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  :الملخص

احتمت مجيشة السػصل العخاقية اىسية جغخافية وتاريخية واضحة العيان لجى عجد كبيخ مغ الجغخافييغ   
والسؤرخيغ نطخا الىسيتيا الجغخافية والتاريخية ،ولسا شيجتو ارضيا مغ احجاث تاريخية ميسة غيخت 

 الخارشة الدياسية لجول عجة.

اىتع الجغخافييغ بجراسة جغخافية السػصل ومعطسيع جعمػىا ضسغ جغخافية الجديخة الفخاتية ،وىحا     
بصبيعة الحال يعػد الى شبيعة القػى الدياسية الحاكسة في ذلظ الػقت واخز بالحكخ في العرػر 

 نحاك.آسة االسالمية الستعاقبة فزال عغ التبعية االدارية لمجول او االمارات االسالمية الحاك

عغ مجيشة السػصل والسيسا مسغ عاصخوا العرخ  ترجى البحث الراء عجد ميع مغ الجغخافييغ     
العباسي وبسخاحمو السختمفة ،مغ حيث التدسية والسػقع ،واىع ما اترفت بو ىحه السجيشة مغ مسيدات 

ما اشتيخت بو مغ جغخافية ومشاخية ،فزال عغ شبيعة سكانيا وابشيتيع وشبيعة ارضيع ،واشخت الى 
خيخات وواردات شبيعية جعمتيا مكتفية ذاتيا ،فزال عغ اىع القخى والسجن القخيبة مشيا والتي تقع ضسغ 

 حجودىا .

 .الجولة مؤسدات، ،،البرخة شخيلال :مجيشة، الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

  The Iraqi city of Mosul occupied a clear geographical and historical 

importance for a large number of geographers and historians due to its 

geographical and historical importance, and because of the important 

historical events that its lands witnessed that changed the political map 

of several countries                                 

       Geographers were interested in studying the geography of Mosul, 

and most of them made it within the geography of the Euphrates 

island, and this, of course, is due to the nature of the ruling political 

forces at that time, especially mentioning in successive Islamic eras, 

as well as the administrative subordination of the ruling Islamic states 

or emirates at that time.                         

The research addressed the views of an important number of 

geographers about the city of Mosul, especially those who lived 

through the Abbasid era and its various stages, in terms of name and 

location, and the most important geographical and climatic features of 

this city, as well as the nature of its inhabitants, their buildings, and 

the nature of their land, and referred to the goods and imports that it 

was famous for. Naturalization made it self-sufficient, as well as the 

most important villages and cities near it, which are within its 

borders.                                                                                                  

Key words: City, Palm, Basra, Institutions, Country. 
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 المقدمة *

احتمت مجيشة السػصل العخاقية اىسية جغخافية وتاريخية واضحة العيان لجى عجد كبيخ 
الجغخافية والتاريخية ،ولسا شيجتو ارضيا مغ احجاث  مغ الجغخافييغ والسؤرخيغ نطخا الىسيتيا

 تاريخية ميسة غيخت الخارشة الدياسية لجول عجة.

بجراسة جغخافية السػصل ومعطسيع جعمػىا ضسغ جغخافية الجديخة  اىتع الجغخافيػن  
الفخاتية ،وىحا بصبيعة الحال يعػد الى شبيعة القػى الدياسية الحاكسة في ذلظ الػقت واخز 

كخ في العرػر االسالمية الستعاقبة فزال عغ التبعية االدارية لمجول او االمارات بالح
 االسالمية الحاكسة انحاك.

السيسا و عغ مجيشة السػصل  اىع ما ذكخه الجغخافييغ سمصشا الزػء في ىحا البحث عمى
 اذ اشاروا الى اىع السعالع الحزارية مسغ عاصخوا العرخ العباسي وبسخاحمو السختمفة ،

،واىع ما اترفت بو مغ مسيدات  والعسخانية فييا،فزال عغ  تدسيتيا ومػقعيا الجغخافي
ما اشتيخت بو مغ خيخات وواردات شبيعية و مشاخية ،فزال عغ شبيعة سكانيا وابشيتيع ،

 جعمتيا مكتفية ذاتيا

ابغ خخداذبة  ) ت في حجود  الجغخافييغ مسغ سمصشا الزػء عمى كتبيع ومغ اىع 
 ٜٔ٘ىـ/ ٖٓٗم(،وكتابو" السدالظ والسسالظ"، ابغ الفكيو اليسحاني  )تٕٜٔىـ/ ٖٓٓ

م(،وكتابو " مدالظ  ٜٚ٘ىـ/ ٖٙٗم(،وكتابو" مخترخ كتاب البمجان"، االصصخخي )ت
 ٖٓٛم(،وكتابو " صػرة االرض"، السقجسي  )ت ٜٚٚىـ/ ٖٚٙالسسالظ "، ابغ حػقل)ت

م(،   ٗٙٔٔىـ/ ٓٙ٘يع"، االدريدي )تم(،وكتابو" احدغ التقاسيع في معخفة االقال ٜٜٓىـ/
م(،وكتابو "  ٕٕٛٔىـ/ٕٙٙوكتابو "ندىة السذتاق في أختخاق اآلفاق"، ياقػت الحسػي )ت

 م(،وكتابو" آثار البالد واخبار العباد". ٖٕٛٔىـ/ ٕٛٙالقدويشي )تو معجع البمجان"،
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 :الجغرافي االصهل التاريخية السم مدينة المهصل ومهقعها اوال: *  

اختمفت اراء الجغخافييغ حػل االصػل التاريخية لالسع مجيشة السػصل واول مغ بشاىا  
 ورد بيحا الخرػص. وسػف ندتعخض ىشا اىع ما

)ابغ الفكيو انيا ُسسيت السػصل النيا وصمت بيغ الجديخة والذامذكخ  
وصمت بيغ الفخات  كخ النياوذُ  ،(ٕٔٔص ،ٕٛٔٓ الصائي، ،ٕٛٔص م ،ٕٖٓٔاليسحاني،

 الصائي، ،ٜٕٔ، ص ٜٜٛٔ البكخي  ،ٕٛٔص ،مٕٖٓٔ الفكيو اليسحاني،)ابغ  ودجمة
بيا وىشاك مغ اشار الى ان اسع السػصل خػالن فمسا وصل العخب  ،(ٕٔٔص ،ٕٛٔٓ

، ٕٛٔٓالصائي ، ،ٜٖٔ،صٜٙٓٔ، السقجسي)عسخوىا ومرخوىا وسسيت السػصل
،وال نعمع سبب تدسيتيا بحلظ ربسا الن قبيمة خػالن كانت تقصشيا ،وربسا ندبة  (ٕٔٔص

 السع شخز بشاىا وسكغ فييا. 

