السػيوؼ يعػود إلػل جػودة

ال ديػػد المسػػتخرج مػػف مناجميػػا()40ص نكانػػت صػػناعة األسػػم ة الطميطميػػة مػػف أشػػير الصػػناعات أيػػاـ
المسمميفص وقد زينت مقابض السيوؼ بالعاج واال جار السمينة(.)41

ودليؿ ذلػؾ عنػدما نػت المسػمموف طميطمػة وجػدوا نييػا ألػؼ سػيؼ مجػوىر ممكػي()42ص ونالػت

س ػػيوؼ طميطم ػػة ش ػػيرة واس ػػعة كالس ػػيوؼ الدمش ػػقية()43ص الت ػػي عرن ػػت بجودتي ػػا من ػػذ الق ػػدـص وامت ػػازت
نصاليا بقطعيا الجيدص وتتراوح أسمانيػا بػيف خمسػة عشػر إلػل عشػريف درىمػاً()44ص نػزاد ت ػوؽ طميطمػة
نػي إنتػاج السػيوؼ واألسػم ة()45ص وتعػد طميطمػة مػػف أشػير م اركػز صػناعة األسػم ة نػي عيػد اإلمػػارة
(316-138ى ػػ)ص ومػػف أشػػير أن ػواع السػػيوؼص ىػػي السػػيوؼ ال والذيػػة التػػي ظيػػت بشػػيرة واسػػعةص
وال ػػدروع ال ديدي ػػة والخ ػػوذات الت ػػي تس ػػتخدـ ل ماي ػػة الػ ػرأس وتص ػػنع ع ػػادة م ػػف ال دي ػػد()46ص وال ػ ػوالذ
األندلسي مشيو اًر بجودتو ومف أىػـ م اركػزه طميطمػة()47ص وكػاف األميػر عبػد الػر مف األوسػط قػد عمػؿ
عمػػل إ يػػاء ىػػذه الصػػناعة نػػي طميطمػػةص نتطػػورت وازدىػػرت مػػف جديػػد واسػػتمرت نييػػا طػػوؿ العصػػر
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اإلسالمي()48ص نأصب ت طميطمة نػي القػرف الخػامس اليجػري  /ال ػادي عشػر المػيالديص ذات شػيرة
واسػػعة نػػي كػػؿ أن ػػاء األنػػدلس باعتبارىػػا مصػػد اًر ألجػػود أن ػواع األسػػم ة()49ص ننالػػت نصػػاؿ طميطمػػة
شػػيرة عالمي ػػة كنص ػػاؿ دمش ػػؽ()50ص وم ػػف النص ػػاؿ الطميطمي ػػة أنموذج ػػات بديع ػػة ن ػػي مت ػػؼ مجػػريط
(مدريد)(.)51
وينقؿ لنا ىيكؿ عف األمير ال كـ بف ىشاـ ني تمجيد السيوؼ وأسم ة القتاؿ قولو:

غنـــــال صـــــميل البـــــيض أ ـــــ

لـــــ األذن

ذا اختمفــــــــــــــت زرق األســــــــــــــنة وال نــــــــــــــا

ب ــــــا ي تــــــدي الســــــار وينك ــــــف الــــــدج
كذلؾ قيؿ ني السيوؼ :

ث مـــــــــــــت عمـــــــــــــ األعـــــــــــــدال ال أن ـــــــــــــا

أخـــــــــذت مـــــــــن الميـــــــــل الب ـــــــــيم ســـــــــواد
وكذلؾ :

وم نــــــــــــــد أخــــــــــــــذ العيــــــــــــــون بمائـــــــــــــــ

أســـــــر مـــــــن الســـــــرال فـــــــي األرواح بـــــــل
أن كـــــــــــــان ل جـــــــــــــال جســـــــــــــم ظـــــــــــــاهر

مــــن المحــــن فـــــي األوتــــار والم ــــو والـــــردن

أرتـــــــــك نجومـــــــــاً يطمعـــــــــن مـــــــــن الطعـــــــــن
وتست ـــــعر الـــــدنيا لباســـــا مـــــن األمـــــن

