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 :الممخص
شيد القرنيف الثامف كالتاسع اليجرييف / الرابع عشر كالخامس عشر 
الميالدييف , ظيكر نمط جغرافي عرؼ باسـ المكسكعات , كالتي تركت 

 طابعيا المتميز عمى ىذيف القرنيف  .
اذ اف المكسكعات ىي كليدة تاريخ طكيؿ. فيي ترتبط بعض الشيء بتمؾ 
المجمكعات التي كضعت في االدارة كالجغرافية في القرنيف الثالث كالرابع 
اليجرييف مثؿ "فتكح البمداف" لػ )اجمد بف يحيى بف جابر البالذرم ت 

بف  ـ( , ك" المسالؾ كالممالؾ" لػ ) ألبي القاسـ عبيداهلل899ىػ / 979
ـ( , مف اىؿ القرف الثالث اليجرم ,ك 919ىػ/ 033عبداهلل الفارسي ت 

ىػ 046"مسالؾ الممالؾ " لػ )ابي اسحؽ ابراىيـ بف محمد االصطخرم ت 
ـ( ك " صكرة االرض" لػ ) أبي القاسـ محمد بف عمي النصيبي 957/ 

ـ( مف اىؿ القرف الرابع اليجرم , 977ىػ/067المعركؼ بابف حكقؿ ت 
المكسكعات تختمؼ عنيا في أنو قصد بيا دائرة أكسع مف القراء , كلكف 

مما جعؿ مؤلفييا يكلكف اىتماما كبيرا باألسمكب االدبي , كىي بال شؾ 
أكسع مجاال مف المؤلفات السابقة ليا , أذ انيا تعالج مسائؿ اعـ كأكثر 
شمكال في فركع المعارؼ جميعيا فيي ال تقؼ اىميتيا عند الجغرافية 

ىا , بؿ انيا بالقدر نفسو تكلي اىتماـ ايضا بالتاريخ كالحضارة , ففي كحد
اطار ىذه المكسكعات العامة التي تفرع بعض العمماء عمى انجازىا , 

 نالحظ افراد الكتاب فصكال كابكابا عف الجغرافية كالمعرفة الجغرافية 
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Abstract: 

Which we are interested here Encyclopedia of the 

pleasures of thought and methods of lessons: for the 

pools, and existing in several copies as will be 

mentioned later, and we relied in our research on a copy 

that exists in the Iraqi Academy of Scienc , the number 

of its pages (155), the number of its pages in each page 

(18) Line, and in each line of (9-12) words . 

 The geographical encyclopedia of the Sultan of the 

eighth century AH / 16th century, provided us with 

valuable information that helps us to draw a clear picture 

of the term and administrative division of Andalusia 

(Koura), and this shows unequivocally the attention of 

the authors of the serious encyclopedias and comes in 

their intimacy by mentioning the administrative 

conditions of that country And his active attempt to 

gather information about them, and that the Batawat did 

not tell us the sources of this information, which was 

read by those who wrote from the Saba'is and the 

Andalusians of the later geographers                                                                                                                                                                          

. 

As at the same time we find that there is a lack of 

information on the names of the governors of Andalusia 

on that Corr and cities and fortresses, which we find in 

the books of other encyclopedias 
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 المقدمت

في البدء لـ يفكر المسممكف الفاتحكف األكائؿ لالندلس بالتقسيمات االدارية , كلذا 
ستقرار القبائؿ العربية في )الجزء( , كانت تطمؽ عمى أماكف ا استعممكا كممة عربية يسيرة ىي

االندلس , فمثالن كرد عند ياقكت الحمكم ىناؾ "...جزء لمبكرييف , كجزء لمخمييف , كغيرىـ " 
(1). 

ثـ ألؼ الفاتحكف التقسيمات المكجكدة في االندلس كىي ركمانية األصؿ , فقد كانت 
ليا , كىذا ما جاء ذكره المدينة ىي النكاة ليذا التقسيـ يتبعيا عادة مدف صغيرة كقرل تابعة 

عند البمدانييف كاصحاب المكسكعات , كمف التقسيمات االدارية االخرل التي ذكركىا االجناد , 
ـ , كيأتي في مقدمتيـ 14ىػ /  8الكالية االقميـ كاخيرا الككر التي ُعني بذكرىا جغرافي القرف 

    ـ( .1099ىػ /718الكطكاط )ت 
 أواًل : حياته  
, المركم االصؿ , المصرم (9)ىك محمد بف ابراىيـ بف يحيى بف عمي االنصارم 

 (4), جماؿ الديف الكتبي المشيكر المعركؼ بالكطكاط (0)المكلد
ـ , كتكفي في العشر االخير مف 1109ق/ 609كلد في ذم الحجة سنة        

 (5)ـ .1018ىػ / 718رمضاف سنة 
عمؿ طكاؿ حياتو كراقا , كاعتمد في معيشتو عمييا , مما أكسبو قدرة عمى معرفة 

, كيطمع عمييا مما جعمو مف كبار العمماء (7), إذ كاف يقتني الكتب النفيسة (6)الكتب كقيمتيا 
, عارفا بعدة عمكـ أىميا االدب ,  فيذا الصفدم يصفو قائالن : "ىذا المذككر كاف لو فضيمة 

ؽ كفيـ يدؿ عمى ذلؾ مجامعيو كلـ يكف يقدر عمى النظـ , كأما النثر كاف فيو , كعنده ذك 
, كاشار اليو في كتاب اخر قائال :"كاف مف كبار األدباء, كاعياف األلباء ..... (8)مجيدا "

,ككاف نثره جيدا , كطبعو عف النظـ متحيدا , لـ يقد اف ينظـ البيت الكاحد كلك لحده الالحد , 
كلـ يبتعد ابف حجر العسقالني عف ىذا  (9)ا شاء , كيتقف في ىذا الفف االنشاء ".كينثر جيدا م

 . (13)الكصؼ بقكلو :" كاف اديبا ماىرا , عارفا بالكتب جمع مجاميع ادبية ".
 ثانيا: مؤلفاته

الكطكاط , اديب , كمؤرخ كجغرافي , ألؼ كجمع  كصنؼ, فأبرؽ كلمع تدؿ تكاليفو 
 مختمؼ المجاالت التي برع فييا كىي : _ عمى ذلؾ . فمو مصنفات في

(11)"مباىج الفكر كمناىج العبر " أربع مجمدات "تعب عميو كما قصر فيو"  -1
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كتاب " الدهرر كالغرر كالدرر كالعهرر" , كقد كرد ىذا الكتاب بخط المؤلؼ   -9
(19)بأسـ " غرر الخصائص الكاضحة , ككغرر النقائض الفاضحة " 

 

ق/      603الكامؿ في التاريخ" البف الثير) تلو ايضا حكاشي عمى كتاب " -0
ـ( أكد ذلؾ الصفدم قائال :" كممكت بخطو تاريخ ابف االثير المسمى بػ "الكامؿ" كقد 1909

  (10)ناقش المصنؼ في حكاشيو كغمطو ككاخذه ".