)سسيت بالسػصل النيا وصمت بيغ الجديخة والعخاق، وقيل وىشاك مغ اشار الى انيا 
وصمت بيغ دجمة والفخات، وقيل ألنيا وصمت بيغ بمج سشجار والحجيثة، وقيل بل السمظ الحي 

 .(ٖٕٕص ،ٜٜٚٔالحسػي،  ) حجثيا كان يدسى "السػصل"(أ

راونج بغ بيػراسف  يااول مغ استحجثان اسسيا في عيج الفخس " نػر أردشيخ" ،و وُذكخ 
، ٕٛٔٓ ،الصائي ،ٔٙٗ.ت، صد ،القدويشي ،ٖٕٕ، صٜٜٚٔالحسػي، ) االزدىاق

  .(ٖٔٔص

فخقج الُدمسي غ عتبة بتػلى الخميفة عسخ بغ الخصاب "رضي هللا عشو" وفي عيج 
م فقاتمو اىل الحرغ فاخح حرشيا الذخقي عشػة وعبخ دجمة ٓٗٙ /ىـ ٕٓالسػصل سشة 

ابغ الفكيو اليسحاني ، ) فرالحو اىل الحرغ االخخ عمى الجدية واالذن لسغ اراد الجالء
  .(ٖٔٔ، ص ٕٛٔٓالصائي،  ،ٕٛٔص ، ٕٖٓٔ



 والـعـشـــرون السادساشـراقـات تنمــوية ... مجـلة صلــمية محكــمة ... العــدد   
 

 
 

28 

واول مغ اختط السػصل واسكشيا العخب ومرخىا ىخثسة بغ عخفجة البارقي، اذ عدل 
وبشى فييا السدجج  الخميفة عسخ "رضي هللا عشو" عتبة عغ السػصل ووالىا ليخثسة،

 .(ٖٔٔ، صٕٛٔٓالصائي، ،ٜٕٔص-ٕٛٔ،ص ٕٖٓٔابغ الفكيو اليسحاني ، )الجامع

وبشى ليا جدخًا وخط شخقاتيا وبشى اما اول مغ ألحقيا باالمرار وجعل ليا ديػانًا 
 )م( ٜٗٚ - ٗٗٚىـ/  ٕٖٔ  - ٕٚٔسػرىا الخميفة مخوان بغ دمحم بغ مخوان بغ الحكع )

 (.ٖٔٔ، ص ٕٛٔٓالصائي، ،ٖٕٕ،صٜٜٚٔالحسػي، 

الحسػي، )ىي مجيشة قجيسة تقع عمى شخف دجمة ومقابميا مغ الجانب الذخقي نيشػى و 
، واشار عجد مغ الجغخافييغ الى انيا تقع  (ٖٔٔ ، ص ٕٛٔٓ؛الصائي، ٖٕٕ، ص ٜٜٚٔ

االدريدي ،ٖٚ،ص ٕٜٚٔاالصصخخي،  ،ٕٗٔ،ص ٖٜٛٔابغ حػقل، )غخبي نيخ دجمة
 .(ٖٔٔ، ص ٕٛٔٓالصائي، ،ٔٙٗ،ص د.تالقدويشي،،ٜ٘ٙم، ص ٜٜٛٔ

 :في كتب الجغرافيين مدينة المهصلوصف  ثانيا:*

وغيخىع ،وتػضح ىحا مغ خالل حطيت مجيشة السػصل باىتسام معطع الجغخافييغ مغ العخب 
ابخز كػرىا ورساتيقيا فزال عغ ذكخوا مرشفاتيع ،حيث تػسعػا بػصفيا بذكل دقيق ، و 

 .ومطاىخىا العسخانيةذكخ خيخاتيا الصبيعية 

 م(:919هـ/033 في حدود وصف ابن خرداذبة للمهصل)ت *أ:

مقجمتيا نيشػى وفي السػصل بذكل مخترخ مذيخا الى اىع كػرىا  عغ ابغ خخداذبة تحجث
مجيشة الشبي يػنذ "عميو الدالم"، والحجيثة ،ومخج جييشة ،وباجمى، وباىجرى، وباغجرى، 
وحبتػن، وبانقمى، وحدة، وبابغاش، والسغمة، وراميغ، والحشاية، وباجخمى ، وبيا ُخشياسابػر، 

االف ربعة بأ ُقجروليحا فأن خخاجيا عال ، .(ٜٗ، صٜٛٛٔابغ خخداذبة، ) ودقػقا وخانيجار
 .(ٜٗ ، صٜٛٛٔ) ابغ خخداذبة، الف درىع
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ومغ اىع ، (ٜ٘، صٜٛٛٔ) ابغ خخداذبة، بمج سبعة فخاسخو السػصل  بيغ ان السدافة وذكخ
) ابغ خخداذبة،  : )ومغ اقام بالسػصل حساًل وجج في قػتو فزاًل بيشا(ماذكخ عغ السػصل

يعػد لمجسيع و ونقي ومشاسب مشاخ السػصل صحي  ان .وىحا يجل عمى(ٓٚٔ، صٜٛٛٔ
 عمييع بالخيخ والجعة.

 م(:951هـ/043)ت للمهصل ابن الفقيه الهمذانيوصف *ب:

تحجث ابغ الفكيو اليسحاني عغ اىع كػر السػصل حيث اتفق مع عجد مغ الجغخافييغ في 
، الّدغُّ ، الحجيثة، مخح جييشة، الصيخىان بعزيا واختمف معيع في البعس االخخ ومشيا:

نيشػى، باجمي، والسخج وبانيجرا، باعحرا وحبتػن ، بانقمى ، حّدة وبانعاس والسعمة وراميغ 
 ٖٔٔ، ص  ٕٖٓٔابغ الفكيو اليسحاني،) والحشاية وابجخمى وبابغير والجاسغ، وكفخ عدى 

بغ الفكيو )ا واتفق مع ابغ خخداذبة في مقجار خخاجيا وىػ اربعة االف الف درىع .(
 .(ٖٔٔ، ص  ٕٖٓٔاليسحاني،

في السػصل جبل يدسى َشْعَخان تكثخ فيو االشجار ويصمق عميو اسع الذعخاء، ويقال بل ىػ و 
جبل بباجخمى ويدسى جبل قشجيل وبالفارسية بخت شيخويو، وىػ مغ أعسخ الجبال ، وتكثخ 

) ابغ الفكيو لى العخاقفيو الكسثخى والعشب وانػاع الصيػر، واشجار كبيخة تقصع وتحسل إ
 .(ٕٖٔ-  ٖٔٔ، ص  ٕٖٓٔاليسحاني،

اما عغ السدافات بيغ السػصل والسجن السجاورة ليا فأشار ابغ الفكيو اليسحاني مغ السػصل 
 ٗ٘ومغ آمج إلى الخقة فخسخا ٖٚفخاسخ ومغ نريبيغ إلى أرزنحات اليسيغ  ٚإلى بمج 
  .(ٖٖٔ، ص  ٕٖٓٔ) ابغ الفكيو اليسحاني، فخسخًا.
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 م(:951هـ/043*ت:وصف االصطخري للمهصل)ت

دون ان يديب في وصفيا مكتفيا  مخترخعمق االصصخخي متحجثا عغ السػصل بذكل 
 بحكخ شبيعة ارضيا ومشاخيا.

