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ملخص البحث

يهدف البحث اىل إبراز الوصف البلداين الذي قدمو ادلهليب (ت 383ىـ993 /م) إلقليم اجلزيرة من خالل
كتابو ( ادلسالك وادلمالك) وبيان أىم مدنو وقراه شلا جاء يف كتابو ادلتقدم .وقد قسم البحث اىل زلورين  :عاًف الباحث يف
احملور االول الكالم عن نبذة شلا وصلنا من حياة ادلؤلف وكتابو ادلتقدم والتعريف مبخطوطة الكتاب ونسختو ادلطبوعة
وتقدمي عرض موجز الىم موارد الكتاب .أما احملور الثاين فقد درس االوصاف العامة اليت قدمها ادلهليب عن مدن وقرى
بالد اجلزيرة على وفق جانبُت اوذلا اجلانب اجلغرايف ذلذه ادلدن وموقعها من بالد اجلزيرة فضال عن اجلانب االقتصادي دلدن
اجلزيرة وما ورد من اشارات عن الزراعة والتجارة..
الكلمات ادلفتاحية  :ادلهليب ،ادلسالك وادلمالك ،وصف ،اجلزيرة ،ادلوصل ،العزيزي
Abstract

The research paper aims at accentuating the historic-geographical descriptions of AlDjazīra region, that provided by Al-muhallabi through his book entitled (al masālik wal
mamālik), and explaining the most important villages and cities which mentioned in his
book. The research paper divided into two axes: in the first axis, the researcher has
given an account of the author's biography and his above-mentioned book. Moreover,
he has provided information about the manuscript of the book, and a brief account of its
source. Whereas the second axis has studied Al-muhallabi general descriptions of
villages and cities of Al-Djazīra region according to two sides: the geographical side for
those cities and their positions with related to Al-Djazīra region; the economic side
about Al-Djazīra's cities and what have written of remarks on agriculture and
commerce.
Keywords : Al-muhallabi , al masālik wal mamālik , description , Al-Djazīra,
Mosul , Alazizi

ادلقدمة :

جاء اذلدف من البحث يف زلاولة لرصد الوصف البلداين الذي قدمو احلسن بن ازتد ادلهليب ادلتوىف سنة (383
ىـ993 /م) عن بالد اجلزيرة واليت يطلق عليها اجلزيرة الفراتية يف الدراسات ادلعاصرة وفق منظور حتليلي مقارن للنصوص
اليت قدمها عن ادلدن ادلنتشرة فيها .
وتربز امهية البحث يف أن كتاب (ادلسالك وادلمالك) للمهليب يعد من الكتب ادلطبوعة حديثا والذي قام االستاذ
تيسَت خلف جبمع واحصاء لنصوصو وابالستناد اىل قطعة سلطوطة من الكتاب مت العثور عليها ،فضال عن بعض نقوالت
الكتاب اليت وردت يف بعض ادلصنفات البلدانية ،فضال عن ان بالد اجلزيرة الوارد ذكرىا يف ىذا الكتاب مل حتظ بدراسة
سابقة وىذا ما دفع الباحث للتصدي ذلذه النصوص وحتليلها ومقارنة مادهتا مع ادلصادر ذات الصلة من كتب ادلسالك
وادلمالك السيما أن جل مؤلفيها يعدون معاصرين للمهليب زمنياً لبيان قيمة ىذا الكتاب ونصوصو .
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قسم البحث اىل مقدمة ومبحثُت وخادتة ،واشتمل ادلبحث االول على ذتانية فقرات شلا تطلبتو طبيعة البحث أوذلا
اسم ادلهليب وشيء من حياتو ،مث عصره وعلمو ورحلتو ،والتعريف بعلم ادلسالك وادلمالك وابرز من الف فيو من البلدانيُت
ليكون مدخالً ومفتتحاً لكتاب ادلهليب الذي ينتمي لنفس الصنف مث احلديث عن وصف سلطوطة الكتاب الوحيدة وبيان
تسمية الكتاب وامهيتو ،واخَتاً احلديث عن نقوالت البلدانيُت عن كتاب ادلهليب.
اما ادلبحث الثاين فقد تضمن احلديث عن بالد اجلزيرة وبيان مدهنا كما صورىا ادلهلىب يف كتابو انف الذكر على
وفق فقرتُت  :اوذلا احلديث عن اجلانب اجلغرايف والذي تضمن الكالم عن النصوص ادلتعلقة ابدلواقع اجلغرافية للمدن الواقعة
يف ىذا االقليم.واثنيها ذكر اجلانب االقتصادي والذي اشتمل على تناول النصوص ادلتعلقة ابلزراعة والتجارة -دون
الصناعة واليت مل جيد الباحث اشارات عنها -واليت وردت بُت ثنااي ىذا الكتاب ،فضال عن اخلادتة اليت ابرزت اىم ما
توصل اليو البحث ،واحلق يف اخر البحث صورة دلخطوطة الورقة االوىل من كتاب ادلسالك وادلمالك للمهليب.وقد مت
االعتماد على بعض ادلراجع االجنبية واليت قدمت مادة مهمة تتعلق بكتاب ادلهليب وسلطوطتو واوصاف االقاليم اليت انفرد
هبا يف كتابو.

ادلبحث األول  :التعريف بنبذة عن حياة ادلهليب وكتابو ادلسالك وادلمالك
اوال  :امسو ونبذة عن حياتو

