
 

 پژوھشى در باب
 جغرافى دانان اندلس و آثار آن ھا

 81ـ بھار  9   فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره
 )1(علیرضا روحى میرآبادى

سیار گـران سـنگى را از  مى ب مسلمانان در طى ھشت قرن حضورشان در اندلس میراث عل
ترين موضـوعاتى كـه مــورد توجـه ويـژه آنـان قـرار گرفـت. خود بجاى گذاشـتند كى از مھـم  , ي

ته . جغرافیا بود فى دانـان انـدلس و تإلیفـات آن ھــا مــورد بررسـى قـرار گرف در اين مقاله جغرا
سیم بنــدى كـرد. است تعـدادى از . اين آثار جغرافیايى را مى توان به شیوه ھاى مختلفى تق

آن ھا به شكل مسالك و ممالك تإلیف شده اند مھم ترين اثر در اين زمینـه كتـاب المسـالك و 
ھايى از آن بـاقى مانـده اسـت ھمچنیـن در انـدلس بـه . الممالك بكرى است كه فقط بخش 

 .سفرنامه نويسى و تھیه نقشه ھاى جغرافیايى نیز اھمیت ويژه اى مبذول شده است
فوق تـإلیف شـده بـه  ھاى  در اين مقاله سعى شده تا آثار جغرافیايى كه در ھر يك از زمینه 

 .اختصار مورد بررسى قرار گیرد
  

مسالك و , سفرنامه ھا, آثار و منابع جغرافیايى, جغرافى دانان اندلس: واژه ھاى كلیدى
 .ممالك

 :ويژگى ھاى علم جغرافیا در اندلس

تاريخ آشـكار گرديـد عث شـد , علم جغرافیا در اندلس ھمزمان با علـم  كه با ھمـان عواملـى 
یا گرديـد, جغرافیا در شرق رونق گرفته و رشد كند نیز باعـث رشـد و رونـق جغراف , در اندلس 

ندلس بـراى  سفر علمـاى ا ین  ھم چن جاز  انجام سفر حج و مسـیر كـاروان ھــا بـه سـوى ح
یايى بسـیارى . فراگیرى علم به شرق باعث توجه به علم جغرافیا گرديد در اندلس آثـار جغراف

. تإلیف شد برخى از آن ھا از نظر علمى قابل رقابت با آثار جغرافى دانـان بـزرگ شـرق بودنـد
كه بل توجـه اسـت ايــن اسـت  مكتـب بلخـى و عراقـى در اندلـس , نكته اى كه در اين آثار قا

ھا كـه . طرفدارى ندارد جغرافى دانان اندلس بیش تـر از تإلیفـات التیـنى و فرانـك ھـا و گـوت 
بود ندازه . بھـره بردنـد, پیش از ورود اسالم به اندلس بـه نگـارش درآمـده  ياالت و ا مرزبنـدى ا

ھا و شـھرھا را از اھالـى  تاريخ بعضـى از سـرزمین  شبه جزيـره و  گیرى مسافت ھا و تاريخ 
یه . اندلس فرا گرفتند یايى را نـیز از سـاكنان اول بسیارى از اسـامى شـھرھا و منــاطق جغراف
 )2.(اسپانیا فراگرفتند

 
  

 عوامل موثر در منابع جغرافیايى اندلس
  

كار كـرد فى . تإثیر آثار يونانى و رومى را در منابع جغرافیاى اسالمى اندلس نمى توان ان جغرا
توصـیفاتى از اندلـس ) 6(و بلینیوس) 5(اپیانوس) 4(,افیینوس) 3(,دانانى ھمچون مارسیانوس

 )7.(آوردند كه مورد استفاده مسلمانان قرار گرفت
او بــه اســپانیا ســفر و برخــى منــاطق آن را توصــیف كــرد و . از علمــاى ديگــر اســترابون اســت

نظـرات او در مـورد . بـرزخ نامیـد, قسمت باريكى را كه شبه جزيره را بـه اروپـا وصـل مـى كنــد
یر ) 8.(حدود اندلس در نوشته ھاى اسالمى نفوذ كرد حت تإث فى دانـان انـدلس ت گرچه جغرا
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 .تقسیم بطلمیوس قرار نگرفتند اما برخى تقسیمات او را در مورد شبه جزيره اندلس پذيرفتند
يوس ) 9(يكى از جغرافى دانان اندلس كه تإثیرى در جغرافیاى اسالمى اندلس گذاشـت اوروز

شیش نامیدنـد, بود) میالدى 420ـ  385( تقسـیمات او در مـورد اندلـس . كـه اعــراب او را ھرو
 )10.(مورد استفاده مسلمانان قرار گرفت

 
  

 تقسیم بندى آثار جغرافیايى اندلس
  

بیـش تـرين آثـار . آثـار جغرافیـايى انــدلس را مـى تـوان بـه چنـدين دســته تقسـیم بنــدى كـرد
سفرنامه تـإلیف گرديـد نار ايـن دو . نويسندگان اندلس در دو موضوع مسـالك و ممالـك و  در ك

شه , نوع يب و غرايـب و ھــم چنیـن تھیـه نق تإلیف بر پايه ھفت اقلیم و معجم نويسى و عجا
برخى از آثار جغرافیايى در دو زمینه قابل طرح مـى .  ھاى جغرافیايى را از نظر دور نداشته اند

لس . باشند یايى اند مامى آثـار جغراف در اين تقسیم بندى كه توسط نگارنده انجام شده به ت
 .توجه شده است

فى ,  برخى از شخصیت ھايى را كه در اين مقاله از آنان سخن گفته شده به عنوان يـك جغرا
دان نمى توان معرفى كرد بلكه سفرھا و فعالیت ھاى جغرافیايى آن ھا در منـابع ديگـر آمــده 

مولفین آثار جغرافیايى . به عنوان نمونه مى توان به يحیى الغزال و مغرورين اشاره كرد, است
شان  اندلس از منابع شرق نیز بھره برده اند كه با مقايسه آن ھا متوجه میزان تإثیر پـذيرى اي

 .مى شويم
 

  

 :مسالك و ممالك
  

لك  شیوه مسـالك و مما اولین دسته كه مورد بررسى قرار مـى گـیرد آثـارى ھسـتند كـه بـه 
ھارم بـه ايـن شـیوه نگـارش . تإلیف شده اند علماى اندلس از اواخر قرن سوم و اوايل قـرن چ

ابوعبدهللا محمدبن يوسف ((نخستین فردى كه در اين موضوع كتابى تإلیف كرد . توجه نمودند
یت ) 'ه366ــ  350)) (حكم المستنصر((او در دربار . مى باشد) 'ه363ـ  293)) (الوراق بـه فعال

را )) مسالك افريقیه و ممالك ھا((ھاى علمى مى پرداخت و براى خلیفه كتاب بزرگى به نام 
ھم چنین در اخبار ملوك افريقیه و جنگ ھاى آن ھا و غلبه كنندگان بر آن ھا كتاب . تإلیف كرد

به لحاظ اطالعات جامعى كه در مورد شھرھاى شمال افريقا داشته . ديگرى به نگارش درآورد
مورد ايـن شـھرھا تـإلیف نمـود ثار جغرافیـايى را در  ابـن . به دستور خلیفه حكـم المستنصـر آ

قیقـت او اولیـن فـردى در ح. عذارى و بكرى از كتاب محمدبن يوسف استفاده بسیار بـرده انــد
 .است كه روش جغرافیاى اقلیمى را در اندلس متداول نمود

كه موسـوم بـه  در نیمه دوم قرن سوم و اوايل قرن چھارم خانواده اى در اندلس ظھور كردنـد 
سى ((ھستند از اين خانواده سه نفر شناخته شده اند اولین آن ھا )) آل رازى(( محمدبن مو

یاه شناسـى تخصــص ) 273م )) (رازى به بـوده و در تـاريخ و جغرافیــا و گ است او سـاكن قرط
اين كتاب موجود نیست ولى بخش ) 11)).(الرايات((اثر وى كتابى است به نام . داشته است

تاريخ و جغرافیـاى  تاب  ضوع اصـلى ك ھايى از آن را مى توان در آثار دوره ھاى بعدى يافت مو
 .اندلس است

يد . است) 'ه344ـ  274)) (احمدبن محمد رازى((مھم ترين فرد اين خانواده  در حقیقت او را با
ندلس دانسـت تاريخ ا مد يكـى از آثـار اوروزيـوس را ترجمـه كـرد. پدر جغرافیا و  . احمـدبن مح

ــه اســت ــرار گرفت ــابع مــورد تمجیــد ق ــى احمــدبن محمــد در من ــر مھــم ) 12.(شخصــیت ادب اث
مسالك االندلس و مراسى ھـا و ((جغرافیايى او كه به شیوه مسالك و ممالك نگاشته است 
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بر تـاريخ كبـیر رازى ) 13(است)) امھات ھا و اجنادھا السته كه در واقع مقدمه اى جغرافیايى 
.(اين كتاب باقى نمانده ولى منابع دوره ھاى بعد از آن اسـتفاده فـراوان بـرده انـد. مى باشد

14( 
قرن چھـارده میـالدى  Gilperezترجمه بخشى از اين اثر به زبان پرتقالى توسط جیل پیريـذ در 

نامیـده )) صفه االنـدلس((اين ترجمه سه قسمت دارد بخش اول آن ) 15.(صورت گرفته است
شــده كــه توصــیفاتى از شــھرھاى مختلــف انــدلس آورده اســت دو قســمت ديگــر مربــوط بــه 

مه بـه ) 16.(موضوعات تاريخى است نى اسـت از ايـن ترج اين ترجمه داراى اشـتباھات فراوا
. زبان اسپانیايى ترجمه اى صورت گرفته كه اين ترجمه نـیز داراى اشـتباھات بسـیارى اسـت

یت او در اندلـس  فت و موقع قرار گر شیوه تإلیف رازى مورد تقلید نويسندگان دوره ھــاى بعـد 
 )17.(ھمچون ابن حوقل و مقدسى در شرق مى باشد

سى رازى اسـت كـه دو كتـاب در  سومین فرد از اين خانواده عیسى بن احمدبن محمدبن مو
ــه نــام ھــاى  ــاريخ انــدلس ب ــاريخ االنــدلس((ت داشــته اســت )) حجــاب خلفــإ االنــدلس((و )) ت

 .و بیش از اين اطالعى نداريم) 18(متإسفانه ھر دو اثر وى از بین رفته اند
نس((از نويسندگان قرن پنجم كه در اين زمینه اثرى را تإلیف نموده است  )) احمدبن عمربن ا

او . مـى شـناختند)) ابن الـداليى((العذرى را با نام . است)) العذرى((معروف به ) 378ـ  393(
نار  10به ھمراه پدرش به مكه سفر كرد و از استادان اين شـھر بھــره بـرد و مـدت  سـال در ك

خت و چنـدين اثـر در مكـه تـإلیف نمـود در منـابع ھیـچ ) 19.(مسجدالحرام به تحصیل علم پردا
فى كـرده , اشاره اى به اين كه العذرى به جغرافیا پرداخته است نشده و تنھا او را فـردى معر

كرده , اند كه به حديث مى پرداخته يك جغرافـى دان يـاد  اما ادريسى و ياقوت از او به عنوان 
سالك و ((اثر جغرافیايى عذرى كه ياقوت از آن نام مى بـرد ) 20. (اند نظـام المرجـان فـى الم