()52

خفـــــــــــــت عمـــــــــــــ الســـــــــــــبا واالب ـــــــــــــام
وبـــــــــــــدت تنمـــــــــــــق أوجـــــــــــــ األيـــــــــــــام

()53

فكأن ـــــــــــــــا فـــــــــــــــي دمع ـــــــــــــــا الجـــــــــــــــوال

أســــــــــر مــــــــــن األرواح فــــــــــي األوصــــــــــال
لمعــــــــــــين ف ــــــــــــو مجســــــــــــم ا جــــــــــــال

()54

ونضػ ػ ػالً ع ػ ػػف الس ػ ػػيوؼ اش ػ ػػتيرت طميطم ػ ػػة بص ػ ػػنع اةالت المعدني ػ ػػة كالس ػ ػػكاكيف وشػ ػ ػ رات

السيوؼ(.)55

 -9صناعة الحمي :

ال مي  :ما يزيف بو مف مصوغ المعدف وال جارة()56ص نعمل الرغـ مف وجػود الػذىب وال ضػة

ني مناطؽ مختم ة مف األندلس نرف صياغة ال مي لـ تكف متقدمة ني تمػؾ ال تػرة()57ص ومػف أصػناؼ

ال مي صنؼ يقاؿ لو ( :يارق أو يارقان) وىو يتخذ ني المعاصػـص ومنيػا صػنؼ يقػاؿ لػو الو ـاحص
وىي نظماف مف لؤلؤ يخالؼ بينيما ويعطؼ أ دىما عمل اةخػر وتتوشػ بػو المػرأة()58ص نضػالً عػف

صناعة ال ميص وكانت ىناؾ صناعات مشتقة مف الذىب وال ضةص كاألواني الذىبية وال ضيةص وذلؾ

أف زرياب مؿ أىؿ األندلس عمل ت ضيؿ آنية الزجاج عمل آنية الذىب وال ضة(.)59
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ناشتيرت طميطمة بصياغة المعادف المختم ة()60ص وكاف صاغتيا ني عيد اإلمارة يت نوف ني

صياغة ال مي عمل أشكاؿ متعػددة ومتنوعػة لتناسػب األذواؽ المختم ػةص نبرعػوا نػي صػياغة األسػاور

واألقػ ػراط والخػ ػواتـ والخالخي ػػؿ والتيج ػػاف والسالس ػػؿ والعق ػػود()61ص وق ػػد بما ػػت الص ػػياغة أوج عظمتي ػػا
وازدىارىا نػي عصػر الخالنػة األمويػة إذ اسػتخدـ الػذىب وال ضػة نػي تػزييف المسػاجد والقصػور ونػي

صػػناعة األسػػاث واألوانػػي والت ػػؼ الجميمػػة( .)62وكػػاف الصػػاغة يمارسػػوف أسػػاليب متنوعػػة مػػف الاػػش
والتػػدليس تمسمػػت بخمػػط المصػػوغات الذىبيػػة بمعػادف ال ضػػة والن ػػاس والصػ ر()63ص وال ازلػػت طميطمػػة
تشتير بصياغة ال مي التي ورسوىا عف العرب(.)64

 -صناعة الورق :

انتقمت صناعة الورؽ إلل المسمميف ني القرف الساني اليجري مف الصيف()65ص والمعروؼ أف

أىػػؿ الصػػيف كػػانوا أوؿ مػػف عػػرؼ صػػناعة الػػورؽ نػػي العػػالـص وكانػػت الشػػعوب نػػي العصػػور القديمػػة
ونػػي أوربػػا خػػالؿ معظػػـ العصػػور الوسػػطل تسػػتخدـ البػػردي أو الػػرؽ (الجمػػد الرقيػػؽ) لمكتابػػةص وىمػػا

مادت ػػاف باىظت ػػا ال ػػسمفص أم ػػا لن ػػدرتيما أو لممجي ػػود ال ػػذي يب ػػذؿ ن ػػي س ػػبيؿ تجييزىم ػػا()66ص نق ػػد ع ػػرؼ

األندلسػػيوف صػػناعة الػػورؽ منػػذ القػػرف ال اربػػع اليجػػري()67ص ويعػػزى إلػػل المسػػمميف أنيػػـ أوؿ مػػف أدخػػؿ