ال نكاد نعرف عن حياة ادلهليب اال القليل فحياتو غامضة يف كثَت من نواحيها ولوال كتاب ادلسالك وادلمالك دلا
عرفو احد ،وقد سكت ادلؤلفون القدامى عن الًترتة لو ،فلم صلد لو ذكراً يف كتاب (وفيات االعيان )...البن خلكان
وكتاب (سَت أعالم النبالء) للذىيب و(الوايف ابلوفيات) للصفدي ،وعلى كثرة من ذكرىم ابن تغري بردي يف (النجوم
الزاىرة )...من وفيات العلماء فانو مل يذكره( .)1وكذلك أمهلو ابن احلبال الذي سرد وفيات قوم من ادلصريُت يف( أواخر
القرن الرابع اذلجري وأوائل القرن اخلامس اذلجري /أواخر القرن العاشر ادليالدي واوائل القرن احلادي عشر ادليالدي)(.)2
إذ ورد ذكر امسو بصيغتُت عند ايقوت احلموي فتارة يرد ابسم (احلسن بن دمحم) ضمن تعداده جملموعة من
اجلغرافيُت الذين اعتمد عليهم يف أتليف كتابو (معجم البلدان) شلا ورد يف مقدمة الكتاب ،قال(( :وطبقة أخرى اسالميون
سلكوا قريبا من طريق أولئك]اي رتاعة القدماء من الفالسفة واحلكماء امثال افالطن (افالطون) وفيثاغورس
وبطليموس[ من ذكر البالد وادلمالك وعينوا مسافات الطرق وادلسالك وىم ابن خرداذبو واليعقويب واجليهاين وابن الفقيو وابو
( )1احلسن بن ازتد ادلهليب ،قطعة من كتاب مفقود ادلسالك وادلمالك للمهليب ادلتوىف سنة383ىـ 993/م " صفة بيت ادلقدس ووالة مصر
وصفة دمشق ،حتقيق  :صالح الدين ادلنجد ،رللة معهد ادلخطوطات العربية  /جامعة الدول العربية ،اجمللد  ،4اجلزء ( ،1القاىرة ،)1958 :
ص .44
( )2ادلهليب ،قطعة من كتاب مفقود ادلسالك وادلمالك للمهليب ،ص  44؛ ابراىيم بن سعيد النعماين ادلصري ادلعروف اببن احلبال (ت482 :
ىـ 1389 /م)- ،سلطوط -وفيات ادلصريُت يف العهد الفاطمي ،حتقيق  :صالح الدين ادلنجد ،رللة معهد ادلخطوطات العربية  /جامعة الدول
العربية ،اجمللد  ،2اجلزء (،2القاىرة  :نوفمرب  ،)1956ص ،287 – 286إذ صلد انو ذكر امساء العديد من العلماء ادلصريُت ابستثناء ادلهليب.
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زيد البلخي واالصطخري وابن حوقل وادلقدسي واحلسن بن دمحم ] اي ادلهليب [ وابن ايب عون البغدادي وابو عبيد
البكري))( )3واترة أخرى يرد يف معجم االدابء بصيغة ((أيب احلسن علي بن أزتد ادلهليب))( .)4ومن خالل مقارنة االمسُت
عند ايقوت احلموي يف كتابيو االنفي الذكر يالحظ ان ذكره جاء مقتصراً على ذكر امسو واسم أبيو دون لقبو الذي عرف
بو ورمبا ان ورود امسو هبذه الصيغة (احلسن بن دمحم) كانت شائعة ومعروفة بُت كتاب ادلسالك وادلمالك او يف زمن ايقوت
احلموي شلا ورد يف مقدمة كتابو (معجم البلدان) فضال عن ان اسم االب جاء مغلوطاً عند ايقوت فهو ازتد وليس دمحم،
اما يف معجم االدابء فقد جعل ايقوت امسو االول ىو كنية للمهليب وجعل امسو االول علي وامسو ابيو ورد بصورة صحيحة
وكذا احلال مع اللقب (ادلهليب) شلا ال صلده يف مقدمة معجم البلدان ،والرأي الذي يرجحو الباحث ان ايقوت احلموي كان
لديو ارابك يف ذكر االسم من خالل ما ورد يف كتابيو ،والذي ورد بصيغتُت سلتلفتُت وىو ما اكدتو احدى الدراسات
احملدثة(.)5
بينما صلد ان االسم الصحيح ورد عند ابن العدمي بصيغة ((احلسن بن أزتد ادلهليب))()6ومن ادلتأخرين الذين
تررتوا لو حاجي خليفة بًترتة ال تتعدى بضع كلمات وورد االسم بصيغة ((احلسُت بن أزتد ادلهليب))( ،)7وحذا حذوه
()8
كحالة بصيغة ((حسُت بن أزتد ادلهليب)) مستنداً على حاجي خليفة مع فارق بسيط وىو ان اسم احلسُت جاء خالياً
من (أل) التعريف.
وكنيتو أيب دمحم( )9وال نعرف شيئاً عن نشأتو وحياتو اال انو كان حياً سنة (375ىـ 985/م) وىي سنة أتليفو
لكتابو الشهَت يف اجلغرافيا حسب إشارة ادلستشرق الشهَت آدم متز ( )13()Adem Mezومل يبُت متز على ماذا استند
( )3شهاب الدين ايب عبدهللا ايقوت بن عبدهللا احلموي الشهَت بياقوت احلموي ،معجم البلدان ،دار صادر( ،بَتوت  ،)1995 :ج،1
(مقدمة الكتاب) ؛ ادلهليب ،قطعة من كتاب مفقود ادلسالك وادلمالك للمهليب ،ص .45 – 44
( )4شهاب الدين ايب عبدهللا ايقوت بت عبدهللا احلموي الشهَت بياقوت احلموي ،معجم االدابء ،حتقيق  :احسان عباس ،ط ،1دار الغرب
االسالمي( ،بَتوت  ،)1993 :ج ،4ص .717
( )5أنور زلمود زانيت ،دراسات حتليلية يف مصادر الًتاث العريب ،ط ،1دار زىران للطباعة والنشر (عمان  ،)2311 :ص.319
( )6كمال الدين بن عمر بن ازتد بن ايب جرادة الشهَت اببن العدمي ،بغية الطلب يف اتريخ حلب ،حققو وقدم لو  :سهيل زكار ،دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع(،بَتوت  ،)1988 :ج ،1ص.58
( )7مصطفى بن عبدهللا كاتب جليب القسطنطيٍت الشهَت حباجي خليفة ،كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون ،مكتبة ادلثٌت(،بغداد :
 ،)1941ج ،2ص .1665
( )8عمر رضا كحالة ،معجم ادلؤلفُت ،دار احياء الًتاث العريب ومكتبة ادلثٌت (بَتوت  :د.ت) ،ج ،3ص .313
( )9علي بن عبدهللا الدفاع ،رواد علم اجلغرافيا يف احلضارة العربية واالسالمية ،مكتبة التوبة( ،الظهران-السعودية  ،)1993 :ص.122
( )13ادلهليب ،قطعة من كتاب مفقود ادلسالك وادلمالك للمهليب ،ص  46؛آدم متز ( ،)Adem Mezاحلضارة االسالمية يف القرن الرابع
أع ًّد فهارسو  :رفعت البدراوي ،ط ،5دار الكتاب العريب،
اذلجري أو عصر النهضة يف االسالم ،نقلو للعربية  :دمحم عبد اذلادي أبو ريدهَ ،
(بَتوت  :د.ت) ،ج ،2ص.16
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يف تقدير ىذه السنة اذ ان مصدر معلومتو رلهولة فيما يتعلق إبشارتو عن حياة ادلهليب .ويضيف احد احملدثُت ان الشائع
عن ادلهليب أنو رلهول اذلوية( .)11غَت ان ىناك من يناقض ىذا القول إذ يرى ادلنجد والذي نشر القطعة ادلخطوطة من
كتاب ادلهليب رأايً آخر قائالً(( :غَت أن ىناك من ذكر منها]اي االشارة اىل وجود ادلهليب[ طرفاً من امر ىذا الرجل فياقوت
احلموي يف مقدمة معجم البلدان حتدث عمن سبقو من ادلؤلفُت يف البلدان))( )12ومنهم ادلهليب ،كما سبق وأشار
الباحث.واالشارة الوحيدة اليت وردتنا عن وفاتو ىي ما نقلو لنا حاجي خليفة من ان ادلهليب تويف سنة
(383ىـ993/م)( ،)13وىو شلا انفرد بو حاجي خليفة.

اثنيا  :نبذة عن عصره

اتسم عصر اخلليفة الفاطمي العزيز ابهلل (386-365ه  996-975 /م) وىو ابو منصور نزار بن ادلعز

لدين هللا ايب متيم معد بن ادلنصور ابهلل بكونو كان عصر إزدىار دلصر من الناحية السياسية  ،فهو خامس اخللفاء

الفاطميني والثاين على حكم مصر وىو ما انعكس اجيابياً على وضع البالد من مجيع النواحي ،وعرف عن اخلليفة

العزيز ابهلل أبنو حبو للعلم والثقافة وجمالسة العلماء فشهدت مصر ازدىار احلياة الثقافية ازدىارا كبريا ويف عهده مت
انشاء اجلامع االزىر وىو اول جامعة علمية يف سنة 823ه433 /م.ومن ىذا ادلنطلق فقد أقًتن ذكر ادلهليب وكتابو

(ادلسالك وادلمالك) ابخلليفة الفاطمي العزيز ابهلل( )14إذ كان اخلليفة الفاطمي العزيز ابهلل حيرص على تقريب العلماء
وحيث ان ادلهليب كان من ىذا الصنف ؛ لذا انل حظوة اخلليفة الفاطمي وصار من جلسائو اخلاصُت ،شلا دفع ابخلليفة
الفاطمي العزيز ابهلل اىل أن يستوزره ومن ذلك عرف ادلهليب إبسم الوزير( )15ومن خالل الطرح ادلتقدم يرجح الباحث ان
ادلهليب فضالً عن كونو كان عادلاً ابجلغرافيا فإنو اختذ من الوزارة وظيفة ومهنة اكسبتو مكانة وعمال يف البالط الفاطمي.

اثلثاً :علمو

ذكــر ادلستشــرق الروســي كراتشكوفســكي( )Ignati Iulianovich Krackovskiانــو ظهــر مبص ــر
الفاطمية كتاب لو أتثَت كبَت يف ادلصنفات اجلغرافي ة التالية ولكن ال ديكـن احلكـم عليـو اال مـن خـالل شـذرات متفرقـة ،فقـد
وضــع ادلهلــيب مصــنفو يف (ادلســالك وادلمالــك) للخليفــة الفــاطمي العزيــز ابهلل وعنـوان الكتــاب حســب رأي كراتشكوفســكي

( )11زانيت ،دراسات حتليلية يف مصادر الًتاث العريب ،ص .319
( )12ادلهليب ،قطعة من كتاب مفقود ادلسالك وادلمالك للمهليب ،ص .44
( )13ينظر  :كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون ،ج ،2ص  .1665ويرجح زانيت يف معرض حتليلو لوفاة ادلهليب ان مكان وفاتو رمبا
تكون يف مصر نظراً ألنو عاش فيها جل حياتو .ينظر :دراسات حتليلية يف مصادر الًتاث العريب ،ص .322
( )14ابن العدمي ،بغية الطلب يف اتريخ حلب ،ج ،1ص  348 ،178 ،155 ،88 ،58؛ كاظم عبد الرضا سعيد ،اخلليفة الفاطمي العزيز
ابهلل 386-365ه دراسة سياسية ،رسالة ماجستَت غَت منشورة( ،كلية الًتبية-قسم التاريخ/اجلامعة ادلستنصرية ،)2316:ص ،26 ،13
.38
( )15الدفاع ،رواد علم اجلغرافيا يف احلضارة العربية واالسالمية ،ص.122

() 5

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
العدد ( )35القسم االول  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
ر
الثان
الدول
اض
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي
العلم الخامس واالفت ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

يقودان اىل انو اىل انو كتاب من طراز جغرايف ضمن كتب ادلسـالك وادلمالـك ادلعـروف لديـو جيـدا( )16ومـن خـالل مـا تقـدم
صلد ان اىم علم برع فيو ادلهليب ابلدرجـة االسـاس ىـو علـم اجلغرافيـا ،ويـرى الباحـث حسـب مـا اشـار اليـو الـدفاع ان ادلهلـيب
تلقى تعليمو على كبار ادلفكرين يف مصر ونبغ يف علم اجلغرافيا( )17وىذا يؤيد ما ذىب اليو الباحث ،فضال عن ان ادلهليب

كان لو ادلام اب لنحو واللغة واالشعار ورواية االخبار وتفسَت االشعار حسب اشارة ايقوت احلموي( .)18وقد استفاد ادلهليب
من عالقتو ابخلليفة الفاطمي العزيز ابهلل ببناء ادلدارس وادلكتبات ادلتكاملة يف مصر حيث كانت مصر مركـز الثقافـة وادلعرفـة

يف العامل االسالمي( .)19وعدا ىذا مل يتناىى اىل علم الباحث وجود معلومات اخرى عن ثقافة وعلم ادلهلـيب اال مـن خـالل

اشارة مقتضبة مفادىا أن أاب العباس ازتد بن دمحم بن جعفر ادلؤدب قد حدث عن ادلهليب( )22فيضاف اىل العلوم اليت برع
فيها علم احلديث حسب ما يرجح الباحث من الرواية ادلتقدمة.

