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ملخص البحث:

حظي كتاب (احسن التقاسيم يف معرفة االقاليم) للم ً
قدسي البً ىشارم(ت َّٖ:ىػ َٗٗ /ـ) أبمهية كبًنة بٌن
ى
ادلصنفات اجلغرافية كاخذ اىتمامان كاسعا من قبل الدارسٌن كالباحثٌن من ادلستشرقٌن دلا لو من قيمة جغرافية يف استعراضو
ألقاليم االرض كمدهنا كقراىا بصورة مشولية كاف جاء اجلانب االقتصادم من زراعة كصناعة كجتارة على اغلب اكصافو اال
انو يعد من اىم ادلصنفات اجلغرافية اليت كصلتنا من القرف الرابع اذلجرم /القرف العاشر ادليالدم كالذم قاـ مؤلفو برحالت
كاسعة مشلت اغلب ادلدف كقدـ من خالذلا اكصاؼ مهمة قائمة على الرحلة ادليدانية مما جتسد يف كتابو .
الكلمات املفتاحية  :املقدسي  ،كتاب احسن التقاسيم  ،املوصل ـ إقليم  ،االسواق

Absctract
The book (Aihsin altaqasim fi maerifat alaqalim) by Al-Maqdisi, d.:
380 AH / 990 AD, was of great importance among the geographical works,
and it received wide attention from Orientalist scholars and researchers
because of its geographical value in its comprehensive review of the
regions, cities and villages of the land, even if the economic aspect came
from agriculture and industry. and trade on most of its descriptions, but it is
one of the most important geographical works that we have received from
the fourth century AH / tenth century AD, whose author made extensive
trips that included most of the cities and through which he presented
important descriptions based on the field trip, which was embodied in his
book.
Keywords :
Al-Maqdisi , kitab Aihsin Altaqasim , markets
,province,Mosul
املقدمة
جػػاء اذلػػدؼ مػػن ىػػذا البحػػت لتسػػليء الىػػوء علػػى صػػورة مدينػػة ادلوصػػل مػػن خػػالؿ كتػػاب ادلقدسػػي ادلوسػػوـ
(احسػن ال تقاسػيم يف معرفػة االقػاليم) كفػػج مػنهي قليلػي قػائم علػى قليػػل مىػامٌن النصػوص ادلتعلقػة تدلدينػة الػػيت كردت يف
الكتاب.
كتربز امهية البحت يف زلاكلة معاجلة الكالـ عن مدينة ادلوصل مما كرد يف نصوص ادلقدسي اليت قدمها عن ادلدينة
كالػػيت امتػػازت اتئيػػات صػػغًنة كنصػػوص دقيقػػة رك ػتت علػػى جوانػػب متعػػددة ت ػرتبء تدلدينػػة يف زلاكلػػة اخلػػركج بنتػػائي تعػػتز
البحت مما امتاز بو كتابو عن مدينة ادلوصل .قسم البحت اىل مقدمة كاربعة زلاكر كخامتة متثلت مبا يلي - :
احملور االكؿ  :متثل تحلديت عن حيػاة ادلقدسػي كاقافتػو كرحالتػو الػيت كصػد ػا مػدف ادلعمػورة فىػال عػن التعريػد بكتابػو
(احسن التقاسيم يف معرفة االقاليم(
احملور الثاين  :التعريد تألمهية اجلغرافية دلدينة ادلوصل من حيت ادلوقع اجلغرايف كالبلدات كالقرل كاالعماؿ التابعة ذلا.
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احملور الثالت  :بياف االمهية االقتصادية للمدينة مما متيتت بو ادلدينة من جتارات كصناعة كمنتوجات زراعية
احملور الرابع  :ذكر االمهية الدينية كابرز ادلعامل العمرانية للموصل.
كاعتمػد الباحػت علػػى رلموعػة مػػن الدراسػات ادلرجعيػة كالػػيت قػدمت مػػادة قليليػة مهمػة عنػػو كعػن كتابػػو ممػا رجػػع
اليها الباحت من نسخ كرقية كبعض الدراسات ادلنشورة على شبكة االنرتنيت فىال عن ادلصدر االساس ذلذه الدراسة كىو
كتابو (احسن التقاسيم يف معرفة االقاليم).

احملور االول  :املقدسي  :حياته وثقافته ورحالته والتعريف بكتابه (احسن التقاسيم يف معرفة االقاليم(
ىو أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن أيب بكر ادل ٍق ًد ًس ٌي ادلعركؼ تسم دمحم بن أمحد مشس الدين ادلقدسي أك ادلقدسي
ى
رحالة مسػلم كلػد يف القػدس سػنة 336ى ػ 947ـ ،كقيػل سػنة ّّٓى ػْٖٗ /ـ(أسػود.ُٖٖٗ.صٕ) كنشػ ػا
اختصاران ،ىو ٌ
ػاتن
احػػرتؼ التجػػارة فكثػػرت أسػػفاره حػػل صػػار ر احالػػة جغرافينا(ادلقدسػػي.د.ت-نشػػرة .kindleص –ادلقدمػػة،)-كصػػند كتػ ى
امسػاه" أحسػن التقاسػيم يف معرفػة األقػاليم "كقػد أكسػبو شػهرنة كبػًننة .تػويف يف سػنة380ق /ػ990ـ(عبػد اييػد.)ََِِ (.ادلوقػع
االلكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرتكين https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/0fffd677-0664-4b11-b237-
،(.61c393bb107bكيػػذكر ادلستشػػرؽ الركسػػي كراتشكوفسػػكي Ignati Lulianovich Krackovski
(تُُٗٓ:ـ) رأم آخر حوؿ كفاتو فقد أشار اىل اف ادلقدسي تويف سػنة َّٗ ى ػ 1000 /ـ(كراتشكوفسػكي.ُّٗٔ.
القسم االكؿ  ،ص َِٖ. )ُِّ-
كرأل أف ادلملكة اإلسالمية يف (القرف الرابع اذلجرم  /القرف العاشر ادليالدم) مل توصد كصفا كافيا من الناحية
اجلغرافيػػة كوصػػد ادلفػػاكز كالبحػػار كالبح ػًنات كاألهنػػار كادلػػدف كاألمصػػار كالنبػػات كاحلي ػواف ..اذ .كلػػذل جػ ٌػرد نفسػػو ذلػػذا
كطاؼ أكثر البالد اإلسالمية(ادلقدسي.د.ت.نشرة الرايض.صُ. )ِ-
كانتقػػد يف كتابػػو" أحسػػن التقاسػػيم يف معرفػػة األقػػاليم "كتػػب السػػابقٌن ،كاعتمػػد يف كتابػػو علػػى ادلالحظػػة كادلشػػاىدة
ادليدانية كعلى ما مسعو من الثقات ،كما كجده يف الكتب ادلصنفة .سعى ادلقدسي يف كتابتو إىل إبراز شخصية اإلقليم الذم
يكت ػػب عنو(ادلقدسي.د.ت.نش ػػرة الػ ػرايض.صِ ، )ّ-كق ػػد كص ػػفو ادلستش ػػرؽ النمس ػػاكم أل ػػويس أشػ ػ ًرب ىر( Aloys
( )Sprengerتُّٖٗ:ـ) أبنػػو أكػػرب جغ ػرايف عرفتػػو البش ػرية قاطبػػة ،كاشػػتهر تتسػػاع ن ػػاؽ أسػػفاره كدقػػة مالحظاتػػو
كعمقهػػا ،كحسػػن ترتيػػب مػػادة كتابػػو كصػػوغها صػػو نغا طيبنػػا .كقػػد تىػػمن كتابػػو" أحسػػن التقاسػػيم يف معرفػػة األقػػاليم" ،كػػل فػػركع
اجلغرافيا ادلتعارؼ عليهػا انف كذلػ أانػاء عرضػو ألقػاليم العػامل اإلسػالمي ادلختلفػة(مؤنس.ُٗٔٔ.صِٖ؛كيكابيػداي-مػادة
مشس الدين ادلقدسي.)َُِِ( .ادلوقع االلكرتكين
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84
%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF
(%D8%B3%D9%8A .
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أمػا عػػن اقافتػػو فقػػد تعلػم يف بيػػت ادلقػػدس القػراءة كالكتابة(ىيئػة ادلوسػػوعة العربيػػة.ُٖٗٗ .مػػيُٗ.صِِٔ)
كحفظ القرآف الكرًن(ادلنجد.َُٗٔ.صَُ) مث أرقل اىل العراؽ كتفقو على مذىب االماـ ايب حنيفة النعماف (تَُٓ :
ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ 767 /ـ)(اجلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالودم.ُٗٗٗ.صٕٗ) علػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد القاضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ابػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو دمحم الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػًنايف (ت ّٖٔ ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػٕٖٗ /ـ)
(ادلنجػػد.َُٗٔ.صٕ) .ككػػاف قػػارر عارفػػا تلقػراءات كءاصػػة قػراءة عبػػدهللا بػػن ايب عػػامر (تُُٖ :ى ػّٕٔ /ـ) الشػػائعة
عنػػد اىػػل الشػػاـ(ادلنجد.َُٗٔ.صٕ) ،كعػػرؼ شػػيئا مػػن علػػوـ النحػػو كاللغػػة( ىيئػػة ادلوسػػوعة العربيػػة.ُٖٗٗ .مػػيُٗ
.صِِٔ) كنظم الشعر(ادلنجد.َُٗٔ.صٕ) .
بػ ػػدأ ادلقدسػ ػػي رحلتػ ػػو مػ ػػن مدينػ ػػة القػ ػػدس إىل جتيػ ػػرة العػ ػػرب يف بدايػ ػػة عػ ػػاـ (ّٔٓى ػ ػػٗٔٔ/ـ) ػ ػػدؼ احلػ ػػي ،مث
زار الع ػ ػراؽ كب ػػالد اجلتي ػػرة (ال ػػيت اطل ػػج عليه ػػا اس ػػم آقي ػػور) كب ػػالد الش ػػاـ كمصػ ػػر كادلغ ػػرب ،كزار أق ػ ػػار العج ػػم كبػ ػػدأىا قل ػػيم ادلشػ ػػرؽ
مث الػ ػػديلم كالرحػ ػػاب كاجلبػ ػػاؿ كخوزسػ ػػتاف كفػ ػػارس ككرمػ ػػاف كالسػ ػػند حػ ػػل انػ ػػو لقػ ػػب تل ػ ػ ىػوا ًكم (نسػ ػػبة إىل ابػ ػػن اكل كثػ ػػًن التنق ػ ػػل
ً
بشػارم كابػن البنػاء كيبػدك أنػو انتهػى مػن رحلتػو يف حػدكد عػاـ (ّٕٓىػػٖٗٓ/ـ) اسػتنادان إىل معلومػات شخصػية
كالرتحاؿ) كال ى
أش ػ ػػارت إىل أن ػ ػػو أهن ػ ػػى يف ى ػ ػػذه الف ػ ػػرتة لي ػ ػػد كتاب ػ ػػو يف مدين ػ ػػة ش ػ ػًناز عاص ػ ػػمة إقل ػ ػػيم ف ػ ػػارس بع ػ ػػد أف أ األربع ػ ػػٌن م ػ ػػن
عمره(نصار.ََِٖ.صُْ .)ُٓ-ككاف فيو من أصدؽ الرحالٌن مالحظة ،كأدقهم نظػرا ،كأحسػنهم دلوضػوعو ترتيبػا؛ كقػد
كعرض نفسو لكل خ ر يف سبيل
عمل كل حيلة كالتحج بكل صناعة ،كقمل كل مشقة ،كأنفج فوؽ عشرة آالؼ درىمٌ ،
احلصػػوؿ علػػى ادلعرفػػة  ،كجاءتػػو فكػػرة طاخل ػرائءط فعملهػػا يف كتابػػو ىػػذا .بػػل جاءتػػو فكػػرة اخل ػرائء ادللونػػة ،كاختيػػار األل ػواف
ادلناسػ ػ ػ ػ ػ ػػبة؛ فاحلػ ػ ػ ػ ػ ػػدكد كال ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؽ تحلمػ ػ ػ ػ ػ ػػرة ،كالرمػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ تلصػ ػ ػ ػ ػ ػػفرة ،كالبحػ ػ ػ ػ ػ ػػار تخلىػ ػ ػ ػ ػ ػػرة ،كاألهنػ ػ ػ ػ ػ ػػار تلترقػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،كاجلبػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ
تلغربة(نصػ ػ ػ ػ ػػار.ََِٖ.صُٗ. )َِ-كقػ ػ ػ ػ ػػد سػ ػ ػ ػ ػػاح يف جتيػ ػ ػ ػ ػػرة العػ ػ ػ ػ ػػرب كالعػ ػ ػ ػراؽ كبػ ػ ػ ػػالد الشػ ػ ػ ػػاـ كمصػ ػ ػ ػػر كادلغػ ػ ػ ػػرب ،مث بػ ػ ػ ػػالد
فارس كالسند كاذلند.ككاف ىذا من حسن حظو كحظنا فقد أاتحت لو فرصة الرحلة كإشباع ىوايتو يف جوب االفاؽ كمشاىدة
االرض كمن عليها(مؤنس.ُٗٔٔ.صُّ) .
كقػد كضػع ادلقدسػػي كتابػو (أحسػن التقاسػػيم يف معرفػة االقػاليم ) متىػػمنان ادلعلومػات القيمػة عػػن الػبالد الػيت زارىػػا
كشاىدىا كاقاـ ا كذكر أنو مل ير االنػدلس  ،كقػد كضػع كتابػو يف مسػودتٌن االكىل يف عػاـ (ّٕٓ ى ػٖٗٓ/ـ) كالثانيػة الػيت
استند اليها ايقوت احلموم اكملت بعد االاة أعواـ من انتهاء ادلسودة االكىل أم يف عاـ (ّٖٕىػٖٖٗ/ـ) كقد رفع االكىل
اىل آؿ ساماف (نسبة اىل مؤسس االسرة ساماف خده كحكمت اسرتو يف بػالد مػا كراء النهػر كأجػتاء مػن فػارس كافغانسػتاف
ما بٌن (ُِّٖٔٗ-ىػٗٗٗ-ْٖٕ /ـ) ،كالثانية اىل الفاطميٌن(أسػود.ُٖٖٗ.صَُ)  .كعنػد كصػفو لكػل ق ػر يقسػمو
على االاة أقساـ غًن متساكية احلجم كىي :
القسم االكؿ  :يتناكؿ فيو أقساـ االقاليم كمدنو كادلواضع العامرة فيو .
القسػػم الثػػاين  :يبحػػت فيػػو ادلنػػاخ كال وائػػد كاللغػػة كالتجػػارة كاالكزاف كالنقػػود كالعػػادات كادليػػاه كادلعػػادف كاالمػػاكن ادلقدسػػة
كاخالؽ الناس للق ر كاخلراج .
القسم الثالت  :يقتصر فيو الكالـ عن ادلسافات كطرؽ ادلواصالت(أسود.ُٖٖٗ.صُُ).
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احملور الثاين  :التعريف ابألمهية اجلغرافية ملدينة املوصل من حيث املوقع اجلغرايف والبلـدات والقـرو واالامـال التابعـة