الورؽ إلل أوربا عف طريؽ األندلس()68ص وأشتيرت طميطمة بصناعة الورؽص إذ انتشرت بيا المكتبات
العامة والخاصةص نكاف يعمؿ بيا الورؽ الذي ال نظير لو()69ص وىي أىـ مراكز صناعتو(.)70
 -صناعة الخزف :

اش ػػتيرت الص ػػناعات الخزني ػػة ن ػػي األن ػػدلس من ػػذ وق ػػت مبك ػػرص نوج ػػدت ن ػػي مالق ػػة وبمنس ػػية

وطميطمػ ػػةص وامتػ ػػازت المصػ ػػنوعات الخزنيػ ػػة بتنوعيػ ػػا مػ ػػف يػ ػػث الشػ ػػكؿ وط ارالػ ػػؽ الزخرنػ ػػة وأسػ ػػاليب

الص ػػناعةص إذ ت ػػأسرت ى ػػذه الص ػػناعة بالمنتج ػػات الخزني ػػة العراقي ػػة والبيزنطي ػػة والقوطي ػػة()71ص ن ػػأعتنل

الصناع المسمموف باألطمية الممونة يدىنوف بيا سط األواني الخزنية نبرعوا نييا منذ عيد قديـ()72ص

ناشتيرت صناعة الخػزؼ (السػيراميؾ) نػي بمنسػية وطميطمػة()73ص واشػتيرت بصػناعة الخػزؼ الجميػؿ

الذي ي مؿ الطابع التقميدي()74ص وعندىـ صػناعة الخػزؼ المعػروؼ ببريقػو المػزجج()75ص وتػدؿ البقايػا

الخزنيػػة عمػػل وجػػود سالسػػة انػواع مػػف الخػػزؼ نػػي عصػػر الخالنػػة وىػػي  :الخــزف ال ــعبي ،والخــزف

المزجج ،والخزف المذه ()76ص وىناؾ أشػارة مػف القػرف ال اربػع اليجػري  /العاشػر المػيالديص تػدؿ إلػل

أف القصاع المذىبة كانت مف الصناعات الم مية نييا()77ص نضالً عف صناعة ال خار االسباني ذي
البريؽ المعدنيص الذي يعتبره اليواة بعد الخزؼ الصيني مباشرة ني الجماؿ والقيمة ال نيةص وكػاف أوؿ
ورود لذكر ىػذه الصػناعة نػي طميطمػة سػنة 459ىػػ1066/ـص أي أيػاـ ال كػـ اإلسػالمي ليػاص وبقيػت
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نامتػػازت طميطمػػة منػػذ ػوالي منتصػػؼ القػػرف الخػػامس اليجػػري /

ال ادي عشر الميالدي بصناعة الخزؼ البديع(.)79
 -صناعة الفخار :

لق ػػد ش ػػكمت رن ػػة ال خ ػػاريف مص ػػد اًر راليسػ ػاً لتزوي ػػد أسػ ػواؽ األن ػػدلس بمختم ػػؼ أنػ ػواع ال خ ػػار

المتخذة ل مؿ األطعمة واألشربة وتخزينيا()80ص والعمؿ ني ىذه الصناعة ي تاج إلل تربة نقية خالية
مف الشواالب لصناعة ما يمكف صػناعتو()81ص وتسػيـ صػناعة ال خػار نػي سػد ا تياجػات المنػازؿ مػف

األساثص نكاف قسـ كبير مف المواد المنزلية والسيما ني منازؿ القضاة وغيرىـ مف أىػؿ الزىػدص يتػألؼ
مػػف م ػواد نخاريػػة ن ػػي منػػزؿ القاضػػي ي يػػل بػػف معمػػر

(*)

توجػػد قمػػة مػػاء()82ص وقػػد اشػػتيرت طميطمػػة

بصػػناعة ال خػػار العجيػػب()83ص نوجػػد نييػػا قمػػة مػػف ال خػػار المنقوشػػة نقشػاً عربيػاً دقيقػاً()84ص وكسيػ اًر مػػا
ت صؿ خالنات بسبب الاش ني جػودة الجػرار والقػالؿص لػذلؾ وضػعت لتجارتيػا أعػراؼ جػرى عمييػا

