التأثيرات المتبادلة بين موائد الدول الخارجية والموائد األندلسية

التأثريات املتبادلة بني موائد الدول
اخلارجية واملوائد األندلسية

أ.م .د .أنسام غضبان عبود

الباحجة .ابتهال أمحد ياسني

كلية اآلداب /جامعة البصرة

الملخص
تناوؿ ىذا البحث تأثير الموائد المشرقية والمغربية عمى موائد اىؿ
االندلس ،مف ناحية تحضير انواع مختمفة مف االطعمة التي كانت تصنع في

تمؾ الدوؿ وانتقاؿ تأثيرىا عف طريؽ الوافديف الى االندلس  .ومف ناحية اخرى

ت أثرت الموائد االندلسية ايضا بطريقة تقديـ وترتيب االطعمة التي كانت تعمؿ
وتنظـ في دوؿ المشرؽ والمغرب  .كما تناوؿ البحث تأثير الدوؿ المشرقية
والدوؿ المغربية بالموائد االندلسية  ،سواء عف طريؽ الوافديف مف االندلس او

اليجرات االندلسية الى تمؾ الدوؿ  ،فنقموا معيـ حضارتيـ مف ضمنيا موائد

االطعمة .
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Abstract
This research study the effect of east tables and
Moroccan tables on the people of Andalusia, in terms of the
preparation of different species and varieties variety of
foods that were manufactured in those countries and
transition impact by incoming to Andalusia. On the other
hand tables Andalusian also affected the presentation and
the order of foods that were operating and regulated in the
east and Morocco. The research also addressed the impact
of east countries and Moroccan countries on Andalusian
table, whether by arrivals from Andalusia Andalusian or
migrations to these countries, they took with them their
civilization, including the tables of foods.
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المقدمة :

التأثيرات المتبادلة بين موائد الدول الخارجية والموائد األندلسية

تعد الموائد مف اىـ جوانب الرقي الحضاري والتطور االجتماعي لجميع
المجتمعات ومنيا المجتمع األندلسي لمعرفة انماط حياتيـ ومستواىـ المعاشي التي
شيدتو تمؾ البالد .أذ تأثرت موائد االندلس بتأثيرات خارجية مف دوؿ المشرؽ

والمغرب عف طريؽ الفتح العربي االسالمي وخاصة بعد اف استقر قسماً منيـ فييا،

فنقموا العديد مف اصناؼ االطعمة مف بالدىـ الى االندلس ،وتأثر االندلسييف بموائدىـ
وعاداتيـ بصنع وتناوؿ اطعمة تمؾ البالد .

أوالً :التأثير المتبادل بين مائدة المشرق ومائدة األندلس:
انتقؿ قسماً مف الموائد المشرقية الى االندلس  ،ومنيا موائد اىؿ الشاـ والحجاز

بدءاً مف الفتح العربي اإلسالمي ( 39ىػ 177 /ـ) وحتى عيد عبد الرحمف الثاني

(األوسط) (932-902ىػ 259-299/ـ) الذي بدأ بعدىا التأثير العراقي عمى موائد
األندلس  ،واستمرت تمؾ المؤثرات حتى سقوط األندلس (231ىػ7937/ـ).

وكاف تأثير الموائد الحجازية والشامية أنتقؿ إلى األندلس عف طريؽ الجند

التابعيف ليـ ،والذيف نقموا أطعمتيـ خالؿ فتح شبو جزيرة ايبيريا  ،ومنيا الثرائد

والعصائد واليرائس والتمر واألجباف واأللباف والعسؿ وغيرىا( .)7أضافة إلى جمب
بعض المزروعات والحبوب واألشجار مف المشرؽ إلى األندلس ،وخاصة في عيد
األمير عبد الرحمف االوؿ (الداخؿ) (719-732ىػ122-155/ـ) الذي أمر بنقميا
إلى قرطبة  ،اذ كانت تمؾ المزروعات قميمة أو غير موجودة في االندلس( .)9وعمؿ
اصناؼ متعددة مف االطعمة مف تمؾ المزروعات التي اعتاد المسمميف الداخميف

لألندلس في تناوليا ببالد المشرؽ .

ومف اصناؼ الموائد الحجازية التي انتقمت الى االندلس طعاـ أطمؽ عميو في

كتب الطبخ األندلسية بػ(القرشية)( ،)3ومف تسميتيا يدؿ عمى أف ىذا الطعاـ يستخدـ
عند أىؿ قريش عمى موائدىـ ،وخاصة بعد دخوؿ أشخاص ينتموف الى ىذه القبيمة

إلى األندلس سواء ع ند فتحيا أو خالؿ الفترات الالحقة  ،فأنتقؿ تأثيرىـ إلى موائد
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األندلس ،وليذا سمي ىذا الصنؼ (بالقرشية)  ،وتعمؿ ىذا الطعاـ مف دجاج وزيت
وممح وبصؿ وفمفؿ وقميؿ مف الماء ،ويوضع عمى النار ،وبعدىا تقمى الدجاج بالزيت

حتى تتحمر ،ثـ يؤخذ قدر آخر ويوضع فيو زيت وفمفؿ وكزبرة يابسة وزعفراف وكموف

وزعتر ،ويوضع عمى النار ثـ توضع فيو الدجاج مع البيض والزعفراف  ،ثـ يقدـ عمى

المائدة(.)9

ومف الموائد االخرى التي كاف ليا اثر كبير عمى االندلسييف ىو طعاـ الثرائد ،

اذ أصبح الطعاـ األساسي في موائدىـ ،وكاف الطعاـ المصاحب ليـ في جميع
الظ روؼ القاسية التي مرت بيا األندلس ،وأستمر حتى سقوط دولتيـ  ،السيما بعد اف
قاـ أىؿ األندلس بتطويره والتفنف بعممو واضافو أصناؼ خاصة منو  ،ألف أىؿ
المشرؽ كانوا يعمموف الثريد مف المحـ والخبز  ،أما في األندلس وبعدما أنتقؿ إلييا

التأثير المشرقي في ىذا الطعاـ أخذوا يعممونو مف لحـ الدجاج والسمؾ ومف الباذنجاف
والحمص وبعض الخضروات الخضراء ويضعوف عميو المكسرات .كما ورد ذلؾ في

كتابي (الطبيخ في المغرب واألندلس)

()5

 ،و(فضالة الخواف)(.)2

وقد ورد في كتاب (فضالة الخواف) وصفتاف مف الثرائد المشرقية  ،والمتاف
انتقمتا إلى األندلس وىي (ثريدة القطائؼ الشرقية) وتتكوف ِ
ىذه األكمة مف دجاج وممح
وزيت كثير وفمفؿ وكزبرة وبصؿ كثير وبيض وزنجبيؿ وقرفة وقرنفؿ ولوز ،والقطايؼ

ىي عجينة مف الدقيؽ وتعمؿ عمى شكؿ شبكة بعد وضع الحشوة في داخميا(.)1

اما الوصفة الثانية تسمى بػ(ثريدة الفياطؿ الشرقية) ،والفياطؿ طعاـ يعمؿ مف

دجاجة كبيرة وسمينة  ،تنفخ بريشيا نفخاً شديداً حتى ينفصؿ الجمد عف العظـ  ،ثـ

يربط عنقيا بخيط  ،ويحؾ جمدىا بالممح حتى تنظؼ بالكامؿ ،ثـ يقطع عنقيا
وأجنحتيا  ،وتوضع معيا الفمفؿ والزنجبيؿ والقرفة والقرنفؿ وممح وزيت وماء كزبرة

خضراء وماء نعنا ع وماء بصؿ وثمانية مف البيض ولوز وبندؽ  ،ويوضع جميع تمؾ
المكونات في بطف الدجاجة مع إضافة فراخ مف الحماـ إلى الحشوة وتوضع قدر مع
الزيت والممح وبصؿ وكزبرة وفمفؿ وحمص وخؿ إلى أف تنضج الدجاجة  ،ثـ يقطع

