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 انسهع واألسواق يف بالد املغرب عهى ضوء 
                                    و(4207ه/724ت (كتاب املسانك واملمانك نهبكري 

 د. حساو حسن إمساعيم                                             
 مدرس التاريخ اإلسالمي كالحضارة اإلسالمية                                   

 جامعة المنيا -كمية دار العمـك                                        
 ممخص البحث:

كانت بالد المغرب سكقا رائجا لمسمع كاألسكاؽ، نظرا لتفردىا المكانى 
كالجغرافى، األمر الذل أسيـ إلى كفرة السمع بأشكاليا فى ذلؾ الكقت، مما استرعى 
نظر أبى عبيد اهلل البكرل فكقؼ ساردا ككاصفا ما زخرت بو مدف المغرب مف سمع 

 كأسكاؽ، مف خالؿ مؤلفو المسالؾ كالممالؾ، 

حاكؿ ىذا البحث أف يقؼ عمى ما كتبو البكرل مصنفا إياه، كعارضا لما كي
 دكف، آمال أف يمقى البحث الضكء عمى السمع كاألسكاؽ فى بالد المغرب فى كتابو. 

مف أىـ المؤلفات التى كيعد كتاب المسالؾ كالممالؾ كىك مكضكع ىذا البحث 
، كقد تـ تقسيـ الكتاب اف كالبقاعألفيا البكرم فى الجغرافيا كقد اىتـ فيو بعرض البمد

خصص جزءا  أنو مف حديث البكرل في الجزء الثانى مف الكتاب يتضحإلى جزأيف، ك 
مف مؤلفو لمحديث عف بالد المغرب كما تضمنتو ىذه البمداف مف سمع كأسكاؽ، 
كبإعادة تبكيب ما قدمو يمكننا أف نصنؼ ما قدمو بشأف بالد المغرب عبر حديثو عف 

 كاقيا فى المحاكر التالية:سمعيا كأس

 المحور األول: السمع الزراعية. -
 المحور الثانى: السمع الصناعية. -
 المحور الثالث: األسواق. -
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 وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج التالية أهمها: 
رصد البكرل فى مؤلفو كافة السمع الزراعية فى بالد المغرب كننكه عمى أنو غض  -1

 الطرؼ عف بعضيا فى الكقت الذل أشار إلييا سابقكه. 
صنؼ البكرل فى مؤلفو المسالؾ كالممالؾ العديد مف المنتجات الصناعية التى  -2

تفردة تفنف سكاف بالد المغرب فى تصنيعيا، ككاف لمسمع الصناعية مكانتيا الم
فى بالد المغرب، كجاء ىذا التفرد حامال معو خصكصية المنتجات الصناعية 
التى تميزت بيا ىذه المنطقة، األمر الذل انعكس بدكره عمى الحالة االقتصادية 

 ألىؿ ىذه البقعة المكانية، كعد رافدا اقتصاديا ال يستياف بو. 
ىذه البمداف بتجارتيا الداخمية تعد األسكاؽ مف أىـ مميزات بالد المغرب، كقد اشتيرت  -3

كالخارجية، كقد أشار البكرل فى حديثو عف بالد المغرب إلى كجكد عدد كبير مف 
األسكاؽ، كىذا األمر مرده مف كجية نظرل لحجـ السمع الزراعية كالصناعية التى 

 حظيت بيا بالد المغرب كالتى دأب أىميا عمى تجكيدىا كالعناية بيا.
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Commodities and markets in Maghreb countries in the light 
of the Roads and Kingdoms Book 

 By Al-Bakri  
(Died in 487 H/1094 A.D.)  

-----------------------------------------------------  
 Hussam Hassan Ismail  

 Lecturer of Islamic History and Islamic Civilization  
 Faculty of Dar Al-Uloom - Minya University  
Maghreb (Northwest African) countries were a popular market for 

commodities and markets, due to their spatial and geographical 
uniqueness, which contributed to the abundance of 
commodities of all kinds at that time, drawing the attention of 
Abu-Ubaydellah Al Bakri to narrate and describe the goods and 
markets that Maghreb cities have been full of through his book 
"Roads and Kingdoms".   

This research tries to point out what Al-Bakri wrote, classifying it, 
presenting what he has recorded, and hoping that it will shed 
light on the commodities and markets in Maghreb countries in 
his book.   

The Roads and Kingdoms book, which is the subject of this 
research, is one of the most important books that Al-Bakri 
wrote in geography, and in which he was interested in 
displaying the countries and spots. The book was divided into 
two parts. The second part of the book shows that it is devoted 
to the talk about Maghreb countries and their commodities and 
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markets. After reclassifying what he presented, we can classify 
his presentation on Maghreb by talking about its commodities 
and markets in the following axes:  

- First: agricultural commodities.  
- Second: Industrial commodities.  
- Third: Markets.  
The research has reached a set of the following conclusions, the 
most important of which are:   

1. 'Al-Bakri' observed all agricultural commodities in Maghreb and 
we note that he turned a blind eye to some of them at the time 
his predecessors referred to them.   

2. Al-Bakri classified in his book 'Roads and Kingdoms' many 
industrial products that the people of Maghreb mastered in their 
manufacture. Industrial commodities had a unique position in 
Maghreb countries. This uniqueness was carrying the peculiarity 
of industrial products that characterized this region. This, in turn, 
was reflected in the economic situation of the people of this 
spatial area, and it was considered an economic support that 
cannot be underestimated. 

3. The main feature of Maghreb countries is markets. They have 
been famous for their internal and external trade. Talking about 
Maghreb countries, Al-Bakri pointed out that there are many 
markets, which is due in my view to the size of the agricultural 
and industrial commodities that Maghreb countries have had and 
that the people have been improving and caring for.  
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، كىك مف نسؿ قبيمة بكر (1)كالبكرم ىك أبك عبد اهلل بف عبد العزيز بف محمد بف أيكب
، فكاف (4)إمارة باألندلس، كقد نشأ البكرم في بيت (3)ـ1141ق/432، كلد عاـ (2)بف كائؿ

، (5)جده األكبر أيكب بف عمرك البكرم صاحب خطة الرد بقرطبة، كقاض بمدينة لبمة
                                 ن                     ، ككاف كالده أبك عزيز البكرم أمير ا بمبمة، كصاحب جزيرة (6)كامتاز بالجاه كالحسب

عاـ  (8)، كاستمر حاكما بيما فترة طكيمة حتى انيـز مف المعتضد بف عباد(7)شمطيش

                                                           
-( الذىبي: سير أعالـ النبالء، حققو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، بيركت(1

 .35، ص 19ـ، ج1996ق/1417لبناف، الطبعة الحادية عشرة، 

( بكر بف كائؿ: كىي مف أقدـ القبائؿ في بالد العراؽ، كتنقسـ لعدة أفرع: بنك شيباف، بنك عجيؿ، المياـز )عباس (2
لبناف، الطبعة -العزاكم: مكسكعة عشائر العراؽ القديمة البدكية الحاضرة، الدار العربية لممكسكعات، بيركت

 (.91:93، ص 1ـ، ج2115ق/1425األكلى، 
ـ، 1986( حسيف مؤنس: تاريخ الجغرافيا كالجغرافييف في األندلس، مكتبة مدبكلي، الطبعة الثانية، مصر، (3

 .115ص
ـ: الذخي(4 لبناف،  -رة في محاسف أىؿ الجزيرة، تحقيؽ إحساف عباس، دار الثقافة، بيركت( ابف بسا

 .232، ص 1ؽ  2ـ، مج 1997ق/1417
( لبمة: مدينة كبيرة باألندلس تقع غرب قرطبة، كىى مدينة برية، كبحرية، كتتميز بكثرة الثمار، كالزركع، كالشجر (5

 (.11، ص 5ـ، ج1977ق/1397اف، لبن -)ياقكت الحمكل: معجـ البمداف، دار صادر، بيركت
تاريخ إفريقية كالمغرب مف الفتح إلى القرف الرابع  -( ابف عذارل: البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرب(6

لبناف،  -ليفي بركفنساؿ، الطبعة الثالثة، دار الثقافة، بيركت –، تحقيؽ كمراجعة ج. س. ككالف -اليجرم
 .241ص  3ـ، ج1983

يش: ىي جزيرة تطؿ عمى مدينة لبمة، ليس ليا سكر بؿ ىي بنياف مرتبط ببعضو البعض، كبيا ( جزيرة شمط(7
أسكاؽ، كتشتير بمعدف الحديد الذم يستخدـ في صناعة السفف )اإلدريسي: نزىة المشتاؽ في اختراؽ 

 .542، ص 1ـ مج 2112ق/1422مصر،   -اآلفاؽ، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة
باد: ىك أبك عمرك عباد بف محمد بف إسماعيؿ بف عباد المخمى األندلسي، صاحب إشبيمية، ( المعتضد بف ع(8

ق/ 464        ن       ن       ن       ن                                                   ككاف شيم ا، مييب ا، شجاع ا، متخذ ا نفس الخصاؿ التي كاف عمييا كالده، ككانت كفاتو عـا 
لبناف،  ـ )الذىبي: سير أعالـ النبالء، رتبو كاعتنى بو حساف عبد المناف، بيت األفكار الدكلية،1172
 (.2116، ص 2ـ، ج2114
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، ثـ اتجو بعد أف ذاع (11)، فخرج أبك عبيد البكرم منيا كاتجو إلى قرطبة(9)ـ1151ق/443
                                                                          ن  صيتو عممي ا إلى محمد بف معف صاحب مدينة المرية الذم اصطفاه كقربو منو مستأنس ا 