هلا.

اكتسب كصد االقاليم كمدنو عند ادلقدسي امهية كبًنة مما لو صلة تجلانب اجلغرايف  ،مما ذكره يف كتابو (أحسن
التقاسيم يف معرفة االقػاليم) يف كصػفو ألقػاليم ادلعمػورة  ،كاكتسػب كصػد اقلػيم اجلتيػرة كالػذم تعػد ادلوصػل حاضػرتو مػع مػا
كػػاف يتبعهػػا مػػن مػػدف كقػػرل كقػػد جتلػػى ذل ػ الوصػػد يف عػػدد مػػن النصػػوص الػػيت اتػػى يف اغلػػب نصوصػػها علػػى الوصػػد
اجلغرايف ذلذا االقليم كاحلديت عن االهنار السيما هنر دجلة كمدينة ادلوصل فىالن عن أعماذلا.
فذكر يف ادلدخل العػاـ لوصػد اقلػيم اجلتيػرة ػالن لشػؤكف ىػذا اإلقلػيم بقولػو  :ط أمػا اذلػواء كالرسػوـ فمقاربػة للشػاـ مشػا ة
للعػراؽ ،كبػػو مواضػػع حػػارة ،كبػػو جيػػل مثػػل سػػنجار كم ػدف الف ػرات ،ككػػورة آمػػد تردة لقر ػػا مػػن اجلبػػاؿ كاص ػ بلدانػػو ى ػواءن
ادلوصلط(ادلقدسي.د.ت.نشػػرة ال ػرايض.صٓٔ) .كم ػػن الواض ػ اف تركي ػػت ادلقدس ػػي يف ىػػذا ال ػػنب ك ػػاف منص ػػبان عل ػػى اب ػراز
اخلص ػػائب اجلغرافي ػػة ل(قل ػػيم (كاقص ػػد ىن ػػا تحل ػػديت اقل ػػيم اجلتي ػػرة) م ػػن حي ػػت التى ػػاريس (اجلب ػػاؿ كالص ػػحارل كادلف ػػازات
كالس ػ ػ ػ ػ ػػهوؿ كال ػ ػ ػ ػ ػػودايف) .فى ػ ػ ػ ػ ػ ػالن ع ػ ػ ػ ػ ػػن ادلن ػ ػ ػ ػ ػػاخ كاألن ػ ػ ػ ػ ػ ػواء اجلوي ػ ػ ػ ػ ػػة زايدة عل ػ ػ ػ ػ ػػى م ػ ػ ػ ػ ػ ػوارد ادلي ػ ػ ػ ػ ػػاه كاألهن ػ ػ ػ ػ ػػار كالبح ػ ػ ػ ػ ػ ػًنات
كغًنىا(سػػعيد.َُِِ.صُّٓ) .ك ػػد مػػن خػػالؿ الػػنب اف ادلقدسػػي يقػػارف بػػٌن ىػواء اقلػػيم اجلتيػػرة مػػن جهػػة  ،كاقليمػػي
العراؽ كالشاـ من حيت احلرارة كالربكدة كاالعتداؿ كال ػد تفسػًنا لػذل اال للقػرب اجلغػرايف بػٌن االقػاليم الثالاػة ؛ كضػرب
ادلقدسي مثاالن آخر من خالؿ النب ادلتقدـ علػى الفػرؽ بػٌن حػرارة كبػركدة اقلػيم اجلتيػرة حينمػا ذكػر اف ىنػاؾ منػاطج حػارة
فيو مل يسمها  ،على حٌن انو حدد ادلناطج البادرة فيو ككورة آمد يف داير بكر من بالد اجلتيػرة معلػالن سػبب الػربكدة لقػرب
آمد من اجلباؿ  ،كبٌن كذل اف اص ادلدف ىواء ىي مدينة ادلوصل .
كيف نب آخر عن اقليم اجلتيرة حدد ادلقدسي موقػع ىػذا االقلػيم بتوسػ و ضػمن االقلػيم الرابػع مػن اقػاليم ادلعمػورة
السبعة اليت حددىا اجلغرافيوف كالذم دعاه قلػيم آقػور مبينػان حػدكده اجلغرافيػة مػن االجتاىػات االربعػة كمػا تىػمو كػل جهػة
من مدف بقولو  :ط اإلقليم الرابع أكلو حيت يكوف الظل فيو يف الوقت الذم ذكػر أربعػة أقػداـ كاالاػة أوػاس كالػت وػس
قدـ ،كعرضو حنوان من مائتٌن كستٌن ميالن كنيفان قاصدان ،ككقع كس و تلقرب من أقور كمنبي كعرقة كسلمية كقومس من حنو
الرم ،ككقع طرفو األدىن الذم يلي العراؽ تلقرب من بغداد كما كاف على مستها شرقان كغرتن ،ككقع طرفو األقصى الذم يلي
الشاـ تلقرب من قاليقال كساحل طربستاف إىل أردبيل كجرجاف كما كاف يف ىذا السمت ،ككقع فيو مػن ادلشػاىًن :نصػيبٌن
كدارا كالرقة كقنسرين كحلب كحراف كمسيساط كالثغور الشامية كادلوصل كسامرا كحلواف كشهرزكر كماسبذاف كالدينور كهناكند
كمهػػذاف كاصػػبهاف كادلراغػػة كز ػػاف كقػػتكين كطػػوس كبلػػخ ك يػػع مػػا التفػػت ىػػذه ادلػػدف علػػى السػػمت" (ادلقدسي.د.ت.نشػػرة
الػ ػرايض.صَّ)،ك ػػد ان ػػو يف ى ػػذا ال ػػنب ق ػػد خص ػػب ذك ػػر بع ػػض ادل ػػدف ادلش ػػهورة ال ػػيت تق ػػع م ػػن ض ػػمن اعم ػػاؿ اقل ػػيم
اجلتيرة(آقور) كمنها ادلوصل كما كاف يتبعها من مدف كنصيبٌن كدارا كحراف  ،أما بقية ادلدف الواردة يف النب فهي مما حدده
مما يتبع االقليم الرابع قديدا كال تتبع بالد اجلتيرة .
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كأييت احلديت بعدئذ عن رلارم ادلياه كاالهنػار الػيت اخػذت اىتمامػان كاسػعان مػن ادلقدسػي كمنهػا هنػر دجلػة كالػذم
ذكره يف اكثر مػن نػب  ،منهػا مػا اتػى علػى ذكػر منبعػو كمػا يصػب فيػو مػن الركافػد بقولػو ط ف مػا دجلػة ف هنػا عػٌن ػرج مػن
قت رتط ذم القرنٌن عند تب الظلمات قليم أقور فوؽ ادلوصل ،مث يلقاىا عدة اهنار منها التاب إىل أف يلقاىػا الفػرات
كشعب النهركاف ببغدادط (ادلقدسي.د.ت.نشرة الرايض.صٗ .)َُ-ك د من خالؿ النب ادلتقدـ اف دجلة ليس بعٌن امنا
هنر منبعو عٌن أبعلػى اقلػيم آقػور مشػاؿ ادلوصػل حينمػا حػددىا بعبػارة (فػوؽ ادلوصػل) مبسػافة مل يػددىا ادلقدسػي  ،ك ػد يف
كصفو بعض ادلبالغة حينما قاؿ اف ىػذا النبػع خيػرج مػن رلػارم صػخرية دعاىػا بػرتط ذم القػرنٌن عنػد تب الظلمػات كىػي
تعد من القصب االس ورية  ،لكن من احملقج يف كصفو ىي الركافد النهرية اليت تصب يف دجلة كىي اكثر من رافد مل يسم
منها اال التاب حل ينحدر هنر دجلة جنوتن حنو بغداد كيصب قريبان من هنر الفرات .
كجاء ادلقدسي على ذكر األسامي كاتفاقها تدلدف كالقرل كاختالفها تدلواضع قائال ط اعلػم أف يف اإلسػالـ بلػدا ن
ككوران كقرل تتفج أمساءىا ،كتتباين مواضعها ،كيشكل على الناس آمرىا ،كادلنسوبوف إليها .فرأينا أف نقدـ ىذا الباب كنفرده
ذلػػا ،كنػػذكر أيى ػان األسػػامي الػػيت خيتلػػد فيهػػا أىػػل األقػػاليم ،ف ػ ف ذل ػ يفيػػد مػػن دخلهػػا ال زلػػاؿ" (ادلقدسي.د.ت.نشػػرة
ال ػرايض.صُُ) كمػػن بػػٌن ىػػذه االمسػػاء الػػيت كردت عنػػد ادلقدسػػي ط نينػػولط (ادلقدسي.د.ت.نشػػرة ال ػرايض.صُّ) فقػػد
حػػدد القد ػػة كاحلديثػػة تدلوصػػل  ،ف مػػا القد ػػة ف هنػػا نينػػول العاصػػمة االشػػورية كىػػي بلػػدة قد ػػة معركفػػة يف كتػػب التػػاريخ
كالبلداف كيف القصب القرآين  ،قاؿ تعاىل :
اخلًػت ًم ًيف ٍ ً
ً
ًا
ػاى ٍم إً ىىل
ت قىػ ٍريىةه ىآمنى ٍ
فىػلى ٍوىال ىكانى ٍ
اب ٍ ٍ
احلىيىػاة الػ ادنٍػيىا ىكىمتػ ٍاعنى ي
س لى اما ىآمنيوا ىك ىشػ ٍفنىا ىعػٍنػ يه ٍم ىعػ ىذ ى
ت فىػنىػ ىف ىع ىها إ ىانػي ىها إال قىػ ٍوىـ ييوني ى
ًحػ و
ٌن( القػراف الكػػرًن  ،سػػورة يػػونس  ،انيػػة ٖٗ) .كالػػيت كانػػت قريػػة يف زمػػن بعثػػة النػ يػػونس (عليػػو السػػالـ) اليهػػا لنشػػر
رسػػالة التوحيػػد  .أمػػا عبػػارة ادلقدسػػي (نينػػول احلديثػػة) فمػػا ىػػي اال ادلوصػػل ادلقابلػػة ذلػػا كىػػي ادلدينػػة ادلشػػهورة كحاضػػرة بػػالد
اجلتيرة  ،كرمبا ذكر عبارة احلديثة ألهنا كانت عامرة قياسان بنينول اليت اصبحت بلدة قد ة مندارة السيما بعد دمارىا قد ان.
كأييت ادلقدسػػي س ػريعان علػػى ذكػػر هنػػرم دجلػػة كالف ػرات تختصػػار مث يتوجػػو اىل ذكػػر اقسػػاـ اقلػػيم اقػػور فيحػػدده
تل ػػداير الثالا ػػة ادلعركف ػػة (دايربك ػػر كداير ربيع ػػة كداير مى ػػر ) كاى ػػم م ػػدهنا م ػػن خ ػػالؿ ال ػػنب االيت  :ط كالف ػرات كس ػػيحاف
كجيحػػاف ...كالفػرات يتقػػوس علػػى ىػػذا اإلقلػػيم كلػػو ىػػذا الفىػػل ،كدجلػػة ينبػػع منػػو كذلػػا الػػذكر .كبػػو الػػنعم كادلشػػاىد كالثغػػور
