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القزويني ومنهجه في كتابه (اثار البالد واخبار العباد)
م  .د وسن إبراهيم حسين محمود

الملخص:

كلية التربية للعلوم االنسانية  /ابن رشد /قسم التاريخ

القزويني من بيين الغريفاييين البيفل اليجين غمبيوا بيين كنبييب لجيباف الغرفايييا ااريخاة الجبفيرييا الجيي ميف
على المنطقا الجي يجرخكون عناب ،ليس هجا يقط بل يشمل على مبلومب
إلى المخن الغرفاييا ،وقخ أجاف القزويني ببنه نبقل لللكيف من فوايب

عن ابفز الشرصيب

البلمييا الجيي جن يل

يبقو الرميو الغر افييي المي فر يف بيا منيب مين

اغل اللشف عن مخى صرا هجه الربف جو بنب وف بنب يي لجببه مناج القزويني للشف الرقبئق الجبفيريا واجمنى ان
نلون قخ ويقنب يي م ببنب هجا.
لجا يقخ جنبولنب يي البرة ريبة هجا الغرفايي بصوفة مب طا كف جو بنب يي جنبول مناغيجه الجبفيرييا ي يفخنب

يياب المصبخف و ل لا ال نخ يي الفوايب

الجي نقلاب مين ييبقو الرميو بيل وغفخنيب ليل الفواييب

األريف يبعجمخ على بيل المكبل عليى فواييب

الجيي ليف ينقلايب مين

ليف نغيخهب عنيخ ييبقو الرميو مكيل فواييا ييجط طيوس نقيً عين فواييا

ميين الييوزيف نمييبف المل ي ي ييً عيين فوايييا عيين ابييي عبيييخ الغوزغييبني ،نقييل القزوينييي فوايييب
والمرييفل ميين اب ييي ربمييخ الرفن ييبطي والببييخف  ،ونقييل القزوين ييي فوايييب
ببلصقبلبا يي أوفبب الو يطى ي يً عين نقليه لفواييب

غخيييخة عيين األنييخلس

ع يين إبي يفاهيف بيين يبق ييول الطفطوشييي ججبل ييق

جبفيرييا لكييفة ليف ي ينخهب إليى مصيبخف وغفخنيب مبميف الفواييب

الجييي لييبن قييخ شييبهخهب هييو بن ييه أو لييبن قييخ ييمباب ليبييزز باييب مبخجييه الجبفيريييا ان هييجه الفوايييب

هييي أ ييبس يييي

الفوايا الجبفيريا.
ويييي اطييبف ا ييجلمبل البريية اعجمييخنب علييى ل ييلا ميين المصييبخف الجبفيريييا والغرفاييييه ي ييً عيين الم افغ ي
الرخيكا الجي لبن ابخ لنب من ااطًع عليايب لجيخعيف البرية ومين مغليا المصيبخف الغرفايييا الجيي ليبن مبينيب لنيب ييي

لجييبل يييبقو الرمييو (

826ه ي0221/ف) مبغييف البلييخان ،وميين المصييبخف الجبفيريييا لجييبل اللبمييل يييي الجييبفي ابيين

األكيف ي ً عن المفاغ الرخيكا ربصا لجبل جبفي األخل الغرفايي البفبي للفاجشلوي لي اليج زوخنيب بمبلوميب
عن شرصيا القزويني ومزايب أ لول لجببجه.
واري اف اجمنى ان الون قخ وق

الم فر ااخيل.

يي لجببا هجا البرة ليلون بجفة أو نواة لللجببا عين مناغييا هيجا الغر افييي
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حياته:

م 2216هـ

هو زكريا بنن محمند بنن محمنود القامني امناد الندين ىبنو يحين ادنفنارا ولند فني انام

611هن2111 /م ينسب إلن مديننة قنزوين

()2

منن اسنرع اربينة افنيلة اسنتقر بهنا الم نا

فني

العراق ،اليعنر انن حياتنه واسناتاته اال شني القلين  ،وممنا يعنر اننه اننه كنان بدمشنق انام

(611هنننن2111 /م) حينننق وقنننت تحنننل تننناثير الفنننوفي الشنننهير ابنننن العربننني
2121م) ،كما رب ته االقة بالكاتب وادديب الكبير ميا الدين بن ادثينر

()1

()1

( ل 616هنننن/

المنرر المشنهور

وكان مقيماً آنااك بالموف  ،والشك ان القزويني درس الفقه النه تول منفنب القمنا بمندينتي
واس ن والحلننة فنني اهنند الخليفننة العباسنني المستعفننم (656-621هننن2156-2121 /م) اخننر
الخلفا العباسيين ،ومن الفعوبة التاكيد ال بقائه في وظيفتنه الن اثنر اسنتيال هوالكنو الن

بغننداد ولكننن مننن المركنند انننه اسننت ار ان يتننابت دراسنناته العلميننة

()2

2161م (.)5

 ،تننوفي فنني سنننة 661هننن/

ويمث القزويني في مرلفاته الجغرافينة االتجناا الناا سناد فني العفنور الوسن

وهنو منا

يسم االتجاا الكوزموغرافي ىو العجائبي ،والناا يعند ىبنو حامند الغرننا ي (ل656هنن2156 /م)
رائدا الحقيقي والقزويني خليفته الشراي ويمث هاا االتجاا بداية لتغلب ادس ورع ال العلنم فني

الجغرافيننة العربيننة والتركيننز الن الظنواهر القريبننة بيعيننة ىو حيوانيننة ىو نباتيننة ىو بشننرية والتنني

تخرج ان حدود العلم والمن ق (.)6

وقد اشتهر القزويني بكتابيه الجغرافيين (اجائب المخلوقال وغرائب الموجودال) و(اخبار

الننبالد واثننار العبنناد) ،فنناالخير تح ندق فيننه اننن اق ننار المعمننورع بعنند ان قسننمها إل ن سننبعة ىقنناليم

فتناو الحديق ان جميت الجوانب ال بيعية والبشنرية لتلنك ادقناليم مركن ازً الن الجواننب البشنرية

والسنننيما االخبنننار التاريخينننة ويمتننناز الكتننناب باخبنننارا انننن ادق نننار ادوربينننة فمنننالً انننن ادق نننار

اإلسالمية ( ) .إا وف

القزويني ادرض ال سبعة ىقناليم وفني داخن كن إقلنيم وفن

البالد والمدن والجبا والجزر والبحيرال واالنهار  ...الخ وفقاً لحرو

مختلن

المعجم وفي كالمه ان ك

بقعة يتحدق امنا يسنتحق االهتمنام فيهنا وينورد فني هناا الفندد تفافني تاريخينة وافينة كمنا اننه

اليهم التففي حين يتحدق ان سير مشاهير الرجا في ادماكن المختلفة  ،وهاا ما اشار اليه

في مقدمة كتابه بقوله  " :فاكرل ما كان من البالد مخفوفاً بعجيب فنت اهلل تعال  ،ومن كان
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منننننننننننننننننننننن العبننننننننننننننننننننناد مخفوفننننننننننننننننننننناً بمزيننننننننننننننننننننند ل فنننننننننننننننننننننه وانايتنننننننننننننننننننننه ،فاننننننننننننننننننننننه
جليس انيس يحدثك بعجيب فنت اهلل تعنال  ،ويعرفنك احنوا ادمنم المامنية ومنا كنانوا الينه منن

مكارم ادخالق ومآثر اآلداب ويففح بناحوا النبالد كاننك تشناهدها " ( .)6ااا تعند رواينة القزوينني

من ىقدم ما وف ان الشع ار الفرس

()9

.

