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 الجغرافية التاريخية لمدينة وادي آش االندلسية 

 اجلغرافية التارخيية ملدينة وادي آش االندلسية

 

   

 

 الممخص 

أىتماـ الكثير مف المؤرخيف  اإلسالمية مف الدراسات التي جذبتعد دراسة المدف 
كالكتاب لمخكض فييا لما كاف ليذه المدف مف دكر بارز انعكس أثره في رسـ األحداث 

لدراسة  مدينة كادي آش كاحدة مف تمؾ المدف ، فمـ يكف أختيارناكمنيا  التاريخية كتكجيييا
ة ككنيا تعد مف يالمدينة ناتجًا عف فراغ كلكف لمدكر البارز الذي لعبتو في الحياة السياس

يا سقطت قبل غرناطة بعاميف فيذا دليل عمى انأكاخر المدف التي سقطت بيد األسباف ف
فيما عدت الحياة العممية  صمكد ىذه المدينة، فالبد مف إبراز تاريخيا اإلسالمي العريق،

فقد  شيدتيا مؤسساتيا انمكذجًا رائعًا عكس مدى تطكر العمـك المختمفة فييا كتقدميا،التي 
انجبت ىذه المدينة الكثير مف العمماء الذيف ذاع صيتيـ في مختمف المياديف العممية 
ككاف ليـ األثر الطيب في حمل مشعل الحضارة العربية اإلسالمية في كادي آش 

اة العممية رغبة في معرفة المآثر العممية التي خمفيا لنا بدراسة الحي كخارجيا ، لذا قمت
تقبمية كتعريف األجياؿ سأجدادنا لنتخذ منيا دركسًا كعبر نسير عمييا في حياتنا الم

القادمة بيا، فضاًل عف أىميتيا اإلقتصادية فكاف ليا نصيب مف ىذه األىمية فقد امتازت 
 بغنى مكاردىا.

 آالء رحيم عبد الكريم عباسم كاطع داود الشويلي       الباحثة . عصا. د. أ

 البصرة   جامعةكلية  الرتبية للبنات  /                                       
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Historical geography for the city of Wadi Ash and 

Andalusia 

  

 

 

 

Abstract 

The city of Wadi Ash is consider as one of the most important 

historical cities in the history of  Islamic Spain and the salient role it 

played in political life as it is considered one of the last cities that 

fell in the hands of the Spaniards, it fell before Granada two years 

and this indicates the steadfastness of  the people this city, as well 

as the scientific life witnessed by its Science institutions has been a 

great example reverse the development and advancement of various 

sciences and its development. The city has given birth to many 

scientists who have become famous in various fields, The city has 

given birth to many scholars who have become famous in the 

various fields of science and have had a good influence in carrying 

the torch of Arab and Islamic civilization in and out Wadi Ash, as 

well as its economic importance, it had a share of this importance, it 

was recognized as rich in its resources. 

 Prof. Dr. Essam Dawood Al-Shwayli 

 Researcher. Alaa Rahim Abdul Karim Abba 

College of Education for Women / University of  Basrah   
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 الجغرافية التاريخية لمدينة وادي آش االندلسية 
 المقدمة

 لمحة جغرافية عن مدينة وادي آش

 التسمية :  -أواًل 

ميممة مكسكرة بعدىا ياء بػ )كادياش( بفتح الكاك كألف ثـ داؿ  (ٔ)تعرؼ مدينة كادي آش
 . (ٕ)مثناة تحتية كألف ثـ شيف معجمة. كيقاؿ: )كادآش( بإبداؿ الياء ىمزة

 (ٗ)(سـ )كادي األشاتا، كعرفت ايضًا ب (ٖ)ىمزهإلى كذكرت بالفتح كالشيف مخففة كمدت 
س( حيث إفَّ العرب احيانًا كانكا يسمكنيا بيذا المفع ،  كاف اآلش محرؼ عف المفع الالتيني)آكْ 

كيراد بو الماء ، أي عيف الماء ، كىك بدكره محرؼ عف )أككا( كىك الماء أيضًا،كاف لفع) أيكس( 
 . كمدينة األشات مدينة في األندلس مف ككرة(٘)الزاؿ باقيًا في أسماء كثير مف البمداف األكربية

 .(ٙ)البيرة

ككادي   ،( ٚ)أك كادي ياشمنيا: كادي آش ، ختمفة بأسماء مأضف إلى ذلؾ:  ذكرت   
كلكف المشيكر بيا ىك كادي آش ألجماع المؤرخيف عمييا ،  كيقاؿ ، ( ٛ)اآلشا ، أك كادي اآلشات

 .(ٜ)ليا أيًضا كادي األشي ؛ حيث كاف الشعراء ينطقكف بيا بيذا الشكل في أشعارىـ

 :كقد كصف المؤرخكف مدينة كادي آش بعدة أكصاؼ منيا:ماذكره ابف الخطيب َقاؿَ 
ما بطف ،  كضع سديد ،  كبأس  ،  لمّناس ما بدا كهلل)مدينة الكطف ، كمناخ مف غبر أك قطف

،  كمرأى يخجل منو شديد ،  كمعدف حديد ،  كمحل عّدة كعديد ،  كبمد ال يعتل منو إال النسيـ 
رة األثيإلى الفكاكو الكثيرة كالكرـك  اكؿ كالمذانب ،  مخضرة الجكانب ،كثيرة الجدالصباح الكسيـ، 

كمعقميا أىل   ،كسندىا معدف الحديد كالحرير، كالسقى اّلذي يسد الخّمة ، كيضاعف العّمة ، 
كتساب ،  كآداب كحساب ،  كماؤىا مجاج الجميد ،  لمتاج كالسرير رث كا  ،  كىي دار أحساب كا 

ميو ا يتعّذر عكىكاؤىا يذكى طبع البميد ،  إاّل إفَّ ضعيفيا يضيق عميو المعاش ،  كتافيي
كشيخيا يسطك عمى عصبو االرتعاش ، فيي ذات برد ، كعكس كطرد ، ماشئت مف  االنتعاش ،

تسل كشركر س صاعد ،  كفتنة يعد بيا كاعد ، كنفلحي راعد ، كمقركر عمى الخمر قاعد ، 
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ر كزميريغتماـ تبمغ بو القمكب الحناجر، ،  كا كفاخر يسطك بفاجر،  ككمف يياجرالخناجر ، 
،  كنشيدىا أقرب لمّطالب ،  ، كعمى ذلؾ فدرتيا أسمح لمحالبفي شير ناجرتجمد لو المياه ، 

 . (ٓٔ) كمحاسنيا أغمب ،  كالحكـ لمغالب((
بانيا :))إحدى قكاعد اإلسالـ ال نظير ليا سقيًا كمنعة كنضاره ايضًا في كتاب آخر ككصفيا 

 (ٔٔ)((ةكيرجع الييا مف الحصكف النبييو الجميم

كذلؾ كصفيا  الحميري : )) بانيا مدينة باألندلس قريبة مف غرناطة كبيرة خطيرة تطرد ك 
كليا  كىي عمى ضفتو ،ار ، ينحط نيرىا مف جبل شمير ، كىك في شرقييا ، حكليا المياه كاالني

طف بيا كالق، عناب كأصناؼ الثمار كالزيتكف كىي كثيرة التكت كاألعميو أرحاء الصقة بسكرىا ، 
كقصبتيا مشرفة رقي عمى النير كغربي عمى خندؽ ، كليا باباف: ش ككاف بيا حمامات ، كثير ،

عمييا ،  كعمييا سكر حجارة ،  كىك في ركنيا الذي بيف المغرب كالقبمة. كبقرب كادي آش قرية 
بيا عيف تجري سبعة أعكاـ كتغكر سبعة أعكاـ ، قالكا: كىذا معركؼ عمى قديـ الزماف تسكف 

 .(ٕٔ)ا كتخمك بغؤكره((بجرياف عيني
 ؿ فييا أبك الحسف بف نزار:افييا بسبب ماتحممو مف جماؿ الطبيعة فقد ق انشد الشعراءكقد 

 وادي األشات يهيج وجدي كّمما ... أذكرت ما قّضت بك النعماء

 هلل ظّمك والهجير مسّمٌط ... قد بّردت لفحاتو االنداء

 طرفها األفياء والشمس ترغب إنَّ تفوز بمحظٍة ... منو فتطرف

 والنهر يبسم بالحباب كانو ... سمٌخ نضتو حّيٌة رقشاء

 (23)فمذاك تحذره الغصون فميمها ... أبدًا عمى جنباتو إيماء

  ،)) كمف غرائب األندلس إفَّ بو شجرتيف مف شجر القسطلكاضاؼ ابف بطكطة قائاًل: 
في جكؼ كل كاحدٍة كاألخرى ببشرة غرناطة ،   كىما عظيمتاف جّدًا إحداىما بسند كادي آش

 (ٗٔ)منيما حائٌؾ ينسج الثياب ،  كىذا أمٌر مشيكٌر قالو أبك عبد هللا بف جزّي كغيره((

  ،قتباس االنكار:بانيا مدينة مف مدف ككرة إلبيرة بيف غرناطة كبجانةاكذلؾ كصفت في كتاب     
 .(٘ٔ)))كىي غزيرة السقيا كثيرة الثمرة مكضع الحرير كالكتاف((
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 الجغرافية التاريخية لمدينة وادي آش االندلسية 
 الموقع:-اً ثاني

كأشار الزىري  ،(ٚٔ)شماؿ غرناطة إلى الغرب ،(ٙٔ)تقع مدينة كادي آش جنكب األندلس
، كبما إفَّ كادي آش مف (ٛٔ)الصقع الثالث مف األقميـ الخامس إلى مكقع غرناطة بانيا تقع في

كتابعو ليا كىي جزء اليتجزء عنيا فبذلؾ نستطيع إفَّ نقكؿ انيا تشابييا في  أعماؿ غرناطو
 المكقع.