رابعاً :رحلتو :

كان ادلهليب من أقرب الناس للخليفة الفاطمي العزيز ابهلل شلا دعاه اىل ارسالو لبالد السودان لدراسة احوال

االىايل ىناك وتقدمي تقرير مفصل عن احلياة االجتماعية والساسية والطرق يف السودان(.)21

()23

وكذلك نقل لنا تيسَت خلف الذي رتع كتاب ادلهليب انو أجتاز بسامراء( ،)22وىذا يدل على انو زار العراق
جاء ابلنص ((وذكر احلسن بن ازتد ادلهليب يف كتابو ادلسمى ابلعزيزي قال  :وأان أجتزت بسر من رأى ]سامراء[منذ صالة
ماد عليو من جانبيو دور كأن اليد رفعت عنها للوقت مل تعدم اال االبواب والسقوف فأما حيطاهنا
الصبح يف شارع واحد ً
فكاجلدد ،فما زلنا نسَت اىل بعد الظهر حىت انتهينا اىل العمارة منها ،وىي مقدار قرية يسَتة يف وسطها مث سران من الغد
على مثال تلك احلال فما خرجنا من آاثر البناء اىل ضلو الظهر وال شك ان طول البناء كان اكثر من ذتانية فراسخ))(.)24

( )16اغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي ،اتريخ االدب اجلغرايف العريب ،نقلو اىل العربية  :صالح الدين عثمان ىاشم ،قام مبراجعتو  :إيغور
بليايف ،جلنة التأليف والًترتة والنشر ،إختارتو االدارة الثقافية يف جامعة الدول العربية( ،القاىرة  ،)1957 :القسم االول ،ص .233
( )17ينظر :رواد علم اجلغرافيا يف احلضارة العربية واالسالمية ،ص.122
( )18ينظر  :معجم االدابء ،ج ،4ص .717
( )19الدفاع ،رواد علم اجلغرافيا يف احلضارة العربية واالسالمية ،ص122
( )23ادلهليب ،قطعة من كتاب مفقود ادلسالك وادلمالك للمهليب ،ص  46؛ايقوت احلموي ،معجم البلدان ،ج ،1ص 69
( )21الدفاع ،رواد علم اجلغرافيا يف احلضارة العربية واالسالمية ،ص.122
( )22احلسن بن ازتد ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،رتعو وعلق عليو ووضع حواشيو  :تيسَت خلف ،ط ،1التكوين للطباعة
والنشر والتوزيع( ،دمشق ،)2336 :ص 115
( )23ادلهليب ،قطعة من كتاب مفقود ادلسالك وادلمالك للمهليب ،ص .46
( )24ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص115
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واورد ابن العدمي قيام ادلهليب بزايرة مدينة حلب جاء يف النص ((قرأت يف كتاب ادلسالك وادلمالك الذي وضعو
احلسن بن ازتد ادلهليب للعزيز الفاطمي ادلستويل على مصر قال  :فأما حلب فهي...مدينة جليلة عامرة آىلة ،حسنة

ادلنازل ،بسور عليها من حجر ،ويف وسطها قلعة على جبل وسط مدينة ال ترام ليس ذلا اال طريق ال مقابلة))( .)25ومن
حالل ما تقدم يرجح الباحث ان ادلهليب رمبا اجتاز مبدن اخرى يف رحلتو اليت مشلت بالد السودان وسامراء يف العراق
وحلب يف بالد الشام من خالل االشارات ادلتقدمة اليت وصلتنا من خالل ادلصادر ادلتقدمة.

خامساً  :التعريف بعلم ادلسالك وادلمالك وأبرز من كتب فيو من البلدانيني

البد لنا قبل الدخول يف تفاصيل كتاب ادلهليب من تقدمي نبذة موجزة عن علم ادلسالك وادلمالك وبيان اشهر من
صنف فيو من البلدانيُت سواء شلن وصلتنا كتبهم او مل تصل ألنو ينتمي اىل ىذه الفئة ،فعلم ادلسالك وادلمالك ىو ِعلم
جديد ظهر يف العصر العباسي( )26وحوايل سنة(  232ه846/م)وبعد قرن من أتسيس الدولة العباسية وحتديدا يف عهد
اخلليفة ادلعتمد على هللا ،أبو العباس أزتد(284-256ىـ892-873/م) ،حيث ظهر علم ادلسالك وادلمالك بوضع ابن
خرداذبو (ت333:ه912/م)( )27متوىل الربيد واألخبار يف بالد اجلبل كتابو الذي ألفو وادلسمى ادلسالك وادلمالك سنة
(231ىـ846 /م).
وتطور ىذا العلم على يد عدد من ادلؤلفُت وكتاب الدواوين الذين كانت تتجمع بُت أيدىم معطيات كثَتة عن
الطرق وادلسالك واخلراج والواردات والنفقات ،وأمساء ادلواضع وىو ما يدرسو ىذا العلم.وأشهر من الف يف ىذا العلم من
البلدانيُت شلن الف كتااب حيمل عنوان (ادلسالك وادلمالك) ىم االصطخري( )28وابن حوقل( )29وادلهليب(-ت 383:ىـ/
993م)  )33( -موضوع ىذا البحث ،والبكري( )31وىؤالء البلدانيُت وصلتنا مؤلفاهتم.

( )25ابن العدمي ،بغية الطلب يف اتريخ حلب ،ج ،1ص .58
( )26كراتشكوفسكي ،اتريخ االدب اجلغرايف العريب ،القسم االول ،ص21-23
( )27أيب الفرج دمحم بن أيب يعقوب اسحاق ادلعروف اببن الندمي ،الفهرست ،ضبطو وشرحو وعلق عليـو وقـدم لـو  :يوسـف علـي الطويـل ،وضـع
فهارسو  :أزتد مشس الدين ،الطبعة االوىل ،دار الكتب العلمية( ،بَتوت  ،)2332 :ص .239
( )28ابن الندمي ،الفهرست ،ص .358
)29(Seboag poal , Ibn Hawkal lea Gahiers de-Tun isie , Tom XVII , A , 1964 , pp.236246 ; Abu'l Kasim ibn haukal , Viae Regua Descriptio Ditionis Mosliemicae ,M.G.De
Geoje ,Bibliothieca Geographorum Arabicorum , (Brill : 1873), pp.VII-VIII.
( )33ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص6
( )31ايب عبيد عبدهللا بن عبد العزيز بن دمحم البكري ،جغرافية األ ندلس وأورواب من كتاب ادلسالك وادلمالك ،حتقيق عبد الرزتن علي احلجي،
ط ،1دار اإلرشاد (بَتوت1387 :ىـ 1968 /م) 34 ،؛ كراتشكوفسكي ،اتريخ االدب اجلغرايف العريب ،القسم االول ،ص.275
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اما من ضاعت مؤلفاهتم ومل تصلنا شلا الف يف ىذا العلم فهم كل من السرخسي ،أزتد بن الطيب (ت286 :
ىـ 899/م)( )32وادلروزي،دمحم بن نصر(ت294:ىـ936/م)( )33واجليهاين،أبو عبد هللا أزتد بن دمحم بن نصر ،توىف
سنة(375ىـ925/م)( ،))34وبلغ ىذا العلم ذروتو يف العصر ادلملوكي مبوسوعة(مسالك األبصار يف شلالك األمصار)
دلؤلفها ابن فضل هللا العمري ادلتوىف سنة)749ىـ  1338/م)( ،)35واختتم بكتاب يف بيان الطرق وادلسالك وادلسمى (زبدة
كشف ادلمالك وبيان الطرق وادلسالك)خلليل بن شاىُت الظاىري ادلتوىف سنة)  873ه  1468/م)( ،)36الذي يعد آخر
ادلصنفات العربية اإلسالمية يف ىذا العلم.

سادسا :وصف خمطوطة الكتاب

تعد سلطوطة كتاب ادلسالك وادلمالك للمهليب من سلطوطات االمربوزايان والذي تناول فيو ادلهليب اتريخ العرب
واالاثر االسالمية وعدتو احدى الدراسات االجنبية من جغرافيي مصر والذي عاش يف القرن ( 4ىـ 13/م)(.)37
وعلى الرغم من ضياع الكتاب اخلاص ابدلهليب فقد استطاع الدكتور صالح الدين ادلنجد احلصول على سلطوط
ص ِدراً أايىا بقولو ((قرأت يف كتاب ادلسالك
ليمٍت يدعى دمحم بن احلسن الكالعي ينقل صاحبو عن ادلهليب عدة قطع ُم َ
وادلمالك العزيزي تـأليف احلسن بن ازتد ادلهليب .)38())...وىذا ادلخطوط جاء ضمن رلموع ديٍت برقم  G-3وىو من