منهج القزويني:

يعتبر القزويني من بين الجغرافيين الاين امتازوا بمدى واست من اال الر ومحي ق ار ته،

حيق ا لت ال تراق ادوائ ان ريق الرواية العربينة كجمينت العلمنا العنرب تقريبناً حينق يناكر
انه ا لت ال خمسين مرلفاً من الاين رجت اليهم القزويني في تنالي

جغرافيتنه

()21

ومنن بيننهم

كبار المررخين والجغرافيين المعروفين لنا ،وهاا ما اشار بنفسه اليه في مقدمة كتابنه سنوا كنان

سننماااً ىو مشنناهدع فقننا  " :اننني قنند جمعننل فنني هنناا الكتنناب مننا وقننت لنني وارفتننه وسننمعل بننه
وشنناهدته مننن ل ننائ

فنننت اهلل تعننال  ،واجائننب حكمتننه الموداننة فنني بننالدا وابننادا"

()22

 ،وممننا

يشار اليه ان القزويني يقترب من حيق رازا من معجم البلدان لياقول الحموا ب يستفيد الكثير

منه إال ىن كتاب القزويني اليتف

بسنهولة االسنتعما كمنا هنو الحنا فني كتناب يناقول ( ،)21إا

يمتاز القزويني باننه يع ني مكانناً ىكثنر رحابنة لالخبنار التاريخينة والوثائقينة والرواينال المسنتغربة

()21

فمالً ان ان مادته الجغرافية ال يمكن مقارنتها بمادع ياقول ىو بمادع الجغرافيين ادوائ منن

بنناب ولنو انهننا التخلننو مننن روايننال ريفننة مننن بنناب آخننر ،ففنني حديثننه اننن اإلقلننيم السننابت بعنندد
الفور المختلفة ان الفرنجة لما سمي المحننة ) (Ordealسنوا كنان النك بالننار ىو القتنا كمنا

يتحدق ان السحر والساحرال وحرفهن (.)22

اان كان القزويني حريفاً في ارمه لمادته التاريخية ال اكر مفنادر النفنوص التني

نقلها مهما كان النص فغي ارً ىو ثانوياً ،وال الرغم منن اسنتخدام هناا الكنم الكبينر منن المفنادر
في مومواال مختلفة وىساليب متعددع قدمها بافم فورع محققاً بالك وحدع المومور وتناسق

اللفظ للوفو إل الشك ادفم في ارض المادع ولم يشعرنا االنتقا من مفدر إل اخنر بناا
تنننافر فنني ادسننلوب ىو انتقالننة متناقمننة ،وال ن الننرغم مننن انندم اشننارته فنني مقدمننة الكتنناب إل ن
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مفادرا اال انه حرص ال اإلشارع اليها في اثننا نقلنه اليهنا ممنا يركند انايتنه باسنناد المفنادر

التي ااتمد اليها.

ومننن ىهننم مفننادر القزويننني هنني ااتمننادا ال ن الق نرآن الكننريم

()25

وال ن السنننة النبويننة

الشريفة ( ،)26وتنوال مفادر القزويني حيق اننه يفنرف فني اغلنب ادحينان انن ناقلنه لكنن فني
بعض ادحيان يوحي بانه نق هاا الخبر باكرا كلمة (حك

التجار)

()29

(

 ،)2ىو قا الحناكي

()26

حكن بعنض

 ،لقد ااتمد القزويني فني تندوين كتابنه الن اندد كبينر منن المفنادر وحنرص الن

استيعاب الروايال حو المومور الواحد ومتابعتها فعد الشعر من بين مفادرا فعل سبي المثا

نق رواية من البحترا(.)11

اكرنا ان القزويني استفاد كثي ارً من ياقول الحمنوا وهناا منا لمسنناا فني نقلنه للعديند منن

روايال ياقول الحموا انن مختلن

المننا ق والمندن ،بن نجندا ينقن مفنادر السنند لندى يناقول

نفسها  ،ومن هاا الروايال نجدا ينق رواية ان ياقول موثقة بسند فديق يناقول الحمنوا لكنن

القزويننني اليشننير إل ن الننك ب ن ونجنندا يختفننر فنني اسننم السننند فقننا  " :اكننر ىبننو بكننر النحننوا

البنارقي

()12

ان اساكر السلجوقية كثرل ب رقهم ال قريتنا  ...والعسكر قريب منا وتهياننا لنالك

إل اللي لنعبنر دجلنة  ...ونندمنا الن الخنروج  ...وبقينل القنرى إلن االن خرابناً والنك فني سننة
.)11( " 525

اما ان تدمر

()11

ينق القزويني ىيمناً رواينة انن يناقول مفنرحاً بسنند ادخينر إسنمااي

()15

 ،قا  " :كنل مت مروان بن محمد اخر ملوك بني ىمية حين هدم حائ

بن محمد في خالد التسترا

اكرها ياقول الحموا

()12

لكننا نجد القزويني يختفنر فني الرواينة وحتن االشنعار التني قند

تدمر  ...فو اهلل ما مكثنا بعد الك اال اياماً حت اقب ابد اهلل بن الي

()16

جيوشه وا از الملك ان بني ىمية .)1 ( " ...
وان كارينان

()16

وحارب مروان وفنرق

ينقن القزوينني رواينة يناقول الحمنوا نقنالً منن االفن خرا انن فتحهنا

لكن نجد القزويني اليكم الرواينة بن يق عهنا فقنا  " :منن القنالر التني لنم تفنتح قن اننوع قلعنة

كاريان  ...حوفرل م ار ارً ولم يظفر بها ق
اما ان فتح مدينة الرا

()12

()11( )19

"

.

نجد القزوينني يقت نت جنز قفنير منن رواينة يناقول الحمنوا

ان ادحداق التاريخية للمدينة فنجد ادخير ينق هاا الرواينة منن النبالارا

()11

نناقالً نفنس السنند

تنننص الن " لمنناورد المهنندا فنني خالفننة المنفننور بننني المدينننة التنني بهننا الننناس ( ،)11الن ينند
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امننار بننن ابنني الخفننيب وتمننل امارتهننا سنننة )256

االفن خرا اننن بننالد مننا و ار النهننر
االفنن خرا انننه نننز منننزالً بالفننغد

الغزية

( )1

من اسيجاب

()16

()15

()16

إل فرغانه

()12

ثننم يعننود القزويننني ىيمناً لينقن روايننة

مثن ينناقول لكننن ىيمناً يختفننر فنني نقلهننا فقننا " حك ن

فننرىى دا ارً مننربل االوتنناد النن بابهننا  ...وهننناك التننرك

()19

الترك الخلفيه

()22( )21

 ...ولم يز ما و ار النهر الن

هاا الففة إل ان ملكها خوارزم شناا محمند بنن تكنن سننة  ،611و نرد الخ نا
ملننوك مننا و ار النهننر المعننروفين بالخانيننة

()21

()22

شي سواا يتغير من حا إل حا ! "(.)25
المعرا

()21

انهنا وقتن

 ...وقنند ورد اقيننب الننك اسنناكر التتننر فنني سنننة

62هن وخربوا بقاياها واالن بقي ما كان اليها

 .فسبحان من اليعترينه التغينر والنزوا وكن

وينقننن القزوينننني انننن يننناقول وسنننندا رواينننة انننن المرقنننب

( )2

م 2216هـ

()26

فقنننا  " :قنننا ىبنننو غالنننب

في تاريخه :امر المسلحون حفنن المرقنب فني سننة ىربنت وخمسنين وىربعمائنة فجنا

فنني غايننة الحفننانة والحسننن حتنن يتحنندق الننناس بحسنننه وحفننانته ف مننت الننروم فيننه و مننت

المسلمون في الحيلنة بنالروم بسنببه فمنا زالنوا حتن بينت الحفنن مننهم بمنا اظنيم وبعثنوا شنيخاً
وولديه إل ان اكية لقبض الما وتسنليم الحفنن فبعثنوا المنا منت ثالثمائنة رجن لتسنلم الحفنن

واخروا الشيخ انهم فلما وفن المنا إلن المسنلمين قبمنوا وقتلنوا بعنض الرجنا وىسنروا اخنرين
وبااوهم بما اخر وبالشيخ وولديه وحف الحفن والما للمسلمين وقت كثير من الروم"(.)26
ومن الروايال التي نقلها القزويني انن يناقول رواينة انن مديننة نفنيبين

بن ال يب السرخسي

()51

()29

منن ىحمند

تتعلق بفتحها في زمن كسرى انو شروان ثم ينق رواية ان المدينة فني

العهند ادمنوا منن ينناقول لكنهنا بشننك مختفنر دون التففنني الناا وجنندناا انند ينناقول فقننا " :
حكي ان اام معاوية ( 61-22هن6 9-662 /م) بنفيبين

()52

كتنب إلن معاوينة ان جماانة
الن كن

كثيرع من المسلمين الاين كانوا قد افيبوا بالعقارب فكتنب الينه معاوينة بنامرا ان يوظن

اه خير من المدع ادع اقارب في ك ليلة ،ففع الك فهم ياتون بها وهو يامر بقتلها حت قلّل

" (.)51

وان واس ينق ىيماً القزويني رواية من ياقول الحموا ان تمفير المدينة نجند ادو

يختفر سلسلة السند ب نجدا يق ت حت الرواية والياكرها كاملنة  ،فقنا  :حكن

بن حرب

()52

قا  :استعملني الحجاج ال ناحية نادوربا

()55

()51

انن سنماك

 ...فنااا اننا برجن فناف وقنا كمنا

قا وزاد :سيقت من حولها لما يستق الحف لعددهم ! ثم اقحم فرسه في الما وغاب
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بننني الحجنناج واس ن اً احفنني فنني حبسننه ثالثننة وثالثننون ال ن

والتبعة واحفي في قتله فب ارً فبلغوا مائة واشرين ال
وان حلوان

()56

م 2216هـ

إنسننان لننم يحبس نوا فنني دم وال ديننن

إنسان " ( .)5

نقن رواينة مختفنرع جنداً نقلهنا منن يناقول ومفندرا المندائني

()59

حتن

نجنندا اختفننر االشننعار ىيم ناً فقننا  " :ان المنفننور اجتنناز اليهننا وكانننل احننداهما ال ن ال ريننق
مننيقل ال ن االحمننا واالثقننا فننامر بق عهننا فانشنند قننو م يننت

()61

فقننا  " :واهلل ال كنننل الننك

النحس ! ثم اجتاز المهدا بهمنا واسنت اب المومنت ودانا لحسننه المغنينة وقنا لهنا  :امنا تنرين
يب هاا المومت؟ فغنيني بحياتي ! فغنل :

ااا نننننننام حننننننراس النخينننننن جناكمننننننا" ...