, كغير ذلؾ مف الكتب (14)الرسائؿ المعركفة بػ "بعيف الفتكة كمرآة المركءة". -4
 , فيذا الشاعر ناصر الديف الشماخ يقكؿ فيو :_                                  التي لـ نعثر عمييا

 قالكا ترل الكطكاط في شدة      في تعب الكد كفي كيؿ      

 (15)فقمت ىذا دأبو دائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    يسعى مف الميؿ الى الميؿ     
 بر " ثالثا: المادة المحققت من " مباهج الفكر ومناهج الع

البد مف االشارة اكال اختالؼ المصادر في ضبط اسـ ىذا الكتاب , فقد كرد بأسـ    
, ككرد بأسـ " مناىج (17)كالصفدم  (16)"مباىج الفكر كمناىج العبر" عند كؿ مف النكيرم 

, كقد أكرد الحاج خميفة التسميتيف كرجح  (18)الفكر كمباىج العبر" عند ابف حجر العسقالني 
أما صاحب كتاب المنيؿ الصافي فقد ذكره بأسـ       "   (19)"مناىج الفكر كمباىج العبر"
  (93)منياج الفكر كمباىج العبر"

كيبدك اف االصح ما ذىب اليو كؿ مف النكبرم كالصفدم, كالذم كجدناه في الكرقة   
 .  (91)ة مباىج الفكر كمناىج العبر لمكطكاطاالخيرة مف الفف الثاني مف مخطكط

الؼ الكطكاط كتاب "مباىج الفكر كمناىج العبر" لخزانة االمير سعد العشائر بف    
, جعمو في اربعة فنكف , خصص الفف (99)بدر الديف الحمداني ميماف دار )ميمندار العرب( 

عمييا , كالفف الثالث عف  االكؿ لمحديث عف الفمؾ كالككف كما فيو ,  الثاني عف االرض كما
الحيكاف كطباعو , كالرابع عف الفالحة . كقاـ الكطكاط بأختصاره في كناب سماه " نزىة 
العيكف في اربعة فنكف " تكجد منو نسخة في مكتبة احمد الثالث بأستنبكؿ , كقاـ فؤاد ػسزكيف 

نسخة  ـ , كىي1993بنشر المخطكطة كاممة في مجمديف طبعة فرانكفكرت في العاـ 
 مخطكطة في حياة المؤلؼ , كتكجد ىذه المخطكطة في المكتبة الماركنية في حمب .  

 أما المحقؽ مف ىذه الفنكف االربعة فيي :_
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قاـ احمد عبد الكريـ سميماف بأفراد تحقيؽ القسـ الرابع مف المخطكطة   -1
سالتو لنيؿ الخاص بالنبات بعنكاف" الحياة الزراعية في مصر في العصر المممككي " في ر 

 ـ كمية االداب / جامعة القاىرة كىي غير منشكرة . 1979درجة الماجستير عاـ 

كاستخرج عبد العاؿ الشامي مف القسـ األكؿ كالثاني ما يخص جغرافية   -9
ـ , بعنكاف " صفحات مف جغرافية مصر : مف مباىج الفكر " 1981مصر كنشرىا عاـ 

 الطبعة االكلى / جامعة الككيت . 

لفسـ الثالث مف المخطكطة الخاص بالحيكاف كطباعو, الدكتكر كحقؽ ا -0
, كتحت عنكاف شامؿ "مكسكعة عممية (90)ـ9333ق/ 1493عبدالرزاؽ احمد الحربي سنة 

ق" , 718 –ق 609تراثية / مباىج الفكر كمناىج العبر : تأليؼ : محمد بف ابراىيـ الكطكاط 
ف لنا فيو المادة المحققة منو اال كىي بمعنى اف المؤلؼ لـ يذكر عنكاف كاضح لمكتاب يبي

القسـ الخاص بالحيكاف كما اشرنا أعاله أال بعد االطالع عمى مادة الكتاب ,أذ اف القارئ 
 عندما يطمع عمى العنكاف يعثقد اف الكتاب يتضمف تحقيؽ كامؿ لممخطكطة بأقساميا االربعة .  

كتحقيقو الذكتكر ناصر  أما القسـ الرابع كالخاص بالنبات , فقد قاـ بدراستة  -4
 , " مباىج الفكر كمناىج العبر / القسـ النباتي " (94)ـ 9338ق / 1499حسيف احمد ستة 

اما القسـ االكؿ كالثاني , فبعد البحث كالتقصي لـ اعثر عمى دراسة كتحقيؽ   -5
 شامميف ليذيف الفنيف سكل ما تـ ذكره إعاله :_

قسـ المؤلؼ كؿ فف الى تسعة ابكاب , كالذم ييمنا ىنا الفف االثاني الذم           
شمؿ مبدأ خمؽ االرض , في ذكر الجباؿ كالمعادف ,البحار كالجزاير , العيكف كاالنيار , 
اسباب مف سكف المعمكر ,البالد التي جاس المسممكف خالليا ,خصائص البالد كطبايع 

 . (95)ة كاالثار, كاخيران كصؼ المعاقؿ كالمنازؿ  سكانيا, المباني القديم
 رابعًا : منهج الوطواط في ذكر مادة  كور االندلس :

مف خالؿ االطالع عمى مادة االندلس ؼ مباىج الفكر كمناىج العبر _ الفف       
 نرل اف الكطكاط سار عمى منيج يمكف تحديده بالنقاط اآلتية : -الثاني

 إعطى نبذة مختصرة عف أسـ كحدكد كمناخ االندلس كما سنرل الحقا  -1

 قسـ االندلس الى ككر كىك مكضكع بحثنا   -9
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لـ ينسب الكطكاط عند ذكره  مادة االندلس ألم شخص , كال ألم كتاب بؿ   -0
جاءت مطمقة , بخالؼ مادة المكاضيع االخرل التي كردت في الفف الثاني مف مباىج الفكر 

, كالتي أظيرت لنا أف الكطكاط كاف عميؽ المعرفة , كثير الثقافة التاريخية  كمناىج العبر
 كاالدبية , أىمو لذلؾ أشتغالو بمينة الكراقة كما أشرنا أنفا.

 أشار الكطكاط الى الجكانب االدارية كاالقتصادية كاالجتماعية .   -4

 خامسًا : كور االندلس في الفن الثاني من مباهج الفكر 
البدء بذكر ككر االندلس حسب ما جاءت عند الكطكاط , البد مف االشارة قبؿ        

الى حرص الكطكاط شأنو شأف بقية اصحاب المكسكعات المذيف تناكلكا بالد االندلس في ذكر 
تفاصيؿ عف جغرافية االندلس الخاصة بالتسمبة كالمكقع كالحدكد كاالنيار كأف كاف بأيجاز, إذ 

تكطنو المسممكف مف بالد الفرنج ممكان أكال ثـ ىدنو أخران جزيرة كر الكطكاط بأف أكؿ ما أس
, كىذه الجزيرة (96)االندلس , كالسيف مبدلة مف شيف معجمة كىي منسكبة لطايفة بذاتيا 

مقسمة الى قسماف أحدىما غربي إكديتو تجرم الى الغرب كتمطر بالرياح الغربية , كاألخر 
الرياح الشرقية , كيشتمؿ ىذيف القسميف عمى أربعة شرقي كأكديتو تجرم الى الشرؽ كتمطر ب

مسافتو نحكان مف شير , كحداف شمالي كغربي مف  (97)حدكد حد جنكبي كىك البحر الركمي 
جية البحر المحيط كمسافة الشمالي كالجنكبي كمسافة الغربي نحكان مف عشريف يكما , كحد 

ىذه الجزيرة مف االرض الكبيرة كمسافة شرقي , كالجبؿ الذم فيو االبكاب التي يدخؿ منيا الى 
 .(98)ذلؾ ثالثة أياـ 

كيقاؿ اف الفاتح ليذه االبكاب ابالكبطرة بنت بطميمكس أخر ممكؾ البطالمة حيف 
أىتمت بعمارة ىذه الجزيرة , كفتح المسممكف ىذه الجزيرة سنة أثنتيف كتسعيف زمف الكليد بف 

