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 نظام الزراعة والري يف رحلة ابن جبري

   

 

 

                                     

 الممخص 

تمثل الزراعة عصب الحياة االقتصادية في الدكلة العربية اإلسالمية ، كما أنيا تعد 
مصدرًا  ميمًا مف مصادر الثركة ليذا أىتـ العرب في أعمار األرض كأستثمارىا ككجيكا 

 عنايتيـ كأمكاناتيـ في معالجة الشؤكف الزراعية .
جتيـ الطبيعية الى كاف عمارة االرض ىك ما كاف يشغل باؿ العرب كذلؾ لسد حا

ليذا نجد الجغرافيكف عندما يصفكا البمداف التي زاركىا يصفكف ماحكليا مف  الغذاء .
 .ارباض كبساتيف كفكاكو معتبريف ذلؾ نكعًا مف التتمة لصفات المدينة
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Abstract 

Agriculture is the backbone of economic life in the Arab 

Islamic state, as it is an important source of wealth sources for this 

care about the Arabs in the age of the Earth and its investment and 

drew their attention and their potential in the treatment of 

agricultural affairs. 

Building and the land is what was of concern to the Arabs in 

order to satisfy their need for natural food. Therefore, when we find 

geographers describe the countries they have visited describe Sheba 

from peri and fruit orchards and seeing it as a sort of sequel to the 

qualities of the city 
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 المقدمة

السيما النشاط الزراعي ، كالذي  أكلى ابف جبير أىتماما كبيرًا بتدكيف ماشاىده في رحمتة
لفت انتباه ابف جبير في المدف التي زارىا جماؿ كنضارة كتنظيـ البساتيف المكجكدة عمى ضفاؼ 
االنيار ، ىذا يدؿ عمى حرص العرب عمى االىتماـ بالبساتيف كاالبداع في زراعة مختمف انكاع 

زدىار الزراعي الذي كانت عميو المحاصيل مف نباتات كفكاكو كأشجار كلعل ذلؾ يمثل قمة اال
الدكلة العربية االسالمية ، ككذلؾ كصف النشاط التجاري مف خالؿ تصدير الفائض مف االنتاج 

 الزراعي كبيف جكدة المحاصيل الزراعية التي تمتاز بيا مدينة عف االخرى .
ث يتناكؿ البحث عدة محاكر المحكر االكؿ يتضمف سيرة ابف جبير كالمحكر االخر يتحد

 عف الزراعة في المدف التي زارىا ابف جبير .
ونشأته :اسمه -اولا   

ىك دمحم بف أحمد بف جبير بف دمحم بف جبير بف سعيد بف جبير بف سعيد بف دمحم بف 
كاف جده عبد السالـ مف  ،(1)بف عبد السالـ بف مركاف بف عبد السالـ بف جبير الكنانيمركاف 

 . (3)(ىػ 123في سنة( 2)ج بف بشر القشيري اكائل الداخميف الى االندلس مع بم
، كقيل (5)في مدينة بمنسية( 4)ق539أختمف المؤرخكف في مكاف كسنة كالدة ابف جبير ،كلد سنة 

. االختالؼ ليس كثيرا كانما الفارؽ سنة كاحدة كىذا امر (7)في مدينة شاطبة( 6)ق545سنة 
المؤرخيف بكالدة الشخص ، اما المدينة فأنيما االثناف في جية شرؽ  طبيعي السيما عدـ أىتماـ

 األندلس فربما لرحمة األب في طمب العمـ ىك الذي جعل المؤرخيف يختمفكف في مكاف كالدتو .
مدينة بمنسية نشأ كترعرع ابف جبير في كنف عائمة عممية السيما كاف كالده كاف احد أعياف 

في  عنو كعف عمماء عصره بشاطبة كعني باالدب فبرع فيو كبرزفتمقى العمـ  كابرز كتابيا،
كاصبح كاتبا لدى حاكميا السيد  ،(9)، ثـ سكف مدينة غرناطة (8)صناعة الكتابة عمى أثر أبيو

ابي سعيد عثماف بف عبد المؤمف كاصبح كاتبا لدى حاكميا السيد ابي سعيد عثماف بف عبد 
كتمتع بمكانة عالية لدييـ لسعة  في المغرب كاالندلس، احد حكاـ الدكلة المكحدية ،(15)المؤمف

فقد كاف ابف جبير اديبًا بارعًا كشاعرًا مجيدًا، نزيو  ،(11)عممو كقدرتو عمى نظـ الشعر كالنثر
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اليمة سري النفس كريـ االخالؽ ،انيق الخط ،ذا نظـ كنثر بديع سيل حسف ،محاسنو عديدة 
 .(12)ذائع الصيت كمشيكرًا بالخير كالصالح

 رحالته :
بدأ ابف جبير رحمتو مف غرناطة الى سبتو ، ثـ االسكندرية ، ثـ الى القاىرة ، ثـ الى 
 المدينة ، كالككفة ، كبغداد ، كالمكصل ، كحمب ، كدمشق ، ثـ الى صقمية ، كمنيا الى غرناطة

مة الثانية بل ثـ قاـ برحمتيف أخرييف فجاب الشرؽ مف جديد كلكنو لـ يتجاكز االسكندرية في الرح
، كتعتبر مف أىـ الرحالت في االدب (13)ق614تكفي فييا كرحمتو كصف لجكلتو االكلى سنة 

كالتي سميت برحمة ابف جبير كالتي دكف فييا مالحظاتو كمشاىداتو في البمداف التي  الجغرافي ،
الرحمة كما  ككاف سبب ىذه زارىا كنزؿ فييا ،ككانت تسمى تذكرة باالخبار عف اتفاقات االسفار،

 . (14)"قاؿ :"لمنية الحجازية المباركة
 مؤلفاته :

كقد جمعو في ديكاف فيقكؿ تفرغ ابف جبير لمنظـ كالشعر كالنثر كلو اشعارُا كثيرة ،
المراكشي جزء منو سماه) نتيجة كجد الجكانح في تأبيف القريف الصالح( في رثاء زكجتو اـ 

لـ يدكف لنا ابف جبير ، ك (15)التشكي مف اخكاف الزماف(كجزء اخر سماه )نظـ الجماف في  المجد،
سكى رحمتو االكلى المعركفة برحمة ابف جبير كالمسماة )تذكرة باالخبار عف اتفاقات االسفار( 