ايننننننننننا نخلتنننننننننني وادا بوانننننننننننه حبنننننننننناا

ومنن جملنة منا نقلنه القزويننني منن مفنادر يناقول الحمننوا رواينة انن الشناايا

سبب بنا هاا المدينة واتخنااا مقن ارً لعبند اهلل بنن ناهر
اهر بن الحسين  .اكر الحاكم ىبو ابد اهلل

()62

()61

()62

()61

اننن

فقنا  " :كاننل بسنتاناً لعبند اهلل بنن

فني تناريخ نيسنابور ان ابند اهلل بنن ناهر قندم

نيسابور بعساكرا فنزلوا في دور الناس غفباً  ...وسار إل شاايا وبني بها قف ارً والجند كلهم
بنوا بجنبه دو ارً ،فعمرل وفارل ىحسن ادماكن وا يبها (.)66( ")65
62هن

ثننم يعننود القزويننني وينق ن مشنناهدا ينناقول اننن دخننو المغننو إل ن هنناا المن قننة سنننة

( )6

دون ان ينسبه إل ياقول الحموا.

ومن جملة الروايال التي نقلل ان ياقول روايته ان مديننة القسن ن ينية

مدينة قزوين

قفر شيرين

()69

() 1

نقالً ان ابن الفقيه وان مدينة النحاس

وان كركان

(1

) .وان الفقالبة

() 5( ) 2

() 1

وان ما و ار النهر

وان مدينة جور(.) 6

()66

() 2

وانن فنتح

وانن مديننة

مما تقدم اليمكنن ان نركند ان القزوينني ااتمند كليناً الن رواينة يناقول الحمنوا بن ربمنا
من روايال ىخرى كان ربما يسنمعها ودلين النك هنو ان القزوينني

يكون في بعض ادحيان اما

لم ينق رواية ياقول ان مشاهدته ان احوا مدينة آرميه سنة 62هن2111/م ب نق احداق

الرواية من تاج الدين االرموا

(

)

ونفل

(6

)" وكثي ارً ما كان يقو  :ان دفت التتر ان هاا النبالد

لكثرع فدقال الخليفة المستنفر باهلل فان الفدقة تدفت البال .) 9(" ...

فمالً ان ان القزويني لم ينق رواية ياقول الحمنوا انن سنمرقند

ادخير  ،ب يمي

رواية جديدع من مفادرا ادخرى
196

()62

.

()61

وفتحهنا كمنا فعن

العدد  122المجلد األول 1122

مجلة األستاذ

م 2216هـ

ليس هاا فق وانما حفظ لنا القزويني معلومال واسنعة انن الفنقالبة  ،نقنالً انن التناجر

إب نراهيم بننن يعقننوب ال ر وشنني
الوس

()61

النناا اورد معلومننال واسننعة اننن امننارع الفننقالبة فنني ىوربننا

ولم يبق من رحلته سوى شنارال ارفنل اقسنام منهنا بالمانينا والفنقالبة السنال

والتني

حفظهنننا البكنننرا (ل 26هنننن921 /م)والعنننارا والقزوينننني( .)61ومنننن جملنننة هننناا الرواينننة " قنننا

ال ر وشي :احسنب اننه منرب نفنر بنن ىحمند السناماني

()65( )62

"

 ،وايمناً " حكن ال ر وشني "

قا  :ما رىيل في جميت بالد النفارى ىاظم منها وال ىكثر اهباً وفمة .واكثنر اوانيهنا كالمجنامير
والكووس واالباريق والقفار من الفمة والاهب" (.)66

وايماً نق القزويني " اخبرني إبراهيم بن ىحمد ال ر وشي قا  :سمعل ملنك النروم يقنو

اننني اربنند ان ىرسن إلن ىميننر المننرمنين باالننندلس هديننة فننان مننن ىاظننم حنوائجي اننندا انننه فننح
اندا ان في الفاتحة الكريمة كنيسة وفي الدار منها زيتونة ااا كانل ليلة الميالد تورقل واقدل

وا عمل من نهارها االم ان لشهيدها محالً اظيمناً انند اهلل فاتمنرر إلن معالينه فني تسنلية اهن

تلنك الكنيسننة ومنداراتهم حتن يسنمحوا بعظننام النك الشننهيد فنان حفن لني هنناا كنان اجن منن كن

نعمة" ( .)6

ومن يريد سعة المادع التي جمعها القزويني تلك المفادر التي يوردها ان ادندلس فهو

رجت إل مرلفال ابي حامد الغرنا ي

كراتشكوفسننكي

()91

()66

وال العبدرا ( ،)69ب يف إل ابعد من النك إا يشنير

ان القزويننني نقن لنننا روايننة اننن رحلننة مننن داخن افريقيننة لشننخص يننداي ابننا

الربيت سليمان الملتاني

()92

اليعر انه شيئاً.

ومما جملة مفادر القزويني ادخرى الوزير نظام الملك

()91

في كتابه سير الملوك فينق

بعض رواياته فمرع فرف باسنمه كمنا فني روايتنه التني نقلهنا انن نوس جنا فيهنا  " :ان بعنض

المفسدين قنا للسنل ان ملكشناا

()91

ان فني معيشنك اربعمائنة الن

فنارس وامنر المملكنة يتمشن

بسبعين الفاً فان سبعين الفناً لنم يغلبنوا منن القلنة فلنو اسنت عتهم امنتالل الخزاننة منن المنا " ...

()92

 .ومرع ىخرى يفرف فق باسم كتاب نظام الملك ان البلغار

()95

ان اقوام كانل تسكن هناك

فقننا " ان القننوم النناين امن نوا بهننود  وهرب نوا إل ن بننالد الشننما وامعننوا فيهننا توجنند بننارض بلغننار

اظامهم" (.)96

اان لم يتبت القزويني منهجاً وامحاً في ارض مفادرا كما مر في الرواية السابقة فمنرع

اكتف باكر اسم المرل

والكتاب ،ومرع ىخرى يفرف فق باسم الكتاب.
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وينقن القزويننني روايننة اننن ابنني ابيند الجوزجنناني اننن اسننتااا ابننن سننينا

ادخيننر لنننوف بننن نفننر السنناماني

()96

م 2216هـ

( )9

اننن اننالج

ثننم يننرب بننين تنناريخ االمننارع ،السننامانية (169-162هننن/

999-6 2م) وينق ن روايننة تاريخيننة مننن غيننرا فقننا  " :حك ن غيننرا ان االمننارع السننامانية لمننا
انقرمل فارل مملكة ما و ار النهر لبني سبكتكين " ...

()99

.

ونق القزويني ان ابن ادثير روايتنين ان اجائب وغرائب نقلها ان ادخير
ومن مفادرا المهمة هو ىبو الريحان البيروني نق رواية تاريخية ان اه

زمننن الحسننن بننن زينند العلننوا
الخوارزمي ان اه

()212

()211

.

برستان في

نجنندا ينقلهننا مننن البيروننني فقننا فيهننا " :حكنني ىبننو الريحننان

برستان اجدبوا في ىيام الحسن بن زيد العلوا فخرجوا لالستسنقا فمنا فرغنوا

من داائهم حت وقت الحريق فني ا ن ار

الك :

خرجننننننننننوا يسننننننننننالون فننننننننننوب غمننننننننننام

جننننننننننننا هم منننننننننننند مننننننننننننا تمنننننننننننننوا إا

البلند وبينوتهم منن الخشنب الينابس فقنا ىبنو امنر فني
فنننننننننننناجيبوا يفننننننننننننيب مننننننننننننن حرينننننننننننننق !

