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الممخػص-:
تناولن ػػا ب ػػا بذان ػػا ب ػػذا اس ػػـ اب ػػف جبي ػػر ونس ػػبب ورذ ت ػػب ال ػػى الم ػػرؽ العرب ػػا
ومؤلفاتب  ،ومنهجيتب با كتابب الرذمة  ،اـ تناولنا االسواؽ التا مر بها ابػف جبيػر بػا
طريؽ ذبابػب الػى الذػ  ،واألسػواؽ التػا مػر بهػا ػ ؿ إيابػب الػى بػ دل األنػدلس ،ذلػؾ
اف اب ػػف جبي ػػر ل ػػـ يس ػػمؾ نف ػػس الطري ػػؽ  ،ا ػػـ ج ػػاات ال اتم ػػة لتب ػػيف م ػػا تو ػػمت الي ػػب
الدراسة  ،اـ قائمة بالم ادر والمراجع.
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المقدمػة-:
الذمػ ػػد

رع العػ ػػالميف وال ػ ػ

والس ػ ػ ـ مػ ػػى سػ ػػيد المرسػ ػػميف و مػ ػػى لػ ػػب

و ذبب اجمعيف.
يعػػد الرذالػػة ابػػف جبيػػر مػػف أ ػػهر الرذالػػة االندلسػػييف الػػذيف قػػاموا بػػرذ ت الػػى
ب د الم رؽ العربا  ،ودوف

لها الكاير مف المعمومػات ،بقػد كػاف ذسػف الم ذظػة

و ريح العبػار  ،بقػد ذكػر مػا ػابدل بػا اسػفارل  ،رغػـ اف سػبع رذمتػب االساسػا بػو
الذ وقد سجمها بكؿ تفا ػيمها  ،وقػد اذتػوت الرذمػة مػى الكايػر مػف المعمومػات بػا
النواذا السياسية والذضارية  ،بقد قاـ بو ؼ كؿ ما ابدل بػا طريقػب الػى الذجػاز
ذتى ودتب الى غرناطة ،ال سيما أسواؽ المدف التا مر بها والتا بػا مذػور بذانػا،
بمف

ؿ بذل االسواؽ نستطيع اف نقػؼ مػى مػدط تطػور النهضػة االقت ػادية لتمػؾ

المدف با مد زيار ابف جبير لها با القرف السابع الهجري/الاالث
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اوالا -اسمه ونسبه-:

ابػو الذسػػف مذمػػد بػػف اذمػػد بػف جبيػػر بػػف مذمػػد بػػف جبيػر بػػف سػػعيد بػػف جبيػػر
ابػػف سػػعيد بػػف مذمػػد بػػف مػػرواف بػػف بػػد السػ ـ بػػف مػػرواف بػػف بػػد السػ ـ بػػف جبيػػر
()1

الكنػانا

()2

الق ػػيري

 ،كػػاف جػػدل بػػد السػ ـ مػػف اوائػػؿ الػػدا ميف الػػى االنػػدلس مػػع بمػ بػػف ب ػػر
بػػا سػػنة 123بػ ػ 747 -ـ .)3( ولػػد ابػػف جبيػػر ليمػػة السػػبت العا ػػر مػػف
()4

ػ ػ ػ ػػهر ربيػ ػ ػ ػػع االوؿ سػ ػ ػ ػػنة 539 بػ ػ ػ ػ ػ 1144 -

س ػ ػػنة 547ب ػ ػ ػ 1145 -ـ )6( ب ػ ػػا مدين ػ ػػة ػ ػػاطبة
اطبا(.)8

بػ ػ ػ ػػا مدينػ ػ ػ ػػة بمنسػ ػ ػ ػػية( ،)5وقيػ ػ ػ ػػؿ

()7

ب ػ ػػابف جبي ػ ػػر اندلس ػ ػػا بمنس ػ ػػا

ن أ ابف جبير با كنػؼ ابيػب الػذي يعػد مػف أ يػاف مدينػة بمنسػية وأبػرز كتابهػا ،بتمقػى
العمػػـ نػػب و ػػف ممػػاا

ػرل ب ػػاطبة و نػػا بػػاالدع ببػػرع بيػػب وبػػرز بػػا

ػػنا ة

الكتابػة مػػى ااػر ابيػػب( ،)9اػـ سػػكف بػا مدينػػة غرناطػة( ،)17وا ػػبح كاتبػا لػػدط ذاكمهػػا
()11

السػػيد أبػػا سػػعيد امػػاف بػػف بػػد المػػؤمف

أذػػد ذكػػاـ الدولػػة الموذديػػة بػػا الم ػػرع

()12

واالنػدلس ،وتمتػػع بمكانػػة اليػػة لػػديهـ لسػػعة ممػػب وقدرتػػب مػػى نظػػـ ال ػػعر والناػػر

بقد كاف ابف جبير اديباً بار اً و ا اًر مجيداً ،نزيب الهمة سري الػنفس كػريـ اال ػ ؽ ،

أنيػػؽ ال ػػط  ،ذا نظػػـ وناػػر بػػديع سػػهؿ ذسػػف ،مذاسػػنب ديػػد ذائػػع ال ػػيت وم ػػهو اًر

بال ير وال

ح( ، )13يبدو مف بذل ال فات التا تذمى بها ابػف جبيػر قػد ابمتػب لتقمػد

اربع المنا ع با الدولة  ،وبو من ع الكتابة.
وقػػد ذا ػػت ػػهر ابػػف جبيػػر بػػا ال ػػرؽ وال ػػرع مػػى الس ػواا وذلػػؾ لقيامػػب برذمتػػب
ال ػػهير الػػى ب ػ د الم ػػرؽ والتػػا اقتػػرف اسػػمب بهػػا ،وقػػد زار بيهػػا العديػػد مػػف البمػػداف

واالم ػػاكف وس ػػجؿ م ػػابداتب بيه ػػا باس ػػموع ب ػػديع ،مم ػػا ذ ػػدا باذ ػػد العمم ػػاا ( ،)14ق ػػع
و ػػفب لمدينػػة دم ػػؽ اف يقػػوؿ بيػػب "ولقػػد احسػػف فيمػػا واػػؼ منهػػا واجػػاد وتػػوؽ
االنفػػل لمتطمػػى صمػػه اػػورتها بمػػا افػػاد هػػبا ولػػـ تكػػف لػػه بهػػا ا امػػة في ػػر صنهػػا

بحقيقة صالمة وما واؼ بهبيمت اايمها و ػد حػاف مػف ال ػمل ػرو وال ا مػاف
فاػػولها المتنوصػػة وال او ػػات سػػرورها المهنئػػات ولقػػد اناػػؼ مػػف ػػاؿ الفيتهػػا كمػػا
تاؼ االلسف وفيها ما ت تهيه االنفل وتمب االصيف " (.)17
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ثاني ا :رحالت ابف جبير اله الم رؽ -:

ولـ تكف بػذل الرذمػة الوذيػد التػا قػاـ بهػا ابػف جبيػر ،بػؿ كانػت بنػاؾ اػ ث رذػ ت،
االول ػػى والت ػػا س ػػميت برذم ػػة اب ػػف جبي ػػر والت ػػا دوف بيه ػػا م ذظات ػػب وم ػػابداتب ب ػػا
البمػػداف التػػا زاربػػا ونػػزؿ بيهػػا  ،وكانػػت تسػػمى تػػذكر باال بػػار ػػف اتفاقػػات االسػػفار،
وكاف سبع بػذل الرذمػة كمػا قػاؿ "لمنيػة الحجا يػة المباركػة"( ،)16بقػد ػزـ ابػف جبيػر

إلداا بريضػػة الذ ػ ببػػدأ رذمتػػب بػػذل الػػى الم ػػرؽ منطمق ػاً مػػف غرناطػػة يػػوـ ال مػػيس
الاامف مف واؿ سنة 578بػ  1182 -وبػو الاالػث مػف بب اريػر  ػباط )( )17ومعػب
ديقب أذمد بف ذساف( ،)18وقاـ ابف جبير با رذمتب بذل بو ؼ كػؿ مػا ػابدل بػا

طريػػؽ الػػذباع الػػى الذجػػاز وقػػد اسػػت رقت رذمتػػب بػػذل منػػذ روجػػب مػػف غرناطػػة الػػى
وق ػػت و ػػولب ال ػػى منزل ػػب بيه ػػا ي ػػوـ ال م ػػيس ب ػػا الا ػػانا والع ػ ػريف م ػػف المذ ػػرـ س ػػنة
(581بػ ػ 1185 -ـ) الموابػػؽ ال ػػامس والع ػريف مػػف ابريػػؿ (نيسػػاف) ػػاميف وا اػػة
ا هر(.)19

امػػا الرذمػػة الاانيػػة بقػػد كػػاف الذػػابز البػػف جبيػػر بيهػػا مػػا بم ػػب مػػف أ بػػار بػػتح

ػ ح

الػػديف االيػػوبا لبيػػت المقػػدس سػػنة ( 583بػ ػ 1187 -ـ ) ومػػا باػػب ذلػػؾ الفػػتح العظػػيـ
مػف بوا ػث ال بطػة والذماسػػة بػا العػالـ االسػ ما  ،بكػػاف روجػب مػف غرناطػة لممػػر
الاانية يوـ ال ميس التاسع مػف ربيػع االوؿ سػنة (585ب ػ 1189 -ـ) ،وتمكػف

لهػا

مف اداا بريضة الذ و ودتب الى غرناطة سنة (587بػ 1191 -ـ)  ،اػـ رذػؿ منهػا
()27

الػػى مالقػػة

وسػػبتة( .)21وبػػاس( ،.)22وانقطػػع بػػا تمػػؾ الفتػػر ػػف الكتابػػة الػػى سػػماع

الذديث والت وؼ واالقراا(.)23

اما رذمتب الاالاة بكانت بعد وبا زوجتػب اتكػة اـ المجػد(،)24بذػزف لوباتهػا أبمػز ذػزف،

وقاؿ با بذل المناسػبة "ومف صجائػ اتفا ػات اال ػدارا الباصثػة صمػه االصتبػارا إف
كػػاف تجهي هػػا الػػي بجيػػاف()17ا فػػي الحػػادر ص ػػر مػػف ػ باف سػػب يف وخمسػػمائةا
فوافؽ تجهي الحياة تجهي المماتا وليمة القبر تنسي ليمة ال رلافيالها مف لوصػة

وحر ةاولكؿ اجتماع مف خميميف فر ة"(.)26
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ويبػػدو انػػب قػػد تػػأار لوبػػا زوجتػػب اـ المجػػد ب ػػرج بػػا رذمتػػب الاالاػػة ،وقػػد كانػػت الػػى
الذجاز طمباً لمراذة والسمواف ،بو ػؿ الػى مكػة سػنة (672ب ػ 1275 -ـ) بذػ لممػر

الاالاة وجاور بالذرـ ال ريؼ طوي ً ،اـ رذؿ الػى بيػت المقػدس اػـ سػابر الػى م ػر،

اػػـ ال ػػى االسػػكندرية واس ػػتقر بهػػا يق ػػرطا الذػػديث( ،)27ذت ػػى وباتػػب بيه ػػا ليمػػة االربع ػػاا

()28
التاسع والع ريف مػف ػعباف سػنة (614ب ػ 1217 -ـ)  ،وقػد بمػز مػف العمػر اربعػاً

وسبعيف سنة(.)29

ثالث ا  :مؤلفاته -:
لـ يدوف لنا ابف جبير سػوط رذمتػب االولػى المعروبػة برذمػة ابػف جبيػر والمسػما (تػذكر

باأل بار ف اتفاقػات األسػفار) كمػا بػو مػدوف بػا بدايػة الرذمػة( ،)37ولػب رسػالة بمي ػة
بػػا و ػػؼ الذػػرـ النبػػوي الك ػريـ وم ارسػػـ زيارتػػب و نوانهػػا (ا تبػػار الناسػػؾ بػػا ذكػػر

اآلاار الكريمة والمناسؾ)(.)31

وكػػاف ابػػف جبيػػر ناظم ػاً لم ػػعر والناػػر ولػػب أ ػػعار كايػػر وقػػد جمعػػب بػػا دي ػواف يقػػوؿ
المراك ػػا جػػزا منػػب سػػمال (نتيجػػة وجػػد الج ػوانح بػػا تػػأبيف الق ػريف ال ػػالح) بػػا راػػاا

زوجتب اـ المجد ،وجزا ا ر سمال (نظـ الجماف با الت كا مف إ واف الزماف)(.)32
راب ا  :منهجية ابف جبير -:

مؿ ابف جبير مى تدويف رذمتب مى بيئة يوميات ،بكاف دقيقاً بػا و ػفب وتسػجيمب

لمذوادث بكاف يػذكر السػا ة واليػوـ وال ػهر والسػنة بػالهجري ومػا يقابمهػا بػالعجما بػا
()33

أغمػػع االذيػػاف

كػػذلؾ نايتػػب الكبيػػر بو ػػؼ المػػدف التػػا يمػػر بهػػا وذكػػر معالمهػػا

الدينيػػة وأس ػواقها ومسػػاجدبا وكػػذلؾ ذك ػرل لمن ػواذا االقت ػػادية واالجتما يػػة والسياسػػية

باسموع سهؿ واضح ( ،)34مما ذػدا بالمراك ػا اف ي ػؼ رذمتػب بػالقوؿ بانػب " كتػا

ممتى مؤنلا مثير سواكف النفول اله الرفادة صمه تمؾ الم الـ المكرمػة والم ػاهد

الم ظمة "( ،)35كذلؾ كاف يست هد بااليات القرانية واالذاديث النبوية ال ريفة(.)36
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خامس ا  :االسواؽ في طريؽ البها -:

سػػمؾ ابػػف جبيػػر بػػا رذمتػػب الػػى الذجػػاز طريػػؽ البذػػر ،بكػػاف بػػورل مػػف االنػػدلس مػػف

جزيػ ػ ػ ػػر طريػ ػ ػ ػػؼ ( ،)37بػ ػ ػ ػػا يػ ػ ػ ػػوـ االانػ ػ ػ ػػيف السػ ػ ػ ػػادس والع ػ ػ ػ ػريف مػ ػ ػ ػػف ػ ػ ػ ػواؿ سػ ػ ػ ػػنة
(578بػ ػ 1128 -ـ) الػػى ق ػػر م ػػمود ( ،)38ومنػػب الػػى مدينػػة سػػبتة بػػا الم ػػرع،
ومػػف بػػذل المدينػػة اسػػتقؿ سػػفينة " لمػػػروـ الجنػػػوبييف " متجهػػة الػػى االسػػكندرية وكػػاف
المركػع يسػػير مذاذيػاً ألرض االنػػدلس ومذاذيػاً لبػػر الج ازئػر ال ػػرقية (منورقػة وميورقػػة

ويابسػػة)( ،)39ذتػػى و ػػؿ الػػى جزيػػر سػػردانية( ،)47اذ ذػػاذط المركػػع بػػذل الجزيػػر بػػا
اوؿ ليمة الا ااا الذادي

ر مف ذي القعد (.)41

غير اف المركع قد بقا قريباً مف بذل الجزير ذتى يوـ االربعاا بسػبع بيػاج ا ػفة

جعمػػت البذ ػػر غيػػر م ػػف مم ػا أدط بالمرك ػػع اف يضػػيع وجهت ػػب ،ولػػـ يهت ػػد إال بفض ػػؿ
مسا د مركع

ر ،ذتى رسى المركع با مرسى بقوسػمركة( ،)42وبػا بػذا المرسػى

و ػػؼ لن ػػا اب ػػف جبي ػػر أوؿ االسػ ػواؽ الت ػػا م ػػر به ػػا وب ػػو س ػػوؽ يب ػػاع بي ػػب رقيػ ػؽ م ػػف
المسػػمميف بقػػاؿ " انػػه رأج جممػػة مػػف المسػػمميف نحػػو الثمػػانيف بػػيف رجػػاؿ ونسػػا

يباصوف في السوؽ "(.)43

وبعػػد م ػػادر المركػػع بػػذا المرسػػى بيػػوـ بػػاج البذػػر مػػر اانيػػة ولػػـ ينتػػب ال طػػر ذتػػى
رسى المركع با إذدط مراسا
وبػػر

قمية ( ،)44وقدر ابف جبير المسابة بيف بػر سػردانية

ػػقمية نذػػو االربعمائػػة ميػػؿ  ،وبعػػد مسػػابة قػػدرت بسػػبعمائة ميػػؿ و ػػؿ المركػػع
()45

الػػى جزيػػر اق ػريطش (كريػػت)