الخبز ويصب فوقو ماء  ،ثـ يعجف سميد بماء وتعمؿ أقراصاً رقيقة وتوضع في الفرف
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حتى ينضج ،وبعدىا تخرج الدجاجة مف القدر وتوضع عمييا زعفراف وقرفة وتدخؿ
الفرف ،ثـ يكسر فوقو بيض ويوضع جبف طري ولوز ومعيا توابؿ ،ثـ تقطع األكباد
والقوانص ويوضع عمييا ممح وتوابؿ وبياض بيضة وتمقى بمقالة  ،وتوضع فوؽ الثريد
وتوضع الدجاجة فوقو أيضاً وتخرج الفراخ مف الدجاجة  ،وتوضع بجنب الدجاجة ثـ

تزيف بالحمص والموز وبيض مسموؽ ثـ يوضع عميو قطع مف األسفارية (وىو قطع

المحـ بالبيض والبصؿ) وتقدـ عمى المائدة(.)2

ويبدأ تأثير آخر بعد التأثير الحجازي والشامي عمى الموائد األندلسية ىو

التأثير العراقي ،وذلؾ عف طريؽ (زرياب)  .اذ أدخؿ أنواع متعددة مف االطعمة
فاخرة ،ومأكوالت شيية ،كثيرة األصناؼ واألسماء ،وأساليب أعدادىا ،وطرؽ ترتيب

األطعمة واألواني( ،)3وقد عمـ (زرياب) أىؿ األندلس طرؽ الطيي العراقي

()70

،

وأعداد الوالئـ وخاصة في الحفالت والمناسبات الكبيرة  ،فكاف لو األثر الكبير في

تطور المائدة األندلسية لتكوف عمى غرار المائدة العراقية(.)77

ومف األطعمة التي جمبيا (زرياب) مف المشرؽ وخاصة مف العراؽ ىي

(األسفنج أو األسفرج أو األسبرج)  ،وىو معروؼ عند العباسييف في المشرؽ عامة

بػ(األسفراج أو اليميوف) ( .)79وطعاـ (التفايا) وىي التي تحضر مف لحـ الضأف،
والمعروؼ عند أىؿ المشرؽ باسـ (أسفيدباجو) مف النوع األبيض البسيط

()73

 ،ويعمؿ

ىذا النوع مف المحـ الضأف مع الممح والفمفؿ والكزبرة اليابسة وماء البصؿ والبندؽ

والموز( ، )79كما أف ىناؾ طريقة أخرى كأنت تعمؿ في الشرؽ ونقميا (زرياب) إلى

األندلس ،وتعمؿ بأخذ "الكرش والدوارة والترت ولحـ الصدر والذنب والمواضع السماف،
وتقطع في قدر ،ويضاؼ اليو الممح وبصمة وفمفؿ وكزبرة وزيت سداب ،ويرفع عمى

النار بعدما يقطع بعض الكرش مع المحـ ويعمؿ مف بعضو عصبا صفا ار متقنة،
ويضاؼ لمجميع ،ويطبخ ،فإذا أكمؿ نضجو خضره أف شئت ،وقد يعمؿ ىذا الموف

بالخؿ" (. )75

ومف األطعمة األخرى التي كاف ليا تأثير عمى المائدة األندلسية والتي أدخميا

(زرياب) عمييا مف المائدة العراقية ىو طعاـ(التقالي) أو ما يسمى بػ(تقمية
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زرياب)( ،)72والتي كانت تستخدـ بكثرة عمى موائد األندلس( ،)71وتعمؿ مف لحـ
الخروؼ والبصؿ والممح والكزبرة اليابسة والفمفؿ والزيت والبيض(.)72

وأشارت بعض الكتب الخاصة بالطبخ األندلسي إلى وصفات وأطعمة عباسية

أثرت في المائدة األندلسية ،ولـ تتطرؽ مف نقميا الى االندلس ؟ ومنيا طعاـ
(القطايؼ العباسية) ،والمعمولة مف السميد والماء والممح والخمير وسكر ولوز والتوابؿ
وماء ورد ونشأ ،ثـ تعمؿ عجينة القطايؼ عمى شكؿ أقراص ويوضع في داخميا

الحشوة وتقمى بالزيت ثـ يذر عمييا السكر والقرفة ودىف الموز(.)73

وىناؾ صنؼ آخر مف األطعمة العباسية التي يمكف أف نطمؽ عميو أسـ
(دجاج بالتوابؿ والمكسرات العباسية)  ،وتعمؿ مف دجاج وحشوة التي تتكوف مف خؿ
وزيت وفمفؿ وكزبرة يابسة وزعفراف وقرفة وزعتر وزنجبيؿ وثوـ ولوز وجوز وبيض،

وتحشى بيف الجمد والمحـ ،ثـ تشوى( ، )90وتقدـ عمى المائدة.

ولـ تشر المصادر كيؼ انتقمت ىذه األنواع مف االطعمة مف العراؽ إلى

األندلس ؟ ىؿ أف ىذا الطعاـ أدخمو (زرياب) ولـ تذكر المصادر ذلؾ ؟ أو أف ىذا
الطعاـ نقؿ إلى األندلس بعد (زرياب) مف خالؿ الوافديف مف العراؽ  ،وعمى أي حاؿ
فاف ما ييمنا ىو تأثر المائدة األندلسية بالمائدة العراقية مف خالؿ األطعمة المتنوعة

والمتعددة .
كما أشارت بعض المصادر إلى التأثر األندلسي بالمائدة المشرقية مف خالؿ
تسميات تمؾ االطعمة في كتب المؤلفيف  ،ومنيا (طعاـ البرمكية) ( ،)97ولـ تذكر ِ
ىذه
المصادر عف سبب تسمية ىذا الطعاـ بيذا االسـ ،ولكف نحف استنتجنا أف (البرمكية)
ىو مفرد لكممة (البرامكة) ،وىـ قوـ مف بالد فارس ظيروا في عيد العباسييف في

بغداد ،وكانت ليـ منزلة عالية عند حكاميا  ،ولعؿ كاف ليـ طعاـ خاص سمي
باسميـ ،وأنتقؿ بعدىا إلى األندلس  ،وال نستبعد اف الذي أدخمو إلى األندلس ىو
(زرياب) ،ألنو عاصر العباسييف في بغداد مف سنة (733-723ىػ203-122/ـ)،
وخالؿ ِ
ىذه المدة ظير البرامكة  ،والتي كانت نيايتيـ سنة (721ىػ209/ـ)  ،وليذا

نعتقد أف ىذا الطعاـ أدخموُ (زرياب) إلى األندلس  ،ويتكوف ىذا الصنؼ مف دجاج أو
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فراخ الحماـ أو اليماـ أو عصافير أو لحـ الخروؼ  ،وممح وفمفؿ وكزبرة يابسة وقرفة

وزيت ودقيؽ الدرمؾ والسميد( ،)99ويمكف اف نطمؽ عمى ىذا الطعاـ بػ(خبز بالدجاج
أو المحـ عمى الطريقة البرمكية).
وأشار مؤلؼ كتاب (فضالة الخواف) إلى نوعيف مف أصناؼ الموائد المشرقية،

النوع األوؿ اطمؽ عمية اسـ (حمويات دماغ المتوكؿ)  ،ولـ يذكر سبب التسمية ،
ومف ىو (المتوكؿ) المشار إليو  ،وبما أف ىذا الحمواف مشرقي  ،فيبدو أف المؤلؼ

يقصد ىنا الخميفة (المتوكؿ العباسي)(991-939()93ىػ229-291/ـ)  ،كاف يحضر
خصيصا لو لذلؾ سمي باسمو  ،ويعمؿ ىذا الحمو مف طبخ مقدار مف العسؿ في

طناجر عمى النار "ثـ يوضع فيو سنبؿ ومصطكي مسحوؽ نصؼ درىـ مف كؿ

ال
واحد ،ثـ يدرس نصؼ قدر العسؿ مف النشأ  ،ويوضع عمى العسؿ في الطنجير قمي ً

ويحرؾ دائماً حتى ينعقد ويصير جسدًا واحدًا دوف جسـ  ،ويضاؼ إليو ربع مد مف
جمجالف مقشور وأوقيتاف مف لوز مقشور وزيت ويحرؾ حتى يصير مف نوع الفالوذج،