جننننا ل قلننننوب محشننننوع بالفسننننوق! "

()211

في حين وجدنا ان ياقول الحمنوا يقنو ( :ان الحسنن قند خنرج الن ابند اهلل بنن ناهر وغلنب

اليها برستان إل ان مال وقام مقامه اخوا محمد بن زيد) (.)211

وياكر ياقول ان اخبنارهم جمعهنا كلهنا فني كتناب المبندى والمنا وال اانر لمنااا لنم ي لنت

القزوينني الن هنناا الكتناب وزودننا بمعلومننال انن اخبننارهم الن هناا الكتناب مننن الكتنب المفقننودع

لياقول.

والقزويني ااتبر السمار والمشاهدع احندى السنب للحفنو الن المنادع التاريخينة متبعناً

اسساً منهجية في اختينار المنادع ،إا ان االخبنار المشناهدع والمسنمواة واحندع منن انافنر جمنت

المادع التي تعد من ىهم موارد ال ّكتاب والمنررخين بسنبب منا امتنازل بنه منن الدقنة والمنب فمنالً
ان ااتها تقليد لكبار العلمنا السنابقين إا اسنتعم الفاظناً تند الن سنمااه بعنض االخبنار مثن

(حنننندثني ابنننني ( ،)212()مننننا سننننمعل وال فنننندقل حتنننن جربننننل)(( ،)215حنننندثني بعننننض فقهننننا

خراسان)(( ،)216حدثني اوحد المقنرا الغزننوا)( ( .)21راينل فني بعنض اللينالي)(( ،)216رىينل مننهم

الميا كان شيخاً)(( ،)219حكل امرىع قالل) (( ،)221حدثني بعض التجار) (.)222
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اومحنا فيما سبق جملة من المفادر التاريخية التي ااتمد اليها القزويني والتي كاننل

ادساس في منهاج كتابنه هناا منن ناحينة ،ومنن ناحينة ىخنرى فاننه لنم يسنند الكثينر منن الرواينال

التاريخية إل مفادرها وانما تركتهنا دون اسنناد ( ،)221بن اننه فني احينان ىخنرى يقنو (جنا فني

بعض االخبار) (( ،)221جا في التواريخ) (( ،)222جا في الخبر) (( ،)225قا اه السير) (.)226

القزويني في منهاجه ينق الرواية ىو الحدق كامالً لكنه اندما يشك في مبالغتها ىو انهنا

شي من نسج الخيا فانه قا  " :اهلل االم بفحته في الك والعهندع الن النراوا"

( )22

 ،لنيس

هاا فق ب اننا نجدا بعد ان ينقن الرواينة يسنا بعنض النناس الناين يمنر بهنم انن مندى فنحة

الخبر فقا في الك  " :واالن سالل بعض فقها خراسان انها فاكر انه بقي منها بقية" (.)226
خاتمة البحق:

البنند بعنند كتابننة ك ن مومننور خافننة فيمننا يتعلننق بمنهجيننة المننررخين ىو الجغ نرافيين ان

تتوف إل بعض النتائج ىو الحقائق التي توحي إل القارا مناهي ادسنس وال نرق التني اتبعهنا

المرر والجغرافي القزويني الاا تناولناا بالبحق  :فهو كان قد امتاز سعة ا الر وادراك لكتابال
الجغرافيين العرب المعروفين الناين سنبقوا وربمنا كنان الن هناا ادسناس قند جمنت ىو ا لنت الن

ىكثر من خمسين مرلفاً في تدوين كتابه الجغرافي وقد اشاد القزويني إل انه جمنت فني كتابنه كن
ما سمت وشاهد.

نقنن القزويننني الكثيننر مننن الروايننال التاريخيننة نقننالً اننن مفننادر السننند اننن الجغرافنني

والمرر ياقول الحموا ،لكنه من جانب اخر اليتوق

اند حد النق ب اننا وجدناا ينقن رواينال

غريبة وجديدع من مفادر ىخرى لم يكتب انها ياقول الحموا .ففي بعنض ادحينان نجندا الينقن

مشاهدال ياقول الحموا ان احنداق بعنض المننا ق الن سنبي المثنا انن من قنة ارمينة سننة
62هن2111 /م ب نجدا ينقلها من مفادر ىخرى من ىه المن قة وهو تاج الدين االرموا.
وقد وجدنا القزوينني يحنتفظ رواينة ننادرع انن وفن

إبنراهيم بنن يعقنوب ال ر وشني انن

ادقسام الخافة بالمانيا والفقالبة ،وكان قد نقلها فق والبكرا والعارا والقزويني وانتقلنل مننهم
إل مرلفين متاخرين مث ابي الفدا والدمشقي والباكوا .منت هناا كلنه يكنون القزوينني قند جمنت

مجمواة كبيرع من الموارد لتكون مفدر لروايته التاريخية فتنوال بين النق والسمار والمشاهدع

حت اننا وجدنا بدام الك كله بالقرآن الكريم واالحاديق النبوية الشريفة.
الهوامن
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قزوين  :مدينة مشهورع بينها وبنين النرا  1فرسنخ والن ابهنر  21فرسنخ  ،ىو منن اسنتحدثها سنابور
او االكتا

ويسم حفن قزوين كشرين بالفارسية وبينه وبين الديلم جب كانل ملوك الفنرس تجعن فينه

راب ننة مننن االسنناورع ينندفعون الننديلم ااا لننم يكننن بينننهم هدفننه .ابننن الفقيننه ،ىحمنند بننن محمنند ابنني بكننر (ل

121هن952 /م) ،مختفر كتاب البلدان ،بت في مدينة ليندن ،م بعنة برين 2111( ،هنن2665/م) ،ص
()1

.161-1 9

ابن العربي ،هنو ىبنو بكنر محمند بنن الني الملقنب بمحني الندين ،الشنيخ ادكبنر اندلسني المولند والنشناع ،
اربنني ادفن ينتسننب إلن حنناتم ال ننائي ،جنناب ىكثننر الننبالد احتمنناناً للعلننم فنني زمانننه ودخن مفننر واقننام
بالحجاز مدع ودخ بغداد والموف وبالد الروم مال بدمشق في سنة (616هن2121/م).

ابننن خلكنان ،شننمس النندين بننن محمنند بننن ابنني بكننر ( ل662هننن2161/م)  ،وفيننال االايننان وانبننا ىبنننا
()1

الزمان ،حققه احسان اباس ،دار فادر  ،بيرول ،1115 ،ج ،2ص .19 -196

مننيا النندين ابننن ادثيننر :ىبننو الفننتح نفننر اهلل بننن ابنني الكننرم محمنند بننن محمنند بننن ابنند الكننريم الشننيباني
الملقب بمنيا الندين ولند ونشنا فني جزينرع ابنن امنر وانتقن منت والندا إلن الموفن فاشنتغ بهنا وحفن

العلننوم وحفننظ الق نرآن الكننريم واالحاديننق النبويننة ودرس الننم النحننو واللغننة والننم البيننان ،توجننه إل ن بغننداد

ورسوالً من فاحب الموف  ،توفي هناك سنة ( 61هن2111/م).

()2

ينظر :ابن خلكان ،وفيال االايان  ،ج ،5ص .19 -169

كراتشكوفسيكي  ،اغننا يوس يولينا ،تناريخ اددب الجغرافني العربني ،ترجمنة فنالف اثمنان هاشنم ،جامعنة

الدو العربية ،295 ،القسم ادو  ،ص .162

()5

البغدادا  ،إسمااي باشا ،هدية العارفين في ىسما المرلفين واثار المفنفين ،مرسسة التناريخ العربني،

()6

خفباك ،شاكر ،في الجغرافية العربية ،بغداد ،29 5 ،ص .191

()6

كراتشكوفسكي ،تاريخ اددب  ،القسم ادو  ،ص .162

ال.ل ،ج ،5ص .1 1

( )

خفباك ،شاكر  ،كتابال مميئة في التراق الجغرافي العربي ،دار السالم ،بغداد ،29 9 ،ص .115

()9

القزويننني ،زكريننا بننن محمنند بننن محمننود (ل 661هننن2161 /م) ،اثننار الننبالد واخبننار العبنناد ،دار فننادر ،
بيرول ،2996 ،ص .6

()21

كراتشكوفسكي ،تاريخ اددب الجغرافي  ،القسم ادو  ،ص .165

()21

حميدع،ابد الرحمن،ااالم الجغرافيين العرب ومقت فال من اثارهم،دار الفكر ،دمشق ،2995،ص.61

()22

القزويني ،اثار البالد ،ص .5

()21

حميدع ،ابد الرحمن ،ااالم الجغرافيين العرب ،ص .61

()22

كراتشكوفسكي ،تاريخ اددب الجغرافي  ،القسم ادو  ،ص .165
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()25

ينظر  :القزويني ،اثار البالد ،ص .66

( )2

القزوينننني ،اثنننار النننبالد ،ص  ،516-529-525ص ،219 ،215 ،222 ،129 ،661 ،2 2 ،96

()26

القزويني ،اثار البالد ،ص .226

()11

للمزيد ان تفافي هاا الرواية ينظر :القزويني ،اثار البالد ،ص . 6

()11

ينظر  :ياقول الحموا ،شهاب الدين بن ابد اهلل (ل 616هن2116 /م) ،معجنم البلندان ،قندم لهنا محمند

()11

تدمر :مدينة بارض الشام بينها وبين حلب خمسة ايام .ياقول الحموا ،معجم البلدان ،ج ،1ص .212

()26

القزويني ،اثار البالد ،ص  ،212ص ، 216ص  ،211ص .519

.266-262-261-261-255-252-226 -222-221

()29

القزويني ،اثار البالد ،ص .5 6

()12

ىبو بكر النجوا النيارقي  :لم ىاثر ال ترجمة له.