بخشى از اين اثر توسط دكتر عبدالعزيز االھوانى در مركز مطالعات ) 21.(مى باشد)) الممالك
(,بلنسـیه) 22(,در اين چاپ به ايالت ھـاى تـدمیر. اسالمى مادريد تصحیح و چاپ شده است

(شـذونه) 29(,لبلـه) 28(,اشـبیلیه) 27(,البیره) 26(,قرطبه) 25(,و شقه) 24(,سرقسطه) 23
مولف در توصیف اين ايالت ھا به موضوعات تاريخى نیــز . مى پردازد) 31(و الجزيره الخضرإ) 30

توجه داشته و به احمـدبن محمــد رازى و پسـرش عیسـى اعتمــاد كـرده و حـوادث و مطالـب 
 .تاريخى را پس از آن ھا تا روزگار خود ادامه داده است

عذرى در ھر فصل يكى از كوره ھاى اندلس را توصیف مى كند و يك يك شھرھاى آن كوره ھا 
له ھــا دارد و مسـافت ھـا را  را شرح مى دھد و اھتمام ويژه اى به راه ھا و مسافت ھا و مح

يب و . به دقت ذكر مى كند سالك و ممالـك مـى باشـد او بـه عجا توصـیف عـذرى بـه روش م
ىآورد ايـن  به وجـود نم غرايب نیز توجه دارد ولى بین اين موضوع و توصیف جغرافیايى اختــالط 

ينى و , ادريسـى) 32.(كتاب يكى از مآخذ اصلى اثر شاگردش بكــرى بـوده اسـت زكريـاى قزو
 )33. (ھم چنین حاجى خلیفه در مقدمه جھان نما نیز از آن بھره برده اند

ــدلس  ــى دان ان ــرين جغراف ــزرگ ت ــرى((ب ــدهللا البك ــ  405)) (ابوعبی او در شــھر . اســت) 478ـ
یت ادبـى او . متولد شد و در قرطبه رشد كرده و به تحصیل علــم پرداخــت) 34(شلطیش اھم

قرار دھنـد صرانش وى را مـورد تحسـین  یا ) 35.(باعث شده تا معا باره جغراف تاب در وى دو ك
ــك ((36:(نوشــته اســت ــه و ((و )) المســالك و الممال ــا اســتعجم مــن اســمإ االمكن معجــم م

سالك و الممالـك((آن چه كه در اين جا مورد نظر ما است )). البقاع ست)) الم تمامـى . وى ا
اين اثر باقى نمانده بلكه بخشھايى از آن در كتابخانه ھاى مختلف دنیا به صورت خطى باقــى 

به موضـوعات . مانده است نیز  ھايى  یا و بخـش  لك بـه جغراف قسـمتى از المسـالك و المما
مورد . تاريخى و تمدنى اختصاص دارد يران را  بكرى ابتدا از ھند شروع كرده و سپس چین و ا

مى كنـد ايـن بخـش را از اوروزيـوس گرفتــه . بررسى قـرار داده اسـت پـس از آن از روم بحـث 
بالد صقالبه و روس در ادامه كتاب مورد بررسى قرار گرفته و سخنش را بـا جاللقـه بـه . است

بخش ھاى ديگرى از اين كتاب بصورت خطى در كتابخانه ھـاى مختلـف دنیـا . پايان برده است
از جملــه در كتابخانــه قــرويین فــاس بخشــى موجــود مـى باشــد كـه بــه , بــاقى مانــده اســت

طى آن  جغرافیاى ايران و مصر و مغرب و قسمتى از اندلس و در قسمت ديگـرى از نسـخه خ
 )37.(به توصیف جغرافیاى شام و جزيره العرب مى پردازد

باقى مانـده  ھايى از آن  در حقیقت كتاب المسالك و الممالك بكرى كه متإسفانه فقط بحش 
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به جغرافیـاى ' ه460از وسیع ترين كتاب ھا در اين زمینه مى باشد كه در حدود  تإلیف شده و 
با . تمام عالم اسالم پرداخته است ست كـه  ويژگى خاص بكرى توجه به بیان وقايع تاريخى ا
ھاى ادارى . دقت و توصیف كامل آورده است ھدف بكرى از تإلیف اين اثـر پاسـخ دادن بـه نیاز

كتاب معجم مـا ) 38.(اين اثر مورد استفاده جغرافى دانان دوره ھاى بعد قرار گرفته است. بود
 .استعجم پس از اين مورد بررسى قرار خواھد گرفت

تإلیف شد )) فرحه االنفس((در قرن ششم ھجرى كتابى به شیوه مسالك و ممالك با عنوان 
او از دانشمندانى است كه براى . است)) محمدبن ايوب بن غالب غرناطى((نويسنده اين اثر 

شناخته شـده اسـت متر  سمت . اندلس فوايد بسیارى داشـته امـا ك فس از دو ق فرحـه االن
نوان : تشكیل شده جزء اول در جغرافیاى اندلس و خطـط و بـه شـیوه مسـالك و ممالـك بـا ع

جزء دوم در اخبار گروھى از . مى باشد) 39))(فرحه االنفس لالثار االولیه التى فى االندلس((
) 40))(فرحـه االنفـس فــى فضـإل العصـر مـن اھـل االنـدلس((دانشمندان اندلس تحت عنوان 

حد زيـادى بـا . است شده و تـا  ته  بخش جغرافیايى اندلس از كتاب احمدبن محمد رازى گرف
مه .  ترجمه ھاى پرتغالى و اسپانیايى اثر رازى منطبق اسـت ابـن غالـب بخـش ھـايى از مقد

با ايـن  ست و  رازى را آورده و به برخى از كوره ھا اكتفا كرده و قسمت ھايى را حذف كـرده ا
بن غالـب مـورد اسـتفاده . كارش بخش ھايى از كتاب رازى را براى ما حفظ نموده اسـت اثـر ا

 )41. (نويسندگان سده ھاى بعد بويژه مقرى قرار گرفته است
است در ) 776ـ  713)) (لسان الدين بن خطیب((يكى از محققان و مولفان بزرگ قرن ھشتم 

يد آخريـن . مورد زندگى و آثارش در پايان االحاطه بحث مفصلى شـده اسـت ابـن خطیـب را با
یش تـر مطالـب . فردى شمرد كه در موضوع مسالك و ممالك رساله اى تإلیف نمـوده اسـت ب

یاى غرناطـه بـراى او اھمیــت  جغرافیايى او در مورد سفرھايى اسـت كـه انجـام داده و جغراف
كرد متإسـفانه  صیل بحـث خـواھیم  به تف ويژه اى داشته است كه در جاى خود در اين مورد 

 .تعداد زيادى از آثار وى نیز از میان است
ست كــه بـه موضـوعات جغرافیايـى  از بین آثار باقى مانده چھار رساله از ابن خطیب موجـود ا

ين ((اين رسايل توسط دكتر احمد مختارالعبادى با عنوان . اختصاص دارد مشاھدات لسان الد
شده اسـت)) بن خطیب فى بالد المغـرب و االنـدلس رسـاله اول و چھـارم بـه شـیوه . چـاپ 

به ) 42(رساله دوم مقايسه اى بین شھر سال و مالقه, سفرنامه نويسى و تنھا رساله سوم 
ھا بیـش تـر  ساير رسـاله  یت آن از  ساله كـه اھم روش مسالك و ممالك است عنوان ايـن ر

ست)) معیار االختیار فى ذكر المعاھد و الـديار((, است سیم . ا به دو مجلـس تق مولـف آن را 
 :كرده است

طه در نیمـه دوم قـرن ھشـتم ) 43(مجلس اول اختصاص به شھرھاى انـدلس و مملكــت غرنا
شھر از اندلس را كه در آن زمان در دست مسلمانان بوده شرح كـرده  35ھجرى دارد و در آن 

ست , ويژگى خاصى كه ابن خطیب در نوشته ھايش دارد. است استفاده از كلمات مسـجع ا
ھر . با اين كار به نوشته خود زيبايى و لطافت خاصى مى بخشد ابن خطیب به دقت در مورد 

شھر و منطقه اى توضیح مى دھد شايد بتوان گفت توضیحات او از اين شھرھا در سال ھاى 
طن دوسـتى ابـن خطیـب در  763تا  760 كه اين اثر را تإلیف نموده بى نظـیر باشـد و حـس و

 )44.(شرح و توضیح شھرھاى غرناطه متجلى مى شود
غرب رابـا شـرح و بسـط  16مجلس دوم از اين رساله به شھرھاى مغرب پرداخته و  شھر از م

علت اين مسئله اين است كه وى در زمانى كه ) 45(,بیش ترى نسبت به اندلس آورده است
او . مشغول تإلیف اين رساله بود در شھر سال و تحت نظارت سلطان مغرب قرار داشته است

ندلس و ھجـرت اھـالى آن ھـا بـه  با اين رساله توجه ھمگان را به شھرھاى در حال سقوط ا
به ھر حال اين رساله ابن خطیب آخرين اثر جغرافیايى است كـه . شھرھاى مغرب جلب نمود

 .در اندلس تإلیف شد
 

  

 :سفرنامه
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انــدلس بـه لحـاظ دورى از ســاير كشـورھاى اســالمى و مسـافتى كـه تـا حجـاز و شــھرھاى 
ھم چنین موقعیت علمى پايین ترش نسبت به شـھرھاى مصـر , مقدس مكه و مدينه داشت

لم تمايـل شـديدى بـه مسـافرت بـه شـرق پیـدا كننــد, و شام و ايران . باعث شد تا طالبان ع
متى از زنـدگى عات ذى قی اسـتادان و مراكـز , آداب و رسـوم, سفرنامه ھاى باقى مانده اطال

مى دھــد در . علمى و ساير ويژگى ھاى شھرھاى شرق عالم اسالم در اختیار خواننده قرار 
ضوع , كنار سفرنامه ھايى كه به شرق پرداخته سفرنامه ھاى ديگرى به تحريـر درآمـد كـه مو

 .برخى از اين سفرھا مإموريت سیاسى بوده است. اصلى آن ھا كشورھاى اروپايى بود
مده اسـت  اولین فردى كه اخبار سفر او به اسـكانديناوى و كشـور دانمــارك فعلـى در منـابع آ

او را بـه جھــت زيبايـى . اسـت)) غـزال((معـروف بـه ) 'ه 250ـ  153)) (يحیى بن حكم بكرى((
مان . غزال نامیـده انـد ھايى اسـت كـه در ز ست سـفارت  عث شـھرت وى شـده ا آن چـه با

ندلس در سـال . عبدالرحمن دوم داشـته اسـت طق ' ه 230ا شـاھد حملـه نورمــان ھـا از منا
عبـدالرحمن بـا نیروھــايش بـه دفـاع از . و غارت ايـن شـھر بـود) 46(شمالى به شھر اشبیلیه

پـس از ) 47. (شھر برخواست و پس از مدتى آن ھا را شكست داده و وادار به بازگشت نمود
. افرادى را نزد عبدالرحمن فرستادند و از او درخواسـت صـلح نمودنـد, اين شكست نورمان ھا

شنايى داشـت و از فصـاحت و  بان آ ند ز كه بـه چ ھت ايـن  عبدالرحمن يحیى الغزال را بـه ج
 .بالغت برخوردار بود مإمور اين سفارت نمود