كادلسػاجد ،إال أنػو بيػت الػذعار كال ريػج فيػو صػعبة ،كقػد خربػت الػركـ اغػوره .كىػذا مثالػو كشػكلو .كقػد قسػمنا ىػذا االقلػػيم
علػػى ب ػػوف العػػرب لتعػ رؼ دايرىػػم كمتيتىػػا كجعلنػػاه اػػالث كػػور علػػى عػػدة ب ػػوهنم ،أكذلػػا مػػن قبػػل العػراؽ داير ربيعػػة مث داير
مىر مث داير بكر كبو أربع نو واح .كأما داير ربيعة فقصبتها ادلوصل كمن مدهنا :احلديثة ،معلثال ،احلسنية ،تلعفر ،سنجار،
اجلباؿ ،بلد ،أذرمة ،برقعيػد ،نصػيبٌن ،دارا ،كفرتػور ،رأس العػٌن ،اػانٌن ،كأمػا حيتهػا فجتيػرة آبػن غمػر كمػدهنا :فيشػابور،
تعينار ،ادلغيثة ،التكزاف .كأما داير مىر فقصبتها الرقة كمن مدهنا :احملرتقة ،الرافقة ،خانوقة ،احلريش ،تل زلرل ،تجػركاف،
حصػػن مسػػلمة ،ترعػػوز ،ح ػراف ،الرىػػا .كالناحيػػة سػػركج ،كفػػرزاب ،كفرسػػًنين .كأمػػا داير بكػػر فقصػػبتها آمػػد كمػػن مػػدهنا:
ميافارقٌن ،تل فافاف ،حصن كيفا ،الفار ،حاذية ،كغًنىن .كمدف الفراتية أكربىن رحبة ابن طوؽ ،قرقيسػيا ،عانػة ،الداليػة،
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احلديثػػة .كمػػدف اخلػػابور قصػػبتها ع ػراايف كمػػن مػػدهنا :احلصػػٌن ،الشمسػػينية ،ميكسػػٌن ،سػػكًن العبػػاس ،اخليشػػة ،السػػكينية،
التنػػانًنط (ادلقدسي.د.ت.نشػػرة ال ػرايض.صٕٔ) .كيالحػػظ مػػن خػػالؿ الػػنب اف داير ربيعػػة ىػػي االغػػتر مػػن حيػػت ادلراكػػت
احلىرية اليت بلغ عددىا العشركف تليها داير مىر كاليت بلغ عدد مدهنا كبلػدااا أربعػة عشػر  ،امػا داير بكػر فػذكر اف ابػرز
مدهنا يبلغ عددىا ستة  ،كتل بع فاف ىذا العدد ال ثل كل ادلدف الػيت ذكرىػا اجلغرافيػوف كالرحالػة بػل ىػي جػاءت حسػب
اشارة ادلقدسي كىي مقاربة ككاقعية .
كحدد ادلقدسي نصان مفردان للحديت عن بلدة حديثة ادلوصل كىي من ابرز اعماذلا قاؿ تلنب ط احلديثة :على دجلة أيىان
عند جرؼ يصعد إليها بدرج كاجلامع قرب الشء ط(ادلقدسي.د.ت.نشرة الرايض.صّٔ).
كجاء ذكر اعماؿ ادلوصل يف نب كبًن جامع اتى ادلقدسي على اع اء توصػيفات مبسػ ة لكػل بلػدة مػن حيػت
العمارة كادلوقع اجلغرايف كالواقع التراعي كالصناعي كالتجارم قاؿ  :ط معلثااي :من حنو آمد صغًنة كثًنة البساتٌن علػى هنػر
بنياهنم طٌن كاجلامع على تل .احلسن ية :على هنر يقبل من أرمية كىو الػذم عليػو قن ػرة سػنجة ،كاجلػامع كسػء البلػد كالنهػر
على جانب .اانٌن :مدينة على هنر غتير يقبػل مػن أرمينيػة قػت اجلػودم ،كحػدانا أبػو سػعيد بػن محػداف ،قػاؿ :حػدانا أبػو
حامد اجللودم ،قاؿ :حدانا أبو ىانئ ،قاؿ :قرأ أيب علي عبد ادلنعم بن ادريس عن أبيو عن كىب بن منبو ،قاؿ :دلا خرج
نوح من السفينة بىن قرية كمساىا اانٌن ككانت أكؿ قرية بعد ال وفاف بناىا نوح بعددىم لكل رجل ممن معو بيتػان ،فهػي أكؿ
مدينة بنيت تجلتيرة ،جتيرة ابن عمر :بلد كبًن ،يدكر عليو ادلاء من االاة جوانب كدجلة بينها كبٌن اجلبل ،كىي طيبة نتيهة
بناؤىم حجارة شرقي دجلة كحلة يف الشتاء .تعينار :نتىة .طيبة ،كىي وس كعشركف زللة يتخللها البساتٌن كادلياه ،ليس
مثلها تلعراؽ مػع رفػج كرخػب .بلػد :غتيػر الدخلػة كثػًنة القصػور حسػنة البنيػاف مػن جػب كحجػر ،فرجػة األشػواؽ كاجلػامع
كسء البلد .أذرمة :صغًنة يف الربية  ،شر م من آتر كبنياهنم قباب ،كبرقعيد كذل إال إهنا أكرب .نصيبٌن :ىي أنته كأصغر
كأرحب من ادلوصل ،كثًنة الفواكو ا محامات حسنة كقصور منيفة ،كذلم يسار كلباقة ،سوقها من الباب إىل الباب ،عليها
حصن من حجر ككلس ،كاجلػامع كسػء البلػد ،كنعػوذ ت مػن عقار ػا .دارا :صػغًنة طيبػة ،ذلػم قنػاة تعػم البلػد كجتػرم فػوؽ
الس وح كتقر يف اجلامع مث تنحدر إىل ك واد ،بنياهنم حجارة سود ككلس .سػنجار :يف مفػازة ػا جػل كثػًن ،كثػًنة األسػاكفة،
اجلػػامع فػػيهم ،شػػر م مػػن ضػػهر عػػذي كعيػػوف كثػػًنة ،رأس العػػٌن :يف سػػهلة أسػػفلها متخػػرؽ تدلػػاء يتفجػػر عيػػو ن ،كذلػػم حبػػًنة
صػغًنة رأس ادلػاء حنػو مػن قػامتٌن ،زالؿ ي ػرح الػدرىم فػال خيفػي يف أسػفلو ،بنيػاهنم حجػارة كجػب  ،كذلػم بسػاتٌن كمػتارع،
كيقع إليها االاائة كستوف عينان عذبة متد إىل الرقةط(ادلقدسي.د.ت.نشػرة الػرايض.صٖٔ. )ٔٗ-كاختػتم ادلقدسػي الوصػد
اجلغرايف إلقليم اجلتيرة بقولو  :ط كىي أص ىػواءن مػن سػائر اإلقلػيم ط(ادلقدسي.د.ت.نشػرة الػرايض.صٕٔ)  ،كالكػالـ ىنػا
ينسػػحب علػػى منػػاخ اقلػػيم اجلتيػػرة فهػػو مػػن اص ػ االىويػػة للمقػػيم كادلسػػافر كادلسػػتقر يف مػػدهنا السػػيما ادلوصػػل كالػػيت تقػػدـ
احلديت عن مناخها كطيب ىوائها يف نب سابج .
احملور الثالث  :بيان االمهية االقتصادية للمدينة مما متيزت به املدينة من جتارات وصنااة ومنتوجات زرااية
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تنوعػػت ادل ػوارد االقتصػػادية الػػيت اتسػػمت ػػا بػػالد اجلتيػػرة كمنهػػا مدينػػة ادلوصػػل كتوزعػػت النصػػوص البلدانيػػة الػػيت
سجلها ادلقدسي يف كتابو (أحسن التقاسيم يف معرفة االقاليم) على االاة أصناؼ منها ما ركت على اسهاـ اىل ادلوصػل يف
بناء بغداد يف زمن اخلليفة العباسي ابو جعفر ادلنصور  ،كمنها كىو جلها سلء الىوء كبنصوص صغًنة على كل مػا يتعلػج
بتراعػػة ادلوصػػل كصػػناعااا كجتارااػػا كان ػواع البىػػائع التجاريػػة الػػيت كانػػت تنتجهػػا  ،كجػػاء ذكػػر ادلوصػػل كاعماذلػػا يف رلػػت
اصناؼ النصوص اليت س رىا ادلقدسي جامعة ذكر ادلوصل كاعماذلا من ادلدف كالقرل عند ذكر ادلسافات كال رؽ بٌن تل
البلدات كمدينة ادلوصل .
ففي حديثو عن بغداد قاؿ  :ط بغداد :مصر االسالـ ،ك ا مدينة السالـ .كذلم اخلصائب كالظرافة ،كالقرائ كالل افة ،ىواءه
رقيج ،كعلم دقيج .كل جيد ا ،ككل حسن فيها .ككل حاذؽ منها ،ككػل رػرؼ ذلػا .ككػل قلػب إليهػا ،ككػل حػرب عليهػا،
ككل ذب عنها .ىي أشهر من أف توصد كأحسن من أف تنعت كأعلػى مػن أف متػدح .أحػداها أبػو العبػاس السػفاح مث بػىن
ادلنصور ا مدينة السالـ كزاد فيها اخللفاء من بعده .كدلا أراد بناء مدينة السالـ س ؿ عن شػتائها كصػيفها كاألم ػار كالبػج
كاذلواء ،كأمر رجاالن حل يناموا فيها فصوؿ السنة حل عرفوا ذل مث استشار أىل الرأم من أىلها فقالوا نرل أف تنتؿ أربع
طساسيي يف اجلانب الشرقي بوؽ ككلواذم ،كيف الغريب ق ربل كتدكراي ،فتكوف بٌن جل كقرب و
ماء ،ف ف أجدب طسوج أك
أخرت عمارتو كاف يف انخر فرج ،كأنت على الصراة جتيئ ادلًنة يف السفن الفراتية ،كالقوافل من مصر كالشػاـ يف الباديػة،
كجتيئ آالت من الصٌن يف البحر ،كمػن الػركـ كادلوصػل يف دجلػة ،ف نػت بػٌن أهنػار ال يصػل إليػ العػدك إال يف سػفينة أك
على قن رة على دجلة كفراتط (ادلقدسي.د.ت.نشرة الرايض.صْٓ؛ كال سوج عهػا طساسػيي ك ال سػوج ىػو اقػل مػن