بػػا ليمػػة الا اػػاا ال ػػامس والع ػريف مػػف ػػهر ذي

القع ػػد وب ػػو الي ػػوـ الا ػػانا والع ػػروف م ػػف ػػهر م ػػارس ،وم ػػف جزي ػػر اقػ ػريطش ابذ ػػر
المرك ػػع مس ػػابة تق ػػدر بمائ ػػة مي ػػؿ باتج ػػال االس ػػكندرية ،وبع ػػد اربعػ ػة اي ػػاـ م ػػف م ػػادر
المركع جزير اقريطش والذي وابؽ يوـ السػبت التاسػع والع ػريف مػف ػهر ذي القعػد
وبموابقة السادس والع ريف مف مػارس نػزؿ ابػف جبيػر بػا مدينػة االسػكندرية بػا بنػدؽ
ال فار وقد است رقت رذمتب ا ايف يوماً ( ،)46وقد ا ػاد ابػف جبيػر بمدينػة االسػكندرية

وذسػػف مبانيهػ ػا وك ػػذلؾ أسػ ػواقها والت ػػا ق ػػاؿ نه ػػا بأنه ػػا " فػػػي نهايػػػة مػػػف االحتفػػػاؿ
()47

أيض ا"
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ػػبيذة ي ػػوـ االذ ػػد ب ػػا الا ػػامف ل ػػذي الذج ػػة

ا ػػـ غ ػػادر اب ػػف جبي ػػر مدين ػػة االس ػػكندرية

الموابؽ الاالػث مػف ابريػؿ مػا اًر بػالكاير مػف المػدف والقػرط ذتػى و ػؿ بػا اليػوـ الاػانا

وبو يوـ االانيف الى موضع يعرؼ ببرمػة ()48ا "وهي رية كبيرة فيها السوؽ وجميػى

المرافؽ" ( ،)49ومف القػرط اال ػرط التػى اجتازبػا ابػف جبيػر موضػع يعػرؼ بقميػوع(،)57
()51

وبا ":صمه ستة امياؿ مف القاهرة فيه االسواؽ الجميمة"
اـ كاف د وؿ ابف جبير الى م ر ااػر

ػ

الع ػر مػف يػوـ االربعػاا وبػو الذػادي

ر مف ذي الذجة السادس مػف ابريػؿ بفنػدؽ ابػا الانػاا ،وقػد و ػؼ لنػا ال ػالذيف
ػػنهـ) ،كػػذلؾ المسػػاجد والمػػدارس واالبػراـ القديمػػة المعجػػز البنػػاا ال ريبػػة

(رضػػا ا

المنظر المربعة ال كؿ(.)52

ومػػف ذواضػػر م ػػر بػػا الجانػػع ال ربػػا لمنيػػؿ " ريػػة كبيػػرة حفيمػػة البنيػػاف ت ػػرؼ

بالجي ة ()75ا لها كؿ يوـ أحد سوؽ مف االسواؽ ال ظيمة يجتمى اليها "(.)54

امػ ػػا مػ ػػى الجانػ ػػع ال ػ ػػرقا لمنيػ ػػؿ بقػ ػػد مػ ػػر ابػ ػػف جبيػ ػػر بموضػ ػػع يعػ ػػرؼ بمنيػ ػػة ابػ ػػف
ال

يع(" )55وهو بمد صمه ط النيؿ ميامنا لمااصد فيه كبير فيه االسواؽ"(.)56

اـ انف ػؿ ابػف جبيػر ػف م ػر
وذل ػػؾ

()79

ػا داً النيػؿ مػى ال ػعيد قا ػداً مدينػة قػوص

ػػبيذة ي ػػوـ االذ ػػد الس ػػادس م ػػف المذ ػػرـ س ػػنة (579ب ػ ػ 1183 -ـ) المواب ػػؽ

االوؿ مػػف مػػايو ( ػػهر ايػػار)( ،)58ومػػف المواضػػع التػػا مػػر بهػػا ابػػف جبيػػر بػػا الطريػػؽ

مػػابيف م ػػر وقػػوص موضػػع يعػػرؼ بمنفمػػوط( ،)59وقػػد و ػػفب قػػائ ً " فيػػه االس ػواؽ
وسائر ما تحتاج اليه مف المرافؽا وهي بمدة في نهاية مف الطي ليل في الا يد

مثمها "( ،)67كذلؾ موضع يعرؼ بأبا تػي ()81ا "وهو بمد فيه االسػواؽ وسػائر مرافػؽ
المدف"(.)62
وبعد امانية

ر يوماً مف م ادر ابف جبير م ر و ؿ الى مدينػة قػوص وذلػؾ يػوـ

ال ميس الرابع والع ريف مػف المذػرـ سػنة (579ب ػ 1183 -ـ) الموابػؽ التاسػع
مػػف مػػايو (ايػػار) ،اػػـ د مهػػا بػػا اليػػوـ التاسػػع

ػر

ػػر "وهػػبا المدينػػة حفيمػػة االس ػواؽ

متس ػ ة المرافػػؽ كثيػػرة الخمػػؽ لكثػػرة الاػػادر وال ػوارد مػػف الحجػػاج والتجػػار اليمنيػػيف
والهنػػػدييف وتجػػػار ارض الحب ػػػةا ألنهػػػا مخطػػػر لمجميػػػى ومحػػػط لمرحػػػاؿ ومجتمػػػى
7

مجلة ديالى 3102 /

العدد التاسع والخمسون

الرفاؽا وممتقه الحجاج المغاربة والمارييف واالسكندرييف ومف يتاؿ بهػـا ومنهػا
يفو وف باح ار صيبا ()85ا واليها انقالبهـ في ادرهـ مف الحج"(. )64

وبػػذا اف دؿ مػػى ػػاا انمػػا يػػدؿ مػػى وبػرل متاجربػػا وأسػواقها وكاػػر النػزالا بيهػػا بقػػد
كانت مذطػاً لمعممػاا وال طبػاا والتجػار والذجػاج الم ػارقة والم اربػة مػف كػؿ الجهػات
كونهػػا مذػػط التقػػاا الذجػػاج لممػػرور ب ػػذراا يػػذاع ل نط ػ ؽ منهػػا الػػى اال ارضػػا
الذجازية المباركة.
ػػية يػػوـ السػػبت

وكػػاف د ػػوؿ ابػػف جبيػػر ومػػف ب ػػذبتب مػػف الذجػػاج الػػى يػػذاع

الاػػانا مػػف ربيػػع االوؿ سػػنة (579ب ػ 1183 -ـ) ال ػػامس والع ػريف مػػف ػػهر يونيػػب
(ذزيراف) وبا مدينة مى سػاذؿ بذػر جػد (البذػر االذمػر) والتػا بػا مذػط واقػ ع
م اركػػع الذجػػاج ال ػػادر والػوارد وبػػا مػػف أذفػػؿ الم ارسػػا لكػػوف م اركػػع الهنػػد والػػيمف

تذػػط بيهػػا وتقمػػع منهػػا( ،)65ومػػف بػػذا المرسػػى يركػػع الذجػػاج وغيػػربـ السػػفف ال ػ ير
()66

المعروبة بالج ع

الى جد وكاف االق ع مف مرسػى يػذاع

السادس والع ريف ل هر ربيع االوؿ وبو التاسع

ػبيذة يػوـ الا اػاا

ر مػف يوليػو (تمػوز) ،بكانػت مػد

مقاـ ابف جبير بعيذاع ا اة و ريف يوماً مى ذد قولب(.)67

وبع ػ ػ ػػد اماني ػ ػ ػػة اي ػ ػ ػػاـ وذل ػ ػ ػػؾ ي ػ ػ ػػوـ الا ا ػ ػ ػػاا ال ارب ػ ػ ػػع م ػ ػ ػػف ػ ػ ػػهر ربي ػ ػ ػػع اال ػ ػ ػػر س ػ ػ ػػنة

(579بػ 1183 -ـ) وبو السادس والع روف مف هر يوليو ( هر تموز) كاف نػزوؿ
ابػػف جبيػػر بجػػد ( ،)68وبػػا قريػػة مػػى سػػاذؿ البذػػر واكاػػر بيوتهػػا ا
بنادؽ مبنية بالذجار والطيف وبا ا

با بيوت مف اال

ػػاص وبيهػػا

اص كال رؼ(.)69

ومػػف جػػد كػػاف االنطػ ؽ الػػى الذػػرـ ال ػريؼ ،وكػػاف د ػػوؿ ابػػف جبيػػر ومػػف معػػب مػػف
الذجاج الى مكة با السا ة االولػى مػف يػوـ ال مػيس الاالػث

ػر لربيػع اآل ػر سػنة

(579بػ 1183 -ـ) وبو الرابع مػف ػهر اغ ػت ( ػهر ع) ،مػى بػاع العمػر (،)77
وقػػد ا جػػع ابػػف جبيػػر بالوضػػع التجػػاري المزدبػػر بمكػػة المكرمػػة بهػػا ممتقػػى الذجػػاج
والتجار  ،وبا مى ذد قولب "ممتقه الاادر والوارد ممػف بمغتػه الػدصوة المباركػةا
والثمرات تجبه اليهػا مػف كػؿ مكػافا فهػي اكثػر الػبالد ن مػا وفواكػه ومنػافى ومرافػؽ

ومتػػاجرا ولػػو لػػـ يكػػف لهػػا مػػف المتػػاجر إال اواف الموسػػـ ففيػػه مجتمػػى اهػػؿ ال ػػرؽ

والغػػر ا فيبػػاع فػػي يػػوـ واحػػد ا فض ػالا صمػػا يتب ػػه مػػف الػػبخائر النفيسػػة كػػالجواهر
8
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واليػػػا وت وسػػػائر االحجػػػار ومػػػف انػػػواع الطيػػػ كالمسػػػؾ والكػػػافور وال نبػػػر وال ػػػود
وال قػػا ير الهنديػػة الػػه يػػر بلػػؾ مػػف جم ػ الهنػػد والحب ػػة الػػه االمت ػػة ال ار يػػة
واليمانية اله ير بلؾ مػف السػمى الخ ارسػانية والبضػائى المغربيػة الػه مػاال ينحاػر

وال ينضػبطا مػا لػو فػرؽ صمػه الػبالد كمهػا أل ػاـ لهػا االسػواؽ النافقػة ول ػـ جمي هػا

بالمنف ػػة التجاريػػة"()91ا ويضػػيؼ ابػػف جبيػػر قػػائ ً " :كػػؿ بلػػؾ فػػي ثمانيػػة ايػػاـ ب ػػد
الموسـا حا ػا مػا يطػ أر بهػا صمػه طػوؿ االيػاـ مػف الػيمف وسػواها فمػا صمػه االرض
سم ة مف السمى وال بخيرة مف البخائر إال وهي موجودة في هبا الموسـ"(.)72

ونتيجػػة لكاػػر السػػمع والػػذ ائر بػػا مكػػة المكرمػػة وكاػػر ال ازئ ػريف مػػف التجػػار والذجػػاج
وغيػ ػػربـ بقػ ػػد وج ػ ػػدت بهػ ػػا كايػ ػػر م ػ ػػف االس ػ ػواؽ ومنهػ ػػا س ػ ػػوؽ مػ ػػابيف ال ػ ػػفا والم ػ ػػرو
وبػو "سػوؽ حفيمػة بجميػى الفواكػه و يرهػا مػف الحبػو وسػائر المبي ػات الط اميػةا
والساصوف ال يكادوف يخماوف مف كثرة ال حاـا وحوانيت الباصة يمين ا و ماالاا ومػا

لمبمػػدة سػػوؽ منتظمػػة س ػواها"( ،)73وبضػ ً ػػف ذلػػؾ كانػػت بنػػاؾ سػػوؽ لمبػ اززيف(،)74
والعطاريف ند باع بنا يبة ( ،)75وسوؽ لم يػاطيف الػذيف كػاف لهػـ مكػاف م

بهػػـ( ،)76ومػػف االس ػواؽ العظيمػػة التػػا كانػػت تقػػاـ بػػا موسػػـ الذ ػ  ،سػػوؽ منػػى

ػص

()77

ال

سػػيما بػػا االيػػاـ الا اػػة لرمػػا الجمػرات "ألف مكػػة فػػي تمػػؾ االيػػاـ الثالثػػة سػػوؽ مػػف
أصظـ االسواؽ يباع فيهػا مػف الجػوهر النفػيل الػه أدنػه الخػر الػه يػر بلػؾ مػف
االمت ة وسائر سمى الدنياا ألنها مجتمى اهؿ اآلفاؽ"(.)78

ومػف االسػواؽ العظيمػة اال ػرط والتػا تػػزدذـ ايػاـ الموسػـ سػوؽ المسػجد الذػراـ وبػػو "
سوؽ صظيمة يباع فيه مف الػد يؽ الػه ال قيػؽا ومػف البػر الػه الػدرااله يػر بلػؾ
مػػف السػػمى...وم ظـ السػػوؽ فػػي الػػبالط اآلخػػب مػػف الغػػر الػػه ال ػػماؿاوفي الػػبالط
اآلخب مف ال ماؿ اله ال رؽ "( ،)79كانت مد مقاـ ابف جبيػر بمكػة مػف يػوـ و ػولب
اليها وبو يوـ ال ميس الاالػث

ػر لربيػع اآل ػر مػف سػنة (579ب ػ 1183 -ـ) وبػو

ال ارب ػػع م ػػف ػػهر اغ ػػت ( ػػهر ع) ،ال ػػى ي ػػوـ اق

ػػب منه ػػا ي ػػوـ ال م ػػيس الا ػػانا

والع ريف لذي الذجة مف السنة المذكور ،امانية ا هر وامث هر مى ذد قولب(.)87
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ومػػف اػػـ كػػاف توجػػب ابػػف جبيػػر لزيػػار المدينػػة المكرمػػة والمسػػجد النبػػوي ال ػريؼ
وبعػػد انقضػػاا مػػف بػػذل الزيػػار المباركػػة ،قػػاؿ ابػػف جبيػػر "ولػػـ يبػػؽ لنػػا امػػؿ مػػف مػػاؿ
وجهتنػػا المباركػػة وال وطػػر إال و ػػد ضػػينااا وال ػػرض مػػف ا راضػػنا المإمولػػة إال
()81

وبمغنػػااا وتفر ػػت الخ ػواطر لإليػػا لمػػوطف"

وكػػاف المقػػاـ بػػا المدينػػة مسػػة ايػػاـ

اولها يوـ االانيف الاالث مف المذرـ سنة (587بػ 1184 -ـ) الموابػؽ السػادس

ػر

مػػف ابريػػؿ ( ػػهر نيسػػاف)  ،و ربػػا الجمعػػة السػػابع مػػف المذػػرـ مػػف السػػنة المػػذكور
الموابؽ الع ريف مف ابريؿ(.)82

سادس ا  :االسواؽ في طريؽ األيا -:

توجػػب ابػػف جبيػػر بعػػد انقضػػاا زيارتػػب لمكػػة المكرمػػة ومدينػػة الرسػػوؿ ( ػػمى ا

ميػػب

وس ػػمـ) ال ػػى العػ ػراؽ ،وق ػػد ا ػػاد اب ػػف جبي ػػر ب ػػالطريؽ الوا ػػؿ ب ػػيف مك ػػة وب ػػداد لكا ػػر
الم انع والبرؾ واآلبار والمنازؿ مى بذا الطريؽ ل دمة الذجي بيقوؿ نهػا "وهبا
الماانى والبرؾ واآلبار والمنا ؿ التي مف بغداد اله مكة هي ثار بيدة ابنة ج فػر
():5

بػػف ابػػي ج فػػر المناػػور

وج هػػاروف الر ػػيد وابنػػة صمػػها انتػػدبت لػػبلؾ مػػدة

حياتهاا فإبقت في هبا الطريؽ مرافؽ ومنافى ت ـ وفػد ا

ت ػاله كػؿ سػنة مػف لػدف

وفاتها اله اآلفا ولوال ثارها الكريمة في بلؾ لما سمكت هبا الطريؽ"(.)84

ام ػػا االسػ ػواؽ الت ػػا م ػػر به ػػا اب ػػف جبي ػػر ب ػػا المواض ػػع والق ػػرط والمن ػػازؿ م ػػابيف مك ػػة
والعػراؽ ،موضػػع يعػػرؼ بالاعمبيػػة(" ،)85و ػػد واػػؿ الػػه هػػبا الموضػػى جمػػى كثيػػر مػػف
ال ر رجاالا ونسا واتخبوا به سوؽ صظيمة حفيمة لمجماؿ والكباش والسمف والمبف