كلو رسالة بميغة في كصف الحـر النبكي الكريـ كمراسـ  ،(16)الرحمة كما ىك مدكف في بداية
 .(17) ر االثار الكريمة كالمناسؾ(زيارتو كعنكانيا )اعتبار الناسؾ في ذك

 منهجه :
فكاف دقيقًا في كصفو ك تسجيمو لمحكادث فكاف  ابف جبير رحمتو عمى ىيئة يكميات، دكف 

كذلؾ ( 18)األحيافيذكر الساعة كاليـك كالشير كالسنة باليجري كما يقابميا بالعجمي في اغمب 
عنايتو الكبيرة بكصف المدف التي يمر بيا كذكر معالميا الدينية كاسكاقيا كمساجدىا ككذلؾ ذكره 

 كذلؾ كاف يستشيد بااليات ،(19)لمنكاحي االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية باسمكب سيل كاضح
 .(25)القرانية كاالحاديث النبكية الشريفة
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 الزراعة في رحمة ابن جبير

 في مصرالزراعة 
ذكر ابف جبير المناطق الزراعية التي زارىا كالتي تمتد عمى ضفاؼ النيل كأكبرىا منطقة 
الصعيد التي امتازت بكثرة اراضييا كجكدة ثمارىا التي تنتج فييا ككفرتيا فضاًل عف ذكره حسف 

. فكانت عمـك ارض الصعيد تزرع القمح النتشار ارض (21)استغالؿ الفالح الصعيدي الرضو
تككف مف طرح النير باؽ كالشرافي كالشتاتي فييا نظرًا لما تتمتع ارضيا مف ترسبات غرينية  ال

، كىذا مايفيد كيالئـ لحد كبير زراعة القمح كطبيعتيا كماتزرع بو مف انكاع (22)أثناء الفيضاف
بير  المحاصيل كالسيما القمح ، كما ازدىرت الزراعة في منفمكط التي برز فييا كميات القمح الك

كالجيد كيصفيا ابف جبير بأنيا :" بمدة في نياية الطيب ليس في الصعيد مثميا كقمحيا يجمب 
حتى اطمق عميو القمح ككاف القمح في غاية الجكدة  ،(23)الى مصر لطيبة كرزانة حبتو"

، كلكثرتو يعد مف أىـ مكارد القمح الذي يرسل الى االىراء السمطانية المنتشرة في (24)المكصكؼ
 .(25)لبالدا

،كما أشتيرت مدف (26)ؿ بساتينيا ككثرة ثمارىا كنخيمياأشتيرت بجما اما اسيكط فانيا
، ليذا كصفت المصادر الجغرافية ضفتي (27)كدندرة بزراعة النخيل كالبساتيف الكبيرة أخرى البمينة

 .(28)لبساتيف بل كصفتيا مممكء بالجنافالنيل بأنيا مممكءة با
لياخذ ( 29)اف بساتيف النخيل في مبرز كانت محط رحاؿ الحاج كالتاجركيشير ابف جبير الى 

المسافر قسط مف الراحة نتيجة مشقة السفر ككذلؾ ذكر انكاع االشجار كشجر العشر " شجر 
فيو مراؽ لـ يقتدح الناس في اجكد منو" كىك شبيو باالترج )الميمكف تسميو العامة الكباد( كاشجار 

تثمر النخمة الكاحدة أثنتي عشر عذقًا في السنة يخرج في كل شير جكز اليند شأنيا عجيب ك 
، ككذلؾ شجر الحناء (35)بيرًا كبعضيا أخضر كاالخر يابساً عذؽ فيككف بعضيا صغيرًا كأخر ك

 .(31)العناب كالنخيل كالرماف كشجر
 الزراعة في مكة

ا كأف تحدث ابف جبير في رحمتة عف مكة كماخص هللا تعالى بيا مف خيرات السيم
 ،الثمار كانت تجبى الييا مف كل مكاف ، فيي أكثر البالد نعما كفكاكو كمنافع كمرافق كمتاجر
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كيضيف " كتخص بالنعـ كالفكاكو كالتيف كالعنب كالرماف كالسفرجل كالخكخ كاالترج كالجكز 
مفت( كالمقل كالبطيخ كالقثاء كالخيار الى جميع البقكؿ كميا كالباذنجاف كاليقطيف كالسمجـ)ال

كالجزر كالكرنب الى سائرىا عمى غير  ذلؾ مف الرياحيف العبقة كالمشمكمات العطرة كاكثر ىذه 
 . (32)البقكؿ كالباذنجاف كالقثاء كالبطيخ اليكاد ينقطع مع طكؿ العاـ"

ىذا يدؿ عمى اف ىناؾ تجارة مستمرة مف غير انقطاع بيف مكة كالمناطق المنتجة 
تحتل الزراعة مكانًا في اقتصادىا )المزارع( التي تنتج المحاصيل الزراعية ، السيما كاف مكة لـ 

كخاصة الطائف ( 33)بل اعتمدكا عمى التجارة في تكفير كل ما تحتاج اليو مف غالت زراعية 
اضافة الى امتالؾ المكييف الكثير مف ( 34)نيا الزبيب كاستعممكا في سقاية الحجاجالتي جمبكا م

اضافة الى  (36)ككذلؾ عرفت الطائف بزارعتيا العديدة لمنخيل كالمكز .(35)الضياع كالبساتيف فييا
شيرتيا بزراعة العنب كزبيبيا المعركؼ بحسنو كتجييزه الى سائر البالد كاكثر فكاكية مكة كانت 

كيشبو  (38)ككذلؾ الرطب " كىك عندىـ بمنزلة التيف االخضر في شجرة يجنى كيكؤكل" .(37)يامن
كف لقراىـ أياـ نضج ابف جبير قطفيـ لمثمار مع طريقة أىل المغرب في قطفيـ لو حيث يخرج

كاف الذي لفت انتباه ابف جبير كاثار اعجابو مف مامكجكد مف فكاكيو في مكو  .(39)التيف كالعنب
يخ كالسفرجل كلكف البطيخ فيو خاصية في الفضل عجيبة "كذلؾ الف رائحتو مف اعطر البط