الكورة كالرستاؽ كاإلستاف فهو احد اجتاء الكػورة ...كىػي لفظػة فارسػية كغالبػان مػا تسػتخدـ يف سػواد العػراؽ  ،كقػد قسػموا
سواد العراؽ على ستٌن طسوجان .ايقػوت احلمػوم.َُُِ.جُ.صٔٓ) ،كمػن خػالؿ الػنب تتىػ امهيػة ادلوصػل بوصػفها
مصدران مهمان لبغداد يف تتكيدىا آبالت البناء كادلًنة ( ،كادلًنة ىػي ال عػاـ الػذم تػاره االنسػاف  ،كادلػًنة جلػب ال عػاـ كقيػل
ع ال عاـ للبيع .سليماف .َُِٓ.صْٖ) .
كيف نب رف يتعلج تقليم العراؽ كحاضرتو بغداد ٌبٌن ادلقدسي امهية هنرم دجلة كالفرات كركافدمها يف مد ادلن قة
تلبىػػائع التجاريػػة معرج ػان الركايػػة ادلتعلقػػة ببنػػاء بغػػداد كاسػػتعانة اخلليفػػة ابػػو جعفػػر ادلنصػػور أبمهػػر الصػػناع كاىػػل اخلػػربة مػػن
كربايت ادلدف كمنها مدينة ادلوصػل قػاؿ ط كأهنػار الفػرات تقلػب يف دجلػة يف جنوبيهػا كمػا حػاذل ادلدينػة كمػا مشاليهػا دجلػة
حسب .كجترل يف ىذه الشعب الفراتية السفن إىل الكوفة كيف دجلة إىل ادلوصػل .كذكػر الشمشػاطي يف اترخيػو أف ادلنصػور
دلا أراد بناء مدينة السالـ ،أحىر أكرب من عرؼ من أىل الفقو كالعدالة كاألمانة كادلعرفػة تذلندسػة ،ككػاف فػيهم أبػو حنيفػة
النعماف ابن ربت كاحلجاج بن أرطاة ،كحشر الصػناع كالفعلػة مػن الشػاـ كادلوصػل كاجلبػل كسػائر أعمالػو كأمػر ء هػا كحفػر
األساسات يف سنة ُْٓ كمتت يف سنة ْٗ .ط (ادلقدسي.د.ت.نشرة الرايض.صٓٓ).كىذا يوض امهية ادلوصل الصناعية
يف ذل الوقت .
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أمػػا النصػػوص االخػػرل ادلتعلقػػة مبدينػػة ادلوصػػل كالػػيت تشػػكل اجلػػتء الثػػاين مػػن احملػػور الثالػػت يف ىػػذه الدراسػػة فهػػي
نصوص صغًنة كمتباينة ما بػٌن طػوؿ ادلػادة كقصػرىا كاشػتماذلا علػى اجلوانػب االقتصػادية مػن زراعػة كجتػارة كصػناعة  .ففيمػا
يتعلج تجلوانب اليت ذلا صلة تلتراعة مبدينة ادلوصل تلدرجة االكىل فقد ذكر ادلقدسي ما تتمتع بو ادلدينة مػن اف ذلػا منػازه
ك خصائب كاار حسنة(ادلقدسي.د.ت.نشػرة الػرايض.صّٔ)  ،فادلنػازه ىػي أمػاكن التنػته كالفرجػة كالػرتكي عػن الػنفس ،
امػػا مفػػردة اخلصػػائب فتنسػػحب عػػن مػػا متيػػتت بػػو ادلوصػػل مػػن خصػػائب ادلنتوجػػات التراعيػػة كرمبػػا ين بػػج ىػػذا ايىػػا علػػى
بىائعها التجارية كصناعااا اليت اختصت ا عن تقي ادلدف  ،كمفردة الثمار احلسنة أم اجليدة ادل كل .
فىالن عن ذل فقد ذكر يف نب آخر عن ادلوصل أف ا ط ...حلوـ جيػدة كأمػور جامعةط(ادلقدسي.د.ت.نشػرة
الرايض.صّٔ)  ،كادلس لة ادلتعلقة تللحوـ ىنا تن بج على اجلانب التراعي فالثركة احليوانية تعد مكملة للثركة التراعية من
زلاصػيل كمنتوجػػات احلبػػوب كالفاكهػة كاخلىػػار كاالشػػجار ادلثمػػرة كغًنىػا  ،كلػػذا ػػد اف ادلقدسػػي ذكػر عػػن ادلوصػػل اف ػػا
اموران جامعة كرمبا ىذا ين بج عليها لكوهنا حاضرة كعاصمة اقليم آقور فهي جامعة لكل العناصر من ىيبة السل اف كادلل
كحسن ال باع كموفور ادلوارد االقتصادية كسعة العمارة .
كمن اجلوانب االخرل ادلتعلقة تجلانب التراعي ما يتعلج تلبساتٌن اليت قيء ا فقاؿ عنهػا ادلقدسػي  :ط غػًن أف البسػاتٌن
بعيػػدة كري ػ اجلنػػوب مؤذيػػة كمػػاء النهػػر بعيػػد ادلسػػتقىط (ادلقدسي.د.ت.نشػػرة الػرايض.صّٔ) .كىنػػا كجػػو ادلقدسػػي نقػػده
االجيػػايب بوصػػفو خب ػًنان ػػذه االمػػور نظ ػران الف اجلوانػػب االقتصػػادية اخػػذت حي ػتان كاسػػعا مػػن كتابػػو كمنهػػا اجلوانػػب ادلتعلقػػة
تلتراعػػة اذ ذكػػر اف بسػػاتينها بعيػػدة السػػقيا السػػيما اذا مػػا تعرضػػت احملاصػػيل التراعيػػة لػرايح السػػموـ اك رايح اجلنػػوب ف هنػػا
تتلد احملاصيل كتؤذيها  ،ىي عن اشارة ادلقدسي ببعد رلرل النهر عن ىذه البساتٌن ممػا يفقػدىا مػوردان مهمػان مػن مػوارد
ادلياه .
فىال عن ذل فهناؾ اشارة اخرل ترتبء تدلياه كىنا ال يتعلج االمر تلسقي بقدر تعلقو بشرب اىػل ادلدينػة للمػاء اذ
اشػػار اىل أف ط انتر ماحلػػة كشػػر م –أم اىػػل ادلوصػػل-مػػن دجلػػة كمػػن هنػػر زبيدةط(ادلقدسي.د.ت.نشػػرة الػرايض.صّٔ)
.كمس لة االتر ادلاحلة اليت ذكرىا ادلقدسي تن بج على اتر ادلدينة ادلسورة مما يكوف داخل السور كليس االتر الواقعة خارج
ادلدينة بقولو ط كشر مط كىي تدؿ على اىل ادلدينة كليس على اطرافهػا  .فىػالن عػن اف اعتمػاد اىػل ادلدينػة كػاف علػى هنػر
دجلػػة بصػػورة كبػػًنة كمػػن بعػػده النهػػر ادلكشػػوؼ اك هنػػر احلػػر بػػن يوسػػد االمػػوم كالػػذم اطلػػج عليػػو يف العصػػر العباسػػي هنػػر
زبيدة نسبة اىل زبيدة بنت جعفر بنت أيب جعفر ادلنصور(الدتغ.َُِٗ.صُٓ) .
كمػػن النصػػوص الػػيت تتى ػ فيهػػا مسػػات اجلوان ػب التراعيػػة مػػا ػػده عنػػد كصػػد ادلقدسػػي لنينػػول الػػيت تقػػع قبالػػة
ادلوصل يف اجلهة الشػرقية مػن هنػر دجلػة قػاؿ ادلقدسػي يف حقهػا طكىػي انف(نونػول) مػتارع علػى جانػب منهػا هنػر اخلوصػرط
(ادلقدسي.د.ت.نشرة الػرايض.صّٔ) .كىػذا الوصػد ين بػج علػى حػدكد ىػذه البلػدة القد ػة الػيت يدرسػت اررىػا كقولػت
اىل متارع كخيرتقها هنر اخلوصر الذم يصب يف دجلة كالذم يعد موردان رئيسان إلركاء كسقي ىذه ادلتارع .
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كضمن حديت ادلقدسي عن اطراؼ ادلوصل أتى على ذكر بلدة مر جهينػة الواقعػة علػى دجلػة مػن حنػو ادلوصػل
كمن حنو العراؽ ،كثًنه أبراج احلماـ(ادلقدسي.د.ت.نشرة الرايض.صّٔ) .فهذه البلدة تتوسء بٌن اقليمي اجلتيرة كالعراؽ
كتشتهر برتبية احلماـ كبناء ابراجو كىي مسة مميتة ذلذه البلدة فاحلماـ احد مكو ت الثركة احليوانية ادلرتب ة تجلانب التراعي.
كذكػر ادلقدسػػي ايىػػا ضػػمن حديثػػو عػػن مػوارد ادليػػاه كاطعمػػة اىػػل ادلدينػػة نصػان مهمػان جعػػل مػػن ادلوصػػل يف عهػػده
ذات مسػ ػ ػػة مميػ ػ ػػتة كجاذبػ ػ ػػة للسػ ػ ػػكىن فيهػ ػ ػػا قػ ػ ػػاؿ تلػ ػ ػػنب ط كال أعػ ػ ػػرؼ بػ ػ ػػو مػ ػ ػػاءن رداين كال كاداين كبي ػ ػ ػان كال طعام ػ ػ ػان ال جتػ ػ ػػده
مراينط(ادلقدسي.د.ت.نشرة الرايض.صٓٔ).
امػػا اجلوانػػب ادلتعلقػػة تلتجػػارة فقػػد اشػػار ادلقدسػػي اىل نصػػوص مهمػػة تكلػػم فيهػػا عػػن اس ػواؽ ادلوصػػل كجتاراػػا
كبىػػائعها .فػػذكر يف نػػب صػػغًن اهنػػا حسػػنة األسػواؽ كالفنادؽ(ادلقدسي.د.ت.نشػػرة الػرايض.صّٔ) كىػػذا االمػػر ين بػػج
على ما كاف عليو كضع ادلدينة يومئذ اليت شهدت كاقعا جتاراي مت ورا فكانت اسواقها حسنة البناء عامرة تلنشاط التجارم
 ،فىال عن حسن تنظيم فنادقها اليت كانت متثل نتالن لتجار ادلدينة فىالن عن التجار من ادلدف االخرل السيما من اعماذلا
كاحلواضر الشهًنة كامد كحلب كدمشج كبغداد .