 .(11)بمجمسو، كما قاـ بزيادة راتبو
 ، ككاف لو العديد مف(12)كيعرؼ عف البكرم بأنو مف أىؿ المغة كالعمـ كاألدب 

المؤلفات التي دلت عمى سعة عممو كقدرتو عمى جمع كاستيعاب الكثير مف العمـك مثؿ: 
، (13)المغة، كاألدب، كالجغرافيا، كالنبات، حتى أف ممكؾ األندلس كانت تتيادل مصنفاتو

، ككتاب (14)كمف أىـ مؤلفاتو في المغة كاألدب كتاب "التنبيو عمى أكىاـ أبي عمى في أماليو"
، ككتاب "صمة المفصكؿ كنسبة المجيكؿ في (15)ي شرح أبي عمى القالي""سمط الآللي ف

أبيات الغريب المصنؼ"، ككتاب "اشتقاؽ األسماء"، ككتاب "شفاء عميؿ العربية"، ككتاب 

                                                           
لبناف،  -( ياقكت الحمكم: معجـ األدباء، تحقيؽ إحساف عباس، الطبعة األكلى، دار الغرب اإلسالمي، بيركت(9

 .  115؛ حسيف مؤنس: تاريخ الجغرافيا كالجغرافييف في األندلس، ص1534ص  4ـ، ج1993
 (.324ص  4مكم: معجـ البمداف، ج ( قرطبة: مدينة كبيرة تقع في كسط األندلس )ياقكت الح(11

تركي مصطفي، الطبعة األكلى، دار إحياء  التراث  -( الصفدم: الكافي بالكفيات، تحقيؽ أحمد األرناؤكط(11
 . 156، ص 17ـ، ج 2111ق/1421لبناف،  -العربى، بيركت

حققو كضبط نصو كعمؽ ( ابف بشككاؿ: الصمة في تاريخ أئمة األندلس كعممائيـ كمحدثييـ كفقائيـ كأدبائيـ، (12
 .376، ص 1ـ، ج 2111عميو بشار عكاد معركؼ، الطبعة األكلى، دار الغرب اإلسالمي، تكنس، 

( األصفياني: خريدة القصر كجريدة العصر قسـ شعراء المغرب كاألندلس، تحقيؽ آذرتاش آذرنكش، نقحو (13
مرزكقى، الطبعة الثانية، الدار محمد ال -الجيالني بف الحاج يحيي -كزاذ عميو محمد العركسى المطكل

 (.475، ص 3ـ، ج1986التكنسية لمنشر، تكنس، 
( كقد ألؼ البكرم ىذا الكتاب إلصالح ما كجد مف أخطاء في كتاب األمالي )البكرم: التنبيو عمى أكىـا أبي (14

 (.3ـ، ص2111مصر،  -عمى في أماليو، الطبعة الثانية، مطبعة دار الكتب المصرية، القاىرة
كفيو شرح البكرم النكادر التي أىمميا القالى في أماليو، كبيف معانى منظكميا كمنثكرىا، كما إنو كصؿ مف  ((15

الشكاىد كاألشعار ما قطع، كنسب قائمي الشعر الذم أىمميـ القالي إلى قائميو، ككاف يرد البيت المغفؿ 
د العزيز الميمني، مطبعة لجنة كالشعر المجرد )البكرم: سمط الآللي، نسخة مصححة كمنقحة بمعرفة عب

 (.3ـ، ص 1963ق/1354التأليؼ كالترجمة كالنشر، الككيت، 
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"اإلحصاء لطبقات الشعراء"، كمف مؤلفاتو في المكسكعات : كتاب "التدريب كالتيذيب في 
("، كمف ككتاب "أعالـ نبكة نبينا محمد)ضركب أبكاب الحركب"، ككتاب "النبات"، 

، ككتاب (16)مؤلفاتو في الجغرافيا كتاب "معجـ ما استعجـ مف أسماء البالد كالمكاضع"
"المسالؾ كالممالؾ" كىك مكضكع ىذا البحث ككاف ىذا الكتاب مف أىـ المؤلفات التي ألفيا 

كقد ذكر المحقؽ بأف البكرم لـ البكرم في الجغرافيا، كقد اىتـ فيو بعرض البمداف كالبقاع، 
                                                                                   يرتحؿ كلـ يشيد أي ا مف ىذه البمداف أك البقاع، كلكنو اعتمد في كتابو عمى مف سبقكه مف 

، كقد قاـ بتقسيـ كتابو المسالؾ كالممالؾ إلى جزأيف: بدأ الجزء األكؿ (17)الرحالة كالجغرافييف
ذم نشأت فيو، ثـ قاـ بذكر بالحديث عف القكؿ في عمارة األرض، كمبدأ الخمؽ كاليـك ال

إبميس كميالد حكاء، ككيفية تككيف الجنيف، ثـ ذكر كفاة آدـ، كبعده قاـ باستعراض عاـ 
لؤلنبياء، كتناكؿ بعدىا جزيرة العرب كبعضا مف أخبارىا، تالىا بالحديث عف مذاىب 

بئة، كبيكت العرب، ثـ تناكؿ البيكت المعظمة لدل الجاىمييف، كاليكنانييف، كالصقالبة، كالصا
النيراف، كبدأ بعد ذلؾ بتفصيؿ لؤلرض كالبحار كاألنيار، ثـ ابتدأ بذكر الممالؾ، فتناكؿ 
 ، ممالؾ اليند، كالصيف، كالترؾ، كالسريانييف، كبالد السند، كالفرس، كممكؾ اليكناف، كالرـك

تـ الجزء كالسكداف، كالبربر، كالكاحات، كاإلفرنجة، كالجالئقة، كاألكراد، كممكؾ اليمف، كخ
 .(18)األكؿ بما اختصت بو جزيرة العرب كأىـ مف كجد بيا مف أحداث تاريخية

ثـ بدأ الجزء الثاني بالحديث عف ذكر بالد العراؽ كالمشيكر مف مدنيا، ثـ عرض  
لبمداف المشرؽ اإلسالمي، كذكر الشاـ كمدنيا، كالرـك كأخبارىا كمذاىبيا كالخراج بيا، ثـ 

                                                           
( كقد تناكؿ فيو البكرم جممة ما كرد في الحديث كاألخبار، كالتكاريخ كاألشعار مف المنازؿ كالديار، كالقرل (16

كتاب اليمذاني صفة جزيرة العرب، كاألمصار، كالجباؿ كاآلثار، كالمياه كاآلبار، كقد استند فيو البكرم إلى 
                                        ن                                                               فنقؿ عنو كاستند إليو، كقـا بترتيبو ترتيب ا أبجدي ا حتى يسيؿ عمى الناس قراءتو )البكرم: معجـ ما استعجـ مف 

لبناف،  -أسماء البالد كالمكاضع، حققو كضبطو مصطفي السقا، الطبعة الثالثة، عاـل الكتب، بيركت
 (.1ـ، ص 1983ق/ 1413

 بة: مقدمة المسالؾ كالممالؾ، ص أ، ب.( جماؿ طم(17
 .336: 333ص  1( البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج(18
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ضا مف أخبارىا، كتالىا بنبذة عف سير البربر كأخبارىـ تناكؿ المغرب كمصر كبع
كسياستيـ، كذكر بالد األندلس كالمشيكر بيا كغريب األخبار، ثـ كانت خاتمة الجزء الثاني 

 .(19)بذكر بالد الجميقيف كغيرىـ مف قبائؿ النصارل
كيتضح مف تقسيمنا لمحتكل الجزء الثاني مف كتاب المسالؾ كالممالؾ مكضكع  
                 ن                                               أف البكرم خصص جزء ا مف مؤلفو لمحديث عف بالد المغرب كما تضمنتو ىذه البحث 

البمداف مف سمع كأسكاؽ، كبإعادة تبكيب ما قدمو يمكننا أف نصنؼ ما قدمو بشأف بالد 
 المغرب عبر حديثو عف سمعيا كأسكاقيا في المحاكر التالية:

 احملور األول: انسهع انزراعية. -
 ية.احملور انثانً: انسهع انصناع -
 احملور انثانث: األسواق. -

 وسنفصل عبر الصفحات القادمة الحديث عن كل محور:
  احملور األول: انسهع انزراعية:

                                                                ن       كاف لممكقع الجغرافي المتميز لبالد المغرب األثر الكبير في جعميا أرض ا خصبة  
الزراعية لمعديد مف السمع الزراعية، ككاف لتربة بالد المغرب األثر األكبر في جعؿ السمع 

عمى قدر كبير مف التميز عف سائر السمع الزراعية في البمداف األخرل، كقد أشار البكرم 
 (21)في كتابو لجكدة التربة في بالد المغرب في أكثر مف مكقع فكصؼ تربة مدينة برقة

، كما (23)؛ ألنو لـ يجد ليا مثيال(22)، كما تحدث عف طيب تربة مدينة رقادة(21)بحمرة المكف

                                                           
 .544: 538ص  2( البكرم: المصدر السابؽ، ج(19

فريقية )ياقكت الحمكم: معجـ البمداف، ج(21  1                                                                                             ( برقة: كىي اسـ كبير يشتمؿ عمى عدة مدف بيف اإلسكندرية كا 
 .  388ص 

 .176ص  2كالممالؾ، ج( البكرم: المسالؾ (21

، كال يكجد بإفريقية أطيب ىكاء منيا )ياقكت الحمكم: معجـ (22 ( رقادة: بمدة بأفريقية بينيا كبيف القيركاف أربعة أيـا
 (. 55ص  3البمداف، ج