بػػاالعوا ال خػػارص مػػسالً أف يقتصػػروا نػػي ترميميػػا عمػػل بيػػاض البػػيض ومس ػ وؽ الخػػزؼ والرمػػاد()85ص
وخضعت صناعة ال خار لمراقبة الم تسب نامر أص اب ال سبة أف يؤمر ال خاروف بتسييؿ تػرابيـ

وتطييبوص وأف يقمموا نيو مف الرمؿ(.)86
 -صناعة الخ

:

إلػػل جانػػب األنشػػطة الصػػناعيةص نػػرف الصػػناعات الخشػػبية تعػػد عنص ػ اًر ميم ػاً مػػف عناصػػر

النشاط الصناعي()87ص نقػد اسػت اد األندلسػيوف مػف ونػرة الخشػب نػي بالدىػـص نأتخػذوا منػو العديػد مػف

الصػػناعات الخشػػبية منيػػا صػػناعة الس ػ فص وذلػػؾ لمموقػػع الجا ارنػػي لػػبالدىـص وا اطػػة النيػػر بيػػا مػػف
جيػػات سػػالثص نكػػاف ي ػػتـ عمػػييـ ذلػػؾ ل مايػػة س ػوا ميـ مػػف الاػػزو الخػػارجي()88ص وشػػكمت الاابػػات

الكسي ة والواسػعة التػي كػاف تاطػي جبػاؿ البػرانس بػالقرب مػف طميطمػة مصػد اًر أساسػياً ل خشػاب()89ص
وتميزت مدينة قونكو ألف تكوف ليا صناعة مزدىرة متخصصة ني ال ػر عمػل الخشػبص وأيضػاً نػي

أعداد الصناديؽ والخزانات الصايرة مف الخشػب()90ص ويسػت اد مػف الخشػب نػي صػناعة بعػض أنػواع

األسم ة كالمنجنيؽ مػسالً الػذي كػاف يسػتعمؿ بشػكؿ واسػع نػي ال ػروبص نقػد اسػتعاف بػو األميػر عبػد
الر مف بف معاوية ني قمع أ دى السورات ني طميطمة(.)91
-الصناعات الجمدية :

شػػكمت الصػػناعات الجمديػػة جانب ػاً ميم ػاً مػػف جوانػػب النشػػاط االقتصػػادي()92ص نارتبطػػت ىػػذه

الص ػػناعة بالقط ػػاع الرع ػػوي ال ػػذي أتس ػػع نطاق ػػو ن ػػي المجتم ػػع الري ػػي والب ػػدويص واس ػػتعمؿ الجم ػػد ن ػػي

المالب ػ ػػس الجمدي ػ ػػة العس ػ ػػيرة الص ػ ػػنع()93ص وص ػ ػػنعت ك ػ ػػذلؾ األ ذي ػ ػػة لمرج ػ ػػاؿ والنس ػ ػػاء()94ص وتركػ ػ ػزت
الصػ ػػناعات الجمديػ ػػة نػ ػػي بعػ ػػض المػ ػػدف األندلسػ ػػية منيػ ػػا قرطبػ ػػة وطميطمػ ػػة()95ص ناشػ ػػتيرت طميطمػ ػػة
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بالمص ػػنوعات الجمدي ػػة المتميػ ػزة()96ص نكان ػػت الدباغ ػػة م ػػف ال ػػرؼ األساس ػػية ن ػػي الص ػػناعة الجمدي ػػةص
ناشتيرت طميطمة بونرة جمود الدباغة التي ليا قيمة كبيرة(.)97

واقيمػػت صػػناعة الجمػػود ودبايػػا نػػي أمػػاكف بعيػػدةص أو خػػارج المػػدف تػػل ال تػػؤذي راال تيػػا