()12
()15
()16

ابد الرحمن المراشلي ،دار احيا التراق العربي ،بيرول  ،لبنان ،1116 ،ج ،1ص ( 192بنارق).

إسمااي بن محمد بن خالد التسترا  :لم ااثر ال ترجمة له.
معجم البلدان ،ج ،1ص ( 212تدمر).

ابد اهلل بن الي ابن البحر ابد اهلل بن اباس ام العباس والمنفور من رجا العالم ودهناع قنرين كنان

ب نالً شنجاااً مهيبناً سنفاكاً للندما بننه قامنل الدولنة العباسننية سنار فني  21ىلن

ىو ىكثنر فنالتقي الخليفننة

مروان بن محمد بقرب الموف فهزمه ومزق جيوشه و وى البلد حتن نناز دار الملنك دمشنق فحافنرها

اياماً واخاها بالسي .

الاهبي ،شمس الدين محمد بن ىحمد ( ل  26هن2226 /م)  ،سير ااالم النبال  ،ومت حواشيه محمد

( )1
()16

ايمن السيراوا ،دار الحديق  ،القاهرع ،1116 ،ج ،6ص .112-111

القزويني ،اثار البالد ،ص .2 1

كاريان  :مدينة في بالد فارس تشر اليها قلعة حفينة وتقت القلعة ال رىس جب التقتحم وفيهنا بينل
تار معظم اند المجوس تحم نارا إل بيول النار في االفاق.

كنني  ،لسننترانج ،بلنندان الخالفننة الشخفننية ،نقلننه إلن العربيننة وومننت فهارسننه شننبير فرنسننيس وكننوركيس

اواد ،ص .191

()19

لمزيد من تفافي الرواية ينظر :ياقول ،معجم البلدان ،ج  ،ص .221

()12

الرا :مدينة مشهورع وهي قفبة بالد الجبا بينها وبين نيسابور  261فرسخاً والن قنزوين  1فرسنخاً،

()11

القزويني ،اثار البالد ،ص .122

وليس في الجبا بعد الرا اكبنر منن افنبهان  ،الغالنب الن بننا النرا الخشنب وال نين وللنرا قنرى كبنار

مث قوها والسد وغيرها.
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ينظر :تفافي ان المدينة ياقول الحموا  ،معجم البلدان ،ج ،2ص .256-25

()11

ىحمد بن يحين بنن جنابر (ل 1 9هنن691 /م) ،فتنوف البلندان ،دار الكتنب العلمينة ،بينرول ،لبننان،1 ،

()11

يق ت هنا الرواية ان مدينة المحمدية .ينظر :ياقول الحموا ،معجم  ،ج ،5ص .256

()12
()15

 ،1111ص .291

القزويني ،اثار ،ص .1 5

بالد ماو ار النهر :يعد هاا اإلقليم من اخفب ىقاليم ادرض منزلة وانزهها واكثرها خي ارً اليخلو هاا اإلقلنيم

من مدن وقرى تسق ىو مباخس ىو مرار لدوابهم اما مياههم فانهنا ااناب الميناا وابردهنا وهوارهنا فنحي

يكثر في هاا اإلقليم معادن ادع منها الاهب والفمة وغيرها ،وفي بنالد منا و ار النهنر كنور اظنام ويكثنر

فيها القمح والشعير واالرز ،والفواكه المشهورع فيها التفاف والرمان والخو وغيرها.

لمزيد من التفافني ينظنر :البكنرا ،ابند اهلل بنن ابند العزينز ( ل )  ،المسنالك والممالنك  ،حققنه وومنت

فهارسه د .جما
()16

لبة ،دار الكتب العلمية ،بيرول ،1111 ،ج ،1ص 12-11؛ ياقول الحمنوا ،معجنم

البلدان ،ج ،1ص 152؛ لسترانج  ،كي  ،بلدان الخالفة الشرقية ،ص .266-2 6

الفننغد :بلنند واسننت يقننت بننين منندينتي بخننارى وسننمرقند ولننه منندن جليلننة ومنيعننة وحفننينة منهننا دبوسننية

وكشننانيه وكننن ونسننق وسننكانها رهن مننن االتنراك وقفننبة الفننغد مدينننة سننمرقند ولهننا اثنننا اشننر رسننتاقاً
وفيها نهر يسم نهنر الفنغد الناا يفن إلن مديننة سنمرقند ومنهنا ينفنا إلن مديننة بخنارى ومنبعنه منن
جبا البتم ومن اهم القرى فيها يزدان وساغرج.

ينظننر :ابننن سننعيد المغربنني  ،النني بننن موسن (ل 656هننن2159 /م) ،الجغرافيننا ،تننح إسننمااي العربنني،
المكتننب التجننارا ،بيننرول ،29 1 ،ص 2 2؛ شننيخ الربننوع ،شننمس النندين ابنني ابنند اهلل محمنند بننن ابنني
الننب (ل  1هننن2116 /م) ،نخبننة النندهر فنني اجائننب البننر والبحننر ،م بعننة المرحننوم فننرين اامننا

( )1

االكاديمية اإلمب ار ورية ،ب ربورغ2665 ،م ،ص .111-111

الغزية :هم جنس منن االتنراك وهنم ىشند باسناً لهنم مديننة منن الحجنارع والخشنب والقفنب لهنم بنين ابنادع
ولننيس فيننه افنننام ولهننم ملننك اظننيم الشننان يسننتاوا منننهم الخنراج ولهننم تجننارال إلن الهننند والن الفننين

ياكلون لحوم المان والمعز ويلبسون الكتان والف ار ويلبسون الفو

بالدهم يحندها منن الشنرق فنح ار

غوز ومدن بالد ما و ار النهنر ،ومنن جنوبهنا جنز منن هناا الفنح ار ومنن الناحينة ادخنرى بحنر الخنزر،

ومن غربها وشمالها نهر آم  ،الغز جسوردن ومتمردون ويتنقلون في الفي

والشتا بحثاً انن المران

والنبال وثروتهم الخي واالبقار واالغنام وادسلحة وك قبيلة رئيس وهم نفارى.

()16

ينظنر :المسنعودا ،ىبنو الحسنن الني بنن الحسننين بنن الني ( ل )  ،منروج الناهب ومعنادن الجنوهر ،تننح
محمننند محيننني الننندين ابننند الحميننند ،بينننرول ،2966 ،ج ،2ص 211؛ الكاشنننغرا ،دينننوان لغنننال التنننرك،
مخ و ة مفور ،ج ،2ورقة  21 ، 1 ،12 ،16 ،1 ،16 ،11ومابعدها.
اسيجاب  :لم ااثر ال ترجمة لها.
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()19

فرغانة  :وهي مدينة وكنورع واسنعة تقنت الن منفا نهنر سنيحون فني بنالد مناو ار النهنر وهني متاخمنة
لبالد الترك وتعد باب تركستان وهي كثيرع الخيرال واسعة الرسناتيق وهني ناحينة معمنورع وكبينرع واال نعنم
كثيرع فيهنا جبنا كثينرع وفنحارى يجلنب منهنا القمنان الكتناني ويوجند فني جبالهنا معندن الناهب والنحناس
والرفنناص والمغنننا يس ،وكننان ملوكهننا قننديماً مننن ملننوك اال ن ار ويلقبننون بلقننب ندهقننان .ينظننر :مرل ن
مجهو (ل بعد سنة 1 1هن961 /م)  ،حندود العنالم منن المشنرق إلن المغنرب ،محقنق ومتنرجم الكتناب

()21

ىا ي لق اليهم الخلخيه.