فعمق واصفًا اياىا)صحيحة التخبة واليػاء ليذ ليع سػى ماء دجمة لمذفة وليذ ليع مغ دجمة 
مة مغ شخقييا وزروعيع مباخذ وفػاكييع تحسل زرع وال شجخ اال الذيء اليديخ في عجوة دج

) مغ سائخ الشػاحي وىي مجيشة عامة أبشيتيا بالجز والحجارة كثيخة غشاء(
 . ( ٖٚ، ص   ٕٜٚٔاالصصخخي،

بمج الشخيل فميذ ىشاك مجيشة في الجديخة اكثخ نخيل االصصخخي بأنيا اما سشجار فػصفيا 
اما السدافات بيغ السػصل والسجن االخخى فأشار  .( ٖٚ، ص   ٕٜٚٔاالصصخخي، )مشيا

) أيام ٗأيام ومغ السػصل إلى آمج  ٙالييا االصصخخي مغ تكخيت إلى السػصل 
 ٖ. ومغ السػصل إلى بمج مخحمة ومغ بمج إلى نريبيغ ( ٕٚ، ص  ٕٜٚٔاالصصخخي، 

  . ( ٕٚص  ٕٜٚٔ) االصصخخي، مخاحل

 م(:977هـ/067*ث:وصف ابن حهقل للمهصل)ت

مػضحا اىع ما امتازت بو ىحه السجيشة مغ مشاخ صف الجغخافي ابغ حػقل السػصل و  
 صحي، وتخبة غشية وماء وفيخ وثخوات شبيعية متشػعة.

: )صحيحة التخبة واليػاء وشخب اىميا مغ مائيا وفييا نيخ يقصعيا اتخحه بشػ فقال عشيا
امية في وسصيا وبيغ مائيا ووجو األرض نحػ ستيغ ذراعًا وزائج وناقز ولع يظ بيا كثيخ 

القميل اليديخ فمسا تسمظ بشػ حسجان ورجاليع غخسػا فييا االشجار  ..شجخ وال بداتيغ اال 
ػاكو وُغخست الشخيل والخزخ، وبيا مدكغ سمصان الجديخة ودواويشيا وكثخت الكخم وغدُرت الف
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ومجتبى امػاليا وارتفاعيا وليا أقاليع ورساتيق ومجن كثيخة مزافة الييا وارتفاع وجبايات 
 . (ٕ٘ٔ-ٕٗٔ،  ص ٖٜٛٔابغ حػقل،  ) زادت عمى ما كانت عميو في سالف الدمان(

لشا اىتسامو الػاضح بجراستيا  ان ىحا الػصف الجقيق البغ حػقل لمسػصل يؤكج
واالشالع عمى كل ما يتعمق بيا ،فيشا يرف لشا شبيعة تخبتيا وعحوبة ىػاؤىا ومائيا ،ويؤكج 
اىتسام بشػ حسجان بدراعة اراضييا بعج ما اصابيا االىسال في العيػد التي سبقتيع ،مسا زاد 

 ولة .مؤسدات الجالىع و  لمدمصة افأصبحت مخكد  مغ جباياتيا وامػاليا،

واضاف قائاًل : ) ان لمسػصل أضعاف أعسال نريبيغ في فدحة االعسال وكثخة 
الزياع وعطع السحل وغدر الدكان واىل األسػاق، إذ كانت اسػاقيا واسعة وأحػاليا في 
الذخف والفخع ضاىخة، وىي مجيشة ابشيتيا بالجز والحجارة كبيخة غشاء واىميا عخب وليع بيا 

كػفة والبرخة، وكانت مغ ُعطع الذأن برػرة أكابخ البمجان وكان بيا خصط وأكثخىع ناقمة ال
لكل جشذ مغ األسػاق االثشان واألربعة والثمثة مسا يكػن في الدػق السائة حانػت وزائج بيا 
مغ الفشادق والسحال والحسامات والخحاب والداحات والعسارات ما دعت الييا سكان البالد 

 ، ابغ حػقل  )يا بخخريا وميخىا وصالح أسعارىا فدكشػىا..(الشائية فقصشػىا وجحبتيع الي
  .(ٕ٘ٔ، ص ٖٜٛٔ

ىشا يقارن ابغ حػقل بيغ اعسال السػصل ونريبيغ مؤكجا سعتيا ،وىحا االمخ بالصبع و 
انعكذ عمى كثخة اسػاقيا وابشيتيا السبشية مغ الجز والحجارة ،فزال عغ الحسامات والسحال 

الكثيخ فدكشػا بيا لخيخاتيا ورخز اسعارىا مذيخا الى ان الكبيخة ،فكانت محط اعجاب 
 معطسيع مغ ناقمة الكػفة والبرخة .

،  ٖٜٛٔ، )  ابغ حػقلفزال عغ انيا فخضة ألذربيجان وارميشيا والعخاق والذام
 . ،وىحا يؤكج لشا اىسيتيا االقترادية لجى الجول والبمجان السجاورة ليا.(ٕ٘ٔص
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بػاٍد وأحياء كثيخة ترّيف في مرائفيا وتذتػ في مذاتييا واشار ابغ حػقل :)، وليا  
مغ أحياء العخب وقبائل ربيعة ومزخ واليسغ وأحياء االكخاد كاليحبانية والحسيجية والالرية 
وكانت بيا بيػت فاخخة وقػم أىل مخوؤة ضاىخة ليع مغ التشاية يدار وبأمالكيع ويدارىع عمى 

شي عسخان مغ وجػه االزد واشخاف اليسغ .... وبشي أود االيام استصالة واقتجار كبشي فيج وب
)  ابغ  وبشي زبيج وبشي الجارود وبشي أبي خجاش ... والعسخييغ وبشي ىاشع وغيخ ذلظ...(

 .(ٕٙٔ- ٕ٘ٔ،  ص ٖٜٛٔ ،حػقل

تحجث ابغ حػقل ىشا عغ شيبة مشاخيا في فرل الريف والذتاء مسا شجع قبائل عجة 
 .او الكخدمغ العخب كانػا الشخاف والػجياء وسػاء السيسا مغ او عمى الدكغ فييا 

نػاح السػصل ورساتيقيا فأشار قائاًل: ) ولمسػصل نػاٍح عخيزة ورساتيق  عغ اما
عطيسة وكػر كثيخة غديخة االىل والقخى والقرػر والسػاشي إلى غيخ ذلظ مغ اسباب الشتاج 
والدائسة مغ االغشام والكخاع فسغ ذلظ رستاق نيشػى وكانت بو مجيشة في سالف الدمان تجاه 

غ دجمة آثارىا بّيشة وأحػاليا ضاىخة وسػرىا مذاىج وكانت السػصل مغ الجانب الذخقي م
البمجة التي بعث هللا تعالى إلى أىميا يػنذ بغ متي "عميو الدالم"، ويحاد ىحا الخستاق عمى 
جاللتو وعطسو وقخبو إلى حػزتو رستاق السخج وىػ أيزًا فديح واسع كثيخ الزياع والساشية 