كال  "، كذكر ياقكت الحمكي (ٕٓ)، كقصر آش مكضع آخر بيا (ٜٔ)كتقع عمى نير آش
سـ االقصر قد سمي ب،  يتضح مف ذلؾ إفَّ ىذا  (ٕٔ)أدري قصر َأش ىك كادي أش أك غيره" 

 عمى مستكى بالد األندلس.ه المدينة ليكسب شيرة ىذ

كقد اختمف الجغرافيكف في المسافة التي تبعدىا عف مدينة غرناطة فذكر االدريسي انيا 
، اما (ٕٗ)اما ياقكت الحمكي فذكر انيا تبعد مسافة اربعيف ميالً ، ( ٖٕ()ٕٕ)تبعد مسافة ثمانية امياؿ

تبعد عف غرناطة أربعكف كالزبيدي ذكر انيا ،( ٕ٘)عناف فقاؿ انيا عمى مسافة ستيف ميالً 
، كتقع كادي آش في (ٕٛ)( ميالً ٘٘كابف الخطيب ذكر بانيا تقع عمى بعد )  ،( ٕٚ()ٕٙ)فرسخآ

 .(ٜٕ)شماؿ جبل الثمج )شمير(

، بالد األندلس إلى عدة أجزاء جعل مدينة كادي آش مف  (ٖٓ)كعندما قسـ قسطنطيف
 .(ٖٔ)ضمف الجزء الرابع كالذي يضـ عشريف مدينة أخرى 

  -النشأة : -ثالثاً 
إلى عيد القكط الغربييف فيي مدينة قديمة نشأت قبل تاريخ نشكء مدينة كادي آش  يعكد 
 (ٕٖ)حيث إفَّ غرناطة كانت تابعة إلى أقميـ البيرة ، كأنشئت عمى يد حبكس الصنياجي غرناطة ،

الذي زاد في عمارتيا حيث إفَّ مدينة كادي  (ٖٖ)الذي بنى أسكاقيا كقصبتيا كمف بعده ابنو باديس
، (ٖ٘)،  كحصكف كقرى أخرى كثيرة (ٖٗ)المنكب اً قميـ الذي يضـ ايضآش تقع مف ضمف ذلؾ اإل

بعد ذلؾ كبالتحديد بعد الفتح اإلسالمي لألندلس اصبحت مدينة كادي آش تابعة إلى غرناطة 
 جزء عنيا. كأرتبط تاريخيا السياسي كالحضاري بيا ،كاصبحت جزء اليت
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  مدينة وادي آشل التابعةاألعمال والحصون والقرى 
إفَّ كل بمد مف بمداف العالـ يككف فييا مدف كبيرة كىذه المدف الكبيرة تككف ليا مدف تابعو 

 اً كقرى كحصكن ليا فمدينة كادي آش إحدى ىذه المدف األندلسية التي تميزت باف ليا أعماالً 
 منيا:، ليا  ةتابع

 Cairo عماؿ مدينة كادي آش ثـ غرناطةأ :حصف عظيـ مف القاىرة(ٖٙ).   
 

Bjans كىي إحدى قرى كادي آش منيا ابف صاحب الصالة البجانسيقرية بجانس :(ٖٚ).  
 
  Baza مدينة باألندلس بالقرب مف كادي آش ،  كىي متكسطة المقدار ،  حسنة :بسطة((

،  كبيا تجارات ،  كفعمة بضركب  المكضع ، عامرة ،  آىمة ،  حصينة ،  ذات أسكاؽٍ 
 الصناعات ،  كبينيا كبيف جياف ثالث مراحل؛ كىي مف ككر جياف ،  كشجر التكت فييا كثير

ة ،  كأرضيا كعمى قدر ذلؾ غمة الحرير كالزيتكف ،  كسائر الثمار بيا عمى مثل ذلؾ مف الكثر 
كبيا جبل لذي ال يعمـ شفيرىا، الديباج ا كبيا كانت طرز الكطاء البسطى مفعذاة كثيرة الريع، 

،  د بزيادة القمر ،  كينقص بنقصانويعرؼ بجبل الكحل ،  ال يزاؿ ينقر منو كحل أسكد ،  يزي
 .((لـ يزؿ عمى ذلؾ مف قديـ الدىر

كىي مشيكرة بالمياه كمدينة بسطة مدينة مفردة مف الجزء الرابع مف قسمة قسطنطيف ،  
ككاف األديب أبك الحسف عمى بف دمحم بف شفيع البسطى يقكؿ: ))لك طبعت عمى كالبساتيف، 

. (ٖٛ)ككاف شاعر بسطة((دي عمى المجكف كالتعشق كالراحات!، الزىد لحممنى حسف بال
 .(ٓٗ)كىي كثيرة الزرع ،  كاشتيرت بالزعفراف (ٜٖ)ات البسطيةيّصمكاشتيرت بسطة بالمُ 

باألندلس كثيرة الخيرات. بيا بركة تعرؼ باليكتة ،   كقد ذكرىا القزكيني بانيا :))مدينة
ال يعرؼ ليذه البركة قعر أصاًل. قاؿ أحمد بف كجو الماء إلى األرض نحك قامة ، فييا ما بيف 

عمر العذري: بيف بسطة كبياسة غار يسمى بالشيمة ال يكجد قعره. كبناحية بسطة جبل يعرؼ 
كال يزاؿ كذلؾ إلى  نفس الجبل كحل أسكد ،بجبل الكحل ،  إذا كاف أكؿ الشير برز مف 

 .(ٔٗ)كال يزاؿ يرجع إلى آخر الشير((فإذا زاد عمى النصف نقص الكحل ،  منتصف الشير،
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 الجغرافية التاريخية لمدينة وادي آش االندلسية 
، كلـ تمدنا المصادر  ( ٕٗ): قرية تابعة إلى كادي آش Bani sami قرية بني سامي 

 عنيا كماتتميز بيا. ةبمعمكمات كافي

كىي حصف باألندلس : بالكسر ، ثـ السككف ، كياء ، كألف كنكف ، Juliana جميانة  
كحصنيا كبير يضاىي المدف، كاشتير ىذا الحصف الكبير  ،(  ٖٗ)مف أعماؿ مدينة كادي آش

الحجـ كحالكة الطعـ ككـر سـ ذلؾ الحصف كذلؾ بما تميز بو مف عظـ ابالتفاح حيث سمي ب
 .(ٗٗ)آش أثنا عشر ميالً ، كيبعد ذلؾ الحصف عف مدينة كادي الجكىر 

مدينة باألندلس قرب كادي أش ،  كمف كادي َأش إلى مدينة جياف مرحمتاف  Jian جياف: 
كبيرتاف كمف مدينة بسطة إلى جياف ثالث مراحل خفاؼ ،  كمدينة جياف مدينة حسنة تضاىي 

)اآلدمي( كالعسل كل، (٘ٗ)المدف الكبيرة كثيرة الخصب رخيصة األسعار يا زائد عمى كثيرة المحـك
ثالثة آالؼ قرية كميا يربى بيا دكد الحرير كىي مدينة كثيرة العيكف الجارية تحت سكرىا، كليا 

يرتقى إلييا عمى طريق مثل مدرج النمل كيتصل بيا جبل  ،قصبة مف أمنع القصاب كأحصنيا 
كعمى ميل  ، كالشعير كالباقالء كسائر الحبكب بساتيف كجنات كمزارع كغالت القمح كفييا ككر، 

 .(ٙٗ)منيا نير بمكف كىك نير كبير كعميو َأرحاء كثيرة جدا كبيا مسجد جامع كجمة عمماء

 :Dujmah O Dashmahِدجمة أو ُدشمة  

يا بمدة تقع غرب كادي آش في منتصف انلقد ذكرىا ابف الخطيب باسـ )ِدجمة( كقاؿ 
يا: مف قرى كادي انكقاؿ  )ُدشمة(سـ ا،  بينما ذكرىا األدريسي ب(ٚٗ)الطريق بينيا كبيف غرناطة

، كقد تككف ىذه التسميات أما لمدينة كاحدة  (ٛٗ)آش ليا نير صغير كمياه متدفقة ، دائـ الجري 
 أك كل منيا مدينة قائمة بذاتيا كأرجح إفَّ تككف ىي مدينة كاحده كىناؾ اختالؼ في المفع.

كآخره شيف معجمة: ناحية باألندلس كتشديد ثانيو كضمو أيضا ،  بضـ أكلو ،  :Turashُطّرش 
 .(ٔ٘( )ٓ٘)مدينة كادي آش ،  كُطّرش تعد مف أحكاز (ٜٗ)تشتمل عمى كالية كقرى 

كآخره راء: حصف  بكسر أكلو ، كسككف ثانيو ، كفتح كافو ، : Tashkarحصف ِطْشَكر 
 .(ٕ٘)حصيف في ككرة جّياف مف أعماؿ األندلس ال يرتقى إال بالسالليـ
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فاؽ جميع حصكف األندلس منعة كعمكا كرفعة كطيب تربة  فقدالحصكف كىك مف أشير  
كىكاء كليس ألحد مكضع يصعد منو إلى ىذا الحصف إال مكضعاف كبيف المكضع كالمكضع اثنا 
ليو  عشر ميال عمى طرؽ مثل شراؾ النعل كمدارج النمل كبأعاله الزرع كالحصاد كالمياه كا 

 .(ٖ٘)االنتياء في الخصب كجكدة الحصانة
 :Finana   فنيانة 

جنكب شرؽ مدينة فرسخ ،  ( ٖٓقرية في األندلس تقع في مقاطعة المرية عمى مسافة )
  األنكاع،،  تشتير بكثرة التكت كالكرـك ، كبكجكد البساتيف كفييا مف الثمار مختمفة (ٗ٘)كادي اش

،  كقد ( ٘٘)كبيا طرز الديباج ، كالمياه تطرد في جميع جناتيا ، كأىميا عجـ ،  ذكك يسار
كصفيا ابف الخطيب بانيا: ))بقعة حظيا مف النعـ مكفكر ، كبمدة طيبة كرب غفكر، حممناىا 

كسطا  ،اليياط كالنياط كمنادى العجماء يعرب ، كالشمس يراكدىا المغرب ، كقد عظـ )أثر(
كاستقبمنا المنيج ، لنشاط كبتنا كالشيح كسائد مضاجعنا ، كشككى التعب حمـ ىاجعناالكالؿ با

األمثل كالسيل الذي يغرب بو المثل ، بساط محدكد كمف البحكر األرضية معدكد  ،  كلـ يكف 
اال كخطفو بارؽ ، اك خمسة سارؽ ، حتى تقمص الظل كطكى منشكره طي السجل ، كىي لمخير 

غرير، كغظب طرير كغمة حرير كماء نمير كدكاـ التخزيف كالتعمير ،  خدينة.ماشئت مف ظي 
 .(ٙ٘)اال إفَّ بردىا كثير ككدقيا نثير ،  كشرارىا ليـ في الخيار تأثير((

، كبو عسكر س عند قرية مميس قرب كادي آش مدينة في األندل :Marj al amirمرج األمير
 .(ٛ٘)شتبيفعندما حاصر حصف أ (ٚ٘)اإلماـ عبد الرحمف بف دمحم

: تقع ىذه القرية قرب غرناطة كضمف نطاقيا كالتي يقطنيا  Hamdanقرية ىمداف 
 اليمدانيكف أصحاب كادي آش.