یانوس اطلـس و بـا كشـتى انجـام پـذيرفت . سفر غزال به سوى جزاير نورمان ھا از طريـق اق
مارك فعلـى رفتــه و مـورد اسـتقبال پادشـاه آن قـرار  غزال به محل سكونت نورمـان ھــا در دان

كـه نــام عمومــى )) تورجـايوس((برخـى از محققیــن جديـد نـام پادشـاه نورمـان ھـا را . گرفـت
نورمان ھا ھمگى مسیحى بودند و تنھا تعداد اندكى ) 48.(پادشاھان آن ھا بوده ذكر كرده اند

غزال و ھمسـر پادشـاه نورمــان ھـا در منـابع بـه , از آن ھا آتش پرست بودند داستان مالقات 
 .تفصیل آمده است

ھا تـا سـنت  كرد نورمــان  غزال پس از انجام مإموريت سیاسى اش به سوى اندلس حركـت 
به قشـقاله له) 49(يعقوب با او ھمراھى كردند و غزال از اين شـھر  ) 50(و از آن جـا بـه طلیط

مسافرت كرد و پس از گذشت بیست ماه نزد عبدالرحمن بازگشت و نامه پادشاه نورمـان ھـا 
شمالى ) 51(را به عبدالرحمن داد شمال و از طريـق مرزھـاى  مسیر بازگشـت وى از دريـاى 

 .اندلس بود
سطنطنیه و دربـار . غزال در زمان عبدالرحمن به سفر ديگرى نیز اعزام شد اين سـفارت بــه ق

گر آورده انـد. روم شرقى بود یان در المقتبـس و برخـى منـابع دي بن ح سفارت را ا . اخبار اين 
به درسـتى مشـخص نیسـت تنھـا . چگونگى انجام اين سفارت و مسیر سفر به قسطنطنیه 

موضوعى كه مورد توجه مورخان قرار گرفته اشعارى است كه غزال در وصف ھمسر امپراطور 
غزال بـا ھـداياى امـپراطور روم نـزد . سروده است اين مإموريت با موفقیت به انجـام رسـید و 

قرار , غزال در اندلس) 52.(عبدالرحمن بازگشت مورد ھجـو  زرياب را كه از نزديكان خلیفه بود 
داد و در اثر ھمین ھجو از اندلس بـه عـراق تبعیـد شـد از ايـن سـفر غـزال و دوران تبعیــد وى 

شت بـه انـدلس بـه سـرودن شـعر روى ) 53.(مطلبى در منابع نیامده است غزال پس از بازگ
 .فوت كرد' ه250آورد و در سال 

به  معـروف )) مغـرورين((يكى از سفرھاى ديگرى كه اخبارش در منابع آمده سفرى است كه 
در قرن سوم ھجرى ھشت جوان پسر عمو : ادريسى در مورد آن ھا مى نويسد. شده است

كه بعدھا به مغرورين معـروف شـدند از شـھر لشـبونه خـارج شـدند و سـوار بـر كشـتى وارد 
يازده روز بـا  سند مــدت  درياى ظلمات گرديدند تا آن چه را كه در درياسـت و پايـان آن را بشنا

ھاى عظیمـى داشـت موج  سـپس . بادھاى شرقى در دريا رفتند و بـه دريـايى رسـیدند كـه 
در . دوازده روز به سوى جنوب كشتى رانى كردند تا به جزيره اى به نام جزيره الغنم رسـیدند

ست , اين جزيره گوسفندى گرفتند و ذبح كردند ولى گوشت آن را تلخ يافتند و ھیچ كس نتوان
ھا را بـا چشـم . از آن گوشت بخورد مانرواى جزيـره آن  پس از آن به جزيره ديگرى رسیدند فر

شب بـه آن جـا رسـیدند و از  بسته به محلى به نام قاره فرستاد كه پـس از سـه روز و سـه 
شان دو مــاه راه اسـت در محـل پیـاده . بربرھا شنیدند كه در جنوب مراكش ھستند و تا شھر

 )54.(شدنشان بعدھا بندر آسفى ساخته شد
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گرچه اخبار اين سفر تا حدودى آشفته است اما برخى محققان معتقدند جزيـره اولـى كـه در 
كى از جزايـر قنـارى اسـت مى ي ماديره و دو يره  مده جز عالمـه مصـطفى ) 55.(اخبار سـفر آ

ير آمريكـاى جنوبـى در دريـاى  كى از جزا شھابى ساحلى را كه مغرورين در آن پیاده شـدند ي
 )56.(كارائیب مى داند

در قرن چھارم گزارش سفرى به اروپا توسط يكى از علماى يھودى معاصر حكم المستنصر به 
مان و شـرق اروپـا و بـالد . تإلیف شد)) ابراھیم بن يعقوب((نام  براھیم بـه آل بنابراين گزارش ا

سال  كرده و در  سفر  مپراتورى اوتـو  354صقالبه  مان رفتــه و در ماگـدبورگ بـا ا نوب آل بـه ج
مى . مالقات كرد وى اطالعات وسیعى از امیرنشین ھاى صقالب اروپاى قرون وسـطى ارايـه 

نده اسـت, لھستان, دھد و از چھار امیرنشین بلغارستان ین از . چك و ناكون سخن را ھـم چن
ند و آلمـان توضـیحات مفصـلى ارايـه  برخى شھرھاى ساحلى يا نزديك ساحل فرانسـه و ھل

 .مى كند
طالبش مـورد  ابراھیم بن يعقوب به اندلس و جغرافیاى آن آشنايى داشـته بـه گونـه اى كــه م

شرقینى ) 57.(استفاده جغرافى نويسان سده ھاى بعد قرار گرفته است ياكوب يكى از مست
او با مقايسه قزوينى و . است كه در مورد ابراھیم بن يعقوب تحقیقات زيادى انجام داده است

قد . بكرى به اين نتیجه رسیده است كه دو شخصیت عربى به آلمان سفر كـرده انـد وى معت
شدند عزام  صورت جداگانـه بـه دربـار اتـوى اول ا طرف , است در يك زمان دو نفر به  اولـى از 

طرف  گرى از  فاطمیان كه از شمال افريقا و از راه دريا به طرف ايتالیا و جنوب آلمان رفــت و دي
خلیفه قرطبه از اندلس به محاذات اقیانوس اطلـس و دريـاى شـمال حركـت كـرد و بـه دريـاى 

ھاده . ماينتس رسید با اين دو سفارت دو نفر ھمراه بوده اند و ھر كدام سفرنامه اى بـه جـا ن
 )58.(اند و نام ھر دو ابراھیم بوده است

. مـى باشـد) 'ه543ــ  468)) (عبدهللا بن احمدبن عربـى((پايه گذار واقعى سفرنامه نويسى 
ابــن عربـى در اشـبیلیه متولــد شــد و در ھفــده ســالگى از اشـبیلیه بـه طـرف شـمال افريقـا 

فت و در . مسافرت كرد از شمال افريقا به مصر و بیت المقدس و شھرھاى فلسطین و شام ر
برد. به بغداد وارد شد' ه490حدود سال  . در طول سفر از محضر علماى ھر شھرى بھره مى 

طول انجامیـد به  سال  سیر بازگشـت نـیز از ھمــان شـھرھا و . سفر او بـه مكـه دو  وى در م
یف  به تـدريس و تإل شبیلیه رسـید و تـا آخـر عمــرش  مناطقى كه گذشته بود عبور كرد و به ا

 )59.(مشغول گرديد
سفرنامه . نوشت)) ترتیب الرحله للترغیب فى المله((ابن عربى سفرنامه اش را به نام  ايـن 

صل كتـاب بـاقى نمانـده) 60(اولین اثر جغرافیايى از اين نوع در اندلس مى باشد , متإسفانه ا
در زمان مولف خالصه اى از آن . اما در منابع ديگرى مى توان بخش ھايى از اين كتاب را يافت

ند و برخـى ) 61.(به نام مختصر ترتیب الرحله تھیه شد مى ك كى يـاد  به نی مقرى از اين اثـر 
مكــه و برخـى , مدينــه الســالم, مسجداالقصـى, توضــیحات ابــن عربـى در مــورد قبـه الصــخره

 )62.(استادان و توصیف مناطق و شھرھاى مختلف را از آن اخذ كرده است
ظھور كـرد ) 'ه565ـ  473)) (ابوحامد غرناطى((معاصر با ابن عربى جغرافى دان ديگرى به نام 

ابوحامد غرناطى در شـھر . كه سفرھاى او به مراتب بیش تر و گسترده تر از ابن عربى است
رشد كرد و پس از آن كه مدتى به فراگیرى علم مشغول ) 63(غرناطه متولد شده و در اقلیش

او ابتدا به اسكندريه و سـپس بـه قـاھره مسـافرت . سفرى به شرق نمود' ه508بود در سال 
نمـود و در آن جــا از برخــى علمــاى شــھر اســتماع حــديث نمـود و پــس از مــدتى بــه وطنــش 

اقـدام بـه ' ه511غرناطى براى بار دوم به جمع آورى توشه پرداخت و در سـال ) 64.(بازگشت
سفر دوم از جزيـره سـردانیه و سیسـیل گذشـت و سـپس بـه اسـكندريه و  سفر نمـود و در 

 )65.(قاھره سفر كرد
ما نمى دانیم كه آيا او به وطنش بازگشته و براى بار سوم اقدام به سـفر نمـوده يـا از ھمیـن 

مى شـود كـه غرنـاطى در سـال . سفر به سوى مشرق رفته است از روايت مقرى مستفاد 
او در بغداد مورد عنايت و . سال در اين شھر اقامت داشته است 4و ) 66(در بغداد بوده' ه516

تاب  عض عجائـب ((توجه وزير اديب و فقیـه يحـیى بـن ھبــیره قـرار داشـت و ك المغـرب عــن ب
ابھر  524او در سال . را براى كتابخانه او نوشت و سپس به سوى شرق سفر نمود)) المغرب

در ايران را ديد و سپس از درياى قزوين عبور كرده و به سخسین بر ساحل رود ولگـاى اوسـط 
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فت و در ' ه 545سال در  15پس از . به بالد ولگاى ادنى رسید' ه530و در سال  به بالد مجار ر
شھر بـراى اداى حـج در . مشاھده كرد 554به سخسین بازگشته و خوارزم را در  553 از اين 

به حجاز رفت و پس از انجام مراسم حج به بغداد سفر كرده و پناھنـده ابـن ھبـیره  555سال 
دمشـق آخـرين شـھرى بـود . از موصل ديدن كرد و از آن جا متوجه حلب گرديد 557در . گرديد

 )67.(فوت كرد' ه565كه به آن مسافرت كرد و در اين شھر در سال 
ايـن اثـر . مـى باشـد)) تحفه االلبــاب و نخبـه االعجـاب((اثر مھمى كه از غرناطى باقى مانده 

.غرناطى بر اساس عجايب و غرايب نوشته شده و قزوينى از آن استفاده فراوانى برده است
)68( 

گرچه در اين اثر مسیر دقیق مسافرت غرناطى ضبط نشده اما از روى سال ورود به ھر شـھر 
باب بسـیار ضـعیف ) 69.(مى توان مسیر مسـافرت او را فھمیــد فه االل لب جغرافیـايى تح مطا