كيف نػػب اخػػر اتػػى ادلقدسػػي علػػى ذكػػر جانػػب جتػػارم اخػػر لػػو صػػلة تدلوصػػل ط منهػػا مػػًنة بغػػداد كإليػػو قوافػػل
الرحػػابط (ادلقدسي.د.ت.نشػػرة الػرايض.صّٔ) ،ام اف ادلػوارد الغذائيػػة كانػػت تن لػػج مػػن ادلوصػػل جنػػوت اىل بغػػداد علػػى
طريج القوافل الربية الواصلة اىل ىناؾ .
كي العنػػا ادلقدسػػي يف نػػب آخػػر عنػػد حديثػػو عػػن احػػد اسػواؽ ادلوصػػل ادلهمػػة كىػػو يعػػرؼ بسػػوؽ األربعػػاء داخلػػو
فىػػاء كاسػػع بػػو جيتمػػع األكػػرة كاحلواصػػيد ،علػػى كػػل ركػػن فندؽ(ادلقدسي.د.ت.نشػػرة ال ػرايض.صّٔ).كىػػو مػػن االس ػواؽ
الكبػػًنة إذ اكػػد ادلقدسػػي فيمػػا خيػػب السػػوؽ كىػػو يػػربز الظػػاىرة احلىػػارية يف ادلدينػػة حػػٌن قػػاؿ اف يف كػػل ركػػن مػػن الػػسوؽ
فندؽ  ،حلاجة ادلدينة إليواء زكارىا بكل كيد(أمحد.ََِٖ.صْٖ).
كذكر ادلقدسي يف نب مهم كغين تدلفردات التجارية من امساء البىائع كادلواجد كالسلع كالفاكهة كانواع احلبوب كاللحوـ
كاالجباف اليت توجد يف ادلوصل كاعماذلا كما يشتهر بو كل بلد منها قاؿ  :ط كبو جتارات ترتفع من ادلوصل احلبوب ،
كالعسل النمكسود كالفحم كالشحوـ كاجلنب كادلن كالسماؽ كحب الرماف ...كال ريخ الفائج .كمن سنجار فرؾ اللوز كحب
رماف كالقصب كالسماؽ .كمن نصيبٌن شاه بلوط كىو شيء أكرب من البندؽ كأطيب ليس مبدكر كالفواكو ادلقددة كادلوازين
كالدكاايت كالكواذين .كمن الرقة الصابوف كالتيت كاألقالـ .كمن حراف القبيء كعسل النحل يف أدنن كالق ن كادلوازين .كمن
اجلتيرة اجلوز كاللوز كالسمن كاخليل اجلياد .كمن احلسنية اجلنب كالقبي كاجلواجيج كالشواريت كالفواكو ادلقددة كالتبيب كمن
معلثااي األلباف كالفحم كاألعناب كالفواكو الرطبة كالشاىدانج كالقنب كالنمكسود .كمن بلد اللب يف القدكر يف التكاريج
القدر ءمس دكانيج و
امناء .كمن الرحبة السفرجل الفائج الرائج .كمن آمد اياب الصوؼ كالكتاف الركمية على عمل الصقلي
كخصائب ىذا اإلقليم اخليل كالصابوف كالسالسل كالسيور كقبيء حراف كق نها كموازينها .كأما مكاييلهم فلهم ادلد كادلكوؾ
كالقفيت كالكارة ،فادلكوؾ وسة عشر رطالن ،كادلد ربعو ،كالكار مائتاف كأربعوف رطالن ،كالقفيت ربعها ،كادلكوؾ ربع القفيت،
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كأرطاذلم بغدادية ،كفرقهم بغدادم ستة كاالاوف رطالط (كالنمكسود ىو اللحم ايفد كادلقدد  ،اما ال ريخ فهو نوع من
االمساؾ ادلملحة كايففة اليت انتشرت كجتء من جتارة ادلوصل يومئذ .ادلقدسي.د.ت.نشرة الرايض.صٔٔ. )ٕٔ-
امػػا اجلوانػػب ادلتعلقػػة تلصػػناعة فنجػػد اف ادلقدسػػي قػػد اشػػار يف نػػب صػػغًن اىل مػػا تشػػتهر بػػو ادلوصػػل مػػن ان ػواع
الصناعات فذكر على سبيل ادلثاؿ ال احلصر اف من اىم انواع الصناعات اليت عرفت يف ادلدينة  ،ىي تصػنيع القػًن كاحلديػد
كالػيت تعػداف مػن اىػػم ادلػواد االكليػة الػيت تشػػتهر ػا ادلدينػة فىػالن عػػن صػناعة األسػ اؿ كىػي اجلػرادؿ اخلاصػة تدلػاء أبنواعهػػا
الصػػغًنة كالكبػػًنة فى ػالن عػػن صػػناعة السػػكاكٌن كالنشػػاب الػػيت تعػػد مكملػػة لاق ػواس كىػػي مػػن االدكات احلربيػػة زايدة علػػى
السالسل ادلصنوعة من احلديد(ادلقدسي.د.ت.نشرة الرايض.صٕٔ).
يف حٌن اف اجلانب الثالت ادلتعلج تلتجارة فهي النصوص ادلتعلقة تل رؽ كادلسافات كادلسال التجارية من كاىل
ادلوصل فقد اشار ادلقدسي يف حديثو عن قرية تعشيقا كىي من اعماؿ ادلوصل اىل ما نصو  :ط على بريد من ادلوصل قرية
تعشيقا ا نبت من قلعو كبو بواسًن أك خنازير سق ت عنو ،ف ف بعت من بو ىااتف العلتاف رجال بػدرىم كمسػلة إىل قػوـ
مث يتواراوهنػػا فحملهػػا أحػػدىم إىل ذلػ النبػػت فقلعػػو علػػى اسػػم صػػاحب العلػػة بػػرمء ،كلػػو كػػاف تلشػػاش ،كيسػػتنفع الرجػػل
تلدرىمط(ادلقدسي .د.ت.نشرة الرايض .صٕٔ. )ٖٔ-كىنػا ػد اشػارتو اىل ذكػر لل ريػج الواصػل بػٌن ادلوصػل كتعشػيقا
اليت تقع اىل الشرؽ من ادلوصل  ،مبسافة بريد كالذم حدده ايقوت احلموم نقالن عن ابن االعرايب أبف الربيد ىو ادلسافة بٌن
من ػتلٌن  ،كقػػد حػػددىا ىنػػا ايقػػوت احلمػػوم تهنػػا تشػػكل بريػػد كاحػػد أم مػػا يعػػاد(ِْكػػم) كىػػذه ادلسػػافة تعػػد قريبػػة جػػدا
تدلقاييس احلالية كىي تعادؿ(ُِكم) (ادلقدسي .د.ت .نشرة الرايض .صٕٔ؛ ايقوت احلموم .َُُِ .جُ  ،ص ِٓ
؛ الدتغ .َُِّ .صُٕٓ) .
كجاء ادلقدسي يف نب طويل على ذكر ادلسافات بٌن ادلوصل كاعماذلا :ط كأما ادلسافات فت خذ من ادلوصل إىل
مػر جهينػة أك إىل بلػد أك إىل احمللبيػة أك إىل متارعػي مرحلػة مث مػن مػر جهينػة إىل احلديثػة مرحلػة مث إىل البقيعػة مرحلػػة مث إىل
ا لسػػن مرحلػػة ،خػػذ مػػن بلػػد إىل برقعيػػد مرحلػػة مث إىل أذرمػػة مرحلػػة مث اىل ادلونسػػة مرحلػػة مث إىل نصػػيبٌن مرحلػػة مث إىل دارا
مرحلػػة  .ك خػػذ مػػن احمللبيػػة اىل الشػػحاجية مرحلػػة مث إىل تػػل أعفػػر مرحلػػة مث إىل سػػنجار مرحلػػة .ك خػػذ مػػن متارعػػي إىل
معلثااي مرحلة مث إىل احلسنية مرحلة مث ا ىل اانٌن مرحلة مث إىل جتيرة ابن عمر مرحلة مث اىل تػل فافػاف مرحلػة .كمػن ادلوصػل
إىل شهرزكر َٔ فرسخانط (ادلقدسي.د.ت.نشرة الرايض.صٖٔ) ،كىنا د تنوعػان يف ذكػر ال ػرؽ الواصػلة مػن كاىل ادلوصػل
كاليت متثل ابرز ال رؽ كاحمل ات التجارية ادلوجودة يومئذ .
كضمن حديثو عن اقليم الشاـ كرد ذكر ادلوصل عند بياف حدكد ىذا االقليم من جهتو الشػرقية قػاؿ ادلقدسػي :ط
ل شؤكف ىذا اإلقليم ىو إقليم متوسء اذلواء إال كس و من الشراة إىل احلولة ،ف نو بلد احلػر كالنيػل كادلػوز كالنخيػل ،كقػاؿ
يل يومان غساف احلكيم كحنن ترياء ترل ىذا الوادم قلت بلى ،قاؿ :ىو ػد إىل احلجػاز مث خيػرج إىل اليمامػة مث إىل عمػاف
كىجػػر مث إىل البصػػرة مث إىل بغػػداد مث يصػػعد إىل ميسػػرة ادلوصػػل إىل الرقػػة كىػػو كادم احلػػر كالنخيػػل"(.ادلقدسي.د.ت.نشػػرة
الرايض.صِٖ) .
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كاخر النصوص ادلتعلقة تل رؽ كادلسال أييت ذكر ادلوصل مقرت ن بوصد ال ريج ادلؤدم منها اىل مدينة أرمية كىي
اسم لبلدة من كور أرمينيا (ادلقدسي .د.ت .نشرة الرايض .صُٕٗ) كالذم تاز بعلوه كصعوبة السًن فيو يف اشارة
ادلقدسي اىل كجود عقبة يف طريج ادلوصل اليها ذل اف العقبة تعين ال ريج الصعب يف اعايل اجلباؿ حسب معجم
ادلعاين(معجم ادلعاين -مادة العقبة .)َِِِ( .-ادلوقع االلكرتكين https://www.almaany.com/ar/dict/ar-
 ،)/ ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9اذ جاء يف اشارة
ادلقدسي ما نصو:طكألرمية عقبة يف طريج ادلوصل يركب الناس فيها أعناؽ الرجاؿ كما تركب الدكاب لصعوبتوط(ادلقدسي.
د.ت .نشرة الرايض .صُّٖ).
احملور الرابع  :ذكر االمهية الدينية وابرز املعامل العمرانية للموصل