 .211ص  2( البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج(23
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، فيي تربة سكداء متشققة تصمح لزراعة (24)          ن                      البكرم أيض ا لكصؼ تربة مدينة باجةتطرؽ 
           ن       بأف ليـ فحص ا يسمى  (26)، كما ذكر البكرم عند كصفو لمدينة أطرابمس(25)كؿ أنكاع البذكر

فحص سكفجيف، ككاف أىؿ مدينة أطرابمس يستخدمكف ىذا الفحص؛ ألنو يصيب سنة في 
كت كالصفات التي قدميا البكرم في كصفو لمتربة في ، كيمكننا القكؿ بأف النع(27)سنيف

بعض بمداف المغرب جاءت متطابقة لمف سبقكه مف الجغرافييف في كصفيـ لمتربة في تمؾ 
، إال إف اإلدريسي زاد عند حديثو عف تربة مدينة برقة (28)البمداف مثؿ ابف حكقؿ كاألدريسي

رقة إلى سائر بمداف المغرب، ككانت بأنيا كانت تستخدـ لمعالج، فكانت تخرج التربة مف ب
، كىذا ما أغفمو البكرم (29)تستخدـ ىذه التربة مع الزيت لعالج الجرب، كالحكة، كداء الحية

 عند الحديث عف تربة برقة.
 ومن أهم السمع الزراعية التي وصفها البكري في حديثه عن بالد المغرب: 
، كيكجد منو الحامض، كيتـ : كيعرؼ بالتفاح اليماني، كيكجد منو الحمكاألترج  -1

البدء في زراعة األترج في أكائؿ الخريؼ، كلككنو مف األشجار المائية، فيجب سقايتو طكاؿ 
، كلقد أحصى البكرم (31)العاـ، كزىر األترج أبيض يظير في الربيع كالصيؼ كالخريؼ

                                                           
 (.251شتاؽ، ص ( باجة: كىى مدينة حسنة صغيرة، تقع في إفريقية )اإلدريسي: نزىة الم(24

 .236ص  2( البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج(25

( أطرابمس: كىي مف مدف إفريقية، كىي مدينة مبنية مف الصخر األبيض كلذلؾ يطمؽ عمييا بأنيا مدينة (26
بيضاء، كتقع عمى ساحؿ البحر، كلذلؾ، فيي تمتاز بأنيا محصنة )ابف حكقؿ: صكرة األرض، منشكرات 

 (71ـ ص 1992لبناف،  -ركتدار مكتبة الحياة، بي

 .181ص  2( البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج(27

 .311، ص 1؛ اإلدريسي: نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ، ج69( ابف حكقؿ: صكرة األرض، ص (28

 .311، ص 1( اإلدريسي: نزىة المشتاؽ، ج(29

أرشيد محاسنة، منشكرات مجمع عمي  -سمير الدركبى -( اإلشبيمي: كتاب الفالحة، تحقيؽ أنكر أبك سكيـم(31
 .265: 263ص  2ـ، ج2112ق/1433المغة العربية األردني، األردف، 
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ككاف يتمتع ، (32)، كبمدينة تكنس(31)مكاقع زراعتو في بالد المغرب، حيث يزرع بمدينة برقة
كنعت  (34)                 ن             ، كيزرع األترج أيض ا بمدينة تكزر(33)األترج المزركع بيما بطيب الطعـ كالرائحة

 .   (35)البكرم األترج المزركع بيا بأنو األفضؿ في بالد المغرب
المتعارؼ عمى المكز أنو ينبت في األرض السكداء الرخكة السميمة، كىك  الموز: -2

                  ن                              كبيرة، كتحتاج دائم ا عند زراعتيا إلى رعاية كفالحة  شجرة ضعيفة تتميز أكراقيا بأنيا
، كقد ألمح البكرم إلى فاكية المكز عند ذكره (36)مستمرة حتى ال تتعرض لممكت السريع

 .(37)لمدينة قابس؛ ألنو كاف مف السمع المزركعة بيا
يتـ غرسو في فصمي الربيع كالخريؼ، كيفضؿ أف يغرس في األرض  التين:  -3

لبعيدة عف الندل؛ ألف الندل الذم يكجد بالتربة يضر شجرة التيف الصمبة القكية ا
، ككاف التيف مف أىـ الزراعات التي كجدت في بالد المغرب، كقد أشار (38)المزركعة

، كمدينة تكنس كىك تيف أسكد كبير (39)البكرم إلى كجكد التيف في كؿ مف مدينة القيركاف
فيعد  (41)، أما مدينة مذككد(41)يحتكم عمى بذريتميز برقة قشره، ككثرة عسمو، كما إنو ال 

                                                           
 .176ص  2البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج( (31
 (.61ص 2( تكنس: مدينة كبيرة بإفريقية عمى ساحؿ بحر الرـك )ياقكت الحمكم: معجـ البمداف، ج(32
 .215ص  2( البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج(33
( تكزر: مدينة في أقصى إفريقية، تقع عمى نكاحي الزاب الكبير مف أعماؿ الجريد، كىى مدينة حصينة ليا (34

 .58، 57ص  2أربعة أبكاب، كمبينة بالطكب كالحجارة )ياقكت الحمكم: معجـ البمداف، ج 
 .225ص  2البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج( (35
سكريا،  -ؽ فيد، المعيد العممي الفرنسي لمدراسات العربية، دمشؽ( ابف كحشية: الفالحة النبطية، تحقيؽ تكفي(36

 .177ص  1ؽ  1د.ت، ج
 .189ص  2البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج( (37
 .227ص  2( اإلشبيمي: كتاب الفالحة، ج(38
 .199ص  2البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج( (39
 .215ص  2البكرم: المصدر السابؽ، ج( (41
؛ 257ص  2مـي قمكنية، كالتي كانت تعرؼ بالقيركاف قبؿ أف تمصر ) نفسو: ج ( مذككد: أكبر مدف إق(41

 (.399ص  4ياقكت الحمكم: معجـ البمداف، ج 
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التيف المزركع بيا مف أطيب أنكاع التيف المزركعة في إفريقيا، كذكر البكرم أف التيف 
                                                      ن                           المزركع في تمؾ المدف كاف ينقؿ إلى مدينة القيركاف؛ كنظر ا لشدة حالكتو كاف يكثر عميو 

 . (42)الطمب، كبالتالي يزداد سعره
                    ن                               قبؿ فصؿ الربيع، كأيض ا قبؿ الخريؼ، كىك مف المزركعات يزرع الجكز  الجوز:  -4

، كلقد أشار البكرم إلى زراعتو (43)التي تميؿ إلى الماء، فيكثر زرعو األرض الندية الباردة
 . (44)بمدينة برقة

                          ن     ن       ن                       مف المزركعات التي تحكل ثمر ا حمك ا كحامض ا، كتتميز شجرة السفرجؿ  السفرجل: -5
بطكؿ العمر، كيستحب زراعة السفرجؿ في بالد المغرب؛ بأنيا شجرة صمبة كقكية، كتعرؼ 

ألف مناخيا يساعد شجرة السفرجؿ عمى أف تعطي ثمرة تتميز بالجكدة كالرطكبة كالطعـ 
، كقد انتشر السفرجؿ بكثرة داخؿ بالد المغرب، كقد ألمح البكرم إلى زراعتو في (45)المميز

لتي تميزت بيف أقرانيا بكثرة زراعتيا العديد مف مدف بالد المغرب مف بينيا مدينة برقة ا
                            ن                                                      لمسفرجؿ، كما كجد السفرجؿ أيض ا بمدينة تكنس، ككاف يمتاز بكبر الحجـ كالرائحة الزكية، 
كزرع بمدينة باجة، أما أفضؿ أنكاع السفرجؿ مف كجية نظر البكرم، فذلؾ الذم زرع 

لسفرجؿ كأحسنيا كيطمؽ عميو السفرجؿ الفارس، كىك مف أطيب أنكاع ا (46)بمدينة تييرت
كبالرغـ مف طيبو كرائحتو  (48)                   ن            كما زرع السفرجؿ أيض ا بمدينة تنس (47)بؿ أفضميا رائحة

                                                           
 .257ص  2نفسو: ج( (42
 .215ص 2( اإلشبيمي: كتاب الفالحة، ج(43
 .176، ص2البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج( (44
 . 1214، ص 2( ابف كحشية: الفالحة النبطية، ج  ؽ (45
( تييرت: مدينة مف مدف بالد المغرب، بينيا كبيف المسيمة ست مراحؿ، تقع في اإلقمـي الرابع، ككاف يطمؽ (46

 (.8، 7ص  2عمييا قديما عراؽ المغرب ) ياقكت الحمكم: معجـ البمداف، ج 
 .248، 236، 215، 176ص 2البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج( (47
كتييرت، كىى عمى ضفة البحر ، كلذلؾ فيي محصنة بسكر كبير  ( تنس: مدينة بإفريقية تقع بيف كىراف(48

 (.48ص  2؛ ياقكت الحمكم: معجـ البمداف، ج 251)اإلدريسي: نزىة المشتاؽ، ص 
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المميزة التي تؤىمو ليككف في صدارة المحاصيؿ، فقد أغفؿ البكرم ذكره عند حديثو عف 
 .        (49)السمع الزراعية في ىذه المدينة