السكاف()98ص وراقب الم تسب ىذه الصػناعة ومنػع الػذيف يصػنعوف النعػاؿ عػف تامػيظ واشػي النعػاؿ
قبؿ خرزه()99ص ومنع الجالديف مف بيع جمود الميتػة نيػة ويبيعونيػا مدبوغػة لالنتعػاؿ()100ص كػذلؾ نيػل
الم تسػػب الخػ ازريف مػػف عمػػؿ النعػػاؿ الصػ اررة التػػي تمبسػػيا النسػػاء()101ص وتختمػػؼ أ ذيػػة النسػػاء عػػف
أ ذية الرجاؿ بعض الشيءص نكاف لمنساء أ ذية خاصػة بيػف تكػوف مرصػعة بالػدر واليػاقوت وغيرىػا

مف األ جار الكريمة مما قؿ سمنو أو كسر(.)102
-صناعة المنسوجات :

والقطنية

أن ػ ػػتج األندلس ػ ػػيوف أنواعػ ػ ػاً عدي ػ ػػدة م ػ ػػف المنس ػ ػػوجات مني ػ ػػا  :ال ريري ػ ػػة والص ػ ػػونية والكتاني ػ ػػة

()103

ناشػتيرت صػناعة األنسػجة نػي بػالط الخم ػاء ومػف جػاء بعػدىـص نقػد أسػرت الصػناعات

المشرقية بابتداعاتيا الراالعة تأسي اًر كبي اًر عمل أسبانيا ني صناعة األقمشة ذات الزخرنة المنسوجة إلل
ال مػػؿ الباداديػػة واألقمشػػة المخططػػة والممونػػة()104ص ناسػػتخدـ ال ريػػر بػػدؿ الصػػوؼ وتعػػددت ان ػواع

ال رير نمنو العتابي ،والـديباج ،والحمـل المو ـيةص ويرجػع انتشػار صػناعة ال ريػر نػي األنػدلس إلػل
العناية بتربية دودة القزص وونرت شجرة التوت التي تتاذى عمييا دودة القز(.)105

وانتشػرت صػػناعة المنسػػوجات نػػي أن ػاء كسيػرة مػػف الػػبالد نظػ اًر لتػػونر المػواد الخػاـ الالزمػػةص

مف القطف وال رير والصوؼ وكذلؾ األصباغ الالزمة(.)106

وصػػناعة األقمش ػػة منتشػ ػرة ن ػػي م ػػدف عدي ػػدة مني ػػا طميطم ػػة()107ص نكان ػػت ص ػػناعة الص ػػوؼ

وال رير مزدىرة نييا ب ضؿ الصناع المسمميف الذيف بقوا نييا عقػب سػقوطيا سػنة 478ىػػ1085/ـص
تل بم عددىـ عشرة آالؼ صػانع()108ص نكػاف قربيػا مػف جبػؿ الشػارات الػذي يمتػاز بكسػرة الم ارعػي

وونرة األغناـ التي تربل عمييػا قػد ىيػأ مػورداً ىامػاً مػف الصػوؼ الخػاـ لتمػؾ الصػناعة()109ص والمدينػة

مرك اًز ميماً لصناعة نسيج ال رير والصوؼ والمخمؿ واألطمػس بجميػع أنواعػو

األخػػرى التػػي تميػػزت بيػػا مدينػػة طميطمػػة ى ػي نػػف التطريػػز والتخ ػريـ

()111

()110

ومػف الصػناعات

أمػػا صػػناعة المنس ػػوجات

الكتانية نقد انتشرت مراكزىا ني القرف الرابع اليجري  /العاشر المػيالديص نػي كػالً مػف قرطبػة والرده
وطميطمة(.)112

تميػػزت طميطمػػة عمػػل بقيػػة المػػدف االسػػبانية بمصػػانع السػػجاد والعديػػد مػػف الصػػناعات ذات

الميارة اليدوية()113ص وخضعت صػناعة المنسػوجات واألقمشػة إلػل مراقبػة الم تسػبص نمنػع الكتػانيوف
عػػف رش الكتػػاف بالمػػاءص وعػػف جعمػػو نػػي المواضػػع النديػػة ليكتسػػب بػػذلؾ رطوبػػة ويسقػػؿ عنػػد الػػوزفص
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وك ػػذلؾ ي ػػؤمر ب ػػاالعو الا ػػزؿ بع ػػرض الا ػػزؿ لمش ػػمس()114ص ك ػػذلؾ ني ػػل الص ػػباغوف ع ػػف نش ػػر السي ػػاب