 (45)"فتجد رائحتو العبقة قد سبقت اليؾالركائح كأطيبيا ، كيدخل بو الداخل عميؾ 

، كاف بعض المعتمريف (41)كيذكر المقدسي أف فكاكيو مكة تجمب الييا مف الطائف
يجمعكف بيف العمرة كبيف التجارة كميرة البمد بضركب مف االطعمة كالحنطة كسائر الحبكب 
 كالمكبيا الى ما دكنيا كيجمبكف السمف كالعسل كالزبيب كالمكز " فتجتمع ميرتيـ بيف الطعاـ كاالدـ

لعاميـ الى ميرة اخرى  كالفاكيو... كترخص االسعار كتعـ المرافق فيعد فييا الناس مايكفييـ
 . (42)كلكال ىذه الميره لكاف أىل مكة في شظف مف العيش"

الطيب كالمكز ككذلؾ اىل اليمف يصدركف الى مكة الزبيب االسكد كاالحمر في نياية 
 .(43)كقصب السكر كالبقكؿ

 الزراعة في العراق وبالد الشام
ك األراضي الكاقعة بيف نيري  األراضي الزراعية في العراؽ كفقا لمجاري األنيار، تكثر

دجمة كالفرات ، ىي مف أخصب المناطق الزراعية في العراؽ كأكثفيا زراعة باألشجار ، كتظير 
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مدى كثرة بساتينيا مف كالـ ابف جبير  عندما كصل الى الككفة عمى الجانب الشرقي مف الفرات 

.ككذلؾ  (44)امتداد البصر" قاؿ :" الجانب الشرقي كمو حدائق نخيل ممتفة يتصل سكادىا كيمتد
قرية العمارة كقرية بزربراف كىي مف احسف قرى االرض كاكثرىا بساتيف كرياحيف كحدائق نخيل 

 .(45)ككانت البسائط كالقرى كالمزارع متصمة بيف ىذيف النيريف
ككذلؾ كصف بغداد كماتمتاز بيا مف حدائق كبساتيف أنيقة كمنظمة  ككانت تجمب الييا 

 .(46)الجانب الغربي الى الجانب الشرقيمف  الفكاكيو
، (47)ذا االقميـ منو ميرة أكثر العراؽكقد كصف اقميـ الجزيرة باف " ارضة خصبة " كأف ى

ق فقاؿ :" كالقرى كالعمائر مف ىذا المكضع الى 585اما ابف جبير كصفيا عند مركره بيا سنة 
كأنسابت جداكؿ في مركج خضر  المكصل متصمة حيث تتصل المزارع كالبساتيف كالحقكؿ ،

فكانيا سبائؾ المجيف ، تحف بيا أشجار كبساتيف قد انتظمت عمى حافتييا الى أخر 
 .(48)أنتيائيا"

عمى البالد التي  ككاف يخدـ تمؾ البساتيف ناطكرًا كىي االعماؿ التي يقكـ بيا الغرباء
 .(55)تيف كارض بيضاء كارباع، ككاف لمربكة المباركة اكقاؼ كثيرة مف بسا(49)زارىا ابف جبير

أمتازت منطقة دمشق كحمب كحمص كحماة كجميع المدف الكاقعة الى غرب نير الفرات 
ككذلؾ في نصيبيف كالرقة كسركج كغيرىا باالزدىار الزراعي كاف سبب تقدـ الزراعة كاساليبيا 

يا القمح كالشعير ككفرة االنتاج كالمحصكالت الزراعية ىك خصكبة االرض ككثرة المياه كأىـ غالت
زركعيا  كالفكاكو كالسفرجل كالخكخ كالكمثري كالكرـك كالتيف كالفستق كالزيتكف كأكثرىا تسقى

د في اركائيا كما تسقط في بعض المناطق االمطار كأخرى تعتم (51)كبساتينيا مف نير الفرات
 .(52)عمى االبار كالعيكف 

نيا كثيرة االشجار كاالنيار ككصف الرحالة الجغرافيكف مدينة حماة كحمص كحمب ا
كالمياه فعمت فييا الخيرات كالسعة كانيا كاسعة الزراعة كتمتاز بالتفاؼ البساتيف كأنتظاـ القرى 

 .(53)كتعدد غالنيا كتتحدث عف طرؽ االركاء كالمكاسـ الزراعية فييا
يا فيصف ابف جبير دمشق انيا احدقت بيا البساتيف احداؽ اليالو بالقمر كامتدت بشرقي

اما عكا ( 55)كبانياس ليا محرث كاسع في بطحاء متصمة ( 54)غكطتيا الخضراء امتداد البصر
كاف في ( 56)كصكر فال بساتيف حكليما كالفكاكيو تجمب الييما مف بساتينيا التي بالقرب منيما
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غصانيا شرؽ حماة نيرًا كبيرًا يتدفق كتنتشر بشاطئيو دكاليب المياه الركاء البساتيف التي تتيدؿ ا 
، كفي خارج المدينة منطقة فسيحة عريضة عمى شطي  (57)عميو كتمكح خضرتيا عذارا بصفحتيو

كأف مدينة حمص يجمب ليا مف نييرىا العاصس الماء "كعميو طرة بساتيف ( 58)نير العاصي
 . (59)تجتمي العيف خضرتيا"

 ...." ترؼ بساتينيا خضرة كنضارة لالنظار ىي بساتيف بزاغة فانيا كمف البساتيف الممفتو
كمف بيف اشير الحدائق كالبساتيف كأكثرىا جمااًل بساتيف   (65)ككذلؾ امتازت بحسف الحضارة"

 . (61)مدينة حمب " بستاف نظافة كجمااًل"
يتضح مما تقدـ اف السبب في انتظاـ األشجار كالبساتيف تكفر مياه العيكف التي ساعدت 

اس العيف كألىميا داخل السكر مزارع كطكاحيف كبساتيف كفييا مف العيكف عمى انتظاميا كمدينة ر 
ماليس في سكاىا مف البالد اإلسالمية كىي تربك عمى الثالثمائة عيف جارية كميا صافية كتجتمع 

، ككذلؾ (62)حتى تصبح نيرًا كاحدًا يعرؼ بالخابكر عميو قرى كمزارع كثيرة االشجار كالكرـك
البالد المزارعيف كالفالحيف عمى غرس البساتيف كزراعة األراضي التي  تشجيع المسؤكليف في