كمنو المز، كيزرع في شير كيحتكم عمى عدة أنكاع، فمنو الحامض  التوت:  -6
فبراير، كيفضؿ زرعو في األراضي اليابسة قميمة الرطكبة، كما إنو مف الممكف زراعتو في 

، كقد أشار البكرم إلى أف زراعة التكت كانت تتـ بمدينة (51)األراضي الرطبة كثيرة الماء
 .(51)قابس
كيزرع في أكؿ كمنو الحمك كمنو المر، كىك أكؿ األشجار التي تكرد،  الموز:  -7

فبراير، كمف الممكف زراعتو في أم مكاف، كيستخدـ المكز الحمك لكي يتغذل منو البدف، أما 
، ككانت تتـ زراعتو في بالد المغرب في مدينة تكنس (52)المكز المر، فيستخدـ في العالج

مثمما أشار البكرم، ككاف يمتاز بطيب طعمو، ككبر حجمو، كرقة قشره، كلذلؾ أطمؽ عميو 
                ن             لمكز الفريؾ، نظر ا لسيكلة فركوا

(53)  . 
يحتكم الرماف عمى عدة أنكاع مختمفة، كتتميز جميع ىذه األنكاع بأنيا  الرمان:  -8

حمكة المذاؽ، كيفضؿ زراعتو في األرض الجافة أك الجبمية عف األرض الندية، الكقت 
المغرب ، كتنتشر زراعة الرماف في بالد (54)المناسب لزراعتو في شيرم فبراير كمارس

 .(55)حسب إشارة البكرم في مدينة تكنس كيمتاز بكثرة الماء بداخمو كبحالكة مذاقو

                                                           
 .78( ابف حكقؿ: صكرة األرض، ص (49

 .219: 217ص  2( اإلشبيمي: كتاب الفالحة، ج(51

 .189ص  2البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج( (51

 .1178ص  2ؽ 2الفالحة النبطية، ج( ابف كحشية: (52

 .215ص  2البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج( (53

 .175: 173ص  2( اإلشبيمي: كتاب الفالحة، ج(54

 .215 ص 2البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج( (55
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يزرع القطف في األراضي المستكية، كيفضؿ قبؿ زراعتو حرث األرض عدة  القطن:  -9
، كمف المناطؽ التي (56)مرات حتى يصبح أجكد كأفضؿ، كيـت غرز حباتو في شير مايك

، كمدينة تكنس كالتي أغفميا البكرم (57)*المغرب مدينة المسيمةاشتيرت بزراعة القطف في بالد 
 . (58)ككاحدة مف أىـ مناطؽ زراعة القطف عند سرده ألىـ السمع الزراعية فييا 

كىك مف المزركعات التي يفضؿ زرعيا في األراضي اليابسة، كما  الفستق:  -11
الفترة مف أكؿ شير مارس                                   ن                         إنو مف الممكف زراعتو في الرماؿ أيض ا، كيبدأ زراعة الفستؽ في 

كىي مف  (61)، كقد كثر زراعتو كما أشار البكرم في مدينة قفصة(59)كحتى أكؿ شير أبريؿ
أشير مدف المغرب في زراعة الفستؽ، كيحمؿ منيا إلى سائر البمداف في إفريقيا، كمصر، 

 .(61)كاألندلس، كما يزرع أيضا بمدينة طراؽ*
، كيزرع (62)ى ال يغمظ ساقو كيكثر بذرهكيزرع في األراضي المينة حت الكتان:  -11

 .(64)، كىك ما أغفمو البكرم عند ذكره لمسمع الزراعية في ىذه المدينة(63)الكتاف بمدينة بكنة

                                                           
 .136ص 2ـ،ج1299( عبد الغنى النابمسى: عـم المالحة في عـم الفالحة، مطبعة نيج الصكاب، دمشؽ، (56

؛ *المسيمة: مدينة ببالد المغرب يطمؽ عمييا المحمدية، بناىا أبك 239ص 2المسالؾ كالممالؾ، ج البكرم:( (57
 ( . 131ص  5ـ)ياقكت الحمكم: معجـ البمداف، ج927ق/315القاسـ محمد بف الميدل عـا 

 .285؛ اإلدريسي نزىة المشتاؽ، ص 75( ابف حكقؿ: صكرة األرض، ص (58

 .156، 153ص  2( اإلشبيمي: كتاب الفالحة، ج(59

( قفصة: بمدة صغيرة في طرؼ إفريقية مف ناحية المغرب بينيا كبيف القيركاف ثالثة أيـا )ياقكت الحمكم: (61
 .382ص 4معجـ البمداف، ج 

؛ *طراؽ: مدينة كبيرة بإفريقية تقع في منتصؼ الطريؽ بيف 224ص  2البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج( (61
 ..27ص  4الحمكم: المصدر السابؽ، ج  مدينة قفصة كفج الحمـا )ياقكت

 .136ص  2( عبد الغني النابمسي: عـم المالحة في عـم الفالحة، ج(62

                                                                                                  ( بكنة: مدينة بإفريقية تقع بيف مرسى الخرز، كجزيرة بنى م ز غ ن ال، كتقع عمى البحر، كتمتاز بحصانتيا (63
 (.512ص  1)ياقكت الحمكم: معجـ البمداف، ج 

 .291؛ اإلدريسى: نزىة المشتاؽ، ص 77ة األرض، ص ( ابف حكقؿ: صكر (64
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كىك نكعاف نكع ينبت في الجباؿ كال تصؿ إليو الماء، كالنكع اآلخر  الزيتون:  -12
يفضؿ عند زراعة الزيتكف ىك النكع العاـ أك المتعارؼ عميو كالذم يمتاز بكثرة حبو كدىنو، ك 

أف تككف األرض المزركعة لينة حتى تعطي أكبر قدر ممكف مف الزيتكف، كما إف شجرة 
الزيتكف المزركعة في األراضي المينة تككف حاممة ألكبر قدر مف الزيت، كينبغي زراعة 

ف كاف الخريؼ أفضؿ لمزراعة ، كانتشرت زراعة (65)                                                             شجر الزيتكف في الخريؼ أك الربيع، كا 
كالتي كانت مبنية في كسط غابة  (66)الزيتكف بشدة في بالد المغرب في مدينتي سفاقس

، كما (67)                                             ن                      أشجار زيتكف، كمدينة تماجر كالتي كانت تحكم أيض ا عمى غابة أشجار زيتكف
أغفؿ البكرم ذكر زراعة الزيتكف في مدينة قابس كالذم كاف يعد مف الزراعات المتميزة 

 . (68)بالمدينة
كىك أفضؿ أصناؼ الحبكب كأقربيا لالعتداؿ، كيفضؿ زراعتو في  القمح:  -13

                               ن                                           األماكف الحارة، كيفضؿ حصاده سريع ا كبو بعض الرطكبة لكي يككف عمى قدر كبير مف 
، أما (71)، كلقد انتشر القمح في بالد المغرب في مدينة باجة*(69)الجكدة كالطعـ المتميز

بالرغـ مف عدىا سمعة زراعية بيذه  مدينة بكنة، فقد أغفؿ البكرم الحديث عف قمحيا
 . (71)المدينة

                                                           
 .67، 63: 61ص  2( اإلشبيمي: كتاب الفالحة، ج(65

( سفاقس: كىى مدينة مف مدف إفريقية تقع عمى مقربة مف مدينة الميدية، كتطؿ عمى البحر كليا سكر كبير (66
 (.73كأبكاب منيعة ) ابف حكقؿ: صكرة األرض، ص 

 .212، 192ص  2كالممالؾ، جالبكرم: المسالؾ ( (67

 .28( اإلدريسي: نزىة المشتاؽ، ص (68

 . 141: 138ص 2( عبد الغني النابمسي: عـم المالحة في عـم الفالحة، ج(69

؛ *باجة: مدينة بإفريقية تعرؼ بباجة القمح، كسميت بذلؾ لكثرة 237ص  2( البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج(71
إفريقية لكثرة أنكاع الزركع بيا، كيفصميا عف مدينة تنس يكماف )ياقكت                  ن          حنطتيا، كتعرؼ أيض ا بي ر ل  

 .315، 314ص  1الحمكم: معجـ البمداف، ج 

 .291؛ اإلدريسي: نزىة المشتاؽ، ص 77( ابف حكقؿ: صكرة األرض، ص (71
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كىك مف السمع الزراعية المتعددة األنكاع كيمتاز بحالكة طعمو، كيزرع  العنب:  -14
العنب في الخريؼ حتى ينشأ سريعا، كينبغي عند غرزه أف يغرز في األرض التي تحتكم 

بكثرة في بالد  ، كقد أشار البكرم إلى أف العنب قد تمت زراعتو(72)عمى قميؿ الماء
المغرب، فكثرت زراعتو في مدينة تماجر، كزرع بمدينة تكنس ككاف يمتاز بالرفع، كزرع 

 .(74)، ككاف يمتاز برخص سعره بيا(73)بمدينة باجة، كزرع بمدينة الغدير
كىك متعدد األنكاع منو : األبيض، كاألسكد، كاألحمر، كيفضؿ قبؿ  الحمص:  -15

                                                 ن  حتى ينبت، ثـ زراعتو في أرض ندية، فيخرج حينئذ نبات ا زراعتو نقعو بقشره بماء ساخف 
 (76)، كعرفت مدينة باجة بزراعتيا ألجكد أنكاع الحمص المكجكد ببالد المغرب عامة(75)     قكي ا
 حسب ركاية البكرم. (76)عامة