( )32ابن الندمي ،الفهرست ،ص 111
( )33ابن الندمي ،الفهرست ،ص 357
(V. Minorsky , A False Jayhāni , Bulletin of the School of Oriental and African )43
Studies, University of London , Cambridge University Press , Vol. 13, No. 1 (1949), p7
(asemin G kpinar, H fische Musikkultur im klassischen Islam : Ibn Fa lallāh al- )43
Umarī (gest
) ber die dichterische und musikalische Kunst der
S ngersklavinnen, (Leiden Boston, Brill : 2020) , P.8
( )36خليل بن شاىُت الظاىري،زبدة كشف ادلمالك وبيان الطرق وادلسالك وادلنشور حتت عنوان
ZOUBDAT KASHF EL-MAMÂLIK TABLEAU POLITIQUE ET ADMINISTRATIF
DE L'EGYPTE , DE LA SYRIE ET DU HIDJAZ SOUS LA DOMINATION DES
SULTANS MAMLOUKS DU XIII ' AU XV ' SIECLE , PAR KHALIL ED-DAHIRY
TEXTE ARABE PUBLIE PAR PAUL RAVAISSE ,IMPRAIMERIE NATIONALE ,
ERNEST LEROUX (PARIS : 1894) , P.4
»)43(Sh.Tamari , AL-MUHALLABĪ S («AL-MASĀLIK WAL-MAMĀLIK
AMBROSIANA MS). CHRISTIAN CONCEPTION OF THE AQṢĀ MOSQUE IN
JERUSALEM , Rivista degli studi orientali, Vol. 59, Fasc. 1/4, Published by: Sapienza
- Universita di Roma , (Roma : 1984) , p.323-324
( )38زانيت ،دراسات حتليلية يف مصادر الًتاث العريب ،ص  319؛ وحول صورة الورقة االوىل من ادلخطوط ينظر آخر البحث ؛
Bibliography of Art and Architecture in the Islamic World ,(BRILL:2012),
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سلطوطات مكتبة االمربوزايان كما سبق واشار الباحث وقد ضم ىذا اجملموع أوراق قددية اىل جانب اخرى احدث منها
واوراق قطعة كتاب ادلسالك وادلمالك يرجح أهنا من القرن ( 5ىـ 11/م) حسب ادلنجد ،خطها واضح قليل االعجام وتقع
يف  14ورقة من  65-Vاىل  87 – Vيف الصفحة  33سطراً ويف السطر  13كلمات وقد تبلغ  13كلمة ،أوذلا  :قال
دمحم بن احلسن الكالعي قرأت يف كتاب ادلسالك وادلمالك العزيزي تـأليف احلسن بن ازتد ادلهليب(.)39

سابعاً  :تسمية الكتاب وأمهيتو

يف عام  375ىـ985/م وضع ادلهليب كتابو البلداين الذي عرف ابمسُت اوذلما (العزيزي)نسبة اىل اخلليفة

الفاطمي العزيز ابهلل

()42

والذي أىداه أايه

()41

اذ طلب اخلليفة الفاطمي العزيز من وزيره ان يضع لو كتاابً مفصالً يف

اجلغرافيا عن العامل العريب واالسالمي ،وابلفعل اف ادلهليب كتابو ومساه هبذا االسم تقديراً للخليفة الفاطمي العزيز ابهلل(،)42
اما االسم الثاين فهو كتاب ادلسالك وادلمالك اذ جاء يف دائرة ادلعارف االسالمية مادة (جغرافيا) انو الف يف ذلك القرن
()43

كتاب ادلسالك وادلمالك للمهليب
وورد ىذا االسم لدى رتيع البلدانيُت الذين نقلوا عن ادلهليب السيما ايقوت احلموي وابو الفداء حسب اشارة
()44

ويضيف كراتشكوفسكي( )45أن كتاب ادلهليب يعرف ابلعنوانُت -اللذين

ادلنجد يف القطعة اليت حققها من الكتاب
ذكرا آنفاً -
من خالل ما تقدم تربز أمهية الكتاب أبنو على الرغم من اننا من الصعب ان ضلكم على قيمة الكتاب العلمية
لفقدان الكتاب غَت ان ىناك امرين جيعالن لو شأانً :اوذلما  :انو كتاب فاطمي ،والتواليف الفاطمية اليت وصلت الينا
اندرة ،واثنيهما  :انو كان مصدراً للمؤلفُت من البلدانيُت الالحقُت السيما من الذين كانوا بعده(.)46

 vol.2.p.208؛واالمربوزايان مكتبة اترخيية تقع يف مدينة ميالنو ابيطاليا .ينظر حوذلا  :ايفجينو جريفيٍت (،)Evgenio Griffini
ادلخطوطات العربية مبكتبة االمربوزايان مبيالنو-ايطاليا وادلنشور حتت عنوان :
Evgenio Griffini, Lista Dei Manoscritti Arabi Nuovo Fondo Della Biblioteca Ambrosiana
Di Milano , Continuazione vedi ,(Milano : 1919), vol.III , p.87
( )39ادلهليب ،قطعة من كتاب مفقود ادلسالك وادلمالك للمهليب ،ص .47
( )43زانيت ،دراسات حتليلية يف مصادر الًتاث العريب ،ص 319
( )41متز ،احلضارة االسالمية يف القرن الرابع اذلجري ،ج ،2ص16
( )42الدفاع ،رواد علم اجلغرافيا يف احلضارة العربية واالسالمية ،ص122
( )43كرامرز  ، J.H.Kramersمادة (جغرافيا) ،دائرة ادلعارف االسالمية ،تررتها للعربية  :أزتد الشنتناوي وآخرون ،مطبعة الشعب
(القاىرة  ،)1969 :مج  ،7ص .22
( )44ادلهليب ،قطعة من كتاب مفقود ادلسالك وادلمالك للمهليب ،ص.46 – 45
( )45ينظر  :اتريخ االدب اجلغرايف العريب ،القسم االول ،ص .133
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اثمناً  :نقوالت البلدانيني عن ادلهليب

أشار كراتشكوفسكي اىل ان ايقوت احلموي أوىل كتاب ادلهليب عناية خاصة ضمن مصادره فيضعو جنباً اىل
جنب مع جنب مع ادلقدسي البشاري ،فضالً عن بالد السودان ومواضع سلتلفة من اجلزيرة العربية( )47وصلد ان ابن العدمي
()48
قد نقل عنو بعض ادلقتظفات السيما وصف بعض مدن بالد الشام مثل حلب ومعرة مصرين وادلصيصة وطرسوس
ويالحظ ان تركيز ادلهليب كان منصباً على وصف مدن بالد الشام الشمالية.
ولعل اكثر من نقل عنو من البلدانيُت ىو ابو الفداء وجاء النقل عنو بواقع  138نصاً واشارة دتثل مواقع مدن

وقرى سلتلفة( ،)49واستعان بو البلداين حافظ آبرو يف بداية القرن ( 9ىـ15/م) عندما وضع مصنفو يف اجلغرافيا(.)53

ادلبحث الثاين  :وصف بالد اجلزيرة وبيان مدهنا كما صورىا ادلهلىب

يعد كتاب ادلسالك و ادلمالك أو مايعرف ب ـ (الکتاب العزيزي) من اقدم كتب ادلسالكيات والذي يندرج ضمن
ادلصنفات البلدانية وىو من أتليف ادلهليب احلسن بن أزتد ،كتبو ادلهليب يف البلدانيات للخليفة العزيز ابهلل الفاطمي
وإليو(أي اخلليفة الفاطمي العزيز ابهلل) نُسب ،والكتاب كان يف حكم ادلفقود ،حىت يسر هللا للباحث واالستاذ تيسَت
خلف فعمل على رتع الكتاب والتعليق عليو،حىت انو رتع نصوصو من بطون ادلصادر ،وعلق عليها .ويعد ىذا الكتاب
مهما يف التوثيق دلدينة ادلوصل واقليم اجلزيرة إذ أنو قدم بضع اشارات مهمة من خالل بعض النصوص واليت ركزت على
بيان االعمال التابعة للموصل او اليت كانت قريبة منها حبكم ادلوقع اجلغرايف للمدينة بوصفها حاضرة(عاصمة) اقليم اجلزيرة.
ومن ىذا ادلنطلق جاء ىذا ادلبحث ليدرس االوصاف العامة دلدن ىذا االقليم كما صورىا ادلهليب مقسمة على جانبُت بناء
على ادلعطيات البلدانية ادلتوفرة يف النصوص ،وىي اجلانب اجلغرايف واجلانب االقتصادي.
( )46ادلهليب ،قطعة من كتاب مفقود ادلسالك وادلمالك للمهليب ،ص.46
( )47ينظر  :اتريخ االدب اجلغرايف العريب ،القسم االول ،ص233
( )48ابن العدمي ،بغية الطلب يف اتريخ حلب ،ج ،1ص .469 ،348 ،178 ،155 ،88،134 ،63 ،58
( )49عماد الدين امساعيل ادلشهور أبيب الفداء (ت  732 :ىـ /م) ،تقومي البلدان ،مكتبة الثقافة الدينية( ،القاىرة  ،)2337 :ص ،25
،143-139 ،136 ،133 ،133 ،128 – 127 ،122 ،112 ،138 ،136 ،132 ،97 – 96 ،94 ،87 ،77 ،58 ،52
،261 ،256 ،243 ،233 ،229 ،227 ،211 ،239 ،181 ،178 ،172 ،173 ،167 ،165 – 164 ،161 ،158 ،142
،298 ،295 ،293 – 292 ،289 ،286 ،284 ،282 – 281 ،279 – 278 ،274 – 273 ،271 – 273 ،267 ،265
351 ،349 ،345 ،339 ،336 ،334 – 333 ،333 ،327 ،324 ،321 ،318 ،313 ،313 ،336 ،334 ،332 – 331
– ،396 ،388 ،384 – 383 ،381 ،377 – 376 ،373 – 371 ،368 ،365 ،363 – 362 ،357 ،355 – 354 ،352
،477 ،474 ،465 ،462 ،463 – 459 ،454 ،451 – 453 ،445 ،433 ،427 ،424 ،414 ،411 ،436 ،433 ،398
،553 ،546 ،544 ،539 ،526 ،524 ،521 ،516 ،511 ،539 ،498 ،498 ،495 ،493 ،488 ،484 ،481 ،479
575 ،572 ،566 – 565 ،563 ،557 – 556
( )53كراتشكوفسكي ،اتريخ االدب اجلغرايف العريب ،القسم االول ،ص.233
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اوالً  :اجلانب اجلغرايف