ج وفييا أسػاق وليا مػعج الوقات يحزخ فييا الدػق والكخاع وفيو مجيشة ُتعخف بدػق االح
يجتسع فيو الستاع وسائخ التجارة واالكخة واالكخاد وكانت مجيشة كثيخة الخيخ خربة تحاد 

،   ٖٜٛٔ، ) ابغ حػقل الجبل عمى نيخ يقخب مشيا يصخح ماؤىا إلى الدابي الكبيخ.. (
 . (ٖٚٔ- ٕٙٔص

صل ورساتيقيا وىي آىمة بالدكان لدعة حخص ابغ حػقل عمى االشارة الى كػر السػ 
رستاق السخج الغشي وصف و  خيخاتيا الصبيعية وفي مقجمتيا نيشػى فزال عغ اىسيتيا الجيشية،

 بثخواتو الدراعية والحيػانية واسػاقو العامخة. 
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ويجاور ىحا الخستاق  اتيق السػصل واصفا اياىا قائال:)ابغ حػقل بحكخ رس اسيب
ػ إقميع بيشو وبيغ اعسال السخج الدابي الكبيخ وفيو مجيشة ُتعخف بكفخ أرض حدة ورساتيقيا وى

عدى يدكشيا قػم مغ الذيارجة نرارى ذو يدار وىي مجيشة قرجه فييا اسػاق وضياع وبيا 
خيخ ورخز ومشيا يستاز االعخاب ويشدل في نػاحييا االكخاد، وفخدى وبازبجى رستاقان 

ة الخصيخة .....، ورستاق باىجرا وىػ أيزًا عطيع عطيسان متجاوران فييسا الزياع الجميم
جميل الزياع والجخل والسخافق والعائجة، ورستاق الخابػر وفيو مجن كثيخة واعسال واسعة 
تجاور رستاق سشجار ... ولمجسيع مغ الجخل الكثيخ عغ سائخ وجػه الغالت والفػاكو اليابدة 

خصيخان معجودان في نفائذ االعسال والخشبة، ورستاق معمثايا وفيذابػر وىسا رستاقان 
 .( ٕٚٔ، ص ٖٜٛٔابغ حػقل،  )ومحاسغ الكػر بكثخة الغالت والخيخات والتجارات(

 ،وبازبجى ،وفخدى،مغ اىع الخساتيق التي عخج ابغ حػقل عمى ذكخىا كفخ عدى و  
واصفا خيخاتيا وسكانيا ،ومغ اىع ما ذكخه  وفيذابػر ،ومعمثايا،وسشجار ،والخابػر  ،وباىجرا

والكخد فزال عغ استقخار عجد مغ  عخبالىشا ىػ اشارتو الى تشػع سكان ىحه الخساتيق فسشيع 
فزال عغ تشػع معتقجاتيع  ،مشح القجم يامسا يؤكج لشا اختالف االجشاس التي سكشتالشرارى ،

 تدامح الجيشي بيشيع.عمى ال لالجيشية ،والجسيع يعير في امان وسالم مسا يج

شار ابغ حػقل إلى زيارتو إلى السػصل قائاًل : ) وحزخُت مجيشة السػصل آخخ دخمة و 
دخمتيا سشة ثسان وخسديغ فألفيُت ارتفاعيا مغ الحاصل دون قدسة السدارعيغ بشيشػى والحخج 

حبػب وكػرة حدة ستة االف كّخ حشصًة وشعيخًا قيستيا مغ الػرق ثمثة آلف الف درىع ومغ ال
 .( ٕٚٔ، ص ٖٜٛٔ) ابغ حػقل،  والقصاني ثمثسائة ُكّخ قيستيا مغ العيغ عذخة الف ديشار(

عغ السػصل مغ خالل زيارتو ليا  شاىج عيان دون ما شاىجه في كتابو يعج ابغ حػقل 
 مؤكجا ارتفاع غالت السجيشة وجػدة محاصيميا.
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ابغ حػقل إلى جسمة ما يجبى مغ خبخاتيا قائاًل:) ومغ الػرق ... عغ وجػه  واشار
ُأجب اجتباؤىا مغ جػاٍل وضسانات ومخافق بيت السال َردَّت عيشًا عذخة الف ديشار دون 
ضياع وُسست بزياع االخػة في ىحِه الشػاحي الثالث الستقجم ذكخىا وىي أمالك بأيجييع 

يع اربعة الف ُكّخ حشصة وشعيخًا قيستيا مغ الػرق الفا الف ودخميا حاصل ليع استػفاه كتاب
درىع، ...وتػابعيا مغ مػاجب بيت مال الدمصان الفا ديشار قيستيا مغ الػرق ثمثػن الف 
درىع، وذكخ امػال الشاحية الستقبل عخاصيا وجدائخىا وبداتيشيا والسدتغالت السختدلة مغ 

بألفي الف درىع، وذكخ باعخبايا وىي مغ نػاحييا أصحابيا والسذتخاة ومال المصف والجػالي 
وعخضيا مغ نػاحي سشجار إلى ان ....ورساتيقيا وحّجىا فقال مغ باعيشاثا إلى نيخ سخيا 

تراقب بازبجى والحاصل دون الػاصل بحق السقاسسة إلى االكخة والسدارعيغ ثسشية الف ُكخٍّ 
، وذكخ بازبجى فقال حجىا مغ ...درىع أربعة الف الف .....حشصة وشعيخًا قيستيا مغ الػرق 

الزيعة السعخوفة بالسقبمة واالحسجّي وباُعػسا والبيزاء إلى حجود الجديخة ودخميا مغ 
الحشصة والذعيخ الحاصل الف ُكّخ قيستيا مغ الػرق الف الف درىع وليا مغ وجػه األمػال 

وىي مغ حّج السغيثة إلى  السحكػرة السذيػرة الفا ديشار وقيستيا ثمثػن الف درىع، وباىجرا
الخابػر ومغ معمثايا إلى فيذابػر والحاصل دون الػاصل إلى السدراعيغ بحق السقاسسة مغ 
الحشصة والذعيخ ثمثة الف ُكّخ قيستيا مائة الف ديشار وبيا مغ السال عغ وجػه أسقائيا 

 .(ٜٕٔ-  ٕٛٔ، ص ٖٜٛٔ) ابغ حػقل،  ومياىيا ثالثػن الف ديشار(

مسا يعكذ لشا جػدتيا وزيادة  غالت رساتيقياة ابغ حػقل في ذكخ قيسة نالحظ ىشا دق
الصمب عمييا وزيادة عسميات البيع والذخاء واقبال الشاس مغ كل حجب وصػب عمى الذخاء 

 والتجارة وىحا دليل عمى ارتفاع مدتػى السعيذة لدكانيا. 