، كقد أشار (77)كىك مف أكثر البذكر دىنية، كأفضميا في الجكدة السمسم:  -16
، كعرؼ عف أىميا (78)د المغرب في مدينة جمكالالبكرم إلى أف السمسـ كاف يزرع في بال

 . (79)قياميـ بخمط السمسـ  مع الياسميف كالكرد كالبنفسج
كلو عدة أنكاع، كيفضؿ زراعتو في األيـا األكؿ مف شير أبريؿ كحتى آخر  البصل:  -17

، كيجب أف يسقى بالكثير مف الماء، كذكر البكرم أف مدينة تكنس تعد مف (81)أيـا شير مايك
 . (81)بالد المغرب في زراعة البصؿ كالذم عرؼ عنو  حالكة طعمو ككثرة مائوأشير 

                                                           
 .358، 375ص  2( اإلشبيمي: كتاب الفالحة، ج(72
ـ البمدافقمعة بنى حماد ـ عف( الغدير: مدينة ببالد المغرب تبعد نصؼ يك (73  (.188ص  4، ج)ياقكت الحمكم: معج
 .241، 237، 215، 212ص  2البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج( (74
 .144ص  2( عبد الغني النابمسي: عـم المالحة في عـم الفالحة ج(75
 . 237ص  2البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج( (76
 .148، 147ص  2الفالحة، ج( عبد الغني النابمسي: عـم المالحة في عـم (77
( جمكال: مدينة بإفريقية تبعد عف القيركاف أربعة كعشريف ميال، كىى مدينة قديمة بنيت بالصخر، كيكثر بيا (78

 (.156ص  2األنيار كالثمار )ياقكت الحمكم: معجـ البمداف، ج 
 .215ص  2البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج( (79
 .163ص  2ة في عـم الفالحة، ج( عبد الغني النابمسي: عـم المالح(81

 .216ص  2البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج( (81
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كىك مختمؼ األنكاع كاألسماء، كتمتاز جميعيا بطيب الطعـ كالمذاؽ،  التمر:  -18
، كقد أشار البكرم إلى (82)كيزرع في األراضي المالحة، كىك مف المزركعات المحبة لمماء

حيث انتشرت ىذه الزراعة في مدينة قفصة كتمرىا أف بالد المغرب تتفرد بزراعة التمكر، 
صغير الحجـ، ككاف يكزع في مدينة القيركاف، كما تمت زراعة التمكر في مدينة تكزر، 

، ككاف التمر بيا نكعاف: (83)                          ن              ن                  كىي أكثر مدف إفريقية إنتاج ا لمتمكر، كأيض ا زرع بمدينة بسكرة
النكع اآلخر التمر المبارم، كىك تمر نكع يطمؽ عميو الكسبا كىك مف أفضؿ أنكاع التمكر، ك 

، كقد أغفؿ البكرم عند ذكره لزراعة التمر في بمداف المغرب، ذكره (84)أبيض ذك مممس جيد
                                                                         ن     لزراعة التمر في مدينة قابس، كيعد تمر مدينة قابس مف أفضؿ كأطيب التمكر مذاق ا في 

 .  (85)بمداف المغرب
كبير الكرؽ، كمنو الصغير، كيبدأ كىك نكعاف البستانى كالبرل كمنو  الترنجين:  -19

غرس بذكره في شير فبراير، ككالىما ذات زىر أبيض، كيبدأ ىذا الزىر في الظيكر في 
                              ن                                                شير أبريؿ كشير مايك، كيظير أيض ا خالؿ فصؿ الربيع بأكممو، كيمتاز الترنجيف بأف لو 

                            ن                                      رائحة مثؿ رائحة األترج، كدائم ا ما يستطيب النحؿ ما ىك حمك المذاؽ منو
، كقد انتشرت (86)

 .  (87)زراعة الترنجيف في مدينة تكرز مف بالد المغرب حسب ركاية البكرم
كىك مف مشتقات البصؿ، ككرقو رقيؽ المممس، كثيؼ األكراؽ كالتي  الزعفران:  -21

تعزل إلى أصؿ كاحد، كتتزيف  كؿ كرقة مف أكراؽ الزعفراف مف الداخؿ  بالمكف األبيض، 

                                                           
 . 339ص  2( اإلشبيمي: كتاب الفالحة، ج(82

( بسكرة: مدينة ببالد المغرب مف نكاحي الزاب، تقع بالقرب مف قمعة بنى حماد، كتمتاز بكثرة األسكاؽ (83
 (.422ص  1كالحمامات )ياقكت الحمكم: معجـ البمداف، ج 

 .231، 225، 224ص  2البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج( (84

 .28( اإلدريسي: نزىة المشتاؽ، ص (85

 . 211ص  2( عبد الغني النابمسي: عـم المالحة في عـم الفالحة، ج(86

 .225ص  2البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج( (87
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، كقد انتشرت زراعة الزعفراف مثمما أشار (88)في فصؿ الخريؼكيبدأ الزعفراف باإلزىار 
البكرم في بالد في المغرب في مدينة لربس، كيعد زعفرانيا مف أطيب أنكاع الزعفراف في 

 .   (89)                                    بالد المغرب، كيزرع أيضا في مدينة أب ة
كيبدأ غرسو كزراعتو في شير مارس، كيعتمد في األساس عند  قصب السكر:  -21

                   ن                                           أصمو، كلكي ينبت جيد ا يجب تييئة كحرث األرض جيدا قبؿ زراعتو، كما  زراعتو عمى
يفضؿ عند زراعتو أف تككف األرض طيبة حسنة صالحة لمزراعة، كمف الممكف أف يتـ 
                                ن                                       غرزه كزراعتو في شير أكتكبر، كأيض ا مف الممكف أف يغرس كيزرع في أكاخر شير 

، ككانت زراعة (91)نبت في شير ينايرديسمبر، مع التأكيد عمى ضركرة ريو كسقايتو حتى ي
قصب السكر منتشرة بكثرة في بالد المغرب، كأشار في البكرم في كتابو إلى أف زراعة 
القصب كانت تتـ في مدينتي قابس كجمكال، كقد كجد البكرم أف زراعة قصب السكر كانت 

 . (91)منتشرة بكثرة في ىاتيف المدينتيف
، كقد (92)تربة، كبيا شيء مف الممكحةكيزرع في أرض متكسطة ال  الشعير:  -22

أشار البكرم إلى أف محصكؿ الشعير انتشرت زراعتو في بالد المغرب في مدينة 
                                   ن                               ، ككاف يزرع بيا مرتيف في العاـ؛ نظر ا لكفرة الماء كممكحة األرض لدييـ(93)باديس

، أما (94)
في حديثو عنيا، مدينة بكنة، فكانت ىي األخرل تزرع الشعير في أراضييا، إال إف البكرم 

 .(95)أغفؿ ىذه الزراعة مف ضمف حديثو عف السمع الزراعية بيا

                                                           
الخطابي، الطبعة األكلى، دار ( اإلشبيمي: عمدة الطبيب في معرفة النبات، قدـ لو كحققو محمد العربي (88

 276ص  1ـ، ج 1995لبناف،  -الغرب اإلسالمي، بيركت
 .231، 223ص  2( البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج(89
 .62، 61ص  2( عبد الغني النابمسي: عـم المالحة في عـم الفالحة، ج (91
 .215، 189ص  2البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج( (91
 .7ص  4الفالحة، ج ( اإلشبيمي: كتاب (92
( باديس: مدينة ببالد المغرب تقع بالقرب مف مدينة تيكدة )الحميرم: الركض المعطار في خبر األقطار، (93

 (.75ـ، ص 1975لبناف،  -تحقيؽ إحساف عباس، الطبعة األكلى، مكتبة لبناف، بيركت
 257 ص 2البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج( (94
 .291؛ اإلدريسى: نزىة المشتاؽ ص 77( ابف حكقؿ: صكرة األرض ص (95
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 احملور انثانً: انسهع انصناعية:

كاف لمسمع الصناعية مكانتيا المتفردة في بالد المغرب، كجاء ىذا التفرد حامال معو 
خصكصية المنتجات الصناعية التي تميزت بيا ىذه المنطقة، األمر الذم انعكس بدكره 
                                                      ن                              عمى الحالة االقتصادية ألىؿ ىذه البقعة المكانية، كعد رافد ا اقتصادي ا ال يستياف بو، كلقد 
صنؼ البكرم في مؤلفو المسالؾ كالممالؾ العديد مف المنتجات الصناعية التي تفنف سكاف 

 بالد المغرب في تصنيعيا عمى النحك التالي:
، كتستخمص ىذه (96)تمؼكىي معالجة الجمد لكي يحمي مف ال دباغة الجمود:  -1

الجمكد مف الماشية، كالغزاؿ، كالماعز، كالغنـ، كتعد دباغة الجمكد مف أىـ الصناعات في 
بالد المغرب، كقد أشار البكرم في كتابو المسالؾ كالممالؾ إلى أف سكاف مدينة غدامس قد 

 .(97)برعكا في عممية دبغ الجمكد، فكانت دباغتيـ مف أفضؿ الدباغ في بالد المغرب 
كىك مف أىـ الصناعات في بالد المغرب، كيقـك في األساس عمى دكد  : الحرير  -2

القز المكجكد عمى شجر التكت، كقد أكضح البكرم إلى أف صناعة الحرير ـل تحظ بقدر كبير 
فريقية إال في مدينة قابس، فكانت الشجرة الكاحدة في                                                                                     مف الحسف كالجكدة في بالد المغرب كا 