:قرية تابعة لكادي آش كىي عبارة عف قرى متصمة  ، أشتيرت بزراعة  wadقرية كد 
 الزيتكف كالتكت.

كما ، ( ٜ٘)بالبساتيف كالكرـك : كىي إحدى قرى كادي آش ،  أشتيرتYuraقرية يكرا 
 (ٓٙ)سجمت بعض المصادر مناطق أخرى تابعة لمدينة كادي َأش مثل قرية بادي بكادي الحمة

كحصف  (ٕٙ)كىناؾ قرية الرممة التابعة لكادي َأش كذلؾ ،( ٔٙ)التي يسمييا ابف سعيد قرية َجمَّة
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اطي بعض الجيات العائدة لمدينة كما سجل ابف الخطيب الغرن،  (ٗٙ)كقرية المبسة  (ٖٙ)َمْنتانة 

،  كقرية ُشْشُتر مف عمل كادي آش  (٘ٙ)كادي آش كىي شكظر كالمنظر  كقرسيس كقطرش 
، كىناؾ العديد مف القرى اندثرت كالبعض تغير  (ٛٙ)، كقرية بنجاس(ٚٙ)كقرية مميس( ٙٙ)كذلؾ

 . (ٜٙ)ذكرىا أستحاؿ أرجاعيا إلى أصكليا

 لمدينة وادي اش اآلثار األندلسية االباقية:- 

لكل مدينة مف مدف بالد األندلس البد إفَّ تككف ليا آثار باقية فمف آثار مدينة كادي  اف
 آش ىي : 

 القصبة او القمعة القديمة:
لمسمطة  اً القصبة ىي الحصف بمعنى الكممة في المدف األندلسية الميمة فقد كانت رمز 

مصطمح قصبة  اف، كمف ىنا فسية إضافة إلى األغراض العسكرية ككانت تجسد المركزية السيا
قد أطمق في بعض األخبار العربية عمى المدينة ، بمعنى انيا العاصمة اك المركز كالمقر 

داري لالندلس ، كما يذكر الحميري لفظة قصبة عند حديثو عف كادي آش بانيا السياسي كاإل
 لقبة كادي آش. بة كصفٍ ، فكاف ىذا بمثا(ٓٚ)قصبة مشيدة مف الحجر

،  ككانت كتشرؼ أبراجيا عمى المدينة كميا ، (ٔٚ)كىي تقع غرب كادي آش فكؽ الربكة
، كيتصل بناء كبجكار القمعة يقع المعيد الديني، ك أعمى بناء فييا اياـ المسمميففيما يبد ةالقمع

، بيا برج كبير،  عة اندلسية عالية المعيد بالقمعو بقنطرة خاصو ، كىي عباره عف بقايا قم
،  يتصالف بسكر ذك كاجية عربية كما يكجد برج رابع في زكايا كبرجاف صغيراف في مكاجيتيا

كيقيـ فكؽ البرج تمثاؿ  ،منعزلة منيا ،  كقد رممت اطالليا كزالت الكانيا القديمة بالطالء الحديث
ت تحت اعماؿ الترمـ كالظاىر انيا قد اختف في ىذه األطالؿ اي نقكش عربية ، قديس ، التكجد

 كالطالء.
 

 الكنيسة العظمى)الكاتدرائية( :
تقع ىذه الكنيسة كسط مدينة كادي آش ،  بيف قسميا األعمى كاألسفل ، عمى حافة 

كقد بنيت فكؽ مكقع المسجد الجامع القديـ ، كيرجع ،  كتشرؼ عمى المرج األخضر  ،الربكة
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ا مربع متكسط األرتفاع ،  مف السيل إفَّ يرى مف بناؤىا الحالي إلى القرف السابع عشر ،  كبرجي
عمى بعد مسافة كبيرة ،  كتبدك فييا مالمح مف طراز منارة المسجد القديـ، كفي أسفل الربكة ،  

 ف انيا بقايا برج اندلسي.ظكعمى مقربة مف الكنيسة ،  تقع اطالؿ قديمة ي
شيئَا قد لمح ، األندلسية  انحاء مدينة كادي آش كقد اشار عناف انو عندما تجكؿ في

يزاؿ مف الطابع األندلسي في  دركبيا المتكاضعة . كقد ذكر إفَّ فييا بعض منازؿ الضئياًل 
كعمى حسب قكلو انو لـ يستطع إفَّ ، كبيا بعض بقايا اندلسية داخميا عمى الطراز األندلسي، 

 .(ٕٚ)منيا اً يرى شيئ
 حصن مكمين :

، مف شماؿ غربي  اً كيمك متر  (ٕٖ)كعرة عمى بعدكىك حصف يقع في منطقة جبمية 
في نياية سمسمة مف الجباؿ كتشرؼ  اً جد مرتفع ىرمي عاليغرناطة ، كيقع حصف مكميف عمى 

الشاىق عمى سائر الكىاد كالبسائط المجاكرة ،  كترى أمامؾ نحك الشماؿ عف بعد  مف أرتفاعيا
قمعة يحصب عمى ربكتيا العالية يظمميا الغماـ كترى إلى جنكب آكاـ جبل الثمج تجمميا الثمكج 
الكثيفة ،  كفي أسفل الحصف تقع قرية مكميف ،  كىي عبارة عف محمة صغيرة مستطيمة ، تمتد 

ة نحك ثمانمائة متر ، كعرضيا نحك مائتيف ،  يخترقيا شارع كاحد طكيل كتبدك في سفكح الربك 
أطاللة الحصف رائعة مف فكؽ الربكة العالية كىي عبارة عف مجمكعة كبيرة مف أطالؿ منفردة 
مف األسكار كاألبراج كالبكائؾ كترتفع عف مستكى اليضبة نحك أربعمائة متر كتقع متدرجة عمى 

ي طبقتاف تعمك إحداىما األخرى  كعمى منحدر الطبقة السفمى تقكـ منحدر صخري كعر كى
كالطبقة العميا مف الحصف تقع تحتل مكقع مسجد القصبة القديـ ، كنيسة القرية الكحيدة كىي  

عمى أرتفاع شاىق كقد حكلت إلى مقبرة لمقرية كتطل اطاللة الحصف مف ناحية األخرى عمى 
 منحدر سحيق يصل إلى الكادي.

في المعركة األخيرة التي انتيت بسقكط غرناطة ،   اً كبير  اً لعب حصف مكميف دكر كقد 
 ـ(٘ٛٗٔىػ/ ٜٓٛ،  كفي شير شعباف سنة )خطكط الدفاع الشمالية الغرناطيةككاف مف أمنع 

  ،نشبت تحت اسكاره معركة شديدة بيف المسمميف بقيادة األمير دمحم بف سعد المعركؼ بالزغل
كبيف جيش مياجـ مف القشتالييف بقيادة الككنت دي قبرة ،  فيـز ككاف سمطاف غرناطة ، 
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 ـ(ٙٛٗٔىػ/ٜٔٛالقشتاليكف كردكا بخسارة فادحة، كفي شير جمادي الثانية مف العاـ التالي )

سار فرديناند )فرناندك( ، إلى حصف مكميف ، كضرب حكلو الحصار، كرماه باالنفاط بشدة 
لمدافعكف عنو ، إلى تسميمو األماف كالخركج بأسمحتيـ فثممت أسكاره كىدمت أبراجو ، كاضطر ا

 ، ،ـ( كمازالت آثار ثمـ األسكار كاألبراج  بفعل االنفاطٙٛٗٔىػ/ٕٜٛكأمتعتيـ إلى غرناطةسنة )
 .(ٖٚ)ترى حتى اليـك ماثمة في أطالؿ حصف مكميف

ذكره  كقد تـ ذكر ىذا الحصف عمى الرغـ مف انو تابع لمدينة غرناطة اال إفَّ السبب في
كاف كادي آش ( فراسخ ٓٔ)ىك تـ تقدير المسافة بيف الحصف كبيف غرناطة الذي يبعد عنيا 

فمف الممكف فرسخ  (ٖٕفبذلؾ ىذا الحصف يبعد عف كادي آش ) فرسخ( ٖٔتبعد عف غرناطة )
حدى أعماليا .  اً النيا تابعة إداري اً لكادي آش أيض اً يككف ىذا الحصف حصناف   لغرناطة كا 
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 الهوامش
عمى  غرناطة ؛ تقع شرؽ مدينةبمقاطعة غرناطة اندلسيا ، في إسبانيا مدينة في جنكب:  كادي آش (ٔ)

. سييرا نيڤادا بيف سفكح الشماؿ مف ىضبة . كىي تحتل جزءا مفمرسية باتجاه مدينة مياًل( ٓ٘بعد )
كأدكات المائدة  بصناعة السكاكيف ، كانت المدينة مشيكرة  الناصري  كادي آش مدينة ازدىرت في العيد

كالقبعات(. كما عرفت  ،الخزؼكحديثًا تشتير بمصنكعات ) ،
 .. كتنتشر في أراضييا ينابيع المياه المعدنية الحارةكالخمكر كالذرة كالكتاف كالقطف  الصكؼ  بتجارة
انيا مف " :ـ فكصفيا قائالً ٕٗٔٓ؛ ككصفت مف قبل زائر ليا في سنة  https://marefa.org انظر: 