ي وسط دجمة تحجث ابغ حػقل عغ الصػاحيغ في السػصل قائاًل:) وكان بالسػصل ف
مصاحغ ُتعخف بالُعخوب يقل نطيخىا في كثيخ مغ األرض ألنيا قائسة في وسط ماء شجيج 
الجخية مػثقة بالدالسل الحجيج في كل عخبة مشيا أربعة أحجار ويصحغ كل حجخيغ في اليػم 
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()  والميمة خسديغ وقخًا وىحه العخوب مغ الخذب والحجيج وربسا دخل فييا شيء مغ الداج(
 .( ٜٕٔ، ص ٖٜٛٔقل، ابغ حػ 

يبجو ان ما امتازت بو شػاحيغ السػصل مغ ميدات قل نطيخىا في العالع االسالمي 
مرشػعة مغ و جيج الجخيان ومػثقة بالدالسل ماء ش ،فيػ يرفيا بجقة فيي قائسة في وسط

 الداج والحجيج،مسا يجل عمى قػتيا.

ى تدعة فخاسخ مغ بمٍج ، وعغ مجيشة سشجار تحجث ابغ حػقل قائاًل: )ومجيشة سشجار عم
وىي في وسط البخية وفي سفح جبل قرب وليا انيار جارية وعيػن مصخدة وأسساء ومباخذ 
وضياعيا قخيبة الحال وعمييا سػر مغ حجخ يسشع عغ أىميا عشج تطافخىع وقج شابيا مغ 

فػاكييا نديع الدنيع وناليا مغ البالء ما ُيذبو الدمان، وبيا مع رخز أسعارىا وكثخة خيخىا و 
الريفية فػاكو شتػية مسا يكػن اختراصو في بالد الرخود كالدساق والجػز والمػز 
والديتػن واالتخج والدسدع والخمان الكبيخ السحّفف حبو الجائع إلى العخاق والشػاحي جيازه 
وحسمو، وبقخب سشجار بيغ شساليا وغخبيا الحيال وىػ واٍد مغ أودية ديار ربيعة فيو مذاجخ 

وكخوم وخرب ... يدكشو قػم مغ العخب قاششيغ فيو مخفخيغ مغ بشي قذيخ ونسيخ وضياع 
وعقيل وكالب وليذ بالجديخة مجيشة ذات نخيل في وقتشا ىحا أكثُخ مغ سشجار إال أن يكػن 

 .(ٕٕٔ-ٕٕٓ، ص ٖٜٛٔابغ حػقل،  )عمى الفخات ونػاحي ىيت واالنبار (

الصبيعية مغ الدروع واالنيار ،واشار لع يشذ ابغ حػقل الحجيث عغ سشجار وخيخاتيا 
فيو قبائل عخبية عجة مشيا نسيخ وكالب وعقيل  تالى وجػد واد مغ اودية ديار ربيعة استػشش

 وغيخىا،وىحا يؤكج انيا آىمة بالدكان.

 م(:985هـ/075)تللمهصل المقدسيوصف ج:*

ومطاىخىا  اتفق السقجسي مع غيخه مغ الجغخافييغ في وصف السػصل وخيخاتيا الستشػعة
 العسخانية وىحا يؤكج استسخار تصػر ىحه السجيشة عبخ السخاحل التاريخية السختمفة.
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فيرف السػصل قائاًل: )ىي مرخ ىحا اإلقميع بمج جميل حدغ البشاء شيب اليػاء صحيح 
مغ إسشاد  الساء كبيخ االسع قجيع الخسع حدغ األسػاق والفشادق كثيخ السمػك والسذايخ اليخمػ

مشيا ميخة بغجاد واليو قػافل الخحاب ولو مشارة وخرائز وثسار حدشة ،عاٍل وفكيو محكػر 
وحسامات سخية ودور بيية ولحػم جيجة وامػر جامعة غيخ أن البداتيغ بعيجة وربح الجشػب 
مؤذية وماء الشيخ بعيج السدتقى ، والبمج .... مثل البرخة ليذ بالكبيخ في ُثمثو شبو حرغ 

وبيغ  ....دسى السخبعة عمى نيخ زبيجة ويعخف بدػق االربعاء داخمو فزاء واسع بو ي
يرعج اليو بجرج مغ نحػ الذط ودرجو مغ قبل األسػاق اقل كمو  ..الجامع والذط رمية سيع 

بيا ابػاب وأكثخ األسػاق مغصاة، واالبار مالحة وشخبيع مغ دجمة  ...أزاجات مغ حجارة 
وبو درب ديخ االعمى درب باصمػت درب الجراصيغ درب بشي ومغ نيخ زبيجة، مغ در 

ميجة درب الجراصة درب رحا اميخ السؤمشيغ درب الجباغيغ درب جسيل، والبمج عمى الذط 
وقرخ الخميفة عمى نرف فخسخ مغ الجانب االخخ عشج نػنػى القجيسة، ....، ونػنػى بقخب 

وىي االن مدارع عمى  ...ا حرغ السػصل وىي مجيشة يػنذ ابغ متي "عميو الدالم" عميي
 .( ٜٖٔ-ٖٛٔ، ص ٜٙٓٔالسقجسي، ) جانب مشيا نيخ الخُػصخ(

مغ سبقو مغ ان وصف السقجسي ىشا لسجيشة السػصل ال يختمف تساما عغ وصف  
ػاقيا وفشادقيا وبداتيشيا ،فيػ يؤكج ىشا شيب ىػائيا وعحوبة ماؤىا وجسال اس الجغخافييغ

لجى عامة الشاس لكػنيا مجيشة الشبي يػنذ "عميو  السقجسةومكانتيا يشػى نووصف ايزا ،
 الدالم" واىتسام الدمصة ببشاء الحرػن حػليا .

في مفازة بيا نخل كثيخ الرتفاع درجات  تقع أنياالى  وعغ مجيشة سشجار اشار السقجسي
السقجسي،  )، وعيػن كثيخةعحبشخبيع مغ نيخ و ، فييا الحخارة فييا،فزال عغ كثخة االساكفة

 .(ٓٗٔ ص ٖٚٔ، صٜٙٓٔ
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ويعخج ىشا ذاكخا اىع السحاصيل التي ترجرىا السػصل مسا يؤكج لشا كثخة خيخاتيا الصبيعية 
، والدساق  قائال:)تختفع مغ السػصل الحبػب والعدل ...، والفحع، والذحػم والجبغ، والسغُّ

) السقجسي،  دالسل(وحب الخمان والقيخ والحجيج واالسصال والدكاكيغ والشذاب .... وال
 .(٘ٗٔ، ص  ٜٙٓٔ) السقجسي، ،و فخك المػز، والقرب(٘ٗٔ، ص  ٜٙٓٔ

وتحجث السقجسي قائاًل: ) بدػاد السػصل مدجج يػنذ "عميو الدالم" وآثاره عشج نػنػى 
القجيسة، مػضع يدسى تل تػبو عمى راسو مدجج ودور لمسجاوريغ بشتو جسيمة ابشة ناصخ 

.وىػ السػضع الحي خخج (ٙٗٔ، ص  ٜٙٓٔ) السقجسي،  ًا جميمة(الجولة وأوقفت عميو أوقاف
 . (ٙٗٔ، ص  ٜٙٓٔ) السقجسي، يو الدالم" لسا أيقشػا بالعحاباليو قػم يػنذ "عم

ي بالسيسا في نيشػى ومشيا مدجج الشو االشارة الى السداجج في السػصل  ىشا لع يشذ السقجسي
 ببشائو وعسخانو ووقف االوقاف عميو. يػنذ "عميو الدالم" ،واىتسام االمارة الحسجانية

 م(:1164هـ/653*ح:وصف االدريدي للمهصل)ت

في وصفو لسجيشة السػصل بل جاء رأيو  الحيغ سبقػه الجغخافييغ عغتمف االدريدي لع يخ
 مؤكجا ومعدزا لسا ذكخوه.