ستان و . يك سوم كتاب مطالبى است كه خود شخصا ديده اسـت. است مسـلمانان در مجار
ايــن اثـر ) 70.(بلغـار و حــوزه رود ولگـا و قبايـل قفقــاز مـورد توجـه خـاص او قـرار داشـته اسـت

زيرا از مناطقى بحث كرده بود كـه كـم , غرناطى در قرن ششم باعث جلب توجه ھمگان شد
 .تر مسلمانى به آن جا رفته بود

در  540ابن جبیر در سال . است) 'ه614ـ  540)) (ابن جبیر((اوج سفرنامه نويسى اندلس اثر 
, بود) 71(نسبش به مردى كه از پیشقراوالن بلج بن بشر. شھر بلنسیه يا شاطبه متولد شد

مت . مى رسد به خد به غرناطـه رفـت و در كنـار پـدرش  ابن جبیر پس از تحصیالت مقدماتى 
شت لـذا . موحدين مشغول شد سیعى دا چون در لغت و ادبیات و فقه و سرودن شعر علم و

 )72.(جايگاه وااليى نزد ابوسعید بدست آورد
بیر خواسـت تـا كتــابى بـراى او دربــاره  بن ج امیرابوسعیدبن عبدالمومن از امیران موحــدى از ا

كرد تـا وى را وادار . شراب بنويسد و پیاله شرابى را به او داد اما وى نپذيرفت ابوسعید اصـرار 
اما ابن جبیر تصمیم گرفت با اين اموال بـه سـفر , به خوردن شراب نمايد و به او اموالى را داد

 )73.(حج برود
به شــرق سـفر كـرد طه شـروع شـد و ' ه578سفر اول او در سـال . ابن جبیر سه بار  از غرنا

را ديــد و سـفرنامه اى كــه از او بــاقى مانــده بــا نــام ) 74(اسـكندريه و شــام و عـراق و جزيــره
او در طول سفر دقت خاصى در ضـبط تاريـخ ) 75.(شرح ھمین سفر است)) الرحله الكنانى((

مود ھـدفش از ايـن , ورود به ھر شھر داشت و به مزارھا و مكان ھاى مقدس توجه ويژه اى ن
ابن جبیر در زمانى به ايـن مسـافرت رفـت كـه . سفر رسیدن به حجاز و انجام مراسم حج بود

صلیبیان در شام بودند و مشاھدات وى از شھرھاى شام منبع بسـیار خوبـى بـراى شـناخت 
از شھر صور با كشـتى , در مسیر بازگشت. وضعیت شھرھاى شام در آن مقطع زمانى است

سته شـد و مسـافران آن . به سوى اندلس حركت كـرد كشـتى او در نزديكـى سیسـیل شك
سیل گـزارش ھايـى . توسط گیوم پادشاه سیسیل نجـات يافتنـد ابـن جبـیر از شـھرھاى سی

 585ابن جبیر از سال ) 76.(به اندلس بازگشت' ه581وى در سال . جالب توجه ارائه مى دھد
سفر دومش را به شرق انجام داد اين سفر كه پس از شنیدن خبر فتح بیت المقـدس  587تا 

 .بدست صالح الدين بود از نظر سیاسى براى او اھمیت خاصى داشت
مت طوالنـى در مكـه بـه بیــت  بار سوم پس از مرگ ھمسرش عاتكه به حج رفت و پس از اقا
يان عمــرش در اسـكندريه بـه تحصـیل و تدريـس  تا پا المقدس و مصر و اسكندريه سفر كرد و 

سفرنامه ابـن جبیــر . از سفر دوم و سوم اطالع چندانى در اختیار نداريم)  77.(اشتغال داشت
ھترين اثـر در  مى تـوان ب از زيبايى و روانى خاصى برخوردار است و در حقیقت سفرنامه او را 

 .اين زمینه در اندلس بشمار آورد
بـراى ) 'ه619يا  616در گذشته به سال )) (ابوالعباس احمد الشريشى((ھمزمان با ابن جبیر 

كه از او يـاد  تحصیل علم به مشرق سفر كرد در منابع اسمى از سفرنامه وى نیامده و آثارى 
اما با مراجعه به نفح الطیب مقرى ) 78(,شده بیش تر در مورد موضوعات ادبى و فقھى است

سفر  سال بـه كـدام شـھر  اشعارى را از شريشى مى يابیم كه مى توان حدس زد او در ھر 
 .بازگشت) 79(شريشى در پايان عمر به موطنش شھر شريش. نموده است

سفرنامه اى بـه نـام  قرن ھفتـم  مه دوم  یه((پس از شريشـى در نی له المغرب یف )) الرح تإل
بــه ھمــراه پسـر ' ه688عبــدرى در ســال . تــإلیف شــد)) محمــدبن محمـدبن علــى العبــدرى((
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خردسالش به سوى شرق سفر كرد و در شھرھاى بزرگ شمال افريقا توقـف ھـاى طوالنـى 
نموده و از مصر با كاروان حج عازم مكه شد و سپس از راه فلسطین به سوى مصر بازگشـت 

فاس و مكناس به ساحل اقیانوس اطلس , و مدتى در قاھره و اسكندريه بود و از راه تلمسان
به خـانواده اش پیوسـت عبـدرى توصـیف دقیقـى از مواضـع و محـل ھـاى . رسید و در آن جـا 

قع او ادامـه دھنـده راھــى , جغرافیايى و آثار قديم و اخالق مردم محلى ارائه مــى دھـد در وا
بود سى شـروع كـرده  مى . است كه ابن عربى در سفرنامه نوي به تما با و توجـه  اسـلوب زي

 )80.(جوانب زندگى مردم باعث شده تا اين اثر مورد توجه مردم محلى قرار گیرد
ناطى((در قرن ھشتم سفرنامه ديگرى توسـط  فى بعـد از  713)) (ابـن الحـاج غر ) 768ـ متو

ابن الحاج غرنـاطى در سـال . اين سفرنامه ھمچون آثار قبلى سفر به شرق بود. تإلیف گرديد
سفر خود را آغاز نمود و به حجاز رفته و حج بجاى آورد و سـپس بـه افريقیـه بازگشـت و  734

او مــدتى در . نــزد برخــى از ســالطین خــدمت نمــود و در بجايــه ســفرنامه اش را تــدوين نمــود
رفت و پـس از فـوت او , حكومت كرد' ه749تا ' ه731كه از , خدمت ابوعنان از سالطین بنومرين

بن الحـاج را در اختیــار داشـته و آن را توصــیف . به اندلس بازگشت له ا مقرى نسخه اى از رح
 )81.(كرده است

شد او رسـاله اول و چھــارم را بـه شـیوه  یب بحـث  بن خط پیش از اين از رسايل جغرافیايى ا
صیف((عنوان رساله اول . سفرنامه اى تإلیف كرده است )) خطره الطیف فى رحله الشـتإ و ال

ابن خطیب در اين رساله به توصیف سفرش به ھمراه ســلطان ابوالحجـاج يوسـف . مى باشد
.(شروع شـد 748محرم  17در , اين سفر كه در اندلس انجام گرفته است. بن نصر مى پردازد

به برشـانه) 84(و بسطه) 83(سفر او به سوى وادى آش) 82 پس از آن  . بـوده اسـت) 85(و 
ابن خطیب در اين گزارش به مشـاھد و مقـابر و محـل ھـايى كـه در طــول راه نظـر او را جلــب 

او در زمانى به اين سفر رفته است كه تعداد زيادى از شھرھاى اندلس . پرداخته است, كرده
. بـه پايـان رسـید 748صـفر  8لذا سـفر او كوتـاه بـود و در , از دست مسلمانان خارج شده بود

یب بـا ايـن  ست و ابـن خط متن سفرنامه مملو از لغات و اصطالحات دشوار و پیچیـده ادبــى ا
 )86.(شیوه نگارش ھنر خود را در ادب و نويسندگى به نمايش گذاشته است

بالد المغـرب((رساله چھارم  چنانكـه از نامــش . نـام دارد)) رحله لسان الدين بن خطیب فـى 
كوه (پیداست حاوى گزارش او از سفر به مغرب و اطراف كوه ھاى اطلس غربـى  معـروف بـه 

ابن خطیب بـه آن جـا , به جھت موقعیت خاص قبیله مصموده از بطون صنھاجه. است) ھنتاته
ــرين بخــش ســفرنامه مربــوط بــه . ســفر كــرد و گزارشــى از ايــن قبیلــه فــراھم نمــود بیــش ت

ضوعات  مشاھدات مستقیم مولف است و موضوعات تاريخى اھمیت بیش ترى نسبت بـه مو
یت زيـادى . جغرافیايى دارد توضیحات ابن خطیب از اغمات و تقسـیمات آن داراى ارزش و اھم

ھنر نويسـندگى خـود در بـه كـار , در اين رساله نیز ھمچون رسايل ديگر. است ابن خطیب از 
اين سـفرنامه ) 87.(بردن اصطالحات و لغات مسجع براى زيبايى كالمش استفاده كرده است

مد الغنـى  763تا  760يا در سال ھاى  لوع مح تدوين يافته كه ابن خطیب ھمراه سـلطان مخ
گر بـه مغـرب ' ه 773و يا مربوط به سال , با به مغرب گريخته بود است كه ابن خطیب بار دي

 .رسايل ابن خطیب آخرين آثار سفرنامه اى اندلس مى باشد. گريخته بود
 

  

 :معجم نويسى
  

در اندلس معجم ھاى جغرافیايى بزرگى تصنیف شد كـه در تـإلیف معجـم ھـاى بـزرگ شـرق 
با اسـتفاده از آثـار . ھمچون معجم البلدان تإثیر بسیارى داشته اند نويسندگان اين معجم ھـا 

عات  جغرافیايى و ھم چنین با اتكاى به علم و مشاھدات مستقیم خود و بھره گـرفتن از اطال
 .مردم بومى ھر منطقه اقدام به تإلیف اين آثار مى كردند

شد) 'ه478ــ  405)) (بكـرى((اولین معجم بزرگ جغرافیـايى توسـط  موقعیـت علمـى . تـإلیف 
نوان ) 88.(بكرى مورد ستايش بسیارى از مورخان قرار گرفته است با دو ع معجـم مــا ((اثر او 
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چاپ شده )) معجم ما استعجم من البالد و المواضع((و )) استعجم من اسمإ االمكنه و البقاع
, كوه ھا, روستاھا, ديار, بكرى خود در مقدمه متذكر مى شود كه آن چه در مورد منازل. است

حروف , آثار باستانى شعار وارد شـده بـر اسـاس  بار و تـاريخ و ا آب ھا چاه ھا از حـديث و اخ
 )89.(او به جزيره العرب بیش تر از ھر منطقه ى ديگرى پرداخته است, ذكر مى كند, معجم

يد عـالوه بـر مطالـب  سترده اى داشـت و با به اطالعـات گ یاز  بكرى براى تإلیف ايـن اثـرش ن
مل بدسـت  طالع كا ھر منطقـه ا يث و تاريخچـه  جغرافیايى از اخبار و كتاب ھاى ادبى و احاد

او كتابش را بر اساس حروف ھجإ مرسوم نزد اندلسى ھا مرتـب كـرد و ترتیـب مكـان . مىآورد
كه بـه حـروف  ھاى جغرافیايى در ھر بابى به ترتیب دو حرف اول و دوم كلمه است بدون اين 