وصمؼ االبؿا فكاف يوـ سوؽ نافقة"(.):8

ويبدو اف بذا الموضػع بػو موضػع ألسػتراذة الذجػي يذ ػموف بيػب مػى الطعػاـ لهػـ
وإلبمهـ بيكوف ممتقى لمكاير مف الناس القادميف او الذاببيف مف مكة واليها.
وم ػػر اب ػػف جبي ػػر بمدين ػػة الذم ػػة وو ػػؼ اسػ ػواقها بأنه ػػا ذابم ػػة بال ػػنا ات الض ػػرورية
والم اربػػؽ المدنيػػة ذيػػث قػػاؿ "وهػػبا المدينػػة كبيرة...وهػػي صمػػه ػػط الف ػراتا يتاػػؿ
بها مف جانبها ال ر ي ويمتد بطولهاا ولهبا المدينة اسػواؽ حفيمػة جام ػة لممرافػؽ
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المدنيػػػػة والاػػػػناصات الضػػػػرورية"( ،)87ل ػػذلؾ ق ػػدبا التج ػػار وا ػػبذت م ػػف اب ػػر
الب د،وا تهرت بن يمها ذتى كانت منازلها ودوربا بيف ذدائؽ الن يؿ(.)88

توجػػب ابػػف جبيػػر مػػف الذمػػة الػػى ب ػػداد والطريػػؽ بينهمػػا تت ػػؿ بػػب القػػرط ػػف اليمػػيف
وال ػماؿ بو ػفب قػػائ ً" :والطريػؽ مػػف الحمػػة الػه بغػػداد احسػػف طريػؽ واجممهػػا افػػي
بسػػاط مػػف االرض وصمػػائرا تتاػػؿ بهػػا القػػرج يمين ػا و ػػماالاا وي ػػؽ هػػبا البسػػائط

ا ااف مف ما الفرات تتسر بهػا وتسػقيهاا فمحرثهػا ال حػد ألتسػاصه وانفسػاحها
فمم يف في هبا الطريؽ مسرح ان راحا والنفل مراح انبساط وانفساحا واألمػف فيهػا

متاؿ" ( ،)89ومف بػذل القػرط قريػة زريػراف("،)97وهػبا القريػة مػف أحسػف ػرج االرض
وأجممها منظرااوأفسحها ساحةا وأوس ها اختطاط ا وأكثرها بساتيف ورياحيف وحدائؽ
نخيؿا وكاف بها سوؽ تقار صنه اسواؽ المدف"(.)91
كذلؾ قرية

ر ػر(" ،)92وهي اخت ريػراف المػبكورة حسػن ا او ريػ منها...وبهػبا

القرية سوؽ حفيمة" (.)93

زار اب ػػف جبيػ ػػر مدين ػػة ب ػ ػػداد يػ ػػوـ االربع ػػاا الاالػ ػػث م ػػف
المواب ػػؽ ال ػػامس

ػ ػػفر (587بػ ػ ػ 1184 -ـ)

ػػر م ػػف م ػػايو ( ي ػػار) ،وو ػػؼ لن ػػا جانبيه ػػا ال ػػرقا (الر ػػابة)

وال رب ػػا (الك ػػرخ) إذ ق ػػاؿ "هػػػػبا المدينػػػػة ال تيقػػػػةا واف لػػػػـ تػػػػ ؿ حاضػػػػرة الخالفػػػػة
ال باسية ...د به اكثر رسمهاا ولـ يبؽ منها إال هير اسمها"(.)94

وو ػػؼ لنػػا الكػػرخ او الجانػػع ال ربػػا مػػف ب ػػداد بأنػػب كػػاف مػػف أ مػػر الجوانػػع لكنػػب
تذوؿ الى راع ،واف كؿ ما بقا منب مف مذػ ت بػا وقتػب بم ػت سػبع

ػر مذمػة،

وك ػػؿ مذم ػػة م ػػف ب ػػذل المذػ ػ ت تع ػػادؿ مدين ػػة مس ػػتقمة واس ػػماا ب ػػذل المذػ ػ ت يط ػػوؿ
ذكربا ،نذكر منها "المحالت ال تابيةا وبها تانى الثيا ال تابيةا وهي حرير و طػف

مختمفات األ لواف"(.)95

اما الر ابة او الجانع ال رقا مف ب داد بيقوؿ نها "واما ال ػر ية فهػي اليػوـ دار

الخالفػػػةا وكفاهػػػا بػػػبلؾ ػػػرف ا واحتفػػػاالا"( ،)96واضػػاؼ الػػى ذدياػػب قػػائ ً "وال ػػػر ية
حفيمػػة االسػواؽ صظيمػػة الترتيػ وت ػػمؿ مػػف الخمػػؽ صمػػه ب ػػر ال يحاػػيهـ إال ا

ت اله البر احاه كؿ ي صددا"(.)97
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ػػر يومػاً مػػف مقامػػب بهػػا يػػوـ االانػػيف ال ػػامس

ػػر ل ػػفر (587بػ ػ 1184 -ـ)  ،وبوالاػػامف والع ػريف لمػػايو (ايػػار) متوجه ػاً الػػى

المو ػػؿ( ،)98بم ػػر اب ػػف جبي ػػر ب ػػا طريق ػػب ال ػػى المو ػػؿ بمدين ػػة تكري ػػت( ،)99ذي ػػث

و فها قػائ ً "هي مدينة كبيرة واس ة االرجػا ا فسػيحة السػاحةا حفيمػة االسػواؽ ا
كثيرة المساجدا ااة بالخمؽا اهمها احسػف اخال ػ ا و سػط ا فػي المػوا يف مػف أهػؿ

بغداد"(.)177

وقد و ؿ ابف جبير الى مدينة المو ؿ ود مهػا يػوـ الا اػاا الاالػث والع ػريف ل ػفر
(587ب ػ ػ 1184 -ـ)  ،المواب ػػؽ ال ػػامس م ػػف يوني ػػب (ذزيػ ػراف) وق ػػد ض ػػمت المدين ػػة
ربضاً

()171

كبير "فيه المساجد والحمامات والخانات واالسواؽ" ( ،)172كما ابد ابػف
اً
()173

جبيػػر قيسػػارية

المدينػػة بو ػػفها بأنهػػا سػػوؽ واسػػعة لمتجػػار" كإنهػػا الخػػاف ال ظػػيـا

تنغمؽ صميها ابوا حديدا وتطيؼ بهػا دكػاكيف وبيػوت ب ضػها صمػه ب ػض ػد جمػي
بلؾ كمه في اصظـ اورة مف البنا الم خرؼ البر ال مثيػؿ لػها فمػا ارج فػي الػبالد
يسارية ت دلها"(.)174

تػػرؾ ابػػف جبيػػر مدينػػة المو ػػؿ متوجه ػاً بػػذل المػػر الػػى ب ػ د ال ػػاـ ائػػداً الػػى ب ػ دل
االندلس ،وبا طريقب مػر بػالكاير مػف القػرط والمػدف الذفيمػة االسػواؽ ومػف بػذل المػدف

مدينة دني ر(" ،)175ولها االسواؽ الحفيمة واالر اؽ الواسػ ةاوهي مخطػر ألهػؿ بػالد
ال اـ وديار بكر و مد وبالد الروـ"(.)176

وتكاد ال ي مو يوـ مف اياـ االسػبوع بػا بػذل البمػدل إال ولػب سػوؽ يػوـ م ػهود،مما ذػدا

بأبف جبير ومػف معػب مػف الذجػي البقػاا يومػاً اضػابا بيهػا بيقػوؿ "تمػوـ اهػؿ القافمػة
بهػػا ل ػػهود سػػو هاا الف بهػػا يػػوـ الخمػػيل ويػػوـ الجم ػػة ويػػوـ السػػبت ويػػوـ االحػػد
ب ػػدها سػػوؽ حفيمػػةا يجتمػػى لهػػا اهػػؿ هػػبا الجهػػات المجػػاورة لهػػا والقػػرج المتاػػمة

بهػػاا ألف الطريػػؽ كمهػػا يمين ػ ا و ػػماالا ػػرج متاػػمة وخانػػات م ػػيدةا ويسػػموف هػػبا
السػػو المجتمى اليهػػا مػػف الجهػػات البػػا ارا وايػػاـ كػػؿ سػػوؽ م مومػػة"()177ا يبػػدو اف
موقعها الج رابا قد جعؿ منها مذطة التقػاا لمكايػر مػف سػكاف الػب د والقػرط المجػاور
لها مما جعؿ منها مذطة مهمة لقياـ االسواؽ مى مدار االسبوع.
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امػػا اس ػواؽ مدينػػة ذ ػراف( ،)178بكانػػت بػػا اال ػػرط بػػا غايػػة مػػف الترتيػػع واالنتظػػاـ
بي ؼ لنا ابف جبير قػائ ً " ولهػبا البمػدة المػبكورة اسػواؽ حفيمػة االنتظػاـا صجيبػة

الترتي ػ ا مسػػقفة كمهػػا بالخ ػ ا فػػال ي ػ اؿ أهمهػػا فػػي ظػػؿ ممػػدودا فتختر هػػا كإنػػؾ
تختػػرؽ دا ار كبيػػرة ال ػوارع ا ػػد بنػػي صنػػد كػػؿ ممتقػػه اربػػى سػػكؾ اسػواؽ منهػػا بػػة
صظيمػػة مرفوصػػة ماػػنوصة مػػف الجػػص هػػي مػػالمفرؽ لتمػػؾ السػػكؾا ويتاػػؿ بهػػبا

االسواؽ جام ها"(.)179

واضاؼ قػائ ً " ف اهدنا مف حسف بنا هبا الجامى وحسف ترتي اسوا ه المتامة
مما يوجد في المدف مثؿ انتظامه"(.)117

به مرأج صجي

واوؿ مػدف بػ د ال ػاـ و ػؼ ابػف جبيػر اسػواقها مدينػة منػب ( ،)111وو ػفت بػػأف

"اس ػوا ها وسػػككها فسػػيحة متس ػ ةا ودكاكينهػػا وحوانيتهػػا كإنهػػا الخانػػات والمخػػا ف
اتسػػػاص ا وكبػػػراا واصػػػالي اسػػػوا ها مسػػػقفةا وصمػػػه هػػػبا الترتيػػػ اسػػػواؽ اكثػػػر هػػػبا

الجهػػات"( ،)112كػػذلؾ مدينػػة ب ازغػػة("،)113بهػػا سػػوؽ تجمػػى بػػيف المرافػػؽ السػػفرية ا
والمتاجر الحضرية"

()114

.

امػػا اس ػواؽ المػػدف الرئيسػػة بػػا ب ػ د ال ػػاـ التػػا مػػر بهػػا ابػػف جبيػػر وا ػػاد بهػػا اس ػواؽ
()115

مدينػ ػ ػ ػ ػػة ذمػ ػ ػ ػ ػػع

الت ػ ػ ػ ػ ػػا و ػ ػ ػ ػ ػػمها يػ ػ ػ ػ ػػوـ االذ ػ ػ ػ ػ ػػد الاالػ ػ ػ ػ ػػث

ػ ػ ػ ػ ػػر لربي ػ ػ ػ ػ ػػع االوؿ

(587بػ ػ ػ 1184 -ـ) الموابػ ػػؽ ال اربػ ػػع والع ػ ػريف مػ ػػف ػ ػػهر يونيػ ػػب ( ػ ػػهر ذزي ػ ػراف) ،
بيقػػوؿ "وامػػا البمػػد فموضػػػوصه ضػػخـ جػػد اا حفيػػؿ التركيػػػ ا بػػديى الحسػػفا واسػػػى
االس ػواؽ كبيرهػػاا متاػػمة االنتظػػاـ مسػػتطيمةا تخػػرج مػػف سػػماط

()118

اػػن ة الػػه

سػػماط اػػن ة اخػػرج الػػه اف تفػػرغ مػػف جميػػى الاػػناصات المدنيػػةا وكمهػػا مسػػقؼ
بالخ

فسكانها في ظالؿ وارفة ا فكؿ سوؽ منها تقيػد االباػار حسػن ا وتسػتو ؼ

المسػػػػتوف مت جبػػػػا" ( ،)117ام ػػا قيس ػػارياتها بأض ػػاؼ نه ػػا ق ػػائ ً" :وامػػػػا يسػػػػارياتها
فحديقة بستاف نظافة وجماالاا مطيفة بالجامى المكرـ ال يت وؽ الجػالل فيهػا مػرأج
سػواها ولػػو كػػاف مػػف المرائػي الرياضػػيةا واكثػػر حوانيتهػػا خػ ائف مػػف الخ ػ البػػديى

الاػػن ةا ػػد اتاػػؿ السػػماط خ انػػة واحػػدة وتخممتهػػا ػػرؼ خ ػػبية بدي ػػة الػػنقش
وتفتحت كمها حوانيتا فجا منظرها اجمؿ منظر وكؿ سػماط منهػا يتاػؿ ببػا مػف

ابوا الجامى المكرـ"(.)118
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وكانػػت مدينػػة ذمػػع مركػػز تجػػاري يفػػد اليهػػا كايػػر مػػف التجػػار والذجػػاج وقػػد انت ػػرت
االسػواؽ بيهػػا بكاػػر وكانػت تذػػوي اال ػػناؼ الم تمفػػة مػػف البضػػائع والسػػمع التػػا تػػأتا
مف راساف والعراؽ والهند وال يف وم ر ومػف جنػوع ال ػاـ ومػف ذمػع نفسػها ،وقػد
اكد ذلؾ نا ر سروا ذلؾ بقولب "ويبه اليهػا التجػار مػف جميػى هػبا الػبالدا مػف

اجؿ البيى وال ار "(.)119

امػػا مدينػػة ذمػػا ( ،)127بمػػـ تكػػف اقػػؿ ػػأناً مػػف مدينػػة ذمػػع السػػيما وانهػػا مػػى نهػػر
()121

كبي ػػر

ي ػػقها ال ػػى م ػػدينتيف المدين ػػة العمي ػػا وب ػػا مت ػػمة ب ػػفح الجب ػػؿ ،والمدين ػػة

السفمى مت مة بالجانع الذي ي ػع مػى النهػر ،وكمتػا المػدينتيف

ػ يرتاف( ،)122امػا

بالنسبة ألسواؽ المدينتيف بإف "اسواؽ المدينة ال ميا احفؿ واجمؿ مف اسػواؽ المدينػة
السػػفمها وهػػي الجام ػػة لجميػػى الاػػناصات والتجػػارات وموضػػوصها حسػػف التنظػػيـا
بديى الترتي والتقسيـ"(.)123

رغػػـ ذلػػؾ بػػأف المدينػػة السػػفمى لهػػا ربػػض كبيػػر بيػػب ال انػػات والػػديارات  ،وبيػػب ذوانيػػت
يستعجؿ بيها المسابر ذاجاتب الػى اف يفػرغ لػد وؿ المدينػة( ،)124ومػف المؤكػد اف بػذل
البضائع المعروضة با مػف الضػروريات التػا يذتػاج اليهػا الذػاج بػا سػفرل وبػا بػ
ؾ تقدـ دمات جميمة لهؤالا المسابريف والذجاج.