لقػػد تركػػتت النصػػوص ادلتعلقػػة تجلانػػب العم ػراين علػػى توصػػيفات عامػػة تتعلػػج مبدينػػة ادلوصػػل فىػػال عػػن بعػػض
االشارات ادلتعلقة تجلانب الديين اليت اكردىا الباحت ىنػا نظػرا الف بعػض عناصػر العمػارة كانػت ذات مسػة دينيػة كػاجلوامع
كادلساجد كاف كانت نسبة النصوص اقل مما كرد عن اجلانب العمراين ادلتعلج تدلدينة اك قليمها .
ذكر ادلقدسي اف ادلوصل كانت قد ا تتكوف من عدد من احملالت اليت كردت يف ادلصادر التارخيية ،كمن أىم تل احملالت
اليت كانت معركفة يف ادلوصل قبل الفت اإلسالمي للمدينة سنة (ُٔ ى ّٕٔ /ـ) (كيكابيداي-مادة ادلوصل.-
(َِِِ).ادلوقع االلكرتكين الموصل .) www.ar.wikipedia.org/wiki/ط حىرموت مدينة تألحقاؼ ،كزللة
تدلوصل ط(ادلقدسي.د.ت.نشرة الرايض.صُّ) .عند ذكره للباب ادلتعلج ب ط -ذكر األسامي كاختالفها - ،-قائالن-
اعلم أف يف اإلسالـ بلدا ن ككوران كقرل تتفج أمساءىا ،كتتباين مواضعها ،كيشكل على الناس آمرىا ،كادلنسوبوف إليها .فرأينا
أف نقدـ ىذا الباب كنفرده ذلا ،كنذكر أيىان األسامي اليت خيتلد فيها أىل األقاليم ،ف ف ذل يفيد من دخلها ال زلالةط
(ادلقدسي.د.ت.نشرة الرايض.صُُ).
مث أنتقل ادلقدسي اىل بياف مفهوـ ادلصر كضرب أمثلة عليو كمنها ادلوصل اليت جاء تسلسلها الثاين من بٌن االاة
أمصار بقولو  :طكادلصر عند العواـ كل بلد كبًن جليل مثل الرم ،كادلوصل ،كالرملةط(ادلقدسي.د.ت.نشرة الرايض.صِِ).
ككذا احلاؿ يف نب اطوؿ بقليل من النب السابج يف تعداده ألبرز امصار االقاليم كجاء ذكر ادلوصػل قػت الػرقم
التسلسل الثالت عشر من بٌن ستة عشر مصران  ،فاألمصار ىي  :مسرقند ،ايرانشهر ،شهرستاف ،أردبيػل ،مهػذاف ،االىػواز،
شػ ػًناز ،ا لس ػػًنجاف ،ادلنص ػػورة ،زبي ػػد ،مك ػػة ،بغ ػػداد ،ادلوص ػػل ،دمش ػػج ،الفسػ ػ اط ،الق ػػًنكاف ،قرطبة(ادلقدسي.د.ت.نش ػػرة
الرايض.صِِ.)ِّ-
كعند ذكره للكرخ :قاؿ :ط مدينة متصلة ا-أم بسامراء ،-كاعمر منها من حنو ادلوصل ،كمسعػت يومػان القاضػي
أت احلسٌن القتكيين يقوؿ :ما أخرجت بغػداد فقيهػان قػء إال أت موسػى الىػرير ،قلػت :فػ بو احلسػن الكرخػي ،قػاؿ :مل يكػن
مػػن كػػرخ بغػػداد كإمنػػا كػػاف مػػن كػػرخ سػػامرا ط(ادلقدسي.د.ت.نشػػرة ال ػرايض.صٔٓ) .كىنػػا كرد ذكػػر ادلوصػػل عنػػد قديػػد
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ادلقدسي لعمارة كرخ سامراء اليت عد عماراا افىػل مػن سػامراء نفسػها كالػيت حػدد موضػعها قريبػان مػن ادلوصػل  ،كمل يقصػد
ادلقدسي ىنا كرخ بغداد ألهنا بعيدة عن ادلوصل .
كركت ادلقدسي على ادلوصل يف كصػفو العمػراين بقولػو  :ط ادلوصػل :ىػو مصػر ىػذا اإلقلػيم بلػد جليػل حسػن البنػاء
طيب اذلواء صحي ادلاء ،كبػًن االسػم قػدًن الرسمط(ادلقدسي.د.ت.نشػرة الػرايض.صّٔ).ك ػد يف كصػد ادلقدسػي مسػات
ادلصر كاحلاضرة تلنسبة للموصل من ذل ذكره لدالالت اكذلا اهنا قاعدة اقليم اقور  ،كقولو بلد جليػل ىػذا يع ػي توصػيفا
لقدر مقاـ ادلدينة الكبًن  ،كبًن االسم أم اف ادلوصل متتاز بشهراا كىي معركفة للقاصي كالداين  ،اما قولو قدًن الرسم أم
اف بناءىا كعمرا هنا قدًن البناء كىو ما ين بج على ادلدينة اليت ال يعرؼ اتريػخ بناءىػا علػى كجػو التحديػد لقػدمها كعتاقتهػا.
كمػػن النصػػوص االخػػرل ذات اجلانػػب العم ػراين ػػد نص ػان صػػغًنان يتعلػػج بًػ يػدكر كمحامػػات ادلدينػػة قػػاؿ ادلقدسػػي أف ػػا  :ط
محامػػات س ػرية كدكر يػػة ط(ادلقدسي.د.ت.نشػػرة ال ػرايض.صّٔ) .ككصػػد احلمامػػات ىنػػا يػػدؿ علػػى اجودىػػا الف كلمػػة
س ػ ػرية يف اح ػ ػػد معانيه ػ ػػا ت ػ ػػدؿ عل ػ ػػى اجلي ػ ػػد م ػ ػػن ك ػ ػػل ش ػ ػػيء(معجم ادلع ػ ػػاين-م ػ ػػادة ىسػ ػ ػريًٌة.)َِِِ( .-ادلوق ػ ػػع االلك ػ ػػرتكين