ابتدأ ادلهليب بتحديد موقع بالد اجلزيرة بعنوان ابرز ىو (ذكر اجلزيرة بُت دجلة والفرات)( )51مث ذكر امساء اثٍت

عشر مدينة من مدن اجلزيرة مرتبة على احلروف اذلجائية( )52مث عرج على ذكر اول مدينة جغرافياً وىي برقعيد ذاكراً عنها

((ومن مدن اجلزيرة برقعيد))( )53وال صلد ما يشابو ىذا النص يف كتب ادلسالك وادلمالك ،أما مدينة بلد فقد ذكر ادلهليب
عنها اهنا (( بلد على دجلة))( ،)54وذكر ابن خرداذبو أهنا ((من داير ربيعة وكورىا بلد)55())...أما ابن حوقل فأشار اىل

اهنا مدينة يف اشارتُت دون حتديد موقوعها على هنر دجلة

()56

يف حُت ذكر البكري ان بلد من كور اجلزيرة دون اضافة

تذكر( )57فمن خالل ما تقدم صلد ان ادلهليب قد تفرد بذكر موقع بلد على هنر دجلة يف حُت اتفق ابن خرداذبو والبكري
على اهنا كور من كور ربيعة ويف رواية االخَت من كور اجلزيرة وكال الرأيُت صحيحُت الهنما ادلوصل حاضرهتما .ويتصل
الكالم حول مدينة حديثة ادلوصل والنص البلداين ادلتعلق ابدلدينة والذي ذكره ادلهليب يرتبط بنهر الزاب قال ادلهليب ((ومن

حتت حديثة ادلوصل يصب الزاب الكبَت))( )58وابدلقارنة مع ما اوردتو كتب ادلسالك وادلمالك صلد ان ذكر اجلانب اجلغرايف
ادلرتبط ابدلدينة ادلتقدمة جاء لدى ابن خرداذبو قريباً شلا اورده ادلهليب عند ذكر ابتداء خروج هنر دجلة من منابعو أبعلى
بالد اجلزيرة ماراً بعدد من ادلدن حىت يصَت ((اىل مدينة بلد ومدينة ادلوصل وفيما بينهما اىل احلديثة))( )59أما االصطخري
فروايتو عن ادلدينة قريبة شلا ذكره ابن خرداذبو حول منابع ورلرى هنر دجلة مارا ابحلديثة وادلوصل( )62وىناك نص آخر يبُت

( )51ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص 139
( )52ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص .112 – 139
( )53ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص 139
( )54ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص 139
( )55ايب القاســم عبيــدهللا بــن عبــدهللا ادلعــروف اببــن خرداذبــو ،ادلســالك وادلمالــك ،حــرره  :م.ج.دي غويــو ( ،)M.J.De Goejeمطبعــة
بريل(،ليدن  ،)1889 :ص 245
( )56ايب القاسم النصييب الشهَت اببن حوقل ،كتاب صورة االرض ،منشورات دار ومكتبة احلياة( ،بَتوت  ،)1992 :ص198
( )57ايب عبيد عبدهللا بن عبد العزيز بن دمحم البكري ،ادلسالك وادلمالك ،حتقيق  :رتال طلبة ،ط ،1دار الكتب العلمية(،بَتوت ،)2333 :
ج ،2ص65
( )58ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص113
( )59ينظر  :ادلسالك ادلمالك ،ص232
( )63ا يب اسحاق ابراىيم بن دمحم الفارسي االصطخري ،مسالك ادلمالك ،دار صادر( ،بَتوت  :د.ت) اوفسيت عن مطبعة بريل(،ليدن :
 ،)1927ص.72
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موقع ادلدينة على النهر قال االصطخري((واحلديثة على شط دجلة من شرقيو))()61وذكر ابن حوقل عنها ما نصو ((ومن
()63

اسافل ادلوصل مدينة تعرف ابحلديثة...يف ضمن ادلوصل وأعماذلا))( )62اما البكري فأكتفى بعدىا من كور ادلوصل
يالحظ شلا تقدم من نصوص جغرافية تتعلق ابحلديثة ان ادلهليب قد أنفرد بذكر موقع هنر الزاب االسفل الذي يقع اىل
اجلنوب منها ـ اما ابن خرداذبو واالصطخري فقد بينا موقع ادلدينة من هنر دجلة ،وما ىو مشًتك بُت ابن حوقل والبكري
ىو ذكر اجلانب ادلتعلق من كوهنا احدى كور ادلوصل ومن اعماذلا.
()65

اما الرىا فذكر عنها ادلهليب اهنا تقع مشال شرق هنر الفرات( )64وقال عنها االصطخري اهنا مدينة وسطة
ولعل ىذا شلا يرتبط حبجم ادلدينة ،او بتوسطها بُت مدينتُت شلا مل يوضحو االصطخري ،لكن ابن حوقل وضح ىذه ادلسألة

بقولو ((ومدينة الرىا مدينة وسطة بُت ادلدن))( )66أي اهنا تتوسط بُت ادلدن ،ومن خالل ما تقدم يتضح لدى الباحث
مدى تفرد ادلهليب يف روايتو عن ادلدينة وبيان موقعها من هنر الفرات على العكس من بقية البلدانيُت الذين بينوا موقعها من
خالل توسطها او وقوعها يف منطقة تتوسط عدد من ادلدن من دون توضيح ماىية ىذه ادلدن.
أما حران فجاء ذكرىا عند ادلهليب من خالل ارتباط موقعها أبحد اجلبال قال  (( :واجلبل منها يف مست اجلنوب

والشرق))( ،)67وذكر عنها االصطخري ان حجمها يف الكرب يلي مدينة الرقة

()68

أما ابن حوقل فقد اكد اشارة

االصطخري يف النص االول بقولو ((وحران مدينة تلي الرقة يف الكرب))( ،)69أما االشارة الثانية واليت تعد قريبة جدا من
نص ادلهليب حول موقعها من احد اجلبال القريبة قال ابن حوقل ما نصو ...(( :وىي مدينة يف بقعة حيتف هبا جبل

مستدير يومُت يف مثلهما ورتيعها مستواة))

()72

أما البكري فأورد اشارتُت بلدانيتُت عنها منها اهنا من مدن االقليم الرابع

من اقاليم ادلعمور من االرض فضال عن كوهنا من كور اجلزيرة(.)71

( )61االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص75
( )62ينظر  :كتاب صورة االرض ،ص 198
( )63البكري ،ادلسالك وادلمالك ،ج ،2ص63
( )64ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص113
( )65االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص76
( )66ابن حوقل  :كتاب صورة االرض ،ص234
( )67ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص113
( )68االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص76
( )69ابن حوقل  :كتاب صورة االرض ،ص234
( )73ابن حوقل  :كتاب صورة االرض ،ص234
( )71البكري ،ادلسالك وادلمالك ،ج ،1ص134-133

()12

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
العدد ( )35القسم االول  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
ر
الثان
الدول
اض
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي
العلم الخامس واالفت ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

أما رأس العُت فذكر عنها ادلهليب اهنا اول مدن داير ربيعة من جهة داير مضر()72أما االصطخري فقال يف

حقها ((ورأس عُت مدينة على مستوى...ورأـس عُت مدينة أكرب من كفرتواث))( )73أما البكري فاشار اىل رأس العُت من
حيث وجود هنر اخلابور الذي جيري منو( .)74يف حُت ان مدينة السن قال عنها ادلهليب اهنا تقع على شاطئ دجلة وىي

عامرة وعندىا يصب الزاب الصغَت

()75

اما االصطخري فـأشار اىل اىل مدينة السن عند بيان حد بالد اجلزيرة مبيناً ان

موقعها على هنر دجلة ( )76اما البكري فذكر اهنا من كور ادلوصل ( )77ـ ومن خالل مقارنة نصي ادلهليب واالصطخري صلد
ان ىناك تقارابً يف التوصيف البلداين من حيث بيان موقعها على هنر دجلة واكتفاء
ادلهليب بذكر مصب الزاب الصغَت الذي يكون قرهبا اما اشارة البكري فهي اتصلت بكون السن احد اعمال
ادلوصل من دون إعطاء توصيفات اخرى .وجاء ذكر قرقيسيا عند ادلهليب من خالل النص التايل ((وقرقيسيا مدينة شرقي
الفرات واخلابور الذي خيرج من رأس عُت فيصب اىل الفرات قريباً منها))
مقتضبة بقولو))مث اىل قرقيسيا ذات اليسار))

()79

()78

واشارة ابن خرداذبو حول قرقيسيا جاءت

أما االصطخري فذكر عنها فذكرىا اهنا تقع على الفرات

()82

اما ابن

حوقل فجعلها مدينة على اخلابور( )81وذكر عنها البكري ان قرقيسيا من مدن االقليم الرابع( )82ويف اشارة اخرى للبكري
أن ((هنر اخلابور فمبعثو من رأس العُت من أعلى أرض اجلزيرة وديتد من اذلرماس وىو هنر ينصب يف الفرات مبوضع يسمى