فقال عغ السػصل )...صحيحة التخبة معتجلة اليػاء وشخب أىميا مغ ماء دجمة وفييا نيخ  
قصعيا في وسصيا وبيغ مائو ووجو األرض نحػ مغ ستيغ ذراعًا وبداتيشيا قميمة وضياعيا ي

ومدارعيا مستجة وأبشيتيا بالجز والحجارة وليا رساتيق عطيسة وكػر كثيخة مشيا رستاق نيشػا 
وىي مجيشة قجيسة أزلية بيا آثار بيشة وىي البمجة التي بعث الييا يػنذ بغ متي "عميو 

 .(ٜ٘ٙ، ص ٜٜٛٔدريدي، اال)الدالم"( 
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اما عغ مجيشة سشجار فأشار قائاًل: ) سشجار مغ مجيشة بمج في البخية غخبًا وىي في سشج 
، ٜٜٛٔ)االدريدي، جبل بيا مياه وضياع وعمييا سػر مغ حجخ حريغ وبيا ثسار كثيخة( 

 .(ٜ٘ٙص 

وصف االدريدي السػصل بذكل ال يختمف عسغ سبقو مغ الجغخافييغ وربسا نقل عشيع 
واىع  ،فزال عغ وصفو لسجيشة نيشػى وسشجار السعتجل،فيي غشية بخيخاتيا وبسشاخيا 

 . السطاىخ العسخانية فييسا

 م(،:1998هـ/696وصف ياقهت الحمهي للمهصل )تخ:*

وصفو ليا، ولسا تحػيو مغ خيخات  تغدل ياقػت الحسػي بسجيشة السػصل مغ خالل
 . ومػارد شبيعية عجة وعجىا واحجة مغ اىع قػاعج بالد االسالم

اذ وصفيا قائاًل: ) بالفتح، وكدخ الراد: السجيشة السذيػرة العطيسة إحجى قػاعج بالد 
اإلسالم قميمة الشطيخ كبخًا وعطسًا وكثخة خمق وسعة رفعة فيي محط رحال الخكبان ومشيا 

لى جسيع البمجان فيي باب العخاق ومفتاح شبخستان ومشيا يقرج إلى اذربيجان، يقرج إ
النيا باب الذخق، ودمذق النيا باب  وكثيخًا ما سسعت ان بالد الجنيا العطام ثالثة: نيدابػر 

 الغخب، والسػصل الن القاصج إلى الجيتيغ قل ما اليسخ بيا ..(
 .(ٖٕٕ،صٜٜٚٔ)الحسػي،

مجيشة السػصل حمقة وصل بيغ مجن عجة مغ السذخق  جعل ياقػت الحسػي مغ 
 االسالمي ومفتاح السخور الييا ،وىحا يجل عمى اىسيتيا اقتراديا وسياسيا .

سخت وتزاعف االف الف درىع، عُ  ٗاضاف ان لمسػصل والية ورساتيق وخخاج يبمغ و 
لدغ، .واشار الى اىع رساتيقيا الصبخىان، ا(ٖٕٕ،صٜٜٚٔ)الحسػي،خخاجيا وكثخ دخميا
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الحجيثة، السخج، باعحار، حبتػن، كخمميذ، السعمة، راميغ، جييشة، السحمبية، نيشػى، بارشمى، 
 .(ٕٕٗ- ٖٕٕ ،صٜٜٚٔ)الحسػي،باىحار، باجخمى، دقػقا ، خانيجار

 ،ٜٜٚٔ )الحسػي، كخ ان الغخيب اذا اقام في السػصل سشة تبيغ في بجنو فزل وقػةذُ 
 مغ مشاخ صحي كسا اشخنا سابقا.وىحا يجل عمى ما تتستع بو  .(ٕٕٗص

السػصل بيػائيـا الرـحيح وعحوبـة مائيـا ، ولـيذ فييـا عيـب سـػى قمـة بدـاتيشيا  امتازت
 )الحســػي، وعـجم جخيــان الســاء فــي رســاتيقيا وشــجة حخىــا فـي الرــيف وشــجة بخدىــا فــي الذــتاء

 .(ٕٕٗ،صٜٜٚٔ

ة والخخام، ودورىع كميا اما أبشيتيا فيي حدشة جيجة وثيقة بيية السشطخ النيا ُبشيت بالشػر 
آزاج وسخاديب مبشية واليدتعسمػن الخذب في سقػفيع نيائيًا، وقل ما عجم شيء مغ الخيخات 

،اما سػرىا فيذتسل عمى جامعيغ  (ٕٕٗ،صٜٜٚٔ)الحسػي،في بمج مغ البمجان إال وجج فييا
خ عمى الجسعة أحجىسا بشاه نػر الجيغ محسػد وىػ في وسط الدػق واالخ صالة تقام فييسا

 .(ٕٕٗ،صٜٜٚٔ)الحسػي،مخوان بغ دمحم بشاه الخميفة نذد مغ األرض قجيع 

سشجار  وصف لع يكتف ياقػت الحسػي بيحا القجر في  وصف السػصل بل عخج عمى
وقال عشيا )بكدخ أولو، وسكػن ثانيو ثع جيع، وآخخه راء، مجيشة مذيػرة مغ نػاحي الجديخة 

في لحف جبل عال، ويقػلػن ان سفيشة نػح "عميو بيشيا وبيغ السػصل ثالثة ايام، وىي 
 الدالم" لسا مخت بو نصحتو فقال نػح ىحا سغ جبل جار عميشا، فدسيت سشجار(

 ..(ٜ٘ٗ،صٜٜٚٔ)الحسػي،

بانييا وىػ بشػ البمشجي بغ مالظ بغ دعخ بغ بػيب بغ  ندبة الىُذكخ انيا سسيت و 
ندبة إلى سشجار بغ وىشاك مغ اشار ،(ٜ٘ٗ،صٜٜٚٔ)الحسػي،عشقاء بغ مجيغ بغ إبخاليع

.وىي مجيشة شيبة في (ٜ٘ٗ،صٜٜٚٔ)الحسػي،دعخ وىػ أول مغ ندليا فدسيت باسسو
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وسصيا نيخ جار، وىي عامخة ججًا، أماميا واد فيو بداتيغ ذات أشجار ونخل وتخنج 
 .(ٜ٘ٗ،صٜٜٚٔ)الحسػي،ونارنج

 م(:1980هـ/ 689*د:وصف القزويني للمهصل)ت 

عغ السػصل غيخ انو جاء  حجيثولع يختمف القدويشي عغ بكية الجغخافييغ في  
 مغ احجىع . سسع اخبارىاوربسا وشاىج معالسيا ،بسعمػمات ميسة في وصفيا ربسا زارىا 