مف الحرير ما تنتجو خمس شجرات في أماكف أخرل، ككاف حرير قابس يمتاز ىذه المدينة تنتج 
 . (98)بالرقة كحسف المممس مما يشير إلى تفرد سكاف ىذه المدينة  بصناعة الحرير

كيستخرج الزيت مف دىف الزيتكف، كىك مف أىـ الصناعات في بالد  :الزيت  -3
           ن                                                                    المغرب؛ نظر ا النشغاؿ عدد كبير مف سكاف بالد المغرب بيذه الحرفة، كقد ذكر البكرم أف 
   ن                                                                        عدد ا مف مدف بالد المغرب تميزت في صناعة الزيت مثؿ مدينة سفاقس كالتي تفردت في 

                                                           
مصر،  -( أحمد مختار عمر: معجـ المغة العربية المعاصرة، الطبعة األكلى، عاـل الكتب، القاىرة(96

 .722ص  1ـ، مج 2118ق/1429

 .225ص  2البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج( (97

 .189ص  2( البكرم: المصدر السابؽ، ج(98
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لمغرب، كما امتازت مدينة القيركاف بإنتاج صناعة الزيت كنقمو إلى داخؿ كخارج بالد ا
، كقد أغفؿ البكرم عند حديثو عف (99)الزيت، كلكنيا لـ تكف بنفس جكدة مدينة سفاقس

 .  (111)صناعة الزيت في بالد المغرب ذكر عمؿ أىؿ مدينة تكنس بيذه الصناعة
 كىك عبارة عف حجر ثقيؿ يمكف صقؿ سطحو بسيكلة، كلمرخـا العديد مف الرخـام:  -4

، كقد أشار البكرم في كتابو المسالؾ كالممالؾ إلى أف الرخـا قد كجد بغزارة (111)األلكاف المميزة لو
 .(112)في مدينة قرطاجنة إلى الدرجة التي يصعب فييا االنتياء مف جمعو كتصنيعو

كىك مف أىـ الصناعات في بالد المغرب، كقد انتشرت صناعة العسؿ  العسل:  -5
               ن                                               مدينة جمكال؛ نظر ا لكثرة بساتيف الياسميف بيا، فمـ يكف ىناؾ أطيب كما أشار البكرم في 

 .(113)مف عسؿ ىذه المدينة، كما انتشر العسؿ في مدينة برقة، كمدينة بكنة
كىك شراب يصنع مف عصير العنب أك التمر، كقد كانت مدينة رقادة ىي  النبيذ:  -6

 . (114)أشار البكرم في كتابو المتفردة في بالد المغرب مف حيث صناعة النبيذ كبيعو، كما
ككاف مف أىـ الصناعات في بالد المغرب حسب قكؿ البكرم، كقد  : الممح  -7

اشتيرت مدينة بسكرة بصناعتو؛ كذلؾ الحتكائيا عمى جبؿ كبير مف الممح، فكاف سكاف 
مدينة بسكرة يقطعكف منو الممح كمف ثـ تطكيعو لكي يستخدـ في شتى مجاالت 

 .(115)الحياة

                                                           

 .199، 192ص  2نفسو: ج ( (99 
 .285؛ اإلدريسي: نزىة المشتاؽ، ص 75ابف حكقؿ: صكرة األرض، ص  ( (111
 .875ص  2أحمد مختار عمر: معجـ المغة العربية المعاصرة، مج ( (111
 .221ص  2البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج ( (112
 .233، 215، 176ص  2البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج ( (113
 .211ص  2البكرم: المصدر السابؽ، ج ( (114
 .231ص  2فسو: جن ( (115
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كىى نسج الثياب، كقد برع سكاف مدينة سكسة، كما أشار البكرم في  الحياكة:  -8
ىذه الصناعة، فكاف ليـ التميز كالتفرد، ككانت الثياب المحاكة مف قبؿ سكاف مدينة سكسة 

 .(116)تكزع في سائر بالد المغرب
كقد كانت مف الصناعات المميزة في بالد المغرب، كقد أشار  :آنية الخزف  -9

لى أف سكاف مدينة تكنس قد تميزكا بالبراعة كاإلتقاف في صناعة آنية البكرم في كتابو إ
الخزؼ كاستخدمكىا في شرب الماء، كبمغت درجة براعتيـ في تعدد أشكاليا كنصاعتيا، 

 . (117)فكانت شديدة البياض، كلـ ير مثميا في بالد المغرب عامة
كىك مادة شديدة االشتعاؿ كيستخمص مف شجرة األرز، كلو عدة  القطران:  -11

أنكاع كاستخدامات فيستخدـ في القضاء عمى الجراثيـ، أك يكضع عمى الجماؿ عندما 
، كقد برع سكاف مدينة (118)تصاب بأل مكركه، كما إنو يساعد عمى حفظ الخشب كالحديد

 .(119)ثيؿ في الجكدةبرقة كما أشار البكرم في صناعة القطراف، فمـ يكف لو م
ككاف يستخدـ في الحمى كالمشغكالت الخاصة بالسيدات، كقد  حجر الالزورد:  -11

برع سكاف كتامة في ىذه الصناعة، كيرل البكرم أف مدينة بسكرة كانت تحتكم عمى 
 .(111)الالزكرد الجيد، كىك ما أتاح الفرصة لكي تككف صناعة متفردة في بالد المغرب

كىي المعادف التي تستخدـ في الصناعات الثقيمة،  معدن النحاس والحديد:  -12
كقد برع سكاف مدينتي كتامة كبكنة في استخداميـ ليا كتطكيعيـ إياىا حسب إشادة 

 . (111)البكرم
                                                           

 .217ص  2( البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج(116

 .215ص  2( البكرم: المصدر السابؽ، ج(117

 .1833ص  3( أحمد مختار عمر: معجـ المغة العربية المعاصرة، مج(118

 .176ص  2البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج( (119

 .216ص  2البكرم: الصدر السابؽ، ج( (111

 .233، 216ص  2نفسو: ج( (111
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 احملور انثانث: األسواق:
تعد األسكاؽ مف أىـ مميزات بالد المغرب، كقد اشتيرت ىذه البمداف بتجارتيا  

الداخمية كالخارجية، كقد أشار البكرم في حديثو عف بالد المغرب إلى كجكد عدد كبير مف 
األسكاؽ،  كىذا األمر مرده مف كجية نظرم لحجـ السمع الزراعية كالصناعية التي حظيت 

أىميا عمى تجكيدىا كالعناية بيا كيمكننا حصرىا عمى النحك  بيا بالد المغرب كالتي دأب
 التالي: 

كىي األساس في عمميات التجارة، حيث تميد انتقاؿ السمع الغذائية  الطرق التجارية:
لى بمداف المغرب جميع ا، أك مف بمداف المغرب كغيرىا مف الدكؿ المختمفة، فقد كاف                            ن                                                        مف كا 

دكره المتميز في جعميا تتمتع بالعديد مف الطرؽ التجارية لممكقع الجغرافي في بالد المغرب 
الميمة، ككاف أكؿ طريؽ تجارم كصفو البكرم ىك الطريؽ الذل يبدأ مف مدينة قابس 
الساحمية، ثـ يتجو إلى مدينة سفاقس، كالتي تشكؿ بدكرىا مرفأ لمسفف القادمة مف قابس، 

 .(112)ى مدينة الميديةكمنيا طريقاف: طريؽ إلى مدينة القيركاف، كطريؽ إل
، فكانت ىي األساس كالتي يأتي إلييا كؿ السمع التجارية مف أما مدينة القيروان  

بالد المغرب، فقد ربطت القيركاف بالعديد مف الطرؽ التجارية، فكاف الطريؽ يبدأ مف 
أ ، أما الطريؽ اآلخر، فيبد(113)القيركاف ثـ يتجو إلى جمكال كمنيا إلى أجر كمنيا إلى بكنة

 .(115)، ثـ إلى باجة، ثـ إلى درنة، ثـ إلى طبرقة(114)مف القيركاف ثـ يتجو إلى منستير
األسكاؽ المغربية: األسكاؽ ىي األساس في عمميات التبادؿ التجارم، كقد كاف لبالد 

 المغرب العديد مف األسكاؽ منيا الدائـ كمنيا المستمر. 