باب است و اولین اثر به شیوه حروف ابجدى  784كتاب داراى . بعدى آن توجھى داشته باشد
مولف به اسم ھاى وارده در قرآن و حديث و مغـازى و قصــص توجـه داشـته و . به شمار مىآيد

 .سعى كرده آن ھا را در معجمش بیارود
قرار  ياقوت  اثر بكرى پس از تإلیف معجم البلدان ياقوت از اھمیت افتاد و تحـت الشـعاع كتــاب 

یار مـا نیسـت. گرفت مروزه در اخت ين . بكرى از منابعى استفاده كرده كه ا او را بايـد بـزرگ تر
 .بدانیم, جغرافى دانى كه خدمات ارزنده اى به علم جغرافیا نموده است

شده اسـت  به شـیوه فرھنگنامـه اى در انـدلس گـردآورى  الـروض ((يكى ديگــر از آثـارى كـه 
مى ) قرن ھفتم)) (ابوعبدهللا محمدبن عبدالمنعم الحمیرى((تإلیف )) المعطار فى خبر االقطار

فه دو كتـاب را بـا ايـن . حمیرى تحت تإثیر بكرى اقدام به تإلیف اين اثر نمود. باشد حاجى خلی
ھجرى مى داند و تاريخ ديگرى را ذكـر نكـرده  900عنوان نام مى برد و يكى را مربوط به سال 

حاظ زمـانى يكـى ) 90.(است پرونسال معتقد است دو متن از كتاب فوق وجود داشته كه از ل
پس از ديگرى بوده است و دو مولف از خاندان حمیرى به تإلیف و تصنیف در اين مورد پرداختــه 

به .  يكى از آن ھا مربوط به قرن نھم است و ديگرى به قرن ھفتم باز مى گـردد: اند بـا توجـه 
لذا مطمئن مى شـويم كـه دو نسـخه , از اين اثر استفاده كرده) 'ه776. د(اين كه ابن خطیب 

ما ) 91.(از اين كتاب تإلیف شده است ثر خـود را بـا ادريسـى مقايسـه كـرده ا گرچه حمیرى ا
 .ارزش كار او به ھیچ وجه قابل مقايسه با ادريسى نیست

ته و مسـافت  حمیرى در روض المعطار به ترتیب حروف الفبا به شرح مواضع جغرافیايى پرداخ
او از آثار جغرافیايى شرقى اطالعات انـدكى داشـته ) 92.(ھاى بین شھرھا را ذكر كرده است

ھه . چنـد اثـر جغرافیـايى انـدلس بـوده اسـت, و تنھا منـابع او سه روض المعطـار و نز بـا مقاي
المشتاق ادريسى متوجه مى شويم كه تقريبا تمامى مطالب مربوط به شـھرھاى انـدلس را 

تاب المسـالك و الممالـك و معجـم ) 93.(از نزھه المشتاق گرفته است عالوه بر ايـن اثـر دو ك
رحلـه ابـن جبـیر نـیز از ) 94.(مااستعجم بكرى مورد استفاده فراوان حمیرى قرار گرفتـه اسـت

 )95.(منابع حمیرى شمرده مى شود
ھنر او تنھــا  در واقع اثر حمیرى در مقايسه با ساير آثار جغرافیايى ارزش علمى زيادى ندارد و 
در تنظیم توصیف شھرھا بر اساس حروف الفبايى است و از اين جھت بايد او را آخرين مولـف 

 .فرھنگنامه نويس جغرافیايى در اندلس شمرد
میرى را ذكـر  احسان عباس چاپ كاملى از روض المعطار انجام داده و در ھر موضعى منبــع ح

نه چـاپ . كرده است شھرھاى اندلس در روض المعطار توسط لويى پرونسال به صورت جداگا
 )96.(شده است

 
  

 ھفت اقلیم
  

در اين آثار ابتكاراتى ديـده . توجه به ھفت اقلیم در اندلس باعث تإلیف آثار گران سنگى گرديد
ساس ھفـت . مى شود كه در كتاب ھاى مشرق وجود نـدارد ثارى كـه بـر ا يكـى از بھـترين آ

ـ  493(تإلیف شـريف ادريسـى )) نزھه المشتاق فى اختراق االفاق((اقلیم نوشته شد كتاب 
 .مى باشد) 'ه560
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ادريسى اولین متخصص واقعى علم جغرافیا در اندلس مى باشد و به جغرافیا جايگاه وااليـى 
مرش را در سـفر گذرانـد و ) 97(بخشید او از خانواده ادريسیان علوى بود و مدت طوالنـى از ع

اثــر ادريســى در مقايســه بــا ســاير آثــار . بــراى تــإلیف كتــابش پــانزده ســال وقــت صــرف كــرد
صغیر, او به شمال آفريقا. جغرافیايى از ارزش علمى وااليى برخوردار است طق , آسـیاى  منا

ادريسى در زمان روژه دوم . شمال غربى فرانسه و جزيره سیسیل سفر كرد, مختلف اندلس
تاب نزھــه المشـتاق را  مده و بـه درخواسـت روژه ك به سیسیل سفر كرد و به خدمت او در آ

مى شـود)) كتاب رجار((از اين رو اثر ادريسى به طور معمول با نام ) 98(,تإلیف كرد (;خوانده 
ھج و روض الفـرج((حتى به درخواست او خالصه اى از كتابش با عنوان ) 99 تھیـه )) انـس الم

 .نمود
ادريسى براى تإلیف كتابش زحمت فراوانى كشیده است او در مقدمه از منابع مورد استفاده 

سى ) 100.(اش نام برده است بیش تر توجھش به آثار جغرافیايى و نجومى بوده و پس از برر
ادريســى بــر اســاس . آثــار و ســیر در زمیــن روش جديــدى در جغرافیـا نويســى بــه وجـود آورد

سیم مـى كنـد و در  جزء تق به ده  تقسیم ھفت اقلیم كتابش را تنظیم كرده و ھر اقلیمى را 
شده اسـت, ابتدا حدود ھر جزء را ذكر مى كند در . اين تقسیم بندى با زحمت زيـادى انجـام 

نزھه المشـتاق . مواردى بخش ھايى از يك سرزمین در چند جزء از اقالیم مختلف آمده است
ادريسى براى روژه كره . در دو مجلد توسط چند تن از مستشرقین تصحیح و چاپ شده است

 )101.(بزرگى از نقره ساخت و آن را به روژه داد
كتاب الجعرافیه و ماذكرته الحكمـإ فیھـا ((اثر ديگرى كه به شیوه تقسیم به ھفت تإلیف شده 

قالیم السـبعه و مــا فــى  توى علـى اال من العماره و ما فى كل جزء من الغرائب و العجائب تح
شم)) (محمدبن ابوبكر الزھرى((تإلیف )) االرض من االمیال و الفراسخ مى ) متوفـى قـرن ش

او بـا اســتفاده از منــابعى كـه در .  اطالعــات مـا از زنــدگى زھــرى بســیار نــاقص اســت. باشــد
بـا توجـه . اثرش را تإلیف نموده است, اختیارش بوده و ھم چنین نسخه اى از صوره المامونیه

به مطالب الجعرافیه متوجه اين مسئله مى شويم كه زھرى مدت طوالنى را در سفر گذرانده 
ندلس را ديـده و از منـابع كمـى اســتفاده كـرده اسـت در ابتـداى . است و شھرھاى مختلف ا

كتابش شرحى از جغرافیا و ويژگى ھاى زمین و آب ھا و عجايب و غرايب را آورده و سپس به 
یم ) 102.(اقالیم سبعه مى پردازد و حدود ھر اقلیم را مشخص مى كند ندى اقال در تقسیم ب

ھیچ امتیاز خاص و ويژگى ممتازى را نمى يابیم ھر اقلیمى را به نام جزء خوانده و ھر جزئـى 
شود) ناحیه(را به سه صقع  شامل مـى  بـه ; تقسیم مى كند كه ھر صقع منطقه خاصى را 

صقع سـوم قـرار داده و شـھرھا و مناطــق  جزء پنجـم و در  ھرى انـدلس را در  عنوان نمونـه ز
يب ) 103.(جغرافیايى آن را يك به يك شرح مى دھد يكى از ويژگى ھاى اين اثر توجه به عجا

قرار گـیرد و نسـخه ھـاى . و غرايب است ھمین ويژگى باعث شده تا مورد توجه عموم مردم 
 .خطى بسیارى از آن باقى بماند

ست كـه بـه ) بدون نقطـه)) ع((با (در سراسر كتاب كلمه جغرافیا به صورت جعرافیا  نوشـته ا
علت . معنى خريطه يا نقشه است و اين براساس زبان جارى نزد مردم مغرب و اندلس است

سعید . اين نام گذارى اعتماد زھرى به صوره المامونیه اسـت مورد اسـتفاده ابـن  اثـر زھـرى 
لوك و الرغائـب و  فه الم مغربى در كتاب البدء و تاريخ آدم و احمدبن على المحلى در كتاب تح

 )104.(مقرى قرار گرفته است
نام  تم كتـابى بـه  قالیم السـبع((در قرن ھف علـى بـن سـعدى ((توسـط )) الجغرافیـا فـى اال

, ابن سعید در اين كتاب كامال به ادريسى تكیـه داشـته. تإلیف شد) 'ه685ـ  610)) (العنسى
او بـه طـول و . زيرا اقلیم ھا را به ھفت قسمت و ھر كدام را به ده جزء تقسـیم نمـوده اسـت

ھر شـھرى را معیـن كنـد  عرض جغرافیايى توجه خاصى دارد و سعى مى كند تا محل دقیق 
يانوردى  بخشى از اطالعاتش را در مورد جنوب ايتالیا و شھرھا و ايالـت ھــاى آن منطقـه از در

ته اسـت. به نام ابن فاطمه گرفته است .(ابن سعید مـورد اسـتفاده و نقـد ابوالفـدإ قـرار گرف
105( 
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 :تھیه نقشه ھاى جغرافیايى در اندلس
  

مت بسـیار كشـید گرچـه شـمار انـدكى از ايـن . جغرافى دانان اندلس در امر تھیه نقشـه زح
 .نقشه ھا باقى مانده است اما مى توان به اھمیت كار آنان پى برد

یت , در بین جغرافى دانان اندلس گارى اھم شه ن مورد نق ادريسى به لحـاظ تـإلیف اثـرى در 
تاد و سـه )) روض الفرج و نزھه المھج((او كتابى به نام , خاصى دارد كه داراى ھف تإلیف كرد 

نقشه است و در مقدمه اين كتاب مى نويسد ھدف وى به دست دادن انديشه اى مختصر از 
نقشه نگارى است و منابع خود را نام مى برد و آن چه را كه در غرب ديده و يـا از جھـانگردان 

ھدارى مـى شـود. شرح مى دھد, شنیده است .(اين كتاب به صورت خطـى در اسـتانبول نگ
 )107. (نقشه جھان ادريسى توسط كونر ادملر چاپ شده است) 106

مى نويسـد, ادريسى نقشه ديگرى نیز تھیه نمود, عالوه بر اين اثر بـه : او خـود در ايـن مـورد 
 112رطل رومى بود و ھـر رطـل   400دستور او از نقره خالص دايره بزرگى ساختند كه وزن آن 