ثـ يزاؿ عف النار ويوضع في وعاء زجاج أو فخار ويرجع لوقت استعمالو  ،واذا
استعمؿ ذر عمية سحيؽ سكر ولوز مدروس أو جوز" (.)99

أما النوع الثاني أطمؽ عميو (حمواف الزمردي) ،ويبدو اف سبب تسمية ىذا
الحمواف المشرقي بيذا االسـ يرجع إلى (زمرد) زوجة الخميفة العباسي (المستضيء

بأمر اهلل) (515-522ىػ7720-7710/ـ)  ،وأـ الخميفة العباسي (الناصر لديف
اهلل) (299-515ىػ7995-7720/ـ) ،ولعميا كانت تأكؿ مف ىذا الحمواف  ،أو ىي
مف أمرت بصناعتو لذلؾ اشتير باسميا  ،ونعتقد أف دخوؿ ىذا النوع إلى األندلس أما
عف طريؽ الوافديف مف المشرؽ مف قبائؿ أو عمماء أو رحالة إلى األندلس  ،أو يمكف

انو انتقؿ عف طريؽ الحجاج األندلسييف عند ذىابيـ إلى الحج بعد اختالطيـ مع
حجاج أىؿ المشرؽ وأخذوا منيـ طرؽ عمؿ األطعمة  ،ومنيا ينقمونيا إلى بالدىـ
األندلس ،ويصنع ىذا الحمو مف طبخ عسؿ المصفى  ،ويوضع فييا قرفة وقرنفؿ،
ويوضع في قدر ويغطى بالطيف حتى يمنع دخوؿ اليواء إلى قدر حتى ينضج(،)95

ويقدـ عمى الموائد .
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وكاف ىن اؾ تأثير المائدة العراقية عمى المائدة األندلسية يتبيف ذلؾ مف خالؿ
التسميات التي وردت في كتب الطبخ  ،ومنيا (سكرية مف أمالء أبي عمي

البغدادي)( ،)92ويبدو أنو ( ابو عمي القالي)(( )91ت352:ىػ322/ـ)  ،حيث نقؿ ىذا
النوع مف الحمواف إلى األندلس  ،أضافة إلى أنواع متعددة مف (حمواف خبيصة)،
عندما قدـ األندلس أياـ الخميفة (عبدالرحمف الناصر) (350-300ىػ-379/

327ـ)( . )92وتعمؿ (السكرية) مف السكر ويصب معو ماء ورد ،ثـ يوضع لوز مقمى
مع السكر ويحرؾ عمى النار،ثـ يصب في صحفة ويذر عميو سكر ناعـ(. )93

وىناؾ طريقة أخرى لعمؿ السكرية التي كانت مف أمالء (ابو عمي القالي) ،

حيث يؤخذ السكر والزيت وخبز الدرمؾ أو السميد وماء ورد ثـ تصفى مف الزيت(،)30
وتقدـ عمى المائدة.

أما عمؿ (خبيصة العراقية) التي أدخميا (ابو عمي القالي) حيث يؤخذ السكر

وخبز الدرمؾ والبيض والزيت ويوضع عمى النار حتى يطبخ ثـ يذر عميو السكر

الناعـ(.)37

كما يوجد ىناؾ طريقة ثانية مف (الخبيصة) تتكوف مف السكر ويصب عميو ماء

الرماف الحمو السفري وماء ورد وسميد وزعفراف ولوز ويوضع في صحف ويذر عمية

السكر الناعـ والبندؽ(.)39

اما الطريقة الثالثة مف عمؿ (خبيصة ابو عمي القالي) وتتكوف مف سكر وماء

ويوضع عمى النار حتى يغمي ثـ يوضع عميو نشأ وزيت ثـ يصفى ذلؾ الزيت عنو،

ويوضع عمية دقيؽ الموز( ، )33ويقدـ عمى المائدة.

كما وردت أسماء أطعمة خاصة ببعض المدف والبمداف  ،يبدو كاف ليا التأثير

الكبير عمى الموائد األندلسية  ،مما جعؿ مؤلفي المصادر األندلسية يسمونيا بأسماء
البالد التي تأثرت بيا والتي يبدو أف تمؾ األطعمة كاف يتداوليا أىؿ األندلس بأسماء
أماكنيا ونقميا عمى أثر ذلؾ المؤلفوف في كتبيـ ،ومنيا طعاـ يسمى بػ(عمؿ

عمانية)( ، )39ولـ تذكر المصادر األندلسية الخاصة بيذا الموضوع عف سبب تسميتيا
بػ(العمانية) ،وكيؼ وصمت إلى األندلس ؟ ويبدو أف سبب نقؿ ىذا الصنؼ مف
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الطعاـ إلى األندلس ىو وجود نفر مف أىؿ تمؾ البالد كانوا ضمف الجيش العربي

اإلسالمي عند فتحيا ،أو قد يكوف عف طريؽ الوافديف مف عماف إلى األندلس،
وطريقة عمؿ ىذا الطعاـ يؤخذ المحـ "ويمقى في القدر مع فمفؿ وقرفة وسنبؿ مف كؿ
واحد أربعة دراىـ ،ونصؼ ثمف عسؿ وربع ثمف األوقية زعفراف  ،ونصؼ رطؿ لوز،
وثالث مغارؼ زيت ،فإذا نضج الجميع أخذت رطال مف سميد  ،وحؿ في صحفة

بماء  ،وطرح في القدر ،وغمى مع الجميع  ،وتحفظ بحكو  ،وجعؿ في صحفو  ،وذر

عمية سكر" ( ، )35وتقدـ عمى المائدة.

وىناؾ طعاـ آخر تأثرت بو مائدة أىؿ األندلس  ،يسمى بػ(المثمثة الفارسية) ،

المعموؿ مف المحـ المخمر بالخؿ والباذنجاف ،ويضاؼ إليو الفمفؿ وكزبرة يابسة وزيت
ولوز وثوـ وبيض ودقيؽ ونعناع وماء ورد  ،ويوضع في القدر ،ويترؾ ساعة عمى

الخمر حتى ينضج( .)32ولـ تشر المصادر األندلسية الى سبب دخوؿ ىذا الطعاـ إلى

األندلس ،واحتماؿ ذلؾ ال يختمؼ عف االحتماالت األخرى التي ذكرت سابقاً لألطعمة

األخرى  ،ويبدو أف دخوليا أما عف طريؽ الفتوحات لألندلس  ،أو عف طريؽ الوافديف

الييا مف المشرؽ.

كما تأثرت مائدة األندلس بالمائدة التركية مف خالؿ ذكر وصفات طعاـ في
الكتب الخاصة بالطبخ األندلسي  ،اذ أشار مؤلؼ كتاب (فضالة الخواف) إلى وصفة

تركية في كتابو  ،تتألؼ مف دجاج مع زيتوف( ،)31اال انو لـ يذكر كيؼ وصؿ تأثير
ىذا الطعاـ إلى األندلس  ،وفي اي فترة دخمت الييا  ،وىؿ كاف في تمؾ الفترة مف
عيد حكـ المسمميف لألندلس وافديف مف االتراؾ الييا ؟ ولعؿ أف ِ
ىذه الوصفة جاءت
عف طريؽ الوافديف مف العراؽ في العيد العباسي الذي شيد في أحد فتراتو سيطرة

االتراؾ عمى حكاميـ  ،لذلؾ نقموا تأثيرىـ مف االطعمة إلى العراؽ  ،ومف ثـ نقميا
الوافدوف مف العراؽ إلى األندلس .
وورد ذكر ط عاميف األوؿ يسميو أىؿ األندلس بػ(طعاـ المحـ العربي)  ،وكاف

يتكوف مف لحـ الكبش السميف ويوضع معو الممح والزيت والفمفؿ والكزبرة اليابسة
والكموف والحمص مبموؿ ولوز وعصير العنب وبصؿ وزعفراف  ،وقد يصنع مف لحـ
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العجؿ ويزيف ىذا الطعاـ في الوالئـ بالبيض( .)32والثاني يسمى بػ(طعاـ الباذنجاف
العربي)  ،ويعمؿ مف القميؿ مف المحـ والخؿ وعصير العنب وزيت وفمفؿ وكموف