كـ باتجاه مدينة مرسية كىي عمى  ٓ٘المدف الميمة في التاريخ األندلسي ، تقع شرؽ غرناطة عمى بعد 
كيف فضاًل  ٕٕٓ٘كمف أىـ ما في ىذه المدينة ىك كجكد أكثر مف طريق المؤدية إلى المرية كذلؾ ، ال

كـ عف  ٕٚٗاتدرائية كتبعد عف كجكد بعض بقايا أسكار المدينة كالقصبة األندلسية كمتحف القصبة كالك
مترا (  ٜٓ٘ألف نسمة كترتفع عف سطح البحر بػ :  )  ٕٓمدريد جنكبا كيبمغ عدد سكانيا أكثر مف 

كىي اليـك مدينة زراعية أيضا تزرع القمح ك الذرة . أىـ ك ما استطعت إدراكو مف اآلثار اإلسالمية 
فع مف ىذه المدينة ك التي تحيط بيا البيكت األندلسية ىي القصبة األندلسية التي تقع عمى أعمى مرت

اليـك مف جميع الجيات . كرأيت الكاتدرائية الكبيرة ىناؾ التي بنيت فكؽ الجامع الكبير في كادي َأش ك 
يكجد بجانب القصبة اليـك متحف صغير داخل بيت كاف أحد البيكت العربية كاسمو متحف القصبة ، ك 

سيطة فضاًل عف بئر مكجكد داخل المنزؿ كعند زيارتؾ لكادي َأش تكجد لديو بعض القطع العربية الب
كباألخص مف جيتيا الجنكبية تدرؾ مكقعيا اإلستراتيجي كقكة تحصينيا كانو ليس مف السيل السيطرة 
عمى ىذه المدينة بكل سيكلة كرأيت البيكت اليـك التي تقع جنكب القصبة األندلسية كالتي بالتأكيد بنيت 

ت عربية الف تخطيط الشكارع كاألزقة فييا تخطيط اندلسي . كقد تسنى لي الجمكس مع فكؽ انقاض بيك 
شرب الشاي معيـ في أحد الساحات، كسألكني مف أيف انا النيـ رأكا مالمح ك أىالي ىذه المدينة 

كأخذكا   ،الشخص األجنبي ، فعندما ذكرت ليـ اني عربي أشاركا لي بالقصبة كقالكا ىذه أثار عربية
ثكف معي عف التاريخ اإلسالمي في األندلس كفي كادي َأش كعف اآلثار اإلسالمية في األندلس يتحد

كقالكا لي بالرغـ مف عدـ كجكد المسمميف ىنا إال انيـ مازالكا ىنا ركحيا. ك قد تسنت لي زيارة ىذه 
الصباح. اء ك ئية ، فشيدت المدينة في المسالمدينة مرتيف األكلى كانت في فترة صباحية كاألخرى مسا

 انظر : 

http://artravelers.com/c/31236  

https://marefa.org/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://marefa.org/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
https://marefa.org/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
https://marefa.org/%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
https://marefa.org/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://marefa.org/index.php?title=%D9%87%D8%B6%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7_%D9%86%D9%8A%DA%A4%D8%A7%D8%AF%D8%A7_(%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7)&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%86%D8%B5%D8%B1
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D9%81
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%86
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D8%A9
http://artravelers.com/c/31236
http://artravelers.com/c/31236
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 الجغرافية التاريخية لمدينة وادي آش االندلسية 
ـ( ،  صبح األعشى في ٛٔٗٔىػ/ٕٔٛالقمقشندي: أحمد بف عمي بف أحمد الفزاري القاىري)ت (ٕ)

 .ٕٗٔ، ص ٘بيركت ، د.ت(  ،  ج  -صناعة االنشاء ، ) دار الكتب العممية ، لبناف

  ،ـ( ، معجـ البمدافٜٕٕٔىػ/ٕٙٙشياب الديف أبك عبد هللا ياقكت بف عبد هللا الركمي)ت الحمكي:  (ٖ)
بمداف األندلس  يكسف أحمد ،  ؛ د.بني ياسيف:ٜٛٔ، ص ٔـ(جٜٜ٘ٔ، )دار صادر ، بيركت ،  ٔط

 -ربية المتحدة، )مركز زايد لمتراث كالتاريخ ، أألمارات الع ٗط في أعماؿ ياقكت الحمكي الجغرافية ، 
 .٘ٗص ـ( ، ٕٗٓٓالعيف ،

،  )المطبعة الكبرى  ٔأحمد ، قامكس الجغرافية العربية القديمة بالعربي كالفرنسي ،  ط زكي بؾ: (ٗ)
 .ٗٛص ـ( ، ٜٜٛٔاألميرية ، مصر ، 

، )الشركة العربية لمطباعة  ٔد.مؤنس: حسيف ،  رحمة األندلس حديث الفردكس المكعكد ،  ط( ٘)
 . ٓ٘ص ـ( ، ٖٜٙٔالقاىرة ، كالنشر ، 

 .ٜٛٔياقكت الحمكي ، معجـ البمداف ، ص (ٙ)

ف خمدكف ،  التعريف باب ـ(ٙٓٗٔق/ٛٓٛ)تابف خمدكف: عبد الرحمف بف دمحم الحضرمي األشبيمي  (ٚ)
) القاىرة ،  الييئة العامة  ،عارضو بأصكلو كعمق حكاشيو دمحم بف تاكيت الطنجيكرحمتو غربًا كشرقًا  ، 

 .ٛٔصـ ( ، ٕٙٓٓ،  لقصكر الثقافة 

تقديـ كتحقيق  ،  اختصار اقتباس االنكار  ، ـ(٘ٛٔٔىػ/ٔٛ٘دمحم ابف الخراط ) تأبك  االشبيمي: (ٛ)
معيد التعاكف مع العالـ  ،  المجمس األعمى لالبحاث العممية ) مدريد ميميك مكلينا كخاثينتك بكسؾ بيال،إي

نفح الطيب  ، ـ(ٖٔٙٔ  ىػ/ٔٗٓٔالمقري: شياب الديف أحمد بف دمحم )ت ؛ٜ٘ٔ، صـ( ٜٜٓٔ،العربي
)بيركت  ،   ،،  تحقيق إحساف عباسبف الخطيبغصف األندلس الرطيب كذكر كزيرىا لساف الديف مف 

 .ٜٗٔ، ص ٔـ( ، مجٜٛٙٔدار صادر  ،  

المعجب في تمخيص  ـ(،ٜٕٗٔىػ/ٚٗٙ)ت  المراكشي: عبد الكاحد بف عمي التميمي محيي الديف (ٜ)
،   ٔط تح: د. صالح الديف اليكاري،، ديفأخبار المغرب مف لدف فتح األندلس إلى آخر عصر المكح

 .ٕٕٙص،  ىػ(ٕٙٗٔ،  بيركت  -المكتبة العصرية ،  صيدا)
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 ،ـ(ٖٗٚٔ/ػىٙٚٚدمحم بف عبد هللا السمماني الغرناطي األندلسي)ت لساف الديف ابف الخطيب: (ٓٔ)
، ـ(ٜٓٛٔ، )مكتبة الخانجي ، القاىرة ، ٔدمحم عبد هللا عناف ، ط ريحانة الكتاب كنجعة المنتاب ، تح:

  ،احمد مختار العبادي ، )مدرسة التاريخ اإلسالمي ؛ مشاىدات ابف الخطيب ، تح: ٜٕٗ، ص ٕج
 .ٛٛ( ، صٜٛ٘ٔكمية اآلداب ، جامعة األسكندرية ، 

 ،بيركت -، )منشكرات داراآلفاؽ الجديده ٕفي الدكلو النصريو ، ط ةالبدري ةالممح ابف الخطيب: (ٔٔ)
 . ٖٓ -ٜٕـ(  ، صٜٛٚٔ

الركض المعطار في ،ـ(ٜٖٗٔ/ػىٓٓ٘ٚالحميري: أبك عبد هللا دمحم بف عبد هللا بف عبد المنعـ)ت (ٕٔ)
،  ـ( ٜٓٛٔبيركت ،   -)مؤسسة ناصر لمثقافة ، لبناف،ٔإحساف عباس، ط تح:خبر األقطار، 

 .ٗٓٙص

،  المعجب في تمخيص أخبار المغرب؛المراكشي ، ٜٗٔ، ص ٔ، نفح الطيب ، جلمقري ا (ٖٔ)
/( ،  مجاني األدب في ػىٖٙٗٔشيخك: رزؽ هللا بف يكسف بف عبد المسيح بف يعقكب )ت ؛ ٕٙٙص

 .ٕٕٔ، ص ٗـ( ، جٖٜٔٔحدائق العرب ، )مطبعة اآلباء اليسكعييف ، بيركت ، 

)تحفة النظار في غرائب األمصار كعجائب األسفار( ، )أكاديمية المممكة  رحمة ابف بطكطة (ٗٔ)
 . ٓ٘ٔ، ص ٔ؛المقري ، نفح الطيب ،  جٕٚٗ، ص ٗ( ، جػىٚٔٗٔالرباط ،  -المغربية

تقديـ كتحقيق إيميميك مكلينا كخاثينتك ـ( ، اقتباس االنكار ،ٚٗٔٔ/ػىٕٗ٘الرشاطي: أبك دمحم )ت (٘ٔ)
 ٜٜٓٔعمى لالبحاث العممية  معيد التعاكف مع العالـ العربي  ، مدريد ،  ) المجمس األ، بكسؾ بيال 
 . ٜٓـ( ، ص

 .ٗٛزكي بؾ ، قامكس الجغرافية العربيو القديمة ، ص (ٙٔ)

 . ٙٔٗ، ص ٕمكقع اإلسالـ ،  تعريف باألعالـ الكاردة في البداية كالنياية البف كثير ، ج (ٚٔ)

ـ( ،  كتاب ٔٙٔٔ/ػىٙ٘٘، كقبل  ٗ٘ٔٔ/ػىٜٗ٘ابي بكر)ت بعد أبي عبد هللا دمحم بف  الزىري: (ٛٔ)
 .ٜ٘ -ٜٗدمحم حاج صادؽ ، )مكتبة الثقافة الدينية ، د.ت( ، ص الجغرافية  ،  تح:
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دمحم عبد هللا ، اآلثار األندلسية الباقية  عناف: كىك فرع صغير مف نير الكادي الكبير؛ نير آش: (ٜٔ)