 .     (99)عبد الممؾ 
ياقكت الحمكم بأنيا " كؿ صقع يشتمؿ عمى عدة قرل كليذه أما الككرة لفظة كصفيا 

كىكذا فالككرة تشمؿ عمى  (03)القرل قصبة أك مدينة أك نير ,يجمع اسميا ذلؾ أسـ الككرة " 
مدينة , كالمدينة تشمؿ عمى عدد مف القرل , مف ىذا التعريؼ نقكؿ اف نظاـ الككرة كاف 

طبقكه عمى ما يبدك بعد تقسيـ الكالي يكسؼ  متبعا في بالد المشرؽ , إما االندلسييف فقد
, عمى نحك يالئـ (01)ـ( االندلس الى خمس كاليات 756 -ـ647ق/ 108-ق 199الفيرم )

ظركفيـ عمى ارض االندلس , فظمت المدينة ىي االساس تتبعيا القرل ,كحينما حكلكا بعض 
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مقسمة حسب كالـ المدف الى ككر ظمت المدينة أساس الككرة كقصبتيا , ككانت االندلس 
 ( ككرة  91الكطكاط الذم عني بتقسيمات االندلس االدارية الى ) 

كذلؾ  (09)ككرة قرطبة: أكؿ مف جعميا دار امارة ايكب بف حبيب المخمي   -1
سنة ثماف كتسعيف , كلما انتقمت بأيدم الممكؾ الى اف ممكيا عبد الرحمف الداخؿ بف معاكية 

جامعيا فأنفؽ عميو مايتي ألؼ دينار كلـ يتمو , فأتمو أبنو يف ىشاـ بف غبد الممؾ االمكم بنا 
ىشاـ كبنى قصر االمارة كانفؽ عميو ايضا الفا, كلما ممؾ الناصر لديف اهلل عبد الرحمف بف 
محمد بف عبداهلل بف عبدالرحمف بف الحكـ بف ىشاـ بف عبدالرحمف الداخؿ بنا في أتجاىيا 

كلـ تقـ غير خمسيف سنة ثـ خربت , يجرم بينيما نير عظيـ ,  (04) ءمدينة سماىا الزىرا (00)
ب مباني الدنيا بنيت زمف عمر بف عبد العزيز مع بيف الشطيف قنطرة ىي احدل عجائكتج

عمى أثر بنا قديـ , ككاف الذم تكلى بناءىا عمي بف عبد الرحمف بف عبداهلل الغافقي طكليا 
ػ, كعدد جناياىا ثماف (06)رتفاعيا ستكف ذراعا ػ, كا(05)ثماف ماية باع كعرضيا عشركف باعا

عشر جنينة , كثمانية عشر برجا , كلقرطبة مف االعماؿ حصف المدكر كىك عمى البحر 
كفييا  (08)كبالمة , كحصف الجكؼ كقسطيانية  (07)المحيط في غاية الحصانة  , كمراده 

ة ككانت كالية مستقمة ثـ معدف الزئبؽ, كغافؽ كمسكرة ك كاستبكسو كممككنة , كالجرالو, كقبر 
 . (09)أضيفت بعد الى قرطبة كيكجد بناحيتيا حجر البمكر, كتتصؿ بأحكاز قرطبة أحكاز البيرة 

ككرة البيرة : كتسمى دمشؽ , كانما سميت بذلؾ لشبييا بيا في كثرة انيارىا   -9
كالتفاؼ اشجارىا ,كمف مدنيا غرناطة كىي في عصرنا مقر ممؾ االندلس كتعرؼ بمدينة 
الييكد , يسقييا نير عميو قناطر بجكز الناس غمييا لقضاء حكائجيـ يمفظ فيو برادة الذىب , 
كعمييا جبؿ شمير يضرب بو المثؿ في كثرة الثمج كشدة البركدة , كبجاية كانت القصبة بعد 

فأنتقؿ الناس منيا  (43)البيرة أحدثت سنة احدل كسبعيف كماتيف ثـ خربت عندما ثارت البربر
مرية سنة اثنيف كاربعمائة , كالمرية فرضة عمى البحر كانت التجار يقصدىا مف ساير الى ال

االقطار ثـ خربت كانتقؿ الناس منيا الى غرناطة , كشمكبينة كىي عمى البحر الركمي 
كبناحيتيا قصب السكر كالمكز كمعدف التكتيا , كمف اعماؿ ىذه الككرة برجة كما تصؿ بيا 

داليمة كلكشة كباغة بف حبيب ككادم اش , كقينانة , كاندة كاندرش , ك (41)مف جبؿ النشراب 
كقسطمة , كليا ناحية مف أنزه نكاحي الدنيا كبيا يقطع الرخاـ االبيض الناصع , كىي غزيرة 
المياه , كلمائيا خاصية كىكائو كانو ينعقد في حافات جداكلو حجرا, كالمنكب عمى ساحؿ 
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مكاضع شتى ذىب كفضة كرصاص كصفر كحديد كبيا ما البحر, كبالبيرة معادف كثيرة في 
 . (49)ليس بساير االندلس مف الحرير كالكتاف 

ككرة جياف : يصاقب احكاز البيرة ككرة جياف كتسمى قنسريف , كليا كاد  -0
,كابدة كىي مف بنا محمد بف عبد الرحمف بف (40)حسف لو سفف كليا مدف كحصكف منيا يباسة 

, كحصف شقكرة  كىك عقاب الجك, كبيانة كجمبانة كطمياطة (44)الحكـ ثـ جددىا كلده محمد 
 . (45)كقبجاطة , كيتاخـ ىذه الككرة ككرة بسطة 

ككرة بسطة: كىي مدينة جميمة كانت بيا طراز لمسمطاف بديع , كليا مف   -4
االعماؿ سرمؿ كاشككبر كلشر كىك حصف منيع , كشكشر كبناحيتيا معدف الكحؿ االثمد كىك 

القمر كينقص مع نقصانو , كبكارش كبيا المرمر الممكف , كيحاذم ىذه الككرة  يزيد مع زيادة
 .(46)ككرة تدمير

ككرة تدمير: تسمى ىذه الككرة مصر لشبييا بيا ألف بيا نير يسيح عمى  -5
ارضيا كقت مف السنة ثـ يحتسب عنيا فتزرع االرض كما تزرع ارض مصر , كليا مف 

, كىي مف بنا  الفكاكو ثرة بساتينيا كما بيا مفالمدف مرسية كتسمى بستاف االندلس لك
عبدالرحمف بف الحكـ المنعكت بالناصر , كليا عيف تخرج مف غيف ثرة في جباؿ شقكرة فتقسـ 
بصخرة عالية عند انبعاث الماء فيأخذ النصؼ الكاحد غربا الى قرطبة مع ما يضاؼ اليو مف 

ر مف اعماؿ قرطبة , كيأخذ النصؼ االنيار كيجرم حتى يصب في البحر المحيط عند المدك 
 االخر شرقا كىك نير مرسية فينفرؽ في اراضييا . كمدينة لكرقة كىي مف بنا عبدالرحمف بف

كيقاؿ انيا تدمير ككاف ممكيا مف الرـك  (47)الحكـ كبناحيتيا يكجد حجر الالزكرد , كاريككة 
االكؿ يسمى ىذا االسـ فنسبت اليو , كمكلو, كباغو مكلو , كليا عمى بحر الركـ مف الثغكر 
دانية كىي معقؿ أشب كالتيف كىي قميمة الماء جدا , كلقنت الكبرل كلقنت الصغرل كىما عمى 