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-

 ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9كامػػا عبارتػػو دكر يػػة فهػػي تػػدؿ
عل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى حس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ دكرى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا(معجم ادلع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاين-م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة ىًيٌ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة.)َِِِ(.-ادلوق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع االلك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرتكين
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-

. ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
كاتى على ذكر شكل ادلدينة بقولو ط كالبلد شبو طيلساف مثل البصرة ليس تلكبًن ،يف الثو شبو حصن يسػمى ادلربعػة علػى
هنر زبيدةط (ادلقدسي.د.ت.نشرة الرايض.صّٔ) .
فىالن عن اشارتو اىل منػء االسػواؽ كال ػرؽ ادلؤديػة اليهػا  ،قػاؿ  :ط كدرجػو مػن قبػل األسػواؽ أقػل ،كلػو آزاجػات
من حجارة ت ط ،ككجو ادلغ ى بال أبواب كأكثػر األسػواؽ مغ ػاةط (ادلقدسي.د.ت.نشػرة الػرايض.صّٔ) كمل ػد تفسػًنان
لعبارتػو (حجػػارة ت ط) اال انػػو رٌمبػػا كػػاف يقصػػد اف حجاراػػا امنػاط أم انػواع كرمبػػا اف ىنػػاؾ خ ػ يف عبػػارة الػػنب اذ مل ػػد
فيما عد اليو من مصادر ما يشًن اىل كجود ىكذا نوع من احلجارة يف ادلوصل اك اعماذلا .
كي العنػػا ادلقدسػػي يف نػػب اتيل للػػنب اعػػاله قػػائالن انػػو ط كبػػٌن اجلػػامع كالشػػء رميػػة سػػهم علػػى نشػػتة يصػػعد إليػػو
بػدرج مػن حنػو الشءط(ادلقدسي.د.ت.نشػرة الػرايض.صّٔ) .كىػو مػا ين بػج علػى اجلػامع االمػوم اك ادلسػجد اجلػامع ألنػػو
الوحيد كاالشهر يف ادلدينة يومئذ .
أما احلديت عن دركب ادلوصل فقد جاء ادلقدسي على ذكر عػدة دركب كانػت موجػودة يف ادلدينػة قولػو  :ط مػن
دركبو درب دير األعلى تصلوت درب اجلصاصٌن درب بين ميدة درب اجلصاصة درب رحى أمًن ادلػؤمنٌن درب الػدتغٌن
درب ي ػ ػػل .كالبلػ ػ ػػد علػ ػ ػػى الش ػ ػػء ،كقصػ ػ ػػر اخلليفػ ػ ػػة علػ ػ ػػى نص ػ ػػد فرسػ ػ ػػخ مػ ػ ػػن اجلانػ ػ ػػب انخ ػ ػػر عنػ ػ ػػد نونػ ػ ػػول القد ػ ػ ػػةط
(ادلقدسي.د.ت.نشرة الرايض.صّٔ) .ك د اف بعض الدركب محل تسميات ادلهن كاحلرؼ اليت امتهنها اىل ادلوصل مثل
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اجلصاصٌن اك اجلصاصة الذم يتبع صناعة اجلب اك يرتبء تلعاملٌن فيها من االىايل كالدتغٌن ممن يعملوف مبهنػة الدتغػة
كمنها ما ارتبء أبمساء قبائل اك اسر كبين ميدة اك أبشخاص هل امسػائهم كػدرب يػل كاخػر ارتػبء بشخصػيات سياسػية
كدرب رحى امًن ادلؤمنٌن كاخر جاء ذكره الرتباطو ككقوعو قرب الدير االعلى كادلؤدم اىل الربض االعلى يف مشػاؿ ادلوصػل
(كحػوؿ الػدير االعلػى كالػدرب ادلػؤدم لػو .الػدتغ.َُِْ.صٗٗ)  ،كجػاءت االشػارة اىل احػد القصػور العباسػية ادلواجهػػة
للموصػػل قريبػػا مػػن نينػػول كلعػػل ىػػذه مػػن ابػػرز خصػػائب العمػػارة يومئػػذ كىػػي كجػػود تلػ القصػػور الػػيت تعػػد مبثابػػة زل ػػات
السرتاحة اخللفاء عند زايرام اك مكواهم يف ادلدينة لفرتة من التمن .
ككرد ذكر جانػب العمػارة يف اشػارة صػغًنة عػن مدينػة ادلوصػل يف عهودىػا االكىل ضػمن احلػديت عػن اسػم ادلدينػة
قاؿ ادلقدسي  :ط ككاف اسم ادلوصل خوالف فلما كصل العرب ا عمارام كمصركىا مسيت ادلوصل .كنونول :بقرب ادلوصل
كىػي مدينػة يػونس بػن ملط(ادلقدسي.د.ت.نشػػرة الػرايض.صّٔ) .كلػػيس بعيػدا عػػن ذلػ ػػد احػد النصػػوص الػيت تتعلػػج
تجلانب ادلعمارم كاخلاص مبدينة نينول االارية اليت دعاىا ادلقدسي بنونول حينما ذكر ًحصنها كقد تنت عليو آرر الدمار
ػػد مص ػػداؽ ذل ػ ػ بقول ػػو  :ط كنون ػػول :بق ػػرب ادلوص ػػل كى ػػي مدين ػػة ي ػػونس ب ػػن م ػػل ،عليه ػػا حص ػػن ق ػػد أقلب ػػو ال ػ ػري ط
(ادلقدسي.د.ت.نشرة الرايض.صّٔ)  ،كاكمػل ادلقدسػي حديثػو عػن نينػول كحصػنها بقولػو ط كاحلصػن(نونول) مػن جػب
كحجػػر ،كاجلػػامع كسػػء البلػػد ط (ادلقدسي.د.ت.نشػػرة ال ػرايض.صّٔ) .زلػػددان مػػادة بنػػاءه مػػن اجلػػب كاحلجػػر كىػػي م ػواد
ش ػ ػػائعة يف ادلدين ػ ػػة كاكث ػ ػػر بني ػ ػػاف س ػ ػػورىا كبيوا ػ ػػا من ػ ػػو  .كنالح ػ ػػظ اف ادلقدس ػ ػػي يتنق ػ ػػل يف كص ػ ػػفو للموص ػ ػػل م ػ ػػن اجلان ػ ػػب
االيسر(الشرقي) اىل اجلانب اال ن (الغريب) ضمن حديثو االند الذكر عن حصن نينول الواقع على تل التوبة زلددان موقػع
اجلامع االموم اك ادلسجد اجلامع أبنو يتوسء ادلدينة .
كأكػػد ايىػػا بعػػد ىػػذا الوصػػد اسػػتخداـ اىػػل ادلوصػػل للحجػػارة يف بنػػاء منػػازذلم بقولػػو ط كأكثػػر بنيػػاهنم احلجػػارةط
(ادلقدسي.د.ت.نشرة الرايض.صّٔ).
كينتقل بنا احلديت اىل ذكر اجلوانب الدينية ادلرتب ة تدلوصل فنجد اف ادلقدسي ضمن كالمػو عػن اقلػيم آقػور قػد
ركػت علػى ذكػر ادلشػاىد كاالكصػاؼ ادلتعلقػة تجلانػب الػديين بشػكل عػاـ مث بػدأ يػدد الشػواىد الدينيػة ادلرتب ػة مبػدف االقلػيم
كمنهػا ادلوصػل قػاؿ تلػنب  :ط إقلػيم آقػػور ىػذا ايىػان إقلػيم نفػيس ،مث لػو فىػػل ألف بػو مشػاىد األنبيػاء كمنػازؿ األكليػاء ،بػػو
استقرت سفينة نوح على اجلودم كبو سكن أىلها ،كبنوا مدينة اانٌن كبو اتب هللا على قوـ يونس كأخرج منو العٌن ،كمنػو
دخل الظلمات ذك القرنٌن ،كبو كانت عجائب جرجيس مع داذاينو ،كفيو أنبت هللا تعاىل ليونس اليق ينة ،كمنػو خػرج هنػر
ادللة ادلبارؾ ادلذكور دجلة ،أليس بو مسجد يونس بتل توبة يقولوف سبع زكرات لو يعدلن حجػةن مػع مشػاىد كثػًنة كفىػائل
ة ،مث ىو اغر مػن اغػور ادلسػلمٌن كمعقػل مػن معػاقلهم ألف آمػد اليػوـ دار جهػادىم كادلوصػل مػن أجػل انىػادىم .كجتيػرة
ابن عمر أحد منازىهم ،كمع ذلػ ىػو كاسػ ة بػٌن العػراؽ كالشػاـ كمنػازؿ العػرب يف اإلسػالـ .كمعػدف اخليػل العتػاؽ ،كمنػو
مػػًنة أكثػػر العػراؽ .رخػػيب االسػػعار جيػػد الثمػػار كمعػػدف األخيػػار .أخػػرب احلػػاكم أبػػو نصػػر منصػػور بػػن دمحم احلػػريب زلتسػػب
ءارا ،قاؿ :حدانا اذليثم بن كليػب ،قػاؿ :حػدانا أبػو يعلػى احلسػن بػن امساعيػل كأبػو سػليماف دمحم بػن منصػور الفقيػو ،قػاال:
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حدانا امساعيل ىو ابن أيب و
أكيس ،قاؿ :حداين كثًن بن عبػد هللا عػن أبيػو عػن جػده ،قػاؿ :قػاؿ رسػوؿ هللا صػلى هللا عليػو
كسلم أربعة أجبل من جباؿ اجلنة كأربعة أهنار من أهنار اجلنة كأربعة مالحم من مالحم اجلنة ،قيػل مػا األجبيػل ،قػاؿ :أي يحػد
يبن ػ ػػا كحنب ػ ػػو ،كرلن ػ ػػة جب ػ ػػل م ػ ػػن جب ػ ػػاؿ اجلن ػ ػػة ،كال ػ ػػور جب ػ ػػل م ػ ػػن جب ػ ػػاؿ اجلن ػ ػػة .كاألهن ػ ػػار الني ػ ػػلط (ادلقدسي.د.ت.نش ػ ػػرة
الرايض.صِٔ).كقد ذكر ادلقدسي أربعة شواىد دينية ارتب ت تدلوصل من خالؿ النب ادلتقدـ اكذلا قصة بعثة الن يونس
(عليو السالـ) كدعوة اىلها اىل التوحيد كعبادة هللا جل كعال  ،كرنيها ذكر مسجد عٌن يػونس كعينػو ادلباركػة الواقعػة علػى
بعد ميل من تل التوبة  ،فىػال عػن التػل ادلتقػدـ فقػد ذكػر مسػجد تػل التوبػة كىػو جػامع النػ يػونس (عليػو السػالـ) كذكػر
معتقد شائع عند اىل ادلدينة اف سبع زكرات لو يعدلن حجة كىو شيء بعيد عن الصحة اذ مل يرد يف االاػر شػيء مػن ىػذا
القبيل مما نقلو ادلقدسي عن ابن الفقيو اذلمذاين صاحب كتاب البلداف  ،كامنا اتى ادلقدسػي علػى ذكػر ىػذه االشػارة دلكانػة
الدينية السامية اليت يتمتع ا ىذا ادلسجد عند اىل ادلوصػل كغًنىػا مػن ادلػدف فىػال عػن اف بقعػة اجلػامع تعػد مػن ادلواضػع
ادلباركة .
ككردت اشػػارات اخػػرل ارتب ػػت تجلانػػب الػػديين منهػػا اف ادلوصػػل بلػػد ط كثػػًن ادللػػوؾ كادلشػػايخ ال خيلػػو مػػن أسػػناد
و
عاؿ كفقيو مذكورط (ادلقدسي.د.ت.نشرة الرايض.صّٔ) كىذا يدؿ على اف ادلدينة متتعت بسمعة دينية كبًنة فمنها رهػر
ادلشايخ ككبار العلماء ادلشهورين فىال عن السند العايل يف ركاية احلديت من قبل احملداٌن كالفقهاء .كيف اشارة صغًنة عػن
ال وائد الدينية ذكر ادلقدسػي اف ادلدينػة لػيس ػا رلوس(ادلقدسي.د.ت.نشػرة الػرايض.صّٔ) كرمبػا اف اشػارتو تػدؿ علػى
التغيًن السكاين كادلذى الذم طاؿ ادلدينة بعد حركة الفتوحات االسالمية كىجرة القبائل العربية اليها  .كمػن ىػذه القبائػل
الػيت خصػها تلػذكر احلػارايوف قػائالن ط كقػد عػت-أم ادلوصػل -أكثػر القبائػل أكثػرىم حػارايوف كذلػم مشػاىدط (ادلقدسػي.
د.ت .نشرة الرايض.صٕٔ) كأاىن ادلقدسي على ذلجة كلغة اىل ادلدينة بقولو  :ط كلغػتهم لغػة حسػنة أصػ مػن لغػة الشػاـ
ألهنػػم عػػرب ،أحسػػنها ادلوصػػلية كىػػم أحسػػن كجوىػانط (ادلقدسػػي .د.ت .نشػػرة الػرايض.صٕٔ) ك ػػد اف ادلقدسػػي يعػػد مػػن
اكائػػل البلػػدانيٌن الػػذين اطلقػوا اسػػم اللهجػػة ادلوصػػلية كاتػوا عليهػػا تلػػذكر كخصػػها كاىػػل ادلدينػػة تهنػػا مػػن اصػ ذلجػػات اىػػل
ادلدف.
كانتقل ادلقدسي تحلديت مرة اخرل كبصػورة أخػب علػى تػل التوبػة كمسػجد يػونس (عليػو السػالـ ) بقولػو  :طمث
بسػواد ادلوصػػل مسػػجد يػػونس كآرره عنػػد نونػول القد ػػة موضػػع يسػػمى تػػل توبػة ،علػػى رأسػػو مسػػجد كدكر للمجػػاكرين بنتػػو
يلة ابنة صر الدكلة ،كأكقفت عليو أكقافان جليلة ،يتعموف أف سبع زكرات يعدلن حجة ،يقصد ليايل اجلمع ،كىو ادلوضع
الػذم خػػرج إليػػو قػوـ يػػونس دلػػا ايقنػوا تلعػػذاب ،كعلػػى نصػد فرسػػخ منػػو عػٌن يػػونس ،كبظػػاىر بلػد عػػٌن يتعمػػوف أف يػػونس
خػرج منهػػا يستشػفى مبائهػػا مػن الػػربص ،كمث لػو مسػػجد كموضػع شػػجرة اليق ػٌنط (ادلقدسػػي .د.ت .نشػرة الػرايض.صٕٔ)
 ،كىنا قد اتى ادلقدسي على كصد مفصل للمسجد يف حينو من ذكر قيمتو كمكانتو الدينية ككرر قصة التكرات السبع اليت
تعدلن حجة دلن يتكره كربء بػٌن القصػب القػرآين كادلشػاىدة العينيػة كعنايػة الدكلػة ػذا الصػرح الػديين كرب هػا مبسػجد عػٌن
يػػونس الػػذم علػػى بعػػد ميػػل كاحػػد مػػن جػػامع النػ يػػونس عليػػو السػػالـ ككضػ بركػػة مػػاءه لالستشػػفاء مػػن االمػراض كمنهػػا
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الربص .كاكد علػى ىػذه اخلاصػية عنػد ذكػره ألحػد االديػرة القريبػة مػن ادلوصػل كىػو ديػر الكلػب قػائالن ط أبرض ادلوصػل ديػر
الكلب يمل إليو من عىػة كلػب عقػور فيقػيم عنػد رىبانػو وسػٌن يومػان فيػربأ ذف هللا تعػاىل ...ط (ادلقدسػي .د.ت .نشػرة
الرايض.صٕٔ).لكن ربء حالة الشفاء تإلقامة يف ىذ الدير دلدة وسٌن يومان بًنيا ًة الشفاء .
اخلامتة ونتائج البحث