امػػا االس ػواؽ بػػا مدين ػػة ذمػػص( ،)125بمػػـ تكػػف كس ػػابقتها مػػف اس ػواؽ المػػدف ال ػػامية
اال رط بكانت "ال رونؽ ألسوا هاا كاسدة ال صهد لها بنفا ها"(.)118

وربما يعود السبع با ذلؾ لقربها مػف جبػؿ لبنػاف والػذي بػو ذػد بػيف بػ د ال ػاـ وبػيف
ب ػ د االب ػرن وبػػا سػ ػفح بػػذا الجبػػؿ ذ ػػف يع ػػرؼ بذ ػػف االك ػراد ،وبػػو ل بػ ػرن ،
بي ي ػػروف من ػػب م ػػى ذم ػػص ،إذ يق ػػوؿ اب ػػف جبي ػػر ب ػػأف ب ػػذا الجب ػػؿ ب ػػو بمػ ػرأط الع ػػيف

منها( ،)127و مى بذا يبدو تعرضها الػدائـ ل ػزو االبػرن ممػا جعػؿ مػف اسػواقها كاسػد

 ،ويؤكد ابف جبير ذلؾ قائ ً "وما ظنؾ ببمػد حاػف االكػراد منػه صمػه اميػاؿ يسػيرةا
وهو م قؿ لم دوا فهو منه تتػ ار ج نػاراا ويحػرؽ ابا يطيػر ػراراا ويت هػد ابا ػا

كؿ يوـ مغارة"(.)128

والػػذي يبػػدو لنػػا اف بػػذل المدينػػة كانػػت تتعػػرض ل ػػزوات االبػرن منػػذ هػػد طويػػؿ ذتػػى
قبػػؿ زيػػار ابػػف جبيػػر لهػػا بػػا الربػػع اال يػػر مػػف القػػرف السػػادس ،وذلػػؾ بػػا وقػػت ابػػف
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ذوقػػؿ بػػا القػػرف ال اربػػع اذ يقػػوؿ نهػػا "ودخمهػػا الػػروـ و تنػػا هػػبا فػػإتوا صمػػه سػوادها
واخربوهاا وجميى طرؽ حمص مف اسوا ها وسػككها مفرو ػة بالحجػارة مبمطػة و ػد
اد اختاللها ب د دخوؿ الروـ اليها واناراؼ سمطانها صنها"(;.)11

وتقع بجػوار المسػجد الجػامع لمدينػة دم ػؽ مجمو ػة كبيػر مػف االسػواؽ وتوضػح لنػا

اسػ ػػماا اب ػ ػواع المسػ ػػجد الجػ ػػامع طبيعػ ػػة توزيػ ػػع بػ ػػذل االس ػ ػواؽ و
منها،بفا بذا المسجد اربعة ابواع " با

بمي ي رؼ ببا ال يادةا وله دهمي كبيػر
()137

متسى له اصمدة صظاـا وفيه حوانيت لمخر ييف
()131

منه سماط الافاريف

وي رؼ ببا جيروفا وبا

ػ ػػائص كػ ػػؿ سػ ػػوؽ

وسواهـ ...وصػف يسػار الخػارج

وهي كانت دار م اوية...وبا
ربػي وي ػرؼ ببػا البريػد وبػا

ر ي وهو اصظػـ االبػوا
ػمالي وي ػرؼ ببػا

النػػػػػاطفييفا ولم ػػػػػر ي والغربػػػػػي وال ػػػػػمالي ايضػػػػػا مػػػػػف هػػػػػبا االبػػػػػوا دهػػػػػالي
متس ػ ة...واصظمها منظ ػرا الػػدهمي المتاػػؿ ببػػا جيروف...وبجػػانبي هػػبا الػػدهمي

()132

اصمػػػدة امػػػت صميهػػػا ػػػوارع مسػػػتديرةا وفيهػػػا الحوانيػػػت المنتظمػػػة لم طػػػاريف

وسواهـ...ودهمي البا الغربي فيػه حوانيػت البقػاليف وال طػاريفا وفيػه سػماط لبيػى

الفواكه"(.)133

ويع ػػود اب ػػف جبي ػػر م ػػر ا ػػرط لي ػػؼ اسػ ػواؽ مدين ػػة دم ػػؽ ويان ػػا م ػػى قيس ػػارياتها
بيقػوؿ "واسواؽ هبا البمدة مف أحفؿ أسواؽ الػبالد وأحسػنها انتظامػا وأبػدصها وضػ ا
وال سػػيما يسػػارياتهاا وهػػي مرتف ػػة كإنهػػا الفنػػاديؽ مثقفػػة كمهػػا بػػإبوا مػػف حديػػد

كإنهػػا اب ػوا القاػػورا وكػػؿ يسػػارياتها منفػػردة بضػػبتها وا ال هػػا الحديديػػةا ولهػػا

ايضا سوؽ ي رؼ بالسػوؽ الكبيػر"( ،)134ومػف الجػدير بالػذكر اف جميػع االسػواؽ بػا
ب د ال اـ تمر

لها السقايات وقمما ت مو سوؽ مف اسواقهـ مف سقاية (.)135

غػػادر ابػػف جبيػػر مدينػػة دم ػػؽ مػػى قػػدـ الرذمػػة الػػى بػ دل متوجهػاً لركػػوع البذػػر مػػع

تج ػػار الن ػػارط ب ػػا مػ ػراكبهـ المع ػػد لمس ػػفر وك ػػاف انف ػػالب ي ػػوـ ال م ػػيس م ػػف ػػهر
جمػػادط اال ػػر (587ب ػ 1184 -ـ) وبػػو الاالػػث

ػػر مػػف ػػهر سػػبتمبر(ايموؿ) بػػا

قابمػػة كبيػػر الػػى بػ د االبػرن ( ،)136وقػػد اسػػت رقت رذمػػة البذػػر بػػذل ا اػػة ا ػػهر ذتػػى

و ولهـ الى جزير

قمية( ،)137ذيػث نزلػوا بػا مرسػى مدينػة مسػينة( ،)138مػف جزيػر

قمية وبذل المدينػة "موسـ تجػار الكفػار ومقاػد جػوارر البحػر مػف جميػى اال طػارا
15
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كثيرة االرفاؽ برخا االس ار...اسوا ها نافقة حفيمةا وار ا ها واسػ ة بإر ػاد ال ػيش
كفيمة...ومرساها مف أصج مراسي البالد البحرية ألف المراك الكبار تدنو فيه مػف
البر حته تكاد تمسه وتنا منها اله البر خ بة يتاػرؼ صميهػاا فالحمػاؿ ياػ د

بحممػػه اليهػػا وال يحتػػاج ل ػ وارؽ فػػي وسػػقها وال فػػي تفريغهػػا"( ،)139يبػػدو اف سػػهولة
و ػػوؿ الم ارك ػػع ال ػػى مرس ػػابا جع ػػؿ منه ػػا ذات اسػ ػواؽ ذفيم ػػة وارزاؽ كاي ػػر واس ػػعار
ر ي ة لو وؿ البضائع اليها بسهولة.
وليس با بذل المدينة اال نفر قميػؿ مػف المسػمميف مػف أ ػذاع المهػف ،وأذسػف مػدنها
مدين ػػة ب رم ػػة( ،)147الت ػػا يس ػػميها المس ػػمموف بالمدين ػػة وبيه ػػا س ػػكنى الذضػ ػرييف م ػػف
المسمميف ولهـ بيها مساجد "واالسػواؽ المختاػة بهػـ فػي االربػاض كثيػر" ( ،)141وقػد
ػػبهها ابػػف جبيػػر بقرطبػػة مػػف ذيػػث البنيػػاف والعمػراف بقػػاؿ "صجيبػػة ال ػػافا رطبيػػة

البنياف مبانيها كمها بمنحوت الحجػر الم ػروؼ بالكػباف"( ،)142وقػد ا ت ػت اسػواقها

بالمسمميف "واالسواؽ م مورة بهـ وهـ التجار فيها"(.)143

وك ػػاف مق ػػاـ اب ػػف جبي ػػر ب ػػا ب ػػذل المدين ػػة س ػػبعة اي ػػاـ ب ػػا اذ ػػد بنادقه ػػا الت ػػا يس ػػكنها

المس ػػمموف ( ،)144و ػػرج منه ػػا ي ػػوـ الجمع ػػة الا ػػانا والع ػ ػريف ل ػػهر رمض ػػاف المب ػػارؾ

(587بػ ػ 1184 -ـ)  ،الاػػامف والع ػريف ل ػػهر ديسػػمبر (كػػانوف االوؿ) متوجه ػاً الػػى
مدين ػػة اطػ ػرابنش( ،)145لوج ػػود م ػػركبيف به ػػا اذ ػػدبما يتوج ػػب ال ػػى االن ػػدلس وب ػػو نف ػػس
المركع الذي كاف قد توجب بيب الى االسكندرية (.)146

وكاف ابف جبير قد مر بمدينة فمودي( ،)147اذدط المدف الساذمية لجزيػر

ػقمية

والتػ ػ ػػا يسػ ػ ػػكنها المسػ ػ ػػمميف وقػ ػ ػػد كانػ ػ ػػت بػ ػ ػػذل المدينػ ػ ػػة" كثيػػػػػػػرة الخاػػػػػػػ ا واسػػػػػػػ ة
المرافؽ...مرتبػػة االس ػواؽ"( ،)148كػػذلؾ مدينػػة مقمػػة(;)16ا كمهػػا مسػػمموف وبػػا مدينػػة

كبير ومتسعة "فيها السوؽ والمساجد"(.)157

كانػػت مذطػػة ابػػف جبيػػر اال يػػر بػػا مدينػػة اط ػرابنش وقػػد و ػػمها

ػػر يػػوـ السػػبت

الاال ػػث والع ػ ػريف ل ػػهر رمض ػػاف المب ػػارؾ (587ب ػ ػ 1184 -ـ)  ،التاس ػػع والع ػ ػريف

ل هر ديسمبر (كانوف االوؿ) ()171ا وبذل المدينػة مػف الم اركػز التجاريػة المهمػة لوجػود
المرسػػى بػػا السػػاذؿ الجنػػوبا منهػػا وبػػو

ػػالح لرسػػو السػػفف ،بسػػبع موجػػب الهػػادطا

بتكػوف بيػب السػػفف منػة اذا ا ػػتدت الػريح والسػفر منػػب واليػب ال يتعطػػؿ ػتاااً وال
16
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كذلؾ بيهػا "السوؽ والحماـ وجميػى مػا يحتػاج اليػه مػف مرافػؽ المػدف...وهي مرفقػة
موفقػػة لرخػػا السػ ر بهػػا ألنهػػا صمػػه محػػرث صظػػيـ وسػػكانها المسػػمموف والناػػارج

ولكال الفريقيف فيها المساجد والكنائل" (.)152

وكاف مقاـ ابف جبير با بذل المدينة د ا هر( هر واؿ وذي القعػد وذي الذجػة)

وذلؾ لتعذر االبذػار منهػا بسػبع االذػواؿ الجويػة ببقػى بػذل المػد ذتػى ا ػبح الوقػت
مناسباً ل ق ع ،بكػاف اقػ ع المركػع ظهػر يػوـ االربعػاا التاسػع مػف ػهر ذي الذجػة

(587بػ 1184 -ـ) وبو الاالػث

ػر مػف ػهر مػارس ( ذار) وبػو يػوـ ربػة(.)153

وقد است رقت رذمتب بػذل منػذ روجػب مػف اطػرابنش الػى وقػت و ػولب الػى منزلػب بيهػا
ي ػػوـ ال م ػػيس ب ػػا الا ػػانا والع ػ ػريف م ػػف المذ ػػرـ س ػػنة (581ب ػ ػ 1185 -ـ) المواب ػػؽ
ال امس والع ريف مف ابريؿ ما يقارع ا اة وأربعيف يوماً (.)154
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الخاتمػة-:

ينتسػػع ابػػف جبيػػر الػػى ائمػػة ريقػػة سػػكنت االنػػدلس ،درس مػػوـ الذػػديث واتػػـ ذفػػظ
القػػرف ،وقػػد تعمػػـ مػػى يػػد ابيػػب وغيػرل مػػف العممػػاا ،أبمتػػب

ػػفاتب لتقمػػد أربػػع المنا ػػع

با الدولة وبو الكتابة ،كاف ابف جبير متنوع الاقابة بكاف اديبػاً و ػا اًر  ،تعػود ػهرتب
الى تدوينب لرذمتب التا قاـ بها الى ب د الم ػرؽ ل ػرض الذػ  ،ذيػث زار بيهػا العديػد

مػػف البمػػداف واالمػػاكف وسػػجؿ م ػػابداتب بيهػػا بأسػػموع جميػػؿ بػػديع ،ذيػػث كػػاف ي ػػؼ
المدف و ااربا ومعالمها الدينية ومساجدبا وأسواقها والتا كانػت مذػور الد ارسػة ،بضػ ً
ػ ػ ػػف ذلػ ػ ػػؾ بقػ ػ ػػد ضػ ػ ػػمت رذمتػ ػ ػػب و ػ ػ ػػفاً لمن ػ ػ ػواذا السياسػ ػ ػػية واالجتما يػ ػ ػػة والدينيػ ػ ػػة

واالقت ػػادية ،وقػػد تػػـ تػػدويف رذمتػػب مػػى ػػكؿ يوميػػات بقػػد كػػاف يػػذكر السػػا ة واليػػوـ

وال ػػهر والس ػػنة ب ػػالهجري والم ػػي دي ،ب ػػدا رذمت ػػب س ػػنة 578ب ػ ػ 1128 -ـ قا ػػداً
الذ بركع البذر مف غرناطة ونزؿ االسكندرية اـ اتجب الى القابر ومنهػا الػى مينػاا

يذاع بعبر البذر االذمر الى جد قا داً مكػة ومؤديػاً بريضػة الذػ اػـ زار المدينػة

المنور بعدبا توجب الى العراؽ اـ ب د ال ػاـ اػـ توجػب الػى جزيػر

ػقمية اػـ رجػع الػى

بػ دل االنػدلس وقػػد اسػت رقت رذمتػب ػػاميف وا اػة ا ػهر ،وقػػد تميػزت أغمػع االسػواؽ
الت ػػا و ػػفها اب ػػف جبي ػػر ب ػػالتنوع ال س ػػيما تم ػػؾ الت ػػا وج ػػدت ب ػػا الم ػػدف ذات الموق ػػع
التجاري المهـ با طريؽ الذجاج والمسابريف.
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ABSTRACT

Ibn Jubayer was one of the arab travelers,he travel to bilad
almashriq in order to pilgrimage , he grow up in shadow of his
father , who made him to hold accupations and he administer the
writing occupation in aldaola almohidya and he have ahigh
respect because of his science.
His travel contain a lot of diffrint information in political ,
economic , and culture sides , and it was specialize by a lot of
advantage , he was recording it on adaily structure , he was
remember hour , day , month , and year in hijri and meladi , and
he take care of describe the towns and it ancient moument and
mosquses and markets.
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الهػوامش-:

( )1ابػف اآلبػار ،أبػػو بيػد مذمػػد بػف ابػا بكػػر القضػا ا  (،ت658ب ػ 1267 -ـ)ا
التكممػ ػ ػ ػ ػػة لكتػ ػ ػ ػ ػػاع ال ػ ػ ػ ػ ػػمة تػ ػ ػ ػ ػػح

بػ ػ ػ ػ ػػد الس ػ ػ ػ ػ ػ ـ ب ػ ػ ػ ػ ػراس  ،مطبعػ ػ ػ ػ ػػة دار الفكػ ػ ػ ػ ػػر ،

(بي ػ ػػروت  ،)1995 -ج ، 2ص 179؛ اب ػ ػػف ال طي ػ ػػع ،لس ػ ػػاف ال ػ ػػديف ب ػ ػػف ب ػ ػػد ا
التممسانا( ،ت776بػ 1374 -ـ) ،االذاطة با ا بػار غرناطػة ،تػح مذمػد بػد ا
ناف ،ط ،2ال ركة الم رية لمطبا ة والن ر( ،القابر ، )1973-ج ،2ص.237
( )1بمػ بػػف ب ػربف يػػاض الق ػيري قائػػد ػجاع سػػيرل ال ميفػة االمػػوي ب ػاـ بػػف بػػد
الممػػؾ مػػى مقدمػػة جػػيش كبيػػر مػػع مػػب كماػػوـ بػػف يػػاض الػػى ابريقيػػة لمػػا اػػار ابمهػػا

بػ ػأميربـ اب ػػف الذبذ ػػاع بق ػػات البرب ػػر  ،ا ػػـ د ػػؿ االن ػػدلس وتوالب ػػا أذ ػػد

ػػر ػػه اًر

واست هد سنة 125بػ .ينظر ابف ساكر  ،ابو القاسػـ مػا بػف الذسػف بػف ببػب ا ،
(ت571بػ 1175 -ـ)ا تاريخ مدينة دم ػؽ  ،تػح مذػع الػديف ابػا سػعيد مػر بػف
غ ارم ػػة العم ػػري  ،دار الفك ػػر لمطبا ػػة  ( ،بي ػػروت -د .ت) ،ج ،17ص396-395؛
المراك ػ ػ ػػا  ،مذ ػ ػ ػػا ال ػ ػ ػػديف ب ػ ػ ػػف مذم ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػف ب ػ ػ ػػد الواذ ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػف م ػ ػ ػػا التميم ػ ػ ػػا ،
(ت647بػ ػ 1249 -ـ)ا المعجػػع بػػا تم ػػيص ا بػػار الم ػػرع  ،تػػح مذمػػد زيػػنهـ
مذمد زع  ،دار الفرجانا  ( ،القابر  ،)1994-ص.27
( )5المراك ػػا  ،أبػػو بػػد ا مذمػػد بػػف مذمػػد بػػف بػػد الممػػؾ االن ػػاري االوسػػا ،
(ت773ب ػ ػ 1373 -ـ)ا ال ػػذيؿ والتكمم ػػة لكت ػػابا المو ػػوؿ وال ػػمة  ،ت ػػح اذس ػػاف
باس ،مطابع سميا ( ،بيػروت ، )1965 -ج ،2ص595؛ ابػف ال طيػع ،االذاطػة،
ج ،2ص.237
( )6اب ػػف االب ػػار ،التكمم ػػة لكت ػػاع ال ػػمة ،ج ، 2ص117؛ اب ػػف ال طي ػػع ،االذاط ػػة،
ج ،2ص239؛ المق ػ ػ ػ ػ ػ ػػري  ،ػ ػ ػ ػ ػ ػػهاع ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػديف اذم ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػ ػ ػ ػػف مذم ػ ػ ػ ػ ػ ػػد التممس ػ ػ ػ ػ ػ ػػانا،
(ت 1741ب ػ 1631 -ـ)ا نفػػح الطيػػع مػػف غ ػػف االنػػدلس الرطيػػع  ،تػػح اذسػػاف
باس  ،ط ، 5دار