تغير جدا , كشنت بيطرة , بحر الركـ , كحصف منت منكر كيكجد بناحيتو ياقكت احمر م
       (48)كبيذه الككرة مكضع يعرؼ بالصنياجييف يكجد فيو حجر المغناطيس الجبد 

ككرة بمنسية : يمي ككرة تدمير ككرة بمنسية كليا البر كالبحر كالسيؿ كالجبؿ   -6
, كىي مدينة جميمة عمى عمكه مف البحر الركمي يجرم الييا نير مف شنت مرية, كتعرؼ 

, كليا حصف (49)لتراب كتسمى مطيب االندلس , كمف مدنيا شنت مرية, كمرسطر بمدينة ا
منيع عمى البحر كالمنار كجزيرة شقر كلبست بجزيرة كانما ليا نير يحيط بو كاليالؿ, كحصف 
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, كالعقاب كىك (53)شاطبة كىك منيع عمى مقربة مف البحر,كبنبكمة كمكرلو كجكلو كشريره 
 .(51)ككرة طرطرشة  حصف منبع , كركانو كيتاخميا

ككرة طرطكشة : ككرة طرطكشة كىي مدينة منيعة االسكار ,حصينة البنياف   -7
,كمف مدنيا طرككنة كيقاؿ بالتا بدال مف الطا , كىي (59), قد اقامت عمى شرقي نير آبرة 

 .(50)مدينة فديمة عمى البحر كبيذه الككرة معدف الكحؿ الذم ال يقصر عف كحؿ اصبياف 

يصاقب ككرة طرطكشة ككرة الردة ك كىذه المدينة عمى نير  ككرة الردة :  -8
كيصب في ابرة يمفظ منو برادة الذىب كيكجد  (54)شقكرة ,كىذا النير يخرج مف ارض الجاللقة 

بيذا النير تبر كثير , كبيا مف الحصكف المنيعة حصف منتشكف كىك منيع جدا , كمدينة 
ي عمى نير الزيتكف ككانت المدينة اكال ثـ كىي عمى نير شقر , كمدينة افراغة كى (55)يمغى

صارت الردة كيمييا ككرة برطانية , كمف مدنيا يابسة كىي في اتجاىيا جزيرة في البحر 
فعرفت بيا , كاكراليو , ككشقة كىي اكلية قديمة كيقاؿ فييا اشقة ككشكة كليا اقاليـ معمكرة 

منيعة بنيت عمى نير ابرة اياـ كىي مدينة  (56)بالقريب ىا المكز كقصب السكر , كقطمية 
الحاكـ بف ىشاـ , كطرسكنة ككانت اكال القاعدة ثـ خربت كانتقؿ الناس منيا الى قطمية كاكنيط 

 .(58), كيجاكر ىذه الككرة ككرة سرقسطة (57)

ككرة سرقسطة : كتسمى المدينة البيضاء الف سكرىا مبني بالرخاـ االبيض   -9
كبناحيتيا يكجد ممح اندراني  (59)االندلس زمف القكطييف كىك عمى نير ابره, كانت احد قكاعد 

, كليا مف المدف قمعة ايكب , كقمبيرة كمدينة سالـ ك كىي مف احسف البالد كاحصنيا ك (63)
الى اربعيف ميالن ,كمف  (61)كلسرقسطة خمسة اقاليـ كؿ اقميـ منيا يسقو نير مف عشريف ميالن 

شو ك كيتاخـ ىذه الككرة ككرة شنت مرية , الحصكف حصف ركطو كحصف كرشو كمدينة بارك 
كليا مف المدف مدينة الفرح كىي عمى نير يسمى كادم الحجارة , كمدينة مجريط بناىا محمد 
بف عبد الرحمف , كطممنكة كىي مف بنا محمد بف عبد الرحمف , كحصف قشتمكف منيع جدا , 

ىذه الككرة ككرة كحصف اسجة كيقاؿ بالشيف ,كحصف اقميش ككحصف استبة ك كيجاكر 
 . (69)طميطمة 

ككرة طميطمة : كانت قبؿ االسالـ احد قكاعد االندلس كىي مطمة عمى نير  -13
, كعمى بابيا كانت كانت القنطرة التي كانت االكىاـ تحار في كصفيا ككاف خرابيا (60)باجة 

في دكلة محمد بف عبدالرحمف سنة اربع كاربعيف كاربعمائة , كمف خصايصيا اف الغالؿ تكدع 
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في بطكف االىراـ سبعيف عاما لـ يمحقيا عاىة , كمف مدنيا طمبيرة كىي عمى نير باجو مف 
في اياـ عبدالرحمف الناصر , كمدينة اركيط كقمعة رباح كىي عمى نير انو بنا االكائؿ كجددت 

, كفحص البمكط بمد كثير القرم سكنو البربر قديما ,كجبؿ البرانس فيو معدف لمزيبؽ كثير 
المادة كمعدف لمزنجفر كىك عمؿ متسع قصبتو فريش كيعرؼ بالقسطنطينية كبناحيتو يقطع 

 .(64)قديمة البنياف كتحاذم ىذه الككرة ككرة ماردة  الرخاـ االبيض , كمدينة لؾ كىي

ككرة ماردة : كانت احد قكاعد قكاعد الجزيرة زمف القكطييف كىي عمى نير  -11
كبقعتيا  (65)آنو كبناؤىا بالرخاـ , كمف مدنيا بطميكس كىي محدثة مف بنا عبدالرحمف الجميقي 

ة , كقنطرة محمكد كترجمو عمى نير آنو , كمف مدنيا قنطرة السيؼ كىي مدينة عمى مدين
 .(66)كيجاكرىا ككرة باجة 

ككرة باجة: كىي مف اقدـ مدف االندلس كيقاؿ انيا مف بنا قيصر االكؿ  -19
كتعرؼ بناحية الزيت ك كليا مدف كمعاقؿ كمنيا حصف ميرتمو كىك مف امنع الحصكف برم 

 .(67)رة  كقمعة جابر كطكلقة اببحرم يطؿ عمى نير انو, كمدبنة ابرغر كىي ي

ككرة آكشكنية : تتصؿ بككرة باجة كمدينتيا شمب , كىي قديمة البنا كبأىميا  -10
يضرب المثؿ في االدب كالظرؼ , كليا البحر بما امتدت بو مجاربيا كالجزاير النزىة التي 
يجاز الييا في القكارب , كنخيؿ فييا في رياض انيقة كعيكف جارية , كببحرىا يكجد العنبر 

بر الشجر , كبناحيتيا مقطع الرخاـ المجزع , كفييا معدف قصدير الكرد الذم يضاىي عن
,كمف مدنيا المنيعة شنتريف كىي مشرفة عمى نير تاجو بمقربو مف انصبابو في البحر المحيط 
, كاشبكنو كىي عمى نير تاجو عند مصبو كبناحيتيا جبؿ يكجد فيو حجر البجادم يضيء 

نو كبيف المدينة ذراع مف البحر , يتصؿ بيذه ليالن كالسراج , كمعدف تبر خالص يقطع بي
 .(68)الككرة ككرة لبمو 

ككرة لبمو: كتعرؼ بالحمرا كىي ازلية قديمة االثار مطمة عمى نير ليا ك كبيا  -14
ثة احدىا عذبة كالثانية بالشب كالثالثة تبعث بالزاج , كىي مخصكصة بعمؿ االديـ عيكف ثال