تدخل في نفكذىـ فيحدثنا ابف شداد عف غرس البساتيف الكثيرة في مدينة الرقة اذ جمب الييا 
الغركس الممؾ االشرؼ بف الممؾ العادؿ صاحب دمشق عندما استكلى عمييا فغرس فييا بساتيف 

 .(63)ف كل بمد حتى النخل كالمكزكثيرة كجمب الييا الغركس م
 نظام الري 

اف السبب المباشر في انتعاش الزراعة في شبو الجزيرة العربية ، ىك كجكد االكدية فييا 
بمثابة الكعاء الطبيعي لحمل كاستيعاب مياه االمطار كبالتالي يمكف االستفادة منيا في ري  النيا

كىك مف اكدية الحجاز بالقرب مف عسفاف المزركعات كالبساتيف . كمف ىذه االكدية كادي مر 
كىي قرية عظيمة كثيرة االىل حسنت المنازؿ كالزرع يكثر بيا زراعة النخيل كفييا بركة يجري 

العيكف فكارة كسيالة كىذه (64)متسع يحكي القرىكالعيكف الكثيرة ء منيا ، اما بطف كادي مر فيكالما
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كاكو كالبقكليات الى مكة . كيتصل بيذا الكادي كادي النخل كمنو تحمل الف(65)يستسقى منيا

 .(66)كالطائف
حجاز كمكة ، ففي ال(67)تنتشر العيكف كالينابيع في مكاضع عديدة مف شبو الجزيرة العربية

، كفي (68)دي النعماف كتسمى ىذه العيف)عيف النعماف (تحديدًا تكجد العيكف عند عرفة قرب كا
، ككذلؾ في (69)األرضد مف العيكف التي تمتد تحت الطريق بيف مكة كالمدينة تكجد ايضًا العدي

العيف المنسكبة كبيف الخندؽ كالمدينة  ،(75)بطف كادي مر تكجد العيكف الكثيرةبطكف االكدية ففي 
 .(71)( كعمى ىذه العيف حمق عظيـ مستطيل كمنبع العيف في الكسط لمنبي )

كمف أكدية الحجاز الميمة أيضا كادي الصفراء )بميل ( الذي يتككف مف مجمكعة  أكدية 
اكبر فركعو كادي الصفراء الذي نشأت عميو قرى كثيرة المزارع كالنخيل كبو الكثير مف العيكف 

 .(73)البحيرة مف أغزر ما تككف العيكف  ، كبو عيف يقاؿ ليا(72)السكاىر
االبار في شبو الجزيرة العربية كثيرة خاصة في مكة المكرمة فالمياه فييا شحيحة كليذا 

، (75)كقمو الماء فييا جعل ميمة السقاية فضيمة  (74)السبب تسمى ) ناسو( أي القحط كالجفاؼ
 .(76)) الركايا( كالجمػاؿعمى مكة الى فقد كاف الماء يحمل 

كزمـز ىك البئر الذي تفجر بقدرة هللا لياجر كاسماعيل عمييما السالـ عندما تركيما 
كبعدىا صار سقي الحجاج منيا كترككا استعماليـ لمحياض  .( 77)( في مكة كحدىماابراىيـ )

 .(78)هللاقي الحجاج كظل زمـز سقاء مف في مكة ككاف ماء زمـز يحمل الى عرفة الجل س
ضمت المدينة المنكرة العديد مف االبار كلعل اىميا بئر ركمة الذي اشتراه عثماف بف عفاف ك 
(كجعميا لسقاية المسمميف )(79). 

كالحياض يجتمع فيو ككانت ىنالؾ كسائل لخزف المياه كذلؾ عف طريق الصياريج كىي 
التي تصيب المدف كما ذكر ابف  ىك االستفادة مف السيكؿئيا كقد كاف اليدؼ مف بنا (85)الماء

 .(81)"كاختطاط صياريج لمماء، ككضع جباب في الطرؽ يستقر فييا ماء المطر :"جبير بقكلو 
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كتمتاز بعض الصياريج بصغر حجميا كاتصاليا بمصانع لمماء يستعمميا الناس في 
انع مزدلفة بسيط مف األرض فسيح بيف جبميف كحكلو مص. كذكر ابف جبير" (82)االستسقاء

ككذلؾ  حفرت بالحجاز العيف المعركفة بعيف  (83)" كصياريج كانت لمماء في زماف زبيدة
المشاش كميدت الطريق لمائيا في كل خفض كرفع كسيل ككعر حتى أخرجتيا مف مسافة اثنتي 
عشر مياًل الى مكة ، فبمغ ماأنفقتو عمييا الف الف دينار كىذه مف االعماؿ التي لـ تباشرىا 

 .(84)االسالـ اال الخيزراف اـ الرشيد امراة في

ر كىي يي عبارة عف ماسكات لماء السماء يحفرىا االنساف لتمتمئ بالمطاما المصانع ف
، كيبيف ابف (86)انيا برؾ صممت ليشرب منيا الحجاج. كما (85)كاالحكاض اك تشبو الصياريج

بكبرىا الذي كتمتاز المصانع احيانًا  (87)صادر لشرب الماء فضاًل عف االباربطكطة اىميتيا كم
 .(88)يتجاكز كبر الصياريج

كقد ذكر ابف جبير كىك في طريقو مف مكة الى العراؽ كادي العركس فقاؿ:" تزكد الناس 
منيا بالماء يحفركف عميو في االرض بئرًا فينبع منو ماء عذب معيف يركي االمة التي اليحصى 

كقاؿ ايضا  (89)لتي تنيف عمى عددىا كهلل القدرة سبحانو .."ليا عدد مف ىذه المحمة مع جماليا ا
ير في آبار تمدىا عيكف عف بمدة فيد )نصف الطريق الى الككفة ( اف الماء بيذا المكضع كث

 .(95)تحت األرض
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 الخاتمة

اظير البحث مدى اىتماـ العرب بالزراعة كاالنتاج الزراعي مف خالؿ زراعة مختمف 

الزراعية كدقة تنظيـ البساتيف مف خالؿ زراعة االشجار كتنظيميا كالذي ساعد عمى المحاصيل 

الثركات الطبيعية خاصة الزراعية كالحيكانية ، كاف مبنيًا بالدرجة االكلى  ىذا التنظيـ ىك تكفر

عمى تكفر االنيار كمياه االمطار كاالبار كالعيكف لسقي المزركعات ككذلؾ اىتماـ المسؤكليف 

عة باعتبارىا عامل مف عكامل االنتاج كالثركة السيما مف خالؿ تصدير الفائض مف االنتاج بالزرا 

 مما يساعد عمى ازدىار التجارة.