بالد آن و نواحـى و اطـراف و اكنـاف و خلیـج ھـا و  درھم مى شد در آن تصوير اقالیم سبعه و 
درياھا و مجارى آب ھا و محل رودھا و مناطق آباد و غیرآباد را كشیدند و راه ھا و مسافت ھــا 
كه احـوال  شه تـإلیف نمودنـد  و بندرھاى معروف را در آن ترسیم نمودند و كتابى مطابق با نق

مان روض الفـرج باشـد) 108.(بالد و زمین ھا را توصـیف مـى كـرد . احتمـال دارد ايـن كتـاب ھ
 .نقشه ادريسى اوج ھنر نقشه كشى اسالمى در اندلس مى باشد

ساس . سخن داشتیم)) الجعرافیه((و كتابش )) زھرى((پیش از اين از  زھـرى كتـابش را بـر ا
شرح نسخه اى از صوره المامونیه كه از طريق ابراھیم الفزارى بدست آورده بود تإلیف كرد در 

سفه عـراق : مقدمه الجعرافیه در اين مورد مى نويسد مإمون براى الجعرافیه ھفتاد تـن از فال
قت بـود زيـرا . را جمع كرد و آن را بر توصیف زمین وضع نمودند اگر چـه ايـن كـار بـه دور از حقی

سیط اسـت سطرالب بسـیط , زمین كروى است و جعرافیـه ب ین را ھمچـون ا ھا زم و امــا آن 
گرچـه ) 109.(نمودند اين كار براى اين بود كه بیننده تمام اجزإ و حدود اقالیم و درياھـا را ببینـد

اما با مطالعه اثر زھرى مى توان مشخصات الصوره المامونیه , زھرى خود نقشه اى تھیه نكرد
 .را فھمید

اطالعات ) 110.(در قرن ھفتم ھجرى نقشه اى جغرافیايى توسط ابن سعید مغربى تھیه شد
مى تـوان گفـت ايـن نقشـه ھمچـون , ما از اين نقشه و خصوصیات آن بسیار ناقص است اما 

 .نقشه ھاى ابن حوقل نبوده است بلكه براى توضیح ذھن خواننده ترسیم شده است
كتاب ھاى ديگرى در موضوعات مختلـف جغرافیايـى , عالوه بر آثار مذكور: ساير آثار جغرافیايى

له آن ھـا مـى تـوان بـه ترجمـه . تدوين شد كه در تقسیم بندىھاى فوق قرار نمى گیرد از جم
بن اصـبغ . صـورت گرفـت اشـاره كـرد) 'ه340متوفـى ) (111(كتاب اوروزيوس كه توسط قاسم 

ترجمــه كتــاب اوروزيــوس باعــث آشــنايى مســلمانان بــا ايــن اثــر شــد و در واقــع منبــع اصــلى 
یايى كتـاب قسـمت . مسلمانان در تـإلیف آثـار جغرافیـايى بـه شـمار مــى رفـت بخـش جغراف

احمدبن محمد رازى از علمايى است كه كتابش را بر اساس اثر . كوچكى را شامل مى شود
ند. اوروزيوس تإلیف نمود مى ك ياد  نوان يكـى از منــابع خـود  .(ادريسى نیز از اوروزيوس به ع

112( 
ابوالحسـن علــى بــن ســعید ((در قـرن ھفتـم ھجــرى يكـى از علمــاى بــزرگ انــدلس بــه نــام 

سیارى دارد. ظھور كرد) 'ه685ـ  610)) (العنسى امـا از بیــن آن ھـا دو ) 113(,ابن سعید آثار ب
.(در مورد جغرافیاسـت)) المشرق فى حلى المشرق((و )) المغرب فى حلى المغرب((كتاب 
114( 

ست شـش  تإلیف المغرب تنھا توسط ابن سعید نبوده بلكه در طى يكصـد و پنجـاه سـال و بد
. نفر از علماى اندلس صورت گرفته است و ھر كـدام پـس از ديگـرى آن را تصـحیح نمــوده انـد

تابى بـه نـام ' ه530اولین فرد ابومحمد عبدهللا بن ابراھیم بن الحجـارى اسـت كـه در ســال  ك
مود)) المسھب فى غرائب المغرب(( پـس از او عبدالملــك . براى عبدالملك بن سعید تـإلیف ن

, دو پسـر عبــدالملك. بن سعید آن را تصحیح و تنقیح نمود و بخش ھايى را بـه آن اضـافه كـرد
موسى بن محمد كه از عالم ترين افــراد خـانواده . احمد و محمد نیز از مولفان اثر مذكور بودند
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بنى سعید بود به اين كتاب قسمتى ھايى را افزود و سرانجام بدست على بن سعید صورت 
 )115.(نھايى يافت

ين : ابن سعید در مقدمه اثرش شیوه نگارش كتابش را بیان كرده و مى نويسـد ھـر كـدام از ا
كـوره آن را يـاد , دو اثر را به ترتیب بالد مرتب نمودم ھر زمانى كه سرزمینى را ذكر مى كـردم

سپس به ; نموده و از كرسى مملكت شروع كردم و ويژگى ھاى طبیعى آن را بیان مى كردم
: و آن پنـج طبقـه عبارتنــد از; پنج طبقه مى پردازم و ھر طبقه اى را بعد از طبقه ديگرى آوردم

 ).گروه مردم) (116(طبقه الشعرإ و طبقه اللفیف, طبقه علمإ, طبقه الروسإ, طبقه االمرإ
كتاب وش الطرس فى حلـى ((ابن سعید در مورد كوره ھاى اندلس بحث كرده و اين بخش را 

شرق , سـپس انـدلس را بـه سـه قسـمت غـرب; نامیـده اسـت)) الجزيـره االنـدلس میانـه و 
خاص آورده اسـت ابـن سـعید بـه ) 117.(تقسیم كرده است و ھر قسمتى را بـه نـام كتـابى 

نه بـه تفصـیل بحـث كـرده  مناطق مختلف جغرافیايى آنـدلس توجـه داشـته و از دريـاى مديترا
 .است

بسیارى از آثار ذكر شده در اين مقاله عالوه بر اطالعات جغرافیـايى مطالـب ذى قیمـتى را در 
ارتباط با موضوعات تاريخى و فرھنگ شھرھاى اندلس در اختیار خواننده قرار مى دھند كه بـا 

 .مطالعه آن ھا مى توان تاريخ و فرھنگ اندلس را بھتر شناخت
 

  

 :پى نوشت ھا
  

 .دانشجوى دوره دكترى تاريخ و تمدن ملل اسالمى ـ دانشگاه آزاد اسالمى مشھد. 1
, وزاره التعلیم العالى و البحث العلمى, بغداد(آثار المغرب و االندلس , طاھر مظفر العمید. 2

 . 145ـ  146ص ) بى تا
2 .Blenius . 
3 .Appianus . 
4 ..Avienus . 
5 .Marsianos . 
به ) 1986قاھره مكتبه مدبولى (تاريخ الجغرافیا و الجغرافییین فى االندلس , حسین مونس. 7

 نقل از
A dolf schultan Iberiscbeland skund p12  

 112ص ) 1356پويش , تھران(ترجمه محمد تقى زاده , نقدى بر استرابون, آرسكى, ن, ف . 8
 . 114ـ 
9 .Horosius . . 

, مشھد(ترجمه محمدتقى اكبرى , میراث اسپانیاى مسلمان, سلمى خضر اجبوسى. 10
به عنوان نمونه ادريسى در ابتداى  540ص , 1ج ) 1380, بنیاد پژوھش ھاى آستان قدس

محمدبن , ك. ر. نزھه المشتاق از اوروزيوس به عنوان يكى از منابعش ياد مى كند
1ج ) 1414, مكتبه الثقافه الدينیه, قاھره(, نزھه المشتاق فى اختراق االفاق, محمدادريسى

 .6ص , 
, بى نا, بیروت(تصحیح محمدمحى الدين عبدالحمید , نفح الطیب, احمدبن محمد مقرى. 11

تصحیح حسین مونس , الحله السیرإ, محمدبن عبدهللا,ابن االبار 108;ص , 4ج ) 'ه1367
 .366ص ) 1963, الشركه العربیه,قاھره(

مكتبه , بغداد(تاريخ العلمإ و الرواه للعلم باالندلس تصحیح عزت العطار , ابن فرضى. 12
 .54ص , 1ج ) بى تا, المثنى

جذوه المقتبس فى ذكر واله االندلس تصحیح محمدبن تاويت , محمدبن فتوح الحمیدى. 13
احمدبن يحیى  97;ـ  96ص ) ' ه1372, مكتب نشر الثقافه االسالمیه, قاھره(الطبخى 

) بى تا, قاھره مكتبه المثنى, بغداد(, بغیه الملتمس فى تاريخ رجال اھل االندلس, الضبى

Page 12 of 18

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\95.htm



 .166ص , 4ج ,نفح الطیب, و احمدبن محمد مقرى 140ص 
تصحیح , الروض المعطار فى خبر االقطار, محمدبن عبدالمنعم حمیرى, ك. براى نمونه ر. 14

 .389ص , )'ه1984بیروت مكتبه لبنان (احسان عباس 
چاپ , دمشق(, اعالم الجغرافیین العرب و مقتطفات من آثارھم, عبدالرحمن حمیده. 15

 .302ص , )'ه1404دارالفكر 
بخش ھايى از اثر رازى را حمیرى در روض المعطار آورده است با مراجعه به روض . 16

 .المعطار مى توان دورنمايى از اثر رازى را به دست آورد
مكتبه , قاھره(ترجمه از اسپانیايى حسین مونس , تاريخ الفكر االندلسى, پالنثیا گنزالس. 17

 .198ـ  197ص ) بى تا, الثقافه الدينیه
 . ھمان. 18
قاھره , بغداد(بغیه الملتمس فى التاريخ رجال اھل االندلس , احمدبن يحیى, الضبى. 19

دارالمصريه للترجمه و , قاھره(الصله , ابن بشكوال 183;ـ  182ص ) بى تا, مكتبه المثنى
 .130ـ  127ص , جزوه المقتبس, حمیدى, 117ـ  116ـ  115ص , 1ج ) 1966, التإلیف

, معجم البلدان, ياقوت الحموى ; 5ص , 1نزھه المشتاق فى اختراق االفاق ج , ادريسى. 20
 .ذيل المريه 119ص , 5ج ) بى تا, دارالكتب العلمیه, بیروت(, تصحیح فريد عبدالعزيز الجندى

 . ذيل المريه, 140ص , 5ج , معجم البلدان, الحموى. 21
22 .Todmir . 
23 .Valencia . 
24 .Zaragoza . 
25 .Huesca . 
26 .Cordova . 
27 .Elvira . 
28 .Sevilla . 
29 .Iviebla . 
30 .Sidonia . 
31 .Algeciras  
 .274ص , 1ج , تاريخ االدب الجغرافى العربى, كراچكوفسكى. 32
 . 512ص , 3ج ) 1370, تھران(دائره المعارف بزرگ اسالمى , كاظم موسوى بجنوردى. 33
34 .Saltes . 
تصحیح سالم مصطفى , الذخیره فى محاسن اھل الجزيره, على بن بسام ابن بسام. 35* 