ة جبؿ العيكف كىي عمى كادم القناطر كتعرؼ بكادم الذم يفكؽ اديـ الطايؼ , كليا مدين (69)
 . (73)الممح , كمدينة اكتيو 

د ككرة اشبيمية : متصمة بككرة لبمو , كىي معربة مف اشبانية كانت احد قكاع -15
ة مف احسف بالد الدنيا,  كبأىميا يضرب المثؿ في القكطييف كتسمى حمص كىذه المدين



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2020 اذار

 

)418 ) 
 

ساعة بعد الساعة , يعينيـ عمى ذلؾ كادييا الفرج القصؼ كالخالعة كانتياز فرصة الزماف ال
كنادييا البيج النيا مطمة عمى نير قرطبة , كىذا النير يمد كيجزر في كؿ يـك , سكرىا 
عبدالرحمف بف الحكـ المنعكت بالناصر, كليا جبؿ الشرؼ قد امتد في االرض طكالن كعرضان 

كثيفة بشجر الزيتكف,كمف المدف  في فراسخ يقاؿ اف فيو اثنتي عشرة الؼ قرية (71)فراسخ
المضافة الشبيمية قرمكنة كىي مف المعاقؿ الحصينة قديمة البنياف, كمدينة مرسانة زناتة بيا 

 .(79)حرير 

ككرة بكركُك : تتصؿ بككرة اشبيمية ككرة بكركك الباء معجمة بيا معاقؿ  -16
 .(70) حصينة كحصكف منيعة كيتصؿ بيا ككرة شذكنة 

مسطيف كبيا اثار عجيبة لـ يغيرىا الزماف منيا جزيرة ككرة شذكنة : تسمى ف -17
صنـ قادس كىي في طريؽ كادم اشبيمية طكليا اثنتى عشرة ميالن, كىذا الصنـ كاف مف نحاس 
ممكه بالذىب ال نظير لو في صنعتو كاتقانة , كيقاؿ انو كاف طممسا يمنع المراكب اف تدخؿ 

ؾ بنك عبد المؤمف البالد ىدمكه فدخمت المراكب في بحر برطانية الى البحر الركمي , فمما تمم
, كلشذكنة مدينة قمشانة كانت حاضرتيا قديما فخربت في فتنة البربر كصارت مدينتيا شريش 
, كليا قمعة كرد كىي حصينة , كليا ناحية كمدينة بف سميـ كاىؿ االندلس يقكلكف ال بمد كال 

 . (74)ناس كيتصؿ بيذه الككرة ككرة الجزيرة الخضراء 

ككرة الجزيرة الخضراء : كىي مف ارشؽ المدف كاطرفيا كليست بجزيرة كانما  -18
في اتجاىيا جزيرة في البحر, اضيفت المدينة الييا كلما دخؿ المسممكف جزيرة االندلس ىدمكا 
قرطاجنة كبنكا ىذه المدينة , كاىؿ االندلس يقكلكف فييا بمد بال ناس , كلمجزيرة بحيرة كىي 

كانت البحيرة مدينة قديمة عمى نير مرباطر خربت كانتقؿ اىميا الى جزيرة جزيرة متسعة ك 
طريؼ كليست بجزيرة انما اتجاىيا في البحر جزيرة , ترؾ بيا حيف الفتح رجؿ اسمو طريؼ 
فسميت بو , كاىؿ االندلس يقكلكف فييا ناس كال بمد , كفي ىذه الككرة جباؿ شامخة فييا 

 . (75)كرة ككرة ريو حصكف منيعة , كيصاقب ىذه الك

ككرة ريو : كىك اسـ لممدينة خربت كبقى منيا اثار عجيبة تدؿ عمى فخامنيا  -19
, كىي برية بحرية مدنيا كثيرة ككذلؾ حصكنيا , كليا مدينة ارشذكنة كقد بدؿ الشيف 
جيما,ككانت قصبتيا قديما فأنتقؿ الناس منيا الى مالقو فصارت القصبة كىي عمى البحر 

حصكف ىذه الككرة المنيعة حصف شركر بقعتو صخرة فييا منقطع مف ساير  الركمي . كمف
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النكاحي في جبؿ يسمى بيذا االسـ كىك االبمؽ الفرد , كبيذا الحصف ارض عامرة تحذكىا 
االنيار , كحصف ممارش كحصف بيطر كحصف منت سرة كىك مف امنع الحصكف , كحصف 

صيكة ىذا الحصف , كبيذه الككرة حمة  سييؿ كاىؿ االندلس يزعمكف اف نجـ سييؿ كىي مف
 . (76)عجيبة تندفع بمائييف ماء حار كمار بارد عمى ترتيب الحمامات بتدبير محكـ 

ككرة ماكرتا : تتصؿ بككرة رية فييا مياة سارحة غرمت منيا جداكؿ كانيار,  -93
غار  كمف معاقميا مدينة رندة كىي ازلية بيا اثار قديمة كبيا بحر ينبعث مف حبؿ كيقع في

يتكارل فيو كال يرل جريتو امياال ثـ يخرج بعد انقطاع الحبؿ كيقع في نير لؾ, كماكرتا مدينة 
قديمة ازلية كىي كانت الحاضرة اك ثـ صارت كبقعتيا عمى نير كيتصؿ بيذه الككرة استجة 

(77). 

ككرة استجة : كىي مدينة ازلية مطمة عمى نير سجيؿ كليا حصكف اشبكنة  -91
 .(78)رض قرطبة كارضيا متصمة بأ

كىكذا سجؿ لنا الكطكاط ككر االندلس , فكاف لو سبؽ القدـ مف بيف جغرافيي القرف 
 كىي الككر .  الثامف كالتاسع اليجرييف في ذكر احدل التقسيمات االدارية لبالد االندلس اال

 االستنتاجات
رف ط مف اىؿ القالكطكاعبر ما تقدـ يمكف القكؿ لقد زكدنا المكسكعي الجغرافي 

الثامف اليجرم / السادس عشر ميالدم , بمعمكمات قيمة ُتعيننا عمى رسـ صكرة كاضحة عف 
المصطمح كالتقسيـ االدارم لالندلس كىك ) الككرة ( , كىذا يدؿ كبشكؿ قاطع عمى عناية 

دمتيـ الكطكاط بذكر االحكاؿ االدارية لتمؾ البالد حاب المكسكعات الجاد  كيأتي في مقاص
كمحاكلتو النشطة في جمع المعمكمات عنيا , كأف لـ يذكر لنا الكطكاط مصادر  االسالمية ,

يو مشارقة كاندلسييف مف الجغرافييف عمكمات مما قرأُه ممف كتب مف سابقحصكلو عمى ىذه الم
 المتأخريف . 