المصبوغة المبمولة عمل الطريؽ نأنيا تؤذي الخاطريف بتاير سيابيـ(.)115
-صناعة العاج :

انتشػػرت صػػناعة العػػاج نػػي األنػػدلسص ومنيػػا صػػناعة الت ػػؼ العاجيػػة التػػي كانػػت تسػػتخدـ

ل ػػظ ال م ػػي والعط ػػور النس ػػااليةص وكان ػػت ى ػػذه الت ػػؼ مقتصػػرة عم ػػل العم ػػب الت ػػي تش ػػبو الص ػػناديؽ
الصايرةص وأشكاليا أمػا أسػطوانية مػع غطػاء مقبػبص وأمػا مسػتطيمة مػع غطػاء مسػط أو عمػل شػكؿ

ىرم ػػي ن ػػاقص أو مس ػػط ة()116ص وتقس ػػـ م ػػف ي ػػث الزخرن ػػة إل ػػل سالس ػػة أنػ ػواع  :األولص الن ػػوع ال ػػذي
يشتمؿ عمل زخرنة مف التوريقات التي تختمط أ يانػاً برسػوـ يوانػاتص والثـانيص النػوع الػذي تن صػر

زخارنو ني جيات مستديرة أو م صصة تمسؿ رسوماً آدمية أو يوانيةص وأ ياناً تصور مناظر لمعيدص
والثالث النوع الػذي تمسمػو زخػارؼ دقيقػة ألشػخاص أو يوانػات بػيف توريقػات

()117

واشػتيرت طميطمػة

بصػػناعة العمػػب العاجيػػة()118ص نكػػاف نييػػا معمػػؿ لصػػناعة العػػاج()119ص نبعػػد أف ىػػاجـ البربػػر قرطبػػة
وأ رقوا دار صناعة العاج نيياص ىاجر صناع قرطبة إلل بالط المأموف بػف ذي النػوف ممػؾ طميطمػة

إذ غمػػرىـ ب ػػيض مػػف رعايتػػوص وشػػجعيـ عمػػل االسػػتقرار نػػي ظػػؿ كرمػػو بمدينػػة قونكػػو أ ػػدى مػػدف

مممكة طميطمة()120ص وشيد مموؾ بني ذي النوف ني مدينة قونكو مصنعاً لعمؿ الت ؼ العاجيػة ت ػت
أش ػراؼ عبػػد الػػر مف بػػف زيػػافص وقػػد وقػػع باسػػمو سػػنة (411ى ػػ1020/ـ)ص عمػػل صػػندوؽ مػػف العػػاج

م وظ إلل اةف ني دير سيموس ( )Silosباسبانيا(.)121

ونسػػتنتج مػػف عمػػب وصػػناديؽ قونكػػو المصػػنوعة نػػي الق ػرنيف الخػػامس والسػػادس اليجػػري /