ادر ( ،بيروت ،)2778-ج  ،2ص.382

( )7بمنسػػية مدينػػة قديمػػة بػػا ػػرؽ االنػػدلس وبػػا قا ػػد مػػف قوا ػػد االنػػدلس ذات
ط ػػة بس ػػيذة جمع ػػت يػ ػرات الب ػػر والبذ ػػر وال ػػزرع والض ػػرع طيب ػػة الترب ػػة ينب ػػت بيه ػػا

الز فػ ػراف وكان ػػت كاي ػػر ال يػ ػرات والتج ػػارات بو ػػفت بانه ػػا بس ػػتاف االن ػػدلس .ينظ ػػر
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األدريس ػ ػ ػ ػ ػػا ،اب ػ ػ ػ ػ ػػو ب ػ ػ ػ ػ ػػدا مذم ػ ػ ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػ ػ ػػف مذم ػ ػ ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػ ػ ػػف ب ػ ػ ػ ػ ػػدا ب ػ ػ ػ ػ ػػف ادري ػ ػ ػ ػ ػػس،
(ت567ب ػ ػ ػ 1164 -ـ) ،نزب ػ ػػة الم ػ ػػتاؽ ب ػ ػػا ا تػ ػ ػراؽ االب ػ ػػاؽ ،ط ،1ػ ػػالـ الكت ػ ػػع،
(بيروت ،)1989-م  ،2ص556؛ ابف سعيد الم ربا  ،ابو الذسف مػا بػف موسػى
 (،ت685بػ ػ1286-ـ)ا كتػػاع الج رابيػػة  ،تػػح اسػػما يؿ العربػػا  ،ط ، 1المكتػػع
التجػػاري لمطبا ػػة والن ػػر والتوزيػػع ( ،بيػػروت ، )1977-ص167؛ الذميػػري  ،مذمػػد
بػػد المػػنعـ ( ،كػػاف ذيػاً سػػنة 866ب ػ 1461 -ـ)ا

ػػفب جزيػػر االنػػدلس منت بػػب مػػف

كتػػاع الػػروض المعطػػار بػػا بػػر االقطػػار ،تػػح أ .ليفػػا بروبنسػػاؿ  ،مطبعػػة لجنػػة
التأليؼ والترجمة والن ر (،القابر 74،)1937-
( )8اب ػػف ال طي ػػع ،االذاط ػػة ،ج ،2ص239؛ ال ػػذببا ،ال ػػذببا  ،ػػمس ال ػػديف اب ػػو
بػػد ا مذمػػد بػػف امػػاف بػػف قايمػػاز التركمػػانا( ،ت748بػ ػ  ،)1347 -العبػػر بػػا
ب ػػر م ػػف غب ػػر ،تذقي ػػؽ اب ػػو ب ػػاجر مذم ػػد الس ػػعيد ب ػػف بس ػػيونا زغم ػػوؿ ،دار الكت ػػع
العمميػػة( ،بيػػروت  -د.ت) ،ج ،3ص163؛ الفاسػػا ،مذمػػد بػػف اذمػػد بػػف مػػا تقػػا
الديف ابو الطيع المكا الذسنا( ،ت832بػ 1428 -ـ)ا ذيػؿ التقييػد بػا روا السػند

واالسانيد ،تذقيؽ كمػاؿ يوسػؼ الذػوت ،ط ،1دار الكتػع العمميػةا بيػروت،1997-
ج ،1ص.42-41
( )9ػػاطبة مدينػػة كبيػػر بػػا ػػرؽ االنػػدلس كريمػػة البقعػػة كايػػر الامػػر ظيمػػة الفائػػد
طيبة الهواا يعمؿ بها كاغػد ال نظيػر لػب بػا معمػور االرض .ينظػر االدريسػا ،نزبػة
الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتاؽ،ج ،2ص556؛ القزوينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا  ،زكريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا مذمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف مذمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػود ،
(ت682بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ 1283 -ـ)  ،اػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب د وا بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار العبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد  ،دار

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادر ،

(بيروت -د .ت) ،ص539؛ ابف الػوردي  ،سػراج الػديف ابػو ذفػص مػر بػف المظفػر
البكػػري ( ،ت749ب ػ ػ1348-ـ) ،ري ػػد العجائ ػػع وبري ػػد ال ارئ ػػع  ،ت ػػح انورمذم ػػود
زن ػ ػػاتا ،ط ،1مكتب ػ ػػة الاقاب ػ ػػة االسػ ػ ػ مية( ،الق ػ ػػابر –  ،)2778ص71؛ الذمي ػ ػػري ،
ال ػ ػػروض المعط ػ ػػار ب ػ ػػا ب ػ ػػر االقط ػ ػػار ،ت ػ ػػح اذس ػ ػػاف ب ػ ػػاس  ،ط ،2دار السػ ػ ػراج،
(بيروت ،)1987-ص.337
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( ):الػ ػ ػػذببا  ،سػ ػ ػػير ا ػ ػ ػ ـ النػ ػ ػػب ا ،تذقيػ ػ ػػؽ ػ ػ ػػعيع االرنػ ػ ػػؤوط وذسػ ػ ػػيف االسػ ػ ػػد،
ط،9مؤسسػة الرسػػالة ،بيػروت ،1993-ج ،22ص46-45؛ الفاسػػا ،ذيػؿ التقييػػد ،
ج ،1ص.42-41
(;) الػ ػػذببا ،سػ ػػي ار

ـ النػ ػػب ا ،ج ،22ص46-45؛ المقػ ػػري ،نفػ ػػح الطيػ ػػع ،ج،2

ص.382
( )11الػػذببا ،سػػير ا ػ ـ النػػب ا ،ج ،22ص46-45؛ المقػػري ،نفػػح الطيػػع ،ج،2
ص .387-384وغرناطػػة مدين ػػة قديم ػػة بق ػػرع البي ػػر م ػػف أ م ػػاؿ األن ػػدلس أ ظمه ػػا
وأذسنها وأذ ػنها ومعنابػا رمانػة بم ػة االندلسػييف وسػميت بػذلؾ لذسػنها بقػد و ػفت
بعروس المدف االندلسية .ينظر ياقوت الذموي  ،هاع الػديف ابػو بػد ا الب ػدادي
الذم ػ ػػوي (ت626ب ػ ػ ػ 1228 -ـ) ،معج ػ ػػـ البم ػ ػػداف  ،ط ، 8دار

ػ ػػادر( ،بي ػ ػػروت-

 ،)2717ج ،4ص ،195القزوينػػا ،ااػػار الػػب د ،ص574؛ ابػػف بطوطػة  ،مذمػػد بػػف
بػػد ا الم ػواتا الطنجػػا 779(،بػ ػ 1377 -ـ) ،رذمػػة ابػػف بطوط ػة المسػػما " تذفػػة
النظار با غرائع األم ػار و جائػع األسػفار"  ،تػح مػا المنت ػر الكتػانا  ،ط، 4
مؤسس ػػة الرس ػػالة لمطبا ػػة والن ػػر والتوزي ػػع( ،بي ػػروت ،)1985-ج ،2ص768؛ اب ػػف
سبابا زادل  ،مذمػد بػف مػا البروسػوي ( ،ت997ب ػ 1589 -ـ)  ،اوضػح المسػالؾ
الػ ػػى معربػ ػػة البمػ ػػداف والممالػ ػػؾ  ،تػ ػػح المهػ ػػدي يػ ػػد الرواضػ ػػيب  ،ط ، 2دار ال ػ ػػرع
االس ما( ،بيروت ،)2778-ص.483-482
( )11أبػو سػػعيد امػػاف بػػف بػػد المػػؤمف كػػاف مػػف نبهػػاا اوالد بػػد المػػؤمف ونجبػػائهـ
وذوي ال ػ ػرامة م ػػنهـ ،ك ػػاف مذبػ ػاً ب ػػا االداع م ػػؤا اًر البمه ػػا اجتم ػػع ن ػػدل م ػػف وج ػػول
ال ػػعراا ا يػػاف الكتػػاع مػػا اجتمعػػت لممػػؾ مػػنهـ بعػػدل .ينظػػر المراك ػػا ،المعجػػع،

ص189؛ ابػػف سػػعيد ،الم ػػرع بػػا ذمػػى الم ػػرع  ،تػػح

ػػوقا ضػػيؼ  ،ط ، 4دار

المعارؼ ( ،القابر  ، )1993 -ج ،2ص.384
( )11الذببا ،العبر ،ج ،3ص.163

( )15ال ػػذببا ،س ػػير ا ػ ػ ـ الن ػػب ا ،ج ،22ص46-45؛ اب ػػف ال طي ػػع ،االذاط ػػة،
ج ،2ص231؛ الفاسا ،ذيؿ التقييد ،ج 1نص.42-41
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( )16وبػو العػالـ الرذالػػة ابػف جػػابر الػوادي ا ػػا .ينظػر المقػػري ،نفػح الطيػػع ،ج،2
ص ،537ج ،5ص .471وال ػوادي ا ػػا نسػػبة الػػى وادي اش مدينػػة باالنػػدلس قريبػػة
مف غرناطة .ينظر الذميري،

فة جزير االندلس ،ص.193-192

( )17المقري  ،نفح الطيع ،ج ،2ص.387
( )18اب ػ ػ ػ ػ ػ ػػف جبي ػ ػ ػ ػ ػ ػػر  ،مذم ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػ ػ ػ ػػف اذم ػ ػ ػ ػ ػ ػػد الكن ػ ػ ػ ػ ػ ػػانا االندلس ػ ػ ػ ػ ػ ػػا البمنس ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ،
(ت614بػ 1217 -ـ) ،رذمب ابف جبير ،دار التراث ( ،بيروت ،)1968-ص.7
( )19ابف جبير ،رذمة ،ص.7

( )1:اذمػد بػف ذسػاف بػو الذػاج ابػو جعفػر اذمػد بػف ذسػاف ال رنػاطا  ،ولػد ون ػأ
ب رناطػػة وا ػػت ؿ ب ػػنا ة الطػػع واجػػاد بػػا ممهػػا و ممهػػا و ػػدـ ال ميفػػة المن ػػور
الموذدي بالطع  ،ذ مع ابف جبير ولب كتاع تدبير ال ذة الفػب لم ميفػة المن ػور،
وقد كاف اذد ا ياف غرناطة والمتميزيف مػف ابمهػا قػوي الػذكاا وذسػف الفطػر  ،م ػت ؿ
بػ ػػاالدع و نػ ػػدل ب ار ػ ػػة وبضػ ػػؿ وبػ ػػو طبيػ ػػع وكاتػ ػػع و ػ ػػدـ ب ػ ػػنا ة الطػ ػػع ال ميفػ ػػة
المستن ػػر الموذػػدي وكػػاف ذظي ػاً نػػدل وبػػو مػػف جممػػة الفض ػ ا بػػا

ػػنا ة الطػػع

با ػػبيمية وقطػػف بهػػا تػػوبا بمدينػػة بػػاس .ينظػػر ابػػف ابػػا ا ػػيبعب  ،موبػػؽ الػػديف ابػػو
العباس اذمد بف قاسػـ (،ت668ب ػ 1269 -ـ) ،يػوف االنبػاا بػا طبقػات االطبػاا ،
تح نزار رضا  ،دار مكتبة الذيا (،بيروت -د.ت) ،ص. 535
(; )1ابف جبير ،الرذمة ،ص284؛ المقري  ،نفح الطيع ،ج ،2ص.488
( )11مالقػػة مدينػػة باالنػػدلس مػػى سػػاذؿ بذػػر المجػػاز المعػػروؼ بالزقػػاؽ  ،ذسػػنة
ػػامر ابمػػة كايػػر الػػديار ،وبػػا مدينػػة تجاريػػة تق ػػدبا الم اركػػع والتجػػار بتضػػا فت
مارتها .ينظر يػاقوت الذمػوي  ،معجػـ البمػداف ،ج  ،5ص43؛ ابػف الػوردي ،ريػد
العجائػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع ،ص67؛ القمق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػندي  ،ابػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو العبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس اذمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ،
(ت821ب ػ ػ 1418 -ـ)،

ػػبح اال

ػػى ب ػػا

ػػنا ة االن ػػا  ،المطبع ػػة االميري ػػة ،

(الق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابر  ،)1915 -ج ،5ص219؛ الذمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػري،
ص.178-177
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( )11سبتة بمد م ػهور مػف قوا ػد بػ د الم ػرع ومرسػابا أجػود مرسػى مػى البذػر
وبا مى بر البربر تقابؿ جزير االندلس ف طريؽ الزقاؽ  .ينظػر يػاقوت الذمػوي
 ،معجـ البمداف ،ج  ،3ص182؛ القزوينا  ،اار الب د  ،ص271
( )11بػػاس مدينػػة ظيمػػة وبػػا قا ػػد ب ػ د الم ػػرع مػػف ب دالبرب ػر وبػػا ذاضػػر
البذر وأجؿ مدنب.ينظر القزوينا ،ااػار الػب د ،ص173-172؛ ابػف الػوردي ،ريػد
العجائػػع ،ص55؛ الذميػػري ،الػػروض المعطػػار ،ص435-434؛ ابػػف سػػبابا زاد ،
اوضح المسالؾ ،ص.489-488
( )15المراك ػ ػػا ،الػ ػػذيؿ والتكممػ ػػة ،ج ،2ص676-675؛ ابػ ػػف ال طيػ ػػع ،االذاطػ ػػة
،ج ،2ص.232
( )16اتكة اـ المجد وبا بنت الوزير أذمػد بػف بػد الػرذمف الوق ػا كانػت وباتهػا
يوـ السبت لع ر موف مف عباف سنة (671بػ 1274 -ـ) بعػد زمانػة طاولتهػا مػد

ودبنت با اليوـ التالا .ينظر المراك ا ،الذيؿ والتكممة ،ج ،2ص.676
( )17جيػػاف مدينػػة واسػػعة باالنػػدلس تت ػػؿ بكػػور البيػػر الػػى ناذيػػة الجػػوؼ ػػرقا
قرطبة ،وبا كاير ال

ع ر ي ة االسعار كاير المذوـ والعسؿ لها زائد مػى ا اػة

االؼ قري ػػة كمه ػػا يرب ػػى بيه ػػا دود الذري ػػر .ينظ ػػر االدريس ػػا ،نزب ػػة الم ػػتاؽ ،مػ ػ ،2
ص568؛ يػػاقوت الذمػػوي ،معجػػـ البمػػداف ،ج ، 2ص196-195؛ القمق ػػندي،
اال

ى ،ج ،5ص229؛ الذميري،

ػػبح

فة جزير األندلس ،ص.72-77

( )18المراك ا ،الذيؿ والتكممة ،ج ، 2ص.676
( )19المراك ػػا ،ال ػػذيؿ والتكمم ػػة ،ج ، 2ص 676؛ اب ػػف ال طي ػػع ،االذاط ػػة ،ج،2
ص.232
( )1:ابػػف االبػػار ،التكممػػة  ،ج ،2ص117؛ ابػػف سػػعيد ،الم ػػرع ،ج ، 2ص384؛
الذببا ،العبر،ج ،3ص163؛ ابف ال طيع ،االذاطة ،ج  ،2ص.239

(; )1الفاسا ،ذيؿ التقييد ،ج ،1ص.42-41
( )51ابف جبير ،الرذمة ،ص.7
( )51المراك ا ،الذيؿ والتكممة ،ج ، 2ص.674