()21

الخ ا :بالدهم هي الفين العليا وهم احدى القبائ التركية الوثنية نزحوا من بالدهم فني بنالد الخ نا وهني

()22

ان الفارسية يوس الهادا ،الناشر دار الثقافة  ،القناهرع2211 ،هنن ،ص211؛ يناقول الحمنوا ،معجنم
البلدان ،ج ،2ص .151
هنا ق ت القزويني الرواية واختفرها  .للمزيد من التفافي ينظر :ياقول ،معجم ،ج  ،ص .111
القسم الثالق من مملكة توران واسسوا لهم امب ار ورية في الفين بعد ان ردتهم اسرع كنين الحاكمنة فني

الفين فلجاوا إل تركسنتان واسنت ونوا مندن اخنرى مثن كاشنفر وخنتن وبنال سناغون وافنبحل مركن ازً لهنم

وكنان امينر تلننك النبالد منعيفاً فخلعتننه قبائن التننرك فبعنق إلن كورخننان الخ نا البناً مسننااته فلبن ننندائن

بالساغون إل مملكته ،ااتنق الخ ا ديانال اديدع منها البواية والمانوية والمجوسية والمسيحية وغيرها

انتهل دولتهم سنة 621هن2121 /م.

لمزينند مننن التفافنني ينظننر :الكاشننفرا ،دينوان لغننال التننرك ،مخ و ننة مفننورع محفوظننة فنني مكتبننة اللغننة
التركية كلية اللغال جامعة بغنداد ،بنرقم  ،221ج ،2ورقنة  116و 551؛ ابنن االثينر ،ىبنو الحسنن الني

بن ابي الكرم محمد بن محمد بن ابد الكريم (ل611هنن2111 /م) ،الكامن فني التناريخ ،ج ،9ص129

وص  111-112و ص  111وج ،21ص 121 -119؛ قوس ،د .محمند سنهي  ،تناريخ السنالجقة،

()21

ص .126-116
ىا القراخانيون.

()22

إل هنا ينتهي النص المنقو ان ياقول والنص ادخير هو إمافة من القزويني.

()26

المرقب :بلدع وقلعة حفينة مشرفة ال سواح بحر الشام  .القزويني  ،اثار البالد ،ص .162

()25

ينظر  :القزويني ،اثار البالد ،ص .559

( )2

ىبو غالب همام ابن المفف بن جعفر المعنرا وقين المغربني المنرر فنن

()26
()29

تناريخ روى فينه وقنائت سننة

(252هن2161 /م) .البغدادا ،هدية العارفين ،ج ،1ص .51

القزويني ،اثار البالد ،ص 162؛ ياقول الحموا ،معجم البلدان ،ج ،6ص .151

نفيبين :مدينة ال الجانب الغربي لدجلة وااظم مدع جزيرع ابن امنرو منن اجن بقنار الجزينرع واحسننها
إل سعة غالل من الحبوب والقمح والشعير وهي من ا يب المدن لوال الخو

من اقاربها فيها حمامال

حسنة وقفور منيفه واسواقها من الباب إل الباب الجامت وس البلد وبها حفن من حجر وكلس .
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للمزيد من التفافني ينظنر :المقدسني ،شنمس الندين ابني ابند اهلل محمند ( ل 1 5هنن965 /م) ،ىحسنن
التقاسنننيم فننني معرفنننة ادقننناليم ،بريننن  ،ليننندن ،دار فنننادر ،بينننرول ،2916 ،ص 221؛ لسنننترانج ،بلننندان

()51

الخالفة ،ص .212

ىحمد بن ال يب السرخسني :هنو ىحمند بنن محمند بنن منروان بنن ال ينب السرخسني ىبنو العبناس فيلسنو
غزيننر العلننم بالتنناريخ والسياسننة واالدب والفنننون ولنند فنني سننرخس وقننر ى ال ن الكننندا الفيلسننو

واتف ن

بالخلفا العباسيين فعلم المعتمد باهلل ثم تول الحسبة ببغداد في ايامه ونادمه وخص به فكان المعتمند
يفمنني اليننه باس نرارا ويسننتثيرا فنني امننور مملكتننه ثننم قتلننه سنننة 166هننن699 /م ولننه تفنناني  .ينظننر:

القف ي ،اخبار الحكما  ،ص 152؛ الزركلي  ،االاالم ،ج ،2ص .115

()52

اند ياقول الحموا  ،معجم البلدان ،ج ،6ص  .191كتب اام نفيبين إل معاوية وهو اامن اثمنان

()51

القزويني ،اثار البالد ،ص .266

()51

ال الشام والجزيرع .

انند يناقول الحمنوا ،معجنم البلندان ،ج ،6ص ( 216حندق الني بنن حنرب الموفنلي انن ابني البحتننرا
فندقة العيندا انن امنرو بنن كعنب بنن الحنارع الحننارتي قنا سنمعل خنالي يحين بنن الموفنق يحندق اننن

()52

مسعدع بن فدقة العيدا قا انبانا ابد اهلل بن ابد الرحمن حدثنا سماك بن حرب قا ) :

سماك بن حرب بن اوس بن خالد بن نزار بن معاوينة الناهلي البكنرا ،ىبنو المغينرع كنان جنائز الحنديق لنم

يترك حديثه احد وكان االماً بالشعر وايام الناس كان ففيحاً كان من اهن الكوفنة .السنمعاني ،االنسناب،

ج ،1ص  .26ابي سعد ابد الكريم محمد بن منفور (ل 561هن2266 /م)  ،االنساب ،ومت حواشيه
()55

محمد ابد القادر ه ،دار الكتب العلمية ،بيرول ،2996 ،ج ،1ص .26

نادوربا :لم ااثر ال ترجمة لها.

()56

اختفر هنا القزويني  ،اثار البالد ،ص  ،2 6رواية ياقول الحموا.

()56

حلوان :اخر حدود السواد مما يلي الجبا من بغنداد ولنيس للعنراق مديننة قنرب الجبن غيرهنا وربمنا يسنق

( )5

القزويني ،اثار البالد ،ص .2 9-2 6

الثلج بها اما ىال جبلها فالثلج يسق به دائماً وهني بيئنة رديئنة المنا  .يناقول الحمنوا ،معجنم البلندان،

()59

ج ،1ص .2 1

المدائني :ىبو الحسن الي بنن محمند بنن ابند اهلل بنن ابني سني

المندائني االخبنارا فنن

التفناني

،

كان اجباً في معرفة السير والمغازا وايام العرب مفندقاً فيمنا ينقلنه انالي االسنناد  ،تنوفي سننة 112هنن

في دار اسحاق الموفلي.

الاهبي  ،سير ااالم النبال  ،ج  ،22ص .211-211
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()61

هو م ينت بنن ايناس الليثني منن اهن فلسن ين منن ىفنحاب الحجناج بنن يوسن  .يناقول الحمنوا ،معجنم

()62

القزويني  ،اثار البالد  ،ص .156

()61

البلدان ،ج ،1ص  .2 2وللمزيد من التفافي ان هاا الرواية ينظر نفس الجز ونفس الففحة.

الشنناايا  :هننني مدينننة نيسنننابور نزلهنننا الننناس بعننند فتنننك الغننز بهنننا واسنننرهم السننل ان سننننجر السنننلجوقي
وتخريبهم المدينة القديمة نيسابور  ،انتق الناس إل محلنة منهنا يقنا لهنا الشناايا وهني قنديماً بسنتاناً

لعبد اهلل بن اهر واتخاها دا ارً لالمارع وقامنل حنو قفنرا حينق ننز جنندا وفنارل اكبنر ىربنار نيسنابور

وامحل بعد غزو الغنز اافنمة وقند وفنفها يناقول الحمنوا حنين زارهنا سننة 621هنن2126/م .وللمزيند
من التفافي ينظر :ياقول الحموا  ،معجم البلدان ،ج ،6ص 112؛ لسترانج  ،بلندان الخالفنة الشنرقية،

()61

ص .21 -216

ابد اهلل بن اهر بن الحسين بن مفعب ادمير العاد ىبو العباس حاكم خراسان وما و ار النهر  ،تادب

وتفقه وقلدا الخليفة المنامون مفنر وافريقينة وخراسنان كنان م ااناً مهيبناً جنواداً  ،تنوفي سننة  111هنن.
()62

الاهبي ،سير ااالم النبال  ،ج ،21ص .219-216

ىبو ابد اهلل محمد بن ابد اهلل الحافظ الكبير فاحب كتناب المسنتدرك الن الفنحيحين  ،االمنام ،الحنافظ

الناقنند العالمننة شننيخ المحنندثين  ،ولنند فنني سنننة 112هننن911/م فنني نيسننابور  ،رح ن إل ن الع نراق سنننة

122هنن951/م رجنت وجننا فني بنالد خراسننان ومنا و ار النهنر ولنني قمنا نيسنابور ولقننب بالحناكم لتوليننه
القمننا منرال انندع ثننم ااتننز ليتفننرغ للعلننم والتفننني  ،تننول السننفارع بننين ملننوك بننني بويننه والسننامانيين

فاحسن السفارع ،توفي سنة 215هن.