                                                           
 .193: 191ص  2البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج( (112

 .233، 232ص  2البكرم: المصدر السابؽ، ج( (113

 (.219ص  5( منستير: مدينة بإفريقية تقع بيف الميدية كسكسة ) ياقكت الحمكم: معجـ البمداف، ج (114

 .237: 235ص  2البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج( (115
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التي تكجد في كؿ البمداف بصفة  : كىيأما النوع األول والمعروف باألسواق الدائمة
، كمدينة سكسة، كمدينة المسيمة، كمدينة (116)مستمرة مثؿ الذم كجد في حصف تاكالت*

سفاقس كالتي كاف يقصدىا التجار مف كؿ مكاف، كمدينة مذككد، كمدينة قابس كمدينة 
 .  (117)تكزر، كمدينة باجة التي كاف يكجد بيا أماكف مخصصة لبيع األطعمة فقط

فيى األسكاؽ المكسمية أك المؤقتة كالتي يختار فييا  النوع الثاني من األسواق:أما  
                 ن      ن                                                    أصحاب كؿ سمعة يكم ا كاحد ا في األسبكع لعرض منتجاتيـ، كقد أكد البكرم ذلؾ عندما 
ذكر أف سكؽ كادم درعة كالذم يقع بالقرب مف سجؿ ماسة، كاف يقاـ كؿ يـك جمعة، 

                    ن                                عرض المنتجات، كأحيان ا سكقاف، كذلؾ لكثرة إقباؿ الناس           ن                    ككاف أحيان ا يقاـ بو سكؽ كاحد ل
 .(118)عميو

كىك مجمكعة مف التعامالت التي كانت تتـ داخؿ بالد المغرب مف  التبادل السمعي:
خالؿ بيعيـ لمسمع كالبضائع التي كانت تزرع أك تصنع بداخميا، ككانت ىذا التعامؿ يتـ 

                    داخمي ا أك خارجي ا.
في كتابو إلى تجارة رائجة في األسكاؽ المغربية ىى تربية األغناـ كلقد أشار البكرم  

                               ن                                                  كالماشية، ككانت مدينة برقة مكزع ا ىائال لمحـك خارج بالد المغرب فقد كانت تصدر المحـك 
إلى مصر، ككاف األغمب مف ذبائح مصر يأتي عبر برقة، كما اشتيرت مدينة سكسة 

بطيب لحـ أغناميا كماشيتيا، كما كانت تمتاز                            ن           بتربية األغناـ كالماشية أيض ا، كقد عرفت
 .  (119)برخص أسعار ىذه األغناـ كالماشية عف سائر بمداف بالد المغرب

                                                           

* حصف تاكالت: حصف منيع يقع بالقرب مف مدينة بجاية )نفسو: ؛ 262( اإلدريسي: نزىة المشتاؽ، ص 116)
 ( .262ص 

 .257، 237، 235، 225، 192، 189ص  2( البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج117)

 .338ص  2( البكرم: المصدر السابؽ، ج118)

 .217، 176ص  2البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج( 119)
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    ن                                                                      كنظر ا لكثرة األغناـ كالماشية في بالد المغرب، فقد قامت عمى إثرىما صناعتاف مف  
ف أىـ أىـ الصناعات، كىما دبغ الجمكد، كصناعة الصكؼ، ككانت مدينتا غدامس كبرقة م

 .(121)مكزعي ىاتيف الصناعتيف في سائر بمداف المغرب
، فحدث كال حرج، فقد كاف لممكقع وبالنسبة لممنتجات السمكية في بالد المغرب 

                                                                              ن  الجغرافي المتميز لمعديد مف بمداف المغرب عمى ساحؿ البحر فضؿ السبؽ في جعميا مركز ا 
مى تمتع العديد مف البمداف المغربية بيذه      ن                                            متميز ا لمثركة السمكية، كقد أشار البكرم في كتابو ع

الثركة السمكية كالتي كانت ترسميا إلى بعضيا البعض مثؿ مدينة تكنس كالتي كانت تحكل 
العديد كالمختمؼ مف أصناؼ األسماؾ كالتي ال يكجد ليا مثيؿ في بالد المغرب، كقد 

رساليا إلى ما جاكرىا  مف بمداف، ككاف لمنير           ن                                                 اشتيرت أيض ا مدينة بكنة بصيد األسماؾ كا 
الذم يقسـ  مدينة بنرزت، األثر المباشر في كثرة األسماؾ بيا، كالتي لـ يكف في بالد 
المغرب أرخص مف أسماكيا، كقد تفردت مدينة باجة بالسمؾ البكرل الذل كاف ال يخرج إال 

تير ، أما مدينة سفاقس، فقد اش(121)منيا، ككانت ىذه األسماؾ كبيرة جدا لدرجة ال تكصؼ
أىميا بصيد األسماؾ، ككانت أسماكيـ كثيرة إلى الحد الذل يعجز عنو الكصؼ ككانت 

 .(122)                               ن            ترسؿ إلى البمداف المجاكرة أعداد ا كبيرة منيا
، فقد تفردت بالد المغرب بالعديد مف أما من حيث المنتجات الزراعية المعدة لمتصدير

لتبادؿ التجارل في السمع الزراعية ىذه المنتجات، كقد أشار البكرم في كتابو إلى عممية ا
بيف البمداف كبعضيا البعض الناتجة عف كفرة كبيرة في ىذه السمع، فمدينة جمكال كانت تزرع 
قصب السكر بأعداد كبيرة، كما كانت تقـك بزراعة السمسـ، ككانت ىذه السمع الزراعية 

اإلنتاج الداخمي لممدينة           ن                                                 تخرج دائم ا مف جمكال إلى مدينة القيركاف، ككاف ذلؾ ال يؤثر عمى
 . (123)أك يؤدل إلى رفع األسعار، نظرا لكفرة المنتجات الذاىبة إلى القيركاف

                                                           

 .225، 176ص  2البكرم: المصدر السابؽ، ج( 121)

 .237، 234، 215ص  2( البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج121)

 .281؛ اإلدريسي نزىة المشتاؽ، ص 73( ابف حكقؿ: صكرة األرض، ص 122)

 .215ص  2البكرم: المسالؾ كالممالؾ، ج( 123)
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، فقد اشتيرت بو العديد مف بمداف المغرب، كقد أشار أما بالنسبة لتصدير التمر 
البكرم في كتابو إلى أف التمر كاف مف السمع الميمة التي كانت تصدر في جميع أرجاء 

فكفرة تمكر مدينة تكزر كاف يحمؿ حسب كصؼ البكرم عمى ما يقرب مف ألؼ  البمداف،
بعير كي يتـ تكزيعو في جميع األرجاء، كما اشتيرت مدينة قفصة بإنتاج التمر الصغير، 
          ن                                                                          ككانت دائم ا تصدره إلى مدينة القيركاف، كقامت مدينة بسكرة بتكزيع منتجيا مف التمكر إلى 

ككانت قابس أيضا مشيكرة بإنتاج التمر المخزف كالذم ال  ،(124)جميع أرجاء بالد المغرب
                                         ن                                    يؤكؿ إال بعد زكاؿ العسؿ منو، ككاف يكزع أيض ا في جميع أرجاء بالد المغرب، كاشتيرت 

 .(125)   ن               أيض ا مدينة سجمماسة
، فقد مثمت تجارة ميمة في بالد المغرب، فقد أشار البكرم إلى أف أما تجارة الزيت 

ـ المدف في إنتاج الزيت، ككاف زيت مدينة سفاقس ينقؿ في مدينة سفاقس كانت مف أى
؛ نظر ا لجكدتو، كباإلضافة إلى                                                          ن                       عمميات التجارة إلى أىؿ مصر، كالمغرب، كصقمية، كالرـك
                                                 ن     ن                         تصديرىا لمزيت إلى كؿ ىذه البمداف إال أنيا كانت أيض ا سكق ا رائجة يقصدىا التجار مف 

 .  (126)الزيت في بالد المغرب جميع االنحاء لكي يقكمكا بشراء أشير أنكاع
ا إلى أف ىناؾ عدد ا مف الفكاكو كالسمع الزراعية التي كانت                      ن                 ن                                       كقد أشار البكرم أيض 

تتبادليا بمداف المغرب لبعضيا البعض، فمدينة مذككد كانت تتنقؿ حصادىا مف تينيا 
ف إفريقية المشيكر بحالكتو كجكدتو إلى سائر البمداف المغربية، كأمدت مدينة قفصة جؿ بمدا

بفستقيا الذل ال يضاىى، كمكز مدينة قابس كاف يرسؿ إلى مدينة القيركاف، كعمى غرار 
مدينة قابس فإف مدينة جمكال كانت ترسؿ إلى القيركاف كؿ يـك العديد مف أنكاع الفكاكو 

 . (127)كالبقكؿ
                                                           

 .231، 225، 224ص  2البكرم: المصدر السابؽ، ج( 124)

 .281( اإلدريسي: نزىة المشتاؽ، ص 125)

 .192ص  2مالؾ، جالبكرم: المسالؾ كالم( 126)

 .257، 225، 224، 215، 189ص 2البكرم: المصدر السابؽ، ج( 127)
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المكاييؿ كالمكازيف: كىي األساس في عممية التجارة، كقد أشار البكرم في كتابو 
المسالؾ كالممالؾ إلى بعض المكاييؿ كالمكازيف في عدد مف بالد المغرب فكاف مكياؿ 

كنصؼ، أما قنطار الزيت، فيك قنطاراف إال ثمث، كىذا يتـ  (128)مدينة تييرت خمسة أقفزة
في الزيت فقط أما السمع األخرل مثؿ الفمفؿ فتكزف عمى إنيا قنطار كاحد صحيح، أما رطؿ 

سة أرطاؿ، أما مدينة تنس، فرطؿ الحـ لدييـ سبع كستكف أكقية، أما المحـ لدييـ فيزف خم
سائر السمع فرطميا اثناف كعشركف أكقية، كيزف القيراط لدييـ ثمث الدرىـ، أما مدينة القيركاف 
كما جاكرىا مف بمداف فكاف رطؿ المحـ كالتيف كسائر المأككالت مقداره عشرة أرطاؿ مف 

 . (129)ف ثالثة أرطاؿ مف الفمفؿالفمفؿ، كالزيت لدييـ كاف يز 

                                                           

، تحقيؽ إبراىـي اإلبيارل، 128)                                            ن                                                          ( القفيز: عشر الجريب كىك ثمثمائة كستكف ذراع ا مكسرة )الخكارزمي: مفاتيح العمـك
 .92ـ، ص 1989ق/1419لبناف،  -دار الكتاب العربي، بيركت