 .ٕ٘ٔـ( ، صٜٜٚٔالقاىرة ،   -ة الخانجي، )مكتب ٕفي أسبانيا كالبرتغاؿ ، ط

، تاج العركس مف  ـ(ٜٔٚٔىػ/٘ ٕٓٔالزبيدي: محّمد بف محّمد بف عبد الرّزاؽ الحسيني)ت (ٕٓ)
  ،الككيت  -:عبد الستار أحمد فراج ، التراث العربي ، مراجعةجكاىر القامكس، تح :مصطفى حجازي 

 .ٛٙ،  ص ٚٔـ ( ، ج ٜٚٚٔ

أبك عبدهللا دمحم بف دمحم بف إدريس الحمكدي الحسني األدريسي: ؛ ٜٛٔص،  ٔمعجـ البمداف ، ج (ٕٔ)
لبناف  ،    -، ) عالـ الكتب،  بيركتٔ،  طنزىة المشتاؽ في إختراؽ اآلفاؽ  ـ( ،٘ٙٔٔىػ/ ٓٙ٘)ت

 .ٚٙ٘، ص ٕـ(  ، جٜٜٛٔ

 .ٚٙ٘، ص ٕج أألدريسي ، نزىة المشتاؽ (ٕٕ)

   ،، المكاييل كاألكزاف اإلسالميةفالتر  ىنس: ؛ٗكـٕذراع شرعية أي حكالي  ٓٗالميل يساكي  (ٖٕ)
 .ٜ٘،  صـ(  ٜٓٚٔعة األردنية  ، عماف  ، .كامل العمي  ، )منشكرات الجام د ترجمة:

 .ٛٙٔ، ص ٔمعجـ البمداف ، ج (ٕٗ)

 .ٕ٘ٔاآلثار األندلسية الباقية ، ص (ٕ٘)

ىنس ، المكاييل كاألكزاف  كـ؛ٙطكؿ الفرسخ كاف حكالي ، أي إفَّ ( أمياؿٖالفرسخ يتألف مف) (ٕٙ)
 .ٜٗاإلسالمية  ، ص

 .ٛٙ، ص ٚٔ، جتاج العركس  (ٕٚ)

ـ( ، اإلحاطة في أخبار ٖٗٚٔىػ/ٙٚٚدمحم بف عبد هللا بف سعيد السمماني )ت ابف الخطيب: (ٕٛ)
 . ٜٙ، ص ٔق( ، ج ٕٗٗٔبيركت ،   -، ) دار الكتب العممية ، لبناف ٔغرناطة ، ط

كذلؾ الف الشمس تسمط أشعتيا ، ة عف الالتينية كتعني جبل الشمس شمير كممة محرف جبل الثمج: (ٜٕ)
كذلؾ  (جبل الثمج)طييا لذلؾ سمي أيضا بػ ى ىػذه الجػباؿ فينعكس ضكءىا عمى الثمكج التي تغعم

كفيو الفكاكو الكثيرة كىك متصل  ًا  ، كطكلو يكماف كعمكه في غاية األرتفاعلسقكط الثمج بو شتاًء كصيف
تاريخ  مؤلف مجيكؿ: ؛ٜٙ، صٔ، اإلحاطة في أخبار غرناطة، جبالبحر المتكسط ؛ابف الخطيب
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ـ( ، ٚ ٓ ٕٓبيركت ،  -لبناف  ،)دار الكتب العممية،  ٔد.عبد القادر بكبايو ، ط : األندلس ، تح
 ؛ٖٖٗ، صالركض المعطار الحميري ، ؛ٜٕٔ، ص ٔ؛أرسالف ، الحمل السندسية ، جٕٙٔ -ٕ٘ٔص

ـ( ، المسالؾ كالممالؾ ٜ٘ٓٔىػ/ٚٛٗالبكري: أبك عبيد عبد هللا بف عبد العزيز بف دمحم األندلسي)ت 
ابراىيـ خكرشيد  ، األندلس ، ترجمة:س ككالف  ج. ؛ٜ٘ٛ، صٕـ(، جٕٜٜٔار الغرب اإلسالمي ، )د،

 . ٗ٘صـ( ،  ٜٓٛٔ، )دار الكتاب المصري ، القاىرة  ،  ٔكآخركف ، ط

قسطنطيف بف قسطنس  أمبراطكر ركماني  كىك مف ممكؾ الرـك المعركؼ  كىك قسطنطيف : (ٖٓ)
بأمو)ىيالني( كىك أكؿ ممؾ أعتنق النصرانية ، كىك الذي بنى مدينة القسطنطينية كبناىا ليتحصف بيا 

كمية كبالد كىي عمى الخميج اآلخذ مف البحر األسكد إلى بحر الرـك كالمدينة عمى البر المتصل بر 
الفرنج كاألندلس  ، كالرـك تسمييا أستنبكؿ يعني )مدينة الممؾ(  ؛لممزيد ينظر: الطبري: دمحم بف جرير 

بري )تاريخ الرسل ـ( ،  تاريخ الطٕٕٜ/ػىٖٓٔ)ت بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي ،  أبك جعفر
كدي: أبك الحسف عمي بف المسع ؛ٔٛ٘، ص ٔ، ج( ػىٖٚٛٔ ،، بيركت، )دار التراث  ٕكالممكؾ( ، ط

)دار  ،، التنبيو كاإلشراؼ ، تصحيح :عبد هللا اسماعيل الصاكي ـ( ٜٚ٘/ػىٖٙٗالحسيف بف عمي )ت
؛ ابف األثير  ، أبك الحسف عمي بف أبي الكـر دمحم بف دمحم بف عبد ٜٔٔالقاىرة  ، د.ت( ، ص  ،الصاكي 

تح:  ـ(  ،  الكامل في التاريخ  ،ٖٖٕٔػ/ى ٖٓٙالكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الجزري عز الديف )ت 
؛ ٜٕٛ، صٔج ،ـ(ٜٜٚٔلبناف ،  –،  )دار الكتاب العربي ،  بيركت  ٔعمر عبد السالـ تدمري ، ط

ـ( ، تاريخ مختصر ٕٙٛٔىػ/٘ٛٙمطي أبك الفرج )ت ابف العبري: غريغكريكس ابف أىركف بف تكما الم
 .ٗٙص ،ـ(ٕٜٜٔدار الشرؽ ،  بيركت  ، ، )   ٖ، طالدكؿ ، تح : انطكف صالحاني اليسكعي 

، )دار   ٔحسيف  ، فجر األندلس  ، ط مؤنس: ؛ٕٜٛ،  ص ٕالمسالؾ كالممالؾ ، ج البكري: (ٖٔ)
 . ٓٙ٘ -ٜ٘٘ـ(  ، صٕٕٓٓلبناف  ،  -المناىل  ، بيركت

ًا حبكس بف ماكسف بف زاكي بف زيري الصنياجي ممؾ إلبيرة كغرناطة كماكاليا ، كاف ممكًا عظيم (ٕٖ)
كشجاعًا ، تكفل بحماية كطنو كرعيتو مف البراربرة المنتشريف حكلو لذا دامت رئاستو ، تكفى 

 .ٕٛٙ-ٕٚٙ،صٔـ(؛ابف الخطيب ، اإلحاطة ، جٖٙٓٔق/ٕٛٗسنة)

مف قكاد البربر ممؾ  باديس بف حبكس ابف ماكسف بف بمكيف بف زيري بف مناد الصنياجي،( ٖٖ)
تصـ صاحب المرية كالمعتضد صاحب آشبيمية ككاف سفاكآ غرناطة الذي جيش الجيكش كحارب المع

ككاف باديس بف حبكس أعظـ ممكؾ البربر في عصر الطكائف كأقكاىـ جانبًا، ككانت مممكتو مف  لمدماء،
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أكبر ممالؾ الطكائف رقعة، إذ كانت تمتد مف بسطة شرقًا حتى إستجة كرندة غربًا، كبياسة كجياف شماال 

يس ىك الذي مّصر مدينة غرناطة، كغدت منذ عيده مف أىـ قكاعد األندلس حتى البحر جنكبًا. كباد
الجنكبية، كانشأ قصبة غرناطة فكؽ انقاض قمعتيا القديمة، كسميت باسميا القديـ " القمعة الحمراء " كىك 
االسـ الذي خمد عمى مر العصكر، كأصبح فيما بعد عممًا عمى حمراء غرناطة، كأقاـ داخل القصبة 

شمس الديف دمحم بف أحمد بف عثماف بف قايماز  ُينظر:الذىبي: سجده الذي دفف فيو.قصره كم
،  ٜركؼ كمحيي ىالؿ السرحاف ،  طسير اعالـ النبالء ،  تح : بشار عكاد مع (،ـٖٚٗٔق/ٛٗٚ)ت

طكيل ، مممكة  ؛ٜٖٔ ،صٕج عناف،دكلة اإلسالـ،  ـ(؛ ٖٜٜٔ)مؤسسة الرسالة ،  بيركت لبناف ،  
 .ٕٕٛعيد بني زيري ، صغرناطة في 

المنكب: كىي  بمده عمى ساحل جزيرة األندلس مف أعماؿ البيرة ،  بينيا كبيف غرناطة أربعكف  (ٖٗ)
كىي أكؿ كجية نزؿ  ، ككثيرة الفكاكو ،  كتسمى اليـك )المكنيكار(، كبيا دار صناعة النشاء السفف  ميال

مف الشماؿ األفريقي كمنيا برز نجـ الدكلة األمكية  بيا عبد الرحمف الداخل)األمكي( قادمًا مف المشرؽ ثـ
األدريسي ، نزىة  في األندلس ، فانيا درة مف درر الشاطئ الشرقي األسباني اليـك ؛لممزيد ُينظر:

ي الديف: عبد المؤمف بف ؛صفٕٙٔ، ص٘؛ الحمكي ، معجـ البمداف  ، جٗٙ٘، ص ٕالمشتاؽ ، ج
طالع عمى أسماء األمكنة مراصد اال ،ـ(ٜٖٖٔ/ػىٜٖٚالبغدادي )ت ابف شمائل القطيعي عبد الحق،