ال ػػادي والسػػاني عشػػر المػػيالدي أنيػػا كانػػت عمب ػاً سريػػة بزخارنيػػا وطريقػػة صػػنعياص ولكنيػػا نقي ػرة نػػي
مادتيػػا المصػػنوعة منيػػا لعػػدـ ت ػوانر العػػاجص نمػػـ يكػػف مػػف الميسػػور ال صػػوؿ عمػػل القطػػع العاجيػػة
الضػخمة التػي كػاف يجمبيػػا خم ػاء بنػي أميػةص وأصػػب اسػتخداـ العػاج مقصػو اًر عمػػل لو ػة رقيقػة تن ػػذ
نييػػا الزخػػارؼ()122ص واقػػدـ ىػػذه الت ػػؼ العاجيػػة الطميطميػػة  :صػػندوؽ مػػف العػػاج م ػػوظ نػػي مت ػػؼ
برغش عميو رسوـ تمسؿ مناظر صيد يوانات تتصارع موزعة ني سالسة ص وؼ أنقيػةص وعمػل أعمػل
الصندوؽ نقش بالخط الكوني نصو (( :باقية لصا بو أطػاؿ ا بقػاءه ممػا عمػؿ بمدينػة قونكػو سػنة
سػػبع عشػرة واربعماالػػةص عمػػؿ م مػػد بػػف زيػػاف عبػػده أعػزه ا )) ()123ص وقػػد انتقمػػت صػػناعة العػػاج إلػػل
أسبانيا المسي ية بعد سقوط طميطمة ني أيدي األسباف سنة 478ىػ1085/ـ(.)124
-صناعة الفوالذ :
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كػػاف ال ػوالذ األندلسػػي مشػػيو اًر بجودتػػو نػػي أن ػػاء العػػالـص ومػػف أىػػـ م اركػػز صػػناعتو مدينػػة
طميطمة()125ص التي اشتيرت بأنتاج ال والذ والسيما السيوؼ ال والذية()126ص وال والذ أصناؼ ينسب إلل
البالد التي عمؿ نييا وسػبؾص والػل الصػناع ال ػاذقيف بعممػو ألنػو مصػنوع ولػيس يخػرج مػف المعػادف
ن ػوالذاص وأنضػػمو مػػا ص ػ ا نػػي العمػػؿ وقبػػؿ المػػاء نػػي السػػقاية بسػػرعة ومنػػو المجػػوىر()127ص واشػػتيرت
طميطمة بصناعة أبر ال والذ(.)128
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ال وامش
()1

عباسيص الممكيات الزراعيةص ص. 493

()3

المرجع ن سوص ج1ص ص. 440

()2

()4
()5

ارسالفص ال مؿ السندسيةص ج1ص ص( 440ىامش رقـ . )1

عباسيص الممكيات الزراعيةص ص( 493ىامش رقـ . )1
ابف عبدوفص سالث رساالؿ أندلسيةص ص. 89

()6

المصدر ن سوص ص. 48

()8

عباسيص الممكيات الزراعيةص ص. 493

()7

()9

مكي ص كتاب أ كاـ السوؽص ص. 111
ابف عبدوفص سالث رساالؿ أندلسيةص ص. 88

()10

المصدر ن سوص ص.88

()12

المصدر ن سوص ج6ص ص. 254

()11

()13
()14

الرازيص ال اوي ني الطبص ج6ص ص. 193

البكرص النشاط االقتصادي ني األندلسص ص.204
بدرص المجتمع األندلسي والمجتمع األسباني ني عصر الطواالؼص ص.52

()15

البكرص النشاط االقتصادي ني األندلسص ص188؛ عباسيص الممكيات الزراعيةص ص.491

()17

الجباليص النشاط االقتصادي ني األندلس ني عيد اإلمارةص ص. 185

()16

()18
()19
()20

عباسيص الممكيات الزراعيةص ص. 491
عباسيص الممكيات الزراعيةص ص. 491

البكريص جارانية األندلسص ص88؛ ال ميريص الروض المعطارص 394؛ المقريص ن

الطيبص مج1ص ص. 143

البكػ ػػريص جارانيػ ػػة األنػ ػػدلسص ص88؛ ال ميػ ػػريص الػ ػػروض المعطػ ػػارص ص394؛ المقػ ػػريص ن ػ ػ الطيػ ػػبص مػ ػػج1ص

ص. 143

()21

البكرص النشاط االقتصادي ني األندلسص ص. 192

()22

البكػ ػػريص جارانيػ ػػة األنػ ػػدلسص ص88؛ ال ميػ ػػريص الػ ػػروض المعطػ ػػارص ص394؛ المقػ ػػريص ن ػ ػ الطيػ ػػبص مػ ػػج1ص

()23

ابف الورديص خريدة العجاالب ص ص 22؛ القرمانيص أخبار الدوؿص ص.464

ص. 143

()24
()25
()26
()27
(*)

ابف عبدوفص سالث رساالؿ أندلسيةص ص. 50
الجعماطيص النقؿ والمواصالت باألندلسص ص. 426
دويدارص المجتمع األندلسيص ص. 353
المرجع ن سوص ص. 353

عباس بف نرناس  :يكنل أبا القاسـص شاعر أديب مشػيورص كػاف نػي أيػاـ األميػر م مػد بػف عبػد الػر مف .ينظػر :
الضبيص باية الممتمس ني تاري رجاؿ أىؿ األندلسص ص. 378
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البكرص النشاط االقتصاديص ص211-210؛ الزغوؿص ال ػرؼ والصػناعاتص ص172؛ بػدرص د ارسػات نػي تػاري

األندلسص ص. 190

()29
()30
()31

.