( )51الذيؿ والتكممة ،ج ، 2ص678؛ ابف ال طيع ،االذاطة ،ج  ،2ص.234
24

مجلة ديالى 3102 /

العدد التاسع والخمسون
( )55ما ً ينظر الرذمة ،ص.284 ،279، 191، 127، 8، 7

( )56ينظر الرذمة ،ص 53وما بعدبا ،ص 77وما بعدبا ،ص 154وما بعدبا.
( )57الذيؿ والتكممة ،ج ، 2ص.598-597
( )58ينظر الرذمة ،ص.152، 127، 123

( )59جزيػػر طريػػؼ مدينػػة باالنػػدلس مػػى البذػػر ال ػػاما بػػا أوؿ المجػػاز المسػػمى
بالزقػػاؽ  ،وبػػا مدينػػة

ػ ير ي ػػقها نهػػر

ػ ير وبهااسػواؽ وبنػػادؽ وذمامػػات ،وبػػا

منسػػوبة الػػى طريػػؼ اذػػد م ػوالا بنػػا اميػػة .ينظػػر االدريسػػا ،نزبػػة الم ػػتاؽ ،م ػ ،2
ص 539؛ ابػ ػ ػػف سػ ػ ػػعيد ،الج رابيػ ػ ػػة ،ص139؛ الذميػ ػ ػػري،

ػ ػ ػػفة جزيػ ػ ػػر االنػ ػ ػػدلس،

ص127؛ ابف سبابا زاد  ،اوضح المسالؾ ،ص.544
( )5:ق ر م مود

ذ ف كبير بينب وبيف سبتة انػا

ػر مػي ً وبػو مػى ضػفة

البذر تن أ بب المراكع والذ ارريؽ التا يسابر بها الى االندلس وبو مى رأس المجػاز
االقرع الى ديار االنػدلس.ينظر نزبػة الم ػتاؽ ،مػ  ،2ص529؛ الذميػري ،الػروض
المعطار ،ص.476
(; )5الج ازئػػر ال ػػرقية وتتكػػوف بػػذل الجػػزر مػػف ميورقػػة ومنورقػة ويابسػػة وقػػد ا ػػذت
بػػذل التس ػػمية م ػػف موقعه ػػا الك ػػائف ػػرؽ االن ػػدلس  .ينظ ػػر ي ػػاقوت الذم ػػوي  ،معج ػػـ
البمداف  ،ج ،5ص 424؛ ابف سعيد ،الم رع  ،ج  ،2ص 466؛ الذميري ،الػروض
المعطار ،ص ،567،616با ذيف ذكر باذاوف مذداوف بػأف بػذل الجػزر مكونػة مػف
مس جزر رئيسة وبا بضػ ً ػف ميورقػة ومنورقػة ويابسػب وبرمنتيػر وقبريػر  .ينظػر
س ػػا س ػػالـ ،

ػػاـ س ػػالـ  ،ج ازئ ػػر االن ػػدلس المنس ػػية  ،ط ، 1دار العم ػػـ لمم ي ػػيف

(بيػػروت  ، )1984 -ص 15؛ الربيعػػا  ،مػػاد بػػادي مػػو  ،االسػػتراتيجية البذريػػة
االس مية با البذر المتوسط با القرنيف الاالث والرابع الهجرييف  ،ط ، 1دار ذػوراف
 ( ،دم ؽ  ،) 2779 -ص.22
( )61سردانية جزير مى طرؼ البذر ال اما وبػا كبيػر وكايػر الجبػاؿ يوجػد بيهػا
المرجاف ،وا ؿ ابمها روـ ابارقة متبربر متوذ ػوف وبػـ ابػؿ نجػد وذػزـ وال يفػارقوف

الس ػ ح  .ينظػػر ألدريسػػا ،نزبػػة الم ػػتاؽ ،م ػ  ،2ص584؛ ابػػف سػػعيد ،الج رابيػػة،
ص143؛ الذميري ،الروض المعطار ،ص.314
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( )61ابف جبير ،الرذمة  ،ص.8-7

( )61مرسػػى بقوسػػمركة مرسػػى معػػروؼ نػػد الػػروـ بػػا جزيػػر سػػردانية .ينظػػر ابػػف
جبي ػػر ،الرذم ػػة ،ص .9ويب ػػدو اف ب ػػذا المرس ػػى ب ػػو نف ػػس المرس ػػى ال ػػذي و ػػفب اب ػػف
بطوطػػة إذ قػػاؿ "بو ػػمنا الػػى جزيػػر سػػردانية مػػف جػػزر الػػروـ ،ولهػػا مرسػػى جيػػع
ميب

ػع كبػار دائػر بػب ولػب مػد ؿ كأنػب بػاع ال يفػتح إال بػإذف مػنهـ ،وبػب ذ ػوف

د منا اذدبا وبب اسواؽ كاير " .ينظر ،الرذمة ،ج ،2ص.756
( )65الرذمة ،ص.9
()66

ػػقمية جزي ػػر ظيم ػػة مقابم ػػة البريقي ػػة ،وب ػػا ماما ػػة ال ػػكؿ ب ػػيف ك ػػؿ زاوي ػػة

واال ػػرط سػػبعة ايػػاـ ،وبػػا ذ ػػينة كايػػر البمػػداف والقػػرط ،بيهػػا مائػػة وا اػػيف مدينػػة،
غ ازبػػا اسػػد بػػف الفػرات سػػنة (212ب ػ 827 -ـ) .ينظػػر ابػػف ذوقػػؿ  ،مذمػػد بػػف مػػا
ابػػو القاسػػـ الن ػػيبا ( ،ت367ب ػ 977 -ـ)،

ػػور األرض  ،ط ، 2مطبعػػة بريػػؿ ،

(ليدف ،)1938-ؽ ،1ص131-118؛ البكري  ،ابو بيد بػد ا بػف بػد العزيػز ،
(ت487بػ ػ ػ 1714 -ـ)  ،ج رابيػ ػػة االنػ ػػدلس وأوربػ ػػا " مػ ػػأ وذل مػ ػػف كتػ ػػاع المسػ ػػالؾ
والممالػػؾ"  ،تػػح بػػد الػػرذمف الذجػػا  ،مطػػابع دار لبنػػاف لمطبا ػػة والن ػػر (بيػػروت-
 ،)1968ص224-213؛ القزوينػ ػ ػػا ،اػ ػ ػػار الػ ػ ػػب د ،ص216-215؛ ابػ ػ ػػف سػ ػ ػػعيد،
الج رابية ،ص68؛ ابف الوردي ،ريد العجائع ،ص.168،238
( )67قريطش جزير م هور ظيمة با البذر ال ػاما ،وبػا ػامر كايػر ال

ػع

سػػميت برجػػؿ مػػف المجػػوس يقػػاؿ لػػب ق ارطػػا ويسػػمى ايض ػاً اق ػريطش ،وكػػاف بهػػا مئػػة

مدين ػػة .ينظ ػػر البك ػػري ،ج رابي ػػة االن ػػدلس واورب ػػا ،ص212؛ اب ػػف س ػػعيد ،الج رابي ػػة،
ص177-169؛ الذميػ ػػري ،الػ ػػروض المعطػ ػػار ،ص51؛ ابػ ػػف سػ ػػبابا زاد  ،اوضػ ػػح
المسالؾ ،ص.166
( )68ابف جبير ،الرذمة  ،ص.12-17
( )69ابف جبير ،الرذمة ،ص.14-13
( )6:برمة بمد ذات اسواؽ با كور ال ربية مف م ر با طريؽ االسكندرية مف
بسطاط .ينظر ياقوت الذموي ،معجـ البمداف ،ج ، 1ص.473

(; )6ابف جبير ،الرذمة  ،ص.17
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( )71قميوع وبا مف القابر با جهة ال ماؿ مى نذػو برسػخ ون ػؼ وبػا مدينػة
ظيم ػ ػػة ك ػ ػػاف به ػ ػػا ال ػ ػػؼ وس ػ ػػبعمائة الػ ػ ػػؼ بس ػ ػػتاف وبه ػ ػػا انػ ػ ػواع الفاكه ػ ػػة ب ػ ػػا غايػ ػ ػػة
الر ص.ينظػػر ابػػف الػػوردي ،ريػػد العجائػػع ،ص97؛ القمق ػػندي ،

ػػبح اال

ػػى،

ج ،5ص.219
( )71ابػػف جبيػػر ،الرذمػػة ،ص .17واذػػد بػػذل االسػواؽ كانػػت تقػػاـ يػػوـ الجمعػػة وكػػاف
يجتمػػع بيػػب ا ػػداد ال تذ ػػى مػػف الناس.ينظر السػ اوي ،ػػمس الػػديف مذمػػد بػػف بػػد
ال ػػرذمف(،ت972ب ػ ػ 1496 -ـ) ،البم ػػدانيات ،تذقي ػػؽ ذس ػػاـ ب ػػف مذم ػػد القط ػػاف ،دار
العطاا( ،السعودية ،)2771-ص.245
( )71ابف جبير ،الرذمة ،ص.27-17
( )75الجيز بمد قديـ مى اطاا النيؿ ال ربا تجال م ر ،بيها د مسػاجد وبػا
قريػػة كبيػػر جميمػػة البنيػػاف ا تطهػػا مػػرو بػػف العػػاص .ينظػػر يػػاقوت الذمػػوي ،معجػػـ

البم ػػداف ،ج ،2ص277؛ اب ػػف ال ػػوردي ،ري ػػد العجائ ػػع ،ص91؛ القمق ػػندي،
اال

ػػبح

ػ ػ ػ ػ ػػى ،ج ،4ص67؛ الذميػ ػ ػ ػ ػػري ،الػ ػ ػ ػ ػػروض المعطػ ػ ػ ػ ػػار ،ص183؛ الس ػ ػ ػ ػ ػ اوي،

البمدانيات ،ص.142
( )76ابف جبير ،الرذمة  ،ص.27
( )77منية ابف ال

يع وبا مى الضػفة ال ػرقية مػف النيػؿ وبػا ػامر باالسػواؽ

والذمامات وسػائر م اربػؽ المػدف ولهػا جنػات وارض مت ػمة ومتنزبػات ومبػانا ذسػنة.
ينظر الذميري ،الروض المعطار ،ص.548
( )78ابف جبير ،الرذمة ،ص.37
( )79ق ػػوص مدين ػػة كبي ػػر ب ػػا الجه ػػة ال ػػرقية م ػػف الني ػػؿ به ػػا منب ػػر واسػ ػواؽ جانع ػػة
والمسػػابر اليهػػا كايػػر والبضػػا ات نابقػػة والمكاسػػع رائجػػة والبركػػات ظػػابر وبػػا ازليػػة

قديمػػة .ينظر يػػاقوت الذمػػوي ،معجػػـ البمػػداف ،مػ  ،4ص413؛ ابػػف بطوطػػة ،الرذمػػة،
ج ،1ص68؛ القمق ػ ػػندي،

ػ ػػبح اال

ػ ػػى ،ج ،3ص571-577؛ نا ػ ػػر سػ ػػرو ،

ذميد الػديف ابػو معػيف الػديف القباديػانا المػروزي (ت841ب ػ 1788 -ـ)  ،سػفرنامب ،
تػ ػػر يذيػ ػػى ال

ػ ػػاع  ،ط ، 2مطػ ػػابع الهيئػ ػػة الم ػ ػرية العامػ ػػة ( ،القػ ػػابر ،)1993-

ص.131
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( )7:ابف جبير ،الرذمة  ،ص.29

(; )7منفموط بميد نذو المعر بال عيد االوسط تذت اسيوط مى مرذمة منها
وبا با بر ال رع ف النيؿ وبها مسجد جامع .ينظر ابف سبابا زاد  ،اوضح
المسالؾ . 677،
( )81ابف جبير ،الرذمة ،ص.32
( )81ابػػا تػػي

مدينػػة مػػف ال ػػعيد بػػا بػػر ال ػػرع ػػف النيػػؿ بػػا بػػر اسػػيوط مػػى

بعػػض مرذمػػة منهػػا ،وبيهػػا ال

ػ اش الكايػػر الػػذي يعمػػؿ منػػب االبيػػوف .ينظػػر ابػػف

سبابا زاد  ،اوضح المسالؾ ،ص.128
( )81ابف جبير ،الرذمة  ،ص.33
( )85ي ػػذاع مدين ػػة ب ػػا أ م ػػى ال ػػذراا المنس ػػوبة اليه ػػا ومنه ػػا المج ػػاز ال ػػى ج ػػد
لكونهػػا واقعػػة مػػى ػػاطاا البذػػر وبػػا مذػػط السػػفف ومجمػػع التجػػار بػ اًر وبذػ اًر ،وبػػا

كايػػر الذػػوت والمػػبف يذمػػؿ اليهػػا الػػزرع والتمػػر مػػف
سود االلواف يمتذفوف بم ذؼ

ػػعيد م ػػر ،وابمهػػا البجػػا وبػػـ

فراا وي دوف مى رؤوسػهـ

الع ػػابة ا ػػبعاً وب ػػـ ال يورا ػػوف البن ػػات.ينظر اب ػػف ذوق ػػؿ،

ػائع ويكػوف ػرض
ػػور االرض ،ؽ، 1

ص162؛ ابػف سػعيد ،الج رابيػػة ،ص116؛ ابػف الػػوردي ،ريػد العجائػػع ،ص141؛
ابػ ػػف بطوطػ ػػة ،الرذمػ ػػة ،ج ،1ص69؛ نا ػ ػػر سػ ػػرو ،سػ ػػفر نامػ ػػة ،ص134-133؛
الذميري ،الروض المعطار ،ص.423
( )86ابػف جبيػر  ،الرذمػػة ،ص37؛ ابػف بطوطػة ،الرذمػػة ،ص .68وذكػر ابػف اال ػػو
اف اسواؽ مدينة قوص " لها اذواؿ رطؿ المذـ وال بز وال ضر امامائة و مسػة

ػر

بػ ػػاقا الذ ػ ػوائ ليتػ ػػا مائتػ ػػا دربػ ػػـ ".ينظػ ػػر ابػ ػػف األ ػ ػػو  ،مذمػ ػػد بػ ػػف اذمػ ػػد القر ػ ػػا
(،ت729ب ػ 1328 -ـ) ،معػػالـ القربػػب بػػا أذكػػاـ الذسػػبة ،من ػػور ضػػمف ا اػػة كتػػع
ب ػػا الذس ػػبة تذ ػػت نػ ػواف ب ػػا "التػ ػراث االقت ػػادي اإلسػ ػ ما"  ،ط ، 1دار الذداا ػػة
(،بيروت1997-ـ) ،ص.117
( )87ابف جبير ،الرذمة ،ص.41
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( )88و ػ ػػؼ لنػ ػػا ابػ ػػف جبيػ ػػر بػ ػػذل الج ػ ػ ع التػ ػػا تذمػ ػػؿ الذجػ ػػاج بػ ػػا البذػ ػػر بقػ ػػاؿ
" والج ع التا ينفقونها با بذا البذر الفر ونا ممفقة االن اا اليستعمؿ بيها مسػمار
البتة ،انما با م يطػة بػأمراس مػف القنبػار وبػو ق ػر جػوز النارجيػؿ يدرسػونب الػى اف
يت ػيط ويفتمػوف منػب أم ارسػاً ي يطػوف بهػػا الم اركػع وي ممونهػا بدسػر مػف يػداف الن ػػؿ،
بػػإذا برغ ػوا مػػف ان ػػاا الجمبػػة مػػى بػػذل ال ػػفة سػػقوبا بالسػػمف او بػػدبف ال ػػروع او

بػػدبف القػػرش وبػػو اذسنها...ومق ػػدبـ بػػا دبػػاف الجمبػػة ليمػػيف ودبػػا ويرطػػع لكا ػر
ال عاع المعترضة با بذا البذر ،ولذلؾ ال ي ربوف بيب المركع المسػماري" .ينظػر
الرذمة ،ص42
( )89الرذمة ،ص.44
( )8:ابف جبير ،الرذمة  ،ص.46
(; )8ابف جبير ،الرذمة  ،ص.47

( )91ابف جبير ،الرذمة  ،ص ،52-51ص.144-143
( )91الرذمة  ،ص.87-86
( )91الرذمة  ،ص.87

( )95ابف جبير ،الرذمة ،ص ،76ابف بطوطة ،الرذمة ،ص.162
( )96ابػػف جبيػػر ،الرذمػػة ،ص ،76ابػػف بطوطػػة ،الرذمػػة ،ص .162والب ػ اززيف جمػػع
بػ ػزاز وبوب ػػائع الاي ػػاع واالمتع ػػة .ينظ ػػر اب ػػف منظ ػػور ،اب ػػو الفض ػػؿ جم ػػاؿ ال ػػديف ب ػػف
مكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرـ( ،ت711بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ1311-ـ) ،لسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرع  ،ط ، 1دار