كما في الكقت نفسو نجد أف ىناؾ نقصان في المعمكمات الخاصة بأسماء كالة االندلس 
 كالمدف كالحصكف كالتي نجدىا في كتب المكسكعات االخرل عمى تمؾ الككر

 قائمة المصادر والمراجع 
 ـ( 1164ق/ 563األدريسي, أبك عبداهلل محمد بف بف محمد بف عبداهلل بف أدريس )

 ـ( .1989ق/1439,)بيركت, عالـ الكتب,1نزىة المشتاؽ في أختراؽ األفاؽ, ط -1
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 ـ(1599ىػ/1338)تاالنطاكي, داكد بف عمر العزيز 
 ـ(.9333تذكرة اكلى االلباب كالجامع لمعجب العجاب, )بيركت, مطبعة االعممي,   -9

 ـ(1394ىػ/487البكرم, أبك عبيداهلل بف عبدالعزيز بف عبداهلل بف محمد )ت 
ق/ 1494, )بيركت ,دار الكتب العممية,1المسالؾ كالممالؾ, تح: جماؿ طمبة ,ط -0

9330 .) 
 ـ(1044ىػ/874جماؿ الديف بف ابي المحاسف يكسؼ االتابكي )ت: ابف تغرم بردم,

المنيؿ الصافي كالمستكفي بعد الكافي , تح ككضع حكاشيو: محمد محمد أميف, )القاىرة,   -4
 (. 9339ق/1490دار الكتب كالكثائؽ القكمية, 

 حاجي خميفة , عبداهلل بف مصطفى 
 ( .  1967, ) طيراف, المكتبة االسالمية , 0كشؼ الظنكف في أسامي الكتب كالفنكف, ط -5

 ـ(1498ىػ/859ابف حجر العسقالني, شياب الديف احمد بف عمي بف محمد )ت 
 الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة , ) بيركت, دار الجبؿ, د.ت( -6

 ـ( 1395ق/488بف عبداهلل االزدم ) الحميدم, ابك عبداهلل محمد بف أبي نصر فتكح
,) القاىرة ,بيركت , ذار الكتاب المصرم, دار 0جذكة المقتبس في ذكر كالة االندلس ,ط -7

 ـ(1980ىػ/ 1413الكتاب المبناني, 
 ـ(  1494ىػ/933الحميرم, محمد بف عبد المنعـ )ت 

            طابع,)بيركت, م 9الركض المعطار في خبر االقطار ,تح: إحساف عباس,ط -8  
  (1984ىيدليرغ, 

 ـ(977ىػ/067أبك القاسـ محمد بف عمي )ت ابف حكقؿ , 
 صكرة االرض, )بيركت, دار مكتبة الحياة, د.ت(  -9

 ـ(1436ىػ/838ابف خمدكف, عبد الرحمف بف محمد )
تاريخ ابف خمدكف المسمى العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في اياـ العرب كالبربر   كمف  -13 

 ـ(1971عاصرىـ مف ذكم السمطاف االكبر,)بيركت, منشكرات مؤسسة االعممي,
 ـ(1967ىػ/666الرازم , محمد بف أبي بكر عبد القادر)ت 

 (1980مختار الصحاح ,)الككيت , دار الرسالة,  -11
 زيداف, جرجي
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 ( 1967تاريخ آداب المغة العربية, )بيركت, مكتبة الحياة , -19
ـ(   1097ىػ/797شيخ الربكة, شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي طالب األنصارم)ت  

                 . نخبة الدىر كعجائب البر كالبحر,)طربكرغ المحركسة, مطبعة االكاديمية -10
                ـ( .  1865ىػ/ 1981االمبراطكرية, 

 ـ(11060ىػ/764الصفدم, صالح الديف خميؿ أيبؾ)ت 
أعياف العصر كأعكاف القصر, تح: عمي أبك زيد كأخركف , قدـ لو: مازف عبد القادر  -14

 ـ(1998ق/ 1418,)بيركت, دمشؽ, دار الفكر , 1المبارؾ, ط
, )بيركت , دار 1الكافي بالكفيات , تح كأعتناء: اجمد األرناؤكط كتركي مصطفى , ط -15

 ـ(9337ق/ 1493احياء التراث العربي , 
 ـ(1019ىػ/719ارم, ابك العباس احمد بف محد المراكشي)ت بعدابف عذ

البياف المغرب في تاريخ االندلس كالمغرب, تح: أ:ليفي بكفنساؿ, )بيركت, دار الثقافة ,  -16
 د/ت( 

 ـ(1001ىػ/709أبك الفدا, السمطاف الممؾ المؤيد عماد الديف اسماعيؿ )ت 
ماؾ كككيف ديسالف, )باريس, دار الطباعة  تقكيـ البمداف, تح: رينك كالباركف -17      

 ـ(1843السمطانية, 
 كراتشككفسكي . آغناطيكس يكليا تكفيش

         تاريخ االدب الجغرافي العربي , ترجمة: صالح الديف عثماف ىاشـ , مر: أيغكر -18 
  ـ(1957بمياؼ ,) جامعة الدكؿ العربية , لجنة التأليؼ كالترجمة , 

 مؤلؼ مجيكؿ
,)بيركت, دار الكتب العممية , 9تاريخ االندلس, دراسة كتح: عبد القادر ُبكباية, ط -19

 ـ(  9339ق/ 1403
 مؤنس, حسيف

          فجر االندلس,)دراسة في تاريخ االندلس مف الفتح الى قياـ الدكلة االمكية -93 
     (9330ق/1400, )بيركت,دارالمتاىؿ,1ـ(, ط756—711
 ـ(  1983,)القاىرة, دار مطابع المستقبؿ, 1ريخ االندلس كالمغرب, طمغالـ تا -91    

 ـ(1009ق/700النكيرم , شياب الديف احمد بف عبد الكىاب بف محمد بف عبد الدائـ )ت 
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  نياية االرب في فنكف االدب , )نسخة مصكرة عف طبعة الكتب المصرية( -99
 ىنتس, فالتر

 ليا في النظاـ المترم, ترجمة عف االلمانية :  المكاييؿ كاالكزاف االسالمية كما يعاد -90
 ـ(1973كامؿ العسمي, )عماف, مطبعة القكات المسمحة,           

 ـ(1018ىػ/718الكتبي )ت79الكطكاط , محمد بف إبراىيـ بف يحيى بف جماؿ الديف 
 مباىج الفكر كمناىج العبر , مخطكط في مكتبة المجمع العممي العراقي / قسـ   -94     

 /ش .697/ـ , د 694المخطكطات , تحت رقـ              
 مباىج الفكر كمناىج العبر/ قسـ الحيكاف, دراسة كتح: عبد الرزاؽ احمد   -95     

 ـ( 9333,)بيركت, الدار العربية لممكسكعات , 1الحربي ,ط          
 ـ(1998ىػ/696ياقكت الحمكم, شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل )ت 

 ـ(9338ىػ/1499, )بيركت, دار إحياء التراث العربي, 1معجـ البمداف, ط -96      
 

  االحاالث
 

                                                 
 . 078, ص4معجـ البمداف , ج (1) 

 .14, ص 9الصفدم ,الكافي بالكافيات , ج  (9)

   931, ص4؛ الصفدم اعياف العصر كأعكاف القصر ,ج  14, ص 9المصدرنفسو , ج (0)

 .999ابف حجر العسقالني , الدرر الكامنة في اعياف المائة الثامنة  السفر الثالث, ص (4)

؛ ابف حجر العسقالني , المصدر نفسػو , ج السػفر الثالػث  14, ,ص  9, ج الصفدم , الكافي بالكفيات  (5)
 .999, ص 

 .939, ص 4الصفدم , اعياف العصر كاعكاف القصر , ج (6)

 .991, ص 9المنيؿ الصافي كالمستكفي بعد الكافي , ج, ابف تغرم بردم  (7)

 . 14, ص 9الكافي بالكفيات , ج  (8)

 .939, ص 4اعياف العصر كاعكاف القصر , ج (9)

؛ لممزيػػد عػػف الكطػػكاط  ينظػػر, كراتشككفسػػكي , تػػاريخ االدب 999المصػػدر نفسػػو , السػػفر الثالػػث , ص (13)
 438 -435الجغرافي ,صص 

 .14, ص 9بالكفيات , ج الصفدم , الكافي  (11)