الحله , محمدبن عبدهللا ابن االبار 144;ص , 2ج ) ' ه1419, دارالكتب العلمیه, بیروت(البدرى 
 .الصله , خلف بن عبدالملك ابن بشكوال 373;ـ  372السیرإ 

بغیه الوعاه فى طبقات النحويین و النحاه , آثار بكرى در عبدالرحمن بن ابوبكر سیوطى. 36
 .آمده است 285ص ) دارالمعرفه بى تا, بیروت(

و نیز مراجعه  237ـ  236ص , تاريخ الجغرافیا و الجغرافیین فى االندلس, حسین مونس. 37
 .169ـ  168ص , شود به پاروقى الحله السیرإ

به عنوان نمونه به توصیف برقه كه توسط ياقوت ارائه شده مراجعه شود چاپ درالكتب . 38
در بحث به قدرت , 152ـ  151ص , 1و نیز بیان المغرى ابن عذارى ج  443ص , 1العلمیه ج 

الحله : مراجعه كنید به. رسیدن فاطمیان ابن ابار از المسالك و الممالك بكرى استفاده كرد
مسالك االبصار فى ممالك االمصار , و ھم چنین احمدبن يحیى ابن فضل هللا 425ص , السیرإ

 .29ص , 1ج ) 1342, دار الكتب المصريه, قاھره(تصحیح احمد زكى پاشا 
ھديه العارفین اسمإ المولفین و آثار , اسماعیل پاشا 188;ص , 1ج , نفح الطیب, مقرى. 39

 .186ص , 2ج ) 1967, طھران, مكتبه االسالمیه(تصحیح رفعت بیكله , المصنفین
 .به چاپ رسیده است' ه 1375اين بخش در مجله معھد المخطوطات العربیه قاھره .40
 . 14و  7ص , 2و ج  279ـ  271و  124ص , 1ج , نفح الطیب, مقرى. 41
42 .Malaga . 
43 .Granada . 
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مشاھدات لسان الدين الخطیب فى بالد المغرب و , محمدبن عبدهللا ابن خطیب. 44* 
 .69ـ  67ص ) م1958, اسكندريه(تصحیح احمد مختار العبادى , االندلس

 .آمده است 115ـ  69رساله دوم در كتاب مشاھدات لسان الدين خطیب ص . 45
46 .Sevilla . 
البیان , محمدبن محمد ابن عذارى: در مورد حمله نورمان ھا به اشبیلیه مراجعه كنید به. 47

, 2ج ) 'ه1400دارالثقافه , بیروت(المغرب فى اخبار االندلس و المغرب تصحیح لويى پرونسال 
تاريخ , عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون 324;ـ  323ص , 1ج , نفح الطیب, مقرى 89;ـ  88ص 

 ).بى تا, بى نا, قاھره(ابن خلدون 
تاريخ االدب , و كراچو كوفسكى 167اعالم الجغرافیین العرب صفحه , عبدالرحمن حمیده. 48

 . 136ص , الجغرافى العربى
49 .Castilla  
50 .Toledo. 
المطرب من اشعار اھل , كامل ترين شرح را از اين سفارت عمربن حسن ابن دحیه. 51

ھم  147ـ  138ص ) 1954, اداره نشر التراث القديم, قاھره(المغرب تصحیح ابراھیم االبیارى 
يتیمه الدھر فى محاسن اھل , عبدالملك بن محمد ثعالبى: چنین منابع ديگرى از جمله

و ابن  56ص , 2ج ) 'ه1366, دارالفكر, بیروت(تصحیح محمد محى الدين عبدالحمید , العصر
ص , جذوه المقتبس فى ذكر واله االندلس, و حمیدى 93ص , 2ج , البیان المغرب, عذارى

 .282ص , 4ج , العبر, و ابن خلدون 352
المقتبس من انبإ اھل , ابن حیان القرطبى 26;ـ  25ص , 3ج , نفح الطیب, مقرى. 52

 194;ص , 2ج ) 1971, لجنه احیإ التراث, قاھره(تصحیح محمود على مكى , االندلسى
 .57ـ  56ص , تاريخ الفكر االندلسى, گنزالس پالنثیا

 .150ـ  149ـ  148ص , المطرب, ابن دحیه. 53
تحفه االلباب تصحیح گابريل , و ابوحامد غرناطى 548ص , 2ج , نزھه المشتاق, ادريسى. 54

 .86ص ) 1925, بى نا, چاپ فرانسه(فران 
تاريخ نوشته ھاى جغرافیايى در جھان اسالمى ترجمه ابوالقاسم پاينده , كراچوكوفسكى. 55

 .110ص ) 1379, شركت انتشارات علمى و فرھنگى, تھران(
 65ـ  62مجله مشكوه شماره  289;ص , اعالم الجغرافیین العرب, عبدالرحمن حمیده. 56

مقاله حضور مسلمانان در قاره امريكا پیش از كريستف كلمب تإلیف محمد  1378سال 
گرچه اين نظريه توسط برخى محققان عنوان  105عبدالجبار ترجمه محمدتقى اكبرى ص 

شده اما به نظر مى رسد در آن مدت نمى توانستند اقیانوس اطلس را طى كنند و اين جزاير 
 .بايد جزاير نزديك اندلس ھمچون جزاير قنارى باشد

ك به توصیف حمیدى از شھر لورقه كه به نقل از ابراھیم بن يعقوب است . به عنوان ر. 57
 .512ص , الروض المعطار

 .155ـ  154ص , تاريخ نوشته ھاى جغرافیايى درجھان اسالم, كراچوكوفسكى. 58
العواصم , محمدبن عبدهللا, ابن عربى: براى شرح كامل زندگى ابن عربى مراجعه كنید به. 59

تصحیح محب الدين خطیب , )ص(من القواصم فى تحقیق مواقف الصحابه بعد وفاه النبى
 .26ـ  10ص ) 'ه1375, المكتبه السلطنیه, قاھره(

 .241ص , تاريخ نوشته ھاى جغرافیايى, كراچكوفسكى. 60
 .225ص , 4ج , مقاله ابن عربى, دائره المعارف بزرگ اسالمى. 61
 .249ـ  244ص , 2ج , نفح الطیب, مقرى. 62
اين شھر توسط فتح بن خاقان در . إقلیش شھرى داراى دژ و مركز ايالت شنتیريه است. 63

تصحیح لويى , صفه جزيه االندلس, حمیرى: مراجعه كنید به. ساخته شده است 160سال 
 . 28ص ) م1937, مطبعه لجنه التالیف و الترجمه و النشر, بى جا(پرووسنال 

 .5ص , 3ج , نفح الطیب, مقرى. 64
 .368ص , اعالم الجغرافیین العرب, حمیده, عبدالرحمن. 65
 .6و  5ص , 3ج , نفح الطیب, مقرى. 66
 .368ص , اعالم الجغرافیین العرب, حمیده, عبدالرحمن. 67
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, عجايب المخلوقات و غرائب الموجودات تصحیح نصرهللا سبوحى, قزوينى, زكريابن محمد. 68
 .236و  182, 146, 136ـ  131ص ) 1361, بى نا, تھران(

به  336ص ) ,1925چاپ فرانسه (تصحیح گابريل فران , تحفه االلباب, ابوحامد غرناطى. 69
 .117ـ  116بعد و 

 .336ص , ھمان منبع. 70
به عھده داشت او بر ضد ' ه124بلخ بن بشر رھبرى گروھى از اعراب را در سال . 71

عبدالملك بن قطن قیام كرد و پس از دوازده نبرد عبدالملك اسیر شد و پس از چندى بقتل 
العرب و , عمر فروخ: مراجعه كنید به. رسید و بلج بن بشر يك سال براندلس حكومت كرد

) م1981, دارالكتب العربى, بیروت(االسالم فى الحوض الغربى من الحجر االبیض المتوسط 
 .148ـ  147ـ  146ص 
 .144ـ  143ص , 3ج , نفح الطیب, مقرى. 72
 .409ص , اعالم الجغرافیین العرب, حمیده, عبدالرحمن. 73
اصطالحا به منطقه شمال بین النھرين كه بین دو رود دجله و فرات قرار دارد جزيره مى . 74

 .گويند
 .109ص , 2ج , ھديه العارفین, اسماعیل پاشا. 75
بیروت دار (الرحله ابن جبیر , محمدبن محمدابن جبیر: براى اطالع بیش تر مراجعه كنید به. 76

 ).صادر
تصحیح محمد عبدهللا عنان , االحاطه فى اخبار غرناطه, محمدبن عبدهللا, ابن خطیب. 77

 .232ـ 231ص , 2ج ) 'ه1421, مكتبه الخالجى, قاھره(
 .268ص , 2ج , نفح الطیب, و مقرى 143ص , بغیه الوعاه, سیوطى. 78
: مراجعه كنید به. از شھرھاى شذونه و نزديك اقیانوس اطلس قرار دارد) ) Jerezشريش. 79

 .102ص , صفه جزيره االندلس, حمیرى
و  501ـ  498و , 497ـ  496ص , اعالم الجغرافیین العرب, حمیده, عبدالرحمن. 80

 .289ـ  288ص , تاريخ االدب الجغرافى العربى: كراچكوفسكى
المشرق فى نظر المغاربه و , صالح الدين منجد 293;و  291ص , 8ج , نفح الطیب, مقرى. 81

 .48و  47ص ) 1963, دارالكتب الجديد, بیروت(االندلسیین فى القرون الوسطى 
 .26ص , مشاھدات لسان الدين بن خطیب, ــــــــــــــــــــــ. 82
در نزديكى غرناطه واقع است و رودھايى در اطراف , وادى آش از شھرھاى بزرگ اندلس. 83

 .604ص , تصحیح احسان عباس, الروض المعطار: مراجعه كنید به. آن جارى است
ھمان : مراجعه كنید به. بسطه از شھرھاى اندلس كه در نزديكى وادى آش قرار دارد. 84

 .113منبع ص 
برشانه از شھرھاى اندلس و داراى دژى است كه دو رود آنرا از اطراف گرفته اند و از . 85

 .88ص , ھمان منبع: مراجعه كنید به. قوىترين دژھا است
ـ  52مشاھدات لسان الدين بن خطیب ص : براى اطالع از متن سفرنامه مراجعه كنید به. 86
53. 
نفاضه الجراب فى عالله االغتراب تصحیح احمدمختار , محمدبن عبدهللا ابن خطیب. 87

و مشاھدات لسان الدين بن  80ـ  43ص , 2ج ) دارالنشر المغرب بى تا, بغداد(العبادى 
 .156ـ  119ص , خطیب

 .373ـ  372ص , الحله السیرإ, ابن االبار. 88
معجم ما استعجم من البالد و المواضع تصحیح جمال طلبه , عبدهللا بن عبدالعزيز بكرى. 89

 .90ـ  5ص , 1ج ) 1418, دارالعلمیه, بیروت(
, بى جا(كشف الظنون عن اسامى الكتب و الفنون , مصطفى بن عبدهللا حاجى خلیفه. 90

 .580ص , 1ج ) ' ه1941, مطبعه و كاله المعارفه الجلیه
 .135ـ  134ص , 3ج ) شركه طبع الكتب العربیه, قاھره(االحاطه , ابن خطیب. 91
 .2و  1ص , الروض المعطار, حمیرى. 92
ذيل شھر مارده با الروض  545ص , 2به عنوان نمونه مقايسه شود نزھه المشتاق ج . 93