من خالؿ ما تقدـ توصل البحت اىل رلموعة من النتائي كن إ اذلا مبا يلي :

 .4يتبٌن لنا مما سبج القيمة كالفائدة التارخيية كالبلدانية اليت قدمها ادلقدسي عند كصفو دلدينة ادلوصل كاقليمها كمدهنا كجاء
تركيته منصبان على مدينة ادلوصل كنالحظ ذل من غتارة النصوص ادلتعلقة تدلدينة مث قليمها كبدرجة اقل ببعض اعماذلا .
ِ .لقد اخ ذ اجلانب اجلغرايف كاالقتصادم حيتا كاسعا كغنيا من الوصد عند ادلقدسي السيما ما يتعلج بنهر دجلة كموقػع
ادلوصل منو تلنسبة للجانب اجلغرايف كاجلوانب ادلتعلقة تلتراعة مث التجارة تلنسبة للجانب االقتصادم.
ّ .جاء ذكر اجلانب الصناعي طفيفان  ،يف ما أتى اجلانب العمراين لًنكت على بياف موقع ادلدينة كمواد بنائها .
ْ .اما اجلانب الديين فجاء الرتكيت منصبان من خاللو على ذكر القيمة الدينية جلامع الن يونس (عليو السالـ) .

توثيق قائمة املصادر ابللغة العربية
القرآف الكرًن
امحد  :ادريس سليماف  .)ََِٖ( .ادلوصل يف كتب الرحالة اجلغرافيٌن يف القرف الرابع اذلجرم  /القرف العاشر ادليالدم مقاربة بٌن
ابن حوقل كادلقدسي .رللة دراسات موصلية العدد ِِ .تشرين الثاين (مركت دراسات ادلوصل  :جامعة ادلوصل) .
أسود  :فالح شاكر .)ُٖٖٗ (.ادلقدسي .ىيئة كتابة التاريخ – سلسلة نوابغ الفكر العريب ( .بغداد  :دار الشؤكف الثقافية العامة
– آفاؽ عربية)
اجلالودم  :علياف  .)ُٗٗٗ( .دار االسالـ يف القرف الرابع اذلجرم  /القرف العاشر ادليالدم –قراءة يف الدالالت السياسية كادلذىبية
من خالؿ كتاب احسن التقاسيم يف معرفة االقاليم  .كتاب حبوث مهداة اىل السيد مقبوؿ امحد ( .عماف  :منشورات جامعة اؿ

البيت).
الدتغ  :دمحم نتار  .)َُِّ(.تعشيقا يف مدك ت البلدانيٌن كادلؤرخٌن  .رللة دراسات موصلية .العدد َْ  .نيساف (.مركت
دراسات ادلوصل  :جامعة ادلوصل)
الدتغ  :دمحم نتار  .)َُِْ( .الدير االعلى يف ادلوصل دراسة حىارية .رللة أحباث كلية الرتبية االساسية ايلد ُّ  .العدد ِ
(كلية الرتبية االساسية  :جامعة ادلوصل) .
الدتغ  :دمحم نتار  .)َُِٗ( .هنر دجلة كأاره يف حياة ادلوصليٌن –دراسة يف اجلوانب االقتصادية -من القرف (ْٖ-ىػُْ-ٗ/ـ)،
حبت زلفوظ يف ارشيد (مركت دراسات ادلوصل  :جامعة ادلوصل )
سليماف  :عبدهللا صادؽ  .)َُِٓ(.احسن التقاسيم يف معرفة االقاليم اليب عبدهللا دمحم بن امحد ادلقدسي –دراسة داللية . -رسالة
ماجستًن  (،غتة -فلس ٌن :قسم اللغة العربية كآدا ا  ،كلية انداب كالعلوـ االنسانية  ،جامعة االزىر).
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سعيد  :ابراىيم امحد  .)َُِِ(.اسهامات ا دلقدسي يف اجلغرافيا كالدراسات االقليمية  .رللة دراسات اترخيية  .العدداف ُُٕ -
ُُٖ  .كانوف الثاين-حتيراف (دمشج -سوراي :جلنة كتابة اتريخ العرب اامعة دمشج) .

كراتشكوفسكي :أغناطيوس يوليانوفتش  .)ُّٗٔ(.اتريخ االدب اجلغرايف العريب  .تر ة  :صالح الدين عثماف ىاشم  (.القاىرة :
جلنة الت ليد كالرت ة كالنشر).

ادلقدسي دمحم بن امحد مشس الدين (د.ت-نشرة الرايض) .احسن التقاسيم يف معرفة االقاليم  .ترتيب كتنسيج  :رايف االندلسي ،

(الرايض  :مكتبة مشكاة االسالمية)
ادلقدسي  :دمحم بن امحد مشس الدين (د.ت-نشرة  .)kindleاحسن التقاسيم يف معرفة االقاليم -Arabic Edition( .
Commentary attached to the book's . )kindle unlimited . Kindle Edition
annotation
ادلنجد  :صالح الدين  .)َُٗٔ( .اعالـ التاريخ كاجلغرافيا عند العرب( .بًنكت  :مؤسسة الرتاث العريب)
مؤنس  :حسٌن .)ُٗٔٔ(.ادلقدسي  .رللة العريب الكويتية  ،العدد ْٗ  .سبتمرب/ايلوؿ (.الكويت :ايلس الوطين للثقافة كالفنوف
كانداب).
نصار  :أمل ىشاـ امحد .)ََِٖ( .ادلقدسي البشارم  .ابو عبدهللا مشس الدين دمحم بن ايب بكر (تَّٖ:ىػَٗٗ/ـ) دراسة يف
اجلوانب االقتصادية كاالجتماعية كالدينية كاالدارية كالعمرانية  .رسالة ماجستًن غًن منشورة  ( .بلس /فلس ٌن :كلية الدراسات
العليا  ،جامعة النجاح الوطنية).
ىيئة ادلوسوعة العربية.)ُٖٗٗ(.ادلوسوعة العربية(.دمشج :ىيئة ادلوسوعة العربية).
ايقوت احلموم  :شهاب الدين ايب عبدهللا ايقوت بن عبدهللا احلموم الشهًن بياقوت احلموم .)َُُِ(.معجم البلداف ( .بًنكت
 :دار الكتب العلمية).
توثيق قائمة املواقع االلكرتونية
عبد اييد  :مقتدر محداف  .)ََِِ( .الرحالة ادلقدسي ت  َّٖ :ىػ  ،مدكنة أريد العادلية  .نشر ادلقاؿ على ادلوقع االلكرتكين
https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/0fffd677-0664-4b11-b23761c393bb107b
(معجم ادلعاين-مادة ىًيٌة.)َِِِ(.-ادلوقع االلكرتكين https://www.almaany.com/ar/dict/ar-
ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
ىسريًٌة.)َِِِ(-ادلوقع االلكرتكين https://www.almaany.com/ar/dict/ar-
(معجم ادلعاين-مادة
ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
معجم ادلعاين-مادة العقبة.)َِِِ(.-ادلوقع االلكرتكين https://www.almaany.com/ar/dict/ar-
ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
كيكيبيداي-مادة (مشس الدين ادلقدسي).)َُِِ( .ادلوقع االلكرتكين
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D
8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B
3%D9%8A
كيكابيداي-مادة (ادلوصل).)َِِِ( .-ادلوقع االلكرتكين ادلوصلwww.ar.wikipedia.org/wiki/
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