 . 109, ص0؛ زيداف, تاريخ اداب المغة العربية , ج1931حاجي خميفة , كشؼ الظنكف, ص  (19)

 . 14, ,ص9الصفدم , الكافي بالكفيات , ج (10)
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  999ينظر: ابف حجر الغسقالني , المصدر نفسو ,السفر الثالث, , ص(14)

 . 999, ,ص9ابف تغرم بردم , المصدر نفسو , ج (15)

 . 950, ,ص1نياية اآلرب في فنكف االدب  , ج (16)

 .939, ص4؛ اعياف العصر , ج14, ,ص9االكافي بالكفيات , ج (17)

 .999المصدر نفسو , السفر الثالث , ,ص   (18)

 .  11846, 1579المصدر نفسو , ص  (19)

 .  999, ,ص9ابف تغرم بردم , المصدر نفسو , ج (93)

 . 987مخطكطة مباىج الفكر كمناىج العبر , كرقة  (91)

ينظػػػر : مخطكطػػػة مبػػػاىج الفكػػػر كمنػػػاىج العبػػػر , دراسػػػة كتحقيػػػؽ : عبػػػد الػػػرزاؽ احمػػػد الحربػػػي , الػػػدار   (99)
 .78ـ , ص 9333العربية لممكسكعات , 

 
 ينظر : المرجع نفسو. (90)

منشكرات المجمػع العممػي العراقػي , مطبعػة ينظر: مخطكطة مباىج الفكر كماىج العبر / القسـ النباتي ,  (94)
 ـ.9338المجمع العممي , 

 .  101, 103مخطكطة مباىج الفكر كماىج العبر , كرقة  (95)

ذكػػر ابػػف خمػػدكف بػػأف االنػػدلس سػػكنيا بعػػد الطكفػػاف قػػـك يعرفػػكف بػػػ)االندلش( بالشػػيف المعجمػػة , ثػػـ عػػرب  (96)
كيا دىرا طكيال . كىناؾ  قكؿ اف لفظ االندلس معػرب العرب بعد ذلؾ بسيف ميممة , فعمركىا كتداكلكا مم

مف لفظ )الكنداؿ( الذيف يسمكف في المغات االكربية )الفانداؿ( أك )الفاندالكس( كىذا القبيؿ مف المتبربريف 
غػػزا شػػبة الجزيػػرة االيبريػػة فػػي القػػرف الخػػامس المػػيالدم كأنحػػدر الػػى الجنػػكب تدفعػػو قبائػػؿ اخػػرل جرمانيػػة 

الطػػرؼ الجنػكبي مػػف شػبة الجزيػػرة كىنػاؾ أقػػامكا زمنػا طػػكيال , كسػمي ذلػػؾ ذلػؾ الطػػرؼ حتػى تنتيػػي الػى 
بأسـ )فاندالكسيا( كبيذا االسـ عرؼ البربر الذيف يقيمكف عمى بحر الزقاؽ كعندما كصػؿ العػرب قيػؿ ليػـ 

, أف ىذه أرض كندلس كحرؼ الكلك كىك أداة لمتعريؼ في ليجة بربر طنجة , فعرب االسـ الى االنػدلس 
؛ مػػػػؤنس , معػػػػالـ تػػػػاريخ المغػػػػرب  189- 181,ص 9ينظػػػػر عمػػػػى التػػػػكالي ابػػػػف خمػػػػدكف , العبػػػػر , ج 

  99كاالندلس , ص 

كيسمى ايضا بالبحر الشامي ك)البحر االبيض المتكسػط( ىػك بحػر مأخػذه مػف البحػر المحػيط يمتػد مشػرقا  (97)
يمتػػد مػػف جيػة الجنػػكب عمػػى بػػالد فيمػر مػػف شػػماليو باالنػػدلس ثػـ بػػبالد االفرنجػػة ثػػـ الػى القسػػطنطينية , ك 

كثيرة أكليا سال ثـ سبتة كطنجػة كبجايػة كالميديػة كتػكنس كطػرابمس كاالسػكندرية ثػـ سػكاخؿ الشػاـ ثػـ الػى 
, 1انطاكيػػة كفيػػو مػػف الجزايػػر االنػػدلس كميكرقػػة كجميقيػػة كغيرىػػا , ينظػػر : البكػػرم المسػػالؾ كالممالػػؾ .ج

 . 149ص 

 . 947 -946مخطكطة مباىج الفكر كماىج العبر , كرقة  (98)
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 . 947المصدر نفسو , كرقة   (99)

 .09, ص1معجـ البمداف , ج (03)

 كالية االندلس: أشير مدنيا قرطبة , قرمكنة ,اشبيمية,مالقة, كالبيرة كجياف,كاستجة  -1كىي  (01)
 ,شاطبة,دانية, بمنسية ككادم           كالية طميطمة : أشير مدنيا طميطمة,مرسية ,لكرقة -9          

 الحجارة .              
 كالية ماردة: تشمؿ ماردة ,باجة, اشبكنة, استرقة , كسمكرة  -0          
 كالبة سرقسطة: اشير مدنيا  سرقسطة ,طمرككنة.برشمكنة,الردة, طرطكشة ,ككشقة  -4          

كاليػػة اربكنػػة : )كاليػػة الثغػػر( أشػػير مػػدنيا أربكنػػة , قرقشػػكنة .ينظػػر: مػػؤنس , فجػػر  -5مػػف جعميػػا           
  89- 79االندلس , صص 

ق/ 97ايكب بف حبيب : أحد كالة االندلس , تـ تعينػو مػف قبػؿ اىػؿ االنػدلس , حكػـ سػتة أشػير فػي سػنة  (09)
كبنػػػى بمػػػدة اطمػػػؽ عمييػػػا قمعػػػة أيػػػكب . مؤلػػػؼ  ـ , نقػػػؿ عاصػػػمة االنػػػدلس مػػػف اشػػػبيمية الػػػى قرطبػػػة716

 .   156مجيكؿ, تاريخ االندلس , ص 

 . 947مخطكطة مباىج الفكر كماىج العبر , كرقة   (00)

االصح الزىراء , كقد كصفيا ابف حكقؿ أحسف كصفا , ألنو كصفيا كصؼ الشػاىد المطمػع قػائال:" أبتنػى  (04)
نػة سػماىا الزىػراء فػي سػفح جبػؿ حجػر أممػس يعػرؼ عبدالرحمف بف محمد صػاحب قرطبػة فػي غربيػا مدي

بجبػػؿ بطمػػش كخػػط فييػػا االسػػكاؽ كابتنػػى الحمامػػات كالخانػػات كالقصػػكر كالمتنزىػػات كجمػػب الييػػا العامػػة 
 .  119- 111بالرغبة " . صكرة االرض ,صص

 .93ـ ,ينظر ىنتس , المكاييؿ كاالكزاف االسالمية ,ص9سـ أك حكالي  199.5الباع يساكم  (05)

 .93سـ  ,ينظر ىنتس , المرجع نفسو ,ص 498875الذراع يساكم (06)

 .570,ص  9عند االدريسي حصف مراده , نزىة المشتاؽ , ج (07)

 .574,ص  9عند االدريسي قطنيانة , المصدر نفسو , ج (08)

 .947مخطكطة مباىج الفكر كماىج العبر , كرقة   (09)

لخالفػػة تبػػدأ بعػػد كفػػاة الحاجػػب عبػػد الممػػؾ المظفػػر بػػف ىػػي فتنػػة شػػيدتيا االنػػدلس كتعػػد مػػف مراحػػؿ عيػػد ا (43)
ق( لممزيػػذ ينظػػر ابػػػف عػػذارم , البيػػػااف 499 -ق099محمػػد بػػف ابػػػي عػػامر الػػى انتيػػػاء عيػػد الخالفػػػة )

   153,ص 4كما بعدا : ابف خمدكف , العبر, ج 81,ص 0المغرب ,ج

صػػؼ جنػػكبي كنصػػؼ شػػمالي المقصػػكد جبػػؿ الشػػرات اك الشػػارات : كىػػك جبػػؿ يقسػػـ االنػػدلس نصػػفيف , ن (41)
,ألف جبػػؿ الشػػارات يمتػػد مػػف الشػػرؽ الػػى الغػػرب فػػي كسػػط الػػبالد ,ينظػػر: ابػػك الفػػدا, تقػػكيـ البمػػداف , ص 

167 -168. 