وكزبرة يابسة وخضراء ولوز وماء ويوضع عمى الجمر ،ثـ يضاؼ إليو بيض مخفوؽ
مع دقيؽ الدرمؾ  ،وبعدىا يوضع عمى المكونات أعاله الباذنجاف المقشور والمسموؽ
()33

مقطع في القدر  ،حتى ينضج تماماً

 ،وبعدىا يقدـ عمى المائدة .اف تسمية ىذيف

النوعيف مف الطعاـ بالعربي اما انو دخؿ عف طريؽ الفتوحات العربية اإلسالمية
لألندلس  ،لذلؾ سماه سكاف األندلس األصمييف بالطعاـ العربي  ،او يكوناف مف صنع

او ابتكار العرب بعد استقرارىـ باألندلس .
وتذكر كتب الطعاـ األندلسية عف وصفات مشرقية والتي كانت ليا تأثير عمى
الطعاـ األندلسي  ،ومنيا أكمة (المرقاس) التي كانت تعرؼ عند أىؿ المشرؽ
بػ(لقانؽ)  ،والمرقاس ىي نوع مف السجؽ يعمؿ مف لحـ الضأف السميف

()90

 ،أما

طريقة عمؿ (المقانؽ) فيصؼ تحضيرىا (ابف رزيف التجيبي) مف بصؿ وكزبرة

خضراء وتوضع فييا أمعاء أكبر وأوسع لمحشو مف (المرقاس)(.)97

وىناؾ طعاـ مشرقي تأثر بو أىؿ األندلس يسمى بػ(طباىجية مشرقية)  ،وىو

كباب يعمؿ مف المحـ والممح والفمفؿ والكزبرة اليابسة  ،ويوضع عميو أحياناً حامض

مف ماء حب الرماف الحامض  .وطعاـ آخر يسمى بػ(طباىجية طباعية مشرقي) الذي
يعمؿ مف المحـ مع الخؿ والزيت وعصير العنب والكزبرة اليابسة والزعتر والزعفراف ،

ويوضع في قدر عمى النار حتى ينضج( ،)99ويقدـ عمى المائدة.

كما يوجد طعاـ مشرقي آخر يسمى بػ(طعاـ بالمحـ القمقاص) ،ويعمؿ مف المحـ

والقمقاص (ىي بقمة زراعية تؤكؿ عساقيميا مطبوخة أي كروماتو)( ،)93الرقيؽ الفتي
ويقشر وينظؼ ويسمؽ بماء وممح ويوضع مع المحـ إلى أف ينضج ويؤكؿ(.)99

وصنؼ يقاؿ لو بػ(الطفشيمة المشرقية) ومعمولة مف لحػـ الكبش وممح وزيت كثير
وفمفؿ وكزبرة يابسة وبصؿ وحمص ودقيؽ الدرمؾ وزعفراف وقرفة وخؿ ويوضع عمى
النار إلى أف ينضج

()95

 ،ويقدـ عمى المائدة.

كما وردت الكثير مف األطعمة المشرقية في الكتب األندلسية الخاصة
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باألطعمة والتي كأف ليا أثر عمى الموائد األندلسية  ،ليذا ذكرت في ِ
ىذه الكتب أكثر

مف ذكر المؤثرات المغرب أو مؤثرات سكاف البالد األصمييف بموائد المسمميف

باألندلس(.)92

وأشار (ابف رزيف التجيبي) في كتابو الخاص بالطعاـ عف وصفة أسميا (طعاـ

مشرقي يسمى بدجاجة عمروس) ( ،)91فكيؼ ىذا الطعاـ مشرقي وأسميا باسـ حاكـ

طميطمة األندلسي (عمروس) ( )92؟ ومف تأثر بيذا الطعاـ ،أىؿ المشرؽ الذيف أخذوا

الطريقة مف الوافديف مف األندلس وسموا ىذا الطعاـ بيذا االسـ ،أو أىؿ األندلس
الذيف أخذوا ىذا الطعاـ مف الوافديف مف المشرؽ؟ فإذا كاف ىذا الطعاـ مشرقي لماذا

سمي بػ(دجاجة عمروس) ؟ وعمروس ىذا صاحب الحادثة المعروفة بواقعة الحفرة،

ولعؿ أف أىؿ المشرؽ تأثروا بيذا الحادثة وعمموا ىذا الطعاـ وسموه بيذا االسـ ،وربما
أنتقؿ بعدىا إلى األندلس؟ أو أف ىذا الطعاـ ىو أندلسي وكاف يطمؽ عميو (طعاـ

دجاجة عمروس) وأنتقؿ إلى الشرؽ ؟ فإذا كاف كذلؾ لماذا سماهُ (ابف رزيف التجيبي)
بطعاـ مشرقي؟ أو ىؿ توجد قصة أو حادثة مشرقية لشخصية اخرى أسمو (عمروس)
ولـ تشر الييا الكتب التاريخية ؟ ويبقى التساؤؿ حوؿ أصؿ ىذا الطعاـ مشرقي أو
أندلسي ،وحتى وصفة ىذا الطعاـ ال تعطي أي دليؿ مف مكوناتيا وطريقة عمميا ،
ىؿ ىي مشرقية أو أندلسية ؟ وتعمؿ ِ
ىذه الوصفة مف دجاجة توضع في عود وتشوى
إلى أف يقارب أف تنضج تخرج مف العود وتقطع لحميا أدؽ ما يمكف وتوضع في
قدر ،ويجعؿ معيا الممح والزيت والكزبرة اليابسة وقميؿ مف البصؿ  ،ثـ يؤخذ لبف

وبيض وخمرة ويخمط مع بعض ويوضع فوؽ الدجاجة إلى أف تنضج

()93

 ،ثـ تقدـ

عمى المائدة.

وكاف تأثير األطعمة المشرقية عمى مائدة األندلس تأثي اًر واضح ًا  ،مف خالؿ

ما ذكر ف ي المؤلفات األندلسية الخاصة باألطعمة  ،وبدأ ىذا التأثير مف الفتح العربي
اإلسالمي لألندلس وحتى سقوطيا مف أيدي المسمميف  .كما كاف تأثير موائد األندلس

عمى موائد المشرؽ مف خالؿ زيارة المشارقة  ،فينقموف وصفاتيا إلى بالدىـ ،وخاصة
أف األندلس تتميز بإنتاج أنواعاً مف ثمار وحبوب ألعداد مختمؼ األطعمة واألشربة
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وخاصة المربيات والخمر  ،وتنوع المأكوالت التي كانوا يتفننوف في صنعيا  ،لذلؾ

كاف التأثير في مجاؿ األطعمة متبادالً بيف المشرؽ واألندلس(.)50

ثانيا :التأثير المتبادل بين مائدة المغرب ومائدة األندلس:
تأثرت مائدة األندلس بالمائدة المغربية تأثي اًر كبي اًر وذلؾ بحكـ قرب حدود

البمديف مف بعضيما  ،والذي ظيرت مف خالؿ عالقات سياسية واجتماعية وفكرية ليا
جذورىا التاريخية العريقة ،وظير ذلؾ التأثير عندما نقؿ أىؿ المغرب (البربر)

أطعمتيـ إلى األندلس ،ومف ىذه االطعمة (السخينة) وىي نوع مف الحساء يعمؿ مف
الدقيؽ ،والتي اشتير بيا أكثر األسر البربرية في األندلس  ،وكانت تعرؼ باسـ

(أسماس) (.)57

كما ظير ذلؾ بشكؿ واضح مف خالؿ ذكر وصفتيف مف قبؿ المؤلؼ (ابف
رزيف التجيبي) لمتأثير البربري باسـ (الصنياجي) ،وىو أسـ القبيمة البربرية التي

حممت ساللة الم رابطيف مف المغرب إلى حكـ األندلس ،فتتكوف الوصفة األولى مف
لحـ البقر ولحـ الضأف والدجاج والحماـ والحجؿ واإلوز وصغار الطيور مع توابؿ

كثيرة وأنواع مف السجؽ والموز والحمص والباذنجاف والممفوؼ والجزر(.)59

وقد تساءؿ (وينز) إلى أف وجود لحـ البقر في ىذه الوصفة البربرية ىؿ تـ

إدخالو مف قبؿ البربر أـ أف أىؿ األندلس كانوا يسيغونو قبؿ دخوؿ البربر؟( .)53أف
لحـ البقر كاف موجود في األندلس وكانوا يستعممونو في كثير مف أطعمتيـ ولكف ليس
بشكؿ كبير وىذا ما وجدناه في كتب الطعاـ األندلسية حيث كاف أكثر أطعمتيـ

تحتوي عمى لحوـ الضأف والخرفاف ،ويأتي بعدىا لحـ الدجاج والطيور المختمفة،
ويبدو أف قمة استخداـ لحـ البقر لكونو يسبب عسر اليضـ ليس كباقي المحوـ

األخرى ،لذلؾ نجد أف أكثر الموائد األندلسية تحتوي عمى لحوـ الدجاج والطيور ألنيا
أسيؿ في اليضـ .أو لعؿ ىناؾ سبباً اقتصادياً يتعمؽ بكثرة الثروة الحيوانية مف
األغناـ وقمتيا مف األبقار مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار لحوـ البقر .