قال عغ السػصل:)السجيشة العطيسة السذيػرة التي ىي إحجى قػاعج بالد اإلسالم رفيعة 
لخكبان. .....ليا سػر وفريل وخشجق عسيق ....،وحػالييا البشاء ووسيعة الخقعة محط رحال ا

بداتيغ. وىػاؤىا شيب في الخبيع، اما في الريف فأشبو شيء بالجحيع ! فان السجيشة حجخية 
جرية تؤثخ فييا حخارة الريف...، وخخيفيا كثيخ الحسى تكػن سشة سميسة واالخخى مػبئة، 

 .(ٔٙٗ ، ص  د.تالقدويشي، ) يسػت فييا ما شاء هللا، وشتاؤىا كالدميخيخ(

تحجث القدويشي ىشا عغ عطسة السػصل وتاريخيا العخيق ،واشار الى سػرىا وخشجقيا 
ما يعكذ تػفخ وسائل الجفاع عشيا وتعخضيا ليجسات االعجاء ،ولع يشذ االشارة الى شبيعة 

 مشاخيا وعحوبة ىػاؤىا في الخبيع وارتفاع درجات الحخارة صيفا،وانخفاضيا شتاء.

ما عغ ابشيتيا فقال:)بيا ابشية حدشة وقرػر شيبة عمى شخف دجمة. وفي نفذ ا
السجيشة مذيج جخجيذ الشبي "عميو الدالم"، وفي الجانب الذخقي مشيا تل التػبة، وىػ التل 
الحي اجتسع عميو قػم يػنذ "عميو الدالم" لسا عايشػا العحاب، وتابػا وآمشػا فكذف هللا تعالى 

 التل مذيج مقرػد يقرجه الشاس كل ليمة جسعة ويشحر لو الشحور( عشيع العحاب، وعمى

 .(ٔٙٗ)القدويشي، د.ت ، ص  
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الى االماكغ السقجسة فييا ومشيا مذيج  مغ خالل اشارتوعغ جسال ابشيتيا  وتحجث 
الشبي جخجيذ "عميو الدالم"، وتل التػبة،وىحه اشارة الى بقاء ىحه االماكغ السقجسة لغاية 

 عرخه .

خاتيا الصبيعية قال :)وبيا بداتيغ ندىة . .... في غاية الحدغ والصيب. واىل وعغ خي
السػصل انتفعػا بججمة انتفاعًا كثيخًا مثل شق القشاة مشيا، ونرب الشػاعيخ عمى الساء يجيخىا 
الساء بشفدو، ونرب العخبات وىي الصػاحيغ التي يجيخىا الساء في وسط دجمة في سفيشة. 

مػضع، وفي الجانب الذخقي عشج انتقاص الساء يبقى عمى شخف  وتشقل مغ مػضع إلى
دجمة ضحزاح عمى أرض ذات حرباء، يتخح الشاس عمييا سخرًا وقبابًا مغ القرب في 
وسط الساء، يدسػنيا الدػاريق ويبيتػن فييا ليالي الريف. يكػن ىػاؤىا في غاية الصيب، 

خيار، فتكػن حػل الكباب مقثاة ويبقى واذا نقز الساء وضيخت األرض زرعػا بيا القثاء وال
 .(ٕٙٗ- ٔٙٗ )القدويشي، د.ت ، ص   ذلظ إلى أول الذتاء(

ان شبيعة مشاخ السػصل اسيع الى حج كبيخ في زيادة خيخاتيا السيسا انتفاع سكانيا 
مغ نيخ دجمة مع بشاء قشاة ليع واستخجام الشػاعيخ والصػاحيغ وىحا ساعج عمى تمصيف اليػاء 

 مداحات شاسعة مغ االراضي.وزراعة 

وتكمع القدويشي عغ اىل السػصل مادحا اياىع قائاًل: ) وأىميا أىل الخيخ والسخوءة 
والصباع المصيفة في السعاشخة والطخافة، والتجقيق في الرشاعات، وما فييع غال مغ يحب 

 .(ٕٙٗ)القدويشي، د.ت ، ص   السختصيغ(

 :(ٕٙٗ)القدويشي، د.ت ، ص  قال الذاعخ

 َكَتَب العحاُر عمى َصحيَفة خّجه     َباَلْغُت في اِستْخخاِجِو َفَػَجْجُتوُ 

ِل          ال َرأَي إاّل َرأَي أْىِل الَسػِصلِ   َسْصخًا َيُمػُح ِلَشاِضِخ الُستأمِّ
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عغ مجيشة سشجار اشار القدويشي )مجيشة مذيػرة بأرض الجديخة بقخب السػصل و 
شيبة ججًا كثيخة السياه والبداتيغ والعسارات الحدشة  ونريبيغ، في لحف جبل عاٍل، وىي

كأنيا مخترخ دمذق، وما رأيت احدغ مغ حساماتيا، بيػتيا واسعة ججًا وفخشيا فرػص، 
وكحلظ تأزيخىا، وتحت كل إنبػبة حػض حجخية مثسشة في غاية الحدغ، وفي سقفيا جامات 

فالقاعج في الحسام كأنو في  ممػنة االحسخ واالصفخ واالخزخ واالبيس عمى وضع الشقػش،
 .(ٖٜٖ ص)القدويشي، د.ت ، بيت مجّبج(

اتفق القدويشي مع غيخه مغ الجغخافييغ عشج حجيثو عغ سشجار فيي شيبة اليػاء كثيخة  
 السياه والبداتيغ والعسخان واشار الى سعة حساماتيا وجسال ابشيتيا.

الغشػي، وىػ قرخ ضخع وبالقخب مغ سشجار ُبشي قرخ والي مرخ، عباس بغ عسخو 
عجيب العسارة مصل عمى بداتيغ ومياه كثيخة، وىػ مغ اشيب السػاضع وأحدشيا، وليحا كان 

)القدويشي، د.ت يشدل ىحه السجيشة عجد مغ االمخاء والسمػك لصيب مكانيا وحدغ عسارتيا
 . (ٖٜٖ،ص 

 واشار القدويشي إلى عجد مغ االديخة القخيبة مغ السػصل مشيا:

)القدويشي، ويقع بيغ السػصل وإربل يقرجه الشاس لجفع الرخع فيبخأ كثيخ مشيع :ب  دير الج  -ٔ
  .( ٜٖٙ ص د.ت ،

: يقع غخبي دجمة بالقخب مغ السػصل عمى جبل شامج، وىػ ديخ صغيخ دير الخنافس-ٕ
اليدكشو أكثخ مغ راىبيغ، وىػ نده لعمػه عمى الزياع واشخافو عمى انيار نيشػى، ولو عيج في 

مخة، يقرجه اىل تمظ الزياع ثالثة ايام تدػد حيصانو وسقػفو وفخشو مغ الخشافذ  كل عام
الرغار المػاتي يذبيغ الشسل، فاذا انقزت ىحه االيام تختفي ىحه الخشافذ، فاذا عمع الخلبان 