السننبكي  ،تنناج النندين بننن تقنني النندين ( ل  22هننن2156 /م) ،بقننال الشننافعية الكبننرى ،دار المعرفننة،

()65

بيرول  ،ال.ل  ، 1 ،ج ، 2ص  25 -256؛ الاهبي ،سير ااالم  ،ج  ،2ص .261

هنا ياقول الحموا ،معجم البلدان ،ج ،5ص  221يكم روايته ويقو هاا تفر منه فني الننص ادمنر

الناا اليكملننه القزويننني (قننا ينناقول  " :هنناا معنن قنو الحنناكم فننانني كتبننل مننن حفظنني إا لننم يحمننرني
()66

افله ثم يسرد اشعار ويلة ان هاا المدينة " ).

القزويني  ،اثار البالد ،ص  .196-195لم نعثر ال هاا الرواية في تاريخ نيسابور ربما يكون يناقول
قد حف ال نسخة افلية لم تف اليننا  .ينظنر :الحناكم النيسنابورا ،ىبنو ابند اهلل محمند بنن ابند اهلل
(ل 215هننن2122/م) ،تنناريخ نيسننابور ،تقننديم ريتشننارد فننرا ،بنناريس  ،2965 ،مخ و ننة فنني مكتبننة

( )6
()66
()69

الجامعة المستنفرية.

ياكرها القزويني ،اثار البالد ،ص ( 196سنة 626هن2112/م).
القزويني ،ىثار البالد  ،ص  616-615؛ ياقول الحموا ،معجم البلدان ،ج  ،ص .56-29
القزويني ،القزويني ،ىثار البالد ،ص  215؛ ياقول الحموا ،معجم البلدان ،ج  ،ص .26
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القزويني ،ىثار البالد  ،ص  561-559؛ ياقول الحموا ،معجم البلدان ،ج  ،ص .11 -116

() 2

اختفننر هناا الروايننة ونقن مشنناهدع ينناقول اننن دخننو التتننر إلن هنناا المن قننة  .ينظننر :القزويننني ،اثننار

() 1

القزويني  ،اثار البالد  ،ص  221؛ ياقول الحموا ،معجم البلدان ،ج  ،ص .56

() 1
() 2

البالد  ،ص 516؛ ياقول الحموا ،معجم البلدان ،ج  ،ص .111

القزويني  ،ص  225؛ ياقول الحموا ،معجم البلدان ،ج  ،ص .212

الفقالبة  :وهو االسم المراد

للسال

ان مو نهم االفلي هو اإلقلنيم الممتند بنين الجننوب الشنرقي منن

نهر فستوال والشما الشرقي من جبا الكربال وهو إقليم ااالي احواض انهار بوج ودنيستر يرجعنون فني

ادف إل الجنس اآلرا وظهرل قوتهم حوالي القرن العاشر المنيالدا وازدادل توسنعاً فني شنرق ووسن

ىوربننا وانقسننموا إل ن شننعوب ادينندع سننكنل بلنندان مختلفننة منهننا بلغاريننا وبولننندا ويوهيميننا وجيكوسننلوفاكيا

وبعض منا ق روسيا  .ااشور ،سعيد ابد الفتاف ،ىوربنا فني العفنور الوسن

ص 612ومابعدها (التناريخ السياسني)؛ سنانل

ز ب ( ل 2915م) ،منيالد العفنور الوسن

ابد العزيز توفينق جاويند  ،مراجعنة السنيد البناز العرينني ،ال .

() 5

 ،القناهرع ،2962 ،ج،2

 ،ترجمنة

( انالم الكتنب)  ،القناهرع ،296 ،ص

.192

القزويني ،اثار البالد ،ص  ( 625-622ينق رواية ابن الكلبي والمسعودا) .وللمزيد من التفافي ان
الفقالبة ينظر :ابن فمالن  ،احمد بن فمالن بن العباس بن راشند بنن حمناد ،رسنالة ابنن فمنالن ،تنح
سامي الدهان ،دمشق ،2959 ،ص .226-221

() 6

البالارا ،فتوف البلدان ،ص111؛ ياقول الحموا ،معجم البلدان ،ج ،1ص ؛ القزويني ،اثار ،ص.26

() 6

تاج الدين االرموا  :ىبو الفم محمد بن الحسين بن ابد اهلل االرموا فاحب (الحاف من المحفو )
منن مشناهير العقنو كنان لنه خسنمة ووجهاهنة وفينه توامنت اسنتو ن بغنداد بالمدرسنة الشنريفية  ،تنوفي
سنة 651هن قب واقعة التتار في سنة 656هن وكان من فرسان المنناظرين .ينظنر :السنبكي  ،تناج الندين
بننن تقنني النندين ( 22هننن2156 /م)  ،بقننال الشننافعية الكبننرى ،دار المعرفننة ،بيننرول ،1 ،ال.ل ،ج،1
ص  211؛ الاهبي ،سير ااالم النبال  ،ج ،11ص .112

()61

سمرقند :من الكود العظام في بالد ماو ار النهنر وهني ىاظنم البلندان قند ارً واجلهنا واشندها امتنااناً واكثرهنا
رجالً وتعد قفبة الففد وهي تشم ال حفن ولها ىربعة ابواب منها باب مما يلي المشرق يسم بناب
الفنين وممنا يلني بناب النويهنار وممننا يلني الشنما بناب بخنارى وممنا يلنني الجننوب بناب كنن ،ولهنا نهننر
اظيم .لمزيد من التفافي ينظر :ابن حوقلن ىبو القاسم النفيبي (ل 16هن9 /م) ،فورع ادرض ،
لينندن برين  ،دار فننادر ،بيننرول ، 2916 ،1 ،ج ،1ص 511-291؛ المقدسنني ،ىحسننن التقاسننيم فنني
معرفة ادقاليم ،ج ،1ص .161-1 6

(

)

ان نص الرواية ينظر :ياقول الحموا ،معجم البلدان  ،ج ،2ص .211

() 9

القزويني ،اثار البالد ،ص .295

()62

القزويني  ،اثار البالد ،اثار  ،ص .51 -516

116

العدد  122المجلد األول 1122

مجلة األستاذ

م 2216هـ

( )61إبنراهيم بننن يعقننوب ال ر وشنني :رحالننة اندلسننياً فنني القننرن الرابننت الهجننرا (العاشننر المننيالدا) وهننو مسننلم
ولننيس يهوديناً ،وقنند اننين سننفي ارً للخليفننة القر بنني ابنند الننرحمن النافننر ىو البنننه الحكننم المستنفننر لنندى
اإلمب ار ور ادلماني اوتو ادو بفحبة الوفد ربيت بن زيد االسق القر بي سنة 152هن965 /م.
Abd Al Rahman A. Al-Hgei, "Ibrahim Ibn Ya, qub Al-Tartushi, Andalusian
Traveller " , Islami , Culture [Published by the Islam , Culture Boara,
Hyderabad-Deccan, India.] vol. XL, No.2, Jan, 2961, P.562.
()61

()62

ينظر هاا الروايال القزويني ،ص ( 556الوالقة)  ،ص  ،5 5ص  ( 591ااوم) ،ص.616

وان روايال ال ر وشي ىيماً ينظر :البكرا ،ابي ابيد (ل 26هنن2192 /م) ،جغرافينة ادنندلس واوربنا
مننن كتنناب المسننالك والممالننك ،تحقيننق ابنند الننرحمن النني الحجنني ،دار االرشنناد ،بيننرول ،2966 ،ص
.292-252
نفر بن احمد احد ملوك االمارع السنامانية الناا اتخنا سنمرقند مقن ارً لحكمنه  ،تنول الحكنم بعند وفناع ابينه
سنة (152هن6 2 /م) بحكم بالد ما و ار النهر فارس الهدايا واالموا إل الخليفة ،فانفر إل تنظنيم
امننارتهم واتمننام سنني رتهم مننن بننالد مننا و ار النهننر ،وقتننا القبائ ن الوثنيننة التركيننة ،وحكم نوا بخننارى بعنند
اسقا هم اخيه إسمااي الخ بة ان اسم يعقوب بن الليق  ،توفي سننة 1 9هنن691 /م واهند بالخالفنة
الخيه إسمااي من بعدا.
ينظننر :المعامننيدا ،خاشننت والجميلنني ،رشننيد ابنند اهلل ،تنناريخ النندويالل العربيننة واالسننالمية فنني المشننرق
والمغرب ،بغداد ،2961 ،ص .19-15