أما الوصفة الثانية تعمؿ مف لحـ افخاذ الخروؼ مع البيض والتوابؿ وتشوى

إلى أف ينضج المحـ( ،)59ويقدـ عمى المائدة.

ملحق العدد الرابع والعشرون ( حزيران )1028

323

التأثيرات المتبادلة بين موائد الدول الخارجية والموائد األندلسية

ومف أطعمة البربر التي أنتقؿ تأثيرىا إلى األندلس ىي وصفة تسمى

( الممتونية)  ،وىذا واضح مف تسميتيا أف أصميا بربري مف قبيمة ليـ تدعى (لمتونة)،
فاشتيرت ِ
ىذه األكمة عندىـ وأنتقؿ تأثيرىا إلى األندلس بعد عبور البربر إلى

األندلس ،وتعمؿ مف جميع أنواع لحـ الطيور  ،وتحضر كما لو كانت (طعاـ التفايا)
والتي كانت تحضر مف لحـ الضأف  ،ويوضع مع لحـ الطيور الثوـ والجوز والموز
والتوابؿ والبيض والزيتوف ،وعندما تنضج يذر عميو جبف مبشور وقرفة( ،)55ويقدـ عمى

المائدة.

وتأثرت مائدة األندلس بمائدة شماؿ أفريقيا أيضاً  ،ومف األطعمة التي انتقمت

إلى األندلس( ،ال ُكس ُكسو) وتعمؿ بخمس طرؽ حسب ما ذكر في كتاب (فضالة
الخواف)  ،والطريقة األولى تعمؿ كوصفة الرئيسية مف السميد الرطب ويرش عميو ماء

وممح ويعجف إلى أف يصبح مثؿ رؤوس النمؿ ويترؾ حتى يتخمر  ،ثـ يؤخذ لحـ

بقري سميف مع عظامو ويوضع في قدر كبير مع الممح والزيت والفمفؿ والكزبرة
اليابسة والبصؿ ويغمر بماء كثير ويوضع عمى النار حتى ينضج المحـ ثـ يوضع
فوقو الجزر والخس والفوؿ األخضر والقرع والباذنجاف  ،فاذا نضج يؤخذ قدر معد

لم ُكس ُكسو ويكوف مثقب مف األسفؿ ويمأل القدر بال ُكس ُكسو مع المحـ والخضرة ويسد
الفراغات بالعجيف ،ويغطى بقطعة قماش سميكة ليحبس األبخرة حتى ينضج ودليؿ

نضوج ال ُكس ُكسو قوة األبخرة المتصاعدة مف أعمى القدر وعندما يمسؾ القدر باليد

يسمع لو صميؿ ثـ يوضع فوقو زبدة وقرفة وسنبمة  ،ويوضع في صحف كبير ويصب

عميو مرؽ المحـ والخضار المطبوخ حتى يتـ امتصاصيا ،ثـ يصؼ المحـ والخضار

فوؽ ال ُكس ُكسو ويذر عميو القرفة والفمفؿ والزنجبيؿ وتقدـ عمى المائدة(.)52

والطريقة الثانية تتكوف مف جميع أنواع المحوـ مع الجوز وليذا سميت ىذه

الطريقة بػ(الجوزي) (.)51

أما الطريقة الثالثة كانت تعمؿ مف المحـ بالخضروات والخؿ(.)52

والطريقة الرابعة تعمؿ مف لحـ الخروؼ والبندؽ مع التوابؿ  ،وىذه الوصفة تعد

مف ألذ األطعمة التي تعمؿ مف ال ُكس ُكسو عند أىؿ األندلس(.)53
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وكانت الطريقة الخامسة واألخيرة تعمؿ مف السميد والدقيؽ والفوؿ ومف ماء

العطر ،وقد يستعمؿ التوابؿ حسب الرغبة عند أىؿ األندلس( ،)20وتقدـ عمى المائدة.

أما الطعاـ المغربي اآلخر التي تأثرت بو المائدة األندلسية ىو (القمية) وتعمؿ

مف الكرش ورئة جميع أنواع المحوـ  ،ويوضع في ماء ومعو الممح والزيت والفمفؿ
والكزبرة اليابسة وقميؿ مف عصير العنب والكموف وبصؿ والخؿ ويترؾ إلى اف ينضج

ويقدـ عمى المائدة(.)27

كما نقؿ طعاـ يسمى بػ(األحرش المغربية) والتي تتكوف مف المحـ مع البيض
والزيت وتوضع عمى النار ،ثـ يؤخذ المحـ فيصنع منو خبيزات وتوضع في الزيت ثـ
يوضع عمييا عصير العنب أو الخؿ ،وقد يستخدـ معو دقيؽ الدرمؾ والبندؽ  ،وقد

تعمؿ أيضاً بالشحـ مع المحـ وزيت قميؿ إلى أف تتحمر وتقدـ وتؤكؿ ساخنة(.)29

وكذلؾ طعاـ (السمبوسؾ) وىي نوع مف الحمويات  ،يعمؿ مف السكر وماء ورد

وتعمؿ كالعجيف ثـ يوضع فوقيا قرنفؿ والزنجبيؿ ثـ تعمؿ أقراص غميظة كروية

الشكؿ عمى قدر الكؼ  ،وقد تستخدـ فييا حشوتيا بالمحـ وىذا النوع ال يحبو الكثير

مف أىؿ األندلس(.)23

واكمة (الكنافة) المعمولة مف السميد والماء وتعجف إلى أف تصبح لينة ويترؾ

إلى أف تتخمر ثـ يصب في قدر وتوضع عمى نار فحـ عمى أف تدىف بزيت وتعمؿ
عمى شكؿ رقائؽ وتجرد بسكيف لكي ال يمتصؽ بالقدر ثـ يضاؼ عميو العسؿ والزبدة

ثـ توضع عمى النار إلى أف تنضج ويذر عمييا سكر أو قرفة وتقدـ باردة أو

ساخنة(.)29

كما تأثرت المائدة في األندلس بنوع مغربي أستخدـ أيضاً في المشرؽ وىو

طعاـ (العصيدة) وتعمؿ بطريقتيف  ،األولى تعمؿ مف العسؿ والزيت والسمف وتوضع
عمى نار ىادئة ثـ يوضع فييا فتات الخبز ولوز وبيض ثـ يذر عمييا سكر ناعـ،
والطريقة األخرى تعمؿ مف القمح مع الماء والمبف ويحرؾ حتى ينضج ويضاؼ إليو
العسؿ وشحـ وزبدة وسكر ناعـ وقرفة ناعمة ويقدـ عمى المائدة  ،ويعد مف أطيب

األطعمة عند أىؿ األندلس(.)25
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كذلؾ طعاـ البرانية والمعمولة مف المحـ مع الخؿ والزيت والباذنجاف المسموؽ

والبندؽ والبيض وتمقى في القدر إلى أف ينضج ثـ ينشر عميو الفمفؿ والبيض والقرفة

والزنجبيؿ وتوضع عمى المائدة(.)22

وكذلؾ طعاـ يطمؽ عميو (االسفنج) وتعمؿ مف السميد والماء الساخف وممح

وخمرة وتعجف عجناً قوياً إلى أف يصبح خفيفاً ويترؾ ليتخمر ثـ تقمى بالزيت إلى أف

تتحمر ثـ يضاؼ إلييا بيض ًا ولوز وجوز وصنوبر وفستق ًا وعسؿ ويوضع في أناء
وتؤكؿ ساخنة(.)21