كاف االختالؼ بانكاع المحاصيل الزراعية ادى بدكره الى ظيكر مايمكف اف يسمى 

البري كالنيري، بالتكامل االقتصادي بيف مناطق االقميـ، كالتي ازدىرت نتيجة لسيكلة االتصاؿ 

بكجكد الطرؽ البرية الفرعية مف جية كالشبكات النيرية كالكاصمة بيف مدف االقميـ كمناطقو كالتي 

 تحمل اغمبيا السفف الصغيرة مف جية اخرى .

ككذلؾ ازدىرت الصناعة مف خالؿ المحاصيل الصناعية كاعشاب طبيو كالمنتشرة في 

 زراعة كالفالحة في اراضييا.اغمب المناطق السيمية بناءًا عمى نشاط ال
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 الهوامش

 ىػ( ، التكممة لكتاب الصمة ، تح : عبد السالـ658ابف االبار ، دمحم بف ابي بكر القضاعي )ت (1)
. ابف الخطيب ، لساف الديف بف  159،ص 2( ،ج1995 –ىراس ، مطبعة دار الفكر ، )بيركت 

، الشركة 2ىػ( ، االحاطة في اخبار غرناطة ، تح: دمحم عبدهللا عناف ، ط776التممساني )ت  عبدهللا
 . 235، ص 2( ، ج1973 –المصرية لمطباعة كالنشر ، )القاىرة 

بمج بف بشر بف عياض القسري قائد شجاع سيره الخميفة االمكي ىشاـ بف عبد الممؾ عمى مقدمة  (2)
الى افريقية لما ثار أىميا باميرىـ ابف الحباب فقاتال البربر ، ثـ  جيش كبير مع عمو كمثـك بف عياض

ىػ.ينظر: ابف عساكر ، ابك القاسـ 125ثـ دخل االندلس كتكالىا احد عشر شيرًا كاستشيد سنة دخل 
ق(، تاريخ مدينة دمشق ، تح : محب الديف ابي سعيد عمر بف 571عمي بف الحسف بف ىبو هللا،)ت

؛ المراكشي ، محي الديف 396-395،ص15د. ت(،ج-الفكر لمطباعة ،) بيركتغرامة العمري ، دار 
ىػ(، المعجب في تمخيص اخبار المغرب ، تح : دمحم 647بف دمحم بف عبد الكاحد بف عمي التميمي ، )ت

 .25( ،ص1994-عزب ،دار الفرجاني  ، )القاىرة  زينيـ دمحم
ىػ (، الذيل كالتكممة لكتابي 753ي االكسي ، )تالمراكشي ، دمحم بف دمحم بف عبد الممؾ االنصار  (3)

؛ابف 595،ص2( ،ج1965-المكصكؿ كالصمو ، تح : احساف عباس، مطابع سميا ، ) بيركت 
 .235،ص2الخطيب،االحاطة،ج

؛ 239، ص 2؛ ابف الخطيب ، االحاطة ، ج 115، ص 2ابف االبار ، التكممة لكتاب الصمة ، ج (4)
، نفح الطيب مف غصف االندلس الرطيب ىػ(،1541) ت الديف احمد بف دمحم التممساني، ب،شياالمقري 

 .382،ص2(،ج2558-، دار صادر ، ) بيركت 5تح : احساف عباس ، ط
بمنسية : مدينة قديمة في شرؽ االندلس كىي قاعدة مف قكاعد االندلس ذات خطة فسيحة جمعت ( 5)

التربة ينبت فييا الزعفراف ككانت كثيرة الخيرات كالتجارات البر كالبحر كالزرع كالضرع طيبة  خيرات
ابك عبدهللا دمحم بف دمحم بف عبدهللا بف  ينظر: األدريسي، فكصفت بانيا بستاف االندلس.

؛ 556،ص2مج (،1989-،عالـ الكتب،)بيركت1ىػ(،نزىة المشتاؽ في اختراؽ االفاؽ،ط565ادريس،)ت
كتاب الجغرافية، تح : اسماعيل العربي،  ىػ(،685مكسى،) ت ابف سعيد المغربي ، ابك الحسف عمي بف

؛ الحميري ، دمحم عبد 167( ،ص 1975-) بيركتالتجاري لمطباعة كالنشر كالتكزيع،، المكتب 1ط
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ىػ(، صفو جزيرة االندلس منتخبو مف كتاب الركض المعطار في خبر 866المنعـ ، ) كاف حيًا سنة 

 .74( ،ص1937-كالنشر ،)القاىرة مطبعة لجنة التأليف كالترجمة االقطار ، تح:أ. ليفي بركفنساؿ ، 
الذىبي، شمس الديف ابك عبد هللا دمحم بف عثماف بف  .239، ص 2ابف الخطيب ، االحاطة ، ج( 6)

 ىػ(،العبر في خبر مف غبر،تحقيق ابك ىاجر دمحم السعيد بف بسيكني زغمكؿ،748قايماز التركماني، )ت
دمحم بف احمد بف عمي تقي الديف ابك الطيب  ،؛الفاسي163،ص3د.ت(،ج-بيركتدار الكتب العممية،،) 

كماؿ يكسف  تح: ىػ( ،ذيل التقييد ذيل التقييد في ذيل السنف كاالسانيد،832المكي الحسني ، ) ت
 . 42-41، ص1( ، ج1995-الكتب العممية ، )بيركت ،دار1الحكت،ط

ة البقعة كثيرة الثمر عظيمة الفائدة طيبة اليكاء يعمل شاطبة : مدينة كبيرة في شرؽ االندلس كريم(ػ 7)
القزكيني ، ؛ 556،ص2نزىة المشتاؽ،ج االدريسي، ينظر: بيا كاغد ال نظير لو في معمكر االرض.