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادر،

(بيػ ػ ػ ػ ػػروت ، )1955-ج ، 5ص311؛ الزبيػ ػ ػ ػ ػػدي  ،مذمػ ػ ػ ػ ػػد مرتضػ ػ ػ ػ ػػى الذسػ ػ ػ ػ ػػينا ،
(ت1275ب ػ 1791 -ـ) ،تػاج العػروس مػف جػوابر القػاموس  ،تػح بػد الفتػاح الذمػػو
ومجمو ػ ػػة م ػ ػػف المذقق ػ ػػيف  ،مطبع ػ ػػة ذكوم ػ ػػة الكوي ػ ػػت ( ،الكوي ػ ػػت ،)1986-ج،15
ص.28
( )97ابػػف جبيػػر ،الرذمػػة ،ص76؛ ابػػف بطوطػػة ،الرذمػػة ،ص.162وبػػاع بنػػا ػػيبة
اذد ابواع الذرـ ال ريؼ التسعة

ر ،وبذا الباع يفتح مى ا اة ابواع ،وبػو بػاع

بنا بد مس ،ومنب كاف د وؿ ال مفاا.ينظر ابف جبير ،الرذمة  ،ص.73
( )98ابف جبير ،الرذمة  ،ص.67
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مػػى برسػػخ مػػف مكػػة طولهػػا مػػي ف ،وبػػا بػػيف جبمػػيف مطمػػيف ميهػػا

بهػػا م ػػانع و بػػار و انػػات وذوانيػػت تعمػػر ايػػاـ الموسػػـ وت مػػو بقيػػة السػػنة اال ممػػف
يذفظها .ينظر القزوينا ،اػار الػب د ،ص123؛ ابػف سػبابا زاد  ،اوضػح المسػالؾ،
ص.678
( )9:ابػػف جبيػػر ،الرذمػػة ،ص .147واكػػد المقدسػػا مػػى اف التجػػار بػػا بػػذل الػػب د
مفيد لوجود سوؽ منى .ينظػر المقدسػا  ،ػمس الػديف ابػو بػد ا مذمػد بػف اذمػد
بػػف ابػػا بكػػر المعػػروؼ بالب ػػاري ( ،ت 387بػ ػ997-ـ) ،أذسػػف التقاسػػيـ بػػا معربػػة
االقػ ػ ػ ػ ػ ػػاليـ  ،ت ػ ػ ػ ػ ػ ػػح مذم ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ام ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف الض ػ ػ ػ ػ ػ ػػناوي  ،ط ، 1دار الكت ػ ػ ػ ػ ػ ػػع العممي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،
( بيروت  ،) 2773 -ص.97
(; )9ابف جبير ،الرذمة  ،ص.143
( ):1الرذمة  ،ص.144
( ):1الرذمة  ،ص.157
( ):1ابف جبير ،الرذمة ،ص.161
( ):5زبيػػد بنػػت جعفػػر بػػف ابػػا جعفػػر المن ػػور بػػف مذمػػد بػػف مػػا بػػف بػػد ا بػػف
العباس بف بد المطمع بف با ـ واسمها أمة العزيز وجدبا المن ور بػو الػذي لقبهػا

زبيػػد وبػػا سػػيد جميمػػة تزوجهػػا ال ميفػػة بػػاروف الر ػػيد سػػنة (165ب ػ781-ـ) وولػػدت
ل ػػب مذم ػػد االم ػػيف ،وكان ػػت م ػػف ذوات العق ػػؿ والػ ػرأي والف ػػاذة والب غ ػػة توبيػ ػت س ػػنة
(216ب ػ ػ 831-ـ).ينظػ ػػر ابػ ػػف سػ ػػاكر ،تػ ػػاريخ دم ػ ػػؽ ،ج ،56ص215؛ الػ ػػذببا،
سير ا

ـ النب ا ،ج ،17ص.241

( ):6الرذمة ،ص.165

( ):7الاعمبية مف منازؿ طريؽ مكة مػف الكوبػة بعػد ال ػقؽ وقبػؿ ال زيميػة وبػا اماػا
الطريػػؽ ،سػػميت باعمبػػة بػػف مػػرو بػػف وبريقػػاا بػػف ػػامر مػػاا السػػماا.ينظر يػػاقوت
الذموي ،معجـ البمداف،ج ،2ص.78
( ):8ابف جبير ،الرذمة ،ص164؛ ابف بطوطة ،الرذمة،ج ،1ص.192
( ):9الرذم ػػة ،ص169؛ اب ػػف بطوط ػػة ،الرذم ػػة ،ج ،1ص239؛ الذمي ػػري ،ال ػػروض
المعطار ،ص.197
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( )::ابف جبير ،الرذمة ،ص.169
(; ):ابف جبير ،الرذمة ،ص.177

( );1زريراف قرية بالعراؽ بينها وبيف ب داد سبعة ب ارسػخ مػى جػاد الذػاج اذا ارادوا

الكوبػػة مػػف ب ػػداد .ينظػػر يػػاقوت الذمػػوي ،معجػػـ البمػػداف ،ج ،3ص147؛ الذميػػري،
الروض المعطار ،ص.295

( );1ابف جبير ،الرذمة ،ص172؛ الذميري ،الروض المعطار ،ص.295
();1

ر ػر وبػا قريتػاف مػف سػواد ب ػداد

ر ػر العميػا و ر ػر السػفمى وبمػا

مػى ضػػفة نهػػر يسػى ،وبػػا مدينػػة ػامر كايػػر التجػػار واالسػواؽ وبيهػػا بواكػػب و يػػر
وابر.ينظ ػ ػػر ي ػ ػػاقوت الذم ػ ػػوي ،معج ػ ػػـ البم ػ ػػداف ،ج ،3ص471؛ الذمي ػ ػػري ،ال ػ ػػروض
المعطار ،ص.357
( );5ابف جبير ،الرذمة ،ص173؛ الذميري ،الروض المعطار ،ص.357
( );6ابف جبير ،الرذمة .173،

( );7ابف جبير ،الرذمة ،ص.187-179
( );8ابف جبير ،الرذمة ،ص.181
( );9ابػ ػػف جبيػ ػػر ،الرذمػ ػػة ،ص .183-182ويػ ػػذكر ابػ ػػف بطوطػ ػػة اف ا ظػ ػػـ اس ػ ػواؽ
ال رقية (الر ابة) "سوؽ يعرؼ بالا ااا ،كؿ
السػػوؽ المدرسػػة النظاميػػة العجيبػػة التػػا

نا ة بيب مى ذػد  ،وبػا وسػط بػذا

ػػارت االماػػاؿ تضػػرع بذسػػنها  ،وبػػا

ػرل

المدرسة المستن رية" .ينظر ،الرذمة ،ج ،1ص.244-243
( );:الرذمػػة ،ص .184والمو ػػؿ بػػا قا ػػد بػ د الجزيػػر غربػػا دجمػػة ،وبػػا مػػف
أذسػػف الػػب د منظ ػ اًر بػػا ميابهػػا وبسػػاتينها و ػوار ها التػػا مػػى دجمػػة ،وابمهػػا بػػيهـ
و ػػية وبيهػػا

ػػنائع جمػػة ال سػػيما اوانػػا النذػػاس المطعػػـ يذمػػؿ منهػػا لمممػػوؾ،

كػ ػ ػ ػػذلؾ ايػ ػ ػ ػػاع الذريػ ػ ػ ػػر التػ ػ ػ ػػا تنس ػ ػ ػ ػ بهػ ػ ػ ػػا .ينظػ ػ ػ ػػر المقدسػ ػ ػ ػػا ،اذسػ ػ ػ ػػف التقاسػ ػ ػ ػػيـ،
ص126-125؛ ابف سعيد ،الج رابية ،ص.157
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(;;) تكريػػت وتقػػع بػػيف دجمػػة والف ػرات ،وبػػا مدينػػة قيسػػاريات قديمػػة كبيػػر واسػػعة
االرج ػ ػػاا جميم ػ ػػة االسػ ػ ػواؽ.ينظر ابػ ػ ػػف س ػ ػػعيد ،الج رابي ػ ػػة ،ص158-157؛ يػ ػ ػػاقوت
الذموي ،معجـ البمداف ،ج ،2ص39-38؛ ابف سبابا زادل ،أوضح المسػالؾ-251،
.252
( )111الرذمة ،ص186؛ ابف بطوطة  ،الرذمة .254 ،
( )111الربض وبو ما ذوؿ المدينػة ينظػر الػرازي  ،مذمػد بػف ابػا بكػر بػف بػد
القادر(ت666ب ػ1267-ـ)  ،م تػار ال ػذاح  ،نػا بترتيبػب  ،مذمػود ػاطر  ،دار
الفكر لمطبا ة والن ر والتوزيع (بيروت ، )2779-ص.175
( )111اب ػػف جبي ػػر ،الرذم ػػة ،ص188؛ اب ػػف بطوط ػػة ،الرذم ػػة ،ص255؛ الذمي ػػري،
الروض المعطار ،ص.563

( )115القيس ػػارية (القي ػػارية) كمم ػػة اغريقي ػػة وتعن ػػا مس ػػتعمر وب ػػا مجمو ػػة م ػػف
المبػػانا العامػػة التػػا تكػػوف مػػى ػػكؿ مجمعػػات مػػف الذوانيػػت والػػورش وت تمػػؼ ػػف
السػ ػػوؽ بكبػ ػػر الذجػ ػػـ ووجػ ػػود مجمو ػ ػػة مػ ػػف القا ػ ػػات او االروقػ ػػة المسػ ػػقفة .ينظػ ػػر
السػػامرائا ،بهػػار اذمػػد " ،اسػواؽ ب ػ د االنػػدلس مػػف القػػرف ال اربػػع الهجػػري ذتػػى نهايػػة
القرف السػابع الهجػري" ،اطروذػة دكتػورال غيػر من ػور من ػور ( ،الجامعػة المستن ػرية
 كمية التربية ، )2712-ص.97( )116ابف جبير ،الرذمة  ،ص189-188؛ ابف بطوطة ،الرذمة ،ص255
( )117دني ر بمد

ظيمة م ػهور مػف نػواذا الجزيػر قػرع مػارديف ،وبػا م ػرال

نظيػػر لهػػا كب ػ اًر وكاػػر ابػػؿ و ظػػـ اس ػواؽ ولػػيس بهػػا نهػػر جػػار انمػػا ي ػربوف مػػف بػػار
ذبة .ينظر ياقوت الذموي ،معجـ البمداف ،ج ،2ص.478

( )118ابف جبير ،الرذمة ،ص194-193؛ الذميري ،الروض المعطار ،ص.257
( )119الرذمة  ،ص.194
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( )11:ذػ ػراف مدين ػػة م ػػف دي ػػار مض ػػر قديم ػػة تيق ػػة وب ػػا مدين ػػة ال ػػابئييف ،وب ػػا
مضػ ػػرع الماػ ػػؿ بػ ػػا

ػ ػػاغتها بيقاؿ" ػ ػػاغة ذ ػ ػراف" وبػ ػػا جيػ ػػد األقطػ ػػاف و ػ ػػذيذة

االوزاف .ينظ ػػر المقدس ػػا ،اذس ػػف التقاس ػػيـ ،ص137؛ الن ػػويري ،نهاي ػػة االرع ،ج،1
ص342؛ ابػ ػػف الػ ػػوردي ،ريػ ػػد العجائػ ػػع ،ص375؛ الذميػ ػػري ،الػ ػػروض المعطػ ػػار،
ص.192-191
(; )11الرذمة  ،ص.198
( )111الرذمة  ،ص.199
( )111منػب

بمػػد بناذيػػة قنسػريف ومػػف كوربػػا وبػا مدينػػة كبيػػر وبيهػا اسػواؽ ػػامر

وتجػػارات دائػػر وغػ ت وارزاؽ واكاػػر ا ػػجاربا التػػوت لتربيػػة دود الذريػػري ينظػر ابػػف

ذوق ػ ػػؿ،

ػ ػػور االرض ،ؽ ،1ص181-187؛ اب ػ ػػف س ػ ػػعيد ،الج رابي ػ ػػة ،ص-154

155؛ الذمي ػػري ،ال ػػروض المعط ػػار ،ص547؛ اب ػػف س ػػبابا زاد  ،اوض ػػح المس ػػالؾ،
ص.674-673
( )111الرذمة  ،ص.271
( )115ب ازغػػة ضػػويعة مػػف جنػػد قنس ػريف  ،وبػػا مػػى مرذمػػة مػػف ذمػػع بػػا الجهػػة
ال ػ ػػمالية ال ػ ػػرقية .ينظػ ػػر يػ ػػاقوت الذمػ ػػوي  ،معجػ ػػـ البمػ ػػداف ،ج ، 1ص479؛ ابػ ػػف
سبابا زاد  ،اوضح المسالؾ ،ص.279
( )116ابف جبير ،الرذمة ،ص.271

( )117ذمػػع مدينػػة ظيمػػة كايػػر ال ي ػرات طيبػػة اله ػواا

ػػذيذة التربػػة بهػػا سػػور

وقمع ػػة ذ ػػينة وبه ػػا مق ػػاـ إبػ ػرابيـ ال مي ػػؿ مي ػػب السػ ػ ـ .ينظ ػػر اب ػػف ذوق ػػؿ،

ػػور

االرض ،ؽ ،1ص177؛ القزوينػػا ،اػػار الػػب د ،ص184-183؛ ابػػف سػػبابا زاد ،
اوضح المسالؾ ،ص.298-197
( )118السماط مػف السػمط وبػو ال ػؼ ،واآلجػر القػائـ بعضػب مػى بعػض ينظػر
ابف منظور ،لسػاف العػرع ،ج ،7ص .322وقػد ذكػرل ابػف بطوطػة بمعنػى ال ػؼ مػف
الدكاكيف ينظر الرذمة ،ج ،1ص.88
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( )119الرذمػػة ،ص273؛ ابػػف بطوطػػة ،الرذمػػة ،ج ،1ص .88ويقػػوؿ القزوينػػا إف
مػػف جائػػع ذمػػع سػػوؽ الزجػػاج لكاػػر مػػا بيػػب مػػف الط ارئػػؼ العجيبػػة واآلالت المطيفػػة
تذمػػؿ الػػى سػػائر الػػب د لمتذػػؼ والهػػدايا ،كػػذلؾ سػػوؽ المػػزوقيف بفيػػب اآلالت العجيبػػة
المزوقة .ينظر اار الب د ،ص.184-183
( )11:الرذمة  ،ص.274-273
(; )11سفر نامة  ،ص17
( )111ذمػػا

مػػف كػػور ذمػػص بال ػػاـ وبػػا مدينػػة طيبػػة بػػا وسػػطها نهػػر يسػػمى

العا ػػا وبػػا مدينػػة ظيمػػة كايػػر ال ي ػرات ر ي ػػة األسػػعار وبػػا مػػف أن ػزل المػػدف
ال ػػامية .ينظػػر يػػاقوت الذمػػوي ،معجػػـ البمػػداف ،ج ،2ص 377؛ ابػػف سػػبابا زاد ،
اوضح المسالؾ .ص.377

( )111وبو نهر العا ا .ينظر ابف سبابا زاد  ،اوضح المسالؾ .377 ،
( )111ابف جبير ،الرذمة  ،ص.277-276
( )115ابف جبير ،الرذمة  ،ص.277

( )116ابف جبير ،الرذمة ،ص..277
( )117ذمػػص وب ػػا أ ػػح ب ػ د ال ػػاـ بػ ػواا وترب ػػة وبػػا ب ػػا مس ػػتو م ػػف االرض
ػػبة ج ػػدا ينظ ػػر اب ػػف ذوق ػػؿ ،

ػػور االرض ،ؽ ،1ص177-176؛ القزوين ػػا،

اار الب د ،ص185-184؛ ابف سبابا زاد  ،اوضح المسالؾ ،ص.371-377
( )118ابف جبير ،الرذمة  ،ص.279-278
( )119ابف جبير ،الرذمة  ،ص.276
( )11:ابف جبير ،الرذمة ،ص.279
(;)11