 .و ھم چنین ساير شھرھاى اندلس 519و  518ص , المعطار
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ذيل  150با الروض المعطار ص  344ص , 1ج , مقايسه شود معجم ما استعجم. 94
 )).ثمانین((

 )).حمص((ذيل  198با الروض المعطار ص  258مقايسه شود الرحله ابن جبیر . 95
صفه جزيره االندلس منتخبه من كتاب الروض المعطار فى خبر االقطار تصحیح و گردآورى . 96

 .1937, لويى پرونسال قاھره
 .94ص , 6ج , ھديه العارفین, اسماعیل پاشا. 97
ج ) 1401,دارالنشر,لیسبادن(الوافى بالوفیات تصحیح ھلموت ريتر , خلیل بن ايبك صفدى. 98
 .163ص, 1

 .19ص , 1ج , مسالك االبصار فى ممالك االمصار, ـــــــــــــــــــــ . 99
 .6و  5ص , نزھه المشتاق, ادريسى. 100
 .14ص ) الدار المصريه البنانیه(ادريسى و الكره المجسمه , سامى البجیرمى. 101
معھد , دمشق(, كتاب الجعرافیه تصحیح محمد حاج صادق, زھرى, محمدبن ابوبكر. 102

 .297ص ) م1968, الفرشى
 .272ـ  206ص , الجعرافیه, زھرى. 103
 .211و  210ص , 1ج , نفح الطیب, مقرى 308ص , ھمان. 104
تقويم البلدان تصحیح ماك , اسماعیل بن على, ابوالفدإ: به عنوان نمونه مراجعه كنید به. 105

 .137و  135, 131, 121ص ) 1840, دارالطباعه السلطانیه, چاپ پاريس(كوكین و يسالن 
تاريخ نوشته ھاى : مراجعه كنید به. كراچكوفسكى اين اثر را ديده و شرح مى دھد. 106

 .234ص , جغرافیايى
تصحیح و ترجمه كونراد ملر ترجمه به عربى محمد بھجه , نقشه صوره االرض, ادريسى. 107

 ).1370, المجمع العراقى, بغداد(االثرى 
 . 163ص , 1ج , الوافى بالوفیات, صفدى, 7و  2ص  ,1ج , نزھه المشتاق, ادريسى. 108
 .308ص , الجعرافیه, الزھرى. 109
 .209ص , 1ج , نفح الطیب, مقرى. 110
تاريخ العلمإ و الرواه للعلم , ابن فرضى: در مورد زندگى قاسم بن اصبغ مراجعه كنید به. 111

ـ  433ص , بغیه الملتمس فى تاريخ الرجال اھل االندلس, و الضبى 405ص  1ج , باالندلس
 .254ـ  253ص , 2ج , نفح الطیب, و مقرى 434
 .6ص , 1ج , نزھه المشتاق, ادريسى. 112
دائره  103;ص  2ج , كشف الظنون, و حاجى خلیفه 38ص  ,3ج , نفح الطیب, مقرى. 113

 .691ـ  690ـ  689ص , 3ج , المعارف بزرگ اسالمى
خانواده آل سعید نسبشان به عمار ياسر مى رسید و آن ھا از فرمانروايان قلعه يصب . 114

 .به امور حكومتى گماشته شدند, چند نفر از اين خانواده در خدمت مرابطین. بودند
در . 1ص , 1ج , المغرب فى حلى المغرب, و ابن سعید 95ص , 3نفح الطیب ج , مقرى. 115

تصحیح شوقى ضیف و  4و  3و  2ص , مورد زندگى آل سعید به المغرب فى حلى المغرب
 .مراجعه شود 101ـ  100ـ  99ـ  96ص , 3ج , نفح الطیب

 .9المغرب ص , ابن سعید. 116
 .33ص , ھمان. 117

  

 
 

  

 :منابع
  

 ).'ه1356, پويش, تھران(, ترجمه محمد تقى زاده, نقدى بر استرابون, ن, ف, ـ آرسكى

Page 16 of 18

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\95.htm



, الشركه العربیه, قاھره(الحله السیرإ تصحیح حسین مونس , محمدبن عبدهللا, ـ ابن االبار
1963.( 

تصحیح سالم مصطفى , الذخیره فى محاسن اھل الجزيره, على بن بسام, ـ ابن بسام
 ).' ه1419, دارالكتب العلمیه, بیروت(البدرى 

 ).م1996, الدار المصريه للترجمه و التإلیف, قاھره(الصله , خلف بن عبدالملك, ـ ابن بشكوال
 ).دار صادر, بیروت(الرحله ابن جبیر , محمدبن محمد, ـ ابن جبیر

, قاھره(تصحیح محمود على مكى , المقتبس من انبإ اھل االندلس, ـ ابن حیان القرطبى
 ).1971, لجنه احیإ التراث

تصحیح محمد عبدهللا عنان , االحاطه فى اخبار غرناطه, محمدبن عبدهللا, ـ ابن خطیب
 ).'ه1421, مكتبه الخالجى, قاھره(

, مشاھدات لسان الدين الخطیب فى بالد المغرب و االندلس, ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ).1958, اسكندريه(تصحیح احمد مختار العبادى 

تصحیح احمدمختار العبادى , نفاضه الجراب فى عالله االغتراب, ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ).بى تا, دارالنشر المغرب, بغداد(

 ).بى تا, بى نا, قاھره(تاريخ ابن خلدون , عبدالرحمن بن محمد, ـ ابن خلدون
, قاھره(تصحیح ابراھیم االبیارى , المطرب من اشعار اھل المغرب, عمربن حسن, ـ ابن دحیه

 ).1954, اداره نشر التراث القديم
دار , قاھره(تصحیح شوقى الضیف , المغرب فى حلى المغرب, ـ ابن سعید على بن موسى

 ).1993, المعارف
تصحیح لويى , البیان المغرب فى اخبار االندلس و المغرب, محمدبن محمد, ـ ابن عذارى

 ).'ه1400, دارالثقافه, بیروت(پرونسال 
العواصم من القواصم فى تحقیق مواقف الصحابه بعد وفاه , محمدبن عبدهللا, ـ ابن عربى

 ).'ه1375, المكتبه السلطنیه, قاھره(تصحیح محب الدين خطیب , )ص(النبى
تصحیح احمد زكى پاشا , مسالك االبصار فى ممالك االمصار, احمدبن يحیى, ـ ابن فضل هللا

 ).1342, دار الكتب المصريه, قاھره(
, چاپ پاريس(تصحیح ماك كوكین و يسالن , تقويم البلدان, اسماعیل بن على, ـ ابوالفدإ

 ).1840, دارالطباعه السلطانیه
بنیاد , مشھد(ترجمه محمدتقى اكبرى , میراث اسپانیاى مسلمان, خضر, ـ اجبوسى سلمى

 .1ج ) 1380, پژوھش ھاى آستان قدس
مكتبه الثقافه , قاھره(, نزھه المشتاق فى اختراق االفاق, محمدبن محمد, ـ ادريسى

 ).1414, الدينیه
تصحیح و ترجمه كونراد ملر ترجمه به عربى محمد بھجه , نقشه صوره االرض, ـ ــــــــــــــــــ 

 ).1370, المجمع العراقى, بغداد(االثرى 
خلیل بن , ـ صفدى)الدار المصريه البنانیه(ادريسى و الكره المجسمه , سامى, ـ البجیرمى

 ).1401, دارالنشر, لیسبادن(, تصحیح ھلموت ريتر, الوافى بالوفیات, ايبك
تصحیح جمال طلبه , معجم ما استعجم من البالد و المواضع, عبدهللا بن عبدالعزيز, ـ بكرى

 ).1418, دارالعلمیه, بیروت(
, مكتبه االسالمیه, طھران(ھديه العارفین اسمإ المولفین و آثار المصنفین , اسماعیل, ـ پاشا
1967.( 

تصحیح محمد محى , يتیمه الدھر فى محاسن اھل العصر, عبدالملك بن محمد, ـ ثعالبى
 ).'ه1366, بیروت دارالفكر(الدين عبدالحمید 

, بى جا(كشف الظنون عن اسامى الكتب و الفنون , مصطفى بن عبدهللا, ـ حاجى خلیفه
 ).' ه1941, مطبعه و كاله المعارفه الجلیه

 ).' ه1374, دارالصادر, بیروت(معجم البلدان , ياقوت, ـ الحموى
تصحیح محمدبن تاويت , جذوه المقتبس فى ذكر واله االندلس, محمدبن فتوح, ـ الحمیدى
 ).' ه1372, مكتب نشر الثقافه االسالمیه, قاھره(الطبخى 
, دارالفكر, دمشق, اعالم الجغرافیین العرب و مقتطفات من آثارھم, عبدالرحمن, ـ حمیده
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 ).' ه1404
تصحیح احسان عباس , الروض المعطار فى خبر االقطار, محمدبن عبدالمنعم, ـ حمیرى

 ).' ه1984, بیروت مكتبه لبنان(
مطبعه لجنه , بى جا(تصحیح لويى پرووسنال , صفه جزيه االندلس, ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).م1937, التالیف و الترجمه و النشر

معھد , دمشق(, تصحیح محمد حاج صادق, كتاب الجعرافیه, محمدبن ابوبكر, ـ زھرى
 ).م1968, الفرشى

, بیروت(بغیه الوعاه فى طبقات النحويین و النحاه , عبدالرحمن بن ابوبكر, ـ سیوطى
 ).بى تا, دارالمعرفه

قاھره مكتبه , بغداد(, بغیه الملتمس فى تاريخ رجال اھل االندلس, احمدبن يحیى, ـ الضبى
 ).بى تا, المثنى

 ).1925چاپ فرانسه (تصحیح گابريل فران , تحفه االلباب, ابوحامد, ـ غرناطى
, بیروت(العرب و االسالم فى الحوض الغربى من الحجر االبیض المتوسط , عمر, ـ فروخ

 ).م1981, دارالكتب العربى
, تصحیح نصرهللا سبوحى, عجايب المخلوقات و غرائب الموجودات, زكريابن محمد, ـ قزوينى

 ).1361, بى نا, تھران(
ترجمه ابوالقاسم پاينده , تاريخ نوشته ھاى جغرافیايى در جھان اسالمى, ـ كراچوكوفسكى

 ).1379, شركت انتشارات علمى و فرھنگى, تھران(
مكتبه , قاھره(ترجمه از اسپانیايى حسین مونس , تاريخ الفكر االندلسى, پالنثیا, ـ گنزالس

 ).الثقافه الدينیه
, وزاره التعلیم العالى و البحث العلمى, بغداد(آثار المغرب و االندلس , طاھر, ـ مظھر العمید

 ).بى تا
دارالكتب , بیروت(تصحیح محمد محى الدين عبدالحمید , نفح الطیب, احمدبن محمد, ـ مقرى
 ).'ه1376, العربى
, بیروت(المشرق فى نظر المغاربه و االندلسیین فى القرون الوسطى , صالح الدين, ـ منجد

 ).1963, دارالكتب الجديد
 ).1370, تھران(دائره المعارف بزرگ اسالمى ) زير نظر(كاظم , ـ موسوىبجنوردى

 ).1986, مكتبه مدبولى, قاھره(حسین تاريخ الجغرافیه و الجغرافیین فى االندلس , ـ مونس
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