()32
()33
()34

عنافص دولة اإلسالـ ني األندلسص ج3ص ص. 442
عبد ال ميـص العالقات بيف األندلس اإلسالميةص ص. 470

مرزوؽص ال نوف الزخرنيةص ص208؛ الزيدافص األندلسص ؽ3ص ص280؛ الزغوؿص ال رؼ والصناعاتص ص173
المرجع ن سوص ص( 208ينظر ىامش رقـ . )3
ابف عبدوفص سالث رساالؿ أندلسيةص ص. 112
ارسالفص ال مؿ السندسيةص ج1ص ص( 440ىامش رقـ )1؛ يوسؼص طميطمةص ص. 57

()35

الزغوؿص ال رؼ والصناعات ني األندلسص ص. 95

()37

ارسالفص ال مؿ السندسيةص ج1ص ص( 440ىامش . )1

()36

()38
()39

ابف سعيدص المارب ني مل الماربص ج2ص ص. 11
عنافص األسار األندلسية الباقيةص ص. 92
ارسالفص ال مؿ السندسيةص ج1ص ص. 432

()40

خالدص أسار األندلسص ص. 91

()42

األدريسيص نزىة المشتاؽص مج2ص ص552؛ ال ميريص الروض المعطارص ص393؛ المقريص ن

()41

عنافص األسار األندلسيةص ص. 92
الطيبص مج1ص

ص. 289

()43

عبػ ػػاسص م اض ػ ػرات نػ ػػي تػ ػػاري الماػ ػػرب واألنػ ػػدلسص ص174؛ مػ ػػودةص تػ ػػاري األنػ ػػدلس (السياسػ ػػي والعم ارنػ ػػي

()44

زكيص عبد الر مفص السيوؼ اإلسالمية ومميزاتيا عند المؤل يف العربص ص ي ة المعيد المصريص مطبعة المعيد

واالجتماعي)ص ص. 217

المصريص مدريدص 1956ـص مج2ص عدد 2-1ص ص. 51
()45

بروننسػػاؿص أ .لي ػػيص الشػػرؽ اإلسػػالمي وال ضػػارة العربيػػة األندلسػػيةص دار الطباعػػة الماربيػػة تط ػوافص 1951ـص

ص26؛ سالـص ني تاري و ضارة اإلسالـص ص57؛ بروننساؿص ضارة العرب ني األندلسص ص54؛ بروننساؿص
ال ضارة العربية ني أسبانياص ص. 75
()46

كيػػبص مدينػػة العػػرب نػػي األنػػدلسص ص22؛ عاشػػورص سػػعيد عبػػد ال تػػاحص وآخػػروف د ارسػػات نػػي تػػاري ال ضػػارة

اإلسالمية العربيةص منشورات ذات السالسؿص الكويتص ط2ص 1986ـص ص. 180
()47

دويدارص المجتمع األندلسيص ص. 354

()48

الزغوؿص ال رؼ والصناعات ني األندلسص ص. 209

()49

نعنعيص اإلسالـ ني طميطمةص ص. 223

()50

كونؿص ال ف اإلسالميص ص. 135
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Abstract
This thesis dealt with the economical in tolido 29 – 874 A.H the thesis consists
of introduction and preface, the most prominent juristic sects, feasts, occasions in which
the tolido celebrate in addition to foods meals made there and cloths of the people and
bathrooms related to tidy and purification.
I mentioned industry in the town and the most prominent nutrition industry such
as bread and chemical and metal industry specially weapons, such as swords in tolido of
broad reputation in Anduls and the world and about the metal in it such as silver,
copper, lead and others and nonmetal such as marble and zanjfar.

394