 .248، 241، 199ص  2ؾ، جالبكرم: المسالؾ كالممال( 129)
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 ةــــاخلامت
فيذه قراءة بحثية طكفت عبر صفحاتيا عمى السمع كاألسكاؽ في بالد المغرب مف خالؿ 
كتاب المسالؾ كالممالؾ لمبكرم. كيمكننا أف نعرض ألىـ النتائج التي نستخمصيا مف العرض 

 السابؽ عمى النحك التالي: 
البكرم مف خالؿ عرضو لمسمع كاألسكاؽ المغربية كاف ناقال عف سابقيو مف الرحالة  -1

 كالجغرافييف مف أمثاؿ ابف حكقؿ كاإلدريسي. 
رصد البكرم في مؤلفو كافة السمع الزراعية في بالد المغرب كننكه عمى أنو غض الطرؼ عف  -2

 بعضيا في الكقت الذل أشار إلييا سابقكه. 
ة في بالد المغرب كما عرضيا البكرم كثرتيا كتنكعيا مما أسيـ في يحسب لمسمع الزراعي -3

 االكتفاء الذاتى لبالد المغرب منيا إلى جانب التبادؿ السمعى لمفائض عنيا بيف المدف المغربية.
صنؼ البكرم في مؤلفو المسالؾ كالممالؾ العديد مف المنتجات الصناعية التي تفنف سكاف  -4

كاف لمسمع الصناعية مكانتيا المتفردة في بالد المغرب، كجاء ىذا بالد المغرب في تصنيعيا، ك 
التفرد حامال معو خصكصية المنتجات الصناعية التي تميزت بيا ىذه المنطقة، األمر الذم 
                                                                                       انعكس بدكره عمى الحالة االقتصادية ألىؿ ىذه البقعة المكانية، كعد رافدا اقتصادي ا ال يستياف 

 بو. 
مميزات بالد المغرب، كقد اشتيرت ىذه البمداف بتجارتيا الداخمية  تعد األسكاؽ مف أىـ -5

كالخارجية، كقد أشار البكرم في حديثو عف بالد المغرب إلى كجكد عدد كبير مف األسكاؽ، 
كىذا األمر مرده مف كجية نظرل لحجـ السمع الزراعية كالصناعية التي حظيت بيا بالد 

 كالعناية بيا.المغرب كالتي دأب أىميا عمى تجكيدىا 
أظير البكرم مف خالؿ حديثو عف األسكاؽ ببالد المغرب أف لمطرؽ التجارية المنتشرة في   -4

 بالد المغرب األثر المباشر في ازدياد حركة التجارة الداخمية كالخارجية.
كشؼ البكرم في أثناء حديثو عف التبادؿ التجارم عف كجكد ركاج اقتصادم بيف بالد   -5

 كقت.المغرب في ذلؾ ال
ـل يغفؿ البكرم عبر حديثو قيمة المكاييؿ كالمكازيف في إتمـا عمميات البيع كالشراء في بالد   -6

 المغرب. 
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 املصادر واملراجع
 املصادر: -أوال

ـ(: أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد اهلل ابف إدريس الصقمى: نزىة المشتاؽ 1166ق/561اإلدريسي )ت  -1
  ـ.2112ق/1422مصر،  -الثقافة الدينية، القاىرةفي اختراؽ اآلفاؽ، مكتبة 

ـ ـ( عماد الديف محمد بف محمد بف حامد: 1211ىػ/ 597األصفياني ) -2 خريدة القصر كجريدة العصر قس
الجيالنى بف  -شعراء المغرب كاألندلس، تحقيؽ آذرتاش آذرنكش، نقحو كزاد عميو محمد العركسى المطكل

 1986ة الثانية، الدار التكنسية لمنشر، تكنس، محمد المرزكقى، الطبع -الحاج يحيي
الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة، تحقيؽ ـ( أبك الحسف عمى التغمبى الشنترينى: 1147ىػ/542ابف بسـا )ت  -3

 ـ.1997ق/1417لبناف،  -إحساف عباس، دار الثقافة، بيركت
األنصارم األندلسي: ـ( خمؼ بف عبد الممؾ بف مسعكد بف الخزرجي 1183ىػ/ 578ابف بشككاؿ )ت   -4

ـ، حققو كضبط نصو كعمؽ عميو بشار عكاد  الصمة في تاريخ أئمة األندلس كعممائيـ كمحدثييـ كفقائيـ كأدبائي
 ـ2111معركؼ، الطبعة األكلى، دار الغرب اإلسالمى، تكنس، 

عمى في  : التنبيو عمى أكىـا أبكأبك عبيد عبد اهلل بف عبد العزيز بف محمدـ( 1194ىػ/487البكرم )ت  -5
 ـ.2111مصر،  -أماليو، الطبعة الثانية، مطبعة دار الكتب المصرية، القاىرة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: سمط الآللى، نسخة مصححة كمنقحة بمعرفة عبد العزيز الميمنى، مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر،   -6
 ـ.1963ق/1354الككيت، 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: معجـ ما استعجـ مف أسماء البالد كالمكاضع، حققو كضبطو مصطفي السقا، الطبعة الثالثة، عاـل الكتب،   -7
 ـ.1983ق/ 1413لبناف،  -بيركت

كطنية المؤسسة ال -ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: المسالؾ كالممالؾ، حققو كقدـ لو أدرياف فاف ليكفف، أندرل فيرل، الدار العربية لمكتاب  -8
 ـ.1992لمترجمة كالتحقيؽ كالدراسات، تكنس، 

ـ: ا1326ق/727الحميرل )ت   -9 لركض المعطار في خبر األقطار، تحقيؽ إحساف ـ(: محمد عبد المنع
 ـ.1975لبناف،  -عباس، الطبعة األكلى، مكتبة لبناف، بيركت

ـ: 977ق/367)تابف حكقؿ  -11 -الحياة، بيركتصكرة األرض، منشكرات دار مكتبة ـ(: محمد أبك القاس
 ـ.1992لبناف،  

، تحقيؽ إبراىـي اإلبيارل، ـ(: أبك عبد اهلل محمد بف مكسي: 846ق/ 232الخكارزمي )ت بعد  -11 مفاتيح العمـك
   ـ.1989ق/1419لبناف،  -دار الكتاب العربي، بيركت
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الطبيب في معرفة عمدة ـ( أبك بكر محمد بف خير بف عمر ابف خميفة: 1179ىػ/ 575أبك الخير اإلشبيمى)ت  -12
ـ لو كحققو محمد العربى الخطابي، الطبعة األكلى، دار الغرب اإلسالمي، بيركت  ـ1995لبناف،  -النبات، قد

ـ( شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف: سير أعالـ النبالء، أشرؼ عمى 1374ىػ/748الذىبي )ت  -13
نذير حمداف، الطبعة الحادية عشرة، تحقيؽ الكتاب كخرج أحاديثو شعيب األرناؤكط، حقؽ الجزء الثامف 

 ـ.1996ىػ/1417لبناف،  -مؤسسة الرسالة، بيركت
تركى  -ـ( صالح الديف خميؿ ابف أيبؾ: الكافي بالكفيات، تحقيؽ أحمد األرناؤكط1363ق/764الصفدل )ت  -14

 ـ2111ق/1421لبناف،  -مصطفي، الطبعة األكلى، دار إحياء  التراث العربي، بيركت
ـ 1731ق/1143ابمسي )تعبد الغنى الن  -15 ـ(:عبد الغنى بف إسماعيؿ الدمشقى الحنفي: عـم المالحة في عم

 ـ. 1299سكريا، -الفالحة، مطبعة نيج الصكاب، دمشؽ
ـ( أبك عبد اهلل محمد بف محمد: البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرب، 1295ىػ/695ابف عذارل)ت  -16

 ـ.1983لبناف،  -ؿ، الطبعة الثالثة، دار الثقافة، بيركتتحقيؽ كمراجعة ج.س.ككالف، إ.ليفي بركفينسا
كتاب الفالحة، تحقيؽ أنكر أبك زكريا يحيى بف محمد بف أحمد: ـ(:1179ق/575ابف العكـا اإلشبيمى )ت  -17

عمى أرشيد محاسنة، منشكرات مجمع المغة العربية األردنى، األردف،  -سمير الدركبى -أبك سكيـم
 ـ. 2112ق/1433

ـ: الفالحة النبطية، 931)ت  ابف كحشية  -18 ىػ/ ( أبك بكر أحمد بف عمى بف قيس بف المختار ابف عبد الكري
 سكريا، د.ت -تحقيؽ تكفيؽ فيد، المعيد العممى الفرنسي لمدراسات العربية، دمشؽ

: معجـ األدباء، شياب الديف ياقكت بف عبد اهلل الركميـ( أبك عبد اهلل 1229ىػ/626ياقكت الحمكل)ت   -19
 ـ.1993لبناف،  -إحساف عباس، الطبعة األكلى، دار الغرب اإلسالمى، بيركت تحقيؽ

 ـ.1977ىػ/1397لبناف،  -ػػػػػػػػػػػػػػػػػ: معجـ البمداف، دار صادر، بيركت  -21
 :املراجع  -انياث

مصر،  -أحمد مختار عمر: معجـ المغة العربية المعاصرة، الطبعة األكلى، عاـل الكتب، القاىرة  -21
 ـ،2118ق/1429

 ـ، 1986حسيف مؤنس: تاريخ الجغرافيا كالجغرافييف في األندلس، مكتبة مدبكلى، الطبعة الثانية، مصر،   -22
دار العربية لممكسكعات، عباس العزاكل: مكسكعة عشائر العراؽ القديمة البدكية الحاضرة، ال -23

 ـ2115ق/1425لبناف، الطبعة األكلى، -بيركت