قرقيسيا))( )83واخر اشارة للبكري عن قرقيسيا اهنا من كور اجلزيرة( )84ومن خالل مقارنة النصوص ادلتقدمة صلد ان ىناك
شبو اتفاق بُت البلدانيُت ان موقع ادلدينة على هنر الفرات وىذا ما جعلها من ادلدن ادلهمة ذات الثراء وىذا ما دفع ادلهليب
اىل جعلها من ادلدن ذات اليسار مع اختالف ورد عند ابن حوقل ان موقعها على هنر اخلابور .اما مدينة نصيبُت فجعلها
( )72ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص111
( )73االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص74
( )74البكري ،ادلسالك وادلمالك ،ج ،1ص ،176ج ،2ص64
( )75ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص111
( )76االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص72
( )77البكري ،ادلسالك وادلمالك ،ج ،2ص63
( )78ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص112
( )79ابن خرداذبو ،ادلسالك وادلمالك ،ص 96
( )83االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص71
( )81ابن حوقل  :كتاب صورة االرض ،ص234
( )82البكري ،ادلسالك وادلمالك ،ج ،1ص 134
( )83البكري ،ادلسالك وادلمالك ،ج ،1ص176
( )84البكري ،ادلسالك وادلمالك ،ج ،2ص65
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ادلهليب قصبة داير ربيعة وهنرىا هنر اذلرماس

()85

أما االصطخري فجعلها انزه بلد ابجلزيرة وىي مدينة كبَتة

حوقل فأشار اىل أهنا من أجل بقاع اجلزيرة وأحسن مدهنا

()87

()86

اما ابن

أما البكري فذكر أهنا من مدن االقليم الرابع ضمن كورة

اجلزيرة( )88وصلد ان ىناك اتفاق بُت البلدانيُت على ما وصلت اليو مدينة نصيبُت يف القرن ( 4ىـ 13/م( من الشهرة وسعة
الرقعة وطيب ادلوقع قياساً بباقي مدن اجلزيرة.

اثنياً  :اجلانب االقتصادي

يشتمل ىذا اجلانب على ذكر النشاطات ادلتنوعة ما بُت زراعة وصناعة وجتارة شلا ذكره ادلهليب يف وصف اقليم

اجلزيرة ،ففيما يتعلق مبدبنة آمد فذكر ادلهليب اهنا تشتمل على عيون ماء وذلا بساتُت ومزارع كثَتة( )89اما االصطخري فذكر

اهنا كثَتة الشجر والزروع( ،)92اما ابن حوقل فجاء ذكر آمد عنده مبا نصو (( وأبمد مزارع كثَتة داخل سورىا مياه
وطواحن على عيون تنبع منها وكان ذلا ضياع ورساتيق...ومزارع برمسها)91())...ومن خالل مقارنة نصوص البلدانيُت
ادلتقدمُت مع نص ادله ليب يتضح مدى غٌت ووفرة االراضي الزراعية اليت تعتمد على مياه العيون والينابيع فضال عن وجود
حجارة الطواحُت السوداء اليت دتتاز هبا ادلدينة.
أما برقعيد فذكر عنها ادلهليب ان فيها اسواق كثَتة

()92

اما ابن خرداذبو فقد اتى على ذكر برقعيد عند ذكر

الطريق التجاري الواصل بُت ادلوصل ونصيبُت والذي تشكل برقعيد واحدة من زلطاتو التجارية()93ـ ومن خالل مقارنة
النصُت ادلتقدمُت صلد ان ىذه ادلدينة كانت ذات امهية جتارية كبَتة بداللة وجود كثرة يف االسواق وىذا أتى من وقوعها
على طريق جتاري مهم كانت تسلكو القوافل التجارية وىو طريق ادلوصل -نصيبُت.
وجاء ذكر بلد عند ادلهليب من خالل وقوعها على الطريق التجاري الرابط بُت ادلوصل وبينها

()94

وصلد ذات

االشارة لدى ابن خرداذبو( )95اما االصطخري( )96فأكد ما ذىب اليو ادلهليب وابن خرداذبو من دتيز ادلدينة بوقوعها على
( )85ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص112
( )86االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص73-72
( )87ابن حوقل  :كتاب صورة االرض ،ص191
( )88البكري ،ادلسالك وادلمالك ،ج  ،1ص ،134ج ،2ص65
( )89ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص 139
( )93االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص73
( )91ابن حوقل  :كتاب صورة االرض ،ص231
( )92ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص 139
( )93ابن خرداذبو ،ادلسالك وادلمالك ،ص214 ،95
( )94ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص 139
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طريق جتاري مهم .وىو ما ذىب اليو ابن حوقل ايضاً( )97وأضاف ابن حوقل ايضا حبق بلد ما نصو (( :وكانت ببلد
()98

ادلدينة...عروب كثَتة دارت إِعماالً وجهازاً اىل العراق .وبلد ادلذكورة فكانت مدينة كثَتة الغالت واالموال واجلهاز))
ومن خالل مقارنة النصوص ادلتعلقة ببلد صلد ان ىناك اتفاقاً بُت نص ادلهليب وما ذكره البلدانيون من امهية ادلدينة جتارية
فضال عن اشارة ابن حوقل ادلفصلة عن جوانبها ادلتعلقة ابلزراعة منها تصديرىا حجارة العروب(الطواحُت) اىل اقليم العراق
وما كانت جتنيو ادلدينة من أموال وعائدات من خالل جتارة العروب.
أما تل أعفر (تلعفر) فقد اتى ادلهليب على ذكرىا من خالل ارتباطها جتارايً بسنجار وبلد( ،)99وورد ذكر تل

أعفر(تلعفر) عند االصطخري من خالل شهرهتا بزراعة النخيل( )122اما احلديثة فاتى ادلهليب على ذكرىا من خالل قرهبا
من ادلوصل ووقوعها على الطريق التجاري الرابط بُت ادلدينتُت( ،)121وىو ما أكده ابن خرداذبو عند ذكر ادلدن الواقعة

على هنر دجلة ومنها مدينيت ادلوصل واحلديثة( ،)122اما االصطخري فذكر عن احلديثة اهنا مدينة نزىة جداً ذات بساتُت

واشجار وزروع وذلا مباخس( )123أما ابن حوقل فذكر عنها جوانب تتعلق ابلثروة احليوانية منها اهنا كثَتة الصيود فضالً عن

كوهنا واسعة اخلَتات وتشتهر بوجود العروب على هنر دجلة( )124ومن خالل مقارنة رواييت االصطخري وابن حوقل صلد
اتفاقاً فيما يتعلق بشهرة ادلدينة زراعياً مع انفراد ابن حوقل بذكر دتيز ادلدينة ابلثروة احليوانية ووجود العروب على دجلة،
وكال الروايتُت ركزات على اجلانب الزراعي على خالف رواية ادلهليب وابن خرداذبو اللتُت ركزات على اجلانب التجاري.
أما الرىا فلم أيت ادلهليب على شي من جوانبها االقتصادية ،يف حُت جاء ذكر ىذه اجلوانب لدى االصطخري
أبشارة مقتضبة بقولو ((وذلا مياه وبساتُت كثَتة وزروع))( )125اما ابن حوقل فقال يف حقها ((وذلا مياه وبساتُت وزروع

( )95ابن خرداذبو ،ادلسالك وادلمالك ،ص 214
( )95االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص72
( )97ابن حوقل  :كتاب صورة االرض ،ص193
( )98ابن حوقل  :كتاب صورة االرض ،ص198
( )99ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص 113
( )133االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص73
( )131ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص 113
( )132ابن خرداذبو ،ادلسالك وادلمالك ،ص232
( )133االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص75
( )134ابن حوقل  :كتاب صورة االرض ،ص198
( )135االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص76
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كثَتة نزىة))( )126ويرجح الباحث ان نص االصطخري وابن حوقل يكاد يكون متشاهبا دتاماً فيما يتعلق بشهرة ادلدينة
زراعياً مع وجود تقدمي وأتخَت يف كال النصُت.
أما حران فذكر عنها ادلهليب اهنا دتتاز بًتبتها احلمراء وشرب اىلها من قناة جتري من عيون خارج ادلدينة ومن

اآلابر( .)127اما االصطخري فأشار اىل ان ادلدينة قليلة ادلاء والشجر وذلا مباخس( )128أما ابن حوقل فأشار اىل اهنا ((من
تلك ادلدن قليلة ادلاء والشجر وزروعها مباخس وكان ذلا غَت رستاق وكور جليلة))( )129ومن خالل مقارنة النصوص
ادلتقدمة صلد انفراد ادلهليب بذكر نوع تربتها مع وجود اتفاق بُت النصوص الثالثة على قلة مياىها واعتماد اىلها على مياه
االابر للشرب ،واعتماد زراعتها على قلتها على مياه االمطار.
وجاء ذكر رأس عُت عند ادلهليب بكوهنا رأس ماء اخلابور دون اي اضافة( )112اما االصطخري فذكر ان ارضها
الغالب عليها القطن وخيرج منها زايدة على ثالذتائة عُت كلها صافية تعكس ما حتتها على قامات فتجتمع مياىها حىت