؛شياب الديف: أحمد بف يحيى بف ٕٖٗٔ،ص ٖـ(، جٕٔٗٔ، بيركت ،  ، )دار الجيل ٔ، طكالبقاع
،  ٔـ(  ، مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار ، طٜٔٛ/ػىٜٗٚفضل هللا القرشي العدكي العمري)ت

؛ابف الخطيب ، معيار األختيار في ٖٕٗ -ٖٖٕ، ص ٗـ( ، جٖٕٗٔ)المجمع الثقافي  ، أبك ظبي ، 
 .ٜٗـ( ، صٖٕٗٔذكر المعاىد كالديار ، )مكتبة الثقافة الدينيو  ، القاىرة  ، 

 ،  نزىة االنظار في عجائب التكاريخ كاألخبار ، تح:عمي الزكاري ، كدمحم محفكظ ،  دمحم مقديش: (ٖ٘)
األمير شكيب ،  : أرسالف ؛ٕٙٔ، ص ٔج،  ـ(ٜٛٛٔبيركت ،  -، )دار الغرب اإلسالمي ، لبناف ٔط

،  ٔبيركت ، د.ت( ، ج -الحمل السندسية في األخبار كاآلثار األندلسية ، )دار مكتبة الحياة ، لبناف
 .ٜٕٔص

 .ٜٚٗ، ص ٖٔزبيدي ، تاج العركس ، ج اؿ(ٖٙ)

 . ٜٓٙ،  ص  ٕالمقري  ،  نفح الطيب  ،  مج (ٖٚ)

 .٘ٗ -ٗٗ، ص ٔجزيرة األندلس ، جي ، صفة الحمير  (ٖٛ)
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 . ٕٕٗ، ص ٔياقكت الحمكي ،  معجـ البمداف ، ج (ٜٖ)

 .ٖٕٚ، ص ٗشياب الديف ، مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار ،  ج (ٓٗ)

  ،ـ( ، آثار البالد كأخبار العباد ، )دار صادرػٖٕٛٔػىٕٛٙي: زكريا بف دمحم بف محمكد)تالقزكين (ٔٗ)
لكيس مكلينا  ،  ، تح:األندلس ذكر بالد  مؤلف مجيكؿ: ؛ٕٔ٘، ص ٔبيركت ، د.ت( ، ج -لبناف

 .ٙٚ، ص ٔـ( ، جٖٜٛٔ)المجمس األعمى لألبحاث العممية  ، مدريد ، 

عبد العزيز  ، نصكص عف األندلس ، )تح: ـ(٘ٛٓٔ/ػىٛٚٗ)ت دمحم بف عمر بف انس العذري: (ٕٗ)
حياف بف ابك مركاف  ؛ابف حياف: ٓٚٔمدريد( ، صكرات معيد الدراسات اإلسالمية ، ي ،  منشناألىكا

ـ. انطكنية ، تحقيق أألب ممشكر كتاب المقتبس في تأريخ رجاؿ األندلسـ( ، ٚٚٓٔىػ/ٜٙٗخمف ) ت
 .ٕٕـ (  ،  ص ٖٜٚٔ،  )بكلس كتنر الكتبي  ، باريس ،  

 .ٜٗٔ، ص  ٔالمقري  ، نفح الطيب  ، مج ؛ٚٙ٘،  ص ٕنزىة المشتاؽ  ، ج : األدريسي (ٖٗ)

 .ٖٖٗ، ص ٔصفي الديف  ، مراصد األطالع  ، ج (ٗٗ)

  ،صفة جزيرة األندلسـ(،ٜٖٗٔ/ػى ٓ٘ٚيري: أبك عبد هللا دمحم بف عبد هللا بف عبد المنعـ)ت (٘ٗ)
،  ٔـ(  ، ج ٜٛٛٔلبناف ،  –، ) دار الجيل ،  بيركت  ٕ، ط ليفي بركفنساؿ تصحيح كتعميق:

 .ٜٗٔص

 .ٜٗٔ، ص  ٔ؛المقري  ، نفح الطيب  ، مجٛٙ٘ص،   ٕدريسي  ، نزىة المشتاؽ  ، جاأل(ٙٗ)

 .ٓٔٔ، ص  ٔاإلحاطة ، مج (ٚٗ)

 .ٖٛٔ،  ص  ٔنزىة المشتاؽ  ،  ج (ٛٗ)

 .ٜٕ، ص ٗالحمكي ، معجـ البمداف ، ج (ٜٗ)

َضَممت إليؾ َحكُز: مكضع يحكزه الرجل يتخذ حكاليو مسناة. كجمُعُو: أحكاز. ككل شيٍء أحكاز: ال (ٓ٘)
الفراىيدي: أبك عبد الرحمف الخميل بف أحمد بف عمرك بف تميـ  : الّناحية ؛ ،  الَحْكزةفقد ُحزتُو كآحتزتو 

كمكتبة اليالؿ ، ،  د:إبراىيـ السامرائي ، )دار ـ( ، العيف ، تح:ميدي المخزكميٚٛٚ/ػى ٓٚٔ)ت
جماؿ ابف منظكر: دمحم بف مكـر بف عمى، أبك الفضل،  ؛ٕٗٚ، ص ٖد.ت( ، ج

، ٘(، جػىٗٔٗٔبيركت ،  -، )دار صادر ، لبناف ٖـ( ، لساف العرب ، طٕٖٔٔ/ػىٔٔٚالديف)ت
 .ٕٖٗص

 .٘ٔ،  ص   ٗابف الخطيب  ،  اإلحاطة  ،  ج (ٔ٘)

 .ٖ٘، ص ٗالحمكي ، معجـ البمداف ،  ج (ٕ٘)
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 .ٛٙ٘،  ص  ٕاإلدريسي  ،  نزىة المشتاؽ ،  ج (ٖ٘)

د.احمد مختار العبادي ، )مدرسة التاريخ  ابف الخطيب: مشاىدات ابف الخطيب ، نشر كتحقيق: (ٗ٘)
 (.ٗ.ىامش رقـ )ٜٗ( ، صٜٛ٘ٔاإلسالمي ، كمية األدب  ، جامعة األسكندريو ، 

كتاب التبياف)عف الحادثو الكائنة بدكلة بني األمير عبد هللا :ابف بمكيف بف باديس بف حبكس ،  (٘٘)
، ىامش ـ(ٙ ٓ ٕٓة ، القاىرة ، ، )مكتبة الثقافة الديني ٔد.عمي عمر ، ط زيري بغرناطة( ، تحرير:

 -ٖٗٔ،  صٔ،  ج؛ صفة جزيرة األندلس  ٔٗٗص،  ؛ الحميري ، الركض المعطار ٚٚص( ، ٔرقـ)
، بيركت لبناف ، )دار الكتب العممية ٔني زيري، طمكة غرناطة في عيدب، مممريـ قاسـ  ؛ طكيل :ٗٗٔ

 .ٕٙـ( ، ٜٜٗٔ، 

 (.ٗ، ىامش رقـ )  ٜٛ -ٜٗمشاىدات ابف الخطيب  ، ص (ٙ٘)

عبد الرحمف بف دمحم الناصر : كىك كالي األندلس في عيد الخالفة ،  كأكؿ مف أعمف الخالفة (ٚ٘)
مف عمره تميز بالشيامة  الثانية كالعشركف األندلسية كتمقب بأمير المؤمنيف ، تكلى الكالية كىك في 

جذكة ،ـ(ٜ٘ٓٔ/ػىٛٛٗ)ت ابك عبد هللا: دمحم بف فتكح بف عبد هللا بف فتكح بف حميد األزدي؛ كالصرامة
 ؛ٖٔ-ٕٔصـ(،ٜٙٙٔ،الدار المصرية لمتأليف كالنشر ،  القاىرة ، )المقتبس في ذكر كالة األندلس

بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ اىل  (،ـٕٕٓٔ/ىػٜٜ٘أحمد بف يحيى بف أحمد بف عميرة  )ت الضبي:
 الحجي: ؛ٚٔ،صـ(ٜٜٛٔاألندلس ،  تحقيق : ابراىيـ االبياري ،  )دار الكتاب المبناني ،  بيركت ،  

)دار القمـ ، دمشق ،  ،  ٕط  ،عبد الرحمف ، التاريخ األندلسي مف الفتح حتى سقكط غرناطة
 .ٖٓٓ،صـ(ٜٔٛٔ

 .ٖ٘٘، ص ٔالحميري ،  الركض المعطار ، ج (ٛ٘)

حمى ـ( ،  المغرب في ٕٙٛٔىػ/٘ٛٙأبك الحسف عمي بف مكسى األندلسي ) ت ابف سعيد: (ٜ٘)
المراكشي:  ؛ٕٚٔ،  ص ٕ،  جـ(ٜٗٙٔ) القاىرة ،  دار المعارؼ ،  ٕ،  طشكقي ضيف ، تح:المغرب

كتاب الذيل كالتكممة ـ(، ٗ ٖٓٔىػ/ٖ ٓٚنصاري األكسي ) ت االأبك عبد هللا دمحم بف دمحم بف عبد الممؾ 
،  لكتابي المكصكؿ كالصمة ، تحقيق  دمحم بف شريفة  ،  السفر األكؿ،  القسـ األكؿ كالثاني ) بيركت 

 .ٔ ٓٗ  -ٕٚ،  ص  ٔ،  ؽ ٔس ، مطابع دار الكتب ،  د.ت. (

 .ٕ٘ٚ، ص ٔخطيب ، اإلحاطة ، جابف ال؛  ٚٙ٘،  ص  ٕاألدريسي  ، نزىة المشتاؽ  ، ج (ٓٙ)

 .ٖ٘ٔ، ص ٔابف سعيد  ،  المغرب ، ج (ٔٙ)
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الكافي بالكفيات ،  ـ( ،ٕٖٙٔ/ػىٗٙٚالصفدي: صالح الديف خميل بف أيبؾ بف عبد هللا  ) ت  (ٕٙ)
  ،ٖٔجـ( ، ٕٓٓٓ،  كت  ،  دار إحياء التراث العربي)بير يق أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى ،تحق
 ػٕٛٛ، ص ٗ؛ المقري ،  نفح الطيب  ،  مج ٓٓٔص