ور االرض ،ؽ ،1ص.176

( )151ال رزييف ومفردبا زار وبو

انع ال ػرز وال ػرز مػف جيػد الجػوبر ورديئػب

م ػ ػػف الذج ػ ػػار  ،وال ػ ػػرز ياط ػ ػػة األدـ .ينظ ػ ػػر اب ػ ػػف منظ ػ ػػور ،لس ػ ػػاف الع ػ ػػرع ،ج،5
ص344؛ الزبيدي ،تاج العروس ،ج ،15ص.133
( )151ال فاريف مف ال فر ،وبو ضرع مف النذاس ت نع منػب األوانػا و ػانعب
ال فار .ينظر الزبيدي ،تاج العروس ،ج ،15ص.332
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( )151العط ػػاريف اس ػػـ ج ػػامع لمطي ػػع والعط ػػار بائعػ ػب .ينظ ػػر اب ػػف منظ ػػور ،لس ػػاف
العرع ،ج ،4ص582؛ الزبيدي ،تاج العروس ،ج ،13ص.82-79
( )155ابػ ػ ػ ػ ػػف جبيػ ػ ػ ػ ػػر ،الرذمػ ػ ػ ػ ػػة ،ص219-217؛ ابػ ػ ػ ػ ػػف بطوطػ ػ ػ ػ ػػة ،الرذمػ ػ ػ ػ ػػة ،ج،1
ص.177-176
( )156الرذمة ،ص.236
( )157اب ػ ػػف جبي ػ ػػر ،الرذم ػ ػػة ،ص227؛ اب ػ ػػف ال ػ ػػوردي  ،ري ػ ػػد العجائ ػ ػػع ،ص99؛
الذميري ،الروض المعطار ،ص.239
( )158ابف جبير ،الرذمة ،ص.245-244
( )159ابف جبير ،الرذمة  ،ص.263
( )15:مسينة (مسينا) وبا مدينة ظيمة تقابؿ براالبرن
قوا ػػد جزيػػر

ند المجاز وبػا إذػدط

ػػقمية ،سػػاذمها بهػػي وارضػػها طيبػػة المنابػػت وبػػا دار ان ػػاا وبهػػا ذػػط

واق ع وبها تجتمع السفف الكبار والمسابروف والتجار مف ب د الروـ واالس ـ .ينظػر
االدريس ػػا ،نزب ػػة الم ػػتاؽ ،مػ ػ  ،2ص595؛ اب ػػف س ػػعيد  ،الج رابي ػػة ،ص68؛ اب ػػف
الوردي ،ريد العجائع ،ص168؛ الذميري ،الروض المعطار ،ص.559
(; )15ابف جبير ،الرذمة ،ص.266-265
( )161ب رمػ ػػة( :بمػ ػػرـ) وبػ ػػا مػ ػػف مػ ػػدف

ػ ػػقمية الم ػ ػػهور وبػ ػػا مػ ػػدينتها العظمػ ػػى

وكرسا الس طيف ،وبا مى ساذؿ البذر مف الجانع ال ربا  ،وبػا ذسػنة المبػانا
بديع ػػة االتق ػػاف .ينظ ػػر اب ػػف ال ػػوردي ،ري ػػد العجائ ػػع ،ص168؛ اب ػػف س ػػبابا زاد ،
اوضح المسالؾ ،ص.223
( )161ابف جبير ،الرذمة ،ص.267-266
( )161الرذمة ،ص.273-272

( )165ابف جبير ،الرذمة ،ص.273
( )166ابف جبير ،الرذمة ،ص.274
( )167اطػرابنش مدينػػة قديمػػة مسػػور بيضػػاا كالذمامػػة يذػػدؽ بهػػا البذػػر مػػف جميػػع

جهاتهػػا ويسػػمؾ اليهػػا مػػى قنطػػر مػػى بػػاع ػػرقيها ومرسػػابا بالجانػػع الجنػػوبا منهػػا.

ينظر ،الذميري ،الروض المعطار ،ص.379
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( )168ابف جبير ،الرذمة ،ص.274

( )169ػػفمودي (جفم ػػوذ) مدين ػػة ذ ػػينة ب ػػقمية ب ػػوؽ جب ػػؿ م ػػى ػػاطاا البذ ػػر
ومنهػػا ن ػػر اجنػػاس العػػود الػػذي تن ػػأمنب الم اركػػع .ينظػػر يػػاقوت الذمػػوي ،معجػػـ
البمداف ،ج ،2ص.147
( )16:ابف جبير  ،الرذمة ،ص.277
(; )16مقمة بمد بجزير

قمية يسكنها المسمموف وبا منزؿ رذع ومزارع

وبها سوؽ قائمة وبعمة و نا ات .ينظر الذميري ،الروض المعطار ،ص.412
( )171ابف جبير ،الرذمة ،ص274؛ الذميري ،الروض المعطار ،ص.412
( )171ابف جبير ،الرذمة  ،ص.275-274
( )171ابف جبير ،الرذمة  ،ص.275

( )175ابف جبير ،الرذمة  ،ص.283-276
( )176ابف جبير ،الرذمة  ،ص.284
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الماادر والمراجى -:
اوالا  :الماادر االولية :

 ابف اآلبار ا أبو صبيدا محمد بف ابي بكر القضاصي ا(ت87:هػ1181-ـ) .1التكممػ ػ ػ ػػة لكتػ ػ ػ ػػاع ال ػ ػ ػ ػػمة تػ ػ ػ ػػح

بػ ػ ػ ػػد الس ػ ػ ػ ػ ـ ب ػ ػ ػ ػراس ،مطبعػ ػ ػ ػػة دار الفكػ ػ ػ ػػر،

(بيروت. )1995-

 ابف األخوة ا محمد بف احمد القر ي ا (ت;91هػ151:-ـ) .1معػػالـ القربػػب بػػا أذكػػاـ الذسػػبة ،من ػػور ضػػمف ا اػػة كتػػع بػػا الذسػػبة تذػػت

ن ػ ػ ػ ػ ػ ػواف بػ ػ ػ ػ ػ ػػا "الت ػ ػ ػ ػ ػ ػراث االقت ػ ػ ػ ػ ػ ػػادي اإلس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ما"  ،ط ، 1دار الذدااػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،

(بيروت1997-ـ)
محمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف صبػػػػػد ا

 -االدريسػػػػػي ا ابػػػػػو صبػػػػػد ا

بػػػػػف ادريػػػػػل

(781هػ1186-ـ) .
 .5نزبة الم تاؽ با ا تراؽ اآلباؽ ،ط ، 1معالـ الكتع ( ،بيروت)1989-

 -ابػػػػػػف ابػػػػػػي ااػػػػػػيب ة ا موفػػػػػػؽ الػػػػػػديف ابػػػػػػو ال بػػػػػػال احمػػػػػػد بػػػػػػف اسػػػػػػـ ا

(ت88:هػ118;-ـ).

 .6يػ ػػوف االنبػ ػػاا بػ ػػا طبقػ ػػات االطبػ ػػاا  ،تػ ػػح ن ػ ػزار رضػ ػػا  ،دار مكتبػ ػػة الذيػ ػػا ،
(بيروت  -د.ت) .

 -ابف بطوطة ا محمد بف صبد ا

المواتي الطنجي ا(;99هػ1599-ـ) .

 .7رذمػ ػػة ابػ ػػف بطوط ػ ػة المسػ ػػما " تذفػ ػػة النظػ ػػار بػ ػػا غ ارئػ ػػع االم ػ ػػار و جائػ ػػع
االسػفار"  ،تػح مػا المنت ػر الكتػانا  ،ط ، 4مؤسسػة الرسػالة لمطبا ػة والن ػػر
والتوزيع ( ،بيروت. )1985-
 -البكرر ا أبو صبيد صبد ا

بف صبد ال ي ا (ت6:9هػ1116-ـ) .

 .8ج رابيػ ػػة االنػ ػػدلس واوربػ ػػا " مػ ػػأ وذل مػ ػػف كتػ ػػاع المسػ ػػالؾ والممالػ ػػؾ"  ،تػ ػػح بػ ػػد
الرذمف الذجا  ،مطابع دار لبناف لمطبا ة والن ر (بيروت)1968-

 ابف جبير ا محمد بف احمد الكناني االندلسي البمنسي ا( ت816هػ1119-ـ) .9رذمب ابف جبير  ،دار التراث ( ،بيروت)1968-
37

مجلة ديالى 3102 /

العدد التاسع والخمسون

 -الحميرر ا محمد صبد المن ـ ا (كاف حي ا سنة :88هػ1681-ـ)

 .:الػػروض المعطػػار بػػا بػػر االقطػػار  ،تػػح اذسػػاف بػػاس  ،ط ،2دار الس ػراج،
(بيروت)1987-

;.

ػػفة جزيػػر االنػػدلس منت بػػب مػػف كتػػاع الػػروض المعطػػار بػػا بػػر االقطػػار ،
ت ػػح أ .ليف ػػا بروبنس ػػاؿ  ،مطبع ػػة لجن ػػة الت ػػأليؼ والترجم ػػة والن ػػر ( ،الق ػػابر -
)1937

 ابف حو ؿ ا محمد بف صمي ابو القاسـ النايبي ا (ت589هػ;99-ـ).11

ور األرض  ،ط ، 2مطبعة بريؿ ( ،ليدف)1938-

 -ابف الخطي ا لساف الديف بف صبد ا

التممسانيا (ت998هػ1596-ـ)

 .11االذاطػ ػػة بػ ػػا ا بػ ػػار غرناطػ ػػة ،تػ ػػح مذمذػ ػػد بػ ػػد ا

نػ ػػاف ،ط ،2ال ػ ػػركة

الم رية لمطبا ة والن ر( ،القابر .)1973-

 -الػػبهبي ا ػػمل الػػديف ابػػو صبػػد ا

(ت96:هػ. )1569-
 .11سير ا

محمػػد بػػف صثمػػاف بػػف ايمػػا التركمػػاني ا

ـ النب ا ،ط ، 9مؤسسة الرسالة ( ،بيروت.)1993-

 .15العبر با بر مف غبر ،تح ابو باجر مذمد السعيد بف با
 .16سيونا زغموؿ ،دار الكتع العممية ( ،بيروت  -د.ت).

 ال بيدر ا محمد مرتضه الحسيني ا (ت1171هػ19;1-ـ) .17ت ػػاج الع ػػروس م ػػف جػ ػوابر الق ػػاموس  ،ت ػػح ب ػػد الفت ػػاح الذم ػػو ومجمو ػػة م ػػف
المذققيف  ،مطبعة ذكومة الكويت ( ،الكويت.)1986-
 ابف سباهي ادا ا محمد بف صمي البروسور ا (ت;;9هػ17:;-ـ) . .18اوضػػح المسػػالؾ الػػى معربػػة البمػػداف والممالػػؾ  ،تػػح المهػػدي يػػد الرواضػػيب ،
ط ، 2دار ال رع االس ما ( ،بيروت.)2778-

 -السخاورا مل الديف محمد بف صبد الرحمفا(ت;11هػ16;8-ـ)

 .19البم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدانيات ،تذقي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ ذس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف مذم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد القط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف ،دار العط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاا،
(السعودية)2771-
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 ابف س يد المغربي ا أبو الحسف صمي بف موسه ا(ت8:7هػ11:8-ـ) . .1:كتػػاع الج رابيػػة  ،تػػح اس ػػما يؿ العربػػا  ،ط ، 1المكتػػع التجػػاري لمطبا ػػة
والن ر والتوزيع ( ،بيروت.)1977-

ػ ػػوقا ضػ ػػيؼ  ،ط ، 4دار المعػ ػػارؼ ،

; .1الم ػ ػػرع بػ ػػا ذمػ ػػى الم ػ ػػرع  ،تػ ػػح
(القابر . )1993 -

 ابف صساكر ا أبو القاسـ صمي بف الحسف بف هبه ا ا (ت791هػ1197-ـ). .27تاريخ مدينة دم ؽ  ،تح مذع الديف ابا سعيد مر بف غرامة العمػري  ،دار
الفكر لمطبا ة ( ،بيروت  -د .ت).
 الفاسػػي ا محمػػد بػػف أحمػػد بػػف صمػػي تقػػي الػػديف أبػػو الطي ػ المكػػي الحسػػني ا(ت:51هػ161:-ـ) .

 .21ذي ػػؿ التقيي ػػد ب ػػا ذي ػػؿ الس ػػنف واالس ػػانيد ،ت ػػح كم ػػاؿ يوس ػػؼ الذ ػػوت ،ط ،1دار
الكتع العممية( ،بيروت)1997-
 الق ويني ا كريا محمد بف محمود ا (ت8:1هػ11:5-ـ) . .22اار الب د وا بار العباد  ،دار

ادر ( ،بيروت  -د .ت).

 القمق ندر ا أبو ال بال احمد بف صمي ا (ت :11هػ161:-ـ) ..23

بح األ

ى با

 -المراك ػػي ا أبػػو صبػػد ا

(ت915هػ 1515 -ـ).

نا ة االن ا  ،المطبعة االميرية ( ،القابر . )1915-
محمػػد بػػف محمػػد بػػف صبػػد الممػػؾ االناػػارر االوسػػي ا

 .24الذيؿ والتكممػة لكتػابا المو ػوؿ وال ػمب  ،تػح إذسػاف بػاس ،مطػابع سػميا ،
(بيروت. )1965-
 المراك ػػػػي ا محػػػػي الػػػػديف بػػػػف محمػػػػد بػػػػف صبػػػػد الواحػػػػد بػػػػف صمػػػػي التميمػػػػي ا(ت869هػ116;-ـ) .
 .25المعجػػع بػػا تم ػػيص ا بػػار الم ػػرع  ،تػػح مذمػػد زيػػنهـ مذمػػد ػػزع  ،دار
الفرجانا ( ،القابر .)1994-
 -المقدسػػي ا ػػمل الػػديف ابػػو صبػػد ا

بالب ارر ا (ت 5:1هػ;;1-ـ) .

محمػػد بػػف احمػػد بػػف ابػػي بكػػر الم ػػروؼ
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 .26اذسػػف التقاسػػيـ بػػا معربػػة االقػػاليـ  ،تػػح مذمػػد امػػيف الضػػناوي  ،ط ، 1دار
الكتع العممية ( ،بيروت . )2773 -
 المقرر ا ها الديف احمد بف محمد التممسانيا (ت1161هػ1851-ـ) . .27نفػػح الطيػػع مػػف غ ػػف االنػػدلس الرطيػػع  ،تػػح اذسػػاف بػػاس  ،ط ، 5دار
ادر ( ،بيروت.)2778-
 ابف منظور ا ابو الفضؿ جماؿ الديف بف مكرـ ا (ت911هػ1511-ـ). .1:لساف العرع  ،ط ، 1دار

ادر ( ،بيروت.)1955-

 -نااػػػػػػر خسػػػػػػرو ا حميػػػػػػد الػػػػػػديف ابػػػػػػو م ػػػػػػيف الػػػػػػديف القباديػػػػػػاني المػػػػػػرو ر

(ت:61هػ11::-ـ) .

 .29س ػ ػػفرنامب  ،ت ػ ػػر يذي ػ ػػى ال

ػ ػػاع  ،ط ،2مط ػ ػػابع الهيئ ػ ػػة الم ػ ػ ػرية العام ػ ػػة ،

(القابر .)1993-
 ابػػػػػف الػػػػػوردر ا سػػػػػراج الػػػػػديف ابػػػػػو حفػػػػػص صمػػػػػر بػػػػػف المظفػػػػػر البكػػػػػرر ا(ت;96هػ156:-ـ).

 .37ريد العجائع وبريد ال رائع  ،تح انور مذمود زناتا ،ط ،1مكتبة الاقابة

 -يػػػػػػػا وت الحمػػػػػػػور ا ػػػػػػػها الػػػػػػػديف ابػػػػػػػو صبػػػػػػػد ا

البغػػػػػػػدادر الحمػػػػػػػور

(ت818هػ111:-ـ) .
 .51معجـ البمداف  ،ط ، 8دار

ادر ( ،بيروت .)2717 -
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ثاني ا  :المراجى الثانوية -:

السامرائيا بهار أحمد.

"أس ػواؽ ب ػ د األنػػدلس مػػف القػػرف ال اربػػع الهجػػري ذتػػى نهايػػة القػػرف السػػابع الهجػػري"،
اطروذة دكتورال غير من ور ( ،الجامعة المستن رية  -كمية التربية.)2712-
سي سالـ ا صااـ سالـ .
جزائر االندلس المنسية  ،ط ،1دار العمـ لمم ييف (بيروت . )1984 -
الربي ي ا صماد هادر صمو .

االسػ ػػتراتيجية البذريػ ػػة االس ػ ػ مية بػ ػػا البذػ ػػر المتوسػ ػػط بػ ػػا الق ػ ػرنيف الاالػ ػػث وال اربػ ػػع
الهجرييف  ،ط ، 1دار ذوراف  ( ،دم ؽ .) 2779 -
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