يصَت منها هنر اخلابور))( )111يف حُت أشار ابن حوقل اليها بقولو (( وكان داخل السور ذلم من ادلزارع والطواحُت
والبساتُت ما كان يقوهتم...وفيها من العيون ما ليس ببلد من بالد االسالم وىي اكثر من ثالذتائة عُت جارية كلها صافية

وجتتمع ىذه ادلياه حىت تصَت هنراً واحداً وجيري على وجو االرض يعرف ابخلابور))( )112ومن خالل مقارنة النصوص
ادلتقدمة صلد ان الرواية ادلقتضبة للمهليب تتعلق مبنبع هنر اخلابور وبكون مدينة رأس العُت ىي مصدر مياىو ،وصلد ان رواية
االصطخري وابن حوقل فيها شيء من السعة شلا مل يذكره ادلهليب وىو وجود ثالذتائة عُت يف ادلنطقة وفيها اتفاق بُت
االثنُت مع انفراد ابن حوقل بذكر لوجود ادلزارع والبساتُت والطواحُت اليت دتَت اىل ادلدينة ولعل ىذا يدفعنا اىل القول أبن
ىذه ادلدينة تشتهر بزراعة احلنطة والشعَت بداللة وجود ادلزارع وحجارة الطواحُت ادلنتجة للدقيق.
()114

اما السن فذكر ادلهليب اهنا عامرة( )113اما االصطخري فذكر ادلدينة من حيث ارتباطها بوجود هنر دجلة
وكلمة عامرة تدفع الباحث لطرح احتماالت منها انو رمبا يقصد هبا عامرة اي ذات وفرة ابدلال ورمبا ان للكلمة داللة ترتبط

( )136ابن حوقل  :كتاب صورة االرض ،ص 234
( )137ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص111
( )138االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص76
( )139ابن حوقل  :كتاب صورة االرض ،ص 234
( )113ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص111
( )111االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص74
( )112ابن حوقل  :كتاب صورة االرض ،ص233
( )113ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص111
( )114االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص171
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بوجود الناس فيها او اهنا عامرة ابلناس ورمبا يكون ادلعٌت مرتبط بعمران ادلدينة وتوسعها وال ننسى ان مدينة السن مدينة
ذات طابع زراعي لوقوعها على هنر دجلة شلا اكده االصطخري فيالحظ انو على الرغم من قلة ادلادة اليت وصلتنا على اقل
تقدير من خالل نصوص كتاب ادلسالك وادلمالك اال انو من ادلمكن ان نستشف اهنا مدينة ذات اقتصاد جيد يعتمد على
الزراعة.
اما قرقيسيا فاالشارة الواردة عنها عند ادلهليب ترتبط ابخلابور الذي ((خيرج من رأس عُت فيصب اىل الفرات قريباً
منها))

()115

وأشار ابن خرداذبو بوقوعو على الطريق التجاري الواصل بُت بلد وسنجار مث قرقيسيا

االصطخري مرتبطة بوقوع ادلدينة على هنر الفرات

()117

()116

وأتيت اشارة

وأضاف االصطخري أبن ذلا بساتُت واشجار كثَتة وزروع

نزىة))( ،)118وترتبط االشارة اليها عند ابن حوقل بنهر اخلابور الذي يقع نواحي قرقيسيا()119ـ ،اما البكري فقدم اشارة
قريبة شلا ذكره ابن حوقل قال (( ويقع يف الفرات يف ارض اجلزيرة هنر اخلابور مبوضع يسمى قرقيسيا))( )122وجل االشارات
ركزت على ثالثة جوانب موقع ادلدينة من هنر الفرات وذكر هنر اخلابور وما تتمنع بو ادلدينة من جوانب تتعلق ابلزراعة.
اما ماكسُت فاشار ادلهليب اىل امهية موقعها لتجاري الفاصل بُت قرقيسيا وسنجار( )121ما يشابو ىذا النص يف

جزء منو بذكر الطريق الواصل ين سنجار وماكسُت )122(.وآخر مدينة ذكرىا ادلهليب ضمن اقليم اجلزيرة ىي نصيبُت وذكر

وجود هنرىا ادلسمى ابذلرماس وان هبا عقارب قاتلة( )123على ان ابن خرداذبو جاء على ذكر نصيبُت بذكر الطريق التجاري
الذي يفصل بينها وبُت ادلوصل( )124أما االصطخري فذكر اهنا انزه بلد ابجلزيرة واكثرىا خضرة وسلرج مائها شعب فوق
جبل يعرف ببالوسا وىو انزه مكان هبا حىت ينبسط يف بساتينها ومزارعها وذلم مع ذلك فيما بعد عن ادلدينة مباخس
()125
أجل بقاع
كثَتة...وهبا عقارب كبَتة قاتلة موصوفة))
وخصها ابن حوقل بنص طويل نقتبس منو قولو ((وكانت من ّ

( )115ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص112
( )116ابن خرداذبو ،ادلسالك وادلمالك ،ص219 ،96
( )117االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص،71
( )118االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص 77
( )119ابن حوقل  :كتاب صورة االرض ،ص233
( )123البكري ،ادلسالك وادلمالك ،ج ،1ص 271 ،134
( )121ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص112
( )122ابن حوقل  :كتاب صورة االرض ،ص193
( )123ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص112
( )124ابن خرداذبو ،ادلسالك وادلمالك ،ص95
( )125االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص73-72
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اجلزيرة واحسن مدهنا واكثرىا فواكو ومياىاً ومتنزىات وخضرة نظرة اىل سعة غالت من احلبوب والقمح والشعَت والكروم
الرائعة الزائدة عن حد الرخص...وسلرج مائها من شعب جبل يعرف ببالوسا وىو انزه مكان هبا حىت ينبسط يف بساتينها
ومزارعها ،ويدخل اىل كثَت من دورىا ويغدق الربك اليت يف قصورىا وكان ذلم مع ذلك فيما بعد من ادلدينة ضياع مباخس
كبار جليلة عظيمة غزيرة السائمة والكراع دارة الغالت والنتاج...وبنصيبُت عقارب قاتلة موصوفة مشهورة...وبنواحيها
حيات موصوفة تفوق احليات يف سرعة القتل ومضاء ادلنية))( .)126ومن خالل ما تفدم من نصوص صلد ان ادلهليب على
الرغم من اشارتو ادلقتضبة لكنو يشًتك مع البلدانيُت يف وصف عقارب ادلدينة وبيان احجامها مع تفصيل جزئي عند ابن
حوقل يف ذكر مسماىا بنوعيو (عقارب) اترة وأخرى(حيات) مع ذكر تفاصيل النشاط الزراعي القوي يف ادلدينة وما تشتهر
بو من زلاصيل وفواكو واشجار مثرة فضال عن الثروة احليوانية الكبَتة اليت تتميز هبا ادلدينة ويكاد نصي االصطخري وابن
حوقل يكمالن بعضمهما البعض ويرمسان لنا صورة ادلدينة يف القرن ( 4ى ـ 13 /م) وما وصلت اليو من تقدم وازدىار على
صعيد اجلانب االقتصادي والذي جعلها يومئذ من ـابرز واهبى مدن بالد اجلزيرة.

اخلامتة

يعد كتاب ادلسالك وادلمالك والذي يعرف ابلعزيزي من الكتب البلدانية ادلهمة واليت تدخل ضمن حقل كتب
ادلسالك وادلمالك والذي ألفو احلسن بن ازتد ادلهليب والذي حاول الباحث جاىدا اعطاء ومضة عن حياتو اليت ال نعلم
عنها شيئاً واليت توحي للباحث انو عاش يف مصر يف ظل رعاية اخلليفة الفاطمي العزيز ابهلل وبرز كأحد اىم جغرايف العهد
الفاطمي مبا قدمو من معلومات عن بعض االقاليم وادلدن واليت يعد البعض منها اصيالً السيما وصف مدن السودان،
ويعد ظهور ىذا الكتاب مطبوعا بعد رتع نصوصو يشكل امهية لظهور كتاب من كتب ادلسالك وادلمالك كان يعد اىل
فًتة قريبة حبكم الضائع علمنا عنو من خالل النصوص اليت نقلها بعض البلدانيُت كياقوت احلموي وابن العدمي وايب الفداء
الذي كان اكثر بلداين نقل عن ادلهليب.
من خالل ىذه النصوص الصغَتة وادلقتضبة اليت قدمها ادلهليب يف كتابو ادلسالك وادلمالك السيما ما يتعلق
مبوضوع البحث وىو وصف اقليم اجلزيرة يالحظ اهنا على الرغم من قلتها إال اهنا اعطتنا فكرة على طريقة تناول ادلهليب
دلدن ىذا االقليم جغرافيا مبتدائ ابدلدن اليت تقع على حوض هنر دجلة مث ادلدن اليت تقع على الفرات مرتبة حسب احلروف
اذلجائية واليت وان جاء ذكرىا يف اكثر النصوص يدل على امهية موقعها اجلغرايف والتجاري على الرغم من عدم وجود
وصف مفصل ذلا ابدلقارنة مع كتب ادلسالك وادلمالك االخرى ،رمبا لضياع أصول الكتاب ووصول شذرات منو ألوصاف
بعض ادلدن وليس مبجملها ،ويالحظ ان ادلؤلف حينما أييت على ذكر مدينة ينوه بذكر ادلدينة اليت تليها ؛ وبقى ىذا
الكتاب يشكل لنا امهية يف ما وصلنا منو من نصوص حتتاج من الباحث ان يقف عندىا ابلتحليل وادلقارنة والنقد واليت
( )126ابن حوقل  :كتاب صورة االرض ،ص193 ،191

()18

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
العدد ( )35القسم االول  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
ر
الثان
الدول
اض
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي
العلم الخامس واالفت ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

ينفرد هبا احياان عن غَته من البلدانيُت وما قدمو ادلهليب من وصف إلقليم اجلزيرة والذي تعد ادلوصل قاعدتو ىو زلاولة
لفهم طبيعة النصوص الواردة يف ىذا الكتاب والذي ال نستطيع ان أنيت أبحكام مطلقة حولو لضياعو ووصول بعض
النصوص عن كل اقليم وبعض من مدنو شلا ىو بُت أيدينا لكنو يشكل مكسبا للمصنفات البلدانية الن زلرر الكتاب
أحيا لنا ىذا الكتاب الضائع من خالل رتع نصوصو ادلبثوثة يف بطون الكتب.