ونوع أخير يسمى بػ(القطايؼ) ويعمؿ مف القطيؼ وخمرة وماء ولبف وتوضع

عمى النار حتى تنضج ثـ يوضع في صحف ويصب عميو الفمفؿ والقرفة وتقدـ عمى

المائدة(.)22

وكاف تأثير أطعمة المغرب عمى المائدة األندلسية حتى في وقت الحروب

واألزمات التي تتعرض ليا بالد األندلس  .فكاف يجمب مف المغرب الحنطة إلى
األندلس ،لمساعدتيـ لقمة األطعمة في الفترات القاسية لمبالد  ،كما ورد ذلؾ عند (ابف

فضؿ اهلل العمري)  ... " :بما يجمب إلييا مف الحنطة مف بر العدوة " ( .)23لذلؾ كاف

الطعاـ األساسي عند أىؿ األندلس في تمؾ األزمات ىي الحنطة التي كانت يعمؿ
منيا بشكؿ رئيسي الخبز ويؤكؿ مع الماء والمبف.

وأف تأثير مائدة األندلس عمى مائدة المغرب جاء عف طريؽ الوافديف إلييا ،

وكذلؾ مف خالؿ اليجرات التي حصمت مف األندلس إلى المغرب وخاصة في عيد

األمير (الحكـ االوؿ) (902-720ىػ 297-132/ـ)  ،بسبب الظمـ والقسوة والفقد
الذي حدث في عيده  ،وكذلؾ بعد سقوط األندلس  ،وخاصة بعد اف ىاجر الكثير مف
األندلس إلى المغرب ونقموا الكثير مف العادات إلييا ومف ضمنيا موائدىـ  .ومف

األطعمة التي نقميا األندلسيوف إلى المائدة المغربية ىو طعاـ (الدشيش (السميد) ،

المجبنة  ،الرغايؼ  ،وبعض أنواع الحمويات)(.)10

كما نقؿ طعاـ أسمو (البسطيمة)  ،وىو نوع مف األطعمة الفاخرة يصنع مف

الدقيؽ الخاؿ مف الخمرة  ،ويطبخ معيا الدجاج أو فراخ الحماـ أو الكفتة مع البيض
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والبصؿ والتوابؿ والزعفراف والميموف الحامض وتغمؼ في أوراؽ رقيقة ثـ توضع في
الفرف  ،وتعد مف ألذ األطعمة  ،حيث يرجع أسميا إلى االسـ اإلسباني ( ) Pastel
والتي تعني بالعربي (الحموى)  ،ويذكر أف تأثيرىا جاء عف طريؽ أىؿ األندلس(.)17
نستنتج مف ذلؾ أف طريقة عمؿ ىذا الطعاـ مف مكوناتو أنيا ليس مف الحمويات بؿ
ىو مف المعجنات  ،فكيؼ يكوف االسـ اإلسباني معناه حموى والطريقة تختمؼ كما

ذكرنا سابقا ؟ أضافة أنو لـ نجد ىذا الطعاـ في الكتب األندلسية عامةً وكتب

األطعمة األندلسية خاصةً.

ولقد تأثر أىؿ المغرب بالطعاـ األندلسي وخاصةً األطعمة التي تحتوي عمى

الدجاج والتوابؿ واألخباز( .)19كما اعتادوا عمى اكؿ لحوـ الضأف والعجؿ بعد

اختالطيـ مع األندلسييف المياجريف(.)13

كما تأثرت مائدة األندلس بموائد المغرب ومنيا المائدة المصرية  ،مف خالؿ

ذكر بعض األطعمة المصرية في كتب الطبخ األندلسية الخاصة بالطبخ  ،وكاف

دخوؿ ىذا التأثير مف الوافديف المصرييف إلى األندلس  ،كما كاف ىناؾ تبادؿ تجاري
بيف البمديف .ومنيا أف كال البمديف كانا يستورداف مف بعضيما القمح (القمح األندلسي

والقمح المصري) في نفس الوقت( .)19والسؤاؿ الذي يثار ىنا كيؼ ُيستورد القمح في
نفس الوقت وىو متوفر لدييما ؟! وحتى وأف اختمفت نوعية القمح في البمديف ولكف
ليس بالضرورة أف ُيستورد في نفس الوقت ،ولكف يمكف أف نفترض أنو كاف يستورد
في وقت الحروب واألزمات التي تحدث في أحد البمديف والتي عمى أثرىا يمكف أف
تستورد األطعمة التي تحتاجيا تمؾ البالد المتضررة  ،الذي ييمنا أنو كاف ىناؾ

تواصؿ بيف مصر واألندلس  ،والذي عمى أساسو تـ نقؿ األطعمة بيف البمديف ،
وتأثرىما بعمؿ تمؾ األطعمة.
ومف ىذه األطعمة التي انتقمت مف مصر إلى األندلس ىي (المرزونة
المصرية) ،والمعمولة مف دجاج مع عيف البقر المنقوعة بالخؿ والزيت والموز ،وقد

تعمؿ خثرة بالموز المقشر الناعـ(.)15

والطعاـ المصري اآلخر ىو ما يسمى بػ(الفروج المصري) ،ويعد ىذا الطعاـ
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المميز عند أىؿ مصر إلى وقتنا الحاضر ،ويعمؿ مف الفروج مع توابؿ مف فمفؿ

وقرفة ودارسيف وسنبؿ وزيت وعصير عنب والخؿ وماء كزبرة وبصؿ ،وصنوبر ولوز،
ويوضع عمى النار حتى ينضج  ،ثـ يقمى الفروج حتى يحمر ،ثـ يوضع في طبؽ
التقديـ ،ويصب عميو مرؽ السمؽ ،ويوضع فوقوُ البيض والتوابؿ  ،ويقدـ عمى
المائدة(.)12
والطعاـ األخر الذي نقؿ إلى األندلس وتأثر بو أىميا يسمى بػ(طعاـ بالمحـ

المصري) ،وطريقة عمميا تتكوف مف المحـ السميف مع الفمفؿ والكزبرة اليابسة وزعفراف
وزعتر ،مع زىرة وثوـ وزيت كثير وعصير العنب ،ويوضع في الفرف حتى ينضج ،

ويقدـ عمى السفرة(.)11

وكذلؾ مف األطعمة المغربية التي تأثرت بيا الموائد األندلسية ىي االطعمة
التونسية  ،ويذكر صاحب كتاب (الطبيخ في المغرب واألندلس) عف وصفتيف

تونسيتيف ،تأثرت بيما المائدة األندلسية  ،األولى تسمى بػ(القرصة التونسية) ،وتعمؿ
مف السميد مع الزيت والتمر ويصنع عمى شكؿ أقراص  ،ثـ يصب عميو الزيت(.)12

والوصفة الثانية تسمى بػ(المعسؿ)  ،ويتكوف مف العسؿ المصفى والنشأ

والزعفراف وزيت ويحرؾ مع بعض إلى أف يجؼ الزيت  ،ثـ يضاؼ إليو الفمفؿ والقرفة

ويستعمؿ  ،ويستخدـ ىذا الحمواف في الوالئـ(.)13

وبما أف تأثير األطعمة أنتقؿ مف تونس إلى األندلس  ،فكذلؾ كاف ىناؾ تأثير

موائد األندلس عمى الموائد التونسية  ،نقؿ عف طريؽ الوافديف أو الميجريف مف
األندلس إلى المغرب  ،ولكف لـ تذكر الكتب الخاصة باألطعمة في األندلس أو تونس