 .ٖ٘ٔ، ص ٕابف سعيد ، المغرب ، ج (ٖٙ)

ـ( ،  التكممة  ٕٓٙٔىػ /ٛ٘ٙابف االبار ، دمحم بف عبد هللا بف أبي بكر القضاعي البمنسي )ت (ٗٙ)
 (،ـٜٜ٘ٔ ،الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع  عبد السالـ اليراس ، ) بيركت ، دار لكتاب الصمة  ،  تح:

ـ( ،  تاريخ اإلسالـ  ،  ٖٚٗٔ/ػىٛٗٚشمس الديف دمحم بف أحمد عثماف)ت ؛ الذىبي:ٕٗ، ص ٖج
 .  ٔ٘ٗ، ص ٗٗ( ، جٜٚٛٔبيركت ،  -تح:عمر عبد السالـ تدمري ، )دار الكتاب العربي ، لبناف

 .ٛٚٔ، ص ٔاإلحاطة ، ج  (٘ٙ)

 .٘ٛٔ، ص ٕالمقري ، نفح الطيب ، ج (ٙٙ)

 .ٖ٘٘، ص ٔالحميري  ، الركض المعطار ، ج (ٚٙ)

 . ٜٓ٘، ص ٕالمقري  ، نفح الطيب ، ج (ٛٙ)

 (.٘، ىامش رقـ) ٕٖٔ، ص ٕ،  اإلحاطة  ، جابف الخطيب  (ٜٙ)

ترجمة:عمي ٔ،   -عمارة المدف كالحصكف  -مالدكنادك:باسيميك بابكف ، العمارة في األندلس  (ٓٚ)
المجمس األعمى لمثقافة ، القاىرة ، ، )ٔطحمد حمزة الحداد ،  ـ أبراىيـ منكفي ، مراجعة كتقديـ:

 .ٗٛٔ -ٖٛٔ، ص ٔمج ـ(ٕ٘ٓٓ

األزدي: أبك بكر دمحم بف  ؛ٖٕٛ،صٛالربكة: كىي األرض المرتفعة، ُينظر :الفراىيدي، العيف ، ج( ٔٚ)
 لممالييف،، )دار العمـ ٔتح: رمزي منير بعمبكي، ط جميرة المغة، ـ(،ٖٖٜ/ػىٕٖٔالحسف بف دريد)ت

 .ٖٖٓص ،ٔـ(،جٜٚٛٔبيركت، 

 . ٕٚٔ -ٕٙٔص األثار األندلسيو الباقيو ، ( ٕٚ)

 ناظـ أبراىيـ كريـ دمحم ، العمراف الحربي في مدينة غرناطة)حاضرة سمطنة العبدلي: (ٖٚ)
 ،ٕٕٔٓ، حزيراف ، سنة  ٕق( ، مجمة جامعة االنبار لمعمـك االنسانية ، العدد ٜٚٛ -ٖٙٙغرناطة)

  .ٕٓٗ -ٜٖٕص
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 -: قائمة المصادر والمراجع

 ـ(.ٕٓٙٔىػ /ٛ٘ٙابف االبار: دمحم بف عبد هللا بف أبي بكر القضاعي البمنسي )ت 
دار الفكر لمطباعة  التكممة لكتاب الصمة ،  تح:عبد السالـ اليراس،) بيركت، -ٔ

 ـ (.ٜٜ٘ٔكالنشر كالتكزيع ،  
  بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني ابف األثير ، أبك الحسف عمي بف أبي الكـر دمحم بف دمحم

 ـ(.ٖٖٕٔىػ/ٖٓٙالجزري عز الديف )ت 
،  )دار الكتاب العربي،  ٔالكامل في التاريخ ،  تح: عمر عبد السالـ تدمري، ط -ٕ

 ـ(.ٜٜٚٔلبناف، –بيركت 
 :ـ(.ٖٗٚٔ/ػىٙٚٚبف عبد هللا لساف الديف السمماني الغرناطي األندلسي )ت  ابف الخطيب 

 _ ،)منشكرات داراآلفاؽ الجديدهٕط البدريو في الدكلو النصريو،الممحو  -ٖ
 ـ(.ٜٛٚٔبيركت،

  (.ػى ٕٗٗٔلبناف_بيركت،  ،) دار الكتب العممية،ٔاإلحاطة في أخبار غرناطة،ط -ٗ
 القاىرة )مكتبة الخانجي،ٔريحانة الكتاب كنجعة المنتاب،تح:دمحم عبد هللا عناف،ط -٘

 ـ(.ٜٓٛٔ،
كمية  احمد مختار العبادي،)مدرسة التاريخ اإلسالمي، تح: مشاىدات ابف الخطيب،  -ٙ

 (.ٜٛ٘ٔجامعة األسكندرية، اآلداب،
 معيار األختيار في ذكر المعاىد كالديار،)مكتبة الثقافة الدينيو ، القاىرة(. -ٚ

  ـ(.ٕٙٛٔىػ/٘ٛٙابف العبري: غريغكريكس ابف أىركف بف تكما الممطي، أبك الفرج )ت 
، ) دار الشرؽ،  ٖطكف صالحاني اليسكعي ، طتاريخ مختصر الدكؿ ، تح : ان -ٛ

 ـ(.ٕٜٜٔبيركت ، 
  ابف بطكطة: دمحم بف عبد هللا بف دمحم بف إبراىيـ المكاتي الطنجي، أبك عبد

 ـ(.ٖٚٚٔىػ/ٜٚٚهللا)ت
رحمة ابف بطكطة )تحفة النظار في غرائب األمصار كعجائب األسفار(،)أكاديمية  -ٜ

 (.ػىٚٔٗٔالمممكة المغربية_الرباط،
 ـ(ٜٛٓٔ/ػىٕٛٗ)ت بعد  األمير عبد هللا  بف باديس بف حبكس مقيف :ابف ب. 

عمي  د. تحرير: كتاب التبياف )عف الحادثو الكائنة بدكلة بني زيري بغرناطة(، -ٓٔ
 ـ(. ٕٙٓٓالقاىرة، ،)مكتبة الثقافة الدينية،ٔعمر،ط

 ـ (.ٚٚٓٔىػ /ٜٙٗابف حياف: ابك مركاف حياف بف خمف ) ت 
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ـ. انطكنية، )بكلس لمقتبس في تأريخ رجاؿ األندلس ، تحقيق أألب ممشكر كتاب ا -ٔٔ
 ـ (.ٖٜٚٔكتنر الكتبي ، باريس، 

 ـ(.ٙٓٗٔىػ/ٛٓٛابف خمدكف: عبد الرحمف بف دمحم الحضرمي األشبيمي ) ت 
حكاشيو دمحم بف  التعريف بابف خمدكف كرحمتو غربًا كشرقًا ،  عارضو بأصكلو كعمق -ٕٔ

 ـ (.ٕٙٓٓالييئة العامة لقصكر الثقافة ،ة ،تاكيت الطنجي،) القاىر 
 ـ(.ٜٓٙٔالمقدمة ،  )دار الكتاب المبناني ،  بيركت ،  -ٖٔ

 ـ(.ٕٙٛٔ/ػى٘ٛٙابف سعيد:أبك الحسف عمى بف مكسى )ت 
 دار المعارؼ،) القاىرة ،  ٕشكقي ضيف، ط تح: المغرب في حمى المغرب، -ٗٔ

 ـ(.ٜٗٙٔ
  ،ـ(.ٕٖٔٔق/ٔٔٚجماؿ الديف)تابف منظكر: دمحم بف مكـر بف عمى، أبك الفضل 

 ق(.ٗٔٗٔ، لبناف_بيركت ، )دار صادر،ٖلساف العرب، ط -٘ٔ
 ـ(.٘ٙٔٔىػ/ٓٙ٘األدريسي: أبك عبدهللا دمحم بف دمحم بف إدريس الحمكدي الحسني )ت 

، ) عالـ الكتب ،  بيركت_ لبناف ،   ٔنزىة المشتاؽ في إختراؽ اآلفاؽ ،  ط   -ٙٔ
 ـ(.ٜٜٛٔ

  ـ(.ٖٖٜ/ػىٕٖٔالحسف بف دريد)تاألزدي: أبك بكر دمحم بف 
بيركت ،  –،) دار العمـ لممالييف ٔط جميرة المغة ، تح: رمزي منير بعمبكي، -ٚٔ

 ـ(.ٜٚٛٔ
 ـ( ٜ٘ٓٔ/ػىٛٛٗ)ت بك عبد هللا: دمحم بف فتكح بف عبد هللا بف فتكح بف حميد ا األزدي. 

لقاىرة، جذكة المقتبس في ذكر كالة األندلس، ) الدار المصرية لمتأليف كالنشر ،  ا  -ٛٔ
 .ـ(ٜٙٙٔ

 ( .٘ٛٔٔىػ/ٔٛ٘االشبيمي: أبك دمحم ابف الخراط ) ت 
مدريد )تقديـ كتحقيق إيميميك مكلينا كخاثينتك بكسؾ بيال ،   اختصار اقتباس االنكار، -ٜٔ

 ـ(.ٜٜٓٔ،  المجمس األعمى لالبحاث العممية  معيد التعاكف مع العالـ العربي ،  
 األمير شكيب  : أرسالف. 