()65

القزويني ،اثار البالد ،ص .616

( )6

القزويني  ،اثار البالد  ،ص . 556

()66

القزويني  ،اثار البالد  ،ص . 5 5

()66

ان هاا الروايال ينظنر :القزوينني ،اثنار النبالد ،ص  ،595ص  ،621ص  ،621ص ،625ص،611
ص .5 6

()69

ان هاا الروايال ينظر القزويني ،اثار النبالد ،ص  ،551ص  ،529ص  ،526ص  ،52ص ،56

()91

تاريخ اددب العربي ،قسم ادو  ،ص .165

ص  ،521ص .521

()92

القزويننني ،اثننار الننبالد  ،ص 221-221؛ كننالك للمزينند مننن التفافنني ينظننر :ال وسنني ،نظننام الملننك،

()91

نظنام الملنك :ىبننو الني الحسننن بنن الني بننن اسنحاق بننن العبناس ،قنوام النندين ال وسني كننان منن داهقننين

سياسال نامه 1 ،سير الملوك ،ترجمة يوس

حسين كبار ،دار القدس ،بيرول ،لبنان ،ال.ل ،ص.266

وس واشتغ بالحديق والفقه بنين المندارس والرين

والمسناجد فني النبالد فاقتندى بنه النناس وشنرر بننا

مدرسته ببغداد 25هن  ،قت في سنة 266هن2192/م .ابنن خلكنان ،وفينال االاينان ،ج ،1ص -216

.212
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()91

السنل ان ملكشناا بنن النب ارسنالن  :السنل ان الكبينر جنال الدولنة ىبنو الفنتح ملكشناا ابنن السنل ان النب
ارسالن محمد بن جفر بيك السلجوقي التركي تملك بعند ابينه ودبنر دولتنه النظنام النوزير بوفنية منن النب
ارسالن خرج اليه امنه بكرمنان قنارون واتني بعمنه اسني ارً تملنك منالم يملكنه سنل ان فمنن النك مندائن منا
و ار النهر وبالد الهيا لة وباب االبواب وبالد الروم والجزيرع وكثيرع الشام قدم ملكشناا بغنداد منرتين وقندم
إل حلب ومال في سنة  265هن .الاهبي  ،سير ااالم النبر  ،ج ،22ص .216-215

()95

بلغار :مدينة الفقالبة مارية في الشما شديدع البرد اليكناد النثلج يقلنت انن ارمنها فنيفاً والشنتا ً وقن
ما يرى اهلها ارماً ناشفة وكان اهلها قد اسلموا في ىينام المقتندر بناهلل وارسنلوا إلن بغنداد رسنوالً يعرفنون
المقتدر الك ويسالونه انقناا منن يعلمهنم الفنلوال والشنرائت  .يناقول الحمنوا  ،معجنم البلندان ،ج ،1ص
.161-161

( )9

ىبو الي الحسين بن ابد اهلل بن سينا الحكيم ولد في قرينة منن قنرى بخنارى تنقن فني النبالد واشنتغ فني
العلننوم وحف ن ال ن الفنننون اتقننن الننم الق نرآن واالدب وحفننظ اشننيا مننن ىفننو النندين وحسنناب الهندسننة
والجبننر والمقابلننة ثننم رغننب فنني الننم ال ننب وتامن الكتننب المفنننفة فيننه ،تننوفي سنننة 216هننن .ينظننر :ابننن

()92

القزويني  ،اثار البالد ،ص .221-221

()96

القزويني :اثار  ،ص .621

()96

()99
()211
()212

خلكان ،وفيال االايان ،ج ،2ص .212
نوف بن نفر بن ىحمند بنن إسنمااي ادمينر السناماني منن بينل ملنوك بخنارى وسنمرقند كاننل دولتنه 21
سننة بعنند اننامين مننن توليننه الملنك توثننب اليننه اخننوا ابنند الملننك بنن نننوف النناا هزمننه سننبكتين وانقرمننل
الدولنننة السنننامانية .ولننن بعننندا ابننننه المنفنننور  ،تنننوفي سننننة  .121الفنننفدا ،فنننالف الننندين خليننن (ل
 62هن2161/م)  ،الوافي بالوفيال  ،بااتنا فرانز اشتايز (فسبارن ،)29 1 ،ج ،5ص.252
القزويني ،اثار  ،ص ( 111-199افشنه).
القزويني ،اثار  ،ص .229-226

الحسن بن زيد العلوا :الحسن بن زيد العلوا :الحسن بن زيد بن الي بن ابي الب حبسه الخليفة ىبنو
جعفننر المنفننور وا لننق س نراحه الخليفننة المهنندا ،خننرج ال ن اام ن ابنند اهلل بننن نناهر فنني برسننتان

واستول ال

برستان والرا إل حند همندان والنك ىينام الخليفنة العباسني المسنتعين  ،ولنه معنارك ىيمناً

مننت يعقننوب بننن الليننق الفننفار ،تننوفي فنني احنند المعننارك سنننة 162هننن .ينظننر :ال بننرا  ،محمنند بننن جريننر

(121هننننن911/م) ،تنننناريخ ادمننننم والملننننوك  ،دار الكتننننب العلميننننة  ،بيننننرول ،1116 ،ج ،5ص 165؛
المسعودا ،الي بن الحسين بن الي (ل 126هن95 /م) ،مروج الناهب ومعنادن الجنوهر ،شنرف افين

ننناي

حننا و مننن دار الكتننب العلميننة ،بيننرول ،1116 ،ج ،1ص  ،126-125وج ، 2ص  111و ص

151؛ االفننفهاني ،ىبننو الفننرج النني بننن الحسننين (ل 156هننن966/م)  ،مقاتن ال ننالبين  ،مكتبننة اآلداب
()211

الشرقية ،النج  ،العراق ،1119 ،ص .121
القزويني ،اثار البالد ،ص .212
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()211

القزويني ،اثار البالد ،ص .212

()215

القزويني  ،اثار البالد ،ص .151

( )21

القزويني  ،اثار البالد ،ص .165

()219

القزويني  ،اثار البالد ،ص .251

()222

القزويني  ،اثار البالد ،ص .562

()212

القزويني  ،اثار البالد ،ص .221

()216

القزويني  ،اثار البالد ،ص .161

()216

القزويني  ،اثار البالد ،ص .216

()221

القزويني  ،اثار البالد ،ص .562

()221

م 2216هـ

القزويننني  ،اثننار الننبالد ،ص  ،566ص ،561ص  ،566-56ص  ،55ص  ،551ص  ،516ص

 ،222ص  ،226ص  ،221ص  ،226ص  ،22ص  ،261ص  ،156ص  ،125ص ،111

ص .111

()221

القزويني  ،اثار البالد ،ص .629

()225

القزويني  ،اثار البالد ،ص .111

( )22

القزويني  ،اثار البالد ،ص .211

()222

القزويني  ،اثار البالد ،ص .111

()226

القزويني  ،اثار البالد ،ص .61

()226

القزويني  ،اثار البالد ،ص .266
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The Method of Al-Quzueny in his Book (The Prints on
Countries and the News of People)
Wassan Ibrahiem Hussuein
It is one of the Facts that after writing each Subject especially that which deals
with the methodology of historians and geographicals, reach to some Subjects or facts
which inspirit the kinds, methods that the writer followed we meant by the writer the
historical and geographical al.Quzueny to the reader, that the researcher dealt with:
He distinguished by wide conscious and Comprehansion to the well Known
Arab Geographansion writings who Proceeded him and may be on this foundation
collected and may be on this Foundation collected and or had bee aware on more than
Fifty books in order to compose his geographical book, sol Al Quzueny had montioned
to that he had Collected in his book all what she had heard and sow.
Al-Quzueny from resowrces based and depended on the historical and
geographical yaqout al-Hamqwy, but From another Point of view he didn't stop on the
limit of Conveying but we found him Conveying narratives , new and strange from
other resources yaqout Al-Hamawy.
In some times we find him do not convey the sights of yaqout al-Hamawy the
events of some regions such as about arme in A.H., but we find him Convey them from
other resources from the people of he region who is Taj al-Deen Al-Avmoy.
We had found Al-Quzueny Keeping a neckdot about descrbing Ibrahim bin
Yaqoub Al-Tartushy Concerning the Special division of Germany and Volga Vikings,
and he was conveying it onely and Al- Bakry, Al-Uthry and Al-Quzueny and
transferred from to outhers Suchas Aby al-Fidaa, Al-Oimashky and Al-Bakouy.
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