عف اي طعاـ تأثرت بو الم ائدة التونسية  ،ويبدو أف نفس االطعمة التي ذكرت في

التأثير المتبادؿ في المغرب أيضاً وصمت تمؾ األطعمة إلى تونس.
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الخاتمة :
لقد تأثرت المائدة االندلسية بموائد المشرؽ ومنيا التأثير الحجازي والشامي
العماني والفارسي والتركي والتي انتقمت الى االندلس عف
والعراقي ،اضافة الى التأثير ُ
طريؽ الوافديف الييا مف المشرؽ ،وكاف التأثير المغربي ىو االكبر عمى موائد
االندلس وخاصة بعد دخوؿ اعداد كبيرة مف البربر الى االندلس سواء كاف ذلؾ في
مرحمة فتح االندلس او في عيد دولة المرابطيف التي حكمت االندلس مدة طويمة
(597 – 923ىػ  7792 - 7037 /ـ)  ،ونقمت بعض موائد المغرب الى االندلس ،
كما تأثر اىؿ االندلس بموائد الطعاـ المصري والتونػسي التي وجدت العديد مف ذكر
وصػفات مف تمؾ االطعمة في كتب الطعاـ االندلسي  .كما تأثرت موائد المشرقية
والمغربية بموائد االندلس الوافديف الى تمؾ البمداف .
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( )7لمتفاصيؿ ينظر :المكصوصي  ،المائدة ،ص.729-725

( )9بروفنساؿ ،حضارة العرب ،ص92؛ شنواف ،جند الشاـ ،ص.713-719
( )3ابف رزيف التجيبي ،فضالة الخواف ،ص.725
( )9ابف رزيف التجيبي ،فضالة الخواف ،ص.722-725

( )5مؤلؼ مجيوؿ ،ص.793-792 ،772-771 ،775-773 ،12-15
( )2ابف رزيف التجيبي ،ص.51-57 ،92-33
( )1ابف رزيف التجيبي ،ص.93-92
( )2ابف رزيف التجيبي ،فضالة الخواف ،ص.57-93
( )3ىياجنة ،الوضع الزراعي ،ص.929
( )70السامرائي ،أثر العراؽ ،ص.737
( )77ىياجنة ،الوضع الزراعي ،ص.925
()79ابف رزيف التجيبي ،فضالة الخواف ،ص39؛ المقري ،نفح791/3 ،؛

العصيمي،

العالقات العممية ،ص.730

( )73مؤلؼ مجيوؿ ،الطبيخ ،ص22-25؛ وينز ،فنوف الطبخ.7037/9 ،
( )79مؤلؼ مجيوؿ ،الطبيخ ،ص.22-25
( )75مؤلؼ مجيوؿ ،الطبيخ ،ص.21
( )72المقري ،نفح.792/3 ،
( )71ىياجنة ،الوضع الزراعي ،ص.992
( )72مؤلؼ مجيوؿ ،الطبيخ ،ص.720
( )73ابف رزيف التجيبي ،فضالة الخواف ،ص.19
( )90مؤلؼ مجيوؿ ،الطبيخ ،ص.95
( )97مؤلؼ مجيوؿ ،الطبيخ ،ص.92
( )99مؤلؼ مجيوؿ ،ص.93-92

( )93الديار بكري ،تاريخ الخميس.332/9 ،
( )99ابف رزيف التجيبي ،ص.953
( )95ابف رزيف التجيبي ،فضالة الخواف ،ص.953
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( )92مؤلؼ مجيوؿ ،الطبيخ ،ص.37
( )91أبو عمي القالي ،ىو إسماعيؿ بف القاسـ المغوي ،ولد سنة (922ىػ307/ـ) في
(منازجرد-عمى الفرات الشرقي بقرب مف بحيرة واف مف ديار بكر)  ،ورحؿ إلى العراؽ بطمب
العمـ في سنة (303ىػ375/ـ)  ،وأقاـ ( 95سنة) ببغداد ،ثـ اتجو إلى المغرب سنة

(392ىػ333/ـ) ،ثـ دخؿ إلى األندلس في سنة (330ىػ397/ـ) في أياـ الخميفة (عبد
الرحمف الناصر)  ،وأحبو ابنو الخميفة (الحكـ المستنصر) (322-350ىػ312-327/ـ)،
فقربو إليو وأكرموُ  ،ويقاؿ أنو ىو مف كتب إلى (القالي) ورغبة في الوفود إلى األندلس ،
وكاف أحفظ أىؿ زمانو لمغة والشعر واألدب ،ومات (أبو عمي القالي) في قرطبة سنة

(352ىػ322/ـ).

الحميدي ،جذوة المقتبس722-729/7 ،؛ الزركمي ،األعالـ.397/7 ،
( )92العامري ،براعة األندلسييف ،ص.721
( )93مؤلؼ مجيوؿ ،الطبيخ ص.37
( )30مؤلؼ مجيوؿ ،الطبيخ ،ص.39
( )37مؤلؼ مجيوؿ ،الطبيخ ،ص.39
( )39مؤلؼ مجيوؿ ،الطبيخ ص.39
( )33مؤلؼ مجيوؿ ،الطبيخ ،ص.33-39
( )39مؤلؼ مجيوؿ ،الطبيخ ،ص.792
( )35مؤلؼ مجيوؿ ،الطبيخ ،ص.792
( )32مؤلؼ مجيوؿ ،الطبيخ ،ص.793
( )31ابف رزيف التجيبي ،ص.723
( )32ابف رزيف التجيبي ،فضالة الخواف ،ص.799
( )33مؤلؼ مجيوؿ ،الطبيخ ،ص.797

( )90السقطي ،في آداب الحسبة ،ص32؛ وينر ،فنوف الطبخ.7033/9 ،
( )97فضالة الخواف ،ص.792-799
( )99ابف رزيف التجيبي ،فضالة الخواف ،ص.790-773
( )93المعجـ الوسيط ،ص.152

( )99ابف رزيف التجيبي ،فضالة الخواف ،ص.773
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( )95ابف رزيف التجيبي ،فضالة الخواف ،ص.799

( )92لمتفاصيؿ عف وصفات األطعمة ينظر :ابف رزيف التجيبي ،فضالة الخواف ،ص-739
.713-712 ،719-723 ،727 ،732

( )91فضالة الخواف ،ص.729
( )92عمروس  :ىو عمروس بف يوسؼ األندلسي ،مف المولديف مف أىؿ وشقة  ،عينو
األمير األموي األندلسي (الحكـ بف ىشاـ) (902-720ىػ297-132/ـ) حاكماً عمى

طميطمة إلخضاعيا بعد أف ثارت عميو سنة (727ىػ131/ـ)  ،والتي كانت أغمب سكانيا مف
المولديف ،وأستطاع (عمروس) أف يقضي عمى ِ
ىذه الثورة بواقعة الحفرة الشييرة سنة
(737ىػ201/ـ)  ،كما حارب (عمروس) الروـ في طرطوشة سنة (739ىػ202/ـ) والذي
أنتصر المسمميف عمييـ في ىذه المعركة.

ابف عذاري ،البياف المغرب23،19/9 ،؛ عناف ،دولة اإلسالـ ،ع 7ؽ-933/7

.997
( )93ابف رزيف التجيبي ،فضالة الخواف ،ص.729
( )50ىياجنة ،الوضع الزراعي ،ص.910
( )57الزجالي ،أمثاؿ العواـ.17/9 ،
( )59فضالة الخواف ،ص.733
( )53فنوف الطبخ.7030/9 ،
( )59ابف رزيف التجيبي ،فضالة الخواف ،ص.732
( )55مؤلؼ مجيوؿ ،الطبيخ ،ص.722-721
( )52ابف رزيف التجيبي ،ص.22-21

( )51ابف رزيف التجيبي ،فضالة الخواف ،ص.22
( )52ابف رزيف التجيبي ،فضالة الخواف ،ص.23-22
( )53ابف رزيف التجيبي ،فضالة الخواف ،ص.23
( )20ابف رزيف التجيبي ،فضالة الخواف ،ص.30-23
( )27مؤلؼ مجيوؿ ،الطبيخ ،ص 21-22؛

ابف رزيف التجيبي ،فضالة الخواف،

ص.792
( )29ابف رزيف التجيبي ،فضالة الخواف ،ص.791-792
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( )23ابف رزيف التجيبي ،فضالة الخواف ،ص.793
( )29مؤلؼ مجيوؿ ،الطبيخ ،ص732-731؛

ابف رزيف التجيبي ،فضالة الخواف،

ص.10-23
( )25مؤلؼ مجيوؿ ،الطبيخ ،ص.739

( )22مؤلؼ مجيوؿ ،الطبيخ ،ص790؛ ابف رزيف التجيبي ،فضالة الخواف ،ص.31-32
( )21مؤلؼ مجيوؿ ،الطبيخ ،ص23-22؛ ابف رزيف التجيبي ،فضالة الخواف ،ص-20
.27
( )22مؤلؼ مجيوؿ ،الطبيخ ،ص37؛ ابف رزيف التجيبي ،فضالة الخواف ،ص.17

( )23مسالؾ األبصار933/9 ،؛ وينظر ايضاً  :طويؿ ،مممكة المرية ،ص.22-21
( )10القاضي ،الدولة األموية باألندلس ،ص.92
( )17الرىوني ،عمدة الراويف.33-39/3 ،
(72) Florence, Los nuevos, P.376-377.
( )19مؤنس ،موسوعة.997/9 ،

(73) Rueda, La Per Vivencia, P.93.