د. -ىػ( ، آثار البالد كاخبار العباد ، دار صادر ، ) بيركت682زكريا دمحم بف محمكد ، ) ت
ىػ(، خريدة 749حفص عمر بف المظفر البكري ، )ت ؛ابف الكردي ، سراج الديف ابك539،صت(

 –، مكتبة الثقافة االسالمية، ) القاىرة 1انكر محمكد زناتي،ط تح: العجائب كفريدة الغرائب ،
، دار 2؛ الحميري ،الركض المعطار في خبر االقطار ، تح: احساف عباس ،ط71(،ص2558

 . 337( ،ص1985 -السراج،) بيركت
-بيركت،مؤسسة الرسالة، 9تحقيق شعيب االرنؤكط كحسيف االسد، طالنبالء ،  سير اعالـالذىبي، (8)

199342-41، ص1، ج،ذيل التقييد  ،الفاسي. 46- 45،ص22،ج . 
: .كغرناطة387-384،ص2؛المقري،نفح الطيب،ج46-45،ص22سير اعالـ النبالء،ج الذىبي، (9)

 كمعناىا رمانة بمغة االندلسييف كأحسنيا كأحصنيامدينة قديمة بقرب البيرة مف اعماؿ االندلس أعظميا 
ياقكت الحمكي ، شياب الديف ابك  ينظر: عركس المدف االندلسية.بذلؾ لحسنيا  فقد كصفت ب سميتك 

 ، 4(،ج2515 -بيركت، دار صادر،) 8(، معجـ البمداف ، طىػ626عبد هللا البغدادي الحمكي )ت
ق(، 779) كطو ، دمحم بف عبد هللا المكاتي الطنجي ،؛ ابف بط574اثار البالد،ص القزكيني، ،195ص

رحمة ابف بطكطو المسماة " تحفة النظار في غرائب االمصار كعجائب االسفار" ،تح عمي المنتصر 
؛ ابف 768،ص2(،ج1985-، مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، ) بيركت 4الكتاني ، ط

، تح : سالؾ الى معرفة البمداف كالممالؾىػ(،  اكضح الم997، ) ت بف عمي البركسكي سباىي زاده ، دمحم
 .483-482(،ص2558-، دار الغرب االسالمي ، ) بيركت 2الميدي عيد الركاضيو ، ط

كاف مف نبياء اكالد عبد المؤمف كنجبائيـ كذكي الصرامة  ابي سعيد عثماف بف عبد المؤمف:( 15)
ع عنده مف كجكه الشعراء اعياف الكتاب ما اجتمعت لممؾ كاف محبًا في االداب مؤثرًا الىميا اجتم منيـ،
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؛ابف سعيد، المغرب في حمى المغرب ، تح : شكقي 189ص المراكشي،المعجب، ينظر: منيـ بعده.
 .384،ص2( ،ج1993-، دار المعارؼ ، )القاىرة  4ضيف ، ط

 .163،ص3ج العبر، الذىبي، (11)
؛الفاسي، ذيل 231،ص2؛ابف الخطيب،االحاطة،ج46-45،ص22،جسير اعالـ النبالءالذىبي،  (12)

 .42-41نص1التقييد،ج
 . 232،ص2. ابف الخطيب ، االحاطة ، ج656،ص2المراكشي ، الذيل كالتكممة ، ج (13)
، ىػ(، رحمو ابف جبير ، دار التراث614) تاحمد الكناني االندلسي البمنسي ،ابف جبير ، دمحم بف ( 14)

 . 7(،ص 1968-) بيركت
 .234،ص2؛ابف الخطيب،االحاطة،ج658،ص2الذيل كالتكممة،ج (15)
 . 7ابف جبير ،رحمو ابف جبير ،ص (16)
 .654،ص2المراكشي،الذيل كالتكممة،ج (17)
 ..284، 259، 191، 127، 8، 7الرحمة،ص:ينظر  (18)
 .كما بعدىا 154كما بعدىا،ص 77كما بعدىا،ص53ينظر الرحمة،ص (19)
 .152، 127، 123الرحمة،صينظر :( 25)
؛ االدفكي ، ابك الفضل جماؿ الديف جعفر بف ثعمب 35ابف جبير ، رحمة ابف جبير ، ص( 21)

ق(، الطالع السعيد الجامع اسما نجباء الصعيد ، تح سعد دمحم حسف ، الدار المصرية لمتاليف 748)ت
 .25(،ص1966-كالترجمة )مصر

؛ المقريزي ، اتعاظ 133؛ ابف ظييرة ، الفضائل ،ص 195صالمسعكدي ، التنبيو كاالشراؼ ، ( 22)
 .42،ص1؛ ابف الياس، بدائع الزىكر،ج55،ص2الحنفاء ،ج

 .35ابف جبير، رحمة ابف جبير ،ص( 23)
 . 231اليعقكبي ، البمداف ، ص( 24)
 .35ابف مماتي ، قكانيف الدكاكيف ، ص( 25)
 .35ابف جبير، رحمة ابف جبير ، ص( 26)
 .41-45ر، رحمة ابف جبير ، صابف جبي( 27)
؛االدريسي، نزىة 143؛ ابف حكقل ، صكرة االرض،ص41االصطخري ،مسالؾ الممالؾ،ص( 28)

 .332؛ الحميري ، الركض المعطار ،ص131،ص1المشتاؽ،ج
 .44-41ابف جبير، رحمة ابف جبير ، ص( 29)
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 .122-121.ابف بطكطة ، رحمة ابف بطكطو،ص47-44ابف جبير، رحمة ابف جبير،ص( 35)
 .35ابف جبير، رحمة ابف جبير ، ص( 31)
 .87ابف جبير، رحمة ابف جبير ، ص( 32)
 14، ص 1996كانكف الثاني  –، االردف  1، ع1محمكد عكاد ، االيالؼ ، مجمة المنارة ، ـ( 33)
 .     114، ص 1االزرقي ، اخبار مكة ، ج( 34)
 . 63البالذري ، فتكح البمداف ، ص( 35)
 .   9، ص 4ياقكت الحمكي ، معجـ البمداف ، مج.98ر، رحمة ابف جبير ، صابف جبي( 36)
 .143االدريسي ، نزىة المشتاؽ ، ص.98ابف جبير، رحمة ابف جبير ، ص( 37)
 .88ابف جبير، رحمة ابف جبير ، ص( 38)
 .88ابف جبير، رحمة ابف جبير ، ص( 39)
 .87ابف جبير، رحمة ابف جبير ، ص( 45)
ق( ، أحسف التقاسيـ في معرفة 359شمس الديف أبك عبدهللا بف أحمد الشامي )تالمقدسي ، ( 41)