 . (ٖٓٚ)القدويشي، د.ت ،صبقخب ىحه االيام يخخجػن ما في الجيخ مغ القساش
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وىػ حدغ البشاء واسع الفشاء، يغصى بانػاع مغ االزىار : يقع غخبي السػصل دير سعيد-ٖ
)القدويشي، د.ت واالنػار في فرل الخبيع ولتخبتيا خاصية عجيبة في عالج لجغة العقارب

 . (ٖٓٚ،ص

: يقع بيغ السػصل وباجخمى وىػ قجيع فيو يدكغ نداء عحارى تخىبغ واقسغ دير العذارى  -ٗ
 .  ( ٖٓٚ)القدويشي، د.ت ،صبو لمعبادة

: يقع بالقخب مغ السػصل في الجانب الغخبي مذخف عمى دجمة، تحتو عيغ دير القيارة -٘
ماء حارة يرب في دجمة ويخخج معو القار، وليحا يحسل الكثيخ مشو إلى بالد عجة، واىل 
السػصل يقرجون ىحا السكان لمشدىة ويدتحسػن في ىحا الساء فيػ يذفييع مغ البثػر 

 .(ٖٔٚشي، د.ت ،ص)القدويومعالجة أمخاض عجة

: يقع في شخقي السػصل عمى جبل شامخ، يصل عمى جسيع رستاق نيشػى، دير متي -ٙ
وىػ ديخ عجيب البشاء، أكثخ بيػتو مشقػرة في الرخخ، فيو نحػ مائة راىب اليأكمػن إال 
جسعًا في بيت الذتاء أو بيت الريف، وىسا مشقػران في صخخ، كل بيت فيسا يتدع لجسيع 

ي كل بيت عذخون مائجة مشقػرة في الرخخ، وفي ضيخ كل واحجة مشيا بيت الخلبان، وف
صغيخ عميو باب مغمق، فيو آلة السائجة مغ ،التختمط آلة ىحه بآلة ىحه، ولخاس الجيخ مائجة 

رق تلصيفة عمى دكان في صجر البيت يجمذ الييا وحجه، وكل ذلظ مشحػت مغ الحجخ مم
 . (ٕٖٚ)القدويشي، د.ت ،ص باالرض
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 :الخاتمة *

 تقجم تػصل البحث إلى نتائج عجة أىسيا: في ضػء ما

 اوبيغ الفخات ودجمة، او النيا وصمت بيغ الجديخة والذام، ُسسيت السػصل بيحا االسع-ٔ
، وان  بشاىاالسمظ الحي ندبة الى اسع بيغ الجديخة والعخاق،او بيغ سشجار والحجيثة، وقيل 

 بالشػن أو الباء . اسسيا في عيج الفخس نػر أردشيخ

 . ُذكخ ان اول مغ استحجثيا راونج بغ بيػراسف االزدىاق  -ٕ

 مجيشة قجيسة تقع عمى غخبي دجمة ومقابميا مغ الجانب الذخقي نيشػى.السػصل  -ٖ 

اول مغ اختط السػصل واسكشيا العخب ومرخىا ىخثسة بغ عخفجة البارقي، اذ عدل -ٗ
السػصل ووالىا ليخثسة،وبشى فييا السدجج  الخميفة عسخ "رضي هللا عشو" عتبة عغ

 الجامع

اول مغ ألحقيا باالمرار وجعل ليا ديػانًا وبشى ليا جدخًا وخط شخقاتيا وبشى سػرىا  -٘
 الخميفة مخوان بغ دمحم بغ مخوان بغ الحكع.

اتفق معطع الجغخافييغ عمى ان مجيشة السػصل مجيشة ومعسػرة ،مددىخة العسخان ،تسيدت  -ٙ
 ا الػاسعة وحساماتيا واسػراىا وخشادقيا وبداتيشيا الخزخاء وبجػدة محاصيميا .باسػاقي

السدمسيغ والشرارى وىحا مغ سكغ مجيشة السػصل اقػام وقبائل عجة مغ العخب والكخد  -ٚ
 يذيخ الى التعاير الدمسي بيغ عامة الشاس .

ا الصبيعية مجيشة سشجار ونيشػى واصفيغ خيخاتي وصفعخج معطع الجغخافييغ عمى -ٛ
 والسدافات بيشيا وبيغ السػصل.
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اشار معطع الجغخافييغ الى السذاىج السقجسة في مجيشة السػصل واىتسام الدمصة ييا  -ٜ
عمى ذلظ استسخار وجػدىا خالل مخاحل تاريخية متعاقبة واستسخار زيارة  لوخيخ دلي

 .  بيا الدكان ليا لمتبخك

 

 والمراجع قائمة المصادر *

 الكامل في التاريخ، دار الفكخ، بيخوت. (،ٜٛٚٔ) ،االثيخ، عميابغ  -ٔ

 .، بيخوتٔ،ط، ندىة السذتاق في اختخاق اآلفاق ، عالع الكتب(ٜٜٛٔ)،االدريدي، دمحم -ٕ

 .مدالظ السسالظ ، بخيل ، ليجن ، دار صادر ، بيخوت  (،ٕٜٚٔ)،االصصخخي، ابخاليع -ٖ

 وقــجم حققـو والسػاضـع، الـبالد أسـساء مـغ اسـتعجع مـا معجـع ، (ٜٜٛٔ) ،البكـخي، عبـج هللا-ٗ
 ، بيخوت.ٔ،طل شمبو، دار الكتب العمسيةجسا. د: فيارسو ووضع لو

 .، معجع البمجان، دار احياء التخاث العخبي، بيخوت(ٜٜٚٔ) ،الحسػي، ياقػت-٘

  .، بيخوتٕ،ط، صػرة األرض، بخيل، ليجن، دار صادر(ٖٜٛٔ) ،ابغ حػقل، الشريبي-ٙ

 .، السدالظ والسسالظ، بخيل، ليجن(ٜٛٛٔ)،خخداذبة، عبيج هللا ابغ -ٚ

( ،تــــــاريخ مجيشــــــة السػصــــــل مــــــغ خــــــالل رحمتــــــي ابــــــغ جبيــــــخ ٕٛٔٓ)،الصــــــائي ، ســــــعاد -ٛ
م(، مجمـــة دراســـات فـــي التـــاريخ ٜٖٙٔه/ٔٚٚوابـــغ بصػشـــة )ت  م(ٕٚٔٔه/ٗٔٙ)ت

 جامعة بغجاد،العخاق. ،ٗٙالعجد  واالثار،كمية االداب،

 ،مخترخ كتاب البمجان، بخيل ، ليجن. (ٕٖٓٔ)،اليسحاني، احسجابغ الفكيو -ٜ

 ،اثار البالد واخبار العباد، دار صادر، بيخوت. )د.ت(،القدويشي، زكخيا -ٓٔ
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ــجيغ -ٔٔ بخيــل ، ليــجن ، ،احدــغ التقاســيع فــي معخفــة االقــاليع،  (ٜٙٓٔ )،السقجسي،شــسذ ال
 .دار صادر ، بيخوت 