( )15مؤلؼ مجيوؿ ،الطبيخ ،ص.97
( )12مؤلؼ مجيوؿ ،الطبيخ ،ص.19
( )11مؤلؼ مجيوؿ ،الطبيخ ،ص.92-95
( )12مؤلؼ مجيوؿ ،ص.901-902

( )13مؤلؼ مجيوؿ ،الطبيخ.972-975 ،
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قائمة المصادر والمراجع :

 .7بروفنساؿ  ،ليفي  ،حضارة العرب في األندلس ،ترجمة :ذوقاف قرقوط ،دار مكتبة الحياة،
بيروت ( ،د .ت).
 .9الحميدي ،ابو عبد اهلل محمد بف ابي نصر فتوح بف عبد اهلل األزدي ( ت:
922ىػ7035/ـ)  ،جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس  ،الدار المصرية لمتأليؼ والترجمة،
القاىرة 7322 ،ـ.
 .3الديار بكري  ،حسيف بف محمد بف الحسف ( ت322 :ىػ7552 /ـ)  ،تاريخ الخميس في
أحواؿ انفس النفيس  ،دار صادر ،بيروت( ،د .ت).
 . 9ابف رزيف التجيبي  ،ابو الحسف عمي بف محمد (عاش في القرف السابع اليجري /الثالث
عشر الميالدي)  ،فضالة الخواف في طيبات الطعاـ واأللواف ،تحقيؽ :محمد بف شقروف ،دار
الغرب اإلسالمي ،ط ،9بيروت7329 ،ـ.
 .5الرىوني  ،ابو العباس أحمد  ،عمدة الراويف في تاريخ تطاويف  ،تحقيؽ :جعفر ابف
الحاج السممي ،جمعية تطاوف اسمير ،مطبعة الخميج العربي ،تطواف9003 ،ـ.
 .2الزركمي  ،خير الديف  ،االعالـ  ،دار العمـ لممالييف ،ط ،1بيروت7322 ،ـ.
 .1السامرائي  ،خميؿ ابراىيـ  ،اثر العراؽ الحضاري عمى االندلس في القرنيف الثاني والثالث
لميجرة (300-707ىػ379-190 /ـ)  ،مجمة المؤرخ العربي ،كمية التربية  ،جامعة
الموصؿ  ،العدد (7322 ، )91ـ.
 .2السقطي  ،ابو عبد اهلل محمد بف ابي محمد ( ت500 :ىػ 7701/ـ)  ،في آداب
الحسبة ،تحقيؽ :ليفي بروفنساؿ ،مطبعة آرنست لورو ،باريس7337 ،ـ.
 . 3شنواف  ،يونس  ،جند الشاـ في االندلس والتأثيرات الشامية ( زمف األمير عبد الرحمف
الداخؿ)  ،مجمة المؤرخ العربي  ،كمية التربية  ،جامعة الممؾ عبد العزيز ،العدداف (، 97
7330 ، )99ـ.
 .70طويؿ  ،مريـ قاسـ  ،مممكة المرية في عيد المعتصـ بف صمادح (929-993ىػ/
7037-7057ـ)  ،دار الكتب العممية  ،ط ،7بيروت 7339 ،ـ.
 . 77العامري  ،محمد بشير حسف راضي  ،براعة االندلسييف في فف الطبخ  ،مجمة دراسات
التاريخ واالثار  ،كمية التربية لمبنات  ،جامعة بغداد  ،العدد (9009 ، )3ـ.
 .79ابف عذاري  ،ابو العباس احمد بف محمد المراكشي ( ت :بعد 179ىػ7379 /ـ) ،
البياف المغرب في اخبار األندلس والمغرب ،تحقيؽ ومراجعة :ج .س .كوالف وليفي
بروفنساؿ ،دار الثقافة  ،ط ،3بيروت 7323 ،ـ.
 .73العصيمي  ،ايماف بنت دخيؿ اهلل  ،العالقات العممية بيف األندلس ومدينة فاس في
بداية القرف الثالث اليجري وحتى سقوط غرناطة (907ىػ231-ىػ271/ـ7939-ـ)  ،رسالة
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ماجستير غير منشورة مقدمة الى كمية الشريعة والدراسات االسالمية -جامعة اـ القرى ،
9003ـ.
 . 79عناف :محمد عبد اهلل  ،دولة االسالـ في االندلس  ،مكتبة الخانجي بالقاىرة ،ط،9
مصر 7331 ،ـ.
 .75ابف فضؿ اهلل العمري ،شياب الديف أحمد بف يحيى القرشي( ت193 :ىػ 7392 /ـ) ،
مسالؾ االبصار في ممالؾ االمصار  ،المجمػع الثقافي  ،ط  ، 7ابو ظبي 7993 ،ىػ.
 .72القاضي  ،محمد  ،الدولة االموية باألندلس (شامية الروح -اموية االتجاه -مروانية
السياسة)  ،شفشاوف -المغرب ( ،د .ت).
 .71المقري  ،شياب الديف احمد بف محمد التممساني ( ت7097 :ىػ7237 /ـ)  ،نفح
الطيب مف غصف االندلس الرطيب  ،تحقيؽ :احساف عباس  ،دار صادر  ،بيروت ،
7322ـ.
 .72المكصوصي  ،ماجد عبد الحميد عبد الرزاؽ  ،المائدة أنواعيا ورسوميا وأىميتيا في
صدر االسالـ والعصر األموي  ،رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى كمية اآلداب-
جامعة البصرة 9009 ،ـ.
 .73مؤلؼ مجيوؿ (عاش في القرف السابع اليجري /الثالث عشر الميالدي)  ،الطبيخ في
المغرب واالندلس في عصر الموحديف  ،تحقيؽ :امبروزيو اويشي ميراندا ،مجمة المعيد
المصري لمدراسات االسالمية في مدريد 7329-7327 ،ـ.
 .90مؤنس  ،حسيف  ،موسوعة تاريخ األندلس  ،مكتبة الثقافة الدينية  ،ط ،7القاىرة ،
7332ـ.
 . 97ىياجنة  ،محمود حسيف شبيب  ،الوضع الزراعي في االندلس منذ الفتح االسالمي
حتى سقوط دولة المرابطيف  ،رسالة ماجستير غير منشورة في التاريخ  ،كمية اآلداب-
الجامعة االردنية 7323 ،ـ.
 . 99وينز  ،دايفد  ،فنوف الطبخ في األندلس  ،مف كتاب الحضارة العربية اإلسالمية في
االندلس لسممى الخضراء الجيوسي  ،ترجمة :عبد الواحد لؤلؤة  ،مركز دراسات الوحدة
العربية  ،ط ،7بيروت 7322 ،ـ.
23. Rachel, Arie, Espage musulmane au temps de Nasrides (12321492) ed . E Boccard , paris,2em ed,1990.
24. Florence, Bergeaud-Blackler , Losnuevos negocios de carne
balal . Encuesta entre los carniceros Islamicos ysus clients en
elbarrio de saint Michelen Burdeos (Francica), en Amado Millan
(comp) arbitrario culture. Racionalided e irracionalidad del
comportamiento commensal.Homenaje a Igor de Garine. Huesca:
Laval de Onsera.2004.
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