 .98؛ ابف جبير، رحمة ابف جبير ، ص119( ، ص1956 -، )ليدف2االقاليـ ، ط
 .98ابف جبير، رحمة ابف جبير ، ص( 42)
 .88ابف جبير، رحمة ابف جبير ، ص( 43)
 .169ابف جبير، رحمة ابف جبير ، ص( 44)
 .172بير، رحمة ابف جبير ، صابف ج( 45)
 .195ابف جبير، رحمة ابف جبير ، ص( 46)
 .195ابف حكقل ، صكرة االرض ، ص( 47)
 .195-191ابف جبير، رحمة ابف جبير ، ص( 48)
 .224ابف جبير، رحمة ابف جبير ، ص( 49)
 .224ابف جبير، رحمة ابف جبير ، ص( 55)
.ابف العديـ ، كماؿ الديف ابك القاسـ عمر بف أحمد 195-195صابف جبير، رحمة ابف جبير ، ( 51)

 .25، ص1د.ت( ،ج-ق(، بغية الطمب في اخبار حمب ،)د.ـ665)ت بف ىبة هللا
-دمحم ، عزت سكادي ، دراسات في تاريخ دكيالت المشرؽ االسالمي ،جامعة البصرة )البصرة ( 52)

 255( ،ص1993
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، 215، ص2ياقكت الحمكي ، معجـ البمداف، ج.255ابف جبير، رحمة ابف جبير ، ص( 53)
ق(، زبده كشف الممالؾ كبياف الطرؽ 873. الظاىري ، غرس الديف خميل بف شاىيف )ت285،355

 184ـ( ، ص1894كالمسالؾ ،تصحيح يكلس ركابيس ،) باريس _ 
 .255ابف جبير، رحمة ابف جبير ، ص( 54)
 .255ابف جبير، رحمة ابف جبير ، ص( 55)
 .256جبير، رحمة ابف جبير ، صابف ( 56)
 .257ابف جبير، رحمة ابف جبير ، ص( 57)
 .257ابف جبير، رحمة ابف جبير ، ص( 58)
 .255ابف جبير، رحمة ابف جبير ، ص (59)
 .251ابف جبير، رحمة ابف جبير ، ص (65)
 .51-55، ص 1.ابف شداد ، االعالؽ الخطيرة، ج252ابف جبير، رحمة ابف جبير ، ص( 61)
 .255ابف حكقل ، صكرة االرض، ص (62)
 .72-71، ص 1ابف شداد ، االعالؽ الخطيرة،ج( 63)
 .    93الحميري ، الركض المعطار ، ص( 64)
 .    16ابف جبير ، رحمة ابف جبير ، ص( 65)
 .  259، ص 4القمقشندي ، صبح االعشى ، ج( 66)
عصر صدر االسالـ حتى العصر االعظمي ، عكاد دمحم ، تاريخ الري في سيكؿ الرافديف مف ( 67)

 . 15،ص 1983–العباسي ، الككيت 
؛ لكبكف غكستاؼ ، حضارة العرب ،  327االزرقي ، اخبار مكة كما جاء بيا مف اثار ،ص( 68)

 . 61، ص 1945–ترجمة ، دمحم عادؿ زعيتر ، دار احياء الكتب العربية ، ال . ـ 
 . 192ابف جبير ، رحمة ابف جبير ، ص( 69)
 .  136ابف خرداذبة ، المسالؾ كالممالؾ ،ص( 75)
 . 184-183ابف جبير ، رحمة ابف جبير ، ص( 71)
 .  235الزمخشري ، أبي القاسـ جار هللا محمكد بف عمر ، الجباؿ ك األمكنة ك المياه ، ص ( 72)
؛ الحميري ، الركض  441، ص  5الحمكي ، معجـ البمداف ، ج؛124ابف جبير ،رحمتو ، ص( 73)

 . 312المعطار ، ص 
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، بغداد 1ابف ىشاـ ، ابك دمحم عبد الممؾ ، السيرة النبكية ، تحقيق : مصطفى السقا كاخركف ، ج( 74)
 . 114، ص 1986 –
السقاية ، ىي التكفل بسقاية الحجاج عف طريق احكاض مف االدـ تكضع بفناء الكعبة كمنى (75)

، (. ت  د        –بيركت  )، الطبقات الكبرى ،كعرفات . ابف سعد ، ابك عبد هللا دمحم بف منيع 
 .  73ص،1مج
، 1923 –البيركني، ابك الريحاف دمحم بف احمد ، االثار الباقية عف القركف الخالية ، ليدف ( 76)

 . 334ص
: ، تحقيقالبالذري ، احمد بف يحيى ، انساب االشراؼ؛ 54-53، رحمة ابف جبير، صابف جبير (77)

 . 111، ص1، ج(. ت  د      –مصر )دمحم عبد هللا ، 
 .62-58ابف جبير ، رحمة ابف جبير ، ص . 83، ص1ابف سعد ، الطبقات الكبرى ، ـ( 78)
 .176-175ابف جبير ، رحمة ابف جبير ، ص( 79)
 . 312، ص2ابف سيدة ، المخصص ، مج( 85)
 . 91ابف جبير ، رحمة ابف جبير ، ص( 81)
 .196ص ابف جبير ، رحمة ابف جبير ،( 82)
 .155( رحمة ابف جبير، ص83)
 .155، ص 2( المسعكدي ، مركج الذىب ، ج84)
 . 422، مادة صيريج ، ص5الزبيدي ، تاج العركس ، تحقيق : مصطفى حجازي ،ج( 85)
 . 136، ص 5ياقكت الحمكي ، معجـ البمداف ، مج( 86)
 . 158رحمة ابف بطكطة ، ص( 87)
 .193صابف جبير ، رحمة ابف جبير ،  (86)
 .181رحمة ابف جبير ، ص (89)
 .183رحمة ابف جبير ، ص( 95)
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 المصادر والمراجع
 ىػ( .658ابف االبار ، دمحم بف ابي بكر القضاعي )ت