 .948مخطكطة مباىج الفكر كماىج العبر , كرقة    (49)

 االصح بياسة. (40)



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2020 اذار

 

)495 ) 
 

                                                                                                                                        
ىشاـ بف عبد الممؾ كتمميا  االصح أختطيا عبدالرحمف بف الحكـ بف ىشاـ بف عبدالرحمف بف معاكية بف (44)

  69, ص 1ابنو محمد بف عبد الرحمف ,ينظر ياقكت الحمكم,المصدر نفسو,ج

 .948مخطكطة مباىج الفكر كماىج العبر , كرقة   (45)

 .948, 947مخطكطة مباىج الفكر كماىج العبر , كرقة   (46)

االصكب أكريكلة :حصـ مف ككر تدمير كأحد المكاضع التي صالح عمييا تػدمير بػف غنػدرس عبػد العزيػز  (47)
بػػف مكسػػى بػػف نصػػير حػػيف ىػػزميـ ككضػػع المسػػمميف اليػػؼ عمػػييـ فصػػالحو عمػػى ىػػذه المعاقػػؿ عمػػى أداء 

 67الجزية ,لممزيد الحميرم , الكض المعطار في خبر االقطار , ص

 .948اىج العبر , كرقة  مخطكطة مباىج الفكر كم (48)

 .556, ص 9االصح مرباطر , االدريسي , المصدر نفسو , ج (49)

 .109,ص 5االصكب شريكف حصف مف حصكف بمنسية .ياقكت الحمكم,المصدر نفسو, ج (53)

 .948مخطكطة مباىج الفكر كماىج العبر , كرقة   (51)

نيػػر آبػػرة : نيػػر يػػركم أقميمػػا عظيمػػا مػػف اقػػػاليـ االنػػدلس مػػدينتي سرقسػػطة كطرطكشػػة ينبعػػث مػػف جبػػػؿ  (59)
البشػػارة مػػف عػػيف يقػػاؿ ليػػا فرنػػت ايبرىػػي مػػف اعمػػاؿ بسػػطة الػػى اف يصػػب فػػي البحػػر الركمػػي . ينظػػر : 

 . 119اشيخ الربكة , نخبة الدىر ,ص 

 .948مخطكطة مباىج الفكر كماىج العبر , كرقة   (50)

الجاللقة : ىـ مف كلد يافث بف نكح )عميو السالـ( , كبمدىـ جيميفية , ككانكا حكالي مدينة براقرة التػي فػي  (54)
 . 169كسط الغرب ,كبراقرة ىذه مف أكلية قكاعد الرـك ,الحميرم , الركض المعطار ,ص

 لـ أعثر عمى تعريؼ ليذه المدينة . (55)

لحكػػػـ بػػف ىشػػاـ , كلممزيػػد ينظػػػر: يػػاقكت الحمػػكم, المصػػػدر االصػػكب تطيمػػة كىػػي مدينػػػة أختطػػت ايػػاـ ا (56)
 .100؛  الحميرم , المصدر نفسو,  445, ص  9نفسو, ج

االصكب أرنيط : مدينة باالندلس أكلية بينيا كبيف تطيمػة ثالثػكف مػيال , الحميػرم , المصػدر نفسػو , ص  (57)
97. 

 .949مخطكطة مباىج الفكر كماىج العبر , كرقة  (58)

بف خمدكف القكط الى مادام بف يافث كىـ ينقسمكف الى قسميف القػكط الغػربييف كالقػكط الشػرقييف , ينسب ا (59)
ـ,ثـ زحفكا جنكبػا الػى جزيػرة اليمقػاف 074كالذم ييمنا ىنا القكط الغربيكف كىؤالء عبركا نير الدانكب سنة 

نيا كأسسػػكا دكلػػة قكيػػة عمػػرت كأكتسػػحكا منطقػػة تراقيػػا , ثػػـ اتجيػػكا غربػػا كاخترقػػكا جبػػاؿ)البرينك( الػػى اسػػبا
 . 484, ص  9ثالثة قركف , العبر ,ج

كىي صفائح بمكرية  تنعقػد اذا مػا خفػت الحػرارة ككانػت االرض بيضػاء , االنطػاكي , تػذكرة اكلػي االلبػاب  (63)
 .050الجامع لمعجب العجاب , ص 

 .95كـ , ىنتس, المرجع نفسو, ص9فرسخ كيساكم  1/9ذراع شرعية يساكم  433الميؿ يساكم  (61)
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 .953مخطكطة مباىج الفكر كماىج العبر , كرقة  (69)

نيػػر باجػػة : أك نيػػر تاجػػة نيػػر عظػػيـ يشػػؽ طميطمػػة , منبعػػو مػػف جبػػؿ البشػػارة , مسػػافة جريتػػو الػػى اف  (60)
  946, شيخ الربكة , نخبة الدىر ,ص يصب في البحر المحيط خمسة كثمانكف ميال 

 .953مخطكطة مباىج الفكر كماىج العبر , كرقة  (64)

عبدالرحمف بف مركاف الجميقي منسكب الى بمدة جميقية , كاف مف الخكارج في اياـ بني أمية , الحميػدم ,  (65)
  969, ص 1جذكة المقتبس , ج

 .953مخطكطة مباىج الفكر كماىج العبر , كرقة  (66)

 .953مخطكطة مباىج الفكر كماىج العبر , كرقة  (67)

 .953مخطكطة مباىج الفكر كماىج العبر , كرقة  (68)

االديـ: جمع ادف , كفد يجمع عمى أدمة كرغيؼ كأرغفة , كربما سمي كجو االرض أديما , كاالدمة باطف  (69)
 . .17الجمد الذم يمي المحـ كالبشرة ظاىرة , الرازم , مختار الصحاح ,ص

 .953مخطكطة مباىج الفكر كماىج العبر , كرقة  (73)

أذرع شػػرعية , أم اف طػػكؿ الفرسػػخ يسػػاكم 4بػػاع( كػػؿ بػػاع 1333أميػػاؿ , كػػؿ ميػػؿ ) 0الفرسػػخ يسػػاكم  (71)
 .94كـ , ىنتس , المرجع نفسو , ص6

 .951مخطكطة مباىج الفكر كماىج العبر , كرقة  (79)

 .951مخطكطة مباىج الفكر كماىج العبر , كرقة  (70)

 .951مخطكطة مباىج الفكر كماىج العبر , كرقة  (74)

 .951مخطكطة مباىج الفكر كماىج العبر , كرقة  (75)

 .959,  951مخطكطة مباىج الفكر كماىج العبر , كرقة  (76)

 .959مخطكطة مباىج الفكر كماىج العبر , كرقة   (77)

 .959مخطكطة مباىج الفكر كماىج العبر , كرقة   (78)
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