بيركت  -الحمل السندسية في األخبار كاآلثار األندلسية ، )دار مكتبة الحياة ، لبناف  -ٕٓ
 .، د.ت(

  ـ(.ٜ٘ٓٔىػ/ٚٛٗالبكري: أبك عبيد عبد هللا بف عبد العزيز بف دمحم األندلسي)ت 
 ـ(.ٕٜٜٔالمسالؾ كالممالؾ،)دار الغرب اإلسالمي، -ٕٔ
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 :ـ (.ٜٕٕٔ/ػىٕٙٙالركمي)تشياب الديف أبك عبد هللا ياقكت بف عبد هللا  الحمكي 

 ـ(.ٜٜ٘ٔبيركت، ،)دار صادر،ٔمعجـ البمداف،ط  -ٕٕ
 ـ(.ٜ٘ٗٔ/ػىٜٓٓالحميري: أبك عبد هللا دمحم بف عبد هللا بف عبد المنعـ)ت 

 –،) دار الجيل، بيركت ٕليفي بركفنساؿ،ط تصحيح كتعميق: صفة جزيرة األندلس،  -ٖٕ
 ـ(. ٜٛٛٔلبناف،

مؤسسة ناصر  إحساف عباس، تح:، )ٔالركض المعطار في خبر األقطار، ط  -ٕٗ
 ـ(.ٜٓٛٔلبناف_بيركت،  لمثقافة،

 ـ(.ٖٚٗٔىػ /ٛٗٚالذىبي: شمس الديف دمحم بف أحمد بف عثماف بف قايماز )ت 
،  ٔتاريخ اإلسالـ ككفيات المشاىير كاألعالـ ، تح : عمر عبد السالـ تدمري ،  ط -ٕ٘

 ـ( .ٜٚٛٔ) دار الكتاب العربي ،  بيركت لبناف ،  
،   ٜسير اعالـ النبالء ،  تح : بشار عكاد معركؼ كمحيي ىالؿ السرحاف ،  ط  -ٕٙ

 ـ(. ٖٜٜٔ)مؤسسة الرسالة ،  بيركت لبناف ،  
 ـ(.ٚٗٔٔ/ػىٕٗ٘الرشاطي: أبك دمحم )ت 

،   ميميك مكلينا كخاثينتك بكسؾ بيالاختصار اقتباس االنكار ،  تقديـ كتحقيق إي  -ٕٚ
،  ممية معيد التعاكف مع العالـ العربيمدريد، المجمس األعمى لالبحاث الع)

 ـ(.ٜٜٓٔ
   ـ(.ٔٙٔٔ/ٗ٘ٔٔ -ػىٙ٘٘كقبل  ٜٗ٘الزىري:أبي عبد هللا دمحم بف ابي بكر)ت بعد 

 د.ت(. دمحم حاج صادؽ،)مكتبة الثقافة الدينية، تح: كتاب الجغرافية،  -ٕٛ
  ـ(.ٕٖٙٔ/ػىٗٙٚالصفدي: صالح الديف خميل بف أيبؾ بف عبد هللا  ) ت 

تحقيق أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى ، )بيركت ،  دار إحياء فيات ، الكافي بالك  -ٜٕ
 ـ(.ٕٓٓٓالتراث العربي ،  

 ـ(.ٜٖٖٔ/ػىٜٖٚ)تلحق،ابف شمائل القطيعي البغداديصفي الديف: عبد المؤمف بف عبد ا 
  .ـ(ٕٔٗٔ،)دار الجيل ، بيركت ، ٔط مراصد االطالع عمى أسماء األمكنة كالبقاع، -ٖٓ

 ـ(.ٕٕٓٔىػ/ٜٜ٘بف أحمد بف عميرة  )ت الضبي: أحمد بف يحيى 
بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ اىل األندلس ،  تحقيق : ابراىيـ االبياري ،  )دار  -ٖٔ

 ـ(.ٜٜٛٔالكتاب المبناني ،  بيركت ،  
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 ـ(.ٕٕٜ/ػىٖٓٔالطبري: دمحم بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر)ت 
 (.ػىٖٚٛٔ، )دار التراث ، بيركت ،  ٕ،طتاريخ الطبري )تاريخ الرسل كالممكؾ( -ٕٖ

 :ـ(.٘ٛٓٔ/ػىٛٚٗدمحم بف عمر بف انس )ت العذري 
نصكص عف األندلس مف كتاب ترصيع األخبار كتنكع األخبار،)تح:عبد العزيز  -ٖٖ

 ي، منشكرات معيد الدراسات اإلسالمية، مدريد(.ناألىكا
 .العبدلي:ناظـ أبراىيـ كريـ دمحم 

ىػ(، مجمة ٜٚٛ  -ٖٙٙناطة حاضرة سمطنة غرناطة)العمراف الحربي في مدينة غر  -ٖٗ
 ـ(.ٕٕٔٓ، حزيراف، ٕجامعة االنبار لمعمـك االنسانية، العدد 

 ـ(.ٚٛٚ/ػىٓٚٔالفراىيدي: أبك عبد الرحمف الخميل بف أحمد بف عمرك بف تميـ )ت 
 د.ت(. ميدي المخزكمي، د:إبراىيـ السامرائي،)دار كمكتبة اليالؿ، تح: العيف، -ٖ٘

  :ـ(ٖٕٛٔقٕٛٙزكريا بف دمحم بف محمكد)تالقزكيني.  
 .بيركت ، د.ت(  -آثار البالد كأخبار العباد ، )دار صادر ، لبناف -ٖٙ

 ـ(.ٛٔٗٔ/ػىٕٔٛالقمقشندي: أحمد بف عمي بف أحمد الفزاري القاىري)ت 
 د.ت.ط(. ، بيركت،عشى في صناعة االنشاء ،  دار الكتب العمميةصبح األ 

  ـ( .ٜٕٗٔىػ/ٚٗٙالتميمي محيي الديف )ت المراكشي : عبد الكاحد بف عمي 
 ـ(.ٖٜٙٔالمعجب في تمخيص اخبار المغرب،تح: دمحم سعيد العرياف،)القاىرة،  -ٖٚ

  ـ(.ٖٗٓٔىػ/ٖٓٚالمراكشي: أبك عبد هللا دمحم بف دمحم بف عبد الممؾ االنصاري األكسي ) ت 
  ،،) دار الثقافةٔالذيل كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة ، تح: إحساف عباس ، ط  -ٖٛ

 ـ(.ٜ٘ٙٔلبناف ،   –بيركت 
 ـ(.ٜٚ٘/ػىٖٙٗالمسعكدي: أبك الحسف عمي بف الحسيف بف عمي )ت 

تصحيح :عبد هللا اسماعيل الصاكي ، )دار الصاكي ،  القاىرة ،  التنبيو كاإلشراؼ، -ٜٖ
 د.ت(.

  ـ(.ٖٔٙٔىػ/ٔٗٓٔالديف أحمد بف دمحم )تالمقري: شياب 
نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب كذكر كزيرىا لساف الديف بف الخطيب ،   -ٓٗ

 ـ(.ٜٛٙٔتحقيق إحساف عباس ،  )بيركت ،  دار صادر ،  
 .الحجي:عبد الرحمف 
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 الجغرافية التاريخية لمدينة وادي آش االندلسية 
،  )دار القمـ ، دمشق ،   ٕالتاريخ األندلسي مف الفتح حتى سقكط غرناطة ، ط -ٔٗ

 ـ(.ٜٔٛٔ
 ياسيف:يكسف أحمد. د.بني 

 ،)مركز زايد لمتراث كالتاريخ،ٗط بمداف األندلس في أعماؿ ياقكت الحمكي الجغرافية، -ٕٗ
 ـ(.ٕٗٓٓأألمارات العربية المتحدة_العيف،

 :حسيف. د.مؤنس 
 ،القاىرة )الشركة العربية لمطباعة كالنشر،،ٔاألندلس حديث الفردكس المكعكد،طرحمة  -ٖٗ

 ـ(.ٖٜٙٔ
  ـ(.ٜٔٚٔ/ػىٕ٘ٓٔمحّمد بف عبد الرّزاؽ الحسيني )تالزبيدي : محّمد بف 

.ط،  د.ـ ،)دار اليداية، مجمكعة محققيف تاج العركس مف جكاىر القامكس، تح: -ٗٗ
 د.ت(.

 .زكي بؾ: أحمد 
 ، )المطبعة الكبرى األميرية،ٔقامكس الجغرافية العربية القديمة بالعربي كالفرنسي،ط -٘ٗ

 ـ(.ٜٜٛٔمصر،
 ـ(.ٕٜٛٔ/ػىٖٙٗٔالمسيح بف يعقكب )ت شيخك: رزؽ هللا بف يكسف بف عبد 

 ـ(.ٖٜٔٔمجاني األدب في حدائق العرب،)مطبعة اآلباء اليسكعييف،بيركت، -ٙٗ
 : مريـ قاسـ. طكيل 

 (.ـٜٜٗٔ، ، بيركت لبناف،)دار الكتب العمميةٔط،ني زيري مممكة غرناطة في عيدب -ٚٗ
 :ـ(.ٜ٘ٛٔىػ/ٙٓٗٔدمحم عبد هللا)ت عناف 

 ـ(.ٜٜٚٔمكتبة الخانجي ، القاىرة ،  ، )ٕاالثار األندلسية الباقية، ط -ٛٗ
 :محمكد. مقديش 
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كدمحم محفكظ،  ح:عمي الزكاري، ت نزىة االنظار في عجائب التكاريخ كاألخبار، -ٜٗ
 ـ(.ٜٛٛٔ لبناف_بيركت ،)دار الغرب اإلسالمي،ٔط

 . مؤلف مجيكؿ 
العممية ،   ذكر بالد األندلس ،  تحقيق : لكيس مكلينا، )المجمس األعمى لالبحاث -ٓ٘

 ـ(. ٖٜٛٔمدريد ،  
 -لبناف ، )دار الكتب العممية،ٔد.عبد القادر بكبايو،ط تح: تاريخ األندلس، -ٔ٘

 ـ(.ٕٚٓٓبيركت،
 .ج.س ككالف 

القاىرة ،  ،)دار الكتاب المصري،ٔط ابراىيـ خكرشيد كآخركف، ترجمة: األندلس، -ٕ٘
 ـ(.ٜٓٛٔ

 .مالدكنادك: باسيميك بابكف 
 عمي أبراىيـ منكفي، )ترجمة:، ٔط المدف كالحصكف_، العمارة في األندلس _عمارة -ٖ٘

 ـ(. ٕ٘ٓٓ، القاىرة ، المجمس األعمى لمثقافة دمحم حمزة الحداد، مراجعة كتقديـ:
 .ىنتس:فالتر 

كامل العمي  :د. المكاييل كاألكزاف اإلسالمية كمايعادليا في النظاـ المتري  ، ترجمة -ٗ٘
 ـ(.ٜٓٚٔ، )منشكرات الجامعة األردنية ، عماف ، 

 
 
 

 