 (. 1995 –التكممة لكتاب الصمة ، تح : عبد السالـ ىراس ، مطبعة دار الفكر ، )بيركت  -1
 .ىػ(565عبدهللا دمحم بف دمحم بف عبدهللا بف ادريس،)ت ابك األدريسي،

 .(1989-،عالـ الكتب،)بيركت1نزىة المشتاؽ في اختراؽ االفاؽ،ط-2
 ق(.748االدفكي ، ابك الفضل جماؿ الديف جعفر بف ثعمب )ت

ة الطالع السعيد الجامع اسما نجباء الصعيد ، تح سعد دمحم حسف ، الدار المصرية لمتاليف كالترجم -3
 (1966-)مصر

 .ق(779تابف بطكطو ، دمحم بف عبد هللا المكاتي الطنجي ،) 
رحمة ابف بطكطو المسماة " تحفة النظار في غرائب االمصار كعجائب االسفار" ،تح عمي المنتصر  -5

 .(1985-، مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، ) بيركت 4الكتاني ، ط
 ىػ(.614ابف جبير ، دمحم بف احمد الكناني االندلسي البمنسي ، ) ت

 ( . 1968-رحمو ابف جبير ، دار التراث ، ) بيركت -6
 .ىػ(866الحميري ، دمحم عبد المنعـ ، ) كاف حيًا سنة 

 (.1985 -، دار السراج،) بيركت2الركض المعطار في خبر االقطار ، تح: احساف عباس ،ط-7
الندلس منتخبو مف كتاب الركض المعطار في خبر االقطار ، تح:أ. ليفي بركفنساؿ ، صفو جزيرة ا -8

 ( .1937-كالنشر ،)القاىرة مطبعة لجنة التأليف كالترجمة 
 ىػ( .776ابف الخطيب ، لساف الديف بف عبدهللا التممساني )ت

لمطباعة كالنشر ، ، الشركة المصرية 2االحاطة في اخبار غرناطة ، تح: دمحم عبدهللا عناف ، ط-9
 (.1973 –)القاىرة 

 .ىػ(748الذىبي، شمس الديف ابك عبد هللا دمحم بف عثماف بف قايماز التركماني، )ت
      ،دار الكتب العممية،، تحقيق ابك ىاجر دمحم السعيد بف بسيكني زغمكؿ العبر في خبر مف غبر،-15

 د.ت(.-) بيركت
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 .ىػ(997) تابف سباىي زاده ، دمحم بف عمي البركسكي ، 

، دار الغرب  2اكضح المسالؾ الى معرفة البمداف كالممالؾ ، تح : الميدي عيد الركاضيو ، ط-11
 . (2558-االسالمي ، ) بيركت

 .ىػ(685ابف سعيد المغربي ، ابك الحسف عمي بف مكسى ،) ت
      التكزيع ،، المكتب التجاري لمطباعة كالنشر ك  1كتاب الجغرافية ، تح : اسماعيل العربي ، ط-12

 . (1975-) بيركت
 . (1993-، دار المعارؼ ، )القاىرة  4المغرب في حمى المغرب ، تح : شكقي ضيف ، ط-13

 ق(.873الظاىري ، غرس الديف خميل بف شاىيف )ت
 ـ(1894زبده كشف الممالؾ كبياف الطرؽ كالمسالؾ ،تصحيح يكلس ركابيس ،) باريس _  -14

 ق(.665ابك القاسـ عمر بف أحمد بف ىبة هللا)تابف العديـ ، كماؿ الديف 
 د.ت(-بغية الطمب في اخبار حمب ،)د.ـ -15

 .ىػ(571ابف عساكر ، ابك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبو هللا،)ت
 تاريخ مدينة دمشق ، تح : محب الديف ابي سعيد عمر بف غرامة العمري ، دار الفكر لمطباعة ، -16

 .د. ت(-) بيركت
 .ىػ( 832بف احمد بف عمي تقي الديف ابك الطيب المكي الحسني ، ) ت دمحم ،الفاسي

الكتب العممية ،  ،دار1كماؿ يكسف الحكت،ط تح: ذيل التقييد ذيل التقييد في ذيل السنف كاالسانيد،-17
 ( .1995-)بيركت

 .ىػ( 682القزكيني ، زكريا دمحم بف محمكد ، ) ت
 . د. ت(-، ) بيركتآثار البالد كاخبار العباد ، دار صادر  -18

 دمحم ، عزت سكادي .
 (1993-دراسات في تاريخ دكيالت المشرؽ االسالمي ،جامعة البصرة )البصرة  -19

 .محمكد عكاد 
 .1996كانكف الثاني  –، االردف  1، ع1االيالؼ ، مجمة المنارة ، ـ -25

 .ىػ(647المراكشي ، محي الديف بف دمحم بف عبد الكاحد بف عمي التميمي ، )ت 
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 .(1994-دار الفرجاني، )القاىرة  عزب ، : دمحم زينيـ دمحمالمعجب في تمخيص اخبار المغرب، تح-21
 ىػ (.753المراكشي ، دمحم بف دمحم بف عبد الممؾ االنصاري االكسي ، )ت

 (1965-كؿ كالصمو ، تح : احساف عباس، مطابع سميا ، ) بيركت الذيل كالتكممة لكتابي المكص-22
 .ىػ(1541شياب الديف احمد بف دمحم التممساني، ) ت  ،المقري 

-، دار صادر ، ) بيركت 5نفح الطيب مف غصف االندلس الرطيب ، تح : احساف عباس ، ط-23 
2558). 

 ق( .359المقدسي ، شمس الديف أبك عبدهللا بف أحمد الشامي )ت
 (1956 -، )ليدف2أحسف التقاسيـ في معرفة االقاليـ ، ط -24

 ىػ(.749ابف الكردي ، سراج الديف ابك حفص عمر بف المظفر البكري ، )ت
 –، مكتبة الثقافة االسالمية، ) القاىرة 1خريدة العجائب كفريدة الغرائب ،تح:انكر محمكد زناتي،ط-25

2558.) 
 ىػ(626هللا البغدادي الحمكي )تياقكت الحمكي ، شياب الديف ابك عبد 

 (.2515 -، دار صادر ، ) بيركت 8معجـ البمداف ، ط -26
 

 