صورة الصفحة االوىل من سلطوط االمربوزايان ادلتعلق بكتاب ادلسالك وادلمالك للمهليب
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الصورة نقال عن  :ادلهليب ،قطعة من كتاب مفقود ادلسالك وادلمالك للمهليب ،بعد ص .48
مصادر ومراجع البحث
اوال  :ادلصادر االولية
 .1االصطخري(ت 346 :ىـ 957/م)  :ايب اسحاق ابراىيم بن دمحم الفارسي ،مسالك ادلمالك ،دار صادر( ،بَتوت  :د.ت) اوفسيت
عن مطبعة بريل(،ليدن )1927 :
 .2البكري(ت487 :ىـ1394/م) ،ايب عبيد عبدهللا بن عبد العزيز بن دمحم ،جغرافية األندلس وأورواب من كتاب ادلسالك وادلمالك ،حتقيق
عبد الرزتن علي احلجي ،ط( 1بَتوت :دار اإلرشاد1387 ،ىـ 1968 /م)
 .3البكري (ت487 :ىـ1394/م) :ايب عبيد عبدهللا بن عبد العزيز بن دمحم ،ادلسالك وادلمالك ،حتقيق  :رتال طلبة ،ط ،1دار الكتب
العلمية(،بَتوت )2333 :
 .4حاجي خليفة (ت 1367 :ه1656/م) :مصطفى بن عبدهللا كاتب جليب القسطنطيٍت ،كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون،
مكتبة ادلثٌت(،بغداد )1941 :
 .5ابن احلبال (ت 482 :ىـ 1389 /م)  :ابراىيم بن سعيد النعماين ادلصري- ،سلطوط-وفيات ادلصريُت يف العهد الفاطمي ،حتقيق :
صالح الدين ادلنجد ،رللة معهد ادلخطوطات العربية  /جامعة الدول العربية ،اجمللد  ،2اجلزء (،2القاىرة  :نوفمرب )1956
 .6ابن حوقل (ت367:ىـ977/م) :ايب القاسم النصييب ،كتاب صورة االرض ،منشورات دار ومكتبة احلياة( ،بَتوت )1992 :
 .7ابن خرداذبو (ت 283 :ىـ 893/م) :ايب القاسم عبيدهللا بن عبدهللا ادلعروف ،ادلسالك وادلمالك ،حرره  :م.ج.دي غويو ( M.J.De
 ،)Goejeمطبعة بريل(،ليدن )1889 :
 .8ابن العدمي (ت663:ىـ1262/م) :كمال الدين بن عمر بن ازتد بن ايب جرادة ،بغية الطلب يف اتريخ حلب ،حققو وقدم لو  :سهيل
زكار ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع(،بَتوت )1988 :
 .9أيب الفداء (ت  732 :ىـ  1443 /م) :عماد الدين امساعيل ادلشهور ،تقومي البلدان ،مكتبة الثقافة الدينية( ،القاىرة )2337 :
 .13ادلهليب (ت  383 :ىـ 993/م) :احلسن بن ازتد ،قطعة من كتاب مفقود ادلسالك وادلمالك للمهليب ادلتوىف سنة 380ىـ 993/م "
صفة بيت ادلقدس ووالة مصر وصفة دمشق ،حتقيق  :صالح الدين ادلنجد ،رللة معهد ادلخطوطات العربية  /جامعة الدول العربية،
اجمللد  ،4اجلزء ( ،1القاىرة )1958 :
 .11ادلهليب (ت  383 :ىـ 993/م) :احلسن بن ازتد ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،رتعو وعلق عليو ووضع حواشيو  :تيسَت
خلف ،ط ،1التكوين للطباعة والنشر والتوزيع( ،دمشق )2336 :
 .12ابن الندمي ادلتوىف(ت 383 :ىـ 993/م) ،أيب الفرج دمحم بن أيب يعقوب اسحاق ،الفهرست ،ضبطو وشرحو وعلق عليو وقدم لو :
يوسف علي الطويل ،وضع فهارسو  :أزتد مشس الدين ،الطبعة االوىل ،دار الكتب العلمية( ،بَتوت )2332 :
 .13ايقوت احلموي (ت 626 :ىـ1229/م) :شهاب الدين ايب عبدهللا ايقوت بن عبدهللا احلموي ،معجم االدابء ،حتقيق  :احسان عباس،
ط ،1دار الغرب االسالمي( ،بَتوت )1993 :
 .14ايقوت احلموي (ت 626 :ىـ1229/م) :شهاب الدين ايب عبدهللا ايقوت بن عبدهللا احلموي ،معجم البلدان ،دار صادر( ،بَتوت :
)1995
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 ادلراجع الثانوية: اثنيا
)1993 : السعودية- (الظهران، مكتبة التوبة، رواد علم اجلغرافيا يف احلضارة العربية واالسالمية، علي بن عبدهللا: الدفاع
)2311 :  دار زىران للطباعة والنشر (عمان،1 ط، دراسات حتليلية يف مصادر الًتاث العريب، أنور زلمود: زانيت
قسم- (كلية الًتبية، رسالة ماجستَت غَت منشورة،ه دراسة سياسية386-365  اخلليفة الفاطمي العزيز ابهلل،كاظم عبد الرضا: سعيد
.)2316: اجلامعة ادلستنصرية/التاريخ
)ت. د:  دار احياء الًتاث العريب ومكتبة ادلثٌت (بَتوت، معجم ادلؤلفُت، عمر رضا: كحالة
:  قام مبراجعتو، صالح الدين عثمان ىاشم:  نقلو اىل العربية، اتريخ االدب اجلغرايف العريب، اغناطيوس يوليانوفتش: كراتشكوفسكي
)1957 :  (القاىرة، إختارتو االدارة الثقافية يف جامعة الدول العربية، جلنة التأليف والًترتة والنشر،إيغور بليايف
 مطبعة، أزتد الشنتناوي وآخرون:  تررتها للعربية، دائرة ادلعارف االسالمية،) مادة (جغرافيا،J.H.Kramers -  ىـ. ج: كرامرز
)1969 : الشعب (القاىرة
 دمحم عبد اذلادي:  نقلو للعربية، احلضارة االسالمية يف القرن الرابع اذلجري أو عصر النهضة يف االسالم،)Adem Mez( -  آدم: متز
)ت. د:  (بَتوت، دار الكتاب العريب،5 ط، رفعت البدراوي: أع ًّد فهارسو
َ ،أبو ريده

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

 ادلراجع االجنبية: اثلثا

1. Bibliography of Art and Architecture in the Islamic World ,(BRILL:2012)
2. ED-DAHIRY: KHALIL, ZOUBDAT KASHF EL-MAMÂLIK TABLEAU
POLITIQUE ET ADMINISTRATIF DE L'EGYPTE , DE LA SYRIE ET DU
HIDJAZ SOUS LA DOMINATION DES SULTANS MAMLOUKS DU XIII ' AU
XV ' SIECLE , PAR KHALIL ED-DAHIRY TEXTE ARABE PUBLIE PAR
PAUL RAVAISSE ,IMPRAIMERIE NATIONALE , ERNEST LEROUX (PARIS
: 1894)
3. G kpinar: asemin H fische Musikkultur im klassischen Islam : Ibn Fa lallāh alUmarī (gest
) ber die dichterische und musikalische Kunst der
S ngersklavinnen, (Leiden Boston, Brill : 2020)
- Griffini: Evgenio, Lista Dei Manoscritti Arabi Nuovo Fondo Della Biblioteca
Ambrosiana Di Milano , Continuazione vedi ,(Milano : 1919)
4. Poal: Seboag , Ibn Hawkal lea Gahiers de-Tun isie , Tom XVII , A , 1964 , pp.236246 ; Abu'l Kasim ibn haukal , Viae Regua Descriptio Ditionis Mosliemicae
,M.G.De Geoje ,Bibliothieca Geographorum Arabicorum , (Brill : 1873)
5. Minorsky : V , A False Jayhāni , Bulletin of the School of Oriental and African
Studies, University of London , Cambridge University Press , Vol. 13, No. 1 (1949)
6. Tamari :Sh., AL - MUHALLABĪ S («AL - MASĀLIK WAL-MAMĀLIK»
AMBROSIANA MS). CHRISTIAN CONCEPTION OF THE AQṢĀ MOSQUE IN
JERUSALEM , Rivista degli studi orientali, Vol. 59, Fasc. 1/4, Published by:
Sapienza - Universita di Roma , (Roma : 1984)
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